
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شما كه كنم راهنمايى تجارتى به را شما آيا! ايدآورده ايمان كه كسانى ىا

 با و بياوريد ايمان رسولش و خدا به ؟بخشدمى رهايى دردناك عذاب از را

 بهتر( چيز هر از) شما براى اين كنيد جهاد خدا راه در جانهايتان و اموال

 )ترجمه از مکارم شيرازی( .بدانيد اگر است

 وَتُجَاهِدُونَ رَسُولِهِ وَ بِاهلل تُؤْمِنُونَ  أَلِيمٍ عَذَابٍ مِِّنْ تُنجِيكُم رَةٍاتِجَـ عَلَى أَدُلُّكُمْ هَلْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَـأَيُّهَا
 (11و  10)سوره صف آيات  تَعْلَمُونَ كُنتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ ذَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ وَ لِكُمْ بِأَمْوَا اللَّهِ سَبِيلِ فِى
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 پيش گفتار

موضوع اخالق كسب و كار، از جمله موضوعاتي است كه زواياي ديد مختلفي براي نگاه كردن به آن وجود دارد. درك 

اي به اين موضوع، مسائل متفاوتي را براي افراد  بررسي دقيق اين زوايا است. نگاه از هر زاويهصحيح اين مفهوم، نيازمند 

 كند. برخي از محورهاي اصلي مورد بررسي در اين حوزه عبارتند از: ايجاد مي

 تعريف اخالق و مباني فلسفي آن: يكي از مواردي كه همواره هنگام بحث در زمينه اخالق كسب و كار بايد بدان 

پرداخت، تعريف اخالق و بررسي مباني فلسفي آن است. اينكه اصال اخالق چيست و به چه دليل بايد متخلق بود، 

 موضوعي كليدي است كه همواره مورد بحث و مناقشه بوده است.

 كه  دانند، اين در حالي است نگاه ديني و غير ديني به اخالق: مومنين معموال اخالق را برخاسته از مباني الهي مي

اند. سوال اصلي كه در اينجا  امروزه، برخي از صاحبنظران، مباني غير ديني در زمينه اخالق را مورد بررسي قرار داده

شود اين است كه آيا در عمل تفاوت معناداري بين رفتارهاي برخاسته از اخالق ديني و رفتارهاي  مطرح مي

 برخاسته از اخالق سكوالر وجود دارد يا خير؟

 توان چيزي به نام اخالق مضاف را مطرح كرد؟ به عبارت ديگر، آيا  ومي يا تخصصي به اخالق: آيا مينگاه عم

اخالق حوزه كسب و كار تفاوت معناداري با اخالق در معناي عمومي آن دارد يا به نوعي تكرار مباحث عمومي 

 اخالق با واژگاني جديد است؟

تواند به تنهايي دستيابي به  دهد، اما نمي ناي پژوهش حاضر را شكل ميهاي مطرح شده براي اين سواالت مب اگرچه پاسخ

غايت اين پژوهش را محقق سازد. آنچه در اين مرحله از اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن هستيم، دستيابي به 

 رفتارهاي اخالقي عيني است كه بتوان آن را اخالق كسب و كار ناميد. 

محور اصلي فوق، در اين گزارش مسير زير دنبال  4دلخواه در اين حوزه، در راستاي پاسخگويي به براي دستيابي به نتيجه 

 شده است:

اوال، بر اين اعتقاد هستيم كه دين مبين اسالم كه از زبان ائمه معصوم شيعه عليهم السالم براي ما تبيين شده است، الگوي 

 زه كسب و كار را تبيين كرده است. هاي مختلف، از جمله حو اصلي رفتار مومنين در عرصه

تواند جايگزين مباني ديني ما شود، اما منافع مختلف بر آن  ها، اگرچه نمي ثانيا، بر اين باوريم كه بررسي تجربيات ديگر ملت

 مترتب است كه برخي از آنها عبارت است از:

 هاي تجار ايراني را براي تعامل با  ها در حوزه تجارت و كسب و كار، توانمندي اي ديگر ملت شناسايي اخالق حرفه

 دهد.  آنها افزايش مي

 ها و  تواند براي توسعه مدل الملل، تجربيات كشورهاي غربي در اين زمينه مي با توجه به گستردگي تجارت بين

 ر مفيد واقع شود.محتواهاي مورد نياز اخالق كسب و كا
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در اين گزارش، به صورت همزمان، تالش شده است ادبيات ديني در زمينه كسب و كار و ادبيات غربي در   بر اين اساس،

 اين زمينه مورد بررسي قرار گيرد و مسائل مرتبط با اخالق كسب و كار از آنها استخراج شود. 

رو،  ي ورود به مصاحبه با خبرگان حوزه تجارت كشور بوده است. از اينهدف از اجراي اين بخش پروژه، ايجاد زمينه الزم برا

 نتايج اين فاز از پروژه، بايد در اين چارچوب مورد تحليل قرار گيرد. 

در بخش اول، اخالق كسب و كار در كشورهاي غربي مورد بررسي قرار اين گزارش از دو بخش اصلي تشكيل شده است. 

زارش، ابتدا مباني اخالق غربي مورد بررسي قرار گرفته است و پس از آن، اخالق كسب و كار گرفته است. در اين بخش از گ

در بخش دوم، اخالق كسب و كار از ديدگاه اسالم مورد بررسي قرار ختلف مورد بررسي قرار گرفته است. م يها در حوزه

تر آن به فعاليت  كند، نگاه كامل يز ميهاي انجام شده متما گرفته است. آنچه اين بخش از پژوهش را از ديگر پژوهش

اقتصادي و نگاه برخاسته از متون ديني آن است. مطابق آنچه در اين بخش عنوان شده است، اخالق تجارت و كسب و كار 

ها، صرفا در محدوده ابزارها يا هنجارهاي خاص تعريف  هاي مختلفي با الگوي غربي آن دارد. اين تفاوت در اسالم، تفاوت

وند، بلكه اخالق اسالمي مبتني بر نگاهي متفاوت به دنيا و آخرت، عوامل ايجاد و توسعه دارايي و نهايتا هنجارها و ش نمي

رو، اگر بخواهيم اخالق كسب و كار اسالمي را به صورت كامل در جامعه پياده نماييم،  هاي اخالقي است. از اين دستورالعمل

 ها را تقويت كنيم.  بايد اعتقادات افراد در همه اين زمينه
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 ب ودن  ياخالق   يه ا زهي  انگ نيهمچن اخالق اثرات ،ياخالق بحث ضرورت به توانيم اخالق مطالعه ييچرا حيتوض در

 :است گرفته قرار اشاره مورد هاآن از يبرخ ليذ در كه كرد اشاره

 : است كرده اشاره اخالق درباره بحث ضرورت  مورد در ليدل سه به خود كتاب در دوسكا

 ش ده  غال ب  ده،ي  چيپ يموض وعات  باره در ساده ييباورها كه چرا است يناكاف اخالق مورد در ما يباورها از يبرخ ،اوالً

 دي  جد موض وعات  ب ه  يميقد يباورها قيتطب اي دهيچيپ موضوعات نيا ليتحل در فرد به توانديم اخالق مطالعه. است

 .كند كمک

 ي ي چرا ب ه  نس بت  توان د يم اخالق موارد، گونه نيا در. است سخت ميده انجام ديبا آنچه نييتع موارد، يبرخ در ،اًيثان

 عمل در را ياخالق قواعد تا دهديم اجازه فرد به اخالق مطالعه ب،يترت نيهم به. كند جاديا رتيبص اقدام کي تيمطلوب

 .رديگ كار به زين

 كه ماننديم يپرندگان مثل ،فهم بدون يباورها كه گفتيم افالطون. است شتريب فهم ،اخالق مطالعه يبرا يانيپا ليدل

 و ش وند يم پرندگان نيا مانند نباشد، استوار يزيچ بر زين ما ياخالق يباورها اگر. شونديم پرتاب اطراف به يباد هر با

  (6–7ص, 1161, برنشتين. )داد ميخواه رييتغ موجود يهانايجر به بسته را خود تيذهن احتماالً ما

 :نديبيم ريز موارد در را كار و كسب در ياخالق رفتار جينتا ،يو نيهمچن

 شركت يبرا مدت بلند سود .1

 تيريمد يبرا يفرد تيرضا و يكپارچگي .2

 كاركنان يوفادار و صداقت .3

 سازمان به انيمشتر تيرضا و اعتماد .4

  (9 ص, 1161, نيبرنشت)

 (641، ص 1161)آگوينز و گلوس، :برديم نام را ريز يكاربرد اثرات يسازمان اخالق يبرا زين 6دريك راستا، نيهم در

 .برديم باال را اعتماد  ،مشترك هايارزش .1

 برديم باال را يزير برنامه در ينيب شيپ تيقابل ثبات، .2

 است يضرور بحران تيريمد يبرا ينيب شيپ تيقابل .3

                                                           
1
 Kidder 
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 .كنديم جاديا يوفادار ييهاپاداش نيچن به اعتماد .4

 .كنديم يريجلوگ آزاردهنده مقررات از ياخالق يرهبر .5

 دهنديم تياهم هاارزش به انيمشتر .6

 دهنديم تياهم هاارزش به نفعانيذ .7

 .است وابسته مشترك يهاارزش به موثر شراكت .8

 .روديم شمار به وكاركسب و سازمان مهيب ينوع به اخالق .9

 

يم   اني  ب زي  ن را ياخالق   افراد يفراوان و سطح ينوع به كاركنان، و رانيمد ياخالق رفتار يها زهيانگ انيب با زين كارل

 يكارمن د  و يتيريم د  مختل ف  س طوح  نظر از ياخالق بحث علل انگرينما توانديم كه( 174 .ص شرم و هريسون)كند

 : باشد زين هاسازمان

 پاداش افتيدر يبرا. 1 هيتنب از ترس يبرا. 6 : ما اغلب

 .ميباش يخوب شهروند نكهيا يبرا. 4 سرپرستان و دوستان خانواده، برابر در ييپاسخگو. 4 :ما از ياريبس

 .ميكن يريگيپ را عدالت مثل ييهاآل دهيا م،يده انجام را درست كار نكهيا يبرا. 6 :ما از ياندك تعداد
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 به متفاوت ييمعنا به کي هر هك برد يپ آن متفاوت يمعان و واژگان كثرت به توانيم اخالق درباره يمتن هر مشاهده با

 :پرداخت ميخواه ياخالق منابع در واژگان نيا نييتب به هآدام در. اندشده گرفته كار

 

  2ياخالق يمحتوا -1

 غل ط،  براب ر  در درس ت  موضوعات شامل كه گردديبرم ييهاتيفعال اي ماتيتصم موضوعات، به ،ياخالق يمحتوا

 ج ز   ه ا تي  موقع نيا كه است يمعن بدان نيا. شونديم يعدالت يب برابر در عدالت اي ،يانصاف يب برابر در انصاف

, 1161, آگوينز و گل وس . )دارد وجود توافق عدم و ديترد هاآن بودن ياخالق اي بودن درست در كه هستند يموارد

 (646 ص

                                                           
2
 Ethical content  

 مبحث دوم

 

 کليدي واژگان فیتعار
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 9اخالق -2

 نلس ون و  « )كن د يم   تيهدا را گروه اي فرد کي كه يياجرا يارهايمع و هنجارها قواعد،» زا عبارتست اخالق

 (67 ص, 1166 تروي،

 مجموعه عنوان به توانديم اخالق. دارد ارتباط ياخالق تعهد و فهيوظ و بد و خوب با كه است يا رشته اخالق

 (141شرم و هريسون،ص. )شود گرفته نظر در ياخالق يهاارزش اي قواعد از يا

 كن د يم   ارائه اخالق از يمتعدد يمعان 5وبستر اميمر يدانشگاه لغت فرهنگ. دارد ياديز يمعان 4اخالق كلمه 

 :از عبارتند كه

 .دارد ارتباط ياخالق تعهد و الزام و خوب و بد با كه يارشته .6

  ياخالق يهاارزش و قواعد از يامجموعه .1

 .كننديم تيهدا را فرد اي گروه کي كه يياجرا قواعد ياخالق يهاارزش از يستميس اي يتئور .4

 ( 4 ص, 1161, برنشتين. )دارد ارتباط غلط اي درست رفتار با اخالق ف،يتعار و يمعان نيا همه در

 سازنديم را ما منشور كه يقواعد هرچند است، اجتماع کي اي فرد کي ياخالق منشور ،اخالق محدود، يمعنا در 

 يمعن ا  در اخ الق . كنن د يم   تيهدا اجرا در را ما هاآن اما  شوند، فرموله حيصر طور به نيقوان مانند توانندينم

. ش ود يم شامل زين را سازنديم را ما يزندگ كه يانتظارات و ،هاآل دهيا ،هاارزش بلكه اجرا قواعد تنها نه گسترده

 (14،ص1166)مونير،

 ت الش  ك ل  مطالع ه  -ليفضا و هاارزش ،ياخالق فيوظا ،ياخالق قواعد ،يعمل اخالق حوزه همه ،يكل طور به

 درباره تفكر يبرا تالش. گيردمي بر در را يخوب و يدرست يسو به يانسان ياجرا تيهدا و يمعمار يبرا مانيها

 .دهدمي شكل اخالق رشته به نيز آن ياصل قواعد و ياساس يها دهيا ،يمنطق گاهيجا اي اخالق يمبان

 كنترل يبرا حرفه کي ياعضا توسط كه است يادراكات و قواعد از يخاص منشور ،ياحرفه اخالق خاص، طور به 

 (614-614،ص 1115)ورهان،. است شده نوشته شانيهاتيفعال

 

 6يعمل اخالق -9

 هامثال .كنديم كنترل افراد ريسا با مواجهه در را ما رفتار كه است يفيوظا اول نظر در و قواعد: 

 (يمهربان نجابت،) دينرسان بيآس افراد به

 (صداقت ،يراست)ديينگو دروغ

 (انصاف) ديبرندار خود منصفانه سهم از شتريب

                                                           
3
 Ethics  

4
 Ethics  

5
 Meriam Webster Dictionary  

6
 Morals or Morality 
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 يم موارد شتريب در و ؛گردديبرم رفتار در اشتباه و درست قواعد به هك است ياخالق رفتار از ينظام اي نيدكتر

 (141)شرم و هريسون،ص .كاربرد به زين ethics يمعنا به اخالق يجا به را نآ توان

 7ينظر و يعمل اخالق رابطه -4

 و يعمل اخالق انيم ،فلسفه در اما شودينم گذاشته اخالق حوزه در استفاده مورد واژگان انيم يفرق روزانه مكالمات در

 . شونديم قائل زيتما ازين مورد ليتحل سطح به بسته ينظر

 ينياديبن تعهدات به را توجهمان و ميكن يرويپ خاصي قواعد از كه ديگويم ما به ،كنديم كنترل را عمل ،1يعمل اخالق

 يب را  ك ه  يكس م،ينكن يدزد كه ديگويم ما به يعمل اخالق. كنديم معطوف ميكنيم ميتنظ را خود يزندگ نآ با كه

 شخص شوديم وساوس نيا ميتسل كه يكس و نكند يدزد كه است نيا به ديمق ياخالق نظر از شوديم وسوسه يدزد

 . است ياخالق يب

 در اخالق. يعمل يهاصورت تا دارد سروكار استدالل يهاقالب با شتريب و است يعلم رشته کي اصل در 9ينظر اخالق

 و نياديبن قواعد انيم يمنطق ارتباطات نيهمچن. پردازديم ليتحل به و كنديم سهيمقا ،شديانديم قواعد درباره معنا نيا

 در را اف راد  ريسا تيمالك به احترام قواعد ينظر اخالق. دكنيم يريگيپ نيز را كننديم تيهدا را ما كه ياخالق تعهدات

 ابط ال  و يريك ارگ ب ه  تيقابل عدم طيشرا ينظر اخالق. كنديم يبررس را هاآن اموال از استفاده در شانيا از اجازه اخذ

 داشته يآگاه ياخالق اصول از آنكه بدون ميباش داشته ياخالق يزندگ ميتوانيم ما. كرد خواهد يزيمم زين را قواعد نيا

 نآ از م،يكن   بح ث  مانيزندگ يعمل اخالق درباره ميتوانينم ما عكس، بر. ميباش داشته اطالع اخالق از اصطالح به اي

 اخ الق  واقع در. ميينما فراهم را نآ انجام يعقالن يابزارها نكهيا بدون ميده قرار يخيتار بافت در را آن و م،يكن دفاع

 . كنديم فراهم را ابزارها نيا

 هم ه  ارج اع  در كوت اه  راه کي   عن وان  به يعمل اخالق ابتدا. است ينظر اخالق ازين شيپ صورت دو به يعمل اخالق

 اف راد  تعامالت كه يتجرب علم موضوع مثل درست ،شوديم گرفته نظر در اخالق علم موضوع افراد، ريسا با تعامالتمان

 است يافراد ياخالق تعهدات ازمندين يتيفعال هر و است تيفعال کي اخالق اًيثان. كنديم نييتع يكيزيف و ماده لمعا با را

 داش ته  يتع ال  ب ه  ياخالق تعهد نكهيا بدون ميده انجام يخوب به را يزيچ چيه ميتوانينم ما. دارند مشاركت آن در كه

 ياخالق تعهدات ياخالق تيفعال انجام. ميباش بنديپا پشتكار ياخالق لتيفض بدون هانزما ههم در يزيچ هر به اي ميباش

 از يدرست به دتواننيم ،ياخالق نظر نقطه اي ،يطرف يب و ياستدالل تعهدات نيا. داشت خواهد بر در زين را آن با مناسب

  (64-66)پالمر و هاردي، ص . شوند مطالبه است اخالق به متخلق كه يفرد هر

 دايپ يبرا ليفضا و هاارزش ،ياخالق فيوظا ،يعمل اخالق مطالعه :كرد تعريف اينگونه را 61ينظر اخالق بايد اين بر بنا

 :كردن

 ينظر طرواب و ارتباطات .6

                                                           
7
 Ethics and Moral 
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  عمل در( هاآن نكردن كار اي) رگيكدي با هاآن كردن كار نحوه .1

 

 66هاارزش -5

 :هامثال مقاصد؛ و اهداف م،يده شيافزا را هاآن ميخواهيم ما و است نديخوشا مردم يبرا كه يامور

 (يماريب برابر در)يسالمت

 (فقر برابر رد)ثروت

 .يانسان حقوق به احترام عدالت، ،يآزاد ،يكل طور به يشاد

 

 61هالتيفض -6

 هامثال .است دهيپسند جامعه كردن كار خوب يبرا هم و خودشان يبرا هم كه ممرد ستهيشا حاالت: 

 (يمنطق يب و جهل برابر در)حكمت

 (نانياطم عدم و ضعف برابر رد) تشجاع

 (افراط خشونت، حرص، برابر رد) يكنترل خود

 (انحراف خاص، انيجر کي از يطرفدار تكبر، برابر رد) تعدال

 كلمه (virtue )نيالت كلمه از  (virtus) ين  يالت واژه. اس ت  آم ده  تي  ظرف اي قدرت يمعنا به (virtus) 

 خصوص اً  ان،ي  وناني يب را . ش ود يم   استفاده است، لتيفض يمعنا به كه (arête)براي ترجمه كلمه يوناني 

 قي  تطب خ ود  يمتع ال  يهاتيظرف با را اكاره فرد كه است يايزندگ 64مرفهانه يزندگ و خوب يزندگ ارسطو،

 يوقت و هستند هالتيفض همان واقع در ک،ين عادات. شونديم اجرا کين عادات بقال در هاتيظرف نيا و داده

-449، ص 1117)داس كا، . پردازديم ليفضا با منطبق يتيفعال به يعني كنديم يزندگ خوب فرد كه مييگويم

447) 

 

 64ياخالق اصول -7

. اس ت  ك رده  جمع ياخالق اتيضرور از را ليفضا و هاارزش ،يعمل اخالق از يادسته كه يكل اريبس يمفهوم يالگوها

  (61–64 .ص پالمر و هاردي،)
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 Values 
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 Ethical principles 
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 15اخالق اتم -8

 عن وان  ب ه  اخالق به پرداختن حال در ما كه است يمعن نيا به ما شونديپ ،شوديم گفته زين اخالق ما به يفلسف اخالق

، 1115)هريس ون، .بپ ردازيم  ياخالق   مسائل حل يبرا يا لهيوس عنوان به اخالق موضوع به نكهيا تا ميهست رشته کي

 (5-6ص 

 

 66كرگ يوسل مدل: اخالق انواع -3

 :شوديم بعد سه شامل كرگ، يوسل مدل

. شوديم توجه( است انهيگرا جهينت) جينتا به ا( يانهيگرا فهيوظ)) شنك هب بعد نيا در :67اجرا اخالق: نخست بعد

 امك ان  ايجاد عامل و يارزش يهانظام ريسا مبطل  نعنو به را خود يهانسخه اخالق، نيا طرفداران معموالً

 يري  گ ميتصم فرآيند بعد اين در. ننديبيم هاتيموقع محدوده در درست ياخالق يرفتار يفرد اهداف فيتعر

 يمنطق   اس تدالل  ب ا  م ا . مي  اك رده  انتخاب را هاآن خود كه ميرسيم ييهاارزش به و است حيصر و يمنطق

 .طيمح از رونيب اي درون از خواه مياشده کيتحر

 يب را  ك ه  اس ت  يزبان و ينيب جهان بر بعد نيا در تمركز :رتيبص و يآگاه انداز، چشم ادراك، اخالق: دوم بعد

 منطق و صيتشخ مباحث بر كه اخالق از يدگاهيد هر بر بعد نيا. است استوار ميادهيد آنچه نييتب و فيتوص

 از فه م  توس عه  يفرد هدف ،بعد نيا. روديم شمار به هادگاهيد ريسا يبرا يمكمل و است يضرور دارد ديتاك

 يفرآيند نيبنابرا است، داده قرار خود فرض شيپ را يافتيدر يهاداده قيدق مالحظه و طيمح با تعامل قيطر

 . دهنديم نشان ار كنش و ميتصم ،يفرد ارزش شيآرا از

 عن وان  ب ه  اوق ات  يبرخ   و شده هيتك يفرد دانش و تيشخص توسعه بر بعد نيا در :61بودن اخالق: سوم بعد

 دوش  يم   تيهدا توسعه و رشد يبرا ما يدرون شده شناخته ازين توسط اخالق نيا. شوديم هخواند زين لتيفض

 (. شونديم تيهدا تفكر و تعامل قيطر از ياخالق افراد كه يطورهمان)

 اخ الق » در و فه م  گس ترش « ادراك اخالق» در كه يحال در است درست رفتار« اجرا اخالق» هدف ،خالصه طور به

 ميكنيم انتخاب بحث قيطر از را خود يهاارزش ما« اجرا اخالق» در. است هدف ،يآگاه خود و ايتوسعه خود« بودن

 من ابع  و شتريب رتيبص يبرا يطيمح دنبال به سپس و ميفهميم را آموزش به ازين ما ،«ادراك اخالق» در كه يحال در

 از يبخش عنوان به هاارزش ساختن يدرون و تفكر بر شتريب ديتاك با اما مشابه روش از« بودن اخالق. »ميگرديم ييمعنا

 .دهنديم نشان را خودمان مشاهده نحوه و ميدهيم انجام آنچه هالتيفض واقع، در. كنديم استفاده هنجار به رفتار
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  اخالق يها فلسفه يبند طبقه -11

 :اندداده ارائه هاآن كاربرد حوزه اساس بر اخالق يهافلسفه از را ريز يبند طبقه( 6994)69دنباخير و نيراب

 افتني   يب را  ه ا ت الش  كامل طور به كه مدرن پست يكردهايرو مثال، عنوان به) يفرد ياخالق قواعد .6

 (ياخالق يافراط تينسب -كننديم رد را ياخالق مشترك نهيزم

 را ع دالت  از مختل ف  يه ا فهم كه ييكردهايرو مثال عنوان به) ديمق و محدود اي ميمستق ياخالق قواعد .1

 . رنديپذيم يابيبازار انندم( ياحرفه مجموعه ريز در را ياخالق توافق يهاشبكه اما كننديم ييشناسا

 ... (.و« كانت مهم يگفتارها» مثال عنوان به) لشموجهان ياخالق قواعد .4

 

 21معاشرت دابآ و اخالق -11

 و ادب اي   ياجتماع رفتار خاص منشور هر به يكل طور به اي ،مؤدب جامعه در درست رفتار يهنجارها به معاشرت آداب

 نيهمچن  . شوديم محسوب ينزاكت يب باز دهان با سآدام خوردن مثال، عنوان هب ما، جامعه در. شوديم اطالق نزاكت

 ش ود يم   وارد ش ما  از پس بالفاصله كه يكس يبرا در داشتننگه اي افتيدر در متشكرم و درخواست در ديببخش گفتن

 پوش ش  مص وبات،  يري  گيپ يب را  جلسات از پس ارتباط حفظ به توانيم كار و كسب خوب آداب از. رسانديم را ادب

 و شود قضاوت بد و خوب به افراد يرفتارها درباره كه است جيرا گونهنيا. برد نام رجوع ارباب تماس به پاسخ و مناسب

 معن ا  نامناسب و مناسب ،ياجتماع نظر از كه شود اطالق اشتباه و درست ،بد و خوب ،نادرست و درست هاآن ياجرا به

 (66، ص 1166)مونير،. اخالق درباره نه و است افراد درباره ييهاقضاوت واقع در كلمات نيا ،هانهيزم نيا در. شوديم

 .رونديم شمار به قبول قابل ياجتماع رفتار فاتيتوص معاشرت، آداب قواعد

 تفاوت وجود دارد از جمله: اخالق و معاشرت آداببين 

يب   ض رورتاً  ن ه  ام ا  شوديم گفته متمدن ريغ اي ادب يب رفتار، بد شما به دينكن تيرعا را معاشرت آداب اگر .1

 .اخالق

 گ ر يد جامع ه  ب ه  ياجامع ه  از و كن د  رييتغ زمان يط توانديم ،شوديم شمرده مؤدبانه ياجرا اي حيصح آنچه .2

 .باشد متفاوت

 زي  ن ياخالق   يه ا داللت توانديم هاآن تيرعا عدم اما هستند يراخالقيغ عموماً معاشرت آداب قواعد اگرچه .3

 . باشد داشته

 را ياخالق   موضوعات اوقات، يبرخ است ممكن يحت. كندينم اخالق با را يفرد چيه معاشرت آداب محتاطانه تيرعا

 يب د  رفت ار  ه ا پوست اهيس و هاپوست ديسف خوردن غذا متحده، االتيا نقاط يبرخ در مثال عنوان به. دينما يمخف زين

ينم   دهي  نام اخ الق  خ وش  مطمئناً شدند يابيارز آداب يمباد و كردند يرويپ عرف نيا از كه ييهاآن. شديم شمرده

 (61-66، ص 1166)مونير،. شوند

                                                           
19

 Robin and Reidenbach 
21

 Morality and Etiquette 
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               يليتحل و يهنجار ،يفيتوص اخالق: اخالق يها شاخه -12

 نس ازما  کي اخالق ،(نيقوان و هاارزش آداب،) منظا کي اخالق سطوح در يفلسف اخالق مهم شاخه سه ،ريز شكل در

ارزش و يفرد اخالق و( كار و كسب کي انجام يهاراه و شده نوشته يرسم ريغ و يرسم قبول قابل يهنجارها مانند)

 (64، ص 1111)ويس،است شده ميترس آن يارهايمع و ها

 
 ياخالق سطوح يبند طبقه يبرا يچارچوب: 1 شکل

 اخ الق  ق،ي  دق و ران ه يگسخت انيب در. يليتحل و يهنجار ،يفيتوص: شود ميتقس دسته سه به توانديم ياخالق قيتحق

 ط رف  يب   فاتيتوص   دنب ال  ب ه  كه چرا شود يبندطبقه ياجتماع علوم در كه است نآ بهتر و ستين يفلسف يفيتوص

 نك ه يا اي   كن د يم   ينژاد ضيتبع شركت کي ريمد شود گفته نكهيا مثالً. هاستگروه و افراد يهاارزش درباره يتجرب

، 1161)ويس ر و همك اران،  شود دييتا اي ابطال يواقع اماره کي با توانديم كه است يفيتوص مشاهده کي رديگيم رشوه

 فرهنگ، کي سازمان، کي جامعه، کي اخالق مطالعه و كردن مشخص كردن، فيتوص با يفيتوص اخالق .(56-61ص 

 و سهيمقا را هاارزش و باورها ،هاتيفعال ،هانظام ،ياخالق مختلف يمنشورها اخالق، نوع نيا. است مرتبط جامعه کي اي

 و ه ا اس ت يس مات،يتصم ت،يفعال رفتار، حوزه در آنچه يريادگي بر ما تمركز يفيتوص اخالق در .66 كنديم يسنج هم

 از يس طح  يدي  د ،يعم وم  افك ار  يه ا ينظرسنج. باشديم خاص عيصنا اي ران،يمد ،يتجار يهاشركت يهاتيفعال

 در يواقع   خطر کي. دارند اعتقاد يزيچ چه به فهمشان و ادراكات اساس بر افراد نكهيا -دهنديم ارائه يفيتوص اخالق

 مردم همه نكهيا بهانه به ياخالق موضوع کي شدن ريگ همه از يآگاه با افراد است ممكن كه است نيا اخالق نوع نيا

 دو يت  ياهم يهنج ار  اخ الق  ك ه  است يا نقطه همان نيا و ؛آورند يرو ياخالق ريغ امور به دهنديم انجام را يكار

 . (144–141 ص, شرم و هريسون) كنديم دايپ چندان

 و يخ وب  ،ينادرس ت  و يدرس ت  درب اره  زين ييهاقضاوت بلكه كندينم طرفانهيب يواقع يادعا يهنجار اخالق مقابل، در

 بد اي خوب به فوق، يفيتوص مشاهدات از کي هر كنار در اگر مثال عنوان به. دهديم انجام ... و لتيرذ و لتيفض ،يبد

 نادرس ت  ارتش ا  اي   است بد ينژاد ضيتبع مييبگو نكهيا مانند بود، خواهد يهنجار ما اخالق ميكن اشاره زين عمل بودن

  (56–61 ص, 1161 ويسر و همكاران،) .است

 دنب ال  ب ه  يهنجار اخالق. دارد سروكار منسجم ياخالق يقضاوت و يفكر نظام کي هيتوج و عرضه با يهنجار اخالق

 اخالق. كند هيتوج و توسعه كشف، كننديم تيهدا را ماتيتصم و هاتيفعال رفتارها، كه ياخالق ياصل قواعد تا است نآ

 صورت، نيهم به و كنديم ارائه ياخالق و ياخالق ريغ امر انيم زيتما يبرا زين را يقواعد اي قاعده ،وكاركسب يهنجار
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 اره ا يمع سيتاس با يهنجار اخالق. است همراه شود انجام دينبا يزيچ چه اي شود انجام ديبا يزيچ چه چون يعبارات با

 .كند قضاوت اي تيهدا توانديم يياستانداردها و

  (141–144 ص, شرم و هريسون)

 دنب ال  ب ه  ن ه  و است ياخالق يهاارزش فيتوص دنبال به نه شوديم ادي زين اخالق فرا به نآ از گاه كه يليتحل اخالق

 و يفيتوص   اخ الق  از قب ل  ييه ا گ ام  به يليتحل اخالق در عوض، در. ينادرست و يدرست صيتشخ يبرا اريمع توسعه

 كش ف  ه دف  ،گ رد عق ب  ني  ا در. ميده پاسخ ياخالق قضاوت هدف و معنا درباره يسؤاالت به تا ميگرديبرم يهنجار

...  و ياخالق قضاوت رد يفرهنگ تفاوت يهاداللت حقوق، و اخالق رابطه ،ياخالق و يمذهب ،يعلم يكردهايرو تفاوت

  (56–61 ص, 1161 ويسر و همكاران،). باشديم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث سوم

 

 بر اثرگذار عوامل
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 در هاآن از کي هر كه است مشاهده قابل ،دهنديم قرار خود ريتأث تحت را ياخالق يهنجارها هك يمنابع ريز شكل در

 (144)شرم و هريسون،ص :رقابتند در امروز جامعه« قبول قابل مشترك يهنجارها» بر يرگذاريتأث

 

 

 افراد تعامالت از يناش ياخالق منابع: 2 شکل

 م ا  اط راف  كه يافراد رفتار ،ما هياول تيترب: دارند قرار ريز عوامل ريتأث تحت ميريپذيم ما كه ياخالق قواعد از ياريبس

 .اتمانيتجرب درباره ما يانتقاد يها شهياند ما، اتيتجرب ما، فرهنگ يضمن و حيصر يارهايمع هستند،

 مه م  آنچ ه  بلك ه  ان د گرفته نشأت كجا از ياخالق قواعد كه ستين نيا مهم موضوع لسوفان،يف يبرا است، ذكر انيشا

 (64،ص 1166)مونير،ت.اس قواعد نيا هيتوج امكان است
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 اخالق در آن نقش و تيشخص -1

يم نآ فيتعر به ندرت به كننديم صحبت نآ درباره افراد يوقت و است شده فيتعر فيضع كه است يمفهوم تيشخص

 در را يفرد رفتار رسديم نظر به هك دهنديم ارجاع هايژگيو از يادهيچيپ بيترك به افراد ت،يشخص فيتعر در. پردازند

 ش رفت يپ در يچن دان  تف اوت  آم وزش  ،كن د يم   تيهدا را ياخالق عمل تيشخص اگر. كننديم تيهدا ياخالق لمسائ

يم ثابت زمان يط در و است، دشوار آن رييتغ و شوديم پنداشته داريپا نسبت به تيشخص رايز داشت، نخواهد ياخالق

خانواده مدارس، در كه ييهاارزش تجمع و تيترب اثر در تيشخص. كنديم تيهدا مختلف يها نهيزم در را رفتار و ماند

  يهاسازمان اي يآموزش مراكز به افراد نيبنابرا. ابدييم توسعه يكند به اندشده منتقل يمذهب يهاسازمان و دوستان ،ها

 ب د  بد، يهابيس و ماند خواهند خوب خوب، يهابيس. كننديم دايپ ورود مشخص، بد اي خوب تيشخص کي با يكار

  (64-64، ص 1166)تروينو و نلسون، .ماند خواهند

 

 22اخالق و 21نيد -2

 يس ر  کي   و ه ا ارزش خاص، ياخالق دستورات شامل كه كنديم فراهم ينيب جهان کي خود معتقدان يبرا ينيد هر

 يژگ  يو دو ك ه  كنن د يم   ادي   خداون د  ري  نظ يب   محص ول  عنوان به انسان از يحيمس و يهودي ديعقا. است الزامات

يم   معن ا  و ماده واسط را مخلوق نيا ان،ياد نيا يدو هر. است كرده عطا آن به را داشتن دوست ييتوانا و يخودآگاه

 ب ر  ميت وان يم گر،يد يسو از .هستيم نيز شيطاني كار انجام به قادر ميهست نيزم به ديمق و محدود ما ،يطرف از. پندارند

نس خه  بلكه شوديم اطالق پرستش ستميس به تنها نه نيد... ميابي دست ينامتناه يهاتيقابل به و ميشو رهيچ عتيطب

 ه ا آن ترجمه و است يكل اريبس يمذهب يهالآدهيا نيچن يالقا چند هر... داشت دخواه زين ياجتماع روابط يبرا ييها

 .    بود خواهد دشوار اريبس قيدق ياستيس احكام به

 ني ي تب يپزش ك  و ياقتصاد ،يآموزش ،ياسيس خاص موضوعات در را ييهاتيموقع يمذهب يهااميپ يبرخ وجود نيا با

 اخ الق  و ،يمل   دفاع ط،يمح ن،يجن سقط چون يا گسترده موضوعات درباره يعموم افكار يريگ شكل به كه كننديم

يارزش يهاهسته يرسم يكارگر به از يايغن خيتار خاص، طور به ،کيكاتول مذهب اصول. كنند كمک يعلم قيتحق

 (66-67،ص 1166)مونير،.دارد همراه به ياقتصاد يزندگ و يصنعت روابط ياخالق يها جنبه رد اش

 

 حقوق و اخالق انيم رابطه -9

. اس ت  ش ده  داده شينم ا  ريز شكل در كه باشديم ون نمودار حقوق، و اخالق انيم رابطه شينما يبرا راه نيترآسان

 اخالق حوزه گريد عبارت به. است وجه من خصوص و عموم نوع از رابطه نيا است روشن نمودار نيا در كه طورهمان

. ردي  گيم   ب ر  در را دش و ينم   اشاره بدان حقوق در كه ياخالق موضوعات و استانداردها كه نآ از فراتر و حقوق شامل

 االتي  ا در ه ا س ال  ت ا  ين ژاد  ضيتبع مثال عنوان به. است ياخالق ريغ ديدار اعتقاد كه ديبرس يقانون به است ممكن

                                                           
21
 . افتی توانیمی غربی اخالق متون  در که است شده نوشته تیحیمس و هودی نیدی مبنا بر شتریب بخش نیا مطالب 

22
 Religion and Morality 
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 به هاكارخانه توسعه، حال در يكشورها در اي. روديم شمار به بزرگ ياخالق ضد امور از كه يحال در بود يقانون متحده

)تروين و و  . اس ت  ينابخش ودن  ام ر  ني  ا ياخالق   لح ا   از كه يحال در كننديم آلوده را خود ستيز طيمح يقانون طور

  (16-11، ص 1166نلسون،

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق و اخالق انيم رابطه:9 شکل

 :است توجه قابل ريز موارد ميريبگ نظر در ياخالق منشور كننده ياتيعمل عنوان به را حقوق ما اگر

 .شوند شمرده ياخالق ريغ جامعه کي در افراد يبرخ توسط است ممكن يقانون يهاتيفعال از يبرخ .6

 به لبتها) دندارن ياخالق خاص يمحتوا چيه اما باشند يقانون ريغ است ممكن كه دارند وجود ييهاتيفعال   .1

 اي   يدولت   كوچ ک  يقانون تخلفات شامل هاتيفعال نيا معموالً( كنند يرويپ قانون از ديبا افراد كه نيا از ريغ

 دينبا ينيقوان نيچن كه ستين يمعن بدان نيا. شونديم است شده داده قرار مستبدانه يهاتيمحدود كه ييجا

 .ستين ديمف چندان هاآن از ياخالق گسترده ليتحل كه است ان مقصود بلكه شوند تيرعا

 ارتباطند در ياجتماع سود كردن نهيشيب اي تيشخص توسعه با اخالق به مدارانه فهيوظ يكردهايرو يبرخ .4

 ريغ نيا. ارتباطند در منتج يهاتيفعال با كه ييهاآن جز به البته رنديگينم قرار يبررس مورد حقوق توسط كه

 ه ر  دهد، انجام باب نآ در يكار خودش نكهيا مگر ننديبب بيآس افراد يبرخ كند آرزو يكس كه ستين يقانون

 مين  يبب نك ه يا مشابه، طور به حال، هر به! دهدينم نشان را ياخالق توسعه از ييباال سطح يتفكر نيچن چند

 هريس ون، ). است يسخت كار كنديم فراهم را يشاد شيافزا يگراتيمطلوب هدف توانديم قانون کي چگونه

 (16 ،ص1115

 اخالق متضمن حقوق يستيبا شما موضوع، نيا درك يبرا. دارند تداخل گريكدي با موارد از ياريبس در اخالق و حقوق

 اجرا يحداقل يارهايمع عنوان به جامعه آنچه كننده منعكس عنوان به توانديم حقوق كه است يمعن بدان نيا. ديابيدر را

 داش ته  سروكار قبول قابل و مناسب ق،يعم موضوعات با يستيبا حقوق و اخالق يدو هر. شود دهيد شديانديم رفتار و

 كن د،  تخل ف  ينيق وان  از اي كند يشكن قانون يفرد اگر ن،يبنابرا. دهديم نشان را جامعه مدون اخالق حقوق، اما باشند

يم   قانون کي زين يموارد در كه ميريبگ نظر در را امكان نيا يستيبا نيهمچن. است شده مرتكب ياخالق ريغ يعمل

 رج وه  م وارد،  از ياريبس   در. باشد ياصول راهكار توانديم قانون بر توقف يموارد نيچن در كه باشد ياخالق ريغ تواند

 رفت ار  از يح داقل  اري  مع ق انون،  از اطاع ت  كه ميباور نيا بر مطمئناً ما يحداقل نگاه در. است قانون نص از فراتر قانون

 ياخالق يهاپرسش كه ييهاحوزه تمام حقوق كه ميباش داشته توجه تيواقع نيا به يستيبا ،نيا بر عالوه. است ياخالق



21 
 

)ش رم و  . 14اس ت  ش ده  في  تعر اخ الق  و حق وق  يب را  يروشن يهانقش ن،يبنابرا. دهندينم پاسخ را رديگيبرم در را

 و ستين ياخالق ريغ ضرورتاً اي همواره يشكن قانون. شود گرفته اشتباه اخالق با دينبا قانون تيرعا( 146هريسون، ص 

 (61 ،ص1166 مونير،. )كندينم نيتضم را نآ بودن ياخالق زين كنش کي بودن قانونمند

 زي  ن لي  دل نيهم   به و كنديم نيتدو را جامعه کي ياخالق يهاارزش و هنجارها ،هاآرمان ،آداب ،حقوق ،ياديز حد تا

يم   قانون زين يموارد در البته دهديم رخ امور ينادرست و يدرست مورد در جامعه ديد راتييتغ يپ در قانون در راتييتغ

 نيقوان اگر يحت حال، هر به. دهد رييتغ اعمال ينادرست و يدرست به نسبت را مردم يها دهيا معكوس، يحركت در تواند

يم تيهدا را ما كه ياخالق يارهايمع سيتاس يبرا را هاآن كه است اشتباه برسند، نظر به ياخالق و يمنطق جامعه کي

 يم د ناكارآ اب زار  زين موارد از ياريبس در و دهد پوشش را يانسان ممكن اعمال تمام تواندينم قانون. ميبدان يكاف كنند

 جامع ه  کي   ياخالق   يارهايمع در فاحش تخلفات از يكل طور به حقوق. روديم شمار به ياخالق يكاف ييراهنما يبرا

 فع ل  يه ا ش كاف  ك ه  داش ت  توجه ديبا و روديم شمار به ياخالق ياجرا كف زين ليدل نيهم به و كنديم يريشگيپ

 (64 ،ص1166 مونير،. . )بلغزند زين ارهايمع حداقل نيا يها روزنه قيطر از تواننديم ياخالق
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 For more on ethics and the law, see William A. Wines, Ethics, Law, and Business (Mahwah, New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2116). 
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 کار و کسب در یاخالق استدالل وجود ضرورت -1

 :اندكرده ذكر كار و كسب در ياخالق استدالل وجود ضرورت در ليدل سه اخالق، حوزه شمندانياند

 .دهندينم پوشش را مسئله کي يخاكستر منطقه اي ابعاد تمام و هستند يناكاف اغلب حقوق و نيقوان  .6

بح ران  ب ه  ييپاسخگو نحوه درباره رانيمد و صاحبان به ياثربخش طور به يميتنظ و آزاد بازار يهاسميمكان  .1

 .زنندينم يحرف دارند دسترس از دور ياخالق جينتا كه يادهيچيپ يها

 است يگذار استاندارد کيدموكرات فرآيند و عدالت انصاف، يبرا دغدغه و فهم ازمندين ياخالق دهيچيپ مسائل  .4

 اطالع ات  و نظ رات  قي  طر از را اس تانداردها  ني  ا ت ا  كنديم كمک افراد به ياخالق استدالل راستا، نيا در كه

 (14 ،ص1111ويس،). كنند يبند طبقه ياخالق معضالت حل يبرا متعارض

 مبحث چهارم

 

  کار و کسب اخالق
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 در هاآن گاهيجا اينكه از نظر صرف كاسب افراد. باشديم آن ياخالق تيكفا به ژهيو توجه با -شركت اي فرد -وكاركسب

 يبرخ  . دارن د  سروكار ياخالق موضوعات با باشد، برخوردار يدگيچيپ و هراندازه از سازمان نكهيا اي باشد شركت ساختار

 ،يمعن و  تي  مالك ،يوف ادار  و ياخالق   ييص دا  پر مسائل. شهيهم نه اما است روشن مسئوالنه كنش و قضاوت اوقات

 واكنش و قضاوت كه است يمبهم مسائل جمله از يفرهنگ يمرزها ياخالق يهاتفاوت و محصوالت يمنيا تيمحدود

 کي   ياخالق   يهاداللت درباره دنيشياند يبرا نظاممند روش کي دارند ازين اغلب رانيمد آنچه. است دشوار هاآن به

 ني  ا ،ياريبس   يب را . ياخالق   نگ اه  از موجود يهانهيگز يابيارز يبرا زبان کي و نسخه کي -است ياستيس ميتصم

 . روديم شمار به ركا و كسب اخالق فيتعر نيترياتيعمل فيتعر

 

  کار و کسب اخالق فیتعر -2

 دهديم ليتشك يسازمان بافت در را يانسان عمل بد و خوب آنچه مطالعه كار، و كسب اخالق خالصه، طور به 

 ني ز  يس ازمان  يه ا بافت ريسا در كه ياخالق مرتبط اريبس مسائل از يهاپرسش (.نادرست اي درست) دباشيم

 (9،ص 1166)مونير، .افتنديم اتفاق

 تيفعال در ياخالق يهنجارها چگونه نكهيا مطالعه: كنديم فيتعر نيچن نيا را كار و كسب اخالق 14نش لورا

 بلكه ديآينم شمار به ياخالق يمجزا استاندارد کي اخالق نيا. شود گرفته كار به يتجار سازمان اهداف و ها

 عام ل  کي عنوان به كه است ياخالق شخص يبرا فردش به منحصر مسائل با سازمان مواجهه نحوه مطالعه

 در يتيريمد يريگ ميتصم حوزه سه با كار و كسب اخالق كه است باور نيا بر نش. كنديم تيفعال ستمشيس

 :است ارتباط

 نه؟ اي ميكن تيتبع هاآن از ديبا ايآ و باشند ديبا ينيقوان چه نكهيا در انتخاب .6

 حقوق حوزه از خارج ياقتصاد و ياجتماع موضوعات انيم انتخاب .1

 (9 ،ص1111 ويس،) .شركت نفع بر يشخص نفع تياولو درباره انتخاب .4

 (64 ،ص1111 ويس،)است شده ذكر كار و كسب اخالق مختلف سطوح ريز شكل در 
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وكاركسب اخالق مختلف سطوح: 4 شکل
25 

 كار و كسب ماتيتصم و هاتيفعال ،هاتيموقع ينادرست و يدرست مطالعه عنوان به توانديم كار و كسب اخالق 

 نادرس ت  و درس ت  ب ا  و اس ت  ياخالق   نادرس ت  و درست يمعن به نجايا در نادرست و درست. 16شود فيتعر

 و كس ب  ب ه  تنه ا  را موضوع وكاركسب اخالق واژه ن،يا بر عالوه. است متفاوت...  و يمال ،يراهبرد ،يتجار

 ،يانتف اع  ري  غ يه ا سازمان فشار، يهاگروه ،يدولت يهاسازمان شامل بلكه دكنينم محدود يتجار يكارها

 اي   كاركنان، منصفانه تيريمد نحوه باب در ييهاپرسش مثال، عنوان به. شوديم زين هاسازمان ريسا و ادهايبن

ويس ر و  . )اس ت  مه م  يخصوص   اي   يردولتيغ ،يدولت يهاسازمان در اندازه کي به غاتيتبل در بيفر تيماه

  (45–46 ص, 1161 همكاران،

 وجود خاص طور به كار و كسب اخالق اي يكل طور به 17اخالق از يجامع ريتصو افتيدر يبرا ياديز يهاراه 

 بح ث  ني  ا ب ه  دي  بده اج ازه  اما هستند يعلم و يدانشگاه اريبس كه دارند يواژگان و ميمفاه لسوفانيف. دارد

 كار و كسب اخالق يهاچالش ميبتوان تا ميشو کينزد متفاوت اما ساده سؤال چهار يبازخوان قيطر از گسترده

 :ميينما مندقاعده را

 ست؟يچ يفعل تيوضع .1

 باشد؟ ديبا چگونه .2

 م؟يبرس مطلوب تيوضع به موجود تيوضع از ميتوانيم چگونه .3

 ست؟يچ فرآيند نيا انجام يبرا ما زهيانگ .4

                                                           
25

 SOURCE: Archie B. Carroll. (1978). Linking business ethics to behavior in organizations. SAM Advanced 
Management Journal, 43(3). 7. Reprinted with permission from Society for Advancement of Management, 
Texas A&M University, College of Business, 6311 Ocean Drive, FC111, Corpus Christi, Texas, 78412. 
26

 Crane and Matten, Business Ethics, Oxford University Press 
27

 Ethics  
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 تي  واقع آنچ ه  از يمحك بيترت به و گرفت برخواهد در را كنديم صحبت آن درباره اخالق آنچه هسته سؤال چهار نيا

 كردن پر نحوه ،(يهنجار اخالق) دباش ديبا آنچه ،(يفيتوص اخالق) تاس دادن رخ حال در كار و كسب تيوضع کي در

 .دهديم ارائه را امور نيا انجام يبرا ما زهيانگ و( يكاربرد سؤال) دباش ديبا آنچه و هست آنچه انيم شكاف

 :رديگ قرار يبررس مورد ريز مختلف سطوح در توانديم هاپرسش نيا از کي هر است ذكر انيشا

 (يشخص سطح)يفرد سطح .1

 يسازمان سطح .2

 حرفه اي صنعت سطح .3

 ياجتماع سطح .4

 يجهان اي يالمللنيب سطح .5

 و ش ود يم   حاص ل  ك ار  و كس ب  اخالق مسائل از يترقيعم فهم ،سؤاالت نيا از کي هر به پاسخ سپس و پرسش با

  (151–156 شرم و هريسون،ص. )شد خواهد ممكن رانيگ ميتصم يبرا آن حل ييتوانا
 

 وکارکسب اخالق خیتار -3

يم   دهيد تجارت در اجبار از ينوع همواره كه ييجا .دگرديم بر خيتار سابقه به كار و كسب در ياخالق مسائل دغدغه

 قرض بر يربا زا ،قيعت عهد در. دوش رد كامل طور به رود از مسافر تا گرفتندينم را رودخانه از عبور پول انيمصر. شد

 دش و يم   مصرف نخستش استعمال در پول كه چرا شود گرفته دينبا اتيمال هاوام بر زين ارسطو نظر از. است شده ينه

. ب ود  متص ور  شيب را  ت وان ينم   را آورد دس ت  به يسود نآ از بتوان كه يگريد استفاده چيه نيبنابرا و( هاوهيم مثالً)

 . كرديم هيتوص را پرداخت در عدالت زين ،11رومان ميانوزيدا قانون. بود بازار در عادالنه متيق خواستار زين سرويس

 ن اس ياكوي خصوص اً  يمدرس   م ان يحك قي  طر از توان د يم   وكاركسب حول روم کيكاتول يسايكل نظر درباره هابحث

 و دارد وج ود  ك اال  يب را  واح د  م ت يق کي   كه است بوده باور نيا بر ناسيياكو كه ،كننديم ادعا يبرخ. شود يريگيپ

 ق رون  م ان يحك ك ه  ده د يم نشان يبعد مطالعات چند هر. ندارند متيق نيا در ينقش تقاضا و عرضه و بازار يروهاين

 يارهايمع و تيحما نهادها ،يوسط قرون در. اندشناخته تيرسم به را كار و كسب اخالق نييتع در بازار يروهاين يوسط

 و وكاركسب يبرا را يديجد يهاافق ديجد جهان در وكاركسب و اصالحات. كردنديم نييتع را شانمربوطه يهاگروه

 يكم  . بودن د  هاآن جمله از انهيگرايمل حس و بازرگانان متوسط ديجد طبقه ،يداربرده شامل كه كرد باز شيهاتيفعال

 وج ود  ب ه  را يتج ار  رفتار يحداقل ياستانداردها نييتع و يصنعت جامعه جاديا از يموج ت،ياسم آدام ملل ثروت دورتر،

 يه ا  ن ه يگز و يص نعت  انق الب  هب زين مها بنت ييگرا تيمطلوب و كانت ويمپرتيا كاليكتگور رينظ ياخالق قواعد. آورد

 و كاركن ان  يه ا تي  فعال تيه دا  يبرا ياخالق تيفعال اي قاعده مجموعه چيه وجود نيا با. كردند كمک ياخالق ديجد

 يفض اها  در -ص داقت  و ق درت -وك ار كس ب  اخ الق  مف روض  ميمفاه نوزدهم، قرن اواخر در. امدين ديپد انيكارفرما
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 ب ا  ياخالق سمينيدارو. شديم استفاده يا حرفه جوامع و يتجار ينهادها ،هاهياتحاد ،يحقوق يهادادگاه مانند يمبادالت

 بخشنامه ،ششم لئو پاپ 6116 سال در. شد برجسته يصنعت جامعه کي در شرفتيپ از ياجتماع ديجد يتكامل يدئولوژيا

 يب را  ن اس ياكوي توم اس  يه ا يتئ ور  و يعيطب نيقوان از او. نگاشت كارگر و هيسرما باب در را دخو مشهور ياجتماع

 و كارفرم ا  اني  م تعارض نمونه عنوان به را كاگويش در كت آشوب ماريها ،6116 سال در .دكر استفاده شمباحث تيتقو

 . كرد انيب يصنعت رشد دوران در كارگر

 بعد کي اي موضوع کي بر يمرور و پرداخته ييگو يكل به وكاركسب اخالق يهاكتاب از ياريبس ستم،يب قرن لياوا در

 نيب   نيا در زين يياستثنا البته. نداشتند سروكار كار و كسب اخالق جامع مسئله با هاآن گر،يد عبارت به. داشتند مسئله

. دادن د  پوش ش  را ك ار  و كس ب  اقتصاد با مرتبط موضوعات ريسا و دروغ، ،يگذار متيق ،(6947) سفاك و شارپ بود،

 . گرفتند قرار يبررس مورد دورتر يزمان در يالمللنيب اخالق و طيمح كاركنان، حقوق چون يموضوعات

 نظ ر  از اس بان ك» نعن وا  ب ا  ه ارت  ب ام  آشكار مطالعه در وكاركسب اخالق ليذ يعموم قيعال در شرفتيپ نينخست

 را متح ده  االتيا ک،يالكترون صنعت متيق ثبات ييرسوا كه يهنگام 6966 سال در كه ،آمد ديپد« ؟اندچگونه ياخالق

 (6966.)بومهارت و ريموند،كرد شوكه

 در و ه ا ش ركت  شتريب در دارند، وجود يصنعت هر در ياخالق مسائل و موارد داد نشان كه بود يتجرب مطالعه نياول نيا

 ك ردن  ف راهم  و يرس ان  خ دمت  در دخو برجسته شهرت از وكاركسب كه بود يحال در نيا. يتيريمد هرم سطوح تمام

 ح ل  ك رد يرو قاع ده  ه ارت،  بوم مطالعه از پس. دارند ياخالق يرفتار رانيمد كه شديم پنداشته و برديم لذت كاالها

 ب ر  عالوه. شد يريگيپ متون و كتب ،هاشيهما در يعيطب نيقوان ميمفاه قيطر از ،منحصراً نه و ،اغلب ياخالق مسائل

 کي سطح در نه و شديم گرفته نظر در يشخص و يفرد يامر وكاركسب اخالق: بود پاسخگو و مسئول ريمد خود ن،يا

 جن رال  ش ركت  ريمد نيرتهيپا بلند مثال، عنوان به. شديم دهيد يشخص دگاهيد از عموماً موضوعات و مسائل. شركت

 ارتشا، ،يخال نهيهز حساب. ندارد كننديم يگذار متيق كه يرانيمد بر يتيمسئول چيه شركت كه داشت اعتقاد کيالكتر

 نوش ته  يمط الب  نآ درباره و شده بحث زمان نآ در كه بود يمشهور موضوعات از دستمزد و يگذارمتيق دروغ، تقلب،

 دروس است؟ مسئول آمده شيپ ياخالق معضل در ريمد نيا چگونه: يشركت نه و بود يفرد هادغدغه از ياريبس. شديم

دپارتمان در اغلب يدروس نيچن كه بود يحال در نيا و شدند دهينام وكاركسب اخالق ،التيتحص يعال سطوح در مرتبط

 . شديم سيتدر حقوق و تيريمد يهادانشكده در زين هاآن از يبرخ چند هر شديم ارائه فلسفه يها

 در هادغدغه شدنفعال باعث يبعد ياجتماع يگذارقانون سپس و متحده االتيا يشهروند حقوق قانون 6964 سال در

 تيمس ئول . ب ود  داده ق رار  ريت أث  تح ت  يمل   و يمحل   صورت به را جامعه و طيمح كاركنان، كه شد موضوعاتي مورد

 نيا. كرد كپارچهي ار انتظارات و ياجتماع مشترك يهنجارها و شد وكاركسب اخالق واژه نيگزيجا وكاركسب ياجتماع

 ،يتيجنس و ينژاد ضيتبع مثل يموضوعات در شركت يكل گاهيجا به ريمد يفرد اخالق از كرديرو رييتغ نشانه نام، رييتغ

 راتييتغ نيا ياجرا مسئول ياخالق و يحقوق لحا  از هاشركت آن اساس بر كه بود كاركنان حقوق و آب و هوا يآلودگ

. ب ود  خواهد ينييتع و پاسخگو نيبنابرا و است دتعه وجود فرض بر هست زين نآ متضمن كه گونه آن ،تيمسئول. شدند

 ب ه  ع ت يطب ق انون  از وك ار كس ب  اخالق به يفلسف كرديرو ن،يا بر عالوه. كنديم اشاره تعهدات و حقوق به تيمسئول

 آموزش در يضرور ابزار به لزرا يعيتوز عدالت يتئور. داد تيماه رييتغ زين كانت ويمپرتيا كاليكتگور و ييگرا تيمطلوب
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 در و سانسيل درس 551 از شيب متحده، االتيا يهادانشكده و هادانشگاه ،6975 سال در. شد ليتبد وكاركسب اخالق

 وكاركسب عنوان از كه بودند هم يمؤسسات چند هر كردند، ارائه وكاركسب اخالق موضوع در يليتكم التيتحص سطح

 اخالق لسوفانيف توسط اغلب وكاركسب اخالق درباره يكاو مورد يهاكتاب و يدرس متون. كردنديم استفاده جامعه و

 نر،ياس ت  ،يست گودپاستور، گرت، ک،يفردر جرج، يد دونالدسون، س،يويد كاوانق، ،يو بو. شد نوشته و توسعه يكاربرد

 و يقاتيتحق مراكز. نوشتند باب نيا در يمتون و هانيگلچ كه بودند يسندگانينو از يتعداد تنها نيوره و والتون والزكوئز،

 در زيمتم ا  هرش ت  کي   عن وان  ب ه  كار و كسب اخالق و شدند اديز سيتدر يهايكرس و وكاركسب اخالق يهابرنامه

 ب ه  را تيريمد ياجتماع موضوعات بخش تيريمد معتبر يآكادم ،6976 سال در واقع در. شد شناخته يدانشگاه يفضا

 . كرد اضافه خود يهابخش ريسا

 يارسانه توجه. داد افزايش وكاركسب اخالق بر را ديتاك گريد بار 6971 دهه در خارجه امور مسئوالن هرشو و تيواترگ

 محرمان ه  حج اب  كنند، عمل ياخالق ريغ اي يقانون ريغ كه است گفته دستان ريز به يكس چه نكهيا درباره يسؤاالت هب

 يكس   چه: بود نيا سؤال. شد ليتبد جدي يادغدغه به ينهاد يساختارها در يفرد ييپاسخگو و برداشت؛ را سازمان

 ام ور  وزارت يدولت   ارش د  مس ئوالن  رشوه زمان، همان در دهد؟ انجام كرده متأثر را جامعه آنچه كه هگفت يكس چه به

 يبرا يگام اتنه نه تا شد سبب ماجرا نيا نيهمچن. 6977 سال در يخارج فساد قانون بيتصو يبرا شد يمحمل خارجه

 ناسازگار يحقوق يهاستميس و يفرهنگ نيب يهاتفاوت سؤالِ بلكه شود برداشته يفرد ييپاسخگو موضوع درباره بحث

 ب ا  ك ار  و كس ب  متخلفان سرانجام كند؟ يرويپ ياخالق چه از ديبا است يخارج كشور در كه يفرد: افتد هازبان بر زين

 مانن د  كنن د  برخورد يانسان ريغ شكل به داديم اجازه هاانسان به كه كردند پيدا برخورد ياجتماع و ياسيس يساختارها

 ييپاس خگو » بقال   در وك ار كسب يريگ ميتصم از يدتريجد ديد به راتييتغ نيا. نيزم ميتقس و كودكان كار د،يآپارتا

 ب ود  اي  پو ياجتم اع  نظ ام  کي در مدت يطوالن ياجرا و ياجتماع يفشارها واكنش ازمندين كه شد يمنته« ياجتماع

 ياجتم اع  ييپاس خگو  تي  قابل( 6971) کي  فردر. باش د  بازدارن ده  و ينيب شيپ قابل ستيبايم البته كه( 6974ستي، )

 تيظرف به كه دينام CSR زين را شركت ياجتماع ييپاسخگو يو. داشت يفلسف فرض شيپ كه دينام CSR6 را شركت

 شركت طيمح به پاسخ براي يترانهيگراواقع تالش امر اين. شديم اطالق ياجتماع يفشارها به ييپاسخگو در شركت

 در كه ييفشارها بر ياجتماع ييپاسخگو دارد، سروكار تعهدات و حقوق با وضوح به ياجتماع تيمسئول كه يحال در. بود

 استرم، بلوم و سيويد. دهديم پاسخ دهنديم قرار ريتأث تحت را شركت مختلف يهاگروه توسط قدرت متنوع يهاقالب

 تيمس ئول  ك ارول . ان د داده توس عه  ياجتم اع  ييپاسخگو نييتب يبرا يمتفاوت مقوالت گرانيد و لسونيو فيست پست،

 . است كرده بيترك« شركت ياجتماع عملكرد مدل» ديتول يبرا مرتبط موضوعات و ياجتماع ييپاسخگو با را ياجتماع

ادغام از ياسابقه يب تعداد و 19محرمانه تجارت تا كرد قيتشو را كار و كسب متخلفان 6911 دهه در حوادث از دسته دو

 اطالع ات  از اس تفاده  ابتدا،. نمود مواجه چالش با را يمال جامعه يقانون و ياخالق يهاتيفعال ياول. رنديبگ نظر در را ها
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 منطق ه  در همچن ان  داديم   شكل را محرمانه اطالعات آنچه يرو بر بحث اما كرد نامتعادل را يرقابت طيمح محرمانه

 . است داده قرار چالش مورد را 41يبوسك مانند يناقضان قانون كه يحال در داشت، قرار يخاكستر

 از مت أثر  اي   اثرگ ذار  توان د يم   كه يگروه اي ردف: »دادند توسعه نيچن نيا را نفعانيذ مفهوم گرانيد و( 6914) نميفر

 مانن د  جامع ه  مختلف عناصر با شركت رابطه نفع،يذ ،فيتعر نيا در«. باشند سازمان کي اهداف اي هااستيس ،هاتيفعال

. اس ت  ش ده  داده توس عه  ينه اد  ياجتماع يگذار هيسرما و ستيز طيمح طرفداران ،ياجتماع فعاالن ژه،يو يها گروه

 اخ راج  از اوقات يبرخ كه كرد فراهم را يسازمانده باز و سازيمتناسب ،يساز كوچک مالكان، و كنندگان ادغام توسعه

 كاركن ان  و شدند حذف اغلب انهيم تيريمد يها گاهيجا. مدآيم ديپد ،شديم شامل زين را رانيمد كه كاركنان گسترده

 وك ار كس ب  اخالق واژه ن،يا بر عالوه. دادند كاهش را شركت به نسبت شانيوفادار و كردند يشغل تيامن عدم احساس

 و وك ار كس ب  ،وك ار كس ب  يهاتيمسئول سندگانينو. شديم شامل را ياجتماع موضوعات از يترعيوس افق اكنون زين

 سيتاس   واق ع،  در. كردن د  اني  ب« وكاركسب اخالق» تريعموم عنوان تحت را يعموم يمش خط يحت ديشا و اجتماع،

كس ب  اخالق. كرد حل شهيهم يبرا و بارکي را ياجتماع و يفرد موضوعات دغدغه وكاركسب اخالق يبرا ياجامعه

 . شديم شامل را هاآن يدو هر وكار

 دانش كده  دياس ات  و يياروپا لسوفانيف. كرد تجربه زين را يالمللنيب طعم وكاركسب اخالق 6991 و 6911 دهه اواخر در

 مت ون  به شتريب گرانيد و هايياروپا زمان، نيا تا. كردند خود يكردهايرو توسعه به شروع خاص طور به تيريمد يها

 موضوعات اروپا هياتحاد ليتشك و يشرق ياروپا يكشورها در ياقتصاد و ياسيس راتييتغ اما. بودند وابسته هاييكايامر

 ق رار  يبررس   م ورد  تيكفا به هاييكايآمر يسو زا نيا از شيپ كه آورد وجود به وكاركسب اخالق حوزه در را يديجد

 يه ا اني  بن يياروپا كرديرو. يخارج يكشورها در كار صورت در زبان و فرهنگ راتييتغ مانند يموضوعات بود، نگرفته

 ياخالق   ي ي فردگرا اخ الق،  ني  ا نيهمچن  . دارد ياقتصاد اخالق با ارتباط در يثابت قيعال نيهمچن قدرتمند، يفلسف

 نيب   ترقيعم ليتحل ازمندين محور مسئله يكردهايرو نيا ت،يواقع در. داد قرار سؤال ريز زين را ييكايآمر يريگ ميتصم

 عن وان  ب ه  و كن د يم   يگذار هيسرما نفعانيذ بلندمدت قيعال بر و است تريدانشگاه ،يياروپا كرديرو. است يارشته

 ش بكه  .دان  آم ده  ديپد يياروپا ياجتماع يدموكراس متنوع يهاتفاوت جهينت در احتماالً كه شوديم درك يتوافق اخالق

ن ام  کي  لو ون و انير ،يماهون اندرل،. است يياروپا انقمتخل يبرا يا شده نهينهاد شبكه 46وكاركسب اخالق يياروپا

 . رونديم شمار به يياروپا سازمان نيا در آشنا ييها

( GATT) تجارت و هاتعرفه درباره يعموم توافق و(NAFTA) يشمال يكايامر آزاد تجارت توافق مانند ياسيس حوادث

 ش غل،  يه ا  ن ه يزم در وك ار كس ب  اخ الق  يب را  يالمللنيب يهاداللت توافقات نيا. داشتند همراه به ياخالق مسائل

 مسائل با مواجهه در يكپارچگي عدم امر اين بعالوه،. دارند يتيجنس و ينژاد ضيتبع و ط،يمح ،يگذار هيسرما ،ييجابجا

 اخ الق . ك رد  ف راهم  وك ار كس ب  اخالق در يشغل برابر فرصت و ،يخارج يگذار هيسرما اموال، تيمالك مانند يديجد

 يدعاو فصل و حل يبرا يتيحاكم قدرت چيه آنجا در زيرا دارد تفاوت يمل وكاركسب اخالق با يالمللنيب كار و كسب
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 كاربردها و ريتفس يحت و يارتباطات مسائل دارد، وجود مختلف يهافرهنگ در يمتفاوت زانندهيانگ يهاارزش. ندارد وجود

 چ ه  ك ه  ميكن   مش خص  را ياخالق   موض وعات  يكاربرده ا  ت ا  اس ت  زود اريبس   اكن ون . اس ت  متفاوت آنجا در نيز

 . شد خواهند اجرا  چگونه هاآن و ،رفت خواهد كار به حوزه اين در يياستانداردها

 در ريي  تغ. بررس ي  مورد مسائل و هاسرفصل فلسفه، ،تمركز در تغيير :است رييتغ وكاركسب اخالق خيتار در ثابت مؤلفه

 يابيبازار ،يمال ،ياقتصاد ريمتغ توابع. سازمان در فرد به بازگشت سپس و شركت به فرد از: است مشهود زين ييپاسخگو

 يقلم رو  وك ار كس ب  اخالق. داشتند همراه به را يديجد ياخالق مسائل زين اوقات يبرخ و دادند رييتغ را عيتوز و ديتول

 . اندداده توسعه يالمللنيب و يجهان يها دغدغه به يمل و يامنطقه موضوعات از را خود

 و قي  عم پ ژوهش  يه ا پاس خ  ازمن د ين ك ه  است آورده وجود به وكاركسب اخالق در يدگيچيپ کي اتفاقات، نيا همه

  (111–146ص, 1161 ويسر و همكاران،. )است هنوآوران

 

 تیواقع تا افسانه: وکارکسب و اخالق -4

 نك ه يا دني  فهم است، كرده رسوخ مانيهااستخوان در ركا و كسب در اخالق امكان عدم به نسبت يايداور شيپ اگر

( الديم   از شيپ   ق رن  4) وارسط يوناني لسوفيف. باشد ديمف توانديم است شده متولد كجا از بار نياول يداور شيپ نيا

 خان ه  نيق وان  ني ي تب در اس ت، يس ؛ارس طو  خود، كتاب نينخست در. كرد حمله بازار يهاانيبن به كه بود يكس نينخست

 زيتم ا  س ته يناشا مش اغل  از را آورد فراهم خود خانواده رزق نيتأم يبرا توانديم مرد کي كه ياستهيشا مشاغل ،يدار

 ان واع  و ،يحكمران ،يدامدار ،يكشاورز جنگ، طور، نيهم ،شوديم دهيد ستهيشا يشغل آن انواع همه در شكار. دهديم

 ش وند يم برشمرده ستيناشا تجارت انواع تمام ،مقابل در و دشونيم برده نام ستهيشا مشاغل از زين هامهارت از يخاص

 يرب اخوار  با كه چرا ؟يبانكدار چرا. شونديم فيتعر مشاغل نيترنيننگ زين يبانكدار و يفروش خرده هاآن انيم در كه

 ;I, x, 4 سياس ت،  ) )دكن   م ان يزا بتوان د  س رد  فل ز  همچنانكه. آورد همراه به پول پول، دهديم اجازه و است همراه

6151b .)س ود  و احتك ار  ،يجزئ   س ود  ،كنديم متمركز پول يرو بر را انسان ذهن كه ليدل نيا به ؟يفروش خرده چرا 

 انگاشته دهيپسند است ييبايز يبرا كه ييهامهارت. بود خواهد بد اريبس انسان کي تيشخص يبرا هاآن همه كه شتريب

 شكار و ؛هستند يخوب مشاغل كننديم فراهم طيمح با تعامل در را ازين مورد يغذا كه يكشاورز و يدار گله است، شده

 ارت ش  ك ه  طورهمان. شوديم دهيد فيشر ياشهيپ افتديم اتفاق شكار و يشكارچ انيم قدرت و مهارت مسابقه در كه

 س ته يشا يشغل جهينت در و شكار مجموعه ريز را ييايدر يدزد ارسطو ز،ين يانيپا نيتوه در. دارد ييهايژگيو نيچن زين

 .كنديم قلمداد

 مرد او كه است شده گفته سؤال نيا به پاسخ در است؟ بوده جنگ سر بر كار و كسب با حد نيا تا ارسطو چرا يراست به

 ري  تحق ،(ك رده يم   خ دمت  هاآن به اي) تاس داشته تعلق هاآن به زين او كه يمالك ياشراف طبقه. است بوده خود زمانه

 ب ا  را ص ادق  كش اورزان  س ود  كه كردنديم خطاب يپست افراد  و گانهيب را هاآن و داشتنديم روا بازرگانان بر را يكامل

 نكرده فيتوص را كرديم يزندگ آن در كه ياجامعه ارسطو واقع، در. ختنديريم خود بيج به هايتنآ محصوالت تجارت

 ه ر  هي  عل ب ر  او يم وروث  يداور شيپ   وجود، نيا با. است كرده انيب را است دادهيم حيترج او كه ياجامعه بلكه است
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 ب ا  و ك رد  اعالم حرام را ربا رم يسايكل. است شده غالب دگاهيد به تبديل نباشد ارتباط در يعيطب يكاالها با كه يشغل

 (51-56)پالمر و هاردي،ص  .. داد كاهش يوسط قرون در را تجارت رشد يريچشمگ طور به كار نيا

 :ميكنيم مرور هم با اينجا در را هاآن كه دارد وجود انهيعام دگاهيد اي افسانه پنج كار و كسب و اخالق رابطه باب در

 
 وكاركسب افسانه پنج: 5 شکل

 

 :بحث قابل و يعموم يموضوع نه و است يفرد يامر اخالق: اول افسانه

 رن د يگيم   ميتصم كه هستند دفر و مذهب و است يفرد و يمذهب اعتقادات هيپا بر يفرد اخالق افسانه نيا اساس بر

 -مشهور اقتصاددان – دمنيفر لتونيم توسط يحد تا افسانه نيا. باشد چگونه فرد ناخودآگاه ميحر در نادرست و درست

 اي   يج د  طور به واژه نيا كاربرد كه چرا شد تيحما كرد يمعرف كار و كسب اخالق يجا به را ياجتماع تيمسئول كه

كس ب  يبرا نه و اندشده مجهز اخالق به نه هاآن كه چرا دانستيم نادرست وكاركسب يها ياحرفه يبرا را ياحرفه

 . انددهيد آموزش ياخالق وكار

 دينكن بيترك هم با را اخالق و وكاركسب:دوم افسانه

 ك ه  چرا -ياخالق بد ضرورتاً نه و -اندياخالق ريغ ذاتاً به وكاركسب يهاتيفعال كه است باور نيا بر مشهور افسانه نيا

 مذهب تا است شده نهينهاد علم هيپا بر تيريمد كه كنديم ادعا افسانه نيا. افتديم اتفاق آزاد بازار کي در وكارهاكسب

 .ياخالق اصول اي

 است ينسب وكاركسب در اخالق: سوم افسانه

 .است نهفته معتقد چشمان در نادرست اي درست. ندارد وجود تيفعال اي اعتقاد يبرا ينادرست اي درست راه چيه

 باشديم کين اخالق يمعنا به خوب وكاركسب: چهارم افسانه

 منص فانه  ،دهن د يم ارائه خود شركت از يخوب ريتصو كه ييهاشركت و ارشد رانيمد كه است نيا افسانه نيا استدالل

يم   دس ت  ب ه  يقانون و مشروع يهاراه از را خود سود و دارند كاركنان و انيمشتر با يبرابر معامالت ،كننديم تيفعال



31 
 

 س روكار  يكار طيمح در اخالق با حيصر طور به ،هاسازمان نيا. نديآيم شمار به ياخالق يوكارهاكسب واقع در آورند

. دي  آور دست به را خودش ياخالق پاداش و يخوب تا ديباش داشته منصفانه و سخت يكار روز کي تنها. داشت نخواهند

 ن،ي  ا بر عالوه. كندينم فراهم ياخالق مسائل يبرا ييهاحل راه شهيهم اخالق كه است ان منطق نيا ناقص استدالل

 .ندارد وجود يماد تيموفق و يخوب انيم يهمبستگ چيه كرده، ديتاك نآ بر زين 41هلز بوچ كه گونههمان

 است ياخالق ريغ محاسبه و اطالعات: پنجم افسانه

 يخاكستر منطقه در هاآن. اندياخالق ريغ بلكه ياخالق ضد نه و اندياخالق نه محاسبه و اطالعات افسانه نيا اساس بر

 از يروش نگر  و يرومندسازين مثل دارند يمثبت ابعاد محاسبه و اطالعات. اخالق حوزه در مبهم يا منطقه ،اندشده واقع

 درست نيا. نيآنال صورت به يجهان جوامع به عيسر يابيدست و نده،يفزا ياثربخش اطالعات، دادن قرار معرض در قيطر

 برده كار به افراد دستكاري و كنترل قدرت، اعمال ابزارهاي عنوان به و دارند يا رهيت طرف محاسبه و اطالعات كه است

          (67-69،ص 1111)ويس،.شودمي  
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 کاربردي فیتعار -5

 ني  ا از يبع د  فص ول  در اس ت  ذكر انيشا. ميپردازيم كار و كسب اخالق اتيادب در موجود ميمفاه يبرخ به هداما در

 :شد خواهد استفاده مختلف موضوعات نييتب در ميمفاه

 يسازمان اخالق. 5-1

نقش ف،يوظا ،هاتيفعال شامل كه شوديم اطالق سازمان کي در كردن كار اخالق به گسترده اريبس شكل به واژه نيا

 كنن د يم   كار دارد را خودش اهداف و نفعانيذ و مالكان كه يرسم ساختار کي در هم با كه يافراد يهاتيمسئول و ها

...( و داوطلبانه بخش ،يعموم خدمات ،وكاركسب يرقابت بازار مانند) سازمان طيمح از مستقل عنوان نيا. شودمي اطالق

 ب ه  يسازمان درون ينگاه عمدتاً ل،يدل نيهم به. شوديم گرفته كار به يبافت نيچن از مستقل ييهاتيموقع يبرا و بوده

 (61 ص, 1115 هريسون،). دارد ياخالق مسائل

 تيريمد اخالق. 5-2

. كاركن ان  و رانيم د  ب ين  رابطه و رانيمد انيم رابطه است، تيريمد فرآيند درباره يسازمان اخالق از ياريبس عمل، در

 رانيمد تيمسئول و قدرت اعمال نحوه و سطوح تعداد ،سازمان نوع به بسته كه است توجه انيشا زين نكته نيا ذكر البته

 هريس ون، ) .باش د  توان د يم   ك ار  و كسب اخالق مباحث يبرا يترجامع عنوان يسازمان اخالق عنوان و است متفاوت

 (61-66 ص, 1115

 يا حرفه اي يكاركرد اخالق. 5-9

 خاص يكاركرد حوزه کي در كه ياخالق مسائل يمتوانيم م،يكن افراز و يبند طبقه را طيمح ميتوانيم كه يطورهمان

 مانند شوديم گفته زين ياحرفه اي يكاركرد اخالق ز،يمتما مسائل نيا به. ميكن يبند طبقه زين را افتديم اتفاق يسازمان

 (61 ص, 1115 هريسون،). ..و يابيبازار اخالق ،يحسابدار اخالق

ياخالق فرهنگ. 5-4
99
 

 از يامجموعه ريز عنوان به سازه نيا (6991)تروينو،داد شنهاديپ را ياخالق فرهنگ نام به ياسازه تروينو 6911 سال در

 ريغ اي ياخالق رفتار توانديم كه است يرفتار كنترل يرسم ريغ و يرسم متعدد يهاستميس از متشكل يسازمان فرهنگ

يم   يآموزش   يه ا برنامه اي كدها مانند يرسم ياخالق يهازانندهيانگ شامل يرسم يهاستميس. كند كنترل را ياخالق

 يادار فاتيتشر و يسازمان يهاداستان ،يسازمان يرسم ريغ يهنجارها شامل يرسم ريغ يهاستميس كه يحال در ،شود

 (115،ص 1161)آگوينس و گلوس، .شوديم

ياخالق جو. 5-5
94
 

 تيمس ئول  رانيم د  ،يتيريمد ماتيتصم در ياخالق مالحظات يساز كپارچهي و ياخالق تيريمد راه در شتال بر عالوه

 كه است يضرور ،يفرد يريگ ميتصم و هاتيفعال به توجه بر عالوه. سازمان ياخالق جو يده شكل: دارند زين يگريد

. كنن د  توجه زين سازمان، يعني ،افتديم اتفاق آن در رفتار و يريگ ميتصم فرآيند كه يبافت و نهيزم به رهبران، و رانيمد
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 يس ازمان  ج امع  فرهن گ  از يبخش عنوان به را سازمان ياخالق جو يستيبا ريمد نسازما کي در اخالق تيريمد يبرا

 (651،ص 1161)آگوينس و گلوس، .كند درك و رديبپذ

 ،يياجرا منشور ارشد، تيريمد يرهبر: شوديم ريز موارد شامل يسازمان فرهنگ اي سازمان ياخالق جو عناصر نيترمهم

 ،ياخالق   اني  خاط بي  تاد اث ربخش،  ارتباط ات  ،ياخالق   يريگ ميتصم يهافرآيند ،يواقع اهداف ،ياخالق يها برنامه

 ياگسترده يپژوهش مطالعات. (6996كارل،) ياخالق ييصدا پر يهاسميمكان از استفاده و اخالق ينيبازب اخالق، آموزش

 نكت ه  ني  ا ن،يبن ابرا  ؛روديم   ش مار  به سازمان ياخالق جو عامل نيترمهم باالدستان رفتار كه انددهيرس جهينت نيا به

 (651،ص 6999)فردريک، .دشو واقع رانيمد همه رشيپذ و فهم مورد كامل طور به يستيبا

 ياخالق خم و چيپ. 5-6

 اط الق  ياخالق ريتح و کيبوروكرات بزرگ يهاسازمان خم و چيپرپ ساختار به همزمان« 45ياخالق خم و چيپ» استعاره

 . كننديم جاديا كننديم كار آن در كه يمردان و زنان يبرا ييهاسازمان نيچن كه شوديم

  (459–461 ص, 1161 و همكاران،ويسر )

ياخالق يزير طرح قاعده. 5-7
96

 

يژگ  يو پ رورش  و مراقب ت  يبرا بلكه است مناسب افراد با سازمان اسيق در نآ يهايژگيو و سازمان فيتوص تنها نه

 اس تفاده  ميده  يم   پرورش و ميكنيم مراقبت هاآن از كه يافراد با اسيق از توانيم زين سازمان کي در ياخالق يها

 ... ميكن

 ياخالق   تفك ر  كنت رل  و تيه دا  نحوه شدن مشخص يبرا افراد و سازمان انيم اسيق كشف: است واضح ياصل دهيا 

 تنه ا  نه هاسازمان و هاانسان انيم اسيق كه نديگويم قاعده نيا منتقدان. دو نآ از کي هر درباره يفيتوص و يهنجار

 را تيمسئول به كاركنان ازين مورد توجه توانديم كه چرا هست زين خطرناك يحت بلكه است ناقص خاص ابعاد يبرخ در

 تيمس ئول  ب ا  ش ركت  حيص ر  تيمسئول كه دهنديم پاسخ قاعده نيا مدافعان ،مقابل در. دهد كاهش شركت طيشرا در

يم انيب اصل نيا تر، ساده عبارت به. نديآيم كار به هاآن يدو هر يموارد در نيهمچن ستين ناسازگار كاركنان حيصر

 خ اص،  ط ور  ب ه . ميباش   داشته انتظار خودمان از كمتر اي فراتر خود يهاسازمان و نهادها از ديبا و ميتوانيم ما كه كند

 .ميده پرورش افراد انيم در را آن و ميكن مراقبت آن از ميتوانيم ما كه است يايژگيو ياخالق تيمسئول

 ني  ا در. ميكن   ييشناسا را فرد و سازمان ياخالق تيمسئول يهاشباهت تا كنديم دعوت را ما ،ياخالق تيمسئول قاعده

 ب ه  ك ه  ش د  خواه د  دهيد نآ يفرد معمول يمعنا در تيمسئول دهيا ياخالق قاعده عنوان به تشرك تيمسئول صورت،

  (464-464، ص 1161)ويسر و همكاران،.شوديم نفعانيذ دغدغه کي در يكنش و استدالل ادراك، يمعنا
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 ياخالق ييصدا پر و يگنگ. 5-8

 ياخالق يها دغدغه ميمستق ابراز يبرا يليتما اي ييتوانا كننديم احساس كاركنان كه گردديم بر ييهاتيموقع به ياول

 صورت به را خود ياخالق يهادغدغه كاركنان كه گردديم بر ييهاتيموقع به فيط نيا تينها در يدوم. ندارند را خود

 (114، ص 1115)هريسون، .كننديم آشكار يعموم

 ياخالق يگنگ  

 ع دم  ب ه  كه است 47ياخالق يگنگ شوديم گرفته كار به كار و كسب اخالق سندگانينو يبرخ توسط راًياخ كه يا واژه

 در. دارد اش اره  ياخالق زبان به خود يهااستيس و ماتيتصم ،هاتيفعال انيب يبرا رانيمد آشكار ليتما عدم اي ييتوانا

 :است داده ارائه ياخالق يگنگ براي ممكن توجيه سه( 6995) يپرتل ،يعموم سطح

 ريتص و  توان د يم   گفت ار  نيا. باشد يتهاجم ،ياتهام فضوالنه، توانديم ياخالق گفتار -توازن بر يديتهد .1

 .كند تيتقو را يفرد ياخالق تفوق

 يبحث   ب ه  گفت ار  نيا. باشد قيدق ريغ و منعطف ريغ ساده، توانديم ياخالق گفتار -ياثربخش بر يديتهد .2

 .شوديم يمنته انيپا يب و هودهيب

 يزب ان  قيطر از- را رانيمد دانش و يستگيشا ريتصو ياخالق گفتار -ييكارا و قدرت ريتصو بر يديتهد .3

 (117، ص 1115)هريسون،. كنديم فيتضع -ندارند تخصص نآ در هاآن از کي چيه كه

 

 41ياخالق ييصدا پر 

  يه ا   گ زارش ده ي   يمعمول در  هيرو از فراتر سازمان کي كارمند كه شوديم اطالق يتيموقع به ياخالق ييصدا پر

                           (111 ص ،1115سون،يهر).رودمي  پيش كاركنان ساير اخالقي موارد

 

 اخالق به نسبت تیریمد يهاسبک -6

 ب ه  هاآن از کي هر يهايژگيو انيب و فيتوص به ليذ در. كرد فيتعر توانيم اخالق به نسبت تيريمد سبک نوع سه

 :پرداخت ميخواه ياسهيمقا و مجزا صورت

اخالق بد تيريمد. 6-1
93
 

 فعال يضمن داللت بلكه كنديم اجتناب ياخالق اصول و قواعد از تنها نه كه است تيريمد از يسبك ياخالق بد تيريمد

 (645،ص 1161و گلوس، )آگوينس. دارد اخالق با مخالفت بر زين يمثبت و

 (:156)شرم و هريسون،ص شمرد يبرم نيچن نيا را 41اخالق بد تيريمد يهايژگيو كارل

 .دهنديم انجام اشتباه كار يعمد طور به رانيمد نيا .1
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 .هستند خودخواه و فتهيخودش رانيمد نيا .2

 .هستند سازمان تيموفق و سود اي خود فكر به تنها هاآن .3

 .كننديم مخالفت است عادالنه اي منصفانه درست، آنچه با فعاالنه طور به هاآن .4

 .ندارند نفعانيذ به نسبت يا دغدغه چيه هاآن .5

 هستند بد ييهاانسان هاآن .6

 كند اصالح را هاآن تواندينم زين ياخالق كالس احتماالً .7

  ياخالق تيريمد. 6-2

 هرچند. كنديم تيتبع يياجرا ياحرفه ياستانداردها اي ياخالق رفتار يباال ياستانداردها از ياخالق تيريمد مقابل، در

 ب ر  ب ودن  ياخالق يبرا تا كنديم تالش ياخالق تيريمد اما غالبند ياخالق ياستانداردها چه كه ستين روشن شهيهم

 ياس تراتژ  و ق انون  ب ه  شيگ را  اه داف،  ،ه ا زهيانگ ،يياجرا يا حرفه ياستانداردها و ياخالق يعال يهنجارها حسب

 (646،ص 1161)آگوينس و گلوس،. دينما كوشش يعموم ياتيعمل

 :(161 شرم و هريسون،ص) است آمده ريز در 46ياخالق رانيمد يهايژگيو

 (ياخالق كمال) دكننيم دايپ انطباق درست رفتار اي ياخالق يباال سطوح با رانيمد نيا .1

 كننديم يرويپ يا حرفه و يفرد ياستانداردها يباال سطح از هاآن .2

 هستند مردم يزابيآس نقاط حل دنبال به هاآن-است متداول ياخالق يرهبر .3

 استاندارد کيدموكرات فرآيند و انصاف) ياخالق موضوعات تيرعا صورت در تنها اما است تيموفق هاآن هدف .4

 (يگذار

 داستيهو هاآن فعل و گفتار تفكر، در باال صداقت .5

 نگرنديم ياخالق اصول نهيكم مانند به قانون به رانيمد نيا .6

 .برخوردارند ياخالق بلوغ و قيدق بد و خوب صيتشخ حس از هاآن .7

 .هستند يخوب يهاانسان ،ياخالق رانيمد .8

 ياخالق ريغ تيريمد. 6-9

 ري  غ و يعمد نوع دو بر خود البته كه است شده واقع ياخالق بد و ياخالق تيريمد فيط انهيم در ياخالق ريغ تيريمد

 :شوديم ميتقس زين يعمد

 

 يعمد ياخالق ريغ تيريمدالف. 

 اعتق اد  ه ا آن كه چرا شودينم گرفته نظر در رفتارها و هاتيفعال مات،يتصم در ياخالق مالحظات ت،يريمد نوع نيا در

 ريسا از زيمتما وكاركسب قواعد و دارند كاربرد ياخالق يهاقضاوت كه است يامحدوده از خارج وكاركسب تيفعال دارند

 . است يزندگ يها حوزه

                                                           
41

 Moral management 
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 (165شرم و هريسون،ص)است آمده ليذ در 41يعمد يراخالقيغ رانيمد يهايژگيو

 شوند بيترك هم با ديبا وكاركسب و اخالق كه ندارند قبول و كنندينم فكر اخالق به رانيمد نيا .1

 شوديم دهيد سايكل يهاكالس حول شتريب اخالق. شونديم دهيد مجزا يفضاها در وكاركسب و اخالق .2

 .دارند سر در را تفكرات نيا ران،يمد از يكم تعداد. انقراضند حال در رانيمد نيا .3

 49يعمد ريغ ياخالق ريغ تيريمدب. 

 ني  ا. نن د يبينم   ياخالق   ميمفاه با ارتباط در را كار و كسب تيفعال زين رانيمد نيا ،يعمد ياخالق ريغ تيريمد مانند

اني  ز اث ر  توانديم هاآن يهاتيفعال مات،يتصم كه هستند اعتنا يب و دقت يب توجه، كم تيواقع نيا به نسبت رانيمد

 خ ود  اي   حس ند  يب   يليخ اي و عاجزند ياخالق يآگاه خود و ياخالق درك از رانيمد نيا. باشد داشته گرانيد بر يبار

ش رم و  )  :اس ت  آم ده  تيريم د  نوع نيا يهايژگيو ليذ در. ننديبب گرانيد بر را رفتارشان اثرات توانندنمي و اندفتهيش

 (165هريسون،ص

 رنديگينم نظر در را يريگ ميتصم ياخالق ابعاد رانيمد نيا .1

 كنندينم فكر ياخالق .2

 ننديبب را ياخالق ابعاد تا ندارند ياخالق حس هاآن: باشند ياخالق ادراك و ياريهوش فاقد است ممكن هاآن .3

 . است طرفيب باشد داشته وجود اگر هاآن ياخالق حس .4

 ياخالق   لح ا   از است ممكن و هستند يجد ريغ و دقت كم ياخالق لحا  از اما دارند يخوب يهاتين هاآن .5

 باشند ناآگاه

 تيريمد و ياخالق ريغ تيريمد ،ياخالق تيريمد قالب در تيريمد اخالق به مختلف يكردهايرو فيتوص ريز شكل در

 كرديرو هداف،ا ،هازانندهيانگ ،ياخالق يهنجارها مانند يسازمان يهايژگيو ،هاآن از کي هر در و است آمده ياخالق بد

 (167شرم و هريسون،ص): است گرفته قرار يبررس مورد راهبرد و قانون به نسبت

                                                           
42

 Intentional amoral management  
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ش رم و  . )دي  ابي دس ت  شركت ياخالق تيمسئول بر ديتاك با تيريمد اخالق مختلف يهامدل به ديتوانيم ريز شكل در

  (:161هريسون،ص

 شركت ياخالق تيمسئول فيتعر ياجزا 

 دوستانه بشر تيمسئول ياخالق تيمسئول يقانون تيمسئول ياقتصاد تيمسئول ياخالق تيريمد يهامدل

 ) ( ( ( ياخالق بد تيريمد

 ) ) ( ( ياخالق ريغ تيريمد

 ) ) ) ) ياخالق تيريمد

) :ريچشمگ مالحظه) 

) :متوسط مالحظه 

) :ظواهر نهات 

 

 شركت ياجتماع تيمسئول بر كاركنان و تيريمد اخالق مدل سه:6 شکل

 

 

   ياخالق بد تيريمد ياخالق ريغ تيريمد ياخالق تيريمد

 ياستانداردها با تيريمد تيفعال

 منطبق يرفتار اي ،يحقوق اي ،ياخالق

 است

 

 رفتهيپذ يا حرفه ياستانداردها با

 است سازگار اجرا شده

 

 تيريمد بخش در ياخالق يرهبر

 است غالب

 بد نه و است ياخالق نه تيريمد

 يفضا از خارج ماتيتصم اما. ياخالق

 افتديم اتفاق ياخالق قضاوت

 

 نظم از فراتر اي خارج تيريمد تيفعال

 خاص يقانون مجموعه کي ياخالق

 باشديم

 

 

 فقدان بر يضمن دالت است ممكن

 ياخالق ياريهوش و ياخالق ادراك

 باشد داشته

 رفتار و هاتيفعال ،يتيريمد ماتيتصم

 و مثبت مخالفت به يضمن داللت

 دارد است ياخالق آنچه به فعاالنه

 

 ناسازگار ياخالق اصول با ماتيتصم

 .است

 

. 

 فعاالنه يساز يخنث بر يضمن داللت

 دارد وجود است ياخالق آنچه برابر در

 ياخالق يهنجارها

يو
ژگ

ي
ها

 ي
سازمان

 ي

 شود موفق خواهديم تيريمد خوب،

 چارچوب در تنها را تيموفق نيا اما

 انصاف،) دنيبيم ياخالق ادراكات

 کيدموكرات فرآيند عدالت،

 (ياستانداردساز

 است خودخواهانه اما دارد يخوب تين

ينم دهيد دارد گرانيد بر كه ياثر و

 شود

 منافع دنبال به تنها تيريمد. خودخواه

 .است شركت اي خود
 هازهيانگ

 و يقانون يرويپ چارچوب در سود

 ياخالق ياستانداردها

ينم گرفته نظر در اهداف ريسا. سود

 شود
 اهداف يمتيق هر به سازمان تيموفق و سود

 رفتار نهيكم قانون. و قانون از اطاعت

 حيترج. شوديم گرفته نظر در ياخالق

 قانون آنچه از باالتر كه است نيا

 .شود عمل كنديم مجبور

... است ياخالق يراهنما حقوق

 سؤال نيترمهم. قانون نص حاًيترج

 ميتوانيم را يزيج چه كه است نيا

 ميده انجام يقانون صورت به

 هستند ييمرزها يقانون ياستانداردها

 به دنيرس يبرا يستيبا تيريمد كه

 شود رهيچ هاآن بر ديبا شيهاخواسته

 قانون به نسبت كرديرو

 زنده يمنطق ياخالق ياستانداردها با

 به ياخالق معضالت كه يوقت. است

 نظر در يرهبر گاهيجا ديايم وجود

 آموزش يشخص نفع. شوديم گرفته

 دهيد

 اخالق. دهديم يآزاد تيريمد به

 اما شود گرفته كار به توانديم يفرد

 به. كنند انتخاب رانيمد اگر تنها

 اگر دهنديم پاسخ يقانون تالزاما

 عمل گونهنيا تا باشد كار در ياجبار

 شود

 به يابيدست يبرا هافرصت از استفاده

 .شركت سود

 

 راهبرد
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 کار و کسب در اخالق شنق -7

 :كرد خالصه را هاآن ريز موارد در توانيم كه داد انجام وكاركسب اخالق در ديبا را ياديز فيوظا

 .آزاد بازار اقتصاد در و هاسازمان در يگذار ارزش فرآيند( زبان کي هيته مثالً) يبند مقوله و فيتوص .1

 هاسازمان در يريگ ميتصم نحوه از( رهيغ اي يخالقا) يبند مقوله و فيتوص .2

 و كسب اخالق كه باورند نيا بر سندگانينو يبرخ. آزاد بازار اقتصاد در و هاسازمان در يگذار ارزش فرآيند نقد .3

 .رديگ قرار نقد مورد يجد طور به تا است گرفته قرار كار و كسب جامعه تيمالك در حد از شيب كار

. ياجتماع علوم يها افتهي و تجربه با بيترك در احتماالً. شوند تيرعا اهسازمان در ديبا كه ييهاارزش زيتجو .4

 .ستين مشخص كردهايرو يبرخ در فرض شيپ نيا كه شود توجه ديبا

 (ال ذكر ف وق  ف رض  ب ا  و) دش و  اتخ اذ  ديبا يمنطق ياخالق اصول يراستا در ماتيتصم چگونه نكهيا زيتجو .5

 (9،ص 1115)هريسون،

 

 کار و کسب اخالق درباره تفکر يکردهایرو -8

 (144شرم و هريسون،ص): دارد وجود وكاركسب اخالق درباره تفكر در كرديرو سه يكل طور به

 . شوديم سهيمقا رشيپذ تيقابل ياستانداردها با استيس اي تيفعال م،يتصم کي نآ در كه يسنت كرديرو. 6

 .كنديم استفاده هااستيس و تيفعال رفتار، تيهدا يبرا ياخالق يراهبردها و قواعد از كه مندقاعده كرديرو. 1

 تيه دا  را ياخالق   يري  گ ميتص م  و رفتار ،يكاربرد و كوتاه سؤاالت اساس بر كه ياخالق آزمون كرديرو. 4

 .كنديم

 

 وکارکسب اخالق شآموز -9

 جه ت  در را ه ا آن و دهن د  آم وزش  اخ الق  درباره افراد به يستيبا يآمورش ينهادها كه دارند اعتقاد حوزه اين فعاالن

. ستين بد يهابيس ،ياخالق مسائل تامه علت. دارند ازين ييراهنما نوع نيا به زين ساالنبزرگ. كنند ييراهنما ياخالق

 اي   و كننديم قيتشو را ياخالق ريغ رفتار كه يكار يهاطيمح. باشند ميسه فساد نيا در زين بد هايجعبه است ممكن

 دهي  چيپ يه ا س ازمان  در ياخالق   ماتيتص م . آوردم ي  وجود به را يمعضل نيچن نيز يابد بروز تا دهنديم اجازه نآ به

 کي   در ياخالق   يري  گ ميتصم خاص مهارت و دانش. ستين يكاف درست تيترب و اتين. ستين ياساده كار يامروز

 دي  با مه ارت  و دان ش  نيا و باشد متفاوت يفرد ياخالق معضالت حل ملزومات با است ممكن خاص سازمان و شغل

 (61-69، ص 1166)تروينو و نلسون،. شود ينهاد و داده آموزش

 :از عبارتند يآموزش يهاكالس يايمزا

 يري  گميتص م  فرآين د  در م وثر  مش اركت  ب راي  هاآن به كمک يبرا يواژگان و هادهيا ،هااستدالل با را افراد .1

 .كنديم زيتجه ياخالق
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 .كنند فهم قابل ياخالق يهاتياولو انتخاب و انتزاع با را طشانيمح تا كنديم كمک افراد به .2

 . كنديم فراهم ياخالق يارهايمع متخلفان و ياقتصاد ييادگرايبن طرفداران با دنيجنگ يبرا يفكر يهاسالح .3

 جامعه ياخالق ياستانداردها كه ييهاتيفعال اب مواجهه در هشدار يهاستميس مثل تا سازديم قادر را كاركنان .4

 .كنند تيفعال كنندينم تيرعا را

 . دهدمي ارتقا را ياخالق يهاحل راه افتني به تعهد و ياخالق موضوعات به تيحساس و وجدان يرويپ .5

 .كنديم اديز را دشو گروه داريب وجدان و ياخالق مخالف ،ياخالق مستقل نكهيا يبرا فرد تيقابل .6

يزي  مم و ياخالق يمنشورها جاديا يبرا ياخالق يابزارها و ميمفاه كردن فراهم با را هاسازمان ياخالق جو .7

 (11 ص, 1111 ويس،) .كندمي تقويت ياجتماع يها

 يفرد موضوع کي اخالق كه باورند نيا بر ياريبس. است يباق همچنان شود داده آموزش ديبا اخالق آيا كه سؤال نيا

 يسع كه است تازه مذهبي به شدن وارد مانند اخالق آموزش كه باورند نيا بر هاآن. است شده واگذار افراد به كه است

 انيكارفرما كه ميدار اعتقاد ما اما. گردد كنترل هآموزند رفتار و شود ليتحم يخاص يهاارزش نامناسب، رفتار با شوديم

 آن ب ا  يك ار  طيمح   در ك ه  ياخالق   موض وعات  با مواجهه و ييشناسا يبرا كاركنانشان آموزش رد يقيحق تيمسئول

 ب ه  بخواه د  ك ه  است يكارگر آموزش در شكست مانند يشغل هر ياحتمال خطرات آموزش در شكست. دارند مواجهند

. اس ت  فيضع تيريمد جهينت البته كه باشند زا بيآس تواننديم هاتيموقع نيا يدو هر. كند كار يدستگاه با منيا طور

 دهي  چيپ موض وعات  ب ا  مواجهه در شما ساختن آماده يبرا يتيمسئول كه ندباور نيا بر ،حوزه اين صاحبنظران ن،يهمچن

 ،دي  كن تيه دا  ياخالق   ريمس به زين را گرانيد چطور نكهيا درباره شما به ديبا و نددار ديشويم مواجه آن با كه ياخالق

 (67، ص 1166)تروينو و نلسون،. ندينما كمک

 زين يكار طيمح روابط و سازمان کي يارزش طيمح به توانديم ياخالق آموزش كه كننديم استدالل شمندانياند يبرخ

 :(16 ص, 1111 ويس،)بود خواهد ريز طرق از يكي به هك ديفزايب يارزش

 كاركنان و كارفرما يهاارزش انيم يتطابق افتني .1

 آزم وده  سرپرس تان  و كاركنان همكاران، توسط كاركنان يهاارزش كه عقب به فشار نقطه تيريمد .2

 .شوديم

 سيرئ کي از ياخالق ريغ رهنمود تيريمد .3

 .كنديم قيتشو را ياخالق رفتارهاي كه يعملكرد ستميس با انطباق .4

 

 یاخالق موضوعات و موارد از یفهرست -11

 متون و كتب در مندرج ياخالق يهايژگيو از ييهافهرست به ياخالق موارد و موضوعات يبرخ با ييآشنا يبرا ريز در

 .ميپردازيم مرتبط

 . چالش هاي اخالقي با تاكيد بر ذينفعان11-1

 :است شده اشاره نفعانيذ بر ديتاك با سازمان در ياخالق يچالش يها حوزه يبرخ به شكل زير در
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 موضوعات نفعانيذ تمركز منطقه 

 كاركنانش با شركت ارتباط

 

 

 شركت با كاركنان ارتباط

 

 

 

 ياصل ذينفعان با شركت ارتباط

 كاركنان

 

 

 شركت

 

 

 

 

 مشتريان و كنندگان نيتأم

 

 

 

 

 

 بدهكاران

 

 عموم

 

 ازمندين يرقبا/شركا/مالک/سهامدار

 طيش را  و دس تمزد  اخراج، و استخدام

 يشخص ميحر ،يكار

 

 ب  ودن، محرمان  ه من  افع، تع  ارض

 و ه   امه   ارت پ   رورش ص   داقت،

 هاتيصالح

 

 

 هايورود نهيهز

 تي  كم و تيفيك انبار، و متيق ميتنظ

 ياس  تراتژ ش  ده، فروخت  ه يكااله  ا

 يمال نيتأم در ربا از استفاده فروش،

 

 بازپرداخت قواعد

 

  طيمح از استفاده سو  احتكار،

 

 منصفانه رقابت ،ضرر و سود عيتوز

 ياخالق موضوعات يديكل يها حوزه: 7 شکل
 

 فضايل كاسب از منظر سالمون. 11-2

 لي  ذ در. است داده توسعه را كاسب فرد کي ليفضا از يفهرست كه است يمدرن لسوفانيف جمله از ،44سالمون پروفسور

يم   ارائه را كار و كسب در ليفضا از ييباال بلند فهرست ست،يل نيا. ديينما مشاهده را ليفضا نيا از يستيل ديتوانيم

 دي  توانيم   بهتر ،موارد و موضوعات ،هاشركت رشتيب مطالعه با اما،. است دشوار هاآن از ياريبس حفظ و توسعه كه دهد

 و ديبفهم را كننديم فايا( ياخالق تفكر مكاتب ريسا كنار رد) ياخالق موضوعات مشاهده در ليفضا نيا كه مهمي نقش

 (1-9، ص 1111)جنينگز،.ديابيب وكاركسب يطوالن يبقا يبرا يحل راه و ديكن يبررس هادگاهيد همه نظر از را هاآن
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 فيتعر يلتيفض اريمع

 يستگيشا و اعتماد تيقابل ييتوانا

 ساختن را نتيجه نيبهتر ت،يموقع نيبدتر از  رشيپذ

 سازگار ياجتماع يها نهيزم پرورش يمهربان

 مورد کي از دفاع و انيب ييتوانا انيب قدرت

 درك و دنيشن تيعنا و توجه

 يشخص تيهو داشتن استقالل

 قدرت از نظر صرف بودن گرانيد رفاه نگران مراقبت

 گرانيد قيتشو و کيتحر زمايكار

 يهمدرد يدلسوز

 سخت يهاتيموقع در منطق و كنترل حفظ يخونسرد

 نهيهز از نظر صرف خوب كار انجام جسارت و جرئت

 نآ اتمام تين با مسائل به نگاه عزم

 يهماهنگ جاديا ،افراد حقوق ياعطا انصاف

 افراد رفاه يارتقا م،يتسه سخاوت

 قهيسل هم طيمح جاديا  يبخشندگ

 نگفتن دروغ راست، كالم گفتن صداقت

 مناسب اعتبار ياعطا يفروتن

 نآ عواقب از نظر صرف درست كار انجام يقهرمان

 جهان كردن بهتر ،يانرژ ديتجد يشوخ

 يبوروكراس وجود با كارها دادن انجام اداري استقالل

 اعتماد تيقابل از يمدل  كمال

 افراد با عادالنه برخورد عدالت

 سازمان شرفتيپ يبرا كردن كار يوفادار

 گرانيد توسط شدن نيتحس افتخار

 فرد و سازمان خسارات كاهش اطياحت

 آن درست انجام يبرا كار ملزومات انجام تيمسئول

 رفتار در هاآرمان به دنيرس تقدس

 اشتباه كار انجام از پس رشيپذ يابيباز خجالت
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 تيموقع کي در تربزرگ ريتصو درك هيروح

 فرد تيموقع حفظ يمحکم

 نانياطم اعتماد

 هاتيمسئول انجام اعتماد تيقابل

 مناسب يهاتيموقع در خنداندن ييگو بذله

 اقياشت با كارها كامل دادن انجام رتيغ

 

 موضوعات اخالقي از منظر واتر، بيرد و چانت. 11-9

 ني  ا ب ا  اس ت  ش ده  انجام مختلف يها رده رانيمد با مصاحبه قيطر از كه خود قيتحق در( 6916)45چانت و رديب واتر،

 ياخالق موضوعات عنوان به ريز موضوعات به ،«ست؟ آمده شيپ تانيكار يزندگ در ياخالق يهاپرسش هچ» هك سؤال

 :(644، ص 1161)آگونيس و گلوس،است كرده اشاره اندداشته را يفراوان نيشتريب كه

 يكار مناسب طيشرا استخدام، تيامن عملكرد، بازخورد: كاركنان با ارتباط در -

 تيحما و يوفادار ،ييگوراست: باالدستان و همكاران با ارتباط در -

 يتبان و مشكوك يهاتيفعال ،ييگوراست منصفانه، برخورد: انيمشتر با ارتباط در -

 فش ار،  رمنص فانه يغ يه ا کي  تاكت متعادل، رابطه ،غرضيب و منصفانه برخورد: كنندگان نيتأم با ارتباط در -

 ييگوراست

 نفعيذ منافع ،يعموم روابط در ييگوراست ،يقانون يهاتيمحدود به احترام: نفعانيذ ريسا با ارتباط در -

  

 موضوعات اخالقي از منظر موسسه جوزفسون. 11-4

 موسس ه  توس ط  ك ه  ري  ز ياخالق   موض وعات  فهرست ،وكاركسب اخالق مهم موضوعات از يمختلف انواع درك يبرا

 (: 146–147 شرم و هريسون،ص)  47ميكنيم مرور هم با را است شده هيهت 46نجوزفسو

 كارگر و كارفرما انيم روابطالف. 

 شوديم تالش كامل روز کي دستمزد، كامل روز کي يبرا -ياخالق كردن كار -

 يدزددله -

 نهيهز يهاحساب در تقلب -

 كاركنان به فروشندگان يايهدا رشيپذ -

 يداخل يهاگزارش فيتحر -

 ...(و مهيب يماريب يروزها) دسو بر حد از شيب تمركز و بيفر -
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 Waters, Bird and Chant ( 
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 Josephson Institute of Ethics 
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 Source: Reprinted with permission © Josephson Institute of Ethics, Ethics: Easier Said Than Done (Vol. 2, No. 1, 1989). 
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 كارگر-كارفرما روابطب. 

 پرداخت اي ارتقا استخدام، در ينژاد اي يتيجنس ضيتبع -

 جنسي تجاوز -

 كاركنان يخصوص ميحر به تجاوز -

 يبهداشت ريغ اي نامناسب يكار طيشرا -

 نادرست يهاتيفعال اي يقانون يب ،يانصاف يب: يداخل انتقادات قيتشو عدم -

 ريمزدبگ كاركنان از منصفانه ريغ انتظارات و تقاضاها -

  كاركنان به يكاف يروح يهاپاداش ريسا اي ادراك شناخت، عدم -

 يشغل تيموقع يارتقا اي حفظ يبرا كاركنان انداختن اعتبار از اي دادن جلوه مقصر -

 ... و بودجه و فيتكال قلمرو، درباره كاركنان انيم در ناسالم رقابت -

 شركت يمشتر روابطج. 

 منصفانه ريغ يگذار متيق -

 بندهيفر يابيبازار و غاتيتبل -

 نامناسب و ناسالم محصوالت -

 انيمشتر اتيشكا يقانون ريغ اي و رمنصفانهيغ تيريمد -

 انيمشتر برابر در يادب يب و يگستاخ -

 شركت و سهامدار روابطد. 

 يعال تيريمد يبرا يافراط پرداخت -

 (... و سازمان سهام از يا عمده بخش ديخر ،ييطال نجات چتر) تيريمد نگهدارنده خود يهااستيس -

 هافرصت اي شركت يهاييدارا فيضع تيريمد -

 كننديم فيتحر را يواقع عملكرد كه يمال يهاصورت اي و يعموم يهاگزارش -

 يعموم منافع/ شركت-جامعهه. 

 طيمح به رساندن بيآس -

 ... و يالب قيطر از ياسيس فرآيند يرو بر منصفانه ريغ اثر -

 ... دادن رشوه دادوستد، -

 متخاصم يكشورها در وكاركسب انجام -
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 زم ان  ط ول  در و ش ده  فيتوص   ياخالق معضالت ليتحل و منطق يريكارگبه يابزارها عنوان به ،ياخالق يهايتئور

 در كه (5، ص 1111،جنينگز)         دكننيم فراهم يا گونه به را ياخالق موضوعات به نگاه روش هايتئور نيا. اندشده متكامل

 و منس جم  يكرديرو دنبال به ياخالق لياص يها نوشته از ياريبس    . ميبرس نظاممند ييهابرداشت به معضالت ليتحل

. كنند كسب را انتظار مورد تيجامع اندنتوانسته کي چيه حال نيا با. هستند ياخالق يريگ ميتصم و يابيارز يبرا واحد

 ه ا آن ك ه  است يخيتار طيشرا انگريب هاآن يفن زبان و ياخالق يكردهايرو از کي هر كه پابرجاست زين نقد نيا البته

 يام ر  ه ا آن باف ت  ب ه  توجه بدون يعمل و ينظر اخالق كلمات يمعنا زين ليدل نيهم به و اندكرده دايپ ظهور و بروز

 ياخالق   اه داف  ش برد يپ يب را  هايتئور مجموعه از بردن بهره ياتيعمل يفضا در و وكاركسب يفضا در. است دشوار

 است ممكن هرچند كننديم استفاده آن از ياريبس اما همگان نه كه است يامر ،ياخالق شرفتيپ و يريگ ميتصم رينظ

 (14، ص 1115)هريسون،. باشند داشته هادگاهيد نيا از يكي بر هيتك

 مبحث پنجم

 

 یاخالق يهايتئور
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 تئوري هاي اخالقی وظیفه گرا/ نتیجه گرا -1

 .شونديم ميتقس گراجهينت و گرافهيوظ دسته دو به ياخالق يهايتئور ،يبند ميتقس کي در

 48ييگرا فهيوظ يهايتئور. 1-1

 ني  ا» يمعن   ب ه  dei و« ف ه يوظ» يمعن   به deon يوناني واژه از ييگرا فهيوظ قواعد، و تعهدات ف،يوظا بر ديتاك با

 كوچک از ريمد كه اآلن: كه است نيا انهيگرافهيوظ كرديرو سؤال ج،ينتا بر تمركز يجا به. است آمده« 49دارد ضرورت

 درس ت  يزي  چ چ ه  نكهيا درباره خود ماتيتصم ان،يگرافهيوظ دارد؟ ياخالق فهيوظ چه است شده مطلع سازمان يساز

 و يشخص   ميح ر ) قحق و  ،يوفادار انصاف، تعهد، صداقت، مانند يشمول جهان ياخالق يهاارزش اي قواعد بر را است

 قواعد ،انهيگرافهيوظ يكردهايرو طبق بر. اندنهاده بنا تيمالك و انسان به احترام ،يدلسوز ت،يمسئول عدالت،... ( و تيامن

 اگر يحت شونديم گرفته نظر در اشتباه هاتيفعال يبرخ نيبنابرا. هستند ورآالزام هاآن جينتا از نظر صرف ياخالق خاص

 معض الت  حل در حقوق و فيوظا تقدم نييتع كنار در كه است ييهاچالش از يكي نيا. باشد خوب اريبس تيفعال جينتا

 (41-45، ص 1166)تروينو و نلسون، .كنديم ديتهد را كرديرو نيا ،ياخالق

 

 51انهيگرا جهينت يهايتئور. 1-2

 اگر و ننديبيم جشانينتا از يتابع را هاتيفعال ينادرست و يدرست ،ياخالق انهيگرا جهينت يهايتئور دگاه،يد نيا مقابل در

 .بود خواهد نادرست تيفعال بد، اگر و است درست عمل نآ ،باشد خوب جهينت

 رفتار اي تيفعال کي جينتا يابيارز و ليتحل و ازين مورد اطالعات به يابيدست يدشوار يكي كرد،يرو نيا عمده چالش دو

 . داشت خواهند يا عمده سهم ج،ينتا ليتحل در كه باشديم تياكثر برابر در تياقل حقوق عييتض يدوم و نفعان،يذ بر

 :پرداخت ميخواه ياخالق يهايتئور نيترمهم از يمختصر يمعرف به هآدام در

  کانت یاخالق يتئور -2

 تنه ا  كه بود باور نيبرا كانت. است اخالق به اگر فهيوظ يعني گرا جهينت ريغ ناب كرديرو از يمهم نمونه كانت، يتئور

 يااراده حك م  ب ه  صرفاً خوب، رفتار. شوديم بار نآ بر ياخالق ارزش ،ميدهيم انجام را يتيفعال 56فهيوظ ليدل به يوقت

 (61 ص, 1166, مونير) .است خوب خود يخود به است يزيچ تنها و شوديم دانسته خوب ،است شده نآ موجب كه

 :است صورت سه يدارا كه كنديم ارائه را 51مطلق امر قانون اعمال، ينادرست و يدرست صيتشخ يبرا كانت

 ت و  يعمل   قاع ده  ك ه  يكن   اراده يبتوان كه كن عمل چنان شهيهم: يريپذ ميتعم اصل اي عتيطب عام قانون .1

 .شود عتيطب قانون
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 Deontological theories 
49

 It is necessary 
51

 Consequentialism 
51

 duty 
52

 Categorical imperatives 
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 ب ه  ش ه يهم يگ ر يد اي   خودت شخص در چه را تيانسان كه كن عمل چنان شهيهم: اتيغا اي تيانسان اصل .2

 .لهيوس کي همچون نه يآور نظر در تيغا کي عنوان

 گ ذار قانون يعضو ،اتيعمل قاعده راه از ييگو كه كن ملع چنان شهيهم: ينييآ خود اي اراده استقالل اصل .3

 .(61،74،71:6469 ،54كانت) يهست اتيغا مملكت در

 :دارد همراه به هاسازمان يبرا ييهاداللت زين كانت ياخالق يتئور ،ييگرا سودمند يتئور مانند

 يبس تگ  جينتا اي طيشرا به كه يقواعد ،كنديم ارائه يريگ ميتصم در استفاده يبرا يمحكم قواعد مطلق، امر نخست،

 انجام را نآ يكس چه اي ديآ وجود به يجينتا چه كه ندارد يتياهم. دهندينم دخالت اجازه زين افراد انتظارات به و ندارند

 چ ه  غ ات يتبل در دروغ ب ا  ك ه  ندارد يتياهم چيه: است مثال کي دروغ. نادرستند يطيشرا هر در هاتيفعال يبرخ دهد،

 . است نادرست همواره تيواقع يعمد قلب ،ديآور دست به يسود

 و يخودخ واه  ب ر  وارد انتق ادات  از يك  . يكن د يم   وارد وك ار كس ب  ماتيتص م  به را يانسان مهم بعد کي كانت ،اًيثان

 خواهند افراد از ياريبس. كنديم ينه نآ از صراحت به كانت كه است ابزار کي عنوان به انسان از استفاده ييسودمندگرا

 ميح ر  وارد زور ب ه  يفناور كه ييجا است ازين مورد اريبس امروز وكاركسب در تيانسان ارزش و نأش به احترام كه گفت

 ب ر  كان ت  يتئ ور . اس ت  يبش ر  جامعه از ييزدا تيانسان دنبال به ياثربخش بهانه به يساز يجهان فشار و شده يانسان

 دي  تول يبرا هماهنگ كه دارند سروكار ييهاانسان با هاسازمان. كنديم ديتاك انسان، به منتسب يسازمان يريگ ميتصم

 ش تر يب را وك ار كس ب  يضرور بعد نيا ،دهديم انسان به كانت كه يتقدم. كننديم تالش نيريسا يبرا خدمات و كاال

 .  داد خواهد نشان

: ستين يكاف ميده انجام خوب كار نكهيا كانت، نگاه در. كنديم ديتاك مندقاعده تيفعال و زشيانگ تياهم بر كانت ،ثالثاً

 خوب، كار انجام ليتما يعن. يباشد شده انجام فهيوظ کي اساس بر كه دارد ياخالق ارزش تيفعال کي يزمان تنها بلكه

 کي   ك ه  دارند اعتقاد افراد و سازمان كه اوقات يبرخ. شوديم گرفته دهيناد اغلب نكته نيا تياهم. باشد خودش يبرا

 را بود خواهد نيبهتر خودشان يبرا آنچه و دكننيم يتراش ليدل و هيتوج به شروع ،كنديم نيتأم را همگان عنف ت،يفعال

 به خود كار از است ممكن هاآن نكهيا بدتر يحت. كننديم اكتفا گرانيد يبرا تيفعال سود تصور به تنها و دهنديم انجام

 ني  ا ك ه  يص ورت  در ك ه  چرا. اندكرده عمل خودخواهانه هاآن واقع در اما كنند ادي زين ياخالق يستودن كار کي عنوان

هياص الح  كانت كرديرو زش،يانگ تياهم بر ديتاك با. دادندينم انجام را نآ وقت چيه نداشت يسود هاآن يبرا تيفعال

 نيبد ياخالق نظر از فرد اگر تنها باشد داشته گرانيد يبرا ياخالق ارزش كه يتيفعال يحت. بود خواهد كرديرو نيا بر يا

 (65،ص1166)مونير، بود خواهد ارزش با كانت نزد در( راسخ اعتقاد يرو از اي قاعده يرو از) دباش آورده يرو كار

 يبرخ   از يستيل قيطر از يكانت اخالق مشكالت يبرخ كاهش يبرا يتالش كانت، چارچوب در W.D. Ross توسعه

 (:614 ص, 1115, هريسون)از عبارتند فيوظا نيا. شوند نسخ تواننديم مطلق امر خالف بر كه است يهيبد فيوظا

 (عهد به يوفا)يوفادار .6

 (ديآ كرده وارد گرانيد به كه يبيآس جبران) تخسار جبران  .1
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 .اول چاپ ،یخوارزم انتشارات ،یصریقی عل و تیعنا دیحم اخالق، عهیمابعدالطب ادیبن ،1369 کانت، 
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 (اندداده انجام شما حق در يخوب كه يكسان به يخوب اعاده) يقدردان .4

 (يستگيشا با تطابق بدون تيمطلوب آشفته عيتوز) مساوات .4

 (گرانيد يبرا خوب كار انجام) يكوكارين .5

 (دانش و ليفضا قيطر از) سنف هيتزك .6

 (گرانيد به بيآس عدم) تشرار عدم .7

 ب ه  را يانس ان  عنص ر  كان ت  ست،ين استوار جينتا بر كه دهديم ارائه ياخالق ليتحل در يمحكم يارهايمع كانت اخالق

 منتق دان  ح ال  هر به. كنديم ديتاك فهيوظ يرو از و اساس بر تيفعال تياهم بر و كنديم قيتزر ياخالق يريگ ميتصم

 :اندكرده ذكر آن يهاچالش عنوان به ريز موارد يتئور نيا

 .است محدود اريبس ياخالق ارزش به كانت نگاه .6

 .ستين نادرست و درست از يكاف آزمون مطلق، امر .1

 دش وار  اس ت  ممك ن  عم ل  در تي  غا عن وان  ب ه  هاآن به احترام و لهيوس عنوان به مردم با رفتار انيم زيتما .4

 .(66 ص, 1166 مونير،)باشد

  

  یخواه خود يتئور -3

 قضاوتمان ديبا ما همه و ميكنيم تيفعال يشخص نفع اساس بر ما همه كه است باور نيا بر ياخالق يخواه خود يتئور

يم ادعا دگاهيد نيا. ميده دخالت مانيهاتيفعال در را يخواه دگر دينبا و ميكن محدود مانياخالق يهايخودخواه به را

 (5،ص 1111)جنينگز،.شوديم نييتع يخودخواه با يزيچ هر كه كند

 :از عبارتست دهديم ارائه افراد به كه يريگ ميتصم قاعده كه ستا گرا جهينت يتئور کي يواهخودخ

 خواه د  گ ران يد ب ر  ك ه  ياثر از نظر صرف كند نهيشيب را اشيشخص سود كه دهد انجام را يتيفعال يستيبا يفرد هر

 (65-66، ص 1115)هريسون،. گذاشت

 ه ر  ب ه . اندكرده ديترد زين يتئور نيا بودن ياخالق بر ياريبس يحت كه است شده انيب يتئور نيا حول ياديز مسائل

 کي  نزد صورت نيا در كه ابدي توسعه نفعانيذ ريسا ضرر و سود محاسبه اي مدت بلند نگاه با توانديم كرديرو نيا ،حال

 (64، ص 1115)هريسون،. بود خواهد نفعانيذ يتئور به

 يتئور نيبنابرا كه باشد تعارض در گرانيد نفع با شما يشخص نفع كه كنديم آشكار را خود يهنگام يتئور نيا چالش

 را يتئ ور  نيا مشكالت از يبرخ ريز مسائل. ديكن اقدام يشخص نفع اساس بر ن،يريسا سود از نظر صرف يستيبا شما

 :(11-14، ص 1161)برنشتين،كنديم انيب

 در كه صادقانه يدوست و كردن هيتوص مانند است تضاد در يبشر مقبول يهاتيفعال از ياريبس با يخودخواه .1

 .كرد تصور آن يبرا توانينم را يبلندمدت اي مدت كوتاه يشخص نفع چيه موارد از ياريبس
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 خود نفع بر کي هر كه چرا. است مشترك نفع کي در نيطرف يدعاو حل در يتئور نيا يناتوان ،يبعد مشكل .2

 ك ه  اس ت  يح د  ت ا  مس ئله  نيا. كننديم اجتناب شود جلب زين يگريد نظر نكهيا از يحت و كننديم يداريپا

 .كننديم ادي مزخرف و منطق از خارج يايتئور عنوان به ان از فالسفه يبرخ

 و ديهست عالم مركز شما كه است استوار نكته نيا بر هينظر نيا اساس كه است نيا يتئور نيا چالش نيآخر .3

. ديشمار مقدم زيچ همه بر را خود نفع مات،يتصم تمام در ديبا پس ندارد شما خود از شيب يتياهم يزيچ چيه

 مختل ف  موض وعات  در و دارد وج ود  ب ودن  مه م  نيا ا،يدن افراد تعداد به كه چرا است محدود دگاهيد نيا اما

 . افتديم اتفاق سود تعارض

 را ان و اب د ي دس ت  يشخص   نف ع  بر يمبتن ينظام به جامعه کي اگر كه كردنديم فكر تياسم آدام مانند ياقتصاددانان

 واقع ادعا مورد زين هابز توماس مانند لسوفانيف يبرخ توسط يحت نكته نيا. داشت خواهد يشتريب يوربهره كند، يقانون

 ب ه  ه ركس . »ش وند يم   تيهدا يشخص نفع با هاتيفعال همه م،يكن توجه يانسان زهيانگ به قيعم طور به اگر كه شد

 «.است نهيگز نيبهتر دنبال

 درباره كه چرا شوديم دهينام 54شناسانهروان يخودخواه كنديم عمل خود يشخص نفع اساس بر يفرد هر نكهيا به باور

 زيمتم ا  ياخالق   يخودخ واه  از شناسانهروان يخودخواه. است يانسان رفتار مطالعه يروانشناس و است افراد رفتار نحوه

 يتئ ور  ك ه  يح ال  در كن د يم   فيتوص   را اف راد  رفت ار  نح وه  و اس ت  يفيتوص شناسانهروان يخودخواه كه چرا است

 (14-15، ص 1161)برنشتين، .ديكن رفتار گونهنيا ديبا كه ديگويم ما به و است يزيتجو يخودخواه

 

 55گرا تیمطلوب يتئور -4

 دگاهي  د از ياخالق معضالت به نسبت مانيشنهاديپ يهاحل راه اثر به كه است يمتوازن يتئور ،ييگرا تيمطلوب يتئور

 Jeremy) ه ام  بن ت  يجرم   مانن د  يلس وفان يف. كن د يم   نگ اه  ش وند يم   واق ع  ريت أث  تح ت  ك ه  ييه ا نآ هم ه 

Benthamand)ليم استوارت جان و (John Stuart Mill )و كردن د  حرك ت  ياخالق   يخودخواه يسو آن به 

 از حاص ل  سود مات،يتصم از يناش بيآس كاهش نيع در كه است يتوازن ازمندين ياخالق معضالت كه نمودند استدالل

( greatest happiness principle) شايشاد نيشتريب قاعده وامدار را خود شهرت ليم. دينما نهيشيب زين را نآ

 . ميينما فراهم جامعه افراد نيشتريب يبرا را يشاد نيشتريب يستيبا ياخالق معضالت حل در نآ اساس بر كه باشديم

يم درد و لذت در را ييگرا لذت مفهوم هام بنت. اندكرده كپارچهي را يرفاه مختلف ميمفاه ييگرا تيمطلوب يهايتئور

 يه ا ل ذت  از ت ر ارزش ب ا  و ت ر يمتعال رونديم شمار به وانيح و انسان افتراق وجه كه ييهالذت دارد اعتقاد ليم .دنيب

يم ديتاك يانسان مكاتب زيمتما نيتمر بر كه داد توسعه را يانسان رفاه از يادهيچيپ مفهوم او. رونديم شمار به يكيزيف

 (519-541، ص 1161)ويسر و همكاران، .كند

 :است برخوردار ريز يهايژگيو از نآ معمول شكل در ييگرا تيمطلوب
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 .شوديم مشخص جينتا با هاكنش بودن درست :56ييگرا جهينت -

 .  شونديم واقع سنجش مورد كه هستند يجينتا يهايژگيو درد از اجتناب و لذت يريگيپ :57ييگرا لذت -

 خ اص  م وارد  مانن د )) دش  يم   ارجاع تيفعال يعموم يهاگونه تا خاص موارد به كه يليتحل :51ييگرا خاص -

 (يعموم طور به يدزد تا دنيدزد

 .است يشدن اجرا هاگروه و افراد يبرا هامكان و هازمان تمام در :59يشمول جهان -

 ان د ك رده  ديتول جامع ييگرا جهينت اثر اساس بر يتيمطلوب و اندشده واقع ريتأث تحت كه يكسان همه :61يجمع -

 .شوند گرفته نظر در ديبا

 با فقط نه و( شوديم يريگ اندازه تيمطلوب با كه) جينتا نيبهتر با  يهاكنش ييگرا تيمطلوب :66كردن نهيشيب -

 .كنديم ديتول تيكفا

 .دهدينم يگروه اي فرد لذت اي درد به ياديز وزن ،يتئور نيا :61يطرف يب -

 :(67 ص1161 آگونيس و گلوس،)است يضرور ريز يهاگام ييگرا تيمطلوب اساس بر تيفعال به ميتصم در

 ديكن مشخص را شماست يرو شيپ كه ييهاتيفعال با مرتبط يها نهيگز همه. 6

 ديكن فهرست را رنديبگ قرار مختلف يها نهيگز ريتأث تحت است ممكن ينوع به كه يافراد همه.1

 .ديكن يابيارز شتريب تيمطلوب و كمتر بيآس انيم توازن اساس بر را هانهيگز از افراد تأثر نحوه. 4

   ديكن انتخاب را دارد همراه به شما يبرا را تيمطلوب نيشتريب كه يا نهيگز. 4

 :(11 ص1161 آگونيس و گلوس،)از عبارتند سازمان در ييگرا تيمطلوب كرديرو يايمزا

 اگ ر . اس ت  برخ وردار  يعموم تيمعقول از يتئور نيا گرا، جهينت قيعم يتئور کي عنوان به همه، از اول .1

 ب ه  هم و شركت به هم تا خواستهيم او واقع در ديبگذار احترام انيمشتر به تا داد دستور شما به رتانيمد

 جينت ا  اس اس  ب ر  را مانياخالق يهاقضاوت ،داستاندار طور به ما گر،يد عبارت به. برساند سود انيمشتر

 .ميكنيم نييتب يكل

 تي  مطلوب بلك ه  نباش د  مهم رانيمد يبرا نندهيب منفعت فرد تا شوديم سبب ،ييگرا تيمطلوب يطرف يب .2

 زي  ن ميس ل  عق ل  ب ا  لاص   نيا .درنيگ قرار يبررس مورد رنديگيم قرار نيقوان ريتأث تحت كه يكسان همه

 و داري  خر يب را  را جينتا نيبهتر كه كنديم يمعرف يامعامله را يتجار معامله نيبهتر كه است هماهنگ

 . اورديب ارمغان به فروشنده
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يم رانيمد يتئور نيا اساس بر. كنديم فراهم عمل يدرست نييتع يبرا يمشخص روش ييگرا تيمطلوب .3

تي  مطلوب محاس به  ،کي   ه ر  جينتا گرفتن نظر در ،هانهيگز شمردن با بلكه خود شهود با فقط نه توانند

 .كنند اتخاذ ياخالق يميتصم دارد، را تيمطلوب نيشتريب كه يا نهيگز انتخاب و شانيها

 ح ال  نيع در ميكنيم استفاده وكاركسب در كه باشد ياخالق قواعد بر يضمانت توانديم ييگرا تيمطلوب .4

 انعط اف  و اج ازه  ني  ا ي ي گرا تي  مطلوب باشد ياخالق قواعد شكستن در تيمطلوب نديآبر كه يصورت در

 ام ا  دي  داد حقوق شيافزا وعده خود كاركنان به شما اگر مثال عنوان به. دهديم رانيمد به زين را يريپذ

 وعده شكستن به را شما است ممكن تيمطلوب كردن نهيشيب داد، دست از را خود ينگينقد شركت ناگهان

 .كرد خواهد مجبور خود

 از منظ ور  مين  يبب يستيبا است، متمركز هابيآس كردن نهيكم و ايمزا كردن نهيشيب بر ييگرا تيمطلوب نكهيا به توجه با

  كه عبارتند از: شوديم ميتقس ارزش مهم يتئور سه به ييگرا تيمطلوب اساس، نيهم بر. ستيچ تيمز و بيآس

 ييگرا لذت 

 است يزيچ تنها گريد عبارت به روديم شمار به بالذات خوب تنها( شوديم ريتفس مدت يطوالن لذت به يشاد اي) لذت

آن يعن  ي است منظور يابزار خوب هستند، خوب شوديم گفته يوقت گريد يزهايچ. ديآيم شمار به خوب نفسه يف كه

  :(69 ص1161 آگونيس و گلوس،). هستند زهايچ ريسا يبرا يا لهيوس چون هستند خوب ها

 ييگرا تياولو 

يم   و بوده ترينيع رفتار و هانهيگز الت،يتما همراه به 64حاتيترج ،رسديم نظر به سنجش رقابليغ و يذهن ،لذت اگر

 (11 ص1161 آگونيس و گلوس،). باشند ارزش يتئور يبرا يترمحكم انيبن توانند

 كثرت گرايي 

 توان يكي از آنها را محور بحث قرار داد. هاي بشري متنوعند و به هيچ عنوان نمي بر اساس اين ديدگاه، ارزش

 :(11 ص1161 و گلوس،آگونيس )است وارد ييگرا مطلوب يتئور به ريز انتقادات

  تيمطلوب سنجش و يساز يكم يدشوار .1

 را ياخالق   اص ول  از ياريبس   توان د يم   جينت ا  يبرت ر  كننده نييتع فاكتور تنها عنوان به تيمطلوب بر تمركز .2

 تي  مطلوب ك ردن  نهيش  يب ص ورت  در تنه ا  و نشود شمرده ياخالق ذاتاً يعمل چيه و دينما تينسب دستخوش

 .شود اقدام به هيتوص و بوده ياخالق نفعان،يذ

 يب   به يتئور نيا معتقدند يبرخ كه يا گونه به اعمال ينادرست اي يدرست نييتع در افراد حقوق به توجه عدم .3

 .  شوديم يمنته ياجتماع يعدالت

 را خ ود  يرا ييگرا تيمطلوب باشد يراخالقيغ هدف به دنيرس ليوسا اگر يحت هدف، با ليوسا كردن هيتوج .4

 .دهديم هدف از يناش تيمطلوب اساس بر
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 نيشتريب آن اساس بر تا كند مشخص نآ انجام از شيپ را فعل کي جينتا از ياريبس تواندينم ييگرا تيمطلوب .5

 . كند انتخاب را تيمطلوب

 يمنش ورها  در بلك ه  افراد يهاكنش در تنها نه ييگرا تيمطلوب اريمع كه است باور نيا بر 64مندقاعده ييگرا تيمطلوب

 ياخالق   منشور چه جامعه کي كه است نيا دنبال به ييگرا تيمطلوب از نوع نيا. شود گرفته كار به يستيبا زين ياخالق

يم   را منش ور  آن هك   يقواعد جه،ينت در. برسد خود نهيشيب به يشاد تا كند اتخاذ يستيبا( ياخالق قواعد مجموعه اي)

 (74-74، ص 1166)مونير،.بود خواهند نادرست و درست يهاتيفعال زيتم يبرا ياساس سازند

 اگ ر  ك ه  هس تند  ييه ا آن نادرست و درست قواعد كنديم ادعا كه است يبيترك يتئور کي مندقاعده ييگرا تيمطلوب

 به تنها نه را ييگرا تيمطلوب اريمع ،مندقاعده ييگرا تيمطلوب. ديرس خواهد خود نهيشيب به يشاد رد،يبپذ را هاآن جامعه

يم گرفته كار به زين كنديم تيهدا را افراد تيفعال كه ياخالق قواعد انتخاب در بلكه افراد يهاتيفعال در ميمستق طور

 قاع ده  و نيق وان  از تخل ف  بر يمجوز يشاد كردن حداكثر كه نآ متعارف نوع برخالف ييگرا تيمطلوب نوع نيا. شود

 (75، ص 1166)مونير،.  كنديم ديتاك نيآفر يشاد قواعد بر است ياخالق يها

 

 محور لتیفض اخالق کردیرو -5

. اس ت  متمرك ز ( رفتار اي ميتصم) دخو يخود به تيفعال نه و( فرد) ياخالق عامل كمال بر محور لتيفض اخالق كرديرو

 س نت  کي   عنوان به محور لتيفض اخالق چه اگر. ديدار را او مثل بودن يآرزو شما كه يفرد است، خوب فرد هدف،

يم   زين وكاركسب اخالق پردازانهينظر شامل كه) قاخال معاصر پردازانهينظر از يتعداد اما شد آغاز ارسطو با يفلسف

 . بازگرداندند ياخالق تفكر هيطال هب را آن( شوند

 دهي  ناد كرده ا يرو ريس ا  در ك ه  يزيچ) دريگيم نظر در را عامل اتين و زهيانگ ت،يشخص محور لتيفض اخالق كرديرو

 عن وان  ب ه  خود شرفتيپ يبرا را تالششان باشند، يخوب فرد بخواهند افراد نكهيا ،يتئور نيا اساس بر(. شوديم گرفته

 كند تيحما را ياخالق رفتار كه يسازمان بافت جاديا در و باشند داشته ارتباط همسان افراد با دهند، جلوه ياخالق عامل

 باف ت  در ه ا آن هم ه  بلك ه  ستندين مهم جينتا و اصول قواعد، كه ستين يمعن بدان نيا البته. است مهم كنند، كوشش

 ،ص داقت  چون ياصول اساس بر توانديم فرد کي تيشخص. شد خواهند گرفته نظر در انسان كمال و تيشخص يابيارز

.)تروين و و   ش ود  دهيس نج ( نرس اند  بيآس   گ ران يد ب ه  نك ه يا) لاعم ا  جينت ا  يحت   اي   كن د يم   يرويپ كه يقواعد

 (46،ص 1166نلسون،

 رد را ش ما  ك ه  ياجامع ه  ش ود،  ني ي تع م رتبط  ياخالق   جامعه توسط توانديم فرد تيشخص محور، لتيفض اخالق در

 تيفعال نآ در رندهيگ ميتصم كه يجوامع اي جامعه درباره دنيشياند ن،يبنابرا. دارديم نگه ياخالق ياستانداردها نيباالتر

 (47،ص 1166و نلسون،.)تروينو بود خواهد مهم كنديم
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 ب ه  يو راستا، نيهم در. 65است داده انجام سازمان با يتئور نيا ارتباط دادن نشان يبرا ياديز تالش سولومن، ابرتر

 :شد خواهد پرداخته بدان ليذ در كه كنديم اشاره شركت بافت در محور لتيفض اخالق بعد شش

 م ا . كن د يم دايپ معنا جامعه تيعضو بافت در همواره تيفعال و ياخالق شرفتيپ به ارسطو نگاه :66جامعه .6

 از ياريبس   يب را  يان ه يزم ك ه  مين  يبب ميهس ت  عضو آن در كه ياجامعه عنوان به را سازمان کي ميتوانيم

 .كنديم فراهم مانياخالق يرفتارها

 جامع ه  و خ ود  ريچشمگ تيموفق يبرا يگذارهدف و هانيبهتر انجام يبرا كوشش دهيا چند هر :67يتعال .1

  هدي  ا ام ا  اس ت  شده ذكر زين كار و كسب مشهور سندگانينو يكارها و كتب در و ستين متأخر شرفتيپ کي

 .است منطبق محور لتيفض اخالق كرديرو بر خاص، طور به وكاركسب يتعال

 فيوظا با كامل ينقش رشيپذ يمعن به سازمان يبرا كردن كار كه گردديبرم دهيا نيا به :61يشغل تيهو .4

 م رتبط  س ازمان  ب ه  يوف ادار  موضوع به را تيهو نيا  ميبتوان كه است يعيطب  نيبنابرا. است آن تعهدات و

 يهايورود يبرخ هانقش همه اما است متفاوت مراتب سلسله سطح به بسته نقش نيا كه است يهيبد. ميكن

 .داشت خواهند همراه به ياخالق رفتار ياستانداردها و قواعد با يينواهم و  دهتع قالب در را ياخالق

 در زم ان،  ط ول  در تي  فعال ثبات و سازمان کي در بودن ياخالق عضو يبرا ما دگاهيد تيتمام :69كمال .4

 ديشا يحت و باشد دشوار تيموقع کي بافت در يخودسر و جرئت يمعن به توانديم نيا. شوديم خالصه كمال

 .گردد يمنته زين ييوفا يب زا يادراك به

 ب ه ’ phronesis‘ ييارس طو  لتيفض  . ش ود يم اطالق تيفعال و مذاكره ،ليتحل ادراك، به :71قضاوت .5

 دهي  د يس از  تيشخص با يفكر شرفتيپ ارتباط قيطر از هالتيفض ريسا يريكارگبه يدهايكل از يكي عنوان

 . است ياخالق محاسبه کي يريگ كار به از متفاوت اريبس ،يزندگ طول در مستمر بهبود به ازين. شوديم

 يس ت يبا ياخالق   يهالتيفض و هستند يخوب افراد خوب، كاركنان كه كنديم ادعا سولومن :76ييگرا كل .6

 (614 ص, 1115 هريسون،. )شوند كپارچهي ميريگيم كار به خود يوجود ابعاد تمام در آنچه حول

 

 به) تاس محور لتيفض اخالق پردازانهينظر ابانهيارز و يفيتوص همزمان يادعاها كرد،يرو نيا به مهم انتقادات از يكي

 . شودينم قائل يمرز زيتجو و فيتوص انيم كه ،(هستند ياسيس عتاًيطب مردم همه مثال، عنوان
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 72یاخالق تینسب کردیرو -6

 ياخالق يهاتيفعال ،يفرهنگ تينسب بر بنا. ميكنيم شروع يفرهنگ تينسب از يفيتعر با را ياخالق تينسب درباره بحث

 فرهن گ  در اس ت  ممك ن  ،ش ود يم انگاشته درست فرهنگ کي در آنچه كه يمعن نيبد است متفاوت هافرهنگ انيم

انسان كار. شود نييتع يجهان آزمون قيطر از توانديم يفرهنگ تينسب ينادرست اي يدرست جهينت در. باشد نادرست گريد

 تينس ب  يدرس ت  ب ر  يعيوس اجماع باًيتقر و است يفرهنگ تينسب ينادرست اي يدرست نييتع در شناسانجامعه و شناسان

 .دارد وجود شناسانجامعه انيم فرهنگ

 ،ياخالق انيگراتينسب. دانديم نآ ينادرست اي يدرست درباره فرهنگ نظر به منوط را ينادرست اي يدرست ياخالق تينسب

 ب ه  را ياص ل  ص ادقانه  و شهياند با فرهنگ کي اگر. دارند ييادعاها زين نآ از شيب اما كننديم قبول را يفرهنگ تينسب

 .كنند عمل بدان تا كنديم فراهم زين خود ياعضا يبرا را الزام نيا ياخالق لحا  از رفت،يپذ ياخالق قاعده عنوان

 يرويپ دارد تعلق بدان كه يفرهنگ ياخالق يهنجارها از يستيبا فرد كه است نيا زين عمل يبرا ياخالق تينسب كاربرد

«. يكن   عمل انيروم مثل ديبا يهست روم در گرا: »كه است شده انيب يخوب به ريز مشهور عبارت در گاهيجا نيا. كند

 ،وك ار كسب حوزه در .دكن عمل خود فرهنگ ياخالق يهنجارها اساس بر ديبا كس هر نديگويم ياخالق انيگراتينسب

 پاس خ  انيگراتينسب است؟ زيجا وكاركسب در سود كسب يبرا ارتشا ياخالق لحا  از ايآ: »ديريبگ نظر در را سؤال نيا

 لحا  از عمل آن ندهد، را يكشور در ارتشا اجازه هنجارها، اگر. كننديم مشروط عمل وقوع محل به بسته را سؤال نيا

 ام ور  ينادرس ت  و يدرس ت  كه گردديم بر بحث ييابتدا جمالت به زين امر نيا هيتوج. برعكس و است نادرست ياخالق

 (455-457، ص 1161)ويسر و همكاران،. رديگ قرار يبررس مورد منطقه آن فرهنگ نکيع از يستيبا

 عم ل  خودش ان  يارهايمع اساس بر كه يصورت در را گريد جوامع به نسبت ياخالق انتقاد گونه هر دگاهيد نيا نخست،

 ممك ن  هااخالق اگرچه. دندار وجود ياخالق شرفتيپ اسم به يزيچ چيه ياخالق يگرا تينسب يبرا دكنيم ينف. كنند

 حاض ر  ح ال  در م ا  ياخالق   ياره ا يمع كه مييبگو توانينم نيبنابرا. شوند بدتر اي بهتر توانندينم اما كنند رييتغ است

 .است يوسط قرون در ياخالق يارهايمع از بهتر اي ترروشنفكرانه

 و نظر گونه هر و ستين دفاع قابل ياخالق يهاتيفعال و قواعد از اعم موجود ياخالق ستميس نقد ،انيگراتينسب نگاه از  

 چ را  ردي  گ قرار نقد مورد تواندينم ياخالق منشور. رديگيم قرار نقد مورد جامعه ياخالق ياستاندارها با مخالف اقدام اي

 (61،ص 1166)مونير، .است درست باشد درست بخواهد جامعه چه هر كه

 يمحمل   خ ود  اراتي  اخت و ه ا يآزاد شياف زا  اي خود عملكرد هيتوج يبرا توانديم زين وكاركسب يفضا كرد،يرو نيا با

 دادگ اه  در حضور با يشاهد كه بود شده اشاره عام طور به ييگرا تينسب چالش بر يخوب به يطنز در. كند دايپ مطمئن

 «؟!كنم انيب امدهيد كه گونه آن...  را قتيحق خورميم قسم نم»: كه خورديم سوگند نيچن نيا
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 ییگرا احساسرویکرد  -7

 احساس ات  ،ي ي گرا احس اس  اس اس  بر. است كرده دايپ رياخ يها دهه در يديجد اتيح كه است اخالق به يكرديرو

 اخ الق  است، متفاوت گريد فرد تا يفرد از ،احساسات نكهيا به توجه با. است ينادرست و يدرست عامل نيترمهم يفرد

 ياخالق   زب ان  ب ه  كه يقضاوت كه است باور نيا بر گرا، احساس. شوديم ليتبد يفرد حاتيترج موضوع به سرعت به

 ياخالق   زب ان  در يزي  چ چيه نيبنابرا و كنديم برقرار ارتباط موضوع کي درباره فرد احساسات با يسادگ به شود ابراز

 چه ره  ب ر  را تي  واقع نقاب كه هستند ييهانگرش گرا، احساس انيب در ياخالق جمالت. باشد غلط اي درست تواندينم

 (15،ص 6954)فستينگر،.دارند

 را ينادرست دوگانه ييگرا احساس. باشديم اخالق استدالل فاقد كه است نيا ييگرا احساس به ياساس انتقادات از يكي

 :دهديم ارائه ريز شرح به

 .دارد وجود علم درباره كه يهاتيواقع مثل دارند وجود ياخالق يهاقتيحق اي .6

 .ستين يذهن احساسات ابراز از فراتر يزيچ هاارزش .1

 ياخالق   قضاوت اي هستند ياستدالل يهاقتيحق ياخالق يهاقتيحق نكهيا: دارد وجود زين گريد يانتقاد امكان کي اما

 يه ا ق ت يحق را ياخالق يهاقتيحق يحيمس کي. شود تيحما هانهيگز ريسا از بهتر ييهااستدالل با اگر است درست

 ياخالق يهااستدالل. دارد وجود ياخالق يهاتيواقع و خلقت يهاتيواقع انيم يمحكم ارتباط كه چرا نديبيم يانيوح

 ب ه  را زي  چ کي يتراش ليدل و خوب يهاليدل ارائه گرا، احساس يبرا اما كننديم حل را ياخالق توافقات عدم معموالً

 يه ا قض اوت  و س ت ين ق ت يحق زبان ياخالق زبان كه ميكن فرض تا ندارد وجود يخوب ليدل چيه. داشت خواهد همراه

 يتجرب لحا  از ياخالق جمالت كه ستين آور شگفت. حيترج اي احساس ابراز فقط نه و هستند يشناخت جمالت ياخالق

 (15-16،ص 6954)فستينگر،ستندين يتجرب مشاهده قابل يهاتيفيك نادرست و درست كه چرا ستندين دييتا قابل

 

 یاجتماع ییگرا قرارداد -8

 74ي ي گرا ق رارداد  ك رد يرو ب ه  دارد زين ياديز هواداران 74محور تيفعال ياخالق يهايتئور در كه ييهاشرفتيپ از يكي

 اس اس،  ني  ا ب ر  ك ه  كن د يم دايپ ارتباط ياجتماع قرارداد ياسيس يتئور به كرديرو نيا يخيتار لحا  از. است مشهور

 .شوديم سيتاس شهروندان انيم قرارداد اساس بر كشور کي در ياجتماع سازمان

 يبرا مثال، عنوان به. است يضمن توافق کي هيپا بر بلكه باشد گرفته سرچشمه خاص اتفاق کي از تواندينم توافق نيا

 ب ه  زي  ن هاتيموقع ريسا در را موضوع نيا اگر. ياجتماع نظم حفظ يبرا حاكم نخبه کي اي پادشاه کي يرهبر رشيپذ

 ب ه  ،افتديم اتفاق نيطرف انيم كه است يتوافق اساس بر تنها ياخالق الزام كه داشت ميخواه را دهيا نيا ما ميريبگ كار

 (617-611، ص 1115)هريسون،.ديكن توجه افتديم اتفاق يحقوق چارچوب کي در ضرورتاً نه كه قرارداد واژه
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 باشد موجه ياجتماع قرارداد مدل کي نكهيا يبرا. روديم شيپ يفرهنگ ييگرا تينسب مسائل يسو به زين كرديرو نيا

 كنن د يم   حف ظ  را يآزاد مناس ب  سنجه كه ييهافرآيند يستيبا ،رسنديم يعمل ياخالق ستميس کي به نكهيا نيع در

 (664، ص 1115)هريسون،.است يضرور ريز خاص موارد خاص طور به. شود مشخص

 ق رارداد  کي در يستيبا كه ياخالق نظام کي شمولجهان يهايژگيو يبرخ رشيپذ: شمولجهان يهنجارها .1

 .شود داده نشان ياجتماع

 قرارداد ديتجد و ينيبازب دن،يرس يبرا يسميمكان .2

 متعدد يهاهگرو تيعضو موارد در توافق اي مختلف يهاگروه يمرزها درباره توافق يبرا يهاسميمكان .3

 شوديم دهيد گروه ياعضا يرگذاريتأث و قدرت در كه ييتفاوتها با ارتباط يهاراه .4

 است مرتبط شود يريگ ميتصم نآ درباره ديبا كه ييهنجارها و كشور کي به ياجتماع قرارداد يتئور هياول دهيا هرچند

 در كه است ياحوزه زين( تجارت و بشر حقوق شده شناخته يالمللنيب توافقات مانند) يالمللنيب ياجتماع يقراردادها اما

 ليتحل واحد عنوان به را سازمان دهيا ،يتيريمد پردازانهينظر ،وكاركسب يفضا در. باشديم ليتحل قابل كرديرو نيهم

 يكرده ا يرو بي  ترك با هم يالمللنيب بعد در. كنديم مرتبط ياجتماع قرارداد يتئور با ار آن يفكر خط نيا با و گرفته

 (664، ص 1115)هريسون، كننديم استفاده ياخالق يهنجارها يمبنا عنوان به يتئور نيا از يسازمان و يتيمل چند

 :(611، ص 1115)هريسون،كنديم يمعرف را كرديرو نيا ياساس يهاچالش ريز سؤاالت

 چگون ه  گريد عبارت به كند، محدود توانديم را قرارداد کي يزيچ چه و افتديم اتفاق عمل در توافق کي چگونه نكهيا

 نق ض  ص ورت  در ك ه  ميكن   مش خص  يستيبا نيهمچن م؟يباش داشته نظر اتفاق يموضوع بر و ميكن توافق ميتوانيم

 شد؟ خواهد هيتوج چگونه هيتنب نيا و شوديم يجار ناقض فرد بر هيتنب اي ميتحر از اعم ياتفاق چه قرارداد
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براي مديريت معضالت اخالقي، ابتدا بايد به تعريف دقيقي از معضل اخالقي پرداخت. در ادامه، برخي از تعاريف مرتبط 

 مورد اشاره قرار گرفته است:

 آنه ا  درب اره  حيص ر  و آسان اريبس ميتوانيم ما و هستند حيصر يكاف اندازه به ياخالق يهاانتخاب از ياريبس 

 معض ل  کي   ش ركت  هيس رما  اخ تالس . اس ت  شده داده قرار ينادرست مقابل در يدرست رايز ميريبگ ميتصم

 ب ر  معضل اسم به يزيچ. شوديم شمرده نادرست ادوار تمام در و است يدزد اختالس كه چرا ستين ياخالق

 و باش ند  تع ارض  در ه م  ب ا  مه م  تيمسئول اي حق ارزش، چند اي دو يوقت اما. كرد بار توانينم تيموقع نيا

 خواه د  وج ود  م ا  يرو شيپ کيتار و رهيت يتيموقع ميباش داشته يانتخاب نديناخوشا يها نهيگز نيب ميبخواه

 تع ارض  در يحق وق  ارزش چن د  اي   دو ك ه  شوديم اطالق يتيموقع به ياخالق معضل اوصاف، نيا با. داشت

 (41-49، ص 1166)تروينو و نلسون،.باشند

 م رتبط  نفع ان يذ و س هامداران  از تن چند اي کي و سازمان با كه است ياستدالل اي مجادله مسئله، مورد، کي 

 (.66 ص, 1111, ويس).است

 ميتصم ازمندين و شوديم مواجه آن با سازمان اي گروه فرد، کي كه است يمورد اي مسئله ياخالق معضل کي 

 ،مث ال  عنوان به) دباشن ياخالق ريغ هاآن همه است ممكن و ،باشديم بيرق اتيمدع و منافع انيم انتخاب اي

ح ل  راه شامل معموالً دارد وجود ياخالق معضل کي در كه ميتصم يهاانتخاب(. نيطرف همه اصول هيعل رب

 يبرا درست ييهاحل راه است ممكن ،هاتيموقع يبرخ در. كرد نخواهد يراض را نفعانيذ همه كه است ييها

 نفع ان يذ كه ياخالق معضالت. نشود برآورده نفعانيذ منافع از کي چيه كه باشند داشته وجود ياخالق معضل

 و كن د  مشخص را معضل شفاف، و ينيع طور به كه است ياستدالل فرآيند ازمندين است كرده ريدرگ را ياديز

 (96 ص ،1111 ويس،. )دبپرداز رو شيپ مختلف يهاانتخاب و مورد نييتب به سپس

 موارد تیریمد -1

 ك ه  يموض وعات  اي هادغدغه روندها، به پاسخ در مناسب اقدام و ينيب شيپ يبرا كه است يرسم فرآيند موارد، تيريمد

 يق  يحق و م دت  بلن د  تعهد موارد تيريمد. شوديم گرفته كار به دهند قرار ريتأث تحت را نفعانشيذ و سازمان تواننديم

 ب ا  ارتباط بر شتريب موارد تيريمد. نفعانيذ و شركت تيمسئول فرد به منحصر و هدوطرف استاندارد کي به است سازمان

 و ارتباط ات  عملك رد،  انتظ ارات،  اني  م ش كاف  ت ا  كننديم كمک موارد رانيمد. هاآن كنترل تا كنديم ديتاك نگرايد

يم ليتبد واحد يصدا کي به را تيموجود کي مختلف يهاگونه موارد تيريمد. شود كم و ييشناسا ،يريپذ تيمسئول

 ه ا مه ارت  و ه ا دگاهيد انواع يراهبرد يكپارچگي و ليتسه با و است يوجه چند زين فرآيند نيا موارد، خود مانند. كنند

 (66 ص ،1111 ويس،)ابدييم ارتقا

 و يسازمان اهداف به دنيرس يبرا فشار است، شده ياخالق ريغ يهاتيفعال انجام علت باره در راًياخ كه ينظرسنج طبق

 .  75است وكاركسب ياخالق ريغ تيفعال علت نيترمهم يسازمان يهنجارها با تطابق نيهمچن ،هاتيفعال انجام ديسررس
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 در( انيكارفرما و هاشركت) کسير نوع سه از يفهرست National Business Ethics Survey ،1117 سال در

 مقول ه  س ه  ب ه  س ک ير ني  ا. داد ارائه شوند، ياخالق معضل به منجر تواننديم كه يبداخالق مختلف نوع سه با ارتباط

 اتف اق  اغل ب  هك) باال سکير ،(شودينم داده گزارش معموالً و افتديم اتفاق اغلب كه) ديشد سکير: است شده ميتقس

(. نشود داده گزارش است ممكن و افتديم اتفاق ندرت به كه) ياطياحت سکير و( شودينم داده گزارش اغلب و افتديم

 :(99 ص ،1111 ويس،)است كرده فهرست شده ادي سکير سه قالب در را ها يبداخالق نيا از يبرخ ر،يز شكل در
 شده محافظت خطرات باال خطرات ديشد خطرات

 سازمان بر خود منافع دادن قرار تياولو

 كاركنان به گفتن دروغ

 داشتن كننده استفاده سو  رفتار

 نترنتيا از استفاده سو / يدزد

 يكار ساعات تعداد از نادرست گزارش

 سهامداران به گفتن دروغ

 ضيتبع

 يمنيا از تخلف

 نادرست استخدام

 يجنس تجاوز

 نييپا تيفيك با خدمات و محصوالت تدارك و هيته

 يطيمح بيآس

 سازمان يسر اطالعات از نادرست استفاده

 ها پرونده ييجابجا

 يمال يثبتها ييجابجا

 رقبا يداخل اطالعات از استفاده

 هاشركت در بالقوه مسائل و ياخالق موضوعات: 1 جدول

 (11،ص 1111)جنينگز،.كنديم انيب گرانيد به نرساندن بيآس را ياخالق معضالت همه خالصه دراكر تريپ

 :(15)شرم و هريسون،ص دارد سروكار ياجتماع موضوعات دسته دو با معموالً تيريمد

 ب ه  يعيس ر  نسبتاً پاسخ يستيبا تيريمد و نديآيم وجود به يآن صورت به كه هستند ييهابحران اي موضوعات نخست،

 يح الت  ب ا  و ان د ك رده  تجم ع  ش ركت  درِ مقاب ل  در كه است يمعترض گروه موضوعات، نيا ساده مثال کي. بدهد آن

 .بردارد دست برود آنتن يرو بر بعد هفته است قرار كه يونيزيتلو برنامه ياسپانسر از تا خواهنديم تيريمد از نيخشمگ

 يآل ودگ  شامل موضوعات نيا. دارد ارياخت در آن حل يبرا يشتريب وقت تيريمد كه هستند يمسائل و موضوعات اً،يثان

 ك ه  هستند يداريپا موضوعات هانيا گر،يد عبارت به. شوديم يسالمت و يشغل يمنيا ،يكارگر ضيتبع ست،يز طيمح

 ارائ ه  آن ب ه  واك نش  در را يق  يعم يسازمان پاسخ يمنطق طور به يستيبا تيريمد و است جامعه مدت يطوالن دغدغه

 هاسازمان ياجتماع عملكرد و ياجتماع مسائل با ارتباط يبرا مدت كوتاه و مدت يطوالن يهاتيقابل ديبا تيريدم. دده

 .باشد داشته

 

  یاخالق يریگ میتصم -2

 خورنديبرم ياخالق تيموقع کي به كه يافراد دهدمي اجازه كه گردديبرم يروانشناس فرآيند به ياخالق يريگ ميتصم

 .دهند انجام را ياقدام و كنند يابيارز ينادرست و يدرست لحا  از را ميتصم يهانهيگز

 و ش مندان ياند از ياريبس   متع دد،  ق رون  يط   در. اس ت  يهنج ار  نوع از ياخالق يريگ ميتصم حوزه در كارها شتريب

. دهند نشان را يريگ ميتصم يها ستهيبا تا اندداده شنهاديپ را ياديز يهاآرمان و قواعد ،هاچارچوب ارها،يمع لسوفانيف

 به ياجتماع علوم اصول از استفاده با كه شوديم مشاهده زين يفيتوص يريگ ميتصم يسو به زين ياندهيفزا ليتما ،راًياخ

يم ،سازنديم محدود را نآ اي كننديم كمک يريگميتصم فرآيند به كه يعناصر نييتع و يريگ ميتصم نحوه فيتوص
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 ميتص م  يارتق ا  دنبال به در كردهايرو نيا يدو هر ،يهنجار و يفيتوص يكردهايرو يذات يهاتفاوت وجود با. پردازند

 . هستند يفرد ياخالق يريگ

يم   گ ام  4 ش امل  كه يشناخت فرآيند کي عنوان به را ياخالق يريگ ميتصم ،ياخالق يريگ ميتصم مدل نيمشهورتر

 ياريهوش گام نيا به. كننديم مشخص و ييشناسا ياخالق معضل نام به را يتيموقع افراد ابتدا،. كشديم ريتصو به باشد

 ينادرست اي يدرست درباره ياخالق يقضاوت و كننديم يابيارز را مختلف يهانهيگز افراد سپس،. شوديم اطالق ياخالق

 انج ام  را ياخالق   عم ل  افراد سرانجام و دهند انجام ياخالق كار تا كننديم تين افراد ه،داما در. دهنديم انجام کي هر

 .داد خواهند

 اگ ر  افراد -شوديم گرفته نظر در ياخالق يريگ ميتصم در گام نيترمهم ،(ياخالق قضاوت) مدو گام ،يخيتار لحا  از

 از ياعم ده  بخ ش  پژوهش گران  ل،ي  دل نيهم به. دهندينم انجام ياخالق عمل احتماالً است، ياخالق يكار چه ندانند

 طيشرا و افراد يهايژگيو و تيشخص كه دهديم نشان يتجرب يها افتهي. اندكرده ياخالق قضاوت صرف را توجهشان

 ،يس ازمان  يه ا اس ت يس روس ا،  همك اران،  نكهيا كما دهد قرار خود ريتأث تحت را ياخالق قضاوت توانديم يروانشناس

 . داشت خواهند ياخالق قضاوت در يسهم بازار و يصنعت يهاتيفعال يحت و يسازمان و يمل فرهنگ

 هاگام نيا در پژوهش يهاافتهي اما است شده يريگ ميتصم يهاگام ريسا به ياندك توجه دوم، گام با سهيمقا در هرچند

 يريگ ميتصم فرآيند در ياخالق ياريهوش كه دهديم نشان اهپژوهش ،يكل طور به. باشديم بخش يآگاه و جالب زين

 رفت ار  ج ه ينت در و برندينم ياخالق قضاوت عرصه به را آن افراد نشود ييشناسا ياخالق مورد کي اگر رايز است ياتيح

 و كن د يم فايا نفر کي كه ينقش فرد، تيهو كه دهديم نشان يگريد پژوهش. افتاد نخواهد اتفاق احتماالً زين ياخالق

. ده د يم   ق رار  ريت أث  تح ت  ياخالق   قضاوت يبرا را افراد زشيانگ ،شوديم دهيد ياخالق فرد عنوان به او كه يزانيم

 ش دت  در موض وعات . ده د يم   شكل را فرآيند نيا كل ،ياخالق موضوع تيماه كه كننديم انيب هاپژوهش سرانجام،

 متف اوت  اريبس( زيآم مصلحت دروغ مانند) ياخالق اندك شدت با يموضوعات با افراد جهينت در و هستند متفاوت ياخالق

 . كننديم برخورد( قتل مانند) دايز ياخالق شدت با يموضوعات از

 ش مندان ياند از ياريبس اما اندافتهي تمركز يريگ ميتصم يشناخت يهافرآيند يرو بر شناسانجامعه و لسوفانيف تاكنون،

 مانن د  دارن د  تي  عنا دهن د يم قرار ريتأث تحت را ياخالق يريگ ميتصم فرآيند كه يعناصر ريسا به حاضر حال در زين

 يهافرآين د  از ياريبس   ج ه ينت اغلب ياخالق ماتيتصم كه دهديم نشان يتجرب پژوهش و يتئور. شهود و احساسات

 يا دهي  چيپ تي  فعال يريگ ميتصم هرچند. هستند يخارج مختلف عناصر از ياريبس به مربوط کي هر كه است يدرون

 يارتق ا  و ين  يب شيپ به قادر و كند رشد تيفعال نيا از ما فهم تا كننديم كار هم با شناسانجامعه و لسوفانيف اما تاس

 . ميباش ياخالق رفتار

 نياديبن ياخالق ميتصم اساساً آنچه محور حول مفهوم نيا كه باورند نيا بر ياريبس شركت، ياجتماع تيمسئول باب در

 سازمان انيكارفرما و رانيمد رهبران، و تاس ارتباط در نهيگز يتعداد با CSR ميتصم هر. كنديم رييتغ شوديم دهينام

 هم ان  ب ه . كنن د  عم ل  مبن ا  نيهم بر و كرده انتخاب قضاوت يبرا مرتبط يارهايمع اساس بر را هانهيگز نيا يستيبا

 ش ود يم   يفرآيند زين ياخالق يريگ ميتصم ،شونديم ياخالق عنصر کي شامل CSR با مرتبط يهاتيفعال كه زانيم

 (671-671،ص 1161)ويسر و همكاران،.كننديم تيواقع به ليتبد را شركت ياخالق تيمسئول افراد كه
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 یاخالق عیسر يهاآزمون -3

 :است مدهآ ليذ در متعارفند، و کيكالس نوع از هم هاآن از يبرخ كه ياخالق عيسر يهاآزمون

 بيآس   ش امل  قاع ده  ني  ا. كنن د  رفتار تو با يدار دوست كه كن رفتار يطورهمان گرانيد با :ييطال قاعده -

 .شوديم هم گرانيد به يعمد ريغ رساندن

 چه كه ميدار يمنطق حس کي ما همه. است درست يزيچ چه ميدانيم هم استدالل بدون ما: يشهود اخالق -

 .ميكن استفاده خودمان يدرون حس از يستيبا و است درست يزيچ

 و يخ وب  لح ا   از) يخنث   ييابزاره ا  است ممكن است، توجه قابل و ارزش با هدف اگر :هدف -ابزار اخالق -

 .ستندين لهيوس اهداف، كه ديباش مطمئن. ميكن انتخاب هدف کي به دنيرس يبرا اثربخش اما( يبد

 فك ر  اقدام از قبل ،سؤال نيا درباره است؟ يمنطق دهم، انجام خواهميم كه يعمل نيا ايآ :ميسل عقل آزمون -

 .ديكن

 حال ت  نيبهت ر  در خودم مفهوم با دهم انجام خواهميم كه يتيفعال اي ميتصم نيا ايآ :فرد خود نيبهتر آزمون -

  است؟ سازگار

 استفاده ميتصم اي اقدام از قبل زين گرانيد يبازخوردها از. دينكن زولهيا مسئله با را خودتان :هوا ديتجد آزمون -

 .ديكن

 يگ ر يد دان ش  و اشراف ليدل به ميتصم اي تيفعال بودن درست درباره من تفكر ايآ : شده هيتصف دهيا آزمون -

 (614 ص ،1111 ويس،) .ديباش اقدامتان مسئول مه هنوز است ممكن شما است؟ نآ بودن درست درباره

 

 وکارکسب در یاخالق يهایموردکاو و معضالت لیتحل يبرا ییهاگام -4

 : شوديم شنهاديپ ريز يهاگام كار و كسب در ياخالق معضالت ليتحل يبرا

 را ه ا تي  واقع هم ه  ك ه  ديباش مطمئن. ديآ كرده دايپ يدسترس موجود يهاتيواقع تمام به كه ديشو مطمئن  .1

 .ديدانيم

 را ديبس از  معضالت حل در ديبا ياتيفرض چه نكهيا و ديندار اما ديباش داشته ديخواهيم كه ياطالعات هرگونه .2

 . ديكن فهرست

 مواجه آن با است ممكن اي دارند كه ييهادغدغه و ديسيبنو را هستند ريدرگ ياخالق معضل در كه يافراد تمام .3

 را اس ت  نش ده  ذكر يكاو مورد در كه يافراد بر را معضل نيا اثرات كه ديشو مطمئن. ديكن فهرست را شوند

 يبس تگ  ش ركت  سود و مهندسان مشاغل به تنها محصوالت يمنيا موضوعات مثال، عنوان به. دياافتهيدر زين

 شونديم يبانيپشت وكاركسب توسط هك ياجتماعات يحت و انيمشتر يها خانواده ان،يمشتر سهامداران، ندارند؛

 . مرتبطند آن يمنيا و محصول موضوعات به كه هستند يتيريمد ميتصم ريتأث تحت
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 اس تفاده  راهكار نيا به دنيرس يبرا مختلف يهامدل از. ديسيبنو را مسئله يبرا ممكن يهاحل راه از يستيل .4

 1 و 6 سؤاالت به نسبت يشتريب رتيبص شما مختلف، مسائل حل يبرا مختلف يهامدل يريكارگبه با. ديكن

 راتيي  تغ و دي  ده انج ام  در را ممكن اصالحات دارد هآدام ياخالق معضل همچنان اگر. كرد ديخواه دايپ 4 و

 .فتدين اتفاق ندهيآ در هارخنه آن كه ديده توسعه يا گونه به را يستميس

 يه ا ط رف  چگون ه  دي  بفهم ديكن يسع. ديكن يابيارز را اثرات و نيقوان نه،يهز يهاليتحل و هيتجز دقت، به .5

 .رنديگيم قرار يشنهاديپ يهاحل راه از کي هر ريتأث تحت اي دهنديم نشان واكنش ريدرگ

 . ديده ارائه ياخالق معضل حل در ستهيبا يهاتيفعال يبرا يشنهاديپ .6

  (649،ص 1161ينس و گلوس، )آگوباشديم ريز سؤال 61 به پاسخ ازمندين ياخالق ميتصم اتخاذ

 ؟دياكرده مشخص قيدق طور به را مسئله ايآ .1

 ؟دياكرده فيتعر را مسئله چگونه يرونيب ناظر کي عنوان به .2

 افتاد؟ اتفاق چگونه بار نياول يبرا تيموقع نيا .3

 ؟ديدهيم نشان شركت از يعضو و فرد کي عنوان به را خود يوفادار يزيچ چه و يكس چه به .4

 ست؟يچ يريگ ميتصم از شما قصد .5

 ؟شوديم سهيمقا ياحتمال جينتا با قصد نيا چگونه .6

 ؟رسانديم بيآس يكس چه به شما تيفعال اي ميتصم .7

   ؟دياكرده ريدرگ مسئله رامونيپ بحث در را ريتأث تحت يهاطرف ايآ ،يريگ ميتصم از قبل .8

 ماند؟ خواهد معتبر امروز مانند زين مدت بلند در شما تيموقع كه ديهست مطمئن ايآ .9

 ب ه  جامع ه  اي   خ انواده  ره،يمد ئتيه ارشد، ريمد س،يرئ يبرا ترس بدون را خود يهاتيفعال و ماتيتصم ايآ .11

 ؟ديكنيم افشا كل کي عنوان

 (649،ص 1161)آگوينس و گل وس،   كننديم ذكر ياخالق يريگ ميتصم بهبود ضرورت يبرا ليدل 5 ،نييكو و کيپتر

 ياخالق ريغ يكار تيفعال يهانهيهز

  نقش با مرتبط و يتيريمد مبهم، يهاتيفعال از يآگاه فقدان .1

 گرفتن قرار سکير معرض در و صداقت گسترده شيفرسا .2

 كنديم ديتهد را يتيريمد و يسازمان شهرت كه يجهان فساد يفشارها .3

  مطلوب يسازمان يذات نظم و ندهيفزا يآور سود يايمزا .4
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 76یاخالق شرفتیپ -5

 هاپژوهش نيا اساس بر .دارد همراه به وكاركسب اخالق يبرا يروشن الزامات ،يشناخت ياخالق شرفتيپ درباره پژوهش

 لحا  از كاركنان شتريب واقع، در. بگيرند يمستقل ياخالق رانيگ ميتصم كاركنان از ياريبس كه ميباش داشته انتظار دينبا

 به كه رنديگيم قرار ياخالق شرفتيپ مدل متعارف سطح در هاآن. ستندين ييباال سطح استدالل نيچن به قادر يشناخت

 و وك ار كس ب  اخ الق  يب را  ياريبس   يهاداللت دانش، نيا. نگرنديم ييراهنما يبرا ياجتماع ستميس و برتر گرانِيد

نق ش  يف ا يا يب را  رهبران و رانيمد كردن آماده سمت به ديبا تمركز كه است يمعن بدان نيا. داشت خواهد تيريمد

يم   يبانيپش ت  ياخالق   تيفعال از كه يسازمان يهاستميس و ساختارها شرفتيپ به و ياخالق رهبران عنوان به شانيها

 (114،ص 1161)آگوينس و گلوس، كند رييتغ ،كنند

 س ال  ستيب از پس يو .تاس داده انجام ياخالق شرفتيپ نهيزم در يا گسترده قاتيتحق روانشناس، 77كولبرگ لورنس

 اي   دنيش  ياند يريادگي   در اف راد  تكام ل  يبرا( سطح هر در گام دو با) يعموم يمتوال سطح سه خود مدل در ق،يتحق

 از يا گس ترده  يعمل استفاده اما است نگرفته قرار همگان رشيپذ مورد مدل نيا اگرچه. كنديم ذكر ياخالق شرفتيپ

 ريتص و  به يو مدل ريز شكل در. كامل اجماع ميينگو اگر گسترده اجماع يعني نيا و شوديم شياخالق شرفتيپ سطح

  (176)شرم و هريسون،ص ديكن مرور هآدام در را ان شرح ديتوانيم شما و است شده دهيكش
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  پسامتعارف سطح: سوم سطح

 اصول اي استقالل

 شمولجهان ياخالق اصول: ششم گام

 ياجتماع داد قرار: پنجم گام
 نظم و قانون: چهارم گام

 خوب فرد: سوم گام

 :هيتنب از اجتناب: نخست گام

 :پاداش يجستجو: دوم گام

 كلبرگ ياخالق شرفتيپ سطوح: 8 شکل
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 (ييگرا خود) فمتعار قبل سطح: نخست سطح

 يازه ا ين به نسبت ياندك يآگاه فرد گام نيا در. قواعد نشكستن قيطر از هيتنب از اجتناب: هيتنب از اجتناب: نخست گام

 .دارد گرانيد

 يدرست اما دارد يآگاه گرانيد يازهاين به نسبت فرد. خود يبرا پاداش افتيدر يبرا تيفعال: پاداش يجستجو: دوم گام

 .كندينم درك يانتزاع يميمفاه عنوان به را امور ينادرست و

 (ييگرا گريد) فمتعار سطح: دوم سطح

 ف رد  مرحله نيا در. رديگ قرار انياطراف نيتحس مورد و باشد يخوب فرد نكهيا يبرا خوب كار انجام: خوب فرد: سوم گام

 . ستين ياخالق لآدهيا انجام دنبال به

 . ياجتماع ينهادها در هنجارها و نظم ،قانون بر انطباق يبرا درست كار انجام نظم، و قانون: چهارم گام

 (ييگرا انسان و شمولجهان) لاصو اي استقالل متعارف، پسا سطح: سوم سطح

 و يگ ذار  استاندارد کيدموكرات فرآيند قيطر از اجماع به دنيرس يبرا كردن اقدام درست: ياجتماع داد قرار: پنجم گام

 .كنديم تحمل را مختلف يهادگاهيد و دارد يآگاه اهارزش تينسب از فرد. توافق

 ف رد . يراس ت  و ع دالت  يانتزاع   و ش مول جه ان  اص ول  اساس بر درست اقدام: شمولجهان ياخالق اصول: ششم گام

 (16،ص 1111)ويس، كنديم استفاده هاتيفعال تيهدا يبرا ياخالق قواعد و وجدان از و كنديم استدالل

 قي  طر از سازمان کي كه اندكرده يمعرف افتهي بهبود ياخالق رفتار يسو به حركت يبرا را گام پنج ،71نيروب و دنباخير

 :كند شرفتيپ ياخالق  لحا از توانديم نآ

 .باشديم طمع و حرص موجود، ارزش تنها :79ياخالق ريغ .1

 .داد انجام را نآ توانيم باشد يقانون يتيفعال اگر :11يقانون .2

 .شوديم تيهدا روشنفكرانه يشخص نفع قيطر از ماتيتصم :16ييپاسخگو .3

 .ميده انجام را كار نيبهتر ميخواهيم ما :11ابندهي ظهور ياخالق .4

ارزش هي  پا ب ر  شده اجرا يواقع يهااستيس مثال، عنوان به) داد ميخواه انجام را خوب كار ما :14ياخالق .5

 (54-54،ص 1115)هريسون،.هستند يمحور يها
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 یاخالق قضاوت رشد -6

 تيريم د  طيشرا از گذار در امر نيا. بود خواهد ديمف ياخالق قضاوت در ليدخ عناصر درك ،ياخالق قضاوت رشد يبرا

كرده ذكر ياخالق قضاوت يبرا تيظرف اي عنصر شش وگل و پاورز. است ياتيح ياخالق تيريمد طيشرا به ياخالق ريغ

 :اند

 مابه ا  و ياخالق توافق عدم تحمل. 4 ياخالق يابيارز. 4 ياخالق كردن مرتب و ييشناسا. 1 ياخالق يپرداز ريتصو. 6

 ياخالق تعهد حس. 6 ياخالق و يتيريمد يستگيشا يكپارچگي. 5

 و يس ازمان  اخالق يبرا ياساس كه رونديم شمار به ياخالق قضاوت شرفتيپ در يضرور يجزئ عناصر، نيا از کي هر

 .باشنديم را يفرد

 ياخالق   رفت ار  و تين ،ياخالق تر دهيچيپ استدالل ،ياخالق موضوعات شناخت با را ياخالق شدت يبزرگ( 6996) جونز

 بعد تنها جينتا يبزرگ هرچند .دكن يبانيپشت را هينظر نيا بتواند تا شد آغاز نهيزم نيا در يتجرب يپژوهش. دانديم مرتبط

 ب ا  ياخالق   موض وع  ش ناخت  كه انددريافته نيز صاحبنظران از برخي. است شده مطالعه تاكنون كه است ياخالق شدت

 در ياخالق   يه ا قض اوت  ك ه  اس ت  افت ه يدر وبر ،نيا بر عالوه (6991)باترفيلد و ديگرام،تاس ارتباط در جينتا يبزرگ

   (114،ص 1161)آگوينس و گلوس،  .است بوده شتريب ،شوديم احساس جينتا يبزرگ كه ييهاتيموقع

 نظ ر  در دي  با را ييرهايمتغ ،شوديم اتخاذ يعمل بودن منصفانه اي عادالنه ،يدرست درباره ياخالق يميتصم كه يهنگام

 کي   ه ر  درب اره  کيتفك به كه است آمده ريز شكل در باشند موثر تواننديم يقضاوت نيچن در كه يعنصر هس. تداش

 تيفعال نيا سپس. مينيبيم را است افتاده اتفاق يكار طيشرا در كه يعمل اي تيفعال م،يتصم ابتدا. كرد ميخواه صحبت

. هس تند  قب ول  قابل ريغ اي قبول قابل كه رهيغ اي جامعه يارهايمع -ميكنيم سهيمقا تيمقبول مشترك يهنجارها با را

 آنچ ه  و( يواقع   رفت ار ) تاس   افت اده  اتف اق  واقعاً آنچه درباره فرد توسط كه يارزش يهاقضاوت يستيبا ما نكه،يا سوم

 کي به نفر دو است ممكن كه است يمعن بدان نيا. ميكن ييشناسا را است گرفته نظر در رشيپذ قابل غالب يهنجارها

 ري  غ اي   ياخالق درباره مختلف جينتا به و كنند سهيمقا غالب يهنجارها و يباورها با را آن و كنند نگاه تيفعال اي رفتار

 گريكدي برابر در مختلف يهاارزش يبند رتبه دشوار كار به ناچار به است ياخالق آنچه ادراك. برسند آن بودن ياخالق

 .بود خواهد دهيچيپ اريبس كه شوديم يمنته

 

 ياخالق يهاقضاوت انجام: 1 شكل
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 وكاركسب و جامعه روابط -1

 يقانون ستميس. داد قرار يكياكولوژ و ريفراگ طيمح ريتأث تحت ،جامعه ياقتصاد يهاتيفعال از يكي عنوان به ،وكاركسب

 يروه ا ين ،يعمل   و ينظ ر  اخالق ميمفاه ،يعموم افكار و هاانجمن يهانگرش آن، يدولت نيقوان و هااستيس جامعه،

شركت سود و هامتيق نه،يهز بر مثبت و يمنف راتيتأث تواننديم هاملت انيم رقابت و يفناور علم، رينظ ياجتماع رييتغ

 ،يت  يجمع تن وع  ب ا  ياثربخش   ط ور  به چگونه تا رنديبگ ادي يستيبا وكاركسب يجهان يهاشركت خصوصاً. بگذارند ها

 .كنند برقرار ارتباط وكاركسب اتيعمل يكياكولوژ اثرات درباره يعموم يها دغدغه و ياخالق يهاجنبش ،يمذهب

 مبحث هفتم

 

 جامعه و وکارکسب
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 كاالها ديتول مد،آدر جاديا شغل، جاديا مانند ياقتصاد يهااستيس و ماتيتصم يرو بر معكوس، طور به زين وكاركسب

 اث رات  ني  ا. اس ت  گ ذار  ريت أث  دي  جد محصول يهاشرفتيپ و زات،يتجه كارخانه، در يگذار هيسرما و خدمات ارائه و

 مخاطره، پر يكار طيشرا ،يطيمح يآلودگ: از عبارتند كه است همراه يمنف ياجتماع اثرات با معموالً آور سود ياقتصاد

ستميس يرو بر ندهيفزا راتيتأث و زيآم ضيتبع يهاتيفعال مختلف يهاقالب نان،ياطم قابل ريغ و منيا ريغ محصوالت

 و س المت  مانند خدمات كننده ارائه يهاشركت قيطر از دتوانيم ياجتماع مثبت راتيتأث .هجامع ياسيس و يدولت يها

 خود طيمح به حساس و جذاب يهااداره و هاكارخانه ساخت و يطراح با اي شود فراهم كاركنان يبازنشستگ يها برنامه

 ب ه  رخواهان ه يخ كم ک  قي  طر از يمحل   نوآوران يبانيپشت اي ،يدولت ريغ و يدولت مؤسسات به دادن وام. دهد نشان را

 .است جامعه بر مثبت يگذار اثر يهاروش گريد از هيريخ و يفرهنگ ،يآموزش يهاسازمان

 وك ار كسب و جامعه كه شوديم برداشت يخوب به است نوشتار نيا حوصله از خارج كه ييهامثال رگيد و هامثال نيا با

 (6917)پول،..بود خواهد يمنف زين گاه و است مثبت ريتأث نيا اوقات يبرخ در كه دهنديم قرار ريتأث تحت را گريكدي

 

   تيريمد مطالعات از ياحوزه عنوان به جامعه و كار و كسب -2

 ،جامع ه  و وك ار كس ب  نچ و  يمختلف   يهانام به هك شد ديجد ياحوزه جاديا به منجر ريز سؤال دو ،متحده االتيا در

. پرداختند وكاركسب و جامعه هيسو دو روابط به و افتندي شهرت تيريمد در ياجتماع موضوعات و طيمح و كار و كسب

 :بودند ريز شرح به سؤاالت نيا

 يريگيپ را يسودآور از ريغ ياجتماع اهداف توانديم دهيسنج و داوطلبانه صورت به وكاركسب شركت کي ايآ .1

 كند؟

 كند؟ نييتع را ياجتماع تيمسئول يهاتيمحدود و قلمرو، محتوا، ديبا ييارهايمع چه است، نيچن اگر .2

 ب ه  داوطلبان ه  طور به ديبا هاشركت كه گفتيم هاآن از يك. يافتي توسعه يفكر مكتب دو سؤاالت نيا به پاسخ در

 س ال  در ارده وو . ش ود  ه ا آن س ود  كاهش به منجر امر نيا اگر يحت دهند هداما خود ياجتماع مسئوالنه يهاتيفعال

 ش،يپ   ه ا س ال . داد ارائ ه  را خود جامع هيانيب نينخست «كاسب ياجتماع يهاتيمسئول» عنوان با خود كتاب با 6954

 تيمس ئول  يب را  ياريمع قبول با يماد اهداف از فراتر ياهداف به توجه يبرا هاشركت ازين به هاشركت رهبران يبرخ

 اني  م ياجتم اع  يداد قرار شنهاديپ با را گاهيجا نيا( 6976) ياقتصاد توسعه تهيكم(6971)هيلد،بودند دهيرس ياجتماع

 اب   (6971)فريدمن،نيريس ا . كرد محكم ،كرديم گسترده را وكاركسب ياجتماع يهاتيمسئول كه جامعه و وكاركسب

 به سازمان خدمت نيترمهم را بازار يرقابت طيشرا در يسود با خدمات و محصوالت ارائه و بودند مخالف هادگاهيد نيا

 ك ه  چ را  شود يتجار معامالت وارد دينبا اقتصاد تابع از ريغ يزيچ چيه كه بودند باور نيا بر و  كردنديم انيب جامعه

 . دهديم هداما خود اتيح به يقانون و ياخالق كه است يدراز انيسال وكاركسب

ش ركت  و ب ازدارد  شياصل اهداف از را وكاركسب است ممكن ياقتصاد لحا  از ياجتماع اهداف داوطلبانه يجستجو

           (6974)چمبرلين،مهيجر دغدغه بدون ييرقبا برابر در ياضاف يها نهيهز ليتحم با را ياجتماع مسئول يها

 حوزه نيا يمفهوم ستون هاآن از کي هر كه شد نيگزيجا شتريب ينظر شرفتيپ سه با جيتدر به يفلسف استدالل نيا

 يابزارها با شركت ياجتماع عملكرد هك باورند نيا بر (6975)پرستون و پست،شمندانياند يبرخ. شدند يمطالعات ديجد
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 و سالمت ونيسيكم ،كار فرصت ونيسيكم ،يطيمح حفاظت آژانس مثل يدولت يميتنظ يهاآژانس و يعموم استيس

 . شوديم شيپا بهتر... و يشغل يمنيا

 ،يمل   ق انون  ب ه  يوفادار قيطر از يعموم مطلوب ياجتماع يهاتيفعال يبرا را خود يهاييراهنما تواننديم هاشركت

 ريس ا . كنن د  اف ت يدر ش ركت  ي ي اجرا رانيم د  وج دان  ب ر  هي  تك يج ا  ب ه  يدولت   مق ررات  و يعم وم  يه ا استيس

 از خ ود  ياجتماع و ياقتصاد يراهبرد جامع اهداف به توانديم بهتر شركت كه دارند عتقادا (6914)فريدمن،شمندانياند

 تيمسئول يفلسف اصل نيگزيجا را شركت ياجتماع عملكرد جهينت در. ابدي دست نفعيذ يتقاضاها به مثبت پاسخ قيطر

 (6917)ميلز،.كننديم ياجتماع

يم قرار خود ريتأث تحت را مفروض شركت کي كه يخاص ياجتماع موضوعات نكهيا از عبارتست مرتبط کينزد دگاهيد

 ب ا  ك ه  ييهايتئور(6915)وارتيک و كوچران، . شود تيريمد و يريگيپ ،ييشناسا شركت، تيمز جهت در توانديم دهد

 6991 دهه لياوا يمفهوم غالب ميپارادا به شدند، بيترك موارد تيريمد يكردهايرو نفع،يذ ييپاسخگو ،يعموم استيس

 .شدند ليتبد

كس ب  اخالق. شد ليتبد جامعه و وكاركسب مطالعات ريچشمگ ياجزا از يكي به وكاركسب اخالق ،6911 دهه يط در

 در ياخالق   اص ول  يريك ارگ به يبرا يتالش افت،ي راه وكاركسب و تيريمد حوزه به ياخالق لسوفانيف توسط كه وكار

 (6919)دونالدسون،. مدآيم وجود به يكار طيمح در كه بود ياخالق موضوعات

 و كند روشن جامعه با را كار و كسب يقالب چند روابط تا كوشديم كار و كسب و اخالق مطالعات حوزه ،خالصه طور به

 ني  ا به. دهد ارتقا ياجتماع و يكياكولوژ طيمح با تعامالتشان تيريمد و يزير برنامه يبرا را شركت ييتوانا جهينت در

 از ياريبس   ،ردي  گيم قرار ارتباطات نيا ريتأث تحت ياخالق و يكياكولوژ ،ياسيس ،ياجتماع ،ياقتصاد قيعال كه ليدل

يم   مرب وط  سازمان اثربخش تيريمد به كه يحال در ،انديفلسف خود تينها در و هستند يچالش مطالعه مورد سؤاالت

: داد ارتق ا  را جامع ه  و اخ الق  آم وزش  و پ ژوهش  ،ياحرفه يدانشگاه سازمان 4 متحده، االتيا در. (6996)وود،شوند

 و كس ب  اخ الق  يبرا جامعه شد، سيتاس 6976 سال در كه 14تيريمد يآكادم تيريمد بخش در يتيريمد موضوعات

نيب موسسه و شد، سيتاس 6919 سال در كه 16جامعه اقتصاد شرفتيپ يبرا جامعه شد، سيتاس 6971 سال در كه 15كار

 .شد سيتاس 91 و 19 يهاسال در كه 17جامعه و وكاركسب يالملل

 

 مخالفان و طرفداران:ياجتماع تيمسئول -9

 في  تعر از پ س  ل،ي  ذ در. باشديم ارتباط در زين شركت يشهروند و ياجتماع ييپاسخگو با شركت ياجتماع تيمسئول

 :كرد ميخواه اشاره شركت ياجتماع يهاتيمسئول انواع هرم به ،کي هر از يمختصر

                                                           
84

 the Social Issues in Management division of the Academy of Management 
85 the Society for Business Ethics 
86 the Society for the Advancement of Socioeconomics 
87 the International Association for Business and Society 
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يم تيفعال شركت يهاتيموجود عنوان به هك ،يسازمان يهاتيمسئول يادا :شركت ياجتماع تيمسئول -

 .كل کي عنوان به جامعه به ،كنند

 واژه ني  ا. اس ت  ياجتم اع  يفش ارها  به پاسخ يبرا شركت کي تيظرف: شركت ياجتماع ييپاسخگو -

 و ن ده يآ نيق وان  ين  يب شيپ   مث ال  عنوان به شوديم اطالق فعاالنه و يراهبرد ياجتماع تيمسئول به شتريب

 . ياجتماع انتظارات

 مناس ب  طيمح   ،يبراب ر  مانند) يشهروند حقوق از يبانيپشت در شركت ياسيس نقش: شركت يشهروند -

 (49، ص 1115)هريسون،...(و

 

 (45شرم و هريسون،ص )دينيبب هرم کي قالب در را شركت ياجتماع تيمسئول فيتعر چهار ديتوانيم ريز شكل در

  

 
 شركت ياجتماع تيمسئول هرم: 11شکل

 

يم   اشاره نكات نيا به مفهوم نيا طرفداران. كندمي مطرح را ياخالق ابعاد از ياريبس ياجتماع تيمسئول درباره بحث

 (14شرم و هريسون،ص ))كنند

 .دهد وفق جامعه رييتغ با را خود يستيبا بماند، زنده خواهديم كار و كسب اگر .6

 ج اد يا يبرا ياجتماع مسائل تا كند كمک و باشد داشته يشخص نفع به مدت يطوالن نگاه يستيبا وكاركسب .1

 شود حل بهتر يزندگ

 .آورد دست به ياجتماع تيمسئول با يبهتر يعموم ريتصو توانديم وكاركسب .4
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 ديآ كار به ياجتماع مسائل حل در توانديم كه دارد ياديز منابع ،وكاركسب .4

 .ابدي رييتغ وكاركسب ده سود يهافرصت به توانديم ياجتماع مسائل .5

 .دارد است بوده هاآن جاديا عامل خود كه يمسائل حل به كمک يبرا ياخالق تعهد وكاركسب .6

 :از عبارتند هااستدالل نيا از يبرخ. دارند ياديز كننده متقاعد يهااستدالل ياجتماع تيمسئول مخالفان مقابل در

 .كندينم جاديا شركت منابع از استفاده برابر در ييپاسخگو يبرا يسميمكان چيه ياجتماع تيمسئول مفهوم .6

 .هستند سهامداران هيسرما بازگشت نيشتريب كسب به محدود ياخالق و يحقوق لحا  از رانيمد .1

 .روديم شمار به تكثرگرا جامعه يبرا يديتهد ياجتماع تيمسئول .4

 .دارند ياجتماع مسائل حل يبرا يزيناچ اي كم زهيانگ و دارند يكم تجربه وكاركسب رانيمد .4

 .رديگيم دهيناد را آزاد شركت نظام يهاانيبن كه است براندازانه نيدكتر کي ياجتماع تيمسئول اساساً .5
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هاي قبلي، مفاهيم زيربنايي اخالق كسب و كار مورد بررسي قرار گرفت. همانگونه كه مشاهده گرديد، مباحث  در قسمت

حال، آنچه نگاه مديريتي به موضوعات مختلف كسب و كار، از جمل ه   با ايناين موضوع تعريف شده است. فراواني ذيل 

ه اي پ ر    سازد، تمركز آن بر يافتن مصاديق اخالق كسب و كار و حوزه ها متمايز مي اخالق كسب و كار را از ديگر نگاه

ا م ورد بررس ي ق رار    رو، در ادامه، محورهاي اصلي مورد اشاره در حوزه اخ الق كس ب و ك ار ر    اهميت آن است. از اين

خواهيم داد. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اين محورها، از همه جهات جامع نيستند، بلكه مستخرج از تجربي ات  

هاي  حال، همواره اين امكان وجود دارد كه بواسطه وجود تفاوت باشند. با اين گسترده بشري در طول ساليان متمادي مي

ايع مختلف، نكاتي اخالقي در هر حوزه يافت شود كه در جاي خود قابل بررسي خواهد بود. هاي صن فرهنگي و پيچيدگي

 محورهاي اصلي مورد اشاره در اين مرحله عبارتند از:

 مبحث هشتم

 

هاي  بررسی مهمترین حوزه

 اخالق کسب و کار
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 محصول 

 تبليغات 

 گذاري قيمت 

  امور مالي 

 حقوق معنوي 

 تجارت در عرصه جهاني 

 تعامل با كاركنان 

 محيط زيست 

 كارگيري اخالق كسب و  نقش دولت در شكل 
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  یاجتماع تیمسئول و خدمات ت،یامن ت،یفیک: محصول -1

 كيفيت به معطوف معموال امر اين. است انيمشتر و كار و كسب انيم يديكل محور محصول مورد در اطالعات همواره 

 مبح ث  ان،يمش تر  يتقاضا و هاخواسته سطح شيافزا و بازارها در رقابت شيافزا به به توجه با. است محصول امنيت و

 يريپ ذ  تيمسئول تيرعا نهيزم در اجبار کي كاال، تيامن مورد در. گيردمي قرار توجه مورد شيپ از شيب همواره تيفيك

 ص دمات  دچ ار  ش ركت  اعتب ار  و شهرت د،يتهد اي و بيآس گونه هر جاديا صورت در و. دارد وجود كاال تيامن نهيزم در

 .گردديم ناپذيري جبران

 دنبال به محصول يكاربر يبرا را خوب يمنيا مطلوب تيفيك بلكه ستندين هم از جدا مقوله دو محصول يمنيا و تيفيك

 .است شده داده حيتوض جداگانه گريهمد از مفهوم دو نيا ذهن صيتشخ ليدل به صرفاًًٌ نجايا در. دارد

 (:Quality)محصول تيفيك. 1-1

 اي ن  از برخاس ته  تي  فيك آنكه اول. شود پرداخت محصوالت تيفيك به بايد همواره كه دارد وجود ياديز اريبس يليدال

 پ دران  و م ادران . اس ت  افت ه ي شيافزا نيز تقاضا نسبت همان به و است افتهي شيافزا خانوارها درآمد كه است تيواقع

 زم ان  ك ه  ندارن د  وق ت  آنقدر خانواده ياعضا. دهند بهبود را خود يزندگ سطح تا كننديم كار منزل از رونيب در اغلب

 طور به كه يمحصوالت به ازين كه شوديم آن جهينت لذا ندينما صرف محصوالت ريتعم اي و خدمات افتيدر يبرا ياديز

 گس ترش  با امروزه. شود احساس شيپ از شيب شوند ريتعم يراحت به نيهمچن و كنند كار يطوالن مدت يبرا و مناسب

 و تيرضا زانيم محصول، کي انيمشتر ريسا با ارتباط با بتوانند كه است شده فراهم انيمشتر يبرا امكان نيا نترنت،يا

تي  خالق به آنكه از شيب انيمشتر دهديم نشان قيتحق ک. يبگذارند مشاركت به هم با را محصول از تيرضا عدم اي

. دارن د  توج ه  شوديم غيتبل سازنده يسو از كه محصول يهاتيقابل به باشند داشته توجه محصول کي يبرا يفن يها

 رتبه در ديگرد مشخص گريد يقيتحق در سو گريد از. دارد توجه محصول ريتعم به ازين و يكاربر جنبه به هاتيقابل نيا

 در عوام ل  اي ن  و افتهي اختصاص محصول يبند درجه و متيق به دوم رتبه ت،يفيك به اول رتبه محصول عوامل يبند

 .دارند نقش محصول ديخر يبرا انيمشتر يريگ ميتصم

 ش دن  يجه ان  ب ا  يرق ابت  ح وزه  نيا در. است محصول از انيمشتر انتظارات شيافزا ،يجهان رقابت يها گزاره از يكي

 ب ه  ه ا ش ركت  بازار، نيا در. پردازنديم رقابت به يالمللنيب يهاياستراتژ با و يرقابت يفضا در هاشركت كار، و كسب

 و محص والت  ارزش شياف زا  قيطر از انيمشتر جذب سمت به را هايشانياستراتژ خود، گاهيجا تيتثب و افتني منظور

 رقبا ريسا نسبت را خود محصول تيفيك تا كننديم تالش هاشركت ارزش، شيافزا منظور به. كنندمي معطوف خدمات

. ببندن د  بكار را دو هر بيترك اي و كنند عرضه ترنييپا متيق با را تيفيك همان اي و دهند شيافزا مت،يق همان حفظ با

 .است بازار سهم حفظ و آوردن بدست جهت چرخه کي نيا و شد خواهد انجام زين رقبا ريسا توسط امر نيهم البته

 س مت  ب ه  اقتصادها از ياريبس امروزه. است محصوالت از ترمهم اريبس خدمات در تيفيك بحث كه است ديتاك به الزم

 دهديم نشان قاتيتحق. است شده ليتبد انيمشتر ياصل يها دغدغه از يكي به خدمات تيفيك و افتهي شيگرا خدمات

 .دارد وجود هاشركت مدت بلند آفريني ارزش و يمشتر تيرضا انيم مثبت ايرابطه كه
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 و كس ب  يراهبرده ا  از يك  ي ام روزه  ك ه  است يساز يسفارش و سرعت  بر خدمات هيتك د،يجد اقتصاد مقدم خط در

 يكاركن ان  كه دهنديم دست از ييهاشركت به را خود يوفادار مردم از درصد 54 دهديم نشان مطالعه کي. كارهاست

 .دهندينم تياهم انيمشتر به كه دارند

 و درك يدرس ت  به كارها و كسب توسط ستيبا كه دارد وجود محصوالت و خدمات تيفيك مورد در جنبه هشت حداقل

 :از عبارتند جنبه هشت نيا. شود داده پاسخ بدان يراهبرد صورت به و شود دهيفهم

 يبرا مثال عنوان به. دارد توجه محصول ييابتدا و يعملكرد يهايژگيو به (:performance) عملكرد. 6

 .است اصلي يعملكردها جز يراحت و تيهدا كنترل، خودرو،

 .سازديم فراهم را ياساس عملكردهاي كه ييهامشخصه از عبارتست (:features) هايژگيو .1

 .است محصول كاركرد عدم اي و نامناسب كاركرد احتمال انگريب (:reliability) اعتبار .4

 استانداردها كدام يمبنا بر خدمات اي و محصول كه است نيا دهنده نشان :(conformance) يسازگار .4

 .است شده ايجاد

 .دارد محصول عمر مدت به اشاره (:durability) يماندگار .5

 .است محصول آسان ريتعم و يستگيشا سرعت، به اشاره(: serviceability) يده سيسرو تيقابل .6

 آن از يحس   چ ه  د،ي  آيم   نظر به محصول چگونه كه است نيا انگريب جنبه نيا :(aesthetics) ييبايز .7

 .كندمي ارضا  چگونه را مختلف قيسال و قيعال دهد،يم دست

 ملم وس  ريغ و ملموس يها جنبه به نسبت يمشتر ادراك به :(perceived quality) يادراك تيفيك .1

 .دارد اشاره

 نيا در و بشناسند را خدمات و محصول مختلف يها جنبه كامل و قيدق صورت به ستيبا رانيمد كه آنست مهم نكته

 .باشند داشته گانههشت ابعاد انيم در ييايپو يباز دان،يم

 کي فقط اي و ياخالق مسئله کي اي و است ياجتماع مسئله کي تيفيك ايآ كه است نكته نيا نجايا در مهم اريبس نكته

 وج ود  تيفيك به نسبت ياخالق يكردهايرو نهيزم در يتئور سه. باشديم بازار در هاشركت تيموفق جهت يرقابت عامل

 :دارد

. است يمشتر و شركت نيماب يف قرارداد بر يمبتن يتئور نيا(: contractual theory) يمانيپ يتئور .6

 اطالع الزم، اطالعات ريسا و محصول عتيطب مورد در يمشتر به كاال فروش زمان در دارد تيمسئول شركت

 .دينما يرسان

 يمشتر. دارد ديتاك يمشتر ينسب يريپذ بيآس بر يتئور نيا(: due care theory) الزم توجه يتئور .1

 عهده بر ياخالق تيمسئول کي نجايا در. دارد محصول مورد در يكمتر تخصص و اطالعات شركت به نسبت

 يخدمات و محصوالت كه هستند موظف هاشركت كه ندينما توجه نكته نيا به ستيبا انيمشتر. است شركت

 و محص والت  با رابطه در يمشتر ياحتمال يهابيآس به نسبت و اندكرده ادعا آن مورد در كه سازند فراهم را

 .باشند حساس خدمات
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 باع ث  محصوالت كه شوديم انيب يتئور نيا در(: social costs view) ياجتماع يها نهيهز يتئور .4

 .بپردازند را هاصدمه نهيهز ستيبا هاشركت و شونديم بيآس جاديا

 (:Product safety) محصول يمنيا. 1-2

 ه ا بيع تواننديم كنندگان ديتول تنها. هستند آگاه خود محصوالت يرو بر يتيامن يهاتست جينتا از دكنندگانيتول تنها

 محص والت  يفراخوان و تيامن يهاتست مورد در ميتصم. كنند يفراخوان را نيآفر خطر محصوالت و ساخته برطرف را

 ، زه ا يچ يبرخ  . هاس ت شركت شهرت داشتن نگه منيا محصوالت، فراخوان در يديعا و درآمد تنها. بردارد در نهيهز

 كه ستين يآسان امر. است دشوار و سخت نباشد، رممكنيغ اگر كه است موضوعاتي از محصوالت ايمني به كامل توجه

 اي   و محص ول  فراخوان محصول، مجدد يطراح. شود اجرا و نيتدو يمشتر از تيحما و تيامن يبرا باال ياستانداردها

. افتي را آن بتوان اكسل يها گسترده صفحه و نمودارها چارچوب در يراحت به كه ستين يماتيتصم محصوالت فروش

 وج ود  فروش حوزه در يهايبازنگر و مجدد يطراح محصوالت، يفراخوان با برخورد در رقم و عدد از فراتر يهامنطق

 .دارد

 و محص ول  نفع،يذ کي عنوان به انيمشتر تا دارند عهده بر را امر نيا تيمسئول واضح اريبس صورت به كارها و كسب

 ه ر  برابر در تيامن اي خطر، و سکير اي و ضرر گونه هر وجود عدم انگريب يمنيا مفهوم. دينما افتيدر را منيا خدمت اي

 يذات صورت به ،يخدمات اي و محصول گونه هر از استفاده كه است آن امر تيواقع. باشديم بيآس اي و خطر اي و ديتهد

 .داشت خواهد دنبال به را يريپذ بيآس احتمال اي و سکير از يادرجه

 يورا در( . caveat emptor« )باش مواظب داريخر يا» عنوان تحت داشت وجود يقانون نگاه کي 6111 دهه در

 ه ر  بازار و دارد د،ينمامي يداريخر آنچه از ياديز دانش داريخر كه نيا بر يمبن داشت وجود ياساس دهيا کي نگاه نيا

 از و باخ ت  رن گ  ك م ك م «  باش مواظب داريخر يا» قانون 6991 دهه در. كرد خواهد هيتنب حوزه نيا در را يسركش

 يكاالها نهيزم در كامل اطالعات يمشتر كه است ممكن غير اغلب رايز رسيدينم نظر به معقول اديز و افتاد تيمحبوب

 .هستند مسئول بازار محصوالت هيكل برابر در كارها و كسب امروزه. باشد داشته شده ديتول

. شدند ريپذ تيمسئول محصوالت يمنيا برابر در كارها و كسب كار، و كسب ياجتماع يهاارزش در شرفتيپ و توسعه با

 ني  ا ب ه  پاس خ  هنوز اما. داننديم يمشتر به بيآس برابر در يمال مسئول را هاشركت ييقضا يهاهيرو و محاكم امروزه

 چيه بدون يمحصوالت كه است رممكنيغ نيا شود؟يم تيرعا محصوالت ديتول در يمنيا چگونه كه است سخت سؤال

 يش تر يب يمن  يا بيضر و شوند ديتول يشتريب دقت با محصوالت چه هر كه داشت توجه ديبا. شوند ديتول يخطر گونه

 :باشديم ريز شرح به محصوالت مجدد يفراخوان از يريجلوگ يبرا روش ده. هستند دتريمف انيمشتر يبرا باشند داشته

 .باشد يمنيا يمبنا بر محصوالت يطراح -6

 .شوند يمنيا تست ياحتمال خطر گونه هر يبرا محصوالت -1

 .ديينما كسب را محصول يمنيا توسعه مورد در را دانش و اطالعات نيآخر-4

 .ديده آموزش محصول يمنيا به نسبت را انيمشتر-4

 .ديينما رصد را خود محصوالت يمنيا عملكرد-5

 .ديده انجام گسترده قاتيتحق خود محصوالت يمنيا حوادث و مسائل مورد در-6
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 .ديكن افتيدر را خود محصوالت يمنيا اشكاالت گزارش-7

 .ديكن اجرا را محصوالت يفراخوان جامع برنامه شده، جاديا ينقص و مشكل اگر-1

 .كنيد تبديل خود كارهاي ناپذير جدايي جز  به تبديل را خود را گيريگزارش سيستم-9

 .بگيريد درس گرانيد و خود اشتباهات از-61

 يك  ينزد در يزن دگ  خط ر  ي ا  غ ذا  يك  يژنت راتيي  تغ شياف زا  همانن د  مختلف يهابيآس مورد در مردم عموم امروزه

 خاص ي  يياي  جغراف منطق ه  ب ه  محدود صرفاً محصوالت خطرات ريتأث امروزه. دارند يجد ينگران ياهسته يپسماندها

 .كرد اشاره يگاو جنون يماريب وعيش به توانيم هابحران نيا از. شود ليتبد يجهان مسئله کي به توانديم بلكه ستين

 :محصول تيمسئول. 1-9

 از انيمش تر  ب ه  وارده خسارات جبران برابر در كنندگان ديتول تيمسئول به(Product Liability) محصول تيمسئول

 ط ور  ب ه  را محص ول  از يبردار بهره خطر توانينم موارد از ياريبس در كه هرچند. دارد اشاره محصول از استفاده قبل

 يسو از و است افتهي توسعه يقانون و يحقوق يها جنبه به ياخالق جنبه از محصول تيمسئول امروزه. داد پوشش كامل

 در اي ن  و اس ت  ش ده  ليتب د  بزرگ اريبس موضوع کي به و دارد وجود حوزه نيا در ياديز ياجتماع يهاينگران گريد

 و كسب براي هادادگاه احكام مالي پيامدهاي. شوديم مرگ و بيآس ،يضيمر جاديا باعث محصوالت كه است يموارد

 .افزايدمي حوزه اين اهميت بر نيز كارها

 يكل حالت در. دارد يقانون جنبه يبرخ و ياخالق جنبه يبرخ كه دارد وجود محصول از استفاده مورد در يخطرات همواره

 با محصول كه افتديم اتفاق يزمان ديتول در اشكال. شوندمي مشكل دچار استفاده و ديتول ،يطراح مراحل در محصوالت

 يط ور  ديتول خط كه افتديم اتفاق يزمان يطراح در اشكال. ستين همپا و همسان كننده ديتول انتظار مورد يهايژگيو

 ك ه  افت د يم اتفاق يزمان استفاده زمان در اشكال. شوديم محصول در بالقوه خطرات جاديا باعث كه باشد شده يطراح

 .باشد نداشته يدسترس محصول از منيا استفاده جهت مناسب دستورالعمل کي به يمشتر

 آن باشند داده صيتشخ خود محصوالت از استفاده مورد در را شده ينيب شيپ خطرات كنندگان ديتول اگر يعيطب طور به

 مسئول زين خطرات نيا قبال در دكنندگانيتول كه دارد وجود نشده ينيب شيپ يخطرات همواره يول نمود خواهند اعالم را

 س ت يبا دكنن دگان يتول ك ه  اس ت  شده نيتدو يياستانداردها خطرات، نيا از يبرخ پوشش و شناخت منظور به. هستند

. دهن  د ك اهش  را محص  والت ني  ا از يب  ردار به ره  خط ر  ت  ا ن د ينما ارائ  ه را خ ود  خ  دمات و محص ول  آن مط ابق 

 (6694-6696،ص 1111)كلب،

 بتوان تا آمدند وجود به ييابزارها و نهادها كنند،يم ادعا كه آنچه برابر در محصوالت تعهد و تيمسئول گرفتن نظر در با

 اش اره  جامع تيفيك تيريمد و گما،يس شش به توانيم ابزار نيا از. نمود نيتضم و شناخت بهتر چه هر را هاآن تيفيك

 (554،ص 1111بوچهلتز،)كارول و . نمود
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 تبلیغات اخالق -2

 رقاب ت  يگرم. گيردمي شكل يگذار متيق و محصول تشابه غات،يتبل قالب در خود يرقبا با تجاري هايسازمان روابط

  ساخت؟ را محصول کي همانند توانيم چطور اي نديگويم چه غاتيتبل كه كنديم جاديا را ييتنگناها اغلب

 :غاتيتبل يمحتوا. 2-1

 در غاتيتبل ايآ. شود دار خدشه توانديم آنها يراست و يدرست زانيم چه به اما. رساننديم فروش به را محصوالت غاتيتبل

  ر؟يخ اي  هستند ريپذ تيمسئول مخاطبين در نامناسب يرفتارها قيتشو برابر

 شيافزا را يزندگ تيفيك سطح توانديم و دارد را خود ديمف و خاص يكاركردها كه است اقتصاد در يموثر ابزار غاتيتبل

 ك ه  اس ت  ني  ا اس ت  وارد ام ر  ني  ا به كه ييانتقادها. ميريبگ دهيناد را غاتيتبل يمنف راتيتأث نبايد حال عين در. دهد

 بخ ش  ك ه  آن ج ه ينت. كند اضافه آنها به را ارزشي اينكه بدون دهديم شيافزا را خدمات و محصوالت متيق غاتيتبل

 .ندارد بر در يمشتر يبرا ارزشي شود،يم نهيهز محصول يبرا كه يپول از يمهم

 را انيمش تر  تيرض ا  و يزن دگ  س طح  ياس تانداردها  و اس ت  بازار ستميس از يديمف بخش غاتيتبل كه معتقدند يبرخ

 غاتيتبل نگاه نيا از. است انيمشتر يازهاين و كاال مورد در اطالعات عيتوز جهت موثر يابزار غاتيتبل. دهديم شيافزا

 .است محصول توسعه و انيمشتر يساز آگاه منظور به موثر يراه

 غ ات يتبل. كن د يم   ارائه يمشتر به را ياديز اريبس مطالب افتهي ساخت ريغ غاتيتبل معتقدند غاتيتبل منتقدان مقابل در

 .دارد را خود خاص مشكالت امر نيا كه كنديم جلب هافروشگاه سمت به را مردم صرفا

 اري  اخت در را اطالع ات  و كن د يم کيتحر را رقابت. است شده ليتبد آزاد كار و كسب ستميس ياتيح انيجر به غاتيتبل

 در را يق  يدق اطالعات رقبا يبرا نيهمچن. دهديم شيافزا را يمشتر سهيمقا قدرت تواندمي كه دهديم قرار انيمشتر

 .سازديم فراهم محصوالت به هاواكنش و محصوالت فروش مورد

 ازي  ن يكاف و قيدق شفاف، اطالعات به امروزه كنندگان مصرف ،يدگيچيپ شيافزا نيهمچن و محصول هزاران وجود با

. باشديم محصول مورد در ميمستق اطالعات مجموع( Clear Information) شفاف و آشكار اطالعات. دارند مبرم

 Adequate) يك اف  اطالع ات . دارد ميمس تق  ارتب اط  اعتم اد  ب ا (Accurate Information) قي  دق اطالع ات 

Information )سازديم فراهم ارياخت در يها نهيگز از انتخاب نيبهتر قدرت. 

يم   بي  ترغ و قيتشو آن گريد هدف باشد،يم اطالعات ساختن فراهم جوامع در غاتيتبل مشروع اهداف از يكي گرچه

 اي محصوالتشان ديخر به آنان بيترغ و قيتشو يتجار غاتيتبل اهداف كه دارند انتظار امروزه انيمشتر از ياريبس. باشد

 ه ا شركت تالش از مردم از ياريبس قتيحق در. دارند قبول يتجار ستميس از يبخش عنوان به را آن و باشد خدماتشان

 وجود مردم مورد در مشترك نقطه ک. يبرنديم لذت محصوالتشان فروش منظور به آور جانيه يهاراه از استفاده يبرا

 نس بت  زين يمنف يكردهايرو حال نيا با. باشديم عالقه مورد يتجار غاتيتبل نيآخر مورد در كردن صحبت آن و دارد

 ق ات يتحق. دهن د يم   دست از را خود تحمل و صبر مردم عموم كه دارد وجود يشواهد و ليدال. دارد وجود غاتيتبل به

 .دارند غاتيتبل به نسبت يمنف نگاه کي دهندگان پاسخ از درصد 61 دهديم نشان كه يابيبازار
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يم قرار انيمشتر به ييپاسخگو مقدم خط در را هاشركت و ابدييم شيافزا روز هر غاتيتبل حوزه در ياخالق يها گزاره

 .گيردمي قرار توجه مورد  غاتيتبل از استفاده سو  از ياجتماع و ياقتصاد يها نهيهز غاتيتبل از يمنف يهاجنبه در. دهد

 :غاتيتبل از استفاده سو .2-2

. رنديگيم قرار بحث مورد هستند ياخالق موضوعات با مرتبط كه غاتيتبل از سو استفاده انواع از مورد چهار بخش، اين در

 . يظاهر يهاتيجذاب يريكارگبه و اغراق و غلو پنهان، قيحقا مبهم، غاتيتبل از عبارتند هاتيموقع نيا

 :پهلو چند و مبهم غاتيتبل -

 ادراك و يمع ان  جاديا باعث امر نيا و است مبهم خود خدمات و محصوالت يمعرف جهت هاشركت غاتيتبل از ياريبس

 كلمات يريكارگبه امر نيا يبرا راه کي. گردد مبهم توانديم غاتيتبل كه دارد وجود ياديز اريبس يهاراه. گردد متفاوت

ينم گمراه را يمشتر كه شوند يمدع و رنديگ بكار را هاآن تواندينم هاشركت كه هستند كلمات از يبرخ. است دوپهلو

 درك در يگمراه   و ابه ام  جاديا باعث كلمات نيا يريكارگبه. است« كمک» كلمات نيا از يكي مثال عنوان به. سازد

 يه ا عب ارت  و كلم ات  از استفاده ساخت، پهلو دو و مبهم غاتيتبل توانيم كه گريد راه. است غاتيتبل مفهوم و مطلب

 . است دهيچيپ

 :پنهان قيحقا -

 در را اطالع ات  و قيحق ا  يتمام كه دارد اشاره ياقدامات به كه است« پنهان قيحقا» غاتيتبل از استفاده سو از نوع کي

 يبرخ   خاطر به توانينم كه معتقدند غاتيتبل امور اندركاراندست البته. دهندينم قرار انتخاب منظور به انيمشتر ارياخت

 .برشمرد را مسائل و قيحقا تمام مسائل، از

يم غلط باور کي جاديا باعث كه يانتخاب راه همانند را يقيحقا هاشركت كه شوندمي ترجدي يزمان ياخالق يهاگزاره

 قلم رو  ج اد يا يب را  اني  بازار ت الش  شوديم غلط باور جاديا باعث كه پنهان قيحقا از گريد يك. يدارنديم انيب شود،

 انواع از گريد يكي. شونديم يواقع متيق متوجه تازه ديخر از پس انيمشتر و هستند پنهان اغلب هامتيق. است يمتيق

 .شوديم داده شينما يونيزيتلو يهاشينما و هالميف در كه است ديتول محل مورد در غيتبل پنهان، قيحقا

 :زيآم اغراق يادعاها -

 گمراهي به را انيمشتر اغراق، از گيريبهره با خدمات، و محصوالت سود كسب منظور به تواننديم نيهمچن هاشركت

 و محص والت  زي  آم اغ راق  فيتوص   براب ر  در همواره انيبازار. است كردن پف به معروف اغراق انواع از يكي. ندازنديب

. ش ود م ي  ييشناسا كنندگان مصرف و مردم توسط موارد از ياريبس در غاتيتبل در اغراق نيا. هستند محصول خدمات

 شوند داده سوق ستندين خوب كه ييكاالها ديخر سمت به را مردم -6 شوديم ذيل موارد باعث غاتيتبل در كردن اغراق

 ه اي فرص ت  - 4 ياب د  ك اهش  كردند غيتبل يخال تو صورت به كه يهاشركت يبرا غاتيتبل ياثربخش و يوربهره -1

 .دهنديم دست از ستميس به را خود اعتماد انيمشتر - 4 و شوندمي داده دست از خوب غاتيتبل

 :يظاهر يهاتيجذاب -

 و ن د ينما کيتحر ليدل بدون را انسان ياحساس يازهاين و احساسات تا اندشده استفاده يظاهر يهاتيجذاب غاتيتبل در

 ني  ا از يك  ي. دارد وج ود  ياخالق   يها گزاره تيرعا مورد در ياديز يهاينگران نجايا در. دهند سوق يخاص سمت به
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 ت،يج ذاب  ژ،يپرس ت  ق درت، ) كنن د يم   ارائ ه  غ ات يتبل كه هستند يزيچ همان ندرت به محصوالت كه است نيا ليدال

 (. يظاهر يهاتيجذاب ريسا و تيمقبول

 :غاتيتبل مورد در خاص و زيبرانگ بحث يها گزاره. 2-9

 و خ اص  گزاره هفت نجايا در. هستند گذار ريتأث كه دارند وجود يگريد يرهايمتغ فوق، در شده ذكر عامل چهار جز به

 .دهيممي قرار بحث مورد غاتيتبل حوزه در را است افتهي خاص تيموضوع رياخ يهاسال در كه زيبرانگ بحث

 : 11يا سهيمقا غاتيتبل -

 يا س ه يمقا غ ات يتبل دارد وج ود  غاتيتبل نهيزم در مطرح يمنف نكات از يكي عنوان به كه غاتيتبل يهاکيتكن از يكي

 .شوديم سهيمقا بيرق و گريد شركت با شركت کي محصوالت ميمستق طور به آن در كه است

 ح ق  يوني  زيتلو يه ا ش بكه  س ال  انيس ال  يبرا. است بوده تابو کي همواره غيتبل کي در رقبا محصوالت از بردن نام

 نيا با هم نيا. شد دانسته مجاز امر نيا 6971 سال از اما. اورنديب خود غاتيتبل در بيرق محصوالت از ينام كه نداشتند

 .داشت خواهد همراه به كنندگان مصرف يبرا را يشتريب اطالعات امر نيا كه استدالل

 به تا دارند وجود يدولت ريغ و يدولت ينهادها كه چند هر. جنگنديم هم با بيرق عنوان به كارها و كسب حاضر حال در

 ن وع  نيا. است كمتر عمل نيا مورد در هاتيمحدود يجهان يكارها و كسب توسعه زمان در. دهند سامان سرو امر نيا

 ه م  و ياس ه يمقا غ ات يتبل اني  قربان ه م  ك ه  دارد وجود يسؤاالت همواره. دارد بر در را خود خاص يهانهيهز غاتيتبل

 ني  ا هستند؟ گريهمد با محصول برند دو سهيمقا دنبال به واقعاً انيمشتر ايآ. پرسنديم غاتيتبل نيا از كنندگان استفاده

 هي  پا ب ر  را يمشتر يصدا نهيزم در خود يقاتيتحق يهاروش هاشركت اگر مخصوصا است، ياتيح اريبس سؤاالت ليقب

 .دهند شيافزا ياسهيمقا غاتيتبل

 :غاتيتبل در يجنس امور از استفاده -

 كار شنهاديپ زنان از يگروه كه يزمان 6971 سال از امر نيا. است ياخالق يهاگزاره از يكي يجنس امور از يريگ بهره

 در مشترك سوژه کي به امر نيا امروزه حال. شد شروع رفتنديپذ را يمل ييهوا خطوط به مربوط يونيزيتلو غاتيتبل در

 .است شده ليتبد غاتيتبل از ياريبس

 غ ات يتبل در يجنس امور از استفاده مخالف مردم از درصد 46 ديگرد مشخص است گرفته صورت راًياخ كه يقاتيتحق در

 16 تنه ا  و نبودن د  بود، شده استفاده يجنس امور از آن غاتيتبل در كه يمحصوالت ديخر به ليما زين درصد 66 و هستند

 داش ته  دنبال به را فروش تواندينم تنهايي به يجنس امور است دهيگرد مشخص حال نيا با. رفتنديپذ را امر نيا درصد

 .سازد منحرف را آن و دهد كاهش را خدمت و كاال به توجه توانديم يجنس امور يريكارگبه يحت. باشد

 دختران يروان سالمت و کيزيف بر توانديم غاتيتبل در يجنس يهاسوژه عنوان به جوان زنان از يريگ بهره سو گريد از

 دختران از دسته نيا يرو بر ديشد ياهيسو تغذ اثرات نيهمچن و نفس به اعتماد كاهش باعث امر نيا. باشد گذار ريتأث

 .گردديم
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 :كودكان و غاتيتبل -

 يوني  زيتلو غ ات يتبل ژهيو به غاتيتبل اهداف عنوان به كودكان از استفاده غات،يتبل نهيزم در داغ اريبس موضوعات از يكي

 جعب ه  نيا از را ييمحتوا چه آنان حال. گذراننديم ونيزيتلو مقابل در را خود وقت عمده كودكان اغلب امروزه. باشديم

 كنند؟يم افتيدر ييجادو

. هس تند  هاآن قيسال و عادات ميحر در نهادن قدم دنبال به هاشركت نيبنابرا و هستند فردا كنندگان مصرف كودكان

 ك ه  دي  گرد مش خص  است گرفته صورت كه يقاتيتحق اساس بر. هستند كودكان در يوفادار جاديا دنبال به هاشركت

 .هستند انيبازار يبرا هدف جامعه نيبهتر منظور نيهم به و ندارند ياافتهي توسعه صيتشخ توان سال 1 ريز كودكان

 احس اس  نيا. شوديم احساس شيپ از شيب نهيزم نيا در استانداردها وجود ضرورت كودكان حوزه در غاتيتبل توسعه با

 .است ساخته فراهم را حوزه نيا در يغاتيتبل اصول ياجرا و بيتصو و نيتدو نهيزم ازين

 :فقرا انيم در يابيبازار -

 يهاكارت صنعت در. زننديم بيج به فقرا انيم در يابيبازار قبل از را يمناسب يسودها كار و كسب از ياگسترده فيط

 دس ت  ب ه  يب را  زين ريفق مردم. كننديم ارائه متيق متوسط از فراتر باال سکير به را يمال خدمات عيصنا نيا ،ياعتبار

وام از يري  گ بهره با و كننديم دايپ سوق هاشركت نيا سمت به خودرو و نيماش ليقب از خود يازهاين از يبرخ آوردن

 .دهنديم پاسخ را ازهاين نيا نيسنگ يها

 س طح  لي  دل به اغلب نانيا. رنديپذ بيآس اريبس قشر نيا. است كننده مصرف به رساندن بيآس فقرا، انيم در يابيبازار

 نيا و ندارد ياطالعات رنديگيم قرار غيتبل مورد كه يخدمات و محصوالت درست و يواقع يهامتيق سطح از نييپا سواد

 .دهنديم هاآن خورد به را خدمات و محصوالت نيا كارها و كسب كه است يحال در

 :يالكل مشروبات غاتيتبل -

 در ام ر  ني  ا شياف زا  است ينگران هيما شيپ از شيب امروزه آنچه يول است داشته وجود يالكل مشروبات مورد در غيتبل

تيشخص   از يريگ بهره ها،لميف قالب در غيتبل جز به كه شوديم ليتبد دغدغه به شتريب يزمان امر نيا. است ونيزيتلو

 .شوديم حوزه نيا در كودكان دادن دخالت باعث غيتبل امر در يكارتون يها

 :گاريس غاتيتبل -

 دگاهي  د کي   در. اس ت  نب وده  غاتيتبل حوزه در حمالت آماج معرض در گاريس و اتيدخان عيصنا اندازه به يصنعت چيه

 از يمين از شيب كه است مانده يباق يقانون محصول تنها همواره گاريس معروف قول به. است يخطرناك محصول گاريس

 و جوان ان  يب را  تنب اكو  ص نعت  غ ات يتبل م ورد  در ياخالق دغدغه نگاه نيدوم در و كشد؛يم را خود كنندگان مصرف

 .دارد وجود سواد، كم انيمشتر با ييبازارها

 :ستيز طيمح و يسالمت مورد در ادعا -

  و محص والت  از يري  گ به ره  ب ه  انيمش تر  قيعال. است شيافزا روبه يستيز طيمح و يسالمت يهاژست با غاتيتبل

 است؟ يواقع اعتقاد کي نيا ايآ. است شيافزا به رو يستيز طيمح و يسالمت يهاشيگرا با يخدمات
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 ب ازار  نيا كردن گرم دنبال به ابانيبازار د،ينمايم جلب را انيمشتر ستيز طيمح و يسالمت مورد در ادعا نكهيا ليدل به

 هم مسئله نيا. افتي وفور به ييغذا عيصنا در توانيم را امر نيا. نباشد درست ادعا نيا دارد امكان كه يحال در هستند

 .كنديم صدق محصول به مربوط ياجزا ريسا و يبند بسته مورد در هم و است مطرح محصول خود مورد در

 : غاتيتبل خزش. 2-4 

. نامن د يم   غ ات يتبل خ زش  را باش د  داشته وجود كجا هر در يا ندهيافزا و مستمر طور به توانديم غاتيتبل كه ييهاراه

 مش اهده  را غاتيتبل توانيم كجا هر در امروزه. كنديم مشاهده را غاتيتبل 4111 از شيب نفر هر امروزه شوديم برآورد

 ... و يخيتار يهامكان دكتر، مطب مدرسه، اتوبوس ها،كتاب متن نمود،

 يك ابل  يه ا ونيزيتلو و نترنتيا توسعه امروزه. كرد جستجو يرسان اطالع يابزارها توسعه در توانيم را امر نيا ليدال

 .است افتهي نفوذ زين غاتيتبل نسبت نيهم به و است پركرده را ادارات و هاخانه تمام يفضا

 : 19ضمانت. 2-5

. ن د ينما مح دودتر  را خود داتيتول برابر در بودن مسوول زمان تا كننديم استفاده ضمانت واژه از كنندگان ديتول امروزه

 .دينما تيحما محصول و دستگاه به وارده صدمات برابر در را يمشتر ضمانت كه است آن بر قرار

 پست قالب در يمجاز يايدن در امر نيا. است شده ليتبد مهم اريبس مقوله کي به ضمانت کيالكترون تجارت توسعه با

 كرد؟ ديبا چه ضمانت مسئله با هست يمجاز يفضا در كه ييهاينظم يب با حال. ابدييم معنا

 نيا. است يكل يهانهيهز و ضمانت زمان حوزه در دهديم نشان را خود افتهي توسعه يهاضمانت در كه ياخالق مسائل

 و ه م  تمام ضمانت برگه چاپ مقام در هاشركت از ياريبس. دهديم نشان ينيگزيجا نهيهز در ژهيو به را خود هانهيهز

نم ي  نشان خود از را توجهي قابل اقدام چيه ضمانت مقابل در يريپذ تيمسئول مقام در يول رنديگيم بكار را خود غم

 (554،ص 1111كارول و بوچهلتز،. )دهند
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 گذاريقیمت اخالق -3

   شود؟يم پرداخت يمشتر يسو از متناسب متيق کي شهيهم ايآ است؟ مناسب يمتيق چه

 قال ب  در آن در ك ه ( ت رويج  و عي  توز محص ول،  كنار در) است يابيبازار يهاختهيآم اصلي اجزاي از يكي يگذارمتيق

 مربوط ه  خ دمات  اي و محصول يبرا پول ارزش از زانيم چه كه شوديم فيتعر فروشنده و مشتري بين  ايپو ندييفرآ

 اف ت يدر و دي  خر دنب ال  ب ه  ش ه يهم دارانيخر. دارند يمتفاوت اهداف تبادل نديفرآ در فروشنده و داريخر. گردد پرداخت

 خ ود  س ود  يح داكثر  شياف زا  دنبال به فروشنده كه يحال در هستند، ممكن متيق نيكمتر با خود خدمات و محصول

 .است

 ك ه  كن د يم   بي  ترغ را فروش نده  ب االتر  يهامتيق يكل طور به. دهديم قرار ريتأث تحت نيز را تقاضا و عرضه متيق

 داريخر نييپا متيق. كندينم بيترغ محصوالت از يشتريب زانيم ديخر به را داريخر اما دينما ديتول را يشتريب محصول

 كه شودمي مطرح اينقطه نجايا در. كندينم بيترغ ديتول به را فروشنده كه يحال در كنديم كاال يتقاضا به بيترغ را

. است يمساو محصول کي يبرا تقاضا و عرضه نقطه نيا در. نديگويم( price equilibrium) متيق تعادل آن به

 .كنديم ديتول امكان حد تا كننده ديتول و خرديم را محصول از يشتريب يواحدها داريخر مت،يق تعادل در

 ك ار  و س ر  داري  خر و فروشنده مناسب رفتار و دوستانه و مطلوب رقابت مسائل با يگذارمتيق مقوله در ياخالق مسائل

 بازيگران است الزم و شده بازار در رقابت يفضا حفظ باعث يگذارمتيق نهيزم در شده انجام اقدامات يكل طور به. دارد

 و يراخالق  يغ يرفتاره ا  باع ث  اي و بزند صدمه آزاد رقابت به كه ياقدامات. كنند رفتار اخالقي صورت به عرصه اين در

 .هستند يراخالقيغ مسائل شود فروشنده و داريخر انيم ستيناشا

 :يرقابت ضد يگذارمتيق. 9-1

 به و باشديم قانون خالف يگذارمتيق نيا از يبرخ. ستديايم آزاد بازار يهاسميمكان برابر در يرقابت ضد يگذارمتيق

 يخ دمات  اي و كاال فروشنده( price discrimination) يحيترج يگذارمتيق در. هستند زين ياخالق ريغ آن دنبال

 يب را  م ت يق اس ت،  ييباال كشش يدارا خدمات اي كاال ارزش كه يزمان. دهديم ارائه متفاوت يهامتيق با را يخاص

 را امك ان  ني  ا ام ر  ني  ا دارد، ارتباط ديخر تيكم با زين مواقع يبرخ متيق. است ايگسترده فيط برگيرنده در يمشتر

 ب ا  دارد امك ان  م ت يق. باشد داشته را بزرگ حجم در اي و ياقتصاد صرفه و زانيم به ديخر يمشتر كه سازديم فراهم

 يه ا ارزش از داري  خر و فروش نده  يدو ه ر  تيوض ع  ني  ا در باش د،  مرتبط آنان اقامت محل اي و انيمشتر يبازاربند

 ك ه  ده د يم   فروش نده  ب ه  را اجازه نيا كامل يحيترج يگذارمتيق فروشنده، نگاه از. رنديگيم بهره يمكان ياقتصاد

متيق از نوع نيا. است همراه رغبت با زين پرداخت نيا و پردازديم را متيق نيشتريب كه بفروشد يمشتر به را محصول

 را ش ود يم   پرداخت انيمشتر توسط كه يحداكثر و باال يهامتيق با تقاضا تابع از را ينامحدود نقاط يحيترج يگذار

 از يس طح  هر توانديم كامل يحيترج يگذارمتيق. دارد همراه به را ديخر از يمتفاوت ريمقاد هركدام كه كندمي ايجاد

 .باشنديم كاال ديخر جهت پرداخت به راغب كه هستند انيمشتر حداقل نجايا در رديبرگ در را فروشنده يهايخروج

 يب را  را يمتف اوت  يمنوه ا  هارستوران از ياريبس مثال يبرا. است ياخالق يحيترج يگذارمتيق اشكاالت از ياريبس

 م ت يق باش گاه  تيعض و  اي   و ك وپن  از ك ه  يانيمش تر  ب ه  ه ا س وپرماركت . دهنديم شنهاديپ ساالنبزرگ و كودكان
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 م ت يق. رنديگيم نظر در كودكان يبرا كمتر متيق با ييهاطيبل نماهايس. دهنديم فيتخف كننديم استفاده سوپرماركت

 حال ت،  ني  ا در. ردي  گ ق رار  استفاده مورد هم ندارد دست در را بازار انحصار فروشنده كه يزمان توانديم يحت يحيترج

 و ن ام  به يوفادار حفظ منظور به يگذارمتيق در عمل يآزاد از يادرجه از اما است فعال يرقابت يبازارها در فروشنده

 .دهديم رخ بازار يبند بخش اي و محصوالت يهايژگيو در ژهيو به امر نيا. است برخوردار يتجار نشان

 يبرا شده انجام يهانهيهز ريز متيق كه يزمان همانند باشد، رانگريو و چپاولگر ماهيت در ديشا يحيترج يگذارمتيق

 چپاولگران ه  يگ ذار قيم ت . ش ود يم   ارائ ه  و ميتنظ   بازار از كوچک يرقبا كردن خارج منظور به اي و خاص انيمشتر

(predatory price discrimination) باشد اخالقي نيقوان با تضاد در تواندمي. 

 ك ه  كننديم توافق گريهمد با فروشندگان از يتعداد آن در كه است ينديفرآ (price fixing) يگذارمتيق در يتبان

 يزم ان  فق ط  يگذارمتيق در يتبان يعني تيموقع نيا. بفروشند يخاص بازار در مشخص متيق با را محصول آنان جمع

 نيا كه جيينتا مناطق، از ياريبس در. دهند انجام را كار نيا خود شرفتيپ منظور به كننديم توافق فروشندگان كه است

 کي عنوان به بازار سران يرهبر به مواقع از ياريبس در امر نيا. است يرقانونيغ يسطوح در دارد دنبال به يگذارمتيق

 .باشديم استفاده مورد راهبرد

يم(resale price maintenance) مجدد فروش متيق حفظ ،يرقابت ضد يگذارمتيق در اقدامات از گريد يكي

 عم ده  يگ ذار م ت يق يرفتاره ا  بتوان د  تا كننديم وضع را ينيقوان دكنندگانيتول كه افتديم اتفاق يزمان امر نيا. باشد

 ي ي اجرا فروشندگان انيم در آزاد يكم رقابت انيم در نيا. ندينما تيريمد را خود محصوالت فروشان خرده و فروشان

 ف روش  از پ س  خدمات به و شده حفظ محصول از يكل ريتصو تا كنديم كمک امر نيا. باشديم زين سودآور و شوديم

 . شود كمک زين انيمشتر

 (:unfair pricing) رمنصفانهيغ يگذارمتيق. 9-2

 و انحص ار  ج اد يا باع ث  رمنص فانه يغ يگ ذار م ت يق يه ا کيتكن. است يراخالقيغ امر کي رمنصفانهيغ يگذارمتيق

– price) يفروش  گران. شد خواهد دارانيخر بر فشار باعث زين رمنصفانهيغ يگذارمتيق. گردديم بازار در يناهنجار

gougingزي  ن يرق انون يغ مواق ع  از ياريبس در و يراخالقيغ يامر كه است رمنصفانهيغ يگذارمتيق اشكال از يك(ي 

 شياف زا  كه يحال در دهنديم شيافزا را ابيكم يكاالها يبرخ متيق فروشنده كه افتديم اتفاق يزمان امر نيا. هست

 دس ترس  در نيگزيج ا  يكااله ا  كه افتديم اتفاق ييجا در اغلب يفروشگران. ندارد كاال ديتول با يارابطه چيه متيق

. شوديم انجام زين يعيطب يايبال و بحران مواقع در اي و افتديم اتفاق كمبود كه يزمان در يفروشگران نيهمچن. ستندين

 .دارند دست در را بازار انحصار كوتاه و موقت صورت به كننديم يفروشگران كه فروشندگاني

 يزم ان  ام ر  ني  ا. اس ت  اخالق خالف يگذارمتيق انواع از گريد يكي(deceptive pricing) بندهيفر يگذارمتيق

 اني  م ينادرست سهيمقا دهد، نشان نادرست يالمللنيب سطح در را خود يكل يها نهيهز فروشنده کي كه افتديم اتفاق

في  تخف س پس  و ساخته متورم را متيق يمصنوع صورت به ابتدا اي و دهدمي انجام رقبا ريسا و خود محصوالت متيق

 مجموع ه  کي عنوان به خدمات اي و محصوالت بنده،يفر يگذارمتيق از يگريد شكل در. كندمي اعالم نامربوط يها

 برساند فروش به زين را تقاضا مورد كمتر محصوالت كه دهديم را امكان نيا فروشندگان به امر نيا. رسنديم فروش به

 .بپردازد پول ندارد ازين كه يمحصوالت برابر در ستيبا داريخر مقابل در
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 ه ا نهيهز جا نيا در است رمنصفانهيغ يگذارمتيق يهاروش از گريد يكي زين (hidden costs) پنهان يها نهيهز

 از يبرخ   ينگه دار  يه ا  نهيهز اي يمال يها نهيهز نقل، و حمل و يريبارگ. شوندينم داده نشان وضوح و يدرست به

 . هستند پنهان يها نهيهز

 ني  ا در. اس ت  يگ ذار متيق يراخالقيغ اشكال از گريد يكي(manipulative pricing) كارانه دغل يگذارمتيق

 م ت يق از كمت ر  محصول کي متيق كنديم فكر كه شوديم ارائه داريخر به هامتيق از يا مجموعه ،يگذارمتيق نوع

 روش نيا در. است كارانه دغل يگذارمتيق انواع از يكي(even pricing-odd) خرد يگذارمتيق. است آن يواقع

. باشديم است داده رخ واقعاً كه آنچه از كمتر هانهيهز كه كنديم فكر داريخر كه شوديم انجام يصورت به يگذارمتيق

 ده د  س وق  باور نيا سمت به را يمشتر تا كنديم مشخص دالر 9,99 را محصول کي متيق فروشنده مثال عنوان به

 داري  خر ب ه  فروش نده  كاران ه،  دغل يگذارمتيق از يگريد شكل در. دارد دالر 61,11 از كمتر يمتيق محصول نيا كه

 ك ه  اس ت  معتقد داريخر نجايا در. دهد انجام يگريد زمان در را پرداخت و دينما يداريخر را خود يكاال دهديم اجازه

 بر يگذارمتيق شامل كارانه دغل يگذارمتيق از گريد شكل. شوديم ينقد ديخر به نسبت نهيهز كاهش باعث امر نيا

 يگ ذار م ت يق ن وع  ني  ا. باشديم كاال از يخاص حجم ديخر برابر در فيتخف شنهاديپ و مشخص محصول ديخر يمبنا

 .شوديم ييجو صرفه باعث كاال از واحد دو ديخر كه كند فكر يمشتر شوديم باعث و شده انيمشتر يسردرگم باعث

 (:just price) منصفانه متيق مفهوم. 9-9

 ني  ا. زدي  خيم بر منصفانه متيق مفهوم از يگذارمتيق مورد در يريگ ميتصم مبحث در اخالق حوزه از ياديز مباحث

 هي  پا عن وان  ب ه  را ع ت يطب قانون فلسفه مفهوم منصفانه متيق يتئور. افتي راه ياقتصاد اتيادب به 66 قرن از مفهوم

 هي  اول م واد  نهيهز جمع از عبارتست محصول کي مورد در منصفانه متيق. دهديم قرار استفاده مورد ياقتصاد تفكرات

 در. دي  آيم   دس ت  به دهد،يم را مناسب يزندگ سبک کي اجازه آنان به كه كاركنان دستمزد و حقوق اضافه به د،يتول

 در يدار هيس رما  تفك ر  ب ا  منصفانه متيق يتئور. دهديم نشان را خدمت و كاال کي يذات ارزش منصفانه متيق واقع

 بازار بر يمبتن اقتصاد در كه هستند ييزهايچ تجارت و فرهنگ كه است فرض نيا بر يمبتن منصفانه متيق. است تضاد

 .باشند داشته يخاص گاهيجا توانندينم آزاد

 اس ت  معتق د  يتئور نيا. هستند هاشركت از ترمحترم هاخانواده و كاركنان كه شوديم فرض منصفانه متيق يتئور در

 س ت يبا فروش ندگان  ك ه  اس ت  آن انگريب منصفانه متيق نيبنابرا. هستند ديتول نديفرآ در ياصل هيسرما كار يروين كه

 كار يروين ارزش بر يمبتن مطلوب و خوب تبادل. كنند افتيدر را خدمات و كاال ديتول در كار يروين و هياول مواد نهيهز

 .كند فراهم را كاركنان يزندگ تيفيك بهبود به توجه نهيزم توانديم كه است فروشنده يبرا

 از اب د، ييم   ك اهش  كار يروين نهيهز اي و داتيتول كه طييشرا در. ستين منصفانه متيق محاسبه در فاكتور تنها سود

 .سازنديم فراهم دارانيخر يبرا را الزم قيمت كاهش كه رودمي انتظار هافروشنده

 بازرگان ان  نيبن ابرا . باش د يم   حيصح روابط دنبال به وارسته انسان كه است اصل نيا بر يمبتن منصفانه متيق يتئور

 منصفانه متيق يتئور در فرض و اصل چهار نيبنابرا. شود يزير هيپا اصل نيهم اساس بر متيق و بوده وارسته ستيبا

 :باشديم ريز شرح به

 .فروشدينم يامبادله و يعيطب يهامتيق از شتريب را خود محصوالت و كاال فروشنده -6
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 ده د ينم   شياف زا  را خ ود  يهامتيق كار و كسب در خود رفته دست از گاهيجا يابيباز خاطر به فروشنده-1

 (اقتصادي بد اوضاع از ناشي هايخسارت جبران)

 .دهدينم شيافزا را خود يهامتيق يعيطب يبال در فروشنده-4

 .دهدينم شيافزا را خود يهامتيق خود، محصول تثبيت از شدنجمع خاطر از پس فروشنده-4

 ك ه  كارهاس ت  و كسب ياساس يراهبردها از يكي همواره باال حاتيتوض با متناسب يگذارمتيق حال هر به

 (6664-6666، ص 1111كلب،. )شود يريكارگبه يدرست به ياخالق يها گزاره با متناسب ستيبا
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 مالی امور و اخالق -4

. اس ت  ش ده  مح دود  يم ال -ياقتص اد  هي  نظر در آن نق ش  به تنها يمال جامعه در اخالق نقش امروزه رسديم نظر به

 در ياخالق   اق دامات  فضا، نيا در. انددهيد ملموس ثروت يساز حداكثر چارچوب در را اخالق معاصر، يمال اقتصاددانان

 . اندگرفته قرار توجه مورد رفتار بر يتيمحدود عنوان به خود بالذات و هياول نقش

 گف ت  توانينم ينيقي طور به واقعاً رايز است يرمنطقيغ يطرف از. رسديم نظر به مبهم هم و يمنطق ريغ هم نگاه نيا

 اس ت  مبهم گريد طرف از. باشد شده منجر شركت يواقع و داريپا ملموس، سود به تينها در ياخالق ريغ يرفتارها كه

 ب ه  ن ه  و اس ت  گرفت ه  قرار توجه مورد يرفتار زشيانگ عنوان به اخالق اخالق، فلسفه ساله 1111 خيتار طول در رايز

 (. 6994 ،91دابسون) تيمحدود کي عنوان

يكل شكل به بلكه. نبود يرقانونيغ رفتار جهينت تنها ،1111 سال در كايآمر متحده االتيا يمال يبازارها درون از انفجار

نب ود،  يق انون  ري  غ يهاتيفعال كرد، فلج را يجهان ياقتصادها گريد و كايآمر متحده االتيا اقتصاد كه ييهاتيفعال تر،

 و دول ت  در نيق وان  واض عان ) باش د  يرق انون يغ يه ا تي  فعال بح ران  ليدل كه نشده اثبات هنوز گفت توانيم حداقل

 عل ت  ك ه  دانن د ينم   و سرگردانند همچنان داد رخ كار و كسب در كه ياخالق يهافضاحت از پس يقانون يستمهايس

 يبزرگ يهاانيز و ضرر تاًينها كه يشكل به بودند ياخالق ريغ ييهاتيفعال ها،تيفعال آن از ياريبس امّا،(. ستيچ ياصل

 و ن و يترو) بودن د  تع ارض  در انص اف  و تيش فاف  ،يريپ ذ تيمسئول مانند ياخالق اصول از يتعداد با و كرده ليتحم را

 (. 4: 1166 ،96نلسون

 مباح ث  در مه م  ني  ا به ستيبايم كارها و كسب و هاشركت به اعتماد جاديا در آن نقش و اخالق تياهم به توجه با

 ف راهم  را راستا نيا در سالم تيفعال نهيزم مناسب يهااستيس وضع با ستيبايم زين هاحكومت. شود توجه شتريب يمال

 .ميدهيم قرار يبررس و بحث مورد را يمال امور در اخالق با مرتبط موضوعات نيترمهم از يبرخ ادامه در. كنند

 :يمال مسائل: كار و كسب اتيعمل. 4-1

نيماش سيگر پول پرداخت تا يداخل يهاكنترل و نقد پول از: گردديبرم هاآن يمال مسائل به هاشركت امور از ياريبس

 هيسرما انيجر و استفاده يچگونگ نهيزم در يفراوان يهاچالش با كارها و كسب. يخارج يكشورها در شركت آن يها

 . مواجهند خود

 انح الل  و يليتعط تا ميكن يبررس كه شركت کي يديتول امور از: است برخوردار يخاص گاهيجا از شركت در يمال امور

 ه ا آن جامع ه  و طيمح   ه ا، آن رفاه گذارد،يم اثر خود كاركنان بر آن واسطه به شركت كه يزيچ آن هر نيهمچن آن،

 يفراوان   يه ا گ روه  منافع در تعادل جاديا ازمندين هانهيزم نيا در يريگميتصم. است شركت يمال امور با ارتباط يدارا

 پرسنل توانديم يقدق نظارت نبود. كنديم فراهم زين آن از استفاده سو  يبرا را ييهانهيزم،ياهيسرما امور كنترل. است

 را ش ركت  آن ين ابود  است ممكن كه بزنند يخاص يهااستفاده سو  و اقدامات به دست تا كند وسوسه را شركت کي

 و اطالعات شود؟ كنترل توانديم هااستفاده سو  ايآ دارند؟ دست در اطالعات زانيم چه است؟ متهم يكس چه. زند رقم
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 و س هامداران  رفت ار  اطالعات، يعموم انتشار نيهمچن و دهديم قرار اشيمال يهاگزارش در شركت کي كه ياعداد

 اطالع ات  بر گذارانهيسرما و سهامداران. دهديم قرار ريتأث تحت و كرده كنترل را هيسرما بازار در گذارانهيسرما گريد

 ه دف  ني  ا ب ا  كايآمر در 1111 سال در 91ياوكسل-سربانز قانون. كننديم هيتك هاشركت حيصر و صادقانه شده منتشر

 ه ا گزارش نيا شتريب تيشفاف به منجر و رديپذ صورت يمال يهاگزارش بر يشتريب يداخل يهاكنترل كه شد بيتصو

 امر نيا بلكه م،يهست مواجه ياخالق يهابحران و مسائل با تنها نهباشند، كننده گمراه يمال يهاگزارش كه يزمان. شود

 .هستند كامل اطالعات و تيشفاف بر يمتك اًيقو هانيا يدو هر رايز گذارد،يم اثر زين ياقتصاد يهاستميس و بازارها بر

. اثرگذارن د  يب ازار  اعتماد و بازار تيشفاف بر ياديز اريبس زانيم به درآمد تيريمد و يمال يهاگزارش در موجود مسائل

 است؟ اثرگذار زانيم چه به كند؟يم عمل چگونه ست؟يچ درآمد تيريمد. هستند مهم اريبس درآمد تيريمد مسائل فهم

  نگرند؟يم آن به ياخالق دگاهيد از رانيمد و حسابداران چگونه

يم صورت شده گزارش يدرآمدها كاهش اي شيافزا منظور به رانيمد توسط كه است ياقدامات مجموعه درآمد تيريمد

 م دت  بلن د  در هم و مدت كوتاه در هم شركت ياقتصاد يسودآور يبرا مطلوب يريتصو بتوان آن واسطه به تا رديپذ

 سر تا را شركت يفعل درآمد خواهنديم( باشند شده منصوب تازه كه باشند يرانيمد اگر خصوصاً) رانيمد يبرخ. داد ارائه

 ب ه  كنن د؛  جل وه  معم ول  از شتريب و تربزرگ اريبس ارقام، و اعدادبعد، دوره در كه يطور به دهند نشان نييپا ممكن حد

 حاص ل  بزرگ رشد نيا كه است بوده هاآن ماتيتصم و هاآن تيريمد واسطه به كه برسد نظر به طور نيا كه ياگونه

 يه ا ط رح  شياف زا  اي   تحقق منظور به كه شوديم رانيمد توسط ياقدامات مجموعه شامل درآمد تيريمد. است شده

 يه ا گ زارش  از شهيهم كه چه آن رو، نيا از. كنند شتريب را شركت سهام ارزش تا رديگيم قرار استفاده مورد يدرآمد

 گزارش در«. دهنديم ادامه وقفه بدون را رشدشان هاشركت كه است سال يهاسال يبرا» كه است نيا ديآيم بر يمال

 «.است سال نيا در ما هدف نيترمهمسهم، هر درآمد شيافزا: »شوديم ذكر جمله نيا كايآمر بانک ساالنه

 اليس   نيقوان چارچوب در رانيمد يهاتيخالق توسط و است متنوع روديم كار به درآمدها تيريمد يبرا كه يهاوهيش

 س ؤاالت  كنن ده  ط رح  ك ه  ش ود يم   داده حيتوض يحسابدار يهاکيتكن از يبرخ ادامه در. شوديم محدود يحسابدار

 يط ور  را بازار و بستانكارانگذاران،هيسرما از ياريبس ق،يطر نيا از اندتوانسته هاشركت و است يجد يقانون و ياخالق

 .دارند يسالم يمال تيوضع كه كنند هيتوج

 ت ا  كن د يم   كم ک  درآم د  تيريمد از نوع نيايكي ازانواع روش هاي مديريت درآمد است.  كالن يهانهيهز يبازساز

 گ ر يد شركت ديخر به مبادرت شركت ک(. يشوديم ادي آن از« 93بزرگ حمام» عنوان با عمدتاً كه) شود پاك ترازنامه

 يهانهيهز آن نكردن گزارش با و بعد دوره در رايزپردازد،يم شركت آن تملک يبرا راستا نيا در ياديز نهيهز و كنديم

. برس ند  نظ ر  ب ه  بهت ر  اريبس   ام ور  كه كند يكار توانسته كه است آن يهاكنترل و ديجد و مؤثر تيريمد نيا افزوده،

 را خ ود  بع د  دوره در و ش ود  مربوط ديخر دوره به هانهيهز از ياريبس ممكن يجا تا كه است نيا جا نيا در ياستراتژ
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 ب ا  س ه يمقا در بع د،  دوره در رايز كند،يم جلوه مثبت و باهوش اريبس بعد ،يمال دوره در ريمد حالت نيا در. ندهد نشان

 . داشت خواهد يحداقل اريبس يهانهيهز قبل دوره

 و دي  خر نهيهز روش، نيا دراست.  94خالقانه ديخر يحسابداريكي ديگر از روش هاي مديريت درآمد استفاده از روش 

 چ ه  آن از شيب را يبازساز يهانهيهز كه است نيا رانيمد ليتما. شوديم داده نشان« 95نديفرآ يط» شكل به تملک

 نش ان  يواقع   يه ا نهيهز از فراتر و شتريب را ديتجد يهانهيهز و كنند ييگوگزافه آن مورد در و دهند نشان هست كه

 مث ال،  عن وان  ب ه . كنند رهيذخباشند، كرده نهيهز كه آن بدون است، شده داده صيتخص آن به كه را ييهاپول و دهند

 ريتص و . ده د يم   اختصاص هانهيهز نيا جبران يبرا را دالر ارديليم دو و ورزديم مبادرت ديخر کي انجام به يشركت

 دي  خر ني  ا جب ران  يواقع يهانهيهز اما. برسد نظر به بد كامالً كه شده يطراح ياگونه به سال آن در شركت يدرآمد

 يهانهيهز از يبخش و انجامديم طول به سال سه تا دو حدود قتيحق در كه شوديم عيتوز زمان طول در شركت يبرا

(. اس ت  نش ده  خ رج  ش ده  داده اختصاص زانيم به) باشد نشده خرج هرگز است ممكن ديخر نيا يبرا افتهي اختصاص

يم   يگ ذار نام شدهينيبشيپ يهانهيهز اي نرم يهانهيهز اغلب است شده داده اختصاص منظور نيبد كه ييهانهيهز

 . باشد هاآن مانند و وتريكامپ مشاورهد،يجد يهااستخدامآموزش، مانند يموارد شامل توانديم و شود

 يه ا ف رض شيپ از کيتكن نيامعروف است.  96ينيريش كوزه كردن رهيذخيكي ديگر از روش هاي مديريت درآمد به 

 يمخف هاانيز نيا. كند ينيبشيپ را يگارانت يهانهيهز اي ها،وام انيز فروش، يهابازگشت تا كنديم استفاده يرواقعيغ

 ق رار  ريتفس   مورد ديبا ياديز مسائل و) زد گره يخاص سال اي فصل به توانينم را نهيهز نيا رايز شونديم داشته نگه

 درآم د  ت ا  كنن د يم   اس تفاده  ه ا رهي  ذخ نيا از هاشركت(. رديبگ يجا دسته نيا در ديبا ييهانهيهز نوع چه كه رنديبگ

 رقم را مطلوب اثر بتوانند تا كننديم استفاده ريذخا نيا از باشد خوب درآمدها تيوضع كه يزمان. باشند داشته يكنواختي

 مخ ارج  ني  ا. كنن د يم   اس تفاده  رهيذخ نيا از شوند فارغ يعملكرد مشكالت و مسائل از خواهنديم كه يزمان و زنند

 . است ينيريش كوزه يديكل عنصر ياطياحت

 كه هستند آن از تركوچک اريبس هاآن كه كننديم استدالل رايز كننديم اجتناب يخاص اقالم ضبط و ثبت از هاشركت

 و تي  اهميب   را ه ا آن ياحرف ه  حسابداران از ياريبس كه ييجا تا هستند كوچک هاآن يآر. باشند نگران آن مورد در

 س ت، يل ني  ا در گ رفتن  قرار با توانديم كه دارد وجود تياهميب يكاال قلم صدها كه است نيا مشكل. نامنديم يجزئ

 مه م  اقالم كه نيا مورد در هاميتصم رسديم نظر به ن،يهمچن. شود توجهقابل يمال جهت از و مهم يمال بند به ليتبد

 ب ه  ك ه  كن د يم   ج اد يا رانيمد در را ياهيروح نشوند، اي شوند گزارش ديبا يخاص موارد كه نيا وت،ياهميب اي هستند

 نرم شكل به آن يافشا و انيب مورد در را ييهاراه كننديم تالش اي كرده اجتناب بد اخبار گزارش از شهيهم آن، موجب

 . كنند دايپ

 حسابرسان از ياريبس كه دهديم نشان هاپژوهش. ندارد وجود مهم يكاالها مورد در يفيتعر چيه ،يحسابدار حرفه در

 درص د  5 مث ال  عنوان بهكنند،يم استفاده شوديم منتشر كه ياطالعات آستانه سطح درصد 61 تا 5 يسرانگشت قانون از
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 و زمان از يشاخص اي دالر از يثابت زانيم از است ممكن هاآن نيهمچن. آن مانند اي هاييدارا درصد 61 اي خالص درآمد

 . كنند استفاده آن مانند

 ب ه  ن ه يهز ب االتر  نرخ درآمدها، شيافزا از منظم يالگو ک. ياست اثرگذار سهامداران ارزش شيافزا در درآمد تيريمد

 ك ه  ييه ا شركت. بود خواهد تريطوالن منظم يدرآمدها يسر باشد شتريب نرخ نيا چه هر. دهديم جهينت را 97درآمدها

 آن در الگو كه يسال يبرا را سهام بازگشت در كاهش درصد 64 متوسط طور به شكننديم را كپارچهي يدرآمد يالگوها

 9 ت ا  س هام  ن ه يهز س قوط  به منجر درآمدها در شركت يكاردست از اطالعحال، هر در. كننديم تجربه شده، شكسته

 .شوديم بازده شيافزا به منجر درآمدها تيريمد كه رسديم نظر به خالصه، طور به. شوديم درصد

 ن ه يزم ك ه  سازديم ياگونه به را درآمد تيريمد كه دارد وجود زين يگريد ييهازهيانگسهامداران، ارزش بحث بر عالوه

 يان ه يزم است ممكن كاركنان يحت و رانيمد( يحقوق) جبران يقراردادها. سازديم فراهم را كاركنان و رانيمد انتيخ

يم يياجرا رانيمد يبرا درآمد تيريمد زهيانگ. سازد فراهم درآمدها تيريمد يراستا در يجد يهازهيانگ جاديا يبرا را

 . رديبگ نشئت زين( يحقوق) جبران يهازهيانگ از ريغ يمنابع از تواند

 اقدامات گونه نيا ايآ كه است نيا مانديم ناكام درآمد تيريمد يتيريمد ماتيتصم نهيزم در آن طرح معموالً كه يسؤال

 ب ه  منجر است ممكن ،يفن مطابقت نيا اما دهند،يم قيتطب يفن اصول با را خود حسابداران و رانيمد هستند؟ ياخالق

 باش د  ش ركت  توس ط  يم ال  امور انجام يچگونگ از منصفانه و كامل يريتصو دهنده نشان كه ،يمال ييهاصورتحساب

 درآمدها تيريمد است،( شوديم شناخته شفاف عنوان با كه) اعتماد قابل يمال اطالعات بر يمتك كه يستميس در. نشود

يم   ريدرگ درآمدها تيريمد نديفرآ در كه ييهاشركت كه دهديم نشان هاپژوهش. كنديم پنهان را مربوطه اطالعات

 به منجر تاًينها خود، نوبه به امر نيا كه ندارد ياستقالل خود از كه هستند يارهيمدئتيه يدارا يشتريب احتمال به شوند

 .شوديم يمال نيتأم باالتر يهانهيهز

 گذارهيسرما ر،يمد يجا به شما اگر: »كنديم ديتأك 91تعادل دهيا بر درآمدها تيريمد و يحسابدار اصول به ديجد كرديرو

 ديبود مجبور شما و شديم عوض گاهيجا نيا اگر د؟يكن منتشر درآمد تيريمد مورد در ياطالعات چه ديداشت ليتماد،يبود

 « باشد؟ داشته ييهانهيهز چه امسال شركت ديداشت ليتما د،يبنگر شركت اتيعمل به رونيب از

 ياخالق مسائل دام در گرفتن قرار نهيزمعبارات، نيترساده به هايدگيچيپ ليتقل ده؛يچيپ يهاتيموقع با مواجهه زمان در

 اصول بر يمبتن كه ييهاسنجه از استفاده و يابيارز هنگام در مثال عنوان به. سازديم ريپذامكان احتمال نيباالتر به را

 ني  ا چرا: كند كمک ما اقدام و عمل بودن ياخالق مورد در توانديم ريز سؤاالتستند،ين يحسابدار شده رفتهيپذ ياساس

روش ك ه  دارند يتيقابل چه هاسنجه نيا م؟يكنيم هيتك هاسنجه نيا به ما چرا هستند؟ مهم شركت نيا يبرا هاسنجه

 به هاسنجه نيا سازد؟يم گمراه را يمال يهااظهارنامه كاربران؛يده گزارش يهاوهيش نيا ايآ ندارند؟ آن ينيشيپ يها

 هستند؟ هينظر واقعاً خود اي هستند هامدل بر يمبتن هاسنجه نيا ايآ دارند؟ اعتماد تيقابل زانيم چه
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 م ورد  و س اخته  آم اده  را يم ال  يهاصورتحساب كه يكسانبودند، آن يپ در سؤاالت نيا كه هاتين يبازخوان بر عالوه

 لي  دل م ورد  در منصفانه يفيتوص،يده گزارش ليبد ياستانداردها از استفاده هنگام در ستيبايم دهنديم قرار ينيبازب

 .كنند ارائه ماتشانيتصم

 س المت  مورد در منصفانه ينشيباعداد، نيا ايآ» است نيا يحسابدار و يمال يهاگزارش همه در ياخالق سؤال نيآخر

 يحت   ،ييتنه ا  به اعداد كه دارد وجود زين احتمال نيا ن،يا بر عالوه« دهد؟يم بدست شركت يعملكرد و يمال يقيحق

 كنند فراهم را ياخالق يهاچالش نهيزم و ندهند بدست شركت از شفاف يريتصو لذا و نباشند، يكافباشند، منصفانه اگر

 (. 155-166: 1119 ،99نگيجن)

 يمال امور در اخالق. 4-2

. است مرتبط يهدف هر منظور به يپول منابع تيريمد و صيتخصد،يتول همچون يامور با ياگسترده شكل به يمال امور

يزندگ تا رنديگيم وام و كرده يگذارهيسرما انداز،پس را پول افراد آن در كه شوديم يفرد يمال امور شامل يمال امور

 اوراق و س هام  قي  طر از يتجار يهاسازمان كه است يشركت يمال امور ،يمال امور از يگريد گونه ببرند؛ شيپ را شان

 ياقتص اد  ديتول به مربوط يهاتيفعال بتوانند تا كننديم تيريمد كرده، جذب را خود ازين مورد هيسرما و ييدارا ه،يسرما

 مانن د  ييابزارها قيطر از را خود يدرآمدها هادولت كه است يعموم يمال امور ،يمال امور گريد نوع. ببرند شيپ را خود

 توس ط  يم ال  خدمات نيا. كننديم خرج شهروندان به خدمات ارائه راه در را هاآن و كرده نيتأم يريگ قرض و اتيمال

 مانن د  يم ال  يه ا واس طه  توسط نيهمچن و رديگيم قرار مبادله مورد يمال يابزارها و پول هاآن در كه يمال يبازارها

 . شوديم ليتسه ،يمال خدمات كنندگاننيتأم گريد و هابانک

 ،يمال امور در. شوديم برده كار به يمال يهاتيفعال نهيزم در كه شوديم ياخالق ييهنجارها شامل يمال امور در اخالق

 نق ش  خ اطر  به تنها امر نيا. است برخوردار يفراوان تياهم از شود، انجام ياخالق يهنجارها مطابق هاتيفعال كه نيا

 يفراوان ييهافرصت ليدل به بلكه ست؛ين ياجتماع و ياسيس ،ياقتصاد ،يفرد يهاحوزه در يمال يهاتيفعال مهم اريبس

. كنند عمل يراخالقيغ شكل به تا كند وسوسه را افراد است ممكن كه دارد وجود يمال يدرآمدها كسب يبرا كه است

 ينهاده ا  و ه ا دادگ اه  توس ط  و اندشده ذكر يحكومت مقررات و نيقوان در يمال امور در ياخالق يهنجارها از ياريبس

 مقررات يدهشكل و يگذارقانون تيهدا با اوّالً را خود نقش نيا. دارند ياتيح ينقش اتياخالق. شونديم اعمال يمقررات

 يكل   ط ور  ب ه . ده د يم نشان شوندينم كنترل مقررات و نيقوان توسط كه ييهاحوزه در رفتار و عمل تيهدا با اًيثان و

 .هستند ياخالق ياساس اصول كنندهمنعكس ،يمال يهاتيفعال بر حاكم ياخالق يهنجارها

 تواف ق  ب ه  امور يبرخ سر بر نيطرف آن، در كه رديگيم خود به را يمال يقراردادها شكل ،يمال يهاتيفعال از ياريبس

 ك ه  ييآنج ا  از. هستند قرارداد از ييهاگونه كدام هر سهام مبادالت و يبانك يهاوام مثال، عنوان به. رسنديم دوجانبه

يم   ش ود يم گرفته كار به يمال امور در كه ياخالق يهنجارهادارند، كار و سر قراردادها با يمال يهاتيفعال از ياريبس

 اتياخالق يتمام باًيتقر. يقرارداد الزامات تيرعا و بستن قرارداد در انصاف: شوند يبنددسته مهم عنوان دو ليذ توانند
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 ب اش  بن د يپا تعهداتت به» و(!« قرارداد بستن در) باش منصف: »شود داده ليتقل يكل اصل دو به توانديم يمال امور در

 (!«. شوديم ديق قراردادها در كه)

 نيعن او  از يتع داد  تح ت  تواننديم زين هاآن شمارند،يب شونديم مطرح يمال امور در كه ياخالق مسائل كه يوجود با

 يه ا دغدغ ه  نيت ر مه م . يم ال  تيريم د  و يمال خدمات ،يمال يبازارها:از عبارتند نيعناو نيا. شوند يبندگروه عمده

 باشد، نامتقارن كه يامور در خصوصاً باشند، منصفانه هاآن كه است نيا سهام، يبازارها مانند،يمال يبازارها در ياخالق

 در و يم ال  خ دمات  در ياخالق   مس ائل . باشند داشته نابرابر قدرت اي اطالعات نيطرف كه دهنديم رخ يزمان امور نيا

 616لياص   ك ه  گريد يهاطرف منافع يراستا در ملزمند كه دارند، كار و سر 611هاليوك با عمدتاً هاشركت يمال تيريمد

 هس تند  معتمد نقش يدارا كه دارند كار و سر 611هانيام با هاشركت يمال تيريمد نيهمچن كنند، عمل شونديم دهينام

 ك ه  يط ور  ب ه ) باش ند  يشخص يمنافع يدارا هانيام و هاليوك كه يزمان. كنند عمل 614حقانيذ منافع يراستا در تا

 . هستند منافع تعارض يدارا كه شوديم گفته( دهد قرار ريتأث تحت گرانيد به را هاآن يرسانخدمات

 يمال يبازارها و اخالق. 4-9

 مش تقات  و ،614معامل ه  اري  اخت يه ا ب رگ  ها،يآت قرضه، اوراق ها،سهام مانند ،يمال يابزارها و پول ،يمال يبازارها در

 اي   س هام  يبازارها مانند شده يسازمانده مبادالت اي بازارها در تيفعال نيا،يكل طور به. شونديم مبادله اي شده منتشر

ص ندوق  مانند) يمال محصوالت ديخر از اعم ،يمال مبادالت از ياريبس اما. شونديم انجام يخارج ارز يبازارها اي اوراق

يم   اتف اق  بازارها نيا در زين طرف دو نيب ياختصاص مبادالت و ،(يامهيب يهااستيس اي يگذارهيسرما مشترك يها

 .افتد

 در( هاستتيفعال آن بودن رمنصفانهيغ به ناظر كه) انتقادات ررسيت از است ممكنباشد، كه ينوع هر از يبازار تيفعال

دس ت  و يب ردار ك اله  همه از شتريب) رمنصفانهيغ يتجار اقدامات به عموماً يمال يبازارها در انصاف عدم. نباشد امان

 قرارداد نديفرآ در يدشوار و( شوديم ادي آن از سطح هم ريغ يباز نيزم عنوان با اغلب كه) مبادله انجام شروط ،(يكار

 ش تر يب است ممكن يمال يبازارها در انصاف عدم اي انصاف. شونديم داده نسبت( آن اعمال و ريتفسقرارداد، ميتنظ در)

 ك ه  يص ورت  در است منصفانه ذاتاً سهام، فروش و ديخر کي مثال، عنوان به. شود يبنددسته ياهيرو اي يذات شكل به

 را يك اف  فرص ت  مبادله نيطرف كه يصورت در است منصفانه آن هيرو. باشد هاسهم يواقع ارزش كننده منعكس متيق

 اوراق از كارشناس ان  يابي  ارز خواس تار  ك ه « يآب آسمان نيقوان» ن،يبنابرا. باشند داشته سهام ارزش قيدق نييتع يبرا

 انتش ار  خواس تار  تنه ا  ك ه  يمقررات كه يحال دراست، يذات انصاف به ناظراند،شده عرضه فروش يبرا كه است يبهادار

 . باشديم ياهيرو انصاف به ناظر است مرتبط اطالعات

 ك ه  يط ور  به است يباز يبرا سطحهم نيزم کي داشتن مستلزم عادالنه، يورزش رقابت کي مانند عادالنه، بازار کي

 در ين ابرابر  همچ ون  يل  يدال ب ه  اس ت  ممك ن  يمال بازار ک. ينباشد برخوردار يخاص ناعادالنه تيمز از ،يكس چيه
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. باش د  ن ابرابر  اي   ناعادالن ه  خ اص،  يهايريپذبيآس ليدل به اي 615پردازش ييتوانا و منابع ،يزنچانه قدرت اطالعات،

 يدسترس اي باشند نداشته يكساني اطالعات ايدسته، دو كه افتديم اتفاق يزمان ياطالعات تقارن عدم اي نابرابر اطالعات

 صورت به يبازار افرادست،ين ناعادالنه لزوماً ياطالعات تقارن عدم انواع از كدام چيه. باشند نداشته اطالعات به يمشابه

 ص ورت،  هر در. دارند يدسترس اطالعات از يمتفاوت زانيم به اي هستند اطالعات از يمختلف سطوح يدارا يريزناپذيگر

 ق انون،  ن،يبن ابرا . ش ود  اس تفاده  س و   ،يگريد ضعف اي يخبريب و جهل از ط،يشرا يبرخ تحت كه ستين درست نيا

 مشترك يهاصندوق مثال عنوان به) 616يمال خدمات جادكنندگانيا و( قرضه اوراق و سهام) بهادار اوراق منتشركنندگان

يم   داراني  خر به را يكاف اطالعات كه كنند منتشر را( ييهانامه هياطالع) 617بروشورها تا كرده ملزم را( يگذارهيسرما

 يق انون  ري  غ 611محرمان ه  اطالعات اساس بر مبادله. دهند انجام اطالعات بر يمبتن يريگميتصم بتوانند يطور به دهد

 داخ ل  در ك ه  يكس ان . كنند كسب را اطالعات نوع نيا توانندينمهستند، معامله يسو آن در كه ييهاطرف رايز بوده،

 . دارند يدسترس ناعادالنه يهاتيمز بهژه،يو ازيامت يدارا يِهاتيموقع داشتن واسطه به هستند مبادله

 و رعادالن ه يغ ش ود يم   نق ض  يتعه دات  اي   حق آن واسطه به كه يمختلف طيشرا از ازيامت نوع هر داشتن،يكل طور به

ميتص م  ك ه  باش د  داشته را حق نيا داريخر تا ابدي انتشار بهادار اوراق مورد در ديبا يغاتيتبلن،يبنابرا. است رمنصفانهيغ

 يدارا ف رد ش ود،  انج ام  محرمان ه  اطالع ات  اس اس  ب ر  يامبادله كه يصورت در. دهد انجام اطالعات بر يمبتن يريگ

 اطالع ات  راي  ز اس ت  ك رده  انتيخ است داده او دست به يامانت حكم در كه خود فهيوظ در معموالً محرمانه اطالعات

 آن در ك ه ) 619س كون  دوره کي   كه را ينيقوان بتوان است ممكن. است كرده استفاده يشخص منافع يبرا را محرمانه

 كنش از سو استفاده كه كرد هيتوج شكل نيا به كنديم الزام را( كند يملغ را بزرگ قرض اي ديخر کي توانديم داريخر

 استفاده سو  مورد موارد يبرخ در كه دارند را حق نيا افراد گر،يد انيب به. است نادرست افراد گريد يتجربگيب اي 661يآن

 . رندينگ قرار

 يمال يقراردادها. اخالق و 4-4

 ب ه  يزي  چ چه كه است همراه ييهايناسازگار و اختالف با هاآن همه انيپا. اندناتمام و مبهم سربسته، اغلب قراردادها

 همه به حيصر يقراردادها خالف بر كه مبهم و حيصر ريغ يقراردادها. است شدهيم انجام ديبا يقانون و ياخالق شكل

 ش تر يب. ش ود  نق ض  يحقوق امديپ گونهچيه بدون و يراحت به توانديم است، نشده اذعان ينوشتار شكل به آن اتيجزئ

ينم   زحمتش به» آن اتيجزئ همه نوشتن كننديم فكر آن سندگانينو كه نيا ليدل به كه ناتمامند اي ناكامل قراردادها

 ييقراردادها در. باشد داشته وجود پروژه انجام ريمس در است ممكن كه ييهانانياطم عدم ليدل به اي دهديم رخ« ارزد

 شود؛يم پر 666امانت عنوان به فهيوظ به او نگرش اي مقابل طرف تين حسن بر هيتك با« هاشكاف» نياباشد، ناقص كه

 . باشند ريناپذ اتكا و نداشته اعتماد تيقابل است ممكن كه يامقوله دو
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 ش ود يم   جب ران  عهد نقض کي چگونه اي است عهد نقض يزيچ چه كه نيا قيدق نييتع در قراردادها كه نيا تاًينها 

يم يناش اندكرده عهد گريكدي با قرارداد نيطرف كه ييهاالتزام از ياخالق مسائل مشابه، موارد يتمام در. هستند ناتوان

 از يبرخ   اس ت،  دشوار باشد شده ذكر آن در موارد همه و باشد كامل كه ياوهيش به بستن قرارداد كه ييجا آن از. شود

 جاديا يخوب يكار روابط كه است آن ازمندين كه اورنديب يرو 661رابطه بر يمبتن يهابستن قرارداد به كننديم يسع افراد

 . باشد شده

 يمال خدمات. اخالق و 4-5

 وج وه  و يگ ذار هيس رما  مش ترك  يه ا صندوق ،يدالل مؤسساتها،بانک شامل كه يمال خدمات كننده ارائه مؤسسات

 ك ه  ش كل  ني  ا ب ه  كنن د؛ يم   عم ل  يمال يهاواسطه عنوان به اول وهله در شوديم يمال زانيربرنامه و يبازنشستگ

 در. برسانند انجام به را معامالتشان شوند، ريدرگ معامالت در خودشان كه نيا يجا به تا سازنديم قادر را خود انيمشتر

. دارند يمشخص فيوظا اي الزامات كه شوديم ليتبد ييهانيام اي هاليوك به هاشركت نيا ،ياواسطه شكل به عملكرد

 يمس ائل  ب ا  ،يمال خدمات دهنده ارائه يهاشركت دهد،يم رخ هانيام اي هاليوك يبرا كه ياخالق موضوعات بر عالوه

 اق دامات  در ه ا آن ل ذا  ش وند؛ يم   ريدرگ شانيهارجوعارباب اي انيمشتر به يمال محصوالت و خدمات فروش همچون

 . هستند مواجه ياخالق يمسائل با اتشانيعمل و فروش به مربوط

 119هانيام و هاليوك. اخالق و 4-6

 من افع  يراس تا  در و ش ود يم مشغول يكار به( لياص) گريد طرف از ابتين به( ليوك) طرف کي وكالت، رابطه کي در

 فروش اتيعمل تا بسپارد را اشخانه مسكن بنگاه به است ممكن خانه مالک کيمثال، يبرا. كنديم تيفعال گريد طرف

 بنگاهخانه، نيا فروش نديفرآ در. ندارد خانه مالک كه دارد يمهارت و دانش مسكن بنگاه رايز دهد انجام او يبرا را خانه

يم دارا را مهارت و دانش همان خانه مالک اگر كه كند عمل(لياص) خانه مالک طرف از ياگونه به است ملزم مسكن

 در و كند نظر صرف يشخص نفع گونه هر از نيمع ياجرت قبال در تا است رفتهيپذ ليوكرابطه، نيا در. كرديم عمل بود

 در دارد ف ه يوظ لي  وك ن،يبنابرا. كند عمل خانهصاحب منافع يراستا در تنهااست، مرتبط خانه فروش با كه يامور همه

 ي ي دارا از مراقب ت  يبرا كه است يفرد نيام. بماند وفادار لياص قبال در شوديم مرتبط تشيمسئول به كه يامور همه

 يه ا قض اوت  اِعم ال  تيمس ئول  ك ه  اس ت  يكس   او. اس ت  شده واقع اعتماد مورد گريد ارزشمند اموال اي يگريد فرد

 يكسان: از عبارتند هانيام معمول يهامثال. دارد عهده بر رانيخ منافع جهت در و ييتنها به نهيزم نيا در را 664ياطياحت

 .هاشركت 669يياجرا رانيمد و 661رؤساكار، و كسب در و،667يوص،666اياول ،665شونديم بازنشسته افراد امور يمتول كه
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يم   ف راهم  عاجزند شانهيسرما اي ييدارا تيريمد و كنترل در يليدال به كه يافراد يبرا را يارزشمند خدمات هانيام

 شوديم تيريمد و اخذ گريد يافراد توسط معموالً اندشده بازنشسته كه يافراد يبازنشستگ صندوق وجوه نيبنابرا. كنند

 ارزش مند  واقع اً  مواقع يبرخ در امانت فهيوظ. هستند مندعالقه هاآن به و دارند را هالياص به نسبت يوفادار فهيوظ كه

. اس ت  دشوار اريبس يافهيوظ است، ممكن ريغ ميينگو اگر كه هاشركت يياجرا رانيمد و رؤسا يبرا خصوص به است،

 . اندشده منع هاآن خود موافقت اي اطالع بدون لياص با رابطه واسطه به يماد منفعت گونه هر گرفتن از هانيام

 يطلبفرصت. 616منافع تعارض و 611يطلبفرصت: است همراه شده شناخته مسئله دو با( تيموميق) امانت و وكالت روابط

 روديم   انتظ ار  او از ك ه  يزانيم به نكردن تالش اي كار از رفتن طفره يبرا نيام اي ليوك ليتما به كردن يخال شانه اي

 رصد يبرا يليتما اي ييتوانا لياص كه دهديم رخ يزمان است يمحور ياصل وكالت هينظر در كه ده،يپد نيا. دارد اشاره

 ن ه يهز نيهمچن   و كن د،  نظ ارت  سهام كارگزاران بر يراحت به تواندينم يمشتر مثال، عنوان به. ندارد شيوكال رفتار

 از اس ت  ممك ن  سهام داللجه،ينت در. باشد شتريب سودش از است ممكنباشد، انجام قابل اگر يحت ينظارت نيچن انجام

 دهد؛يم انجام يمشتر يپرتفو مفرط مبادله قيطر از را كار نيا و كند استفاده سو  خود حقوق شيافزا جهت در فرصت

 يپ   در است ممكن شركت کي عامل ريمد مشابه، يشكل به. است معروف« 611ريش از گرفتن كره» عنوان با كه يعمل

 ريمد حقوق كه منظور نيبد بلكه دارد در را نفعانيذ نفع يعمل نيچن انجام كه نيا خاطر به نه باشد گريد شركت تملک

 .است معروف 614ييگشا يامپراتور به كه يعمل دهد،يم شيافزا را قدرتش و عامل

 توانيم را اقدامات نيا از يك. يداد كاهش قيدق نظارت نيهمچن و 614هااسيمق يريكارگبه با توانيم را يطلبفرصت

نيام و هاليوك ييگرا ياحرفه حس شيافزاگر،يد ابزار. كرد جاديا نيام اي ليوك به مربوط يهامشوق در رييتغ قيطر از

 يه ا تيمس ئول  ب ر  دي  تأك يبرا ياخالق يهامشوق از استفاده و ياخالق منشور فيتعر مستلزم است ممكن كه هاست

 . باشد هاآن يقانون و ياخالق

 يزم ان  منافع تعارضاست، خود منافع مطابق كردن عمل يبرا افراد يعيطب ليتما تنها آن در كه يطلبفرصت خالف بر

 در اس ت  كرده تعهد آن انجام به نسبت نيام اي ليوك کي كه يمنفعت با كه باشد يمنفعت يپ در يفرد كه افتديم اتفاق

 615سهام فروش يبرا يشتريب ونيسيكم كارگزاران به كه دهديم رخ يزمان منافع تعارضمثال، عنوان به. باشد تعارض

 ييجا آن مثال نيا در منافع تعارض. شود پرداخت گريد يهاشركت سهام فروش مقابل در شركت خود به مربوط يداخل

 616ييه ا هيسرما كه است يگريد يقيتشو فرصت يدارادارد، را انيمشتر منافع نيتأم فهيوظ كه كارگزار كه دهديم رخ

يم معامله خودشان نفع به كه يگذارهيسرما صندوق رانيمد. ندارد يپ در يمشتر يبرا را ارزش نيشتريب كه بفروشد را

 تيريم د  را آن ك ه  يصندوق يجا به را جذاب معامالت تواننديم هاآن رايز هستند روبرو يگريد منافع تعارض با كنند

 در يري  درگ ص ورت  در اس ت  ممك ن  زين يگذارهيسرما بانک کي گرانليتحل. كنند تيريمد خودشان نفع به كننديم
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 ب ر  يمبتن و يواقع كه آن يجا به است ممكن گرانليتحل يهاهيتوص رايز شوند؛ روبرو منافع تعارض با بانک مبادالت

 . شود عرضه و نييتز بانک انيمشتر نگاهداشت و جذب جهت در باشد قتيحق

 ف رد  كه معنا نيبداست؛ 617اجتناب ياستراتژ آن انواع از يكي كرد؛ تيريمد را منافع تعارض توانيم يمختلف اشكال به

 ع دم  با منافع تعارض از توانديم يدالل شركت کي گريد انيب به. نباشد متعارض منافع آوردن بدست يپ در سازمان اي

يم يگذارهيسرما صندوق کي كند؛ اجتناب شركت يداخل يگذارهيسرما يهاصندوق يبرا شتريب يهاونيسيكم عرضه

 بان ک  کي   و كن د؛  اجتناب تعارض از خودشان نفع به معامله انجام يبرا يگذارهيسرما رانيمد به ندادن اجازه با تواند

ح ل راه منافع تعارض از يريجلوگ يبرا. كند منع مبادالتش نديفرآ در مشاركت از را گرانليتحل توانديم يگذارهيسرما

 . دارد وجود زين يگريد يها

 يمال خدمات ارائه صنعت. اخالق و 4-7

 ت ا  دارن د  ف ه يوظ ه ا، آن از ياريبس مانند و كننديم تيفعال كارها و كسب مثابه به يمال خدمات دهندهارائه يهاشركت

 و بي  فر از دي  با فروشش ان  امور در هاشركت ن،يبنابرا. كنند تيرعا را ياخالق كار و كسب شده رفتهيپذ ياستانداردها

 ك ه  يغ ات يتبل از يبرخ مثال عنوان به. ندينما ارائه خدماتشان و محصوالت مورد در يكاف اطالعات و كرده اجتناب حقه

 ح ذف  ش ركت،  ينيش  يپ يعملكرده ا  م ورد  در بودن زيغلوآم جهت از شوديم انجام يگذارهيسرما يهاصندوق يبرا

 باًيتقر كه يياستانداردها از يك. ياندشده واقع انتقاد مورد سکير سطح دادن نشان كم و 611فروش به مربوط يهانهيهز

 و يمنطق   گ ذار هيس رما  کي   ك ه  دارد ياطالعات به اشاره كه است 619يكيزيف تيفيك است، شده رشيپذ يكل طور به

 641بهادار اوراق تا دارند فهيوظ يمال خدمات متخصصان. دهديم قرار لحا  مورد را هاآن يريگميتصم هنگام در محتاط

 ييه ا اس تفاده  س و   ب ا  مناسب اقدامات يبرخ. كنند شنهاديپ و هيتوص هستند مناسب يمشتر يبرا كه را يمحصوالت و

 کي   ،يام ه يب نه اد  ك ه  ده د يم   رخ يزمان يچرخان حساب. شوديم نقض 641نگيپيفل و 646يچرخان حساب همچون

. كن د  اف ت يدر يش تر يب ونيس  يكم بتوان د  ت ا  سازد نيگزيجا ديجد ياستيس با را يفعل استيس تا كند يراض را يمشتر

 كند نيگزيجا گريد يوام با را ديجد يوام تا شوديم قيتشو يمشتر کي آن يط كه است يبانكدار در ياقدام نگيپيفل

 . شود پرداخت يشتريب ياضاف يدستمزدها كه ياگونه به

 644ن زاع  از شيپ   تيحكم نامهتوافق يامضا يبرا كارمندان و هايمشتر از هاشركت درخواستِ،يمال خدمات صنعت در

(PDAA )آورال زام  يه ا تي  حكم به را هانزاع همه تا شونديم ملزم هاآن نامهتوافق نيا موجب به. است يعيطب يامر 

 يهاتيحكم منتقدان يبرخ اما دارد، دادگاه به كار كشاندن به نسبت ياريبس منافع تيحكم كه يوجود با. دهند ارجاع

 ني  ا. باشد يمشتر اي كارمند از يكاف تيحما يژگيو فاقد است ممكن رايز كننديم يتلق رعادالنهيغ را يالزام و ياجبار
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 ن،يا بر عالوه. باشند يخاص 644يصنعت تعصب و ليتما يدارا تيحكم ئتيه ياعضا كه است صادق يزمان ژهيو به امر

 . كنند امضا را نامهتوافق نيا ديبا و ندارند، يگريد انتخاب استخدام، يتقاضا كردن پر هنگام در انيمشتر

 همچ ون  يم وارد  در دادگاه در تشانيشكا بيتعق و يريگيپ يبرا كارمندان حق ،ياجبار تيحكم لهيوس به يرأ صدور

 . كنديم عيضا را آزار و تياذ و ضيتبع

 يهاوام دادن از هابانک اگر. زانديانگيم بر را بودن ياخالق يهاينگران كه دارد دنبال به ياريبس اثرات هابانک يدهوام

 يشهر فضاي شتريب يزشت و يدگيپوس به امر نيا كنند، امتناع دارند قرار شهر محروم مناطق در كه ييهاخانه به يرهن

هيسرما قانون توسط كايآمر متحده االتيا در اصطالح نيا. است معروف 645يقرمزكشخط به امر نيا. شد خواهد منجر

 يازهاين تا كرديم ملزم را هابانک كه گرفت قرار استفاده مورد يبعد نيقوان و 6977 سال در 646جامعه در مجدد يگذار

 اعتبار صيتخص تياولو ستيبايم هابانک قانون نيا موجب به. كند برطرف را خدمتشان محل منطقه در مردم ياعتبار

 مانند كالن ساز و ساخت يهاپروژه كه يبزرگ يهابانک. دهند صيتخص دارند حضور آن در كه يامنطقه يازهاين به را

 ب ر  هاپروژه نيا اثر يابيارز در شكست يبرا كردنديم يمال نيتأم افتهيتوسعه كمتر يكشورها در را هالوله خط و سدها

 يمال نيتأم را 647اِنرون مانند ييهاشركت كارانهبيفر مبادالت هاشركت كه يموارد. شدند واقع انتقاد مورد يمحل مردم

 .ختيبرانگ هابانک نيا تيمسئول مورد در را يسؤاالت كردند

 يمال تيريمد. اخالق و 4-8

 ك ه  ني  ا ني ي تع و ش ركت  کي   يبرا را هيسرما شيافزا فهيوظ شركت، کي يمال ارشد ريمد خصوص به،يمال رانيمد

 و كرده اتخاذ را شركت يمال ماتيتصم يمال ارشد ريمد ريتعب کي به. دارد را شود گرفته كار به ديبا هيسرما نيا چگونه

 در بلك ه  س ت ين ش ود  استفاده بهادار اوراق كدام كه نيا مورد در ماتيتصم نيا اما دهد،يم گسترش را شركت يپرتفو

 ب ه  ناظر يهايپورتفو قيطر از توانيم را شركت ک. يشود دنبال كار و كسب يهافرصت كدام كه است نيا با رابطه

 در كن د يم نييتع كه است رابطه نيا در ياهيسرما يبندبودجه. شناخت فروشديم اي خرديم كه يكار و كسب خطوط

 يم ال  س اختار  کي ديبا يشركت هر. رديپذ صورت يگذارهيسرما نيا چگونه و شود يگذارهيسرما ييكارها و كسب چه

 همه. شوديم ميتقس تعهدات گريد و 649يبده،641هيسرما صاحبان حقوق شكل به شيهاهيسرما آن يط كه باشد داشته

 .نفعانيذ ثروت يساز حداكثر: شوديم داده جهت شركت به مربوط هدف کي توسط ماتيتصم نيا

 و ش ركت،  يم ال  رانيمد فيوظا اي ياخالق تعهدات: رنديگيم يجا عيوس دسته دو در يمال تيريمد در ياخالق مسائل

 يماتيتص م  به يقبل دسته. سهامداران ثروت يساز حداكثر هدف و نفعانيذ كنترل با شركت کي يسازمانده اتياخالق

 نيق وان  كه است مرتبط دولت با شتريب آخر دسته كه يحال درشود،يم اتخاذ شركت يمال رانيمد توسط كه است مربوط

 . كنديم وضع را يشركت تيحاكم
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 يمال رانيمد فيوظا. اخالق و 4-3

 و كنند تيريمد محتاطانه يشكل به را شركت کي يهاييدارا تا دارند فهيوظ كه هستند ييهانيام و وكال يمال رانيمد

 نيا. كنند استفاده آن سهامداران و شركت منافع يراستا در و كرده اجتناب يشخص نفع ريمس در هاييدارا نيا صرف از

 يه ا گ زارش  ك ردن  يكاردست و يبرداركاله نيهمچن و منافع تعارض و رمجازيغ معامالت از خاص شكل به فهيوظ

 .كنديم يريجلوگ بهادار اوراق مبادالت و شركت يمال

 يبرا و درآمدها يكاردست منظور بهمشتقات، دهيچيپ مبادالت و ترازنامه از خارج محاسبات در يمال يمهندس از استفاده

 يحت  . زان د يانگيم   بر يمال رانيمد يبرا را يقانون و ياخالق مهم سؤاالت كه است جيرا ياقدام،يدولت مقررات از فرار

 ك ه  ش ود  موجب را يحسابدار در تيشفاف عدم است ممكن يمال يمهندس شود، اجرا يحسابدار نيقوان همه كه يزمان

 . كند محروم شركت يمال قيدق تيوضع مورد در قيدق اطالعات داشتن از را دارانهيسرما

 را عم وم  منظ ر  در يهاشركتشد، بيتصو 1111 سال در كه 641ياوكسل-سربانز قانون 416 بند مشكل، نيا حل يبرا

 ياخالق عمل و صداقت ياستانداردها دربردارنده منشور نيا. كرد ارشد يمال رانيمد يبرا ياخالق منشور نيتدو به وادار

 اطالعات فهم قابل و موقع به ق،يدق عادالنه، كامل، يافشا،ياخالق شكل به منافع تعارض حل همچون يموارد و است

 . شوديم شامل را يدولت يياجرا نيقوان و مقررات با ييراستا هم و

 يمبتن   كه دارد وجود زين يگريد موارد دارد، عهده بر نيام اي ليوك کي عنوان به يمال ريمد کي كه يفيوظا بر عالوه

 ب ه  پاس خ  و ،يورشكس تگ  اع الم  س ک، ير زاني  م ني ي تع هنگ ام  در خصوص به رد،يگ قرار توجه مورد ديبا اخالق بر

 ام ا  كن د يم   ري  درگ زي  ن را ش ركت  يم ال  ريمد موارد نيا كه يوجود با. هاشركت گريد تملک به مربوط يشنهادهايپ

 .است رهيمدئتيه و عامل ريمد عهده بر عموماً يريگميتصم تيمسئول

 سکير

 يهاسکير مستلزم شتريب يهاپاداش نوعاً و كند نييتع را سکير از يمناسب سطح ديبا كار و كسب حوزه در شركت هر

ش ركت  دهنديم حيترج ندارد، ييتنها به شركت کي به يميمستق يبستگ ثروتشان كه سهامداران، معموالً. است شتريب

 هاآن ثروت كه -شركت كاركنان و رانيمد كه چه آن به نسبت سکير از يباالتر سطح ها،آن يپرتفو در موجود يها

 يب را  ك ه  كنن د يم شنهاديپ يمال نيتأم اتينظر ن،يا بر عالوه. رديبگ نظر در -است شركت کي تنها به وابسته داًيشد

( ش ود يم   دهينام 646گانهي سکير كه) ييتنها به يشركت هر يبرا سکير سطح داران،سهام سهام مناسب يساز متنوع

 ش واز يپ به كه را ياياستراتژ ديبا سهامداران يحت. است مهم يستميس سکير اي يبازار سکير تنها و است تياهميب

 عم ل رو، ني  ا از(. باش د  ب اال  يك اف  اندازه به آن يديعا كه يصورت در البته) دهند قرار توجه مورد روديم يورشكستگ

 در. شود يمنته سکير پر اريبس ياستراتژ کي به است ممكن كننديم خدمت سهامداران منافع به تنها كه يمال رانيمد

 س ؤال . كن د يم رانيمد خود و قرضه اوراق صاحبانكنندگان،نيتأمكارمندان، متوجه را يخطرات،يراهبرد نيچنحال، هر

 كه يطور به شركت کي سکير شيافزا منظور به يمال رانيمد اقدام ايآ» كه است نيا دينمايم رخ جا نيا كه ياخالق

 «. است؟ ياخالق ياقدامببرند؛ سود هابخش گريد نهيهز با سهامداران
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 يورشکستگ

 ورود ام ا . شود ليتحم آن به است ممكن يورشكستگ يگاه آن باشد، عاجز خود يهايبده پرداخت از شركت کي اگر

 االتيا در يورشكستگ قانون. باشد شركت کياستراتژ اهداف به دنيرس يبرا يابزار است ممكن يورشكستگ طهيح به

 اي كرده اجتناب كنديم اعالم قانون كه ينيسنگ يهانهيهز پرداخت از تا شوديم استفاده هاشركت توسط كايآمر متحده

. كنن د  م ذاكره  آن م ورد  در دوب اره  اي كرده يخال شانه نيسنگ يقراردادها گريد و يجمع توافقات از كه نيا اي بكاهند؛

 ت ا  كنن د يم   اع الم  ورشكس ته  را خود ستندين ده سود اما هستند خود قروض پرداخت به قادر كه ييهاشركت از يبرخ

 يسازمانده نديفرآ از يجزئ كه ييهاگروه گريد و بستانكاران كاركنان، با تعامل در را يشتريب فشار اعمال قدرت بتوانند

 چند هر. ريناپذاجتناب تيموقع کي نه است کياستراتژ يانتخاب يورشكستگ ت،يوضع نيا در. كنند اعمال هستند مجدد

،(زد مث ال  ت وان يم   را ييك ا يآمر يهانيراليا يبرخ نمونه عنوان به) دهد نجات را شركت است ممكن ياستراتژ نيا

 . است يورشكست قانون از استفاده سو  ينوع ياستراتژ نيا معتقدند منتقدان

  تملک

 دس ت  از ن د يفرآ ني  ا در را كارشان دارد احتمال كه را يكاركنان جمله از ياديز يهاگروه است ممكن هاشركت تملکِ

 ص احبان . سازديم متأثر دهنديم دست از را شانياقتصاد گاهيپا كه يمحل جوامع نيهمچن. دهد قرار ريتأث تحت بدهند

 انديمدع منتقدان از يبرخ. شونديم خسارت متحمل اوراق نرخ كاهش ليدل به ،ياهرم ديخر نديفرآ نيا در قرضه اوراق

 همه منافع ستيبايمدارند، سهامداران منافع نيتأم يراستا در تيموميق و امانت فهيوظ كه يكسان عنوان به رانيمد كه

 . اندكرده وضع تملک ضد نيقوان نهيزم نيا در كايآمر يهاالتيا از يبرخ يحت. رنديبگ نظر در را متأثر يهابخش

 نفعانيذ مثابه به رانيمد/ يمال و يحسابدار يهاحرفه ياخالق فهيوظ. 4-11

،يم ال  زاني  ربرنام ه . باش ند يم هاآن يمال منافع از مراقبت با انيمشتر رفاه نيتأم مسئول يمال و يحسابدار يهاحرفه

 ينهاده ا  و يگ ذار ارزش متخصصان داران، بانک مشترك، يگذارهيسرما يهاصندوق رانيمد حسابداران، كارگزاران،

. كنند گزارش را مردم گريد ييدارا و پول و كرده نيتضم را اعتماد قابل و قيدق معامالت و مبادالت تا مسئولند گرمهيب

 ان رون،  يه ا ش ركت  در كه يمال يهافضاحت اما هستند؛ مشخص قانون يدارا عيصنا از يبخشحِرَف، نيا از ياريبس

 و حرص ،يميت و يفرد يهاقضاوت،يشركت فرهنگ داد نشان داد رخ بزرگ يهاشركت گريد و 641اندرسون آرتركو،يتا

 به اعداد و اسناد رييتغ به اشعار كه ياصطالحشود؛يم« 644هاكتاب پختن» به منجر يدرستكار و امانت در ضعف و طمع

،يم ال  يب ردار ك اله . دارد م ردم  به غلط اطالعات دادن و اختالس منظور به صداقت رهيدا از خارج و يرقانونيغ شكل

 ني  ا انيمتص د  يرق انون يغ يه ا تيفعال از يبخش سهامداران، يهايگذارهيسرما و كاركنان ييدارا با يقماربازسرقت،

 يه ا تي  فعال نيچن   انج ام  ه ا شركت ياخالق يمنشورها نيهمچن و يدولت نيقوان يبرخ كه يوجود با. بود هاشركت

 . دارد تداوم همچنان مشكالتاست، كرده اعالم ممنوع را يرقانونيغ

 ناظران و ارشد نيمسئول جانب از فشار( 6: )از عبارتند شوديم ياخالق ريغ يهاتيفعال سبب هاحرفه نيا در كه يعوامل

( وج دان  ،ييگ و راس ت ) يدرس تكار  و امانت در ضعف( 1! )يمتيق هر به اوقات يگاه ،«سود يساز حداكثر» منظور به
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( 4) كاه د؛ يم   كاركن ان  و گ ذاران هيسرما ها،يمشتر ارزش از كه يشركت يهافرهنگ( 4) كاركنان؛ و ناظرانرهبران،

 و منفع ت  تع ارض ( 5) ؛ياتي  مال يبرداركاله و،ياتيمال يهااظهارنامه،644يمال يهاصورت رييتغ يبرا انيمشتر يتقاضا

 و ياحرف ه  يهانقش نيب مبهم و نامشخص يهانقش( 6) و كننده؛ يبازرس شركت و يمشتر نيب مستقل بازرس نبود

 ب ه . اس ت  مرتبط زين يساختار و ياجتماع مسائل با يااندازه تا مسائل نيا. حرفه و يمشتر يهاتيمسئول نيب و يفرد

 نيا. كنديم قيتشو را آن و كرده ديتأك مدت كوتاه يفصل يدرآمدها بر كايآمر متحده االتيا يمال ستميسمثال، عنوان

 (. 59: 1119 ،645سيو) شوديم رفت اشاره آن به باال در كه يفيضع اقدامات و فشارها جاديا سبب امر
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 معنوي حقوق و اخالق -5

 ني  ا. است موارد ليقب نيا از تيحما دنبال به تيرا يكپ و يتجار يهانام نيقوان دارد؟ تعلق گرانيد به دهيا يزمان چه

 .دهديم نشان را خود (patents)ساخت ازيامت قالب در هادهيا

 م دت  يب را  ن د يفرآ اي و محصول مواد، اختراعات، مورد در يانحصار كنترل منظور به يدولت هيدييتأ کي ساخت ازيامت

 ديمف بر يمبتن ساخت ازيامت هيدييتأ. است شده ليتبد كار و كسب ينوع به خود ساخت ازيامت امروزه. است يخاص يزمان

 ممانعت گرانيد توسط خود اختراع و محصول ديتول از يقانون ثيح از دارند حق ازيامت صاحبان. باشديم محصول بودن

 اي و محصول ديتول به آنان نشان و نام قالب در تا ندينما واگذار زين گرانيد به را ازيامت نيا تواننديم آنها همچنين. كنند

 وج ود  ديش د  صورت به زين ساخت ازيامت حوزه در رقابت كه داشت توجه ستييبا. بپردازند آن فروش و ديخر و صادرات

 در آن از كه است آور سود يصورت در ساخت ازيامت ،ياقتصاد سود ثيح از. است ييگرا انحصار ينوع ساخت ازيامت. دارد

 كسب يبرا ژهيو به امر نيا و است سخت اريبس ساخت ازيامت حفظ. شود حفاظت هاسرقت اي و يقانون يهاچالش برابر

 .است ترسخت اريبس يقيحق افراد و كوچک يكارها و

 ازي  امت به مربوط مباحث يقانون ثيح از و دارند عهده بر را ساخت ازيامت از حفاظت تيمسئول ياديز يهاسازمان امروزه

 .است مهم اريبس قانوني مسائل كنار در نيز ساخت ازيامت به مربوط ياخالق يها جنبه يول كننديم دنبال را ساخت

 ازي  امت كاره ا  و كس ب  از يبرخ   در. شوديم محسوب ييدارا و يعيطب حق کي ساخت ازيامت ،ياخالق يمبان اساس بر

 ادييز يهافرصت خود اختراع با توانديم مخترع ک. ينمود كسب سود آن از توانيم كه است يانسان حق کي ساخت

 كه هستند نابغه افرادي مبتكران كه داشت توجه ديبا. باشد داشته يمناسب منافع هافرصت نيا قبال در و سازد فراهم را

 .ندينما ارائه را خود محصول بتوانند تا كننديم كار سخت

 در محص والت  و ه ا نشان و نام قانون و قاعده از خارج يريگ بهره ساخت، ازيامت نهيزم در ياخالق يها دغدغه از يكي

 دغدغ ه . وندديپيم وقوع به شتريب يفناور انتقال در امر نيا. است ياقتصاد رشد منظور به افتهي توسعه كمتر يكشورها

 يداروه ا  انواع به يدسترس ساخت ازيامت نيقوان به توجه با. است يداروساز صنعت در ساخت ازيامت ريتأث گريد ياخالق

 م ورد  در دغدغ ه  ني  ا. باش د يم   سخت افته،ين توسعه يكشورها در ژهيو به هاآن يباال نسبتاً متيق به توجه با ديجد

 (6571-6574، ص 1111)كلب، .دارد مصداق زين کيژنت مباحث
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 جهانی فعالیت و تجارت اخالق -6

 دوره نيا در. است شده شروع قبل سال 51 از كه باشديم يجهان اقتصاد در ياتيح پارامتر کي يجهان كار و كسب رشد

 هم راه  ب ه  شدن يالمللنيب نديفرآ. است مشهود يخارج يكشورها در ميمستق يگذار هيسرما رشد مشخص، صورت به

 در هرچند. است آورده همراه به هاشركت يبرا را رقابت بازارها شدن يجهان. است آورده دنبال را خاص يمشكالت خود

 .است داشته وجود نديفرآ نيا با مخالف يهاواكنش مقابل،

 را خ ود  كار و كسب دارد انتظار يسازمان اگر كه است معتقد او. نامديم يتيمل مافوق اقتصاد را بازارها توسعه دراكر تريپ

 ك ه  باش د  داشته را آن توان و بماند زنده همچنان ستيبا رديگ دست در را يبازار يرهبر كشور، کي در و دينما شروع

 ب ه  را يگ ذار هيس رما  انتق ال  بازار توسعه نيا. دينما حفظ يجهان افتهي توسعه يبازارها تمام در را خود يرهبر تيموقع

 انتق ال  و هيس رما  انيجر كار، يروين حركت خدمات، كاال، تجارت از يمختلف ابعاد يجهان اقتصاد در. است داشته دنبال

 (491،ص 1111)كارول و بوچهلتز، .دارد وجود اطالعات

 ق رار  توج ه  مورد حوزه نيا در ياخالق مباحث كه شوديم انينما شيپ از شيب يزمان شدن يجهان انيجر در يدگيچيپ

يم   س خت  كار و كسب اخالق تيرعا است، كار و كسب ريدرگ فرهنگ کي صرفاً كه يزمان ط،يشرا نيبهتر در. رديگ

. شوديم برابر نيچند يدگيچيپ نيا شود كار به مشغول فرهنگ دو از شتريب اي و دو در كار و كسب نيهم اگر حال. باشد

 .كنند كار هاآن با و باشند داشته برخورد يمتفاوت ياستانداردها و نيقوان آداب، ها،فرهنگ م،يمفاه با مجبورند رانيمد

 يجه ان  يفرهنگ   رسوم و آداب اي ياخالق ياستانداردها بخش، تيمصون نيقوان يول دارد وجود يجهان يبازارها اگرچه

 ب ه  هس تند  روبرو ياديز مشكالت و معضالت با كارها و كسب ط،يشرا نيا در. ندارد وجود بازارها نيا در تيفعال يبرا

 اساس بر كنند يسع اي و دهند قيتطب زبانيم يهاملت متفاوت ياستانداردها با را خود رنديگيم ميتصم كه يزمان ژهيو

 مخ الف  يكش ور  در ك ار  و كس ب  ح وزه  در ياقدام اگر. دهند انجام را خود كار و كسب اتيعمل يجهان ياستانداردها

 .باشد يضرور و قبول قابل گريد كشور در ديشا باشد نيقوان

تي  موقع ك ه  دي  آيم وجود به يزمان است مطرح كارها و كسب ياجتماع تيمسئول در كه زيبرانگ مناقشه موارد از يكي

 ك ه  س ازد يم   روبرو ييهانهيهز با را كار و كسب ت،يمسئول نيا. شوديم جاديا يجهان يهارقابت در ساز سکير يها

 يهاچالش از يكي زين متيق مبحث. دينما پرداخت منيا ريغ محصوالت و هوا يآلودگ ليقب از يموارد قبال در ستيبا

 ق درت  ك اهش  ب ه  منج ر  باشد، شيافزا روبه متيق كه باشد ياگونه به اگر يگذارمتيق ساختار كه چرا است رو شيپ

 .شوديم يجهان عرصه در رقابت

 :يالمللنيب كار و كسب در ديجد يجهان. 6-1

 : است افتاده اتفاق يمختلف يهادوران طول در كار و كسب شدن يالمللنيب

 ( 6955-6945 يهاسال) اول يجهان جنگ از پس اول دوره 

 6971-6955 يهاسال رشد دوره . 

 6911-6971 يهاسال يآشفتگ دوران. 

  بعد به 6911 يهاسال كار و كسب يساز يالمللنيب ديجد دوران. 
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 6999 سال از ياخالق كرديرو با يالمللنيب كار و كسب ديجد دوران  

 يب را  را يزم ان  دوره سه« ستميب قرن از خالصه ياخچهيتار: است تخت جهان» نام به خود كتاب در دمنيفر توماس

نيب   س وم  دوره يو. است افزار نرم يفناور توسعه يو كتاب در خيتار ميتقس يمبنا. دينمايم فيتعر يساز يالمللنيب

 ک،ي  الكترون تج ارت  و نترن ت يا يه ا دهي  پد ظهور با است معتقد او .دانديم 1111 سال از را كار و كسب شدن يالملل

 ساخته را مسطح و تخت يجهان دور، راه از ارتباطات و ارزان كار يروين. شدند تركوچک اريبس كوچک يكارها و كسب

 در يمشتر جلب جهت در رقبا ريسا با توانديم و دارد قرار ييايجغراف تيموقع کي در شركت کي امروز جهان در. است

 .دينما رقابت ايدن يجا هر

 يالملل  نيب   لي  قب از يميمفاه رد،يگيم قرار استفاده مورد يجهان كار و كسب مفهوم حيتوض منظور به يمتفاوت كلمات

 يدارهيسرما و( globalism) شدن يجهان ،(globalization) يسازيجهان ،(internationalization) يساز

 يزي  چ ك ه  اندنموده آغاز را شدن يالمللنيب روند كارها و كسب امروزه وجود نيا با(. global capitalism) يجهان

 ب ه  نس بت  را خ ود  ياريهوش   هاشركتآن، در كه است ينديفرآ يساز يالمللنيب نيب. ستين شدن يجهان يمعنا هم

 ني  ا. دهن د يم   شياف زا  گ ر، يد يكش ورها  در هاشركت ريسا با ارتباط و خود ندهيآ بر يالمللنيب يهاتيفعال راتيتأث

 نش ان  زبانيم كشور در گريد يهاشركت با ادغام اي و دادن قرار سانسيل تحت صادرات، قالب در را خود جينتا اقدامات

 .دهديم

 يهمبس تگ  ،يس از يجه ان  در. دهديم شنهاديپ را يجهان سطح در ياقتصاد يهمبستگ يسازيجهان اي و شدن يجهان

 آزاد، ستد و داد و تجارت امر نيا. شوند ليتبد يجهان يياقتصادها به يمل ياقتصادها از ياريبس شوديم باعث ياقتصاد

 ه ا ملت كه داشت انيب توانيم ساده صورت به يسازيالملل نيب در. سازديم فراهم را، هيسرما آزاد حركت خصوص به

 .است ياقتصاد اهداف يبرا يمل يمرزها شدن باز شدن، يجهان كه يحال در دهنديم شيافزا را نيماب يف روابط

 :يتيمل چند يهاطيمح يبرا رو شيپ يهاچالش. 6-2

 تيمش روع  اول مش كل . كنن د يم تيفعال يتيمل چند يهاطيمح در كه است ييهاشركت يرو شيپ چالش دو حداقل

 نقش يفايا دنبال به كه است( 646MNC) يتيمل چند مجموعه کي عنوان به( corporate legitimacy) شركت

ش ركت  اني  م ك ه  است( differing philosophies) يفلسف تفاوت گريد مشكل. باشديم يخارج جامعه کي در

 همراه به يجهان يهاطيمح در را ياخالق مسائل همواره چالش دو نيا. دارد وجود همانيم شركت و زبانيم كشور يها

 .است داشته

 شركت ل،يدل نيهم به و باشد تيمشروع يدارا زبانيم كشور نگاه در كه است مهم اريبس يتيمل چند شركت کي يبرا

 فرهنگ نيب موجود يهاتفاوت و هاتشابه صورت، هر درحال، نيا با. باشد خود ياجتماع تيمسئول به نسبت متعهد ديبا

 مش كالت  توان د يم   همواره رانيمد يزندگ سبک و هاارزش نيب تفاوت. است رگذاريتأث شركت تيمشروع بر كشور دو

 .آورد وجود هاشركت نيا تيمشروع يبرا ياساس
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 قي  عال اني  م كه است ياساس و يفطر تعارض شود،يم تيمشروع به دنيرس مانع كه ياساس ديشا و گريد تيمحدود

  647ش دن  يجه ان  يس از  ح داكثر  دنبال به يتيمل چند يهاشركت. دارد وجود زبانيم كشور و يتيمل چند يهاشركت

 .هستند ييگرا641يمحل يساز حداكثر دنبال به هادولت كه يحال در هستند

 يفلسف و يادراك يهاتفاوت با مواجهه در يتيچندمل يهاشركت معضالت و تنگناها با يتنگاتنگ اريبس ارتباط تيمشروع

 ،ياقتصاد رشد بر متمركز ها،آن يتيمل چند يهاشركت و يغرب شده يصنعت يهاملت فلسفه. دارد زبانيم يكشورها با

 يمحل عيصنا و توسعه حال در يكشورها در كه يحال در. است يرقابت تيمز و آزاد تجارت ،يساز يتخصص ،يوربهره

 . است ثروت و درآمد عادالنه عيتوز آنان يبرا ياصل اهداف. است معطوف يگريد سمت به هانگاه

. آورديم همراه به را ينيب شيپ قابل ريغ يجينتا موارد، از يبرخ در كه سازديم تنش از پر را طيمح ،يفلسف يهاتفاوت

 ب ا  ه ا آن تي  فعال فلس فه  و بوده سؤال ريز آنان تيمشروع كه ابندييم ييهاتيموقع در را خود يتيمل چند يهاشركت

 وج ود  ،يخ ارج  فرهنگ در كار جهت يتيمل چند يهاشركت كار يبرا يعاد مشكل. است متفاوت اريبس زبانيم كشور

يم پراكنده يارزش يهانظام و متعدد نفعانيذ متنوع، يقانون يهاستميس مختلف، يهازبان متفاوت، يحكومت يهانظام

 تالش ند  در آنان. هستند مختلف يكشورها مردم انيم يفرهنگ يهاتفاوت فهم دنبال به يتيمل چند يهاشركت. باشد

 اص ول  و نيق وان  اس تانداردها،  با قيتطب دنبال به هاآن. دهند قيتطب كار و كسب يهاتيفعال و يبوم آداب با را خود تا

 يكش ورها  ب ا  مواجه در را يتيمل چند يهاشركت يتنگناها و مشكالت 66 شماره شكل. هستند زبانيم كشور ياخالق

 (411،ص 1111)كارول و بوچهلتز، . .دهديم نشان زبانيم

 زبانيم يكشورها با مواجه در را يتيمل چند يهاشركت يتنگناها و مشكالت: 66 شماره شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زبانيم يكشورها در يتيمل چند يهاشركت يهاچالش ريسا

 و رانيم د  يفرهنگ   تجربه. شونديم مواجه يخارج يفرهنگ طيمح با يتيمل چند يهاشركت: يفرهنگ يهاتفاوت

يم يجد چالش دچار رنديگيم قرار خود زبان و فرهنگ با متفاوت يهازبان و هافرهنگ با مواجهه در يوقت هاشركت

 از ه ا نگرش زبان، رسوم، و آداب فرهنگ،. است يتيمل چند يهاشركت تيموفق در ياتيح عوامل از يكي فرهنگ. شود
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 ج دا  ياخالق   مق والت  از را يفرهنگ مقوالت بتوان كه است سخت اريبس. است متفاوت اريبس گريد كشور به يكشور

 .نمود

طيمح   در مس ائل  نيا چند هر. است افتهي شيافزا يالمللنيب يهاطيمح در ياخالق مسائل ها،شركت از ياريبس يبرا

 تيريم د  و يحس ابدار  ،يم ال  ،يابيبازار ات،يعمل د،يتول ليقب از يمختلف ابعاد در مسائل نيا. دارد وجود زين يداخل يها

  نيهمچن. باشديم رقبا و جامعه كاركنان، ان،يمشتر شامل نفعانيذ با مطلوب رفتار نهيزم در شتريب مسائل نيا. دارد وجود

تي  فعال و يطيمح ستيز مشكالت ،يانسان منابع تيريمد ،يغاتيتبل يهاتيفعال ست،يز طيمح حفظ محصوالت، يمنيا

 .رديگيم قرار توجه مورد حوزه نيا در كه است يگريد موضوعات جمله از كار و كسب يها

 و مشكالت كه است يحال در نيا. شوديم افتي كمتر افتهي توسعه يكشورها در ياخالق مشكالت نيا رسديم نظر به

 مراح ل  در كش ورها  ني  ا ك ه  چ را  دارد وجود توسعه حال در و افتهين توسعه يكشورها در ياريبس ياخالق يهاچالش

 . ندارند خود شهروندان از تيحما منظور به را الزم ياخالق و يقانون يهارساختيز و هستند ياقتصاد رشد ييابتدا

 است؟ ديمف كار و كسب يبرا يالمللنيب ياخالق يكدها چرا 

 ك ار  و كس ب  اتيعمل اگر يحت سازند،يم رودررو ياخالق مباحث از يادهيچيپ مجموعه با را هاشركت يجهان يبازارها

يژگ  يو به وابسته اريبس ياخالق ياستانداردها. باشد شده محدود خاص فرهنگ کي اي كشور کي در تيفعال به شركت

 قاب ل  گذشته در كه سازديم قبول قابل را يموارد و ابدييم رييتغ هافرهنگ موارد، از يبرخ در. باشنديم يفرهنگ يها

 رفت ه يپذ كودك ان  توسط كار اي و بدن جوارح و اعضا فروش و ديخر كشورها از يبرخ در مثال عنوان به. اندنبوده قبول

 دي  آيم   وج ود  به نجايا در كه يريناپذ اجتناب سؤال. باشديم رمجازيغ گريد يكشورها در امور نيهم يول است شده

 توس ط  ك ه  ييه ا ارزش و ياخالق ياستانداردها با كار و كسب حوزه فرهنگ و رسوم و آداب كه است يزمان به مربوط

 . كنديم دايپ تعارض شده جاديا شركت کي

 ت وان يم كار و كسب ياساس جز  سه به نگاه با. باشديم كار و كسب ياخالق يهاهيپا بر يمبتن موفق، يتجار اتيعمل

 هيس رما ( س هامداران ) رانيپذ سکير. انيمشتر و كاركنان ران،يپذ سکير از عبارتند اجزا  نيا. داد حيتوض را نكته نيا

 ب ر  انيمشتر توسط آنان محصوالت كه رنديپذيم را سکير فرضشيپ نيا با آنان. سازنديم فراهم ديتول يبرا را الزم

 قب ال  در را خ ود  يه ا دهيا و هامهارت كاال ديتول يبرا زين كاركنان. رديگيم قرار قضاوت مورد هاآن يهاارزش اساس

 دي  خر دنب ال  ب ه  زي  ن انيمش تر  و كنن دگان مصرف. كننديم عرضه هاكننده جبران و هامشوق ريسا و هاپاداش حقوق،

 سکير و كاركنان منافع ها،آن مقابل در و برسند ييهاارزش به مدت بلند صورت به كه هستند يخدمات اي و محصوالت

 را يمختلف يهانقش كه است يخارج يعوامل ريتأث تحت ستميس داخل در اجزا نيا متقابل ارتباط. شوديم نيتأم رانيپذ

 .كننديم فايا فضا نيا در

: ميكن   في  تعر گون ه ني  ا را آن دي  با م،يده حيتوض مختصر صورت به را يتجار ستميس ميبخواه اگر چارچوب، نيا در

 رقاب ت  يب را  را خ ود  ابيكم منابع تا دهديم اجازه كاركنان و انيمشتر ران،يپذ سکير به كه جامعه ياقتصاد ستميس

 ياقتص اد  ستميس كه شوديم داده حيتوض ياقتصاد نظام خرده کي عنوان به تجارت يمبان در. دهند قرار استفاده مورد

 ت وان يم   ياقتص اد  يهاارزش با مطابق. بماند جا بر پا تواندينم ياديبن و ياهيپا يهاارزش از يسر کي وجود بدون

 : كه داشت انيب
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 .كننديم افتيدر پاداش خود مطلوب تيفيك با ازين مورد محصول آوردن بدست با انيمشتر -1

 .كننديم افتيدر پاداش ديتول در يهمكار واسطه به كاركنان  -2

 .كننديم افتيدر پاداش خود يگذارهيسرما بازگشت با زين رانيپذ سکير -3

 . است شده داده نشان 61 شماره شكل در روابط نيا

 

 

 

 

 

 

 

 نباش د  هي  پا کي اگر كه است هيچهارپا کي همانند ياقتصاد ستميس. دينما رفتار ياخالق ستميس نيا در ديبا يكس هر

 ني  ا بر يمبتن كارها و كسب هيپا. هستند متقابل اعتماد بر يمبتن كارها و كسب تمام تر،بزرگ ابعاد در. لغزديم ستميس

 يدرآم دها  شياف زا  منظ ور  به را بازار توانديم فرد کي آن در كه روديم يستميس سمت به اقتصاد کي كه است نكته

 . دينما كنترل خود يشخص

 حيتوض   را يدار هيس رما  يساز ادهيپ در كشورها ريسا و كايآمر متحده االتيا انيم تفاوت( اقتصاددان) برون داگالس

 ك ه  اس ت  آن يو يتئ ور . ري  خ كش ورها  ريس ا  در و دهديم جواب كايآمر در نظام نيا چرا كه كنديم انيب و دهديم

 كاركن ان  و رانيپذ سکير كنندگان، مصرف ياقتصاد رشد يبرا. است داتيتول از وابسته هم به نظام کي يدارهيسرما

 س ک ير كنن دگان،  مصرف تر،عيوس يمعنا به. باشد داشته اعتماد فساد وجود عدم و يباز سطح نده،يآ به نسبت ستيبا

 تعه دات  و يگ ذار هيس رما . هس تند  ترراحت است شده فيتعر آن نياديبن مفروضات كه ييبازارها با كاركنان و رانيپذ

 (416-415،ص 1111جنينگز،).است يدار هيسرما نظام قيطر از ياقتصاد توسعه اتيضرور از متقابل،

 :يجهان يكارها و كسب در ياساس مشكل کي رشوه فساد،

 كاره ا  و كس ب  ريس ا  به را تيموقع و شانس هاآن. كردند حفظ را خود قدرتمند تيموقع همواره فروش و ديخر عوامل

 چ ه  ح ال . رنديگيم بكار كار و كسب نيطرف بر يگذار ريتأث منظور به را ابزارها تمام دالالن، و نيرابط. دهنديم هيهد

نيب   يبازاره ا  در كاره ا  و كس ب  كه است ياساس يها دغدغه و سؤاالت هانيا است؟ ياخالق ريغ ابزارها نيا يزمان

 .هستند روبرو آن با يالملل

 ورود زم ان  در ياخالق اصول كه انددهيفهم كارها و كسب. هستند يواقع يهاسکير جز يكشور هر در فساد و رشوه 

 (445،ص1111)جنينگز،. است يجار كشورها تمام در امر نيا هستند فساد و رشوه با تضاد و جنگ در بازارها به

 ،يخ ارج  يدولت   يهاشركت به هاشركت. شد انينما شيپ از شيب 6971 دهه از دار مسئله يهاپرداخت و رشوه فساد،

 .نمودند پرداخت رشوه نفوذيذ افراد ريسا و ياسيس يهاحزب

 کار و کسب

 انیمشتر گذار هیسرما

 دولت

 هیسرما

ROI 

 اعتماد

 تیحما

 تیفیک

 پرداخت

 اعتماد

 تیحما

 نیقوان
 تیمطلوب

  دولت و تجارت اعتماد، انیم رابطه:  12 شماره شکل
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 ياس  يس اف راد  و يدولت   ك ارگزاران  با امر نيا. است مشكل کي يجهان كار و كسب در همواره (corruption) فساد

 يدولت مقامات س،يپل يروهاين موارد از ياريبس در كه دارد وجود يكالن يهاپرداخت عمل، نيا يورا در. شوديم شروع

 ب ر  ريت أث  منظ ور  به تالش آن و است مشترك امر کي موارد نيا تمام در. سازديم ريدرگ را يگذارمتيق يهاتهيكم و

 .است قدرت در فساد از يناش هاتيفعال نيا ت،يواقع در. است ماتيتصم يخروج

 را ق انون  دارد، نفع ان يذ ب ر  يمنف   راتيت أث  فساد. دارد وجود بزرگ و كوچک از اعم ياديز اريبس يهاشكل در فساد

 را يگ ذار  هيسرما و سازديم مخدوش را هاييدارا حقوق برد،يم سؤال ريز را مرداندولت تيمشروع د،ينمايم بيتخر

 11 اي  كلمب كش ور  يداخل   خالص ديتول فساد عدم صورت در دهديم نشان مطالعه کي مثال طور به. سازديم نامطمئن

 و دي  نما مه ار  را فس اد  عنان ستيبا كه برديم بهره فساد از يكس كه است آن ياساس مشكل. افتييم شيافزا درصد

 .دارند رندهيگ ميتصم نقش كه هستند ياستمدارانيس افراد نيا اغلب

 ب ه  و دارد يم ال  وج ه  اغل ب  كه است يشنهاديپ رشوه ساده زبان به. است فساد انواع از گريد يكي (Bribery) رشوه

 رش وه  مورد در توانيم آنچه. شودمي مطرح ياخالق ريغ و يقانون ريغ راه از منافع كسب جهت در ياقدام انجام منظور

 :داننديم مجاز ريز ليدال با را آن يبرخ كه است آن داشت انيب

  كار و كسب يبرا سود كسب -1

 دهندمي انجام را آن همه  -2

 .است انتظار مورد يحت. است دييتا مورد كشورها از يبرخ در امر نيا  -3

 ه م  ب ه  هافرهنگ نيب در را كارها و كسب كه است خدمت جبران يا اتيمال ون،يسيكم حق از ياشكال رشوه  -4

 .سازديم مرتبط

 :دهنديم قرار انتقاد مورد را آن و هستند مخالف رشوه با ريز ليدال به گريد يبرخ مقابل در

 .نمود قبول طيشرا چيه تحت را آن توانينم و است اشتباه يفطر صورت به رشوه -1

 .كشورهاست اغلب در يقانون ريغ امر کي رشوه  -2

 .دهد يبرتر گرانيد يبرا را خود منافع ييتنها به تواندينم نفر کي  -3

 .نديايب كنار مرداندولت فساد با ستينبا رانيمد  -4

 .رديپذينم انيپا هرگز يول شوديم شروع بارکي رشوه همانند تقاضاها يبرخ  -5

 .بود بنديپا واعتماد اخالق به ستيبا  -6

 .شوندمي برخوردار آن منفعت از كننديم افتيدر را رشوه كه يكسان تنها -7

 .آورديم دنبال به را فاسد يهاشركت و افراد به يوابستگ رشوه  -8

 .شوديم انيمشتر خاصه خود نفعانيذ يبرا نهيهز جاديا باعث رشوه  -9

 از يح اك  مطالع ات  از يبرخ. شوديم مشخص شفاف و كامل صورت به ندرت به فساد اشكال ريسا و رشوه يهانهيهز

 بح ث  در را س رعت  اف زايش  پ ول  يدولت مقامات كه يزمان. هستند اقتصاد به فساد و رشوه توسط يليتحم يهانهيهز

 دادن ق رار  س انس يل تحت نهيهز يباال درصد 61 تا 4 ياقتصاد يها نهيهز كنند،يم افتيدر دادن قرار سانسيل تحت
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 تا ياتيمال يدرآمدها شود، داده نشان يواقع ريغ يبرخ يدرآمدها دهنديم اجازه ياتيمال امور انيمتصد كه يزمان. است

 باعث امر نيا كنند،يم افتيدر حساب و حق و باج كاال قبال در يدولت يهاسازمان كه يزمان. ابدييم كاهش درصد 51

 يب ليقب از توجهي قابل نامشهود يهانهيهز مشهود، يهانهيهز مقابل در. ابدي شيافزا درصد 611 تا 11 متيق شوديم

 .دارد وجود نيز ياسيس و يادار و ياخالق نظام شدن اعتبار

 اين. است شده انجام هاشركت انهيسال رشد نرخ كاهش و رشوه شيافزا زانيم رابطه و رشوه مورد در ديجد مطالعه کي

 رش د  ن رخ  در يدرص د  4/4 ك اهش  رش وه  باب ت  پرداخت زانيم افزايش درصد 6 كه يزمان كه دهد مي نشان مطالعه

 .است داشته دنبال به را انهيسال

 ني  ا از. اس ت  داش ته  رشد زين رشوه با مقابله يهاحركت ،يجهان كار و كسب سطح در رشوه رشد با همزمان مقابل، در

 است يگروه بر مشتمل كه( Transparency International) المللنيب تيشفاف به توانيم نهادها و هاحركت

 اش اره  اس ت  ك رده  اع الم  يالمللنيب ياقتصاد يهاتيفعال يساز شفاف را خود هدف و گرفته شكل 6994 سال از كه

 گ ر يد مجموع ه  .اس ت  گرفت ه  شيپ   در را رش وه  و فس اد  ب ا  مب ارزه  ه دف  كه است 649OECD گر،يد حركت. نمود

UNCAC651 دارد عهده بر را رشوه با مبارزه فهيوظ ملل سازمان مجموعه ريز در كه است. 

 در تن اقض  کي  . اس ت  آن وقوع از يريجلوگ جهت رانهيشگيپ اقدامات رشوه، با برخورد يبرا راه نيبهتر ديآيم نظر به

 رش وه  و فس اد  ب ا  مب ارزه  مس وول  عنوان به خود است قرار كه يمقامات و افراد كه است نيا آن و دارد وجود انيم نيا

 يكمك توانديم يعموم يفشارها گريد يسو از يول. هستند نقطه نيا از يريپذ بيآس مقدم خط عنوان به خود هستند

. نم ود  يطراح   يعم وم  را يحسابرس و ينظارت يهاكانال و اقدامات ستيبا كه معناست بدان نيا. باشد تناقض نيا به

 .است فساد با مبارزه يهاشاخص اعالم و يريكارگبه گريد موثر اقدام

. اس ت  يداخل   س طح  از ترسخت مراتب به يجهان كار و كسب سطح در اخالق مديريت كه است نيا است واضح آنچه

 – ياقتص اد  طيش را  ه ا، حكوم ت  ش كل  ه ا، فرهنگ نفعان،يذ ،يارزش يهاستميس يگستردگ از يناش يدگيچيپ نيا

 اريبس ياخالق رفتار ياستانداردها در تفاوت وپذيرش شناخت. باشديم جهان در ياخالق رفتار ياستانداردها و ،ياجتماع

 برابر. است يفراوان يهاچالش با ييروبرو ازمندين جهان در ياخالق يرهبر راهبرد كه داشت نظر مد ستيبا. است مهم

عم ده  بخش. دارد را يجهان يبازارها در يجد ياخالق تيمسئول کي شركت كه دارديم انيب قدرت-تيمسئول يپندار

 .رديگيم نشئت قدرت از ياجتماع تيمسئول و ياخالق رفتار از يا

 :زبانيم كشور و همانيم شركت ياخالق ياستانداردها انيم يساز متعادل. 6-9

 ج اد يا و ش ناخت  به دنيرس دارند، تيفعال يخارج يكشورها در كه ييكارها و كسب يبرا هاچالش نيتربزرگ از يكي

 ياخالق يها نهيگز انتخاب 64 شماره شكل. باشديم زبانيم و همانيم ياخالق ياستانداردها و فرهنگ دو انيم تعادل

 .سازديم مشخص را زبانيم كشور و همانيم شركت انيم در
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 زبانيم كشور و همانيم شركت انيم در ياخالق يها نهيگز: 64 شماره شكل

 

 از تي  تبع ب ه  را يت  يمل چند يهاشركت نگاه نيا. دارد وجود ياخالق و يفرهنگ ييگرا سلطه کي زبانيم كشور نگاه از

 يه ا ش ركت  يبرا يفرهنگ نسبت کي همانيم كشور در سو گريد از. خوانديم فرا زبانيم كشور ياخالق ياستانداردها

ش ركت  ك ه  معناس ت  بدان نيا. رنديپذ را زبانيم كشور ياخالق ياستانداردها بتوانند يراحت به تا دارد وجود يتيمل چند

 .رنديبپذ را زبانيم كشور ياخالق ياستانداردها ستيبا يتيچندمل يها

 ه ا فرهن گ  ريس ا  در ه ا گزاره گريد از بهتر فرهنگ کي ياخالق گزاره چيه كه است آن انگريب يفرهنگ ييگرا تينسب

 سهيمقا در را ياخالق يها گزاره تا كنديم كمک ريمد به كه است شده مطرح يسؤاالت مجموعه فوق شكل در. ستين

 .ابديب فرهنگ دو با

 یالمللنیب نیقوان

 رتباطا جهت یجهان یکدها

 همانیم کشور انهیم یها نهیزم زبانیم کشور

 یفرهنگ ییگرا تینسب یاخالق ییگرا سلطه

 یفرهنگ یاستانداردها

 یاخالق یاستانداردها

 یفرهنگ یاستانداردها

 یاخالق یاستانداردها

 و همانیم کشور یاستانداردها بیترک

 زبانیم

 یاخالق اصول کاربرد

 :شود داده پاسخ تیریمد توسط ستیبا که ییهاپرسش

 شود؟یم استفاده یاخالق استاندارد چه

 د؟ینورد خواهد در را یمل یمرزها یاخالق یاستانداردها چه

 ؟یحداقل یپرداخت ؟یآزاد ؟یسالمت مناسب؟ رفتار محصوالت؟ و کارکنان تیامن

 ست؟یز طیمح از تیحما کننده؟ مصرف حقوق
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شركت خود اتيتجرب اساس بر يو. است يالمللنيب كار و كسب متخصص ک( يGeorge Enderle) ياندرل جورج

 :دينمايم يبند ميتقس نوع چهار به زبانيم كشور ياخالق يها گزاره با برخورد در را ها

 ك ه  كنن د يم فرض گونه نيا و آمده كنار يمحل اخالق و آداب با هاشركت از نوع نيا :يخارج كشور نوع -6

 ييگرا تينسب كرديرو به معطوف نگرش نيا. است ستهيشا و مناسب زبانيم يكشورها ياخالق ياستانداردها

 .است يفرهنگ

 گون ه  چيه بدون يمحل و زبانيم كشور ياستانداردها كه دارد را فرض نيا شركت نوع نيا :گر سلطه نوع -1

 زب ان يم يكشورها به مد ليقب از خود يهاارزش صدور دنبال به هاشركت نيا. است همانيم كشور با يتطابق

 .است يفرهنگ ييگرا سلطه به معطوف نگاه نيا. هستند

 يهامحدوده با ييهاتفاوت يدارا يالمللنيب محدوده كه دينمايم فرض شركت نوع، نيا در :يارتباط نوع -4

 .ندينما منعكس را خود يمل تيهو كه كنندينم يسع هاشركت نوع نيا. است يداخل و يمحل

 يه ا نگ اه  ص رفاً  ن وع  ني  ا در. رنديپذيم را يامنطقه يهاتفاوت هيكل هاشركت نوع نيا در: يجهان نوع -4

 .ندارند يخاص يمعنا مرزها و است نظر مد يجهان
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 کارکنان با تعامل اخالق -7

 يورا در. دارن د  ييباال تيحساس خود حقوق به نسبت يمختلف ليدال به كار و كسب نفعانيذ عنوان به كاركنان امروزه

 نگ اه  در هرچند راتييتغ نيا. است شده داريپد كارفرما و كارگر انيم ياجتماع قرارداد در يراتييتغ دغدغه و ينگران نيا

 به نسبت يعموم انتظار. است يسخنران يآزاد و كارگران با مناسب رفتار حق بر ديتاك شتريب اما است بوده يمنف يبرخ

 اج را  رانيمد توسط باز يدرها استيس دغدغه و ينگران نيا به ييپاسخگو منظور به. است افتهي رييتغ كاركنان با رفتار

 سازد فراهم را يسازمان طيمح توانديم كاركنان با ياخالق رابطه كه است آن است مبرهن و واضح آنچه حال نيا با. شد

 (411،ص 1111. )جنينگز،نشود حس آن در مشكالت نيا از ياريبس كه

 (Privacy)يخصوص ميحر. 7-1

 ب ه  كاركن ان  يخصوص   ميح ر  ،يتكنولوژ توسعه با. باشند داشته سالمت و تيامن ،يخصوص ميحر دارند حق كاركنان

 کي   ك ار  طيمح   رص د  و كنت رل  افتني سرعت با. است شده ليتبد كار طيمح در ياصل موضوعات از يكي به سرعت

 منظ ور  ب ه  يمشخص   و خ اص  ق انون  چيه   هن وز  حال نيا با. است افتهي بروز حوزه نيا در زين ديجد ياخالق دغدغه

 ري  ز موض وعات  كاركن ان  يخصوص ميحر مفهوم بسط منظور به راستا نيهم در. ندارد وجود دغدغه نيا به ييپاسخگو

 خواهن د  يپ در را ياخالق مسائل و ندينمايم دار خدشه را ميحر نيا ياساس طور به موضوعات نيا. باشديم توجه قابل

 (611،ص 1111)كارول و بوچهلتز، داشت

 كاركنان يشخص اطالعات از استفاده و يآور جمع -1

 كمال تست -2

 مخدر مواد تست -3

 کيالكترون يابزارها با كار طيمح در كاركنان تيموقع و مكالمات رفتار، كردن توريمون -4

 (:Workplace Safety) كار طيمح تيامن. 7-2

 ك ار  طيمح   در. باش د يم   كاركن ان  يب را  كار و كسب حوزه در ديجد يها دغدغه از يكي عنوان به كار طيمح تيامن

 ثيح از. دينمايم ديتهد را كاركنان همواره كه دارد وجود يطيمح يهاخشونت و كار مكان زات،يتجه از يناش يخطرات

 ديتهد را كاركنان همواره دزيا همانند خطرناك يهايماريب كار، طيمح در اتيدخان استعمال ليقب از يموارد زين سالمت

 مناسب اقدامات و شناخته را كار طيمح يهاسکير خود ياخالق يهاتيمسئول يراستا در ديبا كارها و كسب. دينمايم

 (714،ص 1111)كارول و بوچهلتز، دهند انجام را هاآن رفع جهت

 :كارگران به اجحاف و بشر حقوق ،يكش بهره. 7-9

 ق رار  توس عه  حال در يكشورها در يتيچندمل يهاشركت يرو شيپ يجهان كار و كسب اخالق در كه يموارد از يكي

 زي  ن افت ه ي توس عه  يكشورها در مشكالت نيا چند هر. باشديم ارزان كار يروين و هابچه و زنان حق در اجحاف دارد،

 .است حادتر امر نيا افتهين توسعه و توسعه حال در يكشورها در يول شوديم افتي

خشونت كار، يروين استثمار ف،يضع كار طيشرا ن،ييپا پرداخت كودكان، از يكش بهره با مشخص صورت به يكش بهره

 زي  ن يجه ان  يهارقابت كه يحال در است بوده شيافزا حال در همواره كارگران، سالمت و تيامن عدم كار، طيمح يها

 .است افتهي شيافزا
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 يه ا هي  اتحاد ،ياجتم اع  فعال يهاگروه شامل دارد وجود يتيچندمل يهاشركت كار يروين موضوع يبرا كه يمنتقدان

 شياف زا  و هاشركت اجحاف انيب دنبال به همواره كه است عتيطب يحام يهاشركت و ييدانشجو يهاگروه ،يكارگر

 و زنان از كارها و كسب از ياريبس كه هستند يمدع نيهمچن نيمنتقد نيا. هستند مطالب نيا به نسبت يعموم يآگاه

 ياس تانداردها  تي  رعا ع دم  خش ونت،  ب ا  هيتنب نامناسب، طيشرا در يريكارگبه ن،ييپا اريبس حقوق پرداخت با كودكان

 و زنان هاشركت نيا از ياريبس. كشنديم يگاريب و يكش بهره خود، خانواده از آنان ييجدا كار، طيمح تيامن و سالمت

 از ت ر نييپ ا  اريبس   را آن ان  دستمزد و حقوق كه يحال در داننديم امر نيا يبرا مناسب يهانهيگز عنوان به را كودكان

 .كننديم پرداخت يجهان ياستانداردها

 و اس ت  ش ده  ك ارگران  از دس ته  ني  ا از تي  حما جهت مختلف يهاتالش باعث نه،يزم نيا در شده مطرح يانتقادها

 نمون ه  ني  ا از. است درآمده اجرا مرحله به و نيتدو نهيزم نيا در يياستانداردها ،يقانون و ياخالق يارهايمع با متناسب

SA1111(Social Accountability1111 ) ياس تانداردها  و( FLA656) مطل وب  ك ار  انجم ن  ليتشك به توانيم

 .كرد اشاره

  كارگران يمنيا. 7-4

 61،111متح ده،  ال ت يا در س االنه . ك رد  رييتغ دستخوش را يانسان روابط و كار تيماه شدت به يصنعت انقالب توسعه

 يم ار يب ليدل به زين مرگ 611،111 از شيب. شونديم مجروح زين نفر ونيليم 1,1 و كشته خود شغل انجام زمان در كارگر

 و م رگ  صرف كه...  و يدرمان يها نهيهز. است شده گزارش يكار طيمح در موجود يكيزيف و ييايميش مواد از يناش

 ش امل  ك ار  يمنيا موضوعات. شوديم زده نيتخم انهيسال طور به دالر ونيليم 1 حدود يرقم شوديم كارگران جراحت

. ش وند يم سازمان يبخش اثر در يريچشمگ كاهش بدون يمنيا ياستانداردها ياجرا و يكار طيمح مخاطرات كاهش

 قرار حوزه نيا در يكار طيمح تيفيك و( سرعت و ساعت) آن نظام كارها، يبرخ زيآم مخاطره تيماه مانند يموضوعات

 باشديم بهبود حال در روشنفكر، نانيآفر كار ،يگذارقانون ،يكارگر هياتحاد چون يليدال به كار يمنيا هرچند. رنديگيم

 : دارند قرار ريز يهايماريب جهينت در و مواد معرض در كه است يعيصنا بر همچنان توجه اما

 د،يمروار آب) ييويراد امواج ،(يينازا) سرب ،(خون سرطان) بنزن ،(زميآمف) هارنگ يبو ،(يوير يهايماريب) منسوجات

 بلن د  يص دا  و( ازبس توز  س رطان، ) آزبس ت  ،(اهيس   هي  ر) سنگ زغال ،(تومور و يينازا) يميپتروش ،(كمتر اسپرم تعداد

 (.يرگوشيپ)

 االتي  ا در. ب ود  افت اد،  اتفاق آلمان در 69 قرن اواخر در آنچه مانند جراحت، جبران قالب در كارگر يمنيا دغدغه ابتدا، 

 طيمح   مخ اطرات  ك اهش  ب ه  قانون نيا اما شد آغاز 6911 سال از كارگران خسارت جبران يبرا يگذارقانون متحده

 ب اال  را هامتيق قانون نيا كه بهانه نيا با كار طيمح در دولت دخالت از آزاد بازار كار محافظه مدافعان .ديانجامين يكار

 .كردنديم انتقاد بود، خواهد يدار هيسرما يبرا اساس و كنديم فيتضع را قرارداد يآزاد و برد خواهد

 فيض ع  يزن   چانه تيموقع کي در اغلب كارگران كه كردنديم استدالل زين حوزه نيا در رشد به رو گذارقانون مدافعان

  .دهند انجام را دسترس در شغل هر يستيبا معموالً و دارند قرار
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 گ ردد، يم   ب ر  آزبس ت  س ازنده  شركت 651ليمنوا جانز شركت به دارد ارتباط كارگر يمنيا با كه يكاو مورد نيترمهم 

 مع رض  در ه ا آن ك ارگران  ك ه  دانس تند يم   شركت مسئوالن ،6941 دهه در كه دهديم نشان شركت نيا مستندات

 موض وع  ني  ا ،6911 ده ه  در يوقت  . ندادن د  انج ام  هاآن از تيحما يبرا يكار اما دارند، قرار آزبست از يناش سرطان

 به خسارت عنوان به يمبلغ تا كردند مجبور را شركت و كرد تيشكا شركت هيعل بر كاركنان از تن هزاران شد، يعموم

  شد يمنته شركت نيا يورشكستگ به زين تينها در كه بدهند كاركنان

 شدند ملزم انيكارفرما آن اساس بر كه كرد بيتصو را (OSHA) سالمت و يمنيا قانون كايآمر كنگره ،6971 سال در

  .كنند فراهم كارگران از تيحما يبرا را يخاص حداقلِ طيشرا تا

 ان،ي  اطراف يبرا گاريس دود مضرات درباره هادغدغه. شونديم يتلق مهم انيكارفرما و كارگران يبرا كار يمنيا امروزه،

 دنيكش   گاريس   يب را  يخاص   يهاطيمح اي و كنند ممنوع يكار طيمح در را گاريس اي انيكارفرما تا است شده سبب

 ق انون  گ ر يد تمرك ز  كنن د يم   كار ديكل صفحه با كه كاربر توسط دست يتكرار كات حر ليدل به جراحت. كنند جاديا

 بخ ش  اداره و ريت أث  تح ت  س المت  و يمن  يا ق انون  دارن د  اعتقاد كاركنان حقوق مدافعان از ياريبس. باشديم گذاران

. كنن د يم بحث قبول قابل مخاطرات تيماه درباره نيريسا كه يحال در است يگذارقانون دنبال به كه است يخصوص

 يب را  يش رط  چيه   اي   و نيكمت ر  با ييهاحوزه سمت به تا دهديم اجازه هاشركت به كه يكار طيمح يجهان تيماه

 يبرا راه نيبهتر كه باورند نيا بر انيگرااخالق يبرخ. است دغدغه مورد موضوعات گريد از بروند شيپ كارگران يمنيا

 كارمندان يساز توانمند و شتريب يدموكراس يبرا مدرن شركت يده ساختار باز ناسالم، و خطرناك يكار طيشرا كاهش

 يرگ ذار يتأث يب را  رهيم د  ئ ت يه در تيعض و  ب ا  يكار طيمح درباره كارگران يآرا اخذ قيطر از توانديم كه باشديم

 (474،ص 1115)جرسيک، شود ياتيعمل كار يمنيا يهااستيس در ميمستق
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 ستیز طیمح بر کار و کسب راتیتأث -8

 :دارد وجود ستيز طيمح حوزه در يچالش و ياساس موضوع 61 حاضر عصر در

 ييهوا و آب راتييتغ. 8-1

 گ رم  موض وع  ب ا  شتريب امروزه ده،يپد نيا. است نبوده مستمر ييهوا و آب راتييتغ همانند يطيمح ستيز مسئله چيه

 وارد هوا و آب به يجد يهابيآس است داده انجام بشر كه ياقدامات با معتقدند هواشناسان. شوديم شناخته نيزم شدن

 .دارد وجود ييهوا و آب راتييتغ كه اندرفتهيپذ زين كارها و كسب رهبران كه است يحال در نيا. است شده

 دادن رخ ح ال  در ج و  حوزه در يگريد مسائل و است شده ليتبد يجد مسئله کي به ياگلخانه يگازها اثرات امروزه

 از. اس ت  داي  ناپ همچن ان  موض وع  نيا نهيهز كه چرا دارد ادامه همچنان ييهوا و آب راتييتغ دهيپد حال نيا با. است

. اس ت  داش ته  يمنف   ريت أث  ييه وا  و يكش اورز  عيصنا همانند عيصنا از يبرخ بر هوا و آب يناگهان راتييتغ سو، گريد

 ب ه  ت ا  ك رده  وادار را يمختلف عيصنا امر نيهم. است شده يامهيب يهاشركت يهانهيهز شيافزا باعث يعيطب يايبال

 .باشند مسئله نيا حل منظور به ائتالف ليتشك دنبال به نيهمچن و بوده يطيمح ستيز مسائل تيرعا دنبال

 آب. 8-2

 آب مس ئله  جنبه دو از كارها و كسب يبرا. است مطرح تيكم ثيح از و تيفيك ثيح از هم آب مشكل حاضر حال در

 كارها و كسب امر نيهم. آب به كارها و كسب ازين گريد يسو از و پسماندها با آب ساختن آلوده سو کي از: است مهم

 ح ال  در و افت ه ين توسعه يكشورها در ژهيو به مردم از ياديز بخش. است نموده آب تيريمد حوزه به ورود به وادار را

 .هستند محروم يبهداشت و شرب قابل آب به يدسترس نعمت از توسعه

 نيزم و يستيز تنوع. 8-9

. اس ت  س المت  يدي  كل يهاشاخص از يكي يزندگ اشكال تنوع. است يفراوان يطيمح ستيز تنوع شامل ستميس اكو

 را اهانيگ و وحش اتيح يزندگ سکير ،يشهر يهاتيفعال توسعه و يكشاورز يهاتيفعال از يناش ستميس اكو بيتخر

 خاك، از يبردار بهره نيهمچن. هستند مسئول مهم نيا برابر در افراد و هاشركت كه ست يحال در نيا. دهديم شيافزا

يم فراهم را ستمياكوس در ياساس راتييتغ و ستميس اكو بيتخر مقدمه امر نيهم و نموده رتريفق را خاك شيپ از شيب

 .سازد

 نيسنگ فلزات و سموم ،ييايميش مواد .8-4

 وج ود  ياساس مشكل دو حوزه نيا در. است داشته همراه به عتيطب و انسان يبرا را يابالقوه خطرات همواره مواد نيا

 دوم و مين دار  ياطالع   انس ان  و ع ت يطب يرو بر مدت بلند در ژهيو به مواد نيا اثرات مورد در ما اغلب آنكه اول: دارد

 .دارد وجود يطيمح ستيز فاجعه جاديا و عتيطب به مواد نيا نشت و يصنعت حوادث وقوع امكان همواره نكهيا

 هوا يآلودگ. 8-5

بيآس   ن،يزم   ش دن  گرم ،يدياس يهاباران باعث هوا يآلودگ. دارد را خود خاص مدت بلند و كوتاه اثرات هوا يآلودگ

 مختل ف  هاييماريب آمدن وجود به باعث آلوده هواي ن،يهمچن. شوديم يگريد يجد مشكالت و اوزون هيال يدگيد

 .گردديم هاانسان انيم در
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 پسماند تيريمد. 8-6

 آن از ني  ا و پسماندهاس ت  زانيم كاهش اول هدف. پسماندهاست تيريمد از يبخش افتيباز و مجدد استفاده كاهش،

 وج ود  مجدد يريكارگبه و ريتعم امكان مجدد استفاده در. شودينم داده پسماند ديتول اجازه ابتدا از كه است مهم جهت

 منابع افتيباز به آن شدن محدود باعث امر نيا و باالست نسبتاً آن نهيهز كه چند هر است مرحله نيسوم افتيباز. دارد

 ه ا انس ان  س المت  بر يمنف راتيتأث زين افتيباز نديفرآ خود كه داشت توجه ستيبا اما. شوديم ارزش با و متيق گران

 .دارد

 اوزون هيال دنيد بيآس. 8-7

 ياساس و يجد بيآس دچار يصنعت يهاتيفعال اثر بر اكنون هم است نيزم اطراف در محافظ هيال کي كه اوزون هيال

 .دارد وجود انسان و عتيطب به خاص يهابيآس و هايماريب بروز نهيزم آن دنبال به كه است شده

 هايماه و هاانوسياق .8-8

انوسي  اق اها،يدر تمام شامل آب نيا. است آب به وابسته ما يزندگ تمام نديگويم كه است يدرست و فيظر اريبس نكته

 روزه ه ر . ب ود  خواهد رگذاريتأث ميعظ منابع نيا يرو بر قطع طور به ما يهاتيفعال. شوديم هااچهيدر و هارودخانه ها،

 هم به باعث امر نيهم. شوديم برداشت اهايدر از...  و يماه از ياديز منابع شود،يم ختهير هاآب به ياديز يپسماندها

 .شوديم هاآن بيتخر و هاآب ستمياكوس خوردن

 يانرژ. 8-3

 ريناپ ذ  دي  تجد من ابع  امروزه. است يانرژ منابع دادن هدر اي يانرژ يوربهره عدم يطيمح ستيز عمده مسائل از يكي

 س رعت  به اند،آمده وجود به فشار و دما خاص طيشرا در سال انيسال كه يعيطب گاز و نفت سنگ، زغال ليقب از يانرژ

 ع دم  باع ث  ام ر  نيهم  . ش ود ينم ميتقس جهان مناطق در يمساو صورت به سوخت. شوديم مصرف و شده برداشت

 ديتجد و نو يهايانرژ ر،يناپذ ديتجد يهايانرژ مقابل در حال نيهم در. شوديم جهان سطح در يانرژ حوزه در تعادل

 و كسب يبرا چالش فقط يانرژ. است مطرح يجد بيرق عنوان به كه دارد وجود... و ديخورش باد، يانرژ ليقب از يريپذ

يانرژ يتقاضا شيافزا بر يمبتن كه يديجد يكارها و كسب از عبارتند هافرصت. باشديم زين فرصت بلكه ستين كارها

 .اندگرفته شكل ديجد يها

 ييزدا جنگل. 8-11

 دس ت  با بشر اما است وابسته شغل و غذا ،ييايميش مواد دارو، سوخت، مواد، خانه، ساخت يبرا هاجنگل به بشر يزندگ

 ليقب از گريد يطيمح ستيز مشكالت ستم،ياكوس بيتخر بر عالوه هاجنگل بيتخر. دينمايم بيتخر را منبع نيا خود

 .داشت خواهد دنبال به را ييهوا و آّب رييتغ و خاك رفتن نيب از

 کي   زي  ن آن بي  تخر ل ذا  دارن د  كار سرو آن با روز هر كه هاستانسان انيم مشترك امر کي ستيز طيمح و عتيطب

 .شوديم ستيز طيمح قبال در مشترك تيمسئول کي جاديا باعث امر نيهم. شوديم باعث را مشترك يتراژد
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 دولتی کار و کسب در آن نقش و دولت -9

 ت ا  بحث نيا تياهم. است شده ليتبد آن به وابسته يهاسازمان و دولت يبرا يجد يبحث به كار اخالق مفهوم امروزه

 يب را  يتوجهقابل يهايگذارهيسرما و اندكرده باز آن يرو بر ياژهيو حساب يدولت يهاسازمان يبرخ كه است ييجا

 آن يك ار  وج دان  و تعهد،ياخالق يمنشورها اخالق، بحث تياهم. اندداده انجام يسازمان سطح در آن يارتقا و بهبود

 آث ار  و عواق ب  ي ي گراق انون  و ق انون  بر حد از شيب اصرار و ديتأك م،يبدان كه دهديم نشان شتريب را خود ارزش ييجا

 زي  ن قانون ابيغ در يحت و دارد زين يشتريب ياتكا تيقابل اخالق ييسو از. است نگذاشته يجا به خود از يجالب چندان

 م،يده   نشان هاسازمان در را ييگرااخالق ارزش كه نيا يبرا. دهد جهت را افراد يكار يعملكردها و رفتارها توانديم

 سازمان نيا. ميدهيم قرار توجه مورد نمونه عنوان به را اياسترال در يدولت يهاسازمان از يكي ياخالق منشور از يبخش

 و يم ال  دپارتمان. است كرده اعمال عامل نيا بر را ياژهيو توجه خود تيسا در است شده انتخاب ياتفاق صورت به كه

 ني  ا در و اس ت ياسترال التيا نيا در يمال نيتأم از تيحما مسئول ا،ياسترال كشور يدولت بخش در ،654ولز التيا خدمات

 يم ال  امور وزارت به راستا نيا در كه كنديم ارائه را يمتنوع خدمات نيهمچن. كنديم وضع را يمقررات و نيقوان نهيزم

 در س ازمان  ياخالق   منشور و اخالق بر يمبتن تا دارد انتظار كاركنانش از سازمان نيا. رسانديم ياري امورش انجام در

 انتظارات نهيزم در شفاف و واضح ييرهنمودهاسازمان، نيا ياخالق هيانيب. ندينما عمل هاسازمان گريد با يهمكار زمان

 از ه ا سازمان گريد كه يانتظارات نوع كننده منعكس نيهمچن و شوديم ارائه انشيحام و يتجار يشركا از سازمان نيا

 هم ه  در را ييپاسخگو و ياخالق عملكرد ،يكپارچگي تا دانديم متعهد را خود سازمان نيا. هست زين دارند سازمان نيا

 : باشديم ليذ موارد شامل سازمان نيا كار و كسب اخالق هيانيب. كند ادهيپ يدولت و يعموم بخش تيريمد يهاحوزه

 سازمان كار و كسب يديكل اصول -

 ديباش داشته انتظار دپارتمان نيا كاركنان از ديتوانيم شما چه آن -

 دارد انتظار انشيحام و يتجار يشركا از سازمان نيا چه آن -

 ندينما عمل شركت نيا ياخالق اصول با مطابق ديبا سازمان نيا انيحام و يتجار يشركا چرا -

 منافع تعارض  -

 يمال تيحما طيشرا -

 يمعنو تيمالك حقوق و يمحرمانگ -

 يهمكار و ارتباطات -

 سازمان از شدن جدا از بعد استخدام و يخصوص استخدام -

 روديم مانكارانيپ از كه يانتظارات -

 شتريب يهايهمكار -
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 نيب االتر  تي  رعا ب ه  يجمع   تعه د » بر آن ياصل ديتأك كه است يكار اخالق منشور کي يدارا سازمان نيا نيهمچن

 يب را  و داده ق رار  توج ه  مورد را يمتعدد موارد و است صفحه 14 بر مشتمل منشور نيا. است« ياخالق ياستانداردها

 :شوديم اشاره ليذ در هاآن نيترمهم به كه است كرده فيتعر خود مخاطبان و كاركنان

آزار، و ضيتبع  پوش ش،  ياس تانداردها ف ه، يوظ انج ام  يزم ان  بازه،ياحرفه و يفرد رفتار منافع، تضادان،يمشتر با تعامل

 از حفاظ ت ،ياعتب ار  يه ا ك ارت  و لي  موبا،يادار يه ا نيماش  س ازمان،  در يفناور و التيتسه از استفاده،ييپاسخگو

 يف رد  روابط كار، محل يمنيا فرزندان، از مراقبت،يسازمان كار مورد در يعموم حاتيتوضمحرمانه، و يرسم اطالعات

 ا/ي  و يحزب   ياس  يس يه ا تي  فعال ه،ي  ثانو اي   يخصوص استخدام منافع، اي ايهدا رشيپذ ،يورشكستگ گزارشک،ينزد

 ني ي تع ق انون  لهيوس به كه يموارد و فساد از اعم نامناسب يرفتارهاشغل، ترك از پس استخدام كردن، يالب،ياجتماع

 ... و اسناد يهانسخه كنترلاسناد، رشيپذ است، شده

 اش اره  قي  دق ص ورت  به ياخالق موارد از ياريبس بهشود،يم دهيد سازمان نيا منشور و ياخالق هيانيب در كه طورهمان

اخالق، به توجه گاهيجا كه بود آن مثال نيا ذكر از هدف. است گرفته قرار زين سازمان تيسا يرو بر يحت و است شده

 .ميده نشان را قانون لهيوس به كنترل و نيقوان گاهيجا با آن زيتما و ياخالق يمنشورها نيتدو

 يكي هاآن منظور معموالً كننديم صحبت« كار و كسب اخالق» از كار و كسب اخالق حوزه در نظرانصاحب كه يزمان

 از اجتناب( 1) كار؛ با مرتبط يهاتيفعال از يكي در ييجنا نيقوان نقض از اجتناب( 6: )دارند نظر در را ريز تيوضع سه از

 ياق دامات  از اجتناب( 4) و شود؛ يمدن نيقوان قيطر از شركت هيعل بر ييادعاها جاديا به منجر است ممكن كه ياقدامات

 از ب ه  منج ر  اس ت  ممكن و هستند ارتباط در موارد نيا با معموالً كارها و كسب. كنديم دارخدشه را شركت ريتصو كه

 ب ه  كاركن ان  ام ور  بر را يعموم روابط متخصصان و وكال شركت،ينظر انيب به. شود شركت يآبرو و پول دادن دست

 روني  ب انتظ ار  مورد اقدامات ميمستق و کيبار ريمس از را خود يپا كاركنان از يكي كه يزمان هر. گمارديم ناظر عنوان

 يناگوار اتفاق كه يصورت در واضح، يشكل به. گرداننديبرم ريمس به را يواو، ييراهنما و تيهدا با متخصصان نهد،يم

 متخصص ان  و ليوك استخدام از شتريب اريبس كننديم وارد شركت به كه يانهيهز فتديب اتفاق شركت يبرا نهيزم نيا در

 و اخالق انيمرب لسوفان،يف به هاشركت يول دهند،يم انجام را كار نيا كراهت با هاشركت چند هر. است يعموم روابط

 كه است سال 1111 از شيب. دهند ارائه ياخالق اقدامات نهيزم در ييرهنمودها كاركنانشان به تا آورده يرو اثرگذار افراد

 ق رار  يبررس   و توجه مورد را غلط از درست عمل موضوع مندنظام يشكل به اثرگذار افراد و اخالق انيمرب فالسفه، نيا

 را هاآن كه را ياتياخالق اصول كاركنان به تواننديم اثرگذار افراد و اخالق انيمرب فالسفه، آن، از پس احتماالً،. دهنديم

 فالس فه،  كه است فيضع اريبس احتمال نيا اما. اموزنديب كنديم خارج بحران از را هاآن اي دارديم نگه دور به بحران از

 خانواده در اول وهله در اتياخالق آموزش فهيوظ. اموزنديب همه به را ياخالق اصول بتوانند اثرگذار افراد و اخالق انيمرب

 فالسفه،. است اثرگذار يو بر دارد آن با را يجد مواجهه نياول فرد كه يطيمح آن از پس و است مادر و پدر دوش بر و

 ني  ا در س ال ب زرگ  افراد در ياخالق يهانهيزم رييتغ و شوديم ريتصو نيا وارد ريد اريبس اثرگذار افراد و اخالق انيمرب

دهن د،  آم وزش  را ياخالق   اص ول  بتوانند اثرگذار افراد و اخالق انيمرب فالسفه، اگر تازه. است سخت و ريد اريبس دوره

 و اتهام ات  از را ش ركت  اس ت  ممكن بودن ياخالق كه يوجود با. ندارد ييكارا يمال جهت از شهيهم هاآن يهاهيتوص

 ياخالق   جه ت  از كه يشركت. است زا نهيهز معموالً كار، و كسب در ياخالق رفتار امابرهاند، يقانون و يكل يهااسترس
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 محتاطانه يابيبازار صادقانه، غاتيتبل،يطيمحستيز اثراتمحصول، يمنيا به را ياژهيو توجه ديبا دانديم مسئول را خود

 نيب   چ الش  ك ه  ن دارد  وج ود  يراحت   به امكان نيا ما يبرا. دارد معطوف خود يانسان يروين يكار طيشرا و دقتمند و

 اخ الق  انيمرب و فالسفه يگرا آلدهيا ذهن با را است پول مترصد ذهنش كه كار و كسب صاحب فرد يِاخالق التِيتما

 معن ا  شده، هيتوج آن ياقتصاد ثبات و يريپذ دوام با آلدهيا ياخالق اصولكار، و كسب اخالق چالش نيا در. ميكن حل

 (.654،1119سريف) ابدييم

 . ميكنيم انيب را يخصوص بخش و دولت نيب ارتباط در نيهمچن و دولت در ياخالق مسائل نيترمهم از يبرخ ادامه در

 اخالق؟ اي قانون به اتكا -

 در نيا. دارد ينامطلوب شكل افراد رفتار ندارد، وجود مطلقاً آن در قانون كه ييجا كه باشند باور نيا بر است ممكن افراد

 يرانندگ يعني يزندگ معمول و عمده حوزه دو در نمونه عنوان به. است حيصح مطلب نيا عكس معموالً كه است يحال

يم   صورت آگاهانه تقلب و تخلف زانيم نيشتريب دارد، وجود قانون زيبرانگ بحث حضور نيشتريب كه اتيمال پرداخت و

 به توانندينم نيقوان كه شوديم كشف نكته نيا شود، شناخته ياخالق يهايريگميتصم بر نيقوان ريتأث كه يزمان. رديپذ

 گذارقانون عمل، در كه يچالش. شوند مطرح هستند اخالق با ريمغا كه ييعملكردها يبرا فرد به منحصر حلراه عنوان

. ديبخش بهبود مشكل ديتشد بدون را ياخالق يهايريگميتصم چگونه كه است نيا هستند مواجه آن با يو مخاطب و

 قانون در كه را يمنف يهاشيگرا يگذارقانون و ياساس نيقوان از ينوع چه كه كنند توجه نكته نيا به ديبا گذارانقانون

  .بخشد بهبود را ياخالق يفضا كه دارد ييهابرنامه توسعه به ازين يخصوص بخش نيهمچن كند،يم حداقل را دارد وجود

دس تورالعمل  و دهن د يم   قرار خطاب مورد ميرمستقيغ و يضمن شكل به را ياخالق مسائل يسنت طور به گذارانقانون

 ب ه  ياخالق مسائل به رسند بيتصو به راًياخ كه يمقررات اما. كننديم زيتجو اخالق نقش به توجه بدون را خاص ييها

. است گرفته شدت افته،ي گسترش يشركت بخش در راًياخ كه ييهاييرسوا با خصوصاً امر نيا دارند، اشاره حيصر شكل

 و ان د، ك رده  اني  ب را ياخالق   ييمنش ورها  657سين   و  656ناس د  ياس تانداردها  و 655ياوكس ل -سربنز همچون ينيقوان

 ك ه  ييه ا ش ركت  مجازات از آن موجب به كه اندآورده فراهم را ييهانهيزم   651فدرال كننده محكوم يهادستورالعمل

 (1116)مايكل، .كاهديم اند،داده قيتطب آن با را خود و هستند ياخالق فرهنگ يدارا

 كار و كسب در اخالق با آن رابطه و يدولت انتظارات فشار -

كنن د، يم   فيتعر را هاآن يباز نيزم و كننديم نييتع را كار و كسب يهابنگاه يقانون تيفعال سازوكار يدولت ينهادها

 بخش و يدولت بخش تيفعال يتالق نقاط در. كننديم ارائه يخدمات و كاالها ،يدولت ينهادها به زين كارها و كسب يول

 . دينمايم رخ يفرد به منحصر و دهيچيپ مسائل ،يخصوص

 دانسته هاشركت و هابنگاه از برتر يحت و بافته جدا يامجموعه را خودمان م،يباش تيفعال به مشغول يدولت بخش در اگر

 طيمح   از مصون را خودمان ما. ميدانيم مبرا شوديم وارد هاآن به كه يامان يب و وستهيپ يهااتهام به نسبت را خود و
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 كه ييفشارها از را خود ما، همه نوعاً! ميدانيم منيا تيوضع آن به شدن دچار از را خود و كرده تصور يشركت ديپل و بد

 ك ه  يوقت   تا. هستند خطرناك هافرضشيپ نيا. ميكنيم يتلق مصون ،يمال يهاگزارش يهالغزش و خطاها به منجر

 يه ا س ازمان  چ ه  و يرانتف اع يغ چه و يانتفاع يهاسازمان چهكند،يم استفاده سازمان از شيكارها شبرديپ يبرا بشر

 ياخالق   يهالغزش به منجر و داشت خواهد وجود فشارها نيا دارند، عهده بر يفيوظا و اهداف هاسازمان نيا و،يدولت

 . شد خواهد

 انجام در ياخالق يهاروش از كه يوجود با.كننديم تجربه را يسخت و فشار از يمختلف يهاگونه يدولت بخش كاركنان

 اس ت  ممكن اي باشد ياسيس است ممكن فشارها نيا. دارد وجود هاآن دوش بر فشارها نيا كننديم استفاده فشانيوظا

 ني  ا است ممكن نيهمچن. باشد ياسيس انتظارات نساختن برآورده واسطه به ياسيس پست دادن دست از ترس از يناش

 كارمن دان  از دس ته  آن يب را  فش ار  و ت رس . باشد دارند وقوع احتمال كه يمال مسائل عواقب از ترسِ از يناش فشارها

 . است اديز اريبس هستند ييپاسخگو تيمسئول يدارا اي و بوده بودجه؛يمال موضوعات مسئول كه يدولت

 شوديم سبب يدولت يباالدست نيمسئول انتظارات از يناش يفشارها نيهمچن و مردم انتظارات و نگاه از يناش يفشارها

،يشركت مسئوالن است ممكن يعن. ياورنديب بار به را ييهافضاحت و شده مرتكب را ييهالغزش هاشركت از ياريبس تا

 ك ه  كنند ارائه را اطالعات و آمار ياگونه به اي دهند ارائه يواقع ريغ آمار و كنند يساز گزارشارقام، و اعداد در رييتغ با

. است مشخص اعداد در رييتغ و هايساز آمار نيا از ياريبس ليدل. سازد منتقل مخاطب به را واقع حاق از ريغ يريتصو

 خود يباالدست نيمسئول هيناح از كه يفشار احساس واسطه به يدولت ينهادها اي يعموم يبازرگان يهاشركت كارمندان

 يعن. يخواهديم و دارد انتظار هاآن از يباالدست نيمسئول كه كننديم اعمال رييتغ اعداد در ياگونه به كننديم احساس

 . شوند داخل اخالق با يمناف يهاتيفعال در كارمندان تا شوديم نيا به منجر يدولت ينهادها هيناح از فشار اعمال نيا

 يدولت تعامالت و دولت در فساد جاديا نهيزم از يريشگيپ يبرا ييرهنمودها -

 و قراردادها يواگذار نيب تعارض باشد، داشته وجود يكينزد رابطه منتخب ياسيس نيمسئول و رهيمد ئتيه ياعضا نيب يوقت

يم نييتع آن انجام يبرا كه يمبالغ و،يسازمان يهاپروژه و قراردادها كه نيا يعني ابد،ي توسعه توانديم ياسيس يهاانتصاب

 يب را  اف راد  نيت ر ستهيشا لزوماً كه شود داده يكسان به قراردادها و شود رييتغ دستخوش پرده پشت ارتباطات هيسا درشود،

 معموالً مردم. شود حاكم آن بر رشوه ينوع اي شود نييتع هست كه چه آن از شتريب قراردادها انجام نهيهز ايستند،ين آن انجام

 ياسيس تيفعال يبرا را هاآن مردم كه يكسان نقش با هاآن نقش نيا يوقت يول هستند يدولت يهاتيفعال و هااقدام بر ناظر

 . بازديم رنگ هاآن ينيبواقع و ينظارت نقشخورد،يم گره اندكرده انتخاب

 ني  ا نيت أم  ،يدولت يقراردادها در. دارد وجود شده انجام يرفتارها هيتوج يبرا ينامحدود ياهيسرما منابع يدولت بخش در

 و ه ا منفع ت  ني  ا. ندارد وجود آن مصرف يبرا يرقابت چيه گريد يسو از و رسديم نظر به ينشدنتمام و حديب ها،هيسرما

 .شوديم ياخالق يهاچالش نهيزم در فيضع يهاحلراه باعث اغلب فشارها

 ديبا زانيم چه هادولت كه است نيا ديآيم شيپ كه يسؤال. باشند ريپذتيمسئول مردم يمال منابع مقابل در ديبا هادولت

 منابع تيريمد يبرا يدولت كاركنان يريپذتيمسئول دهند؟ خرج به مواظبت و دقت يمردم يهاييدارا و اموال مقابل در

 خود يقانون اقتضائات از فراتر ديبا يدولت ينهادها. است ياخالق مطالعات در مهم اريبس و يمحور يموضوع ها،هيسرما و

 :است ريز اقدامات مستلزم يزيچ نيچن انجام. كنند حركت گرا لتيفض ياخالق فرهنگ جاديا سمت به يستيبا و بردارند گام
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 ه ا گ زارش  جينتا و هارتبهاعداد، و اندكرده فهم و درك را اهداف هستند دولت در كه يكسان كه نيا از نانياطم 

 ريتص و  ك ه  يط ور  ب ه  د،يآ بدست و شود حاصل صداقت يراست مانند هاارزش از يمشخص چارچوب در ديبا

 ليذ يهاهيرو و نيقوان يريكارگبه در و كند اجتناب منافع در تضاد و برخورد از نگذارد، يجا بر خود از يغلط

 .باشد داشته وجود انصاف و يطرفيب آن

 اي   يراخالق  يغ اق دامات  بتوانند و كنند ابراز را خود هاينگران كارمندان آن موجب به كه شود فراهم يطيشرا 

 ب ه  است ممكن. باشد ميمستق تلفن خط کي آوردن فراهم است ممكن طيشرا نيا. كنند گزارش را يرقانونيغ

 درون را خود يهاگزارش اي هاينگران سؤاالت، بتوانند كاركنان كه باشد شنهاداتيپ صندوق کي جاديا يسادگ

 ت ذكر  كن د يم   فل ج  را سازمان كه ياقدامات مورد در كاركنان به كه ديباش داشته خاطر به البته. دهند قرار آن

 .كوچک و يجزئ اريبس اي مغرضانه يهاتيشكا همچون ياقدامات د،يده

 و مس ائل  يري  گيپ و كاركن ان  يه ا ينگران يريگيپ يبرا مؤثر يكار و ساز كه نيا از كردن حاصل نانياطم 

 . است آگاه خود نهيزم نيا در سازمان كه نيا و دارد وجود مشكالت

 ف ه يوظ ك ه  يياعض ا  خصوصاًره،يمدئتيه ياعضا روابط به مربوط يهاتناقضروابط، مداوم يبررس و ينيبازب 

 يبررس   ديبا منابع ديخر بر شركت تيمالك. هستند زين شهروندان منتخب ندهينما و دارند را قراردادها يواگذار

 .شود حاصل نانياطم هستند ديخر مسئول كه يكسان يبرا هاتعارض به مربوط نيقوان تيشفاف از و شوند

 قيتحق دارند جذاب يتيشخص اي داشته يرهبر يخو و خلق اي هستند ستهيشا يافراد كه يكسان مورد در يحت 

يم   عم ل  مسائل يبرخ بر يسرپوش يبرا يماسك مثابه به صيخصا نيا اوقات يگاه. رديگ صورت يبررس و

 .كند

 ارزش به ناظر بلند يهانگاه كه يطور به دارد وجود تجربه و معرفت ينوع يانهيزم هر در كه نيا از نانياطم

 . نشوند نابود ياخالق يها

 و ش ود يم اجرا يكساني صورت به امر نيا و هستند نيقوان تيرعا به مجبور كاركنان همه كه نيا از نانياطم 

 .باشد يانضباط هيتنب متضمن است ممكن ازين صورت در و شده انجام كامل شكل به هايبازرس

 ش كل  ني  ا ب ه  را بودج ه  ني  ا اي گزارش نيا من چرا: رديپذ صورت قيتحق و ديترد شده اتخاذ ماتيتصم در 

 افكن ده  هيس ا  بودج ه  ني  ا اي گزارش نيا بر من قضاوت ايآ و شده نوشته چه خط نيا در كردم؟ يساختاربند

 است؟

 ح داقل  بلكهست،ين يرفتار استاندارد نيبهتر يمعن به وقتچيه قانون. دينباش قانون با مطابقت يپ در شهيهم 

 «.دهم؟ انجام را نيا ديبا» ديبپرس ،«دهم؟ انجام را نيا توانميم» دينپرس هرگز. است استاندارد

 عم ل  يراهنم ا  فشارها و عيوقا و شود استفاده و اتخاذ مات،يتصم عمل يراهنما يبرا استانداردها نيتركامل 

 . نباشد
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 آن از قبل دارمسئله و مشكوك اقدامات كه يفرهنگ آورده؛ وجود به را توازن و ليتعد فرهنگ ينوع شد ذكر كه ينكات

يم   مواج ه  ش ده  اتخ اذ  يه ا ميتص م  دق ت  و تي  فيك ب ا  را يعم وم  اذهان و شونديم كشف و شناخته دهند رخ كه

 (1111)جنينگز،.سازد

 كايآمر در رصدگر يدولت نهاد کي يمعرف -

 در را دولت در اتياخالق به توجه و است يرصدگر آن كار جنس كه كرد محسوب يينهادها از يكي توانيم را نهاد نيا

 كنگره به كه كاستيآمر فدرال دولت به وابسته ينهاد( GAO659) كايآمر دولت يحسابرس دفتر. دارد خود نگاه ررسيت

 دفت ر  ني  ا. ش د  سيتأس   6916 س ال  در سازمان نيا. كنديم محسوب يدولت مستقل نهاد کي را خود و داده گزارش

 وك رده،  يبررس را يدولت مخارج ياثربخش دفتر، نيا. كند رصد را هاآن مخارج و يدولت مختلف ينهادها تا شد سيتأس

 ك رد  ن ه يهز و ه ا برنامه اداره در را دولت تا است آن يپ در دفتر نيا. كنديم توجه هيمجر قوه تيوضع بر همه از شيب

 نفر 4111 باًيتقر و بوده سال در دالر ونيليم 511 باًيتقر دفتر نيا بودجه. كند تراثربخش و پاسخگوتر ياتيمال يدالرها

 .661دارد كارمند

 ينهاده ا  س ت يل از خاص صورت بهكند،يم رصد را هيمجر قوه يهابرنامه اصوالً دولت يحسابرس دفتر كه ييجا آن از

 يهايتوانمند» ،«سالمت يهامراقبت» مانند ييهاميت در سازمان نيا ياحرفه كارشناسان. است دهيگرد حذف يياجرا

 ازدهي   يدارا اس ت  مس تقر  واشنگتن در كه سازمان نيا. شوديم يسازمانده« يابي منبع و تملک تيريمد» و« يدفاع

 .است متحده االتيا گريد شهر ازدهي در شعبه

 يب را . دي  آيدرم   شينما به آن تيساوب يرو بر آن يهاگزارش همه و كنديم منتشر يمختلف يهاگزارش دفتر نيا

 .شوند مندبهره منابع نيا از گانيرا صورت به كه دارد وجود امكان نيا عموم،

 را يمشخص   يشغل كارراهه دفتر نيا لذا است؛ يمتنوع ياحرفه كاركنان ازمندين مطالعات از يعيوس فيط انتشار و ارائه

 ك رده  في  تعر يارتباط گرانليتحل و وكال اقتصاددانان، ،يمال بازرساناطالعات، يفناور متخصصان گران،ليتحل يبرا

 الزم ه  ك ه  است يعيطب يامر دفتر نيا توسط دولت يعملكردها مورد در اتيجزئ يدارا يفن يهاگزارش انتشار. است

 اريبس   وجه ه  يدارا دفت ر  ني  ا ك ه  يوجود با. باشند متخصص هانهيزم از ياريبس در كه است يمتخصصان داشتن آن

 به ناظر عموماً انتقادات. است نمانده بينصيب مكرر انتقادات از است، رجانبدارانهيغ و طرفانهيب يهاگزارش يبرا يخوب

 ب ه  ناظر اي يعموم تيفيك به ناظر كه نيا تا است شده منتشر دفتر نيا توسط كه است بوده يخاص يهاگزارش يبرخ

 يروين و بودجه در توجهقابل كاهش به منجر كنگره و دفتر نيا انيم يهاكشاكش وجود، نيا با. باشد نهاد نيا تيماه

 داشته كاهش ٪6997،17 سال در آن اوج نقطه به نسبت آن كارمندان تعداد و بودجه ،1117 سال در. است شده آن كار

 (1111)كلب، .است

 نيمس ئول : است آسان رديگيم ياشتباه ميتصم اي دارديبرم گام ياشتباه ريمس در دولت كه نيا صيتشخ اوقات يگاه

 در را مهم يعموم ماتيتصم شهر نيمسئولند،يگويم دروغ مخالفانشان مورد در داهايكاندكنند،يم افتيدر رشوه ياسيس
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 دي  با شهر يشورا عضو کي ايآ: ستين آسان يليخ ينادرست اي يدرست صيتشخ اوقات، يگاه. رنديگيم يپنهان جلسات

 ني  ا م رد دولت کي يبرا ايآ كنند؟يم اشتباه تياكثر كنديم فكر كه يزمان يحت كند، يندگينما را تياكثر يهاخواسته

 ف رد  ني  ا بدان د  ك ه  يص ورت  در بگمارد خود سازمان اي نهيكاب در را خود انيآشنا از يفرد تا كه است رشيپذ قابل امر

 است؟ پست نيا يبرا نهيگز نيبهتر

 تفك ر  ه ا بح ران  نيا با مواجهه از قبل يدولت نيمسئول كه يصورت درده،يچيپ اي باشند آسان ياخالق مسائل كه نيا چه

 يبررس مورد قابل يدولت بخش و دولت در ياخالق مسائل از يبرخ ريز در. نديايبرب هاآن پسِ از تواننديم ترراحت كنند

 : رديگيم قرار

 !يدولت بخش در سوت در دنيدم -

 سوت در قانون از تخلف کي مشاهده هنگام در كه ديريبگ نظر در را يسيپل. دارد يروشن نسبتاً يمعنا اصطالح نيا

 توانديم هشدار نيا. سازمان کي در نادرست عمل کي انجام به اذهان توجه يعني 666سوت در دنيدم. دمديم خود

 :باشد داشته صورت چهار

o مربوطه؛ مسئول به قانون نقض عمل اي خالف عمل يده گزارش 

o است؛ شده گرفته نظر در منظور نيبد كه يتلفن شماره با ناظر کي به گزارش 

o شود؛يم انجام آن در نادرست عمل نيا كه يكار محل در مشاركت از امتناع 

o ؛يقانون نديفرآ در دادن شهادت 

o هارسانه به خالف و نادرست عمل شواهد دادن لو . 

 عمل يامدهايپ از فرد قيعم فهم از نشان عمل نيا رايز است مرتبط اخالق با خالف عمل گزارش اي سوت در دنيدم

. باش د  رمنص فانه يغ يعمل   اي   اف راد  حق وق  كنن ده  نقض اي باشد مضر عتيطب يبرا توانديم كه يعمل دارد؛ سازمانش

 است خاسته پا به ياصول يبرا رايز اوست، شجاعت دهندهنشان و دارد فرد يروح ليفضا از تيحكا عمل نيا نيهمچن

 عمل و يتالف مورد كه نيا از را سوت در دمندگان قانون كه نيا وجود با. باشد داشته مجازات خود دنبال به توانديم كه

 دهيكش   ان زوا  ب ه  سوت در دمندگان كه دارد وجود امكان نيا صورت هر در يولاست، كرده تيحما رنديبگ قرار متقابل

 يب را  را ييه ا استيس و ريتداب ديبا هادولت واقع در. شوند يدولت سازمان آن ترك به مجبور كه نيا اي شوند هيتنبشده،

 يب را  يخصوص   يحت   و يدولت   يه ا سازمان در را ييكارها و ساز و كنند يطراح و گرفته نظر در افراد نيا از تيحما

 . گذارند اجرا به شانيا از تيحما و هاآن يده گزارش

 نزاكت -

 در. كنند رفتار ما با گونههمان زين گرانيد ميدار انتظار كه يرفتار و آداب تيرعا از عبارتست 661نزاكت خالصه، طور به

 . شهروندان و كاركنان منتخب، نيمسئول گريد به احترام با يعموم امور انجام از عبارتست،يدولت بخش

 ب ا  نزاك ت  ك ه  معن ا  ني  ا به. كرد جستجو يپاك و لتيفض در ديبا را شوديم مرتبط اخالق با نزاكت چگونه كه نيا اما

تي  ظرف هم ه  كن د يم كمک ما به كه است مرتبط گرانيد مالحظه و نفس كف انصاف،صداقت، همچون ييهايژگيو
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 يحت اي التيا محله،شهر، به هاآن كنند،يم تيرعا را نزاكت يدولت نيمسئول كه يزمان. ميساز شكوفا را مانيانسان يها

 ه ا بح ث  و ج ر  و يف رد  يه ا رقابت بر يعموم منافع ساختن مقدم قيطر از را شيهاليپتانس تا كننديم كمک كشور

 . سازد محقق

 درست امور انجام واقع در نزاكت، بر منطبق رفتار. ميابيدر را اخالق و قانون نيب فرق تا است يخوب مثال نزاكت اصوالً

 ق انون  وض ع  قيطر از كه ستين يزيچ نزاكت كه است يحال در نيا كنند، قيتشو را آن انجام ديبا مرداندولت و است

 گ ر يد اي   664بدن زبان» تا كرد تالش شهرها از يكي شهر يشورا. كرد وضع قانون آن يبرا اي كرد ياجبار را آن بتوان

 ت ا  گرفتند ميتصم دوباره هاآن امر، تينها در. سازد محدود و ممنوع را« تنفر اي مخالفت ابراز يبرا يزبان ريغ يهاوهيش

 ! كردنديم قانون وضع زين دهان و لب حركت و هاچشم چرخش بر ستيبايم رايز كنند لغو را قانون نيا

 منافع تعارض -

 مق دم  يعم وم  منافع بر را اشيمال اي يشخص منافع يدولت نيمسئول اي كاركنان از يكي كه دينمايم رخ يزمان امر نيا

 نفع به دارد قرار اشيتيمسئول طهيح در كه يماتيتصم اتخاذ با را ايهدا و زيجوا گريد و پول يو ان،يب نيترساده به. دارد

 اس ت  هم ه  ب ا  براب ر  رفتار يمعنا به كه يطرفيب مثل ياخالق ياساس اصول با منافع تعارض. دينمايم يآورجمع خود

 را يو منافع كه دهد يرأ يموضوع به گاهشيجا از رمنصفانهيغ يريگبهره با دينبا يدولت مسئول ک. يباشديم مرتبط

 كه شوديم باعث و سازديم فيتضع را اعتماد منافع تعارضگر،يد يسو از. سازديم محقق گرانيد بيج از كرد نهيهز با

 . بدهند دست از را دولت در يريگميتصم يندهايفرآ يكپارچگي به خود اعتقاد مردم عموم

 دولت در شفاف اسناد و جلسات -

تي  فعال بتوانند شهروندان كه نيا يعني شوديم صحبت دولت در تيشفاف مورد در يوقت. است واضح تيشفاف از منظور

 نباش ند،  ش فاف  كه ييهادولت. كنند حاصل اطالع گذرديم دولت در كه يامور از بتوانند و كنند مشاهده را دولت يها

 ال ت يا ه ر  باش د،  شفاف دولت كه نيا يبرا كايآمر متحده االتيا در. دارند فساد در شدن گرفتار يبرا يشتريب شانس

 يدسترس   يدولت جلسات يمحتوا به بتوانند تا دهديم را اجازه نيا عموم به كه است نيقوان از يمتنوع مجموعه يدارا

 از بتوانن د  تا دهديم را اجازه نيا افراد به كه است يمتفاوت نيعناو يدارا مختلف يهاالتيا در قانون نيا. باشند داشته

 ني  ا عم وم  ب ه  ك ه  هس تند  ينيق وان  يدارا ه ا التيا از ياريبس. شوند مطلع يريگميتصم جينتا اي يريگميتصم نديفرآ

 .باشند داشته يدسترس بتوانند يدولت مدارك و اسناد به بتوانند تا دهديم را نانياطم

 ك ه  اس ت  اس توار  اس اس  ني  ا ب ر  يدموكراس يمعنا اصوالً. است يطرفيب از تيحما و تيتقو يبرا ياوهيش ت،يشفاف

 يزن دگ  در يت ر كامل مشاركت تا سازديم قادر را هاآن كه هستند اطالعات از ياگستره به يدسترس يدارا شهروندان

 و باش ند  داش ته  عدالت به يبرابر يدسترس و كرده نييتع را يعموم مخارج تياولو بتوانند كه يطور به داشته، ياسيس

 . ندينما پاسخگو را خود ياسيس نيمسئول
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 يگريالب -

 از ياس  يس ماتيتصم بر ياثرگذار منظور به آگاهانه و عامدانه تالش: »از عبارتست يالب مسلّم و واضح فيتعار از يكي

 در ك ه  يادوره افتض احات «. گريد يگروه اي سازمانفرد، از يندگينما به استمدارانيس از تيحما مختلف اشكال قيطر

 در قانون. است انداخته شک به استيس در يالب وجود مورد در را كشور آن مردم از ياريبس است، داده رخ كايآمر كشور

 يب را  تالش اما. دانديم دهديم قرار ريتأث تحت را آنان يزندگ كه ييهايريگميتصم در ليدخ و مؤثر را مردم كا،يآمر

 . است ناسازگار اخالق با ستم،يس در رخنه و يرسم ريغ طرق از ياسيس ماتيتصم بر ياثرگذار

 رشوه و هيهد -

 از يبازگش ت  انتظار كه نيا بدون شوديم داده يكس به كه است يارزش يدارا  يش هيهد ست؟يچ رشوه و هيهد تفاوت

 اي   ك رده  ياثرگذار آن لهيوس به دارد ديام آن دهنده كه تفاوت نيا با است هيهد به هيشب يزيچ رشوه باشد؛ متصور آن

 يتم ام  اس ت،  ممك ن  ري  غ هيهد دهنده يواقع انتظار و مقصود فهم كه ييجا آن از. كند كسب آن مقابل در را يمنافع

م وارد،  يبعض   در. كنديم محدود را هيهد گرفتن اي دادن كه هستند ينيقوان ظل تحت ،يمحل و يالتيافدرال، نيمسئول

 . شوند گزارش ديباگر،يد موارد يبرخ در است، يقانون ريغ ينيمع مبلغ از باالتر هيهد دادن

 ني  ا. باش د  استحقاق و اقتيل،يستگيشا اساس بر و شود گرفته شوديم داده كه ييايهدا از فارغ ديبا ياسيس ماتيتصم

 ماتيتص م  اگر يحت كنند،يم افتيدر را ييايهدا رندگانيگميتصم كه يزمان. است انصاف و يطرفيب يهيبد اصلنكته،

 .كنديم فيتضع را دولت به يعموم اعتماد كه دارد هاآن برخورد و ظاهر بر ياثراترد،ينگ قرار ريتأث تحت هاآن

 دولت در اخالق با مرتبط موضوعات گريد -

 : از عبارتند هاآن نيترمهم از يبرخ. هستند مرتبط اخالق با كه هستند مطرح يدولت بخش در زين يگريد يمسائل

o يبازيپارت 

o اندكرده كمک روزيپ فرد به انتخابات در كه يكسان به هاتيموقع و هاپُست ها،فرصت ياعطا  

o كاركنان و منتخب نيمسئول نيب رابطه 

o هارسانه و اخبار با تعامل نحوه 

o منتخب نيمسئول يفرد يزندگ 

o و  ... 

o (،كايآمر يدولت اخالق سازمان يرسم تيسا( )1166 نادلر و شولمن.) 

 يشركت اخالق و يدولت اخالق: ياخالق ستميس دو چالش

 نيت ر داغ از يك  ي ب ه  را كاره ا  و كس ب  و دول ت  نيب رابطهكارها، و كسب در يدولت يهامداخله جهت و عرصهعمق،

 گ اه يجاكار، و كسب مقررات ميتنظ در خصوص به دولت نقش. است كرده ليتبد حاضر عصر در بحث قابل موضوعات

 به چشمباشند، داشته يمناسب ارتباط هاآن با خود رشد و تداوم يبرا ديبا هاشركت كه ينفعانيذ از ياريبس و دارد ياژهيو

 . انددوخته شركت آن و دولت رابطه

نب وده  كنديم فيتعر هاآن يبرا را يباز نيزم كه ييهاتيفعال در دولت نقش به مندعالقه و طرفدار گاهچيه هاشركت

 يجد چالش دولت كنترل و دخالت نفوذ، زانيم اي و هاشركت يخودمختار و استقالل زانيم نهيزم در شهيهم اصوالً. اند
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كنند، كنترل را هاآن زانيم چه اي بدهند، يخودمختار هاشركت به زانيم چه به ديبا هادولت كه نيا. است داشته وجود

 . است بوده زيبرانگچالش يبحث

 ك ه  مش كل  نيا. است افزوده يمتماد انيسال طول در هاشركت و دولت انيم يهاكشمكش برخاص، يمسائل بر ديتأك

 يه ا ارزش يدارا ك ه  دارد ياعتق اد  س تم يس دو به اشاره كرد، يگذارنام« ياخالق يهاستميس چالش» را آن توانيم

 يجمع   اخ الق  ب ر  آن گ ر يد سر و كار و كسب انهيفردگرا اخالق بر چالش نيا فيط سر ک. يهستند يمتفاوت ياخالق

 :دهديم نشان بهتر را يفلسف چالش دو نيا ريز جدول. كنديم ديتأك يدولت

 

 يدولت و يشركت ياخالق يهاستميس تضاد

 يدولت يباورها يشركت يباورها

 يجمع اخالق انهيفردگرا اخالق

 گروه منافع و گروه از خود منافع و يفرد اهداف تيتبع خود منافع به يحداكثر توجه

 گ ذارد يم   ف رد  دوش بر جامعه كه يفيتكل يساز حداقل

 (يفرد يآزاد)

 دلس رد  و اس ت  ف رد  عه ده  ب ر  كه يفيتكل يساز حداكثر

 يفرد منافع به توجه از كردن

 افراد يبرابر بر ديتأك افراد ينابرابر بر ديتأك

 در ذاتاً هاشركت و دولت نيب يفعل رابطه چرا كه كنديم مبرهن و واضح را نكته نيا يااندازه تانگاه، نوع دو نيا چالش

 :است گفته رابطه نيا در 664يجكوبا لين. است گريهمد جهت خالف

 كنن دگان ميتنظ   ات،ي  مال افتيدر و ياتيمال نيقوان وضع نيمسئولبازرسان،محققان، چشم به خود به يذات طور به يدولت نيمسئول

 جاديا محدودكننده، مانع، کي چشم به دولت به نوعاً يشركت و يبازار افراد. نگرنديم كار و كسب متخلفان گران هيتنب و مقررات

 ج اد يا يب را  ياديز قدرت كه كننديم نگاه ينهاد چشم به دولت به هاآن. كننديم نگاه ياقتصاد شرفتيپ ريمس در ريتأخ كننده

 !حركت کي جاديا و آغاز يبرا ياندك قدرت و دارد توقف

 اهداف. باشديم زين شدن بدتر حال در بلكهكند،يم حركت گريكدي جهت خالف در تنها نه هاشركت و دولت نيب رابطه

 ش ده  دش وارتر  ه ا آن نيب وفاق و صلح جاديا و شده تروابسته متكثرتر،تر،دهيچيپبشر، يكنون جامعه متنوع يهاارزش و

 ش ده  دش وارتر  يامبادله ماتيتصم اتخاذ و است شده شتريب مختلف يهاگروه منافع انيم تعارض كه نيا جهينت. است

 .است شده رممكنيغ اجماع به وصول و شده دشوارتر ياسيس يهارجحان و هاتياولو نييتع ند،يفرآ نيا در. است

بنگاه. دهنديم قرار ريتأث تحت يقيتشو يهاگونه گريد و اتيمالمقررات، و نيقوان همچون يطرق از را هابنگاهها،دولت

 خ ط  و نيمس ئول  انيم در نفوذ يعني،يگريالب. كننديم استفاده دولت بر ياثرگذار يبرا خود خاص يابزارها از زين ها

 نشان ترشفاف را مردم و هابنگاه دولت، نيب رابطه ريز ريتصو. است آن يهانمونه نيترجيرا از يكي يدولت گذاران يمش

 (1111)كارول و بوچهلتز،) باشد مطرح توانديم يجد ياخالق مباحثتعامالت، نيا از كدام هر در. دهديم
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 از يكي هابنگاه و هاشركت ياجتماع تيمسئول. دارند تيمسئول دولت و هاسازمان گريد مردم، جامعه، قبال در هاشركت

 يفراوان   يهانهيهز،ياجتماع تيمسئول به توجه عدم. دهديم شكل را كار و كسب اخالق حوزه يهاسرفصل نيترمهم

 واس طه  ب ه  ريناپ ذ  تيمسئول يهاشركت كهگزاف، يهانهيهز نيا از يك. يكنديم ليتحم هاشركت خود و جامعه به را

س ک ير شامديپ از يريجلوگ و ممانعت مسئول هادولت. است يدولت مقررات و نيقوان شيافزاكنند،يم ليتحم رفتارشان

 ت ا  دانن د يم   موظ ف  را خود هادولت نيهمچن(. كننديم كنترل را عيصنا مثالً) هستند ياجتماع ستميس در يجد يها

 جا نيا در 665يجانب اثرات از منظور. كنند پاسخگو انشانيمشتر و مخاطبان مقابل در شان،يجانب اثرات يبرا را هاشركت

 اما شوديم جاديا هاشركت توسط كه يطيمح يهاانيز مانند كنند،يم ليتحم جامعه به هاشركت كه است ييهانهيهز

 ه ا شركت تا كننديم هيتك و اعتماد هادولت به انيمشتر همانندمردم،. شودينم منعكس هاشركت يهانهيهز ساختار در

 نهيزم در هاشركت و بماند، يباق زيتم و پاك آب و غذاهوا، تا ميدار ليتما ما همه. كند پاسخگو اقداماتشان مقابل در را

 س ود  ب ر  را خ ود  مخاطب ان  و انيمشتر ياصل يازهاين و نكنند يكاركم مرتبط يهاآموزش ت،يامن ،ينگهدار اقدامات

 ديشد واكنش کي شاهداند،كرده جاديا كارها و كسب و هابنگاه كه ييهاييرسوا و هافضاحت از بعد. دارند مقدم شركت

ب وده  هاييرسوا مقدم خط دراند،بوده مقررات و نيقوان رس ريت در كمتر كه ييكارها و كسب. ميابوده يمقررات و يقانون

 و كسب در بخش نانياطم يهانيتضم نبود. است بوده شتريب لغزششان و خطا شانس و بوده كنترل تحت كمتر رايز اند،

 و اعتم اد  م ردم ها،فضاحت و هاييرسوا نيا از ياريبس جهينت در. است شده يمال رياخ نسبتاً يهابحران به منجر كارها

 ب ر  فش ار  با لذا و هستند شتريب مقررات و نيقوان خواستار و اندداده دست از هابنگاه و كارها و كسب به را خود نانياطم
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 تبليغات

 روابط عمومي 

 نفعهاي ذيگروه

 عدم خريد محصوالت 

 اعتراض

 بازيسياست

 نفوذ سياسي 

 فرآيندهاي سياسي

 دهيرأي

 هاي ذينفعگروه

 مشاركت 

 گريالبي

 هاي تشويق مقررات و ديگر گونه

 هابنگاه دولت

 مردم
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 وجود كه معتقدند گرانليتحل از يبرخ. دارند را آن ديتشد يتقاضا و كرده جلب امر نيا سمت به را هاآن توجهها،دولت

 ب ه  را سهامدارانش ان  نانياطم و اعتماد بتوانند تا كنديم كمک هاشركت به،يجد مقررات و نيقوان از آكنده طيمح کي

 (1166نلسون، )تروينو و .كنند جلب شتريب دهنديم ارائه كه ييهاگزارش
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 مقدمه

 وسيله به كه)اقتصادي  عملكرد  بين تقابل بيانگر آنها هستند، زيرا مديريت بخش ترين عمده حقيقت در اخالقي مسايل»

 در خارج و داخل در سازمان آن تعهدات قالب در كه)اجتماعي عملكرد و (شود مي گيري اندازه سودها و ها درآمدها، هزينه

( در خص وص  6477به نقل از ال،تي، 6416،644)حسين زاده و عابدي جعفري، .« باشند مي (شود مي  بيان ديگران قبال

و يا حتي در  اين كه آيا فعاالن فضاي كسب وكار را مي توان به رعايت توصيه ها و بايدها و نبايدهاي اخالقي سفارش

مقام عمل آنها را ملزم به رعايت گزاره هاي اخالقي نمود، نظرات متفاوتي در ادبيات متعارف و غربي مطرح شده است. 

برخي، گزاره هاي اخالقي را در كنار گزاره هاي حقوقي و قانوني به رسميت شمرده و آن را عنصري الزم براي حي ات  

ده اي در مقام انتقاد به اخالق كسب و كار، معتقدند كه گزاره هايي فراتر از گ زاره  كسب وكار مي دانند. اما در مقابل، ع

 بر، اقتصادي تحليلهاي و تجزيه، ميالدي پانزدهم قرن تا »هاي قانوني و حقوقي براي كسب و كار نمي توان قائل شد. 

 ب ه  نيز اقتصاد، فلسفه از اجتماعي علوم جدايي و استقالل آغاز زمان از ويژه به، پس آن از. گرفت مي صورت اخالق پايه

 خبش دوم
 

 اخالق کسب و کار:

 اسالمیرویکرد 
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 پي روان  وي ژه   ب ه ، ميالدي شانزدهم قرن از پس اقتصادي مكاتب از بسياري كه آنجا تا گرفت، فاصله اخالق از تدريج

 رفتاره اي  ب ا  معن وي  ارزشهاي و اخالق ارتباط هرگونه، ها«كالسيک» بيشتر و ها«فيزيوكرات»، «سوداگراي» مكتب

)ايرواني، « .است حاضر عصر در غالب نظريه، «اقتصاد از اخالق جدايي»، رو اين از كردند. انكار صراحت به را اقتصادي

( بررسي تطبيقي اين دو ديدگاه در وهله اول نيازمند به شناخت ادله طرفين است. در نوشتار حاض ر، بن ا ب ر    94، 6414

آنچه كه به عنوان مبنا پذيرفته  666شتار تلقي مي شود.تحليل اين دو ديدگاه نيست؛ چرا كه اين موضوع خارج از هدف نو

لحا  مي شود، محدود نبودن بايدها و نبايدهاي رفتاري در كسب و كار به گزاره هاي حقوقي و قانوني است كه از منظر 

 اسالمي نيز اين رويكرد در همه روابط انساني از جمله كسب و كار پذيرفته شده است. 

ر خصوص به رسميت شمردن گزاره هاي اخالقي در كسب و كار، اي ن س وال مط رح    با روشن شدن مبناي بحث د

مي شود كه چگونه مي توان به شناخت، احصا و تبيين اين گزاره ها اقدام كرد؟ روشن است كه گ زاره ه اي هنج اري    

ي ن اله ي، در   رفتاري، بر اساس مباني اعتقادي و ارزشي هر مكتبي شكل خواهد گرفت. اسالم به عنوان كامل ت رين د 

تمام ابعاد زندگي انسان داراي طرح و برنامه اي است كه از اگر به درستي شناخته و تبعيت شود، سعادت حقيقي انس ان  

اي را به دنبال خواهد داشت. با اين اوصاف غيرممكن است كه چنين مكتب جامع و بدون نقصي، ناتوان از ارائ ه برنام ه  

 محدوديت هايي سبب اسالم مقدس شريعت براساس بازرگاني اخالق رعايت»اشد. در تنظيم روابط اقتصادي و تجاري ب

 ظن حسن و اعتماد كسب نتيجه در و اقتصادي هايبنگاه در افراد تعالي و رشد موجب نبايدها و بايدها اين  كه گردد مي

 .ش ود  مش تريان  ب ازار  از بيش تري   سهم جذب باعث تواند مي موضوع اين كه شود مي كاال و اقتصادي دستگاه آن براي

 ح الي  در اي ن  و بنماي د  را آيندگان و اجتماع ،فرد منافع  تضمين تواند مي اسالم اصول براساس بازرگاني اخالق رعايت

 اص ول  از اله ي  رض ايت  كس ب  .شود مي تأمين نيز زيست محيط و مشتريان غير  منافع ،اقتصادي بنگاه منافع كه است

 اجتناب  حرامي كار و مفسده هرگونه از مسلمان بازارياب و بازرگان اساس اين بر و است اسالم بازرگاني در اخالق اوليه

( لذا بايد توجه داشت كه از منظر اسالمي اصل و اس اس ه يچ   61- 59، صص 6411)ونوس و خاني جزني، « .ورزد مي

، اطمينان الزم براي رجوع به آن  667دينگاه بر اقتصاد و امور دنيوي نبوده است بلكه اصل بر اعتقاد است؛ اما جامعيت 

به منظور دريافت راهكارهاي اثربخش براي تنظيم روابط مادي و اقتصادي را فراهم خواهد كرد. لذا پاسخ پرسش مطرح 

 شده اين است كه منبع شناخت گزاره هاي اخالقي، منابع معرفت شناسي دين )معارف نقلي و عقلي( خواهد بود.  

هاي اخالقي، ناظر به بعد رفتاري انسان محسوب مي شوند. اما نكته اي كه بايد مدنظر ق رار داد،  گزاره ها و آموزه 

توجه به مقدمات و تمهيداتي است كه در صورت فراهم شدن آنها مي توان تغيير در رفتار بر اساس گزاره هاي اخالقي 

فتار ف ردي الزم اس ت ي ک سلس له مراحل ي از      شود كه براي تغيير ر را شاهد بود. در ادبيات مديريت متعارف گفته مي

اقدامات انجام شود كه اولين گام آن تغيير در دانش است؛ به اين معني كه فرد نسبت به موضوع علم پيدا كرده و بايد و 
                                                           

 .1131برای مطالعه در این خصوص مراجعه کنید به ایروانی،   166
در تمام این نوشتار هر جا که کلمه دین بدون قید و توصیفی به کار رود، منظور دین اسالم به عنوان کامل ترین دین الهی   167

 است.
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نبايدهاي رفتاري را بشناسد. گام دوم تغيير در بينش يا نگرش نسبت به پديده مورد تغيير است. هيچ گاه تغيير در دانش 

به تنهايي نمي تواند ضمانت اجرايي داشته باشد و اين توقع را داش ت ك ه ص رف اي ن ك ه ف رد از هنجاره ا و باي د و         

نبايدهاي اخالقي مطلع شد، در مقام عمل به آن پاي بند باشد. به عنوان مثال اگر چه همه رانندگان از قوانين راهنمايي 

ياده مي دانند كه زماني كه چراغ عبور آنها قرمز است نبايد از خط ع ابر  و رانندگي اطالع دارند، يا اگر چه همه عابران پ

پياده بگذرند، اما با اين وجود برخي افراد در مقام عمل نسبت به آنچه كه مي دانند پاي بند نيستند. آنچه كه در پس از 

 مرحله تغيير در دانش بايد صورت بگيرد، تغيير در نگرش و بينش افراد است.

صالح و بهبود روابط تجاري و كسب و كار در يک جامعه اسالمي، به صرف اطالع از بايدها و نبايدهاي بدون شک ا

حقوقي و اخالقي اسالمي شكل نخواهد گرفت. رفتار انسان از عقيده و نگرش او سرچش مه م ي گي رد و اي ن محق ق      

ر همين اساس، نوش تار حاض ر ممك ن    نخواهد شد مگر مقدمات اعتقادي و ايماني آن به خوبي شكل و نهادينه شود. ب

است به نوعي سنت شكني و خرق عادات موجود در زمينه تدوين منشور اخالقي كسب و كار ك ه در ادبي ات م ديريت    

غربي به آن پرداخته مي شود، تلقي شود. به اعتقاد نگارنده نيز چنين نوآوري در ارائه آموزه هاي اخالقي در كسب و كار 

 و ضروري است.  از منظر اسالمي الزم

در نوشتار حاضر پيش از اين كه به برخي از ابعاد رفتاري در روابط تجاري پرداخته شود، به بحث نس بتا مفص لي در   

مورد نسبت ميان دنيا و آخرت از منظر آيات و روايات پرداخته خواهد شد. چرا كه همان طور ك ه اش اره ش د، تغيي ر در     

هايي كه پيوسته در قرآن كريم در آي ات گون اگون و از زواي اي     يكي از نگرش»رفتار نيازمند به تغيير در نگرش است. 

مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است، دنيا داري و در برابر آن دنيا گرايي است. دنيا داري و دنيا گرايي در حقيقت دو روي 

از دنياداري و حركت  اند و بسته به نگرش انسان به دنيا با يكديگر متفاوت مي شوند. نتيجه هر گونه انحرافي يک سكه

 ( 51، 6417)احمدزاده،« به سوي دنيا گرايي، به آسيب انسان و فرهنگ منتهي خواهد شد.

با اين وجود، بايد توجه داشت كه صرف ارائه گزارشي از برخي از آيات و روايات، ممكن است اثربخشي الزم ب راي  

تحول دروني و تغيير نگرش را ايجاد نكند. حضور در مجالس وعظ و خطابه كه به تبيين موضوعات اخالق ي و رفت اري   

اشد، به ويژه اين كه سخنور مجلس خود عامل ب ه دس تورات   تري بر نگرش افراد داشته ب تواند اثر عميق مي پردازد، مي

تري بر مخاطب به جاي خواهد گذاش ت. ض من    شارع باشد كه در اين صورت، به واسطه نورانيت كالمش، تاثير عميق

اين كه تربيت اخالقي و كسب فضايل، امري است كه در عين اين كه نيازمند به آم وزش و ي ادگيري اس ت، ني از ب ه      

 ، ثبات و تمرين و محاسبه دارد. استمرار 
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دهد. اهميت اين موضوع ت ا  اي، يكي از ابعاد مهم زندگي او را تشكيل ميروابط اقتصادي و تجاري انسان در هر جامعه

تفاوت و تواند نسبت به آن بي انسان دارد، نميجايي است كه هر مكتبي كه ادعاي داشتن برنامه و الگويي براي زندگي 

 ادع اي  بش ري  زن دگي  اداره ب راي  كه فكري نظام و مكتب هر هايدغدغه ترينمهم از يكي شک بدون نظر باشد.بي

 و الگويي چه اساس بر، جامعه يک در هاانسان كه اين. است اقتصادي موضوعات و مسائل، دارد تئوري و برنامه داشتن

 متف اوتي  هايديدگاه كه است موضوعي، شوند وارد اقتصادي تعامالت در بايد نبايدهايي بايد و هاضابطه چه به توجه با

 بي نش  اس اس  بر چه و باشند خداوند جانب از و الهي و توحيدي بينش اساس بر چه مكاتب اين. دارد وجود آن مورد در

كه در غير اين ص ورت اقب الي از ط رف جوام ع انس اني ب راي       اند؛ چرا به اين مسئله مهم پرداخته، بشر ساخته و مادي

 . پذيرش آن نخواهد بود

 مبحث اول

 

  مبادي ورود به بحث
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 ه اي نس خه  عم ل  مقام در است ممكن و ديده متفاوت را مسائل و موضوعات، خود مباني از متاثر فكري نظام هر

 در منحصر و محدود را خود الهي، اديان ساير چون هم الهي دين ترينيافته تكامل اسالم. دهد ارائه ديگران از متفاوتي

-نسخه .هاستانسان مادي زندگي به بخشيدن سامان براي كه است هاييچهارچوب و دستورات شامل و نكرده عبادات

-هاي تجويزي هر مكتبي در موضوعات مختلف، در اصل ريشه در تعريفي دارد كه از سعادت و كمال انسان ارائه م ي 

ي طبيعي است كه امتثال از بايدها و نبايدهاي يک مكت ب، س عادت وع ده داده    دهد. با اين توصيف بايد گفت كه توقع

-شده توسط مكتب را براي پيروانش به همراه آورد. اما قطعا هر افق و كمالي كه مكاتب مختلف ترسيم مي كنند، نمي

 توانند حقيقي و مبتني بر ظرفيت وجودي واقعي انسان باشند.

هر انساني بايد شناخت صحيح هدف نهايي و سعادت واقعي باشد؛ چرا كه در غير هاي بر اين اساس يكي از دغدغه 

انس ان  »اين صورت، عدم شناخت سعادت واقعي زمينه انحراف رفتاري نسبت به هدف حقيقي را فراهم خواه د نم ود.   

ش برس د. ام ا   خواهد به وسيله انجام دادن كارهايي به كمال حقيقي خ وي فطرتا طالب كمال انساني خويش است و مي

كند بايد نخس ت كم ال نه ايي خ ودش را بشناس د و      براي اينكه بداند چه كارهايي او را به هدف مطلوبش نزديک مي

شناخت آن در گرو آگاهي از حقيقت وجود خودش و آغاز و انجام آن است. سپس بايد رابطه مثبت يا منفي ميان اعمال 

ا بتواند راه صحيحي را براي تكامل انساني خويش بيابد و ت ا اي ن   مختلف و مراتب گوناگون كمالش را تشخيص دهد ت

)مصباح « تواند نظام رفتاري )ايدئولوژي( صحيحي را بپذيرد.هاي نظري )اصول جهان بيني( را بدست نياورد نميشناخت

با اتكا به هاي فطري هر انساني دست يافتن به شناخت نظري درست است كه ( لذا يكي از دغدغه41، ص6415يزدي، 

 مكتب مبتني بر آن، بتواند سعادت و كمال خود را شناخته و به آن دست يابد.

هر مكتبي مبتني بر نظام ارزشي و شناختي خاصي است كه بر اساس آن طرح و الگوي رفتاري براي سعادت انسان 

-بينيبيني اوست. بر اساس جهانتواند مباني رفتاري انسان را شكل دهد، جهانترين موضوعي كه ميكند. مهمارائه مي

بيني و ايدئولوژي نيازمن د  گيرد. آشنايي بهتر با دو اصطالح جهانهاي ايدئولوژيک متفاوت شكل ميهاي مختلف، نظام

بينى يعنى نوع برداشت، تفسير و نوع تحليل ى ك ه ي ک انس ان درب اره      جهان»به معلوم نمودن معنا و تعريف آنهاست. 

ايدئولوژى يعنى مكتبى كه بايدها و نبايدها را مشخص در حالي كه  ه انسان و جامعه و تاريخ دارد.دربار وجهان  ،هستى 

ده د. اي دئولوژى   كند و براى رسيدن به آن هدف راهى ارائه م ى كند، مكتبى كه انسان را به يک هدفى دعوت مىمى

ها و جامعه خود و بر اساس چه الگويي، بايد آن گويد چگونه بايد بود، چگونه بايد زيست، چگونه بايد شد، چگونه خودمى

ه ا،  گاه اي دئولوژي تكيه ، يعنيها هستندبينىايدئولوژيها و مكتبها زاده جهانتوان گفت كه بر اين اساس مي .بسازيمرا 

اى ك ه  پاي ه گ اه و  چون تكي ه  گردد.ها بر ميبينيها به تفاوت در جهانريشه تفاوت در ايدئولوژيها هستند. بينىجهان

به تعبير  .بينى به منزله زير بناى فكر است و ايدئولوژى به منزله روبناجهان .ايدئولوژى از جنبه فكرى بر آن استوار است

بين ى  جهان( 65-64، صص6476. )مطهري، بينى حكمت نظرىايدئولوژى حكمت عملى است و جهانديگر بايد گفت 

و استدالل باشد، به عبارت ديگر، از ناحيه عقل و منطق حمايت شود. ثانيا به خوب و عالى آن است كه اوال قابل اثبات 

شود، از ها به پوچى و هيچى منتهى مىحيات و زندگى معنى بدهد، انديشه لغو و بيهوده بودن زندگى را و اينكه همه راه
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ه اى انس انى و   بخشيدن ب ه ه دف   ذهنها خارج سازد. ثالثا آرمان ساز و شوق انگيز و آرزوخيز باشد. رابعا قدرت تقدس

 (65، ص6471)مطهري،  اجتماعى داشته باشد. خامسا تعهدآور و مسؤوليت ساز باشد.

هاي انساني از يک ديدگاه به چه ار دس ته   گردد. شناختها بر ميها به تفاوت در شناختبينيريشه تفاوت در جهان

بين ي علم ي،   ان در نظر گرفت كه عب ارت اس ت از جه ان   توشود كه بر اساس آن، چهار نوع جهان بيني ميتقسيم مي

-ت رين و ج امع  ( كامل47-45، صص 6415بيني ديني و جهان بيني عرفاني. )مصباح يزدي، بيني فلسفي، جهانجهان

كه جهان از يک مشيت  بينى توحيدى يعنى درك اينجهان بيني توحيدي است.ترين نوع نگرش به جهان هستي جهان

آمده است و نظام هستى بر اساس خير و جود و رحمت و رسانيدن موجودات ب ه كم االت شايس ته آنه ا      حكيمانه پديد

بينى توحيدى يعنى جهان ماهيت از بينى توحيدى، يعنى جهان يک قطبى و تک محورى است. جهاناستوار است. جهان

و ب ه ط رف ي ک     نظامى هماهنگ به يک س و اويى )انا هلل( و به سوى اويى )انا اليه راجعون( دارد، موجودات جهان با 

 (66،ص6471)مطهري،  .يابند، آفرينش هيچ موجودى عبث و بيهوده و بدون هدف نيستمركز، تكامل مى

بيني هاي حكمت عملي اسالمي، بايدها و نبايدهاي ديني در حوزه كسب و كار نيز مبتني بر جهانهمانند ساير گزاره

تر باشد، اهتمام ب ه  تر و قويبيني اسالمي محكمر ميزان اعتقاد و ايمان به جهاناسالمي است. روشن است كه هر چقد

اي  هاي هنجاري و رفتاري آن نيز بيشتر خواهد بود. بر همين اساس براي اين كه گزاره هاي اخالق حرف ه انجام آموزه

بيني  باشد، الزم است كه به جهانحوزه كسب و كار از اطمينان باالتري براي پذيرش و عمل توسط مخاطبان برخوردار 

و مباني اعتقادي اسالمي پرداخته شود. لذا تا به اينجا روشن شد كه ربط و نسبت ميان جه ان بين ي اله ي اس المي و     

بايدها و نبايدهاي رفتاري در حوزه كسب و كار چيست و چه لزومي به طرح اين مبحث قبل از پرداختن به اين بايدها و 

هاي متعارف كه فرآيندي سلسله مراتبي براي تغيير در د. گذشته از اين موضوع، مي توان بر اساس مدلنبايدها وجود دار

 كنند، به طرح اين موضوع پرداخت كه در ادامه به اين الگو اشاره خواهد شد.  رفتار پيشنهاد مي

 

 

 الگوي سلسله مراتبی تغییر در رفتار -1

 ب ه  عل وم  ترينناشناختهشده است كه علوم رفتاري در زمره دشوارترين و  هاي رفتاري و تربيتي انسان، باعثپيچيدگي

شود كه بر اس اس آن الزم اس ت ت ا ب ه ت دريج      بر تلقي ميربيت انسان، يک فرآيند پيوسته و زمانت و تعليم. رود شمار

اين نيز بيان شد،  بايدها و نبايدهاي رفتاري در ضمير وجودي مخاطب شكل گرفته و ثابت شود. همان طور كه پيش از

انسان نيازمند تغيير  تغيير پايدار در رفتار 

آن تغيير در دان ش   در نگرش و قب ل از  

اخالق  ي كس  ب و   ه اي  اوست. گ زاره 

ض   مانت اجراي   ي  ك    ار زم    اني از  

 تغيير در دانش

 تغيير در نگرش

تغيير در رفتار 
 فردي

تغيير در رفتار 
 جمعي
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هاي متعارف در شوند كه براي افراد، شرايط و مقدمات الزم در جهت تغيير نگرش فراهم شود. يكي از مدلبرخوردار مي

 آمده است. 6مينه تغيير رفتار در شكل ز

 

 

 

 

 

 

 

بن دي ب ه آن در   هاي اخالقي غالبا از ضمانت اجراي دنيوي برخوردار نيستند، باال رفتن ضريب پاياز آنجا كه گزاره

واسطه ضمانت اجرايي اخروي )يعني اي كه به ها در افراد است، به گونهشدن اين گزاره كسب و كارها نيازمند به نهادي

ها در صورت عدم امتثال آنها(، خودكنترلي در عمل به هاي وعده شده در صورت تبعيت از آنها و دفع عقابكسب پاداش

گويي نيافتيم و براي اين كه بتوان چهارچوبي ك اربردي   رفتارهاي اخالقي در افراد ايجاد شود. براي اين كه در دام كلي

تواند فرآيند تغيير رفتار در كسب و كار ب ه منظ ور   ترين عواملي كه مي ترين و مهمشود تا بر كليديسعي ميارائه كرد، 

هاي اخالقي را فراهم كند، تاكيد شود و ورودي مختصر در تبيين ابعاد آن صورت گيرد. باز هم در اينج ا  تبعيت از گزاره

ه ا و  دهد، ممكن است متف اوت ب ا چه ارچوب   ر حاضر ارائه ميذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه الگويي كه نوشتا

رسد كه اين پيروي الگوي هاي ارائه شده در زمينه اخالق كسب و كار باشد و با توجه به فلسفه و چرايي آن، به نظر مي

رفتارهاي حوزه  از اين نوآوري در مقام عمل نيز كارآمدي بيشتري داشته باشد. اگر بخواهيم از الگوي فوق براي تغيير در

 كسب و كار استفاده كنيم، به طور خالصه بايد مراحل زير طي شود:

ترين گام براي تغيير يک رفتار، ايجاد دانش و شناخت در مخاطب طور كه ذكر شد، مبناييهمان تغيير در دانش: .6

هستند كه در اين سطح قرار  اي، بايدها و نبايدهايي نسبت به حسن يا قبح بودن آن رفتار است. گزاره هاي اخالق حرفه

گرفته و آموزش و آشنا ساختن افراد با آنها، به تغيير در دانش منجر خواهد شد. به عبارت ديگر بايد روشن ش ود ك ه از   

توان گف ت  شود و زماني كه اين آشنايي ايجاد شد، مي منظر دين چه رفتارهايي قبيح و چه رفتارهايي حسن شمرده مي

ق شده است. لذا هدف از سطح نخست، ايجاد شناخت و دانش درست و با ثبات براي افراد كه هدف سطح نخست محق

ها، هنجارها، بايدها ونبايدهاي رفتاري در حوزه كسب و كار است. اين شناخت ع الوه ب ر اينك ه باي د از     در مورد آموزه

موزش داده شود كه از ثبات و پايداري اي آهاي شارع مقدس برخوردار باشد، بايد به گونهصحت و منطبق بودن بر آموزه

 كافي برخوردار بوده تا فرد بتواند در موقع نياز، آن را به يادآورد.

 . فرآیند تغییر رفتار11شکل
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از آنجا كه هيچ گاه تغيير در دانش، به تنهايي به تغيير در رفتار نخواهد انجاميد، باي د ب ه اي ن     تغيير در نگرش: .1

روي آن را شناخت. در نگاه كالن به سطح تغيير نگ رش، ب ه   حلقه واسطه ميان دانش و رفتار توجه نمود و موانع پيش 

ترين بستري است كه بر اساس آن نگرش و بينش فرد نسبت بيني كه فرد به آن اعتقاد دارد، مهمرسد كه جهاننظر مي

اي ه پديدهكند. لذا اگر بخواهيم نگرش افراد را نسبت بها شكل گرفته و بر اساس آن اقدام به عمل و رفتار ميبه پديده

ها، ...( را تغيير دهيم كه خود عنوان كوتاهي بيني )يعني نوع نگرش وي به جهان، هستي، انسانتغيير دهيم، بايد جهان

ترين عوامل كه از آن رسد اگر بخواهيم از مهماست براي ورود و پژوهش در حوزه علوم رفتاري و تربيتي. اما به نظر مي

هاي اعتقادي در حوزه رفتار كسب و كار م ورد  ي كه بايد در تغيير نگرش نسبت به آموزهبه عنوان عوامل كليدي و حيات

توان به تغيير نگرش در مورد دنيا، آخرت و ربط و نسبت ميان اين دو ياد ك رد. توض يح   توجه قرار بگيرد، ياد كنيم؛ مي

 تر اين موضوع در بخشي جداگانه ارائه خواهد شد. مفصل

توان انتظار داشت كه رفتار فردي تا ح د  اگر مراحل اول و دوم به خوبي طي شده باشد مي ي:تغيير در رفتار فرد .4

بايس ت ب ا   ها و موانع ممكن است در مقام عمل فرد ايجاد شود كه ميزيادي تغيير كند. اما با اين وجود برخي از آسيب

د هم حسن فعلي و هم حسن فاعلي رفت ار را از  توانرسد مياين آفات نيز مقابله كرد. آنچه كه در مقام عمل به نظر مي

 هاي ممكن حفظ كند، آخرت گرايي و عقبي گرايي است. آسيب

روي غالب كنشگران، تحت تاثير قرار گرفتن ايش ان از فض اي   يكي از موانع رفتاري پيش تغيير در رفتار جمعي: .4

زمينه رفتاري به عنوان يک مانع به شمار رفته  تواند درگرايي با نظرات آنهاست. همين امر ميغالب جمع و ميل به هم

و فرد به خاطر همرنگي با جماعت، رفتار با ثباتي كه مبتني بر آموزه هاي اخالق ي كس ب و ك ار اس ت نداش ته باش د.       

هاي اين سطح به شكل ديگري نيز قابل طرح است و آن قرار گرفتن ف رد در محيط ي اس ت ك ه پيرام ون وي      آسيب

سبت به بايدها و نبايدهاي اخالقي نداشته و اين امر مانع از استمرار و پايداري رفتارهاي اخالق ي اف راد   امتثال الزم را ن

 شود. مي

 خالصه اي از نكاتي كه در هر مرحله بايد به آن توجه نمود، آمده است.  65در شكل 
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 بایدها و نبایدهای سازمانی

 حوزه فردی

 حوزه گروهی

 حوزه سازمانی

 درون سازمانی

 بین سازمانی

 فرا سازمانی

تغيير در  -1
 دانش

 

 محيط در رفتاري هنجارهاي و نبايدها بايدها، از كار و كسب اخالق فراگيران آموزش معناي به دانش در تغيير•
  .است اسالمي منظر از كار و كسب

يكي از نكات مهم در تغيير دانش، ثبات و حفظ دانش براي فرد است؛ چرا كه اگر اين امر ممكن نشود، نمي توان  •
 .  انتظاري از تغيير رفتار در او داشت

 

 

تغيير در  -2
 نگرش

 

 

 .تغيير در نگرش در خصوص گزاره هاي اخالقي نيازمند به اصالح جهان بيني و ايدئولوژي فرد است•

 .مهم ترين عامل در اين خصوص، تغيير و اصالح نگرش در مورد دنيا، آخرت و ربط و نسبت ميان آن دو است•

 

 

تغيير در  -9
 رفتار فردي

 

 .كوشيد آنها رفع صدد در و كشف شوند، مي شناخته رفتاري مانع عنوان به كه عواملي بايد فردي رفتار تغيير در •

 .حاكم نمودن اصل آخرت گرايي مي تواند كليدي ترين راهكار براي رفع موانع رفتاري به شمار رود•

 

تغيير در  -4
 رفتار جمعي

لذا مهم ترين . در اين سطح بايد با موانع رفتاري كه در جمع در مسير كسب و كار شكل مي گيرد، مقابله كرد•
 . موضوع در اين خصوص، تبعيت فرد از جهت و رفتار جمعي است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلسله مراتب تغيير رفتار. 65شكل

 دسته بندي دستورات دینی در حوزه کسب و کار -2

-براي اين كه بهتر بتوان بايدها و نبايدهاي ابعاد مختلف يک كسب و كار را از نگاه اسالمي بيان كرد، الزم است دسته

بايد توجه داشت كه بر حسب اين كه جهت تقسيم چه باشد، بندي از دستورات ديني در حوزه كسب و كار صورت گيرد. 

ها و دس ته بن دي ه ا از    بنديهاي مختلفي ارائه كرد. در اين قسمت برخي از طبقهبنديتوان از يک موضوع تقسيممي

 شود.بايدها و نبايدهاي رفتاري در حوزه كسب و كار ارائه مي

  دسته بندي گزاره ها بر اساس سطوح سازماني. 2-1

توان بندي بر اساس سطح كسب و كار است. بر اين اساس ميهاي موضوعي كسب و كار، طبقهبندييكي از اين دسته

هاي مرتبط با حوزه فردي، مرتبط با بندي كرد: آموزههاي شارع مقدس در حوزه كسب و كار را در سه دسته طبقهآموزه

 حوزه گروهي و مرتبط با حوزه سازماني.

 

 

 

 

 

 

 

 سلسله مراتب تغییر رفتار. 2شکل
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هاي حاضر واقع شده اس ت، باي دها و نباي دهاي    بندي فوق آنچه كه بيشتر مورد توجه تحقيقات و پژوهشدر طبقه

با  سطح فردي است. يعني اين كه يک فرد به عنوان مالک يک كسب و كار بايد چگونه عمل نمايد تا رفتار وي منطبق

اند. البته بايد توج ه داش ت   دستورات شرعي شناخته شود. اما حوزه گروهي و حوزه سازماني كمتر مورد توجه قرار گرفته

ه اي ديگ ر   هاي هر يک كامال مشخص و غيرقابل تسري به ح وزه بندي فوق به معناي آن نيست كه گزارهكه تقسيم

 دي در حوزه درون سازماني نيز وجود داشته باشند. هاي حوزه فرهست؛ به عنوان مثال ممكن است كه گزاره

توان بايدها و نبايدهاي رفتاري را به طور تفكيک شده ارائه داد. اين هاي عملكردي سازمان، نيز ميدر رابطه با حوزه

ه هاي سازمان ب  تواند بر اساس مدل زنجيره ارزش تقسيم شوند. در مدل زنجيره ارزش فعاليتهاي عملكردي ميحوزه

ه اي عملك ردي مشخص ي    شوند كه در هر ك دام بخ ش  هاي پشتيبان تقسيم ميهاي اصلي و فعاليتدو دسته فعاليت

ت وان ب ه واح د من ابع انس اني، واح د م ديريت من ابع         هاي پشتيبان ميشود. به عنوان مثال از جمله فعاليتتعريف مي

توان به واحد توليد، واحد بازاريابي هاي اصلي سازمان نيز ميتاطالعاتي، واحد تامين مالي و ... اشاره كرد. از جمله فعالي

ت وان اص ول اخالق ي    هاي عملكردي م ي و فروش، واحد تامين مواد اوليه و ... اشاره كرد كه در هر كدام از اين حيطه

 هاي سازمان طراحي نمود. اختصاصي و نيز اصول كلي اخالقي عمومي براي كل فعاليت

 اخالقي و گزاره هاي حقوقيگزاره هاي . 2-2

هاي رفتاري در كسب و كار مورد توجه ق رار  بندي گزارهتواند براي دستهها و معيارهاي مهم كه مييكي ديگر از مالك

شود تا انس ان در براب ر اعم ال زش ت،     ضمانت اجرا قدرت و نيرويي است كه موجب مي»بگيرد، ضمانت اجرايي است. 

 كند:اعمال و رفتار نيک، پاداش ببيند. اين ضمانت در احكام مختلف اسالمي با هم فرق ميمجازات شود و در برابر 

ضمانت اجراي مادي: در اين ضمانت، قدرتي مادي و دنيوي و در عين حال مافوق وجود دارد ك ه انس ان را در    .6

است؛ ولي قدرت مزب ور در  كند. هدف از اين مجازات، ايجاد نظم عمومي جامعه برابر اعمال زشت و خالف مجازات مي

 كند.برابر كارهاي خوب انسان پاداشي منظور نمي

ضمانت اجراي معنوي: در اين نوع ضمانت، قوه مادي و دنيوي وجود ندارد تا انسان را كيفر يا پاداش دهد، بلكه  .1

الت انس اني  گيرد و آن همان وصول انسان به كمال ي ا از دس ت دادن كم ا   تضمين تنها از سوي پروردگار صورت مي

 (665 -666، صص6411)مهدوي كني،« است.

 بایدها و نبایدهای رفتاری بر اساس سطوح سازمانی. 16شکل
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هاي حقوقي و كيفري ك ه در ق وانين   ها دو گونه مسئوليت دارند. مسئوليتبنگاه»توان گفت كه بر همين اساس مي

هاي اخالقي كه در چهارچوب منشور اخالقي س ازمان ت دوين   تجارت و ساير قوانين مربوط بيان شده است و مسئوليت

ه ايي اس ت ك ه    هاي حقوقي سازمان، مسئوليت( به عبارت بهتر مسئوليت615، ص6415)فرامرز قراملكي، « شوند.مي

ها مجازاتي را قرار داده است. انجام گذار براي عدم توجه به اين نوع مسئوليتداراي ضمانت اجرايي دنيوي است و قانون

هاي نظارتي بر اجراي قانون، پيگي ري و بررس ي   ستگاهها از جانب دها توسط سازمانيا عدم انجام اين دسته مسئوليت

كيفر دني وي در براب ر ج رايم و تخل ف از     »هاي در نظر گرفته شده اعمال شوند. شده و در صورت تخلف بايد مجازات

قوانين اجتماعي الزمه همه قوانين حقوقي است و منحصر به قوانين حقوقي اسالم نيست زيرا اين تخلف ات منج ر ب ه    

 (666، ص 6415)مصباح يزدي، ب« خقوق ساير شهروندان و پايمال شدن مصالح اجتماعي مردم است. تضييع 

توان سازمان را به واسطه عدم رعايت آنها مواخذه يا مورد هاي اخالقي ضمانت اجراي دنيوي ندارند و نمياما مسئوليت

ه اي  ها در قبال عمل به گزارهاست. سازمان هاي معنويهاي اخالقي، ضمانتسوال قرار داد. ضمانت اجرايي مسئوليت

ه ا، در ح وزه   اخالقي، از اجر و پاداش الهي و اخروي برخوردار خواهد شد. ضمن اين كه اثر معنوي اتباع از اي ن گ زاره  

هاي اخالقي را منج ر ب ه رون ق    شود كه روايات عمل به گزارهتاثير نبوده و در موارد متعددي مالحظه ميمادي نيز بي

اند كه در بحث بركت به آنها پرداخته خواهد شد. برخي نيز در وجه تمايز ميان اخالق و حق وق  ب وكار معرفي كردهكس

كند در صورتي كه حقوق، تكليف و اخالق، تكاليف شخصي را نسبت به خود، مردم، جامعه و خدا معين مي»گفته اند كه 

)حقاني « كند.مام تكاليف اجتماعي شخصي را نيز مشخص نميكند و حتي توظايف افراد را نسبت به يكديگر معين مي

براي مراعات حقوق ديگران م ي ت وان اف راد را واداش ت ك ه تك اليف       »( لذا گفته اند كه 41و46، صص6474زنجاني، 

ايت حقوقي خود را نسبت به يكديگر انجام دهند اما اجراي دستورات اخالقي، بستگي به ايمان و اعتقاد افراد به لزوم رع

)حقاني « آن دارد. يعني ضمانت اجراي مسائل اخالقي دروني است و ضمانت اجراي تكاليف حقوقي، اجتماعي مي باشد.

 (41، ص6474زنجاني، 

هاي حقوقي در عين حال كه ضمانت اجراي دنيوي دارند، ضمانت اجراي معن وي را  الزم به ذكر است كه مسئوليت

شود، عالوه ها گذاشته ميهاي حقوقي كه براي سازمان پيروي از قوانين و مسئوليتدارا هستند. به اين صورت كه عدم 

مسئوليت »بر اين كه جرم محسوب شده و بايد پاسخگو باشند، مورد عقاب و مواخذه الهي در آخرت قرار خواهد گرفت. 

يت اخالق ي اوال انس ان در   اخالقي موجب نوعي التزام است، التزامي كه كامال جنبه دروني و شخص ي دارد. در مس ئول  

مقابل وجدان خويش پاسخگوي خطاي ارتكابي خود مي باشد، در صورتي كه در مسئوليت حقوقي ، فرد راجع به اعمال 

ه اي  اي كه ب ين مس ئوليت  ( يک تفاوت عمده661، ص6411)مهدوي كني،« ارتكابي خود در قبال مردم پاسخگوست.

ست كه داشتن نيت الهي و خدايي در اسالم ش رط اس ت؛ ام ا از نگ اه غ رب      اخالقي در اسالم و غرب وجود دارد اين ا

در ادبي ات متع ارف،    رعايت اين مسئوليت حتي ممكن است براي جل ب منفع ت و س ود بيش تر ب راي س ازمان باش د.       

 . هاي اخالقي سازمان در قالب منشور اخالقيهاي حقوقي سازمان در قالب قانون بيان مي شود و مسئوليتمسئوليت

احك ام  »هاي ديگري هم دارن د.  گذشته از تفاوت مذكور، بايد و نبايدهاي اخالقي با بايد و نبايدهاي حقوقي تفاوت

حقوقي فقط ناظر به رفتارهاي اجتماعي انسان است در صورتي كه احكام اخالقي شامل همه رفتارهاي اختياري آدم ي  
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 گزاره هاي حقوقي

 گزاره هاي اخالقي

اين كه بايدها و نبايدهاي اخالقي؛ كلي، ثابت و جاودانيند اما بايدها شود خواه رفتار اجتماعي و خواه رفتار فردي. دوم مي

گردند. قواعد حقوقي الزامي است؛ يعني قاعده هايي ميدستخوش تغييرات و دگرگوني -كم و بيش -و نبايدهاي حقوقي

ات كند، هرچند خ ود  حقوقي اگر تكليفي تعيين كند، آن تكليف الزامي است و حتما بايد به آن عمل شود و اگر حقي اثب

حق هيچ گاه الزم االستيفا نيست ولي مستلزم تكليفي الزام آور است. اما در قلمرو اخالق، هم تكاليف ال زام و ايج ابي   

هست و هم تكاليف ترجيحي و استحبابي؛ يعني تكاليفي كه رعايت آنها رجحان و برتري دارد اما عمل بدان ها ضروري 

ا و نبايدهاي حقوقي، تامين مصالح دني وي اف راد ي ک جامع ه مث ل برق راري ع دالت        نيست. ديگر اين كه هدف بايده

اجتماعي، نظم، امنيت و آسايش همگاني و هدف هاي ديگري از اين قبيل است اما هدف اوامر و نواهي اخالقي رسيدن 

 (14و11، صص6411)مصباح يزدي،« به كمال نفساني است كه آن نيز چيزي جز قرب الهي نيست.

هاي حقوقي عموم و خصوص مطلق هاي اخالقي و گزارهاساس مالك ضمانت اجراي دنيوي، رابطه ميان گزاره بر 

است. از آنجا كه تمام گزاره هاي حقوقي از ضمانت اجرايي اخروي برخوردارند، لذا اخالقي محسوب م ي ش وند؛ حت ي    

خاطر مقتضيات زمان آن ها را وضع نموده اس ت،   گزاره هايي كه حكم احكام ثانويه را پيدا مي كند و حاكم اسالمي به

هاي اخالقي از ضمانت اجرايي دنيوي برخوردار نيس تند، ب ه عن وان مث ال      داراي ضمانت اجرايي هستند. اما تمام گزاره

 غيبت كردن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه اي  يک نوع شناسي از انواع مس ئوليت  5بندي كرد. شكل هاي رفتاري را دستهگزارهتوان تر نيز ميبه طور خاص

سازماني بر اساس اين كه آيا نيت الهي شرط انجام مسئوليت هست يا نه و اي ن ك ه آي ا ض مانت اجراي ي دني وي در       

ه اي س ازماني از   خصوص مسئوليت وجود دارد يا خير، ارائه مي كند. يكي از تفاوت هاي مهم در خصوص مس ئوليت  

نگاه اسالمي و نگاه غربي، در نيت الهي است. از منظر اسالمي براي اين كه هر عملي داراي ارزش باشد بايد متصف به 

هاي اجتم اعي را در راس تاي   نيت الهي باشد، در حالي كه در نگاه متعارف معمول اين است كه تعهد به انجام مسئوليت

  دهند. رار مياهداف سودآوري و بقاي سازماني ق

 رابط میان گزاره های اخالقی و گزاره های حقوقی. 17شکل



137 
 

 

هايي است كه اگر چه ضمانت اجراي دني وي دارن د، ام ا ني ت اله ي ش رط انج ام        هاي حقوقي مسئوليتمسئوليت

توان به سازماني كه در زمينه توليد گندم فعاليت مي كند و مي بايست قسمتي از محصول خ ود  آنهاست. براي مثال مي

را در قالب زكات پرداخت كند اشاره كرد. پرداخت زكات از منظر اسالم ضمانت اجرايي دنيوي دارد. اما اگر همين زكات 

 با نيت الهي پرداخت نشود مقبول و پذيرفته واقع نمي شود. 

هاي حقوقي يا قانوني سازمان در قبال عدم انجام مسئوليت خويش مورد مواخذه و بازخواست قرار مي در مسئوليت 

هاي اخالقي سازماني، ضمانت اجراي دنيوي وجود ندارد. ممكن است برخي از دستورات گيرد؛ در حالي كه در مسئوليت

هاي رد و به داليلي آنها را از حيطه مسئوليتو سفارشاتي كه در شرع مقدس آمده است مورد توجه قانون گذار قرار نگي

هاي حقوقي نم ي ت وان اي ن گون ه     حقوقي خارج كند. اما بايد توجه داشت كه صرف خارج شدن از مجموعه مسئوليت

ها به اختيار فرد است و بازخواست اخروي در صورت عدم رعايت آنها وجود ن دارد.  برداشت كه انجام تمام اين مسئوليت

طور كه ذكر شد اين گونه نيست كه تمام مسئوليت هاي اخالقي جنبه استحبابي داشته باشد، بلك ه برخ ي   يعني همان 

 آنها جنبه الزامي دارد.

هايي اشاره دارد كه نيت الهي شرط انجام آنهاست ام ا ض مانت اج راي دني وي     هاي اخالقي به مسئوليتمسئوليت

ت وان  هاي عرف ي ي ا ش هروندي را م ي    لمندان و ... . اما مسئوليتهاي خاص، ساندارد. مانند كمک سازمان به بيماري

ه ا در  هايي دانست كه نه نيت الهي شرط انجام آنهاست و نه ضمانت اجراي دنيوي دارند. نمونه اين مسئوليتمسئوليت

ه ا  ها و آداب و رسوم تجاري و بازرگاني كشورهاي مختلف ممكن است متفاوت باشد. رعاي ت اي ن مس ئوليت   فرهنگ

  هاي مختلف است.نشان دهنده پاي بندي به هنجارهاي پذيرفته شده در كسب و كار در عرصه

 گزاره هاي مربوط به مرحله كسب مالکيت و مرحله اعمال مالکيت. 2-9

بن دي ب ر     بندي نمود. مالك اين دس ته توان تمام دستورات اقتصادي شارع را در دو دسته طبقهاز نگاهي ديگر، مي

ه اي  ترين عنصر اقتصاد؛ يعني مالكيت ني ز مب احثي دارد ك ه ارزش   شهيد صدر در مورد اساسي»مالكيت است. اساس 

شود كه در  اخالقي كامال در آن مستتر است؛ به طور مثال از نظر او مالكيت خصوصي از طريق مفهوم جانشيني معنا مي

ز جانب خداوند )مالک جهان و مالک اصلي( ام والي را  حقيقت نوعي وكالت است، به اين معنا كه مالک به رسم امانت، ا

  
 ضمانت اجراي دنيوي دارد

 ضمانت اجراي دنيوي ندارد

 نيت الهي شرط انجام است

 بايدها و نبايدهاي حقوقي

 بايدها و نبايدهاي اخالقي

 نيت الهي شرط انجام نيست

 بايدها و نبايدهاي قانوني

بايدها و نبايدهاي 
عرفي/شهروندي  

 یک نوع شناسی از بایدها و نبایدهای سازمانی. 13شکل
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 دستورات اقتصادي دين

در مرحله بدست 
 آوردن مالكيت

 گزاره هاي اخالقي

 گزاره هاي حقوقي

در مرحله اعمال 
 مالكيت

 گزاره هاي اخالقي

 گزاره هاي حقوقي

در اختيار دارد كه بر اساس اين تفكر او مكلف است بر پايه قواعدي از اين مالكيت استفاده كند، زيرا در وكالت نيز وكيل 

 ( 661، ص 6419)عليرحيمي، « همواره ملزم به رعايت نظر موكل است.

در مرحله كسب مالكيت و هم در مرحل ه اعم ال مالكي ت چ ه در قال ب      با اين توضيح بايد گفت شارع مقدس هم 

هاي دستوري سعي در سامان بخشيدن به تعامالت و روابط م ادي و اقتص ادي    هاي اخالقي و چه در قالب گزارهگزاره

ب ه دو گون ه   ت وان  ها و رهنمودهاي شارع مقدس را مي بين افراد يک جامعه را دارد. در هر يک از اين دو مرحله، گزاره

طور كه ذك ر ش د، ض مانت    بندي در سطح دوم، همانهاي حقوقي. مالك طبقههاي اخالقي و گزارهتقسيم كرد: گزاره

هاي حقوقي داراي هاي اخالقي ضمانت اجرايي دنيايي ندارند و گزاره اجرايي دنيايي داشتن است كه بر اساس آن، گزاره

 ضمانت اجراي دنيوي هستند. 

قتصادي بيان شده توسط دين در مرحله اعمال مالكيت حكايت از توجه شارع به نيازهاي مادي جامعه و هاي ا گزاره

در بينش اسالمي قانوني بهترين و برترين قانون است ك ه  »هاي طبقاتي دارد. جلوگيري از به وجود آمدن فقر و فاصله

مه مصالح انسان به نحو احسن در دامنه و گستره هر ها را فراهم كند و در پرتو آن هزمينه تكامل فردي و معنوي انسان

هاي ديدگاه اسالمي است لذا قوانين الهي اسالم با بيان وج ه   تر فراهم شود. تاكيد بر مصالح معنوي از ويژگيچه وسيع

دهي  شكلكند. اين قوانين هم ارزشي مسائل اجتماعي، جهت حركت آنها را در رابطه با كمال واقعي انسان ها تبيين مي

اي كه سعادت افراد را فراهم نمايد، مد نظر دارد و هم تربيت افراد به نحوي كه مصالح جامعه را مقدم جامعه را به گونه

 ( 614،ص6415)مصباح يزدي،ب « نمايد. بدارند توجه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان وي هاي شرعي را رعايت كرد نميانسان در مرحله كسب مالكيت چهارچوباز نگاه دين اسالم، صرف اين كه 

هاي اقتصادي بيان شده توسط دين در مرحله اعمال مالكيت حكايت از  را عمل كرده به تكليف ديني خود دانست. گزاره

ر هم خوردن نظم جامعه هاي طبقاتي و ب توجه شارع به نيازهاي مادي جامعه و جلوگيري از به وجود آمدن فقر و فاصله

 از دستورات اقتصادی دین. نوع شناسی 11شکل 
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فروش ي، ع دم غ ش در    هاي دستوري اشاره كرد: عدم ك م توان به اين گزارهاست. در مرحله بدست آوردن مالكيت مي

-هاي اخالقي در مرحله كسب مالكيت ميمعامله، عدم ربا خواري، عدم غصب و سرقت مال ديگري و... . از جمله گزاره

س آوردن مشتري در شرايطي كه هيچ يک از خيارات معامله وجود ن دارد و ...  توان از پس گرفتن جنس در صورت بازپ

ان د، ش ارع مق دس ي ک س ري باي دها و       مندي از آنچه كه افراد بدس ت آورده نام برد. در مرحله اعمال مالكيت و بهره

واسته است مي توان نبايدهايي را قرار داده است. از جمله دستورات حقوقي كه شارع مقدس در مرحله اعمال مالكيت خ

توان به انف اق، ق رض الحس نه و ...    به زكات، ماليات و ... اشاره كرد. در خصوص دستوراتي كه جنبه اخالقي داشته مي

 اشاره نمود.

 گزاره هاي كسب و كار منطبق بر احکام خمسه. 2-4

كه شارع افراد را به انجام آن امر و از به طور كلي، حكم فقهي هر فعل يا رفتاري از پنج حالت خارج  نخواهد بود: يا اين 

است، يا شارع افراد را به ترك آن امر و از انجام آن بازداشته است، يا دستور شارع انجام فعلي ب وده   ترك آن باز داشته 

س ت و  ا است اما از ترك آن بازنداشته است، يا شارع افراد را از به ترك فعلي امر كرده است اما از انجام آن نهي نكرده

در آخر اين كه نه امري نسبت به انجام فعلي شده و نه نهي در مورد ترك آن. صورت اول واجب ناميده م ي ش ود ك ه    

الزم است حتما انجام شده و ترك آن جايز نيست. مورد دوم حرام است كه عدم انجام آن امر شده و انجام آن منجر به 

نسبت به ترك آن توصيه كرده است، اما انجام آن ج ايز ش مرده   عقاب خواهد شد. مكروه فعلي است كه اگر چه شارع 

شده و مجازاتي بر آن مترتب نخواهد بود. مستحب در نقطه مقابل مربوط به افعالي است كه شارع افراد را به انجام آنها 

انج ام آن   سفارش كرده اما در مورد عدم ترك آنها نيز مجازاتي در نظر نگرفته است. مباح هم فعلي است ك ه ت رك و  

 مساوي است، يعني نه امري بر انجام يا عدم انجام آن وجود دارد و نه نهي از انجام يا عدم انجام فعل. 

بر اساس احكام خمسه مي توان دستورات و گزاره هاي رفتاري مربوط به حوزه كسب و كار را طبقه بن دي نم ود و   

هاي رفتاري مكروه  هاي رفتاري مستحب، گزاره اري واجب، گزارههاي رفت هاي رفتاري حرام، گزاره آنها در در قالب گزاره

 هاي رفتاري كه مباح شناخته مي شوند، قرار داد.  و در نهايت باقي گزاره

هاي كسب وكار بر اساس مالك اخير داراي مالحظاتي خاص است كه به نظر نگارنده بهتر اس ت   بندي گزاره طبقه

ز اين معيار براي دسته بندي گزاره ها استفاده نشود. دليل اين موضوع نيز اي ن  در طراحي منشور اخالقي كسب و كار، ا

است كه در حوزه سبک زندگي و به طور خاص تر سبک و شيوه اداره كسب و كار، جدا كردن م رز مي ان گ زاره ه اي     

امعه را ف راهم كن د.   واجب و مستحب و گزاره هاي حرام و مكروه، نمي تواند بستر الزم براي تعالي اخالقي و معنوي ج

 هاي رفتاري، بسيار دشوار است كه بتوان چنين خطوطي را ترسيم نمود. ضمن اين كه در بسياري از گزاره

اين تقسيم براي حاكميت جامعه و اجراي حدودي كه سالمت اجتماعي را به خطر انداخته و نظم و ثبات آن را دچار  

بندي  طور كه ذكر شد باز هم در بعد حكومتي در صورت استفاده از طبقه كند مي تواند مفيد باشد. البته همان خدشه مي

شود. به عنوان مثال حسادت اگر چه حرام است اما چون بعد  فوق، تنها به افعالي كه جنبه و اثر اجتماعي دارند توجه مي

ژوهش ب ه دنب ال آن اس ت،    اجتماعي ندارد، نمي توان در قالب قانون آن براي آن كيفر قرار داد. همچنين، آنچه اين پ  
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اي از واجب ات و   شناسايي الگوي رفتاري يک فعال نمونه در حوزه كسب و ك ار اس ت. رفتاره اي چن ين ف ردي آمي زه      

 كند. مستحبات است و تفكيک بين اين دو در اين حوزه فايده چنداني را ايجاد نمي
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گيرد، لذا هاي اقتصادي و تجاري براي كسب درآمد و به منظور تامين نيازهاي مادي صورت ميآنجا كه غالب فعاليت از

بيني بايد به آن پرداخت، جايگاه دنيا و نسبت آن با حقيقت حيات پس از مرگ انس ان  ترين موضوعي كه در جهانمهم

شناختي و  هاي جهانشود. از سوي ديگر يكي ديگر از حوزهد ميهاي اسالمي از آن با عنوان آخرت يااست كه در آموزه

هاي كسب و كار دارد، فلسفه زندگي و حيات انساني اس ت ك ه   بيني كه تاثير بسزايي در نگرش انسان به فعاليت جهان

توان د  تواند در تنظيم روابط تجاري نقشي موثر داشته باشد. پرداختن به اين موض وع م ي   تبيين درست اين موضوع مي

ها مبتني بر دستورات شارع مقدس داشته باشد كه سعي خواهد ش د   نقشي موثر در طراحي روابط تجاري با ساير انسان

 به طور اجمالي به آن اشاره شود.

ترين موضوعاتي كه بر نگرش انس ان  همان طور كه ذكر شد به دليل اجتناب از طوالني شدن بحث، تنها به كليدي

بين ي  شود. لذا در اين قسمت تنها به دو بحث اصلي از ح وزه جه ان  تجاري اثرگذار هستند اشاره ميهاي كه در فعاليت

 مبحث دوم

 

  دنيا و آخرت از نگاه اسالم
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اكتفا خواهد شد. نخست بحثي در مورد نسبت ميان دنيا و آخرت و جايگاه هر يک در آيات و روايات پرداخته خواهد شد 

 ت درست بحث نخست شكل خواهد گرفت. و بحث دوم به فلسفه زندگي انسان معطوف خواهد شد كه تحت تاثير معرف

هاي تواند در حد نياز از مواهب طبيعت استفاده كند و زمينهانسان تا در اين دنيا است براي ادامه حيات خويش مي»

تحول معنوي و انساني را در خويش فراهم نمايد، ولي اين مطلب نبايد باعث شود كه دنيا وسيله بودن خود را از دس ت  

 –كه وس يله اس ت    –زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح دهد و محبت آن، در وجودش ريشه دواند و دنيا را  بدهد و انسان

آورد ب از  ورزد و هر چه ب ه دس ت م ي   هدف خود بداند. اگر انسان دنيا را هدف زندگي خود قرار دهد، به آن حرص مي

كند، چرا كه دنيا وس يله كس ب س عادت    فراهم مي خواهد. اين شيفتگي به دنيا زمينه را براي هر گناه و آفتيبيشتر مي

-گيرد. دنيا خواهي و دنيا طلبي صفات اخالقي زشت را به آرامي در انسان ايجاد مياخروي و كماالت معنوي قرار نمي

( 91، ص6414)ن وروزي،  « كند و كبر، حرص و حسد نمودهاي مهم آن و عامل انحراف انسان ها در طول تاريخ است.

نسبت به دنيا در وهله اول نيازمند شناخت توصيفاتي است كه آيات و روايات از دنيا و در سوي مقاب ل از   اصالح نگرش

 شود.آخرت داشته اند كه در ادامه به آن پرداخته مي

 

 جایگاه دنیا در آیات و روایات -1

آيات،  اري اين جهان دارد. در اينآيات قرآني درباره دنيا دو دسته است: دسته اول، آياتي است كه تكيه بر تغيير و ناپايد

آورد ك ه از زم ين    شود. ب راي مث ال، گي اهي را ملثَ ل م ي      چنان كه هست، ارائه مي واقعيّت متغيّر و ناپايدار ماديات، آن

كن د و در   شود، باد حوادث آن را خرد مي گرايد، خشک مي رويد، ابتدا سبز و خرّم است اما پس از چندي به زردي مي مي

اين دسته آيات بر آن است تا ماديات را از صورت  661.اين است ملثَل زندگي دنيا فرمايد گاه مي سازد. آن نده ميفضا پراك

شود كه اي انسان!  درنگ اين نكته گوشزد مي معبود و كمال مطلوب خارج سازد. در كنار و حتي در ضمن اين آيات، بي

دسته دوّم، آياتي اس ت   .را منحصر در همين امور گذرا بپنداري جهاني ديگر پايدار و دايمي وجود دارد. زنهار كه هستي

و رض ايت   ق انع ب ودن  »، 669«دلبس تگي و وابس تگي  »ش مارد،   فرمايد: آنچه قرآن آن را مذموم م ي  كه به صراحت مي

بن ابراين  ( 54، 6416)فقي ه،  « .كند به امور مادي است. اين آيات جوهر منطق اسالم را درباره دنيا روشن مي 671«دادن

 راه آن در پس تي  و باط ل  و اس ت  حق سراسر، حق حضرت به انتساب جهت از، خود خودي به دنيا» توان گفت كهمي

 و( داري دني ا ) ممدوح گاه، انسان استفاده و نگرش با متناسب، بشر به انتساب جهت از اما؛ نيست مذموم بنابراين، ندارد

 (64، 6417،احمدزاده.« )است( گرايي دنيا)مذموم گاه

                                                           
 22حدید  -12کهف  -22یونس   163
 21نجم   161
 13، توبه 7یونس  172
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 معناي واژه دنيا. 1-1

بدانيم، « دنوّ»تر است، و اگر اصل آن را  بگيريم، به معناي پست« دنائت»مؤنث أدني است. اگر اصل آن را « دنيا»واژه 

( در اين خصوص روايتي از رسول اكرم نقل شده است كه در پاسخ به اي ن  54، 6416)فقيه،  .تر است به معناي نزديک

 اند: اند، فرموده گفته دنيا را نياد پرسش كه چرا

 يلفن ى  ال كَما،  أهلُها يلفنَ لَم اآلخِرَةِ ملعل خُلِقَت و لَو اآلخِرَةِ دونِ مِن خُلِقَت دلنِيَّةًٌ الدُّنيا: آل ه  و عليه اهلل صلي  اللّه رسول 

 آخ رت  ب ا  زمان هم دنيا اگر. است شده آفريده آخرت از پيش و[ ما به] نزديک و پست، دنيا اين - اآلخِرَةِ أهلُ

 پذيرند. نمى فنا آخرت اهل كه چنان، شدند نمى فانى آن اهل، بود شده آفريده

السالم عليه هم چنين اميرالمومنين 
 در اين خصوص مي فرمايند: 

  ّالسالم عليه اإلمام علي
تر  اند ، چون فرومايه دنيا ناميدهدنيا را  - إنَّما سُمِّيلتِ الدُّنيا دُنيا ؛ الِ لنَّها أدنى مِن كُلِّ شَي ٍ : 

 .از هر چيزى است

كشاند، كافي است ك ه انس ان ب ه خ وبي     قدرت زياد فريبندگي دنيا كه به تبع آن انسان را به هالك و بدبختي مي

 هاي آن گرفتار نشود: شناخت دقيق در مورد آن دست يافته تا در دام

  ّالسالم عليه اإلمام علي
نيا فَإِنَّها لَيسلت بِدارِ غِبطَةٍ ، قَد تَزَيَّنَت بِغُرورِها وغَرَّت بِزينَتِها لِملن ك انَ يلنظُ رُ   اُحلذِّرُكُمُ الدُّ : 

دارم كه دنيا، سراى خوش ى و ش ادمانى نيس ت، بلك ه      شما را از دنيا برحذر مى - إلَيها، فَاعرِفوها كُنهل ملعرِفَتِها

  .فريبد. پس دنيا را نيک بشناسيد كسى را كه به او بنگرد، مى فريبكارانه، خود را آراسته و با آراستگى و زيورش

 

 

 

توصییيفات و مثییل   1-2 .

در  هییاي دنيییا  روايات

در رواي      ات  عل يهم الس الم  معصومين 

ان د ك ه   اموري ش ده  دنيا تش بيه ب ه   

تواند، ماهيت آنها مي دقت و توجه به 

آشكارتر سازد. برخي  واقع  ي دني  ا را  

-ويژگيتوصيفات و  از مث   ل ه   ا،  

در روايات آمده است  هايي كه از دنيا 

توصيفات 
دنيا در 
 روايات

 مثل دام

 مثل سم

 مثل سراب

مثل مرغزاري 
كه خشک مي 

 شود

 محنتكده

سراي 
برخورداري 
 محدود

سراي كوچيدن 
 و گذر

 سراي نابودي



144 
 

 در زير مورد اشاره قرار مي گيرند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثل دام 

 ب ه  ك ه  اس ت  دام همچون ( دنيا4671غرر الحكم، ح )؛ فيها رلغِبل ملنْ عللى تَلتَفُّ كَالشَّبل كَةِ الدُّنْيا اِنَّ: السالم  عليه على امام

 .پيچد مى خواهان دنيا پاى و دست

گذارند تا شكار به طمع به دست آوردن آن، فريب خورده و وارد تور شده اي ميويژگي دام اين است كه در آن طعمه

توان دنيا را به دام صيادي گري دنيا براي انسان، صفتي است كه بر اساس آن ميو اسير و گرفتار شود. خودآرايي و جلوه

 يه كرد كه سرانجام هر دو يكي است و آن شكار شدن و نابودي انسان گرفتار شده در آن. شب

 مثل سم 

السالم عليه مام عليّ ا
خورد كه  ملثَل دنيا ، ملثَل سلم است. كسى سم را مى - إنَّما ملثَلُ الدُّنيا ملثَلُ السَّمِّ ؛ يلأكُلُهُ ملن ال يلعرِفُهُ : 

 داند. نمى

ط ور  توان در به نابودي كشاندن و به هالكت رساندن انسان دانست. همانتشبيه سم و دنيا را مي در اين مثل، وجه

تواند يک انسان سالم را از پا در آورده و او را بكشد؛ انساني كه غرق در دنيا و مادي ات ش ده و آن را غاي ت    كه سم مي

ه ايي ك ه دل   اينجاست كه در روايت بر جهل انس ان خود بداند در واقع زمينه بدبختي خود را فراهم كرده است. جالب 

 برخی از توصیفات دنیا در روایات. 22شکل 
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دارد كه اين افراد نسبت به ماهيت دنيا و واقعيت آن كند و بيان مياند تاكيد ميبسته به دنيا و متلذذ از ظواهر آن گشته

وجود دارد آلود بودن يک غذا، احتمال استفاده از آن علم ندارند. چون براي يک انسان تنها در صورت عدم اطالع از سم

 و در صورت علم به آن و يا حتي احتمال به آن، به قطع از آن اجتناب خواهد كرد. 

 مثل سراب 

ت ر   تر و تش نه  هركه در پىِ سراب بدلولد، خسته - ملن سلعى في طَلَبِ السَّرابِ ، طالَ تَعلبُهُ وكَثُرَ علطَشُهُ :الس الم  عليه مام عليّ ا

 ( 9164 ، 441ص ، 5 ج ، الكلم درر و الحكم . )غررشود مى

توان د  رسد، در حالي كه در واقعي ت نم ي  ويژگي سراب اين است كه از دور مطابق ميل و خواسته انسان به نظر مي

هاي مادي توجه كند، عطشش براي رسيدن به آن بيشتر نيازي از او را رفع سازد. هر چه انسان بيشتر به ميل و خواسته

تواند آن را سيراب كند. لذا وجه ش باهت س راب و   رسد و نمياش است نمينياز دروني خواهد شد؛ در حالي كه به آنچه

 دنيا در همين است كه اگر انسان با صفت طمع و سيري ناپذيري سراغ دنيا رود، تمام دنيا او را كفاف نخواهد بود. 

 مثل مرغزاري كه خشک مي شود 

السالم عليه مام الصادق ا
وإن أمتَعلت بِبلهجلتِها وغَرَّت بِزِبرِجِها، فَإِنَّ آخِرَها ال يلعدو أن يلكونَ كَآخِرِ الرَّبيعِ الَّذي إنَّ هذِهِ الدُّنيا  : 

علن  رَ إلَيها نَظَرَ ملن علقَلَيلروقُ بِخُضرَتِهِ ثُمَّ يلهيجُ عِندل انتِها ِ مُدَّتِهِ. وعللى ملن نَصلحل لِنَفسِهِ وعلرَفل حلقَّ ما عللَيهِ ولَهُ، أن يلنظُ

ثَرَ ما كانُوا اغتِباط ا بِه ا،   رلبِّهِ جللَّ وعلال، وحلذَرل سو ل مُنقَلَبِهِ ؛ فَإِنَّ هذِهِ الدُّنيا قَد خَدلعلت قَوما فارلقوها أسلرَّ ما كانوا إلَيها، وأك

بخش د و ب ا زرق و    يش لذّت م ى ها اين دنيا، اگرچه با خرّمى - طَرَقَتهُم آجالُهُم بلياتا وهُم نائِمونَ، أو ضُحىً وهُم يللعلبونَ

نشين است؛ ليكن در پايان عم ر به ار، آن هم ه     فريبد، امّا فرجامى جز فرجام بهار ندارد كه سرسبزى آن، دل برقش مى

شناسد، بايد به دنيا چونان كس ى بنگ رد    خشكد. آن كه دلسوز خويش است و وظايف و حقوق خويشتن را مى خرّمى مى

و از بدفرجامى خويش بترسد؛ زيرا اين دنيا، مردمانى را فريفت و در حالى از دنيا جدا شدند كه انديشد  كه خداپسندانه مى

در اوج سرخوشى از دنيا و شادمانى نسبت به آن بودند ، شب هنگام كه خفته بودند يا روز هنگ ام ك ه س رگرم ب ازى و     

  .هايشان، ناگاه به سراغشان آمد تفريح بودند، اجل

آي د  قرآن نيز مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله نكاتي كه در تشبيه دنيا به مرغزار بدست مي اين تمثيل در آيات

شود انسان ب ه آن  توان به اين نكته اشاره كرد كه هر دو در چشم آدمي زيبا و فريبنده هستند و همين امر باعث ميمي

زماني است كه فصل بهار بماند و با گذش ت به ار و   خوش شود و شيفته و غرق او گردد. در حالي كه عمر مرغزار تا دل

گرايد و اين ويژگي است كه دنيا هم دارد؛ يعن ي عم ر آن مح دود و    زمان اندك سبزي و خرمي، به زدي و خشكي مي

دهد كه انسان بايد از سرگذشت كساني كه كس اني ك ه در اوج خوش ي و    پايان پذير است. در نهايت روايت هشدار مي

 اند و اجل به سراغشان آمد و در اين حالت از دنيا جدا شدند، عبرت گيرد.سرگرمي به دنيا بوده البته غفلت و
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 محنتکده 

شود، ياد كردن از دنيا به عنوان خانه محنت و غم و آزمايش است. ماهيت و تعبير ديگري كه از دنيا در روايات ديده مي

ه اي دني ايي ق رار    كنند مورد ص دمه و س ختي  در آن زندگي ميها اي است كه تا زماني كه انسانظرفيت دنيا به گونه

ه اي دني ايي در   هاي آن بدون سختي و مشقت نبوده و اين امر بر توامان بودن ل ذت مندي از نعمتگرفته و حتي بهره

 هاي آن است: ها و صدمهكنار سختي

 ملك روهٍ   خِاللِ مِن إالّ عليشٍ غَضارلةَ بِمُستَخلِصٍ   االُمورُ ساعلدلتهُ وإن   أحلدٍ مِن لَيسل: الس الم   عليه الصادق امام- 

  .بيايد اش يارى به عوامل همه چه اگر، يابد دست نيش بى نوشى به كه نيست كس هيچ

 و، بالهايند آماج، دنيا مردم -الرَّزايا  ونَهبُ،  الملصائِبِ ودلرِيَّةُ،  النَّوائِبِ غَرَضُ الدُّنيا أهلُ: السالم  عليه امير المومنين 

  .صلدلمات و ها رنج تاراج و، ها مصيبت هدف

 دس تش  از ك ه  هر و بُرد رنج، يافت دست دنيا به هركه - تَعِبل فاتَتهُ وملن، نَصِبل بِالدُّنيا ظَفِرَ ملن: الس الم   عليه عنه 

 .افتاد مشقّت به، داد

يافتن به دنيا دانس ت ك ه خ ود اي ن يعن ي      توان انسان را يا در مسير تالش براي دست با توجه به روايت سوم مي

سختي و رنج و يا در زماني كه به آن چه كه از دنيا در طلبش بوده، رسيده است اما باي د منتظ ر باش د ت ا روزي آنچ ه      

هاي دنيايي ناپايداري آن است و زماني كه دني ا از دس ت   كسب كرده است از دستش خارج شود؛ چرا كه خاصيت يافته

، از آن جهت كه انسان به آن خو گرفته و عادت كرده است منجر به سختي او خواه د ش د و تحم ل    انسان خارج شود

شود. لذا چه در مرحله كسب دنيا و تالش براي رسيدن ب ه آن و چ ه در مرحل ه ت نعم و     دوري از آن برايش مشكل مي

 ژگي جداناپذير زندگي دنيايي است.هاي دنيوي، براي انسان سختي و دشواري وجود دارد و اين ويمندي از نعمتبهره

 سراي برخورداري محدود 

تواند باشد، نخست اين است كه دنيا مدت كوت اهي دارد و  محدود بودن خير و برخورداري انسان از دنيا از چند جنبه مي

توان د  دوم مي آيد. اما جنبهزودگذر است و زندگي ناپايدار انسان در مقايسه با حيات جاويدان او در آخرت به حساب نمي

 هاي اخروي محدود و اندك است: هاي دنيوي باشد كه در مقايسه با لذتناظر به حقيقت لذت

 الس الم  عليه مام عليّ ا
دني ا،   - إنَّما الدُّنيا ملتاعُ أيّامٍ قَالئِلَ ثُمَّ تَزولُ كَما يلزولُ السَّرابُ وتُقشَعُ كَما يلنقَشِعُ السَّحابُ : 

رود و به سان ابر، پراكن ده   اى اندك است. سپس، همچون سراب از ميان مى چند روزه در حقيقت، برخوردارى

  د.شو مى

  الس الم  عليه عنه
اوقات دنيا، اگرچ ه بلن د باش د،     - أوقاتُ الدُّنيا وإن طالَت قَصيرَةًٌ، ولالمُتعلةُ بِها وإن كَثُرَت يلسيرَةًٌ : 

 .، اندك استمندى از آنها، هرچند بسيار باشد كوتاه است و بهره
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  السالم عليه عنه
 إنَّ الدُّنيا عليشُها قَصيرًٌ وخَيرُها يلسيرًٌ، وإقبالُها خَديعلةًٌ وإدبارُها فَجيعلةًٌ، ولَذّاتُها فانِيلةًٌ وتَبِعاتُها باقِيل ةًٌ  : 

ه ايش   اش كوتاه و خيرش اندك است، رو آوردنش مكر و پشت كردنش مصيبت است، خوش ى  دنيا، زندگى -

 .دهاى آن، ماندنى استرفتنى و پيام

 باش د  بلن د  اگرچ ه ، دنيا اوقات - يلسيرَةًٌ كَثُرَت وإن بِها ولالمُتعلةُ،  قَصيرَةًٌ طالَت وإن الدُّنيا أوقاتُ:  السالم  عليه عنه ،

 .است اندك، باشد بسيار هرچند، آنها از مندى بهره و است كوتاه

چه براي مومنان و چه براي فاسقان اس ت؛ از ي ک س و    هم چنين روايت زيباي زير كه نشانگر ظرفيت محدود دنيا 

دهند را دريافت كنند و از توانند پاداش آنچه كه انجام ميها و نبود ظرف و بستر الزم نميمومنان با توجه به محدوديت

 سوي ديگر دنيا قابليت كافي براي مجازات فاسقان را ندارد:

 َّلَيسل ت  ح ديث  نُطفَ ةًٌ  الدُّنيا،  موسى يا: ...  مُناجاتِهِ في لَهُ فَقالَ   وتَعالى رلكلتَبا     اللّه ناجاهُ السالم  عليه موسى إن 

 تَ دُم  لَ م  حديث وبِلَعسلةٍ،  تَبقَ لَم بِلَعقَةٍ ملعادِهِ ثَوابل باعل لِملن الطَّويلُ فَالوليلُ؛  فاجِرٍ مِن نَقِملةٍ وال لِلمُؤمِنِ بِثَوابٍ

 نج وا  موسى با متعال خداوند:    السالم  عليه معصوم از، عيسى بن على از نقل به  (7، ح47ص ،77ج: )بحاراألنوار

 و مؤمن براى[ خور در] پاداشى نه؛  است تيره آبى اندك،  دنيا! موسى اى: » ...  گفت او با نجوايش در و كرد

 ليس يدنى  ب ه  را ملع ادش  پ اداش  ك ه  كسى بر واى صد و واى، پس. است ايمان بى براى[ مناسب] كيفرى نه

  !فروخت ناپايدار زدنى گاز و ناماندگار

 سراي كوچيدن و گذر 

تشبيه دنيا به سراي كوچيدن بر موقتي بودن دنيا و به نوعي مهمان بودن انسان در آن اشاره دارد كه بايد روزي منتظر 

ت وان  است ن ه دني ا، م ي   رفتن از آن باشد. اگر اين اعتقاد براي انسان شكل بگيرد كه حقيقت آفريش وي براي آخرت 

 انتظار داشت كه رفتارهاي او در دنيا در مسير رسيدن به آخرت شكل بگيرد:

 اُحلذِّرُكُمُ الدُّنيا؛ فَإِنَّها ملنزِلُ قُلعلةٍ ولَيسلت بِدارِ نُجعلةٍ، قَد تَزَيَّنَت بِغُرورِها وغَ رَّت بِزينَتِه ا   :السالم عليه  اميرالمومنين-  

اش خ ود را   دارم، كه دنيا، منزلگاه كوچيدن است و سراى آرميدن نيست ؛ با فريبندگى برحذر مىشما را از دنيا 

 .فريبد آراسته و با آرايشش مى

  ن ا ِ ال  اِعلَم يا بُنَيَّ أنَّکل إنَّما خُلِقتل لِآلخِ رَةِ ال لِل دُّنيا ، ولِلفَ   :    السالم عليه   في ولصِيَّتِهِ الِبنِهِ الحلسلنِ  السالم عليه عنه

   در س فارش ب ه     الس الم  عل ى علي ه   امام  - لِلبلقا ِ ولِلملوتِ ال لِلحلياةِ ، وأنَّکل في قُلعلةٍ ودارِ بُلغَةٍ وطَريقٍ إلَى اآلخِرَةِ

اى، نه براى دنيا؛ براى  بدان، اى فرزندم، كه تو در حقيقت براى آخرت آفريده شده :    الس الم  عليه فرزندش حسن 

اندن؛ براى مُردن، نه براى زنده ماندن، و تو در حال كوچيدنى و در سراى توشه برگرفتن و در رفتن، نه براى م

 .راهى به سوى آخرت
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  ّالس الم  عليه اإلمام علي
نَفسلهُ فَأَوبلقَها، ورلجُلًٌ اِبت اعل   النّاسُ فيها رلجُالنِ: رلجُلًٌ باعل فيها الدُّنيا دارُ ململرٍّ ال دارُ ملقَرٍّ، ول : 

اى كه در دنيا خود را فروختند و  اند: دسته دنيا، گذرگاه است، نه قرارگاه؛ و مردم در آن دو دسته - نَفسلهُ فَأَعتَقَها

 .اى كه خود را خريدند و آزاد كردند به نابودى افكندند و دسته

  السالم عليه عنه
وإنَّما جُعِلَت لَكُم ملجازا لِتَ زَوَّدوا مِنهل ا األَعم الَ    إنَّ الدُّنيا لَم تُخلَق لَكُم دارل مُقامٍ وال ملحللَّ قَرارٍ ،  : 

دني ا آفري ده    - الصّالِحلةَ لِدارِ القَرارِ. فَكونوا مِنها عللى أوفازٍ، وال تَخدلعلنَّكُم مِنهلا العاجِلَةُ وال تَغُرَّنَّكُم فيهل ا الفِتنَ ةُ  

شما قرار داده ش ده اس ت ت ا از آن ب راى      نشده كه براى شما سراى ماندن و جاى آسودن باشد؛ بلكه گذرگاه

هاى زودگ ذر   سراى استقرارتان توشه اعمال نيک برداريد. پس، در دنيا همواره آماده باشيد؛ و زنهار كه خوشى

 .هايش شما را گول نزند ريبندگىفآن، شما را نفريبد و 

 كه باش كسى مانند،  دنيا در - الرَّحيلَ يلنتَظِرُ إنَّما،  لَهُ لَيسلت دارٍ كَساكِنِ الدُّنيا فِي كُن:  السالم  عليه الكاظم اإلمام 

 .است رفتن منتظر و نيست او مال كه است ساكن اى خانه در

 بِزينَتِه ا  وغَ رَّت  بِغُرورِها تَزَيَّنَت قَد، نُجعلةٍ بِدارِ ولَيسلت قُلعلةٍ ملنزِلُ فَإِنَّها؛ الدُّنيا اُحلذِّرُكُمُ:  السالم  عليه اميرالمومنين - 

 را خ ود  اش فريبن دگى  با؛  نيست آرميدن سراى و است كوچيدن منزلگاه، دنيا كه دارم مى برحذر دنيا از را شما

 .فريبد مى آرايشش با و آراسته

 از و است ديگرى به يكى از انتقال حال در، دنيا - لَها تَبقَ لَم لَکل بلقِيلت إن،  فانِيلةًٌ مُنتَقِلَةًٌ الدُّنيا:  الس الم   عليه عنه 

 .مانى نمى آن براى تو، بمانَد تو براى دنيا كه گيرم. است رفتنى كف

 سراى نابودى 

شود، تمثيل دنيا به س راي ن ابودي اس ت ك ه دالل ت      يكي ديگر از توصيفات و تمثيالتي كه از دنيا در روايات ديده مي

فراوان كند و ثروت كالني هم انباشته سازد، اما روشني دارد بر اين كه اگر چه انسان ممكن است در كسب مال تالش 

 بايد بداند كه عمر كوتاه وي اجازه برخورداري از آن ها را نخواهد داد و روزي تمام آنچه كه ساخته از بين خواهد رفت:

 السالم عليه  اميرالمومنين عن
در شگفتم از كسى كه دنيا، اين  - علجِبتُ لِعامِرِ الدُّنيا دارِ الفَنا ِ، وهُول نازِلًٌ دارل البلقا ِ : 

 .كند، حال آن كه در سراى ماندگارى اقامت خواهد گزيد سراى نيستى را آباد مى

  اگر دنيا براى كس ى از ش ما ب اقى     - لَو بلقِيلتِ الدُّنيا عللى أحلدِكُم، لَم تَصِل إلى ملن هِيل في يلدليهِ : السالم عليه عنه

 .وست، نرسيده بودماند ، به كسى كه دنيا در دست ا مى

 باقِيلةًٌ وتَبِعاتُها فانِيلةًٌ ولَذّاتُها، فَجيعلةًٌ وإدبارُها خَديعلةًٌ وإقبالُها، يلسيرًٌ وخَيرُها قَصيرًٌ عليشُها الدُّنيا إنَّ: السالم  عليه عنه - 

 ه ايش  خوش ى ، اس ت  مص يبت  كردنش پشت و مكر آوردنش رو، است اندك خيرش و كوتاه اش زندگى، دنيا

 .است ماندنى، آن پيامدهاى و رفتنى
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  السالم عليه عنه
دنيا، در حال انتقال از يكى به ديگرى اس ت و از   - الدُّنيا مُنتَقِلَةًٌ فانِيلةًٌ، إن بلقِيلت لَکل لَم تَبقَ لَها : 

  .مانى كف رفتنى است. گيرم كه دنيا براى تو بمانَد، تو براى آن نمى

  الس الم  عليه عنه
براى كس ى ك ه س راى نيس تى را ش ناخته ،       - علرَفل دارل الفَنا ِ أن يلعمللَ لِدارِ البلقا ِيلنبلغي لِملن  : 

  .سزاوار است كه براى سراى ماندگارى كار كند

مندي و اس تفاده از  از جمله نكات مهم در روايات فوق، محدود معرفي كردن عمر انسان به عنوان مانعي براي بهره

شود انسان بهتر ناپايداري و زودگذري آن را درك كرده و حتي بر فرض اين كه دنيا از دنياست. موضوعي كه باعث مي

 هاي آن را دارد.انسان روي گردان نباشد، انسان تنها در زمان محدود عمر خويش فرصت تنعم از بهره

  السالم عليه عنه
نَعيمِه ا، وال تَجزَع وا مِ ن ضَ رّائِها     ، وال تَعجلبوا بِزينَتِها وال تَتَنافَسوا في عِزِّ الدُّنيا وفَخرِها : 

إنَّ ضَرَّها وبُؤسلها إلى نَفادٍ  وكُلَّ مُدَّةٍ  وبُؤسِها ؛ فَإِنَّ عِزَّ الدُّنيا وفَخرَها إلَى انقِطاعٍ وإنَّ زينَتَها ونَعيملها إلى زلوالٍ و

افتخارات دنيوى با هم به رقابت در كسب عزّت و  - مِنها إلى مُنتَهىً  وكُلَّ حليٍّ مِنها إلى فَنا ٍ وبلال ٍ

تابى مكنيد؛ زيرا كه ع زّت و   و به زيور و نعمت آن، سرخوش نشويد و بر سختى و مشقّت دنيا، بى برنخيزيد

رسد. هر زمانى  گيرد و سختى و مشقّتش به پايان مى آيد و زيور و نعمت آن، زوال مى افتخارات دنيا به سر مى

  .انجامد اى از آن، به نيستى و پوسيدگى مى از دنيا پايانى دارد و هر زنده

 پسنديده دنياى. 1-9

دنيا خواهي به طور كلي امري مذموم و ناپسند نيست؛ چرا كه انسان موجودي است كه ي ک بع د وج ودي آن را م اده     

دهد و دوام و بقاي او نيازمند پاسخ به نيازهاي مادي است. آنچ ه ك ه مه م اس ت جه ت گي ري و غاي ت        تشكيل مي

دنياخواهي است؛ يعني آيا دنيا خواهي براي خود دنياست، يا دنيا براي هدف ديگري خواسته مي شود. در روايت ي آم ده   

اش بخواهد، خدا را مالقات خواهد  است كه هر كسي كه دنيا را براي بي نياز بودن از مردم و مهرباني كردن بر همسايه

 درخشد:كرد در حالي كه صورتش مانند ماه شب چهاردهم مي

o ْ؛ 611 ج؛ بح اراألنوار )الْبل دْرِ   لَيْلَ ةَ  كَالْقَملرِ ولجْهُهُ ول اللَّهل لَقِيل الْجلارِ عللَى تَعلطُّفاً ول النَّاسِ علنِ اسْتِغْنَا ً الدُّنْيلا طَلَبل ملن

  (1ص

وان احص ا ك رد   تبه طور كلي دو ويژگي كه در روايات براي دنياي پسنديده و سفارش شده براي رسيدن به آن مي

 عبارت است از اين كه نيت آن الهي باشد و نيز هدف آن آبادي آخرت باشد:

o ك انَ  ما الدُّنيا مِنَ يلصيرُ إنَّما لِآلخِرَةِ كانَ ما الدُّنيا مِنَ يلصيرُ ال ذَرٍّ أبا يا:    ذَر الِ لبي   آل ه  و عليه اهلل صلي  اللّه رسول 

آي د،   م ى ن اى ابوذر! از دنيا آنچه براى آخرت باشد ، دنيايى به شما( 1594ح،  711ص ،4كنز العمّال: جلِلدُّنيا )

  .بلكه آنچه براى دنيا باشد و دنيايى به حساب آيد
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o  ّالسالم عليه اإلمام علي
در حقيقت، از دنياى تو آن چيز مال توس ت   - إنَّما لَکل مِن دُنياكل ما أصلَحتل بِهِ ملثواكل : 

  .را آباد كنىكه با آن ، آرامگاهت 

كنن د و در  توصيف حال كساني كه براي آخرت كار مي آله  و  عليه  اهلل  صلىدر روايت بسيار زيبايي از حضرت رسول اعظم 

كنند، اما خداوند كار دني اي آن ان را آن   سازد و كساني كه براي دنيا كار ميزندگي دنيايي نيز خداوند آنها را بي نياز مي

 دهد آمده است:ن را بي نياز كند، سامان نميگونه كه بتواند آنا

o ُو لَ م  ،أم رَهُ  لَ ه  وجلمل ع ، قلبِهِ في الغِنى   اللّه جلعلَ هلمِّهِ أكبرُ واآلخِرهُ وأمسى أصبلحل ملن: آله  و  عليه  اهلل  صلى   اللّه رسول 

 وش تَّتل ، عينَي هِ  ب ينَ  الفَقْرَ   اللّه جلعللَ هلمِّهِ أكبرُ والدُّنيا وأمسلى أصبحل وملن. رزقَهُ يلستكمِلَ حتّى الدُّنيا مِن يلخرُج

، روز و ش ب  در ك ه  ك س  آن ( ه ر 614 ،656 ،77 ،بحار األن وار ). لَهُ قُسِمل ما إلّا الدُّنيا مِن يلنَلْ ولَم، أمْرَه علَيهِ

 دني ا  از و بخشد مى سامان را كارش و دهد مى جاى او دل در را نيازى بى خداوند، باشد آخرت همّش بزرگترين

 همّ ش  بزرگت رين ، روز و شب كه كس آن هر و. باشد كرده دريافت كامل را اش روزى كه وقتى مگر رود نمى

 را ك ارش  و( اس ت  دني ا  گرس نه  چش مش  هميش ه ) دهد مى قرار او چشم دو بين در را فقر خداوند، باشد دنيا

 .رسد نمى خود قسمت از بيش چيزى به دنيا از و سازد مى پريشان

تر در نظر گرفته شد، در آن صورت دل مشغولي و دل بستگي به اي براي هدفي عاليزماني كه دنيا به عنوان وسيله

هاي دنياي پسنديده، دنيايي است كه دغدغه و دل مش غولي انس ان   آن معنايي نخواهد داشت. لذا يكي ديگر از ويژگي

 نشده باشد:

  ّ؛ فَغُضّوا علنكُم   عِبادل اللّه  وأبعلدُها مِن رِضوانِ اللّه   أقرَبُ دارٍ مِن سلخَطِ اللّه :ا     يلصِفُ الدُّني السالم عليه اإلمام علي   

 :    در وص ف دنيا      الس الم  علي ه  ام ام عل ى    .  غُموملها وأشغالَها، لِما قَد أيقَنتُم بِهِ مِن فِراقِها وتَصلرُّفِ حاالتِه ا 

وند و دورترين سرا به خشنودى خداست. پس   اى بن دگان خ دا       ترين سرا به خشم و ناخشنودى خدا نزديک

  هاى دنيا را از خود، كم كنيد؛ زيرا به جدايى دنيا و ناپايدارى حاالت آن، يقين داريد. ها و مشغله غم
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از نظر برخ وردار ش دن از آن دو ممك ن اس ت. آنچ ه       از مسلّمات و ضروريات اسالم است كه جمع ميان دنيا و آخرت

. هاي اوس ت  ناممكن است جمع ميان آن دو از نظر هدف اعلي قرار گرفتن است و اين مربوط به دل انسان و دلبستگي

از يک معشوق  توان بيش با يک دل نمي . ما جلعللَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قلْبلينِ في جلوْفِهِ»خداوند به انسان دو قلب نداده است: 

 (144، ص 6454،  )مطهري برگزيد.

هاي نگرشي نسبت به دنيا كه تاثير بسياري در حوزه رفتاري انسان دارد و بسيار مورد تاكيد و هش دار  يكي از آسيب

حب دني ا و  »در روايات قرار گرفته است، حب دنيا است كه از آن به عنوان ريشه و راس همه اشتباهات ياد شده است. 

به متاع دنيا و حب درهم و دينار يكي از موانع بزرگ طلب آخرت و يادخدا و تقرب به اوست و اين حالت گ اهي   عالقه

رذيلت دوستي دنيا ب ه  ( »656، ص6474)حقاني زنجاني، « شود.رسد كه باعث برائت از خدا و رسول او ميبه جايي مي


