
  
  
  

  فرایند تدوین منشور اخالقی برای سازمان
  2 *، محمد حسین رحمتی1سید مهدی الوانیدکتر 

  )ره(استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی . 1
   دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پردیس قم دانشگاه تهران . 2

  )15/10/85: ؛ تاریخ تصویب14/7/85: تاریخ دریافت (

  چکیده 
های انجام شده در جهت هدایت سازمان به سوی معنویت و اسـتقرار اخالقیـات                 در این مقاله عالوه بر مروری اجمالی بر تالش        
ی در سازمان مورد بررسـی قـرار        ها و ابزارهای مدیریت اخالق      شود؛ سپس تکنیک    در سازمان، ابتدا برخی از مفاهیم و تعاریف ارایه می         

هـا و تـدوین منـشور اخالقـی           مـشی   این ابزارها و سازوکارها به طور کلی در برگیرنده تدابیر ساختاری، آموزش، تدوین خـط              . گیرد  می
تا تمرکز بر ها و تحقیقات، عمدشود که در این مقاله با مروری بر آثار ارایه شده در زمینه منشور اخالقی این نتیجه حاصل می           . شود  می

لذا تأکید اصلی مقاله بر فرایند عملی تـدوین      . تر توجه شده است     چیستی و چرایی منشور اخالقیات است و به فرایند تدوین منشور کم           
  .باشد منشور  اخالقی در سازمان می

گیرند و نکـات الزم     های اصلی سازمان، ذینفعان سازمان مورد توجه قرار           بدین منظور الزم است که هدف غایی سازمان، ارزش        
در این مقاله پس از تشریح ایـن مـوارد، بـه    . توجه در مورد هریک از ذینفعان سازمان مشخص و در تدوین منشور اخالقی لحاظ شود           

  .شودطور نمونه یک منشور اخالقی برای یک دانشگاه تدوین می

   :یدیواژگان کل
  .اناخالقیات، اخالق در سازمان، مدیریت اخالق، ذینفعان سازم
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 تیریفرهنگ مد
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  مقدمه

مـدیریت   ،ندمواجه هـست  در محیط کار    و فرهنگی   ارزشی  تنوع  در عصر حاضر که مدیران با       
بـه طـور   اخالق درباره تاکنون مباحثی که  اما .اخالق از جایگاه و اهمیت واالیی  برخوردار است  

تقـدان  منعالمان دینـی و     فالسفه،  مطرح شده، ریشه در مطالعات       عام و اخالق کار به طور خاص      
درنتیجه بسیاری از مطالبی که تا امروز درباره اخالق کار نوشـته            . نه مدیران داشته است   اجتماعی  

   .ها نیست سازماناتی و کاربردی  نیازهای عملیاست، مرتفع کنندهشده 
 لـذا در برنامـه      ؛درک کـرده  ایـن مـشکل را      بسیاری از محققان، مدیران و مدارس بازرگـانی         

ای وسـیع تـر اعـم از کارمنـدان،          را که شامل جامعه    1 کلمه ذینفعان  ،درعملهای خود و نیز       ریزی
 درصـد  90امـروزه   . کـرده انـد  2 جـایگزین کلمـه سـهامداران   ،شود مشتریان و تامین کنندگان می   

  .دهند هایی در زمینه اخالق کار به دانشجویان خود ارائه می مدارس بازرگانی آموزش
هـا و ابزارهـای      قیات در اعضای سازمانی خود، به تکنیک      ها برای نهادینه کردن اخال       سازمان

. شـوند   اند که در این مقاله ضمن مرور، این ابزارها دسته بنـدی مـی               متعدد و متنوعی متوسل شده    
ها در استفاده از منـشور اخالقـی نـشان            تجربه سازمان . ها تدوین منشور اخالقی است      یکی از آن  

از این مشکالت، عدم توجه به کلیه ذینفعان سـازمان در           ای است که یکی         دهنده مشکالت عدیده  
  . منشور اخالقی است

شود که منشور اخالقیات در عین جـامع نگـری بـه ذینفعـان،                در برخی از موارد مشاهده می     
منافع و نکات الزم توجه در خصوص هر ذینفع را مشخص نکرده و یا در برقرار کردن تعـادل و              

 بـه   ارائه الگو هدف این مقاله    .  متعارض ذینفعان ناموفق بوده است     آشتی بین منافع متنوع و بعضا     
های اخالقی به تناسب شـرایط و اقتـضائات سـازمان از طریـق                در عملیاتی نمودن آموزه   مدیران  

  .باشد تدوین منشور اخالقی می

                                                 
1. Stakeholders  
2. Stockholders  
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  واژه کاوی اخالق

کـه لغـت      نـĤن واژه خلق چ  .  لغتاً جمع خَلق یا خُلق است که در قرآن هم آمده است            »اخالق«
خُلـق مـن    «:  گـوییم   وقتی مـی  . عادت، رویه، سجیه و امثال آن     :  اند، عبارت است از     ها آورده   نامه
  ).50، ص 1383کلهر، (ام، روش من این است  ؛ یعنی عادت کرده»است

از ایـن مـاده     . اسـت »  ق  ل  خ«و خُلـق از مـاده       » خُلق«توان گفت که اخالق جمع        همچنین می 
. بر شکل بـاطنی آن    » خُلق«بر شکل ظاهری انسان ناظر است و        » خَلق«. شود  ینیز مشتق م  » خَلق«

گونه که در شکل ظاهری با یکدیگر متفاوتند و           ها همان   انسان. خَلق صورت است و خُلق سیرت     
توان دو فرد کامالً شبیه یکدیگر یافت، از حیث باطنی و نفـسانی نیـز بـسیار متنوعنـد                      می بندرت

  .)169، ص 1384واثقی،(
گاهی اخالق به معنای خلق و خوی، رفتار عادت شـده           :  کاربرد متمایز دارد   دو   1واژه اخالق 

 و سجیه   2رود، همان گونه که دو واژه انگلیسی یاد شده، گاهی به معنای عادت              و مزاج به کار می    
ها دانشی است که از حسن و قبح و خـوبی و بـدی رفتـار                  معنای دیگر این واژه   . روند  به کار می  

  ).96، ص 1385قراملکی، (کند  حبت میص
ای از فرآیندهای عینی معنوی که دخالـت تـام در رشـد خـود                 مجموعه«برخی، اخالق را به     

فرآیندی که طی آن، در کارکرد واحدهای صفاتی یا ارگانیزم معنوی تعادل ایجاد             «و  » واقعی دارد 
تفـاوت قائـل شـده        واژه اخـالق   به عنوان مثال الهی  بـین دو کـاربرد         . اند  ، تعریف کرده  »شود  می

است که معنای علم عمل بـه اخالقیـات و تهـذیب            » اخالق عملی «به نظر وی اولی همان      . است
 است که به علم تشخیص خوب و بد مشهور است           »اخالق نظری « نفس دارد و دومی نیز همان       

  ).28، ص 1385منش،  فقیهی و رضایی(
  یعنـی  اخـالق « : عریف اخالق به طور عام گفته انـد       در ت ن و منتقدان اجتماعی     وهیلفالسفه، ا 

. تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست      واقعیت این است که      ».شناخت صحیح از ناصحیح   
 همیشه  ،کنند که باتوجه به اصول اخالقی در مقام عمل          بسیاری از دانشمندان علم اخالق ادعا می      

د که راهکـار درسـت بـه موقعیـت و           وجود دارد و برخی دیگر معتقدن     مطلق  یک راهکار درست    

                                                 
كه صاحبنظران در متـون اصـلي          حال آن  ، به اخالق ترجمه شده است     Ethics و   Morality در ادبيات فارسي دو واژه       .۱

  .اخالق به زبان انگليسي  بين اين دو واژه تفاوت قائل شده اند
2   . Custom 
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 درنهایت بـه عهـده خـود فـرد     ،که کدام راهکار درست است   شرایط بستگی دارد و تشخیص این     
  ).34، ص 1382سلطانی،  (است

   در سازماناخالقکارکردهای 

 از اهمیـت    همـواره هـا،     از بعد اجتماعی، اخالق به عنوان تنظـیم کننـده روابـط میـان انـسان               
هـای    کـه بـه اهـرم       در مدیریت نیز این سازوکار درونـی، بـدون آن         . وده است بسیاری برخوردار ب  

یـک  بیرونی نیاز داشته باشد، قادر است تا عملکردهای اخالقی را در کارکنان تـضمین نمـوده و                  
  . سازمان معنوی به وجود آورد

ه  بگیرنـد کـه چـ   تـصمیم شـوند تـا    از بعد سازمانی با اتکا به اصول اخالقی، مدیران قادر می   
رود و چـه      چیزی درست و چه چیزی نادرست است؛ چه کسی در سـازمان بـه راه درسـت مـی                  

گیـری،   بنابراین، مدیر در انجام دادن وظایف خـود نظیـر تـصمیم   . پیماید کسی راه نادرست را می    
تواند با قاطعیـت      ارزشیابی، نظارت، تشویق و تنبیه بدون وجود یک نظام اخالقی در سازمان نمی            

  ).2، ص 1379، لوانیا(عمل کند 
 و انتخـاب هـا، و در برخوردهـا و           هـا گیرینقش اخالق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم       

از این روست که امروزه بحث اخالقیـات یکـی از مباحـث             . ارتباطات، مهم و تعیین کننده است     
 بایـدها   ها و    از ارزش   اخالقیات در سازمان به عنوان سیستمی     . عمده رشته مدیریت گردیده است    

گردنـد و عمـل       شود که بر اساس آن نیک و بدهای سـازمان مـشخص مـی               و نبایدها تعریف می   
  .)2، ص 1381، الوانی. (شود خوب از بد متمایز می

  های مدیریت اخالق برنامه

هـا و افـزایش میـزان کارهـای غیراخالقـی، غیرقـانونی و                پیچیده تر شدن روزافزون سازمان    
 توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق کار و مـدیریت  ،کاریهای  والنه در محیط  ؤغیرمس

ها به لحاظ تخصصی و زمینـه فعالیـت، درگیـر     که سازمان بویژه این ؛اخالق معطوف ساخته است  
  .مسایل و مشکالت اخالقی متعدد و متنوعی هستند

ایت هـا بـرای هـد       شناسـایی و اولویـت بنـدی ارزش       در سازمان،    1مدیریت اخالق منظور از   
                                                 
1. Ethics Management  
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توانند اخالقیات را در      ها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخالق می         سازمان . است رفتارها در سازمان  
سـلطانی،   ( در شرایط آشفته، عملکـرد اخالقـی خـود را حفـظ کننـد              وکرده  محیط کار مدیریت    

ق اخـال امـا عمومـاً   .  نیز از دیدگاه افراد مختلف معانی متفاوتی دارد     1اخالق کار  ). 34، ص 1382
درسـت و تـرک نادرسـت       دادن  گاه انجـام     را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آن         کار  
هـای دانـش مـدیریت از         اخالق کار به عنوان یکـی از زمینـه        ). 1 ص ،2،2004باداموسی (دانند  می

  . رواج یافته است1960ولیت اجتماعی در دهه ؤ نهضت مسآغاززمان 
یـت را در محـیط کـار     و معنواخـالق سازد تا   قادر می سازمان را    ،یک برنامه مدیریت اخالق   

 ایجـاد تعـادل بـین       ،هـای مـدیریت اخـالق       یکــی از اهــداف اســاسی برنامـه      . دنمایمدیریت  
چالش :  به عبارتی . استبین ذینفعان متعدد و متنوع و بعضا متعارض سازمان           3های رقیب   ارزش

ی، در نظـر گـرفتن منـافع کلیـه ذینفعـان      ها در تدوین و تنظیم یـک برنامـه اخالقـ        اصلی سازمان 
سازمان و توجه به برآورده شدن کلیه انتظارات یا درصدی عادالنـه و متعـادل از ایـن انتظـارات                    

هـا و   ، خـط مـشی  ی کلیه ذینفعان سـازمان ها ارزشدربرگیرنده یک بـــرنـــامــه اخالق  .است
   ).34همان، ص( است ثــر گذارسازمان اهای اخالقی  پیشبرد آرمانکه بر است هایی  فعالیت

  هایی در جهت استقرار اخالق و معنویت در سازمان  تالش

های بخش فـدرال در       های بیشمار و سایر مشکالت اخالقی که در فعالیت        با توجه به رسوایی   
هایی در جهت پرداختن به این مشکالت         تر از آن ایجاد شده است، گام        خالل دهه گذشته و پیش    

کارکنان اداری دولت مـشمول     , های  قانونگذاری اخالقی      امریکا در یکی از دوره     در. برداشته شد 
 ثبـت وقـایع   آمـوزش یـا     , های بیرونی به جهت سخنرانی    هایی در قبال پذیرفتن پاداش    ممنوعیت

  .شدند
ای را در اختیار کارکنان قرار داد کـه در           اخالقی دولت کتابچه   امور، اداره   1992در اوت سال    

این کتابچه مشتمل بـر     . ول و قواعد افعال اخالقی برای کارکنان و مدیران دولتی بود          برگیرنده اص 
  :  شود از اصول افعال اخالقی با این مطلب آغاز می101 اصل کلی بوده است و بخش 14

باشد کـه نیازمنـد کارکنـانی اسـت کـه بـه قـانون                 اعتماد عمومی می   نوعی   ،خدمت عمومی «

                                                 
1. Business Ethics  
2. Gbadamosi 
3. Competing Values  
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، 1میـشل  (»اخالقی که فراتر از منافع شخصی است، وفـادار باشـند  قوانین عادی و اصول  , اساسی
  ).32، ص1999

هـر چنـد    , گیرندتواند بر افراد تأثیر زیادی داشته باشد که آن را به کار می            منشور اخالقی می  
به دلیل جرایمی که در صورت عـدم رعایـت متحمـل            (آن افراد کامالً با آن منشور موافق نباشند         

داند که عدم رعایت منشور اخالقی ممکن اسـت بـه       می IBMدیر در شرکت    یک م ). خواهند شد 
نیـز از جـدی بـودن خطـر از دسـت دادن      ] کـسب [اخراج منجر شود و متخصصین دارای جواز       

با وجود این، منشور اخالقی بـرای افـرادی کـه دارای شخـصیت              . جواز کسب خودآگاهی دارند   
ا منشور اخالقی صـرفاً بـرای کـسانی اثـربخش           لذ. اخالقی مورد تأمل هستند، غیر اثربخش است      

  ).73، ص1989، 2دوبرین( است که در حال حاضر دارای استانداردهای اخالقی باالیی باشند 
در . گیری اخالقـی مطلـوب در بخـش خـصوصی بحـث جدیـدی نیـست                توجه به تصمیم  

, دماتی شرکت خـ   500 شرکت تولیدی و     500 در میان    1990 در سال    3تحقیقی از مجله فورچون   
 32عالوه بر این،    . ها اعالم نمودند که منشور اخالقی مدون و مکتوب دارند           درصد از شرکت   94

  . ها اعالم نمودند که یک کمیته اخالقی دارنددرصد از شرکت
مؤسـسات خـصوصی    . شودعملکرد اخالقی خوب به عنوان عملکرد تجاری خوب تلقی می         

جاسـت    اهمیت این گفتـه در ایـن      . دهند گوش می  قیهای اخال بهتر از واحدهای دولتی به توصیه     
کند و احتمـاالً    که بخش خصوصی اهمیت اقدامات اخالقی مناسب را از دیدگاه تجاری درک می            

  ).74، ص1989دوبرین،  (است] از بخش دولتی[اش بهتر در رفتارهای اخالقی

  های اخالقی  راهکارهایی برای تدوین برنامه

امکـان دارد   .  مشخص تبدیل کنید   رفتاریازمان را به استانداردهای     ها و باورهای س     ارزش . 1
برخی استانداردها در منشور اخالقـی ذکـر شـوند و حتـی بـرای شـرایط جدیـد اسـتانداردهای                     

  . مشخصی ارایه شود
عـالوه بـر تبـدیل منـشور بـه          , انـد داشـته هـایی کـه منـشور اخالقـی اثربخـشی           شرکت . 2

اند که در زمان نقـض منـشور اخالقـی صـورت     ی را مشخص کرده اقدامات, استانداردهای رفتاری 

                                                 
1. Mitchell 
2. Dubrin 
3. Fortune  
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گذارنـد تـا عمـل بـه        ها را به اجرا مـی     همچنین جرایم را به اطالع کارکنان رسانده، جریمه       . گیرد
 شرکت زیراکس کارکنان خود را در موارد نقـض قـانون            ،به عنوان مثال  . منشور را تضمین نمایند   

مثل دسـت بـردن   ( در مواردی که چندان قابل توجه نبود و نیز) مثل اخذ رشوه  (که جدی هستند    
  .اخراج نمود) های شرکت در حساب

داشتن کارکنان خود به مسایل اخالقی و تقویـت         ها  برای حساس نگه        بسیاری از سازمان   . 3
. اندای پرداخته های اخالقی دوره  ها در حل معضالت اخالقی، به برگزاری نشست         های آن   مهارت

کنند، باید قضایای اخالقی را کـه در سـازمان خودشـان            ها شرکت می  در این نشست  مدیرانی که   
  . اتفاق افتاده است، در کالس بحث و بررسی کنند

های اخالقـی موفـق، بـر اهمیـت مـشخص نمـودن             ها با اجرای برنامه   بسیاری از شرکت   . 4
کارکنـان  , غیر منطقـی  وضع کردن اهداف    . انداهداف عملکردی واقعی برای کارکنان تأکید نموده      

دهد؛ بـویژه زمـانی کـه       را برای رسیدن به همان اهداف به سمت رفتارهای غیر اخالقی سوق می            
  . پاداش منظور شده باشد, برای رسیدن به اهداف

 از دیگر اقداماتی است که غالباً توصـیه         1ایجاد یک پست به عنوان وکیل مدافع اخالقیات        . 5
 طبیعتاً باید از مدیران سطح باالی سازمان باشد که از یـک منظـر               وکیل مدافع اخالقیات  . شودمی

ایـن  . به عنوان مرجع تشخیص تمام وقت اخالقیات در سازمان به ارایه خـدمت مـشغول اسـت                
کند و بـه شـکل محکـم و روشـن،     وکیل مدافع اقدامات سازمان را از دیدگاه اخالقی ارزیابی می 

  .دهدمات را مورد پرسش قرار میهای پیشنهادی اقدامالحظات اخالقی طرح
. کنـد  ارایه خدمت مـی    2"آمبودزمان"ها وکیل مدافع به عنوان یک         همچنین در برخی سازمان   

 مـوارد نقـض اخالقیـات را        ,توانند با تضمین عدم ذکر نـام      آمبودزمان کسی است که کارکنان می     
  .ها ابراز کنند را به آنهای اخالقی خود گزارش کنند و یا دغدغه) اندکه خود شاهد آن بوده(

مـثالً  (یا آمبودزمان یک فرد خارج از سازمان اسـت  در بسیاری از موارد وکیل مدافع اخالقی     
که از این طریق عدم وابستگی فـرد نـسبت بـه مـدیریت سـازمان تـضمین                  ) یک مدیر بازنشسته  

  . کندشود و اعتماد را در کارکنان ایجاد میمی
های خود برای شهروند خوب بودن حتی پا را فراتر گذاشته و             ها در تالش    برخی سازمان  . 6

 نـاظر اقـدامات سـازمان       اند که همچون یـک    ها و مشاورینی را برای کار استخدام کرده       حقوقدان

                                                 
1. Ethics advocate  
2 . Ambudsman  
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  ). 82، ص1993، 1کونتز(ذیربط را زیر نظر بگیرند 

  فرآیند ارائه یک برنامه اخالقی

. م گیری ، مدیران و مالکان سازمان هـستند          به منظور ارائه برنامه اخالقی مرجع اصلی تصمی       
برنامه اخالقی طی مراحل زیر تهیه و تـدوین         . شوند  ها به اجرای برنامه متعهد می       از این طریق آن   

  : شود می
 شود؛ اطالعات مورد نیاز برای برنامه اخالقی و منابع کسب اطالعات مشخص می . 1
 شود؛  برنامه اخالقی تنظیم می پیش نویس اولیه . 2
 کنند؛ ان ارشد ضمن مطالعه و بررسی پیش نویس، نظرات خود را اظهار میمدیر . 3
یک گروه کاری نظـرات مـدیران ارشـد را منـسجم نمـوده، پـیش نـویس دوم را تنظـیم                 . 4

 کنند؛ می
گروهی متشکل از نمایندگان ذینفعان سازمان، پیش نویس اخیر را مرور کرده، اظهار نظر               . 5

 نمایند؛ می
نویس نهایی را ارائـه       ندگان ذینفعان را انسجام بخشیده، پیش     یک گروه کاری نظرات نمای     . 6

 کند؛ می
 دهند؛ مدیران ارشد مرور نهایی را بر سند برنامه انجام می . 7
سـلطانی،  (کنند  ها کل برنامه اخالقی را مرور و تأیید می مالکان سازمان و یا نمایندگان آن  . 8

   ).36، ص1382
هـای  ابزارهـای مـدیریت اخـالق،          و آرمـان    در جهت رسیدن به اهـداف      امروزهبه طور کلی    

برخی از صاحبنظران از جمله تئودور پورسـل و جیمـز           :  به عنوان مثال  . متعددی ارایه شده است   
  :  تواند از سه طریق حاصل شوددارند که این هدف می می اذعان2وبر

  مشی یا منشور اخالقی مناسب برای سازمان؛خطارایه  . 1
  امور اخالقی؛ منصوب نمودن یک کمیته رسمی . 2
 . های تحول اداریآموزش اخالقیات در برنامه . 3

, ترین روش تدوین منـشور اخالقـی و کـم کـاربردترین شـیوه             رایج, های فوق در بین روش  
                                                 
1 . Kontz 
2 . Theodore Purcell & jame weber  
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تـر   هـای تحـول اداری نیـز در کـم    آموزش اخالقیـات در برنامـه     . باشدانتصاب کمیته اخالقی می   
  ).3، ص1993کونتز، (شود سازمانی دیده می

ایـن  .  تـری دارنـد   های متعدد مدیریت اخالق، برخی از ابزارهـا کـاربردی بـیش   ابزاربین  در  
 منـشور    کارکنان و تـدوین    ها و آموزش    ها و رویه    ، خط مشی  تدابیر ساختاری :  ابزارها عبارتند از  

 در ادامه به تشریح اجمالی  ابزارهای اخالقی و در نهایت بـه               ).36، ص 1382سلطانی،  (ی  اخالق
  .پردازیم وین منشور اخالقی  میمبحث تد

  

  ابزارهای مدیریت اخالق : 1شکل 
  

  

   مدیریت اخالقتدابیر ساختاری در

توان ابزارهای زیر را جهت تقویـت نظـام اخالقـی در یـک سـازمان           با رویکرد ساختاری می   
  :  معنوی پیشنهاد نمود

 کـامالً پـشتیبان برنامـه       ی،عال  اگر مدیر  : اخالقیای  ه  برنامهاز   سازمان   لیمدیرعاحمایت  ـ  
بدبینی کارکنـان   گردد و موجبات      برنامه اخالقی در اذهان سایرین، نوعی دورویی تلقی می        نباشد،  
ممکن است وضعیت سـازمان بـدتر از حـالتی شـود کـه هـیچ برنامـه اخالقـی              و   شود   می فراهم
 برای تـدوین و اجـرای برنامـه تـالش کنـد و               باید لیعا بنابراین، مدیر . ای وجود نداشت    رسمی
 سازمان را رهبری کنـد  ،منش اخالقییک دغدغه را داشته باشد که با این که باید دائماً  تر این   مهم

  . آن را بپذیرد،دهو اگر هم اشتباهی رخ د
این کمیته باید از افراد رده باالی سازمان تشکیل شـده           :  ایجاد یک کمیته مدیریت اخالق    ـ  

 ابزارهای مدیریت اخالق

های اخالقی ارایه آموزش تدوین خط مشی اخالقی تدابیر ساختاری  تدوین منشور اخالقی

حمایت مدیر عالی سازمان

 کمیته مدیریت اخالق

انتصاب یک مسؤول اخالق

 تعیین یک مشاور

 تعیین یک مشاور

 های اجرایی تعیین سیاست
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ول ؤایـن شـخص مـس     . و مدیر عالی سازمان، ریاست این کمیته را بر عهده خواهد داشـت             باشد
، 1382سـلطانی،    (هاست  ها و رویه    مستقیم حل معضالت اخالقی به وسیلــه تفسیـــر خط مشی        

 ).35ص
  :  گرددوظایف کمیته اخالقی شامل موارد زیر می

  القی؛ های منظم جهت بحث در مورد مسایل اخبرگزار نمودن نشست . 1
 ؛)نامشخص(برخورد با موارد اخالقی شبهه ناک  . 2

 رسانی در خصوص منشور اخالقی به کل اعضای سازمان؛اطالع . 3

 است؛بررسی در خصوص مواردی که منشور زیر پا گذاشته شده  . 4

 به اجرا گذاشتن منشور اخالقی؛ . 5

 تشویق و تنبیه افراد؛ . 6

 بررسی و به روز کردن منشور اخالقی؛ . 7

، ص  1993کـونتز،   (یأت مدیره در خصوص عملکرد کمیته اخالقـی         ارایه گزارش به ه    . 8
60.(   

هـای اخالقـی در      اخـالق معمـوالً دربـاره موضـوع        مسؤول:   اخالق مسؤولانتصاب یک   ـ  
 و به عنـوان دبیـر کمیتـه         بیند  های الزم را می     محیط کار مخصوصاً حل معضالت اخالقی آموزش      

  .کند اخالق ایفای نقش می
هماهنـگ کـردن    ارایـه مـشاوره در زمینـه مربوطـه و            ،ورشا  وظیفـه مـ     :ورشاتعیین یک م  ـ  

  .های اخالقی در محیط کار است ها به منظور نهادینه کردن ارزش ها و رویه پیشرفت خط مشی
تـدوین  :  های راهبـردی سـازمان      های اجرایی برپایه چشم انداز و برنامه        تعیین سیاست ـ  

آیـین نامـه اخالقـی در بـر         . مان از ضـروریات اسـت     آیین نامه و دستورالعمل اخالقی برای ساز      
هـای اخالقـی، ارکـان تـصمیم گیـری، اجـرا و نظـارت بـر          گیرنده مفادی از جمله اهداف برنامه  

، 1382سلطانی،  (باشد    می.. های تشویق و تنبیه امور اخالقی و          های اخالقی، تعیین مکانیزم     برنامه
  ).36ص

 اخالقیهای  خط مشیتدوین 

انـد از طریـق خـط     ها چگونـه توانـسته   دهد سازمان د که نشان می ندی وجود دار  های زیا  مثال
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 ارزش مـسؤولیت اجتمـاعی را       : بـه عنـوان مثـال     . ها را مدیریت کننـد       ارزش ،ها و رویه ها     مشی
ها اغلب خـط مـشی هـایی چـون            برای ایجاد رفتارهایی منطبق با این ارزش سازمان       . فرض کنید 

ک به موسسات خیریه و درنظر گرفتن تمهیـداتی بـرای مـشارکت             استفاده مجدد از ضایعات، کم    
اخالقـی  هـای   ها و رویه برای تدوین خط مشی. کنند  تدوین می،های اجتماعی کارکنان در فعالیت  

  : های زیر توجه کنید ها و راهنمایی کارآمد و مفید به دستورالعمل
منـشور  د رفتارهایی منطبـق بـا       ای باشند که باعث شون      ها باید به گونه     ها و رویه    خط مشی . 1

هـای کـارگزینی، شـرح وظـایف،          ها و رویـه     مثالً خط مشی  . دن در سازمــان انجــام گیر    اخالقی
ها،  های استاندارد، چک لیست    های ارزیابی عملکرد، انتظارات مدیریت مبتنی بر هدف، فرم         روش
ای تـدوین شـوند کـه از          های گزارش بودجه و دیگر ابزارهای کنترلی مرتبط باید به گونـه            فرمت

 . اطمینان حاصل شوداخالقها با منشور  مطابقت آن
، برای آموزش برنامه مدیریت اخالق بـه کارکنـان        الزم است    ،   حل معضالت اخالقی   منظوربه  . 2
  .ها و رویه هایی را تدوین کنید خط مشی  و تنبیه برای رفتارهای اخالقی و غیراخالقیپاداش
یـک  مـثال   . ردن رفتارهای غیر اخالقی، در سازمان طراحی کنند       راهکاری جهت گزارش ک   . 3

 مـشاوری از بیـرون      از سـوی  این کـار بهتـر اسـت        . ایجاد کنید یا خط تلفن محرمانه      1هات الین 
تـوان یـک جعبـه        همچنین می . گیرد مثالً یک مشاور حقوقی یا یک روحانی دینی انجام           ،سازمان

وانند به صورت ناشناس رفتارهای مشکوک غیراخالقی        ایجاد کرد که کارکنان بت     2هشدار محرمانه 
  .را در آن گزارش دهند

اگر سازمان کوچـک    . های پرسنلی را بازنگری کنید      ها و رویه    سالی یک بارتمام خط مشی    . 4
  ).35همان، ص  (است از تمام کارکنان برای این منظور استفاده کنید

  ی اخالقی و معنویها آموزشارایه 

چه خـط   (ها رفتـار کنند       کامالً طبق آن   ،ها آگاه بوده    ها و رویه    د از خط مشی   تمام کارکنان بای  
تطـابق کامـل    ). های اخـالق باشـد و چـه بـرای مـدیریت پرسـنل               ها برای برنامه    ها و رویه    مشی

در  الزم اسـت     .هاست های اخالقی مستلزم آموزش آن      ها و رویه    های کارکنان با خط مشی      فعالیت
  : دشوزیر توجه نکات  بحث آموزش کارکنان به

                                                 
1.Hot Line 
2.TipBox 
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   با برنامه اخالق سازمان آشنا کنید؛،شوند کارکنان جدید را طی مدتی که با سازمان سازگار می. 1
شود به بازبینی برنامـه مـدیریت اخـالق           های آموزشی که برای مدیران برگزار می        در دوره . 2

 بپردازید؛
های اخالق و خــط      خط مشـی (ها    شرکت دادن کــارکنان در بازبینی منشور و خط مشی        . 3
 خود یک آموزش قوی است؛) های پرسنلی مشی
 دادن تمـرین حـل معـضالت    ،های آمـوزش اخالقیـات بـه کارکنـان     یکی از بهترین شکل  . 4

توان یک مورد معضل اخالقی واقعـی یـا شـبیه            به عنوان تمرین می   . هاست پیچیده اخالقی به آن   
با اسـتفاده از روشـهای بررسـی و حـل معـضالت             تا  است  واقعیت به آنان ارائه داد و از آنان خو        

 کنند؛راه حل ارائه و  آن را بررسی ،اخالقی
 ؛در ارزیابی عملکرد کارکنان عملکرد اخالقی را نیز به عنوان یکی از ابعاد لحاظ کنید. 5
در پایان توجه داشته باشید که با همه این تفاصیل بهترین آموزش دهنـده، رفتـار رهبـران                  . 6
   ).35، ص 1382سلطانی،( مان استساز

  تدوین منشور اخالقی

هـا و اهـداف  اخالقـی خـود را             ، آرمان ها  آنتواند از طریق      که سازمان می  ابزارهایی  از جمله   
امـا بـه    . ی است که امروزه کاربرد وسیعی یافته است        رفتار ی و منشور   اخالق محقق سازد، منشور  

، این منشورها بعضا به شکلی نادرست تنظـیم شـده، نـا    گیرند دالیلی که بعدا مورد اشاره قرار می     
گیری اخالقی، به استانداردهای عینـی غیـر        در جهت کمک به مدیران برای تصمیم      . موفق هستند 

که صرفاً بـر اسـتانداردهای ذهنـی مـدیران            در جایی . از قوانین عادی و مقررات دولتی نیاز است       
ی هـستند و زمینـه هرگونـه خطـای شـناختی و             بینـ تکیه شود، تصمیمات اخالقی غیر قابل پیش      

  .شودگری و استفاده شخصی فراهم میتوجیه, ادراکی
بسیاری از اصناف با نیاز به استانداردهای عینی از طریق ارائه منشور اخالقی کـه از اعـضای                  

 ،هـا منـشور اخالقـی پزشـکان     در میـان آن . انـد رود، مواجه شدهآن صنف انتظار تبعیت از آن می      
 حسابداران دولتـی سـوگند خـورده و مهندسـین، قابـل توجـه               ،ها وکال و حقوقدان   ،شناسان  روان
های یک سازمان در حـوزه اخـالق بـه نوشـتن منـشور اخالقـی خالصـه                   عمده فعالیت . باشدمی
در ادامه مقاله منـشور اخالقیـات و فراینـد تـدوین آن  تـشریح                ). 84، ص 1993کونتز،  (شود  می

 . خواهد شد
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  قی و منشور رفتاریمنشور اخال

اند و این در حـالی   ی تمایز قائل شده رفتاری و منشور   اخالق برخی از اندیشمندان بین منشور    
با وجـود ایـن   .  اخالقی اشاره شده استاست که در بسیاری از اسناد و مکتوبات صرفا به منشور     

ژه به یک معنا به کـار       شود؛ اما در طول مقاله هر دو وا         جا مختصرا تعریف این دو ارایه می        در این 
رفته، و به جهت زیبایی کالم و گستردگی استفاده از منشور اخالقی جهـت ترجمـه آن، اسـتفاده                   

  .شوند می
ها بـرای سـازمان       هایی است که نسبت به دیگر ارزش        شامل مجموعه ارزش   : ی اخالق منشور

هـایی چـون     ارزش؛دکارکنان و مدیران پیروی شـون از سوی باید   وتری بوده بیش اولویت  ایراد
صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، احترام، استقالل، حفـظ اسـرار، متانـت، ادب، مـدارا،                 
ایمان و اعتقاد، پاسخگویی، کمال جویی، دلسوزی، مالحظـه دیگـران را کـردن، کمـک، تقـسیم                  

... جتمـاع و  منافع، مهربانی، عدالت و انصاف، بی طرفی، ثبات رأی، پایبندی به قانون، خدمت به ا              
اصـول و مقـررات     , هـا  مـشی  ای حاوی خط  منشور اخالقی بیانیه  : خوانیم   در تعریف دیگری می    .

  ).60، ص1993کونتز، (نماید است که رفتارها را هدایت می
شامل رفتارهایی است که مطلوب سازمان است و باید در محیط کار انجـام              :  ی رفتار منشور

نوع پوشش کارکنان در محـیط کـار، عـدم    :  ل موارد زیر باشد تواند شام    می یمنشور رفتار . شوند
استفاده از موادمخدر، پیروی از دستورات مافوق، عدم قبول رشوه، عدم استفاده ازاموال سـازمان               
برای مصارف شخصی، گزارش دادن اعمال غیرقانونی، حفظ اسرار سازمان، عدم تبعیض نـژادی              

های مذکور در منـشور       منشور رفتار با توجه به ارزش     . . ..یا جنسی، پیروی از قوانین و مقررات و       
  ).38 ص ،1382سلطانی ،  (شود اخالق تدوین می

  تعهدات اخالقی مورد تاکید در منشور اخالقی

, انـد  مبحث تعهدات اخالقی و خدمات عمـومی پرداختـه         بهآثار برخی از اندیشمندان که      در  
 منـابع تعهـدات اخالقـی دولتمـردان و           سادگی، پردازد که در عین    به ترسیم یک نقشه می     1والدو

 شـده   دن اخالق کـاری ترسـیم      عینی و ملموس نمو    در این نقشه که با هدف     . انواع آن ذکر شده است    
  ):465-464،صص1956والدو،(نوع تعهد دولتمردان تشریح شده است که عبارتند از 12است، 

                                                 
1. Dwight Waldo  
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  تعهد به قانون عادی،  . 2  تعهد به قانون اساسی، . 1

  تعهد به دموکراسی،  . 4   تعهد به ملت یا کشور، .3

  تعهد به حرفه و تخصص، . 6  تعهد به هنجارهای سازمانی،  . 5

  تعهد به خویشتن، . 8  تعهد به خانواده و دوستان، . 7

  تعهد به منافع عمومی یا رفاه همگانی،. 10  ،...احزاب و , هاها و انجمنتعهد به مجمع. 9

  .تعهد به دین یا به خدا.12  یت یا جهان هستی،تعهد به انسان. 11

  ها دالیل ناموفق بودن منشور اخالقی در برخی سازمان

تدوین منشور اخالقی الزاما تضمین کننده استقرار اخالقیـات در سـازمان و اجـرای منـشور                 
دالیـل متعـددی    . ها در این زمینه موید این مطلب اسـت          تجربه ناموفق بسیاری از سازمان    . نیست

  :  شود ها ذیال اشاره می برای این عارضه وجود دارند که به برخی از آن
منشور اخالقی اغلب به قوانین گرایش دارند و بر تشریح قانونی بودن یا نبودن یک کـار                  . 1

  .پردازندشوند و به مسائل دقیق و پیچیده اخالقی و ارزشی نمیمتمرکز می
ـ       . 2 شـود،  ه تـأثیر سـوء بـر سـود شـرکت منجـر مـی              اکثر منشورهابه تخلفات کارکنان که ب
که بر رفتارهای سـازمان کـه بـه منـافع جامعـه و سـایر ذینفعـان آسـیب                      پردازند، به جای این   می
 500 شـرکت از  200محققان در یک بررسی از منشور اخالقی بـیش از           . رساند، متمرکز شوند  می

رم  این منـشور نـه بـه نقـش            دریافتند که بیش از سه چها      ،شرکت مطرح شده در مجله فورچون     
شرکت در جامعه و نه به مسایل مهم، مثل روابط مـصرف کننـده، سـالمت محـصول یـا محـیط                      

  . اندپرداخته
طبـق  . آینـد ها به اجـرا در نمـی        شوند؛ زیرا آن  بسیاری از منشورها با شکست روبه رو می        . 3

هـای   اخالقی کمیته  منشور  درصد شرکتها برای بررسی و اجرای      20تر از     تحقیقات انجام شده کم   
ها مأمورانی دارند که کارکنان را در برخورد بـا مـسایل               درصد شرکت  10تر از     اخالقی دارند؛ کم  

هـایی را جهـت مواجهـه بـا نقـض            درصد این شرکت ها رویـه      1تر از     اخالقی یاری دهند و کم    
  ).83، ص1993کونتز، ( اندمنشور منتشر کرده

www.ipwna.ir



 57     فرایند تدوین منشور اخالقی برای سازمان

 

   اخالقیتدوین منشورفرایند 

  : ضروری استمراحل زیر ی طی نمودن برای تدوین منشور اخالق
تواننـد منبعـث از منـابع         هـای سـازمان مـی       ارزش. های سازمان را مشخص نماییـد       ارزش. 1

فرهنگ عمومی جامعه، قانون اساسـی ، قـوانین و مقـررات عمـومی، ضـوابط سـازمان مربوطـه،             
هـا    این ارزش . ازنگری و بررسی قرار گیرند    انتظارات ذینفعان سازمان باشند که الزم است مورد ب        

  : عبارتند از
 ؛)که فراتر از سود است (1هدف غایی شرکتـ 
 های اصلی؛ ارزشـ 
 انداز آینده شرکت؛ چشمـ 
 .های اخالقی شرکت های مورد انتظار از برنامه خروجیـ 

بـه  . دشـو    اهداف کالن و اهداف عملیاتی، هرگز کامالً محقق نمی         به رغم هدف غایی شرکت    
ای اسـت در افـق کـه هرگـز قابـل              همچـون سـتاره   « هدف غایی شرکت     2تعبیر کولینز و پوراس   

بیانیه هدف غایی باید یک عبارت جـامع        . »دستیابی نیست، بلکه هدایت کننده و امیدبخش است       
خواهد نیازهای مهم جامعه خـود را بـرآورده           و مانع باشد و نشان دهد که شرکت به چه نحو می           

نوشـتن  . شـود   های کارکنان و مدیران از کارکردن توجـه مـی           این بیانیه به علل و انگیزه     در  . سازد
اداره امـور    (داننـد   برخی حتی آن را معـادل بـا مأموریـت سـازمان مـی             . هدف غایی دشوار است   

  ).103، ص 2003، 3تجارت بین المللی
ر اخالقـی  مدیریت سازمان جهت هدایت کردن تصمیمات و اعمال کارکنان و تـدوین منـشو    

هـای اصـلی بایـد چنـان          این ارزش . سازمان الزم است حداقل چهار یا پنج ارزش تعریف نماید         
الزاماً برای یک شرکت یک مجموعـه ثابـت         . بیند  اساسی باشد که شرکت خود را به آن شکل می         

  : به عنوان مثال. ها وجود ندارد و یکسان از ارزش
درسـتکاری،  : انـد کـه عبارتنـد از         نمـوده   سه ارزش اصلی معرفـی     4شل/شرکت رویال داچ  ـ  

  . انسجام و احترام به مردم؛

                                                 
1 . Enterprise Porpuse 
2 . Collins & Porras 
3 . International Trade Administration 
4 .  Royal Dutch/shell 
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  فرصت و مسؤولیت؛ انسجام، احترام، :   چهار ارزش اصلی دارد1شرکت بین المللی چیکیتاـ 
تمرکـز بـر مـشتری،        :  نیز چهار ارزش معرفی نموده اسـت کـه عبارتنـد از            2شرکت آلکاتل ـ  

  .نوآوری، کار تیمی و پاسخگوبودن
 اساسی باشند که سازمان به منظـور هـدایت          های  ویژگیهای اصلی باید منعکس کننده        ارزش

ها چندان هم نبایـد دور        اما این ارزش  . برد    ها را به کار می      تصمیمات و اقدامات کارکنان خود آن     
  .نیافتنی باشند و موجب نگرش منفی در کارکنان شوند از واقعیت و دست

 را از طریق مصاحبه با کارکنـان و برخـی دیگـر از              خودلی  های اص   ها ارزش   برخی از شرکت  
 .)104همان، ص (کنند  طریق مصاحبه با سهامداران استخراج می

 ،های اخالقی را که برای ذینفعـان مهـم هـستند            ارزشذینفعان سازمان را مشخص نموده،      . 2
 : گردد ذینفعان سازمان شامل موارد زیر می.  کنیدذکر

  : ران سازمانمالکان و سهامدا) الف
 سهامداران، هیأت مدیره، امور مالی بازنشستگان، فعاالن سیاسی؛

  : مشتریان یا مصرف کنندگان) ب
  و سایرین؛) خرده(فرعی ) . عمده(مشتریان اصلی 

  : کارکنان سازمان) ج
  ها؛  خانواده نیروهای موقتی، مدیران، سرپرستان، کارکنان، 

  ارائه کنندگان خدمات؛کنندگان مواد اولیه و  شرکا، عرضه) د
  رقبا؛ )  ه
  .)74همان، ص(جامعه، دولت و محیط ) و

هـا،   تهدیـدها، فرصـت      هـر یـک از مـوارد فـوق،         بـرای همچنین الزم است در یک کـاربرگ        
جـدول زیـر عوامـل      . ها مـشخص شـوند      ها و عدم اطمینان ناشی از آن        ها، محدودیت   درخواست

  .)114، ص همان(فوق را برای مشتریان تدوین کرده است 

                                                 
1 . Chiqita 
2 . Alcatel 
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  عدم اطمینان  ها محدودیت  ها درخواست  ها فرصت  تهدیدها  

  مشتریان

 ABCشرکت 
ترین مشتری  مهم

ماست، ولی 
ممکن است 

نیازهایش را در 
آینده خودش 
  .تأمین کند

 XYZشرکت 
یک شرکت 
مهم برای ما 
محسوب 

شود و در  می
حال عقد یک 
قرارداد مهم با 

  .باشد ما می

کیفیت باال و قیمت 
های  از خواستهکم 

ABCباشد  می.  

XYZخواهد   می
که عرضه 

کنندگان موادش 
کلیه 

استانداردهای 
های بین  سازمان

المللی کار را 
  .رعایت کنند

 XYZ اگر شرکت
در مناقصه برنده 
 نشود، وضعیت

مالی نامناسبی پیدا 
  کند می

  

هـا    ارزشه  چنانچه قرار باشد منشور اخالقی تخصصی تدوین گردد، باید مشخص شود ک           . 3
شور اخالقـی   نـ اسـتفاده کننـدگان از م     ) متخصصین( مرتبط تر با  هر یک از         رفتارهای اخالقی   و  

بـا یکـدیگر    حـسابداران   منشور اخالقی و رفتاری پزشـکان و         :برای مثال . تخصصی کدام هستند  
ی سازمان را در رسیدن بـه اهدافـشان یـار         ها    شود آن    باعث می  یی که   ها  ارزشتفاوت دارد، زیرا    
   .کنند، تفاوت دارد

را با مرور سوابق مـشکالت در سـازمان و مـصاحبه بـا               مسائل و معضالت جاری سازمان       .4
هـا موردنیـاز      هایی را که برای حـل و فـصل آن           ارزشمدیران و کارکنان سازمان شناسایی نموده،       

 .مورد توجه قرار دهید ،هستند
 .ی کنیدند سازمان اولویت باز دیدحل قبل را ااز مرهای گردآوری شده   ارزش .5
بهتـر  . یـد کن هیـه  را تیمنشور اخالقهای اولویت بندی شده، پیش نویس      با توجه به ارزش    .6
 .  مثال بزنید،نمونه رفتاری که منعکس کننده آن ارزش باشند یک ها برای هریک از ارزشاست 
تـا جـایی   . کنندری  بررسی و بازنگپیش نویس مذکور را  از افراد کلیدی سازمان بخواهید  .7

 .تری در این باره کمک بگیرید که ممکن است از افراد بیش
درمیـان همـه    در باالترین مرجع تصمیم گیری سازمان تصویب نمـوده،           را   یاخالق منشور .8

 .کارکنان انتشار دهید
هـایی    ممکن است بـرای سـال آینـده ارزش         .بار منشور را روزآمد کنید     حداقل سالی یک   .9

 ).40، ص1382سلطانی، (ذکر شوند های امسال در منشور  اوت از ارزشکامالً متف
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  ذینفعان یک سازمان :2شکل 

  

   نکات الزم توجه در مورد منافع هریک از ذینفعان سازمان

هـا را در برنامـه اخالقـی و بـویژه           توجه داشت  و آن     نکاتیدر مورد ذینفعان سازمان باید به       
هـا    طور که در مقدمه ذکر شد، یکی از مشکالت سازمان           همان. دتدوین منشور اخالقی لحاظ نمو    

برخـی از  . در پیاده کردن اخالقیات، لحاظ نکردن کلیه ذینفعان سازمان در منشور اخالقـی اسـت         
منشورها در عین جامع نگری به ذینفعان، منافع و نکات الزم توجـه در خـصوص هـر ذینفـع را                     

ضاً متعـارض ذینفعـان آشـتی و تعـادل الزم برقـرار             ، یا بـین منـافع متنـوع و بعـ            مشخص نکرده 
با این مقدمه در ادامه ذینفعان یک سازمان و نکات مربوط به هر ذینفـع بتفـصیل ذکـر                   . اند  نکرده
  : شود می

   مالکان و سهامداران سازمان -الف

  هایی را در قبال مالکان خود باید در نظر بگیرد و چرا؟ سازمان چه روابط و چه مسؤولیت
  : عنوان نمونهبه 
  حداکثر کردن بهره سهامداران، - 
 کاری یا تجارت، کاستن از ریسک - 

 استفاده از منابع شرکت به شکل محتاطانه، - 

 توجه به رفتارهای اخالقی و قانونی، - 

 پیشگیری از داد و ستدهای داخلی، - 

 .مسؤول بودن در قبال جامعه و محیط - 
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  :  مشتریان یا مصرف کنندگان-ب

  ا و روابطی را باید در قبال مشتریان خود اتخاذ کند و چرا؟ه سازمان چه مسؤولیت
  : به عنوان نمونه

  ارائه کاالها و خدمات خوب و مناسب، تأمین کیفیت،  - 
 تشریح محصوالت و خدمات، - 

 ای نباشد، گونه شبهه ای که هیچ برقراری ارتباطات شفاف بگونه - 

 منع هرگونه رشوه، - 

 نظم بخشیدن به هدایای شرکت، - 

 رات مشتریان دولتی،توجه به نظ - 

 کنندگان خارجی، توجه به نظرات مصرف - 

 تضمین فرآیندهای دقیق مالی، - 

 محفاظت از اموال و دارایی دیگران، - 

 جلوگیری از تحقیر و تخریب رقبا، - 

 تضمین رقابت عادالنه، - 

 .کسب اطالعات بازاریابی به شکل مناسب و قانونی - 

   کارکنان سازمان-ج 

کارکنان بـه سـازمان     باید نسبت به کارکنانش اتخاذ کند،ازمانسها و روابطی را       چه مسؤولیت 
  خود چه دینی دارند و چرا؟

  : به عنوان مثال
  ارتقای احترام نسبت به همدیگر، - 
 فرصت ارتقای برابر و عادالنه در سازمان، - 

 ایجاد یک محیط عاری از مشکل، - 

 احترام به حق حریم خصوصی، - 

 افزایش بهداشت و سالمت محیط کار، - 

 یری از سوء استفاده از مواد و منابع سازمان،پیشگ - 

 پیشگیری از خشونت در محیط کار، - 
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 قاعده مند کردن استفاده از منابع شرکت، - 

 های شرکت، مند کردن استفاده از کامپیوترها و شبکه قاعده - 

 پیشگیری از تعارض منافع، - 

 های تجاری بیرونی، ضابطه مند نمودن فعالیت - 

 ارتقای حقوق انسانی، - 

  کارگیری نیروی کاری خردسال،منع به - 

 نظم بخشیدن به کارمندیابی از بیرون شرکت، - 

 تشویق توسعه شخصی و آموزش در طول دوره زندگی، - 

 .نظم بخشیدن به استخدام اقوام و آشنایان - 

  : کنندگان مواد اولیه و ارائه کنندگان خدمات  شرکا، عرضه-د 

گان خـدمات خـود چـه روابـط و     کننـد  کننـدگان و ارائـه    شـرکا، عرضـه  قبالیک شرکت در   
  :  هایی را باید تعریف کند؟ و چرا؟ به این موارد توجه کنید مسؤولیت

  کنندگان، برخورد منصفانه با کلیه عرضه - 
 مند نمودن پذیرش یا دادن هدیه و تشریفات، ضابطه - 

 احترام متقابل به منافع همدیگر، - 

 محافظت از اطالعات ارزشمند همدیگر، - 

 ار برای اهداف مورد نظر طرفین،افز استفاده از نرم - 

 .کنندگان جهت عمل کردن به شکل قانونی و اخالقی درخواست از مشاوران و عرضه - 

  : رقبا ـ  ه

  : شود ما به رقیبانمان چه چیزی باید بدهیم و چرا؟ این موارد شامل اقالم زیر می
  برخورد منصفانه با رقبا، - 
 دمات،تبلیغات در خصوص برتری و شایستگی محصوالت و خ - 

 ها، رد هرگونه مقایسه با رقبا و تحقیر آن - 

 منع هرگونه پرداخت غیرقانونی به دیگران جهت انفصال قرارداد با رقبا، - 
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آوردن اطالعـات     های غیرقـانونی یـا غیراخالقـی جهـت بـه دسـت              منع هرگونه روش   - 
 رقابتی،

 ممنوعیت هرگونه رقابت ناعادالنه، - 

 .آزادترویج هرگونه تعلق خاطر به اصول رقابت  - 

   جامعه، دولت و محیطـو 

  دولتها و محیط خود داشته باشد و چرا؟ ها و روابطی را باید با جوامع، سازمان چه مسؤولیت
  اطاعت از قوانین مکتوب و غیرمکتوب، - 
 تطبیق یافتن با قوانین و رسوم محلی، - 

 ترویج اقدامات ضد فساد، - 

 منع اقدامات خارجی فاسد، - 

 مند کردن روابط سیاسی، ضابطه - 

 های سیاسی، نظم بخشیدن به فعالیت - 

 تحت پوشش قراردادن مردم منطقه، - 

 ترویج و ارتقای توسعه پایدار، - 

 انطباق با قوانین ضد بایکوت، - 

  صادرات، –پذیرفتن قوانین واردات  - 

 اعتراف داوطلبانه در صورت نقض قوانین و تخلفات، - 

 ها و مراجع جامعه، همکاری با قدرت - 

 ای، های خیریه ترویج کمک - 

 تشویق کار داوطلبانه کارکنان، - 

 .)119، ص2003، اداره امور تجارت بین المللی(محفاظت از محیط زیست  - 

  های کاربردی توصیه

توصیه هایی در خصوص نحوه و فرایند تدوین منـشور، بـرای تـدوین کننـدگان و                 در پایان   
  : شود ها ارایه می اخالقی در سازمانمنشور مجریان 
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درگیـر نمـودن    . تـر از منـشور اخالقـی نیـست          اخالقی کم اهمیـت     فرآیند تدوین منشور    . 1
 مشخص نمودن نظارت و تعهد مدیریت و برجسته ساختن باورهای اصـلی سـازمان                سهامداران،

بعالوه این فرآینـد،  . گردد  ای روشن از آنچه سازمان برای آن ارزش قائل است،  منجر می              به بیانیه 
   مطلوب فرهنگ سازمانی؛های گام مهمی است در جهت تقویت جنبه

منشور اخالقی باید به حدی جامع باشد که برای کلیه امـور کارکنـان رهنمودهـایی ارایـه                  . 2
خـصوصاً  (این منشور باید دربرگیرنده بازخوردهای مشارکتی از سهامداران داخلـی باشـد             . نماید

کنند و آرزو دارنـد        می از آن حمایت    که سازمان را از آن خود دانسته،        ) مالکان، مدیران و کارکنان   
  که با آن زندگی نمایند؛

ها سـازمان را      ای تشریح کند که آن      منشور اخالقی باید انتظارت ذینفعان بیرونی را به گونه        . 3
  به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه بپندارند؛

 به تدوین کنندگان منشور اخالقـی در مـورد شـکل و لحـن جمـالت منـشور                1میشل هافمن 
  : گوید که بهتر است منشور اخالقی با این عبارت آغاز شود او می.  فراوان داردتأکید
  ؛»...این وظیفه ماست که «
تـر از     هایی کـه بـیش    جمله. همچنین شکل منشور به نیازها و فرهنگ سازمان بستگی دارد         . 4

 و یـا    تر، به صـورت رنگـی، بـا اسـتفاده از تـصاویر              بقیه مورد توجه هستند باید با فونت درشت       
  ها ذکر شوند؛ هایی از سواالت مطرح در مورد آن مثال

توان بـرای کـل سـازمان یـک            می ،های متعدد است   اگر سازمان شما بزرگ و شامل بخش      . 5
 ها یک منشور جداگانه تدوین کرد؛ منشور مشترک و کلی و سپس برای هریک از دپارتمان

که این بـه  هستند  یکی ، هم جدا نبودهها منشور اخالق و منشور رفتار از     دربرخی سازمان  . 6
 فرهنگ سازمان، نوع فعالیت سازمان و سطح نهایی وضوح در منشور بستگی دارد؛

کـه از منـشور       بهتر است که هر سـازمانی جداگانـه بـه تـدوین منـشور بپـردازد نـه ایـن                    . 7
 های دیگر کپی برداری کند؛ سازمان
ست که با تغییر نیازهای جامعه و سـازمان         پویاو  منشور اخالق و رفتار یک ابزار ارگانیک        . 8

 باید تغییر کند؛
 . به یاد داشته باشید که ممکن است منشور در برخی معضالت اخالقی نتواند کمکی کند. 9

                                                 
1. Mitcheal Hoffman 
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در پایان، با در نظر گرفتن موارد فـوق، یـک منـشور اخالقـی بـرای کارکنـان یـک موسـسه                       
  : آموزشی یا دانشگاه تنظیم شده است

  عهد نامه

کنم کـه همـه روزه و   من به عنوان یکی از کارکنان دانشگاه در پیشگاه خداوند متعال عهد می    
در تمامی ساعات با ظاهری آراسته و در محیطـی مـنظم و در نهایـت نظـم و انـضباط و ادب و                        

رجـوع تعامـل نمـوده، در       همکـاران و اربـاب    , احترام با برخوردی نیک و پسندیده با دانشجویان       
 زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجـام برسـانم و در                   ترینهکوتا

هـا ارایـه      صورت برآورده نشدن نیاز ارباب رجوع توضیحات کافی برای روشـن شـدن ذهـن آن               
 خـود را مقیـد بـه    ، نظام آموزش عالی و کـشور   ،نمایم و جهت رسیدن به اهداف متعالی دانشگاه       

  :  ور اخالقی ذیل بدانم و بدان پایبند باشم اصول و منش،اجرای رسالت

  منشور اخالقی

  : دانم کهمن به عنوان یکی از کارکنان دانشگاه بر خود واجب و ضروری می
همکـاران و اسـتادان و      , اخالق مناسب اسـالمی و اداری را در خـصوص دانـشجویان            - 

 ؛رجوع رعایت کنم، زیرا اخالق مناسب گویای شخصیت اخالقی من استارباب

 گویـای  چـون نظـم و انـضباط         ؛اتـاق و نیـز خـود بکوشـم        , در حفظ نظم محیط کـار      - 
 ؛ ایمان و اعتقاد من به خدمت صادقانه است،شخصیت

با کمال خوشرویی از ارباب رجـوع اسـتقبال و پـس از انجـام دادن کـار او را بدرقـه                       - 
 نمایم؛ زیرا دانشجویان و ارباب رجوع دلیل وجودی و ولی نعمت بنده هستند؛

استادان و همکاران احترام بگذارم و تعلقات سازمانی خـود را پـرورش             , به دانشجویان  - 
 دهم؛ زیرا این دانشگاه متعلق به من و محل رشد و بالندگی من است؛

انجام دادن صحیح و سریع امور محوله را جـزء وظیفـه خـود بـدانم و از ایـن طریـق                       - 
رباب رجوع و وقـت خـود نـشان         احترام و ادب خود را نسبت به وقت دانشجویان و ا          

 دهم؛ 
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جا بر نظرات خود در برابر نظر بحـق           از بحث و گفت وگوی غیر ضروری و اصرار بی          - 
و قانونی مخاطبین و ارباب رجوع خودداری کنم و در صورت نیاز،  ایـشان را توجیـه                  

 در غیر این صورت ایشان را  با کمال احترام به مقام باالتر معرفی نمایم؛. نمایم

 از دانشجویان و ارباب رجوع با کمال افتخار         ، صورت بروز هر گونه رفتار نامناسب      در - 
 عذرخواهی نمایم؛

هـا در     به نظرات و پیشنهادهای دانشجویان و ارباب رجوع مشتاقانه گوش دهم و از آن              - 
 اصالح نقایص و ارتقای خدمت رسانی استفاده نمایم؛ 

المال را به عنوان یک اصل دینـی و         بیتجلوگیری از اسراف و تضییع اموال دانشگاه و          - 
 اجتماعی بپذیرم و بدان عمل کنم؛

 احـساس  ، کارکنـان ، اسـتادان ،در قبال اقشار مختلف جامعه، به خـصوص دانـشجویان        - 
ها ملزم بدانم؛ زیـرا مـن خـدمت بـه             مسؤولیت نموده، خود را به خدمت رسانی به آن        

  .دانم جامعه را خدمت به خود می

   نتیجه

ها جهت استقرار اخالقیات در سازمان، عدم به کـار بـستن منـشور                کالت سازمان یکی از مش  
تواند علل متعددی داشته باشد که یکی از دالیل بـه             این عارضه می  . باشد  اخالقی تدوین شده می   

هدف این مقاله توجه به این نقیصه و تالش در جهـت رفـع              . گردد  تدوین نادرست منشور بر می    
  . باشد آن می

ها در تدوین منـشور اخالقـی کـه همانـا رعایـت عـدالت و ایجـاد                     به هدف سازمان   با توجه 
باشد؛ الزم است که در ابتدا هدف غـایی و سـپس       همسویی در منافع ذینفعان مختلف سازمان می      

های اصلی سازمان احصا گردند و بر اساس آن، لیست جـامعی از کلیـه ذینفعـان سـازمان                     ارزش
  .تهیه شود

هـا بـسیار ضـرورت و        کننـد کـه شناسـایی آن        ، منافع و اهدافی را دنبال می      هریک از ذینفعان  
نکتـه کلیـدی در تـدوین منـشور         . باشند  این منافع بسیار متنوع و بعضا متعارض می       . اهمیت دارد 

  .باشد اخالقی توجه به منافع کلیه ذینفعان و برقرار کردن آشتی بین این منافع متعارض می
 اجمالی بـر ادبیـات اخـالق، ابزارهـای نهادینـه کـردن اخـالق در        در این مقاله، پس از مرور    
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در ادامه مقاله با توجه بـه موضـوع مقالـه،           . سازمان با تمرکز بر منشور اخالقی تشریح شده است        
در پایان مقاله یک    . ذینفعان و نکات الزم توجه در خصوص هر یک مورد بررسی قرار گرفته اند             

  .ه شده استمنشور اخالقی به طور نمونه ارای
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