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 چكيده 

ايي كه هدر اخالق كسب و كار، سياست. نحو گسترده در رشته مديريت مورد بحث قرار گرفته استهاً سه دهه است كه مباحث اخالقي بحدود   
در حال حاضر به انحا  هايي كه معموال سياست   .بايد بكار گيرند، به نحوي كه مقيد به قيود اخالقي باشند به بحث گذاشته شده است  هاي مختلف سازمان

گرايي قاعده محور براي نشان دادن اهميت جامعه در اين مقاله ، مكتب فايده. شود ناظر به طرف عرضه استگوناگوني نظير ماليات سبز توصيه و اجرا مي
هاي اين آموزه بنا بر. گرفته شده استها بكار  سازي استانداردهاي اخالقي در سازمانگيري از رويكرد تقاضا محور به منظور نهادينهمدني و بهره

را به همراه خواهند داشت؛  فايده و كمينه شدن درد و رنجِ بيشترين شهروندان بيشينه شدن انجام و ترك افعالي كه اگر به صورت قاعده درآيند مكتب،
، در راستاي در خاتمه. طرف عرضه نشان داده شده است هاي ، نقش مشتري در اتخاذ سياستفايده هايآموزه پيش چشم قرار دادن  با .موجه است اخالقاً

هاي طرف عرضه سازي سياستنهادينه هاي حاكم بر روند اخالقي سازي كسب و كار مبتني بر كنترلِ نظام عرضه كنوني،  پيشنهاداتي جهتنقد سياست
  . ها مطرح شده است در سازمان

  .گرايي قاعده محور، اخالق كسب و كاردههاي طرف تقاضا، فايجامعه مدني، سياست :كليدي كلمات

  مقدمه . 1

گيري  هاي تصميم سازي كسب و كار در حوزهفرآيند اخالقيهرچند    
نزديك  ،صورت يك مقوله مستقلهليكن ب ه؛مديران قدمتي طوالني داشت

. دهه است كه در دانش مديريت مورد بررسي قرار گرفته است به سه
 عنوانكه بازار به شدني براي جامعه بيشتر زما ،موضوعو اهميت اولويت 

وجود از به ين ،ها، توقعات و نيروها مركز تعامل و عرضه و تقاضاي خواست
لذا فرايند  ؛برد  پي آناي را احساس كرده و به اهميت  چنين پديده

و گام به گام فزاينده فرايندي  ,گيري از علم اخالق در كسب و كار بهره
پس از  .]4[بوجود آمده استو ضرورت بر نياز بوده و كامالً مبتني 

هاي مختلف علم اخالق نظير  گيري از شاخه شناخت اين نياز با بهره
تالش شد تا  ,شناسي اخالقروانشناسي اخالق و جامعه, فلسفه اخالق

منظور تبيين اين پديده تدوين شده و امكان دستگاه و الگوي مناسبي به
اولين آثار اين نوع نگاه در . ب فراهم آيدهاي مطلو تجويز و اعمال سياست

و در اركان  ها متبلور در سازمان هايي همانند مسئوليت اجتماعي بحث
مفاهيمي , پس از آن .]3[شد پديدار هاهاي استراتژيك سازمان بيانيه

مستقل سند عنوان يك موضوع و اخالقي در سازمان به بيانيههمانند 
ر توسعه اخالق كسب و كار و منظواز سوي ديگر به. تدوين شد

هاي  استراتژي و سياست ,ها ها و شركت سازي آن در سطح سازمان نهادينه
ليكن . گرديد مطرحمتفاوتي شكل گرفت كه در قالب قوانين و مقررات 

 اگر بازار را در وهله اول به دو بخش عرضه و تقاضا تقسيم كنيم و تعامل 

 
  
 

ها و  نوع استراتژي ،ور كنيمدو حوزه را در آن مر هاي اين مؤلفه
بيشتر معطوف به بخش عرضه ان ين ميدر ارهنمودهاي عملياتي شده 

      ها  با شركت) حاكميت(مبتني بر ارتباط دولت به نوعي بوده و 
وضع قوانين مالياتي خاص، قانون حفاظت از . ستابندي شده صورت

 ,يارانهارائه  هاي مبتني بر استانداردها و حتي محيط زيست و يا تشويق
 هابه مدد آن كنند تا ها وضع مي كه دولت ندستههايي  نوعاً سياست

فارغ از اينكه . اخالقي تشويق كنند انجام رفتار ها را به ها و شركت سازمان
هاي اقتصادي چنين برخوردي و اعمال حاكميت در اين  اساساً در نظام

در  رسد نظر ميه بهاست،  اختيارات دولت حيطهحوزه تا چه اندازه در 
متعلق به حوزه تقاضا  عناصرهاي مذكور، نقش مشتري و تنظيم سياست
  .]9[گرفته استمورد توجه قرار كمتر در مقام عمل، 

قاعده محور به تبيين گرايي كوشد ذيل دستگاه اخالقي اين مقاله مي 
    نقش جامعه مدني در اين زمينه پرداخته و توان و قدرت مشتريان را

 ،ها ها و شركت كننده نهايي خدمات و محصوالت سازمان عنوان مصرفبه
در در اين مقاله . نمايدروشن  ،منظور وا داشتن ايشان به رفتار اخالقيبه

و در هاي تقاضا محور پرداخته  ابتدا به تبيين نقش مشتري و سياست
مباني  ,سوم بخشسپس در . شود مي بررسينظام تعادلي بازار  ادامه
به نقش جامعه گيرد و ميقاعده محور مورد بحث قرار  گرايي ي فايدهاخالق
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     ي جهت يدر انتها راهكارها. شود مي همدني در اين راستا  اشار
  .گرددهاي طرف عرضه مطرح مياستيسازي سنهينهاد

سازي يهاي تقاضا محور در اخالق تبيين نقش مشتري و سياست .2
  ها سازمان

در . كندبراي مبادله كاال داللت ميمكاني مري فراتر از مفهوم بازار به ا   
ست كه تعادل نظام اجتماعي در آن ا حقيقت بازار در نظام جهاني مكاني

شود تا نوعي تعادل ناپايدار  گيرد و تعامل نيروها در آن باعث مي شكل مي
جا شده  ها جابه تعادلي كه در هر لحظه با تغيير يكي از مؤلفه. شكل گيرد

 ،در نظام سنتي. رسد به تعادل مي ينينو ر نقطه جديدي و با مختصاتو د
و مناسبات اي از قواي مسلط شامل دين  عهده مجموعهايجاد اين تعادل به

معناي قرون وسطايي آن و حاكمان و پادشاهان گذاشته  در و روابط ديني
در حاليكه خلق يك محيط تعاملي به نام بازار كه در آن هيچ  ؛شده بود

منظور نيروي مافوقي وجود نداشت و تعادل از طريق آزادي عمل مردم به
ها در محدوده ارتباطات و مبتني بر تضاد بين  حداكثرسازي مطلوبيت

از اين روست  .]6[كار را تغيير دادبندي صورت ،گرفت مي كلها ش خواست
 در آن ساز و كار دموكراتيك واقعيكه  دانستمكاني  توانمي كه بازار را
تواند  سرمايه نيز نمي، حتي نحويكه هيچ نيروي مسلطيبه گردد محقق مي

حق انتخاب طبيعي را از مردم كه مشتريان هستند و در طرف تقاضا قرار 
ن چنين فرايندي بود كه يتكو راستاي در. گيرند سلب نمايد مي

سلسله در عمل  .كردندهاي مديريت يكي پس از ديگري ظهور  پارادايم
ار، نقشي ذعنوان عنصري تأثيرگ، به»مشتري« ي اين صحنه،اصل جنبان

مفهوم اخالق . ها پيدا كرد ها و استراتژي افكني سياستمحوري در پي
منظور تضمين سالمت و دل همين نظام تعاملي و بهكسب و كار نيز از 

 ماهيت مطلوبيت جمعي افراد ،در عمل .حيات اين پديده شكل گرفت
به  بر اين اساس. بر خرد جمعي انتخاب نمود چنين رويكردي را مبتني

اي شد و انبوهي از مقاالت،  هاي آن توجه ويژه مشتري، انواع آن و خواست
ها در باب اهميت مشتري، لزوم توجه به آن و حتي  كتب و سخنراني

شركا، مفاهيمي همانند مشتري دروني، ذينفعان و . تعريف آن عرضه شد
 نحويكهبهكننده نهايي فراتر برد  مصرفعنوان بهمشتري را تلقي متعارف از 

لذا نوع نگاه غالب در ؛ ]2[ديگرد مفهوم زنجيره مشتري جانشين آن
مشتري محور شد و اساساً دغدغه  ،هاي سازماني و فراسازماني استراتژي

تقاضا  متوجه عامل كه مبتني بر توليد بود بيشتر مديران از طرف عرضه
هاي  ها و استراتژي شتري بود كه  سياستاين م اساساً از آن پس. شد

لذا اين مشتريان بودند كه با انتخاب  ؛كرد طرف عرضه را مشخص مي
ساختند تا منطبق با  ها را وادار مي ها و شركت مختار خويش  سازمان

سازي و در اين ميان هرچند بحث اخالقي .]8 [خواست آنها حركت نمايند
ليكن  ؛عامل در همين بازار بودچون و چراي به آن محصول ت نياز بي

فقدان تجربه كافي در اين مورد و اهميت و ضرورت رعايت آن در بعضي 
ها  هاي زيست محيطي يا مباحثي كه با جان انسان از موارد همانند بحث

هاي الزم و  ها را برآن داشت تا با اتخاذ سياست ، دولتسر و كار داشت
اين غفلت . و كار نهادينه سازنداخالق را در كسب  ،هاي مناسب استراتژي

تاريخي از ناحيه تقاضا و توجه به سمت عرضه موجب گرديد كه فرايند 
رايزني و سازي از يك نظام تعاملي رشد يابنده به جرياني مبتني بر اخالقي

قوانين . ها با دولت تبديل شود ها و سازمان بين صنايع، شركتزني  چانه
بيهي دولت به منظور وادار ساختن آنها هاي تشويقي و تن متعدد و سياست

 ؛به رعايت قواعد اخالقي هرچند متضمن تأثيرات معتنابه و فراواني بود
منافع  ،در بسياري از مواقع. هايي را نيز با خود به همراه آورد ليكن نگراني

متضمن صرف هزينه فراوان به منظور تعيين قوانين  ها ها و سازمان شركت
هاي نظارت و كنترل  همچنين سيستم. بودگذاران انونقجهت تعامل  با به

عنوان مثال اگر فرايند هب. هاي الزم بودند در بسياري از اوقات  فاقد كارايي
منظور محيطي بخشي از قوانين دولت بهدستيابي به يك استاندارد زيست

هاي اخالقي در قبال جامعه بود،  وادار ساختن ايشان جهت اتخاذ استراتژي
هاي  ها با وجود اسناد و گواهينامه سياري از مواقع اين سيستمدر ب

هاي كنترل و  اثربخشي خويش را از دست داده و سيستم ،غيراستاندارد
فاقد توان ارزيابي و بررسي همه  ،ها و حاكميت ارزيابي وابسته به دولت

اينكه دخالت و حضور دولت در اين زمينه با يك  بر مضافاً. جانبه بود
جدي ديگر نيز همراه بود و آن اينكه اساساً اين موضوع با ماهيت تهديد 

تلقي به قبول كردن ورود يك نيروي  توضيح آنكه با. بازار در تضاد بود
با تكيه بر  كار طبيعي خويش بلكه صرفاً و مافوق بازار كه نه بر اساس ساز

خطرات  ،تواند بازار را محدود سازد كننده خود مينيروي پشتيباني
رفت كه در بسياري از  طوريكه بيم آن ميهاي به همراه داشت ب القوهب

رفته گكار ههاي خاص در بازار ب موارد اين قدرت در راستاي منافع گروه
سازي  از اين رو فرايند اخالقي. و جريان آزاد بازار به خطر افتدشود 

براي  اي را توانست خطرات بالقوه هر آن مي دمدو تيغيك  مانند همواره به
  . به همراه آوردجامعه 

فرايند  چنانكه اشاره شد نقش و تأثير قدرتمند مشتريان و طرف تقاضا در
تقاضا محور . شد هاي اخالقي كمتر مورد توجه واقع سازي سياستنهادينه

سازي كسب و كار به اين معني است كه نظام نمودن فرايند اخالقي
هاي مناسب و اطالعات  داده زنجيره مشتريان را بر اساس ،گيري تصميم

اي مديريت نمايد كه مشتريان با انتخاب خود  گونهصحيح از بازار به
ها و  اخالقي را طرد نموده و در مقام عمل سازمانضدهاي  مجموعه
و خدمت، قواعد  كاال توليد و هارا وادار سازند طي فرايند ارائه شركت

هايي را كه  ردم شركتعنوان مثال اگر مهب. اخالقي را رعايت نمايند
مواد غيرمجاز  كنند و يا از محيطي را رعايت نمياستانداردهاي زيست 

، خودداري كنندتحريم نمايند و از خريد كاالهاي ايشان  كنند،مياستفاده 
كنند تا رفتار  هايي به احتمال قريب به يقين تالش مي چنين مجموعه

مطابق با آنها رفتار ه مردم خود را مطابق با استانداردهاي اخالقي جامعه ك
 نظامافتد كه  اين فرايند زماني اتفاق مي. تنظيم نمايندكنند،  مي

گيري مشتريان از حالت تك شاخصي خارج شده و جامعه بدين  تصميم
هاي مناسب  بايد در انتخاب گزينه هاي ديگري مي بلوغ برسد كه شاخص

لوغي كه متوقف بر احراز چنين ب. آفريني كنند  هنگام تصميم گيري نقش
دريافت اطالعات مكفي و به هنگام است، بيش از آنكه وظيفه دولت باشد، 

 اركانعنوان از آثار و نتايج نقشي است كه جامعه مدني و مطبوعات به
كند بستر رشد  اي كه تالش مي اساساً جامعه. كنند دموكراسي ايفا مي

جواد جاسبى و همكار/ بهره گيرى از سياست هاى طرف تقاضا در اخالق كسب و كار
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بالقوه افراد بوجود ها و نيروهاي  طبيعي را در فرايند آزادسازي ظرفيت
كنترل  ،رساني صحيح در همين چارچوب تواند با اطالع آورد تنها مي
چه ورود دولت در اين عرصه و ؛ ها را طلب كند ها و سازمان اخالقي شركت

تواند تأثيرات جانبي بسيار  هاي حوزه عرضه مي بسنده كردن به سياست
  .مخربي را به همراه داشته باشد

كار بسته شدن اين الگوي پيشنهادي در هونگي بمثال ذيل گوياي چگ
اگر يك شركت دارويي پس از عرضه داروهاي خود . مقام عمل است

كنندگان شود، واكنش شركت  متوجه بروز عوارض جانبي آن براي مصرف
     محصول عرضهيكي ادامه  :باشد صورتتواند به دو  به اين مسئله مي

و  ادي حاصل از توقف كار براي شركتبار اقتص جهت آثار و نتايج زيانبه
هاي دولت  فارغ از سياست، آوري و نابود كردن محصول فوق ديگري جمع

تواند اين شركت را وادار به  كه از طريق مجموعه مقررات و قوانين مي
درصورتي كه اين شركت گزينه اول يعني  .اتخاذ چنين تصميمي نمايد

رساند در دستور  سيب ميكه به مردم آ را آوري كاالهايي عدم جمع
در اين تواند  مدني مي هآنگاه مجموعه اركان جامع ،كارخويش قرار دهد

اعتراض خود را به آن شركت  قطري اين رساني نموده و از اطالعزمينه 
در وهله اول مطلوبيت انتخاب چنين با اتخاذ چنين راهكاري . اعالم نمايد

معرض خطر قرار شركت در  عموميتصميمي كاهش يافته و تصوير 
طور كامل نسبت به كاالهاي آن هاز سوي ديگر اگر مردم ب .گيرد مي

مذكور دريابد  نحوي كه شركتبهنمايند  تخاذتحريم را ا سياستشركت 
خواهد بود،  كسب و كار اواتخاذ چنين تصميمي از سوي مشتريان مخل 

ترين ميزان  كند كه متضمن كم مياي تنظيم  گونهرا به قاعدتاً رفتار خويش
هاي طرف  از اين جهت است كه در سياست. آسيب و ضرر وارده باشد

زني  رايزني و چانهتقاضا امكان مقاومت و يا حذف آثار و نتايج آن از طريق 
 .شوند اخالقي عمل نمايند ها ناچار مي نبوده و شركت ممكن

  گرايي قاعده محور   نظريه اخالقي فايده تبيين. 3 

هاي اخالقي از  مايه و عقبة معرفتي داوري زني بر سر بن بحث و گمانه   
عنوان مثال، مطابق با به. هاي فيلسوفان اخالق است عمده دغدغه

گذرد  هاي كانت، اخالق نسبتي با آنچه در جهان پيرامون ما مي آموزه
اي نظير خوبي، بدي، بايد،  سبك اخالقي خصوصياتبه تعبير ديگر، . ندارد
ستبر  خصوصياتالم خارج مدلولي ندارند و اتصاف آنها به در ع... و نبايد

كاشف از ... و  اي نظير وفاي به عهد، عدم اضرار به غير، مهرباني اخالقي
شناختي كانت، معرفت ما صرفاً ناظر  بنابر مباني معرفت. عالم خارج نيست

گيرد و بيش از آن به چنگ قواي ادراكي ما  به عالم پديداري شكل مي
هاي اخالقي نيز چون جزء جهيزيه عالم خارج نيستند  ارزش. دافت نمي

ماده مستعدي براي قوه  ...)و  مانند در، تخت، پنجره، رودخانه، سنگ(
بخش نيستند و افادة  االصول معرفت آيند و علي فاهمه به حساب نمي
در عين حال، سخن گفتن از اخالق و . كنند معرفت اخالقي نمي

هاي اخالقي در منظومة معرفتي كانت منزلتي دارد و  ارتباط وثيقي  ارزش
  . با تحقق اراده دارد

كند كه آزادي خويش را از طريق  ا ميمطابق رأي او انسانيت انسان اقتض
هاي  اي كه در قالب احكام و گزاره اراده تحقق بخشد؛ ارادة متعين شده

  .شود و از اقتضائات هنجاري قوه عاقله است بندي مياخالقي صورت
گراي كانتي، در انسان از آن حيث  گرا، برخالف اخالق وظيفه اخالق نتيجه

بلكه، افعال و  ؛كند نظر نمي ،عاقلهكه موجودي عاقل است و واجد قوه 
هاي انضمامي و عيني وي و آثار و نتايج مترتب بر آنها را مورد  كنش

  .دهد بررسي قرار مي
گراها احراز خوبي وبديِ اخالقي يك فعل را در گرو آثار و نتايج  نتيجه 

دانند و بر آنند كه براي رسيدن به داوري اخالقي موجه  مترتب بر آن مي
از قائلين به اين نظريه در يونان باستان . عالم خارج رجوع كنيم بايد به

بعد از رنسانس جرمي بنتام و جان . توان به اپيكوريان اشاره كرد مي
در يك . اند سلسله جنبانان اين نحله مهم اخالقي بوده استوارت ميل

  : گرا مشتمل بر سه شاخه است بندي كلي، اخالق نتيجه تقسيم
 اي تجربي متضمن اين معنا شناختي به مثابة آموزه روان ،خودمحوري )الف

ها به صرافت طبع در پي كسب سود و دفع ضرر خويش  است كه انسان
خودمحوري اخالقي كه يك نظريه هنجاري و اخالقي است بر اين . هستند

نهد كه كسب لذت و دفع الم شخصي در تكون  مطلب انگشت تأكيد مي
فاعل اخالقي براي احراز خوبي و . ارندخوبي و بدي فعل مدخليت تام د

به . است لذت و الم خويش را در نظر بگيرد والغير  بدي فعلي معين كافي
كه خودمحوري را بتوان  اي از اخالقيون اساساً در اين همين سبب پاره

وفق رأي ايشان، اخالق از . اي اخالقي به حساب آورد، ترديد دارند تئوري
هاي خويش  و بند نهادن بر تمايالت و خواستهتوجه به ديگري و با قيد 

و اين دقيقاً امري است كه خودمحوري اخالقي آن را پاك . شود آغاز مي
  . به كنار نهاده است

گروهي  محوري، در مقابل از احراز لذت و خوشبختي و درد و رنج گروه) ب
به مثابه ... و  از كنشگران اخالقي نظير كارگران، معلمان، دانشگاهيان

  . گويد مالك تشخيص خوبي و بدي اخالقي سخن مي
بيشترين خوشبختي و لذت : انگاري، مبتني بر اصل فايده است فايده) ج

انگاران، عملي اخالقي است  مطابق با رأي فايده. براي بيشترين افراد جامعه
كه متضمن كسب بيشترين لذت و خوشبختي و دفع بيشترين درد و رنج 

   .معه باشدبراي بيشترين افراد جا
هاي  محور دو شاخه از شاخه  انگاري عمل محور و فايده انگاري قاعده فايده 

محور، انجام يا ترك فعلي را  انگاري قاعده فايده. انگاري هستند فايده
صورت يك قاعده عام و كلي در جامعه داند كه اگر به اخالقاً موجه مي

. الم باشددرآيد، متضمن كسب بيشترين سود و دفع بيشترين 
وفق . ، توجه تام و تمامي داردمحور، در مقابل به سياق انگاري عمل فايده

محور، انجام يا ترك فعلي اخالقاً رواست كه با  انگاران عمل رأي فايده
ها و شرايط سياق مربوطه، متضمن توليد بيشترين  احتساب جميع مؤلفه

محور،  انگاري عمل به تعبير ديگر، فايده. سود و دفع بيشترين ضرر باشد
محور كامالً وابسته به سياق است و حكمي را  انگاري قاعده برخالف فايده

شود قابل تعميم به  كه در يك سياق بر انجام يا ترك فعلي مترتب مي
  .]5[داند ساير موارد نمي

گرايي قاعده محور از اين حيث كه تاكيد زيادي الزم به ذكر است كه فايده
گرايي است كه در نمايد شبيه به نحله خاصاخالقي مي هايبر روي سياق

دليل آفرين  وادي اخالق براي احراز خوبي و بدي، همه چيز را به رفتار
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هاي مختلف تحويل كرده، قائل شدن مربوط در سياق خصوصيات اخالقاً
. ]1[ انگاردپذيري را ناموجه ميبه هر گونه تعميم

 

و در دسترس بودن مالك ارزيابي  از جمله خصوصيات اين نظريه، ساده
توان همه هنجارها و مالحظات اخالقي مختلف را  در واقع  مي. آن است

هاي  با به كار بستن آموزه. برحسب اصل فايده صورتبندي كرد
 .گردد انگارانه، كنشگر اخالقي از مواجهه با تعارضات اخالقي رها مي فايده

از هر يك از خصوصيات  توان  ميزان لذت و الم حاصله چرا كه  مي
اخالقي مختلف دخيل در يك موقعيت اخالقي را محاسبه نمود و بر 

به ديگر سخن، . مبناي آن از خوبي و بدي اخالقي فعل مورد نظر خبر داد
از آنجايي كه تنها خصوصيات اخالقاً مربوط در اين نحله اخالقي عبارتند 

يانه دارد تا گرا از لذت و الم و در عين حال اخالق صبغة وحدت
. گرايانه، اساساً قصه تعارض اخالقي سالبة به انتفاء موضوع است كثرت

در . آيد كه پاي بيش از يك مقوله در ميان باشد تعارض هنگامي پيش مي
اينجا براي احراز خوبي و بدي و بايستگي و نبايستگي  فعل، تمام 

ي كه  خصوصيات دخيل در يك موقعيت اخالقي صرفاً برحسب لذت و الم
  .شوند و بس آورند سنجيده مي به بار مي

هاي  مالك اتخاذ تصميم موجه اخالقي در تمامي شاخه  بنابر آنچه آمد،
گرايي، عطف نظر كردن به عواقب و آثار خارجي مترتب بر  مكتب نتيجه

همين امر است كه پاي عالم خارج و تجربه را به ميان . فعل است
   .كشد مي

به شما پناه آورده باشد و شما او را در  الفشخص براي مثال، فرض كنيد 
كه در جستجوي  بدر همان اوضاع شخص .محلي مخفي كرده باشيد

است با حالتي خشمگين و در حالي كه مسلح است بر شما الف شخص 
حال چه بايد كرد و انجام و . گيرد را مي الفشود و سراغ شخص  وارد مي

در خطر است و به  بجان شخص يا ترك كدام فعل اخالقيست؟ از طرفي 
را بيابد، او را از پاي در  الفبه داللت شما شخص  الفمجرد اينكه شخص 

توان دروغ گفت به  براي دفع شر اول مي و از سوي ديگر. خواهد آورد
هاي مكتب  مطابق با آموزه. را نيابد الفشخص  بطوري كه شخص 

قي دروغ گفتن در اين انگاري، براي احراز روايي يا ناروايي اخال فايده
سياق، بايد محاسبه نمود كه آيا انجام اين فعل متضمن كسب بيشترين 
لذت و منفعت و دفع بيشترين ضرر خواهد بود يا نه؟ اگر دروغ گفتن در 
اين سياق متضمن كسب بيشترين سود و دفع بيشترين الم باشد، صدور 

 .]7[ اين فعل از كنشگر اخالقي رواست
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نحوه توزيع كاال در ميان مشتريان گيري در باب  تصميمدانيم كه  مي
از آنجايي كه قوانين حاكم بر حوزه . مبتني بر قانون عرضه و تقاضا است

در اختيار دولت است، به نحوي كه دولت  به ميزان متنابهيعرضه 
يمه، رعايت استانداردهاي هايي نظير ماليات، جر تواند با استفاده از ابزار مي

توانند  به بهبود كيفيت كاالها همت گمارد، مشتريان نمي... محيط زيست 
مدلول كالم فوق اين . مشاركت و مساهمتي در اين حوزه داشته باشند

  . در اين ميان محك اخالقي زدرا توان رفتار مشتريان  است كه نمي
كننـده   ه مصـرف مشـتريان كـ  . اما در حوزه تقاضا قضيه متفـاوت اسـت  

اي  توانند بـا وضـع قـوانين اخالقـي     نهايي كاالهاي توليد شده هستند، مي
  هايي را كه فاقد استانداردهاي الزمند، چند در ميان خود، كاالهاي شركت

هاي خـدماتي ـ    شركتبا به كار بستن چنين ابزاري قاعدتاً . تحريم نمايند
آيند، چرا كه  ود برميخ محصوالتدر صدد جبران و بهبود كيفيت  توليدي

  . در غير اين صورت بايد عرصة بازار و صحنه رقابت را ترك كنند
براي عملياتي كردن چنين ابزاري، گريز و گزيري از استفاده از حلقة 

اي كه حد فاصل ميان توليد كننده و مصرف كننده  حلقه: واسطه نداريم
. سازد آشكار مي وار وضعيت هر يك را براي ديگري گيرد و آيينه قرار مي
و هر آنچه غيردولتي است و توسعاً ... ها هاي غيردولتي، رسانه سازمان

كنندگان  تواند در اين ميان از مصرف متعلق به جامعة مدني است مي
در واقع جامعة مدني از طريق تزريق اطالعات درست و . دستگيري كند

اين عمل . ردكوشد سطح آگاهي ايشان را باال بب منصفانه به مشتريان مي
به نوبه خود رفتار مشتريان را در پي دارد كه نهايتاً با فشاري كه بر عرضه 

  .شود هاي نهايي مي د، منجر به افزايش كيفيت فرآوردهكن كننده وارد مي
توان به  براي نشان دادن روايي اخالقي چنين عملي، بنابر آنچه آمد مي

توضيح آنكه اگر چنين . محور تأسي كرد قاعدهانگاري  هاي فايده آموزه
عملي به صورت قاعده در سطح جامعه درآيد به نحوي كه تمامي 
كنشگران اخالقي آن را در مقام عمل به كار بندند، تحقق آن متضمن 
بيشينه شدن رفاه و لذت بيشترين افراد و كمينه شدن درد و رنج ايشان 

مربوطه  كسب و كاراندركاران  ممكن است دست. خواهد بوددر بلندمدت 
به كار خويش متحمل  دنمتمايل به اين كار نباشند و براي ارتقا بخشي

عرضه شده  محصول اينكهسختي و درد و رنج شوند، اما با در نظر گرفتن 
با كيفيت باالتر در سطح جامعه اسباب بيشينه شدن رفاه و خوشبختي 

 .وا دادتوان بر روايي اخالقي چنين فعلي فت كند، مي اكثريت را فراهم مي
را به مثابه قانوني  اخالقي در سطح جامعه  ن عملييچن توان در واقع مي

به كار بست و بدين ترتيب از نقش و اهميت كنش اخالقي مشتريان در 
همانطور كه . بهينه سازي كيفيت كاالهاي عرضه شده به بازار سخن گفت

هاي  شان مبتني بر آموزه هايي كه حجيت اخالقي پيشتر آمد، چنين كنش
هاي  توانند در حوزه استراتژي صرفاً مي  محور است، قاعدهانگاري  فايده

  .تقاضامحور قلمداد گردند
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هاي حاكم بر روند  تالش اين نوشتار بر اين بود تا با نقد سياست
سازي كسب و كار مبتني بر كنترل نظام عرضه، چارچوب جديدي  اخالقي

بر اين اساس ابتدا . تقاضا پيشنهاد كند هاي طرف را در قالب سياست
ضمن به تصوير كشيدن نظام تعاملي بازار و نيروهاي حاكم بر آن نقش 

همچنين تالش شد . مشتري به عنوان ركن اين نظام مورد بحث واقع شد
تا بستر مناسبي براي رويكرد پيشنهادي مذكور فراهم شود تا در چارچوب 

سازي  اخالق كسب  محور فرآيند نهادينه هانگار قاعد دستگاه اخالقي فايده
در اين . مهره آن يعني مشتري فراهم آيد و كار مبتني بر نظام تقاضا و شاه

ميان نقش جامعه مدني و نظام مناسب اطالع رساني نيز مورد اشاره واقع 
 .شد

  : گردد بنابر آنچه آمد،براي تحقق اين مهم، موارد ذيل پيشنهاد مي 

جواد جاسبى و همكار/ بهره گيرى از سياست هاى طرف تقاضا در اخالق كسب و كار
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به منظور توانمندسازي جامعه مدني، خصوصاً هاي مناسب  فرصت -
  .آفريني در اين حوزه بسط يابد هاي غيردولتي به منظور نقش سازمان

اي  ها به نحوي رفتار نمايند تا گردش اطالعات در جامعه به گونه رسانه -
. گيري مشتريان باشد  سازي نظام تصميم صورت پذيرد كه متضمن بهينه
هايي كه اخالقي عمل  حذف شركت در نتيجه عمل فوق، فرآيند

  .نمايند به صورت طبيعي اتفاق مي افتد نمي
دولت با عدم ورود به نظام بازار از تعادل طبيعي نيروها در بازار حمايت  -

كند؛ چه فرآيندهايي كه منجر به برتري اقتصادي يك مجموعه بر رقبا 
تواند  ، ميگردد، متضمن از ميان رفتن پشتوانه ملي اخالقي سازي شده مي

سازي را از ميان  پشتوانه التزام عملي ساز و كارهاي الزم براي اخالق
  .بردارد

سازي در  بايد مدنظر قرار گيرد كه براي اخالقي در انتها اين نكته نيز مي
. هاي توأم طرف عرضه و تقاضا الزم است حوزه كسب و كار يقنياً سياست

ها به  حدود كردن سياستكند كه با م ليك معضل اصلي زماني بروز مي
هاي فراوان و  تواند نابساماني حوزة عرضه، دخالت دولت كه خود مي

لذا يك جامعه بانشاط و . رفتارهاي غيراخالقي را دامن زند افزايش يابد
سازي را  ها فرآيند اخالق پويا با انتخاب تركيب مناسبي از اين استراتژي

ه همراه خواهد داشت، تسريع كه مĤالً بيشينه شدن منافع شهروندان را ب
 .بخشد

  واژه نامه 

1- Market                                     بازار 
2- Social responsibility            مسوليت اجتماعي    
3- Ethical statement                   بيانيه اخالقي 
4- Utility                                      تمطلوبي  
5- Demand side                           طرف تقاضا 
6- Customer chain                      زنجيره مشتري 
7- Supply side                              طرف عرضه 
8- Public image                            تصوير عمومي 
9- Thick moral property           القي سبكخصوصيت اخ   

10-Thin moral property             خصوصيت اخالقي ستبر   
11- Consequentialistic ethics          اخالق نتيجه گرا 
12- Egoism                                      خود محوري 
13- Altruism                                    گروه محوري 
14- Utilitarianism                                فايده گرايي 
15- Morally relevant feature            خصوصيت اخالقي مربوط                        
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