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1اول غذا، سپس اخالق

سخنی با مخاطبان
(حقـوق اخالقـی)  : حقـوق اصـولی  ، عبارت است ازسه جملهخالصه کتاب درکنم. میهمین ابتداي کتاب، چکیده آن را براي شما بیاندر 

من حق دارم ثروتمنـد باشـم، پـس    ؛خود را بشناسید؛ حقوق اصولی خود را بستانید؛ در این راه، حقوق اصولی دیگران را ضایع نکنید. مثال
کنم.نمیدیگري را ضایعفرد کنم به حقم (ثروت) برسم ولی حق (ثروت) میتالش

اگـر چـه ایـن کتـاب عمـدتا بـه زبـان        ». مدیریت، درس زنـدگی اسـت  «گفت میحترمی در دانشگاه شهید بهشتی داشتم کهزمانی استاد م
تـوان از مطالـب ایـن کتـاب     میآکادمیک و براي دانشجویان و محققان مدیریت نوشته شده است، ولی با توجه به صحبت ارزشمند استادم،

تا حدود زیادي تالش نموده ام از پیچیدگی بی مـورد مطالـب، خـودداري نمـوده و در     راستابراي زندگی شخصی هم استفاده نمود. در این
کاربردي استفاده نمـوده ام تـا هـر    هاي و نمونهها کاربردي ارایه دهم. در ضمن در سراسر کتاب، از مثالهاي بخشهایی که الزم است توصیه

ن نزدیک تر بوده و براي خواننده ملموس تر باشد.چه بیشتر مطالب علمی کتاب با شرایط امروز جامعه ایرا
و در قیاس با سایر جوامع در حـال توسـعه،  فیزیکی و معنويهاي ظرفیتمنابع و تاریخ، تمدن و به نظر من جامعه کنونی ایران، با توجه به 

اقتصادي، سیاسـی، اجتمـاعی و   هاي ام شاخصبرد که برازنده آن نیست. جایگاهی که جامعه ایران از لحاظ انواع و اقسمیدر شرایطی به سر
شـود (بـراي نمونـه   مـی نیست و بدتر آن که در بسیاري موارد، روند مسـتمر پسـرفت نیـز مشـاهده    نموده، درخور این ملتفرهنگی کسب

توسـعه  اقتصـادي،  جـرایم مـالی و  محیط کسب و کار، شفافیت مـالی و اقتصـادي،   افول توان به ارزش پول ملی، اعتبار پاسپورت ایرانی، می
. از اشـاره نمـود)  ها و نظایر اینجرم و جنایت هاي نظام قضایی و پروندهمطبوعات و رسانه ها، استقالل دانشگاه ها، وضعیت زیست محیطی،

یاري تواند در بحث اخـالق جسـتجو شـود. در بسـ    میه این کتاب، بخش مهمی از علل و عواملی که ما را به این حد رسانده،دندیدگاه نویس
فقر، نـا امنـی، بیکـاري،    تبعیض، صورت گرفته از سوي مدیران، اخالق قربانی شده و آثار اندوه بار آن، به شکل هاي موارد، در تصمیم گیري

زیست محیطی نمود پیدا کرده است. هاي آلودگی
مـا شـاهد   اگر در جوامـع پیشـرفته  اند. شدهمردمی هستند که خود نیز آلوده،اما این همه داستان نیست. به نظر من طرف دیگر این ماجرا

به شـدت اخالق است. مردمی که حساس به مدیران، وجود مردمی آگاه و رفتار درست و اخالقی اصلیِ، علتمیوضعیت نسبتا مطلوبی هست
ق شان توسط مـدیران بـه   دهند حق و حقونمیبه هیچ وجه اجازه،و حالاند موفقیت رسیدهو به آگاهی و اند الش نموده و زحمت کشیدهت

حق داریم مطالبه گر باشـیم  (بیشتر) کند. در واقع تالش شده است بیان شود ما زمانی میکتاب حاضر، از این زاویه به قضیه نگاهیغما رود. 
حـق  )بیشـتر (اه لوده نکرده باشـیم؛ آنگـ  در این راه خود را آکه تالش کرده باشیم، زحمت کشیده باشیم و به موفقیت هایی رسیده باشیم و 

با آگـاهی رسـانی علمـی،    کند میکنند و پاسخگو باشند. به عبارت دیگر این کتاب در وهله اول سعیاز مدیران بخواهیم درست عمل داریم
د و پس از این که یادگرفتیم و اخالقی عمل کردیم، آنگاه به دلیل اعتماد به نفـس کسـب شـده،    انراه و روش تصمیم گیري درست را بیاموز

آید مشاهده روند مستمر نزول و افـول خـود،   میکاري که از دست مان بر،در غیر این صورتکنیم.میبا قدرت حق و حقوق مان را مطالبه
کـه زور  اسـت خفا و در نهایت، به پیش بردن امورمان از طریق زور بـه کسـان دیگـري   ان و یعغرغر کردن و نق زدن و بد و بیراه گفتن در 

دیگر هیچ!کمتري دارند و 
نکته آخر این که دست اندرکاران، نویسندگان و قلم به دستان، بر وضعیت دشوار نشر و طبع در شرایط کنونی جامعه ایران، به خوبی وقـوف  

چه بالیی بر سر این صنعت فرهنگی آورده است. با این حـال تـالش کـردم    ها و ممیزيها دارند و مشخص است که انواع و اقسام سختگیري
یی که ممکن است حق مطلب ادا شود و ترس از مرگ (سانسور)، سبب مرگ نگردد.تاجا

خود را آلوده نکنیم و به هیچ وجهه از حق برسیم، (اقتصادي)زحمت بکشیم، به موفقیتآگاهی کسب کنیم،خالصه: بی وقفه تالش کنیم،
رست باشیم، بعد مطالبه گر باشیم؛ نه برعکس! ایـن مطالـب را اول   نگذریم؛ یعنی اول دقدرتهاي برتر از خود)در مقابل(به ویژه و حقوقمان

گویم.میبه خودم

1BERTOLT BRECHT, The Threepenny Opera)Grub first, then ethics.(
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پیشگفتار
علت اصـلی نگـارش   اند. اخالق مدیریت و کسب و کار انجام شدههاي است که در حیطهتحقیقات معتبريکتاب حاضر بر مبناي مطالعات و 

(در مقایسـه بـا   شـرایطی اسـت کـه در حـال حاضـر جامعـه ایـران       ،و بعـد قه شخصی به ایـن موضـوع بـوده   کتاب حاضر در وهله اول، عال
برد. از بعد عالقه شخصی، به این نکته بسنده کـنم کـه مطالعـه    میبه سردر آنسریع و دستاوردهاي فوق العاده سایر جوامع)هاي پیشرفت

ب پیرامون یک مساله بنیادین در زندگی پیش روي من بسیار جذاب و جالاي کسب و کار با رویکرد علمی و تحلیلی، دریچهاي اخالق حرفه
و مالحظات بسیار مهـم و جـالبی جهـت    ها من را مشخص نمود. من به دریافت)و حرفه اي(شخصی زندگی گشود و تا حدود زیادي مسیر

اریخی، در اواخـر دوره کارشناسـی   از لحـاظ تـ  یافتـه ام. نیزکنم تا حدودي مسیر خود رامیم و فکره او اهداف رسیدها انتخاب نوع برخورد
مدیریت کردم و به شدت مشغول مطالعه بودم در کتابمی) زمانی که خود را براي آزمون دکتري آماده1381ارشد در دانشگاه تهران (بهار 

بـی ام برخـوردم:   اي وقـت از جان ایکرز، مـدیر عامـل   اي اثر فرد آر دیوید که به عنوان منبع احتمالی معرفی شده بود، به جمله1استراتژیک
این جمله به شدت ذهن من را مشغول کرد و شاید ده سال طول کشید تا بفهمـم ایـن جملـه    ». اخالق و رقابت [پذیري] تفکیک ناپذیرند«

ته با مطالعه و مشاهده شرایط آشـف مشغول به کار شدم. ،ارزشمند چه معناي عمیقی دارد. آن دوران گذشت و من به عنوان مدرس دانشگاه
جوامع توسعه یافته و کنجکاوي شخصی، به مبحث اخالق در مدیریت عالقمند شدم و کم کم مطالعـه جـدي در ایـن    هاي جامعه و موفقیت

زمینه را شروع کردم. از بخت خوش، این دوره با بازنگري در دروس مدیریتی توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم همراه شد و 
ایـن  1393مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اضافه شدند. در سـال  هاي و اخالق کسب و کار به دورهاي دروس اخالق حرفه

و تا امروز هم به تدریس این دروس مشغولم.بازنگري ها، ابالغ شدند و من براي تدریس این دروس داوطلب شدم 
رویدادهاي نـاگوار پـس از   میلیاردي و 3000مالی در اختالس هاي پس از رسواییاما از بعد شرایط پیرامونی در جامعه فعلی ایران، به ویژه 

هـا  و ده، تخلفات موسسات مالی و اعتباري مجاز و غیر مجازتامین اجتماعی، بیمه ایران، صندوق فرهنگیانماجراي بابک زنجانی،آن (مانند
توانـد حـایز   مـی در مدیریت تا چه انـدازه 2به نظرم رسید عامل اخالق،جامعهتوسعه اجتماعیعمومیو به طور کلی روند بد اخالقی دیگر)

دارد. در نگارش این کتاب بارها نا امید شدم و هر مرتبـه کـه اخبـاري   در براهمیت باشد و غفلت از آن چه پیامدهاي اندوه بار و وحشتناکی 
شـد، بـا خـود   مـی ابعاد گوناگون این فجایع تا حـدودي روشـن  وکردمیدرزها به رسانههاي پیرامون چنین رسوایی(هر چند کنترل شده)

و بی اخالقی هاست، نوشتن ها که تا این حد غرق در انواع بد اخالقیاي واقعا در جامعه؟ گفتم واقعا نوشتن چنین کتابی چه ارزشی داردمی
عاجز شده در تامین این نیازهازنند و مدیرانمیپات ومردم در حد نیازهاي اولیه براي بقا دساکثرکتاب چه اهمیتی دارد؟ اصال زمانی که 

شـرکت  اسبق (مدیر عامل3ریچارد کالركاز جالبتا این که روزي به این جمله می در باب اخالق چه ضرورتی دارد؟اند، نوشتن کتابی عل
ها حیف است که از بحران: «رسیدم)2009:627(رابینز و جاج، در کتاب رفتار سازمانی) جهاندارویی ، یکی از بزرگ ترین شرکتهاي مرك

. آري به نظر من، اینک با بحرانی عمیق در اخالق به طور عام و بحران اخالق در مدیریت، به طور خاص مواجهه ایم »درست استفاده نکنیم!
ق بـه صـورت علمـی و تجربـی و     استفاده من از این بحران، کوششی است براي فهم اخالو حیف است که از بحران به خوبی استفاده نکنیم. 

با جدیت تالش کرده ام به حد بضاعت خود در کاهش این بحران خطرناك قدمی بردارم. مخاطب این کتاب در وهله انتقال آن در حد وسع. 
اخـالق  از اي گوشـه » مـی خواهنـد  «اول خودم و بعد دانشجویان، پژوهشگران و مدیرانی است که از این شرایط نا به سامان به تنگ آمده و 

ایجاد شود.امیدوارند با تغییر خود، تحولیعلمی را یادگرفته و 
و بازخوردهـاي  هـا  تـدریس کـرده ام، تجربـه   هـا  آموزشی براي مدیران سازمانهاي در این مدت و قبل از آن، که اخالق را به صورت کارگاه

کته بسیار جالبی که دیده ام استقبال مخاطبـان از اخـالق، از دیـد    را در کتاب حاضر آورده ام. نها گرانقدري کسب نموده ام و بخشی از آن
کـنم جامعـه حاضـر ایـران     می(بی طرفانه)، بود که به گفته خودشان براي آنها بسیار ملموس و راهگشا بوده است. من فکراي علمی و حرفه

یقین اند. به ستوه آمدهجامعهمدیرانهاي اقسام بد اخالقیاست و بی پرده باید گفت، مردم ایران از انواع واي تشنه اخالقیات علمی و حرفه

اطالعات کتابشناختی، در منابع آمده است.1
ت و نه اخالق سنتی، عرفی، مذهبی یا هر نوع اخالق دیگر.مدیریت اساي در سراسر این کتاب منظور از اخالق، اخالق حرفه2
!Merck :A crisis is a terrible things to wasteمدیر عامل اسبق شرکت مرك Richard CLarkآقاي 3



11

مهدفهرست و مق

،به امید کمکی هـر چنـد کوچـک در ایـن راه    ،دارم شرایط به سیاق کنونی باقی نخواهد ماند و جامعه راه خود را خواهد یافت. کتاب حاضر
است. تدوین شده 

اختارِ محتوا تفاوتهاي زیادي دارند. برخی دروس مثل رفتار سازمانی، مدیریتی به لحاظ سهاي باید توجه نمود درس: نحوه گرد آوري مطالب
مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازاریابی تا حدود بسیار زیادي چهارچوب مشخصـی دارنـد و تقریبـا همـه متـون معتبـر از آن چهـارچوب        

و کار این گونه نیستند و تقریبا هر کتاب معتبري کـه  مدیریت استراتژیک یا درس اخالق کسب مذاکره، کنند؛ اما دروسی مانند میاستفاده
در این زمینه نوشته شده، چهارچوب و ساختار خاص خود را دارد. این امر نحوه گـردآوري مطالـب و چیـنش آنهـا را بـا دشـواري مواجهـه       

تـالیف  » خالق و مـدیریت ذینفعـی  کسب و کار و جامعه: ا«محوریت ویرایش هفتم کتاب ارزشمند کند. در این راستا تالش شده است با می
معتبر، مطالب متـداول و  هاي و مراجعه به کتابها، مقاالت و وب سایتکتاب، ، به ویژه در سه فصل آخر)2009آرچی کارول و آن باچهولتز (

قاد دارم، علـی رغـم   اعت. و نیاز جامعه کنونی ایران نگارش شودذکر شدهگردآوري شده و کتاب حاضر با توجه به مطالبمشترك میان آنها 
توان از الگوهاي موفق در این زمینه بهره گیري نمود و نیازي به اختـراع دوبـاره   میتفاوتهاي بسیار میان جامعه ایران و جوامع توسعه یافته،

جوامع مختلف نـدارد  و بنیادینِ مصرف کنندگان و کارکنان به عنوان انسانهاي قابل احترام، تفاوتی در اي چرخ نیست! براي مثال حقوق پایه
جوامع این حقوق بیشتر به رسمیت شـاخته شـده و   برخیو همه انسانها در همه جوامع از این حقوق برخوردارند. تفاوت در آن است که در 

شوند و در برخی جوامع کمتر.میمراعات
ه منابع اصیل و معتبر است. با جـدیت و دقـت   کتاب لحاظ شده است، توجه بو نگارش ی که در تدوین یاهنکته یکی از مهم ترین به عالوه، 

م بسیار زیاد سعی شده تا جایی که مقدور است از اصل منابع استفاده شود و این منابع از ناشران معتبر باشند. در این راه محدودیت هایی ه
هـاي  و مقالـه هـا  دسترسی و خریـد کتـاب  یا کم ارزشی پول ملی و گرانی کتاب ها،ها وجود دارند. در بسیاري موارد به دالیلی مانند تحریم

اینترنتی مسدود شده بودند و امکان دسترسی بـه  هاي ار دشوار گردید. به عالوه در موارد متعددي، بسیاري از وب سایتیمعتبر و کلیدي بس
ادي را از چند منبع چک نمود و توان خبر یا رویدمیجهت چک کردن اخبار یا رویدادها از چند جنبه، مقدور نبود. بنابراین به سختیها آن

که نخست، منابع معتبر جستجو و تحصیل شده و دوم،حداکثر تالش بر این بوده،صحت و سقم آن را به طور کامل تعیین کرد. با این حال
مطرح شوند.ماخذبا ذکر کامل و دقیق اي مطالب با حفظ امانت داري و رعایت اخالق حرفه

مبود واژگان و اصطالحات فارسیِ معادل واژگان و اصالحات تخصصی انگلیسی است. در مـوارد زیـادي، مالحظـه   نکته دیگر در این زمینه، ک
و ماننـد اینهـا   Organization ،Institute ،Enterpriseفارسی یکسانی دارند. براي مثـال  هاي گوناگون انگلیسی، معادلهاي شود که کلمهمی

کـه  انـد  و امثال اینها شرکت ترجمه شـده Company ،Corporation ،Corporate ،Firmماتی مانند شود؛ یا کلمیسازمان یا موسسه ترجمه
کند؛ اما در برخی موارد دیگر، معنیِ آن اصطالح نمی. در مواردي، بکارگیري واژه شرکت، اشکال زیادي واردبعضا گویاي همه مطلب نیستند

بـراي تشـریح بهتـر    معنی و مفهوم اصلی بیـان شـود.   ،با استخدام کلمات مناسبشود. به هر حال تا حد ممکن تالش شده استمیمختل
معانی واژگان و سهولت مراجعه خوانندگان به معادلِ انگلیسیِ واژگانِ فارسـی، در جـدول زیـر، کلمـاتی کـه در کتـاب اسـتفاده شـده انـد،          

انـد  ذکر شـده ، در پاورقی کتابتخصصیهاي معادل انگلیسی واژه،ددر تمام مواربه عالوهاند. معادلهاي انگلیسی و توضیحات الزم بیان شده
البته توجه به تفاوتهاي ساختاري جملـه هـا، در دسـتور زبـان     است. اي تا خواننده دقیقا متوجه شود که ترجمه ارایه شده، متوجه چه کلمه

آورد.میفارسی و گرامر زبان انگلیسی هم بعضا دشواري هایی به همراه
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توضیحاتمعادل انگلیسیواژه فارسی

Moralاصولی (اخالقی)1

یکی از مهم ترین کلیدواژه هایی است که براي تعریف اخالق moralواژه 
) کلمه اصولی Tautologyگویی (شود. براي جلوگیري از همانمیبکار برده

ل این کلمه در این کتاب، به معناي جمع اصاستفاده شده است.moralبراي 
استفاده شده که معادل ها نیست. براي جمع بستن واژه اصل، از واژه اصل

principles است. به ندرت براي جمع اصل، از واژه اصول (نه اصولی) استفاده
شده است.

).2011:7است (شاو، moralتقریبا هم معنی Ethicalاخالقی2
Principleها)اصل (اصل3 (principles) ---

Moralitiesیاتاخالق4
رابینسون، ؛ 2009:242کارول و باچهولتز، است  (Ethicsتقریبا معادل 

2007:1.(
در متن کتاب آمده است.Ethicsاخالق5
از این واژه، بسیار کم استفاده شده است.Ethicنظام اخالقی6
).2009:255است (کارول و باچهولتز،Unethicalمعادل Immoral(غیراخالقی)بد اخالق7
).2011:7شاو،(استimmoralتقریبا به معنی Unethicalغیراخالقی8

بی اصول9
در متن کتاب آمده است.Amoral(سهو اخالق)

اخالقی10
در متن کتاب آمده است.Morally/ethically(اخالق مدارانه)

بنگاه یا سازمان (بنگاهی 11
ا شرکت ترجمه نکردم.این واژه رCorporateیا سازمانی)

استفاده شده است.این واژه کمتر ازدر کتابها و منابع اخالق کسب و کار Firmبنگاه، شرکت12
--- Companyشرکت13
--- ,OrganizationEnterpriseسازمان14
--- Instituteموسسه (سازمان)15
عمل یا اقدام درست از نظر اخالقیrightدرست16
اخالقینظرازنادرست (غلط)اقدامیاعملwrongدرست (غلط)نا17

integrityراستی و درستی18
گوناگونی دارد و یافتن معادل مناسب براي آن، ممکن هاي این واژه ترجمه

نگردید.
توضیح برخی معادلهاي انگلیسیِ واژگان مهم استفاده شده در متن-جدول یک

اهداف کتاب
خوب و بد اخالقی یا رفتار درست و اخالقی (یعنی الزام آورِاي پایههاي اصلخواندم می، فیلسوف برجسته بریتانیایی،1اساز قول ردر جایی 
بر آنها وقوف پیـدا  مقداريتواند میمانند قواعد اولیه و ساده ریاضی هستند که هر فردي که از حداقلی از عقالنیت بهره مند باشد)نادرست

راسـت گـویی و صـداقت و    این بیان تا حدودي صحیح باشد. بدین معنی که شاید نیازي به توضیح و تفسیر عمیق خـوبیِ کند. ممکن است 
یا این که دزدي و غارت اموال مردم کارهاي ناشایستی هستند. بر همین سیاق، کتاب حاضر صرفا تالشـی بـراي   ؛دروغ و دغل نباشدپلیديِ

درست و نادرست نیست؛ بلکـه هـدف اصـلی ایـن کتـاب نـوعی آمـوزش، اطـالع رسـانی و          هاي رفتارفهرست کردن انواع و اقسام اقدامها و
يهـا تـر و پرهیـز از اقـدام   درسـت روشنگري در حیطه مسایل اخالقی مدیریت و سعی در ارایه راهکارها و سازوکارهایی بـراي انجـام رفتـارِ   

نسبت بـه مسـایل   ،عمومی و به خصوص جوانانهاي و آگاهیها حساسیتیی، تر است. در نهایت هدف آن است با ارایه راهنمایی هانادرست

1W. D Ross (1877–1971)
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مهدفهرست و مق

بـراي ایجـاد آلـودگی مـدیران و     زمینـه کمتـري   سیستمی اخالقی در سازمان و محیط حاکم شـود کـه   اخالق کسب و کار افزایش یافته و 
کارکنان فراهم نموده و ریسک چنین فعالیتهایی را باال ببرد. 

دهیم با پذیرش اصل رقابت و اصل مالکیت خصوصی در کالن جامعه، چگونه مدیران سـازمانها از اقـدامهایی نظیـر    میبراي مثال ما توضیح
کنند. در چنین سیستم هایی تا جایی که امکان میبی خاصیت و امثالهم خودداريهاي بی رویه، سفرهاي غیر ضرور، همایشهاياستخدام

از مـدیران ارشـد، تهیـه و    و موفـق طالع رسانی، برگزاري کنفرانس، معرفی الگوهاي عملی راسـتین دارد با سازوکارهاي نرم مانند آموزش، ا
شود حساسیت اخالقی افـراد بـاال بـرده شـود و ماهیـت اخالقـی       میاجراي کارگاهها، ارایه تجربیات عملی موفق و امثال این فعالیتها تالش

اخالقـی  هـاي  براي درافتادن به دام آلودگی،هر گونه عذر و بهانهن گردند تا جايِمسایل مشخص گردند و عواقب ناخوشایند بد اخالقی تبیی
و در برابـر  باشـند به عالوه سیستم اجتماعی جامعه و مدیران سازمان باید نسبت به اوضاع و احـوال مـردم و کارکنـان حسـاس     باقی نماند. 

چنـین  هاي استاندارد براي تامین معیشت افـراد را فـراهم نمایـد.    حداقلکننداقداماتی که انجام  می دهند مسئول و پاسخگو بوده و تالش 
راد بـراي  فرصت بـه افـ  ،تواند و باید افراد و سازمانهاي بدکردار را از مزایاي عضویت در جامعه محروم نماید. زیرا به اندازه کافیمیسیستمی

، انسانهایی که خـود بـه   . در غیر این صورت، به سختی ممکن استمعیشتی را به نوعی فراهم نموده استهاي انتخاب درست داده و حداقل
. همـان طـور کـه برتولـت     کنندفقیر و ناآکاه را به سوي اخالقیات هدایت هاي انبوه انسانخیلِ،داغ و درفشبه زورِنوعی آلوده اند، بتوانند

گوید، اول غذا، بعدا اخالق!  میبرشت به زیرکی
به ارزش دو واحد درسی، در مقطـع  »اخالق کسب و کار«اصلی درس تواند به عنوان منبع میکتاب حاضردانشگاهیهاي در بخش آموزش
مـورد  )جدیـد وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري    هـاي  بر اساس سرفصـل (مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی هاي رشتهکارشناسی ارشد

در اي اخالق حرفـه «تواند به عنوان منبع درسی میساده تر کتاب نیزهاي عالوه، بخشاستفاده مدرسان و دانشجویان محترم قرار بگیرد. به
اسـتفاده شود.مدرسـان،   )جدید وزارت علومهاي بر اساس سرفصل(مقطع کارشناسی رشته مدیریت به ارزش دو واحد درسی، در »مدیریت

هاي مـرتبط را دریافـت   ال ایمیل به آدرس نویسنده، طرح درس و پاورپوینتتوانند با ارسمیاستادان و دانشجویان ارجمند در صورت تمایل
بعدي اصالح گردد.هاي نمایند و اگر انتقاد یا پیشنهادي داشتند، مطرح نموده تا در چاپ

با تشکر
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز- مهدي نداف

mahdi.nadaf@gmail.com
m.nadaf@scu.ac.ir
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مدیریت کسب و کاراي شماي کلی درس اخالق حرفه- شکل یک

جامعه: مردم، دولت، جامعه جهانی

سازوکارهاي 
حمایتی و 
نظارتی 

معهجا

گروه ذي نفعی مدیران 
و کارکنان 

سازمان (کسب و کار)

گروه ذینفعی مصرف کنندگان

(ارشد)اجراییمدیران

سهامداران و مالکان 

منافع شخصی 

منافع شخصی و سهامداران

منافع شخصی و سهامداران و ذینفعان

نیروهاي محیط خارجی

فناوري

جهانی شدن
محیط طبیعی

جوامع محلی

سیاسی و دولت

مدلهاي اخالق مدیریتی

کنشهاي فردي اشخاص 
اخالق: )(مدیران و کارکنان
توصیفی،

وهنجارياخالقاصلهاي
گیريتصمیمآزمونهاي

کنشهاي سازمانی 
):(عملکرد سازمان در محیط
مسئولیت اجتماعی بنگاه

مدیریت ذینفعی
حاکمیت بنگاهی



15

اولبخش
ها: کلیات و مقدمهبخش اول

ماستفرسودهقدزنگريدونگر
ماستپالودهاشکزاثريجیحون

ماستبیهودهرنجزشرريدوزخ
ماستآسودهوقتزدمیفردوس
خیامعمربهمنسوب

فصل اول: مدیریت، سازمان و اخالق

فصل دوم: سازمان (کسب و کار) و جامعه
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توان خرید.نمیتوان خرید؛ با فقر، هیچ چیزنمیبا ثروت، خوشبختی
اي فریب خودش دارد!انسان، ظرفیت عجیبی بر

:رودمیانتظاردانشجویانوخوانندگانازفصل،مطالعهازپس: فصلرفتارياهداف
 حاصل نمایند؛مفهوم اخالق و اخالق کسب و کار و جایگاه آن در مباحث مدیریت و سازمانتعاریف و درك کلی از
 توجه نموده و آنها را درك کنند؛ق کسب و کار در جوامع توسعه یافته و جامعه ایرانتفاوتها و گوناگونی مسایل اخالبه
 اهداف آموزش اخالق  مدیریت کسب و کار را تشریح نمایند؛مقاصد و
مختصري از سیر تحول و روند تکاملی اخالق کسب و کار را توضیح دهند؛
یه و تحلیل نموده، تبیین کنند؛اهمیت و لزوم اعمال اخالق در تصمیم گیري مدیریت را تجز
علل و عوامل بداخالقی و ارتکاب رفتار نادرست را تشریح کنند؛
.توجیهات براي رفتارهاي نادرست را توصیف نموده و پاسخ هر کدام را بیان کنند

:فصل اول

1زمان و اخالقمدیریت، سا
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بخش اول  مدیریت، سازمان و اخالق-فصل اول

آزمون استخدامیفته)(ا1ُقضیه: فصل یکمطالعه موردي
تصمیم به استخدام افراد، با برگـزاري آزمـون گرفتـه اسـت. متقاضـیان از سراسـر کشـور        شود یک سازمان بزرگ دولتی، میدر زمانی اعالم

کنند؛ به امید آن که با قبولی در آزمون، بتواننـد شـغلی در   میداوطلب آزمون شده و منابع معرفی شده براي آزمون را تهیه نموده و مطالعه
آزمـون را در اختیـار دارد و   هـاي  شوند، یکی از مدیران اداري، سوالمییقی مطلعسازمان بیابند. در اثناي این رویداد، افراد محدودي به طر

کننـد و  مـی را به دست آورد. از میان عده اي، برخی مخفیانـه، مبلـغ را پرداخـت   ها این امکان وجود دارد، با پرداخت مبلغ باالیی این سوال
شوند امکان تخفیف اندکی وجـود  میلغ را ندارند و در ارتباطات پنهانی متوجه. چند نفر که توان پرداخت این مبکنندرا دریافت میها سوال

مختصر برگزار شود. در یک شب، براي جلسه تعیین شده مدیر را در اي شود جلسهمیاندازند. مقررمیدارد، مدیر مذکور را به طمع مذاکره
در همـان  انه تسریع در کار و پرهیز از شلوغ کاري، با موافقـت مـدیر   کنند. در این زمان، به بهمیسوار خودرواستمحلی که خودش گفته 

ر بـه  معمـول، متقاضـیان تظـاه   هـاي  زند، بعد از تعارفات و پذیراییمیپرسهها شود. همزمان که خودرو در خیابانمیمذاکره  شروعخودرو 
شود فردا با ترتیباتی، به صورت نقـدي،  میوافق شده و مقررکشد و در نهایت مبلغی تمیکنند. جلسه کمی به درازامیغلبچانه زنی براي م

شود. مدیر که کمی نگران شده بـا یکـی از آن افـراد    نمیگذرد و پرداختی انجاممیدریافت گردد. یکی دو روزها پرداخت شود و سوالمبلغ 
شود و همزمان پیامی تهدید آمیز براي او مبنـی  یم، براي مدیر ارسالمذاکرهگیرد. چند لحظه بعد، بخش هایی از ویدئوي جلسه میتماس

را بـه افـراد  هـا  ، در نهایـت، سـوال  استشود. مدیر که به شدت ترسیده میآزمون، فرستادههاي بر لو دادن او، در صورت ارایه نکردن سوال
آورد و جنجـال  مـی اجتمـاعی در ي هـا بوعـات و شـبکه  آن ویدئو سر از مطسال بعد، توسط یکی از کارشناسان سازمان،سهدهد. حدود می

شود، افراد رده بـاالي سـازمان نیـز در چنـین     میگیرد. کم کم مشخصمیشود و هیاهو باالمیکند. بازار شایعه پراکنی داغمیزیادي بر پا
مدیر اداري به شـدت تحـت   ند. او ظاهرا تخلفات دیگري هم وجود داشتهبراي مرتبه اول نبودهها و این نوع اقداماند اقدام هایی دست داشته

داند و معتقد است با فشار میگیرد تا افراد جلسه کذایی در آن شب را لو دهد. مدیر که خود را یک جزء کوچکی از این شبکهمیفشار قرار
بوعـات و مـردم   ر مط، و فشـا همان مدیران براي جمع و جور کردن این رسوایی از یک سوتهدیدمقامات باالتر چنین کارهایی کرده، حال با 

دو کنـد و میبه همراه دو نفر از کارکنان سازمان، تصادف شدیدي، مدیر شبیشود. در میجامعه براي فاش نمودن ابعاد مختلف آن مواجهه
شـود و  یمـ با حال بسیار نزاري در بیمارستانی بستريرود ومیشوند و او که ظاهرا قطع نخاع شده به کمامیبه شدت زخمینفر همراه او 
است.شود که حکم اخراج او صادر شدهمی، شنیدهچند روز بعد

پرسش ها:
می توانید به طور مختصر، ماجراي رخ داده را توصیف کنید؟ چه احساسی دارید؟ بیان کنید..1
را ها این نوع اقدامدانید؟ عواقبمیرا نادرستها رسد، فهرست کنید. چرا این اقداممیشرحی از اقدامات نادرستی که به نظر تان.2

تجزیه و تحلیل کنید.
آنها چه بوده و چرا دست به چنین اقدامهایی زده هاي افرادي که به نظر شما، کارهاي نادرستی انجام دادند، کدامند؟ انگیزه.3

بودند؟
د ولی موفق نشدند. خودتان را به جاي صدها نفري بگذارید که منابع آزمون را تهیه کردند و صادقانه براي قبولی تالش کردن.4

بررسی ها توانستند در سازمان استخدام شوند. قضیه را از دید آنمیبودند کهاي مستعد و با انگیزههاي برخی از این افراد، انسان
کنید.

کسانی باال، استخدام شدند، بررسی کنید. همین طور، از دید هاي قضیه را از دید کسانی که صادقانه تالش کردند و با کسب نمره.5
آزمون، االن مشغول به کار هستند. این دو گروه نسبت به هم چه دیدي دارند؟ هاي اه کنید که با تقلب و خرید سوالگبه قضیه ن

یا ممکن است تصادف صحنه سازي بوده و فردي که افشا گري کرده، یکی از قربانیان باشد؟ چه فضایی در سازمان شکل گرفته آ
لیت مساله را از دید جامعه ببینید؟ است؟ در نهایت، سعی کنید ک

ردي که قضیه مربوط به ایران است، تالش شده با حفظ کلیت ) تالش شده است مواردي ذکر شوند که واقعی باشند. هر چند، در مواCasesدر نگارش قضیه ها (1
ماجرا، جزئیات تغییر داده شوند تا حساسیت خاصی ایجاد نگردد. 
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اگر قرار باشد با هر کس، مطابق رفتارهاي خودش برخورد کنیم، کدام گروه اقدام نادرست تر انجام دادند: آنها که پول پرداخت .6
ضیح دهید.را به دست آوردند؟ در مورد پاسخ تان و فرض اولیه، توها را خریدند یا آنهایی که با توطئه سوالها کردند و سوال

آن کارها شده، عادالنه است؟ انجامآیا تصادف و اخراج سزاي عمل مدیر بوده است؟ آیا اخراج براي او که معتقد است مجبور به.7
به ویژه آن که او، اکنون به شدت بیمار است. آیا دور کردن او از اداره مرکزي و تقلیل مقام او به پایین ترین رده سازمان اقدام 

ست؟ اگر خیر، چه برخوردي از نظر شما صحیح تر است؟ درست تري نی
کنند به سزاي عمل شانمیشود. آیا همه کسانی که کارهاي نادرستمیکند و از کار اخراجمیدر این قضیه، مدیر تصادف.8

رسند؟ چرا؟می
فیانه این کار را انجام داده اجتماعی کشانده چیست؟ چرا او مخهاي نظرتان راجع به فردي که ویدئو را به مطبوعات و شبکه.9

است؟ چرا علنا حاضر نیست خودش را معرفی کند؟ آیا بهتر نبود این ویدئو را براي یکی از مسئوالن سازمان یا یکی از نهادهاي 
کرد؟ مینظارتی (مثل مجلس یا قوه قضائیه) ارسال

دادید؟ اگر خیر، چرا؟میچطور این کار را انجامشدید؟ اگر بله،میاگر شما به جاي آن کارشناس بودید، حاضر به افشاگري.10
اگر به جاي متقاضیان شغل بودید و بیکاري و فقر به شدت شما را تحت فشار قرار داده بود، حاضر بودید به روشی غیر از آزمون، .11

شغل را به دست بیاورید؟ چرا؟ 
از نظر شما، روش برخورد صحیح با چنین مسایلی چیست؟ توضیح دهید. .12
آوردند تا افراد آن جلسه را لو دهد؟ آیا این اقدام، نوعی شلوغ کاري و منحرف کردن میا مدیران ارشد، به مدیر اداري فشارچر.13

آن نیست؟(سطح)افکار عمومی سازمان از مساله و پایین آوردن شدت
ن وضعیت ایجاد کند؟ در این صورت، براي به وجود آوردن ایاي تواند، چنین زمینهمیچرا برگزاري یک آزمون استخدامی ساده.14

دالر پول باید تصمیمی بگیرند، چه عواقبی را باید انتظار کشید؟ آیا ضرورت ندارد که ها در مواردي که مدیران براي میلیارد
بزرگ) باشد؟هاي اخالقی تصمیم ها، اولویت محض مدیران (به ویژه مدیران ارشد در سازمانهاي جنبه

آیندپیشنکات مهم
و مسایل بسیار مناقشه برانگیـزي را مطـرح  ها از آن جایی که بحث اخالق و به ویژه اخالق کسب و کار، موضوعی بسیار حیاتی بوده و سوژه

در این راستا تالش شـده بـا بهـره گیـري از منـابع      اند. نمایند، در این زمینه نویسندگان و صاحبنظران، دیدگاههاي گوناگونی ابراز داشتهمی
ولی توجه به نکات زیر ضروري است:ودو به روز، چشم انداز کاملی از مباحث ارایه شمعتبر
موجودي بسیار بسـیار  ،جاندارانهاي گونهدیگر از دیدگاه زیست شناختی، گونه انسان، در مقایسه با عمر زمین و بازه زمانی مورد نظر:الف)

آغـاز  از نخسـتی هـا)  اي از حدود شش میلیون سال پیش (منشعب از رسـته ظاهرا ه شود. اگر از تاریخ تکامل انسان کمیتازه وارد محسوب
در طـول تـاریخ تمـدن، از    1اخـالق تـوان گفـت   مـی را مالك بررسی ماهیت و رفتار انسان قرار دهـیم، ها بگذریم و شکل گیري تمدنشده،

را در مـذاهب و فلسـفه   اخـالق هـاي  تـوان ریشـه  مـی ،رگردیمباولیه هاي و به تمدناگر نخواهیم خیلی به عقب است.بشر بودههاي دغدغه
تالش شده اسـت بـا رویکـردي    مجالی براي پرداختن به اخالق از چنین بازه زمانی وجود ندارد و در عوض، در این کتاب، اما جستجو نمود. 

ذکر شده به زمان هاي و نمونهها شده و مثالپرداخته شود. همان طور که مالحظه خواهید نمود بیشتر آثار و منابع بررسی معاصر به اخالق
دو مثال مشابه یافت شدند، مثالی انتخاب شده که به زمان حاضر نزدیک تر است. علت آن هـم ایـن   ،حاضر نزدیک هستند و اگر در مواردي

رسد مطالب و مثالهـاي  میربه نظ،است که نخست، فرصت و امکانی براي تشریح کردن مطلب در یک بازه زمانی طوالنی فراهم نیست. دوم
سانی و اجتماعی، ماهیت رفتارهـا،  علوم انهاي توانند دریافت و بصیرت بهتري به مخاطب به دست دهند. زیرا به ویژه در حیطهمیجدید تر،

هـاي  تـا بررسـی  علم تجربی ناگزیر از لحاظ چنین پویایی هایی اسـت و مسایل اجتماعی انسان مرتبا در حال تغییر و تحول است و ها کنش
دقیق تر و صحیح تري صورت دهد. بنابراین در کتاب حاضر تالش شده است اخالق در یک بازه زمانی معاصر مورد بررسی قرار گیرد.

1Ethics
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گوناگون قابل بررسـی اسـت. بـه ویـژه     هاي شود. اخالق از دیدگاهمینکته بعدي به دنبال نکته اول مطرحدیدگاه فلسفی و علوم رفتاري:ب)
بدون آن کـه بخـواهم وارد مجـادالت و مباحثـات طـوالنی و      اند. در این زمینه داشتهرا ها 1نظران فلسفه و مذاهب بیشترین مساعدتصاحب

هی فلسفی (کاربردي) به اخالق داشته و در مواقـع الزم از دسـتاوردهاي علـوم رفتـاري بهـره      کتاب حاضر دیدگا،فرساینده شوم، به سادگی
وم ناختی علـوم تجربـی و بـه طـور خـاص علـ      روش شهاي در بیان مثالها و مطالب تالش شده است چارچوبکهاي هنماید به گونمیگیري
بـه عنـوان مبـانی    و علـوم رفتـاري   کـاربردي  از فلسـفه  براي فهم و توضیح مطالب،مد نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، در این کتابيرفتار

2ه گیري شده و با عنایت به روش شناسی علوم تجربی تا حد امکان رویکـردي شـواهد محـور   نظري بهرهاي در حیطهها استداللمباحث و 

عقالیـی و  هـاي  لاسـتدال وها نافی بحث،رویکرد شواهد محورسازد.میعینی و تجربی را مطرحهاي نمونهلحاظ شده است که مشاهدات و
باید مالکی (حقایق) 4و واقعیاتمراجعات میدانی ، 3مشاهدههایی،ه معتقد است براي کسب معرفت، در کنار چنین روشمنطقی نیست بلک

رفتارهـا  داللتهاي اخالقی ه کاربردي و علوم رفتاري از این بعد هم حایز اهمیت است که بسیاري از ففلسپیوندباشد. ها براي استنباط داللت
دهنـد. بـراي مثـال، کـارگري کـه اعتقـادي بـه        میي به دست، تبیین جامع تررفتاريهاي تئوريبا لحاظ دیدگاههاي  انسانی هاي و کنش
شـود دهد. حال اگر به تئوریهاي رفتـار توجـه   میاز دید اخالقی، نوعی دورویی را نشانکند، میندارد ولی در جلسات آنها شرکتها اتحادیه

ین عوامل، وجود یا عدم وجود فشـارهاي اجتمـاعی   کنند و یکی از امیرا تعدیل» رفتار«و » نگرش«توان دریافت که عواملی، رابطه بین می
هـایی در  اخـالق، بـا محـدودیت   هاي علوم انسانی و اجتماعی و به ویژه در حیطههاي در این راستا، از آن جایی که تحقیقات در حیطهاست.

مطالعات معتبر در جوامع توسعه یافته بهره ایرانی، بیشتر از تحقیقات و هاي جامعه ایران مواجهه اند، در این کتاب تالش شده در کنار نمونه
رسد، عالوه بر مزایـایی کـه ایـن نـوع مطالعـات از لحـاظ صـحت و دقـت در طـرح موضـوع و روش شناسـی دارنـد،             میگیري شود. به نظر

انگیزانند.  میکمتري نیز برهاي حساسیت
شود. بـا توجـه   میدگاه علوم رفتاري به مبحث اخالق پرداختههمان طور که گفته شد، در کتاب حاضر از دیپ) دیدگاه مدیریت و سازمان:

در 5الق کسـب و کـار  اخاخالق سازمانی یا بیشتر مد نظر است اخالق مدیریت،به تخصص نویسنده و زمینه و بضاعت مطالعاتی، اخالقی که 
تئـوري سـازمان و رفتـار    عمـده شـامل  ی ریشـه مطالعـات  دولحاظ نظري. علم مدیریت و سازمان ازسازمان استموضوعی مدیریت و بستر 

6بـراي مثـال کنیکـی و کریتنـر    .ایـن دو طـرح گـردد   و موضـوعی دارد و در این کتاب تالش شده اخـالق در چـارچوب مفهـومی   سازمانی 

از سـعی بـر آن اسـت   حتـی االمکـان  کند. پـس میبراي مطرح کردن اخالق ایجادعالیکنند رفتار سازمانی موقعیت می) بیان2008:23(
مباحث نامرتبط پرهیز شود؛ هر چند با توجه به ماهیت علوم انسانی و اجتماعی که ریشه مشترکی (انسان) دارند، ترسیم خطـوط مشـخص   

. براي نمونه در جوامعی مانند ایران مباحث مدیریتی کسب و کـار، حتـی در   و قطعا همپوشانی میان این علوم وجود داردامکان پذیر نیست
بنابراین تالش شده است مباحث اخالقی که در این کتـاب  نظامی است.-شدت درگیر موضوعات سیاسی و حتی امنیتیبخش خصوصی، به

مورد بحث و بررسی هستند حول محور مدیریت و سازمان متمرکز شده و ذیل قالب کلی اخالق سازمانی یا اخالق کسب و کار بیـان شـوند.   
بیـان شـده از جوامـع    هـاي  و محدویت مطالعه سازمان ها، بیشتر مطالعـات و نمونـه  فعلی ایران الزم به ذکر است با توجه به ماهیت جامعه 

تـوان از  مـی ،دستاوردهاي موفـق دسترسی به توسعه یافته هستند. همان طور که بیان خواهد شد با توجه به ماهیت جهان شمولی اخالق و 
زي بهره گیري نمود. البته در این راستا تا جایی که شـواهد قطعـی و معتبـر در    ی براي بکارگیري و بومی سابه عنوان الگوها و مدل هایآنها

ایرانی نیز استفاده خواهد شد.هاي و نمونهها دسترس باشند از مثال
شـود. در بسـیاري از منـابع،    نمـی اقتصـادي و تجـاري جامعـه   هـاي  اخالق کسب و کار صرفا شامل بخـش ؛ذکر این نکته هم ضروري است

مانند دانشگاه هـا، بیمارسـتان هـا،    غیر انتفاعیهاي سازمانهاي فعالیتهاي اخالق کسب و کار، حیطههاي بر این باورند داللتصاحبنظران

1Contribution

2Evidence-based approach

3Observation

4Facts

5Business ethics

6Kinicki and Kreitne
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گیـرد و حتـی در ایـن    مـی را نیـز در بـر  ها و نظایر ایندولت به طور کلیوها ، خیریه ها، موزه ها، شهرداري(سمن)1سازمانهاي مردم نهاد
و رفتارهـا زمـان و تـالش    هـا  همگی باید براي فهـم ارزش هـا، فرهنـگ   ها در این سازماند بیشتر هم باشند.نتوانمیها تحیطه ها، حساسی

).xxiv:2015، 2اختصاص دهند (گیلس
این که چرا در حیطه اخالق مدیریت، اخالق کسب و کار توجه بیشتري از سوي پژوهشگران و صاحبنظران مدیریت و سازمان به خود جلب 

گیرند که مینموده است، نکته مهم و جالبی در بر دارد. همان طور که بعدا نیز اشاره خواهد شد، موضوعات اخالقی، عمدتا مباحثی را در بر
ي فرد یا گروه تاثیر بیشترهاي کند و هر قدر کنشمیبر دیگر افراد و جوامع ایجاداي اقدام یا کنشی از سوي فرد یا گروهی تاثیر فوق العاده

نقش بسیار مهم نهاد کسب و کار به طور عـام، در جوامـع   بیشتر است. در این راستا، با توجه به اقدام3در جامعه داشته باشد شدت اخالقی
توان دلیل تمرکز اخالق مدیریت یا اخالق سازمانی را بر اخالق کسب و کار دریافت. در این گونه جوامع نهـاد کسـب و کـار    میتوسعه یافته

هـا  کنـد. ایـن  مـی تجاري عظیمی است که اقدامات شان به شدت جامعه را متـاثر هاي و سازمانها و شرکتاي شامل کنشگران حرفهعمدتا 
با هم هسـتند  » رقابت«و براي کسب سود و درآمد در حال اند کوچک و بزرگ تجاري بوده که عمدتا متعلق به بخش خصوصیهاي سازمان

عظیمـی فعالیـت  هـاي  دهند. براي مثال در ایاالت متحده امریکـا شـرکت  میخالص داخلی جامعه را تشکیلو بخش اعظم اقتصاد و تولید نا
بیشتر است؛ یـک شـرکت   )GDP(از کل تولید ناخالص داخلی ایرانها از آنها ) یک سال یکی آنیا فروش(درآمدارزش تولیدکنند که می

کار از اولویت مطالعه و پژوهش برخـوردار  وکسب که مفهوم اخالق در حیطه بازرگانی و رسد میدر مقابل یک ملت! بنابراین منطقی به نظر
باشد.

در جوامع توسعه یافته با توجه به نقش بسیار مهم نهاد کسب و کار و مالکیت خصوصی آن، تالش شده تولید ناخالص داخلی کشور، عمـدتا  
ر به عنوان ناظر و پشتیبان بخش کسب و کـار عمـل کننـد. در ایـن نـوع جوامـع،       بیشتها 4رقابتی این نهاد باشد و دولتهاي حاصل فعالیت

پردازند و کمتر امکان دارد که دولتی، یـک یـا   میو تنظیمی در اقتصاد5و به نقش سیاست گذارياند معموال بسیار کوچک و چابکها دولت
چند شرکت تجاري در اختیار داشته باشد.

شـرکت بـزرگ جهـان، نـام     پانصد ، از 6متفاوت است. در فهرست معروف مجله فورچونوامع مشابه با ایران) (و سایر جاین وضعیت در ایران 
کل فهرست یکصد شرکت بزرگ ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشـر (درآمد)هیچ شرکت ایرانی نیست و جالب این که فروش

البته این همه ماجرا نیست. کسب و کار در ایران جدا رسد.میتبه فورچونر-باالشرکت فروش (درآمد) یک شود، به زحمت به یک سوم می
ده و مـبهم از  یبسیار پیچهاي شوند، ماهیتمیهایی هم که در مقیاس داخلی بزرگ محسوببزرگ نیست، آنهاي از این که شامل شرکت

بتی بودن و شبه انحصاري بودن قابل بررسی دقیق نیست مدیریتی آنها به دلیل غیر رقاهاي لحاظ مالکیت خصوصی داشته و کیفیت فعالیت
بار آن به وضوح در جامعه فعلی تدر کسب و کار بوده که آثار مصیبها بد اخالقیو ها آلودگیو چنین وضعیتی، بسیار مستعد انواع و اقسام 

خصوصی هاي کارتجاري، در بخش کسب وهاي قیبنابراین در حالی که در جوامع توسعه یافته بسیاري از بد اخالایران قابل مشاهده است. 
قادر به بررسی و قضاوت درباره آن است، در ایران و جوامع مشابه در اکثر بـد  به دلیل عدم اختالط با کسب و کار، نهاد دولت ودهند میرخ

افزاید.میثیر مخرب آنها أو تی رویدادها یک پاي مهم ماجرا هستند و این بر پیچیدگ،، اتفاقاً دولت و وابستگان آنهاها و شکستاخالقی
هـایی کـه در   شود که الگوها و مدلمیبا وجود تفاوت بیان شده در وضعیت کسب و کار جامعه ایران و جوامع توسعه یافته، همچنان تاکید

ضـروري اسـت. بـه بحـث    هـا  اوتتوانند بومی سازي شده و مبناي مناسبی براي عمل باشند و البته توجه به ایـن تفـ  میاند کتاب بیان شده
مدیریت در ایران و جوامع توسعه یافته در بخش بعدي کتاب مفصل تر خواهم پرداخت.هاي فعالیتماهیتهاي تفاوت

1Nongovernmental organizations (NGOs)

2Giles

3Ethical intensity

منظور از دولت، کل نهاد حاکمیتی جامعه است که مسئول سیاست گذاري و تصمیم گیري در کشور است.4
5Policy making

اطالع رسانی در حوزه مدیریت و کسب و کار است.هاي یکی از معروف ترین و معتبر ترین نشریهFortuneنشریه 6
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علم دیگري در حال توسعه و تکامل اسـت.  اص علم اخالق کسب و کار، مانند هرعلم اخالق و به طور خروند رو به پیشرفت علم اخالق:ت) 
خرداد 25براي مثال در اند. و سازمان بسیار متعدد و متنوعدر مدیریت1اخالقی(تنگناهاي)هاي وه باید دقت نمود مسایل و دو راهیبه عال
قـراردادي در مـورد   ،منتشر شد کـه ایـن شـرکت   2ایی سیستمزاي بریتانیایی بیري مبنی بر انتقاد از شرکتاخبا) 2017جون15(1396

. نگرانی هایی مطرح گردیـد کـه ممکـن اسـت دولـت امـارات       3یشرفته با دولت امارات متحده عربی منعقد نموده استتجهیزات مخابراتی پ
شود این است که آیا مدیران میعلیه مردم کشور خودش استفاده نماید. سوالی که در این جا مطرح،متحده عربی از این تجهیزات پیشرفته

اساسـا  ها تامـل کننـد؟   و انتقادها ت در مورد این دغدغهمنافع شرکت و سهامداران باشند، الزم اسیک شرکت تجاري که قاعدتا باید به فکر
توانـد داشـته باشـد؟ اگـر یقـین      میاییاي چه ارتباطی با مدیران شرکت بی،نحوه استفاده دولت امارات از تجهیزات مخابراتی در آن کشور

شـان جاسوسی علیه مردم کشور و محدود کردن آزادي بیان آنها و نقض حریم خصوصیحاصل شود که دولت امارات از این تجهیزات براي 
کند، آیا همچنان فروش تجهیزات و کسب درآمد، توجیه دارد؟ میاستفاده

القـی مواجهـه  اخهاي با انواع و اقسام دو راهیها هر روز مدیران سازمانساده و سرراستی ندارند.هاي سوال مشابه پاسخها و دهها این سوال
شـوند، نشـان  مـی همین که چنین پرسـش هـایی مطـرح   این است، شوند که البته همگی آنها به پیچیدگی مثال ذکر شده نیست. نکته می
دهد پیشرفتی در اخالق مدیریت کسب و کار حاصل شده و البته این که واقعا چه اتفاقی افتاده در جاي خود قابل بررسی است. بنابراین می

چنـین  در اصل،اخالقی پاسخی فوري، منفرد و کامل بدهد و هاي راهیوقع داشت علم اخالق کسب و کار بتواند به همه مسایل و دونباید ت
ام هـیچ اقـد  صـحیح اسـت و  کـه همـه چیـز در آن درسـت و    نیسـت اي ناممکن است. علم اخالق به دنبال مدینه فاضلهتوقعی بی معنی و 

اقـدامات  ، بـا رشـدي مسـتمر،   هدف آن است تا جایی که امکـان دارد . بلکه چنین چیزي بی معنی استگیرد و اساسانمینادرستی صورت
لیستی جـادویی وجـود دارد کـه بـا کمـک آن     شود نمیادعاهیچگاه. کاسته شودها و تصمیمها درست تر انجام شوند و از تبعات سوء اقدام

؛ همان طور که هرگز از فیزیک، شیمی، پزشکی یا سایر علـوم انتظـار نـداریم    یق دادی کامل و دقپاسخها راهیبه همه مسایل و دوتوانمی
قابل توصیه است. بدین معنی که الزم اسـت هـر قضـیه بـه     4محور-در این راستا رویکرد قضیههمه مسایل حیطه خود را حل و فصل کنند. 

یه و موضوع آن تصمیم گیري در مـورد درسـتی یـا نادرسـتی     دقت بررسی شود و جوانب متعدد آن در نظر گرفته شود و متناسب با آن قض
اقدام بیان شود.

در مـدیریت اسـت و ماننـد همـه     5مهـارت توان گفت لحاظ اخالق در تصمیم گیري، یـک  میبه طور کلی:و رفتار عملیث) آموزش اخالق
منجـر (تغییـر رفتـار)   یـادگیري الزامـا بـه   ،آمـوزش هـا  مدیریتی، قابل آموزش و توسعه است. اما همان طور که در سایر مهارتهاي مهارت

لحاظ نمایند.  ها و اقدامها آموزش اخالق، نیز نباید این توقع را ایجاد کند که همه افراد به سرعت اخالق را در تصمیمشود، صرفنمی
ق یا بد اخالقی مطلق، مفهومی ندارند یک نکته دیگر، ماهیت بعضا بسیار پیچیده موضوعات اخالقی است. بدین معنی که اخالق مداري مطل

هستیم. همان طور که گفته شد، هدف آن است تا جایی که ممکن است ) 1-1(شکل و در عمل، ما شاهد نوعی پیوستار میان این دو غایت 
عبـارت دیگـر، ایـن    هاي درست تر حرکت کنیم و این امر عموما، داوطلبانه، شخصی و درونی است. بهت اقداماز اقدامهاي نادرست تر به سم

تـوان گفـت در  مـی بنـابراین گیرد، با بررسی دقیق و هوشمندي، اقدام درست تر را تشخیص داده و انجام دهـد.  میشخص است که تصمیم
یـک اقـدام یـا تصـمیم،    شـود. مـی مشخصدر مقایسهبسیاري موارد (به ویژه قضایاي پیچیده و چند وجهی)، انسان یا سازمان اخالق مدار 

اند نسبت به یک اقدام یا تصمیم دیگر، درست تر یا نادرست تر باشد. به مثال توجه کنید.تومی

1Ethical dilemmas

2BAE Systems

طف موجود بودن مستندات در سراسر کتاب، تا جایی که امکان داشته به طور دقیق به منابع اشاره شده است. در این فقره، به منظور جلوگیري از اطاله کالم، و به ل3
توانند با توجه به محدوده زمانی میشود. خوانندگانمیري)، از ذکر وب سایت هایی که این اخبار را منتشر کردند، خودداwww.google.comدر وبسایت گوگل (

مشخص شده و کلید واژه ها، مطلب را از گوگل استخراج کنند.
4Case-based study

5Skill
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پیوستار رفتار اخالقی و غیر اخالقی1-1شکل

اقـدام درسـتی   ،گـاه اول را در اماکن فرودگاه ممنوع کنند. این تصـمیم، در ن گیرند، استعمال سیگارمیمثال: در فرودگاهی، مدیران تصمیم
است. زیرا فرودگاه یک مکان عمومی است و معموال افراد غیر سیگاري بیشتر از افـراد سـیگاري هسـتند و اسـتعمال سـیگار، ممکـن اسـت        

س عمـومی، از هـواي بهتـري بـراي تـنف     هـاي  است که در مکان(اکثریت)را به خطر بیاندازد. بنابراین حق افراد غیر سیگاريها سالمتی آن
توان گفت اقدام مدیران در ممنوعیت سیگار صحیح است. اما اگر این مدیران، در همان فرودگاه، مکان مجزا و میبرخوردار باشند. تا این جا

(اقلیت)حقوق افراد سیگاريزیرا .رسد اقدام درست تري انجام شده استمیمناسبی براي افراد سیگاري هم در نظر بگیرند، آن گاه به نظر
دیگـر هـیچ ایـرادي    آیا با این اقدام همه مسایل درست شد؟آیند: میکه پیشه است. اما پرسش هاییبا این تصمیم، در نظر گرفته شدهم

تواند به گسترش اسـتعمال  نمیییآیا این اقدام در همه اماکن عمومی دیگر ضرورت دارد؟ در این صورت، آیا چنین تصمیم هاوجود ندارد؟
د که نقطه ایده آلی براي اقدام درسـت متصـور   نسازمیاین جنبه از تصمیم گیري را روشنها،این پرسش و نظایر آند؟نسیگار کمک نمای

نیست و در هر موقعیت الزم است مدیران با خالقیت و ابتکار، کیفیت تصمیم را ارتقا دهند. به قـول پـدر مـدیریت علمـی، فردریـک تیلـور       
راه کارا تر، یعنی راه اخالقی تر. ایـن در واقـع،   راه بهتر یعنی راه اثربخش تر، یعنی ». 1وجود داردها دن کارهمیشه راه بهتري براي انجام دا«

غ گفتـیم، سـعی   وربه سادگی، اگر امسال هزار دمستمر) است که به اخالق نیز تسري یافته است.همان فلسفه مدیریت ژاپنی کایزن (بهبود 
، که در نکته محور-قضیهرویکردنکته دیگر این است که با توجه بهاین راه را ادامه دهیم.مستمراو یمرا کاهش دهها دروغ،کنیم سال بعد

ت بحث شد، در این مثال ما راجع به سیگار کشیدن در فرودگاه صحبت کردیم و اَشکال و اقسام دیگر از خدمات فراهم شده براي مسـافران  
ارت دیگر، این مثال راجع به مکان مجزا بـراي سـیگار کشـیدن اسـت و در مـورد سـایر مـواد        باید در جاي خود بحث و بررسی شوند. به عب

آورد.نمیدخانی یا مواد مخدر، حرفی به میان
رعایت اخالق، به سادگی، به معنی لحاظ اخالق در تصمیم گیري، بعضا بسیار مشکل و غامض بوده و درگیري بکارگیري اخالق در عمل:ج) 

یعنی بسیاري افـراد در کـالم معتقدنـد کـه رعایـت      شود. میمشاهدهکالم و عمل دوگانگی و در اغلب موارد،ه همراه داردو اشتغال ذهنی ب
کنند در تعـامالت  میشوند. بسیاري افراد ادعامیاخالق ضروري است و باید به طور اخالقی عمل نمود ولی در عمل، رفتارهاي دیگري دیده

ایـن دهند، نظر دیگر همکاران و همگنان چنین نیست و آنها دیـد مطلـوبی بـه   میهستند. اما شواهد نشانشخصی شان بسیار اخالق مدار
توان گفت اکثر افراد از نظر خودشان اخالق مـدار هسـتند ولـی از نظـر دیگـران،      می. به عبارت دیگر)1996، 2(کلیبی و ویکتورافراد ندارند

رعایت اخالق و تالش براي انتخاب نخست،دارد.حداقل دو دلیل3بین حرف و رفتارظاهريهاي این دوگانگی یا شکافالزاما چنین نیست.
هاي وجه به گرفتارياست که با تو زمانصرف انرژيتالش فراوان ذهنی و ،خبرگیهوشیاري،راه درست، در بسیاري موارد نیازمند آگاهی،

هـاي  از راهتغافـل کننـد و   دهنـد  مـی میسر است. به سادگی، افـراد عمومـا تـرجیح   کمتریچنین شرایط،دوره زمان کنونیمتعدد افراد در 
که ممکن است از لحاظ اخالقی درسـت تـر باشـند،    دیگرهاي 4شوند به بدیلمیو سریع به اهداف شان دست یابند و کمتر حاضر»میانبر«

معمـوال  ،کمتـر اخالقـی  هاي حتمالی دارد؛ حال آن که انتخابفکر کنند. طرفه آن که، رعایت اخالق عموما پیامدهاي جمعی، بلند مدت و ا
ن مشکل شخصی خودش را اکند و یکی از هزارمید. براي مثال، فرد رشوه دریافتنمنافع شخصی، کوتاه مدت (بالفاصله) و نسبتا قطعی دار

به همین ترتیب، رشوه دهنـده، بـا   یابد.نمیمشدرباره پیامدهاي اقداآن قدر گرفتار است که مجالی براي تفکر در عین حال،کند ومیحل

1There's always a better way of doing things.

2Klebe and Victor

3Say-do gap

4Alternative

بد اخالقی 
مطلق

اخالق مداري 
مطلق
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بخش اول  مدیریت، سازمان و اخالق-فصل اول

شاید به همین دالیل است کـه اغلـب   اندازد و این که این اقدام چه تاثیري دارد، زیاد مورد توجه او نیست.میپرداخت پولی کار خود را راه
خورند. میدر رعایت اخالق شکست(به ویژه در جوامع عقب مانده)افراد
یـک نظـر ازکهرفتاريیااقدامیعنی. کنندمیپیدااقتضاییومبهمماهیتی، بعضااخالقیموضوعاتکندمیبیان) 2011:47(لوتانزدوم،
بنـابراین، در تفسـیر و   ). 2002دیگـران، وشـمینک (نباشـد چنیندیگرگروهیافردنظرازاستممکناست،اخالقیغیرگروهی،یافرد

یـک مثـال، بـراي نمـود.  را رعایـت  دقت و احتیاط شدیدا جانب ا عمل بداخالقانه و میزان شدت آن، باید برچسب زدن یک رفتار، به رفتار ی
دانشـکده اعضـا کـه دادنشانکاروکسبهاي دانشکدهاعضاوکاروکسبتجاريمدیرانمیاندرافزار،نرمغیرمجازکپیمورددرمطالعه

یعنی میزان نادرسـتی ادراکـی ایـن دو گـروه از     ).1993،شیموتایلر(کردندنمیارزیابیرستنادراعملاینتجاري،مدیراناندازهبهها،
عمل انجام شده، متفاوت است.

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که، در نهایت، اگر در کسب و کار اخالق را رعایت کنیم، بـه چـه   اخالق کسب و کار:چ) مقصد
آنیتـا  دیـم  خـانم  وضعیتی که بدان رسیده ایم، چگونه است؟ پاسخ این سوال به سادگی و زیرکی، توسط هاي یابیم؟ ویژگیمیچیزي دست

L'Oreal. این شرکت که هم اکنون تحت مالکیـت شـرکت  داده شده استBody Shopموفقشرکتاسبق مدیر عامل بنیانگذار و ، 1رادیک

بنیانگذار خود، به پیش رفتـه اسـت   »2سود با اصول«هاي ر مبناي فرهنگ ارزشکشور جهان دارد، ب55فروشگاه در 2100است و بیش از 
یعنـی در  به عبارت دیگر، مقصد رعایت اخالق در کسب و کار، دستیابی به سود، در یک چهارچوب اصولی اسـت. .)2010:97، 3(شرمرهورن

کنید و در این راه کمتر به دیگران آسـیب  میآن را کسبشوید، ثروت، موفقیت، آرامش، رشد و همه پیامدهاي مثبت میکسب و کار موفق
نمایید.میو لطمه وارد

داوطلبانـه و درونـی اسـت و بـه قـول      یشـ نمعمیق زندگی و فهوممیک و 4نوعی معنویتدر نهایت،اخالق، :خویشتنِ خویشاخالق و ) ح
بـد  تـوان  مـی ، و گرنـه اشته باشد که راه درست را انتخاب کندشخصی داي و اراده» بخواهد«فرد خودش باید ) 2009:25کنیکی و کریتنر (

پیدا نکنی، در بیـرون هـیچ   اي اگر در درون بازدارنده«! به قول معروف 5ن خود را توجیه نمودرا انجام داد و همچناها رترین و زشت ترین کا
که حد و مرزي باید اند درست را ندارند، و به این نتیجه نرسیدهاز دید نگارنده براي کسانی که آمادگی انتخاب راه ».نخواهد بوداي بازدارنده

کاربردي ندارد. البته همچنان آثار و پیامدهاي بداخالقی بر ایشان باقی است.بر رفتارها وجود داشته باشد، دلیل و برهان منطقی
ز سـوي محـیط و جامعـه نیـز الزامـی اسـت. بـه نظـر        به عالوه، در کنار اصل نهادینه سازي درونی اخالق، سازوکارهاي حمایتی و مراقبتی ا

به عبارت بهتر، در این نوع جوامع، اکثریت مـردم بـه ایـن نتیجـه     اند. است که کشورهاي توسعه یافته بدان دست یافتهاي رسد این رویهمی
سـازوکارهاي حمـایتی و مراقبتـی   که اخالق، و راستی و درستی، بهترین رویه و منش زندگی بوده و از سوي دیگـر، جامعـه نیـز   اند رسیده

بـا  و اخالقـی و صحیحهاي دانند از راهمیبه هم اعتماد دارند وعموماافراد،خاص خود را نیز ارایه نموده است. در چنین جوامعی(نظارتی)
د، جامعـه بـا تمهیـد    کند. اگر افـرادي بـه هـر دلیـل منحـرف شـون      میاحتمال موفقیت شان باالست و جامعه از آنها حمایت،سعی و تالش

و مناسب، توسعه سازمانها و نهادهاي تخصصی و مستقل، برخوردهـاي قـانونی و قضـایی بـی     اي آموزشی حرفههاي سازوکارهایی نظیر دوره
ز افـراد  یعنی جامعه هـم ا دهد.میبه جامعه و مسیر راستی و درستی را انجاممنحرفانطرفانه و نظایر اینها، حداکثر تالش براي بازگرداندن 

کند و هم نظارت و مراقبت کافی بر اعمال و رفتار کنشگران اجتماعی داشته و صرفا بـه دنبـال شـکار و مـچ گیـري      میحمایت و پشتیبانی
، دوم توسعه سازوکارهاي حمـایتی و  از سوي فردشود: نخست و مهم تر، درونی سازي اخالقمیپس رفتار اخالقی محصول دو عاملنیست.

.سوي جامعهاز مراقبتی

1Dame Anita Roddick

2Profits with Principles

3Schermerhorn

4Spirituality

کشیدند و به او انواع توهین میاشاره به واپسین لحظات زندگی ننگین معمر قذافی (رهبر معدوم لیبی) است؛ که روایت شده در حالی که او را از جوي فاضالب بیرون5
فقط یک اقدام پلید این فرد، دستور به سرنگونی ». کنید؟ من پدر شما هستم. من پدر این ملتم!!میر ها راچرا با من این کا«پرسید میداشتند او متعجبانهمیها روا

دهد انسان، تا میمیلیارد دالر از خزانه ملت لیبی به عنوان غرامت به خانوده قربانیان بود. چنین نمونه هایی نشان7/2هواپیماي مسافربري امریکایی و بعد پرداخت 
تواند خطرناك باشد و به راحتی با عبارات مضحکی مانند پدر ملت و امثالهم خود را توجیه نماید.میچه حد
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) بر بروز رفتار اخالق مدارانهو سازمانو محیط (جامعهفرد تاثیر همزمان 2-1شکل

برخی باورهاي اشتباه درباره اخالق
و مـال فقر پیشگی و درجا زدن است. خیر، به هیچ وجه. این نوع اعزندگی محقر، الف) رعایت اخالق در کسب و کار به معنی عزلت نشینی، 

. اخالق کسب و کـار هـیچ محـدودیتی    شوندمیمحسوباتفاقا نوعی بد اخالقی و نادرستی نگرشها هیچ تناسبی با زندگی امروزي نداشته و
براي رشد و توسعه شرافتمندانه نیست. بزرگانی همچون وارن بافت، بیل گیتس، مارك زوکربرگ و امثالهم که میلیاردهـا دالر ثـروت دارنـد    

معرفیو ثروتمند به عنوان افراد موفق ها هستند. این نوع افراد هر ساله توسط رسانه» سود با اصول«مناسبی از دکترین ارزشمند هاينمونه
شوند و هرگز ابایی ندارند که چنین خوانده شوند. زیرا از درستی مسیري که براي ثروت و رفاه طی کرده اند، اطمینـان خـاطر دارنـد. در    می

شان هسـتند و  بر مال شدن میزان ثروتبه شدت نگران ثروتمند،توان مالحظه نمود که افرادمیجامعه ایران و نظایر ایران رامقابل وضعیت 
کنند.میمال و اموال خود را از دید عموم پنهان

شناسند و میزنند نه اخالق رامی. کسانی که این حرف راو کسب و کار هیچ نوع اخالقی نداردو کار ربطی به هم ندارندب) اخالق و کسب 
از چگـونگی  » 2رو زمینی«اي کنند ایدهمیاین افراد خودشان را دنیوي و واقع گرا دانسته و تصور)2011:9(1شاوبه قول نه کسب و کار را. 

آوري خام و ابتـدایی بـوده و   کارکرد واقعی امور کسب و کار دارند. به زعم شاو علی رغم فلسفه سازي وانموده شده، دیدگاه آنها به طرز شرم
درك نادرست از رابطه اخالق و کسب و کار عمدتا ناشی از تفکـري  ناشی از درك سطحی و سرسري از  کسب و کار و اخالق است. به عالوه 

بـه نظـر  ن ي که به مورد الف، نزدیک اسـت. همچنـی  تفکرداند؛میمعهاست که اخالق و اخالق گرایی را نوعی محرومیت خود از مزایاي جا
کـه دسـت انـدرکاران کسـب و کـار، بازاریـان و کاسـبان هـیچ         انـد  رسد کسانی که چنین اعتقادي دارند، در محیط هایی پرورش یافتـه می

دینـی و هاي در جامعه ایران، تعابیر اشتباه از گزارهدر این راستا،اند. محدودیت اخالقی در نظر نداشته و قدرت و ثروتهاي نامشروع اندوخته
را در تشدید چنین تفکري، نباید نادیده گرفت.ها رسانهقشن

هسـتند کـه آگاهانـه و    اي اخالق مدار، افـراد بـاهوش و سـاده   هاي ساده لوحی هستند. به هیچ وجه؛ انسانهاي پ) افراد اخالق مدار، انسان
شایسـته و درست را انجام دهند. این افراد، انسانهايمقید کردن خود به اصول اخالقی، رفتار بلندمدت نگري و با اند شجاعانه تصمیم گرفته

و خـوردن حـق دیگـران،    ،کنند. اگر دروغ و دغل و قلـدري میبی آالیشی هستند که صادق و راستگو بوده و اعتماد دیگران را به خود جلب
است، اینان زرنگ نیستند.»زرنگی«

نسبت بـه  اي ل تعیین کننده اخالق توصیفی باشند که در هر جامعهاز عوامد یکی نتوانمیو ادیانهبا) اخالق و مذهب یکی هستند. مذت
دهند؛ اما اخالق عمدتا، جهـان شـمول  بـوده و داللتهـایی ارایـه     میجامعه دیگر عقاید، باورها، مناسک و آداب متفاوت و عمدتا متضاد ارایه

اخالق، علمی ریشه دار و فلسفی اسـت کـه دریافتهـا و    گیري است.دهد که براي انسان ها، صرف نظر از زمینه فرهنگی شان، قابل بهره می
مـذهبی هماننـد سـایر    هـاي  دهد. به عنوان یک قاعده کلی باید گفت کـنش میدستاوردهاي پژوهشی را با روش شناسی خاص خود انتشار
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و در مقابل فضایی یا خیالی.down-to-earthمعادل 2

نهادینه سازي و درونی کردن 
اعتقاد به اخالق از سوي فرد

توسعه سازوکارهاي حمایتی و 
از سوي محیطظارتین

بهبود رفتارها، اعمال و 
تصمیم ها از لحاظ اخالقی

فرد (سازمان)جامعه


