
 عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخالقي كاركنان

مربوط به فاكتورهايي كه در محيط خارجي سازمان وجود دارند. اين فاكتورها معموال تحت  الف) سطح كالن:
-  اقتصاد- فرهنگ شامل: كنترل سازمان ها نيستند و از سوي سيستم هاي فرادست به آنها تحميل مي گردند

  قانون- مذهب-  تكنولوژي- محيط سياسي

اشاره به فاكتورهاي سطح سازماني دارد. سازمانها معموال قدرت مانور خوبي بر روي اين  ب) سطح مياني:
 شامل:فاكتورها دارند و اكثر آنها از طريق سياستها و برنامه هاي سازماني قابل كنترل هستند

 رفتار مدير-  اهداف سازمان- فرهنگ سازماني- منابع- خصوصيات شغلي-  اصول رفتاري-  نظام پاداش- رقابت

  افراد مرجع-  ارزيابي عملكرد- اختيار سمت- جو سازماني- 

اشاره به فاكتورهاي سطح فردي دارد. اين فاكتورها در درون كاركنان سازمان جاي دارند و  ج) سطح خرد:
طح نيز تاثير سازمان مي تواند از طريق تغيير دادن فاكتورهاي سطح مياني، روي بعضي از فاكتورهاي اين س

سطح -  تاثير والدين-  دموگرافي-  وابستگي ميداني-  مركز كنترل- قدرت نفس-  قصد- نگرش   شامل:بگذارد
  باورها- ارزش ها-  توسعه اخالقي

 كننددار و نابود مي  مديراني كه داراي ويژگيهاي زير هستند، اعتماد آفريني را خدشه

 مديران متغير در رفتار

 و دوگانه در رفتارمديران ملون 

 گيرند جاي تصميم عقالني، تصميم احساسي مي مديراني كه به -  3

  دهندمديراني كه به قول و قرار خود اهميت نمي 

 مديراني كه نظم فكري ندارند 

  مديراني كه نظم رفتاري ندارند

 مديراني كه قاطعيت در برخورد ندارند -  7

  ندارندمديراني كه برنامه  -  8

 

 



 نكات مورد توجه در ايجاد اصول اخالقي

  شرط مديريت است.  اصول اخالقي پيش -  1
  اي، يك دانش است كه بر مبناي يك سير منطقي و عقالني بايد ايجاد شود.  اخالق حرفه - 2
  اي اعتقاد داشته باشند (از شعار به شعور درآيند).  مديران بايد به اصول اخالقي حرفه - 3
هاي اخالقي، نبايد با هم در  اي، بايد دقيقاً توسط مديران روشن شود. و شاخصههاي اخالقي حرفه  اخصهش -  4

  تعارض باشند. 
  مديران بايد خود به اين اصول احترام بگذارند و در رفتار خود، آنها را تجلي دهند.  -  5
عدم ارتباط مديران ارشد و مديران عملياتي تواند در سطح زيربنايي و عملياتي ظاهر شود. نقايص اخالقي مي  - 6

  تواند نقايص اخالقي را در سازمان افزايش دهد.مي 

 

 نگري چيست؟تحويلي

نگري نگرشي است كه يك حوزه از موضوعات (مثل خواص، مفاهيم و ...) در دامنة ديگر جذب يا به نفع تحويلي
 نظر شود.دامنه ديگر از آن صرف

 اياخالق حرفه نگري درابعاد تحويلي

  هانامهاي به قانون، مقررات، آيينتحويل اخالق حرفه

  ايتحويل مسئوليتهاي اخالقي در حرفه به مسئوليتهاي حرفه

  اي به هنجارهاي رايج در مشاغلتحويل اخالق حرفه

  اي به مسئوليتهاي اخالقي منابع انسانيتحويل اخالق حرفه

  اخالقي سازمان به اصول اخالقيتحويل منشور 

  هاتحويل منشور اخالقي سازمان به عهدنامة اخالقي حرفه

 

 

 

 



 نگريپيشگيري و درمان تحويلي

نگري در ترسيم مسئوليتهاي اخالقي سازمان و بنگاههاي كسب وكار، تدوين سند جامع براي پيشگيري تحويلي
سند متضمن اصول اخالقي، منشور اخالقي سازمان و عهدنامه  كنند. ايناخالقي سازمان ياشركت را توصيه مي

نگري را پيشگيري و درمان مياي، تحويليرشتهپژوهي الگوهاي مياناخالقي كاركنان و مديران است و در اخالق
 كند.

 پژوهش       

ي كه به روشي هاي طبيعبنابريك تعريف پژوهش عبارتست از آزمودن فرضياتي در مورد ارتباط احتمالي پديده
 نظام مند، كنترل شده، تجربي و دقيق انجام مي شود.

  مديران در برابر مسئوليت ها وتعهدات اجتماعي 
   

  سازمان ها ومديران درمقابل مسئوليت ها وتعهدات اجتماعي چهار دسته اند :
ومحيط وكاركنان را طعمه مي بينند و سعي در غارت آنان دسته اول ، استراتژي تدافعي دارند . اين دسته از مديران ، تعهد اخالقي ندارند  -1

  دارند.
دسته دوم ، استراتژي واكنش دارند. اين دسته از مديران ، تعهد اخالقي ندارند ؛ اما بر اثر فشار عوامل خارجي ، نسبت به تعهدات خود  -2

  عمل مي نمايند. 
  ان ، تعهد اخالقي را پذيرفته اند و بدون تهديد وفشار ، به انجام آن اقدام مي كنند.دسته سوم ، استراتژي انطباقي دارند . اين دسته از مدير -3
ام دسته چهارم ، استراتژي اثر گذاري دارند . اين دسته از مديران ، تعهد اخالقي را پذيرفته اند و با ميل و رغبت و درجهت خدمت ، به انج -4

  آن اقدام مي كنند.

  اخالقي  نكات مورد توجه درايجاد اصول
   

  الف ) اصول اخالقي پيش شرط مديرت است.
  ب ) اخالق حرفه اي ، يك دانش است كه بر مبناي يك سير منطقي وعقالني بايد ايجاد شود.

  ج ) مديران بايد به اصول اخالقي حرفه اي اعتقاد داشته باشند (از شعار به شعور در آيند )
  توسط مديران روشن شود .د) شاخصه هاي اخالقي حرفه اي ، بايد دقيقاً 

  و) شاخصه هاي اخالقي ، نبايد با هم در تعارض باشند .
  ه ) مديران بايد خود به اين اصول احترام گذارند ودر رفتار خود ، آنها را تجلي دهند .

ي تواند نقايص اخالقي را در ي) نقايص اخالقي مي تواند در سطح زيربنايي وعملياتي ظاهر گردد. عدم ارتباط مديران ارشد ومديران عمياتي م
 سازمان افزايش دهد .

سازمانها مجموعه هايي هستند كه به دنبال اهداف نسبتاً خاصي بر يك پايه تقريباً مستمر بنـا  « :تعريف سازمان

 »شده اند


