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  چكيده

الم، زندگي امرِ اخالقي، از جمله پديده هايي است كه از آغاز شكل گيري تمدن هاي رسمي در تاريخ، پديدار گشته و گذشته اي بس طوالني دارد. دين اس
وجود انواع نارسائي ها و  در همين امتداد، بسياري از سازمانها نيز، نيكي و نيكوكاري را نردبان توسعه خود مي يابند. .داندسالم را در گرو تعالي اخالق مي 

طراحي مدل شكافها و نيز اقبال به جهت گيري اخالقي در سازمانها، فرصتي براي  توليد و توسعه مدلهاي تعالي اخالق در سازمانها فراهم آورده است. 
تعالي اخالق سازماني، برآورده شود. پژوهش حاضر،  اخالق سازماني، درپرتو نهج البالغه، كمك خواهدكرد تا نياز سازمانهاي ايراني، در جهت تعالي

  MAXQDAپژوهشي كيفي است كه در آن براي تحليلِ داده ها، از تحليل مضمون، استفاده شد. براي دسته بندي ساختارمند مضامين از نرم افزار
و  تفاده گرديد. از جهت پايايي و نسبت و شاخص روايي محتوا، مورد تائيد خبرگان قرار گرفت. ويژگي مشخصِ مدل طراحي شده، تاكيد بر معنويتاس

ليت و مسئو صالحيتتكليف تبديل شده، به   مديريت صحيح تعالي اخالق سازماني است. با اين نگاه، در درون خود سازمان دولتي، تعالي اخالق به يك
اني توجه پذيري، بهينه سازي فرايندها، مميزي اخالقي، الگوهاي اخالقي، حل حرفه اي مسائل سازمان و ايجاد منافع اخالقي مشترك با عناصر فراسازم

  مي گردد.
  : اخالق، تعالي، اخالق سازمانيهاي اصليواژه

  

  مقدمه- 1

اخالق، راهنماي مراودة سالم است و كمك مي كند تا اعمال ما قابل 
شوند. در واقع، رعايت اخالق، زندگي ما را بسيار آسانتر مي پيش بيني 

در نگاه مذهبي، اخالق، دال بر تشويق و ترغيب انسان  ].35[ كند
است، عليه نفس اماره كه مسبب همة مفاسد و رذائل است. كسي كه به 
توفيق اخالقي بودن نائل شود، بهشت نعيم و سعادت ازلي، به او وعده 

فساد، ماده پرستي، تنبلي، ريا و نظاير آن، رايج داده مي شود؛ ولي 
شده،گويا، گفتة برتراند راسل، تحقق مي يابدكه سرانجام، بشر بوسيلة 
علم، كرة خاكيِ خود را منهدم خواهدكرد؛ در همين امتدادي كه 
محيط زيست آلوده تر، كشتارهاي دسته جمعي، وحشت، كوره هاي 

سوء  ].21شيوع يافت [آدم سوزي، جنگ ميكروبي و نظاير آن، 
قرار گرفتن مبارزه گران با فساد، احساس بي  مديريت، موردتهديد

عدالتي در سازمانهاي دولتي، افزايش تقاضا براي استخدام، تفاوت 
دستمزدها در بخش هاي دولتي و خصوصي، عدم توجه به شايستگي 

و ها در استخدام و ترفيع افراد، امنيت ناشي از فضاي آلوده به فساد 

تساهل و تسامح  در برابر آن، عدم حساسيت به معيارهاي اخالقي، 
بي اخالقي در سازمانها مي  مادي گرايي از عوامل فساد و حرص و طمع

حفظ سالمت سازمان، نيازمند ترويج اخالق در سازمان  .]7[ باشد
است؛ ولي دعوت از منابع انساني به اخالق، وقتي به ثمر مي نشيند كه 

سازمان اخالقي باشد. در سازمان غيراخالقي، دعوت  فرهنگ غالب،
از آنجا كه هر  ].15افراد به اخالق، اگر هم لغو نباشد، اثربخش نيست [

گونه ضعف و كاستي در توسعة سيستم اخالقي سازمان، موجب ايجاد 
از نگرش انسان گرايانه به  بي اعتمادي به سازمان شده و سازمان را

طراحي مدل مناسب براي تعالي اخالق  اهداف خود، دور مي سازد،
سازماني، ضرورت دارد تا بتوان باحركت در مسير تعالي در آن، هم  

  مراتب پاسخگوئي اجتماعي و مسئوليت سازمان را در مقابل وظايف، 
ارتقاء بخشيد و هم در راستاي حفظ و ارتقاء حقوق افراد جامعه گام 

ساخت. از طرفي، پيامد بي  برداشت و زمينة موفقيت سازمانها را فراهم
  توجهي سازمانها به اخالق و اخالق سازماني، فروپاشي از درون است؛

pourezzat@gmail.com*  
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از اين رو طراحي مدل تعالي اخالق سازماني، از نگاهي دور انديشانه،  
براي پيشگيري از بروز مسائل اخالقي و رسيدن به وضعيت مطلوب، 

، ناظر بر بررسي و عمل به رفتاراخالقي، از اخالق سازمانيضرورت دارد. 
طريقِ توضيح و ارزيابي ارزشهاي ريشه دار در خط مشي ها و اَعمال 
سازماني و جستجوي ساز و كارهايي براي اخالقي نمودن عملكردهاست 

رعايت اصول اخالقي، همانگونه كه به فرد در زندگي اجتماعي ]. 26[
تبار و منفعت سازمان در ميان منجر به افزايش اع - اعتبار مي بخشد

مدت و درازمدت مي شود. اين عالوه بر نقشي است كه اخالق مي تواند 
در كاهش هزينه هاي ادارة سازمان، افزايش بهره وري و تسهيل 
مديريت دارد. البته اين بدان معنا نيست كه اخالق سازماني بايد به 

ع نگاهي ابزاري و قصد افزايش نفع سازمان در پي گرفته شود كه در واق
اخالق سازماني، با نگاه سيستمي  ].13[تقليل گرايانه به اخالق است 

به سازمان، از طريق ساختنِ زيرسيستم هاي اخالقي، در بخشهاي 
]. ما براي توسعة 6گوناگون سازمان و حفظ و نگهداري آن است [

ي اخالق سازماني، يك سامانة اخالقي، نياز داريم. برخي از سامانه ها
اخالقي فارغ از دين وكامالً سكوالر طراحي مي شوند؛ درحالي كه 

  .]14برخي ديگر مبتني بر وحي و تعاليم ديني اند [
در همين امتداد، هدف اصلي اين پژوهش، طراحي مدل تعالي اخالق 
سازماني، با تاكيد بر رهنمودهاي امام علي(ع)، در نهج البالغه است. در 

شود كه  آن است كه مدلي پويا طراحي  واقع، هدف از پژوهش حاضر
چگونگي تعالي اخالق سازماني را روشن سازد و در اختيار مديران 
دولتي، قرار گيرد تا بتوانند مسير تعالي اخالق سازماني در سازمانهاي 

سئواالت اصلي پژوهش را مي توان به صورت  دولتي را سرعت بخشند.
عالي اخالق سازماني، براي مدل مناسب براي  ت - زير تعريف كرد: الف

سازمانهاي دولتي ايران، با توجه به رهنمودهاي حضرت علي(ع)در نهج 
  البالغه، چه ويژگي هايي دارد؟

در نهج البالغه، دربارة تعالي اخالق، چه تمهايي مورد تاكيد قرار  - ب
  گرفته اند؟

براساس رهنمودهاي امام علي(ع) در نهج البالغه، تعالي اخالق، از  - ج
  كجا شروع مي شود و در كدام مسير هدايت مي گردد؟

براساس اين مدل، چگونه مي توان مراتب پيشرفت سازمان را در  - د
  مسير تحقق اهداف اخالقي، ارزشيابي كرد؟

 مروري بر مباني نظري- 2

امروزه جامعه دربارة اقدامات سازمانها، بسيارحساس تر از قبل شده و 
غيراخالقي آنها، به سرعت و به طرق گوناگون بويژه در مقابل فعاليتهاي 

واكنش نشان مي دهد. معموالً هر فرد، گروه يا سازمان، اعمال و افعال 
خود را توجيه اخالقي كرده و مطابق اخالق مي داند و يا حداقل تالش 

 ].18مي كند تا برچسب غيراخالقي بودن به عمل خود نزند [

افراد به شغل، سازمان و مديران ضعف در اخالق سازماني، بر نگرش 
  ]8تاثير گذارده و عملكرد فردي و گروهي سازمان را دگرگون مي كند [

در همين امتداد، مي توان گفت كه برخورداري سازمان از مسئوليت 
  ].14هاي اخالقي، از چالشهاي طوالني مدت آنهاست [

كل معموالً سه از دسته عوامل فردي، سازماني و فراسازماني، در ش
  گيري اخالق، دخالت دارند.

الف) عوامل فردي عبارتند از: اخالق شخصي و خودكنترلي، كه خمير 
ماية اصلي زمينه هاي شكل گيري مديريت اخالق در سازمان است 

]8.[ 

ضوابط و مقررات  -1: ب) عوامل سازماني كه مشتمل بر موارد زير است
  ].10ساختارسازماني [-3فرهنگ سازماني؛ -2سازماني؛ 

ج) عوامل فراسازماني كه عبارتند از دولت، شرايط اقتصادي، محيط 
كاري و محيط هاي بين المللي كه موجب تحميل برخي از جهت 

  ].8گيري ها به روند تعالي اخالق سازماني مي شوند  [
اخالق سازماني، عبارتند از: يك) اخالق منابع انساني: دال بر اينكه  ابعاد

نابع انساني كدامند و مسئوليت اخالقي افراد شايستگي هاي اخالقي م
هر حرفه، كدامند؟ در اين امتداد مي توان بايسته هاي اخالقي را در 
قالب يك منشور و عهدنامة سامانمند، تدوين كرد؛ نظير منشور هاي 

  حسابداران، وكال و ساير اصناف . اخالقيِ پزشكان،
ن امتداد، از فراگردهاي دو) فراگرد اخالقي و سامانه هاي حرفه اي: دراي

اخالقي، نظير مسئوليت هاي اخالقي سازمان و ويژگي هاي يك 
  ].25سازمان اخالقي، بحث مي شود [

تاكنون نظريه هاي زيادي دراين باره مطرح شده اند. برخي از مهمترين 
  اين نظريه ها در اينجا معرفي مي شوند:

دانشمندان مديريت، عده اي از  :نظريه تحول اخالقي سازمانها -2-1
برمبناي نظريه روانشناسي كُلبرگ، پنج مرحله را براي تعالي اخالق، 

  پيشنهاد كرده اند:
) ايجاد سازمان غيراخالقي: سازمانهائي كه نه تابع اخالقند و 1( مرحله

  نه تابع قانون؛
) ايجاد سازمان قانون گرا: بسياري از بنگاهها، مواجهه اي 2( مرحله

ق دارند. آنها صرفاً مسئوليت هاي حقوقي و كيفري را حداقلي با اخال
  مورد توجه قرارمي دهند و نه مسئوليت هاي اخالقي را؛

) ايجاد سازمانهاي اخالقي ابزارانگار: سازمان، نه به دليل باورِ 3( مرحله
دروني، بلكه به دليل انگيزه هاي بيروني، به اخالق معطوف است. اين 

  خالقي نابالغ حكايت دارد؛ رويكرد، از نوعي تمايل ا
) ايجاد سازمان اخالقي فردگرا: سازماني كه پاي بندي به 4( مرحله

چند، اخالق به منزلة ويژگيِ منابع  اخالق در آن، اصالت مي يابد؛ هر
 كلي خود، واجد هويت انساني، مدنظر است و هنوز سازمان، در حيات

  اخالقي نيست.
اخالقي: سازماني كه درآن اخالق، به ) ايجاد سازمان هويتاً 5( مرحله

منزله مزيت استراتژيك و راهبردي، درجهت گيري همة شئون حرفه 
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اي سازمان (نظير استخدام، آموزش، پاداش و پرداخت)، نقش محوري 
  ].25دارد [

  نظريه آزادي فردي: 2-2

شده و تصور مي شود كه آزادي  پيشنهاد، 1توسط رابرت نوزيك 
را نقض مي كند،  كه آزادي يك سازمان است.نخستين نياز جامعه 

كند، بايد مردود  رفاه بيشتري براي ديگران ايجادحتي اگر منافع و 
آزادي فردي را مي توان به يك منظومه اخالقي گسترش  اعالم شود.

به افراد اجازه داده مي شود كه از ميان يك سري اعمال كه به رفاه  داد.
 هاي آگاهانه اي انجام دهند. در اينجانتخابخود آنها منتهي مي شود، ا

  ].25[ثروت نه به توزيع برابر  ،انتخاب تاكيد مي شودبه فرصتهاي برابر 
   نظريه اصول خدمات دولتي: -2-3

است كه اصول، اعمال ما را هدايت كرده و مبتني بر  اين نظريه، معتقد
زندگي عمومي مجموعه اي از اصول را براي هدايت ارزشها بوده و 

 عينيت، يكپارچگي، فداكاري و از خودگذشتگيتوصيه كرده كه شامل: 
در عمل،  مي شود. و رهبري صداقت، آگاهي، پاسخگوئي(بي طرفي)، 

اين اصول نيز،  ، مبتني بر طيفي از نظريات اخالقي است.اين اصول
 اغلب با فضيلت هاي ضروري، براي تحقق اين اصول در هم مي آميزد.

 براي تبديلِ اصولِ اخالقي به رفتارِاخالقي، ضروري مي باشندفضائل 
]17.[ 

پژوهش حاضر، درصدد  توسعة قلمرو مفهومي يك نظرية خاص نيست. 
تاكيد بر  پژوهشگر، درصدد طراحي مدل تعالي اخالق سازماني، با

 رهنمودهاي امام علي (ع) در نهج البالغه است. بدين معني كه با بهره
يني، درصدد درك چگونگي رسيدن سازمان به تعالي گيري از نظام د

اخالقي است. براي اين هدف، پژوهشگر به شدت مراقب است كه در 
  دام خطرهاي ناشي از التقاط گرايي، نيفتد. التقاط هايي چون:

الف) التقاط ايدئولوژيك يا التقاطي كه سبب رسوخ انديشه هاي حزبي 
  و سياسي در باورهاي مذهبي مي شود؛

التقاط درعمل و اقدام يا پذيرش تجربة مدير مسلمان و رويه هاي ب) 
  او، به منزلة روية اخالقي ديني اسالمي؛

ج) التقاط علمي و معرفتي يا تحريف گزاره هاي ديني با هدف همگرا 
   نشان دادن آن با علم؛

د) التقاط ادبي يا تالش براي فهم ادبيات عرب و همگرا نشان دادن آن 
  ق اسالمي؛با مباني اخال

هـ) التقاط ناشي از دنياگرائي افراطي يا پذيرش دين، فقط و فقط براي 
حل مسائل دنيائي؛ اين طرز تلقي،گاهي ناآگاهانه و فروكاهنده، دين را 
در خدمت پيشرفت دنيائي، قرار مي دهد. براي پرهيز از انواع التقاط، بر 

امبر اكرم ضرورت شاگردي در محضر قرآن كريم و اهل بيت شريف پي
  ].4(ص)،  تاكيد مي شود [

                                                            
1 Robert Nozick 

  : پژوهشپيشينة- 3

پيشينة پژوهش را مي توان در قالب دو گونه پيشينة داخلي و پيشينة 
خارجي، مرور كرد. جدول زير، برخي از بهترين كارهاي انجام شده را 

  ر قالب پيشينة داخلي نشان مي دهد:د
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 داخلي پژوهش : پيشينة)1( جدول

 
   در امتداد مطالعة منابع داخلي، برخي منابع خارجي نيز مطالعه شدند كه اهم آنها در جدول زير خالصه شده اند:

  : پيشينة خارجي پژوهش)2( جدول
  نتايج پژوهش  موضوع  پژوهشگر

آدلتين و كليج 
)2016(  

كدهاي اخالقي، يك
  ابزار چند اليه 

از صورت گيرد. براي اين كه كدهاي اخالقي براي ايجاد فرمانبرداري در كاركنان، مناسب باشد، بايد در مورد نيات اين كدها، شفافيت 
مشاركت اعضاي سازمان در فرموله كردن و رسميت بخشيدن و تكامل  قوانين مربوط به   - اين رو اين راه حلها پيشنهاد مي شود: اول

توانمندي افراد سازمان براي   - گفتگوهاي وسيعتر در خصوص اخالق و تصميم گيري اخالقي صورت گيرد سوم -كدهاي اخالقي دوم
 ]27[الزم نيست كدهاي اخالقي به صورت نقشهاي سازماني طبقه بندي شوند.   اي اخالقي چهارم،مطابق با انتخابهعمل كردن 

كوتسوپولو و 
  )2015(همكاران 

اصول اخالق درماني، عبارتند از: افتخاركردن به اعتماد ايجاد شده، نسبت به  شاغلين؛ احترام به حقوق افراد؛ تعهد در مورد پرهيز از   اصول اخالق درماني
آسيب رساندن به آنان؛ عدالت، انصاف و رفتار بي طرفانه در مورد همه افراد و ارائه خدمات كافي به آنان؛ احترام به خود، افزايش دانش 

  ]29نسبت به خود و مراقبت از خود [
تدوين كدهاي اخالقي   )2015ويالرد (

  براي پرستاران
قائل شوند. تعهد اوليه پرستاران ، صبور بودن آنان در برابر اشخاص، خانواده ،  پرستاران، بايد براي شان و حرمت ذاتيِ افراد، احترام

افراد و جامعه است. آنها بايد، طرفدار حفاظت از حقوق، سالمتي و ايمني بيماران بوده و آنرا ارتقاء  دهند. پرستار، نسبت به اعمال 
  ]34د را ارتقاء دهد، تصميم گيري كرده و عمل  كند [خود، مسئوليت داشته و بايد مطابق با الزاماتي كه سالمتي افرا

  

  نتايج پژوهش  موضوع  پژوهشگر

شاه علي و 
همكاران 

)1394(  

الگوي پياده سازي 
اخالق حرفه اي در 

  سازمانهاي ايران

فردي، ارزش ها، قصد و نيت، . عوامل فردي شامل: اصول اخالق ي و محيطي مي باشدسه بعد فردي، سازمان عوامل موثر بر پياده سازي سامل 
برنامه هاي سازمان، رفتار  هداف سازمان، مديران، فرهنگ سازمان،اعوامل  سازماني شامل:  ويژگي هاي دموگرافيك  مي باشد. هوش اخالقي و

  ]11[مل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فناوري مي باشد.سازماني، ساختار سازمان مي باشد. عوامل  محيطي شامل: مذهب عوا
و ديگرانايماني

)1396(  
ل اخالق سازماني اصو

  در اسالم
اخالق سازماني در اسالم شامل: كسب رضاي خداوند، اخالص در كار، نظم كاري، اصل اتقان در كار، حفظ كرامت انساني، وجدان كاري،  

ام هر كاري رعايت حد اعتدال، خوش برخوردي و خوش رويي، رازداري، امانتداري، پرهيز از اتالف وقت، دلسوزي، اهميت دادن به كار، انج
  ]3[در زمان خود، جديت در اشتغال به هر كاري، پشتكار و عدم ياس، پرهيز از رشوه خواري مي باشد.

رهنمودهاي اخالقي و    )1393اسدي (
مديريتي در عهدنامه   

  مالك اشتر

وگذشت، چشم پوشي هاي بجا، عدالت و از جمله رهنمودهاي اخالقي در عهدنامه مالك اشتر عبارتند از مهرورزي، پرهيز از ستم، سعة صدر 
انصاف ورزي و پاي بندي به عهدو پيمان. روشهاي علمي مديريت در عهدنامة مالك اشتر عبارتند از، شايسته ساالري، ارزيابي و قدرداني و 

  ]2جزادهي، مديريت زمان، چشم پوشي و اغماض، اعتبار دادن به مردم، خدمتگزاري [
اخالقي در ويژگيهاي   )1381هاشميان (

  مورد مديران كارآمد
مهمترين ويژگيهاي اخالقي مديران كارآمد، عبارتند از: تصميم گيري گروهي، اغتنام فرصت، دورانديشي، استفاده از تجارب گذشته، تفويض 

كيبايي، سعة اختيار، درك شرايط زمان و مكان، شناخت اركان سيستم، تعهد نسبت به هدف، دقت در امور سازمان، خلوص نيت، قدرت ش
  ]24صدر، گشاده رويي، تواضع، اعتمادبخشي، قدرشناسي، تقوا و درستكاري و عالقه به كار [

مصباحي و 
عباس زاده 

)1392(  

الگوي سيستمي 
اخالق حرفه اي در 

  آموزش عالي

) عوامل اخالق شغلي: 2(ي، خودكنترلي : عوامل اخالق فردي: تجربيات فرد، اعتقاد قلبق حرفه اي در آموزش عالي شامل موثر براخال عوامل
) عوامل اخالق سازماني: نظام 4(اهانه، منافع غيرشخصي ) عوامل اخالق مديريتي: رفتارخيرخو3( ليرضايت شغلي و تعارض نقش، تعهدشغ
  ]22[ ئط سياسي، اقتصادي، اعتماد عمومي) عوامل فراسازماني: شرا5( مانيگزينش، سيستم ارزشيابي، فرهنگ ساز

رابطة اخالق و   )1380ري (شي
سياست از ديدگاه 
  حضرت علي (ع)

از حضرت علي (ع) چنين روايت شده است كه معاويه از من سياستمدارتر نيست، اما وي نيرنگ مي زند. حضرت علي(ع)، از آلوده ساختن 
حوري، اجراي عدالت و حفظ پيمان، تاكيد سياست به نيرنگ و اصول غيراخالقي، اجتناب  كرده و بر پرهيز از امتيازطلبي، پرهيز از خودم

  ]12داشتند [
محمدي و گل 

  )1392وردي (
  مولفه هاي اخالق 
  حرفه اي سازمان

 مهمترين مولفه هاي اخالق حرفه اي عبارتند از رازداري، امانتداري، فروتني در مقابل ديگران، رعايت حق ديگران، صداقت، مسئوليت پذيري،
  ]20صبر، ميانه روي و اعتدال و شهامت در ابراز راي [ دادورزي، شفافيت، وفاداري،
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اثرات رهبري اخالقي در   )2015سامسون (
  حل معضالت اخالقي 

رفتار غيراخالقي ممكن است به فقدان اعتماد و عدم احترام دوجانبه و به مسوم شدن فضاي سازماني منجر شود.  اين موضوع حياتي 
ازمان، شروع شود. اگر اين امور را  نمي توان با شفافيت انجام داد، پس بهتر است كه انجام است كه اصالح امور اخالقي از باالي س

  ]31نشوند [
گزارشگري مالي، امور   )2015سپ (

  اخالقي و فشارها 
ارائة در سازمانها، نوعي كنترل و نظارت دروني تر و الگوهاي اخالقي مناسب، براي هدايت افراد به سمت اخالق و نيز آموزش و 

راهنمايي، براي گزارش دهي مالي صحيح، مورد نياز است. همچنين، بر ضرورت استفاده از ارتباط مستقيم و رودررو، براي ارتقاء 
  ]32اخالق و محافظت از افشاكنندگان سوء استفاده هاي مالي، تاكيد مي شود [

تي منگوسي 
)2015(  

اعمال اخالقي   روابط بين
سرپرستان و موفقيت 

  سازماني

ن كاركنان مي توانند با توجه به نحوة استفادة سرپرستان از اخالق، موفقيت سازمان را پيش بيني كنند. كاركنان، در مي يابند كه دارا بود
سرپرستاني كه آموزشهاي اخالقي را رصد مي كنند، سودمند است و بنابراين، روابط اخالقي بين كاركنان و سرپرستان، ارتقاء مي يابد. 
رفتار را مي توان  به شيوه اي اخالقي و از طريق برخورد محترمانه و با نشان دادن انصاف، به تصميم گيري اخالقي معطوف ساخته، در 

  ]33مسير موفقيت سازماني تاثيرگذار ساخت [
آنانترام و چان

)2016(  
-تصميم گيري اخالقي

  مذهبي و معنوي
تصميم گيري اخالقي  بوسيلة شناسايي فضائلي چون مذهب، معنويت، زمينه هاي بشردوستانه، يافته ها حاكي از آن است كه  فهم نحوة 

بسيار حياتي مي باشد. مفاهيم اصلي در چهار طبقه سازماندهي شدند. زمينه هاي محيطي شامل رسوم و ارزشهاي منحصر بفرد، آموزش 
يري، مسئوليت پذيري فضائل اخالق سازماني شامل: صداقت، و پرورش و پاسخگويي؛ فضائل مذهبي فردي شامل: شرافت، انعطاف پذ

  ]28[شجاعت و وظيفه شناسي مي باشد. عوامل معنوي غيرمذهبي فردي، شامل: اخالق بشردوستانه و عمل گرايي حرفه اي
و المسا   ريواري

)2017(  
فضائل اخالقي سازمانيِ 

  نوآوري
در مباحث اخالقي و كسب بازخور، نوعي ويژگي ضروري براي نوآوري ها وجود فرصتهايي براي بحث آزاد با همكاران، ازجمله  

  ]30است. در اين راستا، ايجاد فضاي مثبت و محترمانه و تشويق و اعتماد، از سوي رهبران، در رفتار نوآورانه، ضروري است [
  
  
  روش پژوهش- 4
شمار پژوهشهاي كيفي است. از لحاظ افق  از جهت مبناي پژوهش، در 

زماني، اين پژوهش، مقطعي است و داده ها، براي يك دوره چند ماهه 
گردآوري مي شوند. براي گردآوري داده ها، از مصاحبة اكتشافي و 

گرفته در حل صورت تشافي استفاده شده است. خالصه مرامطالعة اك
روش پژوهش بدين صورت مي باشد: در مرحلة اول، اقدام به مطالعه 
اوليه با رويكرد مطالعه اكتشافي و مصاحبه اكتشافي در خصوص تعالي 
اخالق سازماني گرديد. در اين روش، مطالعه اكتشافي و مصاحبه با 
خبرگان تا زمان رسيدن به اشباع نظري و دست يابي به دركي عميق 

به روش  ل سازي تعالي اخالق سازماني، ادامه يافت. همچنينبراي مد
ترتيبي از ابتدا تا انتهاي كتاب نهج البالغه مورد مطالعه قرار گرفت و 

   طرح كلي پژوهش و سئواالت آن تدوين شد.
در مرحله بعد با رويكردي كيفي، با استفاده از روش تحليل تم (تحليل 

تعالي اخالق سازماني از نهج  مضمون)، مضامين پايه و مضامين فرعي
البالغه، استخراج شد. براي تحليلِ حجم زيادي از داده هايِ پيچيده و 
مفصل، از ابزار تحقيقاتي منعطف و مفيد تحليل تم (تحليل مضمون)، 

  استفاده گرديد.
تم هاي  تحليل مضمون، روشي براي تعيين، تحليل و بيانِ الگوها و

تحليل مضمون، برخالف ساير روشها موجود در درون داده ها است. 
مانند روش تحليل پديدار شناسي تفسيري، تئوري داده بنياد، تحليل 

ريكي كه از قبل وجود ، به يك چارچوب تئومحتواتحليل  گفتمان و
].  در اين مرحله پس از مطالعات اوليه، 5وابسته نيست [داشته باشد،

البالغه استخراج گرديد. مفاهيم مضامين فرعي(مضامين پايه)، از نهج 
  روش استخراج مضامين پايه، بطور خالصه در جدول زير آمده است:

  
  
  

  :  خالصه اي از مضامين پايه  استخراج شده از نهج لبالغه3جدول شمارة 

  
. خواندن فعاالنه 1در ادامه تحليل مضمون، اقدامات زير انجام گرفت: 

  داده ها، غوطه ور شدن در داده ها، بازخواني مكرر داده ها و درك اوليه 
تدوين  .2از معاني و الگوهاي حاصل  از مصاحبه ها و مباني نظري

جاي دادن مفاهيم تم هاي  .3 مفاهيم  تم هاي فرعي (مضامين پايه)
در . (مضامين پايه) در تم هاي فرعي و حذف مفاهيم تكراريفرعي 

 مرحلة بعد، مضامين استخراج شده، حاصل از تحليل مضمون، در نرم

قرار داده شده تا به بررسي دقيق تر و مجدد  MAXQDA افزار
مضامين پرداخته شده و طبقه بندي داده ها و مضامين به صورتي 
ساختارمند انجام شود. به اين ترتيب مضاميني كه به صورت دستي 
شناسايي شده و دسته بندي شده بود، در اين مرحله به صورت نرم 

  سند   مصاديق در نهج البالغه  مضامين پايه
كاستن از 
مشكالت 

  عناصر سازمان

و بدان، بهترين چيزي كه حسن ظن والي را  نسبت به 
رعيتش سبب مي شود، نيكي كردن والي است در حق 

  رعيت و كاستن است از  بار رنج آنان 

نامه/
53  

هم راستايي 
هدف و 
وسايل 
  اخالقي

به خدا سوگند، معاويه از من زيركتر نيست.او پيمان شكني 
كند وگنه كاري.اگر پيمان شكني را ناخوش نمي داشتم، مي 

من زيركترين مردم مي بودم. ولي پيمان شكنان،گنه كارند 
  وگنه كاران، نافرمان.

خطبه/
191  

بكارگيري 
كنترل اخالقي 

  همگاني

من، خود در ميانِ لشكرم. شكايتهاي خود، به من  رسانيد. «
  »ر ميان  نهيدو از آن سختيها كه  به شما رسد،... با من د

نامه/
60  
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فته و با شناسايي مضامين افزاري بار ديگر مورد بررسي دقيق تر قرار گر
مشترك، نسبت به حذف داده هاي تكراري يا طبقه بندي در مضامين 

   مشترك اقدام گرديد:
  

  
): نمونه استخراج مضامين اخالق سازماني با نرم افزار 1شكل (

MAXQDA  
جهت اطمينان از پايايي مضامين اصلي و فرعي، از يكي  در مرحله بعد،

ع انساني خواسته شد كه همراه با پژوهشگر، از دانشجويان دكتراي مناب
تم ها را كدگذاري كند و توافق دو ارزياب از ميان كدگذاري مشخص 

  گرديد.
در مرحلة چهارم، با رويكردي كمي، جهت اطمينان از روايي مضامين 

اصلي و فرعي بدست آمده، اين تم ها در اختيار ده نفر از خبرگان، قرار 
   دارند. گرفت تا نظر خود را بيان

در مرحلة پنجم با استفاده از يافته هاي پژوهش و مضامين حاصل، 
اقدام به طراحي مدل و پاسخگويي به سئواالت پژوهش و نتيجه گيري 

 گرديد.  

  آمده است 2مراحل پژوهش، در شكل 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 ): مراحل پژوهش2شكل (

  

  يافته هاي پژوهش- 5
در مجموع، در اين پژوهش، مضامين اصلي، فرعي و پايه جهت تعالي 

كمك اخالق سازماني در پرتو نهج البالغه حاصل از فرايند پژوهش با 
و بهره گيري مسمتر از   MAXQDA تحليل مضمون و نرم افزار

  نظرات خبرگان، به طور خالصه، شامل موارد زير بوده است:
  

  

رگانتكميلي اكتشافي با خبمطالعه عميق متون و مصاحبة 

 االت نهاييبازكاوي ادبيات مرتبط با پژوهش و سئواالت آن و تكميل  سئو

 تدوين مقدماتي سئواالت پژوهش

كاوش در متن نهج البالغه و استخراج وطبقه بندي اوليه مضامين  با استفاده 
  از تحليل مضمون

  MAXQDA ساختارمند مضامين با نرم افزار طبقه بندي

) و پايايي(ضريب توافق)  CVIو   CVRسنجش روايي(

 ارائه نتايج تحليل مضمون  به خبرگان و مصاحبه عميق با آنان

 طراحي مدل برخاسته از پژوهش و نتيجه گيري

 مطالعة اوليه و مصاحبة اكتشافي با خبرگان
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  اخالقيِ استخراج شده از نهج البالغهمضامين : )4جدول (

  مصاديق در نهج البالغه  مضامين پايه  مضامين فرعي  مضامين اصلي
معنوي در  مسئوليت پذيري
  سازمان دولتي

توجه و تاكيد بر وظائف و 
  تكاليف اسالمي

تاكيد بر اجراي تكاليف اسالمي   - استمرار حركت در مسير اخالقي
  سازمان

- 201حكمت/- 158خطبه/- 115خطبه/-86خطبه/
  185خطبه/-192خطبه/- 217خطبه/- 417حكمت/

 روشن كردن  شرائط اضطرار –هم راستايي هدف و وسايل اخالقي   قواعد اخالق اسالمي تاكيد بر
  اخالقي در سازمان

  53نامه/- 69نامه/-59نامه/- 191طبه/خ

الگوپذيري و الگودهي اخالقي 
  سازمان دولتيقدامات ادر 

تاكيد بر فضيلت محوري و ميانه روي در   - حفظ اصول اخالقي   الگوپذيري اخالقي سازمان
   -اقدامات سازماني

-104خطبه/- 62نامه/-37خطبه/-71خطبه/
  73خطبه/-99خطبه/

الگودهي اخالقي به سازمان 
  هاي ديگر

پيشگامي سازمان در   - اجراي رسالت هاي اخالقي - پاكي كسب وكار
  امور اخالقي

-126حكمت/- 130ه/خطب- 118حكمت/
  213خطبه/-86خطبه/

توجه به ارتباط اخالقي  بينابيني 
  سازمان دولتي 

تاكيد بر شفافيت در روابط  با 
  سازمانهاي ديگر  

 - پرهيز از پنهان كاري و مغاله كاري در انتشار اطالعات مجاز سازماني
واژه گزيني اخالقي  -جلب و حفاظت  اعتماد عمومي نسبت به سازمان

  در مكاتبات سازماني

- 35خطبه/- 163خطبه/-50خطبه/-16خطبه/
- 216خطبه/-90خطبه/- 53نامه/-91خطبه/

  96حكمت/-80حكمت/
 –تاكيد بر ارتباطات اخالقي در فرايندهاي رسمي و غيررسمي سازمان  تسهيل ارتباطات سازماني

  پيش بيني سازو كارهاي اخالقي در رفع مشكالت ارتباطي)
-46نامه/- 53نامه/- 18امه/ن-23خطبه/

  213حكمت/
تاكيد بر خادميت   -مسائل  عناصر مرتبط با سازمانكاستن مشكالت و   خادميت سازماني

  سازمان دولتي
- 132حكمت/ - 97حكمت/- 53نامه/- 25نامه/

  - 51نامه/- 417حكمت/- 195جكمت/
  165خطبه/- 186خطبه/  تكريم نقش و سوابق اخالقي ديگر سازمان هاي دولتي

توجه به ارتباط اخالقي درون 
  سازماني

تدوين مطالبات و انتظارات 
  درون سازماني اخالقي

تاكيد بر واقعيت  - مشخص كردن انتظارات و مطالبات اخالقي سازمان 
  نگري در تدوين مطالبات و انتظارات اخالقي سازمان)

  234خطبه/- 31نامه/

تاكيد بر محاسبه گري و 
  كشف عيوب سازمان

  53نامه/- 341حكمت/  تاكيد بر كشف عيوب و اشتباهات سازمان  و ريشه يابي علل آن

مسئوليت پذيري درون نگر در 
  سازمان دولتي

مراقبت  در سير تعالي اخالق 
  سازماني

عملگرايي و -  پرهيز از به تاخير انداختن و فرداسپاري تكاليف سازمان
  اقدام فوري در رفع عيوب و نواقص سازماني

  74خطبه/-41خطبه/- 85خطبه/- 53نامه/

تاكيد بر داشتن  برنامه 
  مشخص در اقدامات

  14نامه/-197خطبه/- 53نامه/  مديريت بر زمان - ضمانت هاي الزم در اقدامات سازمانيتدوين 

مسئوليت پذيري شغلي در 
  سازمان دولتي

سرآمدي در كسب توانمندي 
هاي عملكردي موردنياز 

  سازمان

  355حكمت/- 53نامه/- 13نامه/  سرآمدي در كسب ظرفيت ها وتوانمندي هاي عملكردي مورد نياز 

به ماموريت و  تعهد سازمان
  وظائف تعيين شده

تعهد به حيطه و  - تمكين سازمان  به حوزه هاي صف در سازمان دولتي
  چارچوب هاي  وظائف سازماني

- 50نامه/-34خطبه/- 167خطبه/- 38نامه/- 5نامه/
- 196ه/خطب- 53نامه/- 33نامه/- 13نامه/- 63نامه/
  193حكمت/-117خطبه/- 37نامه/

مسئوليت پذيري  حرفه اي در 
  سازمان دولتي

تاكيد بر مشاركت جويي 
  سازماني

مشاركت طلبي با ديگر  - اجراي  پيمان نامه ها و قراردادهاي سازماني
  مجموعه هاي سازماني

-7نامه/-74نامه/- 53نامه/- 202حكمت/
  175خطبه/

 تاكيد بر حفظ يكپارچگي
   سازمان هاي دولتي

به ارتقاء هويت تعهد  - محافظت  از اسرار مجموعه  سازمان هاي دولتي
تعهد به حقوق و تكاليف متقابل  - و رسالت حرفه اي سازمانهاي دولتي

  نسبت به سازمان هاي دولتي

- 34ه/خطب- 234خطبه/- 231حكمن/- 53نامه/
  121خطبه/- 137خطبه/- 117خطبه/

توجه به صالحيت هاي  حرفه  
  اي در سازمان دولتي

مديريت و هدايت اخالقي 
  روندهاي سازماني

اشراف  بر اقدامات  -حداكثري  عناصر اخالقي درسازمان دولتي)جلب  
پيشگامي در ارائه خدمات  - متنوع اخالقي مورد نياز سازمان دولتي 

  دولتي متمايز

-31نامه/- 196خطبه/-158خطبه/- 53نامه/
-37خطبه/- 150ت/حكم- 134حكمت/

  51نامه/ - 215خطبه/
 - اصالح از پيكره مجموعه هاي سازمان دولتيبركناري و طرد عناصر ن  تاكيد بر صالحيت حرفه اي

  تاكيد  بر سازو كارهاي حرفه اي سازمان در فرايند انتخاب و انتصاب
  131خطبه/- 53نامه/ - 64نامه/- 41مه/نا- 29نامه/
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هم راستا كردن منافع سازماني   ايجاد منافع اخالقي فراسازماني
  با منافع ملي

پيوند منافع  - عنلصر محيطيگسترش يكپارچگي اخالقي سازمان  به 
  سازماني با منافع ملي

  51نامه/- 53نامه/

جلب رضايتمندي  عناصر 
  محيطي از سازمان

  27خطبه/- 51نامه/- 53نامه/  توجه سازمان به همه عناصر جمعيتي - عمومي جلب نظر افكار

توجه به بهينه سازي فرايندها و 
  مميزي اخالقي در سازمان دولتي

  152حكمت/- 40نامه/- 61نامه/   -حذف انحصار در فرايندها -پرهيز از جزئي نگري به فرايندها  فرايندهابهينه سازي 
بكارگيري كنترل  -پايش مستمر پيامدهاي حاصل از عملكرد سازمان  مميزي اخالقي

  اخالقي همگاني
- 51نامه/-45نامه/- 156خطبه/- 104خطبه/

  60نامه/- 19نامه/
حل حرفه اي مسائل و معضالت  

  در سازمان دولتي
حرفه اي به مسائل و  تحليل

  مشكالت
آسيب -پيش بيني رويه هاي مواجهه روشمند با معضالت اخالقي

  شناسي نقض حقوق اخالقي
- 141خطبه/- 26نامه/- 352حكمت/- 110حكمت/

- 137خطبه/-74خطبه/-70طبه/خ-22خطبه/
  64نامه/

بكارگيري و تقويت سازو  –اخالقياولويت بندي مسائل كالن و جزئي   تدبيرورزي سازماني
به روز رساني - كارهاي استفاده شده در حل تعارضات اخالقي)

  استانداردهاي اخالقي)

- 273مت/حك- 227حكمت/-53نامه/- 153خطبه/
  43خطبه/- 127خطبه- 413حكمت/

  
  

الف) سنجش پايايي: براي سنجش ثبات در پايايي، از روش پايايي بين 
مشاهده كنندگان استفاده گرديد. بدين منظور، نتايج استخراج 
مضامين، به يك دانشجوي دكتري نهج البالغه ارائه شد تا به عنوان 

ت كند و نظر خود را براي محاسبة همكار كدگذار در پژوهش مشارك
كدهاي بدست آمده، از پژوهشگر و  پايايي مضامين، بيان  دارد. سپس

  همكار كدگذار، در فرمول زير قرار داده شد:
  
  

اگر حاصل اين فرمول كه (پايايي با ضريب توافق يا كاپا ناميده مي 
. باتوجه به فرمول، ]19[باشد، خوب است  80/0تا 61/0شود)، بين 

درصد بود كه در حد قابل  78ميزان پايايي مضامين استخراج شده، 
  قبول مي باشد.

 10ب) سنجش روايي: دراين روش، تمهاي اخالقي استخراج شده، به 
كامال مشابه، ارائه گرديد. مشخصات  از داوران و صاحبنظران، بطورنفر 

  خبرگان در جدول زير به طور خالصه، ارائه گرديده است:
  : اطالعات توصيفي خبرگان جهت محاسبه روايي مضامين)5(جدول 

عنوان علمي يا   حوزه خبرگي
  پست سازماني

  سابقه فعاليت
  (سال)

  فراواني  جنسيت

  4  مرد  30تا 20بين   استاد دانشگاه   دكتري نهج البالغه
بنياد نهج عضو   دكتري نهج البالغه

  البالغه
  2  مرد   25تا 20بين

  1  مرد  25  استاد دانشگاه   دكتري مديريت دولتي
  2  مرد   30تا 20بين  استاد دانشگاه  منابع انساني دكتري 

حكمت دكتري 
  اسالمي

  1  مرد  20  استاد دانشگاه 

اينكه آيا تمهاي استخراج شده از نهج البالغه، از جهت روايي محتوا و 
  همة جوانب مهم و اصلي را در برمي گيرد، از دو روش، استفاده شد:

  
  

استفاده شد.  )CVR(در روش اول، از شاخص نسبت روايي محتوا 
يعني تمهاي استخراج شده، به متخصصان و خبرگان، عرضه شده و 

 نظرات آنان در فرمول زير قرار داده شد: 

CVR = ( − 2)2  

تعداد ارزيابان و خبرگان بوده كه حاكي از آن است كه  ne، در اينجا
تعدادكل ارزيابان و  Nگوية موردنظر، تاچه حد سودمند است و 

خبرگان است. ميزان حداقل قابل قبول روايي محتوا، درجدول زير آمده 
 است:

تعداد ارزيابان  : حداقل مقدار نسبت روايي محتوا با توجه به )6( جدول
]23[  

  حداقل مقدار نسبت روايي محتوا  تعداد ارزيابان
10  62/0  
11  59/0  
، استفاده شد. براساس )CVI(شاخص روايي محتوا  در روش دوم، از

مهاي اخالقي را از حيث سه اين شاخص، خبرگان  و متخصصان، ت
، ارزيابي بودن و واضح و شفاف بودنساده و روان معيار مربوط بودن، 

  روايي محتوا، اندازه گيري شد: با فرمول زير، . سپس]19[كردند 
 

  
درصد باشد، مي توان  80بدست آمده در حد CVI چناچه  مقدار

  .]1شاخص روايي محتوا را مطلوب ارزيابي كرد [

  تعداد توافق ها          
 تعدادكل ارزيابي ها      

 پايايي = 100× 

  داده  اند 5و 4نسبت تعداد ارزيابي كه به آيتم نمرة                  
        تعداد كل ارزيابان                                         

CVI= 
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  مضامين اصلي تعالي اخالق سازماني  نتايج روايي محتواي ):7(دول ج 

  
و نيز توجه به مقادير  CVIو  CVRبا توجه به حد قابل قبول در ميزان 

، مي توان مجموع روايي محتوا در خصوص  7بدست آمده در جدول 
پايايي  مضامين اصلي را مطلوب ارزيابي كرد. پس از اطمينان از روايي و

  مضامين اصلي، از مجموع يافته هاي پژوهش، مدل زير حاصل گرديد:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدل طراحي شدة تعالي اخالق سازماني در سازمان هاي دولتي  ):3شكل (
  ايران، با تأكيد بر نهج البالغه

  
  
  
  
  
  
  

ميزان  مضامين اصلي(تم فراگير)
CVR  

  CVIميزان

  88/0  829/0  معنوي در سازمان دولتي مسئوليت پذيري

سازمان قدامات االگوپذيري و الگودهي اخالقي در 
  دولتي

856/0  896/0  

  89/0  717/0  توجه به ارتباط اخالقي  بينابيني سازمان دولتي

  914/0  859/0  توجه به ارتباط اخالقي درون سازماني

  861/0  814/0  مسئوليت پذيري درون نگر در سازمان دولتي

  863/0  86/0  مسئوليت پذيري شغلي در سازمان دولتي

  888/0  848/0  مسئوليت پذيري  حرفه اي در سازمان دولتي

  882/0  829/0   توجه به صالحيت هاي  حرفه اي در سازمان دولتي

  953/0  86/0  ايجاد منافع اخالقي فراسازماني

توجه به بهينه سازي فرايندها و مميزي اخالقي در 
  دولتيسازمان 

862/0  824/0  

  835/0  87/0  حل حرفه اي مسائل و معضالت  در سازمان دولتي

 توجه به ارتباط اخالقي درون
 سازماني

مسئوليت پذيري درون نگر 
 سازمان دولتي در

توجه به ارتباط اخالقي  
 بينابيني سازمان دولتي

 ايجاد منافع
اخالقي 
 فراسازماني

 

لي مسئوليت پذيري شغ
 در سازمان دولتي

اي  مسئوليت پذيري حرفه
دولتيدر سازمان   

هاي  صالحيتتوجه به 
 حرفه اي در سازمان دولتي

حل حرفه اي
و  مسائل

معضالت  در 
 سازمان دولتي

نهتوجه به بهي
ها سازي فرايند
و مميزي 

اخالقي در 
 سازمان دولتي

معنوي در  مسئوليت پذيري
 سازمان دولتي

الگوپذيري و الگودهي 
 اخالقي در سازمان دولتي

تعالي
اخالق 

 سازماني در
سازمان 
 هاي دولتي

 ايران
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   نتيجه گيري - 6

روزگار ما، عصرِ سلطة سازمانهاست. ايجاد سازمانهائي كه در آن، افراد،  
با يكديگر محترمانه برخوردكرده، به يكديگر توجه مي كنند، پاسخگو 

ي و بوده و براي عالئق  و منفعت عمومي در مقابل منفعت طلبي فرد
نقاط قوت و استحكام  مدل شناساندن  .سازماني، برتري قائل مي شوند

حاضر طراحي شده تعالي اخالق سازماني در سازمان هاي دولتي ايران 
اخالق سازماني ضرورتي  يو انطباق و مقايسه آن با ساير مدلها

حوزة هستي شناسي، ماوراء گرايي و  در در اين راستا،انكارناپذيراست. 
، مبناي نظام ديني براي طراحي مدل هاي ور به ربوبيت خداي واحدبا

تعالي اخالق سازماني است. بر اين اساس، ارزش هايي چون ايمان، 
آخرت گرايي، سنت هاي الهي در مسير تعالي اخالق سازماني، نقشي 

براي تكاليف اخالقي، تنها خدا مي تواند اساسي دارند. بايد پذيرفت كه 
همة هفت اقليم  اگر«منشأ تكاليف ما باشد. در نهج البالغه آمده است: 

به من دهند تا نافرماني خداكنم،  آسمان است، عالَم را و هر چه در زير
). 215(خطبه/» ربايم، نپذيرممورچه اي ب آنقدركه پوست جوي را از

ني مطرح است، اينست كه ما مي توانيم در نظام اخالقيِ غير ديآنچه 
براساس دستاوردهاي علوم تجربي و انديشة بشري، نظامي اخالقي را 

از منظر معرفت شناسانه، طراحي مدل با استفاده از  طراحي كنيم.
منابع اسالمي كمك مي كنند تا انساني كه در بهترين حالت، داناي 

هستي پرده بردارد.  اندكي از رموز هستي است، از اسرار بي انتهاي
كارآمدي مدل هاي غيرديني، هرگز با آنچه از طريق وحي سالم 
پذيرفته مي شود قابل مقايسه نيستند. همواره بايد در نظر داشت كه 
تنها مدلهايي كه با استفاده از منابع بصيرت بخش فراتر از بصيرت 

لي موانسان و جامعه بشري، طراحي شده اند، از اعتبار جامع، جهان ش
عالي اخالق مدل هاي طراحي شده تو فرازماني بودن برخوردارند. 

با ويژگي هاي جامعه هدف، تفاوتهاي ماهيتي و سازماني اگر بتوانند 
فرهنگي  آن سازگاري داشته باشند، قابل اعتماد تلقي مي شوند. 
طراحي مدلهاي تعالي اخالق سازماني در پژوهش هاي خارجي، مطابق 

و ممكن است در  نبودهي و اجتماعي جامعه ما با ارزشهاي فرهنگ
مدلهاي  مرحلة اجرا با مشكالتي مواجه گردد. از جهت روش شناسي،

غربي به ديدگاه نسبي گرائي متمركز شده اند. در اين ديدگاه، اخالق، 
وضعيتي متفاوت  تابع شرائط مي شود و گزاره هاي اخالقي در هر

عملي را اثبات  ه اخالقي بودنِخواهد بود. از ديدگاه ديگر براي آن ك
  كنيم، بايد به نتايج و پيامدهاي آن بنگريم.

اساس اصول مشخص با بهره گيري از كتاب  نظام ديني اسالمي بر
و اهل بيت(ع)، طرحريزي شده  آسماني قرآن، شيوة زندگي پيامبر(ص)

است. در اين ديدگاه، پايبندي به اصول اخالقي موجب مي شود تا 
اساس تكاليف الهي پاس داشته شود. در جنگهاي گذشته، ارزشها، بر 

سربازان به هر آبادي مي رسيدند، آذوقة سپاهيان را به زور از مردم مي 
گرفتند. امام علي(ع) در نامه اي به سردار سپاه حلوان (اَسود بن قُطبه) 

از ستم نتوان به عدالت رسيد و سربازان و سرداران، از «مي نويسد: 
). حتي امام 59(نامه/» رندبه حقوق مردم دست بردا دست درازي

اگر نتوانستيد از ستم سربازان «خطاب به مردم مي فرمايند: علي(ع)، 
از تعالي  متفاوتياين امر، درك ». پيشگيري كنيد، به من اطالع دهيد

(پياده در اين كار : «ايجاد مي كنداز جهت روش  اخالق سازماني را
براي بزرگداشت  شدنِ دهقانان شهر انبار از اسبها و پيشاپيش دويدن، 

اميرانتان، از آن سود نبرند و شما، خود را در زندگيِ خود فرمانروايان)، 
» به بدبختي، گرفتار مي آييدبه مشقت مي افكنيد و در آخرت، 

و رضاي  اطاعت از وظائف الهيمدل هاي اسالمي، ). در 36 (حكمت/
  ق سازماني داراي اهميت مي گردد.به عنوان نتيجه تعالي اخال داوندخ

راه پياده سازي تعالي اخالق سازماني و الزامات آن در سازمان  نقشه
زماني، سطوح استراتژي و اجراي  مقياس برحسب هاي دولتي ايران، 

مي تواند تعيين شود. از جهت مقياس  استراتژي هاي تعالي اخالقي
ز سازمانها در مراحل اوليه تعالي اخالق سازماني باقي برخي ا زماني،

ا مي مانند و در واقع فرصت و نگاه استراتژيك به اخالق سازماني ر
قق خواسته تحبصورت افق زماني كوتاه مدت، بهره برداري موقت و 

تقليل مي دهند. اخالقي بودن سازمان يك برتري  هاي حداقلي،
ق را به صورت  شعار تبليغاتي قرار راهبردي است. سازمانهايي كه اخال

مي دهند، در واقع، فرصت را به تهديد تبديل مي كنند. از طرفي براي 
پياده سازي اخالق از جهت افق زماني بايد به حل اثربخش مسائل 

از حل زمان دولتي با ابزار هاي موقتي، اخالقي توجه كرد. اينكه سا
استراتژيك در پياده ، نگاه القي شانه خالي كنداثربخش مسائل اخ

سازي اخالق سازماني نخواهد بود. در زمان حكومت علي(ع)، پيرمردي 
نصراني كه از كار افتاده شده بود، دست نياز به سوي مردم دراز مي 
كرد. همراهان گفتند او نصراني است كه به اين شرائط دچار شده است. 

در جواني و توانايي او را از بيت المال تامين كنيد؛ «امام علي(ع) فرمود: 
». از او كار كشيديد و اكنون كه پير و ناتوان شده، رهايش كرديده ايد!

 مليها در سطح تدوين استراتژي هم به بايد از جهت سطوح استراژي، 
 و هم بهپرداخت  مربوط مي شود، زيرساخت ها و بسترسازيبه كه 

كليدي  صالحيت هايكه وابسته به  عملياتي هاي استراتژيسطح 
تعالي جهت اثربخش تر كردن برنامه هاي مي باشد، توجه كرد. سازمان 

 اخالقمأموريت و چشم انداز  ن بايددر سطح كالاخالق سازماني، 
تعالي اخالق سازماني مشخص  اقداماتي گيري ها جهتو  يسازمان
چه گام   واقعي دنياي دري بايد روشن شود كه عمليات  سطحدر شود. 

در اين . شوندميزان تحقق اهداف پايش داشته شود و هايي بايد بر
ي چون عوامل وخاص و جزئي  اهداف و جهت گيري هايسطح بايد 

از قرار گيرند. بررسي  سازمان موردو نتايج عمليات نظام پاداش، منابع 
اجراي جهت اجراي استراتژي ها و پياده سازي تعالي اخالق سازماني، 

راتژي هاي اخالق سازماني، مي تواند تك بعدي يا جزئي برخي از است
به نقطه ضعف تبديل شود. مواردي چون، ايجاد ساز و كارهاي اخالقي، 
ارتقاء سهولت ارتباط با مردم، تكريم ارباب رجوع و... به تعالي اخالق 
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ي تعالي اخالق سازماني مربوط مي شود اما هيچ كدام به تنهايي برا
بايد  ه به  اسالمي بودن جامعة ما،. از طرفي با توجسازماني كافي نيست

مدلها و استراتژي هاي تعالي اخالق سازماني منطبق با توجه شود كه 
منابع خارجي، با ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي، آن جوامع سازگار است؛ 

ارزش هاي جامعه ايران باشد. در  لذا بايد استراتژي ها، متناسب با
. در نهج البالغه، تاكيد كندرگز هدف، وسيله را توجيه نمي اسالم، ه

پيروزي نيافت، آنكه «شده است كه از ستم نمي توان به عدالت رسيد.: 
شود، شكست  ، پيروزراو پيروز شد و كسي كه به پايمرديِ ش گناه، بر

التقاط، بر  ز جهت ديگر در گريز از انواع). ا319(حكمت/ »خورده است
يف پيامبر ضرورت شاگردي در محضر قرآن كريم و اهل بيت شر

بر شما باد به «. در نهج البالغه آمده است: اكرم(ص)، تاكيد مي شود
،... است و نور آشكار و داروي شفابخشكتاب خدا كه ريسمان محكم 

). استراتژي هايي كه بدون توجه به معنويت و 155(خطبه/» چنگ زنيد
المي، مادي گرايي صرف را دنبال مي كنند، در اجراي تعالي اخالق اس

اخالق سازماني، مانع ايجاد مي كنند. علي(ع) در نامه اي به اشعث بن 
بي گمان، كاري كه بر «قيس، استاندار آذربايجان يادآور مي شود كه: 

» گردنتعهدة توست طعمه اي برايت نيست، بلكه امانتي است بر 
زمان هاي دولتي، ، از طرفي، مردم با پذيرش سادگاه). در اين دي5(نامه/

و اختيارات عمومي را در اختيار آنها قرار مي دهند و سازمان امكانات 
را در جهت منافع امكانات هاي دولتي نيز متقابالً متعهد مي شوند كه 

عمومي به كار گيرند تا بر عوامل مرتبط با سازمان  اين امر مشتبه 
ملي،  ا هدر دادن امكاناتتي، به سمت تعدي ينشود كه سازمان دول

حركت مي كند. به امام علي(ع)، گزارش رسيد كه كارگزارش، دست 
پس از «تعدي در امكانات دولتي گشوده است. نامه اي تند به او نوشت: 

خدا بيم دار و مال هاي اين مردم را باز سپار و اگر نكني، خدا مرا ياري 
). به عبارت ديگر، 41(نامه/» فرت دهمدهد تا بر تو دست يابم و كي

سازمان دولتي، مراجعه كنندگان را به عنوان وسيلة كسب درآمدها و 
مزاياي نامشروع  نمي داند و از طرفي مراجعه كنندگان نيز سازمان 
دولتي را با  استفاده از روش هاي غير اخالقي، تطميع، دادن رشوه و... 

هند. از جهتي مي توان پياده در خدمت منافع شخصي خود قرار نمي د
سازي مدل تعالي اخالق سازماني را از جهت روابط شبكه اي نيز، 

در يك ساختار  ت، همة سازمان هابررسي كرد. به عبارتي در يك دول
 نيستند.ديگرند و جزيره هاي مجزا ارگانيك و تيمي، در پيوند با يك

خالق ا نكته ديگر به محتواي فرهنگ سازماني مربوط مي شود.
كه استانداردهاي عالي اخالقي  است سازماني، يك تعهد و هويت جمعي

. در اين وضعيت، مراجعه كنندگان به عمل به نمايش مي گذارد را در
سازمان دولتي، مي توانند از فرهنگ خادميت سازماني بهره مند شوند. 
 امام علي (ع)، در نامه اي به محمد بن ابوبكر، استاندار مصر مي نويسد:

با مردمان فروتن باش و نرمخو و همواره گشاده رو و به يك چشم به «
همگان بنگر... تا بزرگان در تو طمعِ ستم بر ناتوانان نبينند و ناتوانان از 

  ). 27عدالت، مايوس نگردند... (نامه/

اين پژوهش، با سئواالتي آغاز شد كه در اينجا سعي مي شود به آنها  
تعالي اخالق سازماني، براي داده شود: الف) مدل مناسب براي  پاسخ

سازمانهاي دولتي ايران، با توجه به رهنمودهاي حضرت علي (ع) در 
چه ويژگي هايي دارد؟ به نظر مي رسد كه ويژگي مشخصِ  نهج البالغه،

اخالق سازماني با تاكيد بر اسالم و  مدل، آن است كه در آن توجه به
سعه و تحول سازماني است. اين امر در سرتاسر مديريت صحيح تو

عناصر مرتبط با اخالق سازماني وجود دارد و از اين لحاظ با ويژگي 
  هاي جامعه ايران و سازمان هاي دولتي ايران سازگاري دارد. 

ب) در نهج البالغه، در خصوص تعالي اخالق، چه تمهايي مورد تاكيد 
نويت و ارتباط با مبدأ دين و اخالق امام علي (ع)، بر مع قرار گرفته اند؟

در عناصر سازمان دولتي، جهت استمرار سازمان در مسير اخالقي و 
يف اخالقي تاكيد داشته تكالز قواعد اخالق سازماني و وظائف و آگاهي ا

اگر سازمان، نسبت  به ماهيت وجودي خود، نگاهي معنوي و  است.
ه جستجوي فضائل و توحيدي داشته باشد، با رفتار اخالقي خود، ب

اينجا بر ارتباط  ارتباط اخالقي بينابيني و فرا سازماني مي رود. در
و  و مسئوليت پذيري درون نگر و درون سازماني تاكيد مي شود اخالقي

رفه اي در امتداد آن به بهينه سازي فرايندها و مميزي اخالقي و حل ح
ردازد. در اين صورت سازمان قادر خواهد بود مسائل سازماني مي پ

نظر اخالقي تحت تاثير عوامل بينابيني و عناصر فراسازماني را نيز از 
از بندة «در ابتداي نامه هاي امام علي(ع) چنين آمده است: قرار دهد. 
اگر   است.ترسيم شده نوعي رابطة اخالقي  با اين رويكرد،». خدا، علي...

دا قرار رفتارها بايد در چارچوب و مسير بندگي خفراموش شود كه همه 
، نوع نگاه به سازمان دولتي، حرفه و عناصر انساني مرتبط با گيرد

سازمان دولتي، به سوي تعالي اخالقي پيش نخواهد رفت. لذا با اين 
نگاه، در يك فرايند مداوم و پيوسته، مي بايست به تشخيص و حل 

رداخت و با توجه و تاكيد بر  بهينه مسائل حرفه اي در سازمان دولتي پ
سازي فراگردها و مميزي اخالقي در سازمان دولتي، تا اخالق سازماني 
را از نظر اليه درون سازمان و اليه بيروني توجه به ايجاد شرائط  و 

  محيط اخالقي (عوامل موثر فرا سازماني)، تعالي بخشيد.
الغه، تعالي اخالق، از ج) بر اساس رهنمودهاي امام علي (ع) در نهج الب

 كجا شروع مي شود و در كدام مسير هدايت مي گردد؟ تصميم و
حركت براي تعالي اخالق، از درون خود سازمان دولتي، آغاز مي شود. 
سازمان دولتي با توجه به وظيفه فراگير و ارتباط وسيع خود با توده 

جهت مردم، منتظر نمي ماند تا عواملي  فراسازماني و محيطي، در 
تعالي اخالقي، او را به حركت درآورند؛ بلكه خود آغازگر اين مسير است 
و تالش مي كند كه در اين حركت مداوم و مستمر اخالقي، به الگويي 
در ميان سازمان ها و عوامل فراسازماني تبديل شود. در اين حركت و 

، تصميم به تعالي ي، از يك سو، عناصر درون سازمانيجنبش درون
دولتي مي گيرد و از جهت ديگر، در درون خود  در سازمان اخالقي

 وظيفه و تكليف، در برابر عامه، سازمان دولتي، تعالي اخالق به يك
تبديل مي شود. امام علي(ع)، در اين مسير تعالي، مصداقهاي واقعي و 
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براي الگودهي و الگوپذيري معرفي مي فرمايد. عملي رفتار اخالقي را 
ي اخالقي كه از الية دروني سازمان آغاز مي شود، به اين فراگرد تعال

الية بيروني و روابط توجه به ايجاد شرائط  و محيط  سازمان و عوامل 
موثر فرا سازماني نيز سرايت يافته و در نهايت به تعالي اخالق  عوامل 

  فراسازماني مي رسد. 
در د) بر اساس اين مدل، چگونه مي توان مراتب پيشرفت سازمان را 

مسير تحقق اهداف اخالقي، ارزشيابي كرد؟ از جهت ارزشيابي، به طور 
توامان مي توان به اليه هاي دروني و بيروني اخالقي سازمان توجه كرد. 

ارزشيابي قرار داد و  ار دروني سازمان را، موردبعبارتي هم مي توان رفت
قي با در الية بعدي، به  ارتباط سازمان با ديگر گروهها و رفتار اخال

عوامل فراسازماني و مجموعه سازمانها پرداخت. در اينجا رفتار و نمود 
بيروني اَعمالِ عناصر سازمان، نشان مي دهد كه آيا آنها، سازمان دولتي 
در مسير تعالي اخالقي به پيش مي رود يا خير؟ يعني عناصر سازمان 

ان، سوء دولتي، در اين دو سطح، نمي توانند از قوانين و تكاليف سازم
استفاده يا تخطي كنند، مسئوليت پذيري و شايستگي حرفه اي را 
لگدمال كنند و سپس ابراز كنند كه با تاكيد بر معنويت و الگوپذيري و 
الگودهي اخالقي، به حل حرفه اي مسائل و معضالت و ايجاد منافع 
مشترك با عناصر فرا سازماني و حفظ حقوق عامه اقدام نموده اند. از 

دريافت عالمتهاي تعالي اخالقي، روشن است كه سير تعالي جهت 
اخالقي با مميزي و مراقب مداوم، به بهينه سازي فرايندها در اليه هاي 
بيروني و دروني سازمان مي انجامد. البته مميزي اخالقي در سازمان 
دولتي، با برنامه مشخص، نگاه حرفه اي و تدبير ورزي در اقدامات 

چنين، اگر در ارتباطات به اين نكته توجه شود كه د. همصورت مي گير
سازمان خصوص وجود دارد، حق و تكليف و مسئوليت پذيري در اين 

را مورد ارزشيابي قرار دهد. اگر هر سازمان دولتي، با مي تواند خود 
حقوق خود را آشنا باشد و تكاليف خود را نيز انجام دهد و در  

يف، اجرا گردد، مي توان سير تعالي ارتباطات سازمان دولتي، حق و تكل
اخالقي در سازمان دولتي را درك نمود. حضرت علي(ع)، بطور مشخص 

، بدون ترس و فراد، حق دارند تا خواستة خود رااشاره مي فرمايند كه ا
بروز لرزش در صدا، مطالبه كنند. در چنين شرائطي، نوعي چابكي و 

هاي دروني و ئف  در اليه دقت و بهينه سازي فرايندها، در اجراي وظا
راه، «، حاكم مي شود. در نهج البالغه آمده است: بيروني سازمان دولتي

روشن است و شما را به سراي صلح و سالمت مي خوانند. اكنون در 
سرايي هستيد كه در آن براي كسب رضاي خداوندي، آسودگي و 

درست فرصت داريد. نامه ها،گشوده است و قلمها جاري است و تن ها، 
و زبانها آزادند. توبة توبه كنندگان، شنيده مي شوند و اعمالِ 

  )93(خطبه/» پرستندگان، پذيرفته مي آيد
با توجه به مضامين اصلي استخراج شده از نهج البالغه، مي توان مدل 
تعالي اخالق سازماني در سازمان هاي دولتي ايران را طراحي كرد. در 

قي، باايمان، شايسته و مسئوليت پذير  اين مدل، سازمان از عناصر اخال
تشكيل شده است؛ ضمن اينكه براي حركت در مسير تعالي اخالق 

اخالقي، مسئوليت پذيري  اني  با توجه به معيارهاي صالحيتسازم
اخالقي و اعتقاد به نظام اخالقي، صورت مي گيرد. در جهت تعالي 

اجد شرائط مناسب اخالق سازماني، انتخاب و ارائه الگوهاي اخالق كه و
از جهت شايستگي و مسئوليت پذيري سازماني و اسالمي باشند، 
ضروري است. همچنين سازمان دولتي در كنار بهينه سازي فرايندها و 
حل حرفه اي مسائل سازمان، بايد براي رسيدن به تعالي اخالق 
سازماني، حركت متعالي اخالقي را درجهت الية بيروني سازمان نيز، 

ماني اقدام هد و به ايجاد منافع اخالقي مشترك با عناصر فراسازارائه د
  در پژوهش حاضر، دو نوع پيشنهاد مدنظر قرار گرفتند: نمايد.

  يك) پيشنهادهاي كاربردي عبارتند از:
الف) تعيين واحد متولي الگوپردازي از اخالق سازماني براي سازمانهاي 

  ؛دولتي ايران، براساس رهنمودهاي امام علي(ع)
) مشخص كردن زيرساخت ها و ابزارهاي پياده سازي مدل تعالي ب

  اخالق سازماني در سازمانهاي دولتي ايران؛
ج) اجراي راهبرد استخدامي، با هدف جذب و بكارگيري افراد، با توجه 

  به شاخصهاي استخراج شده اخالقي براساس نهج البالغه.
  :دو) برخي از پيشنهادهاي پژوهشي عبارتند از

الف) مطالعة تطبيقي نظريه هاي متفاوت دربارة  تعالي اخالق سازماني 
  و تالش براي درك وجوه تشابه و تمايز آنان؛

  ب) بررسي نقش متمايز زنان و مردان در تعالي اخالق سازماني؛
ج) بررسي ميزان انگيزه هاي اعضاي سازمان، در به كارگيري برنامه ها 

  و مدلهاي تعالي اخالق سازماني؛
د) طراحي مدل تعالي اخالق سازماني، براي سازمانهاي خصوصي ايران، 

  با تاكيد بر نهج البالغه؛
هـ) بررسي ميزان اثرگذاري عوامل گوناگون تعالي اخالق سازماني بر 

  مراتب موفقيت و تعالي سازمان؛
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