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1. فقدان نگرش راهبردي به اخالق حرفه اي 
ــري  ــئولیت پذی ــت از: مس ــارت اس ــردي، عب ــرش راهب ــه اي در نگ ــاق حرف اخ
ــی  ــی و خارج ــم از داخل ــر محیطــی اع ــه عناص ــوق هم ــال حق ــل کار در قب مح
کــه نقشــی راهبــردي در موفقیــت آتــی آن دارد. نگــرش غیرراهبــردي، تصــوري 
ناقــص، نارســا و حداقــل گرایانــه از اخــاق حرفــه اي اســت کــه جامعیــت را از آن 
مــی ســتاند و آن را بــه ســطح مســئولیت اخاقــی فــرد در شــغل خویــش پاییــن 
مــی آورد. در ایــن صــورت رویکــرد مدیریــت منابــع انســانی بــه اخــاق حرفــه اي، 

جایگزیــن رویکــرد راهبــردي مــی شــود.

2. فرافکنی
ــل  ــش عوام ــر نق ــدید ب ــد ش ــود و تأکی ــش خ ــتن نق ــده انگاش ــی نادی فرافکن
ــد خــودم  محیطــی اســت. دانشــجویی کــه وقتــی نمــره خــوب میگیــرد، میگوی
نمــره خــوب گرفتــم و زمانیکــه نمــره نامطلــوب میگیــرد، میگویــد بــه مــن نمــره 
بــد داده، دچــار فرافکنــی شــده اســت. ایــن حالــت پارادکــس )تضــاد و تناقــض( و 
بــه عبارتــی دیگــر مفهــوم »مــن بــه شــرط او« را پدیــد مــی آورد در ایــن حالــت 
شــخص یــا ســازمان اخاقــی بــودن خــود را منــوط و مشــروط بــر اخاقــی بــودن 

دیگــران یــا دیگــر ســازمانها میکنــد.

3. مشتري مداري بصورت ابزارنگري و نه اصیل نگري
ــوان  ــه مشــتري بعن ــردن ب ــگاه ک ــی ن ــداري بصــورت ابزارنگــري یعن مشــتري م
ابــزار ســود. چنیــن نگاهــی نوعــی تحویلــی نگریســت کــه مشــتري را تــا ســطح 
ــا  ــد ی ــودي در کار نباش ــر س ــرش، اگ ــن نگ ــا ای ــی آورد. ب ــن م ــزار پایی ــک اب ی
ــه  ــدي ب ــه پایبن ــزم ب ــود را مل ــز خ ــد، موسســه نی ــی متصــور باش ــال زیان احتم
ــل، مشــتري از  ــداري اصی ــه در مشــتري م ــد، در حالیک ــوق مشــتري نمیدان حق
ــان  ــا زی ــرو ســود ی ــت آن در گ ــه رعای ــل خــود برخــوردار اســت ک ــوق اصی حق
موسســه نیســت. در ایــن حالــت مشــتري مــداري انگیــزه درونــی دارد و منــوط 

ــه هیــچ چشــم داشــتی نیســت. ب

4. فقدان انگیزش
ــع از  ــزش مان ــدان انگی ــد. فق ــم بســتگی دارن ــر ه ــا یکدیگ ــزش و اخــاق ب انگی
ترویــج اخــاق در موسســه یــا ســازمان مــی شــود، نتایــج غیراخاقــی داشــته و 
ــرد، زیــرا توجیــه بســیاري از مدیــران و  انگیــزه اخاقــی بــودن را از بیــن مــی ب
افــراد جامعــه بــراي اعمــال غیــر اخاقیشــان ایــن اســت کــه جامعــه و انســانها 

اخاقــی نیســتند.

5. نارضایتی شغلی
رضایــت شــغلی، احساســات و نگرشــهایی اســت کــه هــر کــس بــه شــغل خــود 
دارد. امــا تعهــد ســازمانی، نگــرش و احساســات کارکنــان دربــاره کل ســازمان 
ــت شــغلی، ریشــه آن را  ــد از امنی ــی و نگــرش جدی ــد دانســت تلق اســت. بای
از درون میدانــد نــه از مقــررات و خــط مشــی هــا و رویــه هــاي قانونــی. اگــر 
روزآمــد باشــیم و اگــر یــاد بگیریــم و خــوب عمــل کنیــم، اگــر در تخصــص و 
ــا ســازمان خــود آگاه  ــه امــور موسســه ی کار خــود اعتبــار و ارزش بیابیــم و ب
ــته  ــتمر داش ــی مس ــا ارزش، کوشش ــه کاري ب ــراي ارائ ــر ب ــز اگ ــیم و نی باش

باشــیم، آنــگاه بــراي خــود امنیــت شــغلی ایجادکــرده ایــم.

6. فقدان مهارت تصمیم گیري
مدیریــت، هنــر تصمیــم گیــري اســت. ضعــف در تصمیــم گیــري باعــث بــروز رفتــار 
غیراخاقــی در موسســه یــا ســازمان مــی شــود. تصمیــم گیــري بصــورت فرآینــدي 
اســت و محصــول الگوهــاي مواجهــه بــا مشــکل اســت، تبدیــل مشــکل بــه مســئله و 
حــل اثــر بخــش مســئله اســت. تصمیــم گیــري اخاقــی به چنــد اصــل وفادار اســت: 
اعتمــاد، کرامــت انســانی، مســئولیت پذیــري، انصــاف، پایبنــدي به منش شــهروندي 

و مراقبــت و توجــه نســبت بــه دیگــران.

7. بالتکلیفی یا تعارضات اخالقی
ــازمانی  ــی س ــازمان باتکلیف ــه اي در س ــد اخــاق حرف ــع رش ــن موان ــده تری از عم
اســت. پیچیــده تریــن وضعیــت باتکلیفــی اخاقــی تعارضــات اخاقــی اســت، یعنی 
وضعیتــی کــه فــرد یــا ســازمان بــا دو راهــه اي مواجــه مــی شــود و راه ســومی نمــی 
ــارت  ــی عب ــارض اخاق ــن تع ــی هســتند. بنابرای ــر اخاق ــز غی ــر دو راه نی ــد و ه یاب
اســت از رفتــاري کــه انجــام آن از جهتــی اخاقــاً زشــت و تــرك آن از جهــت دیگــر 
ــه وظیفــه  نارواســت. افشــاي راز زشــت اســت امــا اگــر رازداري متضمــن خیانــت ب
ســازمانی باشــد نیــز نــاروا اســت. بدیــن ترتیــب اگــر فــرد راســت بگویــد بایــد رازي را 
افشــا کنــد و اگــر رازداري کنــد بایــد حقیقــت را کتمــان کنــد کــه کتمــان حقیقــت 

نیــز عملــی غیراخاقــی اســت.

تعارضات اخالقی2 گونه اند: 
الف( تعارضات در اصول اخالقی

 ب( تعارضات در مسئولیتهاي اجتماعی 
تعــارض در اصــول اخاقــی ماننــد تعــارض در اصــل صداقــت و اصــل رازداري اســت. 
ــز اســت کــه یکــی از  حــل غلــط چنیــن تعارضــی اســتفاده از دروغ مصلحــت آمی
عوامــل ترویــج دروغگویــی در فرهنــگ ســازمانی بشــمار مــی آیــد و ســاده تریــن راه 

حــل رایــج بــراي حــل تعــارض در ســازمانها و جوامــع اســت. 

امــا تعــارض اخاقــی در حرفــه غالبــاً تعــارض بیــن مسئولیتهاســت. مثــًا تعــارض 
ــودن، تعــارض مســئولیت ســازمانی و وظیفــه  ــق ب ــدر موف ــودن و پ ــق ب ــر موف مدی
خانوادگــی، پرداخــت هدیــه )رشــوه بــراي ترخیــص کاال از گمــرك(، افشــاي داشــتن 
2دفتــر جهــت در ســازمان مالیــات، کــه در همــه ایــن حــاالت تعــارض وجــود دارد. 
ــازمانی  ــاداري س ــا وف ــا ب ــی افش ــر مالیات ــتن 2دفت ــاي داش ــه در افش ــوان نمون بعن
منافــات دارد و انجــام آن منجــر بــه اخــراج فــرد میشــود کــه ایــن امــر بــا مســئولیت 
خانوادگــی منافــات دارد. عــدم افشــا نیــز بــا مســئولیتهاي اجتماعــی و ملــی منافــات 
دارد. امــا ســاده تریــن راه حــل کــه گزیــده میشــود اســتفاده از قاعــده انتخــاب بیــن 
بــد و بدتــر اســت، یعنــی بــد را انتخــاب میکنیــم تــا از بدتــر مصــون باشــیم. مــا در 
نگــرش ســنتی خــود بــه معضــات اخاقــی، فضیلت محــور و یــا ارزش مدار هســتیم 
نــه مســئله محــور. رویکــرد مــا فضیلــت گرایانــه اســت نــه کار آمــدي. بایــد توجــه 
ــر نداریــم و گاه ایــن 2 امــر هــم آورد هســتند و  ــد و بدت داشــت کــه اوالً همــواره ب
تفکیــک میــان آنها مشــکل اســت. ثانیــاً اســتفاده از ایــن قاعده چشــم انســان را براي 
پیداکــردن راه ســوم میبنــدد. جســتجو بــراي راه ســوم در همــه موقعیتهــا میتوانــد 
رهیافــت مهــم در مواجهــه بــا تعارضــات اخاقــی باشــد. تعــارض بــه خــودي خــود 
مانــع نیســت بلکــه فرصــت و بســتر رشــد اســت. زیــرا ناتوانــی در مدیریــت تعــارض 

مشــکل آفریــن اســت.

8. فقدان نظامهاي جامع و اخالقی
 فقــدان نظامهــاي جامــع و اخاقــی در زمینــه هــاي مختلــف نظیــر جذب اســتخدام، 
پرداخــت حقــوق و مزایــا، پــاداش و تشــویق، انتصــاب و ارتقــاء، اطاع رســانی، نظارت 

و ارزیابــی از جملــه موانــع رشــد اخاقی در ســازمانها اســت.
9. موانع فیزیکی و روانی محیط کار

ــروز  ــه اي اســت کــه نمیتــوان انتظــار ب ــه گون در بســیاري مــوارد بســتر ســازمان ب
فکــر و عمــل اخاقــی را در آن داشــت. هنگامــی کــه نــور، گرمــا و ســرما، وضعیــت 
صندلــی و یــا رایانــه ي مثــاً یــک تحویلــدار بانــک مناســب نیســت چگونــه میتــوان 
انتظــار داشــت کــه تقاضــاي بــی شــمار مشــتریان بــه بهتریــن نحــو پاســخگو باشــد. 
احــداث مدرســه در کنــار بزرگــراه، اســتفاده از دســتگاه نــوار قلــب فرســوده در یــک 
ــه آن  ــق بســتر نامناســب و ناهمــوار اســت کــه ب ــر آن از مصادی بیمارســتان و نظای

اشــاره شــده.
10. لقمه انگاري بجاي امانت انگاري

امانتــداري مثــل مســئولیت پذیــري اســت کــه ســبب افزایــش پیــش بینــی رفتــار 
فــرد و ســازمان مــی شــود و بــه اعتمــاد آفرینی مــی انجامــد. فــرد امانتــدار در مفهوم 
اخاقــی کلمــه، پیــش بینــی پذیــر اســت و مــی تــوان بــه وي اعتماد کــرد. ارتبــاط با 
او آســان اســت و افــراد در برابــر او باتکلیــف نیســتند امانــت داري یــک الگــوي رفتار 

اخاقــی اســت و فرزنــد امانــت انــگاري اســت.
) گردآوری شده از کتاب اخاق حرفه ای (


