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چیستی و چرایی اخالق مدیریت


چکیده
امروزه الزامات سازمانی تأثیری گریزناپذیر بر حیات و رفتار فدردی و اجتمداعی مدا دارندد و از ایدن رهگدذر ،منشدأ
بسیاری از کنشهای اختیاری و صفات اکتسابی ما آدمیان خواهند بود .در چنین وضعیتی بسیار محتمل است کده
مسئولیت اخالقی این کنشها و صفات نه بر عهدۀ افراد و گروهها ،بلکه تدا حددود زیدادی بدر عهددۀ سدازمانها و
نهادهای اجتماعی باشد .سازمانها و نهادهای اجتماعی بدا شخصدیت حقوقیشدان متعلدق مسدئولیت اخالقدی
میشوند کده وظیفدۀ پیگیدری و تدأمین الزامدات ایدن مسدئولیت بدر عهددۀ مددیران آن سدازمانها و نهادهاسدت.
به این ترتیب ،مفهوم «اخالق مدیریت» شکل میگیرد که در این مقاله نخست به روشی توصدیفی ۔ تحلیلدی و بدا
نگاهی تازه این مفهوم را بازخوانی کردهایم و با عنایت بده ویژگیهدای کداربردی مسدائل اخالقدی در مددیریت بده
اشکاالتی که ممکن است بر ضرورت اخالق در عرصۀ مدیریت وارد شود ،پاسخ گفتدهایم و در ادامده ،تقریرهدای
گوناگونی که از ضرورت اخالقی بودن مدیران در متون اخالق کاربردی این حوزه آمده است را با اتخاذ رویکدردی
اسالمی ،تحلیل و بررسی کردهایم .در نتیجۀ ایدن تحلیدل ،کوشدیدهایم تدا بدا اصدالح انگارههدای کارکردگرایانده و
سودانگارانۀ محض ،به نگاهی اصیل و نامشروط به ضرورت اخالق برای مدیریت دست یابیم.
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اخالق مدیریت به عنوان یک موضوع ُپدر دامنده ،بدا موقعیتهدایی سدر و کدار دارد کده متضدمن
ِ
محتوای اخالقی هستند و مدیران در زندگی کاری خود بدا آنهدا مواجهاندد .مقصدود از محتدوای
اخالقی مسائل ،تصمیمها یا رفتارهاییاند که احکام درست در مقابدل خطدا ،انصداف در مقابدل
بیانصافی یا عدالت در مقابل بیعدالتی را دربر دارند ،یعنی این موقعیتها موقعیتهایی هسدتند
که ممکن است در آنها مخالفتهایی دربارۀ آنچه دستهای از افعدال یدا تصدمیمها را درسدت یدا
اخالقی میسازد ،و جود داشته باشد (.)Klikauer, 2010: 2
هنگامی که از «اخالق مدیریت» سخن میگوییم ،همچنین الزم است میان آن چه امدروزه از
عملکرد مدیران مشاهده میکنیم و آنچه آنان بایستی به عنوان مدیرانی اخالقی انجام دهند ،تمدایز
توصدیفی
قائل شو یمّ .اولی را اغلدب «اخدالق توصدیفی» مینامندد ( )Harrison, 2005: 8اخدالق
ِ
مدیریت ،عملکرد اخالقی مدیران یا رفتارها و تصمیمهای مرتبط با اخالقی بودن یا نبودن آندان را
توصیف و گزارش میکند .در مقابل ،هنگامی که از آنچه مدیران «بایستی» انجدام دهندد سدخن
ً
میگوییم ،عمدتا گفته میشود که به «اخدالق هنجداری» پرداختدهایم .در ایدن مقالده مدا هدم بدا
اخالق توصیفی و هم با اخالق هنجاری سر و کار خواهیم داشت ،ولی بیشترین دلمشدغولی مدا
هنجاری مدیران و آنچه مدیران باید انجام دهند تا ماهیت اخالقی خدود و
مربوط است به اخالق
ِ
فضای اخالقی سازمانشان را ارتقا بخشند.
ش
هنجاری مدیریت ،رفتارهای مدیران را به سه الیده تقسدیم میکنندد :الیدۀ اول،
گاه ،در اخالق
ِ
ّ
رفتارها وتصمیمهای ضد اخالقی در مدیریت است ،مانند دروغگویی ،تقلب ،سرقت و ارتشدا .
الیۀ دوم رفتارهای اخالقی در مدیریت است ،یعنی آن دست رفتارهایی که استانداردهای حداقلی
اخالقی را حاصل میکند و بر مرزهای اخالقدی متمرکدز میشدوند مانندد صدداقت و تبعیدت از
قوانین سازمانی .اما الیۀ سوم رفتارها و تصمیمهای اخالقدیای هسدتند کده از مرزهدای اخالقدی
باالتر رفته و از این مرزها تخطی میکنند مانند رفتارهای خیرخواهانه که قددری از مدرز عددالت
عبور میکنند یا رفتارهای افشاگرانه در سازمان کده پدا را فراتدر از مدرز تبعیدت و التدزام بده قدوانین
سازمانی مینهند (.)Trevino et al, 2006: 952
همچنین اخالق مدیریت را میتوان مؤلفهای از مسئولیت اجتماعی یدک سدازمان یدا شدرکت یدا
بنگاه اقتصادی دانست .در پنجاه سال گذشته همواره ارباب کسب و کار به ایدن مطلدب فدرا خواندده
شدهاند کده بیشدتر بده مسدئولیت اجتمداعی ّ
توجده کنندد ( )Carroll, 1999: 142بده ایدن معندا کده از
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ویژگیهای مسائل اخالقی مدیریت

یکی از بحثهای مهمیکه هم در شناسایی مباحدث اخدالق مددیریت و هدم در ایجداد توجده و
انگیزه برای تفکر در این حدوزه نقدش پررند و پدر فایددهای دارد ،بحدث از ویژگیهدای مسدائل
اخالقی در مدیریت است .یک راه برای شناسایی ویژگیهای مسائل اخالقدی شناسدایی ماهیدت
ّ
تصدمیمهایی اسدت کده بدرای حددل آن مسدائل گرفتدده میشدود .محققددان ،ویژگیهدایی را بدرای
تصمیمهای اخالقی در مدیریت بر میشمارند (هسمر۲۶ :138۲،۔  )۲8که عبارتاند از:
الف) بیشتر تصمیمهای اخالقی در مدیریت پیامدی گسترده و درا مد دارند .بدرای مردال ،اگدر
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سازمانهای کسب و کار ،آشکارا انتظار میرود که نهتنها سودآور و تابع قانون باشدند ،بلکده متصدف
ً
صفات خوب اخالقی باشند تا بتوان آنها را به یک شهروند خوب صنفی توصدیف کدرد .مطمئندا
به
ِ
گونههای دیگری از مسئولیت که در سازمانها وجدود دارد (از قبیدل سدودآوری ،متابعدت از قدانون و
نوعدوستی) همگی مضامین اخالقی دارند ،ولی ایدن مضدامین همگدی بده طدور یکسدان از سدوی
جامعه طلب نمیشوند گر چه جامعه از سازمانهای تجاری انتظار دارد کده سدودآور باشدند زیدرا
سودآوری پیششرط بقا و موفقیت آنهاست ،ولی سودآوری به عندوان «آنچده سدازمان بدرای خدود
انجام میدهد» در نظر گرفته میشود در حالیکه پیروی از قانون ،اخالقی بودن و شدهروند صدنفی
خوب بودن بهعنوان «آنچه سازمان برای دیگران (جامعه یا دیگر ذینفعدان) انجدام میدهدد» ،دیدده
میشود .روشن است که سازمان ،شرکت یا بنگاه با هویت فیزیکال و مادی خدود قابدل اتصداف بده
اخالق یا مسئولیت اخالقی نیست .مسئولیت اخالقی تنها دربارۀ انسان صددق میکندد و از ایدنرو،
وظیفۀ پیگیری تأمین مسئولیتهای اخالقی سازمان یا شرکت یا بنگاه به عهده مدیران آن است.
دلمشغولی و دغدغۀ اصلی ما در این مقاله ناظر به این نکته اسدت کده بسدیاری از معضدالت
اخالقی در حوزۀ مدیریت ،چهبسا ناشی از عددم آشدنایی دقیدق بدا مفهدوم و ماهیدت اخدالق در
َ
مدیریت است و این عدم آشنایی خود مسئلهای است که باعث خلط اخالق بدا قدانون ،حقدوق و
دیگر ابعداد علمدی در عرصدۀ مددیریت شدده اسدت .از ایدنرو ،کوشدیدهایم بدا بیدان و ارزیدابی
ویژگیهای مسائل اخالقی در مدیریت و اصالح انگارهها و تلقیهدای نادرسدت از آن و ارزیدابی
اهدددافی کدده ب درای آن در نظددر گرفتدده میشددود و در نهایددت ،بددا تعیددین اهددداف قابددل قبددول در
اخالق مدیریت ،به حل این مسئله برسیم.

سازمان متبدوع خدود
مدیری در مواجهه با این پرسش که آیا برای پیشبرد اهداف تولیدی و تجاری
ِ
ُمجاز است  -به منظور ترخیص سریعتر کاال از گمرک  -رشوه پرداخت کند ،بخواهد در هر یک از
دو جهت نفی و اثبات تصمیم بگیرد ،این تصمیم به سطح سازمان متبوع محدود نخواهد شد و به
کل ذینفعان و محیط و جامعۀ پیرامونی آن سرایت خواهد کرد و تأثیری بلندمدت ایجداد خواهدد
کرد .از جمله این که تصمیم به پرداخت رشوه ،در سطح کارکنان ،سبب رواج روحیۀ بیانضباطی
مالی و دور زدن قانون میشود و در سطح باالتر نیز مراحل و فرایندهای دولتی و اجتماعی را تغییر
میدهد .عدم پرداخت رشوه نیز به تأخیر در رسیدن مواد اولیه میانجامد و پیامدهای ناگواری را در
رکود بازار کار و ایجاد روحیه بیحالی و تنبلی در کارکنان و در نهایت ،کاهش تولیدد محصدوالت
مورد نیاز جامعه به دنبال خواهد داشت و این مهم در مواردی که محصول مورد نیاز تدأمین کننددۀ
نیازهای حیاتی ،امنیتی ،یا درمانی جامعه باشد ،اهمیتی مضاعف خواهد یافت.
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ب) بیشتر تصمیمهای اخالقی در مدیریت ،جایگزینهای گوناگون دارند .پاسخ بده پرسدشهای
اخالقی درحوزۀ مدیریت ،یک پاسخ دو وجهی به صورت بلی یا خیر نیست زیدرا موضدوع ایدن
پرسشها مسائل پیچیدهای هستند که راهحلهای متعددی دارند که هریک پیامدهای اقتصدادی و
اجتماعی خاص خود را دارند ،احتمال وقوع برخی از راهحلها نامعلوم اسدت و بسدیاری از آنهدا
تأثیرات ویژهای بر مدیران ،کارمندان ،فروشندگان مواد ،توزیع کنندگان محصدوالت ،بسدتانکاران،
سهامداران ،شهروندان ،دولتها و کشورهای مختلف میگذارند.
ّ

ج) بیشتر تصمیمهای اخالقی نتایجی مرکب دارند .به بیان دیگر ،چنین نیسدت کده تصدمیمهای
اخالقی همواره در تضاد میان هزینههای اجتماعی و عواید مالی شرکت به سود یدک طدرف و بده
زیان طرف دیگر این تضاد بیانجامد ،بلکه هر تصمیم اخالقی ترکیبدی از هزیندههای اجتمداعی و
عواید مالی را در پی خواهد داشت و این از دشواریهای یک تصمیم است زیرا اگر نتیجده یدک
تصمیم هزینههای اجتماعی را افزایش داده و عواید مالی آن را کاهش دهد ،به آسدانی میتدوان بده
غیر اخالقی بودن آن تصمیم پی برد ،ولی اگر نتیجدۀ تصدمیم از جهداتی هزیندههای اجتمداعی را
افزایش دهد و از جهاتی دیگر به کاهش چنین هزینههایی بیانجامد ،اذعان به غیدر اخالقدی بدودن
آن دشوار است.
د) بیشتر تصمیمهای اخالقی پیامدهایی نامعلوم دارند .هرگز مشخص نیسدت کده پیامددهای
واقعی پیروی از راهحلهای پیشنهادی ارائه شده در پاسخ به یدک معضدل اخالقدی چده میتواندد
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ناگوار بسیاری از انتخابهای اخالقی نیز به هیچوجه روشن نیست.
باشد و پیامدهای مربت یا ِ
ه) بیشتر تصمیمهای اخالقی ،تأثیرها و پیامدهای شخصی دارند .به بیان دیگر ،این تصدمیمهای
اخالقی بر شخص تصمیمگیرنده  -چه مدیر و چده کارمندد  -تدأثیر خواهندد گذاشدت و زنددگی
شخص و موقعیت شغلی و معیشتی او را متأثر میکنند .به این ترتیب ،حف بیطرفی اخالقی در
اتخاذ تصمیمها با مشکل روبهرو خواهد شد.
تلقیهای نادرست از اخالق مدیریت

توجه به ویژگیهایی که برای مسائل اخالقی در مدیریت ذکر شد ،در اصالح تلقیهای نادرسدت
از اخالق مدیریت نیز مفید است .برخی از تلقیهای نادرست از این قراراند:
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الف) اخالق مدیریت ،بیشتر موضوعی دینی است تا مدیریتی و از اینرو ،هددف و روش بحدث
در این حوزه از شیوهای عقیدتی و دینی پیروی میکند نه شیوهای عقالنی و انسانی.
در مقام رد و اصالح این نگاه و تلقی ،برخی از نویسندگان تأکید دارند که هدف برنامۀ اخدالق
ش
مدیریت ارزشهای افراد و جوامع
در سازمانها تغییر عقاید و ارزشهای افراد نیست ،بلکه هدف
ِ
و رفع تعارضات میان آنها در سازمان اسدت ( ،)Kirran, 1990: 53-60ولدی ِاشدکال ایدن پاسدخ آن
است که امکان تغییر در عقاید و باورهای ناصواب یا ناتمام افراد و جوامع را در روند حدل مسدئله
اخالقی مدیریتی نادیده میگیرد در حالی که ممکن است راه حل صحیح مسئله و اتخاذ تصمیم
ِ
درست اخالقی تغییر در نگرشها را بهدنبال داشته باشد .افزون بر ایدن ،معلدوم نیسدت چدرا بایدد
تغییر عقاید و ارزشها را کارویژۀ تحقیقات دینی بدانیم آیا ممکدن نیسدت تحقیقدات عقالندی و
بشری به این تغییر بیانجامد؟!
پاسخ کاملتر به این تلقی را بایستی در سنجش نسبت دین با اخالق در پژوهشهای اخالقدی
مربوط به حوزۀ مدیریت جستوجو کرد ،ولی فارغ از این جستوجو ،باید گفت :چندین نیسدت
که کارکرد دین و پژوهش دینی در تغییر نگرشها و عقاید افراد خالصه شود ،بلکه تغییر و اصدالح
ّ
رفتار و ساماندهی به ارزشها نیز به طور جدی در پژوهشهای دینی دنبدال میشدود چندان کده
استفاده از روش عقالنی ممکن است در برخی مکاتب دینی ناروا یا حتدی ممندوع شدمرده شدود،
ّ
ولی در نگرش صحیح اسالمی «عقل» به عندوان منبعدی جددی و بسدیار ثمدربخش  -بدهویژه در
پژوهشهای اخالقی  -پذیرفته شده است.

ب) برخی شرکتها و سازمانها مدعیاند که مدیر و کارکنان ما اخالقی هستند و در سدازمان
ً
و شرکت ما نیاز به مباحرات اخالقی نیست .چنین ادعایی احتماال نتیجۀ بیتوجهی یا ناآشنایی بدا
اخالق و اهمیت آن در مدیریت است .مدیران و کارکنان در شرکتها روزانه هزاران فعل اختیداری
انجام میدهند که انجام هر فعل حاصل گزینش و انتخاب از میان بیشمار گزیندۀ فدرا روی آندان
ّ
ّ
روزمرهگی و غفلت از پیامدهای هر تصمیم میتواند صدمات و آسیبهای جدی بر طیف
است.
وسیع ذینفعان سازمان و یا بر هر یک از آنها وارد سازد .گذشته از این که وقتی سخن از اخدالق
ً
مدیریت یا اخالق کار و تجارت به میان میآِید ،نباید نگاهها را صرفا محددود بده یدادآوری قدانون
طالیی ،صداقت و نزاکت و هنجارهای معهود دیگر این حوزهها کرد زیرا این حوزههدا امدروزه بدا
معضالت و معماهای پیچیدهای روبهرو هستند که تالش برای حل آنها مددیران و کارکندان را بدا
طیف وسیعی از حیطههای خاکستری ( )gray areasمواجه میکندد کده یدافتن پاسدخ صدریح و
روشن اخالقی در میان این حیطهها بسیار دشوار است.
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ج) اخالق مدیریت ،بحری است مربوط به فیلسدوفان و دانشدگاهیان و دانشدمندان رشدتههای
مختلف علوم انسانی و نیازی به طدرح آن در حوزههدای عملیداتی و کداری مددیریت ،در سدطح
ً
کارخانهها ،شرکتها و سازمانها نیست .احتماال منشأ این تلقی رجوع به منابع و آثدار آکادمیدک
در حوزۀ اخالق مدیریت و آنگاه فیصلهناپذیر دانستن مباحرات مطرح در آنهاست .اگر آگاهی و
اطالعی دقیقتر و گستردهتر از پژوهشهای کاربردی و برنامهمحور در این حوزه داشته باشیم ،این
تلقی اصالح خواهد شد .گذشته از این که ِاشکال فیصلهناپذیری مباحرات نظری و ناظر بده مقدام
عمل نبودن این مباحرات دیری است که در مجامع علمی و دانشگاهی دنیا پاسخ داده شدده و اگدر
ً
طرفداری داشته باشد ،محدود به آن دسته از این مباحرات است که صرفا دربارۀ تحلیلهای ذهنی
ً
هستند نه مباحرات جاری در حوزۀ اخالق کاربردی که اساسدا سدن ِ بندای آنهدا پدرداختن بده
عرصههای عملی زندگی است.
د) اخالق مدیریت و اخدالق تجدارت دربردارنددۀ مطالدب واضدح و روشدنی هسدتند کده در
هنجارهای اخالقی هر جامعه یافت میشوند ،پس نیازی به بحدث علمدی یدا برنامدهریزی دقیدق
سازمانی نیست .در پاسخ به این تلقی افزون بر تأکید دوبداره بدر اهمیدت و پیچیددگی معماهدا و
معضالت اخالقی در مدیریت و تجارت ،الزم است به لزوم و فایدۀ دستهبندی و اولویتگدذاری
ارزشهای اخالقی که در تدوین منشورهای اخالقدی انجدام میگیدرد ،توجده کندیم .در واقدع ،کدار
ارزشمندی که در منشورهای اخالقی سازمانها صورت میگیرد ،اولویتبندی ارزشهای اخالقدی
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و تمرکز بر ارزشهای خاص محی ِط کار است .برای مرال ،روشن است که همده مدردم بایدد صدادق
ّ
باشند ،ولی در سازمانی که تقلب و فریبکاری زیاد است ،این ارزش (= صداقت) در اولویدت قدرار
میگیرد و بایستی در منشور اخالقی آن سازمان گنجانده شدود .الزم بده ذکدر اسدت کده منشدورهای
اخالقی با تغییر هنجارهای اخالقی سازمان و جامعه دستخوش تحول و دگرگونی میشوند.
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ه) در اخالق مدیریت ،کاری جز نصیحت خوبان بده بددان صدورت نمیگیدرد .در حالیکده
فضای مدیریت و تجارت ،بهلحاظ اخالقی ،چنان مسئلهخیز است که حتی آدمهای خوب هدم -
بهویژه در موقعیتهای سردرگمی و استرس  -ممکن است کارهای بدی انجام دهند.
باید تأکید کرد درست است که فضای مدیریت فضای پیچیده و پر مسئلهای است ،ولدی هرچده
فضا پر مسئلهتر باشد لزوم دقت و مواظبت از اخالقدی بدودن تصدمیمات مؤکددتر خواهدد بدود .در
چنین فضایی محققان اخالق تأکید کردهاند کده سدردرگمی و اسدترس دلیدل ( )reasonبدداخالقی
است و نه توجیه ( )excuseآن ،به این معنا که نمیتوان ارتکاب بداخالقی را به دلیل استرس و مانندد
آن توجیدده کددرد ( .)Carter, 2008مدددیریت و کددار اخالقددی مسددتلزم آن اسددت کدده حتددی در چنددین
موقعیتهایی ارتکاب بداخالقی وجود نداشته باشد و یا دستکم به حداقل برسدد .از قضدا یکدی از
ابزارهای کارآمد در ایجاد مواظبتهای اخالقی در محدیط کدار همدان تدرویج موعظده و نصدحیت
دست پایین گرفته شده است .در اندیشۀ اخالقی اسالم ،موعظه و نصدحیت از
است که در این تلقی ِ
مظاهر شکوهمند خیرخواهی است که در روایات اسالمی بر اهمیت و تأثیرگذاری آن بسدیار تأکیدد
شده است (نک :منسوب به امام صادق (ع) 1۶0 :1۴00 ،متقی هندی ،1۴01 ،ج  8۵7 :1۵و ج ۲۴7 :17۔.)1۲۴
ً
و) اخالق قابل مدیریت نیست زیرا اوال ،رعایت اخالق امدری شخصدی و مربدوط بده درون
ً
انسانهاست و ضمانت اجرای بیرونی نمیتوان برای آن در نظر گرفدت و ثانیدا ،مسدائل اخالقدی
ّ
حساسیت و پیچیدگیهای خاصی دارند که برخورد با آنها را در قالب یک برنامدهریزی مددیریتی
دشوار و بلکه غیر ممکن میسازد .این تلقی متضمن دو ادعاسدت کده در قالدب دو مقدمده بدرای
استدالل ذکر شده است:
ً
مقدمه اول به نداشتن ضمانت اجرای بیرونی برای اخالق اشاره دارد که باید گفدت لزومدا چندین
نیست که اخالق هیچ گونه ضمانت اجرای بیرونی نداشته باشد .هرچند گزارههای اخالقی ضدمانت
اجرایی از آن نوع که در حقوق و قانون مطرح است ،ندارند ولی امدروزه محققدان اخدالق کداربردی
نهادینهسازی اخالق و نظارت اجتماعی بر اجرای دقیق آن را به عنوان یک ضمانت اجرایدی کارسداز
برای اخالق به رسمیت میشناسد و روندی را برای آن ذکر میکنند (.)Fisher, 2006: 377-382
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مقدمۀ دوم ،دشواری مدیریت و برنامهریزی اخالقی را بهانهای برای حذف مدیریت اخالق در
سازمان میداند .باید گفت دشواری برنامهریزی بایستی دقت و توجه عمیدق در ارائده یدک برنامدۀ
اخالقی جامع و حساب شده را برانگیزاندد و نده حدذف چندین برنامدههایی یدا ناامیددی از طدرح
آنهددا را چنددان کدده محققددان در پایددان بررسددیها و مسددئله پژوهیهددای خددود در مباحددث
اخالق مدیریت در جستوجوی راهحلهای هرچه کاملتر و دقیقتر بدرای ایدن مسدائل بده ارائده
برنامهای مفید میرسند که از تدوین ،آموزش و بازخوردگیری و اصدالح منشدورهای اخالقدی در
شرکتها و سازمانها آغاز میشود و به نهادینهسازی رعایت اخالق در شدرکتها و سدازمانها و
باالخره در جامعه منتهی میشود.
) در اخالق مدیریت از مسئولیت اجتماعی سازمان بحث میشود که موضدوعی مربدوط بده
علوم اجتماعی و جامعهشناسی است از اینرو ،طرح آن در علم اخالق جایگاهی ندارد.
در پاسخ بده ایدن تلقدی بایدد گفدت مسدئولیت اجتمداعی سدازمان یکدی از بحثهدای مهدم
اخالق مدیریت است ،ولی اخدالق مددیریت در ایدن بحدث خالصده نمیشدود .اگدر بخدواهیم
خالصهای از عناوین مباحرات در اخالق مدیریت را بیان کنیم ،بایستی به این موارد اشداره کندیم:
 )1بررسی شیوۀ کاربست اخالق در شرکت و سازمان  )۲ارائۀ روشدی بدرای تشدخیص و تعیدین
مسئولیت در کار و معامالت  )3شناسایی موضوعات و مسائل مهم اجتماعی مدرتبط بدا کسدب
و کار و تجارت  )۴نقدهای اجتماعی مدیریت و کسب و کار .مالحظه میکنیم کده عنداوین  1و
ً
 ۲موضوعاتی مربوط به شیوه مدیریت اخالق در سازمان هستند که مستقیما با علم اخدالق پیوندد
دارند و در آنها ارتباط معناداری با بحث مسئولیت اجتماعی دیده نمیشود مباحدث مربدوط بده
مسئولیت اجتماعی جنبههای عملی مدیریت اخدالق در محدیط کدار ،نظیدر تددوین منشدورهای
اخالقی و رفتاری ،روزآمدسازی خط مشیها و رویهها ،راهکارهدای حدل معضدالت اخالقدی و
غیره را پوشش نمیدهد (.)see Carter, 2008
گذشته از این ،اگر بخواهیم به رویکرد اسالمی در اخالق مدیریت توجه کندیم ،مباحردات بسدیار
مفید و الزمی دربارۀ ُبعد الهی اخالق و رفتار سازمانی خواهیم داشت که بر همده مالحظدات فدردی
سازمانی و اجتماعی تأثیر میگذارد .توضیح این نکته را به مباحث آینده وا میگذاریم.
ح) سازمان /شرکت ما مشکل قانونی ندارد پس نیازی به اخالق مدیریت ندداریم .ایدن تلقدی
ُ
وجود مقررات جامع و دقیق حقوقی و قانونی را در نظارت بر حسن رفتار سازمانی کافی میداند و
با وجود قانون نیازی به طرح اخالق و نظدارت اخالقدی نمیبیندد ،غافدل از ایدن کده در کفایدت
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ضرورت اخالقی بودن مدیران

چرا مدیران بایستی اخالقی باشدند؟ در پاسدخ بده ایدن پرسدش ،برخدی نویسدندگان ده دلیدل بدرای
ضرورت اخالقی بودن مدیران برشمردهاند ( )Carroll, 1999: 142; Kidder, 1997: 7-9که عبارتند از:
 .1اعتمادسازی که از ناحیۀ ارزشهای مشترک اخالقی ایجاد میشود
 .۲سازگاری1که به پیشبینیپذیری 2در برنامهریزی میانجامد
 .3توانایی در مدیریت صحیح بحرانهای سازمانی که یکی از فواید جانبی پیشبینیپذیری است
1. consistency

 .2پیشبینیپذیری ،خصلتی سازمانی است که محیط را قادر میسازد تا عملکرد سازمان را در خصوص استیفای حقدوق
خویش پیشبینی کند .سازمانهای اخالقی سدعی میکنندد بدا تددوین منشدور ،بیانیده و عهدنامدههای اخالقدی ایدن
خصلت را در خود نهادینه کنند (فرامرز قراملکی38 :1393 ،۔.)3۶
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مراجعه به قانون برای اصالح رفتارهای سازمانی و اخالق مدیریت سه مشکل عمدده وجدود دارد:
ً
نخست آن که قانون در همه جا حضور ندارد به این معنا کده اوال ،نظدارت قدانونی و حقدوقی در
ً
حضور به موقع در صحنۀ وقوع تخلف و جرم را ندارندد ثانیدا ،قلمدرو نهداد
بسیاری مواقع امکان
ِ
حقوق تنها حیطۀ روابط اجتماعی را در بر میگیرد و قانون رسالت خود را تنها در تنظیم رابطه فدرد
با دیگران و محیط تعریف میکند و نسبت به حیطههای مربوط به رابطدۀ فدرد بدا خدود و خداوندد
متعال دلمشغولی ندارند .دوم آن که قانون تنها ناظر به فضای بعدد از پیددایش آسدیب و خسدارت
ً
است و دربدارۀ پیشگیدری از آسدیب و خسدارت و مشدکالت قبدل از آن تددبیری نددارد ثالردا،
َ
شیوههای برخورد فیزیکی و اهرمهای فشار بیرونی که به عنوان ضمانت اجدرای قدانون و مقدررات
حقوقی تعریف شدهاند ،ممکن است انگیزههای فرار از قدانون و دور زدن آن را در افدراد و گروههدا
ً
تقویت کنند .گذشته از اینها معموال نقض و زیر پا گذاشتن قانون ابتدا بدا بیتدوجهی نسدبت بده
رفتارهای غیر اخالقی آغاز میشود .اخالقپژوهدان غربدی در اینبداره مردال جدالبی دارندد :اگدر
ً
قورباغهای را به یکباره در ظرف آب داغ بگذارید ،فورا بیرون میجهد ،ولی اگر آن را در ظدرف آب
سرد بگذارید و به تدریج ،حرارت دهید ،قورباغه متوجه تغییر تدریجی حرارت آب نمیشود و در
نهایت ،میتوانید آن را بجوشانید (.)Carter, 2008

 .۴وفاداری سازمانی که در سایۀ اطمینان به پیشبینیپذیری ،سازگاری و اعتمادسازی بهدست میآید
 .۵سازمانها و شرکتها به همان میزان خوب هستند که کارکنانشان خوب باشند
 .۶مشتریان به ارزشهای اخالقی اهمیت میدهند (جذب مشتری)
 .7سهامداران و سرمایهگذاران به ارزشهای اخالقی اهمیت میدهند (جذب سرمایهگذاری)
 .8رهبری اخالقی از شمول مقررات شکنندۀ قانونی پیشگیری میکند
 .9مشارکت مؤثر به ارزشهای مشترک اخالقی وابسته است
 .10اخالقِ ،شکلی از بیمه است.
نویسندگان معاصرتر ،این دالیل را به شکل دیگری در قالب فواید اخالق مدیریت بیدان کردهاندد.
ایددن نویسددندگان فوایددد بسددیاری ب درای اخددالق مدددیریت و م ددیریت اخددالق در سددازمان ذکددر
میکنند ( )Carter, 2008برخی از این فواید عبارتند از:
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 .1توجه به اخالق مدیریت در پیشگیری از وقوع ناهنجاریهای اخالقی و رفتارهای مجرمانده در
سازمان بسیار مؤثر است .اگر در سازمان یا شرکتی برنامۀ اخالق مدیریت وجود داشته باشدد،
این برنامه از طریق نهادینهسازی اخالق در محیط کار ،فضایی اخالقی ایجاد میکنندد کده در
ّ
آن توجه و مواظبت فردی و گروهی نسبت به رعایت موازین اخالقی بسیار جدی است.
 .۲برنامۀ اخالق ،مدیریت سازمان را از لحاظ قانونی بودن خط مشیهایش قابل اعتماد و مطمئن
میسازد.
 .3برنامۀ اخالق مدیریت به ایجاد تصویری مربت از سازمان در نزد مردم کمک میکند.
 .۴مدیریت اخالق در سازمان بده مددیریت ارزشهدای مطدرح در مددیریت کیفیدت ،برنامدهریزی
استراتژیک و مدیریت تنوع تسری یافته و دقت اخالقی در همه عرصدههای مددیریتی را تضدمین
پذیری هرچه بیشتر سازمان را به ارمغان میآورد.
میکند و از این طریق ،پیشبینیپذیری و اعتماد ِ
 .۵اخالق مدیریت در سازمان و شرکت موجدب شدکلگیری کارهدای گروهدی قدوی و افدزایش
بهرهوری میشود.
 .۶برنامهریزی دقیق اخالقی در سازمان و شرکت سبب میشود که سدازمان و شدرکت در شدرایط
آشفته و معضلخیز اخالقی ،عملکرد اخالقی خود را حف کند.
بهبود اساسی اوضاع اخالقی کل جامعه را نتیجه خواهد داد.
 .7توجه به
اخالق مدیریت و کار ِ
ِ
برای بررسی این دالیل یا فواید ،میتوان آنها را در دو مقوله دستهبندی کرد به این معندا کده همدۀ
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این دالیل و فواید اخالق مدیریت که ضرورت اخالقی بدودن مددیران را ایجداب میکنندد ،قابدل
تحویل به دو دلیل یا فایدۀ کالنتر هستند:
 .1جامعه و ذینفعان سازمان از مدیران انتظار دارند که به درستی ،انصاف و عدالت رفتار کنند
و چون مشروعیت کار مددیران بده عندوان عوامدل اجتمداعی در گدرو تدأمین انتظدارات جامعده و
ذینفعان است ،مدیران بایستی در قبال این انتظارات خود را مسئول و پاسخگو بدانند.
 .۲به بهترین وجهی به سود خود مدیران و سازمانهاست که اخالقی باشند .مهمترین خواسته
ً
و هدف هر مدیری موفقیت سازمان یا شرکت اوست .موفقیت نیز معموال به سودآوری سازمان یدا
شرکت (با توسعه در معنای سود که منافع سازمانها و شرکتهای خددماتی را نیدز شدامل شدود)
تعریف میشود .دقتهدای اخالقدی در مددیریت نقدش بسدیار تعیینکننددهای در سدودآوری یدا
ورشکستگی و در نتیجه ،موفقیت یا ناکامی سازمان یا شرکت ایفا میکنند.
برخی از پژوهشگران دلیل نخست را یک دلیل هنجاری و دلیل دوم را یدک دلیدل عملگرایانده
دانستهاند و برای اثبات دلیل نخست به تحقیقات پیمایشدی اسدتناد کردهاندد ()Carroll, 1999: 143
تحقیقاتی که به خوبی اثبدات میکنندد کده مدردم و جامعده از مددیران و کسدب و کارهدا انتظدار
اخالقی بودن دارند ،ولی به نظر میرسد که هنجاری بودن این دلیل مدعایی است که نمیتوان آن
ً
را صرفا با تکیه بر تحقیقات تجربی اثبات کرد و این یک مدعای فلسفی است کده نیداز بده اثبدات
فلسفی دارد .برای اثبات فلسفی باید به سراغ دلیل جامعه و مردم در داشتن این انتظار از مددیران و
سازمانها برویم وگرنه اخالقی شدن یا اخالقدی بدودن بده دلیدل پاسدخ بده انتظدارات جامعده و
ذینفعان ،عین عملگرایی است .از این رو ،باید پرسید که چدرا جامعده و ذینفعدان از مددیران و
سازمانها انتظار دارند که اخالقی باشند یا اخالقی عمل کنند؟ این پرسشی است که الجدرم پدس از
ُ
دریافت پاسخ مربت مردم به لزوم اخالقی بودن مدیران و سازمانها رخ مینماید پرسشدی کده اگدر
پاسخ درخوری نیابد ،ممکن است مدیران و سازمانها با خطای راهبردی در هدفگذاری خواسدت
مردم و ذینفعان مواجه شوند و در نتیجه حتی با نگاه عملگرایانده نیدز مدوفقیتی بدرای سدازمان رقدم
نخورد زیرا پس از اطالع از خواست مردم ،این آ گاهی از علت خواست مدردم اسدت کده میتواندد
به طور دقیق و مشخص روشن سازد که چه رفتارها و صفاتی در مدیریت و سازمان ،از نظدر مدردم و
ّ
ذینفعان ،به عنوان رفتارها و صفات اخالقی شناخته میشدوند تدا مددیران بده تحقدق آن رفتارهدا و
اخالقی منطبق بر خواست
صفات همت بگمارند .از قضا همین تشخیص دقیق رفتارها و صفات
ِ
جامعه و ذینفعان است که به پاسدخ ،مداهیتی هنجداری میبخشدد گدر چده میتدوان بدرای بده

دستآوردن آرای مردم در جوامع مختلف از تحقیقات تجربدی و روش پیمدایش آمداری و ّ
کمدی
استفاده کرد ،ولی جز گروهی اندک از فیلسوفانی جامعهگرا که نگرشی نسبیگرایانه دارند 1،بیشدتر
فیلسوفان اخالق و بهویژه فیلسوفان اخالق کاربردی ،برای این تشدخیص بده نظریدههای اخدالق
هنجاری مراجعه میکنند تا بر پایۀ آنها سدنجهای عدام و جدامع بدرای ارزیدابی افعدال و صدفات
اخالقی آدمی از آن نظر که انسان است ،بنا کنند.
دلیل نخست که وجهۀ عملگرایانهتری نسبت به دلیل دوم دارد ،بر سودآوری بنگاه یا سازمان
به عنوان فایدۀ اخالق مدیریت تأکید دارد .نویسندگان اخالق مدیریت ،برای توضیح این دلیل،
گاه به دردسرهایی استناد میکنند کده در اثدر غفلدت از رعایدت اخدالق گریبدانگیر مددیران و
سازمانها میشود:
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… همچنین به خوبی اثبات شده است که مندافع بلندمددت سدازمانها و مددیران در
سایۀ اخالق تأمین میشود .مددیریت اخالقدی ،دسدتکم سدازمانها و مددیران را از
دردسر حف میکند .تهدیداتی که از ناحیۀ پیگردهای قضایی زمانبر و گرانقیمت یا
احتمال دخالت دولتها و وضع مقررات دست و پا گیر از سدوی آنهدا وجدود دارد،
دالیل عملگرایانۀ نیرومندی بر لزوم رفتار اخالقی هستند .اگر ّ
جوی که در اثر درگیری
سازمان با نهادهای قانونی و نظارتی در محیط سازمان به وجدود میآیدد را بده لیسدت
هزینهها اضافه کنیم ،بیشتر به اهمیت این موضوع پی خواهیم برد ّ
جوی که به ویژه بر
افعال و رفتار کارمندان تأثیرات بدی میگذارد و میتواند منجر به اقدداماتی شدود کده
بسیار برای مدیریت و سازمان هزینهبر است .بد نیست در اینجا به تجربدۀ شدرکت بیمدۀ
2
تودی ،ایدن شدرکت یکدی از قربانیدان نقدض
پرودنشال اشاره کنیم .به نوشتۀ یو .اسِ .ایِ .
اخالق بود که هزینۀ بسدیار سدنگینی پرداخدت بده دلیدل اینکده بیمدهگران ایدن شدرکت،
بیمهگذاران را به گزاف ترغیب کرده بودندد تدا گرانتدر از میدزان مدورد نیازشدان بیمدۀ عمدر
بخرند ،مدیریت شرکت از سوی قانون مجبور شد مبلدغ یدک بیلیدون دالر بده بیمهگدذاران
خسارت برردازد .به دلیل همین رسوایی گزافهگویی ،پرودنشال بیش از هزار نفدر از مددیران
ً
 .1استفاده از روش پیمایشی لزوما به معنای قبول نسبیگرایی اخالقی نیست و این مهم بستگی بده مبندای روششدناختی
پژوهشگران دارد .اگر مبنای آنان این باشد که ورای رأی و نظر مردم هیچ واقعیت هنجداری وجدود نددارد کده توجیدهگر
خواست مردم باشد ،چنین مبنایی از گرایش به نسبیت مطلق در اخالق ناشی شده است.
2. prudential insurance

تشخ

و مأموران خود را جابجا کدرد .گفتندی اسدت کده تجربدۀ شدرکت پرودنشدال یدک تجربدۀ
استرنایی نیست تخلفات هزینهبری که از لغزشهای اخالقدی و قدانونی ناشدی میشدوند،
در همۀ سطوح نیروی کار آمریکدایی رواج دارد .تحقیقدات نشدان میدهدد کده گروههدای
مدیریتی با وجود  ۴8درصد از کارکنانی کده مرتکدب افعدال غیدر اخالقدی و غیدر قدانونی
ّ
میشوند ،در همه جا با مشکالتی جدی دست به گریبان هستند (.)Carroll, 1999: 143

موفقیت

رابطۀ خوب
اعتمادسازی
پیشبینیپذیری اخالقی
مسئولیتپذیری اخالقی

نمودار روند موفقیت سا مان

نکتۀ دوم این که در تعریف موفقیت باید به سودآوری توجه داشته باشیم که هر قددر دامندۀ سدود را
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در نقد این توضیحات دو نکته شایان توجه و گفتوگو است :نکتۀ نخسدت آنکده اگدر سدودآوری
اخالقی را منحصر به پیشگیری از پیگردها و دردسرهای قانونی بدانیم ،اخالق را به سطح قدانون
فروکاسته و تحویل بردهایم .مدیران و سازمانهایی که از ترس قدانون بده اخدالق عمدل میکنندد،
در واقع ،به قانون عمل کردهاند و نه اخالق .در حالیکه میتوان اذعدان کدرد کده عمدل اخالقدی،
حتی اگر هیچ قانونی اجرای آن را ضمانت نکند ،به سود سازمان خواهد بدود .یکدی از مهمتدرین
دالیلی که این اذعان را تأیید میکند آن است کده مهمتدرین تضدمین بدرای سدودآوری و موفقیدت
سازمان جلب اعتماد مشتریان است که رابطۀ خوب مشتریان با سازمان را رقدم میزندد رابطدهای
ّ
آسانیاب و کمهزینه و با خطرپذیری معقول که با تحقق آن موفقیت و سودآوری سازمان تضدمین
میشود .محققان اخالق حرفهای ثابت کردهاند که جلب اعتماد یا اعتمادسازی فرایندی است که
بر پیشبینیپذیری اخالقی و پیش از آن بر مسئولیتپذیری اخالقی سازمان استوار است.
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در ابعاد زمان و مکان و افراد بیشتری گسترش بدهیم ،در عمق ،پایداری و تداوم مسدئولیتپذیری
و پیشبینیپذیری اخالقی سازمان تأثیر بیشتری میگذارد .به این معنا که بین وسعت دامنۀ سدود و
میزان مسئولیتپذیری و پیشبینیپذیری اخالقی ،رابطۀ مسدتقیم وجدود دارد .در ایدن معندا سدود
پدذیری بیشدتر اسدت .دامندۀ سدود را میتدوان بده سدود
بیشتر مستلزم مسئولیتپذیری و پیشبینی
ِ
شخصی مدیر ،در مقطعی زمانی که او مدیریت میکند و در مکان و جغرافیایی که سدازمان او در
آن تأسیس شده است ،محدود دانست .در این دامنه قلمرو مسئولیت و پیشبینیپدذیری اخالقدی
بسیار محدود است و به میزان محددودیت ایدن قلمدرو سدود کمتدری بدرای مددیریت و سدازمان
به دست میآید .اکنون هر چه دامنۀ سود را به سود سایر افراد ذینفع در مقاطع زمانی طوالنیتر و
در ابعاد مکانی و جغرافیایی وسیعتر گسترش دهیم ،لزوم مسدئولیتپذیری و پیشبینیپدذیری در
قلمرو بیشتری بروز مییابد و با تأمین آن ،سدود بیشدتر و مانددگارتری نصدیب سدازمان میشدود.
در واقع ،تفاوت اخالق فردی با اخالق سازمانی در همین معنا رقم میخورد.
مروری بر روند مسئولیتپذیری و پیشبینیپدذیری در شدرکتهای اقتصدادی و سدازمانهای
کسب و کار ،این مطلب را گواهی میکند که مدیران این شرکتها و سازمانها ابتدا دامندۀ بسدیار
محدودی از سود داخلی و درون محیطی خود را در نظر داشتهاند و به تدریج ،بده ُیمدن توجده بده
سودآوری بیشتر در سایۀ مسئولیتپذیری بیشتر بر وسعت این دامنه افزودهاند .آنچه در ابتدای کار
برای این شرکتها و سازمانها بدرای کسدب سدود و نیدل بده موفقیدت اهمیدت بنیدادی داشدت،
سرمایۀ اولیهای بود که از سوی سرمایهگذاران و سهامداران تأمین میشد .این اهمیدت سدبب شدد
که مدیران به مسئولیت در قبال سهامداران اولویت بدهند و از اینرو ،گفتمان حقدوق سدهامدار 1و
مسئولیت سازمان در قبال این حقوق شکل گرفت ،ولی پس از چنددی تجربیدات کداری مددیران
ثابت کرد که آنچه سدود سدازمان و موفقیدت سدازمانی را تضدمین میکندد و سدبب میشدود تدا
سرمایههای اولیه به گردش افتد و به بار بنشیند ،مشتری و اربداب رجدوع اسدت بددون رضدایت
مشتری و ارباب رجوع سرمایهها راکد میمانند و سازمان بدا شکسدت حتمدی روبدهرو میشدود.
به این ترتیب گفتمان سهامدارمداری به مشتریمداری و تکریم ارباب رجوع تبدیل شدد .گفتمدان
مشتریمداری 2به حدی توسعه یافت که بسیاری از فروشگاهها و شرکتهای بزرگ تجداری دنیدا،
حقددوق و امتیددازات ویددژهای ب درای مشددتریان خددود قائددل شدددند و ایددن حقددوق و امتیددازات را در
1. shareholder rights
2. customer orientation
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1. stakeholder rights
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ضمانتنامۀ کاالهای خود درج کردند.
فدردی
اگر شما فروشنده یا مدیر یک فروشگاه بزرگ باشید ،ممکن است موفقیدت را بده سدود
ِ
خود تعریف کنید سودی که در قبال فروش هرچه بیشتر کاالهای فروشدگاه بده قیمدت هدر چده
باالتر به شهروندان شهر یا حتی محلهای که فروشگاه در آن قرار دارد ،بده دسدت میآیدد .طبیعدی
است که با این تعریدف ،نیداز چنددانی بده مسدئولیتپذیری اخالقدی در عرصدۀ مددیریتی خدود
نمیبینید .در این صورت دیری نمیپاید که کارکنان داخلی فروشدگاه ،در اثدر احسداس تبعدیض،
َ
روز به روز ناراضیتر میشوند و مشدتریان در اثدر احسداس غدبن ،روز بده روز تعدادشدان کمتدر
میشود و این روند ،الجرم به ورشکستگی فروشگاه میانجامد .اهالی بدا تجربدۀ کسدب و کدار،
مسئولیتپذیری اخالقی را به عندوان عامدل پیشگیریکنندده از ورشکسدتگی پیشدنهاد میکنندد.
هر چه دایرۀ این مسئولیتپذیری از مدیران و سهامداران فراتر رود و مشتریان و ارباب رجوع را نیدز
شامل شود ،تأثیر بیشتری در این پیشگیری خواهد داشت.
گفتمان مشتریمداری و حمایت از حقدوق مصدرفکننده دهدههای متمدادی جریدان داشدته،
راهکارهای گوناگون بسیاری را به تجربه کسب نموده و در سایۀ تمرین و تدداوم مسدئولیتپذیری،
موفقیتهای چشمگیری در جلب اعتماد مشتریان و ارباب رجوع نصیب بنگاههای تجاری کدرده
است .شاید همین تمرکز و کنکاش و دقت تمدام در حقدوق اخالقدی مشدتری و اربداب رجدوع و
مصرفکننده بوده که اندیشمندان عرصۀ اخالق کسب و کار را به فکر ابداع اصدطالحی تدازه ،بده
نام «حقوق ذینفعان» 1انداخته است زیرا رعایت حقوقی اخالقی مانند حف احترام به استقالل
و کرامت مشتری و مصرفکننده ،تنها محدود به زمانی نیست که مشتری قصد خرید از فروشگاه
ً
را داشته باشد یا حتما بخواهد از خدمات و تولیدات بنگاه استفاده کند و از ایدن طریدق سدودی را
عاید بنگاه کند .مشتری انسان است و انسان موجودی زیرک و باهوش است و اگر احسداس کندد
که احترام به او در ازای پولی است که بابت خرید کاال پرداخت میکند ،خیلی زود درمییابد کده
فریب خورده است چون احترام چیزی نیست که با پول قابل معامله باشد .اینجاست که میتدوان
اذعان کرد که اخالق فینفسه مطلوب است و نباید رعایت اخالق را وسدیلهای بدرای رسدیدن بده
هدفی جز اخالق قلمداد کرد .فوایدی مانند جلب اعتماد مشتری ،کسب سدود بیشدتر و موفقیدت
اقتصادی کسب و کار و دهها فایدۀ دیگر ،همگی فایدۀ اخالق هستند نده هددف آن .در ارزیدابی
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اخالقی سازمان بسیار مهم است که فایدۀ اخالق را با هدف آن اشتباه نگیریم.
ً
هدف اخالق را صرفا با ادبیاتی مرل حقوق اخالقی سهامداران یا مشتریمداری یا حفاظدت از
لمان اخدالق مددیریت و کسدب و کدار ،اصدطالح
حقوق مصرفکننده نمیتوان تعریف کرد .عا ِ
«ذینفع» را برای اشاره به دایرهای هر چه فراگیرتر از اشخاص و اموری که بنگداه در مقابدل آنهدا
مسئولیت اخالقی دارد ،ابداع کردند .ذینفع سازمان عبارت است از هر شخص ،گدروه یدا حتدی
ِ
چیزی که از فعالیتهای بنگاه اثر میپذیرد .روشن است که این معنا تمامی محدیط  3۶0درجدۀ
سازمان و بنگاه را دربر میگیرد .در نظر گرفتن چنین دایرۀ وسیعی نشان از توجه بده حدناپدذیری و
مرزناشناس بدودن هددف اخالقدی اسدت .تصدور چندین هددفی بدرای اخدالق ،هدر گونده نگداه
پراگماتیستی و عملگرایانه را در هدفگذاری فعالیت اخالقی سلب میکند .به این ترتیب اسدت
که تفکر عقالنی در شناسایی هدف اخالق به تفکر دینی و اسالمی نزدیک میشود.
اگر بخواهیم فواید مذکور برای اخالق مدیریت را از دیدگاه اسالم بررسدی کندیم ،الزم اسدت
نگدداه اصددیل را از نگدداه ابدزاری یددا عملگرایاندده بدده اخددالق مدددیریت تفکیددک کنددیم :سدالمت و
ً
محیط کار ،رشد بهرهوری ،پیشبینیپذیری و نهایتا دوام و ثبات هر چده اسدتوارتر
امنیت اخالقی ِ
سددازمان ،اهدددافی سددودگروانهاند کدده در واقددع ،ارزشهددای اخالقددی را بدده اسددتخدام میگیرنددد
در حالی که نگاه اسالم به اخالق نگاهی اصیل اسدت و اسدالم بدرای رشدد فضدایل اخالقدی در
ً
سددازمان و جامعدده اصددالت قائددل اسددت و اساسددا مدددیریت و کددار در دسددتگاه اخالقددی اسددالم
عرصههایی برای تربیت هنجارها و فضایل اخالقی در فرد و گروه و جامعده بده حسداب میآیندد.
ّ
نکته اینجاست که آموزۀ اللهمحوری و توحید در اسالم ،همۀ حیطههای اخالق فردی ،اجتماعی
و زیستمحیطی انسان را در پرتو رابطۀ آدمی بدا خددای متعدال معندا میکندد و از ایدنرو ،بهبدود
اوضاع اخالقی فردی ،سازمانی و اجتماعی بر مبنای بهبود رابطۀ اخالقی انسان بدا خدالق هسدتی
َّ َ َ َّ
َ َ
بنیان میشود چنان که امیر مؤمنان علی (ع) فرمودَ « :م شن أ شصل َح َما َب شی َن ُه َو َب شی َن الل ِده أ شصدل َح الل ُده َمدا
َ ش َ ُ َ َ ش َ َّ
اس» (شریف رضی .)۴83 :1۴1۴ ،از این سبب بر این باوریم که نگاه اصیل و غیدر ابدزاری
بینه و بین الن ِ
به ارزشهای اخالقی جز از این راه ناممکن است.
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ستر ی
چیستی و چرایی اخالقچیمدی
یو
تچرایی اخالق مدیر یت

توصیفی مددیریت میرسداند در حدالی کده در اخدالق
عملکرد اخالقی مدیران ،ما را به اخالق
ِ
اخالق
هنجاری مدیریت از رفتاری که از مدیران در سازمانها انتظار میرود سخن میگوییم .در
ِ
هنجاری مدیریت از مسئولیت اخالقی سازمان و عهدهداری مدیران از این مسدئولیت نیدز بحدث
میشود .همچنین بحث از ویژگیهای مسائل اخالقی و تصمیماتی که در فرایند حل این مسدائل
گرفتدده میشددود ،از جملدده مباحددث مهددم اخددالق مدددیریت اسددت .درازدامنددی ،پیچیدددگی،
پیشبینیناپذیری نتایج و دربر داشتن پیامدهای شخصی ،در شمار ویژگیهای مهمدی اسدت کده
در بیشتر تصمیمگیریهای اخالقی در مدیریت وجود دارد.
تبایننگری مطلق میان اندیشۀ دینی و اندیشۀ اخالقی ،تحصیل حاصل دانسدتن اخدالق بدرای
ِ
ً
برخی شرکتهای اخالقمدار ،برداشت صرفا آکادمیک و دانشگاهی از مباحث اخالقی ،واضح
و روشنانگاری احکام اخالقی در مدیریت ،ناکارآمدانگاری بحدث اخالقدی در شدرایط همیشده
دشوار و اسدترسزای مددیریتی ،غیدر قابدل مددیریت دانسدتن اخدالق ،ندامربوط دانسدتن بحدث
مسئولیت اجتماعی سازمان بده علدم اخدالق و تحویدل بدردن و فروکاسدتن اخدالق بده قدانون از
تلقیهای ناصواب نسبت به «اخالق مدیریت» هستند که باید اصالح شوند.
در صورتبندی علل و انگیزههای اخالق برای مدیران ،نخست ،بایدد دامندۀ انگیزههدا و فوایددی
مانند برآوردن انتظارات جامعه و ذینفعان سدازمان یدا تدأمین مندافع و کسدب موفقیدت حرفدهای در
سازمان را توسعه دهیم و آنگاه توجه و یژه به این نکتده داشدته باشدیم کده مبدادا در ارزیدابی ضدرورت
اخالق برای مدیران ،جای هدف اخالق را به فواید آن واگذار کنیم .اخالق ،نمیتواند و نباید برای بده
دستآوردن فوایدی نازلتر از منزلت خود اخالق هزینه شود فوایدی که از عمل اخالقی به دسدت
ً
میآید ،ضرورتا به معنای تأمین هدف اخالق که همانا تعالی اخالقی انسان باشد ،نیست.
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