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چکیده
سازمانها ضمن آنکه به حفظ و بقای خود میاندیشند باید بتوانند فراتر از نگاه خودمدارانه ،به علیت و
اصلیت خویش که برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی آنها است به پیامدها و آثار خویش بر جامعه بپردازند و
حس تعهد ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی به نیازها و خواستههای جامعه را با مدنظر قرار دادن اخالق و
ارزشهای اخالقی در قالب مدیریت و برنامهریزی جامع و راهبردی خود داشته باشند .بر این اساس ،پژوهش
حاضر درصدد است با رویکردی کیفی به جست وجوی راهکارهای ارتقاء مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان با
تأکید بر کدهای اخالقی بپردازد .روش فن دلفی کالسیک تعدیلشده برای جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار
گرفت .گروه نمونه نیز با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند .بر اساس یافتههای پژوهش،
اولویتهای پیشنهادی متخصصان در خصوص داشتن یک سازمان با مسئولیتپذیری اجتماعی باال شامل:
افزایش سطح اعتماد سازمانی و سالمت روانشناختی کارکنان از طریق رهبری اخالقی ،ایجاد جوسازمانی
حمایتگر ،تشکیل کمیته اخالقی بهمنظور صیانت از تعالی سازمانی ،حمایت جدی مدیران ارشد از تدوین و
اجرای کدهای اخالقی بهعنوان راهنمای اصول اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی ،اطالعرسانی و
آموزش کدهای اخالقی از طریق یک سیستم اطالعاتی ،سنجش سطح ادراکات اخالقی کارکنان قبل از
استخدام ،اجرای کدهای اخالقی بدون اِعمال تبعیض و عدم ورود به حریم خصوصی و شخصی کارکنان و...
بود.
کلیدواژهها :کدهای اخالقی؛ مسئولیتپذیری اجتماعی؛ اخالق حرفهای؛ تعهد.
تاریخ دریافت مقاله ،9313/61/91 :تاریخ پذیرش مقاله9314/62/26 :
* استاد ،دانشگاه مازندران.
** دانشجوی دکتری ،دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول).
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 .1مقدمه

یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف سازمانی ،چگونگی ایجاد
بسترهای مناسب برای عوامل انسانی است تا با حس مسئولیت و تعهد کامل ،اصول اخالقی حاکم بر
شغل و حرفه خود را رعایت کنند .حاکمیت اخالق حرفهای 9منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از
لحاظ بهبود روابط ،تفاهم و کاهش تعارضات ،افزایش تعهد و مسئولیتپذیری بیشتر کارکنان و کاهش
هزینههای ناشی از کنترل را دارد و از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان
و اقدامات آن ،التزام اخالقی در توجه به ذینفعان ،افزایش درآمد ،سودآوری و بهبود مزیت رقابتی و...
موفقیت سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد .اخالق حرفهای این قدرت را برای فرد یا سازمان فراهم
مینماید که خودکنترل و خودبهبودگر باشند []2؛ اما سؤال این است که چگونه میتوان اخالق
حرفهای را در سازمان جاری و ساری نمود؟
امروزه یکی از ابزارهایی که برای تحقق اخالق حرفهای در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم
شده است تدوین ،آموزش و اعمالِ نظارت بر پیروی از کدهای اخالقی 2است [ .]91بسیاری از
سازمانها بهصورت رسمی ،اصول اخالقی تعریف کردهاند و بهمنظور اجرایی شدن آنها نظامهای
آموزشی ایجاد شده است .سازمانها در این برنامهها درصدد هستند تا سطح درک و بینش اخالقی
دغدغههای

سازمانهای دارای

کارکنان خود را بر پایه اتخاذ تصمیمهای اخالقی ارتقا بخشند [.]36
کردهاند .رعایت این بایدها و نبایدها تا
تهیه 
اخالقی ،فهرستی از بایدها و نبایدهای رفتاری را 
فضیلتآمیز بودن رفتار صاحبان حرفه است .فهرست الزامات و

حدی ضامنِ ارزشمندی و 
میشود ،غالباً کدهای اخالقی نامیده
بهصورت بایدها و نبایدها تدوین  
تعهدات اخالقی که 
میشوند[ .]96

کدهای اخالقی غالباً بیان رسمی ارزشها درباره مسائل معین میباشند و معیار صحتِ رفتارهای
حرفهای در موقعیتهای مختلف را بیان میکنند .این امر ویژگی مهم کدهای اخالقی است که تنها
به بیان اصول و کلیات اخالقی بسنده نکرده و در هر حرفهای دقیقاً رفتارهای صحیح و ناصحیح را
تعیین میکنند ،بهطوریکه در تشخیص رفتار غیراخالقی ،ابهام چندانی باقی نمیماند.
موفقیت چشمگیر دهههای اخیر سازمانهایی با حداقل امکانات مادی از یکسو و شکست
سازمانهایی با بهترین تواناییهای مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابلتوجه عوامل غیرمادی و
1. Professional Ethic
2. Ethical Codes
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معنوی در بالندگی سازمانها است [ .]94نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل
میدهد که خود حاصل جمع ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها ،ظهور و بروز
یافته است .کدها یا معیارهای اخالقی سازمان به چگونه قرار گرفتن ارزشهای محوری همچون؛
امانتداری ،دوری از تبعیض ،صداقت ،راستگویی ،اعتماد ،احترام ،عدالت و  ...درون خطمشیها،
برنامهها ،اقدامات و تصمیمات گفته میشود .سازمان به هر میزان به این ارزشهای محوری قرابت و
نزدیکی خود را نشان دهد ،سازمانی اخالقی محسوب میشود .به عبارتی این ارزشها باید در اقدامات
عملی کارکنان و مدیران مشاهده شود تا سازمان ،اخالقی تلقی شود [ .]1هدف نهایی از تدوین
کدهای اخالقی این است که کیفیت اخالقی تصمیمگیریها و عملکردها را در همه سطوح بهبود
بخشد.
پیمایشی در سال  9114دربارۀ اخالق حرفهای در میان کارکنان و مدیران تعداد زیادی از صنایع
مختلف توسط "مرکز منابع اخالقی" انجام شد .در این پژوهش نگرش پاسخگویان نسبت به
موضوعات اخالقی و برنامههای اخالقیِ شرکت آنها مورد سنجش قرار گرفت .پاسخگویان به دو
دسته تقسیم شدند :دستهای که در شرکت آنها برنامههای اخالقی وجود نداشت؛ نه کدهای رفتاری
داشتند ،نه آموزش اخالق و نه دفتر اخالق و دستهای دیگر که شرکتهای آنها برنامههای جامع
اخالقی ،یعنی کدهای رفتاری ،آموزش اخالق و دفتر اخالقی ،داشتند .بر اساس یافتههای بهدستآمده
این پژوهش ،میان دو گروه تفاوت فاحشی وجود داشت .رفتار حرفهای کارکنان شرکتهایی که
برنامههای اخالق را پیاده کرده بودند نسبت به دسته اول بسیار اخالقیتر بود .ارزیابی کارکنان این
شرکتها دربارۀ اخالق همکاران ،مدیران و حتی خود آنها مثبتتر بود [.]21
معیارهای اخالقی همچون نقشههای راهنمایی هستند که به اعضاء یک سازمان کمک میکنند تا
نقشهای خود را بهوضوح و روشنی کامل ایفا نمایند .این معیارها برگرفته از فرهنگ بومی ،فرهنگ
کسبوکار
مدنی و بهخصوص در کشور ما متأثر از دین مبین اسالم است .التزامبهاخالقدرامور 
از منظر اسالمی ،در راستای تقویت اثربخشی و دستیابی به اهداف متعالی سازمان است.
اخالق اسالمی تجویز شده توسط قرآن و سنت ،بر روی کسبوکار مردم مسلمان به روشهای
متفاوت زیر تأثیر میگذارد:
افزایش اثربخشی و بهرهوری؛ ایجاد یکپارچگی؛ پرهیز از تقلب و فریب؛ جلوگیری از فساد و
سوءاستفاده از قدرت؛ منجر به مراقبت بهتر از کارمندان و حقوق آنها؛ منجر به مشاوره و همکاری
سازگار؛ ایجاد ابتکار و نهایتاً منجر به کیفیت بهتر میشود [.]91
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افزایش التزام اجتماعی دانشگاهیان در راستای جلب اعتماد بیشتر جامعه به دانشگاه ،ایجاد و توسعه
بسترها و شرایط مناسب برای نظام علمی و حرفهای سالم و کارآمد مبتنی بر اخالق و اصول
اسالمی و انسانی و نیل به تعالی فعالیتهای علمی و حرفهای برای خدمت خالصانه به جامعه و
هماهنگی با طبیعت و همه آفریدههای خداوند قادر متعال بهعنوان برخی از اهداف قوانین شرافت
علمی 9در چند دانشگاه مورد مطالعه در ایران []9؛ ذکر مسئولیت اجتماعی بهعنوان یکی از اصول
اخالق حرفهای انجمن روانشناسی امریکا []21؛ ارتقاء رفاه کلی برای عموم بهعنوان یک اصل از
اصول پاسخگویی حرفهای؛ و مسئولیت اخالقی شرکتها در قبال تمامی اعضای یک جامعه که در
تئوری قرارداد اجتماعی ]21[ 2مطرح است ،همگی نشاندهنده اهمیت رعایت وظایف و مسئولیتهای
اجتماعی از سوی سازمانها ،انجمنها و  ...بهعنوان یکی از اصول مهم مربوط به اخالق حرفهای
است .بر این اساس ،اینکه از طریق چه راهکارهایی میتوان ،مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان 3با
تکیه بر کدهای اخالقی در چارچوب اخالق حرفهای را افزایش داد بهعنوان هدف کلی تحقیق حاضر،
مدنظر است .برای دستیابی به این مهم ،در قالب یک سؤال از نظرات متخصصان استفاده شده که در
ادامه پس از ذکر پیشینه و روش تحقیق به آن میپردازیم.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

اخالق و انتظارات اجتماعی در کلیترین حالت خود ،شامل چهار ارزش صداقت و راستگویی،
انصاف و برابری ،امانتداری ،وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی است [ .]1امروزه سازمانها
عالوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکلف شدهاند که هدف این
فعالیتها ،پاسخگویی به انتظارات جامعه است و از آن بهعنوان مسئولیت اجتماعی سازمان یاد میشود.
مسئولیت اجتماعی ،با نحوه برخورد سازمان با کارکنان ،سهامداران ،سرمایهگذاران ،اربابرجوع،
اعتباردهندگان و بهطورکلی ذینفعان ،سروکار دارد.
چالشی که سازمانها با آن روبه رو هستند این است که آنها باید همزمان به افزایش سودآوری و
پاسخگویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامد بهظاهر متناقض که
نیازمند توسعه راهبردهای کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد ،دست
یازند .در این دوران ،مدیریت مؤثر ،مدیریتی است که از محدوده اندیشۀ سازمان ،خود را رها ساخته و
1. Academic Honor Codes
2. Social Contract Theory
)3. Corporate Social Responsibility (CSR
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به جامعه و محیطهای وسیعتری میاندیشد ،چراکه نه سازمانها میتوانند خود را از جامعه جدا کنند و
نه جامعه میتواند بدون سازمانها تداوم یابد [ .]93گریفین و بارنی ،9مسئولیت اجتماعی را چنین
تعریف میکنند :مسئولیت اجتماعی ،مجموعۀ وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت
حفظ ،مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت میکند ،انجام میدهد .فرنچ و ساورد 2مسئولیت
اجتماعی را وظیفهای مشتمل بر وظایفی چون :آلوده نکردن محیط زیست ،تبعیض قائل نشدن در
استخدام ،نپرداختن به فعالیتهای غیراخالقی و مطلع کردن مصرفکننده از کیفیت محصوالت،
همچنین وظیفهای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه میدانند [.]20
رابینسون ،3مسئولیت اجتماعی را یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه
میداند؛ بهنحویکه هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود را صورتی متعالی بخشد [.]0
دنیسون ]24[ 4در زمینه مسئولیت اجتماعی ،اصولی را ارائه کرده است .در سالیان اخیر این الگو
توسط مؤسسات مشاوره مدیریت ازجمله  ISM1برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی سازمانها و
شرکتها بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است این اصول عبارتاند از:
جامعه :تالش در راستای ایجاد مزیت برای جامعه و همچنین تحریک و تشویق سازمانهای مرتبط
برای حرکت در راستای منافع جامعه.
محیط :تشویق و تحریک سازمان برای ایجاد مکانیسم پاسخگویی به محیط خود بهطوریکه ابهام و
نارضایتی محیط رفع شود و همچنین مواضع سازمان و اثرات سیاستهای سازمان بر روی نرخهای
تورم ،بیکاری ،فقر روشن شود.
اخالق :ایجاد منشور اخالقی برای سازمان و کوشش در جهت عمل به اصول و مبانی اخالقی.
مسئولیت مالی :مسئولیت در برابر اموال افرادی که در سازمان سرمایهگذاری کردهاند و همچنین در
سازمانهای بزرگ دولتی ،مسئولیت در برابر اموال مردم و ثروت ملی.
انتظاراتی که جامعه در بُعد اخالقی ،قانونی ،اقتصادی و مصالح عمومی از سازمانها دارد ،این
است که آنها خود را به جامعهای که در آن به فعالیت میپردازند ،متعهد بدانند [ .]26هنگامیکه
موضوع مسئولیت در زندگی اجتماعی ازجمله سازمانها مورد تحلیل قرار میگیرد ،نباید صرفاً حقوق
1. Griffin & Barney
2. French & Saword
3. Rabinson
4. Denison
)5. Institute for Supply Management (ISM
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صاحبان سهام و مؤسسان یا حتی فقط رعایت چارچوبهای قانونی که بهاجبار باید بدان تن داد،
مالک عمل سازمانها قلمداد شود .بلکه مسئول بودن باید بهعنوان امری داوطلبانه و نوعی تعهد و
وظیفه از سوی سازمانها به شمار آید [ .]34به عبارتی مسئولیت اجتماعی سازمانها فراتر رفتن از
حداقل الزامات قانونی است که بهصورت داوطلبانه پذیرفته شده است .اقدامات مرتبط با مسئولیت
اجتماعی از سوی سازمانها ،رشد غیرقابل منتظرهای را تجربه کرده است .سازمانها در سالهای اخیر
درگیر انواع مختلفی از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شدهاند ،از قبیل اقدامات مسئوالنه در قبال
جامعه (حفظ محیط زیست و ،)...رفتار عادالنه با کارکنان یا مشارکت در برنامههای هنری و فرهنگی
در سطح جامعه [ .]90مزایایی که سازمانها در پی فرآیند انجام فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
سازمان به دنبال آن هستند شامل :برآوردن انتظارات مشتری ،نشان دادن تعهد در قبال محیط ،پیشرو
بودن در وضع قوانین و ارتقاء انگیزش کارکنان است [ .]30بررسی دیدگاههای موافقان مسئولیت
اجتماعی سازمان مبنی بر اینکه مسئولیت اجتماعی ،انتظارات عمومی را برآورده مینماید ،سودآوری را
در بلندمدت افزایش میدهد ،موجب رعایت تعهد و الزامات اخالقی میشود ،شهرت و اعتبار سازمان را
افزایش میدهد ،موجب ایجاد محیطی برتر در راستای کشف و جذب استعدادها میشود ،اهمیت
مسئولیت اجتماعی را گوشزد میکند [.]33
همواره حفظ سطح باالیی از تعهد سازمانی اثربخش ،برای سعادت و بقای سازمانی حائز اهمیت
است [ .]23سازمانهای سرآمد بهعنوان سازمانهایی پاسخگو ،برای شفافیت و پاسخگویی به
ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزشهای
خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری میشوند [.]4
مبنای فلسفی مسئولیت اجتماعی نیز ،پاسخگویی و تعهد اخالقی است که این تعهدات را میتوانیم
به سه دسته تقسیمبندی کنیم .9 :تعهدات اخالقی فردی؛  .2تعهدات اخالقی سازمانی؛  .3تعهدات
اخالقی عمومی [ .]3بهاین ترتیب ،مسئولیتپذیری اجتماعی مزایای دو جانبهای خواهد داشت؛
بهطوریکه هم سازمان از رویکرد اخالقیتر و منسجمتر خود نفع میبرد و هم جامعه و طرفهای
ذینفع ،نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت [.]4
راهبردهایی که سازمانها و شرکتهای مختلف در زمینه ایفای رسالتهای اجتماعی خود اتخاذ
میکنند در سه دسته کلی قرار میگیرند:
راهبردهای واکنشی :سازمانها و مؤسساتی که این راهبرد را دنبال میکنند هیچگاه بهطور داوطلبانه
در فعالیتهای اجتماعی وارد نمیشوند و دایره مسئولیتپذیری آنها محدود به مسئولیتهای
اقتصادی و قانونی در محدوده فعالیتهای شرکت است و تنها در مقابل قوانین و مقررات ،واکنش
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مثبت از خود نشان میدهند .چرا که معتقدند در تعامل با اجتماع ،وظیفه آنها تنها کارایی اقتصادی
و فرمانبرداری از قانون و اجرای ضرورتهای آن است.
راهبرد تطبیقی :سازمانها و مؤسساتی که این راهبرد را دارند عالوه بر رعایت الزامات قانونی ،سعی
دارند خود را با افکار عمومی نیز تطبیق دهند .در فعالیتهای اجتماعی شرکت کرده و از این طریق
در اجتماع برای خود ،مقبولیت و محبوبیت ایجاد میکنند .چارچوب تصمیمات و افق زمانی در توجه
به مسائل اجتماعی ،کوتاهمدت و گاهی میانمدت بوده و بر تطبیق و سازگاری بهموقع و مناسب در
برابر فشارها ،تنشها و بحرانهای اجتماعی ،تأکید دارند.
راهبرد اثرگذار :سازمانها و مؤسساتی که این راهبرد را دنبال میکنند باالترین سطح مسئولیت
اجتماعی را ایفا میکنند .این سازمانها به رعایت قوانین و مقررات و تطبیق با افکار عمومی اکتفا
نمیکنند ،بلکه بهطور داوطلبانه ،انتظارات عمومی و مسائل اجتماعی را پیشبینی میکنند و برای
خود اهداف و رسالتهای اجتماعی نیز تعیین میکنند و از منابع و قدرت بازرگانی خود برای بهبود
وضع جامعه بهرهبرداری میکنند .چارچوب تصمیمها و افق زمانی در توجه مسائل اجتماعی در این
سازمانها ،بلندمدت بوده و تأکید بر کسب اهداف متعالی اجتماعی دارند .بدینگونه بهطور فعاالنه در
تأمین عدالت و بهبود رفاه اجتماعی تأثیرات قابلتوجهی ایجاد میکنند [.]0
برشمردن وظایف اجتماعی اعضای سازمان که در مجموعه قوانین اخالقی و رفتار حرفهایِ انجمن
ماشینهای کامپیوتری  (ACM)9جزو الزامات رهبری سازمانی است []99؛ ذکر وظایفی نسبت به
اجتماع در معیارهای اخالق حرفهایِ انجمن متخصصان فناوری اطالعات ]21[ (AITP)2؛ پایبندی به
وظایف شهروندی در اخالق حرفهایِ مربوط به دانشگاه از سوی فدراسیون علوم انسانی و اجتماعی
کانادا]91[ 3؛
بیکزاد و همکاران [ ]2در تحقیق خود نشان دادند که رابطۀ آماری معناداری میان هریک از
متغیرهای ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،آموزش کارکنان و نظام اطالعرسانی با متغیر اخالق
حرفهای ،وجود دارد .به عبارتی عوامل سازمانی مذکور در رشد اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری
اجتماعی سازمان مؤثر هستند.
یافتههای مرتضوی و همکاران [ ]93نشان داد که مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال ذینفعان
اجتماعی و غیراجتماعی ،کارکنان ،دولت و مشتریان ،پیشبینیکنندهای قوی برای تغییرات تعهد
)1. Association for Computing Machinery (ACM
)2. Association of Information Technology Professionals (AITP
3. Canadian Federation for the Humanities and Social sciences
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سازمانی محسوب میشود .این نتایج میتواند این اطمینان را برای مدیران سازمانهای مورد مطالعه
به همراه داشته باشد که هزینههای پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط سازمان ،بهویژه در قبال محیط
بیرونی ،میتواند از طریق ارتقای سطح تعهد کارکنان که بهتبع خود ،مشارکت فعال ،بهرهوری و
انسجام درونی را به همراه دارد ،جبران گردد .همچنین این یافتهها حاکی از آن بود که با درک
مسئولیتپذیری اجتماعی توسط سازمان و رعایت آن ،تعهد نیز افزایش مییابد .پاسخدهندگان ،کسب
مشروعیت از محیط را یکی از وظایف سازمان میدانند که در صورت عمل به مسئولیت اجتماعی از
سوی سازمان ،تأثیر مثبتی بر تعهد کاری کارکنان و همچنین بر ذینفعان دارد.
تهایمربوطبهمسئولیتاجتماعی
یکندکهفعالی 
تحقیقپیترسون]11[1خاطرنشانم 
سازمان،تأثیرمثبتیبرتعهدسازمانیمیگذارد.
مشبکی و خلیلی شجاعی [ ]94بر اساس نتایج تحقیق خود نتیجهگیری میکنند که میان
مؤلفههای فرهنگسازمانی (آرمان مشترک ،کار تیمی کارکنان ،شفاف بودن مأموریت ،مدلهای
ذهنی کارکنان و مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و باالیی وجود دارد و اینکه مدل
ذهنی کارکنان ،اصلیترین مؤلفه مؤثر بر مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان است.
برامر ،ملینگتون و رایتون ،]91[2در مطالعۀ خود به نقش مسئولیت اجتماعی در تغییرات تعهد
سازمانی پرداختند .نتیجه این بود که مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال ذینفعان درون و برون
سازمان از ارتباط مثبتی با افزایش تعهد سازمانی برخوردار است.
ویلیامز و بارت ]31[ 3نشان دادند که فعالیتهای اجتماعی و بشردوستانه سازمان میتواند اثرات
مضر فعالیتهای مجرمانه و رفتار بد را نیز کاهش دهد.
نتایج تحقیق مدهوشی و باروج [ ]92نشان میدهد سازمانهایی که میخواهند بقای خود را
تضمین نمایند و در درازمدت از رونق برخوردار باشند ،به آنها توصیه میشود اخالق کسبوکار،
استانداردهای رفتار و ارزشهای اخالقی حاکم بر فعالیتها را در نظر بگیرند .همچنین مدیران
کسبوکارها باید طیف گستردهای از مسائل اجتماعی ،شامل اینکه تصمیمگیری چطور بر
محیطزیست ،کارکنان و مشتریان تأثیر میگذارد را نیز بدانند .مضافاً اینکه دو پدیده اصول اخالقی و
مسئولیت اجتماعی در نهاد فرد و سازمان به امانت گذارده شده است و بازتابی از مظهر موجودیت
آنهاست.
1. Peterson
2. Brammer, Millington & Rayton
3. Williams & Barrett

تبیین الگوی ارتقاء مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان

49

بر اساس پیمایش و مطالعاتی که در بیش از  266شرکت بزرگ اروپایی در سال  2661توسط
گروه آر .اس .ام ) (RSMدر دانشگاه اراسموس 9صورت گرفت ،ده مورد که مسئولیت اجتماعی بر
آنها تأثیرگذار بوده ،شناسایی و تأثیراتی را که هرکدام از آنها بر امور کاری و تجاری سازمان
میگذارد ،جمعآوری کردند .در این میان جلوگیری از فساد بیشترین و کاهش فقر ،کمترین اثر را در
سازمان در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی داشتند [.]1
بر اساس تحقیقات شرکت توشیبا در یک نظرسنجی گسترده در سال  31 ،2661درصد از
مشارکتکنندگان ،این شرکت را در مورد مسئولیتپذیر بودن اجتماعی "عالی" و  41درصد "خوب"
ارزیابی کردند .از طرفی این شرکت با بیش از  916666نفر کارکنان در اکثر نقاط دنیا بهعنوان یک
شرکت جهانی و با توجه به موفقیتهای حاصل ،یکی از برگ خریدهای اصلی موفقیت را در
پرداختن به موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی و مدیریت آن میداند .از دیدگاه گروه نمونه نیز اعضای
مؤثر در ایجاد مسئولیت اجتماعی ،مصرفکنندگان ،سرمایهگذاران ،تأمینکنندگان ،کارمندان،
ارتباطات سازمانی و محلی ،دولت و نیز مشارکت با سازمانهای غیردولتی و غیرانتفاعی هستند [.]4
صالحی امیری و مطهری نژاد [ ]1در تحقیقی با عنوان "مسئولیت اجتماعی شرکتها و
ذینفعان" ضمن توصیف شیوههای متفاوت و متنوع تعیین اثربخشی سازمان ،به جایگاه ذینفعان در
هر یک از شیوهها اشاره کرده و بر این مهم تأکید میکنند که مسئولیت اجتماعی شرکتها در عصر
حاضر ضرورتی اجتنابناپذیر است .شرکتها برای بقا و ادامه حیات باید از عهده ذینفعان برآمده و
با تقویت مسئولیت اجتماعی توسعه همهجانبه خود را فراهم کنند.
کارول [ ]26در مطالعهای با عنوان "هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه" برای هر بنگاه چهار دسته
مسئولیت اجتماعی قائل شده است .به تعبیر دیگر ،او مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برآیند چهار
مؤلفه زیر میداند:
ـ نیازهای اقتصادی
ـ رعایت قوانین و مقررات عمومی
ـ رعایت اخالق کسبوکار
ـ مسئولیتهای بشردوستانه
در مورد اول ،بنگاهها موظفاند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کاالها و خدمات مورد نیاز
آن را تأمین کنند و انواع گروههای مردم را از فرایند کار بهرهمند سازند .در مورد دوم ،آنها
1. Erasmus University

43

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  32ـ پاییز 9214

وظیفهدارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرفکنندگان خود توجه کنند ،محیط زیست را آلوده
نکنند ،از معامالت درونسازمانی بپرهیزند ،دنبال انحصار نروند و مرتکب تبعیض نشوند .سومین
مؤلفه مسئولیت بنگاه ،اخالق کسبوکار است .در این قلمرو اصولی چون صداقت ،انصاف و احترام
جای دارد .چهارمین مؤلفه ،مسئولیتهای بشردوستانه است .تعبیر دیگر کار ول از این مؤلفه
"شهروند خوب بودن" است؛ یعنی مشارکت بنگاه در انواع فعالیتهایی که معضالت جامعه را کاهش
دهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود بخشد.
 .3روششناسی تحقیق

سؤال تحقیق .براینیلبههدفکلی پژوهشحاضر،سؤالزیرازنظرنمونهآماریبررسی
شد:
از طریق چه راهکارهایی میتوان ،مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان با تکیه بر کدهای اخالقی در
چارچوب اخالق حرفهای را افزایش داد؟
در این پژوهش ،راهکارهای پیشنهادی متخصصان در خصوص داشتن یک سازمان با
مسئولیتپذیری اجتماعیِ باال از طریق فن دلفی کالسیک تعدیلشده 9مشخص شدند .یکی از
روشهای کسب دانش گروهی مورد استفاده ،فن دلفی است .درحالیکه اکثر پیمایشها سعی در پاسخ
به سؤال "چه هست" دارند .دلفی به سؤال "چه میتواند /چه باید باشد" پاسخ میدهد [.]32
در تحقیق حاضر ،گروه متخصصان با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند ،از
هرکدام از مشارکتکنندگان خواسته شد تا مدیران و کارکنانی را بر اساس دانش و تجربه کافی در
موضوع تحقیق با مدرک تحصیلی فوقلیسانس و باالتر باسابقه کار بیش از  91سال برای مشارکت در
طرح معرفی کنند که نهایتاً پس از اشباع در ارائه راهکارها به تعداد  91نفر رسیدند .بعد از مشخص
کردن دقیق ایده و موضوع مورد نظر برای گروه متخصصان ،طرح پرسش مبنی بر اینکه "ازنظر شما
از طریق چه راهکارهایی میتوان ،مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان با تکیه بر کدهای اخالقی در
چارچوب اخالق حرفهای را ارتقاء داد؟" صورت گرفت .بعد از جمعآوری پاسخهای اولیه ،طی سه
مرحله نظرات هرکدام از متخصصان به هریک از آنها ارسال گردید تا با آگاهی از نظرات یکدیگر و
تحلیلهای صورت گرفته از سوی دیگر اعضاء در خصوص نقاط ضعف و قوتِ پاسخهای پیشنهادی،
1. Modified Classic Delphi
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ایدههای جدید و نهایی استحصال شود .سپس از هر یک از اعضا خواسته شد تا به ایدههای نهایی به
ترتیب اولویت امتیاز دهند که بر این اساس در گام نهایی تجزیهوتحلیل امتیازات صورت گرفت .الزم
به توضیح است که ارسال پرسشنامهها تا حدی ادامه یافت که تقریباً ایده یا پاسخ جدیدی برای
افزودن به مطالب قبلی یافت نشد (حد اشباع).
 .4تحلیل یافتهها

بر اساس نتایج فن دلفی کالسیک تعدیلشده ،بیست راهکار جهت داشتن یک سازمان با
مسئولیتپذیری اجتماعی باال با تأکید بر کدهای اخالقی از سوی نمونه آماری پیشنهاد شد که به
همراه شاخصهای آمار توصیفی در جدول زیر نشان داده شده است.

ردیف

جدول  .9شاخصهای آمار توصیفی در خصوص راهکارهای ارتقاء مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان

9

2

3

4

1
0
1

راهکار

شاخص

حمایت جدی مدیران ارشد از تدوین و اجرای کدهای اخالقی
بهعنوان راهنمای اصول اخالق حرفهای (ارزشها و اصول
اخالق کار اسالمی) و مسئولیتپذیری اجتماعی
مشارکت دادن تمام ذینفعان در تدوین کدهای اخالقی با در
نظر گرفتن اهداف سازمانی و سالمت کارکنان ،منافع و حقوق
عموم یا جامعه (فرصت بروز و ظهور بیشتری به افراد داده شود
که مستلزم ساختار سازمانی منعطف در راستای پذیرش
مسئولیت اجتماعی است).
افزایش سطح اعتماد سازمانی و سالمت روانشناختی کارکنان
از طریق رهبری اخالقی (مدیر بهعنوان الگوی عملی اخالق)
نیازسنجی و ایجاد کمیته آموزش و پژوهش اخالقی در سازمان
مبتنی بر نیازهای واقعی و خألها (تشکیل کمیته اخالقی
بهمنظور صیانت از تعالی سازمانی با در نظر گرفتن منافع
سازمان و جامعه)
آموزش مستمر در جهت شناخت ،ضرورت وجود و رعایت
اخالقیات در سازمان برای مدیران و کارکنان
ایجاد جوسازمانی مطلوب برای به حداقل رساندن توان انجام
اعمال غیراخالقی با تأکید بر دستورات مذهبی و رعایت منافع
عموم
تقویت و استمرار این دیدگاه که تدوین و رعایت اخالق حرفهای
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ردیف

کمک شایانی به پذیرش مسئولیت اجتماعی و ایجاد تعهد
مینماید.
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شاخص
راهکار
سنجش سطح ادراکات اخالقی کارکنان قبل از استخدام در
خصوص مسئولیتپذیری اجتماعی
توسعه و بهبود ارتباطات میان مدیر و کارکنان ،همچنین
کارکنان با یکدیگر از طریق احترام و اعتماد متقابل و دادن
فرصت برای جبران اشتباهات احتمالی (ایجاد جوسازمانی
حمایتگر)
امکان نقد فرآیندهای مدیریتی و تصمیمگیری با کارآمد کردن
سیستم پیشنهادها و نظرخواهی از تمامی کارکنان
سنجش مرتب عملکرد کارکنان بر اساس میزان پایبندی آنان
نسبت به رعایت اصول اخالق حرفهای و اطمینان از مناسب و
کافی بودن آنها
راهاندازی سیستم پاسخگویی در خصوص ابهامات و موارد
سؤالبرانگیز بهمنظور شفافسازی اصول و معیارهای اخالق
حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی
طراحی شغل بهگونهای که بین الزامات کاری و عقاید و
ارزشهای متصدی تناسب برقرار گردد.
پشتیبانی از کارکنان هم در جهت رشد مادی و هم در جهت
رشد معنوی آنان بهعنوان مهمترین عامل بقا و رشد سازمان در
راستای افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی
حساس ساختن مدیران و کارکنان بهسالمت معنوی و اخالقی
یکدیگر و تالش در جهت درونی کردن ارزشها
ایجاد یا تغییر فرهنگسازمانی در راستای پذیرش و اعتقاد به
کدهای اخالقی و مسئولیتپذیری اجتماعی
اجرای کدهای اخالقی بدون اعمال تبعیض و عدم ورود به
حریم خصوصی و شخصی کارکنان
حل مسائل بر اساس خرد جمعی
در نظر گرفتن پاداش یا امتیازات ویژه برای کارکنانی که در اجرا
و رعایت کدهای اخالقی مشارکت فعال دارند (ارتقاء جایگاه
سازمانی و )...
اطالعرسانی و آموزش کدهای اخالقی از طریق یک سیستم
اطالعاتی
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

سازمانها ،الیههای میانی و حلقههای واسط میان فرد و جامعه تلقی میشوند ،بهطوریکه
سازمانها را یکی از اجزای مهم و بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی میدانند .بدیهی است
سازمانها ،متناسب با خواست و نیاز بشری در تکامل این پیکرۀ اجتماعی تا رسیدن به یک پیکره
متعادل و متناسب جهانی ،نقشها و وظایفی چند سویه خواهند داشت .سازمانها برای انجام دادن
امور سازمانی خود ،عالوه بر معیارهای سازمانی و قانونی نیاز به مجموعهای از رهنمودهای اخالقی و
ارزشی دارند که آنان را در رفتار و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در
دستیابی به هدف را میسر سازد.
مدیران و کارکنان سازمانها در تصمیمات و اقدامات خود بهغیر از چارچوبهای قانونی باید
تحت تأثیر اصول اخالقی نیز باشند؛ زیرا چارچوبهای قانونی بهطور مناسب پوششدهندۀ تصمیمات
درست و مطلوب نیستند .سازمانها در شناخت تعهدات اخالقی خود در قبال اجتماع و نیز تشخیص و
حل مسائل اخالقی در کسبوکار محتاج دانش تخصصی معینی هستند و این دانش همان اخالق
حرفهای است.
بر اساس دادههای جدول شماره  9راهکارهایی نظیر؛ افزایش سطح اعتماد سازمانی و سالمت
روانشناختی کارکنان از طریق رهبری اخالقی؛ اطالعرسانی و آموزش کدهای اخالقی از طریق یک
سیستم اطالعاتی؛ سنجش سطح ادراکات اخالقی کارکنان قبل از استخدام در خصوص
مسئولیتپذیری اجتماعی؛ نیازسنجی و ایجاد کمیته آموزش و پژوهش اخالقی در سازمان مبتنی بر
نیازهای واقعی و خألها (تشکیل کمیته اخالقی بهمنظور صیانت از تعالی سازمانی با در نظر گرفتن
منافع سازمان و جامعه)؛ حمایت جدی مدیران ارشد از تدوین و اجرای کدهای اخالقی بهعنوان
راهنمای اصول اخالق حرفهای (ارزشها و اصول اخالق کار اسالمی) ،به ترتیب حائز پنج اولویت
برتر در جهت افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان شدند.
یافتههای این پژوهش همسو با نتایج تحقیقات "بیکزاد و همکاران []2؛ مشبکی و خلیلی
شجاعی [ ]94که نشان دادند هریک از متغیرهای فرهنگ سازمانی ،آموزش کارکنان و نظام
اطالعرسانی در رشد اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان مؤثر هستند و همبستگی
مثبت و باالیی بین مؤلفههای فرهنگسازمانی و مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان وجود دارد .نتایج
تحقیق مدهوشی و باروج [ ]92که رعایت اخالق کسبوکار و مسئولیتپذیری اجتماعی را عامل بقای
سازمان نشان میدهد .تحقیقات شرکت توشیبا []4؛ صالحی امیری و مطهرینژاد [ ]1که مشارکت
تمامی ذینفعان در ایجاد مسئولیتپذیری اجتماعی و رعایت آن را از عوامل اصلی موفقیت و توسعه
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معرفی میکنند .برامر ،ملینگتون و رایتون []91؛ پیترسون []39؛ مرتضوی و همکاران [ ]93که در
تحقیقات خود نشان دادند با درک مسئولیتپذیری اجتماعی توسط سازمان و رعایت آن ،تعهد نیز
افزایش مییابد .تحقیقات کارول]26[ 9؛ ویلیامز و بارت [ ]31که نشان دادند رعایت اخالق کسبوکار،
فعالیتهای اجتماعی و بشردوستانه سازمان میتواند معضالت جامعه ،اثرات مضر فعالیتهای مجرمانه
و رفتار بد را کاهش دهد" ،حاکی از آن است که مشارکت دادن تمامی کارکنان در تدوین و اجرای
کدهای اخالقی ،ایجاد جوسازمانی و فرهنگ سازمانی مطلوب در راستای پذیرش و اِعمال کدهای
اخالقی ،تدوین و آموزش مستمر کدهای اخالقی در چارچوب اخالق حرفهای و ،...در ارتقاء
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان ،مؤثر میباشند.
سازمانها بهمنظور حفظ مشروعیت خود و بقا در محیط ،باید قبول کنند که نقش و وظیفه
عمومی و اجتماعی نیز دارند .این نقش اجتماعی از این اصل پذیرفته شده نشأت میگیرد که هر
فردی در قبال رفتار خود مسئول و پاسخگو است و سازمانها نیز از این مقوله مستثنی نیستند.
سازمانها با تدوین و شفافسازی کدهای اخالقی در سطح فردی ،سازمانی و عمومی بر تعهد
سازمانی و بهتبع آن مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان تأثیر میگذارند .اگر سازمانها نتوانند سیاستها
و رهنمودهای اخالقی را تدوین و به کار بگیرند یا اطمینان نداشته باشند که کارکنان میدانند آنها
چیستاند و این رهنمودها را درک میکنند یا خیر ،نمیتوانند کارکنان را در قبال رفتار غیراخالقی و
مسئولیتپذیری اجتماعیشان پاسخگو بدانند .در همین راستا راهاندازی سیستم پاسخگویی در
خصوص ابهامات و موارد سؤالبرانگیز بهمنظور شفافسازی اصول و معیارهای اخالق حرفهای و
مسئولیتپذیری اجتماعی؛ آموزش مستمر در جهت شناخت ،ضرورت وجود و رعایت اخالقیات در
سازمان برای مدیران و کارکنان؛ در نظر گرفتن پاداش یا امتیازات ویژه برای کارکنانی که در اجرا و
رعایت کدهای اخالقی مشارکت فعال دارند ،بهعنوان راهکارهایی در جهت افزایش مسئولیتپذیری
اجتماعی سازمان از سوی نمونه آماری پیشنهاد شدند .برای تبیین اخالق حرفهای در یک حوزۀ خاص،
ابتدا بایستی مسائل اخالقی آن حوزه شناسایی و سپس با تدوین کدهای اخالقی ،پاسخهایی برای این
مسائل ارائه شود؛ که در این میان نقش مدیران توانمند در رهبری اخالقی سازمان ،فوقالعاده حائز
اهمیت است .مدیر بهمنظور صیانت از تعالی سازمانی میتواند از طریق تدوین کدهای اخالقی با
مشارکت تمامی ذینفعان و آموزش آن کدها بهعنوان راهکاری در پیادهسازی و اجرای اصول اخالق
حرفهای ،تعهد کارکنان را ارتقاء و سازمان را به لحاظ اجتماعی پاسخگو نماید .آموزش بهترین گزینه
1. Carroll
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برای ارتقا کار آیی کارکنان به شمار میآید .در کنار آموزهای شغلی ،آموزش اخالقی امری ضروری به
نظر میرسد .چراکه نمیتوان از کارکنان انتظار رفتار مسئوالنه را داشت ،بدون آنکه به آنها
مسئولیت را آموزش داده باشیم .مدیری که رفتاری درست و صادقانه دارد بدون آنکه قصد آموزش
کارکنان را داشته باشد به آنان تعهد اخالقی را یاد میدهد و الگوی کارکنانش در زمینه اخالق میشود
یا بهبیاندیگر مظهر ارزشهایی است که در سازمان غالب هستند .کما اینکه در پژوهش حاضر در بین
راهکارهای پیشنهادی ،رهبری اخالقی سازمان (الگوی عملی بودن مدیر به لحاظ رعایت کدهای
اخالقی) حائز رتبه اول در راستای ارتقاء مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان شد .حاکمیت اخالق
حرفهای ،سازمان را در جهت کاهش تنشها و موفقیت در تحقق اهداف یاری میکند .در واقع
معیارهای (کدها) اخالقی همچون نقشههای راهنمایی هستند که به اعضاء یک سازمان کمک
میکنند تا نقشهای خود را بهوضوح و روشنی کامل در جهت اهداف فردی ،سازمانی و اجتماعی ایفا
نمایند .اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی ازجمله مباحثی است که امروزه سازمانها جهت رعایت
حقوق اقشار جامعه ،محیط و طبیعت بایستی مدنظر داشته باشند .در واقع التزام به اخالق و اصول
حرفهای از طریق تدوین ،آموزش و اجرای کدهای اخالقی ،سرمایه اجتماعی و ارزشمندی است که
موفقیت بلندمدت سازمان را تضمین مینماید.
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