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 5        فرهنگ و اخالق سازمانينامه ستد

 

 

  اهداف رفتاري

  :رود پس از مطالعه اين دستنامه از فراگيران انتظار مي

  

  .مفهوم فرهنگ، فرهنگ سازماني و اخالق سازماني را توضيح دهند -1

  .نمايندتعاريف فرهنگ، فرهنگ سازماني و اخالق را بيان  -2

  .ي فرهنگ سازماني را ذكر نمايندها يژگيو -3

  .شرح دهندعوامل و اجزاي فرهنگ سازماني را  -4

  .كنندنقش فرهنگ سازماني را بيان  -5

  .نام برده و هر يك را توضيح دهندانواع فرهنگ سازماني را  -6

  .بيان نماينداخالق سازماني و فرهنگ سازماني را بين ارتباط  -7

  .دهندابعاد فرهنگ سازماني اخالق را شرح  -8

  .نام ببرندرا  ها سازمانسطوح فرهنگ اخالقي در  -9

  .بيان نمايندانواع فرهنگ اخالقي در سازمان را  - 10
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  پيشگفتار

 كارمندان آموزش نظام« ،2مذكور قانون نهم فصل اجرايي نامه آئين 2 ماده و 1كشوري خدمات مديريت قانون 58 ماده اجراي در

 مذكور قانون مشمول هاي دستگاه به) وقت( جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت توسط »اجرايي هاي دستگاه

  .3شد ابالغ

 يا حرفه و معنوي تعالي  راستاي در  كه شود مي  اطالق  هايي آموزش به رانيمد يهاآموزش مذكور، نظام 4/5 بند براساس

 برنامه و سامانه« چارچوب در  فني و  ادراكي ، انساني  يها تمهار  توسعه و ييافزا رتيبص و  نگرش بهبود  هاي زمينه در  مديران

  .گردد مي اجرا و طراحي »مديران آموزش

 و  مديران  ادراكي و  انساني ، فني  يها مهارت توسعه و معنوي تعالي و ارتقاء نيز، ها دوره نيا ياجرا و يطراح از  هدف

 و ارزشيابي و  هدايت نظارت، ، سازماندهي ، ريزي برنامه  هاي زمينه در  يفناور و  دانش  پيشرفت با  آنان  هاي ييتوانا  ساختن  متناسب

  .است جديد  هاي مسئوليت  پذيرش  براي كارمندان و يا حرفه  مديران  ساختن  آماده و مديريتي يها نقش

هاي آموزشي مديران  وين دوره، مشتمل بر عنا»سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران«گفته،  منظور تحقق اهداف پيش به

  .شد ابالغ 15/12/1390 مورخ 32664/90/200 شماره بخشنامه طي و سطوح مختلف، طراحي

 فراگير و كافي هاي داده و اطالعات دربردارنده كه راهنماست هاي كتاب از اي مجموعه يا مرجع كتاب نوع يك 4»دستنامه«

 كتاب يك عنوان به آنها از بتوان تا شود مي داده سازمان اي گونه به معموالً ها دستنامه ساختار. است موضوع يك بنيادي مسائل از

 نياز مورد اطالعات و بوده خاص دانش يا موضوع يك مورد در تخصصي و مراجع منابع از هادستنامه. كرد استفاده آماده مرجع

 آنها اختصار و بودن گسترده همان هادستنامه لباغ تهيه اصلي دليل .دهد مي قرار دسترس در را موضوع يك دامنه شناخت براي

 بحث مختلف هاي زمينه در كافي و بنيادين اطالعات همچنين و موضوع از كلي نماي به يك بتواند كننده مراجعه تا است

  .دست يابد موردنظر

 قبل از انتصاب يها مجموعه دوره، از »فرهنگ و اخالق سازماني«دوره  آموزشي عنوان يكي از منابع به دستنامه حاضر،

  .است شده نيتدو ران،يفراگ يبردار بهره يبرا و دوره يها سرفصل براساساست كه  مياني سطح انريمد

 استادان، همه از مطلوب، كمال مرحله به رسيدن و اشكاالت رفع براي اصالحات، انجام و بازنگري ضرورت به توجه با

 اصالح در را ما اصالحي، هاي ديدگاه و پيشنهادها ارائه و راهنمايي همكاري، با شود مي تقاضا محترم فراگيران و نظران صاحب

  .كنند ياري دولت كارمندان موردنياز آثار ديگر تدوين و دستنامه اين

  نگري هاي توسعه و آينده مركز آموزش و پژوهش

  

                                                           

  .08/07/1386تاريخ  مصوب كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي به  -1

 .10/1/1389 مورخ ك43916ت/2579 شمارهنامه  تصويب  -2

 .30/1/1390مورخ  1834/200ه شماره بخشنام  -3
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  مقدمه

به دنبال نظريات و . ازماني راه يافته استفرهنگ سازماني موضوعي است كه به تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار س

تحقيقات جديد در مديريت، فرهنگ سازماني داراي اهميت روزافزوني شده و يكي از مباحث اصلي و كانوني مديريت را 

ر و حتي اقتصاددانان توجه خاصي به اين مبحث نو و مهم د روانشناسانشناسان و اخيراً  شناسان، جامعه جمعيت. تشكيل داده است

وجود آورده و در حل مسائل و مشكالت  ها و تحقيقات زيادي را به مديريت مبذول داشته و در شناسايي نقش و اهميت آن نظريه

عنوان يكي از  با بررسي كه توسط گروهي از انديشمندان علم مديريت به عمل آمده فرهنگ سازماني به. اند مديريت به كار گرفته

كه بسياري از پژوهشگران معتقدند كه موفقيت كشور  طوري به. عه كشورها شناخته شده استمؤثرترين عوامل پيشرفت و توس

  .ژاپن در صنعت و مديريت يكي از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازماني است

گذارد و  اعضاي سازمان اثر مي هي مشترك بر رفتار و انديشها ارزشاي از باورها و  عنوان مجموعه فرهنگ سازماني به 

هاي  ترين زمينه فرهنگ سازماني از اساسي. توان نقطه شروعي براي حركت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد مي

رو هدف  كند از اين هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازماني نگاه مي تغيير و تحول در سازمان است نظر به اينكه برنامه

  ).19-18صص ،1389 نيازآذزي و تقوايي يزدي،( عنوان زيربنا به بستر تحول است فرهنگ سازمان به ها تغيير و تحول اين برنامه

ها در مصاديق اخالق سازماني و تعريف آن،  اگرچه انسان. ترين پارامترها در موفقيت سازمان، اخالق است يكي از مهم

موفقيت در زندگي . طلبي همسان هستند موفقيت و موفقيتاند و در كسب  ديدگاه واحدي ندارند، اما همه و همه خواهان موفقيت

در ميل به موفقيت خود و براي پاسخگو بودن،  ها سازمان. شخصي، شغلي حيات سازماني، آرمان مشترك و معنابخش آدمي است

براي تقويت نقاط ريزي  كارها، جهت برنامه  مديريت، چيزي جز شناخت موانع و راه. كنند هاي فراواني را تجربه مي راه و روش

  . كننده مشكالت، مهار، كاهش و يا رفع موانع نيست كننده و برطرف قوت و ايجاد فرصت، براي افزايش عوامل تسهيل

ولي همين . ها فراموش نشده و نخواهد شد اخالق، موضوعي است كه هرگز در قاموس زندگي فردي و اجتماعي انسان

شدگي آن در مقاطعي  ن آدمي و خرد جمعي با آن هميشه درگير بوده و ميزان مطرحموضوع قديمي، اما هميشه تازه است كه روا

اخالق  اي هرگز بي هيچ فرد يا جامعه: توان گفت از عمر يك فرد، يك جامعه، نمود متفاوتي پيدا كرده است، به عبارتي مي

  . گيرد خالق قرار مينيست، سخن بر سر معيارهاي خوبي و بدي است؛ يعني همان موضوعي كه در حيطه فرا ا

رسد در چارچوب فرهنگ ما، عملي كردن مسأله اخالقي، به بزرگان و علماي ديني، مربيان و مديران در سطح  به نظر مي

شايد بتوان گفت چاره كار براي توسعه اخالق، ترويج آن و نوعي فايده باوري يا . فردي، سازماني و اجتماعي وابسته است

  ). 1388خاكي، (، هنجارها و قواعد مقبوليت يافته است ها ارزشاي از  باوري كه مقيد به مجموعه فايده. نگري است قاعده
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  مفهوم فرهنگ

برند و اين واژه از گسترش وسيعي  شناسي آن را به كار مي اي است كه علماي علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم واژه 1فرهنگ

فرهنگ در قالب بحث تخصصي . برند آن را در ساير علوم اجتماعي نيز به كار ميچنان مفيد واقع شده كه  برخوردار است و آن

فرهنگ در اواخر قرن  هشناسي پديدار شد و كاربرد علمي كلم هاي علماي مردم خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته

  .شناس انگليسي صورت گرفت مردم) 1832ـ1917(مذكور توسط تايلر 

شناسي  شناسي، انسان هاي فرعي انسان شود و يكي از رشته شناسي آغاز مي انسان هعلوم رفتاري با رشتيكي از مباني اساسي  

شناسي فرهنگي با رفتار مكتسبه انسانها كه از فرهنگ آنها  انسان. فرهنگي است كه با مطالعه رفتار سازماني ارتباط نزديك دارد

توان رفتار  ي فرهنگي جامعه نميها ارزشبدون فهم عميق  در واقع. سر و كار دارد گيرد و نيز با فرهنگ متأثر از اين رفتار تأثير مي

  .سازماني را به درستي فهميد

هرچند . ترين مفاهيمي است كه در علوم رفتاري وجود دارد كند، يكي از مهم نقشي كه فرهنگ در رفتار انسان ايفا مي 

. كند گيرد و نيز نحوه رفتار او را تعيين مي فرهنگ آنچه را كه انسان ياد مي .طور كامل مورد ارزيابي قرار نگرفته است تاكنون به

هاي طبيعي و  اي است كه با توجه به خواسته آيد، بايد گفت كه فرهنگ پديده در مورد اينكه فرهنگ چگونه به وجود مي

ادبيات رايج در ميان مردم، دين و  جغرافياي منطقه، تاريخ و رويدادهاي قوم، زبان و. گيرد نيروهاي اجتماعي سرچشمه مي

و  ها ارزشاي از  معيشت مردم در پيدايش فرهنگ اثر گذاشته و در تركيبي سازگار با يكديگر، مجموعه شيوهمذهب، اقتصاد و 

  .سازد گذارد و ارتباط ميان مردم را آسان مي آورند كه بر رفتار انساني تأثير مي باورهاي چيره را پديد مي

كلي مفهوم فرهنگ عبارت است از، كيفيت زندگي گروهي از افراد بشر كه از يك نسل به نسل ديگر  خيلي به صورت

عنوان يك پديده كه در تمام مدت اطراف ما را احاطه كرده است  توان به ادگار شاين فرهنگ را مي هبه عقيد. كند انتقال پيدا مي

ي، فرهنگي را به سازمان يا به داخل گروهي از سازمان به ارمغان به نظر وي هنگامي كه فرد. مورد تجزيه و تحليل قرار داد

تواند به وضوح چگونگي به وجود آمدن، جاي گرفتن و توسعه آن را ببيند و سرانجام آن را زير نفوذ خود درآورده،  آورد مي مي

  .مديريت نمايد و سپس تغيير دهد

  :كنند بيان ميپژوهشگران مسائل فرهنگي، كاربرد فرهنگ را در دو زمينه 

هاي تمدن پيچيده و پيشرفته اشاره داشته باشد كه در چنين معنايي به  تواند به فرآورده ترين معني مي ـ فرهنگ در گسترده1

  .گردد شناسي بازمي چيزهايي مانند ادبيات، هنر، فلسفه، دانش و فن

رود در اين معني به  كنند به كار مي بررسي ميشناسان و ديگر كساني كه انسان را  ـ در زمينه ديگر فرهنگ از سوي مردم2

اي بين انسان و محيط طبيعي وي  هاي انديشه، عادات، اشياء عادي اشاره دارد كه در پي انباشت آنها سازگاري پيچيده آفريده

  ).20-19صص ،1389 نيازآذزي و تقوايي يزدي،( آيد پديد مي

                                                           

1- Culture 
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  تعريف فرهنگ

ترين آنها ادب، تربيت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف و  رد كه مهمفرهنگ در زبان فارسي معاني مختلفي دا

  .هنرهاي يك جامعه است

  :شود از ديدگاه علمي تعاريف متعدد و متنوعي از فرهنگ ارائه گرديده كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي

عليم و تربيت، آثار علمي و ادبي يك قوم يا در فرهنگ فارسي عميد، فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، ت

  .ملت

اي از رفتارهاي پيچيده انساني كه شامل افكار، گفتار اعمال و آثار هنري است و بر  فرهنگ لغات وبستر، فرهنگ را مجموعه

  .كند توانايي انسان براي يادگيري و انتقال به نسل ديگر تعريف مي

مجزا  ها گروهنديشه مشترك اعضاي يك گروه يا طبقه كه آنها را از ديگر ا: به عقيده هافستد فرهنگ عبارت است از

اي از الگوهاي رفتار اجتماعي، هنرها، اعتقادات، رسوم و ساير محصوالت  مجموعه به صورتكند و در جايي ديگر، فرهنگ  مي

  .)20، ص 1389 نيازآذزي و تقوايي يزدي،( شود ي فكري يك جامعه يا ملت تعريف ميها ويژگيانسان و 

  

  ي فرهنگها ويژگي

 ههاي موجود، هم رغم تفاوت آيد كه علي ي مختلف به عمل آمده، چنين به نظر ميها فرهنگهاي زيادي كه از  با بررسي

  :توان به شرح زير معرفي كرد يي هستند كه تعدادي از آنها را ميها ويژگيداراي  ها فرهنگ

فرهنگ نظامي است كه پس از زاده شدن . است و ذاتي نيست فرهنگ خصوصيتي غريزي. فرهنگ آموختني است -1

  .شود انسان در سراسر زندگي آموخته مي

  .شده خود را به ديگران منتقل كند هاي آموخته تواند عادت انسان مي. شود فرهنگ آموخته مي -2

ها  و جامعه ها گروهر هاي اجتماعي دارند و شماري از مردم كه د هاي فرهنگي، ريشه فرهنگ اجتماعي است عادت -3

  .كنند در آن شريك اند زندگي مي

هنجارها يا  به صورتآيد  عادتهاي گروهي كه فرهنگ از آنها پديد مي. اي ذهني و تصوري است فرهنگ پديده -4

  .آيند شوند يا در كالم مي الگوهاي رفتاري، آرماني ذهني مي

ي ها آرمانتعيين هدف اعالي زندگي برآيد از برآوردن  ههر فرهنگي كه نتواند از عهد. بخش است فرهنگ خشنودي -5

  .توانند پايدار بمانند بخشد مي عناصر فرهنگي تا زماني كه بر افراد يك جامعه خشنودي نهايي مي. عالي حيات نيز ناتوان است

  .است شود و فراگرد دگرگوني آن همراه با تطبيق و سازگاري فرهنگ دگرگون مي. يابد فرهنگ سازگاري مي -6

عناصر هر فرهنگ گرايش به آن دارند تا پيكري يكپارچه و به هم بافته و سازگار پديد آورند و . ساز است فرهنگ يگانه -7

  .اين سازگاري به زمان نياز دارد
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  :كند همچنين فردلو تانز نيز شش ويژگي با شرح زير براي فرهنگ عنوان مي

  .قابل يادگيري است •

  .اشتراكي است •

  .به نسل ديگر قابل انتقال است از يك نسل •

  ).استفاده از يك چيز براي نشان دادن چيز ديگري(نمادي است  •

  ).شود تغيير در يك بخش به تغييرات در بخش ديگر منجر مي(داراي الگو است  •

  .قابل تعديل است •

. رهاي فرهنگي متكي استتوان نتيجه گرفت كه رفتار انسان اصوالً بر باو ي آن ميها ويژگيبا توجه به مفهوم فرهنگ و 

گاهي ريشه در . منشأ اين باورها متفاوت است. نسبي در جامعه پذيرش زيادي دارند به صورتگوييم كه  باورهايي را فرهنگي مي

ولي آنچه كه مسلم است اين است كه بخش اعظمي از . شرايط تاريخي يا جغرافيايي يا مذهبي يا حوادث ويژه و يا در علم دارد

نيازآذزي و ( تواند از تعامالت سازماني ناشي شود شوند و يا همچنين مي رهنگي در قالب اصول اعتقادي ظاهر ميباورهاي ف

  ).23- 22 صص ،1389 تقوايي يزدي،

  

  تعريف سازمان

عنوان نوعي فرهنگ به حساب آورد يعني سيستمي كه اعضاي آن استنباط مشتركي از سازمان  را به 1اين موضوع كه بايد سازمان

توان با استفاده  در گذشته تصور بر اين بود كه سازمان يك وسيله يا ابزاري منطقي است كه مي. نسبتاً تازه است هدارند يك پديد

اين سازمان داراي سطوح عمودي، دواير، سلسله مراتب . از آن يك گروه از افراد را كنترل و كارهاي آنها را هماهنگ كرد

ولي واقعيت اين است كه يك سازمان بيش از اينهاست و مانند يك فرد داراي شخصيت . بودند ها ويژگياختيارات و از اين قبيل 

  .است

شود كه با زندگي اعضاي آن  آيد داراي نوعي حيات و زندگي مي مي يك نهاد در به صورتكه يك سازمان  هنگامي 

آيد الگوي خاصي  مي يك نهاد در به صورتان كه سازم رو هنگامي از اين. شود متفاوت است و به خودي خود داراي ارزش مي

  .خورد اعضاي سازمان قرار خواهد گرفت كه در همه جاي سازمان به چشم مي هاز رفتار مورد قبول هم

اين تعريف از پنج . ي معينها هدفيافته از روابط متقابل افراد براي دست يافتن به  سازمان عبارت است از فرايندهاي نظام 

  :است عنصر تشكيل شده

  .شود سازمان هميشه از افراد تشكيل مي -1

  .اين افراد به طريقي با يكديگر ارتباط دارند و بين آنها روابط متقابل برقرار است -2

  .توان نظام بخشيد اين روابط متقابل را مي -3

                                                           

1  - Organization 
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هر فرد . گذارند ثر ميدر عملكرد آنها ا ها هدفي مشخصي هستند و بعضي از اين ها هدفافراد در سازمان داراي  هكلي -4

  .ي شخصي خود نيز نايل شودها هدفانتظار دارد كه از طريق همكاري در سازمان به 

براي دست يافتن به  ها سازمانكند و اعضاي  ي مشترك سازمان را ميسر ميها هدفاين روابط متقابل همچنين نيل به  -5

با توجه به تعريف فوق، سازمان چيزي جز روابط متقابل . ندكن ي مشترك سازماني را دنبال ميها هدفي فردي، حصول ها هدف

و  ها هدفبين افراد نيست و ساختار سازماني اين روابط متقابل را كه شامل تعيين نقشها، روابط بين افراد، فعاليتها، سلسله مراتب 

خاص ميان دو مفهوم فرهنگ و  اي اگر به مفهوم سازمان توجه كنيم رابطه. نمايد ي سازمان است، منعكس ميها ويژگيساير 

  )974 -972صص  ،1374 ،رابينز ( يابيم سازمان مي

   
  يمفهوم فرهنگ سازمان

هايي كه عالوه، از جمله استعاره به. طور كلي سازمان، يك پديده فرهنگي است و هر سازماني داراي فرهنگ خاص خود است به

با در نظر گرفتن استعاره فرهنگ براي سازمان، بر . استعاره فرهنگ است رود،كار مي به ها سازمانبراي شناخت و تجزيه و تحليل 

منزله نماد  شود و به مدير، بهها، مصنوعات و نمادهاي سازماني تأكيد ميها، افسانه ها و آداب و رسوم، داستاناهميت نقش سّنت

  .)88 ، ص1379رضائيان، علي، ( شودسازمان توجه مي

توان نيز مي ها سازمانشود، براي تعريف مي) ي ثابت و پايدارها ويژگيمعني سلسله  به(طور كه براي افراد، شخصيت  همان

كار، توانند محافظههم مانند انسانها مي اه سازمانمنزله شخصيت هر سازمان است؛ يعني  فرهنگ سازماني به. شخصيت تعريف كرد

  ).275، ص 1379 زارعي متين،( باشند... خّلاق، ترسو و 

فرهنگ از ديرباز . سازماني راه يافته استتازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار  فرهنگ سازماني موضوعي است كه به

فرهنگ سازماني آنچه مربوط به كار و رفتار مردمان در  هولي دربار. شود براي شرح كيفيت زندگي جامعه انساني به كار برده مي

  .سازمان است كمتر سخن گفته شده است

. يك از آن دو واژه اين انديشه را در بر ندارد اي تازه پديد آمده است كه هيچ از تركيب دو واژه فرهنگ و سازمان انديشه 

كند تا  فرهنگ كمك مي. كه عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم سازمان يك استعاره براي نظم و تربيت است درحالي

. پديد آيد شود نوعي از روان همراه با نوعي رمز و راز چيزي جداي از مسائل فني در سازمان سخن گفته شود و باعث مي هدربار

  .توان گفت فرهنگ در يك سازمان مانند شخصيت در يك انسان است بنابراين مي

نظر دارند كه يك دست ناپيدا افراد را در جهت  اعضا اتفاق هاي است كه در سازمان است و هم فرهنگ سازماني پديده 

ايجاد و دوام آن به ما كمك  شيوهسازد،  شناخت و درك چيزي كه فرهنگ سازمان را مي. كند نوعي رفتار نامرئي هدايت مي

  .كند تا بهتر بتوانيم رفتار افراد در سازمان را توجيه كنيم مي
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  تعريف فرهنگ سازماني

نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب  اعضا، سيستمي از استنباط مشترك است كه 1مقصود از فرهنگ سازماني

خواند و آن را در قالب رفتاري  كريس آرجريس، فرهنگ سازماني را نظامي زنده مي. شود تفكيك دو سازمان از يكديگر مي

طور  اي كه به كنند و شيوه انديشند و احساس مي طور واقعي مي سازند، راهي كه بر آن پايه به كه مردم در عمل از خود آشكار مي

  ).20، ص 1389 نيازآذزي و تقوايي يزدي،( كند كنند تعريف مي واقعي با هم رفتار مي

  :كند گونه تعريف مي ادگار شاين نيز فرهنگ سازماني را اين

يك الگويي از مفروضات بنيادي است كه اعضاي گروه براي حل مسائل مربوط به تطابق با محيط خارجي و تكامل داخلي 

راي درك، انديشه و يك روش صحيح ب به صورتكند كه معتبر شناخته شده، سپس  گيرند و چنان خوب عمل مي آن را ياد مي

جيمز پرسي معتقد است كه افراد يك سازمان . شود احساس كردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضاي جديد آموخته مي

ي مشترك، عقايد، معيارهاي مناسب براي رفتار، زبان مخصوص، رمزها و ساير الگوي فكري و رفتاري هستند و ها ارزشداراي 

  2.كند زمان را الگويي از مقاصد مشترك افراد سازمان تعريف ميطور خالصه، فرهنگ سا به

مشترك اعضاي يك سازمان كه آنها را از سازمان  هپژوهشگر ديگري، فرهنگ سازماني عبارت است از انديش هبه عقيد 

توان گفت  ولي ميرغم اينكه تعريف واحدي از فرهنگ سازماني وجود ندارد  نويسد، علي اين پژوهشگر مي. كند ديگر متمايز مي

  اند همگي توافق دارند كه فرهنگ؛ افرادي كه در اين زمينه مطالعه نموده هكه هم

  .كلي است كه از مجموع اجزاي آن بيشتر است •

  .كند تاريخچه سازمان را منعكس مي •

  .شود شناسي مانند رسوم و نهادها مربوط مي انسان هبه مطالع •

  .اند شكل گرفته است كيل دادهتوسط گروهي از افراد كه يك سازمان را تش •

  .حركت آن كند و سخت است •

  3.گيرد تغيير آن به سختي صورت مي •

اي از  عنوان مجموعه رسيم كه تقريباً تمامي پژوهشگران از فرهنگ سازماني به شده به اين نتيجه مي با توجه به تعريف عنوان

در واقع فرهنگ سازماني همان چيزي است . كنند مان ياد مي، باورها، عقايد، فرضيات و هنجارهاي مشترك حاكم بر سازها ارزش

  .شود و آن بيانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان است درست به اعضاي تازه وارد آموزش داده مي هعنوان يك پديد كه به

  

                                                           

1   - Organizational Culture 

  .1389، ترجمه محمد ابراهيم محجوب، نشر فرا ، فرهنگ سازمانيشاين، ادگار،  -2

  )http://www.mgtsolution.com،1386 )06/01/1386 ، مباني و مفاهيم فرهنگ سازماني، زارعي، مهرداد -3
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  ي فرهنگ سازمانيها ويژگي 

ي ها ويژگياي از  انيم، يك سيستم از مجموعهنسبت به يك سازمان بد اعضاكه فرهنگ را سيستمي از استنباط مشترك  صورتي در

  :ويژگي عبارتند از 10. نهد يا براي آنها ارزش قائل است اصلي تشكيل شده است كه سازمان به آنها ارج مي

  .ميزان مسئوليت، آزادي عمل و استقاللي كه افراد دارند: خالقيت فردي -1

آميز بزنند و  تكار عمل به خرج دهند، دست به كارهاي مخاطرهشوند تا اب ميزاني كه افراد تشويق مي: پذيري ريسك -2

  .ازي كنندوبلندپر

  .نمايد رود انجام شود، مشخص مي و عملكردهايي را كه انتظار مي ها هدفميزاني كه سازمان : رهبري -3

  .كنند اي كه واحدهاي درون سازمان به روش هماهنگ عمل مي ميزان يا درجه: يكپارچگي -4

دهند و يا از  كنند، آنها را ياري مي اي كه مديران با زيردستان خود ارتباط را برقرار مي ميزان يا درجه: ديريتحمايت م -5

  .كنند آنها حمايت مي

  .كنند تعداد قوانين و مقررات و ميزان سرپرستي مستقيم كه مديران بر رفتار افرادي اعمال مي: كنترل -6

  .دانند را معرف خود مي) اي كه فرد در آن تخصص دارد و نه گروه خاص يا رشته(كل سازمان  اي كه افراد، ميزان يا درجه: هويت - 7

هاي  براساس شاخص) يعني افزايش حقوق و ارتقاي مقام( تخصيص پاداش شيوهاي كه  ميزان يا درجه: سيستم پاداش -8

  .ها بازي و از اين قبيل شاخص سابقه، پارتي براساسعملكرد كاركنان قرار دارد نه 

  .شوند با تعارض بسازند و پذيراي انتقادهاي آشكار باشند اي كه افراد تشويق مي ميزان يا درجه: تعارض هسازش با پديد -9

  1.شود اي كه ارتباطات سازماني به سلسله مراتب احتياجات رسمي محدود مي ميزان يا درجه: الگوي ارتباطي - 10
   

  :كند فاوت به شرح زير بيان ميرا با اندكي ت ها ويژگيجيمز پرسي همين 

  هويت يا شخصيت افراد -1

  اهميت كار گروهي -2

  نگرش كاركنان -3

  يكپارچگي -4

  كنترل و سرپرستي -5

  پذيري ريسك -6

  ميزان پاداش -7

  ميزان تضاد -8

  ميزان حمايت و راهنمايي مديريت -9

  ).23ص  ،1389 نيازآذزي و تقوايي يزدي،( )در مورد اهداف(نگرش سازمان  - 10

                                                           

 1390، تيرماه www. shn.umsha.ac.ir ،فرهنگ سازمانيمصطفي كاوياني،  -1
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ي موفق صورت ها سازمانعقايد اساسي آنان در برخي از  ها ارزشنتايج مطالعاتي كه به منظور ميزان تعهد كاركنان و تعيين 

  :اهميتشان به شرح ذيل اعالم گرديده است هويژگي فرهنگ سازماني را با توجه به درج 10گرفته است، 

هاي فردي، وفاداري و  ازماني، نوآوري، حمايت مديريت، موفقيتعملكرد، صداقت، رقابت، روحيه كار گروهي، روحيه س

  .سابقه تاريخي سازمان

اين . آيد ويژگي مورد توجه قرار گيرد، تصوير كاملي از آن به دست مي 10كه فرهنگ سازماني از زاويه اين  صورتي در

انجام امور و نوع رفتار  شيوهترك آنان، ، استنباط مشاعضانوع احساسات  هكنند آيد كه منعكس اساسي درمي به صورتتصوير 

  .آنان است

   
  عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان

اي است كه نمايشگر نمادهاي ملموس  اليه) و باورها ها ارزش( نخستين اليه،. فرهنگ سازمان از دو اليه اصلي تشكيل شده است

اساسي  هاي و يا شالود پايه هديگر فرهنگ سازماني، الي هيال. هاست ها و افسانه مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم، تشريفات، اسطوره

. ي سازماني اشاره داردها گروهي زيربنايي، مفروضات، باورها و فرآيندهاي فكري افراد و ها ارزشفرهنگ سازمان است كه به 

 ،ها هنجارها، سنت: اند از فرهنگ سازمان عبارت هدهند عوامل تشكيل. دهد واقع فرهنگ راستين سازمان را تشكيل مي اين اليه در

  . تشريفات و مفروضات

  :شود از عوامل ذكرشده توضيح مختصري داده مي هر يكدر اين قسمت در مورد 

  

  ها ارزش -1

ها و  واقع ايده در. ي جامعه و محيطي است كه سازمان در آن قرار داردها ارزشي فرهنگ سازمان معموالً بازتابي از ها ارزش 

  .اند هاي معتبر براي مشكالت پذيرفته شده حل عنوان راه هستند كه عمدتاً به تمايالت و نظراتي

  

  باورها -2

ي كاري و يا جمع شدن در كنار ها گروهمردم باورها يا اعتقادات گوناگوني دارند مثل اعتقاد به خدا، اعتقاد به كارايي 

بعضي از باورها مربوط به نكات جزئي زندگي روزمره . پچ كردن و پي بردن به ماجراهاي اداري محيط كار سردكن براي پچ آب

 هدهند طور كلي باورهاي شكل به. مسائلي است كه از نظر فرد، سازمان و يا جامعه اهميت زيادي دارد هو بعضي از آنها در حوز

ت را باورهاي و باورهاي مشترك اجراكنندگان تصميما) استراتژيك(تصميمات بلندمدت و كالن سازمان را باورهاي راهبردي 

افزايي فرهنگي و توفيق سازمان در تحقيق اهداف خود كمك  سو نمودن اين دو دسته باور به هم هم. نامند مي) عملياتي(كاربردي 

ي خود ها هدف به سويها صرف خنثي كردن يكديگر و باعث اخالل و مانع حركت سازمان  صورت انرژي در غير اين. كند مي

كننده روشي است  باورهاي راهنما، تعيين در واقع. كنند ا، جهت حركت باورهاي روزمره را تعيين ميباورهاي راهنم. خواهد شد

باورهاي . شوند طور روزانه انجام مي آن انجام شود و باورهاي روزمره روشي است كه كارها عمالً به براساسكه هر كار بايد 
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شوند و متناسب با  كه باورهاي روزمره، به رفتار روزمره مربوط مي ليكنند درحا ندرت تغيير مي ين بنيادي بهنراهنما مانند قوا

  .1كنند شرايط تغيير مي

  

  ي سازمانعفرآيند اجتما -3

عامل ديگري كه در ايجاد و تكوين فرهنگ سازماني مهم است، فرآيند اجتماعي سازمان است از طريق اين فرآيند افراد جاي خود 

گيرند كه چگونه جذب سازمان شوند، با هنجارها و استانداردهاي سازمان آشنا شوند و رفتار  يياد م. كنند را در سازمان باز مي

خدمت  هاي حين هاي توجيهي و قبل از خدمت و آموزش آموزش به صورت ها سازمانفرآيند اجتماعي در . مناسب را فرا گيرند

كه در . گيرند به آنها خو مي به تدريجدهند و  را تشخيص ميتدريج هنجارها و رفتارهاي مناسب   باشد و يا گاهي افراد خود به مي

  . باشد حالت اول آموزش به شكل رسمي و در حالت دوم به شكل غير رسمي مي

  .موفقيت فرآيند اجتماعي سازمان ارتباط زيادي به ماهيت فرهنگ سازمان و نوع هنجارهاي غالب در سازمان دارد

   
  ها و تشريفات سنت -4

تأكيد بر الگوها، رفتارهاي ويژه در مراسم . اند عادت پايدار شده به صورتايي هستند كه در سازمان شكل گرفته و الگوه سنتها  

هر شي، عمل، رويدادي (ها پيروي از شعارها و نمادهاي ارتباط  عمومي، نوع برخورد با كار، افراد و ارباب رجوع، تشويق به گردهمايي

  .طور انتظار متقابل آنها از سازمان است انتظارهاي سازمان از افراد و همين هكنند ، همگي بيان)ودر كه براي انتقال معني به كار مي

   
  ها اسطوره -5

الگو بازگو  به صورتها و كارهاي برجسته مؤسسات و يا مديران در گذشته را  اي از تاريخ گذشته سازمان است كه موفقيت نمونه

كه در كاركنان دلبستگي ايجاد كند و باعث شود  طوري به. روي آنها از آن الگوهاستكند و هدف آن انگيزش كاركنان و پي مي

پژوهشگر ديگري اجزاي فرهنگ سازماني را از لحاظ قابليت . آنان از عضويت در سازمان احساس غرور كنند و به خود ببالند

شامل . تر كه كمتر قابل مشاهده است يقكه در سطح عم  طوري به. كند مشاهده و تغيير و تداوم آن به دو سطح تفكيك مي

 ها ارزشاين  در واقعكه . شود كه حتي اگر اعضاي گروه هم تغيير كنند در سازمان باقي خواهند ماند ي مشتركي ميها ارزش

ه به از لحاظ توج ها سازماندر اين سطح فرهنگ به سختي قابل تغيير است در اين تفاوت افراد در . دهند رفتار گروه را شكل مي

در سطح ديگر كه قابل مشاهده است، فرهنگ الگوهاي رفتاري را نشان . شود مسائل مالي، نوآروي و يا عملكرد مشخص مي

  .فرهنگ در اين سطح قابل تغيير است. آموزند طور خودكار از كاركنان قديمي مي وارد به دهد كه كاركنان تازه مي

  :كند ا عنوان ميادگار شاين نيز براي فرهنگ سازماني سه سطح ر 
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 :مانند. شود تواند ببيند، بشنود و احساس كند مي هايي كه يك فرد مي اين سطح شامل تمام پديده :مصنوعات و ابداعات -1

  .ها، اين سطح قابل مشاهده است ها، جشن زبان، تكنولوژي، مراسم، داستان

نه بايد انجام شوند و يا در يك وضعيت جديد يي است در مورد اينكه، كارها چگوها ارزششامل  :ي حمايتيها ارزش -2

  .اين سطح كمتر قابل مشاهده است. العملي بايد از خود نشان دهد و رفتار كند يك فرد چه عكس

عنوان مثال  به. كه شامل عقايدي است در مورد اينكه يك سازمان چگونه بايد عمل كند :مفروضات اساسي -3

باال قرار  هكه داراي انديشه عالي هستند صورت بگيرد يا به وسيله افرادي كه در رتب گيري در يك سازمان توسط افرادي تصميم

    .1اين سطح قابل مشاهده نيست. دارند

  

  گيري و تداوم فرهنگ سازماني چگونگي شكل

به عوامل  در شروع فعاليت سازمان، فرهنگ در آن با توجه. شود يك واحد كوچك تأسيس مي به صورتمعموالً، هر سازمان ابتدا 

گيري فرهنگ بستگي دارد به داليل به وجود آمدن سازمان و جايگاه آن در جامعه و عوامل  شكل. گيرد سرعت شكل مي  مختلفي به

موفقيت آن از قبيل كارايي، مرغوبيت كاال، كيفيت ارائه خدمات به ارباب رجوع يا مشتريان، ابداع و نوآوري، تالش زياد و 

. گيرد شود تالش زيادي از طرف كاركنان براي موفقيت سازمان صورت مي وقتي سازمان متولد مي. نوفاداري نسبت به سازما

هاي پاداش  كه سيستم به تدريج. تالش و تصوير كاركنان از كار خود و آينده سازمان است هدرحقيقت فرهنگ نشانگر درج

گيري فرهنگ اوليه سازمان تأثيرات عميق  اين عوامل بر شكل يابند، مجموعه ها و قوانين حاكم بر كار تدوين مي مشي ها، خط سياست

نوع رفتار و طرز برخوردهايي هستند كه براي موفقيت سازمان مهم  هكنند اين عوامل از طرف سازمان رسمي مشخص. گذارد مي

  .خواهند بود

، اهداف و رفتار ها ارزش، اصول اعتقادي. كنند گيري ايفا مي بنيانگذاران و مديران ارشد، نقش اساسي در اين شكل 

سازمان بوده، اين اعتقادات و رفتارها توسط ديگر مديران سازمان به  هنوع انتظارات حال و آيند هكنند بنيانگذار سازمان مشخص

  .شود زيرمجموعه منتقل مي

. سپارند ه خاطر ميعمل مديريت است را ب همهمي كه نتيج هكارمندان رفتار مديران را پيوسته زير نظر دارند و هر واقع 

. سپارند افراد آنها را به خاطر مي. گيري فرهنگ سازمان تأثير دارد عدالت، عجله، تكبر، محبت و ديگر خصايص مديران در شكل

چه چيزهايي در ارتقاي كاركنان مهم است، چگونه بايد مسائل . خواهد اين رفتار نشانگر اين است كه سازمان واقعاً از آنها چه مي

عنوان هنجارهاي  ي كار اين قوانين را بهها گروه. دهند اينها مجموعه قوانين ننوشته رفتاري در كار را تشكيل مي ههم. كردرا حل 

  .يابد آموزند و به اين ترتيب يك فرهنگ تداوم مي وارد مي  گيرند و به افراد تازه كار پذيرفته و آنها را ياد مي

  :اين سه عامل عبارتند از. داند و نگهداري يك فرهنگ در سازمان مؤثر مياستيفن رابينز نقش سه عامل را در حفظ  
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آميز كار مورد نظر دانش،  هدف گزينش اين است كه افرادي شناسايي و استخدام شوند كه براي انجام موفقيت  :گزينش - 1

به استخدام سازمان درآيند كه متناسب با شود تا كساني  در اين مرحله سعي مي. هاي الزم را داشته باشند اطالعات، مهارت و توانايي

  .يي باشند كه سازمان براي آنها اهميت قائل استها ارزششوند كه داراي  درنتيجه كساني در سازمان پذيرفته مي. سازمان باشند

به كنند كه دست  مديران ارشد از طريق گفتار و كردار، هنجارها و معيارهايي را ارائه مي :مديريت عالي سازمان -2 

  .رسد شود و پس از طي سلسله مراتب به همه جاي سازمان مي دست مي

اگر افراد با فرهنگ . مسئله مهم اين است كه افراد با فرهنگ سازمان خو بگيرند و آن را رعايت نمايند :پذيري جامعه -3 

پذيرش و رعايت . ن رايج استشود كه در سازما سازمان آشنا نباشند پس از استخدام موجب مخدوش شدن باورها و عاداتي مي

  .نامند پذيري كاركنان مي فرهنگ سازماني را جامعه

  :شود پذيري كاركنان شامل سه مرحله مي جامعه 

هايي است كه پيش از پيوستن فرد به سازمان صورت  ها و يادگيري اين مرحله مربوط به آموزش :ـ مرحله پيش از ورود

  .گيرد مي

يابد كه در انتظارات  شود و احتماالً درمي حله فرد تازه استخدام شده متوجه واقعيت سازمان ميدر اين مر :رويارويي هـ مرحل

  .و آنچه به نظر وي واقعيت بوده است، تجديدنظر كند

آموزد در آنها  شده، مهارتهاي الزم را براي انجام كارها مي در اين مرحله فرد استخدام  :ـ مرحله دگرديسي يا تحول جامع

  .گردد گذارد و با آنان همسان مي و هنجارهاي گروهي احترام مي ها ارزشكند و به  مي تبحر پيدا

آميز انجام شود، بر ميزان تعهد فرد به سازمان و بازدهي وي اثر  طور موفقيت تحول جامع يا دگرديسي به هكه مرحل درصورتي

  ).287 ، ص1390 ز،رابين( دهد مثبت خواهد گذاشت و ميل او به رفتن از سازمان را كاهش مي

   
  سازماني نقش فرهنگ

  :اين وظايف عبارتند از. كند و وظايف گوناگوني دارد هاي متفاوتي ايفا مي در يك سازمان فرهنگ نقش

سازد و آنها را  ي موفق را برجسته ميها سازمانآنچه كه  :بخشد فرهنگ سازماني به كاركنان سازماني هويتي سازماني مي -1

خود  هتوانايي آنها در جذب، پرورش و نگهداري كاركنان بااستعداد و خالق است و كاركنان نيز به نوب. كند مي از ديگران متمايز

  .وابستگي عميقي نسبت به سازمان پيدا خواهند كرد

يي كه داراي فرهنگ قوي و توانمند هستند، كاركنان نسبت ها سازمان :سازد فرهنگ سازماني تعهد گروهي را آسان مي -2

منظور از تعهد سازماني، پيوند و وابستگي رواني به سازمان است . كنند و اهداف سازماني احساس تعهد و مسئوليت مي ها ارزشبه 

  .ي سازماني جاي داردها ارزشكه در آن احساس درگير بودن شغلي، وفاداري و باور به 

  :شود تعهد سازماني در سه مرحله ديده مي 

  .پذيرد حله فرد در سازمان نفوذ ديگران را بر خود ميدر اين مر مرحله پذيرش، -اول
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  .يابد بخش دست مي خشنودي هدر اين مرحله فرد با پذيرش نفوذ ديگران بر خود به يك رابط همانند شدن، همرحل -دوم

اي  نهي سازمان به گوها ارزشيابد  كند و درمي فرد از تعلق به يك سازمان احساس سربلندي مي دروني كردن، همرحل - سوم

نهايي خود برسد،  هكه تعهد سازماني به مرحل هنگامي. ي وي سازگار استها ارزشسازد و با  دروني او را خشنود و راضي مي

شود و وي در راه محافظت و نگهداري سازمان  آيد كه به آن اعتماد فراوان مي سپس عضو سازماني متعهد در شمار افرادي درمي

  .تعلل نخواهد كرد

كاري و  ي توانمند، معروف به داشتن معيارهاي سختها سازمان :كند زماني ثبات نظام اجتماعي را ترغيب ميفرهنگ سا -3

براي نمونه كاركنان بايد معيارهاي نظافت و آراستگي را رعايت كنند و ضوابط انجام دادن وظيفه . باشند هاي دقيق مي كنترل

  .آيد كوشي در سازمان به وجود مي ه از تعهد و هيجان و سختبدين ترتيب فضاي آكند. طور مشخص تعيين شده است به

سازمان يا فرهنگ قوي با كمك نمودن به اعضاي خود  :كند فرهنگ سازماني به شكل دادن رفتار كاركنان كمك مي -4

د تا كاركنان براي آورن اي را فراهم مي ي موفق زمينهها سازمانلذا . دهد بردن به محيط كار خود رفتار آنان را شكل مي براي پي

  .ترين مرتبه آغاز كنند تا با اصول بنيادي كار آشنا شوند آشنايي به تمام ابعاد سازماني و مشكالت آن، شغل خود را از پايين

هايي براي مديريت  فرهنگ سازماني با ايجاد محدوديت  :گذارد عملكرد مديريت تأثير مي هفرهنگ سازماني بر وظايف و نحو - 5

. تواند هر عمل مدير بايد مورد تأييد فرهنگ سازمان قرار گيرد تواند انجام دهد و چه كاري را نمي كه مدير چه كاري مي كند بيان مي

از آنجايي كه . نخواهد بود و از سوي اكثريت اعضاي سازمان مورد تأييد قرار نخواهد گرفت ها ارزشصورت مطابق با  در غير اين

ريزي، سازماندهي، تأمين نيروي انساني و هدايت و كنترل جاري است،  مديريت ازجمله برنامه گيري در تمام وظايف تصميم هوظيف

بنابراين فرهنگ قوي و . كند عملكرد مديريت و نوع انجام دادن وظايف آن ايفا مي هاي را در نحو عامل فرهنگ سازماني نقش عمده

  ).26- 25، صص 1389 نيازآذري، تقوايي يزدي،( ها دارد مينهگيري مديريت در تمام ز سزايي در عمل تصميم مقتدر، تأثير به

   
  قدرت فرهنگ

توان بر  ي سازماني را ميها فرهنگميزان قدرت و اقتدار . گردد قدرت فرهنگ با ميزان تأثير و نفوذ آن بر رفتار سازماني تعيين مي

ي غالب سازماني ها ارزشبه  اعضايزان تعهد م) ي غالب و بها ارزشتعداد اعضاي متعهد به ) حسب دو معيار بسيار مهم الف

گذارد و ميزان قدرت و  عوامل متعددي در درون سازمان و بيرون سازمان وجود دارد كه بر قدرت سازمان تأثير مي. تعيين كرد

رشد و  اندازه و گستردگي سازمان، تعداد تركيب نيروي انساني،: برخي از اين عوامل عبارتند از. كند ضعف آن را تعيين مي

، باورها و هنجارهاي يك ها ارزشكه  هنگامي. جايي پرسنل و تغيير مديريت سازمان پويايي سازمان در طول زمان، ميزان جابه

سرعت  طور روشن و واضح بيان شوند و حفاظت و نگهداري شوند و از سوي تعداد زيادي از افراد حمايت شوند به سازمان به

  .ي، يك فرهنگ قوي استكند، چنين فرهنگ گسترش پيدا مي

اگر رضايت و . ي فرهنگ استها ارزشتوافق در ميان اعضاي يك سازمان در اهميت به باورها و  هكنند فرهنگ قوي مشخص  

و باورها وجود داشته باشد، آن فرهنگ يك فرهنگ قوي و اگر توافق اندك باشد، فرهنگ ضعيف  ها ارزشتوافق در مورد اهميت 
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ي كليدي سازمان بيشتر مورد قبول واقع گردد و باعث شود كاركنان تعهدشان به آن ها ارزشيي كه در آنها ها سازمانبنابراين . است

  .تر است بيشتر شود آن فرهنگ قوي ها ارزش

جايي كاركنان را  نويسد از نتايج عمده وجود فرهنگ قوي اين است كه جابه استيفن رابينز در مورد تأثر فرهنگ قوي مي 

باعث  نظر اتفاقنظر كامل داشته باشند، اين  جايگاه و محل آن اتفاق هشود كه اعضاي سازمان دربار و موجب مي دهد كاهش مي

گردد تا تداوم رويه در رفتار  يك فرهنگ قوي سازماني موجب مي. شود انسجام، وفاداري و ايجاد تعهد زياد نسبت به سازمان مي

قوانين و مقررات موجب خواهند شد كه سازمان نتواند نظر برقرار . سازمان گرددتشديد شود و جايگزين قوانين و مقررات رسمي 

  .بيني نمايد كند و به رفتارهاي ما تداوم رويه بدهد و امور را پيش

يي كه داراي فرهنگ قوي هستند، ها سازمان. كنند را از لحاظ قدرت فرهنگي از يكديگر متمايز مي ها سازماننظران  صاحب 

يي كه داراي فرهنگ ضعيف هستند، ها سازمانكه  درحالي. و مفروضات بنيادي سازمان وفادارند ها ارزشبه  ها سازماناعضاي 

يي با فرهنگ قوي، وفاداري و ها سازماندر . يابد كاهش مي اعضاتوافق كلي و احساس تعهد نسبت به سازمان در بين 

و مفروضات منفي  ها ارزشكه  صورتي بايد توجه داشت در. دياب جايي كاركنان كاهش مي شناسي تقويت يافته و جابه وظيفه

مطالعات . گيرد سختي صورت مي  شده و براي سازمان مضر بوده و تغيير آن به ها ارزشپاداش داده شود منجر به ترويج آن 

ي و نوآوري يك براي دستيابي به تعال ها سازماني قوي و مثبت در ها فرهنگكارشناسان و متخصصين نشان داده است، وجود 

  .ضرورت است

آنها بر  ههمگي داراي فرهنگ هستند ولي هم ها سازمانرسيم كه، اگرچه  با توجه به نظرات متخصصين به اين نتيجه مي 

وجود فرهنگ قوي و مثبت است كه منجر به افزايش رضايت شغلي كاركنان شده و احتمال اينكه . كاركنان تأثير برابر ندارند

شود براي نوع رفتار  دهد و راهنمايي مي اين نوع فرهنگ ثبات رفتاري را افزايش مي. يابد ترك كنند، كاهش ميآنها كارشان را 

تواند  كه حتي مي طوري سازي سازمان و جانشيني است براي قوانين و مقررات به در سازمان و ابزاري قدرتمند است براي رسمي

شود كه افراد در  كند و باعث مي هنگ ذهن و روح را مانند بدن كنترل ميزيرا فر. نافذتر از كنترل رسمي سازمان عمل كند

 در. شود اي كه منجر به كار بهتر و عملكرد بيشتر مي گونه دهند پيدا كنند، به سازمان احساس بهتري نسبت به كاري كه انجام مي

كه اگر فرهنگ  درحالي. و مثبت استشود آن فرهنگ قوي  وري باالتر مي كه فرهنگ منجر به عملكرد بهتر و بهره صورتي

شود و منجر به هرج و مرج در  سازماني پراكنده و متفرق شده پيوستگي نداشته باشد اين فرهنگ، يك فرهنگ ضعيف قلمداد مي

  ).27-26، صص 1389 نيازآذري، تقوايي يزدي،( وري سازمان دچار آسيب خواهد شد سازمان شده و عملكرد و بهره

   
  ها فرهنگ و پاره) البغ(فرهنگ مشترك 

شخصيت متمايز سازمان  هدهند كه نشان. شود، منظور فرهنگ مسلط و غالب آن سازمان است فرهنگ سخن گفته مي هوقتي دربار

فرهنگ مشترك سازمان يا فرهنگ غالب . پاره فرهنگ هستند يكسريداراي يك فرهنگ غالب و  ها سازمانبسياري از . باشد مي
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و واحدهاي مختلفي در سازمان  ها گروهشود و چون افراد،  ي است كه توسط بيشتر اعضاي سازمان حفظ ميي اصلها ارزشبيانگر 

  .فرهنگ در داخل فرهنگ كلي و غالب سازمان هستند وجود دارد، هركدام داراي پاره

در عين حال . اري دارنداي ببينند كه باورهاي مشترك ك ممكن است خود را مانند گروهي كامالً منسجم يا خانواده ها سازمان

نگرش خاص به موضوعات مختلف  هر يكاند و  ي فكري مختلف تشكيل شدهها گروهي ديگري نيز وجود دارند كه از ها سازمان

 گردند يي در سازمان ميها فرهنگ ها و تصورات گوناگون نسبت به مسائل سازمان موجب پديد آمدن پاره اين نگرش. دارند

  ).28ص  ي،نيازآذري، تقوايي يزد(

   
  فرهنگ سالم و فرهنگ بيمار

كه باورهاي  طوري به. اند، باورهاي راهنما و باورهاي روزمره طور كه قبالً اشاره شد، در هر سازمان باورهاي افراد دو گونه همان

هايي كه مربوط باور. شوند باورهاي راهنما خود به دو دسته تقسيم مي. كنند راهنما نسبت حركت باورهاي روزمره را تعيين مي

مديريت و هدايت سازمان هستند  هو باورهايي كه در خصوص نحو) باورهاي بروني(هدايت كردن كار  هشوند به نحو مي

  .دهند كه تركيب اين دو باور زيربناي فلسفي سازمان را تشكيل مي) باورهاي دروني(

در كند در اين حالت  در تحقق اهداف خود كمك ميافزايي فرهنگي و توفيق سازمان  سو نمودن اين دو دسته باور به هم هم

صورت  ولي در غير اين. اند اند و فرهنگ سازماني سالمي را به وجود آورده باورهاي روزمره از باورهاي راهنما سرچشمه گرفته واقع

رهنگ سازماني ي خود خواهد شد و فها هدف به سويها صرف خنثي كردن يكديگر و باعث اخالل و مانع حركت سازمان  انرژي

  .آيد ناسالم به وجود مي

بايست هميشه توسط باورهاي راهنما تعيين و به پيش روند و باورهاي  استانلي ديويس معتقد است كه استراتژي سازمان مي 

اي اگر باورهاي راهنما استراتژي سازمان را به حركت درنياورند باوره. اي را به عهده گيرند روزمره هرگز نبايد چنين وظيفه

  .شوند كه در آينده مشكالت زيادي براي سازمان به وجود آيد روزمره اين كار را خواهند كرد و باعث مي

ها و نيازهاي شخص و وظايف سازمان شكل گرفت،  احتياج براساسكه، فرهنگ  قابل توجه اين است كه هنگامي هنكت 

وجودي فرهنگ سازمان  هپس از مدتي بنا به داليلي از فلسفولي . ممكن است در ابتدا در خدمت فعاليت سازمان و مديريت باشد

در اين زمان به علت عدم توجه مديريت به قدرت عمل اين . صورت يك پديده مستقل شروع به فعاليت كند  فاصله بگيرد و به

  .في و غالب شودكرد تبديل به يك فرهنگ ايستا، من پويا، مثبت و سالم عمل مي به صورتدست پنهان، فرهنگي كه در ابتدا 

بلكه هر فردي كه به . كس در ابتداي ورود به سازمان آموزش نديده است كه چگونه عمل كند آنچه مسلم است هيچ 

تر  هرچه گروه با هم متحدتر باشند آموزش سريع. شود آرام به او تعليم داده مي به صورتشود رفتار مورد انتظار  سازمان وارد مي

اند، از نظر ظاهر، اجراي وظايف،  فراطي گروهي از كاركنان كه براي مدت طوالني با يكديگر بودهدر حالت ا. شود انجام مي

فكري در جهت مثبت باشد توفيق سازمان  حال اگر اين توافق و هم. كنند فكر و صحبت كردن عيناً همانند يكديگر عمل مي

  .ي خود خواهد شدها هدف به سويصورت فرهنگ به وجود آمده مانع حركت سازمان  حاصل شده در غير اين
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و  ها ارزشمترقي صورت گرفته نشان داده است كه وجود  ها سازماننتايج تحقيقاتي كه توسط پيترز و واترمن در مورد  

ي مترقي را ها سازمانموجبات ترقي و پيشرفت آنها را فراهم نموده باورهاي اساسي كاركنان  ها سازمانباورهاي اساسي در اين 

  :زير خالصه نمود به صورت توان مي

  ؛اعتقاد به بهترين بودن -1

  ؛اعتقاد به مهم دانستن جزئيات كار و خوب انجام دادن آن -2

  ؛اعتقاد به اهميت يكايك افراد -3

  ؛اعتقاد به كيفيت عالي فرآورده و خدماتي كه همراه آن است -4

  ؛تيجه آماده باشند كه از ناكامي پشتيباني كننداعتقاد به آنكه بيشتر اعضاي سازمان بايد نوآور باشند و درن -5

  ؛منظور باال بردن ميزان تماس و ارتباط ميان افراد سازمان اعتقاد به اهميت حالت غير رسمي به -6

  ).29-28، صص 1389 نيازآذري، تقوايي يزدي،( اعتقاد به پذيرفتن اهميت رشد و منافع اقتصادي -7

   

  سازماني) جو(فضا 

هاي يك سازمان  بردن به پويايي فضا يك ابزار ذهني براي پي. فاهيم مرتبط با فرهنگ سازمان جو سازمان استيكي ديگر از م

  .سنجد هاي افراد را در سازمان مي جو يا فضاي سازماني ميزان برآورده شدن خواسته. است

نساني است كه در آن كاركنان يك فضا يا جو سازماني، پيرامون ا: كند كيت ديويس نيز فضاي سازماني را چنين تعريف مي

فضاي . تواند بر انگيزش، كاركرد، خشنودي شغل اثر بگذارد كه فضاي سازماني مي طوري به. پردازند سازمان به كار خود مي

ن كاركنان سازما. يابد سازماني از راه پديد آوردن انتظاراتي كه كاركنان براي رفتارهاي مختلف نياز دارند به اين مقصد دست مي

  .مند شوند ها بهره ها و ناكامي ها، خشنودي بر پايه ادراكي كه از فضاي سازمان دارند متوقع خواهند بود از نوعي پاداش

: اند هاي فردي بوده است و جزئيات آن را چنين شرح داده در توصيف جو سازماني فيدلر و شمرز تأكيدشان بيشتر بر جنبه

اند  هاي سازمان و ديگران جو سازمان را به شكلي تعريف كرده جديد و تعارض بين بخشحمايت مديريت، توجه به كاركنان  هدرج

پذيري و حمايت را در  گيري، نوع پاداش، ريسك آزادي كاركنان در تصميم ههاي سازماني، كاغذبازي اداري، درج كه محدوديت

  .گيرد بر مي

  :گيرد وارد زير مورد بررسي قرار ميسازماني احساسات و ادراكات كاركنان در م) جو(فضا  هدر مطالع

هاي موجود در سازمان  احساسي كه كاركنان در مورد قيدوبندهاي گروه، ميزان مقررات، قانونمندي و رويه :ساختار -1

  .دارند

  .وظايف محوله به افراد هاحساسي در مورد خودكنترلي و نداشتن كنترل مجدد در مورد هم :پاسخگويي -2

  .هاي مثبت به جاي تنبيهات رايج در سازمان شي از دريافت پاداش براي انجام كار خوب با تأكيد بر پاداشاحساس نا  :پاداش - 3

  .شده هاي محاسبه ميزان خطرپذيري و تهور در شغل و تأكيد بر ريسك :خطرپذيري -4
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  .احساس خوبي كه بين اعضاي سازمان رايج است :صميميت -5

  .از باال به پايين و از پايين به باال تأكيد و پشتيباني دوجانبه :حمايت -6

  .درك اهميت صريح بودن اهداف و تأكيد بر انجام كار خوب :استانداردها -7

احساس ميزان پذيرش عقايد مختلف توسط كاركنان و مديران و ميزان تأكيد موجود بر غيرقابل حل دانستن مشكالت   :تضاد - 8

  .به جاي رفع آنها

  .ارزش به حساب آوردن در انجام كار تيمي ازمان و اينكه عضو بااحساس تعلق به س :هويت -9

   
  :كند پژوهشگر ديگري شش بعد سازماني را براي مطالعه فضاي سازماني عنوان مي

طوري كه قبالً اشاره  همان .روشني در كار، تعهد و دلبستگي، معيارهاي كار، احساس مسئوليت، قدرشناسي و كار در گروه

كه توسط داگالس،   y  و X هاي اين دو مفهوم در نظريه. و جو سازماني از مفاهيم مرتبط با يكديگر هستندشد فرهنگ سازمان 

عنوان افرادي تنبل كه نياز به كنترل شديد هستند  كاركنان به X در نظريه. خوبي قابل تفكيك هستند گور بيان شده به مك گري

شود كه همين امر  ش و به كارشان عالقمند هستند به رشد آنان توجه ميكو افراد سخت Y هكه در نظري حالي در. شوند مطرح مي

به سازماني وارد  Yهي نظريها ارزشحال اگر تعداد زيادي از افراد با . شود منجر به افزايش انگيزش، استقالل و خودهدايتي مي

ن مشكل ناشي از اين است كه اي. آيد در آن حاكم است مشكل جوي در سازمان به وجود مي X ي نظريهها ارزششوند كه 

بنابراين جو سازماني از طريق مواجه فرد با فرهنگ موجود در . كاركنان در ارزش فرهنگي مسلط بر سازمان با هم شريك نيستند

  .شود سازمان به اين پديده مرتبط مي

  :فضاي فرهنگ سازماني عبارتند از هكنند مطالعات صورت گرفته، عوامل تعيين هبر پاي 

و هنجارهاي گروه كار و پيامدهاي آن برانگيختن و انگيزش، تندرستي كاركنان  ها ارزشهاي مديريت، رفتار فردي و  نظام

  ).31- 29، صص 1389 نيازآذري، تقوايي يزدي،( و نگهداري آنان در سازمان و باالخره عملكرد سازماني است

  

  عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان

يك به نحوي بر فرهنگ يك  توان معرفي كرد كه هر شماري را مي با فرهنگ عوامل بيبا توجه به وسعت موضوعات مرتبط 

اوضاع اقليمي، موقعيت جغرافيايي، مذهب، : اين عوامل اصلي و عمده عبارتند از. گذارد جامعه در نتيجه يك سازمان تأثير مي

باشند و عامل  از عوامل فوق در ايجاد و تقويت يا توسعه فرهنگي مؤثر مي هر يك) در سطح خرد و كالن(نظام حاكم بر جامعه 

از  هر يكباشند و عامل تاريخي نيز در  از عوامل فوق در ايجاد و تقويت يا توسعه فرهنگي مؤثر مي هر يكتاريخي نيز در 

 ها سازمانسازد اين است كه رهبران اين  مي متمايز ها سازماني عمومي را از ديگر ها سازماناما آنچه كه . عوامل فوق جريان دارد

آيد،  اي در ادارات به وجود مي قوانين پيچيده اداري مداخالت سياسي، تغييراتي كه درنتيجه انتخابات دوره: با فشارهايي از قبيل
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صالحيت كمي در  ها سازماندر چنين حاالتي رهبران . هاي شغلي و اهداف ناسازگار مواجه هستند تصدي نسبتاً كوتاه در موقعيت

  .سازند زيرا كه عوامل فوق خود به خود فرهنگ سازمان را متأثر مي. نفوذ بر فرهنگ سازماني دارند

بايد توجه داشت كه فرهنگ سازماني با فرهنگ جامعه . عامل ديگري كه بر فرهنگ سازمان تأثير دارد، فرهنگ جامعه است

تفاوتهايي  ها سازمانآورد كه با فرهنگ ديگر  يژه و خاص خود را به وجود ميهر سازماني فرهنگ و. رابطه دوطرفه ظريفي دارد

اما هميشه از طرف فرهنگ . شود فرهنگ سازمان مجموعه معاني و معارفي است كه در داخل سازمان ساخته و پرداخته مي. دارد

گذارد و  تأثير مي ها سازمانجامعه بر فرهنگ فرهنگ . گيرد وسيع جامعه فرآيندهاي اجتماعي و تاريخي مورد تأثير و تأثر قرار مي

  ).31ص  نيازآذري، تقوايي يزدي،( ي سازماني نيز بر روند حركت فرهنگي جامعه تأثير خود را دارندها فرهنگ

   
  يانواع فرهنگ سازمان

براي تشخيص نظران  رو صاحب از اين. ي مختلف ضروري استها فرهنگ هبراي شناسايي فرهنگ يك سازمان، مطالعه در زمين

  :بندي نمود توان طبقه انواع فرهنگ سازماني را به شرح زير مي. اند هايي را ارائه نموده نوع فرهنگ شاخص

  

  الگوي اقتضايي

يي با ها سازمانفرهنگ مكانيكي در . ي زير متصور استها ويژگيالگوي اقتضايي دو نوع فرهنگ مكانيكي و ارگانيكي با  براساس

فرهنگ   .است هاي استاندارد ها و رويه هاي مشترك بيشتر متوجه ساختار رسمي، قوانين و مقررات، روشفرهنگ مكانيكي، باور

يي با فرهنگ ارگانيك، باورهاي مشترك عموماً بر ساختار غير رسمي و بيشتر تأكيدها بر نتيجه و عملكرد ها سازمانارگانيكي در 

  .است نه وسيله و ابزار كار

   
  محيط و استراتژي سازمان الگوي ارتباط فرهنگ با

سو ارتباط ميان نيازهاي محيطي و تأكيد استراتژيك سازمان و از سوي ديگر نوع  دانيل دنيسون الگويي را ارائه كرده كه از يك

الگوي دنيس از يك ماتريس دوبعدي تشكيل شده كه يك بعد آن درجه تغيير . دهد  فرهنگ سازماني سازگار با آنها را نشان مي

از برخورد نيازهاي محيطي و تأكيد . دهد را نشان مي) دروني يا بيروني(بات محيط و بعد ديگر نوع تأكيد استراتژيك و يا ث

با نوع تأكيد استراتژيك و درجه ثبات محيطي مرتبط با  هر يكگيرد كه  استراتژيك سازمان چهار نوع فرهنگ سازمان شكل مي

  .آن سازگاري دارد

   
گيرد كه تأكيد  پذيري زيادي برخوردار است در حالي شكل مي ين نوع فرهنگ كه از انعطافا :فرهنگ سازگاري) الف

پذيري و تغيير در سمت نيازهاي  گيري از انعطاف سازمان نياز زيادي دارد كه با بهره. استراتژيك سازمان بر محيط بروني است

تواند سازمان را در  ا و هنجارهاي رفتاري است كه ميدر فرهنگ سازگاري نوعي از باوره. رجوع حركت كند مشتري و يا ارباب
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كشف، تفسير و ترجمه نمادهاي محيطي در قالب رفتارهاي نوين پشتيباني كند اين نوع سازمان بايد به نيازهاي محيطي پاسخ 

  .شتابنده بدهد، ساختار خود را تندگونه تعديل كند و الزامهاي نوين را به آساني به كار گيرد

فرهنگ . اما به تغييرهاي شتابنده رودررو نيست. شود به محيط بروني توجه مي ها سازماندر اين نوع  :رسالتيفرهنگ ) ب 

هاي  انتظار اين فرهنگ از انسان. سازد ي سازمان استوار ميها هدفرسالتي تأكيد اساسي خود را بر يك ديد مشترك نسبت به 

. دارد هاي شغلي وظايف جاري برمي است كه گامي فراتر از تبيين نقشسازماني، شناخت ژرفي از رسالت و مأموريت سازمان 

  .ي آرماني دوردست استها هدفنگري و دستيابي به  گيري استراتژيك سازمان آينده تكيه اصلي بر سمت

تأكيد نخستين اين فرهنگ دخالت دادن و مشاركت كاركنان در كارها با توجه به انتظارهاي در  :فرهنگ مشاركتي) ج 

از . ال تغيير و شتابنده محيط برون سازماني است هدف سازمان در اين حالت پاسخگويي تند به محيط و افزايش بازدهي استح

ديدگاه فرهنگ مشاركتي دخالت و شركت كاركنان در كارهاي سازمان آفريننده حس مسئوليت و تعلق در افراد سازماني است 

  .شود اي بيشتر مي فزاينده ههاي سازمان به نحو و فعاليت ها هدف كه در راستاي آن ميزان تعهد افراد نسبت به

فرهنگ تداوم از . سازماني در رابطه با ثبات نسبي محيط است تأكيد اين فرهنگ بر محيط درون :فرهنگ تداوم) د 

يگر عناصر فرهنگي تماماً ها و د نمادها، تشريفات، اسطوره. كند كسب و كار پشتيباني مي هبيني شده در ادار روندهاي منظم و پيش

اين فرهنگ، . كنند هاي برپا شده عمل مي ها و رويه مشي در سمت تثبيت وضع، ايجاد و همكاري، حفظ سنت و پيروي از خط

دهد و تالش اصل سازمان را متوجه افزايش همكاري  تر قرار مي پايين هدخالت و مشاركت انسانهاي سازماني در كارها را در رتب

  1.داند هاي مشخص و دستيابي به كارايي و يكپارچگي سيستم مي ن در چارچوبميان كاركنا

  

  مفهوم و تعريف اخالق 

كند، ملكاتي كه مربوط به قواي نباتي و حيواني و انساني  علم اخالق عبارت است از فني كه پيرامون ملكات انساني بحث مي

جدا سازد و معلوم كند كدام يك از ملكات نفساني انسان خوب  ها را از رذائلش كند كه فضائل آن اوست، به اين فرض بحث مي

ها خود را با فضائل بيارايد،  يك بد و رذيله و مايه نقص اوست، تا آدمي بعد از شناسايي آن و فضيلت و مايه كمال اوست، و كدام

ر اجتماع انساني ستايش عموم و ثناي و از رذائل دور كند و در نتيجه اعمال نيكي كه مقتضاي فضائل دروني است، انجام دهد تا د

  ). 1379طباطبايي، (جميل، جامعه را به خود جلب نموده، سعادت علمي و عملي خود را به كمال برساند 

باشد، به  مي) بر وزن افق( »ُخُلق«و ) بر وزن قفل( »خلق«جمع  »اخالق«: در تعريفي ديگر راجع به اخالق چنين آمده است

گردد، خلق به معني هيئت و شكل و صورتي است  ، اين دو واژه در اصل به يك ريشه باز مي»مفردات«در كتاب  »راغب«گفته 

: توان گفت بنابراين مي. شود بيند و خلق به معني قوا و سجايا و صفات دروني است كه با چشم دل ديده مي كه انسان با چشم مي
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ضي از دانشمندان، گاه به بعضي از اعمال و رفتاري كه از خلقيات اخالق مجموعه صفات روحي و باطني انسان است و به گفته بع

  ). اولي اخالق صفاتي است و دومي اخالق رفتاري(شود  شود، نيز اخالق گفته مي دروني انسان ناشي مي

استاد شهيد مطهري اخالق را نوعي . »اخالق شكفتن آدمي در مسير حيات معقول است«از نگاه عالمه محمدنقي جعفري، 

. داند؛ با اين تفاوت كه تربيت در حوزه حيوانات، و اخالق در حوزه انسان است ربيت، به معناي كسب خلق، حالت و عادت ميت

ايشان . شود ها، مبناها و معيارهايي داشته باشد كه در مفهوم تربيت مشاهده نمي همين ويژگي باعث شده كه علم اخالق، مالك

آزادي از آن « :سازد شرايط مساعدتري را براي رشد اخالقي آدمي و شخصيت او فراهم ميمعتقد است كه محيط آزاد، زمينه و 

  . »كند، خوب است كند و گوهر انسان در محيط آزاد بهتر و بيشتر رشد مي جهت كه بشر را وارد صحنه تنازع بقا مي

اند و  اند، فراتر از اجتماع شكل گرفته يي است كه بيرون از فرد و جامعهها ارزشطور كلي، اخالق دربردارنده مفاهيم و  به

يي چون نيكي و بدي، زيبايي و عطوفت ها ارزش. اخالق جايي در فاصله ميان آگاهي و اشياست. اند صاحب نوعي هستي خارجي

و  اينجاست كه سخن گفتن از اجتماع. اند اند و به همين دليل جزئي از ساختمان آگاهي انسان شده جزيي از ساختمان زبان شده

بنابراين انگشت نهادن بر اجتماعي كه . اي هستي جهاني و هميشگي دارد زيرا كه زبان، گونه. گريز دشوار است هاي ارزش انسان

هاي اخالقي دگرگون  ناپذيرند اما معاني و جايگاهشان در نظام زوال ها ارزش. ناپديد شده باشند، امري محال است ها ارزشدر آن 

  . شود مي

زند، شكل مستمري ندارد؛  توان تعريف كرد، و آن اين كه گاه فعلي كه از انسان سر مي طريق آثارش نيز مي را از »اخالق«

دليل به اين است ) مانند امساك در بذل و بخشش و كمك به ديگران(زند  ولي هنگام كه كاري به طور مستمر از كسي سر مي

  . نامند ، آن ريشه را خلق و اخالق ميكه يك ريشه دروني و باطني در اعماق جان و روح او دارد

خلق همان حالت نفساني است كه انسان «: گويد مي» تهذيب االخالق و تطهير االعراق«در كتاب » مسكويه  ابن«اينجاست كه 

  ).51 االخالق، ص تهذيب(» .كه نياز به تفكر و انديشه داشته باشد آن كند بي را به انجام كارهايي دعوت مي

بدان كه خوي عبارت از هيئتي « : جا كه مي گويد آورده است و آن» حقايق«مرحوم فيض كاشاني در كتاب  همين معني را

  ).54 ص حدائق الحقائق،(شود  استوار با نفس كه افعال به آساني و بدون نياز به فكر و انديشه از آن صادر مي

چشمه پديد آمدن كارهاي نيكو است و اخالق خوب ملكاتي كه سر« :كنند و به همين دليل اخالق را به دو بخش تقسيم مي

جا  و نيز از همين. گويند شود، و آنها كه منشأ اعمال بد است و به آن اخالق بد و ملكات رذيله مي و ملكات فضيله ناميده مي

آن سخن ها و آثار  اخالق علمي است كه از ملكات و صفات خوب و بد و ريشه« :توان علم اخالق را چنين تعريف كرد مي

هاي اكتساب اين صفات نيك و راه مبارزه با صفات بد و آثار هريك را در فرد و جامعه  ، سرچشمه»و به تعبير ديگر«گويد  مي

  . »دهد مورد بررسي قرار مي

كسي شود؛ مثالً، اگر  اطالق مي »اخالق«طور كه گفته شد، گاه به آثار عملي و افعال ناشي از اين صفات نيز واژه  البته همان

كند  اين اخالق بدي است، و بالعكس هنگامي كه بذل و بخشش مي: گويند دهد به او مي پيوسته آثار خشم و عصبانيت نشان مي
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اين دو، علت و معلوم يكديگرند كه نا م يكي بر ديگري اطالق  در واقعاين اخالق خوبي است كه فالن كس دارد؛ : گويند مي

  . شود مي

كنيم يكسان است، از  هايي كه ما مي اند كه از نظر نتيجه با تعريف اخالق را چنان تعريف كرده ها نيز علم بعضي از غربي

علم اخالق عبارت است از تحقيق «: گويد خوانيم كه مي مي» ژكس«از يكي از فالسفه غرب به نام  »فلسفه اخالق«جمله در كتاب 

  ). 9 فلسفه اخالق، ص(» .گونه كه بايد باشد در رفتار آدمي به آن

مجموع قوانين رفتار « :گويد در تعريف علم اخالق مي) مانند فولكيه(هاي متفاوتي دارند  كه بعضي ديگر كه بينش حالي در

  ). 10 االخالق النظريه، ص( »تواند به هدفش برسد، علم اخالق است كه انسان به واسطه مراعات آن مي

  

  گانه  اخالق در مكاتب سه

است از بعد نظري بستگي به اين دارد كه در مكاتب اخالقي چه تئوري را قبول كرده باشيم و كدام  اين كه چه رفتاري اخالقي

گانه  مكاتب اخالق سه. انگاريم دانيم و برخي ديگر را غيرموجه مي قاعدتاً برخي از رفتارها را موجه مي. تئوري را پذيرفته باشيم

  : عبارتند از

 گرايي؛  اخالق وظيفه •

 ايي؛ گر اخالق نتيجه •

 . محور اخالق فضيلت •

پدر اين مكتب امانوئل كانت، . است »گرايي اخالق وظيفه«زمين مطرح شده است،  يكي از مكاتب مهمي كه در مغرب) الف

گران اخالقي بنا بر دستورات عقل عملي و به اقتضاي  براساس اين نظريه، كنش. فيلسوف مشهور آلماني قرن هيجدهم است

بندي  طاليي صورت  توان در قاعده يك تقرير از سخنان كانت را مي. ساحت اخالق، بايد عمل نمايندخودمختاري خويش و در 

. اخالق كانتي سخن گفت  توان درباره به نحو ديگري نيز مي. »با ديگران چنان رفتار كن كه خوش داري با تو رفتار كنند« :كرد

فارغ از . ق كانتي، انسان از پيش خود به لحاظ اخالقي واجد ارزش استدر اين تلقي عالوه بر اين، توجه داشته باشيم كه در اخال

  . …نژاد، جنسيت، مذهب، رنگ پوست، و 

به همين دليل . هر انساني از آن حيث كه انسان است، بايد تكريم شود و تخفيف انسانيت او تحت هيچ شرايطي مجاز نيست

گري متضمن نقض  داري و روسپي زيرا معتقد است برده. مخالف استبه جهت اخالقي ... گري و  داري، روسپي كانت با برده

  . مندي انسان، قلب دستگاه اخالقي كانت است اصل غايت. شود انسانيت انسان است و در واقع فرد به يك شي فروكاسته مي

بتني است بر اطالق و وابسته به سياق بودن دستورات و احكام اخالق از كانت بپرسيم پاسخ او به اين سؤال م  اگر درباره

  . اند و غيروابسته به سياق احكام اخالقي جهان شمول. ناپذير بودن احكام اخالقي استثنا

، كه به آثار و نتايجي »گرايي اخالق نتيجه«در مقابل اخالق كانتي، يك نحله بزرگ ديگر در غرب به وجود آمده به نام ) ب

الملل نظر افكنيم،  ها و بين كشورها در سطح بين ناسبات و روابط شخصي بين انساناگر به م. شود، توجه دارد كه بر افعال بار مي
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تر از اين مناسبات بر مبناي كسي لذت و دفع درد و رنج بنا نهاده  در واقع، بيش. بحث لذت، منفعت يا نتيجه بسيار كاربرد دارد

هاي مختلفي دارد كه  گرايي، شاخه نتيجه. ترين لذت و منفعت باشد شود، يعني فعلي خوب است كه متضمن كسب بيش مي

  . انگار است ها اخالق فايده مشهورترين آن

تر از اين كه به اصول اخالقي احتياج داشته باشيم، بايد  بر اين رأي است كه ما بيش »محور اخالق فضيلت«مرحله سوم، ) ج

محور بايد به مدد ورزيدن و ممارست كوشيد تا  فضيلت هاي اخالقيون مطابق با آموزه. بكوشيم تا متخلق به فضايل اخالقي باشيم

هاي نظري، احتياج به تربيت  تر از گفتگو و بحث در واقع اخالقي عمل كردن بيش. فضايل اخالقي در افراد نهادينه شود

  . وندفضائل اخالقي بايد ملكه كنشگر اخالقي ش. ها صادر شود هايي دارد كه به صرافت طبع، عمل اخالقي از آن انسان

. كند گرا هستند و معتقدند صرف باور و عقيده براي بروز فعل اخالقي كفايت مي در ميان اخالقيون كساني هستند كه درون

گراها معتقدند عالوه بر عقيده و تلقي به قبول كردن، عنصر اراده هم بايد به آن اضافه شود تا فعل اخالقي موجه  در مقابل، برون

   ).1388دباغ، (صادر شود 

  

  اخالق سازماني 

شود كه براساس آن نيك و بدهاي  ، باورها، اصول، مباني، بايدها و نبايدها تعريف ميها ارزشاخالقيات به عنوان سيستمي از 

  ). 1380الواني، (گردد  شود و عمل بد از خوب متمايز مي سازماني مشخص مي

چه كسي در . ند كه چه چيزي خوب و چه چيزي بد استشوند تا تصميم بگير با اتكاء به اصول اخالقي مديران قادر مي

گيري،  بنابراين مديران در انجام وظايف خود نظير تصميم. پيمايد رود و چه كسي راه نادرست را مي سازمان به راه درست مي

  . توانند با قاطعيت عمل كنند ارزشيابي، نظارت، تشويق و تنبيه بدون وجود يك نظام اخالقي در سازمان نمي

اگر اخالق در زندگي كاري انسان وجودو حضور داشته باشد، كار كردن شيرين و توأم با رضايت شغلي و احساس 

ترين  خطرناك. شود مندي و خودشكوفايي از يك سو و رضايت مردم و پيشرفت امور و شكوفايي كار از ديگر سو مي رضايت

است كه در اين صورت هيچ چيز در امان نخواهد ماند و انسانيت رويداد انساني انحطاط اخالقي و شكسته شدن مرزهاي اخالقي 

زيرا وقتي انسان از محدوده فردي خارج . اي برخوردار است ريزد، و اين امر در امور اداري از جايگاهي خطير و ويژه انسان فرو مي

د، اگر اخالق نيك حاكم بر روابط انساني ياب گيرد و اين پيوند صورتي سازماني مي ها قرار مي شود و در پيوند با ديگر انسان مي

  . به همين دليل است كه واالترين مالك در هر سازمان متخلق بودن افراد به اخالق انساني است. شود نباشد، فاجعه چندين برابر مي

ري گزا نظم و انضباط كاري، مهرورزي، دادورزي، حسن خلق و معاشرت، مشاورت، تواضع، فروتني، وفاي به عهد، خدمت

هاي روزگار و بسياري از صفات خوب و حسنه ديگر از جمله  داري و مدارا با ناماليمت به مردم، تكريم ارباب و رجوع، خويشتن

شود كه جهت تحقق آنها تدوين منشور اخالقي و  محسوب مي ها سازمانهاي مطلوب اخالقي مورد تأكيد اسالم در مديريت  شيوه

  ). 1386، سروش دباغ(الزم است  عملي ساختن آن در سازمان ضروي و
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توان اصول اخالقي و اخالقيات را در  هاي اجرايي كارآمد و نهادينه كردن رفتار اخالقي مي در همين راستا، با ايجاد مكانيزم

عدالتي، نارضايتي، و از سوي ديگر  اي تقويت كرد كه نمود عيني آن از يك سو موجب كاهش و رفع تبعيض، بي گونه سازمان به

موجب افزايش روحيه تعاون و همكاري، تعهد كاركنان، رشد و تعالي فردي و سازماني، بالندگي سازمان و در نهايت شكوفايي 

  . جامعه را در پي خواهد داشت

  : به طور كلي اصول اخالقي سازماني عبارتند از

ت، حقوق، حدود، حيثيت و شرافت آنان هركس در هر مرتبه امانتدار مردم است و بايد از اموال، امكانا :امانتداري) الف

  . پاسداري كند

همه كارگزاران و كاركنان در تمام مراتب، . فلسفه وجودي نظام اداري، خدمتگزاري به مردم است :گزاري خدمت) ب

زاران اين امر به عنوان يك اصل در نظام اداري مطرح است و مادامي كه چنين احساسي وجود داشته باشد، كارگ. خادمان مردمند

دانند كه  و كاركنان نظام اداري با مردم رفتار مالكانه و فرمانفرمايانه نخواهند داشت، بلكه جايگاه و موقعيت خود را نعمتي مي

  . اي است براي خدمت به مردم وسيله

. هاست تيها و ناراس مسئوليتي به مفهوم بيرون شدن از مسير درست و گام نهادن در كجي هر نوع بي: پذيري مسئوليت) ج

تواند هرگونه  هيچ كارگزاري نمي. اي كه باشد، نسبت به تمام امور و كارهاي خود مسئول و پاسخگو است هركس در هر مرتبه

. احترامي به مردم را ندارد بر اين مبنا كسي حق كمترين اهانت و بي. كه خواست با مردم رفتار نمايد و خود را نيز پاسخگو نداند

  . اند نوع نگاه، بيان و رفتار خود مسئولحتي افراد نسبت به 

اين امور از . ساماني در كار پذيري، آراستگي، نظم و ترتيب و پرهيز از هرگونه سستي و بي سامان: انضباط كاري) د

و  ها سازمانبهترين . ترين آداب اخالقي سازماني است و هيچ سازمان و نظامي بدون رعايت اين امور راه به جايي نخواهد برد عمده

در يك . گردد ارزش مي شوند و وجوه مثبت آنان نيز بي ها با زيرپا گذاشته شدن اصل انضباط كاري، به تباهي كشيده مي نظام

اي  مجموعه اداري، تواناترين فرماندهان، مديران و كاركنان بدون انضباط كاري، توفيقي كسب نخواهد كرد و جز اتالق نيرو بهره

  . نخواهند برد

چه انجام دادن امور با  چنان. انجام دادن كارها و خدمتگزاري از سر مهرورزي واالترين هنر در اخالق است :رزيمهرو) ـه

گردد و در رفتار و مناسبات  ها مي قلب  ها و الفت يابد و موجب پيوند جان مهرورزي توأم شود، صورتي زيبا و كامالً انساني مي

   .آورد اداري، انقالبي معنوي به وجود مي

حوصلگي نداشته باشيم و با  بايد با بردباري تمام امور را پيش برد و در برابر خواست مردم و احتياجات آنان كم: بردباري) و

  . گزاري نمود تحمل فراوان خدمت

حاكميت عدالت در نظام اداري، و . گزاري به مردم رعايت عدل و انصاف در روابط و مناسبات اداري و خدمت :دادورزي) ز

س داشتن داد و حفظ حقوق ديگران همانند حقوق خود، و در مقام داوري حقوق طرفين را يكسان و برابر رعايت كردن، و براي پا

  . هاست اي است كه حافظ سالمت و قوت نظام اداري و مايه پيوند دل ترين قاعده ديگران حقوقي برابر خود قائل شدن مهم
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  اخالق سازماني و فرهنگ سازماني 

و باورها تا عناصر آشكارتر  ها ارزشازماني شامل عناصر متعددي است كه از عناصر شناختي نهفته همچون مفروضات، فرهنگ س

در مجموع، اخالق سازماني، جوهره اصلي فرهنگ . گيرد ، عمليات و رفتارها را دربرميها ارزشهمچون مصنوعات و الگوها، 

  ). 439 ، ص2004ليو و همكاران، (ن نهاده شده است آن بنيا  فرهنگ بر پايه  سازماني است كه شالوده

اگرچه داشتن وجدان يك موضوع فطري و ذاتي است، ولي آگاهي . همانند هر انساني، هر سازمان بايد داراي وجدان باشد

  ). 84 ، ص2006جونز، (بايد آموخته شوند  ها ارزشگونه نيست؛ بلكه  يي كه وجدان را آگاه سازد، اينها ارزشو درك 

سازماني در ادبيات   كنند كه تشريح و مشخص نمودن فرهنگ به عنوان يك سازه نظران استدالل مي اگرچه برخي صاحب

  : نظري به خوبي صورت نگرفته است؛ ولي در مجموع، بر اين موضوع توافق دارند كه فرهنگ سازماني

  اي چندوجهي است؛  سازه. 1

سات و احترام است كه به گروه خاصي از افراد نسبت داده شده كه بر اثر تفكر، آداب و رسوم، احسا  دهنده انعكاس. 2

  اند و شامل تشخيص، تأثير و رفتار است؛  تعامل با محيط فراگرفته

  يابد؛  شود و هم انتقال مي هم آموخته مي. 3

گيري دقيق  اي اندازهپذير جزئيات كافي بر هاي سنجش انتزاع شده از رفتار و محصولي از رفتار است، اما تعيين مؤلفه

  ). 439 ، ص2004ليو و همكاران، (فرهنگ سازماني مشكل است 

گذاري در  يك رويكرد جامع و سرمايه. ي اخالقي استها سازمانها به  ي امروزي، تبديل آنها سازمانعامل مهم موفقيت 

د، سودآوري و ساير موضوعات گيري، عملكر هاي اخالق و رعايت مالحظات اخالقي در تصميم ، ايجاد حفاظتها سازمان

  ). 146 ، ص2004امبز و همكاران، (كند  استراتژيك را طلب مي

و كدهاي اخالقي  ها ارزشمدعي است كه فرهنگ سازماني اخالقي، حس عاطفي درخصوص مشاركت و تعهد به » 1اوت«

  ). 438، ص 2004لي ات ال، (را فراهم نموده و قوياً بر عملكرد كاركنان سازمان تأثيرگذار است 

از زماني ). همان(توان مديريت، كنترل و به صورت خودخواسته تغيير داد  نظران معتقدند كه فرهنگ سازماني را مي صاحب

هاي ارزشي  كه چه چيزي درست و چه چيزي نادرست است، قرار گرفت؛ جنبه كه اخالق به عنوان معيار قضاوت درخصوص اين

  ). 439همان، ص (اند  ماني را به خود اختصاص دادهو اخالقي، محوريت عناصر فرهنگ ساز

يي همچون ها ارزشگردد و  در يك فرهنگ سازماني اخالقي، رفتارهاي درست و غلط براي كاركنان سازمان تشريح مي

  ). 589، ص 2006اسمال، (كند  عدالت، احترام، ارتباطات باز و شفاف در آن اهميت پيدا مي

                                                           

1- Ott 
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   ابعاد فرهنگ سازماني اخالقي

اين نوع فرهنگ سازماني . متعهد باشند» 1فرهنگ سازماني اخالقي«ي امروزي ضرورت دارد كه نسبت به ايجاد و حفظ ها سازمان

، باورها و ها ارزشلقب گرفته است؛ چرا كه اطراف سازمان از طرق » 2چسب اجتماعي«از سوي يكي از صاحبنظران تحت عنوان 

، 2003وود و رنچلر، (آيد؛ باندپيچي شده است  و عمليات سازماني به اجرا درمي هايي كه براساس آن تأسيس گرديده روش

  ). 531-530صص 

ي عمومي هم در سطح حكومت مركزي و هم در سطح محلي، فشار زيادي براي كارآمدتر شدن و ايجاد تغيير ها سازمان

. كنند سب براي پاسخ به اين فشارها قلمداد مياي منا را گزينه» 3مدار مديريت ارزش«نظران  برخي از صاحب. كنند تجربه مي

ي سازمان قرار ها ارزشمدار در قالب ساختار مديريتي ابزاري و اخالقي، نقطه اتكاي اقدامات خود را بر مبناي  مديريت ارزش

اي ابعاد كده "PUBSEC"با ارائه مدلي با عنوان مقياس » 4سونسون و وود«). 71 ، ص2004ردرسن و رنئروف، (دهد  مي

  : نمايند اخالقي در سازمان عمومي را به هفت بعد تقسيم مي

  ها؛  فلسفه و نظريه -

  محيط كاري؛  -

  پذيري رهبري؛  مسئوليت -

  پذيري كاركنان؛  مسئوليت -

  برابري و مساوات؛  -

  تعامل با مردم؛  -

  . ساير موضوعات اخالقي -

  

  فلسفه و نظريه 

بعد فلسفي فرهنگ . دارد كه بايد در عمليات واحدهاي سنجش عمومي رسوخ نماينديي اشاره ها ارزشاين بعد به مباني و 

اخالقي بر خردمندي، استدالل، باورها، ايدئولوژي و نگرشي كه بايد مظهر واحد سازماني بخش عمومي در درون جامعه باشد؛ 

  : اي براي تحليل اين بعد مورد توجه قرار گرفته است نهاعناصر هفتگ. داللت دارد

تاريخي سازمان   ترسيم جلوه. اي كه در آن قرار دارند به اصول اخالقي در زمينه ها سازمانجايگاه توجه  :تاريخچه سازمان

  . انداز آينده براي كاركنان سازمان در گذشته و چشم

اي عمل  رفهاستانداردهايي كه يك فرد بايد خواهان آن در سازمان بخش عمومي باشد و در هر شرايطي ح: گرايي اي حرفه

  . نمايد
                                                           

1- Ethical organizational culture 

2- Social glue 

3- Value-based management 

4- Sevensson & wood 
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  . امانتداري در كسي كه در سازمان بخش عمومي به فعاليت مشغول است :صداقت

  . بيعت با سازمان بخش عمومي :وفاداري

  . همدردي و شفقت با افراد ديگر در داخل و خارج سازمان بخش عمومي :مهرباني و محبت

  . بخش عموميخودمان و عمليات سازمان   بيان صادقانه درباره: درستكاري

كاري نمود، بلكه بايد براي بيان  ها و شرايط سازمان بخش عمومي پنهان نبايد درخصوص موقعيت: صراحت و باز بودن

  . شرايط آمادگي الزم وجود داشته باشد

  

  محيط كاري 

يط اطراف، محيط كاري همچنين بر جو سازماني، مح. اين بعد به موقعيت كاري عمليات سازمان بخش عمومي اشاره دارد

توان در قالب عناصر ذيل مورد تجزيه و  محتواي اين بعد را مي. بومگاه، شرايط و مقتضيات سازمان بخش عمومي تأكيد دارد

  : تحليل قرار داد

تمركز بر . ها ارتقا يابدبخشي در محيط كاري، آن شادي و لذتافراد نيازمند آن هستند كه  :شناختي مالحظه عومل روان

  . اين عنصر بر عوامل غيرملموس در سازمان بخش عمومي تأكيد دارد. شان است ان از كار و فلسفه كاريخشنودي كاركن

محيط كاري فيزيكي براي كاركنان كه عمدتاً بر عوامل ملموس در سازمان بخش عمومي تأكيد  :مالحظه عوامل فيزيكي

  . دارد

و مشروبات الكلي و غيرمجاز بر عملكرد كاركنان، نبايد  ه علت تأخير منفي مواد مخدرب: عدم استفاده از مواد ممنوعه

  . ها به كاركنان داده شود اجازه استفاده از آن

سازمان بخش عمومي از اين جهت كه بايد محيط كار ايمن و سالمي را براي كاركنان به وجود آورد؛ : سالمتي كاركنان

  . مديون آنهاست

  

  ذيري رهبري پ مسئوليت

اخالقي، وظايف، مراقبت و خدمت مديريت سازمان بخش عمومي به كاركنان سازمان اشاره دارد كه براي اين بعد به تعهدات 

  : تحليل آن، توجه به عناصر ذيل ضروري است

سرپرستان به تمركز بر روي بهبود و كمك به كاركنان براي  :پذيري سرپرست به مرشديت براي ديگران مسئوليت

  . ها در سازمان بخش عمومي نياز دارندآنالقوه هاي ب شكوفا نمودن ظرفيت

بخش  انداز سازمان برانگيختن ديگران به عنوان يك رهبر براي دستيابي به چشم: ايجاد اشتياق و شورمندي در ديگران

  . هاي كاري دائمي و روزانه عمومي براساس برنامه
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ا در تصميمات سازماني و هدايت كاركنان درگير نمودن كاركنان با كارشان و مشاركت دادن آنه: درگير ساختن ديگران

  . با رويكردي آموزشي مبتني بر بحث و مناظره

پذيري خود را زير  پذيري داشته باشند و مسئوليت گيرند، مسئوليت مديران بايد در مقابل تصميماتي كه مي :اتخاذ تصميمات

  . چتر بوروكراسي سازمان بخش عمومي پنهان نكنند

  

  ن پذيري كاركنا مسئوليت

از طريق عناصر . ها و تكاليف سازمان بخش عمومي اشاره دارد پذيري كاركنان به تعهدات اخالقي، وظايف، مراقبت بعد مسئوليت

  : توان به تحليل اين بعد از فرهنگ اخالقي پرداخت ذيل مي

  .گه داردهر كارمندي بايد فردي اخالقي باشد و اصول اخالقي را در سازمان زنده ن :ارتقاي اصول اخالقي

ي كه هاي طرفيني براي هر كارمند و مزاياي مندي از مزيت تعامل با يكديگر براي بهره: ايجاد مشغوليت كاري با همكاران

  .براي سازمان به همراه دارد

تر افراد درون سازمان  تسهيم اطالعات به منظور ارتقاي درك و فهم بيش :ارتقاي اطالعات در سازمان بخش عمومي

   .بخش عمومي

حاكميت فلسفه و اصل اساسي مساوات و برابري در سازمان : خواهيم گونه كه براي خود مي رفتار با ديگران همان

  . بخش عمومي

درخصوص مجاب كردن افراد در درست يا نادرست بودن رفتارها در سازمان : مقاومت در مقابل فشارهاي نادرست

  . بخش عمومي با قدرت و مستحكم باشيد

ايد؛  از اين كه شما موقعيت خود را در سازمان بخش عمومي از طريق تضاد منافع مورد سوءظن قرار نداده :تضاد منافع

  . اطمينان حاصل كنيد

  . از منابع سازماني بخش عمومي همچون كامپيوتر، اينترنت، تلفن و غيره استفاده شخصي ننمايند: استفاده از منابع سازماني

در جهت ) به ويژه اطالعات محرمانه(از اطالعات سازمان بخش عمومي  :ري شخصياستفاده از اطالعات براي كارب

  . مطامع شخصي مورد استفاده قرار ندهيد

رود كه تخلفات را گزارش دهند تا اطمينان حاصل شود كه همه چيز در سازمان  از كاركنان انتظار مي: گزارش تخلفات

  . بخش عمومي طبق روال قانوني در حال اجراست

  

  اوات و برابري مس

گرايي و  غرضي، تساوي اين موضع همچنين با توازن، بي. بعد مساوات و برابري به انصاف و عدالت سازمان بخش عمومي اشاره دارد

  : براي ارزيابي اين بعد از فرهنگ اخالقي، توجه به عناصر ذيل ضروري است. همانندي در ميان افراد سازمان بخش عمومي سروكار دارد
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  . هيچ كارمندي نبايد موجبات آزار و اذيت ديگران را در سازمان بخش عمومي فراهم سازد :و آزار و اذيت مزاحمت

  . در سازمان بخش عمومي قائل شود...) تبعيض نژادي، جنسيتي و (هيچ كس نبايد تبعيضي  :تبعيض

  . ازمان بخش عمومي را محترم بشماردهاي مختلف احترام بگذارد و تنوع قوميتي در س هركسي بايد به قوميت: تنوع قوميت

اي فراهم شود كه افراد در عمليات كاري و  شرايط كاري در سازمان بخش عمومي بايد به گونه: آرايش كاري منعطف

  . انجام دادن وظايف به صورت دوستانه و همانند اعضاي يك خانواده رفتار نمايند

ها متناسب باشد تا بتوانند در سازمان بخش عمومي استعدادهاي نسيت آنبايد با جكارهاي محوله به افراد : موضوعات جنسيتي

  . خود را شكوفا سازند

  

  تعامل با مردم 

اين بعد به محشور شدن و تعامل نزديك با مردم اشاره دارد كه سازمان بخش عمومي بايد ضمن تعامل با مردم، به افراد مختلف 

به مردم و منافع مشترك  هايي همچون مشاركت، توجه لفهؤد از فرهنگ اخالقي، مهمچنين در اين بع. در جامعه تعهد داشته باشد

  : اند براي تحليل اين بعد، عناصر مختلفي مورد شناسايي قرار گرفته. مردم مطرح هستند  با توده

ان در گونه كه مشتري محوريت سازمان بخش عمومي بر شهروندان متمركز است؛ همان :شهروندان به عنوان كانون توجه

  . ي بخش عمومي در كانون توجه قرار دارندها سازمانبازاريابي 

اي با مردم برخورد نمايند كه ذهنيت مثبتي از  گونه كاركنان بايد به: ارتقاي وضعيت كارفرما در ديد مردم خارج از سازمان

  . سازمان بخش عمومي در آنها ايجاد شود

يك فلسفه اساسي اين است كه شراكت بين سازمان : خواهيم براي خود مي گونه كه رفتار با افراد خارج از سازمان همان

  . دهنده و عموم مردم وجود داشته باشد ي رأيها گروهبخش عمومي و 

كنندگان محترمانه و صادقانه برخورد  كنندگان و تأمين كاركنان بايد با عرضه: كنندگان كنندگان و عرضه روابط با تأمين

  . گونه وانمود شود كه خدمتگزار ما هستند كنند؛ ولي نبايد اين به سازمان بخش عمومي خدمت مي ها گروههرچند كه اين . نمايند

عملكرد   شد اجازه داشته باشند تا دربارههاي گروهي تنها بايد مديران ار درخصوص ارتباط با رسانه :اي موضوعات رسانه

در غير . تري نسبت به سازمان برخوردارند ا ديگران از درك بيشسازمان بخش عمومي توضيح دهند؛ چرا كه آنها در مقايسه ب

  . صورت سازمان بخش عمومي ممكن است لطمه ببيند اين

نياز  اطالعاتي را كه در اختيار داريد با كساني كه از شما درخواست اطالعات دارند و آن اطالعات مورد :آزادي اطالعات

  . صادقانه عمل كنيد در اين زمينه باز و. آنهاست، تسهيم نماييد

هاي ارتباطي را به انجام رسانيد و نبايد به خاطر ترس از پيامدهايي كه ممكن است  هميشه به سرعت فعاليت :ارتباط سريع

براي سازمان بخش عمومي داشته باشد، تأخير نمود؛ چرا كه افراد حق دارند درخصوص موضوعات مربوط به سازمان بخش 

  . ندعمومي اطالعات حاصل نماي
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. فلسفه وجودي سازمان بخش عمومي خدمت نمودن و رساندن منفعت به مردم جامعه است: تعامل با تمامي اقشار جامعه

تواند از طريق  تواند از طريق حمايت، كمك و امدادرساني باشد؛ ولي عالوه بر آن، سازمان بخش عمومي مي اين خدمت مي

  . هاي ارشادي به جامعه خدمت نمايد ها و سياست وضع قوانين، اعمال اقتدار، توصيه

  . سازمان بخش عمومي بايد نيازهاي مردم جامعه را به دقت مورد مالحظه قرار دهد :حمايتگري

  .سازمان بخش عمومي بايد در محافظت از منابع جامعه كوشا باشد: حفاظت از محيط طبيعي

  

  ساير موضوعات اخالقي 

. ي بخش عمومي را شكل دهندها سازمانز عوامل متعدد اشاره دارد كه بايد عمليات اي ا اين بعد از فرهنگ اخالقي به آميزه

  : برخي متغيرهاي اين بعد شامل موارد ذيل است

  . كند قوانين مصوب كه نحوه اداره سازمان بخش عمومي را مشخص مي: گذاري قانون

دستورالعمل يا بخشنامه در مورد موضوعات اگر رهبري سازمان حداقل با نگارش يك : هاي صادره از رهبري دستورالعمل

ي اخالقي قدرتمندتر و تأثيرگذارتر ها ويژگياخالقي سازمان به تشريح موضوع براي كاركنان در سازمان بخش عمومي بپردازد؛ 

  ). 191-187، صص 2004سونسون و وود، (خواهند بود 

  

   ها سازمانسطوح فرهنگ اخالق در 

در زندگي  ها ارزش. دهد ي شخصي را نشان ميها ارزشمات و اقداماتي است كه تعهدات آنها به تجليگاه اخالقيات افراد، تصمي

نماي  هاست و آيينه تمامت مديران انعكاسي از اخالقيات آنتصميمات و اقداما. گذارند كنند و بر اقدامات آنها تأثير افراد رسوخ مي

  ). 111، ص 2007باگليون و زيمنر، (باشد  و باورهاي شخصي مي ها ارزش

  : اين سطوح عبارتند از. نمايد سه سطح براي منطق اصول اخالقي ارائه مي 1تئوري توسعه اخالقي شناختي كوهلبرگ

  ؛ 2قراردادي سطح منطق اخالقي پيش -

  ؛ 3سطح منطق اخالقي قراردادي -

  . 4سطح منطق اخالقي فراقراردادي

پيشرفت و ترقي از طريق اين سلسله سطوح » كوهلبرگ«طابق ديدگاه اين سطوح از نظر كيفيت از يكديگر مجزا هستند و م

  . گردد شناختي اخالق منجر مي به رشد در مدل توسعه

                                                           

1- Kohlber’s theory of cognitive moral deveopment 

2- Reconvention moral reasoning 

3- Conventional 

4- Post conventional 
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پذير  يروني آسيبتر تحت تأثير عوامل ب هاي اخالقي افراد كم در درون هريك از اين سطوح سلسله مراتبي، قضاوت

تر از نقش قراردادهاي اجتماعي  ت است از حالت خودمحوري به درك وسيعكه چه چيزي درس ها از ايناوليه آن  گردد و نطفه مي

با استفاده از » 4نلسون«و » 3تروينو«، »2نورداگ«، »1گودرهام«نظراني همچون  صاحب. دهد و اصول عدالت و حقوق تغيير جهت مي

الي در ايجاد جو اخالقي در سازمان نمايند و مديريت ع سه سطح منطق خاصي از اخالق اقدام به فعاليت مي» تئوري كوهلبرگ«

  ). 1561، ص 2007فيشر و بون، (باشد  تأثيرگذارتر از ساير عوامل مي

شود؛  در اين سطح از منطق اخالقي، سازمان براساس منافع خود برانگيخته مي: قراردادي منطق اخالقي پيش :سطح اول

هاي سايه و  برداري از حوزه نظور اجتناب از مجازات و همچنين بهرههاي هدايتگري به م اي كه نگرش آن به قانون، فعاليت گونه به

هاي سازماني  شوند كه براي فعاليت موضوعات اخالقي به عنوان عنصري بيروني تلقي مي. روشن جهت دستيابي به منفعت است

اين . مبتني است» اق و هويجتئوري چم«يي كه در اين سطح اخالقي قرار دارند، بر ها سازماننگرش . جنبه محدودكنندگي دارند

  . نوع نگرش به اخالقيات به خودخواهي گروهي اشاره دارد و چنين سازماني به دنبال حداكثرسازي منافع خود در بلندمدت است

تر از منفعت  سازماني كه در سطح قراردادي در حالت فعاليت است، ديدگاهي وسيع: منطق اخالقي قراردادي: سطح دوم

پذيرد و در ارتباط خود با ذينفعان سازمان و حتي در سطح  چنين سازماني، اصول اخالقي قراردادي را مي. استخود را پذيرفته 

رفتارهاي اخالقي شامل انجام دادن وظايف مشخص شده، . نمايد تر كه شامل انتظارات جامعه است؛ اخالقيات را رعايت مي وسيع

هايي كه نهادهاي بومي  دهد كه منطق قراردادي در زمينه ها نشان مي بررسي .شود تبعيت از جامعه و اجابت انتظارات جامعه مي

  . هاي اخالقي بهتري را فراهم سازد تواند راهنمايي كافي وجود دارد، مي

كنند، اخالقيات به عنوان يك  براي سازماني كه در سطح فراقراردادي فعاليت مي: منطق اخالقي فراقراردادي :سطح سوم

هاي اخالقي بايد به تمامي شرايط  اي كه الزاماتي وجود دارد مبني بر اين كه قضاوت شود، به گونه مهم تلقي ميموضوع سازماني 

، اصول و حقوق جهاني را ها ارزشكند،  سازماني كه در اين سطح فعاليت مي. هاي مشابه قابليت تعميم داشته باشد و موقعيت

كند كه اين  ادعا مي) 2004سال (» 5فالكنبرگ«. يابد هاي سازماني امتزاج مي عاليتدر چنين شرايطي، اخالقيات با ف. كند تبعيت مي

  ). 63- 15همان، صص(شود كه تصميمات سازماني در بلندمدت سودمند و پايدار باشند  عملي مي ها سازمانشرايط وقتي در 

هاي فرهنگي بر اخالقيات تأثيرگذار  ذكر اين نكته ضروري است كه منطق اخالقي فراقراردادي بدين معني نيست كه تفاوت

به عنوان . ها تخطي نمودجهاني و عام هستند و نبايد از آنباشد، بلكه مدعي است كه برخي هنجارهاي اساسي وجود دارد كه  نمي

به  و كشورها بر اين باورند كه قتل عمد، سرقت، دروغ گفتن، وفا نكردن ها فرهنگكند كه تمامي  ادعا مي» 6دي، جورج«نمونه 

  ). همان(عهد و قرارداد، از جمله رفتارهاي اخالقي نادرست هستند 

                                                           

1- Gooderham 

2- Nordaug 

3- Trevino 

4- Nelson 

5- Falkenberg 

6- De George 
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   ها سازمانانواع فرهنگ اخالقي در 

شش نوع فرهنگ و جو اخالقي مختلف را  ECQ(3(با طراحي ابزاري تحت عنوان پرسشنامه جو اخالقي » 2كولن«و » 1ويكتور«

  : مورد شناسايي قرار دادند ها سازماندر 

اي مربوط يا قوانيني  ي حرفهها گروههايي كه به وسيله  كاركنان از مقررات و مجموعه دستورالعمل: اي رفهفرهنگ اخالق ح

كه از نظر اخالقي چطور رفتار  در چنين شرايطي، كاركنان براي اين. كنند كه به وسيله دولت تعيين و ابالغ گرديده؛ تبعيت مي

  . كنند، نگاهشان به بيرون سازمان است

در جو اخالقي مراقبتي، كاركنان درون سازمان به طور واقعي و راستين به رفاه ديگران هم در : القي مراقبتيفرهنگ اخ

دهند، بايد توجه را به تمامي  اقدامات گروهي كه چنين جوي را از خود بروز مي. كنند درون و هم در برون سازمان توجه مي

  . اند؛ نشان دهد رفتهكساني كه به وسيله تصميماتشان مورد تأثير قرار گ

رود تا از قوانين واحد يا سازمان متبوع خود دقيقاً  در جو اخالقي مقرراتي از كاركنان انتظار مي :فرهنگ اخالقي مقرراتي

  . پيروي كنند

در اين نوع فرهنگ اخالقي، اعضاي سازمان مراقب منافع خودشان هستند و اغلب به دنبال  :فرهنگ اخالقي ابزاري

  . باشند از ديگران مي مندي بهره

راه و  در اين نوع جو اخالقي، راه و روش درست انجام دادن كارها در درون سازمان،: فرهنگ اخالقي كارآيي مدار

  . تري برخوردار باشدروشي است كه از كارايي بيش

ان از درست تأثير احساس و برداشت خودش در فرهنگ اخالقي مستقل، كاركنان به شدت تحت :فرهنگ اخالقي مستقل

  ). 45، ص 2005اپلبايوم و همكاران، (كنند  يا غلط بودن كارها، اقدام به فعاليت مي

اند، نگارنده بر  ارائه نموده ها سازماناز فرهنگ و جو اخالقي در » كولن«ويكتورم و «اي كه  گانه شناسي شش عالوه بر نوع

بخشي اهداف  جامع از فرهنگ اخالقي ارائه نمود كه ضمن تحققتوان براساس تعاليم اسالمي الگويي  اين اعتقاد است كه مي

در اين بخش از مقاله با استفاده از مدل ابداعي كه از متون اسالمي . و كرامت انساني را نيز ارتقا بخشيد ها ارزشسازماني، 

  : شود استخراج گرديد، به تبيين اين مدل پرداخته مي

  

  فرهنگ اخالقي اسالمي 

  ). 83 ، ص2006جونز، (، علم اخالق را به منظور مطالعه فلسفه اخالق بنيان نهادند 6و ارسطو 5، افالطون4استان همچون سقراطيونان ب  فالسفه

                                                           

1- Victor 

2- Cullen 

3- Ethical Climate Questionnaire(ECQ) 

4- Socrates 

5- Plato 

6- Aristotle 
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هاي متفاوتي  حل مكاتب مختلف فكري همچون مكتب اصالت نفع، مكتب قراردادگرايي، مكتب خودپرستي و غيره، راه

بخش اسالم از  در ميان مكاتب مختلف، اخالق در مكتب الهام). 849 ، ص2002 سينتونن و تاكال،(براي موضوع اخالقيات دارند 

  . جايگاه واالتري برخوردار است

دانند  ها ميترين آن اخالق ترين افراد را خوش، ديندار)ص(اهميت اخالق در دين مبين اسالم به حدي است كه رسول مكرم اسالم 

  ). همان(اش عطا نموده است  يند كه اخالق بهترين چيزي است كه خداوند به بندهفرما ؛ و در جايي ديگر مي)75 ، ص1385حرائي، (

  : شود شش چيز است كه اخالق افراد در آن آزمايش مي«: فرمايند مي) ع(امام علي 

يعني در اين شش چيز ). 333 ، ص1384غررالحكم، ) (ميل(و رغبت ) جلوگيري(خشنودي، خشم، امنيت، ترس، منع 

  . تدال و ميانه خارج نشود، نيكوست وگرنه اخالق او مذموم استهركس از حد اع

پس . شود ها از تهذيب و پاكي يكي از قواي چهارگانه حاصل مينه چهار فضيلت است كه هريك از آنعناصر اخالق حس

  : حقيقت هر صفت نيكي منشعب از اين فضائل است

ه حقايق موجوداتي است كه علم ب(حكمت نظري : است شناختن حقايق موجودات به طريقي كه هستند بر دو قسم: حكمت

ها به قدرت و اختيار ماست ه حقايق موجوداتي است كه وجود آنعلم ب(و حكمت عملي ) ها به قدرت و اختيار ما نيستوجود آن

  . شود يدر مجموع، پس از تهذيب و پاكيزگي قوه عاقله، صفت حكمت حاصل م) شود باشد كه از انسان صادر مي و افعالي مي

  . مطيع بودن قوه شهويه از قوه عاقله، و سركشي نكردن از امر و نهي عاقله براي خالصي از بندگي و عبوديت هوا و هوس :عفت

ل حكم به غضبيه از براي قوه عاقله، تا آن كه آدمي خود را در مهالكي نيفكند كه عق  انقياد و فرمانبرداري قوه: شجاعت

  . كند ها ميچه عقل حكم به عدم اضطراب از آن ود از آنها كند و مضطرب شاحتراز آن

كند، يا  مطيع بودن قوه عامله از براي قوه عاقله و متابعت آن عاقله را در جميع تصرفاتي كه در مملكت بدن مي :عدالت

  . درخصوص بازداشتن آن غضب و شهوت را در تحت اقتدار و فرمان عقل و شرع

براين . رذيله خواهد بود، و مجرد انحراف از فضائل، موجب افتادن در رذيله خواهد بود در مقابل هر صفت فضيلتي، اوصاف

  ). 53- 50، صص 1386نراقي، (اساس، جهل ضد حكمت، ترس ضد شجاعت، شره ضد عفت و جور ضد عدالت خواهد بود 

هاي فلسفي و باورهاي  قادي، نگرشي اعتها ارزشتأثير  با عنايت به اين كه رفتارهاي اخالقي هر فرد، گروه يا سازماني تحت

هاست؛ پرداختن به فضائل اخالقي و دوري جستن از رذائل اخالقي در فرآيند تهذيب اخالق در جهت  بنيادين حاكم بر انسان

اي از موضوعات  تحقيق هريك از عناصر فرهنگ اخالقي و توسعه اخالقيات در جامعه و سازمان، ارتباط متقابل بين مجموعه

  . سازد ا به عنوان واقعيتي انكارناپذير نمايان مياخالقي ر

  نمود پيدا كنند؛ كاوش در سيره هاي رفتاري بايست به عنوان مصداق براي استخراج عناصر مختلف فرهنگ اخالقي كه مي

جال امكان بررسي جا كه در اين م از آن. راهگشا خواهد بود) السالم عليهم(و ائمه بزرگوار ) ص(نظري و عملي پيامبر اعظم اسالم 

  : نمايد جامع در اين زمينه وجود ندارد، نگارنده به برخي از عناصر فرهنگ اخالقي كه از متون اسالمي استخراج گرديد، اشاره مي
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كه با كسي كه با تو قطع رابطه كرده ارتباط  بهترين اخالق عبارت است از اين«:فرمودند) اهللا و آله وسلم صلي(پيامبر اسالم . 1

  ). 75 ، ص1385حراني، (» ار سازي و به كسي كه از تو دريغ داشته بخشش نمايي و كسي كه به تو ستم كرده، عفوش كنيبرقر

پس هر كه داراي مكارم اخالق . همانا خداوند پيغمبران را با مكارم اخالق ممتاز ساخت«:فرمايند مي) ع(امام صادق . 2

نصيب باشد، بايد با زاري كردن به پيشگاه خداوند، مكارم اخالق را از او  ق بيباشد، خدا را سپاس دارد و هركه از مكارم اخال

  ). 657همان، ص (» بخواهد

پرهيزگاري، قناعت، شكيبايي، سپاسداري، صبرپيشگي، «: هاي مكارم اخالقي عبارتند از مؤلفه) ع(طبق فرمايش امام صادق . 3

  ). همان(» خويي و مردانگي ري، بازپردازي امانت، يقين، نيكحيا، سخاوتمندي، دليري، غيرت، راست گفتاري، نيكوكا

آن كه از ستمگر درگذري، كسي : سه چيز است كه در پيش خدا از فضايل اخالق است«: فرمايند مي) ص(رسول اكرم . 4

  ). 35، ص 1385الفصاحه،  نهج(» را كه تو را محروم كرده است عطا دهي، و با آن كه از تو بريده است، پيوندگيري

راستي گفتار، پايمردي در سختي، كمك به : اخالق خوب ده چيز است«:فرمايند درجايي ديگر مي) ص(حضرت محمد . 5

آن   نوازي، و سرسلسله نيازمندان، نيكي در عوض نيكي، حفظ امانت، پيوند خويشان، حمايت همسايه، حمايت دوست، مهمان

  ).35، ص 1385الفصاحه،  نهج(»  حيا

نگه داشتن حرمت همسايه، وفاي به عهد و : هاي پسنديده دلبسته و مقيد كنيد خود را به خصلت: فرمايند مي) ع( امام علي. 6

  ). 333، ص 1384غررالحكم، (پيمان، فرمانبرداري از كار نيك، نافرماني از تكبر و سربزرگي كردن و آراسته شويد به اخالق نيكو 

دارند  را بيان مي اشتر اين سردار بزرگ اسالم، خصايص اخالقي مديران و كارگزاران در نامه مبارك به مالك) ع(امام علي . 7

روي، سعد صدر، وفاي  توان به پرهيزگاري، تسلط بر هواي نفس، امانتداري، مهرباني با زيردستان، اعتدال و ميانه ها ميكه از جمله آن

طلبي،  گرايي، پوزش هاي نيكو، پرهيز از رابطه ي، پاسداشت سنتگراي به عهد، پرهيز از خودپسندي، احتياط، توكل به خدا، عدالت

  ). 54- 3، صص 1385مقيمي، (پذيري اشاره نمود  قدرشناسي، رايزني با خردمندان، حسن ظن، رازداري، و مسئوليت
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   گيري نتيجه

گذشته به خود   ر چهار دههاخالق سازماني به عنوان يك مفهوم علمي در سطوح فردي و سازماني توجه پژوهشگران مختلف را د

از سوي ديگر، . شود ي مختلف در سطح جهان ياد ميها سازمانجلب نموده است كه از آن به عنوان يك چالش اساسي فراروي 

بخش اسالم، پاك ساختن نفس از صفات رذيله و آراستن آن به ملكات جميله مورد  هاي ديني در مكتب الهام براساس آموزه

يك . ي اخالقي استها سازمانها به ي امروزي، تبديل آنها سازمانمضافاً اين كه عامل مهم موفقيت . تتوجه ويژه بوده اس

ها، عملكرد،  گيري باشد كه رعايت مالحظات اخالقي در تصميم رويكرد جامع در اين زمينه، اشاعه فرهنگ سازماني اخالقي، مي

ي بازرگاني نيز به اين باور ها سازماني عمومي، حتي ها نسازما. سودآوري و ساير موضوعات استراتژيك الزمه آن است

در يك . ها براي دستيابي به اهداف سازماني استقي به صورت توأمان تنها گزينه آناند كه رفتارهاي اقتصادي و اخال رسيده

عدالت، احترام،  يي همچونها ارزشگردد و  فرهنگ سازماني اخالقي رفتارهاي درست و غلط براي كاركنان سازمان تشريح مي

  . شود ارتباطات باز و شفاف در آن مطرح مي

مشي، كد  فرهنگ سازماني اخالقي بايد در سطوح كالن، ميانه و خرد مورد توجه قرار گيرد كه اين امر نيازمند ساختار، خط

ي مناسب مورد حمايت عملياتي يا يك درك فرهنگي از مقررات است تا كدهاي اخالقي به وسيله ساختار و سازوكارهاي سازمان

هاي علمي و مذهبي مقوله اخالق سازماني پرداخت تا گامي در جهت شناخت ابعاد فرهنگ  اين مقاله تشريح جنبه. قرار گيرند

  . ي دولتي و خصوصي در كشور عزيز اسالميمان برداشته شودها سازمانسازماني اخالقي به منظور تحقق رفتارهاي اخالقي در 
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