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  سرآغاز 

 1معنویـت  روح، موضوعات به خاصی توجه بیستم، قرن ابتداي از
هـاي    در سـال   است، شده مبذول غربی جوامع در بودن معنوي و

 بـه  و داده جهـت  تغییـر  کـاري  محـیط  سمت به توجه این اخیر،
 در نهایـت   و اقتـصاد  و بازارها ها،  سازمان بهبود در معنویت نقش
 مباحـث  ایـن  در اساسی نکته .)1(است   شده پرداخته جامعه کل

اخـالق   کـار،  و کـسب  محـیط  در معنـوي  افـراد  کـه  اسـت  این
 بـراي  را اي  عمده منافع ترتیب، بدین و کرده رعایت را 2اي  حرفه

رسـد نفـوذ گـسترده        به نظر مـی   ). 2(آورند    می ارمغان به سازمان
سـاز پیونـد مفـاهیم        معنویت در مفاهیم مـدیریتی، بتوانـد زمینـه        

 و سـبب رهـایی از   3و تجاري بـا محـیط زیـست شـده     اقتصادي  
ــادي  بحــران ــه م ــست محیطــی شــود، چراک نگــري و  هــاي زی

  )مقالۀ پژوهشی(
  

   هاي مالی و اخالق مدیران گیري نقش خادمیت در تعدیل تصمیم
   علی دهقانی، دکتر رضا شیخدکتر، ∗ غالمیمحمد

  گروه مدیریت، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

  )10/11/94:، تاریخ پدیرش3/8/94: تاریخ دریافت(

  چکیده

عدم توجه به اصول اخالقی و اجتماعی دارد، از سـوي دیگـر، توجـه صـرف بـه اهـداف                      در ریشه نوین، اقتصاد در کارها و شکست کسب  :زمینه
از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین نقـش خادمیـت و نحـوه    . توجهی به امور مالی، متضمن یک شکست بزرگ سازمانی است       شردوستانه و بی  ب

  .باشد هاي اخالقی و مالی مدیران می گیري تأثیر آن در تعدیل تصمیم
  

اطالعات و . شده است اجرا پژوهش تاریخی ـ هرمنوتیکی  چارچوب در باشد و بنیادي می هدف، نظر از نوع کیفی بوده و از حاضر  پژوهش:روش
 هـاي   حـوزه  در 2014 تا 1994 هاي  سال بین معتبر خارجی و داخلی پژوهش و مقاله 130 اي، از میان حدود     هاي این تحقیق با روش کتابخانه       داده

متون و منـابع، در   بررسی منظور هرمنوتیکی به تحلیل ابزار زاستخراج گردیده و ا) قضاوتی(گیري غیر تصادفی و هدفمند  مرتبط، با استفاده از نمونه 
  .شده است هاي مالی و اخالقی مدیران، استفاده گیري جهت تبیین علمی نقش خادمیت در تعدیل تصمیم

  

در قبال نسل حاضر (ان هاي اجتماعی سازم تواند از سویی با تکیه بر معنویت و مسؤولیت ها نشانگر آن است که خادمیت می نتایج بررسی :ها یافته
گیري مالی منتهـی شـود و توسـعه پایـدار را بـراي       هاي تصمیم ، و از سوي دیگر با در نظر گرفتن اهداف مالی سازمان، به تعدیل مدل           )و نسل آتی  

گیري رایـج و مـدل    میمهاي تص همچنین با تلفیق مدل. گذاري شده است چنین خادمیتی، خادمیت اجتماعی ـ سازمانی نام . سازمان، به ارمغان آورد
  . گیري به منظور توجه توأم به اهداف مالی و اجتماعی، ارائه شده است گیري اخالقی واالنس، فرآیند تعدیل شده تصمیم تصمیم

  

مـري  شـده و توسـعه پایـدار، بـراي آنهـا ا      عقالنـی  غیر وفور چرخه گرفتار ها سازمان هاي اخالقی و اجتماعی،     ارزش به توجه بدون: گیري  نتیجه
  .رسد ها، در کنار اهداف مالی، براي رشد، بقا و توسعه پایدار سازمان ضروري به نظر می لذا توجه به این ارزش .ناممکن خواهد بود

  

  گیري مالی، خادمیت گیري اخالقی، تصمیم تصمیم :کلید واژگان
  
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  mo.gholami14 @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: ده مسؤولنویسن* 
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هاي   از عوامل اصلی بحران   ) مفاهیم متضاد معنویت  (طلبی    توسعه
همچنـین در دهـۀ   ). 3(رود    زیست محیطی معاصر به شـمار مـی       

هاي محـیط زیـست، دیـدگاه جهـانی      اخیر، به دلیل تداوم بحران 
تغییـر کـرده و بـه عنـوان         ) و معنـوي  (سائل اخالقی   نسبت به م  

هاي زیست محیطی مورد توجـه قـرار          عاملی مؤثر در رفع بحران    
گرفته است، بسیاري از طرفداران محیط زیست، اکنون بـر ایـن            

هـاي   هـاي زیـست محیطـی، محتـاج حمایـت      باورند که سیاست 
  ).4(باشند  اخالقی و دینی می

هـاي اجتمـاعی      مسؤولیت «،»معنویت«هرچند موضوعاتی چون    
گیـري در     تـصمیم «و  » محـیط زیـست   «،  »اخـالق «،  4»سازمان

، هر یک به تنهایی بخش قابل توجهی از مقـاالت           »مسائل مالی 
 و 5انـد، امـا در زمینـه خادمیـت     علمی را به خـود اختـصاص داده     

هــاي اجتمــاعی و تــأثیر آنهــا در     ارتبــاط آن بــا مــسؤولیت  
، فعالیـت تحقیقـی و      7ی مدیران  و مال  6هاي اخالقی   گیري  تصمیم

خورد، در  پژوهشی چندانی در منابع داخلی و خارجی به چشم نمی  
 پرداخته شده است    8تحقیقی به مقایسه نظریه خادمیت و عاملیت      

اي بـه بررسـی صـحت و اعتبـار نظریـه              همچنین در مقالـه   ). 5(
). 6( پرداخته شده    8اي در راستاي توسعه پایدار      دوره  خادمیت میان 

 شـهود  از اسـتفاده  بر معنویت ابعاد تاثیر« اي با موضوع    نامه  انپای
در  »بانـک  مالی عملکرد آن با  رابطه و مدیران گیري تصمیم در

 گیـري  تـصمیم  سـبک  بـا  هـم  معنویـت  که کند  نهایت بیان می  
 رابطه آنها عقالیی گیري تصمیم سبک با و هم  مدیران شهودي
اخالقیـات و   «با عنوان   در تحقیقی   ). 7(دارد   معناداري و مستقیم

ــصمیم ــت    » ت ــسانی و ماهی ــی و ان ــاي طبیع ــسه دنی ــه مقای ب
گیري پرداخته شده و سه قطب اثر گذار بـر هـر تـصمیم،         تصمیم

در ). 8(منطقی بودن، ذهنیـت و اخالقیـات معرفـی شـده اسـت              
پژوهش دیگر، با ارائه یک متدولوژي چند شاخصه، پژوهـشگران          

زد تـا مـسائل اخالقـی را در         سـا   گیرندگان را قـادر مـی       و تصمیم 
اي با عنوان     در مقاله ). 9(گیري دخالت دهند      سازي و تصمیم    مدل
 بـا  کـار  در معنویـت  و اي حرفـه  اخـالق  بـین  ارتبـاط  یابی  مدل«

 شهر دولتی هاي  بیمارستان پرستاران میان در اجتماعی مسؤولیت
 بـین  رابطـه  در کـار  در بیان شده است کـه معنویـت      » کرمانشاه

 تأییـد  بـا  دارد کـه   را میانجی نقش اجتماعی مسؤولیت و اخالق

 غیرمـستقیم،  اثـر  داراي اي  حرفـه  اخالق معنویت، میانجی نقش
). 2(باشـد     مـی  پرسـتاران  اجتماعی مسؤولیت بر دار  معنی و مثبت

هاي زیست محیطی را بازگشت       ضمن آنکه برخی راه حل بحران     
تحقیق دیگري و ). 10(نمایند  به مبانی دینی و معنوي معرفی می 

 بـا رهیافـت ارزیـابی راهبـردي     10نیز تلفیق اخالق محیط زیست   
رشـد  ). 11(داند    محیط زیست را راه دستیابی به توسعه پایدار می        

مقاالت حوزه حفاظت از محیط زیست، نشانگر آن است کـه هـر    
توان مانند گذشـته بـه        شود که نمی    روز بر این آگاهی افزوده می     

در (بدون لحاظ رفتارهاي اخالقـی    .  داد مصرف منابع جهان ادامه   
حـد  ) هـاي آینـده   زمینه توجه به محیط زیست و احترام به نـسل        

 سـال تخمـین     250نهایی زندگی بشري بر روي زمین، حـداکثر         
حال در این شرایط، انسان باید به این پرسش         ). 12(شود    زده می 

سخت پاسخ دهد که هنگـامی کـه اکثریـت افـراد خواهـان بـه                
بـرداري   توان از بهره ساندن سود خود هستند، چگونه می  حداکثر ر 

) 10(بــیش از حــد و تخریــب منــابع طبیعــی جلــوگیري کــرد؟  
تواند نقش مهمـی      نویسندگان این مقاله معتقدند که خادمیت می      

در این مقاله به بررسی تعامل خادمیـت  . در در این زمینه ایفا کند    
نقـش آن در    هـاي اجتمـاعی سـازمان و          با معنویت و مـسؤولیت    

هاي اخالقی و مالی مـدیران پرداختـه شـده            گیري  تعدیل تصمیم 
  . است

حساسیت یـا  «: کند فرهنگ لغت معنویت را این چنین تعریف می       
هاي مذهبی و مسائل مرتبط با روح بـه جـاي         وابستگی به ارزش  

هـا    واضح است که انسان   ). 13(» هاي دنیوي و مادي     عالقمندي
گیـري نماینـد، ایـن        اهنـد، تـصمیم   خو  مختارند که هر گونه مـی     

تواند استفاده دوستانه و خالقانـه از منـابع طبیعـی             تصمیمات می 
اما از آنجایی که    . باشد یا استفاده ناصحیح و تخریب همان منابع       

توانـد    معنویت تأکیدي بر مفاهیم مادي نـدارد، بـه تنهـایی نمـی            
در سـوي دیگـر،     . موجب دقت در اسـتفاده کـارآ از منـابع گـردد           

شود که  اي مادي در نظر گرفته می اقتصاد، اغلب به عنوان مسئله 
تـوان هـم     متمرکز است، منابع را می   11بر حداکثرسازي مطلوبیت  

در راستاي اهداف مطلوب اجتماعی مصرف نمود و هم به صورت 
خودخواهانه و اسـرافکارانه، امـا بـه یقـین، هـدر دادن منـابع در                

رسـاند و نـه    ا به حداکثر مـی ر) مانند مطلوبیت (حقیقت نه چیزي    
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معنویت بر خـالف اقتـصاد      ). 14(آید  اي به شمار می     رفتار عاقالنه 
  . بر ایثار و فداکاري تأکید دارد

مفهوم خادمیـت معـانی مختلفـی در سرتاسـر تـاریخ و البتـه در                
دارد، ...) حسابداري، اقتصاد، مدیریت و(هاي گوناگون علمی     رشته

سی، مصدر جعلی بـوده و بـه معنـاي          این واژه در دستور زبان فار     
نظـران،    صـاحب ). 5(زنـد   عملی است که از فـرد خـادم سـر مـی           

داري در    محفاظت و خویـشتن   «: اند  خادمیت را چنین تبیین نموده    
کــارگیري مــدیریت پرورشــی و  جهــت مراقبــت از منــابع بــا بــه

خادمیـت موجـب    ). 15(» جویانه طی اسـتفاده از آن منـابع         صرفه
ها  ولیت در جهت مراقبت و محافظت از داراییخلق وظیفه و مسؤ   

، بر )که در مقابل خادمیت قرار دارد(نظریه عاملیت ). 16(شود    می
کنـد کـه مـدیران        مدل انسان اقتصادي استوار بوده و بیـان مـی         

کوشند تا منافع خود را حداکثر نمایند و خادمیت بر آن       همواره می 
لیت که فقط بـر     است که نشان دهد چگونه بر خالف نظریه عام        

کرد، برخی مـدیران خواهـان        هاي اقتصادي پافشاري می     محرك
آن هستند که خود را وقف سازمان و اهداف آن نموده و خادمان             

  ). 5(هاي آن باشند  خوبی براي سازمان و سرمایه
درباره ارتباط معنویت و خادمیـت، بایـد گفـت کـه از دیـدگاهی               

اقبـت از منـابعی کـه       معنوي، خادمیت عبارت است از حفظ و مر       
هایی بـه منظـور       خداوند به انسان اعطا نموده و ایجاد محدودیت       

سلب آزادي انسان در اینکه بخواهد با انگیزه افزایش سـود، هـر             
لـذا  ). 16(بـرداري کنـد       دنیـا بهـره   ) منـابع (خواهد از     طور که می  

: انجام کارهایی کـه : شود خادمیت، از این منظر، چنین تعریف می      
ـ 2سان و افرادي که اکنون اطراف او هستند نفع برساند           ـ به ان  1

چراکه در نظر گرفتن . هاي آینده شود موجب نفع رساندن به نسل
هاي بعـدي و فـراهم سـاختن شـرایط بـراي آنهـا، نهایـت                  نسل

در ). 15(باشـند     ها قادر به انجام آن می       اخالقیات است که انسان   
ور حفاظت از قلمـرو  ابزاري به منظ» خادمیت«هاي گذشته،   زمان

کـه هنـوز    (شد تا زمینه را براي حکومت پادشاه کوچک           تلقی می 
فراهم کنـد، اکنـون پادشـاهان کوچـک،         ) به سن قانونی نرسیده   

اي عمل نمود تا عالوه بر استفاده   آتی هستند و باید به گونه نسل
از منابع در عصر حاضر، زمینه براي نسل آینـده، فـراهم شـود و               

ایـن نگـاه،    ). 17(گیري داشـته باشـند         قدرت تصمیم  آنها بتوانند 

 1971در سـال    . هاي اجتماعی سازمان است     منطبق بر مسؤولیت  
هاي اجتماعی سـازمان را ایـن         کمیته توسعه اقتصادي، مسؤولیت   

 بـین  تعامـل  مفهـوم  که است روشن امروزه«: گونه تشریح نمود  
 ییـر تغ حـال  گوناگون در  طرق به کار و کسب و تجارت و جامعه
 خصوص در را تري  گسترده هاي  مسؤولیت کار باید  و کسب. است

 هاي  ارزش از تري  گسترده محدوده و بپذیرد قبل نسبت به  جامعه
 منابع کـه  معتقدند برخی). 18(» .باشد داشته نظر مورد را انسانی
 قرار استفاده مورد اجتماعی وسیع اهداف جهت در باید موجود
 خصوصی شرکتهاي و خاص فرادا منافع براي فقـــــط نه ،گیرند

 رفتاري از است عبارت سازمان اجتماعی بنابراین مسؤولیت ). 19(
 و اقتـصاد  جامعـه،  نماید  می تالش که سازمانی، سطح در اخالقی

 تـصمیمات  تمام در طور کامل،  به را آنها اینکه از را محیط زیست 
 ).20(نمایـد    مطمئن گیرد،  می نظر در اش  سازمانی هاي  فعالیت و

تواند مکمل  هاي اجتماعی در کنار معنویت، می توجه به مسؤولیت 
  .مفهوم خادمیت باشد

اطالعـات مـالی بـراي اهـداف        ) در بعـد مـادي    (از سوي دیگـر     
یکـی از  ). 21(ها بـسیار حیـاتی هـستند         گیري  خادمیتی و تصمیم  

بزرگترین موانع در رعایت اصول اخالقی و اجتماعی بـه هنگـام            
یقت است که مسائل مالی، تـا حـد زیـادي           گیري، این حق    تصمیم

 را در نظـر     12»خودپرسـتی عقالیـی   «ریشه در اقتصادي دارد که      
این تصور عقالیی در تمامی افرادي که به اقتصاد         ). 22(گیرد    می

مند هستند، وجود دارد، لذا اکثر مردم         و معامالت اقتصادي عالقه   
.  دهنـد  در صدد اقداماتی هستند تا منافع شخصیشان را افـزایش         

همچنانکــه در کتــب اقتــصاد خــرد و مــدیریت مــالی بــه چــشم 
 تأثیر شخصی نفع انگیزه از فقط اقتصادي عاقل خورد، انسانِ   می
 سـاختن  حـداکثر  کننـده،  مـصرف  براي شخصی نفع و پذیرد  می

 مـی  او. اسـت  خـدمات  و کاالها مصرف از حاصل خاطرِ رضایت
 دسـته  هـا   آن بیتمطلو میزان براساس را گوناگون کاالهاي تواند
 بـه  دسـتیابی  راه بهتـرین  خـود،  حـسابگر  عقـل  با کرده و  بندي

متأسـفانه دانـشجویانی    ). 23(دهد   تشخیص را مطلوبیت حداکثر
گیرنـدگان مـسائل مـالی در آینـده باشـند،             که قرار است تصمیم   

یافتن بهینه  . آموزند که نفع شخصی را در نظر بگیرند         همواره می 
 کشورهاي توسعه یافته، یعنـی جـایی کـه    پارتو در اقتصاد رفاهی   
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همه افراد در شرایط اقتصادي و وضعیت مالی و رفـاهی مناسـب         
بار مـالی   توان یافت که در وضعیت اسف   بوده و کمتر کسی را می     

و رفاهی به سر برد، امري دشوار و حتـی غیـر ممکـن بـه نظـر                  
 منابع کمتـر صـورت   13رسد، لذا تالش براي تخصیص کارآي       می
گیري در مسائل مالی، بـه منظـور حـل            دو مدل تصمیم  . دگیر  می

  :اند مشکل تخصیص کارا به وجود آمده
مدل انگلیـسی ـ آمریکـایی کـه مبتنـی بـر اصـول مدرسـه          -1

کالسیک اقتصاد بریتانیا بوده و بر جـدایی اقتـصاد از اخالقیـات             
تأکید دارد و به بیشتر نگاه علمی به اقتصاد دارد تا نگـاه هنـري                

)6 .( 

مدل ژاپنی ـ اروپایی که بیشتر همسو با عقایـد اقتـصاددانان     -2
کنـد کـه مـسائل اقتـصادي و           آلمانی و اتریشی بوده و بیان مـی       

  ).6(اند  ناپذیري در یکدیگر تنیده شده اخالقی به صورت تفکیک
در مدل انگلیسی ـ آمریکایی، تمرکـز بـر ثـروت بـراي گروهـی       

طبـق مـدل ژاپنـی ـ     در حالی کـه  .  است14)سهامداران(کوچک 
اروپایی، ثروت بایـد چنـان توزیـع شـود کـه شـامل حـال تمـام             

البته در مدل ژاپنـی ـ اروپـایی،    . گردد) اجتماع حاضر (15ذینفعان
هـدف  . نـاظر بـه افـراد نـسل حاضـر اسـت           » ذینفعان«نیز واژه   

مدیریت در مدل انگلیسی ـ آمریکایی به حداکثر رساندن ثـروت   
تن مالحظات قانونی و همـسو بـا بـازار       سهامداران با در نظر گرف    

باشد و در مدل اروپایی ـ ژاپنـی، هـدف مـدیریت بـه       بورس، می

حداکثر رساندن ثروت سازمان است که نتایج آن به تمام ذینفعان 
). 24 و 6(گـردد   بـاز مـی  ) که یک گروه آنها سهامداران هـستند     (

سـازي و     گیري نیـز بیـشتر بـه منظـور بهینـه            فرآیندهاي تصمیم 
داکثرسازي بازده و در راستاي منافع مالی و اقتصادي سـازمان            ح

اند تا جایی که رفتار سازمان، هنگـامی کـه       طراحی و تدوین شده   
گیـري و     درصدد است که بازده کار را به حداکثر برساند، تـصمیم          

در ایـن نگـاه،     ). 25(شـود     سازي نامیـده مـی      تعیین الگوي بهینه  
  :دن مراحل زیر استگیري صحیح، مستلزم طی نمو تصمیم

  گیري ـ اطمینان داشتن به ضرورت یک تصمیم1
  ـ شناسایی معیارهاي تصمیم2
  ـ تعیین ضریب هر معیار3
  )ها راه حل(ها  ها یا حالت ـ ارائه راه4
  )ها راه حل(ها  ها یا حالت ـ ارزیابی راه5
  ).25(ـ انتخاب بهترین راه حل 6

ي معـدودي وجـود     هـا   گیري، مـدل    هاي تصمیم   اما در میان مدل   
کنند، مانند مدل تـصمیمات      دارند که بر مسائل اخالقی تأکید می      

  ): 26(مرحله است  چهار که متشکل از) EDM(اخالقی واالنس 
گیـري، تنهـا بـر افـزایش          هاي تصمیم   در مجموع، برخی از مدل    

بازده تأکید دارند و برخی دیگـر نیـز فقـط بـر مـسائل اخالقـی                 
  . نمایند پافشاري می

 آنچه ذکر گردید، طبیعی است که فرض نماییم خادمیت بـا        طبق

 
  هاي اخالقی واالنس گیري مدل تصمیم: 1نگاره 
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توانـد از     هاي اجتماعی سازمان، مـی      تکیه بر معنویت و مسؤولیت    
ــه  ــویی جنب ــدل   س ــاعی را وارد م ــی و اجتم ــاي اخالق ــاي  ه ه

گیري مالی نموده و از سوي دیگر با در نظر گرفتن منافع              تصمیم
صادي را در   سازمان و خدمت بـه سـهامداران، امـور مـالی و اقتـ             

هـاي    هاي اخالقی داخل نمایـد و بـا تعـدیل مـدل             گیري  تصمیم
اي برقرار کند، به      گیري مالی و اخالقی، میان آنها، موازنه        تصمیم

اي که تصمیمات مدیران، هم شامل صالح مالی و اقتصادي    گونه
سازمان و سهامداران باشـد و هـم اصـول و مـوازین اخالقـی و                

در نظـر  ) نـسل حاضـر و آتـی    (نفعـان    اجتماعی را براي تمام ذي    
بدین ترتیب که مدیران، از سویی خادم سـازمان و منـافع            . بگیرد

آن باشند و از سوي دیگـر، بـه اجتمـاع خـدمت نماینـد، چراکـه                
از . رعایت منافع اجتماعی، هیچ تضادي با منافع سـازمانی نـدارد          

این رو هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش خادمیت و نحوه تـأثیر            
  . باشد هاي اخالقی و مالی مدیران می گیري  تعدیل تصمیمآن در

  
  روش

) اي پایه (بنیادي هدف، نظر پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و از      
چارچوب تحلیل تاریخی ـ هرمنوتیکی، با استفاده   در باشد که می

از تحلیــل .  اجــرا شـده اسـت  16»هرمنوتیـک  «از راهبـرد کیفـی  
شـود و در      ندات استفاده مـی   هرمنوتیک، بیشتر براي تحلیل مست    

سابقه تاریخی، ابتدا از آن براي مطالعات متون تاریخی، به ویـژه            
در این روش تحقیق، محقق بـا    . متون مقدس استفاده شده است    

 27(نماید    کند، مفهوم سازي می     هایی که جمع می     استفاده از داده  
اي  در تحقیـق حاضــر، محققــان از فرآینــد هفــت مرحلــه  ).28و 

 محققـین  ابتدا منظور این اند، براي    تبیعیت کرده  )28(یک  هرمنوت
هـا، مقـاالت و       مرور کتـاب   و آوري  جمع اي، به   به روش کتابخانه  

 تـا  1994هـاي   گرفته داخلی و خارجی، در سال      صورت تحقیقات
ت، مسؤولیت      در حوزه  2014 هاي اجتمـاعی،     هاي خادمیت، معنوی
خالقـی پرداختنـد و     هاي ا   گیري  هاي مالی و تصمیم     گیري  تصمیم
، پژوهـشی، ترویجـی،   ISIاعـم از مقـاالت   ( پژوهش 130حدود  

هـاي داخلـی سـیویلیکا، پایگـاه          ، از پایگاه  )نامه  کنفرانسی و پایان  
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطالعات نشریات کـشور         

هــاي خــارجی  و آرشــیو مجــالت مــرتبط و پایگــاه) ایــران مــگ(
ProQuest ،Emerald و Elsevier ــاه ــی پایگ ــاي   و برخ ه

پس .  جمع آوري گردید   Google scholarدیگر تحت پوشش    
از بررسی، تحقیقاتی که بر اساس نظر محققین به کار پژوهـشی            

گیري   تر بود، گزینش شد، لذا نمونه       حاضر، مرتبطتر و در دسترس    
البته بـا   . باشد  می) قضاوتی(این پژوهش، غیر تصادفی و هدفمند       

ات پـژوهش       توجه به جدید ب    هـاي    ودن موضوع، بخش مرور ادبیـ
. هاي آنها بـه کـار محققـین آمـد           آوري شده، بیشتر از یافته      جمع

 نیـز بـه     1994ضمن آنکه تعداد اندکی از مقاالت پیش از سـال           
دلیل وابستگی و همسویی کامل و غیر قابل اغماض بـا موضـوع    

پـس از مطالعـه منـابع و مقـاالت،          . پژوهش، به کار گرفتـه شـد      
هاي مرتبط با موضـوع تهیـه شـد و پـس از           هرستی از کلیدواژه  ف

هـا،    نظران، فهرست نهایی مفاهیم و کلیـدواژه        مشورت با صاحب  
هاي اجتماعی    معنویت، نظریه عاملیت، نظریه خادمیت، مسؤولیت     

هاي اصلی  سازمان، مراقبت از محیط زیست، توسعه پایدار، نظریه  
و اخالقی تـشخیص داده  گیري در مسائل مالی، اقتصادي    تصمیم

آوري   هـا، جمـع     پـس از تکمیـل فهرسـت نهـایی کلیـدواژه          . شد
اي ادامه یافت و محققـین پـس از           اطالعات و مطالعات کتابخانه   

بررسی تحقیقات صورت گرفته، در صدد تبیین روابط مفاهیم بـا           
یکدیگر بر آمدند که حاصل آن، شناسایی برخی وجـوه مـشترك            

و تهیه فهرسـتی از آنهـا بـود کـه بـه      مفاهیم منتخب با یکدیگر   
هاي گردآوري شده، منتهی گردید، ضـمن آنکـه           بندي داده   دسته

هاي مالی استخراج شـده، دو   محققان در این مرحله از میان مدل   
گیري مالی انگلیسی ـ آمریکایی و اروپـایی ـ ژاپنـی      مدل تصمیم

هـاي مـالی، و مـدل     گیـري  را مبنـاي تـصمیم  ) آلمانی ـ ژاپنـی  (
هـاي    گیـري   هاي اخالقی واالنس را مبناي تـصمیم        گیري  یمتصم

بندي شـده، بـا دیـدگاه     اخالقی قرار دادند، سپس اطالعات دسته     
هاي لغت تخصصی و سایر       انتقادي، به صورت موردي با فرهنگ     

منابع در دسـترس تطبیـق داده شـد و اصـالحات الزم بـر آنهـا                 
 ضـمن آنکـه بـه بررسـی متغیـر اصـلی تحقیـق             . صورت گرفت 

در منابع دینی نیز پرداخته شـد و تعـدادي از احادیـث             ) خادمیت(
مرتبط جمع آوري و سپس موارد اصلی و مـرتبط بـا موضـوع از               

در مرحله بعد اعتبار منابع و مقاالت مـورد       . میان آنها گزینش شد   
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سپس از برخی خبرگـان و  . استفاده، با دقت بیشتر، بررسی گردید   
 شد تا نظر خود را درباره نحوه        هاي مرتبط خواسته    محققان حوزه 

ها و مفـاهیم بـا یکـدیگر بیـان نماینـد،             بندي و ارتباط داده     دسته
حاصل کار این مرحله، اصـالحاتی جزئـی در سـاختار ارتباطـات             

سازي مجدد و استفاده از چند منبع تکمیلـی دیگـر    مفاهیم و متن 
 پس از آن، مفاهیم مرتبط و شیوه ارتباط آنها، گزینش شـده           . بود

 کدگـذاري  الگوي قالب در حاصل شده  نتایج و در نهایت، مجوع   
  .به دست آمد بصري

  
  ها یافته

ها نشانگر ان است کـه معنویـت و           نتایج تحلیل هرمنوتیکی داده   
نـسبت بـه    (هاي اجتماعی سازمان، بر خادمیت مدیران         مسؤولیت
توانــد  باشــند و توجــه بــه ایــن امــر، مــی اثرگــذار مــی) اجتمــاع
هاي مدیران در مسائل مـالی را تعـدیل نمایـد، بـر              گیري  تصمیم

هاي اجتمـاعی و      هاي تحقیق، تلفیق توجه مسؤولیت      اساس یافته 
معنویت، موجـب پدیـدار شـدن خادمیـت اجتمـاعی در سـازمان              

شود، از سوي دیگر با در نظر گرفتن اهداف مالی سـازمانی و               می
وظایف رسـمی مـدیران در قبـال سـهامداران، مفهـوم خادمیـت          

گیـري   هـاي تـصمیم   جتماعی ـ سازمانی، به منظور تعدیل مـدل  ا
در ایــن دیــدگاه، مــدیران . آیــد مــالی و اخالقــی بــه دســت مــی

گیرنده، عالوه بر آنکه عامل، نماینـده و خـادم سـازمان و          تصمیم
رسانی به اجتمـاع معاصـر و    باشند، سعی در خدمت سهامداران می 

در راســتاي منــافع آینــده را نیــز دارنــد، بنــابراین، ضــمن آنکــه 
نمایند، خادمین اجتماع نیز      تالش می ) وظایف رسمی (سهامداران  

حال (و قصد دارند تا به تمام ذینفعان        ) وظایف اخالقی (باشند    می
براي ایـن منظـور الزم اسـت کـه فرآینـد      . سود برسانند) و آینده 
.  سازمانی طـی شـود     -گیري بر مبناي خادمیت اجتماعی        تصمیم

گیري مـالی و مـدل اخالقـی          هاي تصمیم   یق مدل این فرآیند تلف  
  . باشد واالنس می
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  خادمیت اجتماعی ـ سازمانی: 2نگاره 
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 بصري کدگذاري الگوي همان یا محققان در این مقاله، از نمودار     
 نمـودار  کـه  چـرا  هاي خود استفاده نمودنـد،      به منظور ارائه یافته   

 و اصـلی  و کلـی  نتـایج  بـه  مخاطب توجه نمودن معطوف باعث
 آنهـا  جزئیـات  بـه  پـرداختن  بـه  زنیا بدون یکدیگر، با آنها ارتباط

). 29 (نمایـد   مـی  آشکار و شفاف را روابط کلی طور به و شود  می
 مطـابق  بـصري  کدگذاري الگوي قالب در تحقیق هاي این   یافته

   :باشد  می3 و 2نگاره 
هـاي    گیري  همانطور که ذکر گردید، هیچ یک از دو مدل تصمیم         

هـاي     تمـام جنبـه     ژاپنی، - آمریکایی و اروپایی     -مالی انگلیسی   
گیرند، لـذا     را در بر نمی   ) هاي آتی   از جمله نیازهاي نسل   (اخالقی  

گیري اخالقـی واالنـس، سـعی شـده        با وارد نمودن مدل تصمیم    
گیـري بـا توجـه بـه      است تا فرآیند صحیحی به منظـور تـصمیم        

گیـري    در نهایت ثمـره تـصمیم     . اهداف اخالقی و مالی ارئه شود     
. باشد  رویکرد اخالقی، توسعه پایدار می    صحیح در مسائل مالی با      
هـاي فعلـی آن اسـت کـه بـر             گیـري   چراکه معضل رایج تصمیم   

هاي آتی اغلب نادیـده       مزایاي نسل حاضر تأکید شده و نیاز نسل       
شود، این معضل در حقیقت تمام بدنه توسعه پایـدار را             گرفته می 

ه تواند پایدار گـردد کـ       هدف قرار داده است و توسعه هنگامی می       
لــذا خادمیــت . هــاي آینــده نیــز اســتمرار داشــته باشــد در نــسل

تعریـف رایـج    . هاي مشترك فراوانی با توسـعه پایـدار دارد          زمینه
توانایی برآورده ساختن نیازهاي نـسل      : توسعه پایدار، چنین است   

هـاي آینـده در جهـت         حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل      
سعه پایـدار نـه تنهـا بیـانگر         تو). 30(برآورده ساختن نیازهایشان    

هـاي    دغدغه استفاده منابع اقتصادي و طبیعی است، بلکه دغدغه        
). 31(گیـرد   برابري میان نسلی و محیط زیستی را نیز در بـر مـی   

کسب و کارهایی که بـه واقـع در صـدد توسـعه پایـدار هـستند،               
چنـین کـسب و کارهـایی       . دیدگاهی فرازمانی به ذینفعان دارنـد     

د تا منافع خود را براي نسل کنونی و آینـده، حفـظ      کنن  تالش می 
در این رویکرد، هم به سهامداران و هم به سـایر ذینفعـان             . کنند

دو تن از پژوهشگران این حوزه، معتقدنـد        . شود  رسانی می   خدمت

 
 

 تشخیص و تبیین مسأله یا فرصت

 شناسایی و تعیین جامعه درگیر

 ارزیابی دوره اي نتایج
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 تجزیه و تحلیل راه حل ها

انتخاب و اجراي بهترین راه حل

چه منافعی براي سازمان و 
 سهامداران دارد؟

 از حال، زمان در کسانی چه
 می پذیرند؟ اثر تصمیم نتایج

 نتایج از آینده، در کسانی چه
 می پذیرند؟ اثر تصمیم

جنبه مالی و اقتصادي
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  لی بر مبناي خادمیت اجتماعی ـ سازمانیگیري اخالقی ـ ما فرآیند تصمیم: 3نگاره 
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ها، به عنـوان یـک        هاي مالی سازمان    که توسعه پایدار و موفقیت    
داران توأم بـا تعهـد      لذا نفع سهام  . پدیده رقابتی مطرح شده است    

در سوي دیگر، این تعهـد بـه        . واقعی به توسعه پایدار خواهد بود     
اما از  ). 33 و   32(رساند    نیز منفعت می  ) حال و آتی  (سایر ذینفعان   

آنجایی که توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن مفاهیم اقتصادي و           
اصول کسب و کار غیرممکن است، غفلـت از شـرایط کنـونی و              

ناپذیري در پـی      ف بر آینده ممکن است عواقب جبران      تمرکز صر 
تـوان کـسب و کارهـا را از سـودآوري منـع               داشته باشد، لذا نمی   

نموده و آنها را فقط متوجه اهداف بشردوستانه کرد، حتی حرکت           
). 34(به چنین سمتی متضمن یک شکست بزرگ سازمانی است          

ی و  از این رو تحقـق توسـعه پایـدار، از تـصمیمات صـحیح مـال               
عــدم توجــه بــه اصــول اخالقــی در     . گــذرد اخالقــی مــی 

باري بـه دنبـال    هاي سازمان، عواقب بلندمدت اسف      گیري  تصمیم
رابطه مسائل اخالقی با توسعه پایدار، مانند مـرگ         . خواهد داشت 
و بدون در نظر گرفتن مسائل اخالقی، توسعه پایدار   (و زندگیست   

 به اصول توسعه    ، اگر کسب و کار عمومی     )امري غیرممکن است  
عمـل نکننـد، وضـعیت زنـدگی     ) رعایت مـسائل اخالقـی   (پایدار  

براي این منظور،   ). 34(کنونی نیز به زودي از دست خواهد رفت         
ــس از بررســی فرآینــدهاي تــصمیم ــاگون، فرآینــد  پ گیــري گون

گیري اخالقـی ـ مـالی بـر مبنـاي خادمیـت اجتمـاعی ـ          تصمیم
 مسائل اخالقی و مالی، ارائه      سازمانی به منظور توجه همزمان به     

  . شده است
طبق فرآیند فوق، مدیران ابتدا باید مسأله یا فرصـت پـیش رو را         
تبیین نماینـد و سـپس جامعـه درگیـر بـا تـصمیم را بـه خـوبی                   
شناسایی کنند، این جامعه سهامداران، اجتمـاع حاضـر و اجتمـاع            

. یین شـود گیرد که باید تأثیرات تصمیم بر آنها تب      آتی را در بر می    
شـود و     سپس تمامی معیارهاي مالی و اجتمـاعی شناسـایی مـی          

ت آن معیار می   باشـد،   براي هر یک ضریبی که نشان دهنده اهمی
گردد  هاي گوناگون ارائه می در مرحله بعد راه حل . گردد  تعیین می 

هاي گوناگون    و مدیران با توجه به معیارها و ضریب آنها، راه حل          
 و اجتماعی تجزیه و تحلیل نموده و بهتـرین        هاي مالی   را از جنبه  

راه حل منتخب پس از اجـرا، بایـد         . کنند  ها را انتخاب می     راه حل 
هاي زمانی معین ارزیابی شود تا پیامـدهاي احتمـالی آن             در دوره 

براي سازمان و جامعه، بررسی شـود و اصـالحات الزم، پـیش از         
  .ودبروز مشکالت اجتماعی و مالی، بر روي آن اعمال ش

  
  بحث 

تـوان اهـداف اجتمـاعی و         نتایج پژوهش حاضر نشان داد که می      
اهداف مالی سازمان را تعدیل نمود، ایجـاد روحیـه خادمیـت بـه              

هـاي   سبب پرورش معنویت و افزایش توجه سازمان به مسؤولیت       
هـا بایـد    سازمان. کند اجتماعی، نقش مهمی در این زمینه ایفا می   

هـاي مـالی      گیـري    مـدل تـصمیم    براي موفقیت، از ترکیب تـوأم     
و ) شـامل دو مـدل انگلیـسی ـ آمریکـایی و اروپـایی ـ ژاپنـی         (

اخالقی استفاده نمایند و نیازهاي نسل حاضر و آتـی را بـه طـور            
بـه  . کامل، در نظر بگیرند تا بتوانند توسعه پایدار را محقق نمایند          

سازي خادمیت اجتماعی ـ سازمانی، در جـوامعی کـه     منظور پیاده
هاي مـالی بـر آن حـاکم     گیري ل انگلیسی ـ آمریکایی تصمیم مد

در کنـار سـایر     (است، باید در ارزشگذاري سهام در بـازار بـورس           
به فاکتورهاي خادمیتی نیز توجه شود و از        ) عوامل مهم اقتصادي  

اي در جهـت   استقبال عمومی از بازار بـورس، بـه عنـوان وسـیله     
 کـه ایـن مـدل در    هرچنـد . تخصیص کارآي منابع استفاده شـود   

اي   در مقالـه  . نهایت بر حداکثرسازي ثروت سهامداران تأکید دارد      
، بـه بررسـی     »تأثیر کسب و کـار بـر محـیط زیـست          «با عنوان   

هاي زیست محیطی سازمان بـه کـاهش          چگونگی تأثیر سیاست  
ریسک و ایجاد مزیت رقابتی پرداخته شده است، نویسنده معتقـد           

و از (هایی به اطالع عموم برسد        بود که اگر اجراي چنین سیاست     
، به افزایش عملکـرد اهـرم مـالی         )برداري تبلیغاتی شود    آنها بهره 

سازمان و در نتیجه افزایش ارزش براي سهامداران متنهی خواهد 
  ). 35(شد 

سـازي خادمیـت اجتمـاعی ـ سـازمانی در جـوامعی کـه         اما پیاده
، اتخـاذ  تصمیماتشان، بیشتر بـر مبنـاي مـدل اروپـایی ـ ژاپنـی      

چراکه ایـن مـدل بـه مفـاهیم خـادمیتی      . تر است گردد، آسان  می
ماننـد  (هـا     در این مدل از ورود مستقیم گـروه       . باشد  تر می   نزدیک

گیـري و     و اعطـاي حـق تقـدم بـه آنهـا در تـصمیم             ) سهامداران
هـاي حـاکمیتی سـازمان جلـوگیري شـده         ارزیابی، به سبب رویه   
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سـهامداران بـسیار مـشکل      هـا بـراي       است، لذا تسلط بر سازمان    
دهد تا تصمیماتی اتخاذ کنند       این مدل به مدیران اجازه می     . است

که هرچند با منافع گروهی از ذینفعان در کوتاه مدت مغایر است،            
شود، این    اما در بلند مدت، موجب افزایش ثروت کل سازمان می         

هاي بعدي را همـوار       هاي مفید براي نسل     گیري  امر بستر تصمیم  
البته در مدل اروپایی ـ ژاپنی، تنها منافع نسل حاضـر در   . دکن می

شود که این امـر     هاي آتی نمی    نظر گرفته شده و توجهی به نسل      
ضعف دیگر مدل اروپایی ـ ژاپنی آن اسـت   . نیز باید اصالح شود

که این مدل با تکیـه بـیش از حـد بـه منـابع مـالی بـانکی، در                    
در حـالی کـه     .  نـدارد  تخصیص کارآي منابع عملکرد قابل قبولی     

مدل انگلیسی ـ آمریکایی در تخصیص منـابع، عملکـرد بهتـري     
داشته و بـراي بهبـود ارزش سـهام خـود، از اصـول حـسابداري                

  ).24(نماید  متنوعی استفاده می
شود که مـدیران، اصـول        در مدل ترکیبی ارائه شده، پیشنهاد می      

روي اجبار و   هایشان، نه از      گیري  اخالقی و اجتماعی را در تصمیم     
ترس از قوانین نظارتی، بلکه بـا میـل و اختیـار و از روي حـس                 
خدمت به اجتماع، لحاظ نمایند، خادمیتی که ریشه در معنویـت و        

رسـد    در حـالی کـه بـه نظـر مـی          . هاي اجتمـاعی دارد     مسؤولیت
تصمیمات خادمیتی اتخاذ شده در عصر حاضر، بیشتر جنبـه فـرار      

 و ساخت ابزار تبلیغاتی به خود گرفته        از اتهام، رهایی از تهدیدات    
براي ارائه صحیح خادمیت اجتماعی ـ سازمانی، بایـد   ). 35(است 

ها بر مبنـاي اخالقیـات و منـافع           تصمیمات مالی و اداري شرکت    
عمومی و در کنار نفع شخصی باشد تا به مراقبت و در عین حال              

  .استفاده صحیح از منابع خدادادي منتهی شود
شـود رعایـت اصـول اخالقـی و           ال اینکه گفتـه مـی     اما شاهد مث  

هاي مالی، موجب نجـات و شـکوفایی          گیري  اجتماعی در تصمیم  
گـذارد،    کسب و کارها شده و حتی اثر مثبتی بر افراد سازمان می           

ایـن  . باشـد  مـی ) Dofasco Inc(شـرکت کانـادایی دوفاسـکو    
 تأسیس شد، همواره به عنوان یکـی از  1912شرکت که در سال    

 پایـداري جهـانی   هاي جهان از سوي شـاخص  دارترین شرکت پای
شـود، نماینـده و مـدیر اجرایـی            معرفی مـی   DJSI(20(داو جونز   

ما معتقدیم که تعهد ما به اصـول پایـداري،          «: گوید  دوفاسکو می 
هایی که با     براي مشتریان ما، سهامداران ما، کارکنان ما و انجمن        

ما در راستاي خطـوط     . کند  آفرینی می   ما در تماس هستند، ارزش    
گانه مسؤولیت در برابر محیط زیست، تعهد به جامعه و بهبـود     سه

  ). 36(» .باشیم عملکرد مالی در حرکت می
نتایج این تحقیق در بیان رابطه توسعه پایدار با اصول اخالقـی و          

) 11 و   6(باشـد     هاي برخی محققین همسو مـی       خادمیتی، با یافته  
تحقیقـات مبنـی بـر دخالـت دادن         همچنین موافق نتایج برخـی      

ضمن آنکـه   ). 9 و   8(باشد     می  ها،  گیري  اصول اخالقی در تصمیم   
هاي محققین، وجود رابطه مثبت میان اصول اخالقـی،     در بررسی 
تـر    مهم). 10(هاي اجتماعی و معنویت نیز تأیید گردید          مسؤولیت

از همه آنکه در تعالیم اسالمی، بر خدمتگزاري و رساندن منفعت           
اي شـده اسـت، بـه همـین دلیـل             ه بندگان خـدا، تأکیـد ویـژه       ب

هاي اخالقی فراوانی ماننـد قناعـت، ایثـار، سـخاوت، ورع،              آموزه
). 37(خـورد     جاي دین اسالم به چـشم مـی         در جاي ... مساوات و 

آقـا و  : خـوانیم  در این بـاره مـی     ) ص(ضمن آنکه در حدیث نبوي    
دیگر نیـز اهمیـت   در روایت ). 38(بزرگ قوم، خدمتگزار آنهاست  

تـرین بنـدگان     محبـوب : منفعت رساندن چنین ذکـر شـده اسـت        
اند کـه بیـشترین منفعـت را بـه بنـدگانش              خداوند نزد او کسانی   

دارنـد، کـسانی کـه        رسانند و بیشتر از همه حق او را بر پا می            می
...) نظیر قناعت، ایثار و   (و کارکردهاي آن    ) ها  منشأ نیکی (معروف  

اوج فـضیلت   . )39() باشـند   به آنها پایبنـد مـی     و  (را دوست دارند    
) ص(خــدمتگزاري، آنجــایی اســت کــه رســول گرامــی اســالم 

 اسـت  مقـامى  مؤمنش، برادر به مؤمن کردن خدمت: فرمایند  می
نیایـد   دسـت  به) خدمت (آن همانند با جز آن ثواب و فضیلت که

)40(.   
هاي پژوهش حاضر، باید بـه ایـن نکتـه اشـاره              درباره محدودیت 

اي در    رشـته   مود کـه مطـرح شـدن موضـوعات شـناور و میـان             ن
هاي متنوعی چون مـدیریت، اقتـصاد، حـسابداري، محـیط             حوزه

هـا و در      موجب گـستردگی بـیش از حـد داده        ... زیست، اخالق و  
گـردد،   نتیجه عدم امکان دسترسی به همه منابع و تحقیقات مـی      

 بیش  توان گستردگی   لذا بزرگترین محدودیت این پژوهش را می      
مقالـه حاضـر بـه صـورت کیفـی و در      . از حد منابع قلمداد نمـود     

سطحی کالن به بررسی ارتباط میان متغیرهـا پرداختـه اسـت و             
اي  تحلیل تجربـی ارتبـاط هـر یـک از مـوارد، تحقیـق جداگانـه           
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شـود بـه منظـور تبیـین      طلبد، لذا به پژوهشگران پیشنهاد می      می
ـ           سانی، بـه بررسـی     بهتر موضوع و تالش در راسـتاي وظـایف ان
  .تجربی روابط مطرح شده در این مقاله بپردازند

  
  گیري  نتیجه

هاي اخالقـی و اجتمـاعی، حلقـه مفقـوده            رسد ارزش   به نظر می  
شکست کسب و کارها در اقتصاد   . آیند  اقتصاد نوین به حساب می    

متأسـفانه  . هایی شود   نوین، شاید موجب بازگشت به چنین ارزش      
خورد   درباره استفاده از منابع به چشم نمی      اي    اکنون دیگر دغدغه  

و واقعیت تلخ این است کـه میـزان اتـالف و هـدر دادن منـابع،                 
آهنـگ  «. آیـد   معیاري براي سـنجش موفقیـت بـه حـساب مـی           

بیانگر میزان سـرعت خـرج کـردن     » نرخ سوختن « یا   17»احتراق
اکنون هر چه نرخ سوختن بیشتر باشد، . هاست منابع مالی سازمان

  ). 41(شود  تر در نظر گرفته می سازمان امیدوارکنندهآینده 
مدیران باید تصمیماتشان را نه فقط با توجه صرف به امور مـالی             
و اقتصادي، بلکه با توجه توأم بـه مـسائل اخالقـی، اجتمـاعی و            

تــرین  مـدیران نبایـد از توجـه بـه کوچـک     . مـالی اتخـاذ نماینـد   
ید تصمیماتشان را بر    هاي خادمیتی غافل شوند و همواره با        ارزش

بدون توجه بـه    . استوار کنند ) اخالقی و اجتماعی  (مبانی خادمیتی   
 خواهنـد  18»غیـر عقالنـی   وفور«این مبانی، دوباره گرفتار چرخه  

هـا، نـه تنهـا        نماید که این ارزش     لذا ضروري می  ). 43 و   42(شد  
هــاي مــالی گردنــد، بلکــه در  گیــري تبــدیل بــه مبنــاي تــصمیم

هاي مالی نیـز      گیري  س مدیریت مالی و تصمیم    هاي درو   سرفصل
چراکه دانش و بینشی که افراد در مراکز علمـی و  . گنجانده شوند 

هاي فنـی   ها و توانایی    کنند، به صورت قابلیت     پژوهشی کسب می  
گیـري   شود و در شـکل    ها در آنان ظاهر می      و تخصصی و نگرش   

نی کـه  سـازما ). 44(خوي و منش اجتماعی آنها، مؤثر خواهد بود     
خواهد نجات یافته و در بلند مدت پایدار باشـد، بایـد در کنـار             می

ــاعی را در     ــی و اجتم ــول اخالق ــالی، اص ــسائل م ــه م ــه ب توج
خواهنـد    ها می   اگر سازمان . هاي خود در نظر بگیرند      گیري  تصمیم

عضوي از جامعه در نظر گرفته شـوند، بایـد بـه عنـوان عـضوي        
آنهـا  . شریت خـدمت کننـد    مسؤول، در خدمت جامعه بوده و به ب       

توانند با استفاده از خادمیت اجتماعی ـ سـازمانی، بـه سـمت      می
  . آینده حرکت کرده و اهداف واالتري را دنبال نمایند

  
  هاي اخالقی مالحظه

در این پژوهش، با معرفی منابع مورد استفاده، موضوعات اخالقی     
چون سرقت علمـی و رعایـت حقـوق محققـین و پژوهـشگران،              

م شمرده شده و از انتشار چندگانه و مجدد آن نیز خودداري            محتر
  .شده است

  
  نامه واژه

 Spirituality .1  معنویت
 Professional Ethics .2  اي اخالق حرفه
 Natural Environment .3  محیط زیست

4. Corporate Social Responsibilities (CSR) 
  هاي اجتماعی سازمان مسؤولیت
 Stewardship .5  خادمیت

 Ethical Decision-Making .6  هاي اخالقی  گیري تصمیم
 Financial Decision-Making .7  هاي مالی  گیري تصمیم

 Sustainable Development .8  توسعه پایدار
 Agency Theory .9  نظریه عاملیت

 Environmental Ethics .10  اخالق محیط زیست

 Utility .11  مطلوبیت

 Rational Self-Interest .12  الییخودپرستی عق
  Efficient Allocation .13  تخصیص کارآ

 Shareholders .14  سهامداران

 Stakeholders .15  )برخورداران(نفعان  ذي
 Hermeneutics .16  هرمنتوتیک

 Burn Rate .17  آهنگ احتراق، نرخ سوختن

 Irrational Exuberance .18  غیر عقالنی وفور
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