
رهبری اخالقی
و نقش آن در توسعه جو اخالقی 

برهانیدکترفریبا 
استاد: مرتبه علمی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اخالق وحقوق پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 



(جواخالقی) مروری بر مباحث قبل

اخالقی اهمیت رهبری آشنایی با

 اخالقیرهبری مفهوم آشنایی با

 اخالقی  رهبری تئوریهای انواع

 سازمانجو اخالقی توسعه نقش رهبران اخالقی در

 کارکنانارتباط با برای رهبران اخالقی جهت برقراری مهارتهای الزم

 جمع بندی



 ان دار کارکنو معنیمجموع ادراکات مشترك جو اخالقی ساختاری روانی است که از

.  شودهای موجود در سازمانشان حاصل میهای اخالقی و سیاستی رویهدرباره

شودمییادسازمانشخصیتسازمانی به عنوانجواز

زمان میساآناخالقبیانگربه نوعیسازمانشخصیتازبه عنوان بخشیجو اخالقی-

باشد 



 نظریهVictor &Cullen(1988)

 نظریهOlson(1994)



 ابزاریInstrumental        

  مستقلIndependence      

 مقرراتیRules                

حرفه گراییProfessionalism

خیرخواهی/عالقمندیCaring



یا خود نفع شخصیدر جو ابزاری کارکنان سازمان، مشکالت اخالقی موجود را با مرکزیت 

.  نمایندمنافع سازمانی حل می

ون توجه اشخاص ممکن است تصمیماتی بر اساس آنچه برای خودشان بهترین است، بد

نافع خود جهت رسیدن به مبه تاثیر آن در دیگران بگیرند و دیگران را به عنوان ابزاری 

.قرار می دهند



ز اصول که بر اساس مجموعه ای اخلقیات شخصی و اعتقادات در این بعد افراد برطبق

خوب شکل گرفته است عمل می نمایند



شود مربوط میموسسه این بعد به پذیرش رفتارهای قانونی تعیین شده از سوی .

 هدایت می شودمقررات منطقه ای تصمیمات سازمانی نیز بر اساس مجموعه ای از.



 پایبند می باشندمقررات حرفه خود افراد به قوانین و  .

کدها و در هنگام موقعیتهای تصمیم گیری،کارکنان باید تصمیمات خودرا بر اساس
.  ارزشهای حرفه ای اخذ نمایند



 (  ت سود و منفع) در هنگام  حل مسایل اخالقی توجه اولیه کارکنان به خوب بودن
.  دیگران است

در یک جواخالقی خیرخواهی محیط کار، کارمند تصمیم هایی را جهت به حداکثر
کمتر از می گیرد حتی وقتی که این تصمیم ها موجب رضایتمنافع مشترك رساندن 

نیازهای شخصی شود 



نقش
رهبری اخالقی در

جو اخالقی درسازمان توسعه 



 رفه کمبود انگیزه و تمایل کارکنان به ترك حآمارها نشان می دهد که امروزه
.به روز در حال افزایش استروز بخصوص 

 ه کارکنان نسبت بمیزان رفتارهای غیر مدنی سالمت های خدمات در محیط
.یافته است یکدیگرافزایش 

 هبران رسازمانها، مدیران و نقش آیا فقط کارکنان در این زمینه مقصر هستند؟
در این زمینه چیست؟؟؟اخالقی 



 نگرانیهای مشترك جهانی موضوع رعایت اخالق در خدمات سالمت یکی از
.است

 فردیق اخالاز جنبه تاریخی و سنتی اخالق در مراقبت سالمت، بیشتر بر روی
مرکز بخصوص بر نحوه برقراری ارتباط با مددجویان متمندان حرفهو صفات 

.بوده است

 کارکنانبر اهمیت اخالق در کلیه سطوح  ارائه خدمات شامل 21اما در قرن،
.استتاکید شده سیاستگذارانو حتی مدیران اجرایی 

 در آن سازمان رهبری اخالقی از مهم ترین عوامل ارتقای اخالقی یک سازمان
است



 ِاست و باید رهبری دررهبری اخالقی برخی آینده پژوهان معتقدند آینده از آن
ه های اخالقی در سازمان نهادینها به سمت رهبری اخالقی سوق یابد و ارزشسازمان

.شود
 از انسانکه در آن انسانیت و مراقبتهای مرتبط با سالمت ، با توجه به ماهیت حرفه-

ای بر دستور العملهموضوعات اخالقی ها، ، لذا در مراقبترا داردها باالترین اهمیت 
.  یابدمراقبتی ارجحیت می

 را بی اقداماتترین ترین و تخصصیتواند علمیمیحرفه ایدر رعایت اخالق کوتاهی
کندخاصیت 

Gardner(1986)  درصد رهبری قابل آموزش دادن است90معتقد است که.



درصد از توانایی خودشان را بروز می 60، افراد حداکثر بدون وجود رهبری
دهند

40 استقابل ارائه با حضور رهبری درصد از توانمندی فقط.



نقش رهبران اخالقی در رفتارهای اخالقی کارکنان انکار ناپذیر است.

 ود به که در آن به کارهای خوب ارزش گذاشته می شایجاد فضایی می توانند با
.توسعه و ارتقا کارهای خوب کمک کنند

 کندارزش آفرینی رهبر اخالقی  در سازمان می تواند  .

 نی و در شکل گیری جو سازماعملکرد خود و سیاستگذاریرهبران اخالقی  با
.  جو اخالقی سازمان نقش دارند



 را رعایت می اخالقی فردی رهبر اخالقی  به طور مداوم یک سری اصول
(شخص اخالقی )کند

 ان دیگران این تصور را ایجاد کند که ارزشها و اخالق برای عملکرد سازمدر
(. مدیر اخالقی) اهمیت دارد

لکه رهبران اخالقی فقط عملکرد کارکنان خود را نظارت و کنترل نمی کنند ب
ازمان در سمشترك اهداف و برای رسیدن به حسابرسی می کنند خود را رفتار 

تالش می کنند



 خدمات رامدیران  از جنبه اخالقی نه تنها از نظر نحوه برخورد با فردی که

ه و بلکه از نظر سازماندهی سیستم برای ارائ( سطح خرد)دریافت می کند 

را خدمات و جامعه ای که ( سطح متوسط)مرخدمات ارائه شده اطمینان از 

(سطح کالن. )دریافت می کنند، پاسخگو هستند



 قابل اطمینانفردی
 بی طرف
 عادل
دارای توانمندی تاثیر بر دیگران
 دارای توانایی برقراری ارتباط

 شودتوسعه تفکر اخالقی که در پیروان خود می تواند باعث



 (تعهد کاری و تالش برای رسیدن به نتیجه)بودن درستکار

 (امین، راستگو، قابل اتکا)بودن قابل اعتماد



 در رفتار و منش در بیان و در نوشتار و اعمال جنبه مشهود

 صول، در شخصیت، تصمیم گیری ها، پایبندی به ارزشها و ا( اما مهم)جنبه نامشهود
شجاعت او در دفاع از حقوق کارکنان 



حساسیت و صالحیت فرهنگی دارد
تقا زبان و آداب جامعه و کارکنان را فراگرفته و دانش خود در این زمینه را ار

می دهد
 در مورد سنت ها، آداب و رسوم و استانداردهای رفتاری و تاریخچه خرده

فرهنگ ها در جامعه اطالع کسب می کند
در مراسم مختلف حضور می یابد
وابستگی به این خرده فرهنگ ها را عامل تبعیض قرار نمی دهد



 به جای داشتن انگیزه های فردی، خیر و خوبی را برای سازمان و
عموم می خواهد

 صحبت از اخالق و بحث از مباحث اخالقی را تشویق می کند و
قرار می دهدفرهنگ سازمان موضوعات اخالقی را جزء 

ش به اختیارات افراد در سازمان توجه کرده و این اختیارات را افزای
می دهد

برخورد خشک اداری ندارد



 ب آسیبه تاثیر تصمیمات خود بر دیگران توجه می کند و سعی میکند
تصمیماتش بر دیگران را کم کند

با همگان با شفقت، صداقت و احترام رفتار می کند

کندی با سایر سازمانها نیز مثل کارکنان با شفقت، صداقت و احترام رفتار م

 را تشویق می کندبرون سازمانی و درون سازمانی مشارکت



 تباط ارتقا عملکرد پیروان خود از جمله صداقت، اعتماد، انصاف، ارباعث رهبر اخالقی
.شودنظم و قدرت تصمیم گیری میدوطرفه، 

 ت که فرد نه تنها در مقابل پیروان خود پاسخگو و مسئول هست بلکه موظف اساین
.را جهت حمایت از پیروان خود جلب نمایدحمایتهای مسئولین رده باال 

 ایجاد واخالقی کارکنان یکی از نقش های اساسی رهبران اخالقی ارتقا صالحیتهای
.  محیط اخالقی است



ند که دهند تا درك کنرهبران اخالقی موثر افرادی هستند که به پیروان خود اجازه می

-صمیمکند و این تتصمیم گیری های اخالقی مشارکت تواند در هر فرد در سازمان می

.شودها فقط توسط مدیران گرفته نمی

دهندمیهای اخالقی را آموزش رهبران اخالقی به پیروان نحوه مواجهه با چالش



 می، مت فارغ التحصیالن در خدمات سالاز طرفی به دلیل تاثیر گذاری کمی و کیفی-

را به ت رهبری نظام سالمدر نهایت ، آنهاتوان انتظار داشت که حاکمیت رهبری اخالقی 

ای را ارتقا دهدافزایی حرفهسمت اخالق هدایت کرده و هم



 تحول آفریندیدگاه رهبری اخالقی

مشترك و سهامیاخالقیدیدگاه  رهبری

 خدمتگذاردیدگاه رهبری اخالقی



 سطوح که در آن رهبران و پیروان، یکدیگر را بهاست رهبری تحول آفرین  فرایندی

.ارتقا می دهندانگیزش ومعنویت، اخالقباالتر

وی این رهبران به دنبال آن هستند که آگاهی و وجدان پیروان را با جذب آنان به س

نه وگراییانسانو صلح، تساوی، عدالت، آزادیمطلوب ها و ارزش های اخالقی مانند 

.  ارتقاء دهند...تنفرو حسد، حرص، ترسبا احساسات پستی چون 



 دارا استرا و اصالح نهادها قدرت بسیج تغییر سیستم های اجتماعی  .

 ای جمعی ه، بلکه متضمن تالشگیردمینه تنها تکامل اخالقی پیروان را در بر
.نیز استاصالحات اجتماعی برای تحقق 

 تغییر خواهند یافتهم پیروان و رهبرهم در این فرایند  .

 تری جوامع بزرگنه تنها آنچه را برای خودشان مفید است بلکه آنچه را برای
و ملتشان نافع است، همواره مورد توجه قرار می دهندچون سازمان، جامعه 



 و ، در هر نوع پستتوسط هر فردی در سازمانرهبری تحول آفرین را می توان
.موقعیتی مطرح کرد

 ش می را هم پوشما فوق ها و همتایاناین نوع رهبری نه تنها زیر دستان بلکه
. دهد

 استافرادبریکدیگرفرایند نفوذ بنابراین رهبری تحول آفرین  .



 رف، به است و یک قهرمان صرهبری مشترك و سهامی تغییر معنی دار مستلزم

.  تنهایی نمی تواند آن را محقق سازد

 ارهای ، کطور جمعیرهبران، برای کمک به حل مسائل به شیوه ای اثر بخش به

.زیادی را می توانند انجام دهند



.است، معرفی می کندجمعیو هم دو جانبه  هم رهبری را به عنوان فرایندی که 

را تالش های جمعیبه طوری که  رهبران هم بر تک تک افراد تأثیر می گذارند و هم 

.بسیج می کنند، برای تحقق کار انعطاف پذیر



 مسؤولیت اولیه رهبران و اساس رهبری اخالقی استبه پیروانخدمت ،.

 استتوانمندسازی آنان و دفاع از ایشان ، پرورش پیروانخدمت عبارت از  .

 را نان نحوه خدمت به نیازهای آتنها با درك پیروان است که رهبر می تواند بهترین
.  تعیین کند



 رهبران خدمتگذار باید:

به حرفهای پیروان گوش دهند.

 و ها و میل به سهیم شدن در رنجنسبت به نیازها و آمال آنان شناخت پیدا کنند

.  آنان را داشته باشندسختی های 

 شاری کندنباشد، تأکید و پافنفعشان آنچه خوب و صحیح است، حتی هنگامی که به.



 ی آنان خود رهبرانچنین رهبرانی در پیروان خود این روحیه را بوجود می آورند که

.شوندخدمتگزار

لب شتری خواهد بود که در قاینتیجه اعمال چنین رویکردی در جامعه وجود افراد ب

کنندعوامل اخالقی در اجتماع خدمت می 

کند و حتی عدالتی و نابرابری اجتماعی هر جا که ممکن باشد، باید مخالفتدر برابر بی

.با اعضای ضعیف و حاشیه ای جامعه نیز باید با احترام و قدردانی رفتار  کند



personal Courage شجاعت شخصی

ررداردایستادگی درمقابل سیاستهایی که فکر می کنند برای کارکنان ض.

عقاید مخالف راهم حتی در مقابل مدیران ارشدخود بایدبیان کند.



Public Interest Ahead of Self  دادن منافع عمومی پیش روی خودقرار

آنچه برای کارکنان مناسب است در پیش نیازهای فردی وی قرار گیرد

 استمنافع عمومی منظورمنافع موسسه وذینفعان.

باشدبر عقایدرهبر ارجحذینفعان همیشه باید نیازهای وعقاید.



Self Control, Self Discipline and Integrity – خودکنترلی، خود
تنظیمی و انسجام

شودتا اخالقی تلقیباشدشامل این سه صفت باید ع رهبری در اصل انواه هم

ودروابط بین رهبران و پیروان  باید بر احترام متقابل و عمل اخالقی بنا ش



–Task and Employee Centeredness محوریت وظیفه وکارمندان

 قراردهندمحوروظیفه ای که برعهده دارند.

 دشونمتمرکز مینیازهای کارکنان رهبران موفق هنگام تصمیم گیری بر روی

خود را بر سالمت جامعه ترجیح نمی دهدمنافع •



Recognizing Talent  :شناخت استعداد

رهبران اخالقی استعدادپیروان خود را تشخیص می دهند.

کمک به ارتقا وتعالی استعدادها نمایند

 قرار دهندجایگاه خودبرحسب استعدادهایشان افراد را در.



Sensitivity and Understanding  و دركحساسیت

 حساسیت و درك الزم ضروری است، کارکنانبرای تمرین عدالت در بین.

اید از این عمل باست ویکی از چالش برانگیزترین زمینه های تصویر اخالقی
عملی شوداخالقیطریق سیاست های 



Requiring High Ethics From Everyone  به اخالق  در حد اعال برای نیاز
همه 

ای بلکه معیارهاستانداردهای اخالقی خودنگران خود رامدیران نه تنها باید
اخالقی دیگران در سازمان بدانند

 دومی شبیماران و خانواده آنها هم بلکه شاملمدیران و کارکنان این نه تنها




Inclusiveness احساس تعلق/ همه جانبه نگری–
 ادیک اعتماحساس تعلق خاطر برای دستیابی به اعتماد در سازمان مهم است و

.استعامل محرك موفقیت در هر زمینه ای 

 تصمیماتهمه ذینفعان در تصمیم گیری و اجرای مستلزم آن است که
.مشارکت داشته باشند

 رتیب بدین تو انگیزه ایجاد میکند پیروان در و احترام به اعضای سازمان توجه
افزایش می یابدوسسهعملکرد و اثربخشی م





به ارزشها و تصمیمات دیگران احترام بگذارد

به خالقیت ها و آرمان های دیگران اجازه بروز دهد

 اد را را قدر بشناسد و تفاوت های افرغیر مشروط دیگران به شکل

بپذیرد



به افراد به عنوان هدف می نگرد نه به عنوان ابزار

بنا بر این

به دقت به حرف زیردستان گوش می دهد

با آنها همدلی می کند

تحمل شنیدن عقاید مخالف را دارد



 را محور تصمیمات خود قرار می دهدانصاف وعدالترهبر اخالقی

به عدالت توزیعی پایبند است.

 برخورد می کندروشی عادالنه با همه زیردستان به

 استدالیل اخالقی اگر به کسانی امتیاز خاصی می دهد به.



 رهبران اخالقی در عین قاطعیت به احساسات و عواطف و نگرشهای دیگران هم
حساس هستند

 هستندقابل اعتماد رهبران اخالقی
بین ارتباط اداری و ارتباط دوستانه تعادل برقرار می کنند
ران رهبران اخالقی هم قولی که داده اند را فراموش نمی کنند و هم تعهدی که از دیگ

گرفته اند را پیگیری می کنند
رفتارهای صادقانه زیردستان را شناسایی و تشویق می کنند



به اهداف همه در گروه توجه می کنند
به اهداف توسعه جامعه و فرهنگ عمومی توجه می کنند
به درخواست و تقاضای دیگران بی تفاوت نیستند
به جای اهداف فردی اهداف جمعی را بر می گزینند



کنیدرا شناسایی "محرك"های بالقوه موقعیت -1
Identify potential “trigger” situations

القی موقعیتهایی مانند استخدام، اخراج و انعقاد قرارداد که می تواند معضالت اخ
ایجاد کند را بشناسید

ما کمک می تواند به شمی آید، تشخیص اینکه چه موقع معضالت اخالقی به وجود 
نگی رفتار با کند تا با خطر سازگاری بیشتری داشته باشید و به دقت در مورد چگو

صداقت فکر کنید



شویدمواجه آنها بروز معضالت اخالقی با هنگام -2

Deal with ethical dilemmas when they arise

برای مقابله با معضالت قدمهای زیر را بردارید
 Prepare in advance                                                از قبل آمادگی پیدا کنید

Assess the evidence                                                  شواهد را بررسی کنید

Get advice                                                                                مشاوره بگیرید



Demonstrate courage

3-شجاعت نشان دهید

ا ایجاد شود بعضی اوقات باید تصمیمی بگیرید که بعد از آن این سوال برای شم
خیر؟که آیا کار درستی انجام داده اید یا 

 ن است ممکیا تیمتان اید، شما حتی اگر بدانید که انتخاب درستی انجام داده
شویدرا متحمل ناخوشایندی مسایل 

 نطقی موضوعات مگاهی اوقات تصمیمات دردناك هست اما باید یاد بگیریم با
نه احساسی برخورد کنیم 



نقش رهبران اخالقی در برقراری ارتباط با کارکنان



 کل ارتباطات مجموعه می توانند تاثیر گذار باشندبر مدیران.
ق به انجام آنها با برقراری ارتباط با تیم  سالمت می توانند همکاران خود را تشوی

.  کار  کنند
کار تیمی را تقویت کنید.
فرهنگ خیرخواهی را توسعه دهید.
پاسخگویی را هم در خود و هم در کارکنان تقویت کنید.



ال ایمیل و یا با ارسکارمندان برگزار کنندی بامدیران می توانند جلسات هفتگ

میم تصآنها را در جریان امور بخش قرار دهند و از آنها پیشنهاد بخواهند تا در 

.شرکت کنندگیری مشارکتی 

آنها همچنین می توانند سیاست درهای باز((open door policy اجرا را

ه آنها بمی تواننددر هر زمانکه که کارکنان احساس کنند ای به گونه کنند 

مراجعه کنند



 ایجاد فضای اخالقی نقش زیادی دارنددر رهبران.

 نام برده شده استشخصیت سازمان فضای اخالقی به عنوان

 یمی تاگر باعث شود که هر یک از کارمندان احساس حضور داشته باشند و کار
.ری کندرا ترغیب به همکاکارکنانکنند ، می تواند به جای رقابت ، را ترغیب 

 در صورت می تواند اطمینان حاصل کند که، کارکنانبابا برقراری ارتباط منظم
.نندمراجعه می کوی داشتن سؤال یا نگرانی به 



 زند باید به طور مداوم مهارت های خود را بهبود بخشند و مهارت های جدید را بیاموکارکنان
بهتر و نیازهای بیماران خود راهماهنگ شوند پزشکی تکنولوژی سریع تغییراتباتا 

برآورده سازند

نابع مؤثر محیطی را ایجاد می کنند که از این رشد حمایت کند و زمان و میرهبران پرستار
الزم برای تقویت صالحیت خود را به پرستاران می دهد

ا  افراد با آنها نقش منتور را برای کارکنان بخصوص افراد تازه کار دارند و افراد تازه کار را ب
تجربه ارتباط می دهند 

یشتر اگر کارکنان درك کنند که رهبران آنها به یادگیری و ارتقا آنها عالقه مند هستند ب
.تالش می کنند تا یاد بگیرند



 قش خود تا به آنها در درك ند نکناست و به او اعتماد می هستندخوددنبال رهبر به کارکنان

ددر سازمان کمک کن

.

 که کند و آنها را به گونه ای برقرار کندمشخصبرای تیم اهداف مشخصی باید رهبران

اهمیت آن را درك کنندپرستاران

 و کند یمگرفته تا استانداردهای مراقبت نظارت بخشهمه چیز  از بودجه بر به طور معمول

یردبخش را در نظر بگهمه جنبه های عملکرد باید هنگام ارائه دستورالعمل های تیم خود ، 



 را ل را برای حل هرگونه تعارض و معضیافتن راه حلی مسئولیت باید رهبران
.بپذیرند و قدرت حل مسئله داشته باشند

 یا یک گرفته تا بیمار ناراضیاختالف بین کارمندان این می تواند همه چیز از
.عضو خانواده را شامل شود

 رای می دهد و بنگرانی های دیگران اهمیت نشان می دهد که به رهبر قوی یک
.استحل مشکل مصمم 



لی رضایت شغتواند بر همه جنبه های یک حرفه از جمله می انتالشهای رهبر ،
ر بگذاردبیمار تأثیبرآیندهایو عملکرد کارکنان ، در سیستمکارمندانحفظ 

 فیت کمک به تقویت روحیه ، ارتقاء بهره وری و بهبود کیدر عملکرد رهبران
.  مراقبت مؤثر هستند

 اهش ک، تضعیف کارکنان اقدامات رهبران از طرف دیگر می تواند باعث برخی
ند توامیشود که کیفیت ارائه خدمات کاهش و در نهایت منجر بهکارآیی 

سالمت بیماران را به خطر اندازد



کتبیمهارتهای ارتباطی شفاهی و 
 مدام در حال تعامل با بیماران ، همکاران و کارمندان، مدیرشما به عنوان یک

.  هستید
 برقراریشما باید به کارمندان خود بازخورد دهید لذا نیاز هست مهارتهای

.  ارتباط شفاهی و کتبی را بلد باشید

ح و دستور اگر به صورت کتبی ارتباط برقرار می کنید باید نحوه نگارش صحی
.ریافت کنندزبان مناسب داشته باشید تا مخاطبین بتوانند پیام را به درستی د



هنگام صحبت کردن:
واضح صحبت کنید و با آرامش سخن بگویید
 و چهره خود توجه داشته باشیدبدن به زبان

آراستگی ظاهر داشته باشید



دهیدوش گ
سرتکان دهید
 لبخند بزنید
 سند می ربه خصوص اگر کارمندان عصبی یا ناراحت کننده به نظر

لبخند بزنید و لبخند بزنید



 استالزم برای یک مدیر گوش کردن فعال مهارت.

ک مهارت هایی مانند صحبت کردن عمومی ، نوشتن ، ارائه و گوش دادن برای ی

ی رهبر موفق مهم است و به جلب اعتماد بیماران ، همکاران و کارمندان کمک م

.کند



خودداری کنید؛ در عوض ، به کارمند اطمینان دهید که نگرانیدادن از وعده
های آنها مهم است و جدی گرفته خواهد شد

یری داریداین نشان می دهد که شما قصد پیگ. شکایات و نگرانی ها را بنویسید.

ید تا درمورد به کارمندتان ایمیل بزنید و یا یک جلسه یک به یک را در نظر بگیر
.کنیدبررسیها و یافته های خود صحبت 



د انجام دهید در غیر اینصورت اعتبار خود را از دست خواهیگویید آن چه را می 
.داد



ز جای هر چند که امروزه نقش تکنولوژیهای ارتباطی زیاد شده است اما هیچ چی

.بگیردرا نمی تواند ارتباطات چهره به چهره 



منظم و استراتژیک باشید.

دان خود ، یک تقویم سرمقاله با تاریخ های منظم برای برقراری ارتباط با کارمن
.دکنیایجاد شده، ایمیل یا یک جلسه برنامه ریزی خبرنامه، از طریق 



اهداف را تعیین و ارزیابی کنید و بررسی کنید آیا به نتیجه رسیده اید؟

رده است از کارمندان بپرسید که آیا سازمان استراتژی خود را به خوبی ابالغ ک
؟خیریا 

می آیا آنها درك می کنند که چگونه فعالیت های روزانه خود به سازمان کمک
؟زندساکند تا اهداف خود را برآورده 



ارتباطات یک طرفه قدیمی شده است.

 دارندی حس اعتماد به نفس باالترکارمندانی که احساس می کنند شنیده می شوند.

 ره جلسات چهره به چهروش های بسیاری برای تسهیل ارتباطات دو طرفه از جمله ،
ش و پرسبرگزاری جلسات ،کارمندان از نظرسنجی تعاملی ، مصاحبه های ویدیویی 

.ددارپاسخ وجود 

 نید تاثیر زیادی دارند اگر هدفمند و استراتژیک عمل ککارمندان برروی پروژه ها
.متوجه می شوید که کارمندان شما برروی اهدف سازمان کار می کنند

 کارکنندسازمان اهدف راستای در کمک می کند تا کارمندان کارآمد ارتباطات



مدی و ماندن کارکنان در سیستم می شودآبازخورد سبب تعلق ، کار.

از آنجا که همه ما در تالش هستیم تا کارمندان خود را درگیر کار بیشتری کنیم ، 

مدیران باید بازخورد را به عنوان یکی از بهترین راهها برای بهبود ارتباطات در 

محل کار ببینند



یم خود مدیران همیشه باید در جهت بهبود ارتباطات و گفتگوها بین اعضای ت
تالش کنند

 برایشان مهم استارتباطات بین فردی مطالعات نشان داده است که کارمندان
 ر اینجا دخود، مناسب برای برقراری ارتباط با تیم کانال های ارتباطی انتخاب

تفاوت بزرگی ایجاد می کند



گسنرش دهیددر محیط کارخوش بینی و مثبت گرایی را 

یل بی شماری از قبدر محیط کار منجر به فوایدخوش بینی و اندیشیمثبتتمرین 
.شودمی و سالمت کاری ، افزایش بهره وری و استرس کمتر

.دهستنخود درگیرکار بیشتر کارمندان خوش بین همچنین شادتر و 

می تواند داشته باشد رهبر اخالقیبنابراین یکی از مهمترین صفاتی که یک 
در بین تیم خود استاندیشیمثبتگسترش 



(  1:1)تعامل یک به یک
تعامل یک به یک در توسعه روابط بین فردی مهم است

ر گروه مزیت این روش این است که می توانید موضوعات حساسی را که نمی توانید د
مطرح کنید را با خود فرد در میان بگذارید

ه استاین روش برای بازخورد منفی دادن به فرد یا انتقاد از عملکرد وی کمک کنند.
باقی بماندمحرمانه محتوای این جلسات باید.
 حریم شخصی و نشان دادن احترام به در ایجاد روابط 1: 1به طور کلی ، تعامل

شما مفید استکارکنان و همکاران



راد داخلی هنگامی که ارتباطات خود را اولویت بندی می کنید ، همیشه ابتدا به اف
.دفکرکنیخود 

ود اطالع هر اتفاقی که در سازمان می افتد ابتدا باید سعی کنید به کارمندان خ
.دهید قبل از این که آنها موضوعات را از رسانه ها بشنوند



 و یا برنامه های مشابه استفاده کنیداز پاورپوینت برای تصاویر
اعت ارائه یک ساعته ممکن است چندین س. محتوای پیام خود را از قبل برنامه ریزی کنید

طول بکشد تا آماده شود
ندعالیق مخاطب؛ طنز و حکایات می توانند یک نمایش به یادماندنی تر و جذاب تر کن

از گرافیک ، نمودار ، فیلم و تصاویر استفاده کنید

بعد از ارائه زمان برای پرسش و پاسخ اختصاص دهید
ائه متمرکز و مخاطب محور باید اطالعاتی را ارائه دهد که امکان بحث و گفتگو را فراهم می کند ، تعامل را ار

.ترغیب می کند ، احساسات مثبت نسبت به سازمان و نتیجه نگرش بهتری در محیط کار ایجاد می کند



رهبران اخالق مدار، در سطوح عالی رعایت این اصول کمک می کند تاویژگیهای

وتوسعه فراگیری ارزش های اخالقی  و باعث مدیریت یک سازمان جای گیرد

.شوددر درون یک سازمان عملکرد اخالق مدار

 ،نان آنچه را کهآرهبران اخالقی فقط در مورد یک بازی خوب صحبت نمی کنند

می رفتار اخالقی را فعاالنه ایفای نقشدرموردش موعظه می کنند، انجام می دهند و 

کنند



 استآموزش و یادگیری درصد از توانمندی رهبری قابل

 و پی کشف خودیکی از مهم ترین ابزارها برای توانمندسازی در زمینه رهبری
باشدبردن به نقاط ضعف و قوت خود می 

ود نه فقط زمانی که دیده می ش. رهبر اخالقی در همه حال اخالقی عمل می کند
شده اوفلسفه و جهان بینیاخالق در یک رهبر اخالقی نهادینه شده و جزئی از 

است



به ... ت و رهبران اخالقی می توانند با رفتار خود، سایستگذاریها و نحوه ارتباطا
. کارکنان خود نشان دهند که رفتار اخالقی ارزشمند و مورد انتظار است

 می کنندجو اخالقی مثبت را درك در چنین وضعیتی کارکنان  .

 نان خود هستند و می توانند با رفتار خود به کارکالگوهای نقش رهبران اخالقی
.  یاد دهند که بدون زور و اجبار اخالقی عمل کنند



 ،و القی سازمان  باید در انتخاب رهبران اخبا توجه به نقش بی بدیل رهبران اخالقی
.  آنها دقت نمایدآموزش

 اخالق آموزش به است لذا توجه سرمایه گذاری آموزش اخالق در سازمان یک نوع
.  سبب می شود هم کارکنان و هم رهبران اخالقی در سازمان داشته باشیم



 استاندارهای رفتاریرفتار اخالقی و پیروی از
 (القیچشم انداز اخالقی و تالش برای دستیابی به نتایج اخ) اهداف اخالقی تعیین
 اخالقی ، نتایج اخالقی اساس رهبری(دستیابی به اهداف اخالقی)دستاوردهای اخالقی

است
مسئولیت ها و تعهدات اخالقیانجام وظایف ،
 (دانش چرایی و دانش چگونگی عمل اخالقی)دانش اخالقی
همکاری و جامعه سازی برای انجام امور اخالقی
نمونه و الگو بودن در اخالق



 آشنایی داردارزشهابا.
 توجه داردسازمان ارزش های اهداف و به
 کند¬بیش از منافع شخصی خود فکر میمنافع و موفقیت سازمان به
 می دهدو آنها را رشد می کند را پیدا بهترین افراد.
 می نمایدپیروان خود ارزش آفرینی دارای منش و رفتار اخالقی است و برای.
 می کندمخالفت غلط مدیران سطح باال سیاست های با.
 داردارزشهای دیگران درك خیرخواهانه از.
 می گذاردبنا عملکردها را بر چارچوب اخالقی.
 انجام می دهدتصمیم گیری بر اساس ارزشها.
 عمل می کندعدالت و انصاف و احترام براساس.
 حمایت می کندعلنی و آشکار از اخالق به طور  .



در مدت زمان کار حرفه ای خود آیا رهبر اخالقی تاثیرگذاری را می شناسید؟ در 
. مورد ویژگیهای وی تجربیات خود را بیان فرمایید

شما در کار حرفه ای خود برای بهبود رهبری اخالقی چه اقداماتی انجام داده اید؟ 




