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چکیده
اخالق از موضوعاتی است که از بدو تولد بشر وجود داشته و گذر زمان نه تنها ضرورت وجود آن را کم رنگ و کم
اهمیت ننموده  ،بلکه بر اهمیت و لزوم آن در این برهه زمانی افزوده است ،تا جایی که امرروزه اوروا اخال ری از
موضوعات چالش برانگیز کلیه سازمان های اد اری محسوب می گردد .امروزه مولفه های اخالق به عنوان مجموعه
ای از اووا و ارزش ها که درستی یا نادرستی (خوبی و بدی) رفتارها و تصمیم های فرد یا سازمان را تعیین مری
کند ،در الب محور اولی رضایت مردم از عملکرد سازمان وارد عروه ادبیات سازمانی شده است .رعایت اخرالق و
ارزش های سازمانی عامل مهمی در تحقق شعار ساا  1931یعنی همدلی و همزبرانی میران دولرت و ملرت مری
باشد.
واژگان کلیدی :دولت ،همدلی ،همزبانی ،اخالق ،ارزش سازمانی
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با رویکرد دولت و ملت همدلی و همزبانی

مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال دوم)

چالش های مدیریت دولتی در حوزه اخالق و ارزش های سازمانی
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مقدمه
به نظر میرسد نامگذاری ساا  31با شعارِ «دولت و ملّت ،همدلی و همزبانی »فروتی گرانبها برای مجموعه وای کشور و به
خصوص دولت به عنوان سکاندار اجرایی کشور از سویی و ملت ایران به عنوان «واحبان کشور» از سوی دیگر است تا با تقویت
عنصر اعتماد متقابل و شکلدهی هرچه بهتر و کاملتر فضای همکاری و همدلی گامهای مهم و بزرگی در مسیر پیشرفت و
آبادانی کشور بردارند و در این میان یکی از مهمترین عروه های افزایش اعتماد عمومی و ایجاد همدلی و همزبانی بین دولت و
ملت توجه به اخالق اسالمی و کرامت انسانی در سازمانهاست .امروزه همه سازمان ها و ادارات دولتی می کوشند تا با بهره مندی
از ساز و کارهای اخال ی که فراتر از انون تعریف می گردد ،خدمت به مراجعین را محور فعالیت خود رار دهند بطوریکه امروزه
کمتر سازمانی را می توان یافت که اراده خدمات واد انه و انسان مدار به ارباب رجوع را شعار خود رار نداده باشد .در این
نوشتار سعی می شود با بررسی مفهوم اخالق در سازمانهای دولتی ب ه اهمیت آن در تحقق شعار ساا پرداخته شود.
ادبیات پژوهش
اخالق چیست؟
واژه اخرررالق دو کررراربرد متمرررایز داردال گررراهی اخرررالق بررره معنرررای خشلرررق و خرررو ،رفترررار عرررادت شرررده و گررراهی بررره
معنررای عررر و عررادت برره کررار مرری رود .معنررای دیگررر ایررن واژه ،دانشرری اسررت کرره از حقسررن و رربق و خرروبی و
بررردی رفترررار بحرررن مررری کنرررد (رضررری .)1932 ،اخال یرررات ،ارتبرررایی نزدیرررن و تنگاتنرررگ برررا ارزشهرررا دارنرررد و بررره
آن همچررررون ابررررزاری نگریسررررته مرررریشررررود کرررره ارزشهررررا را برررره عمررررل تبرررردیل مرررریکنررررد (دفررررت.)1998 ،
کونرراو و جررونز اخال یررات را اینگونرره تعریررف مرری کننررد اخال یررات برره انصررا و راسررتی و درسررتی مربررو مرری
گرد نررد ،برره تصررمیم گیررری در خصرروص ایررن کرره چرره چیررز خرروب اسررت و چرره چیررز بررد ،و برره فعالیررت هررا و
واعدی که رفتار پاسخگویانه را بین افراد و گروه ها پی ریزی می کند (ابزری و یزدان شناس.)1931 ،
نظریههایاخالق
در عصر جدید ویژگی های خاص و متمایز علم و فن آوری به یور گسترده و به سرعت در زندگی و تمدن بشری در حاا
پیشرفت است ،ین روش جدید در برخورد با مسائل پیچیده فردی و اجتماعی به ویژه در سازمانها اخالق و تعهد سازمانی
است ) .(Hoseyni Manesh, Sadeghian, Eslami, 2015اخالق را می توان در الب اخالق توویفی ،اخالق هنجاری و
اخالق کاربردی که شاخه ای از اخالق هنجاری بشمار می آید دسته بندی کرد ) .(Poulton, 2005هسمر ) (1995یکی از
کاملترین دسته بندی ها را از تئوریهای اخالق ارائه داده است:
 انون جاویدان :با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند. تئوری فرجام گرایی :اخال ی بودن ین رفتار ،براساس میزان مطلوبیت آن برای جامعه بیان میشود. تئوری وظیفهگرایی :هر عمل به نیت شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد نه نتیجه آن. عدالت توزیعی :عملی که منجر بره افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود ،میتوان درست و اخال ی باشد. آزادی فردی :هر عملی که آزادی فردی را نقض کند ،غیراخال ی است (رحمان سرشت و همکاران.)1933،فواید اخالق و ارزشهای سازمانی
اخالق تنظیم کننده روابط بین کارکنان و مردم محسوب می گردد و عامل مهمی در تحقق همدلی و همزبانی بین دولت و ملت
محسوب می شود .اخالق و ارزش ها باعن می شود در ش رایط آشفته ،سازمان عملکرد اخال ی خود را حفظ کند و موجب شکل
گیری کار گروهی و افزایش بهره وری می شود .اخالق در رشد و بالندگی کارکنان موثر است و از اهماا کاری کارکنان
جلوگیری می کند .و به ایجاد تصویری مثبت از سازمان نزد مردم کمن می نماید (موسوی و همکاران .)1939،اخالق و ارزش
های سازمانی از بقعد اجتماعی ،به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسانهاست و از بقعد مدیریتی عملکردهای مطلوب را در
کارکنان تضمین نموده و ین سازمان معنوی به وجود می آورد .از بقعد سازمانی اخالق به مدیران کمن می کند تا تصمیم
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بگیرند که چه نقشی از اخالق در عملکردها و رفتارها ،در تصمیم گیریها و انتخاب ها ،مهم و تعیین کننده است (الوانی،
رحمتی .)1931،موفقیت در سازمان مستلزم بکارگیری مدیریت اخالق در سازمان است (موسوی ،عربشاهی کریزی.)1939،
پنیو ) (Penninoبر ارزشیابی عملکردهای اخال ی کارکنانال اخال ی کردن هد های سازمانال اشاعه ارزش ها و مسائل اخال ی
در سازمانال اخالق ورزی در زندگی شخصیال اهمیت دادن به اخالق حرفه ای بعنوان وظایف مدیران درایجاد سازمانی اخالق مدار
اشاره نموده است (امیری و همکاران .)1933،
اصول حاکم بر اخالق و ارزشهای سازمانی
رعایت اخال ق و ارزش های سازمانی به عنوان یکی از مولفه های مهم در تحقق همدلی و همزبانی تکلیفی دو یرفه میان دولت و
ملت محسوب می گردد بطوریکه نگاه ین سویه و الزام ین یر به رعایت مبانی ارزشی و اخال ی ضامن تحقق همدلی و
همزبانی نخواهد بود .بر همین اساس می توان برخی از مهمترین تکالیف دولت که سبب افزایش همدلی و همزبانی میان دولت و
ملت میگردد را به شرح زیر بیان نمود:
 اول پرهیز از خودکامگی :خود رأیی ،خودسری ،خودمداری ،سلطه گری و خودخواهی تباه کننده فرد و سازمان است.خودکامگی ناشی از نگاه خودخواهانه در مدیریت ،کسب امتیاز بدون زحمت و دیگران را حقیر شمردن است .ضمن
اینکه زمینه ابتکار ،نوآوری و خال یت کارکنان را تباه می کند و بدین ترتیب مانع شکوفایی استعدادها می شود.
 اول خدمت گزاری :در حقیقت فلسفه وجودی سازمان خدمت رسانی است .پذیرفتن این اول در سازمانها ،رفتارکارکنان را اوالح می کند و سبب می گردد تا کارکنان خود را خدمت گزار و خادم مردم تلقی کنند .
 اول امانتداری :اگر انسان ،کار و مسئولیت خویش را نوعی امانت بداند ،بی گمان حرمت آن را پاس می دارد و تالش میکند که به خوبی آن را پیش برد و بالنده سازد .عالوه بر آن امانت داری ،اعتماد را پدید می آورد .اعتماد به کارکنان
دولت در پدیداری و حفظ جامعه اخال ی بسیار مؤثر است و مساعدت مردم در پیشبرد اهدا را تضمین می کند.
 اول پیگیری :پیگیری کار و حصوا ایمینان از انجام درست و به مو ع آن (دلشاد تهرانی.)1933 ، اول انضبا کاری :انضبا کاری به معنای سازمان پذیری ،آراستگی ،نظم و ترتیب و اجتناب از بی نظمی در کار است. اول مسئولیت پذیری :کسی که مسئولیتی را می پذیرد ،باید جوابگوی اعماا و رفتار خود باشد .عدم توانایی در برآوردنآن چه به عهده شخص گذاشته می شود ،می تواند در کل نظام تأثیرگذار باشد.
 اول خ وش رفتاری :خوش رفتاری ین وفت درونی است ،خوش رفتاری های ساختگی و تصنعی در دا نمی نشیند.گشاده رویی ،فروتنی و نرم خویی راه نفوذ در دا ها و پیوند لب ها است (والحی.)1931،
 اول مهرورزی :انجام دادن کارها و خدتگزاری از سر مهرورزی واالترین هنر در اخالق اداری است. اول دادورزی :رعایت عدا و انصا درروابط و مناسبات اداری و در خدمتگزاری به مردمان اولی است که بدون آن نظاماداری از وورت انسانی خارج می شود و هر فساد و تباهی گریبان گیر آن می شود.
 اول بقردباری :هرکس در هر مرتبه ای از مراتب نظام اداری باید با بقردباری امور را پیش ببرد و در برابر خواست مردمان واحتیاجات آنان کم حوولگی نداشته باشد و با تحمل فراوان خدمتگزاری کند (کیاکجوری.)1939،
آحاد مردم نیز موظفند با پرداخت منظم مالیات و حقوق دولت ،اعتماد به دولت ،نقد منصفانه و پرهیز از سیاه نمایی،
حضور موثر در میدا ن عمل مسئولین کشور را در راه نیل به اهدا نظام و نتیجه تحقق همدلی و همزبانی همراهی
کنند (یاراحمدیخراسانی.)1931،
موانع رشد اخالق حرفهای در سازمانها
 موانع رشد اخالق حرفه ای در سازمانها متعددند .این موانع اگر به مو ع شناسایی و مرتفع نگردند می تواند تحقق شعارهمدلی و همزبانی بین دولت و ملت را با مشکل مواجه نماید .علیهذا می توان مهمترین موانع رشد اخالق حرفهایدر-
سازمانها را بدین شرح برشمرد:

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 5تابستان  ،7931ص 775-771
http://www.majournal.ir

-

-

-

-

-

-

حرفه

فقدان نگرش راهبردی به اخالق حرفه ای :نگرش غیر راهبردی ،تصوری نا ص ،نارسا و حدا ل گرایانه از اخالق
ای است که جامعیت را از آن می ستاند و آن را به سط مسئولیت اخال ی فرد در شغل تنزا می دهد.
تحویلی نگری :تحویلی نگری در سازمان ،زمینه ساز رشد سریانی جنبه و یا ضلعی خاص و رکود دیگر جنبه ها و اضالع
می شود .بویژه اگر کسانی که بر کرسی های تصمیم گیری راهبردی سازمان تکیه زده اند ،چنین نگرشی داشته باشند،
وضع بسیار خطرناو خواهد شد.
فرافکنی :فرافکنی ،نادیده گرفتن نقش خود و تأکید شدید بر نقش عوامل محیطی است.
مشتری مداری ابزار انگار و نه اویل :مشتری مداری ابزار انگار ،یعنی نگاه کردن به مشتری به عنوان ابزار سود .با این
نگرش ،اگر سودی در کار نباشد و یا احتماا زیانی متصور باشد ،بنگاه نیز خود را ملزم به پایبندی به حقوق مشتری
نمیداند.
فقدان انگیزش :انگیزش و اخالق ،با یکدیگر همبستگی دارند .فقدان انگیزش ،مانع از ترویج اخالق در سازمان می شود ،و
نتایجی غیراخال ی دارد و ا نگیزه اخال ی بودن را از بین می برد زیرا توجیه بسیاری از مدیران و افراد جامعه برای
اعماا غیراخال ی شان ،این است که جامعه و انسانها اخال ی نیستند.
نارضایتی شغلی :رضایت شغلی ،احساسها و نگرش هایی است که هر کس به شغل خود دارد .که اگر این نگرش منفی
باشد می تواند منجر به بروز رفتارهای غیر اخال ی گردد.
فقدان مهارت تصمیم گیری :فرهنگ سازمانی ضعیف ،الگوی مدیریت غیرمشارکتی ،فقر ایالعاتی و فقدان نگرش
سیستمی و عدم تسلط به مهارت های تشخیص و حل مسئله از جمله موانع اولی تصمیم گیری های اخال ی در
سازمان به شمار می آیند.
بالتکلیفی یا تعارضات اخال ی :پیچیده ترین وضعیت بالتکلیفی اخال ی ،تعارضات اخال ی است ،یعنی وضعیتی که فرد
یا سازمان ،با دو راهی هایی مواجه می شود و راه سومی نمی یابد و هر دو راه نیز غیراخال ی اند.
فقدان نظام جامع اخال ی :فقدان نظام جامع اخال ی در زمینه های مختلف نظیر جذب و استخدام ،پرداخت حقوق و
مزایا ،پاداش و تشویق ،انتصاب و ارتقاء ،ایالع رسانی ،نظارت و ارزیابی از جمله موانع رشد اخال ی در سازمانهاست.
لقمه انگاری بجای امانت انگاری :تلقی مدیر یا هر ین از کارکنان در مورد آنچه که در اختیار اوست ،تأثیری ژر در
رفت ار اخال ی او دارد .در کسب و کار ،اموالی در اختیار افراد رار می گیرد تا در آنها ،دخل و تصر کرده و از آنها
استفاده کنند .این بهره برداری باید بهینه و توأم با بهره وری باشد.
موانع فیزیکی و روانی محیط کار :هنگامی که نور ،گرما ،سرما ،و ارگونومی وندلی و رایانه تحویلدار بانن مناسب نیست،
چگونه می توان انتظار داشت که تقاضای شمار فراوانی از مشتریان را پاسخ گوید .اعماا فشارهای روانی ،تأثیر منفی
بیشتری در مقایسه با فشارهای فیزیکی دارد .تغییر سمت مسئولین و تبعات ناشی از آن به دلیل خودمحوری و نه
برنامه محوری ،نمونه ای از این فشارها است )بینش.)1931،

راهکارهای نهادینه کردن اخالق در سازمانها
بحن اخالق و چگونگی نهادینه کردن آن در سازمانها ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و مدیران و تصمیمگیران باید
بکوشند تا راهکارهای مختلفی را برای نهادینه کردن اخالق در سازمانها ارائه دهند .از جملة مهمترین این راهکارها که می تواند
در تحقق شعار ساا یعنی همدلی و همزبانی بین دولت و ملت موثر باشد عبارتند از:
 بکارگیری نیروی انسانی مقید به رعایت اخال یات و انون در سازمانها:سازمانها میتوانند با اوالح سیستمهای جذب و گزینش ،افرادی را که در دوران زندگی اجتماعی و کاری خود سابقه
و تمایل بیشتری به رعایت اخال یات ،وانین و مقررات داشتهاند ،به استخدام درآورند .به ویژه برای تصدی مشاغل
کلیدی سازمان ،توجه به این نکته ضروری استال چرا که این افراد ادرند رفتارهای غیراخال ی و غیر انونی را بهتر
تشخیص دهند و بدون نظارت مستقیم مدیران سطوح باالتر ،به انجام دادن وظایف و مسئولیتهای اخال ی و انونی
خود بپردازند (ابطحی.)1939 ،
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 آموزش عملی اخالق توسط افراد مقید و پایبند به رعایت اخال یات و انون:آموزش در زمینة اخالق و رفتارهای اخال ی به منظور افزایش دانش ،مهارت و نگرشهای کارکنان ،ضروری است
(محمدی ری شهری .)1931،در این میان باید توجه داشت نه تنها باید سط دانش افراد در زمینة رفتارهای اخال ی و
غیراخال ی افزایش یابد ،بلکه افراد باید در بکارگیری اخالق در سازمانها و برخورد با مسائل و مشکالت ،مهارت یابند و
نسبت به بکارگیری آن در محیط کار و زندگی اهتمام داشته باشند .این امر توسط مدرسانی امکانپذیر است که خود
متصف به وفات و رفتارهای اخال ی باشند و بتوانند نقش خود را در مقام الگو ایفا کنند.
 تدوین منشور اخال ی برای سازمانها:منشور اخال ی ،ضوابط یا کدهای رفتاری اند که در آنها جزئیات مواردی که کارکنان باید یا نباید انجام دهند ،مدنظر
رار گرفته است (ابطحی .)1939،منشور اخال ی برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و روش در بین مدیران و کارکنان
سازمان تدوین میشود (الوانی .)1933،منشور اخال ی سازمانی ،همچون سوگندنامة پزشکان ،اخالق حرفهای و
سازمانی کارکنان را شکل میدهد و راهنمای عمل آنان در مسیر خدمتشان است (حسینی و عباسی.)1931،
نتیجه گیری
زیربنای همه ارزش ها در سازمان ،ارزش های اخال ی می باشد .این ارزش ها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمن می کند
که می تواند بر هدایت افر اد به سوی ا داماتی که برای سازمان و جامعه مطلوب است تاثیر بگذارد .به یور ویژه ،هنگامی که
استانداردها یا ارزش های اخال ی سازمان به یور گسترده ای میان اعضاء رایج شود موفقیت سازمانی افزایش و در نتیجه
رضایتمندی شهروندان ،به واسطه حرمت نهادن به ارزش های انسانی و تکریم ارباب رجوع محقق می گردد و این شاخص مهم
پیش زمینه اولی تحقق همدلی و همزبانی میان دولت و ملت است.
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