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مقدمه

سند تحول بنيادین آموزش و پرورش به موازات شایستگی های فنی در نظام تعليم و تربيت رسمی 
کشور، تأکيد قابل توجهی بر شایستگی های غير فنی دارد. در برنامۀ درسی ملی جمهوری اسالمی 
ایران نيز شایستگی های غير فنِی مورد نياز دنيای کار یکی از چهار شایستگی کالن حوزۀ تربيت و 
یادگيرِی کار و فناوری محسوب می شود که این شایستگی ها به صورت دروس مستقل تدوین شده اند. 
از جملۀ این دروس، درس » اخالق حرفه ای« است که هدف از آن، کسب مراتبی از شایستگی های 

اخالقی در محيط های کسب و کار است.
کتاب درسی اخالق حرفه ای، برنامه محور و با رویکرد واگرا با تأکيد بر جنبه های تربيتی در قالب 
پنج پودماِن امانت داری، مسئوليت پذیری، درستکاری، رعایت انصاف و بهره وری تأليف شده است. 
از آنجایی که محتوای کتاب درسی فعاليت محور بوده و بيشتر شبيه به کتاب کار است، لذا برای 
تدریس بهتر و تأثيرگذارتر الزم است کتاب راهنمای معلم آن به ویژه در بخش دانش افزایی، غنی تر 

و جامع تر باشد.
به همين منظور کتاب حاضر به عنوان جزئی از بستۀ آموزشی این درس و با هدف دانش افزایی برای 
هنرآموزانی که قرار است این درس مهم را تدریس کنند، تهيه شده که شامل پنج فصل و دربردارندۀ 
اهّم موضوعات و مسائل مورد نياز دنيای کسب و کار می باشد. اميد است مطالعۀ این کتاب بتواند 
بخشی از نيازهای روزافزون علمی و اخالقی همکاران محترم را برای یک تدریس موفق و اثرگذار 

فراهم نماید.
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چیستی اخالق حرفه ای
فصل 1
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برخی از اهدافی که در این فصل به دست می آورید:
 چیستی اخالق؛

 تعریف اخالق حرفه ای؛
 انتظار از دانش اخالق حرفه ای؛
 دین، قانون و اخالق حرفه ای؛

 مسیر پدیداری دانش اخالق حرفه ای؛ 
 بازانگاری نسبت به اخالق حرفه ای.

»و بُِحْسِن الُْخلُِق نَعیمًا« 
نهج البالغه، حکمت 229

»کسی که اخالق دارد همٔه نعمت ها را دارد«
)براساس این حدیث شریف اگر در جامعه ای اخالق حاکم باشد، در پرتو آن 

می توان به همه جا رسید.(

 به کاسب  تذکر حضرت علی 
در ایامی که امیرالمؤمنین علی   زمامدار مسلمانان بود، اغلب به سرکشی بازارها 

می رفت و گاهی به مردم تذکراتی می داد.
روزی ایشان هنگام گذر از بازار خرمافروشان، دختری را در حال گریه مشاهده کرد 
و علت گریه اش را پرسید. دخترک گفت: از این کاسب، خرما خریدم و به منزل بردم 

اما اهل خانه آن را نپسندیدند. حال آورده ام که پس بدهم کاسب قبول نمی کند.
حضرت به کاسب فرمود: این دختر بچه خدمتكار است و از خود اختیار ندارد. شما 
خرما را بگیر و پولش را برگردان. کاسب ابتدا با دست به سینة حضرت کوبید و او را 
از خود راند اما وقتی فهمید او خلیفة مسلمین است، خود را باخت و رنگش زرد شد 

و فوراً خرمای دختر بچه را گرفت و پولش را پس داد.
سپس به حضرت عرض کرد: ای امیرمؤمنان از من راضی باش و مرا ببخش.

حضرت فرمود: چیزی که مرا از تو راضی می کند این است که روش خود را اصالح 
کنی و اخالق و ادب را رعایت نمایی.



فصل اول: چیستی اخالق حرفه ای

3

خواندنی

بخش 
اول

اخالق چیست؟

انگارة ما از اخالق
گاهی در محیط کار، مدرسه و... می شنویم که می گویند 
آدم  فالن شخص  یا  و  با  اخالق  و  خوب  آدم  فالن کس 
از  مجموعه ای  بنابراین،  است.  ناسازگاری  و  بد اخالق 
ویژگی ها مثل راستگویی، محبت، خوشرویی، انصاف، ایثار 

و فداکاری، خیرخواهی و... داریم که می توانیم این ویژگی ها یا صفات را خوب بنامیم و 
وقتی آنها را در شخصی مشاهده کنیم، می گوییم آن شخص، خوب یا خوش اخالق است. 
ویژگی های دیگری نیز مثل دروغگویی، خودخواهی، دزدی، خشونت و... وجود دارد که 

اگر آنها را در شخصی ببینیم، می گوییم آن شخص، بد یا بداخالق است.

انگارة ما از اخالق در محیط کسب و کار
یكی از عوامل ناکامی افراد در تعامل اخالقی، نداشتن تصوری درست و رسا از تعامل 
اخالقی است. داشتن انگارة درست از اخالق و ابعاد آن، نقش مهمی در تحقق اخالق 
در محیط کسب و کار دارد. هر کسی بر حسب انگارة خود از اخالقی بودن، سعی در 
بهینه سازی رفتار خود دارد. توجه به مسائل مفهومی، از این جهت اهمیت دارد که 
موفقیت در یک فعالیت، در گرو انگارة درست ما از آن است؛ زیرا » موفقیت« یک 
انتخاب است. وقتی در کسب و کار می توان اخالقی ماند که ابزارها و روش های کارآمد 
کسب و کار اخالقی را بشناسیم و آنها را برگزینیم و چنین امری در گرو انگارة درست 

ما از مفهوم اخالق کسب و کار است. 

تصور شما از اخالق چیست؟
افرادی را تصور کنید که در محیط کار و شغل و یا مدرسه و خانواده به نظر شما 
آدم های خوب و با اخالقی هستند. آنها چه ویژگی هایی دارند که به نظر شما خوب 

و با اخالق به نظر می رسند؟ 

فکر کنید
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اخالق چیست؟

اخالق در لغت جمع ُخلق و به معنای طبع، ذات و سرشت است و برای آن، تعاریف 
متفاوتی وجود دارد. در اصطالح، اخالق دانشی است که از انواع صفات خوب و بد و 
نیز چگونگی اکتساب صفات خوب و زدودن صفات بد بحث می کند. بنابراین، اخالق 
رفتاری.  معضالت  بهبود  و  پیشگیری  تشخیص،  برای  است  دانشی  پزشكی،  مانند 
دانشمندان قدیم، اخالق را صفت می دانستند اما اندیشمندان امروزی، اخالق را رفتار 

می دانند، به نظر شما چرا؟

تمایز صفت و رفتار 

صفت، امری درونی است که قابل مشاهده، تشخیص، اندازه گیری و مقایسه نیست اما 
رفتار، قابل مشاهده، اندازه گیری و مقایسه است. با این تعریف، رفتار قابل داوری و 

قضاوت است و هر رفتار حداقل با سه مؤلفه مورد سنجش قرار می گیرد: 
1 در کجا؟ 

2 در مواجهة با چه کسی؟
3 دربارة چه موضوعی؟
به این مثال دقت کنید:

حسن مدیر است، مدیر بر سر کارمندش فریاد کشید.
نمونة قضاوت در صفت انگاری اخالق:

»وای چه کار بدی کرد. یک مدیر خوب هرگز بر سر کارمندش فریاد نمی کشد.«
اما در رفتار انگاری اخالق می گوییم:

»  بر سر کدام کارمند؟ برای چه؟ در کجا؟ چه اتفاقی رخ داده بود؟ آیا رفتار کارمند به 
گونه ای بوده و یا در شرایطی بوده که مدیر ناگزیر برای باز داشتن کارمند، فریاد کشیده 
است؟ و...؟« یعنی خیلی فوری قضاوت نمی کنیم، بلكه رفتارها را در آن زمان و موقعیت 

مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
بنابراین: اخالق، یک رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط و مسئولیت پذیری 

در قبال حقوق همة کسانی است که ما با آنان در ارتباط هستیم. 

حوزه های رفتار ارتباطی
هر رفتار ارتباطی ما در چهار حوزة مختلف قابل سنجش و ارزیابی است:

من با خودم؛
من با خدا )خالق(؛

من با دیگر انسان ها؛
من با سایر امور )طبیعت و دیگر مخلوقات(.
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طه بهتر 
حال راب

چی میشه؟
ی خوام؟

م
چی کار 

دارم 

رفتارم می کنم؟
رفتارم مؤثره؟

خالقیه؟
ا

ضرورت اخالق

قدرت تعقل در باب رابطة پدیده ها و ضرورت فراگیری علوم مختلف، پرسش هایی را 
مطرح می کند.

چه پرسش هایی خط کش ذهنی ما را به اندازه گیری سوق می دهد؟ 
آیا پاسخ هایی برای ضرورت وجودی اخالق خواهیم داشت؟ 

آیا رفتار من اخالقی است؟
رفتار من چه تأثیری )خوب یا بد( بر دیگران می گذارد؟

من مشغول به چه نوع رفتاری هستم؟
من چه می خواهم و آن را چگونه باید به دست آورم؟

من ...؟
با خدا، خودم، دیگران و سایر  تا روابط من  طرح این گونه پرسش ها سبب می شود 

مخلوقات الهی تنظیم و اصالح گردد. 

ضرورت های بسیاری برای اخالق و آموزش آن وجود دارد. اهمیت اخالق از منظر دینی 
تا بدانجاست که از پیامبراکرم  نقل شده است که فرمود:

به  اخالقی  کرامت های  تكمیل  برای  من  یعنی:  اْلَْخالِق«  َمكاِرَم  َم  ِلُتَِمّ بُعْثُت  َّما  »   اِن
پیامبری برانگیخته شدم.

بنابراین می توان گفت که اخالق:
 تعدیل کنندة خواسته های انسان است و از افراط و تفریط جلوگیری می کند.

 تربیت کننده و پرورش دهندة بعد معنوی انسان است.
 ضامن اجرای قوانین است. 

 موجب موفقیت فردی، جمعی، شغلی و حرفه ای ماست.

پژوهش کنید با مراجعه به منابع علمی، دربارة ضرورت اخالق یک مقاله بنویسیدو در آن توضیح 
دهید که چرا رفتار ما باید اخالقی باشد؟
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اصطالح اخالق به سه معنا به کار می رود، به عبارت دیگر رفتاری اخالقی است که سه 
ویژگی زیر را داشته باشد:

1  پایدار باشد: اخالق به معنای ویژگی های روحی و نفسانی است که در فرد، پایدار 
)درونی( شده باشند؛ بدین معنا که این صفات چنان با شخص درهم آمیخته باشند 
که گویی جزئی از سرشت او شده اند. از این منظر، اخالق همة خصوصیات نفسانی 

پایدار چه خوب و چه بد را در برمی گیرد.
2  ارادی و اختیاری باشد: اخالق به معنای رفتار یا خصوصیاتی است که در حوزة 
آگاهی ما قرار دارد و تابع ارادة ماست؛ برای مثال اگر غافل گیرانه دست خود را با 
سرعت به چشم کسی نزدیک کنیم، او به گونه ای غیرارادی چشم خود را خواهد 
بست. این عكس العمل را نمی توان اخالقی یا غیراخالقی دانست؛ چرا که در حوزة 
اختیاری  و  آگاهانه  رفتارهای  تنها  اینجا اخالق  نیست. در  او  اختیاری  رفتارهای 

قابل کنترل انسانی چه خوب و چه بد را در برمی گیرد.
و  مثبت  خصوصیات  و  ارزش ها  معنای  به  تنها  اخالق  باشد:  پسندیده  و  3  مثبت 
برای مثال  بد(.  یعنی  و غیراخالقی  یعنی خوب  )اخالقی  به کار می رود.  پسندیده 
هنگامی که می گوییم شجاعت یک صفت اخالقی است، یعنی آن را ستایش کرده و 
نیک می دانیم و هنگامی که می گوییم بزدلی یک صفت غیراخالقی است، یعنی آن 

را بد و ناپسندیده می شماریم.

این دو موضوع را از این منظر که »شجاع کسی است که دلوری و دفاع او از حق 
خود از موضع نترسی، عادتش شده باشد و قانونمند کسی است که قانون را به نفع 
همه و از جمله خودش می داند و در اثر معرفت و تالش و با تمرین و تكرار، رعایت 
قانون به عادت رفتاری او )اخالق( تبدیل شده است«، بررسی و ارزشیابی کنید:

1  آیا آدم گستاخ و قانون شكنی که صرفاً به خاطر حضور پلیس و ترس از جریمه  شدن، 
از چراغ قرمز عبور نمی کند و یا سرعتش را کنترل می کند، آدم وظیفه شناس و 

قانونمندی است؟ 
2  اگر آدم بزدلی که در شب از سایة خودش نیز می ترسد، به خاطر شرط بندی، 
شبی را تا به صبح یک تنه در گورستانی متروک به سر ببرد و در شرط بندی 
نیز برنده شود، آیا او نترس است؟ آیا آنچه که از او سرزده و با تكلّفات بسیار 

بوده است، از نظر اخالقی شجاعت به شمار می آید؟ 

ارزشیابی

معانی و رفتار اخالقی
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چرا به اخالقی بودن نیازمندیم؟ )سطوح نیاز ما به اخالق( 
با توجه به ویژگی سوم، همة ما صفاتی داریم که »خوب« و یا »  بد و ناخوشایند« می باشند. 
از ویژگی های خوب به عنوان فضایل اخالقی و از ویژگی ها و صفات بد به عنوان رذایل 
اخالقی نام برده می شود. بر همین اساس، هیچ فرد و جامعه ای از اخالق بی نیاز نیست و 
نیاز به دانش اخالق   )اخالق دانی( و اخالقی بودن   )اخالق ورزی(، همزاد بشر است. بنابراین، 

اخالق در سه سطح به ما کمک می کند:
1  سطح فردی )هماهنگی و آرامش درون ما را ثبات می بخشد(.

2 سطح اجتماعی )امكان زیست بهتر را برای همگان فراهم می آورد(.
3 سطح آرمانی )به انسان کمک می کند تا استعدادهای خود را شكوفا سازد(.

هدف از آموزش اخالق چیست؟ 
آیا به نظر شما بدون آموزش هم می شود اخالقی بود؟

آموزش اخالق در محیط کسب و کار چه فایده ای دارد؟

فکر کنید

 آیا شنیدن پند و اندرز و نصیحت لزم است؟
 آیا دانستن ارزش ها و مسئولیت های اخالقی لزم است؟

  آیا تغییر رفتار و تغییر نگاه و انگاره )ریشة پنهان رفتار ما( لزم است؟
  آیا تغییر منش ها، کنش ها و صبوری و حلم در واکنش ها لزم است؟

  آیا ...؟
قطعاً همة اینها لزم اند اما هدف از آموزش اخالق، بسیار ژرف تر و فراتر از اینهاست.

هدف از آموزش اخالق، تحول وجودی است 
شنیدن نصایح و پندها ما را به ارزش ها و مسئولیت های اخالقی هدایت می کند و با 
درک ارزش ها و مسئولیت ها، رفتارمان تغییر می کند. با تغییر رفتار، نگاه و اندیشه های 

ما نیز تغییر می کند. بنابراین، تربیت اخالقی: 
1 موجب رشد اخالقی ما در جامعه می شود. 

2 موجب تحول وجودی ما می گردد. 
3 تأثیر مثبتی در محیط کسب  و  کار ما دارد.

هدف از آموزش اخالق چیست؟
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اخالق حرفه ای به معنای اخالق در حرفه است. اخالق حرفه ای به منزلة یک دانش، 
فراوان  شاخه های  و  فراخ  بسیار  دامنة  که  است  کاربردی  اخالق  از  بالنده ای  شاخة 
یافته است. اخالق حرفه ای بر حسب هر حرفة خاص، گوناگونی می یابد. دربارة مالک 
اخالقی بودن فعل و مالک خوب و بد بودن رفتارها، نظرات بسیار مختلف و متنوعی 
وجود دارد. آنچه در اینجا مورد توجه است و برای عملیاتی کردن رفتار اخالقی در 

بخش 
دوم

تعریف اخالق حرفه ای

اقسام مسئولیت های انسان 
اخالقی  و  حقوقی  دستة  دو  به  آدمی  مسئولیت های 

تقسیم می شوند. 
1  مسئولیت های حقوقی: این نوع مسئولیت ها ناشی از 
قوانین وضع شده می باشند و دارای ضمانت اجرایی 

قانونی هستند. پس مسئولیت پذیری حقوقی یعنی پایبندی به قوانین، مقررات 
و آیین نامه ها.

2  مسئولیت های اخالقی: یعنی تعهد و الزام در قبال حقوق خود یا دیگران. بنابراین، 
مسئولیت پذیری اخالقی یعنی پایبندی به حقوق افراد یا نهادهای صاحب حق. 
مسئولیت پذیری اخالقی به قلمرو خاصی از زندگی بشر محدود نمی شود و همة 
ابعاد زندگی انسان را در برمی گیرد. هرگاه انسان دارای اختیار باشد، مسئولیت 
رعایت  و  انسان در گرو شناخت  موفقیت  و  کامیابی  و  نیز در همان جاست  او 

مسئولیت های اخالقی در همة عرصه ها و قلمروهای زندگی است.

بیشتر بدانید

آیا تاکنون عنوان اخالق حرفه ای را در جایی شنیده اید؟ به نظر شما چه تعریفی 
از اخالق حرفه ای می توان بیان کرد؟ آیا می توانید چند ویژگی اخالق حرفه ای 

مرتبط با رشتة تحصیلی خود را برشمارید؟

فکر کنید

چیستی اخالق حرفه ای
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حرفه ها کارایی دارد، اخالق حقوق محور است. مراد از حقوق، عالوه بر حقوقی که 
در هر جامعه ای توسط قانون گذار وضع می شوند، حقوق طبیعی )تكوینی( هم هست 
که برای زیست سالم انسان وجود دارند. این حقوق، مطلق و جهان شمول هستند و 
انسان ها را  انسان سلب نماید. اگر توانایی برخورداری  از  هیچ کس نمی تواند آنها را 
از آن جهت که انسان هستند، حق آنها بنامیم، انسان ها حقوقی دارند. لذا در رفتار 
ارتباطی بین شخصی می توانیم، رعایت حقوق را مالک نیكویی رفتار بدانیم. برخی از 
حقوق طبیعی انسان عبارت اند از حق حیات، حق استقالل فردی، حق احترام، حق 

حریم خصوصی، حق رشد، حق آزادی عقیده و بیان، حق آموزش و تربیت و... .

بنابر آنچه که بیان شد، مسئولیت های اخالقی صاحبان مشاغل و ِحَرف )پیشه وران 
ارتباط، در محیط 360 درجه  افراد طرف  قبال حقوق  بنگاه های کسب   و  کار( در  و 
به معنای آن است که هر کس در هر محیطی که  بودن فرد  مسئولیت پذیر  است. 
قرار می گیرد، صاحبان حق و حقوق آنها را شناسایی کند و رعایت حقوق آنها را مهم 
بداند. برای درک درست از محیط 360   درجه به دو نمودار صفحة بعد دقت کرده و 

آنها را کامل کنید.

حقوق بر دو قسم اند:
1  حقوق وضعی: مجموعة حقوق و قوانینی هستند که برای اصالح روابط انسانی 
قوانین  مانند  قانون گذار وضع می شوند.  توسط  زمانی  اقتضائات  با  و متناسب 
راهنمایی و رانندگی، قوانین تجارت و کسب و کار، قانون روابط مالک و مستأجر 
با  متناسب  قوانین  این  است  بدیهی  و حقوقی.  قوانین کیفری، مدنی  و سایر 

شرایط جامعه و نیازهای متغیر انسان ها قابل تغییر و تكمیل هستند.
جهان شمول  آنها  اصول  که  هستند  ثابت  حقوقی  )تکوینی(:  طبیعی  2  حقوق 
است و شامل حقوقی است که خداوند در نهاد بشر به ودیعه نهاده و هیچكس 
نمی تواند انسان ها را از این حقوق محروم کند )مانند آنچه که در بال گفته شد(.

بیشتر بدانید

تعریف اخالق حرفه ای
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عناصر ارتباطی ما در محیط 360 درجة زندگی شغلی

عناصر ارتباطی ما در محیط 360 درجة زندگی خانوادگی 

طرف های ارتباطی 
من در محیط شغلی

مشتری
اتحادیة 
صنفی

؟

؟

؟

جامعه

قوانین جاری 
کشور

منافع 
ملی

کارخانجات

خودم

طرف های ارتباطی 
من در محیط زندگی

خودم
پدر

مادر

خواهر

برادر

مادربزرگپدربزرگ

همسایه ها

داماد

عروس

؟

تحلیل و ترسیم کنید
با   توجه به دو نمودار بال، طرفین ارتباط در محیط 360 درجة محل تحصیل )هنرستان( 
خود را به روش بارش مغزی ترسیم کنید و سپس حقوق هر یک از آنها را در محیط 

360  درجه بنویسید.

      فعالیت کالسی
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برخی بر این باورند که اخالق، پند و نصیحت و یا مزیت های دیگری از این قبیل است. 
اینها درست است اما همان گونه که برای شناخت بیماری های جسمانی نیاز به دانش 
پزشكی می باشد، برای شناخت بیماری های رفتاری نیز نیاز به دانش داریم و آن، دانش 
اخالق است. علِم اخالق در فرهنگ اسالمی دانشی است که از فضایل و رذایل و شیوة به 

دست آوردن ملكات خوب )فضایل( و زدودن ملكات بد )رذایل( بحث می کند.

بخش 
سوم

انتظار از دانش اخالق حرفه ای

اخالق به منزلة دانش

آیا اخالق دانش است؟
از چه  او  مراجعه می کنید؟  به چه کسی  بیماری های جسمی خود  درمان  برای 
دانشی برخوردار است؟ دربارة بیماری های رفتاری که منشأ آنها بخل، حسد ورزی، 
و...  مسئولیت گریزی  غفلت،  تظاهر،  و  ریاکاری  زیرآب زنی،  نفاق،    دروغگویی، 

می باشد، تحقیق کنید.

فکر کنید

مهم ترین انگاره ها از اخالق 

1  پند  انگاری: عده ای از مردم، اخالق را مجموعه ای پند و اندرز و نصیحت می دانند.
2  زیور  انگاری: برخی از افراد، اخالق را زیور بنگاه می دانند و با منشور اخالقی، دیوار 

بنگاه را زینت می دهند.
3  ترمز  انگاری: برخی رعایت حقوق افراد )نكات اخالقی( را مانع پیشرفت و ترقی 

کسب و کار می دانند.
4  مزیت  انگاری: برخی نیز اخالق را در بنگاه، مزیت رقابتی و فرصت برتری بنگاه 

می دانند.
5  طب  انگاری: برخی دیگر نیز معتقدند اخالق دانشی است به مانند طب. همان گونه 

که طبیب با مشاهده و معاینة بیمار: 
1  بیماری و علت آن را تشخیص می دهد؛ 
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2  برای پیشگیری از سرایت به دیگران توصیه هایی می کند؛ 
3  برای بهبود و درمان راه حل عملی و اجرایی دارد.

یک مدیر آشنا به دانش اخالق نیز قادر است: 
1  معضالت رفتاری را تشخیص دهد؛ 

2  از گسترش آنها پیشگیری نماید؛ 
3  برنامة جامعی برای بهبود معضالت رفتاری در بنگاه داشته باشد.

مقایسة طب جسمانی با طب رفتاری

طب رفتاریطب جسمانی

نیاز  خود  جسمی  بیماری های  درمان  برای  ما 
به طبیب داریم و هنگامی که بیمار می شویم به 
پزشک مراجعه می کنیم. پزشک با انجام معاینات 
و بررسی های بالینی و کلینیكی، در ابتدا بیماری 
ما را تشخیص می دهد و سپس برنامة پیشگیری 
ما  به  را  دیگران  به  بیماری  سرایت  و  تشدید  از 
می آموزد و در انتها نیز برنامة بهبود و درمان را 

ارائه می دهد. 

و اخالقی خود  رفتاری  بیماری های  برای درمان 
و  ما  حقوق  شدن  ضایع  موجب  که  )رفتارهایی 
طرف های ارتباطمان می گردد( نیز نیاز به طبیب 
اخالق دانی  اول،  رهیافت  در  آن  طبیب  و  داریم 
در  و  اخالقی(  مبانی  و  اصول  با  آشنایی  )یعنی 
رهیافت دوم، اخالق ورزی )اقدام و عمل اخالقی( 
و  پیشگیری  تشخیص،  دانش  اخالق  زیرا  است. 

برنامة بهبود و درمان معضالت رفتاری است.

بنابر آنچه که بیان شد، اخالق حرفه ای دانشی است که به تبیین روشمند مسائل 
اخالقی در حرفه می پردازد و از سازمان و بنگاه برخوردار از دانش اخالق حرفه ای 
انتظار می رود حقوق همة عناصر درون و برون خود را بشناسد و به آنها پایبند باشد.

کاربرد دانش اخالق در تشخیص مسائل حرفه ای

همان طور که گفته شد، اخالق، دانش تشخیص، پیشگیری و بهبود معضالت رفتاری 
تنوع  برحسب  را  حرفه  در  اخالقی  مسائل  می رود  انتظار  حرفه ای  اخالق  از  است. 

حرفه ها پاسخ دهد. این انتظارات و مسائل را می توان به شرح زیر برشمرد:

مسئلة اخالقی اول
کاربران در هنگام تصمیم گیری حرفه ای از خود می پرسند تكلیف اخالقی من چیست 
و آیا چنین مواجهه ای، اقدامی اخالقی است؟ پاسخ این پرسش و پرسش های مشابه، 

نیازمند پژوهش روشمند است.
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انتظار از دانش اخالق در این مسئله: 
1  مسئولیت های اخالقی را به صورت نظام مند بیان کند؛ 

به  ناظر  و  مستدل  تفصیلی،  صورت  به  را  حرفه ای  رذیلت های  و  2  فضیلت ها 
موقعیت های عینی بیان نماید.

مسئلة اخالقی دوم
مدیران با مسائلی مانند تهمت، تنبلی، تخریب همكاران، کم کاری، غیبت، حسد ورزی 
و... مواجه هستند و قصد پیشگیری و درمان این رذایل را دارند. آنها از خود می پرسند 
چگونه می توان این مشكالت و مسائل را شناسایی و برطرف نمایند؟ پاسخگویی به 
این نیاز با تشخیص دقیق معضالت اخالقی و حل اثربخش آنها به کمک بهره گیری 

از آموزه های دانش اخالق حرفه ای امكان پذیر است.
انتظار از دانش اخالق در این مسئله: شیوه های پیشگیری و بهبود آسیب های اخالقی 

در حرفه را تبیین نماید.

مسئلة اخالقی سوم
گاهی مدیران از خود می پرسند چه کسی را به کار بگیرم؟ آیا فرایند تولید کال و یا 
پاسخگویی به مشتری از رخنة اخالقی برخوردار نیست؟ آیا مقررات و نظام های حرفه ای 

اخالقی هستند؟ آیا...؟
انتظار از دانش اخالق در این مسئله: سنجش اخالقی در حوزه های مختلف منابع 
انسانی، فرایندها، مقررات و نظام های شغلی نیازمند دستاورد دانش اخالق حرفه ای 
را  انسانی  منابع  اخالقی  اخالق حرفه ای می توانند شایستگی های  است. متخصصان 
برای تصدی یک منصب بسنجند، مقررات و آیین نامه ها را ممیزی اخالقی نمایند و 

عملكرد اخالقی محیط کسب    و  کار را به صورت سالنه ارزیابی کنند.

مسئلة اخالقی چهارم
و  اندرز  و  پند  به  در سخنرانی ها  آیا  نمایم؟  دعوت  اخالق سخنران  ترویج  برای  آیا 
دستوری  اخالق  آیا  نمایم؟  منتشر  اخالقی  اعالمیة  و  بروشور  آیا  بپردازم؟  نصیحت 

است؟ آیا ....؟
انتظار از دانش اخالق در این مسئله: شیوه های آموزش اثربخش ارزش ها و نیز ترویج 

و نهادینه سازی رفتار اخالقی در حرفه و محیط کسب   و   کار را ارائه نماید.
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الف( تربیت اخالقی در حرفه های مختلف مانند پزشكی، مهندسی، هنری، تجاری نکته
آن  و خاص  یكدیگر  از  متفاوت  عملی  الگوی  نیازمند  و...  و خدماتی، کشاورزی 
حرفه می باشد. به عنوان مثال نمی توان الگوی اخالقی پزشكان را برای مهندسان 

و یا برعكس به کار برد. 
ب( صرف توصیة افراد به خوب عمل کردن و اخالق حسنه داشتن، آنها را متخلق 
)اخالق ورز( نمی کند. کسی که می خواهد اخالقی عمل کند باید بداند، بخواهد و 

بتواند زیرا گاهی:

می دانیم تكلیف اخالقی  چیست و چه باید کرد.

لی
و

نمی دانیم چگونه به انجام تكلیف توفیق یابیم؟

می دانیم در عرصة رقابت، اصول اخالقی را باید 
نمی دانیم چگونه باید آنها را رعایت کنیم؟ رعایت کرد.

در  حضور  و  تباهی  موجب  حسادت  می دانیم 
نمی دانیم  چگونه باید از شّر حسد رها شویم؟ آتش حسد است و در پی درمان حسد هستیم.

اخالق حرفه ای، دانشی است فراگیر و فراگیر بودن آن بدان معناست که هم حقوق 
همة طرفین ارتباط را که در محیط فعالیت حرفه ای قرار دارند در قبال حقوق کاربران 
در برمی گیرد و هم مسئولیت پذیری محیط کسب و کار در حرفه را شامل می شود. 

بر    این اساس، اخالق حرفه ای دو رهیافت متمایز دارد:
رهیافت فردگرایانه: با تأکید بر اخالق منابع انسانی )کاربران و مدیران اخالقی(؛

با تأکید بر مدیریت راهبردی و سیاست گذاری  رهیافت سیستمی یا جمع گرایانه: 
)سازمان اخالقی، محیط کسب و کار اخالقی و...(.

دو رهیافت اخالق حرفه ای )فردگرا و سیستمی(

با توجه به آموخته های خود از این بخش، مسئلة اخالقی مرتبط با گروه خود را 
تبیین کنید و در جدول بنویسید که برای حل این مسئله از کدام حوزة انتظار از 

اخالق بهره می گیرید؟

این ندانستن ها نه تنها فرد را از درمان دور می سازد بلكه مشكالت را پیچیده تر هم می کند. 
در اینجاست که رهیافت دو گانة اخالق حرفه ای اهمیت خود را نشان می دهد.

      فعالیت کالسی
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شهید مطهری متفكر بزرگ اسالمی رابطة دین و اخالق را این گونه بیان می کند:
»اخالق جزئی از دین است، دین و اخالق هر یک هویت مستقل دارند ولی در هم اثر 

می گذارند. پس هر یک را به طور مستقل می توان تبیین نمود«. 

بخش 
چهارم

دین، قانون، اخالق حرفه ای

به نظر شما برای دستیابی به رفتار مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط در محیط 
کسب و کار، نقش کدام یک از دین، قانون و اخالق با اهمیت تر است؟ چرا؟

فکر کنید

رابطة دین و اخالق1

1. مطهری، مرتضی، فلسفة اخالق، انتشارات صدرا.
2. شرح غررالحكم، تصحیح محدث ارموی، دانشگاه تهران، 1366، ج3.

جایگاه رعایت حقوق افراد در آموزه های دینی

امام علی   می فرمایند:
ی  ِه َفَمْن قاَم لَِحِقّ ِعباِدِه َو ٰذلَِک یَُؤِدّ َعلٰی َحِقّ ماً  »َجَعَل اهلُل ُسْبحانَُه َحقَّ ِعباِدِه ُمَتَقِدّ

ِه« إِلٰی اِقاَم̈هِ َحِقّ
خداوند حقوق بندگانش را مقدمة پذیرش حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق 

بندگانش را رعایت کند، حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد.2

   : رسالة حقوق امام سجاد  از اصیل ترین  حقوق و وظایف انسان از منظر امام سجاد 
منابع حقوقی شیعه برای شناخت کیفیت و چگونگی روابط سیاسی اجتماعی، اقتصادی 
و حكومتی در جامعة اسالمی است و حاوی بیش از ۵0 وظیفه برای فرد نسبت به 
دیگران در چهار حوزة ارتباطی )با خودش، با خدا، با دیگران و با سایر امور( می باشد. 
در حقیقت درسنامه ای اخالقی است که بیان کنندة رفتار انسان در حوزه روابط فردی و 
اجتماعی است. حقوق مطرح شده در این رساله دربرگیرندة بسیاری از روابط اجتماعی 
هر فرد است. در مقدمة این رساله، امام سجاد  فرموده اند: »خدایت بیامرزد! آگاه باش 
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که پروردگار را بر تو حقوقی است که سراپای وجودت را فراگرفته است. در هر جنبش و 
آرامشت، در هر جایگاهی که به آن درآیی و در هر اندامی که آن را حرکت دهی و در هر 
ابزاری که آن را به کارگیری از او بر تو حقی واجب است. برخی از این حقوق، بزرگ تر 

از برخی دیگر است1«.

1. فرامرز قراملكی، احد. )1396(. اخالق حرفه ای، چاپ هشتم. تهران: انتشارات مجنون.

رابطة بین قانون و اخالق )شباهت ها و تفاوت ها(
مسائل اخالقی مقدم بر قانون اند و هنوز برخی از مسائل اخالقی تبدیل به قانون نشده اند 
چون هنوز در حوزة اخالق هستند و ضمانت اجرای قانونی ندارد، بنابراین، اخالق فربه تر 
از قانون است. اخالق و اصول مترتب بر آن، مطلق و جهان شمول هستند، اما قانون به 

مانند عرف مطلق نیست و به اقتضای شرایط و زمان تغییر می کند.
این خود فرق بین قانون و اخالق است.

دانست.  قانونی  از مسئولیت های  نباید جدای  را  اخالقی  به  طور کلی مسئولیت های 
همان گونه که گفته شد، در اصول،  اخالق فربه تر و فراتر از قانون است اما در عمل، 

همگان ملزم به رعایت قانون هستند.

رابطة قانون و اخالق

زیرا  است.  اخالق حرفه ای  کاربست  بی اخالقی،  و  بی قانونی  از  پیشگیری  مبنای 
پیشگیری همیشه مطمئن تر وکم هزینه تر از درمان است. در این  باره بحث کنید.

تمایز مسئولیت اخالقی با مسئولیت حرفه ای و حقوقی 
تعریف اخالق صرفاً به مسؤلیت پذیری در قبال حقوق افراد، ممكن است مرز آن را 
از مسئولیت های حرفه ای و قانونی )حقوقی( پنهان کند. برای روشن شدن و شفاف 

شدن این تفاوت ها ابتدا مسئولیت حرفه ای و قانونی تشریح شود.
چنین  و  کارفرماست  با  شخص  توافق  مورد  وظایف  شرح  حرفه ای،  1  مسئولیت 

مسئولیتی غالباً مَدّون است مثاًل پزشک با بیمارستان یا کارگر با کارفرما.
2  مسئولیت قانونی در برابر حقوق موضوعه )وضع شده توسط مراجع قانون گذاری( 
است. تفاوت مسئولیت های اخالقی با مسئولیت های حقوقی و نسبت آن دو را در 

جدول صفحة بعد می توان مشاهده کرد.

      فعالیت کالسی
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و  است  طبیعی  حقوق  از جنس  اخالقی  مسئولیت های  شد،  گفته  3  همان طورکه 
فراموش کنیم که  نباید  البته  فراگیر، مطلق و جهان شمول می باشد؛  آن،  اصول 
مصادیق آن در هر جامعه ای متناسب با فرهنگ آن، قابل تغییر است، اما مسئولیت 
از علم حقوق گرفته می شود، وضعی و قراردادی است و  حقوقی و حرفه ای که 
ویژگی های  دارای  است،  شده  داده  نشان  جدول  دوم  سطح  در  که  همان گونه 

غیرفراگیر می باشد. 

مقایسة مسئولیت اخالقی با مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی و حرفه ایمسئولیت اخالقی

انسان سرشتی )ذاتی( و همزاد و همراه انسان است. توسط  ضرورت  به  بنا  و  است  قراردادی 
وضع می شود.

کاماًل مدّون است.غالباً نامدّون است.

نسبت به همة شئون زندگی آدمی فراگیر نیست.نسبت به همة شئون زندگی آدمی فراگیر است.

حمایت کننده از اخالق است.ابزار تشخیص و سنجش قانون است.

منبع آئین نامه ها و قوانین است.یكی از منابع قانون است.
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بخش 
پنجم

مبحث انگاره

انگاره چیست؟

ما هر چیزی را با دیده نگاه می کنیم اما دیده را با چه چیزی؟
نگاره و انگارة ما ریشة پنهان رفتار ماست )در دیوارة ذهن ما تابلوهای نقاشی قرار 

دارد که براساس آن تابلوها و نقاشی ها هر موضوعی را به وسیلة آن نگاه می کنیم(.
انگاره )خیال( امری درونی و پنهان می باشد و در تعامل ما با امور بسیار مؤثر است. 

انگاره های ما احساسات، داوری ها، انتخاب ها، موضع گیری ها، کردارها، افكار و نگرش های 
ما را مدیریت می کنند. 

انسان، خردمند است اما تصمیم و اقدام انسان ها در مسائل شخصی، خانوادگی، شغلی 
و زندگی اجتماعی تا چه اندازه ای از سنجش خردمندانه بر می خیزد؟ 

انسان، بنا به تعریف، قدرت اندیشیدن دارد و در مواجهة با مشكالت زیستی می تواند 
بر پایة اطالعاتی که در ذهن دارد ابتدا مشكالت را به مسئله تبدیل کند و سپس 

مسئله را هشیارانه و به شیوة منطقی حل کند.
اما مسئله این است،  انسان ها که در تجربة تاریخ زیسته اند  جنگ و صلحشان، ننگ و 

فخرشان، کنش و واکنش شان تا چه میزان حاصل سنجش منطقی بوده است؟ 
آیا عواملی غیر از سنجش منطقی، در تصمیم و اقدام انسان ها نقش دارند؟ 

نقش انگاره در میان عوامل اثرگذار در تصمیم و اقدام انسان ها چه میزان است؟
مهم ترین عامل پنهانی که بر همة شئون آدمی چیره می شود و بر احساسات، عواطف، 

انگاره به مثابه قدرت
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خواسته ها، تصمیم ها و رفتارهای وی اثر می گذارد، خیال است و خیال صورتی است 
مار  را  او  می انگارد،  مار  همچون  را  فردی  که  می نگریم. کسی  چیزی  به  آن  با  که 
می بیند )در ذهن خود از او یک تصویر با خصوصیات مار دارد( و دیگری همان فرد را 
نگار می انگارد. در واقع، انگاره ها همان نگاه ما به امورند. به عبارت دیگر، انگاره همان 

تصویر ذهنی ما از اشیا و امور است.

نکته اساس تمام فعالیت های ما برانگاره های ما استوار است زیرا: 
افراد بر پایة انگارة خود از یک فعالیت:

  به آن دل می دهند و یا رغبتی نسبت به آن نشان نمی دهند )انگیزش(.
  نسبت به آن پایداری می کنند و یا از آن عبور می کنند و توجهی به آن ندارند 

)تالش(.
سرمایه گذاری  برای  دلیلی  اینكه  یا  و  می یابند  را  مناسب  ابزارهای  و    آدم ها 

نمی بینند )منابع(.
  دست آخر، کامیابی یا ناکامی را رقم می زنند )هدف(.

تصویر )نقاشی یا انگارة( فرد از کاال و خدمات
اکنون می توان به جای پرسش از اینكه: »خریدار چگونه یک کال و خدمات را می خرد؟« 

»  بپرسیم «   : 
»خریدار چگونه یک انگارة مؤثر از کال و خدمات پیدا می کند؟«

ساخت و تغییر انگاره

نقش تبلیغات در ایجاد انگاره در اذهان جامعه
ساختن و تغییر انگارة شهروندان و جامعه نسبت به بنگاه کسب  و   کار خوب، در به دست 
آوردن اعتماد به کار می آید؛ زیرا انگاره ها فراتر و مؤثرتر از تحلیل منطقی و پردازش 

خردمندانة اطالعات عمل می کنند.
انگاره ها فرزند تبلیغات هستند. تبلیغات چگونه به انگاره آفرینی می انجامند؟

شكل گیری انگاره و تصویر خوب از محصول، در ذهن فرد یا حافظة جمعی و مشترک 
انسان ها به چه عواملی بستگی دارد؟ همراهی کال با مفاهیمی چون با کیفیت، ارزان، 
و  انگاره ها شكل ها  برسد.  انگاره  به شكل گیری  و... می تواند  فروش  از  خدمات پس 

سطوح مختلف دارند؛ خیال خوش )انگارة خوب( یا خیال ناخوش )انگاره بد(.



20

مشترِی راضی که طرفدار دو آتشة کال شده است، انگاره آفرین است و البته مشتری 
ناراضی هم انگارة بد می آفریند.

از  انسان ها، صرف نظر  همة  ذهن  در  که  آورد  میان  به  را  انگاره ای  می توان  چگونه 
قومیت، دین، رنگ پوست، زبان و... خوش بنشیند و عامل انتخاب و خرید کال باشد؟

با توجه به مفهوم انگاره )خیال( و نقش آن در موفقیت یا عدم موفقیت، یک حوزة 
کسب   و  کار را مرتبط با رشتة تحصیلی ـ حرفه ای خود که قصد انجام آن را دارید، 

به صورت گروهی تعریف کرده و بگویید چرا این حرفه را انتخاب می کنید؟ 

انگارة فرد چهارمانگارة فرد سومانگارة فرد دومانگارة فرد اولنام گروه

رشتة من

کسب وکار 
آیندة من

فعالیت

فکر کنید
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»چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید« 
سهراب سپهری

بخش 
ششم

بازانگاری نسبت به اخالق حرفه ای

تصور کامل و روشن از چیستی اخالق حرفه ای، آن را به منزلة کالی راهبردی بنگاه 
نبود  آن می شود.  از  روی گردانی  ناقص سبب  تصور  اما  می دهد  نشان  کار  و  کسب 
تصور کامل و روشن از اخالق حرفه ای یكی از عوامل رشدنیافتگی آن در سازمان های 
کسب وکار و مراکز پژوهشی شده است. فقدان تصور دقیق از اخالق حرفه ای یكی از 

دلیل عدم رشد آن در سازمان ها و مراکز آموزشی کشور است.

انگارة ما از اخالق

مقایسة دو انگاره از اخالق حرفه ای
مفاهیم دو انگارة زیر را با دقت بخوانید و دربارة آنها با توجه به مبحث خواندنی 
دربارة »انگاره به مثابه قدرت« بحث کنید تا به دریافت مفهومی مشترک برسید.

تمام  در  این مبحث می تواند  از  کاربردی  و  مفهومی  توضیح دهید چگونه درک 
شئون زندگی شخصی و حرفه ای شما تأثیرگذار باشد. 

حاصل تصور بتصور ب )طب  انگاری(حاصل تصور الفتصور الف )پند  انگاری(

مشتی پند و پیمان، اندرز 
و نصیحت

تنظیم نسخه ای واحد برای 
همه چیز و همة کارها و در 
نتیجه، ور   رفتن با مشكل و 

تبدیل مشكل به بحران

دانش تشخیص، پیشگیری 
و بهبود معضالت رفتاری

تبدیل مشكل به مسئله 
و  مستقل  نسخه ای  و 
مناسب و تخصصی برای 

هر  کس و یا هر  کار

کدام تلقی از اخالق حرفه ای مورد نیاز است؟ کدام تلقی رایج است؟

فکر کنید
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کالم پایانی
و  فردی  اخالق  مانند  بنگاه،  یک  اخالقی  مسئولیت های  عنوان  به  حرفه ای  اخالق 

شغلی، به روابط عینی ناظر بوده و متضمن رهنمودهای عملی و کاربردی است. 
تأکید روزافزون بر اخالق حرفه ای در بنگاه ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی 

در جوامع صنعتی، نیازهای پژوهشی و مطالعاتی فراوانی را به میان آورده است. 
مدیران با مسائل اخالقی در حرفة خود مواجهة جدی ندارند و لذا برای حل مسائل 
اخالقی بنگاه ها، خود درمانی می کنند و خود را نیازمند به مراکز پژوهشی نمی انگارند؛ 
مطرح  را  عامیانه  و  کلی  مسائل  یا  می نویسند  اخالق  باب  در  که  نتیجه کسانی  در 

داستان زیر را بخوانید و نقش انگاره را در قهرمان داستان تجزیه و تحلیل کنید.

سنگ تراش
روزی سنگ تراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می کرد از نزدیكی 
خانة بازرگانی عبور می کرد. در باز بود و او خانة مجلل، باغ و نوکران بازرگان را دید 
و به حال خود غبطه خورد و با خود گفت: این بازرگان چقدر قدرتمند است و آرزو 
کرد مانند بازرگان باشد. در یک لحظه، او تبدیل به بازرگانی با جاه و جالل شد. 
تا مدت ها فكر می کرد که از همه قدرتمندتر است؛ تا اینكه یک روز حاکم شهر از 
آنجا عبورکرد. او دید که همة مردم به حاکم احترام می گذارند حتی بازرگانان. مرد 
با خودش فكر کرد: کاش من هم یک حاکم بودم، آن وقت از همه قوی تر می شدم. 
در همان لحظه او تبدیل به حاکم مقتدر شهر شد. در حالی که روی تخت روانی 
نشسته بود و همة مردم به او تعظیم می کردند احساس کرد که نور خورشید او 
را می آزارد. با خودش فكر کرد که خورشید چقدر قدرتمند است. او آرزو کرد که 
خورشید باشد و تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو سعی کرد که به زمین بتابد 
و آن را گرم کند. پس از مدتی، ابری بزرگ و سیاه آمد و جلوی تابش او را گرفت. 
پس با خود اندیشید که نیروی ابر از خورشید بیشتر است و تبدیل به ابری بزرگ 
شد. کمی نگذشته بود که بادی آمد و او را به این طرف و آن طرف هل داد. این بار 
آرزو کرد که باد شود و تبدیل به باد شد، ولی وقتی به نزدیكی صخره سنگی رسید 
دیگر قدرت تكان دادن صخره را نداشت. با خود گفت که قوی ترین چیز در دنیا، 
صخرة سنگ است و تبدیل به سنگی بزرگ و عظیم شد. همان طور که با غرور 
ناگهان صدایی شنید و احساس کرد که دارد خرد می شود. نگاهی  بود  ایستاده 
به پایین انداخت و سنگ تراشی را دید که با چكش و قلم به جان او افتاده است.

فکر کنید
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و  در  خصوص مسائل عینی  فردگرایانه سخنی  مواعظ کلی  و  نصایح  و جز  می کنند 
مبتال  به بنگاه ها نمی گویند و یا به طرح مسائل فلسفی اخالق می پردازند. به عبارت 
یا  )پندانگارانه  اخالق  از  خود  انگارة  براساس  موقعیتی  هر  در  کسی  هر  ساده تر، 

طب انگاری( بر توسعه، ترویج و آموزش آن اقدام می نماید.

هنرجویان می توانند به صورت فردی یا گروهی، هر یک از عناوین پروژه های خود را 
انتخاب کرده و نتیجه را به صورت پرده نگار، پوستر و یا کتابچه و بروشور ارائه نمایند. 
1  با مراجعه به حوزة کاریابی، رفتارهای اخالقی و غیراخالقی را در چهار بخش منابع 

انسانی، فرایندها، ساختمان و قوانین و مقررات فهرست نمایید. 
2  مسئولیت های اخالق و حقوقی رشتة خود را تهیه و تنظیم نموده و به صورت 

متنی یا الكترونیكی به هنرآموز خود تحویل دهید.
3  انگارة کارکنان هنرستان )مدیر، دبیران، هنرآموزان، استادکاران، انبارداران و...( 

را دربارة هنرستان و هنرجویان به تفكیک فهرست و گزارش نمایید.
4  با توجه به آموخته های خود از این فصل و با استفاده از کتاب همراه دربارة 

دانش اخالق حرفه ای مطالعه و یک پوستر ارائه نمایید.
5  به انتخاب و ابتكار خود پروژه ای را پیشنهاد نمایید.

پروژة فصل
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اصول اخالقی در محیط کسب و کار
فصل 2
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برخی از اهدافی که در این فصل به دست می آورید:
  شغل و حرفه در محیط کسب    و  کار؛

  اخالق کار؛
  مسئولیت پذیری اخالقی در محیط کسب   و  کار؛

  امانت داري و ابعاد آن در حرفه؛
  امانت داري در بنگاه؛

  عدالت و انصاف در کسب    و   کار.

لقمان را گفتند: حکمت از که آموختی؟ گفت: از نابینایان که تا جایی نبینند، پای ننهند.

داستان
حاج حسین مجروح شیمیایی بود.

کمیسیون پزشکی تصویب کرد که برای درمان به خارج از کشور اعزام شود.
حاجی مخفیانه با پزشک معالج خودش تماس گرفت.

از او خواست صادقانه در مورد بیماری اش با هم صحبت کنند.
دکتر گفت: هیچ درمانی برای  بیماری اش وجود ندارد و اعزامش بی فایده است.

حاج حسین هم بالفاصله با مسئولین مربوطه تماس گرفت و گفت:
حاضر نیستم بیت المال را صرف کاری کنید که نتیجه ندارد...  .
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داستانک
علی به تنهایی  روی مبل نشسته و مشغول تماشای تلویزیون بود. مادرش او را صدا 
زد و گفت: » علی جان می توانی مرا در جا   به جا کردن یخچال کمک کنی؟« علی 
گفت: »  مامان من کار دارم«. بعد از چند دقیقه مادرش نزد او آمد و گفت: » پسرم، 
چرا نخواستی کمکم کنی؟« علی گفت: »کار داشتم«. مادر: چه کاری؟ علی: تلویزیون 
تماشا می کردم. مادر با تعجب گفت: تماشا کردن تلویزیون که کار نیست! علی گفت: 

اگر کار نیست، پس چیست؟

بخش 
اول

تفاوت کار، شغل و حرفه

تلّقي شما از شغل)کار( چیست؟ حرفه چیست و چه تفاوتی با شغل دارد؟ به چه 
کسانی افراد حرفه ای گفته می شود؟

فکر کنید

به نظر شما آیا مادر علی درست می گفت؟ آیا تماشای تلویزیون را می توانیم کار 
بنامیم؟

گفت وگو کنید

فعالیت  یا خوابیدن( خارج می شویم، در حال  و  از حالت سکون )نشستن  ما  وقتی 
فعالیت های کاری می باشند.  و...  تفریح، ورزش  فعالیت هایی مانند تحصیل،  هستیم. 
فعالیِت کاری یعنی انجام کار برای خود و دیگری در قبال دریافت مزد یا افتخاری و 

بدون دریافت مزد. به طور کلی، فعالیِت کاری نوعی جبران خدمت است.

انواع کار: 
  کار از حیث زمان که به تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت تقسیم مي شود. 1

  کار از حیث اثر اجتماعی و مشروعیت اخالقی؛ 2
  کار از حیث حقوقی و شرعی که به کار حالل و حرام یا کار خوب و بد تقسیم  3

مي شود.

تعریف کار و فعالیت
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  کار از حیث درآمد و سودآوری که خود بر دو گونه است: 4
الف( کار خیریّه ای)کاری که برای آرامش دل و یا کسب نشاط و شور معنوی و یا بهرة 

اخروی انجام می دهیم(.
ب( کار درآمدزا و سودآور برای امرار معاش و گذران زندگي.

تفاوت شغل و حرفه

اقسام فعالیت های کاری

الف( شغل، عبارت است ازکار تمام وقت و مفید و دارای جبران خدمت )سود، درآمد، 
حقوق و...(. 

ب( حرفه، وضعیت برتر همان شغل است. همة ما ممکن است به انجام کاری مشغول 
باشیم و در قبال آن، مزد دریافت کنیم. اما گاهی دیده مي شود بین دو نفر که در یک 
کارگاه مکانیکی، خیاطی، درودگری و یا هر کارگاه دیگری مشغول انجام کار هستند 
تفاوت هایی از حیث نحوة انجام کار و میزان دستمزد وجود دارد. وقتی علت را بررسی 
می کنیم، معلوم مي شود اگرچه در ظاهر، نوع کار همسان به نظر می رسد اما یکی 
از آنها دارای دانش، مهارت، تجربه، تعهد و... درآن شغل می باشد و در کار خود یک 

حرفه مند است ولی دیگری چنین دانش و مهارتی ندارد.

یا پاره وقت و یا    اشتغال: یعنی مشغول بودن به هر فعالیتی به صورت نیمه وقت  1
چند پیشه بودن در یک زمان مانند کسی که در یک فروشگاه بزرگ اشتغال دارد 

و هم زمان چند فعالیت را انجام می دهد.
  شغل: یعنی پرداختن به کار معّین و مفید با شرح وظایف خاص به صورت تمام  2
وقت اعم ازخوداشتغالی یا خدمت به کارفرما و یا در استخدام بودن در قبال جبران 

خدمت )دریافت حقوق، مزایا و...(.
  حرفه: یعنی سطح عالی و شیوة برتر شغل به نحوی که در تفاوت شغل و حرفه  3

شرح داده شد. 

حرفه مند کیست و به چه افرادی حرفه اي گفته مي شود؟ 
همان گونه که بیان شد، شغل عبارت است از کار تمام وقت مفید با جبران خدمت. 
و  می شوند  خارج  خانه  از  درآمد  و کسب  کار  انجام  قصد  به  نفر  میلیون ها  هر روزه 
هر   یک به صورت انفرادی و یا گروهی در محل فعالیت خود حاضر می شوند. برخی به 
انجام کار معّین، در وقت معّین و با دستمزد معّین مشغول می شوند؛ این افراد را افراد 
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شاغل می گوییم مانند کارگران فصلی، تعمیرکاران لوازم و قطعات و...   . همچنین اشاره 
شد که حرفه عبارت است از سطح عالی و وضعیت برتر همان شغل یعنی اینکه برخی 
از افراد به عنوان یکی از اعضای یک فرایند مثل فرایند تولید در کارگاه و یا کارخانه، 
درمان در درمانگاه و یا بیمارستان، رسیدگی در مراکز خدمات اداری و قضایی، کاشت، 
داشت و برداشت در خدمات کشاورزی و هرگونه فعالیت معطوف به هدف در فرایندهای 
تعریف شده و... قرار می گیرند. این افراد نیز در نگاه اول شاغل هستند و در برابر شغل 
خود مزدی دریافت می کنند. اما چه ویژگي هایی می تواند این گونه افراد شاغل )کارگر 

و کارمند( را به حرفه مند تبدیل کند؟
وقتی که  می گوییم »حرفه« سطح عالی و وضعیت برتر شغل است یعنی در ظاهر این 
دو تمایزی نیست ولی در ماهیت و چگونگی آنها حتماً باید تفاوت هایی باشد که در 

ادامه به این تفاوت ها می پردازیم .

تحصیلی  رشتة  به  مربوط  در مشاغل  فردی حرفه ای  به  تبدیل شدن  برای  شما 
خودتان چه ویژگی هایی باید داشته باشید؟

حرفه گرایی یعنی عزم عمومی بر ارتقاي مشاغل به حرفه و رشد متوازن هر حرفه.

ویژگي های افراد و محیط های کسب و کار حرفه اي 
پنج  باید  با جبران خدمت( حداقل  تمام وقت  )کار  مؤلفه های شغل  بر  عالوه  حرفه 

مؤلفة دیگر داشته باشد:
  دانش تخصصی مرتبط با نوع فعالیتی که انجام می دهیم. 1

  شایستگی )مهارت، توانایی، نگرش( و فعلیت یافتن دانش، تجربه و مهارت در عمل ؛ 2
  آداب، تعهد و مرام حرفه اي ) پایبندی به ارزش ها و اصول اخالقی( در انجام کار؛ 3

  نگرش متمایز )ژرف نگری، دورنگری، نگرش سیستمی(؛ 4
  تجربة تحلیل شده و نظام مند ) تمایز سنوات شغلی و تجارب شغلی( مطابق جدول  5

صفحه بعد.

حرفه گرایی و مؤلفه های آن

فکر کنید
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تمایز سنوات شغلی وتجارب شغلی

تجربة شغلی سنوات شغلی

مالِک سنجش، کیفیت است.  مالِک سنجش، کمیت است.

فرد شاغل، فعال است.  فرد شاغل، منفعل است.

در برابر وقایع یا حوادث شغلی درگیری دارد. در برابر وقایع، تماشاگر است. 

تالش مي کند از تغییرات آگاهی یابد. خود را به بی خبری می زند.  

سرمایه به دست آمده است. عمر از دست رفته است.

تبدیل به دانش است )دانش ضمنی(. خاکسپاری فرصت هاست.

فرد، احساس معناداری و اثربخشی دارد. فرد، احساس بی معنایی و بی فایدگی دارد.

احساس خودشکوفایی و ارزشمندی به دست 
می آورد.  اضطراب بازنشستگی دامنگیرفرد مي شود.

تأثیر حرفه گرایی بر فرد و جامعه
حرفه گرایی در فرد باعث ماندگاری وی در بسترتاریخ می شود و در جامعه زمینه ها و 

بستر توسعه را فراهم می سازد.
مثاًل افرادي نظیر فارابی، ابوعلی سینا، خوارزمی، خیام و خواجه نصیرالدین طوسی 
منجم،  فیلسوف،  یک  آنکه  از  قبل  می شناسیم  دانشمند  عنوان  به  که  دیگرانی  و 
مشاهده  که  همان گونه  زیرا  بوده اند.  حرفه مند  یک  باشند،  و...  حکیم  ریاضی دان، 
در  آنان  علمی  یافته های  و  شده  ماندگار  جهان  و  ایران  تاریخ  در  نامشان  می کنید 

جامعه برای همیشه بستر توسعه را فراهم ساخته است.
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بخش 
دوم

مسئولیت پذیری اخالقی در محیط کسب و کار

مسئولیت پذیری عبارت است از قبول انجام کاری که هم از اثربخشی )انجام کار خوب( 
و هم ازکارایی )انجام درست کار یا خوب کار کردن( برخوردار باشد و نتیجة آن به 

بهره وری در حرفه و در سطح ملی منجرمي گردد.
هر فعالیتی از حیث بهره وري ممکن است یکي از چهار وضعیت زیر را داشته باشد که 
با ارزیابي بهره وري آن فعالیت مي توان حدود مسئولیت پذیری و وضعیت واقعي آن را 

تعیین و براي افزایش بهره وری در آن فعالیت هدف گذاري نمود:

داراي بهره وري باال )مسئولیت پذیری حداکثری(واجد کارایي و اثربخشي

داراي بهره وري پایین )مسئولیت پذیری حداقلی(واجد اثربخشي و فاقد کارایي

فاقد بهره وري )مسئولیت گریزی(داراي کارایي و فاقد اثربخشي

فاقد بهره وري )مسئولیت گریزی(فاقد کارایي و اثربخشي

فکر کنیدمسئول کیست و مسئولیت پذیری یعنی چه؟

تعریف مسئولیت پذیری 

انواع مسئولیت پذیری
یا  و  مسئولیت پذیر  مي تواند  است  پذیرفته  را  آن  انجام  که  کاری  برابر  در  انسان 
مسئولیت گریز باشد. مسئولیت پذیر بودن فرد مستلزم آن است که در هر کار )حرفه اي( 
که مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، اصول حاکم بر آن و انواع مسئولیت پذیری را 

بشناسد. بر این اساس، انواع مسئولیت پذیری عبارت اند از:
  مسئولیت پذیری حرفه اي: هر حرفه اي از شرح وظایف، دستورالعمل و شیوة اقدام  1
معّین و تعریف شده ای برخوردار است مانند شرح وظایف هنرآموز در حرفة آموزش 

یا شرح وظایف مدیر داخلی کارگاه در یک کارگاه تولیدی.
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و  قوانین  دسته  دو  فعالیتی  یا  کار  هر  برای  )قانونی(:    مسئولیت پذیری حقوقی  2
مقررات کیفري و مدني وجود دارد و فرد مسئولیت پذیر در قبال عمل خود مطابق 

مفاد قوانین مسئولیت دارد. 
می گیرد،  بر  عهده  را  کاری  انجام  مسئولیت  که  فردی  اخالقی:    مسئولیت پذیری  3
الزم است ویژگی های مسئولیت پذیری اخالقی شامل »پایبندی درونی به اصول و 
ارزش های اخالقی، فراگیر بودن اصول و ارزش ها، همزاد و همراه بشر )جهان   شمول( 
بودن آن، نامدّون بودن آن و غالب بودن بر سایر مسئولیت ها« را بشناسد و به آنها 

پایبند باشد.

خاستگاه های مسئولیت پذیری
مسئولیت گریز،  یا  و  هستیم  مسئولیت پذیر  کارها  انجام  قبول  در  بدانیم  اینکه  برای 
نیاز به ابزارهای اندازه گیری داریم که الزم است آنچه را که به عنوان قبول انجام کار 
)مسئولیت پذیری( پذیرفته ایم، با آن ابزارها )خاستگاه ها( تطبیق دهیم تا ثابت شودکه آیا 
عمل من با آن خاستگاه مطابق دارد یا خیر؟ چهار خاستگاه مسئولیت پذیری عبارت اند از:
  مسئولیت پذیری شرعی: یعنی اینکه برای انجام هرکاری به مشروع بودن یا نبودن  1

آن توجه کنیم.
  مسئولیت پذیری قانونی: قانون دربارة هر نوع کار و حرفه اي، مقرراتی وضع نموده  2

است که رعایت دقیق مفاد قانون حکایت از مسئولیت پذیری قانونی دارد.
نگرش  مهارت،  تخصص،  دانش،  به  نیاز  حرفه اي  هر    مسئولیت پذیری حرفه اي:  3
سیستمی، انگیزه، تعهد، مرام حرفه اي و... دارد. پذیرندة هر نوع فعالیت خارج از 

نشانگرهای حرفه گرایی، آثار زیانباری را در پی دارد.
  مسئولیت پذیری اخالقی: یعني پایبندی به اخالق به عنوان دانش رفتار ارتباطی  4

و رعایت حقوق تمامی طرفین ارتباط در محیط 360 درجه.

ویژگی های افراد مسئولیت پذیر
مسئولیت پذیر بودن افراد در جامعه و محیط هاي کسب    و  کار، از ویژگی های مثبت و 
ارزشی آن جامعه یا محیط کسب  و  کار به حساب می آید. افراد و محیط کسب   و  کار 

مسئولیت پذیر دارای ویژگي هایی هستند که در ادامه به آنها اشاره مي شود: 
  پاسخگویی: فرد مسئولیت پذیر، مسئولیت کارها و پاسخگویی در برابر آنها را به 

عهده می گیرد.
  انجام به موقع و با دقت کارها: چنین افرادي کارهای خود را به موقع و با تمام 
تالش انجام می دهند و در صورتی که در کار خود اشتباه کنند با تمامی سعی خود 

در اصالح آن می کوشند.
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دچار  مشکالت  با  رویارویی  در  مسئولیت پذیر  افراد  مشکالت:  با  مواجهه    توان 
سردرگمی نمی شوند.

  انعطاف پذیری: این گونه افراد به خاطر انعطاف پذیر بودن، تغییرات زندگی را پذیرفته 
و مشکالت را با صبر و حوصله از سر راه خود برمی دارند.

  سازگاری با اطرافیان و محیط: افراد مسئولیت پذیر با اطرافیان و محیط، سازگاری 
بیشتری دارند چون با کسب این مهارت به استقالل رسیده اند.

نتایج  دیگر  از  او  استعدادهاي  شکوفایی  و  شخص  فکری  رشد  فکری:    رشد 
مسئولیت پذیری است.

  توان انجام درست و به موقع کارها: افراد مسئولیت پذیر توان باالیي براي انجام 
درست و به موقع کارها دارند.

عدم  به  خاطر  برنامه ها،  به     هم    ریختگي  و  بي نظمي ها  از  بسیاري    نظم پذیري: 
مسئولیت پذیري افراد است.

و  بوده  برخوردار  باالیي  نفس  به  اعتماد  از  مسئولیت پذیر  افراد  نفس:  به    اعتماد 
فعال  و پویا مي باشند.

  جرئت مندي: افراد مسئولیت پذیر به جاي مقصر دانستن دیگران یا توجیه شکست، 
آن را مي پذیرند.

  انتقاد پذیري: افراد مسئولیت پذیر براي جبران ناکامي ها تالش کرده و نسبت به 
امور محوله پاسخگو هستند.

بنابراین، مسئولیت پذیري موجب هدفمند کردن فعالیت ها و برنامه ریزي براي دسترسي 
به اهداف از قبل تعیین شده مي شود.

داستانک زیر را بخوانید و بگویید کدام یک از شخصیت های آن، مسئولیت پذیر و 
کدام یک مسئولیت گریز بوده است؟ چرا؟

که  گفت  کار فرمایش  به  روزی  شود.  بازنشسته  مي خواست  که  بود  پیري  نجار 
مي خواهد ساختن خانه را رها کند و از زندگي بي دغدغه در کنار همسر و خانواده اش 
لذت ببرد. کارفرما از اینکه دید کارگرش مي خواهد کار را ترک کند ناراحت شد. او از 
نجار پیر خواست که به عنوان آخرین کار، تنها یک خانة دیگر بسازد. نجار پیر قبول 
کرد اما کاماًل مشخص بود که دلش به این کار راضي نیست. او براي ساختن این 
خانه از مصالح بسیار نامرغوبي استفاده کرد و با بي حوصلگي به ساختن خانه ادامه 
داد. وقتي کار ساختن خانه به پایان رسید، کارفرما براي وارسي خانه آمد. او کلید 
خانه را به نجار داد و گفت: »این خانه متعلق به توست. این هدیه اي است از طرف 
من براي تو«. نجار شوکه شده بود. مایة تأسف بود! اگر مي دانست که دارد خانه اي 

براي خودش مي سازد، مسلماً به گونه اي دیگر کارش را انجام مي داد.

تحلیل کنید
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فرد یا سازمانی )محیط کسب و کاری( را که نسبت به وظایف اخالقی خود مسئولیت گریز 
مسئولیت پذیری  معلول  انسان،  در  قانون  به  پایبندی  می خوانیم.  غیر اخالقی  است، 
است. مسئولیتی که از یک طرف ناشی از اختیار و خودآگاهی است و از طرف دیگر، 
انسان را به ریسک پذیری موّجه و دغدغه مند بودن نسبت به رفتار خود سوق می دهد. 
مسئولیت های هر فرد یا سازمان، مبتنی برحقوق وضعی )قانونی( و یا طبیعی)اخالقی( 
آن فرد یا سازمان است. آنچه که در پایبندی افراد و بنگاه کسب و کار به قانون و رعایت 

حقوق همة طرف های ارتباط نقش دارد، مسئولیت های اخالقی است.

مسئولیت پذیری اخالقی محیط های کسب و کار

به صورت تیمی دربارة مبحث مسئولیت پذیری اخالقی در حرفه )رشتة تخصصی 
خود( متناسب با ویژگی های حرفه گرایی و مؤلفه های مسئولیت پذیری، یک بستة 

الکترونیکی تهیه کرده و آن را در جلسة آینده ارائه دهید.

ارزشیابی
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دو رهیافت )نوع نگاه( نسبت به اخالق حرفه اي وجود دارد:
  رهیافت سنتی: این نوع نگاه، بر مدیریت منابع انسانی و اخالقی بودن آن تأکید  1

دارد )داشتن کارکنان و مدیران اخالقی(.
  رهیافت جدید: این نوع نگاه، بر رهیافت سیستمی و مدیریت راهبردی در تمام  2
ارکان سازمان تأکید دارد و عالوه بر منابع انسانی، براخالقی بودن ساختار، فرایندها، 

قوانین و مقررات و... اصرار می ورزد )سازمان یا بنگاه کسب و کار اخالقی(.

بخش 
سوم

کاربرد اخالق حرفه ای درمحیط کسب و کار

مهم ترین نیاز ما برای آشنایی با رفتار اخالقی )اخالق ورزی( در محیط کسب و 
کار چیست؟ 

فکر کنید

کاربرد های اخالق حرفه اي در محیط کسب و کار
کاربرد اول: رفتار اخالقی

الف( اخالق حرفه اي، الگوهای رفتار اخالقی در حرفه بر   اساس رعایت حقوق طرف 
ارتباط است )تحقق عملیاتی(.

ب( شناخت صاحبان حق در مناسبات حرفه اي و رعایت حقوق آنان.
ج( حقوق افراد مرزهای معّینی دارد که فرد حرفه اي از آن فراتر نمی رود و ارزش های 

اخالقی بر رعایت این اصول تکیه دارد.
د( تمایز با آداب و رسوم و هنجارهاي حرفه اي )شرایط زمانی، هنجارهای ضد ارزشی(.
نیازمند  قانون  قانون است و  از  فراتر  قوانین و ضوابط حرفه اي )اخالق  با  تمایز  هـ( 

ممیزی اخالقی است(.
کاربرد دوم: دانش اخالقی

الف( دانشی است که به بیان روشمند مسئولیت های اخالقی افراد یا سازمان در حرفه 
آموزش  را  حرفه  در  اخالقی  مسائل  اثربخشی  و حل  تشخیص  مهارت  و  می پردازد 

می دهد.
ب( اخالق حرفه اي به منزلة یک گسترة معرفتی، پاسخگوی نیازهای اخالقی صاحبان 

حرفه است.
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ج( تحقق رفتار اخالقي در حرفه به وسیلة رهاوردهای دانش اخالق حرفه اي امکان پذیر 
است.

اخالق شغلی: هر فرد همان گونه که در محیط 360 درجة زندگی شخصی خود دارای 
مسئولیت اخالقی است، در محیط 360 درجة زندگی شغلی نیز دارای مسئولیت است 
و آن شامل مسئولیت در برابر همة کسانی است که در محیط کسب وکار با فرد به 
نحوی ارتباط دارند، اعم از فرادست یا فرودست، مشتری یا کارفرما و اعم از اشخاص 
حقیقی یا حقوقی. انتخاب شغل به تصمیم فرد است اما وقتی شغلی را انتخاب می کنیم، 
مسئولیت های ما در آن شغل متولد می شوند و ما تابع این مسئولیت ها می شویم. هر 
شغلي به اقتضاي حرفه اي بودن، مسئولیت هاي اخالقي خاصي مي آفریند. بنابراین افراد 

در شغل هاي مختلف با مسائل گوناگون اخالقي مواجه هستند.
بر حسب  فردی،  اخالق  بر خالف  اخالق شغلی  نوع شغل:  به  بودن اخالق  وابسته 
معلّمان، پزشکان، مهندسان، مدیران،  اخالِق  مانند  تنوع می یابد  گوناگونی مشاغل، 
و... .  فروشندگان  تّجار،  خبرنگاران،  پژوهشگران،  مربیان،  تکنسین ها،  سرپرستان، 
اخالق شغلي از طرفي مانند اخالق فردي بر مسئولیت افراد به عنوان شخص حقیقي 
تأکید دارد و از طرف دیگر بر خالف اخالق فردي، عنوان برخاسته از شغل را نیز در 

مسئولیت هاي اخالقي لحاظ مي کند.
برای درک بیشتر مطلب، دو گزارة زیر را مقایسه کنید: )فرشاد مکانیک است(

 فرشاد مسئولیت اخالقی دارد. 1
 مکانیک مسئولیت اخالقی دارد. 2

در هر دو گزاره، موضوع، اخالقی بودن فرد است، با این تفاوت که در اولي فرد بدون توجه 
به شغل عنوان شده است و در گزارة دوم، فرد با عنوان برخاسته از شغل مطرح است.

مسئولیت هاي اخالقي یک مکانیک، کشاورز، خیاط، گرافیست، نقشه بردار، تراشکار 
و... به عنوان شخص حقیقي برخاسته از شغلي است که بر دوش گرفته است به گونه اي 
که اگر هر یک، شغل دیگري را انتخاب کند، مسئولیت هاي اخالقي او نیز متناسب 

با شغل تغییر مي کند.

و  تحقیق  مثال  ذکر  با  صنعت  و  خدمات  بخش  دو  در  اخالقیات  تمایز  دربارة 
بررسی کنید. مشاغل در بخش خدمات، اخالقیات خاصي دارد و در بخش صنعت 

اخالقیات دیگري مي یابد.

دربارة وابستگی اخالق و شغل با ذکر مصادیق در یک حرفه پژوهش کنید.

پژوهش کنید

پژوهش کنید
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تحویل اخالق حرفه ای به اخالقی بودن منابع انسانی
گاهی تصور مي شود اگر منابع انسانی در محیط های کسب و کار و یا سازمان دارای 
فضایل اخالقی باشند، آن محیط، اخالقی خواهد شد. به این نوع تصور، تحویلی نگری 
می گویند. این تحویلی نگری، انسان را از اخالقی شدن ابعاد گوناگون اخالق محیط های 

بخش 
چهارم

آشنایی با رویکرد سازمانی به اخالق در محیط کسب و کار

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

به  نسبت  بازانگاری 
مفهوم کسب و کار

محیط های  اخالقی  اصول 
کسب و کار

آشنایی با رویکرد سازمانی 
به اخالق در محیط کسب 

و کار

سازمانی  رویکرد  با  حرفه اي  اخالق  ابعاد 
)محیط های کسب و کار(

فکر کنیدآیا بنگاه ها هم می توانند اخالقی یا غیراخالقی باشند؟

تحویلی نگری در اخالق
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وظایف،  شرح  مقررات،  فرایندها،  بودِن  اخالقی  و  مي کند  غفلت  دچار  کار  و  کسب 
مناسبات سازمانی و مسئولیت های سازمان را پنهان می سازد. پیشگیری از تحویلی نگری 
در گرو توجه به نقشه ای فراگیر از ابعاد اخالق سازمانی )محیط های کسب و کار( است.

نمودار را با دقت مالحظه نموده و دربارة ابعاد اخالقی و اخالقی سازی فرایندها و 
نظام های حرفه ای محیط های کسب و کار بحث کنید.

گفت وگو کنید

الف( اخالق منابع انسانی شامل:
  کسب شایستگي هاي اخالقی کارکنان )اخالق دانی(؛ 1

  تعهد به مسئولیت های اخالقی توسط آنان )اخالق ورزی(. 2

ب( اخالقی بودن فرایندها و نظام های حرفه اي شامل:
  بهینه سازی فرایند ها: به گونه ای که مشتریان و سایر طرف های ارتباط به سهولت  1
بتوانند با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند. وقتی به مشتری گفته مي شود »امروز برو فردا 
بیا« یعنی اشکالی در فرایند وجود دارد که موجب ضایع شدن حقوق مشتری است.

ابعاد اخالق محیط هاي کسب و کار

فرایندها و نظام های 
حرفه ای

مدیریت راهبردی 
)سیستم(

منابع انسانی

1ـ شایستگی های اخالقی 
2ـ مسئولیت های اخالقی

1ـ بهینه سازی فرایندها
شرح  اخالقی  ممیزی  2ـ 

وظایف
3ـ تشخیص و حل مسائل 

اخالقی در فرایندها

اخالقی  مسئولیت های  1ـ 
محیط کسب و کار

2ـ ویژگی محیط کسب و 
کار اخالقی

3ـ رهبری اخالقی محیط 
کسب و کار

ابعاد اخالق در محیط هاي کسب و کار
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  ممّیزی اخالقی شرح وظایف: گاهی برای کارکنان وظایفی نوشته مي شود اما آنان  2
از اختیارات الزم برای انجام وظیفه برخوردار نیستند. نداشتن اختیار بر اساس شرح 
وظایف، هم کارمند را بی انگیزه می سازد و هم سبب سرگردانی مشتری مي شود که 

امری غیراخالقی است بنابراین، شرح وظایف باید مورد ممیزی اخالقی قرار گیرد.
  تشخیص و حل مسائل اخالقی در فرایندها: غفلت و بی تفاوتی نسبت به نارضایتی  3
عدم  نیز  و  است  فوق  مؤلفة  دو  در  اشکال  و  رخنه  وجود  از  ناشی  که  مشتری 
شناسایی رخنه ها و عوامل این نارضایتی ها، بنگاه را از تشخیص و تصمیم به موقع 
و تبدیل مشکل به مسئله و حل آن از طریق اصالح فرایندها و شرح وظایف باز 
می دارد. این غفلت سبب مي شود تا بنگاه در گذر زمان دچار خساراتی شود که 

جبران آن ناممکن خواهد شد.

ج( مدیریت راهبردی )داشتن راهبرد اخالقی به صورت سیستمی(
برون  و  درون  عناصر  همة  حقوق  شناخت  کار:  و  محیط کسب  اخالقی    رهبری  1
محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینة پایبندی به حقوق طرفین ارتباط از اّهم 

وظایف رهبری اخالقی بنگاه می باشد.
  ویژگی های محیط کسب و کار: محیط کسب و کار اخالقی نشانه ها و ویژگی هایی  2
دارد که آن را از سایر محیط ها متمایز مي کند. برخي از این ویژگي ها عبارت اند از: 

  بهداشت روانی بنگاه؛
  دسترسی آسان به امکانات بهداشتی و رفاهی؛

  وجود تابلوهای راهنما؛ 
  مناسب سازی و برخورداری از استانداردهای محیط کسب و کار؛ 

  فراهم سازی تردد آسان معلولین؛
  فراهم بودن امکانات رفاهی برای مشتریان.

گذشته  بخش های  در  که  همان گونه  اخالقی محیط کسب  و  کار:    مسئولیت های  3
شرعی،  مسئولیت پذیری  مختلف  گونه های  حرفه اي،  فعالیت های  در  ذکر شد، 
افراد در  با رعایت حقوق  حرفه اي، قانونی و اخالقی وجود دارد. اخالق حرفه اي 
حرفه نشان می دهد که اخالق ورزی، گونه ای از مسئولیت پذیری در حرفه است و 
فرد در قبال حقوق افراد در مناسبات شغلی، احساس مسئولیت می کند. در نمودار 

صفحة بعد مواردي از مسئولیت های اخالقی افراد در مشاغل مشاهده مي شود.
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ضرورت رهیافت سیستمی و مدیریت راهبردی به اخالق
آنچه مسلم است همة ما هنرجویان به عنوان منابع انسانی فعال در حوزة کسب   و   کار 
برخوردار  اخالقی  آموزه های  بر  مبتنی  ارتباطی  رفتار  از  باید  حتماً  خودمان  آیندة 
باشیم. اما اخالق دانی ِصرف بدون ایجاد ساز    و  کار اخالق ورزی در محیط کسب   و  کار، 
فاقد کارایی و اثربخشی خواهد بود. اخالقی شدن محیط کسب   و  کار در صورتی محقق 
خواهد شد که فرایندها، قوانین و مقررات، ساختار و تشکیالت و مناسبات در محیط 

کسب   و  کار، اخالقی باشند.

یادآوری مهم: در بخش های قبل خواندیم که اخالق، سبک رفتار ارتباطی است که 
بر رعایت حقوق طرف ارتباط استوار است. حال اگر توانایی برخورداری انسان ها را 
از آن جهت که انسان هستند، حق آنها بنامیم، انسان ها حقوقی دارند از جمله حق 
حیات، حق آزادی، حق استقالل فردی، حق احترام، حق حریم خصوصی، حق رشد 
و...    . بر  این اساس می توانیم در رفتار ارتباطی بین شخصی، رعایت حقوق را مالک 

نیکویی رفتار بدانیم.
بنابراین: رعایت حقوق طرف ارتباط یعنی وظیفة اخالقی کنشگر)کارگر یا کارمند( 
را الگوي رفتار اخالقي و مسئولیت پذیری کنشگر نسبت به حقوق طرف ارتباط در 

محیط 360 درجه را زیست اخالقي مي گویند.

تابع محیط شغلی و 
مناسب حاکم بر آن 

هستند

افراد در هر حوزۀ 
شغلی، مسئولیت 
داشتن تلقی اخالقی و اخالقی دارند.

انگارۀ مثبت به خود و 
دیگران

شناخت کامل 
صاحبان حق

پایبندی عملی 
به حقوق افراد

شناخت حقوق هر 
یک از صاحبان حق

خودانگیختگی
 )بر دیگران بپسند آنچه 

بر خود می پسندی(

مسئولیت های اخالقی 
افراد در مشاغل



فصل دوم: اصول اخالقی در محیط کسب و کار

41

کنشگر

به  نسبت  کنشگر  مسئولیت پذیری  و  اخالقی  زیست  مفهوم  درست  درک  برای 
باال  تصاویر  عناصر  گرفتن  نظر  در  با  محیط 360  درجه  در  ارتباط  حقوق طرف 

بحث کنید.

نکات مهم در تلقی اخالقی از مشتریان )اصالح انگاره از مشتری(
الف( اساس مواجهة اخالقی با مشتریان، تلقی مثبت از آنان است.

ب( توجه به وضعیت شخصیتی، صنفی وادراکی مشتریان بسیار مهم است. بر اساس 
این وضعیت، تحقق عملي وظائف اخالقی شکل مي گیرد )شناخت کافی از مشتریان 

و حقوق آنان(.

ارتباط  و  کاربران  مواجهة  نحوة  آنان،  و حقوق  مشتریان  وضعیت  بدون شناخت 
کالمی با آنان مغفول خواهد ماند.

نکته

اصل طالیی اخالق )قاعدٔه زّرین(:
با دیگران آن گونه رفتار كن كه دوست داری با تو همان گونه برخورد كنند.

نهج البالغه، نامۀ 31

مالک اشتر  به  نهج البالغه خطاب  نامٔه 53  در  را  قاعدٔه طالیی  این  مبنای  علی   امام 
این گونه بیان فرموده است:

»ای مالک مردم یا برادر دینی تو هستند یا برادر خلقتی تو«

      فعالیت کالسی
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  آراستگی ظاهری افراد و محیط بنگاه؛  1
  مشروط نبودن احترام به سن، جنس و شغل و موقعیت مراجعه کننده؛  2

  احترام اصیل، بدون چشم داشت و بی منت در مرتبة عالي در نحوة مواجهة کارکنان  3
با طرف های ارتباط و به همة مراجعین؛ 

  ممّیزی اخالقی مقررات و قوانین مغایر با تکریم مراجعین. 4

قاعدة زّرین، مورد قبول تمامی ادیان در ادوار مختلف بوده است. بر  اساس این قاعده 
 در فرمان خود به مالک  اشتر نوشته اند، رعایت حقوق افراد و رفتار  که امام علی 
اخالقی با آنان هرگز مشروط نمی باشد و هیچ موضوعی مانند قومیت، نژاد، مذهب، 
زبان، جنسیت، ضعیف و قوی و... مالک اخالق ورزی نیست، بلکه همة انسان ها حق 

برخورداری از حقوق خود را دارا می باشند. 

نمونه هایی ازشناخت حقوق مشتریان

1
حق احترام و احساس ارزشمندی در مواجهة 
عوامل انسانی )به برخی مصادیق احترام در 

نمودار زیر اشاره شده است(
2

حق برخورداری آسان از خدمات با کیفیت 
برتر )خدمات سریع و دقیق، محیط آراسته و 

آرام بخش(

حق حفظ حریم خصوصی4حق حفظ اسرار مشتریان3

حق برخورداری از کارکنان حرفه اي، شایسته 5
حق نقد و طرح دیدگاه ها و مالحظات تکمیلی 6و متخلق

و انتقادی

حق برخورداری عادالنه از امکانات و منابع 7
حق برخورداری از خدمات متنوع بنگاه8اطالعاتی

10حق برخورداري از مشاوره و آموزش9
حق دسترسی به اطالعات به نحو صریح، 

صادقانه و روزآمد

حق برخورداری آسان از خدمات حین فروش 11
حق برخورداری بی منت و عاری از آزار و ضرر12و بعد از فروش بنگاه

حق پیش بینی پذیر بودن بنگاه برای مشتریان14حق جبران خسارت13

مصادیق و نشانه های حق احترام

  به نظر شما علل بی احترامی به مشتریان چیست؟ 1
و  مشتریان  به  اخالقی  غیر  نگاه  کار،  زیاد  از حجم  ناشی  مفرط    آیا خستگی  2
ضعف در الگوهای رفتاری و تربیتی را می توان از علل بی احترامی بر شمرد؟ 

چه علت های دیگری را مي توان براي این بي احترامي برشمرد؟

      فعالیت کالسی
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بی تردید اخالقی بودن بنگاه مي تواند آثار و برکات بی شماری داشته باشد که در زیر 
به مواردی از این آثار و برکات اشاره مي شود: 

1ـ ایجاد اعتماد اصیل محیط )دروني و بیروني( 
به بنگاه

2ـ افزایش توان گروهي

4ـ مدیریت تعارض ها و تبدیل تهدید ها به فرصت3ـ افزایش ارزش افزوده و ایجاد ثروت

6ـ برتري رقابتي و راهبردي5ـ جذب و حفظ منابع انساني حرفه اي

8ـ افزایش کیفیت کاالها و خدمات7ـ افزایش بهره وري

10ـ افزایش مشارکت عمومي9ـ افزایش سهم سازمان از بازار

12ـ تبدیل مشتري به طرفدار همیشگی11ـ امنیت و آسایش رواني کارکنان و مشتریان

14ـ ...13ـ سرآمدي بنگاه

بخش 
پنجم

نقش راهبردی اخالق حرفه ای در کسب و کار 

اهداف توانمندساز و شایستگی های این بخش

بازانگاری نسبت به 
مفهوم اخالق حرفه ای

داشتن تصویر درست ما از 
»  محیط کسب   و  کار«

نقش راهبردی اخالق 
حرفه ای در کسب   و  کار

شما  نظر  به  کرده اید،  پیدا  حرفه ای  اخالق  مفهوم  از  تاکنون  که  شناختی  با 
با رشتة شغلی  از راهبردهای اخالق حرفه ای در کسب و کار مرتبط  بهره گیری 

)تحصیلی( شما چه میزان در موفقیت تأثیر دارد؟

فکر کنید

آثار و برکات اخالقی بودن بنگاه )محیط کسب و کار(
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آثار و برکات اخالقی بنگاه در گرو توان اخالق حرفه اي می باشد. اخالق دانی و اخالق ورزی 
در بنگاه و داشتن راهبرد اخالقی، بنگاه را از توان اخالقی برخوردار می سازد. بسیاری از 
دستاورد های ناشی از آثار و برکات اخالقی مرهون توان اخالق حرفه اي است و با یکدیگر 
هم پوشانی دارند. در ادامه به ده مورد ازمؤلفه ها ي افزایش توان اخالق حرفه اي در محیط 

کسب وکار اشاره مي شود:

2ـ کیفیت خدمات وکاالها1ـ افزایش بهره وری

4ـ تبدیل تهدید به فرصت3ـ امنیت روانی محیط کار

6  ـ توان افزایی در کار گروهی5  ـ مدیریت تعارض

8  ـ بهبود مناسبات در ارتباطات  انسانی7ـ اعتماد آفرینی

10ـ تعالی وسرآمدی سازمان9ـ برتری رقابتی

توان اخالق حرفه اي در محیط کسب و  کار

اصل هم سرنوشتی در محیط کسب و    کار

مسائل اخالقی شامل چه مواردی است؟ مهم ترین مسائل اخالقی در حوزة کسب 
و کار مرتبط با رشتة شغلی شما چیست؟

گفت وگو کنید

باور به اصل هم سرنوشتی در سازمان و محیط هاي کسب   و  کار موجب احساس تعلق 
مي گردد و تقویت این احساس، موفقیت سازمان را رقم می زند. در هر کارگاه، شرکت و 
سازمان، منابع انسانی در هر رده و جایگاهی )مدیران، مهندسان، تکنسین ها، کارمندان، 
کارگران، نگهبانان، نیروهای خدماتي و...( در موفقیت و ناکامی محیط می توانند تأثیرگذار 

باشند. به عبارت دیگر، زیست سالم و متعالی در محیط کسب   و  کار، نیاز همة ماست.
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هم سرنوشتی در 
محیط کسب و کار

رضایتمندی مشتری

منافع ملی

اعتبار حرفه ای معنویت

جایگاه اجتماعی 
همة عناصر بنگاه

امنیت و سالمت 
روانی

اثربخشی اقدامات

داستان زیر را بخوانید و با تحلیل آن، دربارة اصل هم سرنوشتی در محیط کسب 
و کار آیندة خود بحث کنید.

ورشکستگی شرکت و عدم احساس هم سرنوشتی 
یکی از شرکت های معتبر اروپایی در ُشرف ورشکستگی بود. جلسة مهمی با حضور 
سهامداران و مدیران برای بررسی علت ها و دالیل بروز ورشکستگی تشکیل شده بود. 
هرکس به مقتضای استنباط خود تحلیلی داشت. آبدارچی شرکت در حال توزیع اسباب 
پذیرایی در حالی که اضطراب از دست دادن شغل خود را داشت، اجازه گرفت تا او هم 
نظر خود را بگوید. مدیرعامل با ناراحتی مانع شد؛ اما رئیس جلسه که فرد با تجربه ای 
بود با اشاره به اضطراب ناشی از عدم امنیت شغلی همة کارکنان و سهیم بودن همه در 
سرنوشت شرکت، از او خواست تا تحلیل خود را ارائه کند. آبدارچی با اعتماد به نفس 
در حالی که سعی می کرد از گفته های او، زیراب زني تلقی نشود به رفتار تلفنچی شرکت 
اشاره کرد و رفتار او را عامل اصلی این وضعیت معرفی نمود. حاضران در جلسه با تعجب 
دستور بررسی دادند و مشخص شد تلفنچی شرکت در پاسخ به تماس گیرندگان که 
معموالً مشتریان و نمایندگان شرکت در داخل و خارج از شرکت بوده اند و با مدیران 
شرکت قصد برقراری ارتباط  داشتند، با این بهانه که مسئول مربوطه حضور ندارد، جلسه 

      فعالیت کالسی
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دارد، خارج از شرکت است، مسافرت رفته، در مرخصی به سر می برد، بیمار است و در 
بیمارستان بستری است، فعاًل نمی تواند صحبت کند و با دروغ های مکرری از این قبیل 
سبب قطع ارتباط به موقع ذی نفعان گردیده است و همین موضوع باعث شده تا بسیاری 

از مشتریان به سمت شرکت رقیب بروند.

در  تلفنچی  رفتار  تأثیر  فکری، دالیل  و طوفان  مغزی  بارش  از روش  استفاده  با 
ورشکستگی شرکت را تحلیل کنید.

فرد دیوید و برخی دیگر از متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخالقی شایسته 
در سازمان را از پیش شرط های مدیریت استراتژیک خوب دانسته اند. در هر سازمان 

و بنگاه کسب و کار:
  اصول اخالقی خوب از پیش شرط های مدیریت استراتژیک خوب است. 1

  اصول اخالقی خوب ضامن بقای شرکت خوب است. 2
تقویت  و  اخالقی  اصول  »ترویج  که:  مورد  این  در  سازمان ها  اعتقاد  روز  به    روز  3
فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیت های استراتژیک خواهد شد«، راسخ تر مي شود.

نقش راهبردی اخالق حرفه ای در محیط کسب و کار

پرسش از نقش وجایگاه راهبردی اخالق حرفه ای
این پرسش بسیار مهمی است و تردیدی نیست که هر مدیری متناسب با تصورش 
از موفقیت سازمان، در پی موفقیت است. اگر کسی موفقیت سازمان را در ساختن 
برای ماندن«  او در »ساختن  برنامه ریزی راهبردی  آینده می داند، تمام تالش و 
تبلور می یابد و اگر مدیری موفقیت بنگاه خود را در عبور از خوب به بهتر بداند، 

در پی »بهتر از خوب« خواهد شتافت.
موفقیت معطوف به آیندة سازمان در گرو چیست؟

وسیلة چه  به  موفقیت  این  و  است  عواملی  چه  مرهون  آینده  در  بنگاه  موفقیت 
موانعی تهدید می شود؟ 

کالینز(  )جیمز  به نام  سازمانی  رفتار  در حوزة  بزرگ  اندیشمندان  از  یکی  توجه: 
مدیریت  کردن  )بسنده  دشمِن عالی است«.  »خوب،  است:  گفته  خود  کتاب  در 
راهبردی به وضعیت خوب یعنی عدم توجه به وضعیت عالی در آینده(. پس رشد 
اخالقی و به عبارت دیگر موفقیت در آینده مستلزم گذر از وضعیت بد به خوب و 

سپس گذر از وضعیت خوب به عالی است.

فکر کنید

      فعالیت کالسی
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در این باره در فصل چهارم و در بخش پیش بینی پذیری به تفصیل بحث خواهد 
شد.

رشد اخالقی گذر از وضعیت بد به 
وضعیت خوب

گذر از وضعیت خوب 
به عالی

 موفقیت معطوف به آیندة سازمان در گرو چیست؟ 1
 بنگاه، موفقیت خود را در آینده مرهون چه عواملی است؟  2

 این موفقیت به وسیلة چه موانعی تهدید می شود؟ 3

فکر کنید
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در آموزه های دینی، امانت داری یکی از فضایل عمدة اخالقی است که بسیاری از فضایل 
براساس آن بنا نهاده مي شود. امانت داری در مواضعی صرفاً به معنای حفظ و نگهداری 
بدون دخل تصرف است و در مواردی تصرف بهینه، ادب امانت داري است. تصرف بهینه، 

امانت داري را با مفاهیمی چون شایسته ساالری و بهره وری مرتبط می سازد.

ابعاد امانت داری 
تأمل در ابعاد امانت داري، مانع تصور تحویلی نگر )تحویل امانت به حفظ و نگهداری 
صرف( از آن است. امانت داري در رفتار ارتباطی درون شخصی وبرون شخصی، ابعاد 

مختلفی دارد ازجمله:
ارتباط با خود، تعامل سازمان با محیط و ارتباط با محیط زیست. بر حسب این ابعاد 
مختلف، امانت داري مصادیق فراوانی می یابد و در هر یک از مصادیق یاد شده شکل 

امانت داري تغییر می یابد.
امانت چیست؟ هرچیزي که در مدتی معین برای نگهداری، حفظ و مراقبت به ما 

سپرده مي شود امانت است.

بخش 
ششم

امانت داری و ابعاد آن در حرفه

اهداف توانمندساز و شایستگی های این بخش

به  نسبت  انگاری  باز 
مفهوم اخالق

داشتن تصویر درست ما از 
»محیط کسب و کار«

امانت داری و ابعاد آن در 
حرفه

امین کیست و به چه چیزهایی امانت گفته می شود؟ فکر کنید

تعریف امانت داري
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امین کیست؟ امین کسی است که مورد امانت )کاال، حرف و سخن، وجه نقد، اسناد و مدارک، 
اشجار، امالک و ابنیه و...( را که به او سپرده شده است، نگه می دارد.

تعریف عملیاتی امانت داری
نزد کسی  امانت  به عنوان  آنجا که چیزی  امور،  از  برخی    حفظ بدون تصرف: در  1
سپرده می شود، امانت داري به معنای حفظ و نگهداری بدون هر گونه تصرف است. 

این، رایج ترین مفهوم امانت داری نزد تودة مردم است.
  اجتناب از کم فروشی و کم کاری: امانت داری در فروش کاال و یا ارائة خدمات، در  2
گرو اجتناب از کم فروشی و کم کاری است. مراد از کم فروشی، کم گذاشتن در 
آنچه باید از کاال یا خدمات تحویل مشتری داده شود. زیرا کم فروشی و کم کاری 
در واقع نوعی خیانت به اعتماد مشتری و ضایع کردن حقوق مصرف کنندگان و 

دریافت کنندگان خدمات است.
  بهره وری: اموال، امکانات، برند و امثال اینها در اختیار مدیر قرار می گیرند. مسلماً  3
امانت داری مدیر به معنای نخست کلمه نیست بلکه به معنای استفادة بهینه و 
دور از افراط و تفریط است و استفادة بهینه در تحلیل دقیق، به معنای افزایش 

بهره وری در استفاده از امکانات بنگاه است.
  شایسته ساالری: منابع انسانی درواقع امانت الهی اند. رسم امانت داری در مواجهه  4
با منابع انسانی، استفادة بهینه از آنان و صیانت از دو گونه آسیب پذیری اخالقی و 
اجتماعی آنان است. امنیت شغلی در مفهوم نوین آن یکی از موارد امانت داری نسبت 
به کارکنان است. مهم ترین بعد امانت داری در مواجهه با منابع انسانی، »شایسته 
از  استفادة مناسب  امکان  به وسیلة شایسته ساالری،  است.  ساالری« در سازمان 
نیروهای انسانی مناسب به وجود می آید. ایجاد امکان ارتقاي شغلی و نیز ارتقاي 

مهارتی و دانش کارکنان از مراتب عالی امانت داری در قبال منابع انسانی است.
  رازداری: در مواردی که امانت، اسرار مشتریان و اطالعات بنگاه است، رازداری،  5
ادِب  امانت داری است. امروزه اطالعات اهمیت فراوانی یافته است و دسترسی به 
آنها و افشای اسرار، نقش مخربی در بازار آن دارد. یکی از مفاسد ناشی از خیانت 
میان  به  را  زیادی  مفاسد  خود  که  است  پنهانی  معامله های  بنگاه،  اطالعات  در 

می آورد.
  نگاه امین و ارتباط امانت دارانه: عفت به معنای خویشتنداری در عین برخورداری  6
نیز در واقع ادب امانت داری نسبت به مردم است. به همین دلیل در آموزه های 
دینی از نگاه هوس آلود و چشم غیر عفیف به عنوان چشم خائن و خیانت در نگاه 

ُدوُر« )غافر/19(. تعبیر شده است. »یَْعلَُم َخائَِنَه اْلَْعُیِن َو َما تُْخِفی الُصّ
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که  امانت  در  بهینه  تصرف  یعنی  امانت داری  اخالق حرفه ای،  دانش  دیدگاه  از 
حاصل آن، افزایش بهره وری  است.

نکته

رابطة امانت داری و مسئولیت پذیری با اعتماد آفرینی 
امانت داری مانند مسئولیت پذیری همة رفتارهای ارتباطی را شامل می گردد و از حیث 
پیامد و آثار نیز همانند مسئولیت پذیری است و با اعتماد آفرینی نیز رابطة دوسویه ای 
دارد. همان گونه که مسئولیت پذیری سبب افزایش پیش بینی پذیری رفتار فرد و بنگاه 
می گردد و به اعتماد آفرینی می انجامد، امانت داری نیز چنین است. فرد یا بنگاه امین در 
محیط کسب و کار در مفهوم اخالقی کلمه پیش بینی پذیر است و می توان به وی اعتماد 

کرد و ارتباط با او آسان و درست است و افراد در برابر او بالتکلیف نیستند.

امانت داری و نقش آن درافزایش بهره وری
فرد اخالقی پایبند به امانت داری در محیط کار، دارای تعهد و وفاداری سازمانی است و 
رسم امانت داری و وفاداری تالش برای استفادة بهینه از منابع و افزایش بهره وری است. 
افراد متخلق، کارایی و اثربخشی را شرط تعهد اخالقی در کسب  وکار می دانند. آنان 
از هرگونه صدمه و زیان بر سازمان می پرهیزند، از وقت خود و دیگران و نیز ابزارها و 
امکانات سازمان استفادة بهینه می کنند و به این طریق بهره وری آنان افزایش می یابد.

تصرف با کمترین هزینه و اَشکال امانت داری
بیشترین نتیجه

تصرف با اعتدال

محدود به ودیعه است
حفظ و نگهداری بدون 

تصرف تصرف در چهارچوب 
قوانین و مقررات

تصرف در چهار چوب 
توافق

تصرف بدون آسیب زدن 
و تعدی

دربارة نقش امانت داری و ارتباط آن با مسئولیت پذیری و اعتماد آفرینی گفت وگو 
کنید.

      فعالیت کالسی



فصل دوم: اصول اخالقی در محیط کسب و کار

51

جایگاه امانت داری در بنگاه
مهم ترین وظیفة کارکنان و مدیران در قبال سهامداران این است که اموال، تجهیزات، 
منابع انسانی، برند و اعتبار شرکت   )بنگاه( را امانت آنان بدانند و در تصرف و به کارگیری 

آنها بر بهره وری تأکید کنند.

فعالیتدر زندگی شخصی )حریم خصوصی خانواده(، مصادیق امانت را گزارش کنید.

همة  و  است  ارتباطی  رفتار  یک  مي باشد،  اخالقی  رفتار  مصادیق  از  که  امانت داري 
حوزه های ارتباطی را دربرمی گیرد که نشان از گستردگی دامنة آن است. این حوزه ها 

عبارت اند از:
  امانت داري در رفتار ارتباطی درون شخصی)ارتباط باخود(؛ 1

  امانت داري در رفتار ارتباطی با خدا؛  2
  امانت داري در رفتار ارتباطی برون شخصی )ارتباط با بندگان خدا(؛  3

  امانت داري در رفتار ارتباطی با سایر امور )بنگاه و محیط کسب و کار(. 4

گستردگی دامنة امانت داري

جایگاه امانت داري در ارزش های اخالقی مورد نیاز بنگاه
نحو  به  انسانی  منابع  که  هستند  ارزش هایی  بنگاه  نیاز  مورد  اخالقی  ارزش های 
و  امانت داري  حرفه اي،  تعهد  رازداری،  باشندکه  پایبند  آنها  به  پیش بینی پذیری 

وفاداری سازمانی از مصادیق بالفصل این ارزش ها هستند.

برخی از مصادیق امانت در بنگاه

خودمان

اطالعات بنگاه

همکاران
برند و اعتبار بنگاه

امکانات بنگاه

سرمایة بنگاه

مشتری
چه اموری نزد ما امانت 
بنگاه محسوب می شوند؟

امانت در هر بنگاه اقتصادی، مصادیق و نمونه های فراوانی دارد که در نمودار زیر به 
مواردی از آنها اشاره شده است.
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رعایت این اصول در خصوص کارکنان اهمیت فراوانی دارد. محیط کار، دومین کانون 
زندگی و مأمن کارکنان است. ورود به حریم شخصی کارکنان و افشای اسرارشان، 
امنیت آنان را در محیط کار سلب مي کند و آسیب های جبران ناپذیري به بار می آورد. 
زندگی شغلی، شرایطی را به بار می آورد که در صورت عدم احتیاط، افراد وارد حریم 
در  سازمان  می کنند.  تخریب  را  دیگران  روانی  امنیت  و  می شوند  یکدیگر  شخصی 
اخذ اطالعات از کارکنان مثالً در برگ های مربوط به استخدام، نباید هر پرسشی را 
طرح کند زیرا برخی از پرسش ها در واقع ورود به حریم شخصی افراد است. مراد از 
امانت داري در خصوص کارکنان، استفادة بهینه از آنان است و این امر، نسبت بین 

امانت داری و شایسته ساالری را نشان می دهد.

کار و حرفه

محیط زیست

منابع انسانی
اموال عمومی

علم و دانش

عفت انسان ها

اسرار دیگران
برخی از مصادیق 

امانت های جامعه نزد ما

فرض کنید امکاناتی از شرکت یا بنگاه در اختیار شماست. از آن امکانات چگونه 
استفاده خواهید کرد تا خیانت در امانت تلقی نشود؟

حفظ اسرار و حریم شخصی افراد و رابطة این دو با امانت داری

کسی که در زندگی شخصی خود رازدار و امین نیست، در کسب وکار نیز نسبت به 
رازداری و امانت ورزی سازمانی که پیچیده تر و دشوارتر است، بی مباالت مي گردد. 
فردی که در روابط شخصی خود به عنوان یک شهروند از رعایت حقوق دیگران 
عاجز است، در زندگی حرفه ای نیز از رعایت حقوق صاحبان حق ناتوان خواهد بود.

نکته

      فعالیت کالسی
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حفظ حریم شخصی) رازداری و امانت داری کارکنان ، مشتریان و سهامداران(
الف( کارکنان: حفظ حریم شخصی افراد مهم ترین اصل در تعامل با آنهاست و در 
این خصوص کارمندان و مشتریان یکسان هستند. در کسب اطالعات الزم از مشتری 
او وارد شد و در این اصل اخالقی، شخص و سازمان بودن  نباید به حریم شخصی 
مشتری تفاوتی ایجاد نمي   کند. همان گونه که رعایت حریم شخصی افراد واجب است، 
رعایت حریم شخصی سازمان ها نیز الزام اخالقی است. سعی در دستیابی به اطالعات 
البته تعیین مصداق  طبقه بندی شدة سازمانی که مشتری ماست، غیراخالقی است. 

برای حریم شخصی در مفهوم سازمانی مورد چالش و بحث است.
ب( مشتریان: با وجود تأکید بر حفظ حریم شخصی مشتری، مناسبات تجاری سبب 
مي شود پاره ای از اسرار مشتری به دست ما بیفتد. در چنین شرایطی وظیفة اخالقی آن 
است که در حفظ اسرار وی کوشا باشیم. افشای اسرار مشتری در موارد زیادی ممکن 
است آسیب های جبران  ناپذیری در پی داشته باشد. رازداری را نباید همان حفظ حریم 

شخصی دانست. امانت داری الزام اخالقی دیگری است که بسیار عام و فراگیر است.
ج( سهامداران: سهامداران، مالک شرکت هستند. حفظ منافع و حقوق سهامداران، 
قبال  لحاظ حرفه ای در  به  آنها  و  و مدیران است  اخالقی کارکنان  و  الزام حرفه ای 
حقوق سهامداران مسئولیت دارند. سرمایة سهامداران و هر آنچه مربوط به آنهاست 
به عنوان امانت در اختیار مدیران و کارکنان است و لذا تصرف و به کارگیری آنها باید 

امانت دارانه باشد. 

دربارة یکی از مصادیق خیانت در امانت که از طریق رسانه های جمعی از آنها اطالع 
یافته اید به صورت کمی و کیفی گزارش تهیه کنید )استفاده از پژوهش های انجام 

شده آزاد است(.

پژوهش کنید
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مهارت های اخالقی در محیط کسب و کار )مشتری مداری اخالقی(

فصل 3
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برخی از اهدافی که در این فصل به دست می آورید:
 مسائل اخالقی و مهارت های حل آنها در محیط های کسب  و  کار؛

 شایستگی های اخالقی و رشد آنها در محیط کسب و کار؛
 مهارت های رفتار ارتباطی )الگوها و سبک های ارتباطی(؛

 قلمرو و الیه های رفتار ارتباطی؛
 دو راهه های اخالقی و مهارت های حل اثربخش آنها.
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بخش 
اول

مهارت  های تشخیص مسائل اخالقی در محیط کسب و کار

فکر کنیدمشکل چیست و چگونه یک مشکل به مسئله تبدیل می شود؟

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

شایستگی های َمِنشی و 
بایستگی های ُکنشی در 

محیط کسب و کار

مهارت های اخالقی 
در محیط کسب و کار 

)مشتری مداری اخالقی(

مهارت های تشخیص 
مسائل اخالقی در محیط 

کسب و کار

اخالق

دانش

تشخیص

پیشگیری

بهبود معضالت 
رفتاری

مهارت تشخیص مسائل اخالقی
مهارت تمایز رخنه انگاری و تعارض انگاری
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بیان مسئله
پیچیدگی مسائل اخالقی و دشواری حل آنها، اهمیت رویکرد علمی به مسئله گشایی را 
نشان می دهد. بنگاه ها بیشترین آسیب اخالقی را از روش های غیرعلمی در مواجهة با 
معضالت اخالقی متحمل می شوند. حل روشمند مسائل اخالقی در گرو تشخیص دقیق 
و به موقع آنهاست. توفیق در صورت بندی دقیق مسئله، آغازی خوب برای حل آن است. 

مواجهة روشمند و کارآمد با معضالت اخالقی مستلزم دو مهارت و توانایی است:
1  تشخیص دقیق مسئله و برگزیدن آن از انبوه حوادث، پدیدارها و معضالت بنگاه؛

2  حل روشمند مسئله.
اولین گام در شناخت مسائل اخالقی بنگاه، هنر دیدن معضالت اخالقی در بنگاه است. 
رصد کردن تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت ها یکی از مهم ترین عوامل موفقیت است 

که خود در گرو شناخت و تشخیص به موقع مسائل بنگاه می باشد. 

دربارة مشکالتی که می توانست تبدیل به مسئله شود و با حل نشدن، به بحران 
تبدیل شد با ذکر مثال گفت وگو کنید.

مسئلة اخالقی چیست؟
مسئله در اخالق حرفه ای بالتکلیفی اخالقی است. این بالتکلیفی یا ناشی از آن است 
که نمی دانیم چه باید بکنیم و یا برخاسته از آن است که نمی دانیم به آنچه باید انجام 

دهیم، چگونه برسیم.
مسئلة اخالقی آن است که فرد یا بنگاه می خواهد در موقعیت خاِص حرفه ای بداند 
تکلیف اخالقی اش چیست و شیوة اثربخش و اخالقی در انجام آن تکلیف کدام است.

مسائل اخالقی کدام اند؟
فرد حرفه ای در زندگی شغلی در موقعیت های متفاوت و متعارض با زندگی شخصی 

خود قرار می گیرد و در مقام تصمیم گیری اخالقی احساس بالتکلیفی می کند.
مثالً از خود می پرسد: 

  چگونه می توان بین کار و خانواده تعادل برقرار کرد؟ )در موارد فراوانی، فرد نمی تواند 
بین امور شغلی و امور مربوط به مسائل زندگی شخصی توازن برقرار نماید(.
  چگونه می توان در تخصیص وقت، حوصله و امکانات، عادالنه رفتار کرد؟

اندازه ای مجازیم از امکانات و فرصت های محیط کار و دارایی و اعتبارات    تا چه 
سازمانی برای همسر و فرزندان استفاده کنیم و تا چه اندازه ای می توانیم زندگی 

شخصی را صرف امور شغلی کنیم؟

      فعالیت کالسی
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مهارت های تشخیص و حل مسائل اخالقی در بنگاه
اصل اول: مهارت تشخیص مسئله، مهم ترین مهارت مدیران؛

اصل دوم: پیشگیری آسان تر، کم هزینه تر و اثربخش تر از درمان؛

  بازی با مشکل ⇐ بحران
  ساز   و  کار حذف مسئله به جای حل آن

  تبدیل مشکل به مسئله
اصل سوم: تمایز مشکل و مسئله

 مشکل و مسئله چه تفاوتی دارند؟
 چگونه می توان از مشکل به مسئله رسید؟

تفاوت مشکل با مسئله

مسئلهمشکل

معّینمرّکب

روشنمبهم

متمایزکلی و عام

ژرفسطحی

قابل رصد توسط متخصصقابل رؤیت توسط عامة مردم

روشمندفاقد روش بررسی

قابل حلغیر قابل حل

مواجهة مدیران با
مسائل حقوقی، مالی و فناوری بنگاه؛

مسائل اخالقی بنگاه.

      فعالیت کالسیدربارة مسیر تبدیل مشکل به مسئله گفت وگو کنید.
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تعریف مهارت حل مسئله
مهارت حل مسئله به معنای مهارت و توانایی در شناسایی، تجزیه و تحلیل و پیمودن 
شناخت  اساس  بر  که  است  فرایندی  مهارت،  این  است.  مشکالت  از  برون رفت  راه 
رفتارها، توسط فرد هدایت می شود و در پی یافتن راه حل های مؤثر و سازگارانه و 

پیمودن آن برای حل مسائل )در زندگی شخصی، در محیط کسب و کار ...( است.

دستورنامة تبدیل مشکل به مسئله
کلید: من در اینجا با چه مسائلی روبه رو هستم؟ 1  تجزیة مشکل به مسئله 

کلید: مسئلة من در این میان کدام است؟ 2  سنجش مسئله  
کلید: آیا با مسئله نما مواجه هستم؟  3  آسیب شناسی مسئله 

کلید: با چه نوع مسئله ای روبه رو هستم؟ 4  گونه شناسی مسئله 
کلید: مسئلة من ریشه در کدام علم دارد؟  5  تبار شناسی مسئله 

کلید: مسئلة من چه ساختار منطقی و زبانی دارد؟ 6  ساختار شناسی مسئله 

یا  و  فوق، یک مشکل در محیط کسب و کار  و دستورنامة  اصل سوم  به  توجه  با 
محیط اجتماعی خود را شناسایی و تبدیل به مسئله نمایید.

فعالیت

1. Ishikawa

1  تیغ )استخوان( ماهی: گاهی مدیران در مواجهة با مسئله صرفاً از فنِّ  »از عواملش 
این فن به روش تحلیل علّی و معلولی معروف است  بپرس!« استفاده می کنند. 
و ایشی کاوا1، پدر توسعة مشارکت کارکنان در ژاپن، آن را روش تجزیه و تحلیل 

استخوان ماهی نامید.

تحلیل نابهنجاری زیراب زنی به عوامل محتمل آن

زی
گری
کار 

هی
خوا

بد

ن و 
سا
ة آ
ابط
د ر
نبو

ان 
ازم
ا س
ت ب

رس
د

ی 
ذیر

ی ناپ
بین
ش 
پی

ان
ازم
سدس

ح

ض
تبعی

فقدان نظام 

شایسته ساالری

دشمنی

بخل

زیراب زنی

روش های تحلیل معضالت مرکب به مسائل محتمل کدام است؟
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2  تحلیل مشکل به مصادیق: مسائل اخالقی به دلیل فرهنگ وابسته بودن، هرچه 
به صورت کلی و انتزاعی طرح شوند، ذهنی تر، مبهم و انتزاعی تر خواهند بود. برای 
مواجهة با مسائل عینی، آنها را باید به موارد و مصادیق مختلف تقسیم و تجزیه کرد.

تحلیل پدیدة انتزاعی )ذهنی( سرقت به مصادیق عینی
در تحلیل پدیدة سرقت در واقع با روش تجزیه به ابعاد و مصادیق، آن را در چهار مرحله 

به اندازه ای تجزیه کردیم تا به مسئلة عینی خود واقف شویم.

چه اتفاقی رخ 
عینیانتزاعیداده است؟

سرقت

چه چیزی بوده 
است؟

از کجا سرقت شده 
است؟

در چه زمانی رخ 
توسط چه کسی؟داده؟

ـ پول نقد؟
ـ مالکیت معنوی؟

ـ کاال؟
ـ اطالعات؟

ـ سایر اموال؟

ـ شعبة بانک؟
ـ بنگاه صنعتی؟
ـ واحد درمانی؟

ـ مرکز دانشگاهی؟

ـ روز تعطیل؟
ـ ساعت اداری؟

ـ عصر؟
ـ نیمه شب؟

ـ تحویل دار؟
ـ تحصیل دار؟

ـ معاون شعبه؟
ـ رئیس شعبه؟

گی
خت
گی
ن ان
رو
ب

 آز
ص و

حر

بی
 طل
ست

ریا

س
ث نف

خب

دشمنی

برتری طلبی

عداوت و دشمنی

کبر و غرور
حسد

تحلیل عامل حسد به عوامل محتمل آن

یک مشکل را با راهنمایی مربی خود انتخاب نموده و با کمک یکی از روش های 
تحلیل مشکالت مرکب به مسائل محتمل، آن را تحلیل کنید.

3  درخت مسئله یاب: یکی از فنون تحلیل مشکل به مسئله، تجزیة آن به آثار محتمل 
است. به عنوان مثال، وقتی از مشکلی مانند نبود شایسته ساالری بحث می شود، با 
مشکل مرکبی از مسائل فراوان روبه رو هستیم. از طریق تحلیل آثار محتمل آن 

می توان به فهرستی از مسائل مشخص تر رسید.

      فعالیت کالسی
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تحلیل عدم شایسته ساالری از طریق تجزیه به آثار محتمل

فقدان شایسته  ساالری
بنابراین، مسائل نهفته در مشکل فقدان شایسته ساالری عبارت اند از:

 شایسته ساالری و سود و زیان بنگاه؛
 شایسته ساالری و خالقیت های فردی؛

 شایسته ساالری و رشد استعدادها؛
 شایسته ساالری و عدالت سازمانی؛

 شایسته ساالری و خودشیفتگی مرضی؛
 شایسته ساالری و پدیدة زیراب زنی؛

 و... .

4  تجزیه به ابعاد: تحلیل مشکل به ابعاد مختلف نیز از دیگر روش های مؤثر در تجزیة آن 
به مسائل محتمل است. فرض کنید )با مشکلی چون فساد در سازمان روبه رو هستیم و 
در پی صیانت از کارکنان و سازمان برمی آییم. چگونه می توان این مشکل را به مسائل 
تحلیل کرد؟ یکی از روش های تجزیة مشکل به مسائل محتمل، جست وجو از ابعاد 

فساد یا سالمت در سازمان است. هر یک از این ابعاد، یکی از مسائل محتمل است.

هی بنگاه
ضررد

زیراب زنی

ی مرضی
دشیفتگ

سم و خو
د نارسی

رش
 تبعیض

رویج
ت

رشد نکردن استعدادها

شکوفا نشدن خالقیت ها
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مقایسة نحوة مواجهه با مشکالت اخالقی در دو رهیافت وهم آلود و علمی

رهیافت علمیرهیافت وهم آلود

مواجهة فعال با مشکالت اخالقیمواجهة انفعالی با مشکالت اخالقی

تبدیل مشکل به مسئلهبازی با مشکل و جست و جو از حل آن

استفادة از دانش و تجارب جمعی تحلیل شدة بشریتکیه بر تجارب خام شخصی

شناخت مستمر، کامل و معطوف به آینده از محیطشناخت ناقص و معطوف به حال از محیط

فرضیه سازینظریه پردازی

اتخاذ رویکرد انتقادیجزم گرایی

حل مسئلهتولید بحران

ری
ادا
ت 
الم
س

ت رفتاری
سالم

سالمت مالی

نی
رو
ت د

یان
رونیص

ت بی
صیان

صیانت از کارکنان

ت از سازمان
صیان

بحران  یا  و  به معضل  نتیجه  در  و  نشدند  به مسئله  تبدیل  که  دربارة مشکالتی 
تبدیل شدند، به صورت گروهی تحقیق کنید.

پژوهش کنید
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چگونه باید با بالتکلیفی اخالقی برخورد کرد؟
1  بالتکلیفی را مشخص و روشن کنید.

2  تمام حقایق را در نظر بگیرید.
3  تمامی راهکارها، بخش ها و جزئیات را فهرست کنید.

4  هر یک از این بخش ها و جزئیات را با طرح سؤاالت ذیل، ارزیابی کنید:
 آیا قانونی است؟
 آیا صحیح است؟

 آیا سودمند است؟
 آیا با اقدام من آسیبی به خودم و دیگران نمی رسد؟

5  با اهل خبره و متخصص موضوعی مشورت کنید.
6  تصمیم خود را بگیرید.

7  با طرح این دو سؤال تصمیم خود را مجدداً کنترل کنید.
الف( چه احساسی خواهم داشت اگر خانواده ام از تصمیم من مطلع شوند؟
ب( چه احساسی خواهم داشت اگر تصمیم من در روزنامه به چاپ برسد؟

اکنون با یافتن راهکار مناسب اقدام کنید.

بخش 
دوم

ویژگی ها و گونه های مسائل اخالقی در محیط کسب وکار

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

شایستگی های َمِنشی و 
بایستگی های ُکنشی در 

محیط کسب و کار

مهارت های اخالقی 
در محیط کسب و کار 

)مشتری مداری اخالقی(

ویژگی ها و گونه های 
مسائل اخالقی در محیط 

کسب و کار

به نظر شما عمده ترین معضالت اخالقی محیط های کسب و کار کدام اند؟
بنگاه مورد نظر شما با چه مسائل اخالقی ممکن است درگیر باشد؟ دیدگاه خود را 

بنویسید.

فکر کنید
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از مشکل تا بحران
ندیدن مشکالت اخالقی سبب می شود که این مشکالت به تدریج در فرهنگ سازمانی 
رسوخ کنند و سرانجام به بحران تبدیل شوند. برخی از مدیران از چشم مشکل یاب 
غافل  آن  از حل  مسئله  یافتن صورت  و  دقیق مشکل  تحلیل  بدون  اما  برخوردارند 
می شوند و غالباً با بی نیازی از متخصصان، به خوددرمانی معضالت اخالقی می پردازند. 

این مدیران زمینه را آماده می سازند تا مشکالت اخالقی به بحران تبدیل گردند.

مسائل اخالقی در محیط کسب و کار
عده ای برحسب تصور ناقص و یا وارونه از مسائل اخالقی، صرفاً عمده ترین و بارزترین 
را  اختالس  و  جنسی  نامشروع  روابط  دزدی،  اعتیاد،  مانند  مالی  و  رفتاری  مفاسد 

معضالت اخالقی سازمان می دانند.
دیدن مسائل اخالقی بنگاه در گرو انگارة روشن از هویت مسائل اخالقی است. مسائل 
اخالقی دربارة خوب و بد سخن می گویند و به بحث از خوب یا بد بودن موضوعات 

خود می پردازند.

معنای خوب و بد چیست؟
آیا خوب و بد به معنای مفید و مضر بودن است؟
 آیا خوب به معنای مناسب و کارآمد بودن است؟

آیا خوب و بد معنای دیگری دارند؟ 
مسائل اخالقی عالوه بر ساختار، چه تفاوت های دیگری با مسائل اقتصادی، مالی و 

سایر مسائل بنگاه دارند؟
آیا مسائل اخالقی از مسائل دیگر برحسب بسترها و زمینه ها، آثار و لوازم، راه حل ها 

و غیر آن متمایز هستند؟

گفت وگو کنید با مقایسة مسائل اخالقی در کسب وکار و مسائل دیگری چون فنی، مالی، فروش، 
کم کاری،  داد.  قرار  توجه  مورد  می توان  را  اخالقی  مسائل  ویژگی های  و...  تولید 
با  اخالقی  معضالت  به عنوان  اعتیاد  و  رانت خواری  رشوه،  اختالس،  زیراب زنی، 
مسائلی چون کاهش تولید، افزایش هزینه، کاهش نقدینگی و معضل فروش چه 

تفاوت های ماهوی دارند؟
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تعریف حل مسئله
فرایندی است که شخص با توجه به تجارب عملی و توانمندی های ذهنی خود بتواند 

در جهت حل مسئله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجة مطلوب دست یابد.

مزیت مهارت حل مسئله
ما هر روز با مسائل فراوانی روبه رو هستیم که برخی ساده و برخی پیچیده اند.

مهارت حل مسئله این توانایی را به ما می دهد که با توجه به تجارب عملی و توانمندی های 
ذهنی خود بتوانیم در جهت حل مسئله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجة مطلوب دست  یابیم.

فعالیت هاجدول مراحل حل مسئله

شکل یابی
م

شناسایی یا گام اول
ـ مواجهه با مشکل و عدم دستیابی  کامل به اهدافطرح مسئله

جمع آوری گام دوم
اطالعات

ـ رجوع به تجربیات، دانش و معلومات خود و دیگران.
ـ رجوع به پیشینة موضوع در کتاب ها و سایر منابع رسانه ای. 

ـ مشورت با دیگران به ویژه متخصصین در موضوع.

گام 
سوم

تعریف مسئله

ـ بررسی اطالعات جمع آوری شده.
ـ دسته بندی مسائلی که از مشکل به وجود آمده اند. 

ـ ارائة تعریف جامع )در نظر گرفتن تمام مواردی که شامل موضوع می شود( 
و مانع )تفکیک موضوع از موارد مشابه( از مشکل.

شایی
شکل گ

م

گام 
چهارم

تولید و خلق 
راه حل

ـ نوشتن تمام راه حل هایی که به ذهن می رسد.
ـ نوشتن تمام راه حل هایی که از طریق بارش فکری و هم اندیشی با دیگران 

مطرح شده است.
ـ دسته بندی نظرات مکتوب شده

گام 
پنجم

انتخاب 
بهترین 
راه حل

ـ مطالعة راه حل های پیشنهادی از نظر اجرایی.
ـ بررسی و ارزش گذاری راه حل های ارائه شده.

ـ بررسی عواقب و نتایج به کارگیری راه حل های پیشنهادی. 
ـ انتخاب بهترین راه حل.

گام 
اجرا و ارزیابیششم

ـ تعیین اهداف و خط مشی اجرایی راه حل.
ـ سازماندهی اجرای راه حل.

ـ تعیین تقویم زمان بندی اجرا.
ـ ارزیابی از پیشرفت کار.

مهارت حل مسئله

در بخش اول دربارة مهارت حل مسئله مطالبی بیان شد. اکنون برای درک بیشتر، نکته
به شرح و مراحل حل مسئله می پردازیم. 
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موانع مواجهة با معضالت اخالقی بنگاه

برای تبدیل کردن مشکل به مسئله در حوزة تحصیلی شما چه مهارت هایی الزم 
است؟

حاکمیت مهندسی 
حال به جای طراحی 

آینده

فقدان آینده نگری

کاستی یا نیستی 
دغدغه های اخالقی

فراوانی مسائل 
اخالقی

نبوِد دانش و نیز 
نقصان دانایی

سطحی نگری

روزمرگی

موانع مواجهه معضالت 
اخالقی بنگاه

نمونه هایی از معضالت اخالقی در محیط های کسب و کار

نمونه هایی از معضالت 
اخالقی در محیط های 

کسب و کار

اعتیاد
کم فروشی

دروغ

رقابت 
ناسالم

روابط 
نامشروع

اختالس

زیراب زنی فریب

 بی مبادالتی 
در مواجهه با 
بیت المال

خیانت در 
امانت

داد و ستد 
رشوه

کم کاری و 
اهمال در 
کارها

عدم 
احترام به 
یکدیگر

      فعالیت کالسی
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تأمل در هر یک از مسائل اخالقی می تواند ساختار و هویت آنها را نشان دهد. به پژوهش کنید
همین سبب، ابتدا باید به نمونه هایی از مسائل اخالقی توجه کرد.

به نظر شما، مسائل اخالقی در کسب وکار کدام اند؟ مواردی از آنها را به ترتیب 
اهمیت بنویسید.

تمایز اداره کردن علمی و غیرعلمی بنگاه کسب وکار در چیست و هر روش چه 
نتایج و عواقبی در پی دارد؟

مقایسة دو رویکرد علمی و غیرعلمی در مواجهه با مسائل بنگاه

مدیریت غیر علمی

مدیریت علمی

سرگشتگی و ورشکستگی بنگاه

  جست وجو از موارد نقص با روی آورد نقدگرایانه
  فرضیه پردازی

  تبدیل مشکل به مسئله
  مشکل یابی

شناخت  جهت  در  راهبردی  اطالعات    سیستم 
مستمر و معطوف به آینده از محیط

  مواجهة فعال با مشکالت

بر  تأکید  با  دیگران  توسط  شدن  تأیید  دنبال    به 
جزم گرایی

  استفاده از تجارب گذشته با تکیه بر آزمون و خطا
  نظریه پردازی           

      فعالیت کالسی

حل موفق 
مسئله
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بخش 
سوم

رشد مهارت های اخالقی 
)صداقت، مسئولیت پذیری، دلسوزی، گذشت و...(

آیا قاعدة زّرین می تواند راهنمای عمل  ما در مواجهه با صاحبان حق در محیط 
کسب و کار باشد؟

فکر کنید

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

شایستگی های منشی و 
بایستگی های کنشی در 

محیط کسب وکار

مهارت های اخالقی 
در محیط کسب و کار 

)مشتری مداری اخالقی(

رشد مهارت های اخالقی 
)صداقت، مسئولیت پذیری، 

دلسوزی، گذشت و...(

قاعدة سیمینقاعدة زّرین 

با دیگران چنان رفتار کن که خوش داری با تو 
همان گونه رفتار کنند.

با دیگران چنان مکن که دوست نمی داری با تو 
آن گونه رفتار شود.

ا َأْخَرْجنَا لَکُْم ِمَن الَْْرضِ ۖ    َوَل  َیا َأیَُّها الَّذیَن آَمنُوا َأنِْفُقوا ِمْن طَِیّبَاِت َما َكَسبُْتْم َو ِممَّ

ُموا الَْخبیَث ِمْنُه ُتنِْفُقوَن َولَْسُتْم بِآِخِذیِه إِلَّ َأْن ُتْغِمُضوا ِفیهِۚ  َواْعلَُموا َأَنّ الّلَه َغنِیٌّ  تََیمَّ
َحِمیٌد                                                                                                       )بقره/ 267(

ای اهل ایمان، انفاق کنید از بهترین آنچه اندوخته اید و از آنچه برای شما از زمین می رویانیم 
و بدها را برای انفاق در نظر نگیرید. در صورتی  که خود شما جنس بد را نستانید مگر آنکه 

از بدی آن چشم پوشی کنید و بدانید که خدا بی نیاز و ستوده صفات است.
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ویژگی های افراد برخوردار از اخالق حرفه ای

1ـ مسئولیت پذیری

در این مورد، فرد پاسخگوست و مسئولیت تصمیم ها و پیامدهای آن را می پذیرد، سرمشق 
دیگران است، حساس و اخالقمند است، به درستکاری و خوشنامی در کارش اهمیت می دهد، 
برای اجرای تمام مسئولیت های خویش کوشاست و مسئولیتی را که برعهده می گیرد با تمام 

توان و خلوص نیت انجام می دهد.

2ـ برتری جویی و رقابت طلبی
در تمام موارد سعی می کند ممتاز باشد، اعتماد به نفس دارد، به مهارت باالیی در حرفة خود 
دست پیدا می کند، جدی و پرکار است، به موقعیت فعلی خود راضی نیست و از طرق شایسته 
دنبال ارتقای خود است ولی سعی نمی کند به هر طریقی و از هر راهی در رقابت برنده باشد.

به 3ـ صادق بودن فرا می دهد، در همة حال  ندای وجدان خود گوش  به  و دورویی است،  ریاکاری  مخالف 
شرافت مندی توجه می کند، شجاع و با شهامت است.

به حقوق دیگران احترام می گذارد، برای نظراتشان ارزش قائل است، خوش قول و وقت شناس 4ـ احترام به دیگران
است، به دیگران حق تصمیم گیری می دهد، تنها منافع خود را ارجح نمی داند.

به  احترام نسبت  و  5  ـ رعایت 
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی

برای ارزش های اجتماعی احترام قائل است، در فعالیت های اجتماعی مشارکت می کند، به 
قوانین اجتماعی احترام می گذارد، در برخورد با فرهنگ های دیگر متعصبانه عمل نمی کند.

اجتماعی، 6  ـ عدالت و انصاف طبقة  فرهنگی،  لحاظ  از  افراد  بین  ندارد،  تعصب  قضاوت  در  است،  حق  طرفدار 
اقتصادی، نژاد و قومیت تبعیض قائل نمی شود.

دلسوز و رحیم است، در مصایب دیگران شریک می شود و از آنان حمایت می کند، به احساسات 7ـ همدردی با دیگران
دیگران توجه می کند، مشکالت دیگران را مشکل خود می داند.

به وظایف خود متعهد است، رازدار و معتمد دیگران است.8  ـ وفاداری

افراد،  در کالم  آنها  دارند.  و کم وجود  بیش  در همه جا  اخالقی  اصول جهانشمول 
پندها، سرزنش ها و گاه روی جای جای بناهای تاریخی حک شده اند و ما می دانیم 

آنها نتایج خوبی در بردارند اما همیشه این سؤال وجود دارد که:
1 آیا به راستی پند و اندرز و نصیحت، ما را ملزم به رعایت رفتارهای اخالقی می نماید؟

2 آیا به راستی ما باید زندگی خود را در مسیر این اصول بنا کنیم؟

شایستگی اخالقی چیست؟
شایستگی اخالقی، مجموعه ای از شایستگی های وابسته به چهار اصل اخالقی جامع 
است  و به عنوان کلیدی برای برخورداری از رهبری اثربخش بنگاه محسوب می شود. 
به خاطر داشته باشیم در جهان واقعی، شایستگی هیجانی و شایستگی اخالقی فردی 
با یکدیگر ادغام می شوند؛ مانند یک هنرمند حرفه ای که هم زمان از تمامی تکنیک ها 

ضرورت رشد مهارت های اخالقی
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و استعدادهایش مثل تکنیک استفاده از قلم مو، ترکیب نقش ها، ادراک رنگ ها و... 
بهره می برد تا یک اثر هنری خلق شود.

خوشبختانه هنگامی که با این اصول روبه رو می شویم آنها را به   خوبی می شناسیم و 
می توانیم تشخیص دهیم که در چه زمان هایی افراد درست عمل کرده و اصول مهم 

اخالقی را مراعات نموده اند و یا آنها را نادیده گرفته و بد عمل کرده اند.
یکی  یا  و  می کند  عمل  خود  قول  به  دوست  یک  یا  و  همکار  یک  که  وقتی  مثالً 
بخش،  یک  مسئول  وقتی  یا  و  می نماید  اعتراف  خویش  اشتباه  به  تیم  اعضای  از 
بازخوردی »سازنده« و مناسب ارائه می کند و سپس با ما با همان رعایت احترام قبلی 

و صمیمیت موجود رفتار می نماید، عمل او را نیکو و اخالقی می دانیم.

اصول و شایستگی ها برای نیل به موفقیت های فردی و گروهی پایدار در محیط کسب و کار

شایستگی های اخالقی وابستهاصول

1ـ اصل صداقت

1ـ عملکرد دائمی براساس اصول، ارزش ها و باورها؛
2ـ راستگویی؛

3ـ درستکاری )مبادرت به انجام آنچه درست می باشد(؛
4ـ عمل به قول های داده شده.

2ـ اصل مسئولیت پذیری
1ـ قبول مسئولیت نسبت به انتخاب های فردی؛

2ـ پذیرش خطاها و شکست ها؛
3ـ پذیرفتن مسئولیت خدمت رسانی به سایر افراد. 

مراقبت فعاالنه از افراد و اشخاص و اموال و اشیای خود و دیگران؛  3ـ اصل دلسوزی

4ـ اصل گذشت
گناه  احساس  و  سرزنش  )عدم  خود  اشتباهات  به  نسبت  1ـ  گذشت 

دائمی(؛
2ـ گذشت نسبت به اشتباهات دیگران. 

اصول اخالقی
گذشت

مسئولیت پذیریدلسوزی

صداقت
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نشانه های بنگاه مسئولیت پذیر
دو نشانه برای بنگاه های مسئولیت پذیر وجود دارد:

1 مسئولیت خدمت رسانی به سایرین را عهده دار می شوند؛
2 بر خطاها و شکست های خود واقف اند.

صداقت، مهم ترین رکن موفقیت در بنگاه
صداقت عاملی است که بنگاه های موفق را در کنار هم نگه می دارد. هر بنگاهی در 
حوزة کسب و کار با دوره های زمانی مواجه می شود که صداقت در چالش قرار می گیرد. 
این چالش ها ممکن است در قالب بازخورد صادقانه در طول بازنگری عملکردها باشد. 
رهبران در محیط کسب و کار باید محیطی را ایجاد نمایند که ارزش صداقت در آن 

مهم بوده و پیامدهای ناشی از نادیده گرفتن آن، مورد توجه دقیق قرار گیرد. 

نشانه های بنگاهی که بنابر صداقت عمل می کند:
1 کارکناِن وفادارتر و قابل اطمینانی دارد.

2 سهامداران و سرمایه گذاران به بنگاه اعتماد بیشتری دارند.
3 برای مشتریان پیش بینی پذیر است.

بنگاه و مدیر دلسوز 
 وقتی حادثه ای رخ می دهد و بحران بزرگی جلوه گر می شود، درک تفاوت بین وجود 
یک بنگاه واقعاً دلسوز و کسانی که صرفاً دم از دلسوزی می زنند ساده و آسان می شود.

اولین  بازار،  مشکالت  دیگر  یا  و  مالی  مشکل  با  مواجهه  در  اخالق گرا  بنگاه  یک 
این مشکل،  با  بود. رهبر اخالق گرا در مواجهه  نیروی کار نخواهد  اخراج  گزینه اش 
کاهش حجم نیروی کار را مناسب نمی داند. زیرا ممکن است روحیة افرادی که از 
بنگاه اخراج شده اند، آزرده شده و به وضعیت اجتماعی آنان لطمه وارد شود. این امر 
اگرچه به صورت موقت روحیة کارکنان حاضر در بنگاه را افزایش می دهد اما در نزد 
همة گروه ها، بنگاه فاقد شایستگی های مبتنی بر دلسوزی است و مدیر بنگاه فردی 

فاقد روحیة مراقبت فعاالنه از سایرین معرفی خواهد شد.
رهبر اخالق گرا با رعایت دلسوزی کامل براساس مدیریت علمی )پیش بینی پذیری( 
اقدام به فراهم سازی زمینه هایی می نماید تا خطوط تولید را به سهولت با نیاز بازار 
متناسب نماید و نهایتاً حفظ نیروی کار و استعدادهای کلیدی اش را تضمین نماید.  

به نظر شما صداقت در بنگاه تا چه میزان دارای اهمیت است؟گفت وگو کنید
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بنگاه برخوردار از اصل »گذشت«
برای پذیرش خطاها و شکست های  بنگاه  برگیرندة ظرفیت  بنگاه در  »گذشت« در 

نیروی کاری آن می باشد.
گذشت به دو دلیل ضروری است:

احتمالی  خطاهای  بروز  برای  کافی  فضای  بدانند  کارکنان  است  الزم  اینکه    اول 
واقع شود، جّو  تنبیه  مورد  تخفیفی  بدون هیچ گونه  اشتباه  اگر هرگونه  دارند.  را 
هیجانی برای بهترین کارمندان هم جذابیت خود را از دست می دهد و آنها پیوسته 
انتخاب کنند  را  کاری جذاب تری  تا محیط  عزیمت می کنند  دیگر  بنگاه های  به 

)عدم برخورداری از اصل گذشت از جذابیت بنگاه می کاهد(.
  دوم آنکه گذشت الزمة بروز نوآوری و رفتن به فضاهای ناشناخته است و طبیعی 
است که هر جا ریسک پذیری وجود داشته باشد، اشتباه و خطا نیز وجود خواهد 
داشت. در این شرایط، برخی از عناصر، مفید جلوه می کنند و برخی دیگر از بین 
می روند. هیچ بنگاهی نمی تواند به قلمرو نوینی دسترسی یابد مگر آنکه بپذیرد که 

گاهی باید با بن بست و مشکل روبه رو گردد.

تشویق بنگاه برای برخورداری از مؤلفة گذشت
1 بنگاه به مؤسسة یاددهیـ  یادگیری مشارکتی تبدیل شود نه یک بنگاه تنبیه کننده.

2  کار تیمی توسعه یابد و اعضای تیم ها مورد ستایش و تمجید قرار گیرند تا فرایندهای 
یادگیری را همواره سرلوحة امور خویش قرار دهند.

3 خطاها مورد گذشت واقع شده و تحلیل شوند و در فرایند تهدید و تنبیه قرار نگیرند. 

فهرست بررسی مسئولیت پذیری در بنگاه
1 پذیرش مسئولیت انتخاب های فردی:

  وقتی تصمیمی می گیرم و متوجه می شوم که آن تصمیم اشتباه بوده است آن 
را می پذیرم.

  وقتی اشتباه و خطا از من سر می زند، مسئولیت بهبود شرایط را بر عهده می گیرم.
مورد  را  جاری  شرایط  و  اوضاع  یا  و  دیگران  می شود،  خراب  چیز  همة    وقتی 

سرزنش قرار نمی دهم.
...  

2 پذیرش خطاها و شکست ها:
  همیشه اشتباهات و شکست های خودم را به خویشتن نسبت می دهم.

  همیشه تمایل دارم پیامد خطاهایم را بپذیرم.
  اشتباهاتم را همیشه فرصتی برای بهبود و اصالح عملکردهایم قلمداد می نمایم.
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  در مورد خطاهایم با همکاران به گفت وگو می پردازم تا تحمل خطرپذیری )ریسک( 
خود را افزایش دهم.

. ...  
3 پذیرش مسئولیت خدمت رسانی به دیگران:

و  خدمت رسانی  شیوه های  یافتن  من  رویکرد  مهم  جنبة  عملکردم  خالل    در 
حمایت از دیگران است.

  به رفع نیازهای همکارانم توجه کافی دارم.
  وقت قابل توجهی را صرف فراهم سازی منابع و رفع مشکل همکارانم می نمایم.

. ...  

دربارة سه عنوان »  فهرست بررسی مسئولیت پذیری در بنگاه«، موارد تکمیلی را 
به صورت گروهی بنویسید و فهرست را کامل کنید.

دربارة به کارگیری اصول متمرکز برای نیل به موفقیت های فردی و گروهی پایدار پژوهش کنید
در محیط کسب و کار خود در آینده، طرحی را با راهنمایی مربیان خود ارائه نمایید.

      فعالیت کالسی
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اصل تقّدم رفتار ارتباطی درون شخصی بر رفتار ارتباطی بین شخصی

بخش 
چهارم آشنایی با مهارت های رفتار ارتباطی )الگوها و سبک های ارتباطی( 

آیا رفتار ارتباطی درون شخصی، مقدم بر بین شخصی است یا برعکس و یا اینکه 
این دو نوع ارتباط، مستقل از یکدیگر تحقق می یابند؟

فکر کنید

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

قاطعیت به منزلة سبک 
رفتار ارتباطی اثربخش و 

اخالقی

مهارت های اخالقی 
در محیط کسب و کار 

)مشتری مداری اخالقی(

مهارت های رفتار ارتباطی 
)الگوها و سبک های ارتباطی(

َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً َفلَْیبَْدْأ بِتَْعلِیِم نَْفِسِه َقبَْل تَْعلِیِم َغیِْرِه، َولَْیکُْن تَْأِدیُبُه بِِسیَرتِِه 
بِِهْم. ْجالِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َو ُمؤَدِّ ُبَها َأَحقُّ بِاْلِ َقبَْل تَأِْدیِبِه بِلَِسانِِه؛ َوُمَعلُِّم نَْفِسِه َو ُمَؤِدّ

نهج البالغه، حکمت 73

هر کسی که خود را برای مردم امام قرار دهد، باید قبل از تعلیم دیگران، به تعلیم خویش اقدام 
کند و باید پیش از آنکه دیگران را به زبان تربیت کند، به وسیلٔه سیرت خویش آنان را تأدیب 

کند و کسی که خویش را تعلیم و تأدیب می کند ارج نهادنی تر از معلِّم و مؤّدِب مردم است.

آثار و منابع علم اخالق را می توان از حیث نسبت بین الگوی رفتار ارتباطی درون 
شخصی و برون شخصی مقایسه کرد. میزان تأکید آنها بر رفتار ارتباطی درون شخصی، 
شاخص مهمی در سنجش کارآمدی آنهاست. توجه مؤلفان این آثار و منابع به اصل 
تقّدم رفتار فرد با خود بر رفتار وی با دیگران، شاخص دیگری است. اصل، تقّدم تعلیم 
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و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران است و بنیان آن، تقّدم الگوی رفتاری ما با 
خویش بر الگوی رفتاری با دیگران است.

الگوهای رفتار ارتباطی
علم اخالق از ملکات نفسانی از حیث فضیلت و رذیلت بحث می کند. ملکة نفسانی در 
رفتارهای پایدار آدمی جلوه می یابد که به آسانی از فرد بروز می کند. چنین رفتارهایی 
را الگوهای رفتار ارتباطی می نامیم. مراد از رفتار ارتباطی در اینجا، کنش آگاهانه و 
مختارانه ای است که انسان در ارتباط با خود و یا عناصر محیط انجام می دهد و مراد از 
الگو، پایداری نسبی رفتار است که ناشی از ملکة نفسانی و شاکلة شخصیتی فرد است.

الگوهای رفتار ارتباطی بر حسب گوناگونی طرف ارتباط، بر چهار دستة عمده تقسیم 
می شوند:

1  رفتار فرد با خدا به عنوان مصداقی از رفتار ارتباطی برون شخصی )رفتار ارتباطی 
قدسی، اخالق عبودیت(؛

2  رفتار فرد با دیگر انسان ها یا رفتار ارتباطی بین شخصی؛ 
3  رفتار فرد با خویش یا رفتار ارتباطی درون شخصی؛

4  رفتار فرد با طبیعت و محیط زیست به  طور عام به عنوان مصداق دیگری از همان 
رفتار فردی.

فایده های این تقسیم بندی در علم اخالق:
1  تشخیص رفتار اخالقی؛

2  داشتن نقش زیرساختی در ارتباط.

حوزه های رفتار 
ارتباطی فرد

باخدا 
)ارتباط قدسی(

با دیگران 
)برون شخصی(

با خود 
)درون شخصی(

با سایر امور 
)محیط زیست و 

طبیعت(

اگر بخواهیم کارکنان را به تکریم مشتری دعوت کنیم و آنان را به گونه ای آموزش گفت وگو کنید
دهیم که مشتری را احترام کنند، آیا آغاز برنامة تربیتی این نیست که آنان را به گونه ای 
آموزش دهیم تا در رفتار با خویش، حرمت خود را پاس دارند و بر خویش احترام کنند؟ 
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مراتب مواجهة با خود در رفتار ارتباطی درون شخصی
آیا باید با خود مهربان باشیم؟

آیا نا مهربانی با خود، بیماری است؟
در چه موقعیتی این پرسش را به میان می آوریم؟

قلمرو و الیه های رفتار ارتباطی درون شخصی

کردار با خودگفت وگو با خود

مواجهة احساسی با خود

نگاه به خود

مواجهة شناختی 
با خود

مصادیق مهربانی با خود:
  ترحم و دلسوزی به خود؛

  دوستی با خود؛ 
  خیرخواهی برای خویش؛ 

  سخت نگرفتن به خود و رهاسازی نگرانی از الزام ها؛
  دلواپس خود بودن؛

  پاسخ مثبت به همة خواسته های مشروع درونی؛
  همدلی و همدردی.

قلمرو مهربانی با خود:
  خلوص و مهربانی به دل است و بعد از آن نگاه، گفتار و کردار.

قلمرو فاعلی مهربانی با خود:
  نهاد دل پر از احساس مهربانی است. 

  نماد نگاه مهربانانه در چشم قابل مشاهده است.
  برون ریزی گفتار سرشار از مهر از طریق زبان است.

  رفتار مهربانانه حاصل دل، زبان و چشم است. 
مرا آن زمان این سخن شد درست           زدل مهربانی نشایست شست
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قلمرو موضوعی مهربانی با خود:
  جسم و روح

راه های تحلیل مهربانی با خود:
  تحلیل معنای واژه یا واژه ها در زبان های مختلف؛

امامان  و  پیامبر خدا   معلم،  پرستار،  )مادر،  مهربانی  الگوهای عینی    بررسی 
، نمادها و الگوهای مهربانی هستند(. معصوم 

  توجه به مقابل ها.
میان  به  سخن  پرستاری  از  وقتی  و  است  فرزند  به  مهربانی  الگوی  مادر،  نکته: 

می آید، مفهوم مهربانی تداعی می شود.

خدای مهربان بارها خود را برای بندگان و کلیٔه انسان ها رئوف و رحیم خوانده است
و رسول خود  را نسبت به مؤمنان رئوف و رحیم توصیف می کند.

)سورة توبه، آیة 128(

نسبت بین گونه های رفتار ارتباطی با خود و دیگران کدام تقدم دارد؟
یکی از مباحث مهم اخالق کاربردی، نسبت بین گونه های مختلف رفتار ارتباطی است.

به عنوان مثال از نسبت بین دو گونة نخست پرسیده می شود:
آیا رفتار ارتباطی ما با خدا زیربنای رفتار ارتباطی ما با محیط است؟ یا برعکس، این 

دو گونه تعامل، الگوی رفتاری متفاوتی دارند؟

تصریح به تقّدم رفتار ارتباطی بین شخصی
آیا رفتار ارتباطی درون شخصی، مقدم بر بین شخصی است یا برعکس و یا اینکه این 

دو نوع ارتباط، مستقل از یکدیگر تحقق می یابند؟
آیا ما انسان ها با دیگران همان گونه رفتار می کنیم که با خود رفتار می کنیم؟ یعنی آیا الگوی 
رفتار ارتباطی بین شخصی ما براساس الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی شکل می گیرد؟
در پاسخ باید گفت: الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی بر الگوی رفتار ارتباطی بین 
شخصی تقّدم دارد. یعنی الگوی رفتاری ما با دیگران نسبت مستقیمی با الگوی رفتاری 

ما با خودمان دارد.
این مسئله نتیجة معرفتی مهمی در تعلیم و تربیت دارد زیرا کسی که نمی تواند اَسرار 
خویش را حفظ کند، چگونه می تواند در مفهوم اخالقی )ملکة نفسانی رازداری( اَسرار 

دیگران را حفظ کند؟
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این رفتارها چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
در شکل زیر، دو صورت همبستگی بهبود گر و مخرب را در نوع تعامل با خود مشاهده 

می کنید:
1 تعامل اخالقی )بهبودگر( با دیگران، حاصل تعامل اخالقی با خود است.

2 تعامل غیراخالقی )مخرب( با دیگران، حاصل تعامل غیراخالقی با خود است.

اصالح رفتار در محیط کسب و کار، مهم ترین نیاز کاربران است.

تبدیل الگوهای رفتار ارتباطی مخرب به الگوی مناسب رفتار ارتباطی بهبودگر
در شکل زیر دو صورت همبستگی رفتارهای بهبودگر و مخرب را در نوع تعامل با خود 

و آثار آنها در محیط کسب وکار را مشاهده می کنید:
1  موفقیت شغلی و کامیابی محیط کسب وکار، حاصل تعامل اخالقی )بهبودگر( با 

خود و دیگران است.
2  ناکامی شغلی و زیان بنگاه، حاصل تعامل غیراخالقی )مخرب( با خود و دیگران است.

مخّرببهبودگر

تعامل اخالقی با خود

تعامل اخالقی 
با دیگران

تعامل غیراخالقی 
با خود

تعامل غیراخالقی با 
دیگران

مخّرببهبودگر

ارتباط اخالقی من 
با خود

تعامل اخالقی من با 
دیگران در محیط کاری

موفقیت شغلی و کامیابی 
محیط کسب وکار

ارتباط غیراخالقی فرد 
با خود

تعامل غیراخالقی با 
دیگران در محیط کاری

ناکامی شغلی و ضرر 
سازمانی
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برای دستیابی به الگوی رفتار ارتباطی مناسب چه باید کرد؟
اخالق ورزی در شرایط بحرانی مهارت می خواهد. مهارت های اخالقی دو دسته اند که 

قابل یادگیری هستند:
الف( مهارت های ادراکی: مهارت هایی هستند که به وسیلة آنها می توانیم وضعیت خود 
و دیگران را در هر موقعیتی تشخیص داده و رفتار خود را مدیریت کنیم )طبق نمودار(.

ب( مهارت های رفتاری: این نوع مهارت ها مربوط به کنترل و اصالح رفتار ما می باشند 
مانند نحوة صحبت کردن، نحوة نگاه کردن، کلمات پرکاربرد )تکیه کالم ها(، حرکات 

بدنی و... .

مهارت های ادراکی 
مورد نیاز رفتار 

اخالقی

کنترل 
هیجان

کنترل خشم

احترام و 
تکریم

مسئولیت پذیری

همدلی ارتباط مؤثر

جرئت ورزی

حل مسئله

 ابراز وجود

الگوی  این جدول،  ارتباطی چهارگانه در  الگوهای  نشانه های رفتاری  به  با توجه 
رفتار ارتباطی مناسب، کدام مورد است؟

چهار الگوی مهم رفتار ارتباطی

برقراری ارتباط غیرصادقانه و غیرصریح )غیرمستقیم و مبهم( توأم با احترام )گاهی ظاهری سلطه پذیری
و گاهی اصیل( به فرد مقابل و خودمختاری فرد مقابل )باخت ـ بُرد(.

و سلطه گری ظاهری  احترام  با  توأم  مبهم(  و  )غیرمستقیم  غیرصریح  و  غیرصادقانه  ارتباط  برقراری 
کنترل فرد مقابل )بُرد ـ باخت(.

برقراری ارتباط غیرصادقانه و غیرصریح )مستقیم و مبهم( بدون احترام متقابل و کنترل پرخاشگری
فرد مقابل )بُرد ـ باخت(.

برقراری ارتباط صادقانه و صریح )مستقیم و روشن( توأم با احترام متقابل و اصیل و خود قاطعیت
مختاری متقابل )بُرد ـ بُرد( .

فکر کنید
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قاطعیت
بدیهی است که  و  و اخالقی است  اثربخش  ارتباطی  رفتار  به منزلة سبک  قاطعیت 

قاطعیت در ارتباط بین شخصی بر قاطعیت در ارتباط درون شخصی استوار است.
مؤلفه های ساخت الگوی رفتار ارتباطی قاطعانه که از آن به عنوان چهارچوب رفتار 

اخالقی نیز نام می برند، عبارت اند از:
صداقت، صراحت، احترام اصیل و متقابل و توجه به استقالل فردی 

تعریف قاطعیت با خود: قاطعیت با خود به معنای صریح و رو  راست بودن با احساسات، 
ارزش ها، خواسته ها، نیازها، دانسته ها و ندانسته ها، رفتار احترام آمیز با خود و صیانت 

از استقالل فردی خویش می باشد.

چهارچوب رفتار اخالقی
نطقی و 

صداقت م

اخالقی

حت
صرا

احترام

 استقالل فردی

چهار شخصیت از کسانی را که می شناسید )دوستان و بستگان بدون ذکر نام( با 
توجه به نشانگرها در آثار، با ذکر مصادیق معرفی نمایید.

دربارة آثار چهار الگوی رفتار ارتباطی )سلطه پذیری، سلطه گری، پرخاشگری، قاطعیت( 
در زندگی افرادی که می شناسید، بدون ذکر نام تحقیق کنید.

      فعالیت کالسی

پژوهش کنید
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مقایسة چهار الگوی رفتاری در مواجهه با مشکالت

قاطعیتپرخاشگریسلطه گریسلطه پذیری

مسئله مدارتو مدارتو مدارمن مدار

فریب فرد مقابل در گریز از تعارض
تعارض

تخریب فرد مقابل در 
تعارض

تأکید بر گفت وگو در 
برخورد

مقایسة چهار الگوی رفتاری در ارتباط کالمی

قاطعیتپرخاشگریسلطه گریسلطه پذیری

صدای معمولی اما گاهی صدای ضعیف و لرزان
صدای معمولیصدای بلندلرزان

با تردید صحبت می کند
با کنایه و به صورت 
غیرمستقیم صحبت 

می کند
صحبت کردن با سرعت سریع صحبت می کند

متناسب و قابل فهم

گفتار کلی و غیرمستقیمگفتار کلی و غیرمستقیم
گفتار مبهم، مستقیم 
و توأم با برچسب های 

تحقیر آمیز

گفتار روشن، مشخص 
و عینی

هنگام انتقاد و توبیخ پر پرحرفکم حرف
ایجاز در گفتارحرف می شود

معموالً فاقد ارتباط فاقد ارتباط چشمی
ارتباط چشمی متناسبنگاه خصمانهچشمی

ناتوان در ارائة واکنش 
مناسب در حین صحبت

ارائة واکنش توأم با فریب 
توانا در هنر گوش کردنناتوان در گوش کردندر حین صحبت

مقایسة چهار الگوی رفتاری در آثار

قاطعیتپرخاشگریسلطه گریسلطه پذیری

یاری بخشآسیب زنندهآسیب پذیر و آسیب زنندهآسیب پذیر

مستعد افسردگی و 
اضطراب در روابط

مستعد افسردگی، 
اضطراب و خشم در روابط

مستعد خشم و احساس 
گناه در روابط

تنظیم و مهار احساسات 
در روابط

زمینه را برای سوء استفادة 
دیگران فراهم می کند

خود و دیگران را 
به صورت پنهان مورد 

سوء استفاده قرار می دهد

سوء استفاده از دیگران 
به صورت آشکار

رابطة منصفانه و به نفع 
دو طرف

مورد بی احترامی قرار 
می گیرد

در کوتاه مدت احترام 
برانگیز

تهدیدگر و به ظاهر 
احترام برانگیزاحترام برانگیز

ناموفق در روابط
ممکن است در کوتاه 
مدت در روابط موفق 

باشد

ممکن است در کوتاه 
مدت در روابط موفق 

باشد

احتمال باالی موفقیت 
در روابط
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بخش 
پنجم

آشنایی با دوراهه های اخالقی

در بسیاری ازمواقع بین دو مفهوم شبیه به هم )در ظاهر مترادف( قرار می گیریم 
و گاه شده که از خود بپرسیم:

آیا این مفهوم را به درستی درک کرده ام؟
آیا این تصمیم و یا این اقدام که با نوع درک من از این مفهوم به عمل آمد، فضیلت 

است یا رذیلت؟
چگونه باید دو مفهوم به ظاهر شبیه به هم را تشخیص دهیم؟

برادران دروغین یعنی چه؟

فکر کنید

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

مدیریت اخالق و تشخیص 
مفاهیم و درک درست از 

واژه ها

داشتن تصویری درست از 
»  محیط کسب وکار«

آشنایی با مهارت های 
تشخیص برادران دروغین و 

دوراهه های اخالقی

ین
وغ
در

برادران
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چگونه مرز بین رفتار اخالقی )فضیلت( و رفتار غیر اخالقی )رذیلت( را تشخیص دهیم؟

دربارة جملة »  آموزش اخالق باید توانایی تشخیص بین دو مفهوم شبیه به هم را 
ایجاد کند تا به درک درستی از آن برسیم«، گفت وگو کنید.

یادآوری
اخالق، دانش تشخیص، پیشگیری و بهبود معضالت رفتاری است.

اندیشمنداِن امروز اخالق نیز همانند فارابی رفتار را مالک و معیار سنجش فضیلت 
)رفتار اخالقي( و رذیلت )رفتار غیر اخالقي( می دانند؛ یعنی اینکه رفتار است که قابل 

سنجش، مشاهده و مقایسه است.
اکنون با درک این مطلب، این پرسش ها مطرح مي شوند که:
 چه چیزی را باید تشخیص داد؟ چگونه تشخیص دهیم؟

 مهارت های تشخیص برادران دروغین و مرز بین )فضیلت و رذیلت( کدام است؟
 برادران دروغین یعنی چه؟

 آیا این تصمیم و یا این اقدام من فضیلت است یا رذیلت؟
یکی از دشواری ها در پاسخ به این گونه پرسش ها، یکسان پنداری فضیلت و رذیلتی است 
که به ظاهر مانند یکدیگر هستند و ما در تشخیص آنها دچار اشتباه مي شویم. اما باید 
توجه داشت با کمی تأمل و مشاهدة رفتار و توجه به مالک ها و نشانگرهای رفتار، بدون 
پیش داوری و قضاوت عجوالنه، می توانیم به تشخیص درست از رفتار طرف ارتباط پي ببریم.

در اندرزنامة بزرگمهر، معروف به یادگار بزرگمهر بندهای 85 تا 104 دربارة چنین 
فضایل و رذایلی سخن رفته است. این گونه فضیلت ها و رذیلت ها را برادران دروغین 

می خوانند. برای درک بهتر مطلب به این مثال ها توجه کنید:
  رادی )بخشندگی( فضیلت است ولی اسراف که مشابه یا برادر دروغین آن است، 

رذیلت به شمار می رود. 

ت
ت و رذیل

مرزبندی بین فضیل

تشخیص فضیلت از رذیلت، از بنیادی ترین مسائل اخالق است.

فارابی گفته است: رفتار به خودی خود فضیلت یا رذیلت ندارد.

رفتار یا خوب است یا بد.

فضیلت نتیجة تکرار رفتارهای خوب است.

رذیلت نتیجة تکرار رفتارهای بد است.

      فعالیت کالسی
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  وقتی کسي در مقایسة خود با دوست یا برادرش احساس کهتری و رنج پیدا می کند 
و به جای تالش برای کامیابی بیشتر خودش، می خواهد او ناکام شود، از مرز غبطه که 
فضیلت است و می تواند با الگوی رفتاری مناسب برای پیشرفت تالش کند، عبور کرده 
و در دام حسد گرفتار مي آید که نتیجة آن به وجود آمدن افکار شوم در ذهن، است.

  مداخله کردن در امور افراد که رذیلت است با راهنمایی و مشاوره که فضیلت است 
یکسان پنداشته مي شود. 

مشکل، زمانی ایجاد مي شود که ما در تشخیص و تمایز بین دو مفهوم به ظاهر مترادف 
)برادران دروغین( دچار اشتباه می شویم و تشخیص نا درست ما از یک مفهوم می تواند 

عواقب ناگواری به همراه داشته باشد.
در جدول زیر نمونه هایی از برادران دروغین را که در رفتارهای روزانه به تشخیص 
درست آنها نیازمند هستیم، مشاهده می کنید. در ادامه به شرح نمونه هایی از روش 

تشخیص اشاره خواهد شد.
نمونه هایی از برادران دروغین

یکسان پنداری الف )فضیلت( با ب )رذیلت(

رذیلت )ب(فضیلت )الف(رذیلت )ب(فضیلت )الف(

قدرت نماییاقتدارگرفتن رشوهپذیرفتن هدیه

ذلت نفس )خواری(فروتنیورود به حریم خصوصیکنترل و نظارت

چاپلوسیقدردانی و تشکرمداخلهمشاوره

رک گویی )توأم با پرخاشگری(صراحتکارگریزیتوکل

سلطه گری، پرخاشگریقاطعیتاستبداد به رأیاستقالل در رأی

اعتماد ساده لوحانهحسن ظنبیهوده گوییمزاح

غیبتافشاگریحسدغبطه

فقرساده زیستیسهل انگاری آسان گیری

بی تفاوتیحلم و بردباریکم روییحیا

ترک دنیازهدمهربانی با ترحماحترام

اخالق  این پرسش در  تعیین کرد؟  را چگونه می توان  برادران دروغین  بین  مرز 
کاربردی که به موقعیت عینی مربوط است، اهمیت فراوان دارد.

مشاوره  و  هدایت  راهنمایی،  با  است  رذیلت  که  افراد  امور  در  کردن  مداخله  مثال: 
یکسان پنداشته مي شود. مرز بین این دو را چگونه تشخیص می دهیم؟

      فعالیت کالسی
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تشخیص مرز بین مشاوره با مداخله
رازداری از مالک های مشاور است. وقتی کسی مشاوره می دهد و پس از مدتی پیگیری 
مي کند مثالً پس از مدتی از مشورت شونده سؤال مي کند: » فالنی، آن موضوع چه شد«؟ 
در اینجا فرد مشورت دهنده از مقام مشاوره کننده به فرد مداخله کننده تبدیل مي شود.

تمایز فضیلت »  مشاوره« از رذیلت»  مداخله« نیازمند شناخت آن دو از حیث مفهومی 
و مصداقی است. تمایز مفهومی به وسیلة تعریف های روشن از آن رفتار حاصل مي شود 
و تمایز مصداقی نیازمند مالک، معیار و نشانگرهای رفتاری است. در دو نمودار زیر، 
دو واژة مشاوره و مداخله از حیث مفهومی و مصداقی مورد ارزیابی قرارگرفته اند. ما 
می توانیم با مشاهدة نشانگرها و مالک ها در رفتار، هدف طرف ارتباط را دریابیم که 

آیا قصد مشاوره دارد یا مداخله.

مداخله مشاوره

رذیلت فضیلت 

دشنه هدیه

خودخواهانه دگرخواهانه

خدشه در استقالل فردی احترام به خودمختاری دیگران 

پیگیری آمرانه اطالع رسانی بی طرفانه

تسخیر  راهنمایی

پنهانی و فریبکارانه شفاف، روشن، صریح

دغدغة قبوالندن دغدغة فهماندن

مغلوب کردن فرد  پایبندی به وضوح و استدالل

فرافکنی خود به دیگری توجه به فردیت

تعریف تعریف

مالک ها

زیر مالک ها

نشانگرها

مالک ها

زیر مالک ها

نشانگرها
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روش انطباق عنوان بر رفتار )مفهوم واژة »  احترام«(
)تمایز برادران دروغین به وسیلة تعریف، مالک، زیرمالک و نشانگرها(

و  درست  )سخن  سدید  قول  گفتار،  حین  نگاه  ارتباط کالمی:  در  احترام  مالک 
محکم که باطل را در آن راهی نیست( َو قول لَّین )سخن نرم و مالیم(.
»  یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَ َو ُقولُوا َقْوالً َسِدیداً« )سورة احزاب، آیة 70( 
»  َفُقوال لَُه َقْوالً لَیِّناً« اما به نرمی با او سخن بگویید. )سورة طه، آیة 44(

تمرین کنید

معنا تعریف

احساس  که  ارتباطی  رفتار  ایجابی:  1ـ 
ارزشمندی را به طرف مقابل منتقل کند.

2ـ سلبی: خودداری از رفتاری که احساس 
کهتری را به طرف مقابل منتقل کند.

پایبندی به حقوق افراد

توجه به ارزشمندی افراد

مواجهة با هدیه به منظور ایجاد توقع
در زندگی شغلی، افراد با پدیده ای به عنوان هدیه مواجه می شوند. مناسبت هایی 
تبریک،  رسم  به  حقوقی  سازمان های  و  حقیقی، شرکت ها  افراد  و  می آید  پیش 
هدیه ای تقدیم می کنند. بدون تردید، همیشه هدیه صرفاً تقدیر از زحمات مدیر و 

خالی از توقعات پس از اقدام نیست. 
دربارة پرسش های زیر گفت وگو کنید و پاسخ مناسب را بیابید.

1  مدیران در برابر هدایا چه تکلیفی دارند؟
از پیامدهای  رد هدیه، رفتاری غیراخالقی می نماید و پذیرفتن آن نیز خالی 
غیراخالقی نخواهد بود. گاهی می پرسیم: آیا این پیشکش هدیه است یا رشوه؟ 

مرز این دو کجاست؟
2  اگر کارمندی متعهد، شاهد حضور اشخاص خالفکار در شرکت باشد، آیا آن را 

باید افشا کند؟
3  اگر ببیند مدیرش آشکارا از امکانات، دارایی ها و اموال شرکت استفادة نادرست 
مي کند و یا شاهد باشد که شرکت با تدوین دو دفتر مالی، از مالیات می گریزد، 

آیا مکلف است آنها را افشا کند؟
4  آیا افشاگری کارهای خالف قانون، نامشروع و ضد اخالق و ارائة اطالعات مربوط 
به آنها به مقامات داخل و یا خارج سازمان با وفاداری سازمانی منافات دارد؟ 

5  اگر بدانیم که با سیاست بازی می توان پیشرفت آیندة خود را تضمین کرد، آیا 
باید به چنین کاری دست زد؟

گفت وگو کنید
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1  بالتکلیفی در ارزش داوری )ممیزی اخالقی(؛
2  پیشگیری و درمان مشکالت اخالقی )ایستگاه ممیزی اخالقی در فرایند تصمیم سازی(؛

3 مواجهة با تعارضات اخالقی )سنجش اخالقی بودن اقدام ها(؛
4 مواجهه با دوراهه های اخالقی با کدام روش و یا با کدام سنجش و شاخصه؟

گونه های مسائل اخالقی

روش حل بالتکلیفی در ارزش داوری
گام اول: توصیف عینی رفتار. یعنی دقیقاً چه رفتاری و چگونه رخ داده است؟

به عنوان مثال وقتی از حسدورزی دوست یا همکالسی خود شکایت می کنیم، با توجه 
به اینکه حسد ورزی امر مشاهده ای نیست، باید تأمل کنیم که همکار یادشده دقیقاً 
چه رفتاری انجام داده است. آیا این رفتار را واقعاً می توان حسد نامید؟ بسیاری از 
اختالفات و نیز غالب داوری های ناصواب، به خطا بودن گزارش ما از رفتار و یا حادثة 

عینی مربوط است.
گام دوم: تحلیل عنوان آن رفتار )اصل تمایز رفتار و عنوان(. یعنی آیا آن رفتار بر  حسب 

ادعا، واقعاً حسدآمیز است؟  چرا رفتار او را حسودانه تلقی می کنیم؟
گام سوم: نزاع بر سر احکام اخالقی با استفاده از قواعد اخالقی. یعنی آیا این رفتار، 

خوب، بد، هنجار، ناهنجار و... است؟

بالتکلیفی )نزاع بر سر احکام اخالقی( را به چهار طریق می توان رفع کرد:
حرمت  اصل  و  عدالت  اصل  آزادی،  اصل  اخالقی.  اصول  به  توسل  نخست:  طریق 
انسان از جمله اصولی هستند که تکلیف ما را معین می کنند. به عنوان مثال، »  اصل 
»  استقالل  اصل  و  مي کند  مشخص  تبعیض آمیز  رفتارهای  در  را  ما  تکلیف  عدالت«، 

فردی« غیراخالقی بودن مداخله در امور افراد را نشان می دهد.
طریق دوم: توسل به تعهدات اخالقی. هر کسی در کسب  و کار خود تعهدات اخالقی 
و  حرفه ای  اخالق  منشور  ارزش داوری اند.  مالک  واقع  در  تعهدات  دارد.  معّینی 

آیین نامه ها در این خصوص نقش راه گشا دارند.
هم  دیگران  بر  نمی پسندی  خود  بر  »  آنچه  زریِن  قاعدة  از  استفاده  سوم:  طریق 
می پرسی،  دیگران  با  رفتارت  بدی  و  خوب  از  وقتی  قاعده  این  برحسب  نپسند«. 

تصمیم اخالقی در برابر ناسازی)تعارض( و دو راهة اخالقی، نیازمند به مهارت های 
خاص است. این مهارت ها کدام اند؟

فکر کنید
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می توانی خودت را به جای طرف ارتباط فرض کنی و خشنودی خودت را از همین 
کار اگر کسی آن را در خصوص تو به کار ببرد، بپرسی.

طریق چهارم: افشا شدن رفتار به وسیلة رسانه ها. گفته اند، در سنجش خوب و بد 
یک رفتار یا تصمیم فرض کن این رفتارت به صورت رسانه ای اعالن خواهد شد، آیا 
از اعالن آن خشنود می شوی؟ این آزمون »  احساس شما به اعالن عمومی« می تواند 
خوب و بد رفتار شما را نشان دهد. در این طریق، وجدان عمومی جامعه و انگارة مردم 

ترازوی سنجش قرار می گیرند.
در این طریق نیز ممکن است با تعارضات اخالقی مواجه شویم، یعنی رفتار معینی 
ملی  و  اجتماعی  تعهدات  بر حسب  ولی  بدانیم  شایسته  سازمانی  تعهد  بر حسب  را 

ناشایست تلقی کنیم.
بنابراین، رفع بالتکلیفی در ارزش داوری دارای فرایند معّینی است که مراحل مختلف 

آن در زیر ترسیم شده است:

روش رفع بالتکلیفی اخالقی در ارزش داوری
1 تحلیل مسئله به سه عنصر رفتار یا حادثه، عنوان و حکم اخالقی؛

2 بررسی نقادانه و گزارش دقیق رفتار و یا حادثة مورد بحث؛
3 تعریف مفهوم عنوان و بررسی صدق آن بر رفتار و یا شیء؛

4 بررسی حکم اخالقی از دو طریق:
الف( توسل به اصول اخالقی؛

ب( به کار بردن تعهدات اخالقی.

بالتکلیفی در تعارضات اخالقی
تعارض و دوراهة اخالقی از پیچیده ترین، رایج ترین و زیانبارترین مسائل اخالقی 

در حرفه است.
تعارض اخالقی  و دوراهة اخالقی در زندگی شخصی و شغلی فراوان رخ می دهد 
و ما اغلب با مواردی از تعارض یا دوراهة اخالقی روبه رو می شویم. ناتوانی در حل 
اثربخش آن سبب تصمیم گیری ناروا می شود و آن نیز آثار زیانباری را در زندگی 
شخصی یا شغلی به میان می آورد. آثاری که مهار کردن آنها دشوار و در مواردی 
ناممکن است. حل تعارض و دوراهة اخالقی آسان نیست. غالباً آن را معمای اخالقی 

می انگارند. عده ای آن را تنگنای حرفه ای می نامند. 

بیشتر بدانید
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فرد یا بنگاه مسئولیت پذیر در موقعیت های زیر با تعارض اخالقی روبه رو مي شود.
الف( روبه رو شدن با دو وظیفة اخالقی )1ـ راست گویی  2ـ رازداری(؛

ب( ناسازی )تعارض( آن دو وظیفه )روبه رو شدن با دو وظیفة اخالقی(.
1 ناتوانی در انجام هر دو با هم )حفظ منافع محیط کسب   و کار و حفظ منافع علمی(؛

2 احساس بالتکلیفی اخالقی در )رعایت حقوق مصرف کننده یا حقوق سهامدار(.
بالتکلیفی: کدام را انجام دهم و کدام را رها کنم؟

گاهی روبه رو شدن با دو وظیفة اخالقی ناسازگار، ناشی از دو اصل اخالقی است.
مانند رازداری و صداقت که در مواردی احساس می کنیم آن دو  قابل جمع نیستند.
مانند اینکه ازکسی دربارة رفتار فردی می پرسند. اگر او جواب صادقانه بدهد، باید راز 

آن فرد را افشا کند و اگر بخواهد رازداری کند، پاسخ صادقانه نمی دهد.

تعارض  )ناسازی( اخالقی چیست؟

دربارة نمونه های زیر تحقیق کرده و برای هر یک از تعارض ها راه حل بدهید. 
1  تعارض بین صداقت با رازداری؛

2  تعارض بین مسئولیت من در قبال حقوق مادر و پدر با حقوق خودم؛
3  تعارض بین وفاداری سازمانی با مسئولیت های اجتماعی بنگاه؛

4  تعارض بین منافع شخصی و منافع بنگاه.

پژوهش کنید
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بخش 
ششم

مهارت های حل اثربخش دو راهه های اخالقی

مازاد و کمبود در آمد مواجه  انسانی  نیروی  با مشکل  اگر در محیط کسب وکار 
شوید، آیا راه حل اخالقی برای حل مشکل، اخراج نیروی انسانی است؟

فکر کنید

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

مدیریت اخالقی و شناخت 
مرز بین فضیلت ها و 

رذیلت ها

مهارت های اخالقی در 
محیط کسب وکار )مشتری 

مداری اخالقی(

مهارت های حل اثربخش 
دو راهه های اخالقی

اخالقبی اخالقی

دو  راهة اخالقی چیست؟
چگونه در دو راهه های اخالقی، راه درست و غلط 

را از هم تمیز دهیم؟
با آگاهی از مالک های تشخیص در مبحث برادران 
دروغین، مالک سنجش در دو راهه ها کدام است؟

گفت وگو کنید
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تعارض )ناسازی( و بالتکلیفی اخالقی
پیچیده ترین معضل اخالقی در حوزة کسب     و  کار، تعارضات اخالقی است. تعارضی که 
مدیر در مواجهه با مشکل، خود را بین دو راه محصور می یابد و احساس بالتکلیفی می کند.

دو راهة اخالقی )تعارض( چیست؟
دوراهة اخالقی مانند تعارض اخالقی گونه ای از بالتکلیفی اخالقی در موقعیت خاص 
است. این موقعیت، روبه رو شدن با دو راه یا دو تصمیم و نیافتن راه یا تصمیم سوم است.

فرد یا بنگاه مسئولیت پذیر در موقعیت های زیر با دوراهة اخالقی روبه رو می شود و 
احساس بالتکلیفی اخالقی می کند. در این موقعیت تکلیف چیست؟

روبه رو شدن با دو راه، خالف اخالق بودن هر دو راه، نیافتن راه سوم.

راه سوم در فرضیه های زیر، کدام است؟
فرض اول: در بنگاه با مشکل نیروی انسانی مازاد روبه رو هستیم.

دو  راهة اخالقی: در این شرایط تعیین وضعیت نیروی مازاد در گرو تصمیم مدیریت 
است.

راه حل اول: »  نیروهای مازاد اخراج شوند«.
نتیجه این راه حل، تهدید امنیت شغلی و ضایع شدن حقوق افراد است که این کار، 

اخالقی نیست زیرا کارگر حق دارد و بنگاه وظیفه.
راه حل دوم: »  نیروهای مازاد اخراج نشوند«.

با  زیرا  این هم غیر اخالقی است  بنگاه است که  راه حل، ورشکستگی  این  نتیجة 
ورشکستگی بنگاه، امنیت شغلی همة کارکنان تهدید مي شود.

حال چه باید کرد؟ راه حل سوم کدام است؟

فرض دوم: دوستی به شما اعتماد می کند و اَسراری از زندگی شخصی خود را با 
شما در میان می گذارد و از شما قول می گیرد که اَسرار او را به کسی نگویید. در 
ناروا و رفتارهای خالف عفت هم وجود دارد. روزی  او برخی عادات  اَسرار  میان 
خواهرتان به شما زنگ می زند که دوست شما برای خواستگاری دختر خواهرتان 
آمده است و از شما می پرسد وی چه جور آدمی است؟ آیا اهل کار خالف نیست؟ 

تکلیف شما در برابر پرسش خواهرتان چیست؟
اگر بگویم: گفتن اَسرار، خالف وعده و )شکستن عهد( است.

اگر نگویم: پنهان کردن اَسرار هنگام مشاوره خواستن، خیانت به مشاوره است.
بنا بر  این، هر دو راه، خالف اخالق هستند  و شما به دو  راهة اخالقی رسیده اید، در 

این حالت چه باید کرد؟ راه سوم کدام است؟

فکر کنید
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راه حل رایج تعارض و دو راهة اخالقی
راه حل سنتی: قاعدة انتخاب اهم از مهم )دفع افسد به فاسد یا انتخاب بد از بدتر(

این قاعده از دیر باز و در شرایط اضطرار و عدم امکان دسترسی به راه سوم، مبنای 
به رغم پیشرفت های علم  به مرور و در گذر زمان  اما  بوده است  تصمیم گیری عقال 
و فناوري به امری رایج تبدیل شده است. اگرچه دفع افسد به فاسد )انتخاب بد از 
بدتر( در جایی که واقعاً دستیابی به راه سوم وجود ندارد به عنوان آخرین راه، مبنای 
این قاعده در شرایطی که امکان  اما تبدیل به عادت شدن  تصمیم گیری عقالست، 
دستیابی به دیگر راه ها وجود دارد، توجیه گر تصمیم های غیر اخالقی شده است )مانند 

گفتن دروغ به اصطالح مصلحتی در شرایطی که می توان دروغ نگفت(.

نقد راه حل سنتی

انتخاب در راه حل سنتیبدتربد
PQP فقط

نقد حل تعارضات اخالقی از طریق دفع افسد به فاسد
الف( استفاده از قاعدة دفع افسد به فاسد مشروط به دو شرط است. 

1ـ محال بودن راه سوم 2ـ افسد و فاسد به علم یقینی و عینی افسد و فاسد باشند.
ب( در غالب موارد در تعارضات اخالقی، هیچ یک از دو شرط یاد شده وجود ندارد.

ج( سهل انگاری، عافیت طلبی و شتابزدگی سبب استفادة نابجا از قاعدة دفع افسد به 
فاسد شده و زمینة مفاسد اجتماعی را به وجود آورده است.

راه حل جدید: جست وجو از راه سوم در حل تعارض و دو راهة اخالقی
یافتن راهی است که  از راه سوم در گشودن تعارض اخالقی، به معنای  جست وجو 
بتوان هر دو وظیفة به ظاهر ناسازگار را انجام داد و طناب پوسیدة » یا« را درشرایط 

» یا این یا آن نه هر دو« رها کرد.
معنای این شیوه در گشودن دوراهة اخالقی، یافتن راهی برای عبور از بن بست موهوم 
»یا« می باشد. در شرایطی که بدون فکر و اندیشه، مشورت و بررسی های علمی به 

انتخاِب »  یا این یا آن نه هیچ کدام« می رسیم.

آیا شما هم تاکنون با دو راهه های اخالقی در کسب   و کار و یا در زندگی شخصی 
رو به رو بوده اید؟ روش شما در حل دو راهه های اخالقی چیست؟

      فعالیت کالسی
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پنج فرمان جست وجو از راه های سوم
1  تحلیل دو طرف ناسازی )تعارض( و یا دوراهه از حیث میزان خالف، آثار و نتایج، 

ابعاد و مصادیق، گزینه های جایگزین و چرایی و چگونگی هر یک از آنها. 
2  تبدیل کردن دو طرف دو  راهه به دو گزارة سالب کلی )سلبی( و موجب کلی )ایجابی( 
و جست وجو از راه هایی که بین این دو گزاره قرار دارد. فهرست کردن گزینه ها و 
راه های دیگر را می توان از طریق مطالعات تجربی، بارش فکری و به صورت گروهی 

انجام داد.
3  سنجش راه ها، حذف گزینه های غیراخالقی، اولویت بندی راه های مطلوب.

4  ممیزی اخالقی راه  های مطلوب و اعتبارسنجی آنها در ترازوی اصول و مسئولیت های 
اخالقی.

5  گزینش مطلوب ترین راه برحسب اصول و مسئولیت اخالقی در سند جامع اخالقی 
سازمان یا عهدنامة اخالقی حرفه.

فرض کنید: یک نفر با مدرک لیسانس کشاورزی، مدت چهار سال در مؤسسات 
خصوصی فعالیت دارد. اکنون در آزمون یک ارگان دولتی شرکت نموده و پذیرفته 

شده است.
آیا کار کردن و ادامة کار با مؤسسات خصوصی خوب است یا آغاز کار جدید در 

ارگان دولتی؟
با این فرض که: حقوق و درآمد بخش خصوصی بیشتر است اما آیندة شغلی در آنجا 
مبهم است. برعکس، کار دولتی، دائمی است و آینده اش روشن اما حقوقش کم است.
او را که بین انتخاب یکی از این دو راه درمانده شده است و در بن بست موهوم 
» یا« گرفتار است، با توجه به پنج فرمان در جست وجوی راه سوم با روش بحث 

گروهی راهنمایی کنید.

فکر کنید

فرایند عملیاتی حل دو راهه های اخالقی

امتحان آماده شوید و الزم است  باید برای  امتحان شماست و  فرض کنید شب 
شب زودتر بخوابید. در همین حال یک میهمان ناخوانده با اعضاي خانواده وارد 
می شوند. پذیرش میهمان، امری اخالقی و عدم استقبال، امری غیر اخالقی است. 
از طرفی موفقیت در امتحان فردا منوط به حفظ آرامش خانه و به موقع خوابیدن 

شماست.در این شرایط، مناسب ترین تصمیم کدام است؟

      فعالیت کالسی
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مطالعة موردی: )مهندس جوان چه باید بکند؟(
)الف(  موقعیت یک مهندس جوان در قسمت محیط زیست شرکت  فرض کنید در 
هستید. این شرکت سازندة تراشه های رایانه ای است و سرب و آرسنیک به فاضالب 
شهر تخلیه مي کند. در تصفیه خانة فاضالب این شهر، فاضالب به کود تبدیل شده و 

به کشاورزان محل فروخته مي شود و این کاِر پرمنفعتی است.
برای حفظ این محصول ارزشمند در برابر آلودگی های سمی، مقررات سفت و سختی 
در مورد میزان ورود آرسنیک و سرب به فاضالب شهری از سوی سازمان محیط زیست 
وجود دارد. اما آزمون های جدید نشان می دهد که شرکت ) الف( احتماالً استانداردها 
باید در تجهیزات کنترل  را نقض کرده است. به نظر مهندس جوان، شرکت ) الف( 
است  معتقد  شرکت  مدیریت  اما  دهد  انجام  بیشتری  سرمایه گذاری  خود  آلودگی 

هزینه ها بازدارنده اند. در این شرایط مهندس جوان چه باید بکند؟ 
گام اول، تحلیل واقعه: مهندس جوان بین دو راِه »  تعهد به سالمت مردم و داشتن 

صداقت در کار« و »  حفظ شغل و منافع شرکت« در مانده است. 

مهندس جوان در برابر تعهدهای متعارض یادشده چه تکلیفی دارد؟
پس از یافتن راه حل های پیشنهادی با روش جست وجو از راه سوم، آنها را با فهرست 

صفحة بعد مقایسه کنید. 

روش جست وجو از راه سوم 
1  ابداع گزینه های متنوع خالقانه؛ 

2  فهرست کردن گزینه ها؛
3  دقت در توزین هر یک از آنها؛
4  آزمون گزینه های مطلوب تر. 

قرار گرفتن مهندس 
در تعارض اخالقی 

چهار وجهی

حفظ منافع شرکت و عدم 
تحمیل هزینه

حفظ شغل و ارتقای 
شغلی

داشتن صداقت در گزارش 
اطالعات مربوط به میزان 

فلزات سنگین

متعهد به حفظ 
سالمت مردم
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فهرست راه های متنوع به ترتیب مطلوبیت
1  انتخاب راه فنی ارزان برای حذف فلزات سنگین. این امر نشان می دهد که او کارمند 
با ارزش و وفاداری است، موقعیت شغلی او را ارتقا می دهد، می گذارد او به شهر خود 

خدمت کند و به تعهد حرفه ای خود در مورد حفظ سالمتی مردم پایبند بماند.
2  پیشنهاد به مدیر کارخانه تا به همراه سایر مدیران کارخانه های پیشرفته در آن 
الف  به شرکت  امر  این  باشد.  داشته  ایجاد مصالح ساکنان شهر  در  ناحیه سعی 
کمک می کند تا از آبروریزی اجتناب کند، موقعیت مهندس در شرکت بهتر شود، 
خدمت گزاری به شهر و شهروندان آشکارتر شود و وسیله ای پیدا شود تا مهندس 

تعهد خود را در قبال حفظ سالمت مردم به انجام برساند.
به مقامات  آبروریزی قریب الوقوع،  اقدامات حقوقی و  و  3  در مورد مسائل کارخانه 
شرکت اخطار و هشدار دهد. می تواند دلیل بیاورد که می کوشد مسئله را در داخل 

شرکت نگه دارد و هم زمان سالمت عمومی و اعتبار حرفه ای خود را حفظ کند.
فلزات سنگین  تخلیة  میزان  دربارة  مقامات شهر  اگر  که  بگوید  مدیر شرکت  4  به 
او حقیقت را به طور کامل خواهد گفت و در عین حال می کوشد  سؤال کردند، 
آبروی شرکت را هم حفظ کند. این راه حل سالمت مردم را حفظ می کند و تعهد 
و  به خطر می افتد  اما رشد حرفه ای اش  ارضا می کند  را  قبال شهر  در  مهندس 

احتماالً شرکت هم لطمه می بیند.
5  به سرپرست خود اعالم کند که دیگر نمی تواند با وجدان راحت اسناد نادرستی 
را امضا کند که طبق آنها، شرکت، مقررات را در مورد تخلیة مواد سمی رعایت 
می کند. این امر به حفظ سالمت عمومی کمک می کند و تعهد در قبال شهر را 

می نمایاند اما شرکت و فعالیت حرفه ای مهندس را به مخاطره می اندازد.
6  با یک خبرنگار در مورد مسائل مربوط به تخلیة فلزات سنگین در شرکت صحبت 
کند. این گونه به حفظ سالمت مردم کمک می کند اما به شرکت و موقعیت شغلی 

مهندس لطمه می زند.
7  از شرکت استعفا دهد و سپس با خبرنگاری در مورد تخلیة فلزات سنگین صحبت 

کند. این راه حل نیز تقریباًَ نتایجی شبیه حالت قبل دارد.

یک نمونه دو راهة اخالقی را طرح کنید و با استفاده از پنج فرمان جست وجو از پژوهش کنید
راه سوم، راه حل مناسب را ارائه کنید.
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برخی از اهدافی که در این فصل به دست می آورید:
 تعریف و ویژگی های مسئولیت پذیری اخالقی؛

 رابطۀ مسئولیت پذیری، قانونمندی و پیش بینی پذیری افراد و بنگاه ها؛
 نقش پیش بینی پذیری در آرامش افراد و موفقیت بنگاه؛

 پیش بینی ناپذیری و آثار زیانبار آن؛
 نقش اخالق حرفه ای در ایجاد اعتماد به بنگاه اقتصادی؛

 مزایا، پیامدها و عوامل اعتمادآفرینی؛
 اعتماد به بنگاه و وجوه و ویژگی های آن؛
 ویژگی های اخالقی محیط کسب و کار.



فصل چهارم: مسئولیت پذیری اخالقی افراد در محیط کسب و کار

99

بخش 
اول

پیش بینی پذیری اخالقی

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

مسئولیت پذیری و اصل 
راهبردی اثرگذار بر آن

مسئولیت پذیری اخالقی 
افراد در محیط کسب وکار

تعریف پیش بینی پذیری 
اخالقی

واکنش حیوان در مواجهه با مشکل چگونه است؟
قوی  بسیار  و  بزرگ  جثه  نظر  واز  بوده  اهلی  شتر،  و  اسب  گاو،  مانند  حیواناتی 
هستند، اما موجوداتی مانند عقرب یا مار از نظر جثه ضعیف هستند. به نظر شما 
چرا انسان در مواجهه با برخی حیوانات ترس دارد و با برخی دیگر به راحتی ارتباط 

برقرار می کند؟ علت چیست؟ 

فکر کنید

آیا تاکنون با برخی حیوانات مواجه شده اید؟ واکنش آنها چه بوده است؟
آیا با دیدن شما ترسیده و گریخته است؟

آیا به سمت شما آمده و تسلیم بوده است؟
آیا با نشان دادن چنگ و دندان حمله کرده است؟

علت این رفتارها از سوی حیوانات چیست؟

گفت وگو کنید
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واکنش ما انسان ها در مواجهه با مشکالت چگونه باید باشد؟ 

واکنش انسان در مواجهه با مشکالت

مسئولیت پذیرانههوشمندانه

واکنش حیوان در مواجهه با مشکل

می ستیزد می گریزد

تسلیم می شود
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مسئولیت پذیری اخالقی بنگاه، پایبندی به اصل راهبردی
پایبندي به قانون در انسان، بر خالف سایر مخلوقات الهی، معلول مسئولیت پذیری آدمی 
است. مسئولیتی که از طرفی ناشی از اختیار و خودآگاهی است و از طرف دیگر انسان 
یا  را به ریسک پذیری موجه و دغدغه های رفتار سوق می دهد. مسئولیت های آدمی 
شرعی و قانونی است و یا حرفه اي و اخالقی. آنچه در پایبندی آدمی و بنگاه به قانون 
نقش مؤثرتری دارد، مسئولیت های اخالقی است. نسبت بین مسئولیت پذیری اخالقی 
اخالقی  مسئولیت پذیری  نرخ  هر چه  راهبردی»  بنگاه  اصل  آن،  قانونمندی  و  بنگاه 
خود را نسبت به محیط افزایش دهد به همان میزان از قانونمندی بیشتری برخوردار 

مي شود« را به میان می آورد.

دربارة اصل راهبردی »  بنگاه هر چه نرخ مسئولیت پذیری اخالقی خود را نسبت 
به محیط افزایش دهد به همان میزان از قانونمندی بیشتری برخوردار می شود« و 

رابطۀ آن با قانونمندی و پیش بینی پذیری گفت وگو کنید.

فعالیت

پایبندی استثنا ناپذیر به قانون و وفاداری به اصول چگونه حاصل می شود؟ 
بنگاه چگونه می تواند به اصول خود پایبند بماند؟ 

پایبندی بنگاه به قانون و اصول به ویژه در شرایط خاص ـ مانند شرایط بحرانی  ـ 
و خسارت  بدون ضرر  در شرایطی خاص  و  بنگاه  گاهی  تأمین می شود؟  چگونه 
نمی تواند پایبند به اصول باشد. در چنین شرایطی تمایل مدیران به دور زدن قانون 

و نادیده گرفتن اصول افزایش می یابد. 
پایبندی استثنا ناپذیر به اصول با توجه به این شرایط، آرزوی ظاهراً دست نیافتنی 

می نماید. آیا واقعاً چنین است؟

بحث گروهی
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1  شرعی )تلفیق الزام درونی و بیرونی(

وجوه و خاستگاه های مسئولیت پذیری

ِتِه« »کُلُّکُْم راٍع َو کُلُّکُْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعیَّ
)هر کدام از شما مسئول هستید و دربارٔه افرادی که به سخن شما گوش می دهند بازخواست 

خواهید شد(.

در این حدیث شریف، پیغمبر اکرم  مي فرمایند: همۀ شما مسلمانان به منزلۀ حافظ 
و نگهبان و شبان یکدیگر هستید و تمام شما نسبت به خودتان مسئولید. تعبیري از 
این باالتر نمي توان پیدا کرد، یعني ایجاد نوعي تعهد و مسئولیت مشترك میان افراد 
مسلمان براي حفظ و نگهداري جامعۀ اسالمي بر مبناي تعلیمات اسالمي و پاسخگویی 
در پیشگاه دادگاه عدل الهی. چنین وظیفۀ سنگیني اوالً آگاهي و اطالع زیاد مي خواهد، 
یعني هر فرد یا اجتماع ناآگاهي نمي تواند این وظیفه را به خوبي انجام دهد. ثانیاً قدرت 
و امکان مي طلبد. انجام دادن چنین مسئولیت و تکلیف بسیار بزرگي احتیاج به قدرت 
و نیرو دارد و ما قدرت و نیروي الزم را براي این موضوع کسب نکرده ایم. نیرو را بالقوه 

داریم ولي این نیرو را جمع نمي کنیم.1
2  حرفه ای )تلفیق الزام درونی و بیرونی(: شرح وظایف و دستورالعمل ها همچنین 
ضوابط حاکم بر هر حرفه، انسان را در برابر کاربران و کاروران تولید و بهره بران 

محصول آن حرفه، مسئولیت پذیر می کند.
جایگاه  هر  و  منصب  و  مقام  هر  در  جامعه  اعضاي  همۀ  بیرونی(:  )الزام  3  قانونی 
اجتماعی که باشند با الهام از الزام بیرونی در برابر مفاد قوانین کیفری و حقوقی و 
سایر قوانین وضع شده مسئولیت پذیر خواهند بود و در صورت مسئولیت گریزی، 

در برابر قانون پاسخگو خواهند بود.
4  اخالقی )الزام درونی(: رعایت حقوق طرف های ارتباط در محیط 360 درجه از 
تکالیف اخالقی همۀ اعضاي جامعه است و تمایز اخالقی و یا غیر اخالقی بودن فرد، 
میزان پایبندی افراد به حقوق طرف های ارتباط و مقدم دانستن حقوق جامعه بر 

حق خود است.2

1. مجموعه آثار شهید مطهري، ج 17، حماسۀ حسیني، صفحۀ282 .
2. رجوع کنید به صفحۀ 16 همین کتاب، » مقایسۀ مسئولیت اخالقی با مسئولیت حقوقی«.
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ویژگی های مسئولیت پذیری اخالقی
3 همزاد و همراه بشر است  2 فراگیر است  1 فرد نسبت به آن پایبندی درونی دارد 

5 ترازوی سنجش سایر مسئولیت هاست. 4 غالباً نامّدون است 

دربارة وجوه مسئولیت پذیری و نیز ویژگی های مسئولیت پذیری اخالقی گفت وگو 
کنید.

تعریف پیش بیني پذیري اخالقی 
خصلتي در بنگاه است که محیط را قادر به پیش بیني عملکرد هر حوزة کسب وکار 

)بنگاه( در خصوص استیفاي کلیۀ حقوق خود )محیط( مي کند.
رابطة قانونمندی و پیش بینی پذیری

نسبت بین قانونمندی و پیش بینی پذیری بنگاه را به منزلۀ یک اصل راهبردی چنین 
میزان  همان  به  سازد،  قانونمندتر  را  بنگاه خود  »  هرچه  کرد:  می توان صورت بندی 

قابلیت پیش بیني خود را در محیط افزون تر ساخته است«.
اما جاي  بنگاه نیست؛  قانونمند ساختن  به موفقیت، چاره اي جز  براي رسیدن  زیرا 

تأمل و درنگ است که:
اوالً: تأکید بر قانونمندی هرگز به معنای تحول ناپذیری بنگاه نیست بلکه به معنای 

وفاداری نسبت به اصول است.
ثانیاً: قانون و مقررات وضع شده، بخش محدودی از اصول است. در هر بنگاه پیش از 

قانون باید اصول اخالقی نانوشته را لحاظ کرد. 
ثالثاً: پایبندي به قانون و اصول اخالقی صرفاً نوشتن آنها نیست بلکه الزامی درونی 

و بیرونی است.

پیش بینی پذیری

کسب وکار  محیط  در  خصلتی  چه 
سبب اعتمادستیزی مي شود؟

در  خصلتی  چه  دیدن  با  مشتریان 
محیط کسب وکار از آن می گریزند؟

فکر کنید

      فعالیت کالسی
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دربارة اصل راهبردی »  بنگاه هر چه نرخ مسئولیت پذیری اخالقی خود را نسبت به 
محیط افزایش دهد، به همان میزان از قانونمندی بیشتری برخوردار می شود«، تحقیق 

کنید.

برای درک مفهوم پیش بینی ناپذیری مطلب زیر را با دقت بخوانید.
وحشی  حیوان  چرا  اما  است  قدرت  دارای  وحشی  حیوان  همانند  اهلی  حیوان 

ترس آور و وحشت انگیز است؟ 
حیوان وحشی برخالف حیوان اهلی قابل پیش بینی نیست و همین امر سبب ترس و 
وحشت می شود. پدری را در نظر آورید که از حیث زمان و چگونگی آمدن به منزل و 
برخورد با مسائل، برای اعضای خانواده قابل پیش بینی نباشد. همسر و فرزندان او چه 

احساسی دارند؟ آیا آنان احساس بالتکلیفی و ترس و اضطراب ندارند؟
تا  آنها  آورید.  نظر  در  دارید،  سروکار  آنها  با  نحوی  به  که  را  اداراتی  و  بنگاه ها 
چه اندازه برای شما قابل پیش بینی هستند؟ اگر شرکت پست در زمان رساندن 
یا اگر والدین شما شاغل باشند و  مرسوله ها برای شما قابل پیش بینی نباشد و 
زمان حضورشان در خانه برای شما مشخص نباشد، برای شما در خانه و مدرسه 

چه وضعیتی پیش می آید؟ 
هنرستانی که در آن اشتغال به تحصیل دارید تا چه حد برای شما هنرجویان قابل 

پیش بینی است؟
برنامه های خود  نمی توانند  آنان  نباشد  قابل پیش بینی  برای مشتریان  بنگاه  اگر 
کنند.  پیش بینی  و...  هزینه  خدمات،  دریافت  نحوة  برخورد،  زمان،  حیث  از  را 
بنگاه کسب وکار پیش بینی ناپذیر، محیطی پر از فشار روانی )استرس( و اضطراب 
و  اضطراب  و  می کنند  بالتکلیفی  احساس  مراجعان  سایر  و  مشتریان  می شود، 

تشویش حقوق صاحبان حق را تهدید می کند.
می شود  سبب  که  است  بنگاه  یا  و  فرد  در  خصلتی  اخالقی،  پیش بینی پذیری 
پیش بینی  قابل  آنها  برای  افراد  رعایت حقوق  در خصوص  بنگاه  یا  فرد  عملکرد 
اخالق  در  معضالت  عمده ترین  از  یکی  مفهوم  این  در  پیش بینی ناپذیری  باشد. 

حرفه ای است که منشأ مفاسد دیگری می شود.
برتری  آثار اخالقی، سبب  بر  پیش بینی پذیری در محیط فعالیت حرفه ای عالوه 

رقابتی نیز می شود.

بیشتر بدانید

پژوهش کنید
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موفقیت در عرصه های گوناگونی مانند موفقیت شخصی، موفقیت در زندگی خانوادگی، 
موفقیت شغلی، موفقیت سازمانی، موفقیت حزبی، موفقیت ملی و موفقیت در خانوادة 
جهانی قابل بحث است. این عرصه ها کم و بیش به یکدیگر وابسته اند. ناموفق بودن 
بنگاه، ناکامی شغلی را رقم می زند و ناکامی شغلی، احساس کارایی را در فرد شاغل 
کاهش می دهد و از سوي دیگر، احساس کارایی در فرد، منشأ سالمت روان است و 

بخش 
دوم

پیش بینی پذیری و نقش آن در موفقیت

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

پیش بینی پذیری، پدیده ای 
چند عاملی

پیش بینی پذیری و همبستگی 
متغیرهای اثرگذار هر یک از آنها

مسئولیت پذیری اخالقی 
افراد در محیط کسب وکار

پیش بینی پذیری و نقش 
آن در موفقیت

فکر کنیدعبارِت »  موفقیت، آرماني همگانی است«یعنی چه و در چه اموری باید موفق شویم؟

موفقیت آرمانی همگانی

در زندگی فردی و شخصی

در خانوادۀ جهانیدر حیات بنگاهدر حیات ملیدر زندگی فردی و شغلی
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سالمت روان فرد سبب مي شود که او در جهت دستیابی به باالترین سود و بهره وری 
تالش بیشتري داشته باشد.

دیدگاهی  چه  بنگاه  موفقیت  بازدارندة  موانع  و  تسهیل کننده  عوامل  در  خصوص 
دارید؟

چگونه مي توان عوامل مؤثر در موفقیت یک بنگاه را  افزایش و موانع بازدارنده را 
کاهش داد؟

باید  را  عواملی  آن، چه  به  نیل  برای  بدانیم،  اهداف  به  را دستیابی  موفقیت  اگر 
افزایش داد و چه اموری را باید مهار کرد و کدام موانع را باید رفع نمود؟ 

این نمودار نشان دهید که محیط  بنویسید. در  این خصوص  را در  دیدگاه خود 
کسب وکار شما در رسیدن به موفقیت با چه موانعی مواجه است که باید آنها را 

رفع کرد و یا نقش آنها را کاهش داد؟
تنش های سازمانی نمونه ای از این موانع است. دیگر موارد را بیان کنید. همچنین 
از مزیت رقابتی، نقش تسهیل کننده در  بنگاه  عوامل مختلفی مانند برخورداری 

دستیابی بنگاه به موفقیت دارند. عوامل دیگر را فهرست کنید.

فکر کنید

افزایش

کاهش

موفقیت

بنگاه

عوامل تسهیل کنندۀ موفقیت

مزیت رقابتی

تنش های سازمانی

موانع بازدارندۀ موفقیت
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عوامل و موانع موفقیت چه مواردی هستند؟
بنگاه در نیل به موفقیت خود راه های فراوانی در پیش دارد و همچنین با بیراهه، چاله 
و چاه های زیادی روبه روست. مدیریت چیزی جز شناخت راه ها و چاه های موفقیت 
و  تسهیل کننده  عوامل  افزایش  فرصت ها،  و  راه ها  ایجاد  جهت  برنامه ریزی  و  بنگاه 
برطرف کردن چاه ها و مهار، کاهش و یا رفع موانع نیست. این عوامل در صف مقدم 
قرار دارند و شما دوست دارید با مدیریت، برنامه ریزی، شناخت و... به آنها دست یابید.

و  وزن  بلکه  نیست  یکسان  به طور  همیشه  سازمان ها  موفقیت  در  عوامل  این  نقش 
حرفه،  اهداف،  )آرمان،  بنگاه  سازمانی  وضعیت  و  هویت  با  آنها  از  یک  هر  اهمیت 
صنعت، محیط و...( همبستگی دارد. این عوامل به طور کلی نقش تسهیل کننده دارند. 
افزایش مزیت رقابتی یک بنگاه صنعتی یا خدماتی، به عنوان مثال، توان رقابت آن را 

افزایش می دهد و آن نیز موفقیت سازمان را تسهیل مي کند.

رمز و راز موفقیت چیست؟

برخی از عوامل عمده و مؤثر در موفقیت بنگاه عبارت اند از:

رضایت مشتریارتقای کار گروهیافزایش توان فناوریارتقای بهره وری

جذب منابع مالیمزیت راهبردی
افزایش مشارکت 

عمومی در 
تصمیم سازی

تبدیل مشتری به 
طرفدار دو آتشه

افزایش سهم بنگاه در افزایش برتری رقابتی
بازار

افزایش 
خود انگیختگی

جذب منابع انسانی 
شایسته و حرفه ای

چابکی بنگاه
کشف و گسترش 

بازار جدید
استفادۀ مناسب از تقویت انگیزه

منابع انسانی

دربارة موانع موفقیت بنگاه بحث کنید و برخی دیگر از عوامل را شناسایی و درج 
نمایید.

فعالیت
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فهرست عوامل تسهیل کننده و موانع بازدارنده در نیل به موفقیت، در نمودار زیر 
آمده است. این نمودار را با نمودار ترسیمی خود مقایسه کنید.

گفت وگو کنید

عوامل تسهیل کننده و موانع بازدارندۀ موفقیت سازمان

موفقیت معطوف به آینده

موفقیت

بنگاه

افزایش

کاهش

خود انگیختگی

چابکی سازمان

توان فناوری

منابع انسانی حرفه ای

مشارکت عمومی

بهره وری

منابع مالی

مزیت رقابتی

عوامل تسهیل کنندۀ موفقیت

رضایت مشتریموانع بازدارندۀ موفقیت

تهدیدهای محیط

تنش های درون سازمانی

ضایعات

انرژی منفی

نا امنی روانی

چه خصلتی در بنگاه سبب اعتماد ستیزی می شود؟
مشتریان با دیدن چه خصلتی در بنگاه از آن می گریزند؟

پژوهش کنید
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بخش 
سوم

از مسئولیت پذیری تا پیش بینی پذیری

پیش بیني پذیري پدیده اي چند عاملی 
بدون تردید، پیش بیني پذیري پدیده اي چند عاملي است. فناوري، منابع انساني به 
ویژه مدیران و منابع مالي از عوامل مؤثر در پیش بیني پذیري سازمان هستند. کدام 

عامل در این میان نقش محوري و عمده اي دارد؟

نقش منابع انسانی در افزایش پیش بینی ناپذیری محیط کسب وکار
عده اي هوشمندانه از فرافکني دوري مي کنند و در علت یابي رفتار غیر قابل پیش بیني، 
نقش خودشان )آدم ها( را مي بینند. مدیري که وعدة گزاف دهد و بي حساب و کتاب 
سخن بگوید و یا ذهن آشفته و مّواج داشته باشد، سبب پیش بیني ناپذیري سازمان 
مي شود. یک تلفنچي و یا کارمند پذیرش یا روابط عمومي به سادگي مي تواند شرکِت 

شما را براي مشتریان غیر قابل پیش بیني کند.
 به همین دلیل، جذب آدم هاي حرفه اي و به کار گرفتن آدم هاي مناسب در جاي 
اما  است  درست  سخن  این  مي دهد.  افزایش  را  سازمان  پیش بیني پذیري  مناسب، 
باید  و  دارد  پنهان تري  ریشه هاي  سازمان،  در  منزلۀ خصلتي  به  پیش بیني ناپذیري 

عوامل ناپیدا و ژرف تري را جست وجو کنیم.

اهداف توانمندساز و شایستگی های این بخش

پیش بینی پذیری 
پدیده ای چند عاملی

مسئولیت پذیری اخالقی 
افراد در محیط کسب وکار

از مسئولیت پذیری تا 
پیش بینی پذیری

چگونه می توان میزان پیش بینی پذیری بنگاه کسب وکار را افزایش داد؟
نرخ پیش بیني پذیري با چه متغیرهایي همبستگي دارد؟

وزن اثرگذاری هر یک از آنها چیست؟

فکر کنید
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ماجرای علم و فناوری و نقش آن در پیش بینی پذیری
در موارد فراواني نبود فناوري مناسب، بنگاه را براي مشتریان پیش بیني ناپذیرکرده 
مراکز  و  بانک  شعب  در  را  پاسخگویي  زمان  »  نوبت دهي«،  سادة  فني  ابزار  است. 

پرمشتري پیش بیني پذیرتر کرده است.
 اهمیت پیش بیني پذیر بودن امدادرساني جاده اي، پیش بینی وضع هوا، بارش برف و 
باران، تند باد و وقوع سیالب، نقش فناوری ها در پیش بینی سالمت سفرهای هوایی و 
دریایی و... را در نظر بگیرید تا نقش فناوري را در حصول آن تصدیق کنید. در تأثیر 
منابع مالي و فناوري در پیش بیني پذیري تردیدي نیست اما جاي دو پرسش هست: 
1  آیا هر بنگاه برخوردار از منابع مالي و فناوري لزوماً داراي پیش بیني پذیري باالتري 

نیز هست؟
2  آیا در صورت نبوِد منابع مالي و فناوري مناسب، هیچ راهي براي حفظ و افزایش 

پیش بیني پذیري ما و بنگاه وجود ندارد؟
مطالعة موردی: در مصاحبه با برخی از مدیران بنگاه ها آنان گفته اند:

پیش بیني پذیري  مي توانیم  باشیم  برخوردار  مناسب  فناوري  و  مالي  منابع  از  اگر 
سازمان را افزایش دهیم.

آیا واقعا چنین است؟
وقتي برخي مدیران در پاسخ به اینکه چرا براي مشتریان، شهروندان، پیمانکاران و 
کارکنان خود پیش بیني پذیر نیستند، می گویند »مشکل ما در فناوري و منابع مالي 

است«، داستان گاوهاي کلمبیا به ذهن می آید.
واقعیت این است که فناوري و منابع مالي مانند گاوهاي کلمبیا، موجودات بي زباني 

هستند که در فرایند فرافکني آدم ها، تقصیر به گردن آنها مي افتد.

مثال  چند  کرد؟  پیش بینی پذیر  را  بنگاه  فناوری،  از  استفاده  با  می توان  چگونه 
بیاورید.

گفت وگو کنید

مقصر کیست؟ ماجرای گاوهای کلمبیا 
فروشنده ها؟ دباغ خانه ها؟ کشتارگاه ها؟ دامداران؟ حشرات؟ سیم های خاردار؟ 

گاوها و یا ...
مایکل فایربنکس ماجراي گاوهاي کلمبیا را چنین گزارش مي دهد:

شرکت مانیتور براي شرکت هاي پیشروي دولتي و خصوصي کلمبیا کار مي کند 
تا  مي دهد  ارائه  را  توصیه هایي  و  پیشنهادها  گوناگون،  تحقیقات  انجام  ضمن  و 

تحلیل کنید
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تولیدکنندگان چرم در منطقۀ آند با صادرات این محصول به ایاالت متحده از رفاه 
و ثروت بیشتري برخوردار گردند. 

ما با نمایندگان بیش از 2000 خرده فروش در ایاالت متحده مصاحبه نمودیم و 
به یک نکتۀ کلي رسیدیم:

 قیمت کیف و ساك تولید کلمبیا بسیار باال و کیفیت آنها بسیار پایین بود.
ما به کلمبیا بازگشتیم تا از تولیدکنندگان بپرسیم علت کیفیت پایین محصوالتشان 

چیست؟
آنها به ما گفتند: »علت این امر تقصیر ما نیست«. آنها گفتند که تقصیر این کار 
به گردن دباغ خانه هاي داخلي است که چرم نامرغوب در اختیار آنها مي گذارند. 
دباغ خانه ها باید به دولت 15درصد تعرفه بپردازند که این امر باعث مي شود قیمت 

آنها در رقابت با چرم آرژانتیني بسیار گران باشد.
آنها  مالکان  کردیم.  سفر  روستایي  مناطق  به  دباغ خانه ها  مالکان  یافتن  براي  ما 
پاسخ  دادند: »تقصیر این کار به گردن ما نیست تقصیر به گردن کشتارگاه هاست. 
آنها پوست با کیفیت نازل را در اختیار دباغ خانه ها مي گذارند. آنها نگران آسیب 

دیدن پوست نیستند«.
ما به سراغ کشتارگاه هایي رفتیم که سالخ ها، قصابان و مدیران زیادي داشتند. 
همین سؤاالت را از آنها پرسیدیم و آنها نیز گفتند که تقصیر آنها نیست و تقصیر 

را به گردن دامداران انداختند. 
آنها مي گفتند: »دامداران مجبورند از طریق داغ کردن، بر بدن حیوانات خود عالمت 
بزنند که تعداد زیاد این عالمت ها باعث از بین رفتن پوست مي شود«. سرانجام به 
سراغ دامداران رفتیم. آنها به ما گفتند: »  تقصیر گاوهاست«. آنها حیواناتي کودن 
از شر حشرات موذي  تا  به سیم هاي خاردار مي مالند  را  آنها بدن خود  هستند. 
منطقه خالص شوند که این امر باعث خراشیده شدن پوستشان مي شود. سرانجام 
ما متوجه شدیم که تولیدکنندگان کیف و ساك چرمي در کلمبیا نمي توانند با 

بازار جذاب ایاالت متحده رقابت کنند زیرا گاوهایشان احمق و کودن هستند.
کلمبیا،  گاوهاي  مانند  فناوري،  آیا  است؟  نیز چنین  ما  بود؟آیا قصد  مقصر کی 

مسئول پیش بیني ناپذیري سازمان نشده  است؟
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ناسازي پنداري )تعارض بین ثبات یا تحول( 
روش های  بر  بنگاه ها،  مدیران  از  بسیاری 
تغییر،  دارند و می گویند که  تأکید  سنتی 
مي برد  بین  از  را  بنگاه  پیش بیني پذیري 
تغییر  از  باید  آن  حفظ  براي  بنابراین 
ضامن  آنها  نظر  از  »ثبات«  کرد.  پرهیز 
پیش بیني پذیري سازمان است. این دیدگاه 

از چند جهت قابل نقد است:
اول: »اگر شرکت ها به تغییر و تحول معتقد نباشند و با تحوالت بستیزند، از صفحۀ 

روزگار محو خواهند شد«1.
تغییر در بخشنامه هاي مربوط به تسهیالت را علت  بانک، غالباً  دوم: رؤساي شعب 
پیش بیني ناپذیري بانک مي دانند و مي خواهند بخشنامه ها از ثبات برخوردار باشند. 
مي گویند  شعب  رؤساي  درخواست  به  پاسخ  در  بانک  ارشد  مدیران  دیگر  طرف  از 
اگر فالن بخشنامه را ابطال نکرده بودیم، منابع مالي بانک به سرعت از بین رفته و 

ورشکست مي شدیم.
این مثال، ما را به سادگي به تعارضِ »یا ثبات یا تغییر« مي رساند. به تعبیر کالینز، 
تمّسک به طناب پوسیدة »یا« هم غلط و هم خطرناك است و دیدگاه صحیح بر »هم 
پیش بیني پذیري،  به  دستیابي  براي  نمي توان  بنابراین  دارد.  تأکید  آن«  هم  و  این 

تحول سازمان را نفي کرد.
را  کامیابي  اگر  است.  دگرگوني  و  تغییر  حال  در  همواره  ما  پیرامون  دنیاي  سوم: 
که  گونه  همان  و  کنیم  حرکت  تحول  و  تغییر  کاروان  پیشاپیِش  باید  مي خواهیم 
سازمان  است،  پیش بیني پذیر  انسان ها  براي  مستمر،  تغییرپذیري  عین  در  طبیعت 
یافتن خصلتي است که  آن، محتاِج  و  قابل پیش بیني کنیم  نیز در عین تحول،  را 

طبیعت، حیوانات دست آموز و همنوعان را پیش بیني پذیر مي کند.

1. کالینز و پوراس، ساختن برای ماندن، 1380

دربارة عوامل افزایش پیش بیني پذیري در بنگاه و آثار و عوارض پیش بینی ناپذیری 
که باعث ورشکستگی یک بنگاه شده است، تحقیق کنید. 

پژوهش کنید
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عامل  درك  عدم  دلیل  به  یکی  که  دارید  سراغ  را  بنگاه هایی  یا  شرکت ها  آیا 
پیش بینی پذیری به افول گرایید و دومی به دلیل درك درست از پیش بینی پذیری 

به بالندگی دست یافت؟ اگر مواردی سراغ دارید آنها را با هم مقایسه کنید.

نقش و ماهیت سیستم در بنگاه 
پیش بیني پذیري با گونۀ سیستم در بنگاه همبستگي دارد. بنگاه ها تنوِع سیستمي دارند.

انواع سیستم های مدیریت بنگاه و قابلیت های آن عبارت اند از:
الف( سیستم هاي عقالني و منطقي که بسیار پیش بیني پذیر هستند.

ب( سیستم هاي ارگانیک و طبیعي که دارای قابلیت پیش بیني هستند.
ج( سیستم هاي باز که با مشکل پیش بیني پذیري رو به  رو هستند و اگر ناسازي)تعارض( 
ثبات و تحول، سیاست گذاران بنگاه را به این تصمیم سوق دهد که بنگاه را براساس 

سیستم باز رهبري کنند، بنگاه با مشکل پیش بینی پذیری روبه رو مي شود. 

بودن  پیش بینی پذیر  در  اختیار،  با حفظ  را  مدیران  می تواند  دانشی  کدام حوزة 
بنگاه یاری کند؟ چرا؟

فکر کنید

با چه دانشی می توان انسان ها را با حفظ اختیار قابل پیش بینی کرد؟
یکی از آفات مدیریت ها آن است که مدیران صرفاً با دانش و تجارب اندك و مهارت 
محدود خود و براساس سیستم باز، حوزه های خود را مدیریت مي کنند. این سبک 
مدیریتی ممکن است در داخل بنگاه مشکلی را ایجاد نکند؛ اما بدون تردید با توجه 
به گستردگی جوامع، تنوع و تغییر نیازها، تحوالت داخلی و بیرونی و محدودیت های 
دانشی، بنگاه و سازمان را به سمت افول هدایت می کند. دانش اخالق حرفه اي که 

دانشی میان رشته ای است می تواند چاره ساز این محدودیت ها باشد. 

آموزه های وحیانی

روان شناسی

جامعه شناسی

مدیریت

حقوق

تاریخ

اخالق حرفه ایدانش میان رشته ای

پژوهش کنید
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بخش 
چهارم

پیامد ها و عوامل اعتماد آفرینی در محیط کسب وکار

اهداف توانمند ساز و شایستگی هاي این بخش

جایگاه اخالق حرفه ای 
در اعتماد آفرینی و 
شناسایی پیامدها و 
عوامل اعتماد آفرینی

مسئولیت پذیری اخالقی 
افراد در محیط کسب و کار

آثار پیش بینی ناپذیری در 
محیط کسب و کار

حیوان وحشی و اهلی هر دو قدرت دارند، فرقشان در چیست؟ فکر کنید

باعث وحشت  ناپذیر  بنگاِه دارای قدرت و پیش بینی  نمودار زیر چرا  به  با توجه 
مشتریان و سایر عوامل طرف ارتباط می گردد؟

گفت وگو کنید

بنگاه برخوردار از قدرتبنگاه پیش بینی ناپذیرایجاد وحشت
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تعریف پیش بینی ناپذیری
پیش بینی ناپذیری، خصلت ناروا و در واقع بیماری سازمانی است که منافع سازمان و 
حقوق محیط داخلی و خارجی آن را تهدید مي کند. پیش بینی ناپذیری سبب ایجاد 

وحشت در سازمان مي شود.

آثار زیانبار پیش بینی ناپذیری در محیط کسب وکار 
مدیر  قبال  در  باشد،  پیش بیني ناپذیر  مدیرش  که  کارمندي  محیط:  1  بالتکلیفي 
بالتکلیف است. پیمانکاري که کارفرما را غیر قابل پیش بیني مي یابد، نمی داند چه 

تکلیفي در قبال خواسته ها، توقعات و اوامر او دارد؟
2  اضطراب و تشویش: اگر مشتري، بنگاه را به لحاظ خدمات پس از فروش قابل 
پیش بیني نداند نسبت به منافع خویش و نیز منافع مشتریان نگران و در اضطراب 
است و توجه به خسارت هاي محتمل، او را به تشویش مي اندازد. عدم امنیت رواني 

محیط، نتیجۀ پیش بیني ناپذیري بنگاه است.
3  سلب اعتماد محیط به بنگاه: اعتماد محیط به بنگاه، بزرگ ترین سرمایۀ آن است 

که به وسیلۀ پیش بیني ناپذیربودن بنگاه به تاراج مي رود.
4  تخریب رابطة آسان و درست محیط با سازمان: پیش بیني ناپذیري، ارتباط با سازمان 
از ریسک  انسان هاي خردمند  نامعقول مي سازد.  با خطرپذیري  را دشوار و همراه 
دوري  پیش بیني ناپذیر  بنگاه هاي  با  ارتباط  از  افراد  بنابراین،  مي گریزند.  نامعقول 
مي کنند و تا زماني که به دلیل انحصاري بودن بازار ناچار نشوند، با چنین بنگاهی 
تعامل نمي کنند. فقدان رابطۀ آسان و درست محیط با بنگاه، خود آثار زیانباري را 
بر آن تحمیل مي کند زیرا امکان جذب منابع انساني حرفه اي، اقبال مشتریان و 

همکاري تأمین کنندگان به ویژه مؤسسه هاي مالي و بانکي را کاهش مي دهد.
5  زمینة فساد: وقتی محیط در برابر بنگاه پیش  بیني ناپذیر، بالتکلیف و در اضطراب و 
تشویش باشد، عده اي در چنین فضاي ناامني به شگردها و راه هاي غیراخالقي روي 
مي آورند و به کارچاق کني، رانت خواري و ارتشا تمسک مي جویند و در نتیجه، فساد 
اداري، مالي و رفتاري، فرهنگ سازماني را گرفتار مي سازد. یکي از مباني سالمت 

اداري، پیش بیني پذیري سازماني است که غالباً مورد غفلت قرار مي گیرد.
6  تنش هاي ناشي از واکنش هاي هیجاني: کارکنان در سازمان پیش بیني ناپذیر، احساس 
عدم امنیت شغلي و رواني مي کنند. اضطراب و تشویش، شرایط ناگواري را بر آنان 

      فعالیت کالسیچرا پیش بینی ناپذیری، مانع توسعۀ اقتصادی و صنعتی کشور می شود؟
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تحمیل مي کند. در چنین شرایطي توان تصمیم گیري منطقي و مواجهۀ هوشمندانه 
با معضالت کاهش مي یابد. افراد به جاي حل هوشمندانۀ مسائل در فضایي دوستانه، 
صمیمي و با توسل به گفت وگوي محترمانه و اثربخش، از واکنش هاي هیجانِي گریز 
یا ستیز استفاده مي کنند، تعارضات رواج مي یابد و تخم دشمني در بنگاه پراکنده 
مي شود. عداوت، حسد، زیراب زني و پرخاشگري در چنین وضعیتي به وجود مي آید. 
در بنگاه های پیش بیني ناپذیر انرژي منفي افزایش پیدا مي کند و فرصت ها به تهدید 
با کارکنان، ریشه در  ارباب رجوع  نزاع ها و مشاجرات  از  تبدیل مي شود. بسیاري 

پیش بیني ناپذیري بنگاه دارد.
شد، سالمت  بیان  و شش  پنج  موارد  در  آنچه  فرهنگ سازماني:  7  آسیب پذیري 
و  اخالقي  رشد  با  سازمان  پیش بیني پذیري  مي کند.  تهدید  را  سازماني  فرهنگ 

تعالي فرهنگ سازماني نسبت مستقیم دارد.
8  توسعه نیافتگي منابع انساني: آسیب پذیري فرهنگ سازماني از پیش بیني ناپذیري 
آن، سبب توسعه نیافتگي منابع انساني مي شود. خالقیت، آموزش پذیري، رقابت 
سازنده، احساس فخر و مباهات، انگیزش، همیاري و کار گروهي، وفاداري سازماني 

و... با پیش بیني ناپذیري سازمان تباه مي شوند.
اضطراب  در  و  بالتکلیف  کارکنان،  وقتي که  9  رشد گروه هاي غیر رسمي مخرب: 
و ناامني باشند، همدیگر را که داراي درد مشترك هستند پیدا مي کنند و گروه 
غیررسمي به وجود مي آید. در موارد نادري، این گروه هاي غیررسمي هدف اخالقي 
دارند و در پي اصالح سازمان و پیش بیني پذیر کردن آن، هم سوگند مي شوند. اما 
مخرب  باندي  به  را  گروهي  چنین  سازمان،  پیش بیني ناپذیري  از  حاصل  فضاي 
منافع  بر  آن  اعضاي  منافع شخصي  ترجیح  کردارش  و  که شعار  تبدیل مي کند 

بنگاه است.
10  مانع کارآفریني سازماني: غالباً کارآفریني را در افراد، مورد بحث قرار مي دهند 
نباشد،  کارآفرین  بنگاه  اگر  که  حالي  در  مي گویند،  سخن  کارآفرین  افراِد  از  و 
مهم ترین  بنگاه  پیش بیني ناپذیري  نیست.  قابل حصول  انساني  منابع  کارآفریني 

مانع کارآفریني بنگاه است.
بنگاه  از  مشتري  توقع  طبیعي ترین  پیش بیني پذیري،  مشتري:  رضایت  11  کاهش 
پیش بیني ناپذیري  از  ناشي  تحمل خسارت  و  ناامني  اضطراب،  است.  کسب وکار 
بنگاه سبب مشتري گریزي مي شود، مگر بازار انحصاري او را مجبور به خرید کند. 
اما اوالً در هر حال مشتري ناراضي است. ثانیاً پیوستن به تجارت جهاني، بسیاري 

از اجبارها را از میان بر مي دارد.
آسیب  آنان  مشارکت  و  کارکنان  انگیزش  بر  پیش بیني پذیري  بهره وري:  12  کاهش 
مي زند، زمینۀ بروز فساد مالي، اداري و رفتاري مي شود، مناسبات افراد را پرچالش 
و پر نزاع مي سازد، گروه هاي غیررسمي مخرب را به میان مي آورد، منابع انساني 
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را از توسعه دور مي سازد و همۀ این عوامل بر بهره وري تأثیر منفي مي گذارند.
13  تسّري به سایر سازمان ها: پرآسیب ترین اثر پیش بیني ناپذیري، تسّري آن است. از 
آنجا که بنگاه ها از یکدیگر جدا نیستند بلکه در شبکه اي از ارتباطات پایین دستي 
پیش بیني ناپذیري  سبب  بنگاه  یک  پیش بیني ناپذیري  دارند،  قرار  باالدستي  و 
بنگاه  هاي دیگر مي شود. به عنوان مثال، یک بنگاه در صنعت هوا فضا، یک بانک، 
یک شرکت سیمان، یک شرکت انبوه ساز، تعاوني مسکن یک بنگاه و صدها خانواده 
در یک زنجیره هم سرنوشت شده اند. پیش بیني ناپذیري شرکت سیمان در تحویل 
بقیۀ شرکت ها و سازمان هاي ذي ربط تسّري  به  یا در زمان تحویل کاال،  و  کاال 

مي یابد.
14  مانع توسعة اقتصادي: بنگاه هاي پیش بیني ناپذیر از موانع عمدة توسعۀ اقتصادي 
و صنعتي کشورند. چنین بنگاه  هایي در داخل کشور زمینۀ رانت خواري، اختالس 
و  مي آورند  وجود  به  را  و ضوابط  مقررات  به جاي  غیررسمي  روابط  حاکمیت  و 
سطح  در  و  مي برند  بین  از  را  اجتماعي  عدالت  و  شایسته ساالري  سالم،  رقابت 
بین المللي سبب ناتواني رقابت در محیط جهاني کسب  وکار و سلب اعتماد جهاني 
به شرکت هاي ایراني مي شوند. اگر بنگاه  ها در یک کشور پیش بیني ناپذیر گردند، 
سرمایه گذاري در آن کشور با خطرپذیري نامعقول روبه رو مي شود و نخبگان علمي 
احساس امنیت رواني نمي کنند و همین دو امر، سبب مهاجرت نخبگان و صاحبان 

سرمایه مي گردد.

پیش بینی کنید در محیط کسب وکار آیندة شما چه مواردی سبب کاهش بهره وری 
خواهد شد؟

      فعالیت کالسینمونه هایی از واکنش های هیجانی و آثار زیان بار آن را بررسی کنید.

فعالیت
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1  اعتماد به طبیعت
اما  باران، سیل و زلزله( را می شناسیم  با طبیعت )برف،  ما حوادث و وقایع مرتبط 
به طبیعت اعتماد داریم. چرا؟ چون طبیعت، قانونمند و تکوینی )وجود وضعیتی که 

الزمۀ آفرینش آن است( می باشد و به همین دلیل پیش بینی پذیر است.

2  اعتماد به حیوانات اهلی
به حیوانات اهلی مانند اسب، گاو، االغ، قوچ و بز، سگ و حتی فیل و بسیاری حیوانات 
دیگر با وجود آگاهی از خصلت های خشمگینانه و قدرت آنان، اعتماد می کنیم. چرا؟ 

بخش 
پنجم

نقش اخالق حرفه ای در اعتماد آفرینی و وجوه دیگر آن 

اهداف توانمندساز و شایستگی های این بخش 

جایگاه اخالق حرفه ای 
در اعتماد آفرینی و 
شناسایی پیامدها و 
عوامل اعتماد آفرینی

مسئولیت پذیری اخالقی 
افراد در محیط کسب وکار

نقش اخالق حرفه ای در 
اعتماد آفرینی و وجوه 

دیگر آن

فرایند دقیقی »  از اخالق حرفه اي تا اعتمادآفریني« را ترسیم کنید. از نظر شما 
دستیابي به اعتماد راسخ، پایدار و اصیل وامدار چیست؟ کدام یک از موارد زیر 

پاسخ شما را نشان مي دهد؟
3 نحوة ارائۀ  2 کیفیت محصول، کاال و خدمات  1 تبلیغات و نشان دادن خود 

5 عملکرد بنگاه و ...  4 خوش نامي و حسن شهرت مدیران  کاال یا خدمات 

فکر کنید

به نظر شما چرا اعتماد می کنیم؟
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چون حیوانات نیز براساس خلقت خود قانونمند بوده و قابلیت دست آموزی دارند، 
پس پیش بینی پذیر هستند. 

3  اعتماد به انسان های دیگر
اعتماد ما به انسان ها در گرو مسئولیت پذیری آنان خواهد بود. چرا؟ چون رفتار انسان های 

مسئولیت پذیر قابل پیش بینی است.

»به پلۀ ایجاد اعتماد برس که پلۀ بعدی موفقیت بنگاه است«. نظر شما در مورد 
این عبارت چیست؟

فکر کنید

اعتماد چیست؟ اعتماد محیط به بنگاه کسب وکارچگونه به دست می آید؟
اعتماد، گونه های مختلف دارد. هرگونه اعتمادی سبب آسانی و دوستی ارتباط محیط 
با بنگاه نمي شود. هر اعتمادی کلید طالیی نیل به موفقیت نیست. آنچه رمز پیروزی 
بنگاه تلقی مي شود، اعتماد پنج وجهی یعنی اصیل، راسخ، پایدار، متقابل و فراگیر است.

اعتماد آفرینی در بنگاه یک نیاز پنج وجهی است و چنانچه هر یک از وجوه آن نادیده 
گرفته شود، اعتماد به بنگاه دچار خدشه خواهد بود.

متقابل و نه 
یک  طرفه

ژرف و راسخ و 
نه سطحی

پایدار و نه 
متزلزل

فراگیر و نه ناقص اصیل و نه کاذب
اعتماد آفرینی نیاز 

پنج وجهی

چگونه و با چه ابزارهایي مي توان به اعتماد اصیل، راسخ، فراگیر و پایدار دست یافت 
3 اعتماد  2 کیفیت تولید و خدمات  1 تبلیغات  و مزایای اعتماد آفرینی چیست؟  

... 4 به مدیران 

گفت وگو کنید
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اعتمادآفرینی سبب افزایش وفاداری سازمانی مي شود و نیرویی پنهان در ورای رشد 
و سودآوری است. 

و  تأمین کنندگان  کارکنان،  مشتریان،  میان  در  وفاداری  آفرینش  در  هرچه  شرکت ها 
بروز  مشارکت،  افزایش  می رسند.  بیشتری  سودآوری  به  باشند،  موفق تر  سهامداران 
وجدان کاری، افزایش انگیزه،کاهش تنش،کاهش ضایعات و انرژی منفی، جذب حرفه اي ها، 
کاهش تهدیدات محیطی، جذب منابع مالی و اعتباری و داشتن سهم بیشتري از بازار، از 
مزایای اعتماد آفرینی هستند. پس اعتمادآفرینی مهم ترین نیاز سازمان هاست و برنامه ریزی 
مدیران برای نیل به آن از تصمیم های راهبردی است و در رسیدن به موفقیت سازمان، 

آخرین پله محسوب مي شود.

مزایای اعتماد آفرینی

دربارة تمایز اعتماد اصیل و پنداری )دروغین( و سایر وجوه اعتمادآفرینی گفت وگو 
کنید.

گفت وگو کنید

لزوم تمایز اعتماد اصیل و پنداری 
اعتماد دروغین، پایدار و فراگیر نیست. اعتمادی راسخ و فراگیر است که بر حقایق 
اعتماد اصیل در  و  پنداری  اعتماد  ابعاد متفاوت  باشد.  بوده و ژرف و عمیق  استوار 

جدول زیرآمده است.

اعتماد پنداری)دروغین(اعتماد اصیل

موقت، عاریتی و زود گذرپایدار و دارای هویت

سطحیراسخ و عمیق

فراگیر نسبت به محیط درونی و بیرونی و محیط 
مستقیم و محیط با واسطه

ناقص و غیر فراگیر

سوء استفاده از آنحسن استفاده از آن

مبتنی بر تصویر وارونه از بنگاهمبتنی بر تصویر واقع بینانه از بنگاه

صرفاً اعتماد به مدیران به عنوان اشخاص حقیقیاعتماد به بنگاه به عنوان شخصیت حقوقی

سبب شکستعامل موفقیت و پیروزی

هرچه نرخ اعتماد به بنگاه از حیث اصالت، ریشه داری، فراگیری و پایداری بیشتر باشد، موفقیت آن 
بنگاه، به ویژه در شرایط بحرانی، بیشتر است.
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موفقیت معطوف به آینده در گرو اهداف سازمانی

سیر 
پنج اصل راهبردی در م
ت بنگاه

موفقی

میزان  به  آنگاه  باشد،  مسئولیت پذیر  بنگاه  اگر  1ـ  اصل 
مسئولیت پذیری، قانونمند می گردد.

اصل 2ـ اگر بنگاه قانونمندگردد، آنگاه به میزان قانونمندی، 
قابل پیش بینی خواهد بود.

میزان  به  آنگاه  باشد،  پیش بینی  قابل  بنگاه  اگر  اصل3ـ 
پیش بینی پذیری، اعتمادآفرین خواهد بود.

اصل 4ـ اگر بنگاه اعتماد بیافریند، آنگاه به میزان اعتمادآفرینی 
موفق خواهد بود.

میزان  به  آنگاه  باشد،  مسئولیت پذیر  بنگاه  اگر  5  ـ  اصل 
مسئولیت پذیری، موفق خواهد بود. 

اخالق، نردبان موفقیت بنگاه

تبدیل محیط 
به سرمایه 

موفقیت 
بنگاه

درست محیط ارتباط آسان و 
با بنگاه

اعتماد محیط 
به بنگاه

پیش بینی پذیری              
مسئولیت پذیری 

اخالقی
بنگاه

ضایعات

تهدیدهای کاهش
محیط

انرژی منفی

تنش های 
سازمانی

بهره وری

افزایش

رضایت مشتری

مشارکت
جذب منابع انسانی 

حرفه ای 

مزیت رقابتی

انگیزشجذب منابع مالی 

توان فناوری



122

1 مدیران 
اداره  را تشکیل داده و  بنگاه چیزي نیست جز کساني که آن  در نگرش فردگرایانه، 
از مدیران و  ندارد و هر عیبي هست  به خودي خود عیبي  بنگاه  بنابراین،  مي کنند. 
کارکنان آن است. بر این اساس، غالباً چنین تلقي مي شود که اعتماد به بنگاه به وسیلۀ 
اعتماد به مدیران و کارکنان آن حاصل مي شود و با سلب اعتماد از آنها از بین مي رود.

2 تبلیغات
بسیاري از سازمان هاي تولیدي و خدماتي پس از مواجهه با شرایط سخت رقابت و 
احساس نیاز به اعتمادآفریني، راه ایجاد اعتماد به سازمان را در تبلیغات مي یابند و با 
تخصیص هزینه هاي زیاد، در این امر اصرار مي ورزند. در تحلیل نقش تبلیغات توجه 

به دو نکته اهمیت دارد:
الف( تبلیغات، همیشه متعلق به امر خاصي است؛ تبلیغاِت ... . »تبلیغات« به تنهایي 
بي معناست. وقتي در بنگاه سخن از تبلیغات مي شود، تبلیغات خدمات یا کیفیت کاال 
و تبلیغاِت عملکرد، آرمان، اهداف، خصلت ها و یا عناصر هویتي سازمان مورد نظر است. 
بنابراین، بنگاه ابتدا باید واجد »  برتري« گردد و آنگاه آن را تبلیغ کند. آن برتري چیست؟
ب( تبلیغات، یکي از صدها پیام ارتباطي بنگاه به محیط است. عملکرد بنگاه، رفتار 
ارتباطي کارکنان و مدیران آن، محصوالت و هر یک از عناصر بنگاه حاوي پیام هاي 
گوناگون بنگاه به محیط است. سازگاري و یا ناسازگاري پیام تبلیغات با دیگر پیام هاي 

بنگاه، در اثربخشي و کارایي تبلیغات نقش اساسی دارد. 

نقش تبلیغات در اعتمادآفریني را مي توان در دو وضعیت مختلف تحلیل کرد:
الف( وضعیتي که در آن، بنگاه به لحاظ عملکرد و خصلت ها به گونه اي نباشدکه ایجاد 
اعتماد کند. تبلیغات در این وضعیت نه تنها نقش مؤثري ندارد بلکه در موارد فراواني 

به دلیل دروغ آمیز بودن آن، نقش مخّرب نیز دارد.
ب( وضعیتی که بنگاه به لحاظ عناصر هویتي در حیات سازماني، برخوردار از خصلت 
»  اعتمادآفریني« باشد و نقش تبلیغات منوط به تحقق آن خصلت است )نهادینه سازي 
اعتماد اصیل و پایدار محیط نسبت به بنگاه در جلب اعتماد ذي نفعان(. وقتي چنین 

با توجه به اصول راهبردی در مسیر موفقیت بنگاه، دربارة نقش و اثرگذاری هر یک 
از اصول پنجگانه گفت وگو کنید.

عوامل مؤثر در اعتماد آفرینی نسبت به بنگاه

      فعالیت کالسی
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خصلتي را به وجود آوردیم، تبلیغات مؤثر مي شود.
به عنوان مثال در تبلیغات تلویزیوني یک بانک، شعبه اي به تصویر کشیده مي شود: 
پاسخگویي  مشتري،  با  کارکنان  سایر  و  تحویل دار  محترمانۀ  بسیار  مواجهۀ  خلوت، 
سریع، مسئوالنه و دقیق، برخوردار از فناوري مطلوب و... .، تصویر زیباي شعبه ما را 
به آن جذب مي کند. به یکي از شعب آن بانک مراجعه مي کنیم و خود را در شعبه اي 
اتالف  بي احترامي،  با  و همراه  برخوردهاي غیرمسئوالنه  پر ازدحام، آشفته،  مي یابیم 
تصویر  آن  مقایسۀ  اطالعات.  فناوري  در  اختالل  و  شمار  پول  ماشین  خرابي  وقت، 

تبلیغاتي با این تصویر واقعي جز سلب اعتماد چه نقشي مي تواند داشته باشد؟

3 کیفیت کاال و خدمات
بنگاه ها به تولید و عرضۀ کاال و یا به ارائۀ خدمات مي پردازند. مالك داوري مصرف کننده 
و مشتري دربارة بنگاه، محصولي است که از آن دریافت مي کند. کیفیت مطلوب سبب 
رضایت مشتري و اعتماد وي مي شود. مشتري رضایت و اعتماد خود را به دیگران بیان 
مي کند و به این ترتیب اعتماد عمومي به بنگاه شکل مي گیرد.کیفیت کاال و خدمات 

نقش مهمی در اعتمادآفریني دارد، اما باید دانست:
اوالً: رضایت مشتري تنها در گرو کیفیت نیست بلکه نحوة ارائۀ کاال و خدمات نیز سبب 
کاهش یا افزایش رضایت مشتري مي شود. اگر بنگاهی محصول با کیفیت بسیار خوب 
با آزار، مّنت، عهدشکني و بدقولي باشد،  ارائۀ آن محصول همراه  اما نحوة  ارائه کند 
رضایت مشتري کاهش مي یابد و اعتماد به سازمان از بین مي رود. این عناصر ریشه در 

خصلتي سازماني دارند.
ثانیاً: اعتماد حاصل از رضایت مشتري و مصرف کننده، اعتماد بخشي از محیط به سازمان 

است. براي به دست آوردن اعتماد فراگیر و اعتماد همۀ عناصر محیط چه باید کرد؟

اعتماد، ریشه در خصلت سازماني دارد. منظور از این خصلت چیست؟
اعتماد اصیل، راسخ، پایدار و فراگیر در امري 
ژرف تر ریشه دارد. رمز و راز اعتمادآفریني، 
کشف خصلتي در سازمان است که بودن آن 
سبب اعتماد و نبود آن موجب بي اعتمادي 
مي شود. این خصلت امري ژرف تر از عملکرد 
بنگاه است و بر عناصري چون کیفیت کاال و 

خدمات اثر مي گذارد.
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پرسش هایی که اگر بی جواب بماند بی اعتمادی را افزایش می دهد
فرض کنید به عنوان مشتري به ادارة پست رفته اید و می خواهید اعتمادتان را به آن 

بسنجید. 
از خود مي پرسید: آیا کاالي من به موقع خواهد رسید؟ آیا اساساً کاالي من مي رسد؟ 
آیا کاال سالم مي رسد؟ آیا حریم خصوصي من رعایت خواهد شد؟ آیا اسرار من افشا 
برحسب  کاال، جبران خسارت خواهد شد؟  آسیب دیدن  در صورت  آیا  خواهد شد؟ 
پاسخ به این پرسش ها، میزان خطر استفاده از خدمات مرسوله را محاسبه مي کنید 
و چنانچه خطرپذیري را نامعقول تشخیص دهید، به ادارة پست اعتماد نخواهید کرد. 
در  عنصري  چه  به  توجه  با  مشتریان  که  است  نکته  این  بنگاه کشف  موفقیت  رمز 

شرکت، پاسِخ پرسش هاي خود را مي یابند؟

میزان اثربخشي و کارایي تبلیغات در اعتمادآفریني چه مقدار است؟ 
با تبلیغات به چه نوع اعتمادي مي توان دست یافت؟ اعتمادي اصیل یا پنداري؟ 

چگونه؟

پژوهش کنید
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همان طورکه قباًل گفته شد، اخالق حرفه ای دارای دو رهیافت است:
الف( فردگرایانه: اخالق حرفه ای به فضیلت ها و مسئولیت های اخالقی افراد شاغل و 
حرفه مند تفسیر می شود. در این رهیافت، از اخالق مدیر، هنرآموز، کارشناس، کارگر 

و سایر منابع انسانی سخن می رود.
اخالقی  رشد  است.  مورد    نظر  بنگاه  اخالقی  رشد  رهیافت،  این  در  سیستمی:  ب( 
محیط کسب  و کار )بنگاه( فراتر از مسئولیت پذیري افراد، در گرو اخالقی بودن بنگاه 

و مسئولیت پذیری آن است.
اخالقی بودن بنگاه شامل همۀ عناصر آن مانند آرمان، اهداف، راهبرد، رسالت، ساختار، 

فرایندها و... می شود.

بخش 
ششم

ویژگی های اخالقی در محیط کسب وکار

اهداف توانمندساز و شایستگی های این بخش  

جایگاه اخالق حرفه ای 
در اعتماد آفرینی و 
شناسایی پیامدها و 
عوامل اعتماد آفرینی

مسئولیت پذیری اخالقی 
افراد در محیط کسب و کار

ویژگی های اخالقی محیط 
کسب وکار)مسئولیت پذیر 
و پاسخگو، قانون پذیر، 
نظم و آراستگی محیط 
فیزیکی، پیش بینی پذیر، 

سرآمد و چابک(

فکر کنیدبنگاه اخالقی چیست و چه ابعادی دارد؟

دربارة هر  یک از مفاهیم )مسئولیت پذیر و پاسخگو، قانون پذیر، نظم و آراستگی محیط 
فیزیکی، پیش بینی پذیر، سرآمد و چابک( و نقش آنها در اخالقی کردن بنگاه گفت وگو 

کنید.

      فعالیت کالسی
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1  مسئولیت پذیری
بنگاه اخالقی، در درجۀ اول نسبت به حقوق همۀ صاحبان حق در محیط درونی و 
بنگاه  مدیر  انگارة  در  ریشه  مسئولیت پذیری  این  است.  مسئولیت پذیر  بیرونی خود 
نسبت به همه عناصر محیط یعنی مشتریان، کارمندان، همسایه ها، تأمین کنندگان، 
از حساسیت اخالقی  و... به مثابه صاحبان حق دارد و  باال دست، رقبا  سازمان های 
سیراب می شود و با شناخت دقیق وظایف بنگاه در قبال حقوق آنان، بارور می گردد و 

با پایبندی نظام مند و با برنامۀ مدون نسبت به آن حقوق، محقق می شود.

2  پاسخگو بودن
بنگاه اخالقی، نسبت به تصمیم و اقدام خود باید پاسخگو باشد. مراد از پاسخگویی در 
اینجا مفهوم حقوقی کلمه نیست که تنها به پاسخگویی در برابر مراجع قانونی ذی ربط 
باید  محدود شود بلکه حوزة کسب و کار اخالقی در قبال هر یک از صاحبان حق 
پاسخگو باشد. مهم ترین عنصر در فعالیت حرفه ای، مشتریان و منابع انسانی هستند 

ویژگي های اخالقی بنگاه
)بنگاه کسب وکار به مثابه سازمان اخالقی(

ویژگی هاي بنگاه کسب 
و کار به مثابه سازمان 

اخالقی

مسئولیت پذیر

چابک قانون پذیر

پیش بینی پذیری

پاسخگو بودن

نظم و آراستگی
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و  بنگاه نمي تواند پرسش آنان را که »چرا چنین تصمیمی گرفتید و چرا چنین اقدامی 
کردید؟« را فضولی به حساب آورد و خود را برتر از پاسخگویی بپندارد. بنگاه پاسخگو 
باید فرایند و بلکه نظام اثربخشی را برای پاسخگویی تدوین و اجرا کند به گونه ای که 
صاحبان حق به آسان ترین و کم خطرترین راه بتوانند پرسِش»چرا چنین کردی؟« را 
طرح و برای آن پاسخ یابند. مهم ترین شکایت مشتریان و کارکنان از برخی بنگاه های 

کسب وکار، عدم پاسخگو بودن آنان است.

3  نظم وآراستگی بنگاه 
دهد.  نشان  در جای جای خود  را  بودن  تمیز  و  آراستگی  و  نظم  باید  اخالقی  بنگاه 
آراستگی ظاهری در و دیوار، فضاهای عمومی، کارگاه، دفتر، کارکنان و مدیر، نمایانگر 
نظم و آراستگی است. یکی از مسئولیت های اخالقی مدیران، مدیریت بهداشت فیزیکی 
و آراستگی ظاهری محیط کسب وکار است. مگر نه این است که نظافت بخشی از ایمان 

است؟1

4  قانون پذیری 
برداشت های  به وسیلۀ  قانون  زدن  دور  است.  اخالقی  وظیفۀ  قانون یک  به  پایبندی 
شخصی و تفسیرهای ناروا نشانۀ بی اخالقی است. قوانین و مقررات را می توان نقد کرد 
و با مشارکت، به بازنگری قانون و مقررات اقدام نمود و یا قانون گذار و تدوین کنندة 
قانون گریزی  نمی توان  اما  فراخواند  مقررات  و  قانون  اخالقی  ممّیزی  به  را  مقررات 
پیشه کرد. اگر در مراجعه به سازمان ها، دیدن کارمندی قانون گریز شما را ناراحت 
می کند، باید بدانید او روزی در جامعه ای بوده است که در آن به سادگی قوانین را 

نادیده می گرفتند.

5  پیش بینی پذیری 
پیش بینی پذیری اخالقی، خصلتی در فرد و یا بنگاه است که سبب می شود عملکرد فرد یا 
سازمان درخصوص رعایت حقوق افراد برای آنها قابل پیش بینی باشد. پیش بینی ناپذیری 
در این مفهوم یکی از عمده ترین معضالت در اخالق حرفه ای است که منشأ مفاسد 
بنا می شود به بیمارستان، کالنتری، دادسرا، شهرداری و  دیگری می شود. چرا وقتی 
مانند اینها مراجعه کنیم، دچار هراس و حداقل سنگینی می شویم و در پی یافتن آشنا 

می گردیم؟ آیا علت پیش بینی ناپذیری این سازمان ها نیست؟
پیش بینی پذیری در محیط فعالیت حرفه ای عالوه بر آثار اخالقی، سبب برتری رقابتی 

نیز می شود. بنگاه پیش بینی پذیر بیشتر مورد اعتماد مشتریان و کارکنان است.

1. اَلِنّظاَفه ُ̈ ِمَن االیماِن
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انتظار شما از بنگاه اخالقی چیست؟

صاحبان حق در محیط حرفه ای بنگاه
در درجۀ نخست، مشتری صاحب حق در محیط کسب وکار است. بنابراین، رعایت 
که  کسانی  دوم  درجۀ  در  است.  اهمیت  اول  درجۀ  در  اخالقی  لحاظ  به  او  حقوق 
به صورت مستقیم در تولید کاال و خدمات فعالیت می کنند. در مرحلۀ سوم سهامداران 
و اعضا و در مراحل بعد، حیثیت صنعت، فناوری، هنر و دانش فنی و... قرار دارند که 
به صورت امانت در اختیار بنگاه قرار دارند. البته رقبا را نیز نباید از قلم انداخت. مراد از 
رقیب، هر کسی است که به نحوی در حوزة فعالیت حرفه ای این بنگاه فعالیت می کند. 

بنگاه اخالقی صاحبان حق را در محیط درونی و بیرونی به دقت و به صورت کامل 
می شناسد. صاحبان حق مفهومی فراگیرتر از ذی نفعان دارد. 

به نظرشما چه کسانی در بنگاه، صاحبان حق هستند؟ آنها چه اولویتی دارند؟ 

گفت وگو کنید

بنگاه
مشتری

حیثیت 
حرفه ای

شهروندان
...

سازمان های 
باالدست

رقبا

اعضای هیئت 
مدیره

سهامداران
تأمین کنندگان

تولیدکنندگان  

چه اموری در بنگاه،  اخالقی بودن آن را نشان می دهد؟ دیدگاه خود را در این پژوهش کنید
مورد بنویسید.

      فعالیت کالسی



فصل پنجم: الگوی رشد اخالقی در محیط کسب و کار

129

الگوی رشد اخالقی در محیط کسب و کار
فصل 5
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برخی از اهدافی که در این فصل به دست می آورید:
 تلقی ابزارانگارانه از مشتری و آثار زیانبار آن؛
 فرایند تحّول اخالقی سازمان ها و مراحل آن؛

 مراحل تحّول وجودی انسان؛
 ابعاد و نقش سند جامع اخالقی در بنگاه اقتصادی؛

 ویژگی های منشور اخالقی بنگاه اقتصادی؛
 وظایف مدیران در قبال مسئولیت های اخالقی بنگاه؛

 ویژگی ها و ساختار سند جامع اخالقی بنگاه؛
 تدوین الگوی رشد و تدوین نقشۀ راه ترویج اخالق حرفه ای؛

 شش گام برای رشد اخالقی بنگاه.
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بخش 
اول

 بازانگاری1 در محیط کسب و کار 

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

اصالح انگار ه ها؛ چه کسی می تواند مانع پیشرفت شما شود؟

آگهی فوت: » دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!!.« 
شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه در سالن اجتماعات دعوت می کنیم. 

کارکنان از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت شدند و کنجکاو بودند که 
بدانند کسی که فوت کرده و مانع پیشرفت آنها در اداره بوده،کیست؟ این کنجکاوی، 
تقریباً تمام کارمندان را ساعت 10 صبح به سالن اجتماعات کشاند. کارمندان یکی 
ناگهان  تابوت،  اندوه به درون  از سر  با نگاهی  تابوت عبور می کردند و  از کنار  یکی 
و  بود  داده شده  قرار  تابوت  درون  آینه ای  می آمد.  بند  زبانشان  و  می زد  خشکشان 

هر کس فقط تصویر خود را می دید و نوشته ای بدین مضمون: 
» تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود و او هم کسی نیست جز 
خود شما. شما تنها کسی هستید که می توانید زندگی تان را متحول کنید. شما تنها 
کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات و موفقیت هایتان اثر گذار باشید. 

شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید«. 

 مطلب فوق را با این آیۀ شریفه تحلیل و بررسی کنید: »بی تردید خداوند سرنوشت
 هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها خود، وضع خویش را تغییر دهند.«
سورة رعد، آیة 11

      فعالیت کالسی

1. re -  imagin

الگوی رشد اخالقی، 
افزایش مهارت تحلیل 

انتقادی انگاره ها، افزایش 
مهارت اصالح انگاره ها

الگوی رشد اخالقی در 
محیط کسب وکار

باز   انگاری در محیط 
کسب  وکار
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زندگی شما تنها وقتی که رئیستان، دوستانتان، والدینتان، شریک زندگی تان یا محل 
کارتان تغییر می کند، دستخوش تغییر نمی شود بلکه زندگی شما وقتی حقیقتاً تغییر 
می کند که شما تغییرکنید، باورهای محدودکنندة خود را کنار بگذارید و باورکنیدکه 

شما تنها کسی هستیدکه مسئول زندگی خودتان می باشید. 

دربارة تحلیل کنید ناکامی هاست،  در  دیگران  انگاری  مقصر  رفتاری،  ناپسند  عادات  از  یکی 
اهمیت اصالح انگاره های خود بحث و بررسی کنید.

انگاره های خود را نسبت به خودتان، والدینتان، همکارانتان، فرادستان و فرودستان و 
همۀ طرف های ارتباطتان اصالح کنید.

دقت کنید:» دنیا همانند همان آینه است«.
مهم ترین رابطه ای که در زندگی می توانید داشته باشید، رابطه با خودتان است. 

خودتان امتحان کنید. مواظب خودتان باشید. خودتان واقعیت های زندگی خودتان 
را بسازید. 

تلقی ابزار انگارانه از مشتری 

انگاره از مشتری
مشتری مداری، فخرآمیزترین شعار تبلیغاتی سازمان های کسب  و کار است.

تحلیل فاصلۀ بین شعار و عمل در مشتری مداری در پاسخ به دو مسئله حاصل می شود:
1 این شعار از کدام مبانی سیراب می شود؟ 
2 بر کدامین تلقی از مشتری استوار است؟

تصور بنگاه از مشتری و مصرف کننده مبنای مهمی در تنظیم رفتار ارتباطی عوامل 
بنگاه با اوست. بنابراین، باید فراتر از مواجهۀ شعارگونه، به نقد تلقی خود از مشتری 
بازانگاری در  پرداخت تا مشتری مداری صورت اخالقی پیدا کند. بنگاه ها سخت به 

خصوص مشتری نیازمندند.
بین رفتار بنگاه با مشتری و انگارة بنگاه از مشتری نسبت معناداری است. به همین 

سبب، ابتدا باید به سنجش و نقد تلقی خود از مشتری مداری بپردازیم.
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مشتری را چگونه می بینیم؟
انگارة ما به مشتری به عنواِن... است؟

آیا مشتری فقط ابزار سود آوری بنگاه است؟
آیا احترام و تکریم او فقط به شرط سودآور بودن مورد توجه است؟ 

آیا مشتری شریک ما در کسب وکار است؟
آیا مشتری ارباب ماست؟ آیا مشتری...؟

فکر کنید

از دست دادن مشتری یعنی از دست رفتن سود و سرمایه. مشتری مداری مبتنی بر چنین 
دیدگاهی را »مشتری مداری ابزارانگارانه« می خوانیم. زیرا مبنای این نوع مشتری مداری، 
فقط ابزار بودن مشتری برای سود شرکت است. به سبب نگاه ابزارانگارانه به مشتری 
است که در محیط غیررقابتی، منافع و حقوق مشتری به فراموشی سپرده می شود. به 
همین دلیل، مشتری را باید احترام کرد و بر رعایت حقوق او پایبند شد. اگر حقوق او را 
رعایت نکنیم، از ما روی می گرداند و به سراغ رقبا می رود. پس مشتری ابزار سود است 
و رضایت مشتری می تواند برتری رقابتی بیافریند. اگر برتری رقابتی را از دست دهیم، 

شرکت را از دست داده ایم.

مشتری مداری ابزار انگارانه

خریدار کار یا ابزار قوام بنگاه
خدمات تولید 

شده

ابزار سود و رمز مایة حیات بنگاه
ماندگاری بنگاه

وسیلة پیشگیری 
از ورشکستگی 

بنگاه

در نقد و تحلیل »  مشتری  مداری ابزارانگارانه« مشارکت کنید.

مشتری مدارِی استوار بر تلقی ابزار بودن وی، الگوی رفتار ارتباطی سازمان کسب  وکار 
را به صورت اخالِق مشروط در می آورد: »اخالقی بودن به شرط سودآوری«.

چنین اخالقی سوداگری است نه اخالق ورزی. 

      فعالیت کالسی
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اخالق ورزی سوداگرایانه در نهایت به تهی شدن اخالق و حتی تبدیل شدن آن به 
ضد اخالق می انجامد.

تحلیل مشتری مداری ابزارانگارانه، به ویژه تأمل در آثار و نتایج چنین دیدگاهی از 
مشتری، غیر   اخالقی بودن آن را از جهات مختلفی توضیح می دهد:

1  کاهش شخصیت انسانی او به ابزار، تلقی یک شیء و نه شخص ازمشتری و منافات 
داشتن چنین دیدگاهی با حرمت و کرامت ذاتی انسانی؛

2  دور شدن بنگاه از همۀ مواضع و شئون اخالقی، غافل شدن از اجحاف به مشتری، 
ضایع شدن حقوق مشتری و ملزم نبودن به رعایت حقوق مشتری؛

3  افزایش خطرپذیری بنگاه،کاهش حفظ منافع مشتری در شرایط بحرانی، عدم الزام 
به پرداخت خسارت، عدم پایبندی به حقوق مشتری در شرایط خاص و پایبندی 

استثناپذیر به حقوق مشتری؛ 
4  دور شدن از احترام به مشتری، خودخواهی و زیاده طلبی مخرب، تهی شدن بنگاه 

از اخالق ورزی و ارجاع فرد به رفتار غیر اخالقی. 

مشتری مداری علیه حقوق مصرف کننده
از مشتری مداری می توان تلقی های مختلفی داشت. بر حسب یکی از تلقی های ناروا 
از مشتری مداری، حقوق مصرف کننده در پای مشتری مداری ذبح می گردد. مراد از 
مصرف کننده در اینجا، مصرف کنندة نهایی است که در سلسلۀ مشتریان قرار می گیرد. 

مطالعة موردی
1  شرکتی در تولید شیشۀ اتومبیل فعالیت می کند. عمده ترین مشتریان این شرکت 
به صنعت های باالدست مربوط  اند. شرکت خودروسازی، یکی از مشتریان است. 
تأمین رضایت مشتری  بر اساس مشتری مداری، در مقام  شرکت شیشه سازی 
است. پول را در جیب خودروساز و سود را در رضایت آنان می بیند. این شرکت 
برای جلب رضایت مشتری کدام خط  مشی را باید در پیش گیرد؟ کیفیت باال یا 
هزینۀ تمام  شدة پایین؟ مشتری )شرکت خودروساز( در پی خرید با قیمت نازل 
است و بر کیفیت باال تأکید نمی کند. مشتری مدارِی سطحی نگر اقتضا می کند 
که شرکت بر کیفیت باال تأکید نکند و تولید خود را با قیمت رقابتی )و نه کیفیت 

رقابتی( عرضه کند و به این ترتیب کیفیت فدای قیمت نازل می گردد.
2  مصرف کنندة نهایی شرکت، مالکان خودروها هستند. تقریباً قریب به اتفاق مالکان 
خودروها نسبت به کیفیت شیشۀ خودرو و استانداردهای آن اطالعات دقیقی ندارند 
و نمی دانند که بین کیفیت شیشۀ جلو خودرو و پیری زودرس چشم راننده نسبت 
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معناداری وجود دارد. پیری زودرس چشم، دودی است که از چنین مشتری مدار 
اما  می رود.  خودرو  مالکان  چشم  به  و  برمی خیزد  شرکت  شیشه سازی  بودن 
مالکان خودرو یا رانندگان به سبب بی خبری از داستان، اعتراض نمی کنند و به 
ظاهر، تهدیدی نسبت به بازار شرکت نیز محسوب نمی شود. این قصه، زمانی که 
شرکت  شیشه تابع شرکت خودروساز باشد و یا هر دو وابسته به یک هلدینگ واحد 

باشند، می تواند غم انگیزتر نیز باشد.

نمودار گونه های سه گانة مشتری

شرکت خودروساز )مشتری اول(شرکت تولید شیشة خودرو

خودروشیشة خودرو

واسطة توزیع )مشتری دوم(

مالک خودرو
)مصرف کنندة نهایی( 

مشتری سوم

پژوهش کنید برای یک بنگاه کسب   و کار مرتبط با رشتۀ تحصیلی خود، خواستۀ زیر را پاسخ دهید. 
گروه مشتریان اول و دوم خود را تعریف و حقوق مشترک و اختصاصی هر گروه از 

مشتریان را بنویسید.

موضوع زیر را نقد و تحلیل کنید.
مدیران بنگاه ها باید تقدم حقوق و منافع مصرف کنندة نهایی را شعار و مالک خود 
قرار دهند. مشتری گاهی واسطۀ بین تولید و مصرف می شود و به منزلۀ شبکۀ توزیع 
کاال عمل می کند و گاهی نیز مشتری، مصرف کنندة کاال در تولید صنعتی باالدست 
است و حقوق و منافع مصرف کنندة نهایی که کاال را مستقل و یا درضمن کاالی دیگر 
مصرف می کند، بر حقوق و منافع واسطۀ توزیع و یا واسطۀ تولید، مقدم است. شعار 

مبهم مشتری مداری، گونه های چند گانۀ مشتری را تمایز نمی دهد.

      فعالیت کالسی



136

نظریة تحول وجودی
تحوالت اخالقی در زندگی آدمی در سطوح روان شناختی و جامعه شناختی، ریشه در 
تحولی ژرف تر دارند که از آن به تحول وجودی تعبیر می کنیم. تغییر رفتار اخالقی در 
زندگی شخصی، شغلی و سازمانی را به وسیلۀ تحول وجودی می توان رمزگشایی کرد 

و در عمل به رشد اخالقی دست یافت.

بخش 
دوم

الگوی رشد اخالق
)شناخت شایستگی ها و بایستگی های رشد اخالقی(

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

الگوی رشد اخالقی، افزایش 
مهارت تحلیل انتقادی 

انگاره ها، افزایش مهارت اصالح 
انگاره ها

الگوی رشد اخالقی در 
محیط کسب وکار

الگوی رشد اخالق )شناخت 
شایستگی ها و بایستگی های 

رشد اخالقی(

با توجه به مباحث پیشین، به نظر شما برای اخالقی سازی یک بنگاه کسب  و کار 
حرفه ای از کجا باید شروع کرد؟

فکر کنید

الگوی رشد 
اخالقی

فردی )روان شناسی 
اخالق(

اجتماعی 
)جامعه شناسی 

اخالق(

سازمانی )مدیریت 
اخالق(
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نظریة تحول اخالقی سازمان ها
ارائۀ  درصدد  کلبرگ،  روان شناختی  نظریۀ  مبنای  بر  مدیریت،  دانشمندان  از  عده ای 
نظریه  ای در تفسیر تحول اخالقی سازمان ها برآمدند. از نظر آنها، سازمان ها به موازات 
توسعه و تحول سازمانی از بنگاه های کوچک به سازمان های بزرگ غالباً از جهت اخالقی 
نیز تکامل می یابند و به تدریج از سازمان غیراخالقی به سازمان اخالقی می رسند. از نظر 

آنها این فرایند دارای پنج مرحله به شرح زیر است:

مراحل فرایند تکاملی اخالق در سازمان )بنگاه(

مرحلة نخست:
سازمان غیراخالقی

غالب شرکت های کوچک، خود را از قیود اخالقی رها می یابند و نوعی 
چنین  آنهاست.  عملکرد  شیوة  قانون گریزی،  و  اخالقیات  به  تقید  عدم 

سازمان هایی نه تابع اخالق اند و نه تابع قانون.

مرحلة دوم:
سازمان قانون گرا

را  خود  اساساً  آنها  دارند.  اخالق  با  حداقلی  مواجهۀ  بنگاه ها  از  بسیاری 
مقید به قانون می دانند و با ابزار قانون از اخالق فرار می کنند. آنها صرفاً 
مسئولیت های حقوقی و کیفری را مورد توجه قرار می دهند و توجهی به 

مسئولیت های اخالقی ندارند.

مرحلة سوم: 
سازمان های اخالقی 

ابزارانگار

پایبندی به اخالق در سازمان، تنها به منزلۀ ابزاری برای جلب منفعت و 
سود مورد توجه است. این پایبندی و توجه نه به دلیل باور درونی بلکه 
به دلیل انگیزه های بیرونی )سود و منفعت( است. این نوع اخالق ورزی، 

نابالغانه و ابزاری است.

مرحلة چهارم: 
سازمان اخالقی 

فردگرا

پایبندی به اخالق، در سازمان ریشه و اصالت می یابد اما هنوز اخالق به 
منزلۀ اخالقی بودن منابع انسانی است و سازمان در حیات و هویت خود 
اخالقی نشده است هر چند بر اخالق در فرهنگ سازمانی تأکید می شود.

مرحلة پنجم: 
سازمان هویتاً اخالقی

اخالق به منزلۀ مزیت استراتژیک در جهت گیری همۀ شئون حرفه  ای سازمان 
)استخدام، آموزش، پاداش و پرداخت و...( نقش محوری می یابد.

کلبرگ با بهره مندی از انتقادهایی که بر نظریه اش بیان شد، با ارائۀ دو الگوی دیگر، 
نظریه اش را بازسازی کرد:

1  الگوی فضای اخالقی
الگو بر چگونگی نقش اجتماع در رشد اخالقی و نیز شکل گیری استدالل های  این 
اخالقی تأکید می کند. از آنجا که منابع انسانی در فضای سازمان و تحت تأثیر آن 
منابع  اخالقِی  رشد  فهم  در  می تواند  اخالقی  فضای  الگوی  می کنند،  تصمیم گیری 

انسانی در سازمان به کار رود.
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2  الگوی گونه های اخالقی
این الگو چگونگی انتقال از استدالل و داوری اخالقی به عمل اخالقی را تبیین می کند. 
عمده ترین توسعه در نظریۀ کلبرگ را رست در سال  1999 انجام داد. وی بر داوری 

اخالقی در نظریۀ کلبرگ سه مؤلفۀ دیگر افزود:  
 حساسیت اخالقی؛

 انگیزش و تعهد اخالقی؛
 شایستگی و منش اخالقی.

فرایند تحول وجودی

آدمی در بدو تولد، حیوان  وار متولد می شود و در تحول وجودی، یا به اصالت وجود 
سقوط  وجودی  حیث  از  یا  و  می یابد  را  وجودی  تکامل  مراتب  و  می رسد1  خویش 

می نماید، خویشتن را گم می کند و دچار خودباختگی می شود.2

1.  در بینش اسالمی، منظور از این اصالت های وجودی، همان استعدادها و گرایش های متعالی فطری و 
خدادادی هستند که انسان آنها را به عنوان امانت های الهی با خود به دنیا می آورد و با تالش و جهاد 
مستمر علمی و اخالقی خویش آنها را شکوفا می سازد، مانند: عقل و اختیار، کمال گرایی )خداشناسی، 

خداگرایی و پرستش(، میل به دانایی، میل به زیبایی و زیباآفرینی، میل به فضیلت های اخالقی و... .
2.  کی یرکه گارد، فیلسوف وجودی نگر دانمارکی )1851ـ  1813م(

داشتن تکالیف اخالقی

اولین مرحله در انسانیت که با آن از زندگی حیوانی فاصله می گیریم، داشتن تکالیف 
اخالقی است. انسانیت ما با اخالقی بودن آغاز می شود و اخالقی بودن در این مرحله به 
معنای مکلف بودن در قبال جامعه است. احساس تکلیف و مسئولیت پذیری در قبال 
حقوق دیگران مهم ترین تمایز زندگی انسان از زندگی حیوانی و نشانگر نیل شخص به 
اولین سپهر وجودی آدمی است. مدیران باید به این نکته توجه کنند که تا منابع انسانی 
از چنین تحول وجودی برخوردار نباشند، سخن از مسئولیت پذیری در حّد دست آموز 

نمودِن افراد خواهد ماند و تکالیف اخالقی ناشی از اختیار حاصل نخواهند شد.
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نمودار چگونگی عینیت یافتن دگرگونی اخالقی 

فرایند تحول وجودی انسان در مدل کی یرکه گارد دارای چهار مرحلة عمده است:
مرحلة اول: زندگی استحسانی و حیوان  وار

 انسان وقتی متولد می شود اگرچه از جهت زیست شناختی، حقوقی، فقهی و بسیاری از 
جهات دیگر انسان است اما به لحاظ سطح وجودی، مشخصات زندگی حیوانی را دارد. 
لذت طلبی آنی، محوری ترین ویژگی رفتاری اوست. معطوف به خود و در شخص خود 
محصور است. گزاره های او، بیان خواسته به شکل »می خواهم« اینک برای خود اوست.

انسان در این مرحله دارای خصلت های زیر است:
1  از دغدغۀ آینده و نیز دغدغۀ دیگران غافل است )معطوف بودن به لذت های آنی(.

2  تدبیر، تصمیم آگاهانه و آینده نگری در زندگی او وجود ندارد. 
3  به اندک تحریکات بیرونی برانگیخته می شود و با اندک لذتی فرو می نشیند. 

4  غفلت سایۀ سنگین خود را بر او افکنده است. نه مسئولیتی در میان است و نه فعل 
اخالقی. البته به همین دلیل رفتارهای وی ضداخالقی نیز نیست.
5  تصمیمات و اقدامات او شخصی و غافل از دیگران و آینده است. 

سه سرنوشت در برابر زندگی حیوان وار انسان در این مرحله وجود دارد: 
1  تثبیت: گاهی انسان علی رغم رشد جسمانی و روانی به لحاظ وجودی در همان 
به  اگرچه  می نامیم.  کودکان چهل ساله  را  می ماند، چنین کسانی  ثابت  وضعیت 
لحاظ سنی به رشد چهل یا پنجاه سال رسیده است اما از نظر جهت گیری رفتار، 

مانند کودکان، معطوف به خود بوده و از دیگران و آینده غافل است:
»أُولَِئَک َکاْلَنَْعاِم« آنان حیوان گونه اند و فقط زیست حیوانی دارند.

آنی،  لذت طلبِی  می گردد.  تشدید  فرد  زندگی  در  حیوانی  جهت گیری  2  تشدید: 
اَلَم  و  رنج  به  و  می گردد  معکوس  شود  افراط  آن  در  چون  و  است  اشباع ناپذیر 
ِه. هر چیز از حّدش بگذرد،  ُه، إِنَْقلََب إِلی ِضدِّ تبدیل می شود: »ُکلُّ َشْیٍء جاَوَز َحدَّ

مفهوم دگرگونی 
اخالقی عینیت 

می یابد.

حقوق انسان ها 
اهمیت می یابد.

فداکاری، حفظ 
اسرار، حفظ 
حرمت دیگران 
و... اصول اخالق 
آدمی می گردند.

باید ها و 
نبایدهای عام به 
میان می آید و 
اخالق اجتماعی، 
زندگی آدم را 
معنا می بخشد.

ـ شهر ما به خانة ما
ـ خودخواهی به دیگرخواهی

ـ  هویت شخصی به هویت گروهی 
و جمعی

ـ  غروب مِن شخصی و تولد )فروغ( 
مِن جمعی

ـ از شخص به جمع رسیدن
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به ضّد آن تبدیل می گردد«. غریزة زندگی به غریزة مرگ مبدل می گردد و فرد 
به جای لذت از تمّتعات این جهانی، از کشتن، تخریب و ویرانگری لذت می برد. 
معطوف به خود بودن از طریق دیگر آزاری و انسان کشی اشباع می گردد. »نرون« 
نمونۀ تاریخی چنین سقوط وجودی است؛ بسیار فروتر از حیوان! چرا که حیوان 
نه موجودی است اخالقی و نه ضداخالقی اما چنین کسانی ـ که آنان را به لحاظ 
وجودی نتوان انسان نامید ـ به هویت ضداخالقی و ضدبشری استحاله شده اند: 

« )سوره اعراف، آیة 179(. »بَْل ُهْم أََضلُّ

با توجه به مرحلۀ اول از تحول وجودی، سکوی پرش و فرایند تحول چیست؟

وجود  اصالت  مرحلۀ  به  گام  نخستین  برداشتن  وجودی،  3  جهش وجودی: جهش 
آدمی و رسیدن به اولین پلۀ نردبان بشریت است. تولدی دیگر و اینک انسان.

اما سکوی پرش و فرایند تحول چیست؟ استدالل منطقی، موعظه و نصیحت 
و یا...؟

سکوی پرش وجودی، سؤال سحرآمیز و اضطراب آوری است که نه به شکل مفهومی 
و منطقی بلکه به شکل تجربی و مواجهۀ مستقیم با آن به میان می آید: لماذا؟ که 
چی؟، ?So What. این سؤال، اگر صرفاً ذهنی و مفهومی طرح نشود بلکه فرد با تمام 
وجودش با آن رودرروی گردد، سؤالی اضطراب آور و تحول آفرین است. کافی است 
فرِد معطوف به خود، لذت های آنی و شخصی را زیر سؤال »که چی؟« ببرد و هرگز از 

آن فرار نکند و با سخت گیری سؤال را پیگیری کند.
البته  است.  به خود  زندگِی معطوف  بی معنایی  نشان دادن  این سؤال،  اثر  نخستین 
فرد از رویارویی با بی معنا بودن زندگی خود مضطرب می شود و از آن می گریزد. این 
اضطراب از نوع اضطراب سالم است و در صورت سخت رویی و مواجهۀ صادقانه با آن 
به بحران می رسد. بحراِن معناداری، بحراِن بودن و این بحران، سکوی جهش وجودی 

است: پریدن از یک گونۀ »بودن« به گونه ای دیگر از »بودن«.
این تحول چگونه رخ می دهد؟ راه آن، بر مبنای نظر »کی یرکه گارد« نه پند و نصیحت 
و نه استدالل و برهان بلکه »درگیری وجودی فرد با معنای زندگی و رهایی از تجربة 

بی معنایی در زیست حیوانی« است.

      فعالیت کالسی
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مرحلة دوم: زندگی عقالنی  ـ اخالقی
دومین گونه از »بودن«، زندگِی معطوف به دیگران است. »بودن«، معنای خود را از 

»با دیگران بودن« به دست می آورد.
خصلت اول: لذت طلبی آنی به زندگی خردورزانه مبدل می شود. انسان به جای اینکه 
اقتضای خرد  آنچه  از  و خرد خود می شود.  باشد، مطیع عقل  آنی  لذت های  مطیع 
برخوردار  اندیشه  و  آینده نگری  تدبیر،  از  فرد  لذا  و  می کند  پیروی  است  و حکمت 

می گردد. انسان همان اندیشه می شود و مابقی استخوان و ریشه )مولوی(.

اندیشه ای همان  تو  برادر  ریشه ایای  و  استخوان  تو  مابقی 
خصلت دوم: معطوف به دیگران بودن است و مراد از آن، توجه به جامعه و وظایف 
خویش در قبال جامعه است. به همین سبب انسان با تکلیف روبه رو می شود. تکلیف 

اخالقی در قبال دیگران و این خود اقتضای خردورزی است.

دو سرنوشت در برابر زندگی عقالنی  ـ اخالقی وجود دارد: 
طاقچۀ  »لب  تدریج،  به  اصالت هستی  و  کند  عادت  زندگی خود  به  فرد  1  تثبیت: 
عادت از یاد من و تو برود«1. انسان بدون آنکه معنای بایدها و نبایدهای اخالقی را 
بشناسد صرفاً به آنها خو کند و به تدریج مانند ماشینی باشد که وظایف معینی را در 
موقعیت های خاصی انجام می دهد. چنین امری موجب تهی شدن اخالق می گردد. 
از اخالق فقط پوسته ای می ماند و انسان در پوست خدمت به خلق، به لذت طلبی 
آنی و شیفتگی به قدرت سوق می یابد. از تکالیف اجتماعی فقط نامی باقی می ماند 
در حالی که محتوا، معطوف به »خود بودن« می گردد و این سقوط از انسانیت به 

زندگی حیوانی است. 
سکوی  می تواند  نیز  مرحله  این  در  چی؟«  »که  بحران آوِر  سؤال  مجدد:  2  جهش 
پرش باشد به شرط آنکه به صورت مفهومی طرح نشود. چرا باید در قبال جامعه و 
دیگران مسئول و مکلف بود؟ چرا منافع عمومی بر منافع شخصی تقدم دارند؟ منشأ 
تکالیف اجتماعی چیست؟ چه امری مرا به تکالیف ملی سوق می دهد؟ مشروعیت 
وظیفه مندی در قبال جامعه به چیست؟ این سؤال ها، جست وجو از معنا و چرایی 

تکالیف هستند. تکالیفی که معنابخش زندگی بودند، اینک محتاج معنا می باشند.
مدیران، غالباً در برابر چنین سؤال هایی از طرف کارکنان خود قرار می گیرند. به 
دلیل اهمیت پرسش، مواجهۀ مدیران با آنها اهمیت دارد. آیا سعی می کنیم کارکنان 
نسبت به چنین سؤال های تحول زایی غفلت کنند و یا آنها را به مواجهۀ مستقیم با 

آنها ترغیب می کنیم؟

1. تعبیر از سهراب سپهری
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مرحلة سوم: زندگی اخالقی ـ دینی
و  مشروعیت  منشأ  می تواند  نامشروط  و  الیتناهی  موجود  عنوان  به  متعال،  خداوند 
موجب معناداری تکالیف باشد. وظایف من در قبال انسان ها تکلیف الهی است. اخالق، 
سطح  دومین  به  فرد  طریق  این  به  و  بایدهاست  بودن  الهی  وامداِر  را  خود  معنای 

وجودی انسانی گام می گذارد.
اخالق و تکالیف، زندگی فرد را معنا می بخشد و الهی بودن آن نیز اخالق را با معنا 
نردبان  از  دیگر  پله ای  و  می کند  طی  را  تعالی  از  دیگر  مرحله ای  انسان،  می سازد. 
آسمان را صعود می کند. زندگی دیندارانه، »بودن« را معنادار می سازد. خشنودی خدا 
و اجرای فرامین او مایۀ امید و نشاط در دل آدمی می شود. انسان، تفاوت وجودی 

خود از حیوانات را تجربه می کند.
دینداری و اخالق ورزی برحسب انگیزة افراد بر دو قسم درونی و بیرونی تقسیم می شود 

و دارای دو سرانجام است: 
1  تثبیت دینداری بیرونی: دیندارِی معطوف به اموری غیر از خدا، دینداری بیرونی 
است و دیندارِی صرفاً معطوف به خدا دینداری درونی نامیده می شود. دینداری 
افراد درآغاز غالباً دینداری بیرونی است. کودکان با انگیزه های بیرونی به دینداری 
آن  شدن  تهی  سبب  آن  بیرونی  نوع  در  دینداری  شدن  تثبیت  می یابند.  سوق 
تدریج  به  و  نشان می دهد  از خود  دینی  رفتار  غیرالهی  به دالیل  فرد  می گردد. 

دینداری وی هویت ابزاری یافته و در راستای اهداف این جهانی قرار می گیرد.
» ابزاری شدن دینداری برای اهداف دنیوی« سبب می شود که فرد دیندار، تنها 
این طریق  به  از اخالق و تدیّن گردد و  باطن عاری  باشد و در  در ظاهر دیندار 
با سقوط وجودی مواجه می شود و آن، افتادن در سطح حیوانی بلکه پست تر و 
فریب،  ابزار  دینداری،  و  اخالق ورزی  اینک  که  چرا  است.  حیوان  از  خطرناک تر 

نیرنگ و کسب قدرت می گردد.
متقــی گوید خــدا، از عیــِن جانآن گــدا گویــد خــدا، از بهــر نان 
همچو خر، ُمصَحف کشد از بهِر کاهسـال ها گوید خـدا، آن نان خواه 

2  دینداری درونی: فرد به تدریج از انگیزه های بیرونی فاصله می گیرد و در دینداری 
خلوص می ورزد و خدای متعال را صرفاً از سر عشق پرستش می نماید. گوید خدا، 
از عین جان. دینداری درونی و اخالص در عبادت و دیانت، سبب صعود وجودی 

می گردد و فرد، جهش می یابد.

به صورت گروهی فرایند رسیدن از »من اخالقی« به »جامعه اخالقی« را ترسیم 
کنید و چگونگی تعمیم آن را به محیط کسب وکار خود شرح دهید. 

تمرین کنید
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مرحلة چهارم: زندگی ایمانی
در  رهنمون می سازد.  ایمانی  زندگی  و  به حیات طیبه  را  انسان  دینداری خالصانه، 
این زندگی، رابطۀ صمیمی و عاشقانه بین فرد و خدا سبب می شود تا از هرچه بند 
و زنجیر درونی و بیرونی است رهایی یابد و بر اساس برخی از روایات به مقام احرار 
)آزادشدگان از هر قید و بند، جز بندگی خدا( نایل شود. بندهای این جهانی مانند بند 
سیم و زر و بندهای آن جهانی مانند طلب بهشت، او را گرفتار نمی کند. خدا را عبادت 
می کند صرفاً به دلیل اینکه خدا را دوست دارد به گونه ای که حتی اگر خداوند متعال 
او را وارد جهنم سازد، در آنجا هم تنها سخنی که با اهل دوزخ دارد، سخن از عشق 

به خداست. همان گونه که در مناجات شعبانیه آمده است:
ِّی أُِحبَُّک، اگر در دوزخم افکنی، به دوزخیان اعالم  »َو إِْن أَْدَخلَْتِنی الّناَر أَْعلَْمُت أَْهلََها أَن

خواهم کرد که تو را دوست دارم«.
رسیده اند،  »ُمْخلَصین«  مقام  به  و  برخوردارند  اخالص  دینداری  از  در  که  کسانی 
آسیب پذیر نیستند و این، مهم ترین تمایز سپهر وجودی زندگی ایمانی از دو سپهر 
ـ   دینی در  پیشین است. انسان در دو سپهر وجودی زندگی عقالنی و زندگی اخالقی  
معرض سقوط به حیوانیت است اما مقام ُمْخلَصین آسیب ناپذیر نیست. اگر ابراهیم وار 
فرمان کشتن فرزند را از جانب خداوند متعال دریابند، درنگ نمی کنند. صحنۀ کربال 
بصیرت،  ایمانی عین  زندگی  است.  ایمانی  زندگی  تجلی  از  نمونه ای  عاشورا  روز  در 

هشیاری، رضا و خشنودی است. 

مهم ترین  که  دیگران  قبال حقوق  در  و مسئولیت پذیری  تکلیف  احساس  دربارة 
تمایز زندگی انسانی از زندگی حیوانی است، تأمل نموده و مصادیق آن را بنویسید. 

دربارة سرانجام زندگی »اخالقی  ـ عقالنی« و زندگی »اخالقی  ـ دینی« و تمایز این 
دو، پژوهش کنید.

پژوهش کنید

      فعالیت کالسی
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آیا مسئولیت های اخالقی خود و همکاران را در قبال دیگران مدون کرده ایم؟
منظور از این مسئولیت های اخالقی چیست؟

1  مسئولیت های اخالقی مدیران در قبال کارکنان؛
2  مسئولیت های اخالقی کارکنان در قبال مدیران؛

3  مسئولیت های اخالقی مدیران و کارکنان در قبال بنگاه؛
4  مسئولیت های اخالقی... در قبال... .

ویژگی های منشور اخالق
یک منشور اخالقی مؤثر و راهنما باید دارای ویژگی های زیر باشد:

1  فراگیر و جامع نسبت به همۀ عناصر محیط و ابعاد بنگاه؛
2  قابل تحقق و اجرا؛

3  عاری از جهت گیری ابزارانگارانه؛
4  عاری از ابهام در زبان، مفاهیم و ساختار؛

5  دارای ترتیب و اولویت بندی در مسئولیت ها؛
6  سازگار و برخوردار از انسجام درونی.

بخش 
سوم

آشنایی با مسئولیت اخالقی در حرفه، مهارت تدوین 
سند جامع اخالقی

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

الگوی رشد اخالقی، افزایش 
مهارت تحلیل انتقادی 

انگاره ها، افزایش مهارت اصالح 
انگاره ها

الگوی رشد اخالقی در 
محیط کسب وکار

آشنایی با مسئولیت اخالقی 
در حرفه، مهارت تدوین سند 

جامع

سند جامع اخالقی چه ابعادی از بنگاه را شامل می شود؟ 
نقش سند جامع در رفتار اخالقی چیست؟

فکر کنید
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وظایف اخالقی مدیران وتدوین مسئولیت های اخالقی بنگاه
و  درونی  محیط  عناصر  قبال حقوق  در  بنگاه  اخالقی  مسئولیت های  نخست؛  بحث 
بیرونی: هر بنگاه اخالقی موظف است برای هر عنصری از محیط بنگاه، خط مشی اخالقی 
خود را تدوین کند. این خط مشی ها همان طور که در نمودار زیر نشان داده می شود، 

منشور چند  وجهی بنگاه را به وجود می آورند.

بحث دوم؛ ویژگی ها و خصلت های بنگاه اخالقی: همان گونه که فرد اخالقی اوصاف 
دارد.  اندازه گیری  و  قابل سنجش  اوصاف  نیز  اخالقی  بنگاه  دارد،  و شایستگی هایی 

مهم ترین خصلت های بنگاه اخالقی عبارت اند از:
1  پیش  بینی پذیری اخالقی؛
2  آراستگی محیط فیزیکی؛

3  نظم و قانون پذیری؛
4  مسئولیت پذیری؛

5  پاسخگویی؛
6  چابکی؛

7  برخورداری از عدالت رویّه ای، توزیعی و هنجاری.

مدیران  عهدة  بر  بنگاه  اخالقی  مسئولیت  تحقق  بنگاه:  بحث سوم؛ رهبری اخالقی 
راهبردی بنگاه است. رهبری اخالقی بنگاه، رشد اخالقی بنگاه را هدایت می کند و آن 

خط مشی اخالقی بنگاه در قبال حقوق مصرف کننده 
و مشتری

خط مشی اخالقی بنگاه در قبال کارکنان و مدیران

خط مشی اخالقی بنگاه در قبال رقبا

خط مشی اخالقی بنگاه در قبال تأمین کنندگان

خط مشی اخالقی بنگاه در قبال منافع ملی

خط مشی اخالقی بنگاه در قبال محیط زیست و...
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شامل آموزش و ترویج اخالق حرفه ای، نظارت بر تحقق سند جامع اخالقی و ارزیابی 
عملکرد اخالقی بنگاه )حسابرسی اخالقی سالیانه( است.

فرهنگ و اخالق حرفه ای برای آنکه نهادینه شود و به شکل راسخ، اصیل و پایدار در 
بنگاه ایجاد شود، مستلزم آن است که سه عنصر اساسی یعنی دانش، انگیزه و توانایی 
الزم در آن بنگاه ایجاد شود که از طریق این طرح میسر خواهد شد. دستیابی به سه 
عنصر یاد شده در گرو تدوین سند اخالقی است که موجب ارتباط آسان و درست 

محیط درون و بیرون بنگاه با درون حوزة کسب   و  کار خواهد شد.

اخالق ورزی در 
زندگی شخصی

اخالق ورزی در 
شغل

اخالق سازی آرمان 
و اهداف بنگاه

نظام مند کردن 
شئون حرفه ای

مواجهة روشمند با 
معضالت اخالقی

ارزیابی مستمر 
عملکرد اخالقی بنگاه

جهت گیری اخالقی 
نظام های حرفه ای

ترویج ارزش های 
اخالقی و آموزش 

اخالق ورزی

توجه به تبعات 
اخالقی تصمیم ها

تدوین، تصویب و 
اعالم سند جامع 

اخالقی

پایبندی 
استثناناپذیر به سند 

جامع اخالقی

تبلیغ اقدام های 
اخالقی بنگاه

نهادینه کردن فرهنگ و اخالق حرفه ای در بنگاه

ارتباط آسان و 
درست محیط 
درون و بیرون 

بنگاه با درون حوزة 
کسب وکار

تدوین سند 
اخالقی بنگاه

دستیابی به سه 
عنصر

1ـ دانش 
2ـ انگیزه 
3ـ توانایی

سه عنصر اساسی

وظایف اخالقی مدیران بنگاه
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وظایف مدیران بنگاه در قبال منشور اخالقی
مدیران بنگاه با همکاری کارگروه اخالق و با لحاظ حقوق همۀ صاحبان حق اعم از عناصر 
درونی و بیرونی، منشور اخالقی را تدوین نموده و مطا بق روند نمای زیر اقدام خواهند کرد.

دربارة مفاهیم نمودار و دستیابی به ارتباط آسان و درست محیط درون و بیرون 
بنگاه با درون حوزة کسب  و  کار و چگونگی آن بحث کنید.

هر بنگاه، مسئولیت اخالقی خود را به صورت بیانیۀ رسمی منتشر می کند. بیانیه های 
سند جامع  را  اخالقی  بیانیۀ  فراگیرترین  دارند.  گوناگونی  بسیار  اخالقی صورت های 
اخالقی می نامیم. این سند شامل مسئولیت های اخالقی بنگاه در قبال عناصر محیط 
درونی و بیرونی و نیز مسئولیت های اخالقی منابع انسانی است. فراگیری سند جامع 
پیوند و تعامل اخالقی را در بنگاه ژرف تر می سازد و زیست اخالقی را رونق می دهد. 
سند جامع اخالقی باالترین مرجع برای ممیزی اخالقی، تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد 
وضعیت  اخالقی،  جامع  سند  تدوین  با  کسب  و  کار  حرفه ای  بنگاه های  است.  اخالقی 
اخالقی مطلوب و قابل دستیابی در برنامۀ مثالً ده  ساله را ترسیم می کنند. توجه نکردن 
به قیِد » قابل دستیابی در برنامۀ مشخص« سبب آرمان گرایی و شعارزدگی در اخالق 
می شود. قابل دستیابی بودن سند جامع اخالقی در نسبت با وضعیت اخالقی موجود 
سنجیده می شود. به همین سبب، سنجش اخالقی از مقدمه های مورد نیاز تدوین سند 

جامع اخالقی است.

تدوین منشور 
اخالقی بنگاه

اعالم منشور به 
محیط درونی و 
بیرونی بنگاه

عهدنامة 
پایبندی به 
منشور

 تبلیغ پایبندی 
به منشور از 
طریق رسانه و...

موفقیت در شرایط 
بحرانی

بیانیه های اخالقی )سند اخالقی(

      فعالیت کالسی
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ارکان بنگاه
برای آنکه به بنگاه کسب و کار اخالقی برسیم ابتدا باید بنگاه را بشناسیم و ارکان 

چهارگانۀ آن را بدانیم.

شرایط کارآمدی سند جامع اخالقی 
ایرادها و رخنه ها، سبب  بر همۀ  1  کامل بودن: کاستی در سند جامع اخالقی عالوه 
مقاومت افراد در عملی کردن آن می گردد. کمال سند جامع اخالقی در گرو جامعیت و 
فراگیری آن نسبت به حقوق همۀ افراد، نهادها و امور ذی ربط است. غفلت از یک عنصر 
می تواند کامل بودن سند را خدشه دار کند. فراگیری سند جامع اخالقی بر حسب 

آرمان، اهداف، ساختار، طبقه بندی مشاغل و نظام نامۀ رفتاری بنگاه تعیین می شود.
2  قابل تحقق و اجرا: آرمان گرایی و تأکید افراط جویانه بر کمال و فراگیر بودن سند 
جامع اخالقی سبب می شود که به جای قواعد کاربردی، سخن از شعارهای زیبا و 

غیر قابل تحقق به میان آید. 

ویژگی های سند جامع اخالقی بنگاه

ابعادی  بنگاه اخالقی چه ویژگی هایی دارد؟ مسئولیت های اخالقی در بنگاه چه 
دارند؟ مفاهیمی چون کد اخالقی، منشور اخالقی، عهدنامۀ اخالقی و سند اخالقی 

چه تمایزی دارند؟

گفت وگو کنید

فرایندهای اقدام کدام اند؟

با کدام ساختار قصد تحقق 
اهدافش را دارد؟

بنگاه چه هدفی دارد و 
برنامه هایش برای توسعه 

چیست؟

4ـ فرایندها

3ـ نیروی انسانی

2ـ ساختار

1ـ اهداف و 
راهبردها

برای رسیدن به هدف از کدام نیروهای 
انسانی شایسته استفاده خواهد شد؟
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3  مبتنی بودن بر مالک نهایی اخالق )حفظ ارزش ذاتی و اصالت(: در نظام اخالق 
دینی، مالک نهایِی اخالق، خداست و رضایت و عدم رضایت خداوند شاخص فضیلت 
منزلت  و  تقدس  اصالت،  اخالقی،  منشور  برای  شاخصی  چنین  و  است  رذیلت  و 
حقیقی به ارمغان آورده و سبب جهت گیری درونی در اخالق ورزی می شود. سند 

جامع اخالقی را می توان بر پایۀ حقوق عناصر محیط درونی و بیرونی سامان داد.
4  کارآمد و عاری بودن از هرگونه ابهام: دستورهای مبهم سبب حیرت و سرگشتگی 
افراد می شوند و لذا آنها را نمی توان به کار بست. زبان سند جامع اخالقی از این 

جهت کم و بیش باید شبیه زبان قانون باشد.

سه گونه ابهام در سند جامع اخالقی
1  ابهام در واژگان و ادبیات سند جامع اخالقی: گزینش ساده ترین الفاظ، استفاده 
از واژه های مأنوس و روشن و به کار بستن تعابیر دقیق، ابهام در زبان را برطرف 
می کند. زبان سند جامع اخالقی باید چنان صریح و دقیق باشد تا امکان هرگونه 

توجیه و تفسیر سلیقه ای و سوء استفاده از سند جامع اخالقی را برطرف کند.
2  روشن نبودن مفاهیم: استفاده از مفاهیم عینی، واضح و متمایز و نیز ارائۀ تعریف 
ارائۀ مالک تمایز می تواند  دقیق مفاهیم کلیدی سند جامع اخالقی و همچنین 

ابهام های مفهومی را برطرف کند.
3  ساختار پیچیده، آشفته و فاقد سامان مشخص: سادگی ساختار سند جامع اخالقی 
از مهم ترین شرایط کارایی آن است. نافذ بودن سند جامع اخالقی در گرو سادگی 

آن است. 

5  ترتیب منطقی در بیان تعهدات و مسئولیت های بنگاه: اولویت در مسئولیت های 
اخالقی که ناشی از اولویت در حقوق محیط است، باید در ترتیب مفاد سند جامع 

اخالقی به منزلۀ اصل مهم اخالقی خود را نشان بدهد. 
6  سازگاری درونی: سند جامع اخالقی برخالف اصول اخالقی و آیین نامه ها به صورت 
شبکه ای از عناصر تدوین می شود که مناسبات هر یک از عناصر به صورت منسجم 
تنظیم شده است. بنابراین، سند جامع اخالقی به صورت یک نظام ارائه می گردد. 
درونی  انسجام  و  ارتباط  عناصر  با مجموعۀ  نظام، سازگاری  هر  مهم ترین خصلت 
افراد  نبایدها سبب حیرت و سرگشتگی  و  بایدها  از  آن است. مجموعۀ آشفته ای 
می شود. وجود تعارض بین ارزش های اخالقی نیز امکان پایبندی به آنها را از بین 
می برد. خودستیزی در سند جامع اخالقی نه تنها خاصیت قابل اجرا بودن را منتفی 
می سازد، بلکه با عقالنیت آن نیز ناسازگار است. وقتی کسی از شما خواسته های 
متعارض مطالبه می کند یا او را غیر عاقل می دانید و یا به عداوت و دشمنی او حکم 

می کنید.
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شرایط کارآمدی منشور اخالقی بنگاه
منشور اخالقی ممکن است دچار دو گونه تعارض گردد:

1  تعارض های صریح و آشکار: مانند اینکه در عین منع اخذ رشوه، کارکنان را به 
آن الزام کنیم.

2  تعارض های پنهان: زمانی است که خوِد بایدها و نبایدها متعارض نیستند اما هر 
یک از آنها لوازمی دارند که این لوازم قابل تعارض هستند.

در تدوین سند جامع اخالقی حرفه باید نسبت به هر دو گونه تعارض واقف بوده و از 
آنها اجتناب کنیم. 

نمونه هایی از منشور اخالقی بنگاه های کسب و کار داخلی و خارجی مانند بانک ها، 
بیمارستان ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی را از طریق سایت های مرتبط استخراج 

و مورد نقد و تحلیل قرار دهید.

تحلیل کنید

یک بنگاه مجازی متناسب با حرفۀ تخصصی خود تأسیس کنید و منشور اخالقی 
آن را با توجه به سه بُعد اخالقی سازی منابع انسانی، اخالق فرایندها و نظام های 

حرفه ای و بنگاه اخالقی، طراحی و ترسیم نمایید.

پژوهش کنید
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بنگاه کسب و کاِر موفق، بنگاهی است که اهمیت فراگیری بیانیه های اخالقی را بشناسد 
و از تدوین بیانیۀ ناقص دوری کند. فراگیر بودن بیانیۀ اخالقی در نگرش سیستمی بدان 
معنی است که تدوین عهد نامه های اخالقی صرفاً به عهدنامۀ اخالقی صاحبان ِحَرف 
)منابع انسانی( خالصه نمی شود بلکه شامل مسئولیت های اخالقی بنگاه در قبال حقوق 
همۀ صاحبان حق در محیط درونی و بیرونی و نیز مسئولیت های اخالقی منابع انسانی 

)عهد نامه های اخالقی( است.

بخش 
چهارم

ساختار سند جامع اخالقی

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

فراگیر بودن بیانیۀ اخالقی 
بنگاه

الگوی رشد اخالقی در 
محیط کسب وکار

ساختار سند جامع اخالقی

فراگیر بودن بیانیة اخالقی بنگاه )سند جامع اخالقی(

ویژگی های سند اخالقی بنگاه

1ـ فراگیر

2ـ قابل تحقق و اجرا

3ـ عاری از ابهام در 
سه سطح زبان، مفاهیم، 

ساختار

4ـ اولویت بندی در 
مسئولیت ها

5  ـ منسجم و سازگار
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سند جامع اخالقی دارای یک پیش گفتار کوتاه به امضای رئیس بنگاه با زبان صمیمی، 
ساده، روشن و برانگیزاننده است. پس از پیش گفتار، اصول اخالقی بیان می شود و 
بیرونی،  و  درونی  عناصر محیط  از  قبال هر یک  در  بنگاه  اخالقی  سپس مسئولیت 
خط مشی های اخالقی بنگاه را رقم می زند و مجموع خط مشی های اخالقی، منشور 
منابع  اخالقی  وظایف  بنگاه،  اخالقی  منشور  از  پس  می دهد.  سامان  را  چندوجهی 

انسانی بر حسب گروه های صنفی بیان می شود )عهدنامه های اخالقی(.
در بنگاه های بزرگ، انجمن های حرفه ای هم عهدنامه های اخالقی در حرفۀ خود را 

تدوین می کنند.

ساختار سند جامع اخالقی

سند جامع اخالقی دو رکن عمده دارد:
1 مسئولیت های اخالقی سازمان؛ 

2 وظایف اخالقی منابع انسانی.
این دو رکن در برخی از اصول اخالقی مانند رازداری، درستکاری، احترام، امانت داری و... 
یکسان هستند. این اصول به منزلۀ ارزش های راهبردی، در آغاز سند جامع اخالقی قرار 

می گیرند.

ساختار سند جامع اخالقی

مقدمه )پیش گفتار(

 اصول اخالقی سازمان

منشور اخالقی سازمان: خط مشی های اخالقی 
سازمان در قبال حقوق محیط درونی و بیرونی

عهدنامه های اخالقی منابع انسانی )کارکنان و مدیران(

ارکان سند جامع اخالقی 
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سند جامع اخالقی

خط مشی اخالقی بنگاه در قبال:
ـ محیط درونی و بیرونی

ـ منابع انسانی
ـ مشتریان

ـ رقبا
ـ شهروندان و منافع ملی

ـ ستادهای فرادستی
ـ حوزه های فرودستی

ـ محیط زیست 
ـ شرکا و پیمانکاران

عهد نامه های اخالقی 
منابع انسانی اصول اخالقی )ارزش ها و منش ها( منشور اخالقی بنگاه

تعامل با:
ـ خود 

ـ همکاران
ـ زیردستان 
ـ سازمان 
ـ مدیران
ـ مراجعان

و  صمیمی  صادقانه،  مواجهة  و  سلوک  1ـ  حسن 
صریح به همراه احترام اصیل و متقابل

2ـ  انصاف و پایبندی به عدالت در دو  گونة توزیعی 
و رویّه ای

داد   و  ستد  هرگونه  از  پرهیز  و  3ـ  خیر خواهی 
ناروا و غیر اخالقی

4ـ  قانون پذیری و پایبندی به مقررات و آیین نامه ها
5  ـ  رازداری، امانت داری و حفظ حریم خصوصی 
6ـ  انتقاد پذیری، پاسخگویی و مسئولیت پذیری 

7ـ  نظم و آراستگی فردی و محیطی
8ـ  تعهد حرفه ای و وفاداری سازمانی 

9ـ  صداقت و درستکاری در مقام اندیشه و عمل
و  حق  صاحبان  به  نسبت  10ـ  پیش بینی پذیری 

ذی نفعان
11ـ  قدردانی و پرهیز از ناچیز انگاری خدمات و 

تالش دیگران 
12ـ  رعایت تقوا در جنبه های فردی و اجتماعی

منشور )خط مشی( 
اخالقی بنگاه در 

قبال:

رقبا

واحدهای 
تابعه

سهامداران کارکنان و 
مدیران

مصرف کنندگان
و مشتریان

تأمین کنندگان 
کاال، مواد اولیه 
و منابع انسانی

همسایه ها، 
شهروندان و 
منافع ملی

محیط زیست 
طبیعی، حیوانی و 

انسانی
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بنگاه اخالقی مسئولیت های خود در قبال حقوق همۀ صاحبان حق در محیط درونی و 
بیرونی را به دقت تدوین و آن را به صورت بیانیه ای رسمی منتشر می کند. بیانیه های اخالقی 
گوناگونی چون اصول اخالقی، کدهای اخالقی، منشور اخالقی و سند جامع اخالقی وجود 
دارد. بیانیۀ اخالقی برای تزیین دیوار نیست بلکه برای آموزش و عمل است. بیانیۀ اخالقی 
را به همۀ همکاران یاد می دهیم تا دست به دست هم به آن پایبند باشیم. مسئولیت های 

اخالقی بنگاه دو گونه اند: عام و مشترک بین همۀ صاحبان حق و خاّص برخی از آنان. 

الف( اصول اخالقی بنگاه
مسئولیت های عام و مشترک بنگاه در قبال حقوق همة صاحبان حق

1  اصل احترام اصیل و نامشروط: همۀ صاحبان حق از کرامت و ارزش انسانی برخوردارند 
و بنگاه باید احترام نهادن به همۀ آنان را سر لوحۀ برنامه های اخالقی خود قرار دهد.

مسئولیت اخالقی بنگاه در واقع نهادینه کردن احترام به همۀ افراد)مشتریان، کارکنان، 
همسایه ها،  رقبا و...( است. مراد از احترام در اینجا، احترام اصیل و بدون چشمداشت 
و احترام نامشروط است. عنصر اصلی برخورد قاطعانه با فرد خطاکار، مواجهۀ صریح و 
محترمانه است. در برخورد با خطاکار نباید کار خطای او را به شخصیت وی سرایت دهیم. 

مسئولیت های اخالقی در بنگاه

احترام در هرگونه رفتار ارتباطی به هر دو  صورت ایجابی و سلبی باید جلوه گر شود. نکته

ایجابی: داشتن رفتاری که احساس ارزشمندی را 
به طرف ارتباط منتقل کند.

سلبی: خودداری از رفتاری که احساس حقارت را 
به طرف ارتباط منتقل کند.

با یکدیگر مواجهۀ  در شرایط عادی، هنگام ارتباط کالمی، بصری، مکتوب و... غالباً 
محترمانه داریم؛ اما در شرایط بحرانی، مثاًل وقتی بسیار خشمگین می شویم، مهارت 

برخورد محترمانه را از دست می دهیم.
2  مواجهة عادالنه: برخورداری عادالنه از فرصت ها و امکانات حق هر انسانی است.



فصل پنجم: الگوی رشد اخالقی در محیط کسب و کار

155

یکی از مسئولیت های اخالقی بنگاه، رعایت انصاف و عدالت هم در توزیع فرصت ها 
و امکانات و هم در نحوة برخوردهاست. اگر احترام که خود یک اصل مهم اخالقی 
است، به  نحو تبعیض آمیزی انجام شود، غیر اخالقی است. به عنوان مثال، نورچشمی 

پروراندن، سبب احساس تبعیض می شود.
3  حفظ حریم خصوصی؛

4  رازداری؛
5  امانت داری؛

6  مواجهۀ صادقانه و درستکاری؛
7  نقدپذیری.

ب( مسئولیت اخالقی بنگاه در قبال حقوق کارکنان
1  ارتقای کیفیت خدمات رفاهی، استفاده از ابزارهای کمک آموزشی و باز آموزی، 

به کارگیری شیوه های اثربخش ارزیابی، مشاوره و... ؛
2  توجه به رشد شخصیتی، مهارت های زندگی اجتماعی و رشد معنوی کارکنان؛

3  حفظ استقالل فردی؛
4  ایجاد نشاط و شادابی )برخورداری از محیط شاد(؛

. ...  5

ج( مسئولیت اخالقی بنگاه در قبال حقوق مصرف کنندگان )مشتریان(
غالباً مصرف کننده را در پیوند با سازمان های کسب وکار می شناسیم در  حالی  که مفهوم 
دارد.  مصرف کننده  خود،  حرفه ای  فعالیت  با  متناسب  بنگاهی  هر  دارد.  فراگیرتری 
مصرف کننده کسی است که کاال یا خدمات یک سازمان و یا بنگاه را به صورت مستقیم و 
یا غیر مستقیم به کار می برد. مثاًل در هنرستان، هنرجو نخستین مشتری و مصرف کننده 

است و در مراکز درمانی، بیمار مصرف کنندة خدمات سالمت است.
پایبندی به مسئولیت اخالقی در قبال حقوق مصرف کننده وظیفۀ اخالقی بنگاه است. 

عمل به این وظیفه در گرو شناخت مصرف کنندگان و حقوق آنان است.

خط مشی اخالقی بنگاه در 
قبال حقوق مصرف کننده 

)مشتری(
حقوق مشتری وظیفة بنگاه
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و  خود  حقوق  از  را  مصرف کنندگان  و  مشتریان  باید  و کار  کسب  در  بنگاهی  هر 
قبال  در  اخالقی خود  تعهدات  به  نسبت  آگاهی  کند. کسب  مطلع  سازمان  وظایف 
مصرف کنندگان و مشتریان، همچنین اطالع رسانی به مصرف کنندگان در خصوص 
از وظایف اخالقی بنگاه است. بنیان اخالق در بنگاه بر دو مؤلفۀ  »حق«  حقوقشان، 
و  مصرف کنندگان  حقوق  اخالقی  بنگاه  می شود.  پایه گذاری  وظیفه«  یا  »تکلیف  و 
مشتریان و وظایف سازمان در قبال آنها را برمی شمارد و حاصل آن، خط مشی اخالقی 
از منشور  اولین وجه  این خط مشی  قبال مصرف کننده و مشتری است.  شرکت در 

چندوجهی اخالق حرفه ای بنگاه های کسب وکار است.

د( مسئولیت بنگاه در قبال سرمایة اجتماعی و منافع ملی
مهم ترین مسئولیت اجتماعی شرکت، حفظ و توسعۀ منافع ملی است و همواره منافع 
جامعه بر منافع اقتصادی بنگاه مقدم است. مسئولیت اخالقی بنگاه های اقتصادی در 
برابر جامعه ابعاد مختلفی دارد و هر بنگاهی به منزلۀ یک شهروند اخالقی موظف است 

به همۀ آنها پایبند باشد.
در ادامه جهت اطالع، دو نمونه از خط مشی اخالقی شرکت ها در قبال منافع ملی 

ارائه می شود.

نمودار خط مشی اخالقی شرکت در قبال حقوق مصرف کننده و مشتری

ویژگی های خط مشی 
اخالقی شرکت در قبال 
حقوق مصرف کننده و 

مشتری

تنوع کاال و خدمات

اجتناب از تبعیض

حفظ حریم شخصی، 
رازداری و امانت داری

قیمت پایین همراه با 
کیفیت برتر

سرعت در تحویل 
کاال و خدمات

تحویل به موقع و 
بی عیب کاال

پایبندی به تعهدات

 انصاف و قسط

نقدپذیری و 
پاسخ گویی

اعتماد به مشتری

زیان نزدن به مشتری

احترام اصیل و 
نامشروط

صداقت و صراحت

خدمات قبل از فروش، 
حین فروش و پس از 

فروش
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الف( بنگاه، خود را در برابر جوامعی که در آنها زندگی می کند، مسئول می داند. به 
همین دلیل ما باید: 

1  با حمایت از نیکوکاری و نوع دوستی، شهروندان خوب جامعه باشیم و سهم خود 
را از مالیات عادالنه بپردازیم. 

2  به شکرانۀ در اختیار داشتن اموال و ابزار، از آنها به خوبی مواظبت کنیم. 
3  در ارتقا و بهبود جامعۀ مدنی، بهداشت، آموزش و دولت خوب، سهیم و شریک 

باشیم و جامعه را از فعالیت های خود آگاه کنیم.
ب( محوری ترین مسئولیت حرفه ای و اخالقی شرکت، حفظ منافع ملی است. منافع 
جامعه را بر منافع اقتصادی شرکت مقدم می دانیم و بر استیفای حقوق جامعه ای که 
در آن زندگی می کنیم تأکید داریم. خود را در برابر شهروندان، همسایگان، هموطنان 

و نسل های آتی مسئول می دانیم. به این منظور همواره بر اهداف زیر تأکید داریم:

دوام  افزایش  منظور  به  محصول  کیفیت  1ـ  ارتقای 
محصوالت

13ـ  صرفه جویی در استفاده از منابع و پرهیز از اتالف 
منابع محدود

14ـ  اطالع رسانی صحیح و آگاهی دادن به شهروندان          2ـ تالش در جهت توسعة صنعتی و تولید علم در کشور         

15ـ  نقدپذیری، پاسخ گویی و مواجهة  صادقانه و صریح 3ـ پایبندي به اصول و قوانین حاکم بر کشور
با مردم و جامعه

اجتماعی، عمرانی  اقتصادی،  4ـ  مشارکت در طرح های 
و امور خیریه 

با  مرتبط  استانداردهای  ارتقای  و  توسعه  16 ـ  تعریف، 
صنعت

5 ـ  همکاری در تدوین قوانین، مقررات و آیین نامه های 
17ـ معرفی و حمایت از خبرگان صنعت مرتبط با صنعت 

6   ـ  ایفای به موقع حقوق ادارات، سازمان ها و نهادهای 
18ـ مشارکت در توسعة اشتغالکشور

19ـ مشارکت در ارتقای سطح رفاه عمومی  7ـ توزیع عادالنة فرصت ها

و 8 ـ تالش در جهت رعایت بهای عادالنة محصول  سبز  گروه های  از  حمایت  و  سبز  تفکر  20ـ  ترویج 
سازمان های مرتبط با محیط زیست  

9ـ  رعایت اصول و استانداردهای زیست محیطی و تالش 
21ـ  توسعة دانش و فناوری حفاظت محیط زیست  در جهت کاهش آالیندگی محیط زیست

22ـ تالش در بهبود و احیای محیط زیست  10ـ اعتالی صنعت مربوطه و صنایع جانبی  

23ـ  مشارکت در ارتقای فرهنگ عمومی و حفظ میراث 11ـ توسعة برنامه های بازیافت   
فرهنگی و تاریخی

24 ـ  رعایت حقوق همسایگان12 ـ احترام به هنجارهای اجتماعی و ارزش های دینی

25ـ مشارکت در ترویج ورزش، هنر و فرهنگ نشاط، شادی و امیدواری

مسئولیت های  و  ملی  منافع  اجتماعی،  سرمایۀ  قبال  در  بنگاه  مسئولیت  دربارة 
اجتماعی شرکت ها تحقیق کنید.

پژوهش کنید
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زیست اخالقی الگوی رشد اخالقی در 
محیط کسب وکار

تدوین الگوی رشد، طراحی 
مدل و تدوین نقشۀ راه 
ترویج اخالق حرفه ای

بخش 
پنجم

تدوین الگوی رشد، طراحی مدل و تدوین نقشة راه ترویج 
اخالق حرفه ای

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

آیا روزمرگی و یکسان بودن محیط کار و زندگی نشاط آور است یا کسل کننده؟
برای عبور از بن بست روزمرگی چه اقدامی ضروری است؟

آیا داشتن الگوی رشد می تواند بنگاه را از یکنواختی خارج سازد و به سمت تحول 
و پیشرفت هدایت نماید؟ 

فکر کنید

تدوین الگوی رشد اخالق حرفه ای

1ـ اخالق منابع انسانی                                                            2ـ اخالق کسب و کار

نظام های حرفه ای

ساختار و مناسبات ارتباطی در بنگاهفرایندهای حرفه ای

قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل های باال دستی و قواعد عرفی 
حرفه ای در حوزة کسب و کار

محیط فیزیکی اعم از فضاهای بهداشتی و رفاهی کارکنان و مراجعین شامل نمازخانه، 
سرویس بهداشتی، آبسردکن، بوفه، مناسب سازی فضای تردد طبقات و ...

ممیزی و ارزیابی اخالقی )حسابرسی(
بازمهندسی اخالقی و بهینه سازی
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زیست اخالقی؛ آرزو یا هدف

دربارة تدوین الگوی رشد اخالقی در بنگاه گفت وگو کنید.

گفت وگو کنید را  پروازانه  بلند  آرزوهاي  بگیرید که  را در نظر  تمایز آرزو و هدف: دانش آموزي 
در سر مي پروراند اما هیچ حرکت، برنامه و تالشي ندارد. برخالف او، دانش آموز 
دیگری است که ورود به رشتۀ خاصي در دانشگاه را به منزلۀ هدف تعریف مي کند 

و براي رسیدن به آن با برنامه تالش مي کند.
به نظر شما تفاوت این دو دانش آموز در چیست؟ 

مدیري که در رهبري بنگاه رشد اخالقي را هدف قرار مي دهد، براي رسیدن به آن، 
سرمایه گذاري و برنامه ریزي مي کند. نخستین مسئلۀ این مدیر، جست  وجو از الگوي 

رشد اخالقي بنگاه است.
برای تبدیل زیست اخالقي بنگاه از آرزو به هدف باید به نکات زیر توجه نمود:

 با شتابزدگی و ساده انگاری نمی توان به دنبال زیست اخالقی بود. 
  سهل انگاری، عافیت طلبی و شتابزدگی سه دشمِن رشد اخالقی بنگاه هستند. 

  رشد اخالق، چه در مقیاس جامعه و چه در مقیاس بنگاه، امري تدریجی و همراه 
با تحمل رنج و ترک عادات منفی است.

 ترویج اخالق حرفه ای با صبوری و تحمل رنج ممکن مي شود. 
 تحول آنی در اخالقی سازی بنگاه، امری نادر است.

 ترویج اخالق در بنگاه با حلم و صبوری تحقق می یابد.

نکته برای اخالقی شدن بنگاه، داشتن آرزو کافی نیست بلکه باید هدف داشت.

      فعالیت کالسی
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نمی توان فرد یا سازمانی را به صورت کامل اخالقی و یا غیراخالقی انگاشت. این تلقی 
و قضاوت، از موانع رشد اخالقی بنگاه است. انسان ها و سازمان ها به تدریج مراحل 
رشد اخالقی را از صفر تا نزدیک به بی نهایت می پیمایند. الگوی عملیاتی رشد اخالقی 
باید شیوه های گذار از وضعیت بد به خوب و از وضعیت خوب به عالی را در درجه های 

بی شمار آن ترسیم کند.

انگارۀ »یا اخالقی یا غیراخالقی«

چگونه می توان از آرزو به هدف دست یافت؟
» دانستن«، چگونه به » خواستن« تبدیل می شود؟

جامع  سند  و  فراگیر  اخالقی  بیانیۀ  تدوین  )سیستمی(،  راهبردی  نگرش  اقتضای 
قابل  مطلوب  وضع  با  رخنه سنجی  و  موجود  وضع  سنجش  براساس  بنگاه  اخالقی 

دسترس در برنامۀ زمانی کوتاه و میان مدت است. 

1ـ قانون )الزام بیرونی(

منافع، سود  به  توجه  2ـ 
و پیامدهای اخالق ورزی

3ـ توجه به ضرر، آسیب 
و پیامدهای زیانبار 

اخالق گریزی

4ـ عادت و خوگرفتن به 
اخالق

5 ـ بصیرت )قدسی انگاری 
اخالق(

6  ـ عشق
راه های تبدیل دانستن به 

خواستن

اخالق ورزی اصیل در حرفه گرایی

      فعالیت کالسی

اخالق ورزی اصیل 
در حرفه گرایي

 ارزیابی 
)حسابرسی 
اخالقی(

تدوین و اجرای 
برنامه های گذار 
از وضع موجود به 

وضع مطلوب

ترسیم وضعیت 
مطلوب قابل تحقق 
در بازة زمانی 3 و یا 

5 ساله

بررسی وترسیم 
وضعیت موجود 
)ارزیابی اخالقی(
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یکي از ویژگي هاي بنگاه اخالقي آن است که در همۀ ابعاد حرفه اي خویش نظام مند 
باشد. استخدام، ترفیع، تعدیل، پاداش، حقوق و مزایا، جذب منابع مالي و اعتباري،  
تهیۀ مواد اولیه، آموزش و توسعه و تحقیق، کیفیت تولید، بهره وري، بهداشت و ایمني 
کار، رفاه کارکنان و مدیران، بازار فروش، ارزیابي علمکرد ساالنه، سود و زیان و... امور 
نیازمند نظام جامع و اقدام در چهارچوب آن نظام می باشند و  مختلفي هستند که 

داشتن چنین نظامی قطعاً نسبت به روش هاي سلیقه ای، اخالقي تر است. 

تحقق اهداف اخالقی بنگاه در گرو نظام مند کردن همة 
امور در حرفه

گفت وگو کنید چرا در حوزة کسب   و  کار باید نظام نامۀ جامع و برنامۀ مدونی برای اخالقی سازی 
همۀ امور داشته باشیم؟

دالیل اخالقی بودن و نظام مند کردن همة امور عبارت اند از: 
1 منع تصمیمات سلیقه ای؛

2 اعتمادسازی راسخ، پایدار و فراگیر محیط نسبت به بنگاه و ترویج آن؛
3 تحقق شایسته ساالری؛

4 استقالل و مسئولیت پذیری افراد و واحدهای تابعه؛
5  کاهش تبعیض و ظلم به فرودستان )رعایت حقوق همۀ عناصر درون و برون(؛

6 افزایش نرخ پیش بینی پذیری؛
7 اصالح و تسهیل در رابطۀ دو سویه؛

8 زمینه سازی برای تحول در عین داشتن ثبات؛
9 تقویت قوانین و کاهش امکان دور زدن قانون؛ 

10  شفاف سازی شبکۀ پیچیدة عوامل و مالک های ارزیابی، سنجش، مقایسه و داوری.
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مدیریت اخالق مدار و اخالق ورزی اصیل در بنگاه، برای ترویج و تحقق رشد اخالقی صرفاً 
به صدور بیانیه و تدوین سند جامع اخالقی و زدن منشور اخالقی به دیوار بسنده نمی کند 
بلکه با شناخت دقیق زمینه ها و موانع رشد اخالقی، فرصت ها و تهدیدها به شیوه ای 
با سند اخالقی،  بنگاه، متناسب  را در  ترویج اخالق  راه  نقشۀ  و  برنامۀ جامع  نظام مند 

طراحی کرده و بر اجرای آن تأکید، حمایت و نظارت می نماید.

نقشة راه ترویج اخالق حرفه ای

اخالِق سازمان 
)بنگاه(

اخالق در حرفه

اخالق منابع 
انسانی

بیان شایستگی ها

سنجش شایستگی ها

اخالق فرایندها 
و نظام های 
حرفه ای

ویژگی های بنگاه اخالقی

مسئولیت های اخالقی بنگاه در قبال حقوق محیط 
درونی و بیرونی )منشور اخالقی(

مدیریت اخالقی بنگاه

رهبری اخالقی بنگاه

ـ آموزش و ترویج اخالق
ـ تصمیم گیری و سیاست گذاری

هدایت، حمایت، نظارت

شایستگی های اخالقی افراد در 
این حرفه )منش اخالقی(

مسئولیت های اخالقی افراد در 
این حرفه )عهدنامة اخالقی(

فرایندهای اخالقی / اخالقی سازی 
فرایندها

مسائل اخالقی در فرایندهای 
عملیاتی
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همان گونه که اخالق در افراد، فراتر از رفتار، به ملکه و منش درونی آنها اشاره دارد 
به طوری که سبب صدور رفتار خوب به نحو بیش و کم پایدار می شود، فضیلت ها و 
مسئولیت های اخالقی در بنگاه نیز باید به نحوی تثبیت شود که به صورت پایدار و 

ثابت تحقق یابد.

نقشۀ راه ترویج اخالق حرفه ای را در یک بنگاه، متناسب با حرفۀ تخصصی خود، با 
توجه به سه بُعد اخالقی سازی )منابع انسانی، فرایندها و نظام های حرفه ای و بنگاه 

اخالقی( طراحی و ترسیم نمایید.

ممّیزی اخالقی تصمیم ها،  اقدامات و فرایندها

فرایند و نظام های حرفه ای
فرایندها می توانند زمینۀ مناسبي برای رشد اخالقی باشند. به همین سبب، ممّیزی 
اخالقی فرایندها ضروری است. مثاًل فرایند نظارت مي تواند به جاي اینکه مچ گیرانه و 

رواج دهندة اخالق گریزی باشد، بر راهنمایی پیشگیرانه استوار گردد.

براساس روندنمای نظام مندسازی و دالیل مطروحه که به تحقق اهداف اخالقی 
بنگاه می انجامد، پژوهش کنید.

پژوهش کنید

      فعالیت کالسی
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الگویي که در اینجا پیشنهاد مي شود برآمده از رهیافت بین  رشته اي به مسئلۀ رشد 
اخالقي بنگاه است. این الگو، رشد اخالقي بنگاه را در شش گام قابل تحقق مي داند 
مهارت هاي  خود انگیختگي،  درون انگیختگی/  شناخت،  بازانگاري،  از:  عبارت اند  که 

رفتاري، بازمهندسي و حمایت قانون.

شش گام براي رشد 
اخالقي بنگاه

الگوی رشد اخالقی در 
محیط کسب و کار 

دستورنامۀ تحقق اخالق

بخش 
ششم

دستورنامة تحقق اخالق

اهداف توانمند ساز و شایستگی های این بخش

به نظر شما گام های اساسی برای طراحی الگوی رشد اخالقی شامل چه مواردی 
می باشد؟ 

اولین گام در تغییر و حرکت به سمت اخالقی شدن خودمان و بنگاه چیست؟
آیا اصالح انگاره های ما می تواند اولین گام تلقی شود؟ چرا؟

فکر کنید

الگوی آموزش و ترویج اخالق حرفه اي  در بنگاه

این شش گام، شامل همۀ عناصر مهم 
و  فرایندها  انسانی،  )منابع  سازمان 

الزام های قانونی( مي شود.

باز انگاری

شناخت و نگرش اخالقی

خودانگیختگی

مهارت رفتار اخالقی

باز مهندسی فرایندها و نظام های حرفه

حمایت حقوقی از اخالق
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گام نخست: بازانگاري
نخستین گام در تغییر رفتار، تحلیل نگاه و تلقي افراد است. رفتار ما با دیگران ریشه 
در نگاه ما به آنان دارد. تلقی ما از خود، دیگران و محیط زیست نحوة تعامل ما با خود، 
با نگاه آنان به  دیگران و محیط زیست را تعیین می کند. بین کارگریزی کارمندان، 

مدیران و بنگاه خود نسبت معناداری وجود دارد.

گفت وگو کنید در یک بنگاه کسب و کار تولیدی، کارمندان در کدام یک از نگاه هاي زیر )الف تا و(: 
1 کارگریزی دارند؟

2 وجدان کاری باال می یابند؟ 
3 سالمت اداری را تهدید مي کنند؟

الف( بنگاه، گاوی است که باید آن را دوشید.

از سرش  هم  مو  یک  که  است  خرسی  بنگاه،  ب( 
بکنی غنیمت است.

ج( بنگاه، ببری تیزدندان و بی رحم است که هر چه 
از آن دوری کنی خردمندانه است.

د( بنگاه، پلی است که باید از آن گذشت.

هـ( بنگاه، کشتی ای است که با آن در سفریم.

و( بنگاه، خانواده ای است که نیمۀ زندگی ما با آن 
است.
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ارتباطی کنشگر در محیط  رفتار  در  را  اخالق  انگاره: همان گونه که  ابعاد و مراتب 
سیصدوشصت درجه طرح کردیم، ریشۀ پنهان رفتار هم نگاه فرد به همۀ عناصری 
است که در چنین محیطی قرار دارند و آن شامل نگاه به خود، تلقی فرد از خدا، انگارة 
فرد از دیگران )همسر، همسایه، فرزند، مدیر باالدست، کارمند فرودست و...( و نگاه 

وی به طبیعت و حیوانات است.
به همة  افراد نسبت  بازانگاری  یا  نگاه  بهبود  گام نخست در تغییر رفتار، اصالح و 

عناصر ارتباطی است. 
این امر نیازمند برنامۀ آموزشی اثربخش برای افزایش توانایی افراد و منابع انسانی در نقد 
نگاه خود به همۀ عناصر موجود در محیط سیصدوشصت درجه است. تواِن نقد نگاه خود، 

از مهم ترین مصداق های خودارزیابی )محاسبۀ نفس( است و آن را می توان آموخت.

سه بعد مهم انگاره در کامیابی ما
توانایی دیدِن خود، چه در آینۀ دیگران و چه در آینۀ خود، رمز اصالح نگاه است. 

بنگاه های اخالق گرا در گام نخست به سنجش و تحلیل انگاره ها می پردازند.

نگاه ما به محیِط کسب و نگاه ما به زندگی مان
کار مان

نگاه ما به کارمان

سنجش خودانگاری منابع انسانی

انگارة آنان از یکدیگر به ویژه در تعامل فرودست و فرادست

انگارة آنان از بنگاه

انگارة آنان از تلقی دیگران دربارة خود

انگارة مشتریان، تأمین کنندگان و سایر ذی نفعان از بنگاه

با تشکیل گروه، انگارة خود از یکدیگر، از هنرستان، از مسئوالن هنرستان و والدینتان 
از شما را بررسی و ترسیم نمایید.

      فعالیت کالسی
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گام دوم: بازشناسی مسئولیت های اخالقی
اخالق ورزی در گرو شناخت مسئولیت ها و وظایف اخالقی است. شناخت وظایف اخالقی 
نیاز به استمرار و نو شدن دارد زیرا مسئولیت اخالقی ما تابع حقوق کسانی است که در 

محیط سیصدوشصت درجۀ زندگی شخصی و یا شغلی ما قرار دارند. 
بنگاه های اخالقی برای افزایش شناخت اخالقی، مسئولیت های اخالقی در بنگاه )شامل 
وظایف اخالقی بنگاه و منابع انسانی( را به صورت منشور اخالقی بنگاه و عهدنامه های 
اخالقی کارکنان در سند جامع اخالقِی بنگاه تدوین می کنند و آن را به همۀ منابع 
انسانی آموزش می دهند. عالوه بر آن، وجود کارشناسان اخالق در بنگاه، منابع انسانی را 

یاری می کند تا در موقعیت های جدید بر وظایف اخالقی خود آگاه شوند.

گام سوم: خود انگیختگی
خودانگیختگی را می توان از طریق آموزش اثربخش ایجاد و تقویت کرد. رهاورد دانش 
روان شناسی، تعلیم و تربیت و نیز آموزه های اسالمی، یاور سازمان یادگیرنده می شوند. 
برگشت دادن به ساحِت انسانی و فطری، ارتقای سطح خودباوری، ایمان و تحول وجودی 
و از همه مهم تر وجود اسوه های اخالق، خودانگیختگی را به میان می آورد. نظام های 

اخالق دینی به سبب قدسی انگاری اخالق، بر انگیزه های درونی استوار می شوند.
پایبندي به اخالق نیازمند انگیزة کافی است. مراد از انگیزه، عاملی است که در فرد 

شوق بیافریند و او را به رفتار اخالقی سوق دهد. اما انگیزه کدام است؟ 

نکته
سه نکتة مهم در آغاز فرایند تربیت اخالقی انگیزة بیرونی

)عوامل برانگیزاننده مانند پاداش نقدی، تشویق، ترفیع و محرومیت از پاداش(
1  بازرگان صفتی در اخالق، سبب تهی شدن اخالق می شود. بسنده کردن به انگیزة 
بیرونی سبب می شود فرد در پایبندی به اخالق، ریاکار و منفعت طلب باشد و 

اخالق را به ابزاری برای سودجویی شخصی و یا شهرت  طلبی تبدیل کند.
2  انگیزة بیرونی، فرد را با مسئولیت اخالقی چنان که باید درگیر نمی کند.

3  چندی، چگونگی، میزان تأثیر و پایدارِی اثر، در انگیزة بیرونی افراد خردسال و 
بزرگسال متفاوت است.
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تمایز بین انگیزه های بیرونی و درونی 

انگیزة درونیانگیزة بیرونی

1ـ خوبی کردن به زیردستان وظیفۀ اخالقی است. 
عمل  به  این  وظیفه  ممکن است به انگیزة  خدمت  
)نوعی  باشد  بهره وری  افزایش  و  به  آنان  بیشتر 

دادوستد و منفعت طلبی و فاقد اصالت است(.
2ـ انجام کار نیک و فرونهادن کار زشت به صورت 
الزام )بیرونی و یا درونی( و امر تحمیل شده بر فرد 

تحقق می  یابد. 

1ـ  ممکن است به سبب ریشه دار بودن مرّوت و 
جوانمردی در درون باشد. )اخالق ورزی، نامشروط 
عوامل  از  فرد  آزادی  سبب  و  است  خالصانه  و 
بیرونی، جوشش اخالق از درون، عشق و دلدادگی 

فرد به اصول و ارزش های اخالقی می شود(. 
2ـ میوة انگیزة درونی، وفاداری شگفت آور به اخالق 
به  فرد  پایبندی  مانع  چیزی  که  به گونه ای  است 

مسئولیت اخالقی نمی شود.

در موارد فراوانی، وظایف اخالقی خود را در قبال حقوق دیگران می شناسیم اما 
از انجام این وظایف کوتاهی می کنیم. چگونه می توان بین این رخنه )می دانم و 

می خواهم( ارتباط برقرار نمود؟

گام چهارم: مهارت اخالق ورزی

گاهی، هم وظایف اخالقی را می شناسیم و هم می خواهیم به آنها پایبند باشیم گفت وگو کنید
اما در موقعیت های دشوار قرار می گیریم و خود را از انجام رفتار اخالقی ناتوان 
تکانه های  دچار  می بینیم،  ستم  ناحق  به  یا  و  می شنویم  ناسزا  وقتی  می یابیم. 
امثال  و  دیگران  به  احترام  صراحت،  مدارا،  صبوری،  حلم،  از  می شویم،  هیجانی 
می توان خوی  نیست. چگونه  آسان  رفتاری  تغییر سبک  ناتوان می گردیم.  اینها 
صریح،  رابطه ای  ایجاد  توانایی  قاطعیت،  کرد.  تبدیل  قاطعیت  به  را  پرخاشگری 
است. چنین  ارتباط  استقالل طرف  و حفظ  متقابل  و  اصیل  احترام  با  صمیمی، 

توانایی را چگونه می توان به دست آورد؟ 

آموزش قاطعیت و به طور کلی اصالح سبک رفتار ارتباطی، برنامه های آموزشی مؤثری 
رفتار  مهارت های  و  می خواهد  بحرانی،  مهارت  شرایط  در  به ویژه  اخالق ورزی  دارد. 
اخالقی، قابل یادگیری هستند. سازمان نمی تواند بدون برنامه های مهارت افزایی، انتظار 

داشته باشد که با پند و نصیحت و یا تشویق و تنبیه در ترویج اخالق کامیاب گردد.

      فعالیت کالسی
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گام پنجم: بهینه سازی فرایندها و زیرساخت ها )باز مهندسی(
بدون بهینه سازی فرایندها و زیرساخت ها نمی توان به اخالق ورزی منابع انسانی امید 
داشت. بنگاه باید به گونه ای باشد که اخالق ورزی در آن آسان و اخالق ستیزی در آن 

دشوار باشد. 
ساختار بنگاه و مناسبات استوار بر آن، شرح وظایف، طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ها 
و فرایندها هم می توانند زمینه ساز رشد اخالقی منابع انسانی باشند و هم مانع رشد 

اخالقی در بنگاه گردند. 
در شیوة سنتی، ارتباط با کارکنان برای ارائۀ خدمات به شهروندان می تواند معضالت 
اخالقی فراوانی را به میان آورد از جمله پرخاشگری کارکناِن خسته از کار و توهین به 
مراجعه کنندگان، تبعیض در توزیع، رویّه و رفتار غیر اخالقي، رشوه، کارچاق کنی و... .
لزوم باز مهندسی: چنانچه ارائۀ خدمات از طریق ارتباط متقاضی ها با پورتال صورت 
گیرد، زمینۀ این رفتارهای غیراخالقی از بین می رود. همان طور که دولت مجازی در 
بخش خدمات دولتی راهی برای سهولت، سرعت، پیش بینی پذیری، عدالِت توزیعی و 
رویّه ای و سالمت اداری شناخته مي شود، در بنگاه نیز باز مهندسی فرایندها و ایجاد 
پورتال برای کوتاه کردن مسیر دسترسی به خدمات می تواند از آسیب پذیری بنگاه بکاهد. 
باز مهندسی، به عنوان یکی از عوامل، تأثیر فراوانی در پیشگیری و درمان مفاسد اداری 
و معضالت اخالقی در بنگاه دارد. البته با استقرار پورتال مجازی بدون نظارت، امکان 
اطالعات  از  سوءاستفاده  می آید.  میان  به  آسیب زاتر  شاید  و  دیگر  گونه ای  از  فساد 
که  هستند  مفاسد  این  از  نمونه هایی  سازمان یافته  فساد  و  اختالس  شده،  انباشته 

پیشگیری و عالج این مفاسد را نیز می توان با باز مهندسی مداوم برطرف نمود.

گام ششم: حمایت قانون از اخالق

گفت وگو کنید از ساختار و شرح  به منزلۀ عامل غیرانسانی مدخلیت دارد،  بنگاه  همۀ آنچه در 
وظایف تا مقررات و آیین نامه ها می تواند در پیشگیری و یا رواج معضالت اخالقی 
تأثیر گذار باشد. توضیح دهید که سازمان های اخالقی چگونه مي توانند باز مهندسی 

اخالقي را برای ترویج اخالق در بنگاه خود به اجرا درآورند؟

براي کنترل افراد حریص و اصالح ناپذیر و یا کسانی که قانون را نادیده می انگارند 
و یا آن را دور می زنند چه راه حل هایي پیشنهاد مي کنید؟

وجود افراد حریص و اصالح ناپذیر هر چند اندک باشند، تهدیدی بزرگ برای سالمت 
بنگاه و مانع رشد اخالقی در بنگاه می شوند اما الزام قانونی و نظارت نظام مند در مهار 

      فعالیت کالسی
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آنان مؤثر است. وقتی کسی علی رغم وجود برنامه های مؤثر و گام های پنج گانه برای رشد 
اخالق در بنگاه، عملکردی اخالق ستیز و نامطلوب دارد، نیازمند به الزام قانونی است. 

در حمایت قانون از اخالق چند نکته وجود دارد:

1  حمایت قانون از اخالق و مواجهۀ قانونی با بداخالقی، شرط الزم است ولي کافي 
نیست. توجه نکردن به این نکته سبب تبدیل اخالق به قانون مي شود. اخالق بسی 
فراتر از قانون است و در بسیاری از شئون زندگی فردی، شغلی و اجتماعی که 

قانون در آنها ساکت است، مسئولیت اخالقی وجود دارد.
2  مواجهۀ قانونی با بداخالقی نقش بازدارندگی از طریق الزام بیرونی دارد و آن را 
نمی توان به جای انگیزه های درونی نهاد. میزان پیشگیری و درمانگری آن محدود 

است مگر آنکه با ابزارهای اخالقی، قانون پذیری را در شهروندان نهادینه کرد.
3  قصۀ پرغصۀ دور زدن قانون را چگونه می توان به پایان برد؟ دورزدن قانون در همۀ 
جوامع، مشکلي است که کم و بیش مشاهده مي شود. براي جلوگیري از این مشکل، 
الزم است قانوني وضع شود که جامع و فراگیر، شفاف و گویا، دقیق و غیرقابل تفسیر 
با  بخواهند  افرادي که  براي  از سوي دیگر،  و  باشد  افراد گوناگون  تعبیر توسط  و 

شیطنت، قانون را دور بزنند، مجازات بازدارنده اي پیش بیني و اِعمال گردد.
4  حمایت قانون از اخالق به شرطی می تواند به ترویج اخالق کمک کند که قانون گذار 
به ممّیزی اخالقی آنچه تصویب مي کند، بپردازد. ممّیزی اخالقی قانون و مقررات 
به معنای پرسش از منصفانه بودن، عادالنه بودن و سازگاری آنها با اصول ارزش های 

تبدیل اخالق به قانون

نقش بازدارندگی از 
طریق الزام بیرونی

اِعمال قانون به عنوان 
گام آخر

گرفتار شدن در دام دور 
زدن قانون

عدم امکان تناسب 
مجازات با جرم و اِعمال 

عدالت رویّه ای

احراز اخالقی بودن 
قانون
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انسانی است. یکی از وظایف اخالقی قانون گذار احراز اخالقی بودن قانون است. این 
امر درخصوص آیین نامه ها و مقررات مصوب بنگاه اهمیت بیشتری دارد.

5  نحوة اجرای قانون و مقررات نیز مهم است. گاهی در مقام اِعمال قانون و اجرای 
مقررات از شیوه های ناروا و غیراخالقی استفاده مي شود. اقتدار همراه با صمیمیت، 
تناسب مجازات با جرم و عدالت رویّه ای مهم ترین شاخص های اخالقی در مقام 

اِعمال قانون می باشند.

نکته 1  اِعمال قانون، گام آخر است مگر در شرایط بحرانی و خاص. برخورد قانونی، 
پس از آموزش مؤثر اخالق و بهینه سازی فرایندهاست. آغاز به ترویج اخالق از 

طریق اِعمال قانون نیست. 
اثربخش اخالق که  2  پنددهی را نباید به صرف نصیحت خالصه کرد. آموزش 
خودانگیختگی  افزایش  و  رفتاری  مهارت های  افزایش  نگاه،  تغییر  به  بتواند 

بینجامد، شرط اثربخشی اِعمال قانون در ترویج اخالق است.

با توجه به مطالب گفته شده در فصل های پنج گانه، با تشکیل گروه هاي سه نفره، 
دربارة اخالق حرفه ای در بنگاه کسب وکار، هر گروه یک روزنامۀ دیواری )پوستر( 

تهیه و ارائه نمایید. 

پژوهش کنید
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