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راهكارهاي اجرايي كردن اخالق حرفهاي

نسخهاي براي نابسامانیهاي سازماني
زهرا نوروزي

«اخالق حرفهاي» مقولهاي اس�ت كه در نگرش راهبردي ،مسئوليت پذيري
سازمان در قبال حقوق تمامي عناصر محيطي ،اعم از داخلي و خارجي ،كاربرد
جدي دارد .انديش�هاي كه آنچنان به قوام آمده اس�ت كه در كش�ورهاي
پيشرفته به قامت يك رشته دانشگاهي كاربردي مجهز شده است .بسياري
معتقدند وجود اخالق س�ازماني در موفقيت معطوف به آينده س�ازمان نقش
جدي دارد .با اين حال بس�ياري نيز بر اي�ن باورند كه دعوت كردن افراد به
رعايت اخالق سازماني در بسياري موارد رنگ شعار و نصیحت ميگيرد .افراد
دربزنگاههاي حساس ،مغلوب وسوسههاي ضداخالقي ميشوند .در اين شرايط

«اخالق س�ازماني» در جه�ان امروز موضوع
تقريب� ًا ش�ناخته ش�دهاي اس�ت .اخالقي كه
ميكوش�د دس�ت تجاوزه�اي درون�ي را از
س�ازمانها كوتاه كند با اي�ن حال موافقيد كه
جايگاه اخالق س�ازماني در كش�ور ما نهادينه
نشده است؟
اخ�لاق س��ازماني ب��راي به س��امان رس��يدن ،با
مش��كالت و موانع بس��ياري رو به رو اس��ت .موانعي
كه هر كدام در جاي خود قابل بررسي است .منفعل

است كه اختالس ،باند بازي و روابط غيراخالقي سازماني تيتر هر روز رسانهها
ميش�ود .مقصر نهادينه نشدن اخالق س�ازماني كيست؟ اين پرسش محور
توگويي شد كه با دكتر احد فرامرز قراملكي استاد الهيات دانشگاه تهران
گف 
آغاز كرديم .دكتر قراملكي پژوهشهاي گستردهاي در زمينه اخالق سازماني
انجام داده است .وي مدير گروه اخالق حرفهاي دانشگاه تهران است .كتاب
اخالق س�ازماني اثر جدي اين پژوهشگر اس�ت كه اصول و چارچوب اخالق
توگو پيش روي
سازماني در آن به بررسي گذاشته شده است .ماحصل اين گف 
شما است:

بودن اخالق س��ازماني به عوام��ل مختلفي همچون
رهبري سازمان ،منابع انساني ،عوامل زيست شناختي
و عوام��ل اجتماع��ي زيادي ب��از ميگ��ردد .يكي از
عوامل مهمي كه مانع رشد و گسترش مفهوم اخالق
س��ازماني ش��ده ،نش��ناختن هويت اخالق سازماني
اس��ت .نگرش فردگرايانه بعض��ي از مديران به اخالق
سازماني باعث ناكارآمدي اخالق سازماني شده است.
تا زماني كه ما اخالق سازماني را مشتي پند و اندرز و
كالم موعظهآميز بدانيم ،اوضاع بر همين منوال پيش

خواهد رفت .بنابراين داش��تن نگرش اخالقي ش��رط
اوليه به ثمر رس��يدن اخالق اس��ت اگرچه اين شرط
كافي نيست .گام نخست اين است كه نگرش و نگاه
افراد را نسبت به مسائل مادي تغيير دهيم .گسترش
شناخت فردي نس��بت به اخالق سازماني و افزايش
انگي��زه دروني افراد براي س��ر نهادن ب��ه گزارههاي
اخالق س��ازماني را ميتوان گامهاي ثانويهاي دانست
كه راه عملي ش��دن اصول اخالق سازماني را سهولت
ميبخشد .تربيت افراد خودانگيخته همچون اهرمي

اس��ت كه اخالق س��ازماني را به ش��كل جدي تري
نهادينه ميكند و موتور آن را به حركت در ميآورد.
اين تربيت خودانگيخته نيز در زماني انجام ميپذيرد
كه افراد مه��ارت مواجهه با تعارضه��اي اخالقي را
ي��اد بگيرند .تعارضهايي كه در زندگي هر فرد و در
حين كار در هر س��ازماني ب��ه وجود ميآيد .مهارت
تصميمگيري بر س��ر دو راهيه��اي اخالقي به افراد
كمك ميكند كه به درس��تي تصمي��م بگيرند و از
جاده سالمت اخالقي دور نشوند.
ك�دام راهكاره�ا م�ا را ب�ه يادگي�ري اي�ن
مهارتهاي دشوار اخالقي ميرساند؟
در وهل��ه اول كس��ب مه��ارت ب��راي مب��ارزه با
تعارضه��اي اخالقي به كار كس��اني خواهد آمد كه
دغدغه عملكرد اخالقي دارند .دغدغهاي كه با تربيت
افراد خودانگيخته شكل ميگيرد .نكته دوم اين است
كه بايد سعي كنيم هزينه تصميمگيريهاي اخالقي
را به حداقل برس��انيم تا فرد در موقعيتهاي سخت
و ق��رار گرفتن بر س��ر دو راهيهاي اخالقي ،نلغزد و
تصميم غيراخالقي نگي��رد .درجامعهاي كه قوانين
س��ازمانها به گونهاي طراحي ش��دهاند كه اعتراض
به فعل غيراخالقي و يا افش��اي آن سبب اخراج و يا
از دست دادن شغل فرد ميشود ،اخالق سازماني در
آن ،جاي��گاه مؤثري ندارد .در جامعه س��الم اخالقي
عمل كردن بايد براي افراد س��ود و فوايدي همچون
احترام و تش��ويق به همراه بياورد نه آنكه او را دچار
مخاطرات كند .ما بايد به افراد بياموزيم با نوش��تن
ترازنامه هزينه و سود اخالقي خود به قضاوت عملكرد
اخالقي خود بنش��ينند .با رعايت اين پيش شرط ما
اف��راد هدفمند را به س��وي يادگي��ري مهارتهاي
اخالق��ي هداي��ت ميكني��م .اف��راد بر اس��اس اين
ترازنامه ياد ميگيرند به راههاي اخالقي عملكردن
بينديشند.
بهرغ�م تم�ام يادگيريه�ا و آموزشه�اي
اخالقي گاهي ديده ميشود فردي كه با تربيت
اخالقي زيس�ته و به فوايد آن آگاه اس�ت در
فرايند يك سازمان غيراخالقي به عمل خالف
دست ميزند .اين مشكل در سازمانها از كجا
ناشي ميشود؟
گاهي ديده ميش��ود ف��ردي پايبن��د به اخالق
وقت��ي به اس��تخدام يك س��ازمان غي��ر اخالقي در
ميآيد ،درچرخه نامبارك عمل ضداخالقي ميافتد.
ش��رح وظايف يك سازمان ،ساختار و فرايندهاي آن
س��ازمان ،همگي در آلوده كردن اين ش��خص نقش
دارن��د .مديران ما بايد بدانند اخالق س��ازماني براي
باورمند ش��دن ،به كارهاي راهبردي و اس��تراتژيك
ني��از دارد .اولين چيزي كه بايد براي اجرايي ش��دن
اين موضوع در نظر گرفته ش��ود اين است كه اخالق
سازماني در فرايندهاي غيرشفاف و پيشبينيناپذير
در مع��رض خط��ر قرار ميگي��رد .اگر در س��ازماني
فرايندهاي دش��وار ،غيرشفاف و پيشبينيناپذير به
امري متداول بدل ش��ود ،اخالق سازماني به حاشيه
خواهد رفت .ساختار و فرايندهاي سالم و مجهز بودن
به دانش اخالقي عاملي است كه ميتواند زمينه ساز
رشد اخالقي يك سازمان شود .بهعنوان مثال قوانين

اندیـــــشه

اخلاق س�ازماني باي�د در
كرسيهاي دانشگاهي شكل
جدي تري پيدا كن�د .در حال حاضر
در كشورهاي پيش�رفته اين مبحث
مه�م در دوره دكت�را آم�وزش داده
ميشود اما در كشور ما به اين رشته
كمتر نگاهي جدي ميشود .آموزش
مس�تمر جمعي و گروه�ي و تربيت
مديران آگاه كه دغدغه اخالقي دارند
گاممهمياستكهميتواندزمينهساز
بهبود وضعيت فعلي اخالق سازماني
در جامعه امروز شود

س��ازمانها بايد به گونهاي طراحي ش��وند كه زمينه
سوءاس��تفاده افراد حري��ص و طماع فراهم نش��ود.
حماي��ت قانون��ي و آئين نامهاي از اخالق در س��طح
ملي مسأله بسيار مهمي است كه نبايد به فراموشي
سپرده شود .قانونگذار بايد سعي كند عنصر اخالقي
را به كمك قوانين مميزي نهادينه كرده و به رش��د
اخالق س��ازماني كمك كند .ايج��اد رقابت اخالقي
بينشركتها و سازمانهاي دولتي و خصوصي مسأله
بسيار مهمي است .اگر رقابت بر سر احترام به قانون
و پايبندي به اخالق سازماني به كمك قانون موجود
انجام پذيرد ،اخالق س��ازماني در جامعه بيشتر مورد
توجه قرار ميگيرد.
در اينجا بحث شفافس�ازي به ميان ميآيد.
شفافس�ازي ك�ه در دني�اي مدرن ب�ار آن بر
دوش رسانههاست و قانون گريزان را به جامعه
معرف�ي ميكند .ب�ا اين وج�ود ميبينيم كه
رسانهها عالج واقعه قبل از وقوع نميكنند .به
عبارت ديگر ساختار سازمانها اعم از دولتي
و ي�ا خصوصي به گون�هاي طراحي نش�دهاند
كه دس�ت رس�انهها را براي اطالعرس�اني باز
بگذارند .نظر شما دراين زمينه چيست؟
نقش رسانهها در توس��عه و نهادينه شدن اخالق
س��ازماني انكارناپذير اس��ت .اما انع��كاس اخبار اين
چنيني مس��تلزم ظرافتهاي خاصي اس��ت .مردم
توقع دارن��د كه ببينند چه مجازات��ي در انتظار فرد
اخالق گريز و سازمان بياخالق است .اما اگر همين
اطالعرس��اني دقيق و عيني نباشد نه تنها كمكي به

9

نهادينه شدن ضرورت اخالق سازماني نميكند بلكه
قبح عم��ل غيراخالقي را از بين ب��رده و به نوعي به
ترويج فس��اد كمك ميكند و اخ�لاق گريزي را در
جامعه عادي جلوه ميدهد.
اطالع رسانياي پخته و آگاهانه است كه ميتواند
اخالق سازماني را به باور پذيري عمومي برساند .اگر
يك سري اطالعات خام و بيضرورت دائم از رسانهها
منتش��ر ش��ود ،هيچ س��ودي براي اخالق اجتماعي
ندارد .به عن��وان مثال اگر رس��انهاي بدون دليل به
انتش��ار فيش حقوقي كاركنان يك سازمان بپردازد
بيآنكه مردم بدانند حقوق براس��اس ارزش افزوده
محاسبه ميشود ،اين اطالعرساني غيرمفيد و حتي
غيراخالقي است .مردم در اين شرايط تصور ميكنند
كه در سازمان مزبور چپاول روي ميدهد و حق آنان
پايمال ميش��ود .درصورتي كه چنين نيست چرا كه
همه واقعيات گفته نشده است.
مس��أله دوم اين اس��ت كه گاه انتش��ار بيموقع
چني��ن اخب��اري نه تنها ب��ه دس��تگيري و مجازات
افراد گناهكار كمك نميكند ،بلكه ممكن اس��ت در
تصميمگيريهاي قوه قضائيه تأثير بگذارد و مس��ير
پرونده را ناخواس��ته درگير مداخ�لات و مالحظاتي
كند .بنابراين ضابطهمند بودن اطالعرس��اني مسأله
اساسي است.
درمان بياخالقي س��ازماني مانند علم طب است
و به كارش��ناس و متخصص نياز دارد .در كشورهاي
پيش��رفته درهر سازمان كارش��ناس اخالق سازماني
وجود دارد كه اخبار و اطالعات مربوط به سازمان را
مديريت كرده و بر چگونگي عملكرد سازمان نظارت
ميكند .در اين ش��رايط همه چيز شفاف و منطبق
بر گزارههاي اخالقي است و هياهوهاي بيمورد نيز
به وجود نميآيد .بنابراين اطالعرس��اني صحيح و
شفافسازي سازماني شرايط استاندارد ميطلبد .در
شرايط سالم است كه ضوابط اخالق سازماني امري
الزم االجرا شده و از تزئيني بودن در ميآيد.
آيا جامعه دانشگاهي نبايد براي روشن شدن
زواياي اخالق س�ازماني و كاربردي ش�دن آن
گامهاي جدي تري بردارد؟
تا زماني كه س��ازمانهاي كس��ب و كار ،اخالق
س��ازماني را نصيح��ت و موعظه تلق��ي كنند ،ما در
اين ح��وزه با نقدهاي ج��دي روب��هرو خواهيم بود.
اخالق س��ازماني حاال به مثابه مريضي اس��ت كه به
درمان ريش��هاي و اساس��ي نياز دارد .قبل از هر چيز
بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه برنامهريزي فعال
و علم��ي و دوري كردن از ش��عار و نصيحت اس��ت
ك��ه ميتواند اخالق س��ازماني را به فعليت برس��اند.
همچنان كه اش��اره كرديد اخالق س��ازماني بايد در
كرسيهاي دانشگاهي ش��كل جدي تري پيدا كند.
در حال حاضر در كش��ورهاي پيش��رفته اين مبحث
مهم در دوره دكترا آموزش داده ميشود اما در كشور
ما به اين رشته كمتر نگاهي جدي ميشود .آموزش
مس��تمر جمعي و گروهي و تربيت مديران آگاه كه
دغدغه اخالقي دارند گام مهمي اس��ت كه ميتواند
زمينهس��از بهبود وضعيت فعلي اخالق سازماني در
جامعه امروز شود.

