
 مقدمه:

هنگامی که صحبت از مدیریت به میان می آید تصورعموم  بر این است   

که مفهوم مدیریت شامل مناصب مهم و کلیدی در جامعه است و زمانیکه 

صحبت از اخلاق در مدیریت می شود باور بر این است که واژه اخلاق به 

که صاحبان منصب خاصی در  ، معنای اخلاقی کردن عملکرد مدیران

-سازمان و یا جامعه هستند می باشد .به عبارتی کارکنان  در موقعیت پایین

تر، فاقد قدرت و اختیار می باشند و مدیران به تنهایی مسئول رفتار و 

در صورتیکه تعالی سازمان اخلاق خود و کارکنان سازمان خود می باشند.

بطور . یابدح بالاتر گسترش می از مدیریت فردی شکل می گیرد و به سطو

رفتار سازمانی درباره نحوه ی برخورد مردم، افراد و گروه ها در سازمان کلی 

هایی است که فرد با اخلاق مجموعه اصول و ارزش و ها بحث می کند

اینکه فردی در  کند.هایش را مدیریت می استفاده از آن اعمال و تصمیم

عملکرد شغلی و آن برنتیجه  کهکند سازمان به شیوه خاصی برخورد می 

در سطح کلان ، بر اهداف سازمان تاثیر منفی می گذارد مشخص می نماید 

که اولاً خلأ بکارگیری اخلاق در رفتار افراد سازمان تا چه میزان احساس 

 کل افراد سازماننه تنها مدیران، بلکه می شود و دوم اینکه مدیریت اخلاق 

بکار گیری کارکنان در یک سازمان توجه به این نکته که را در برمی گیرد . 

ار بسی استبراین اساس باشد که آن فرد تا چه میزان دارای خود مدیریتی 

 .ضروری است 

  خود مدیریتی چیست ؟

(: بلوغ کارکنان از دو جزء  رهبری – یبنام )دوره زندگ یا هیبر اساس نظر

 شامل دانش و یشده است. بلوغ شغل لیتشک یو بلوغ روان یبلوغ شغل

 ندارد.بلوغ ازین گرانید تیبه هدا یکار فیمهارت فرد است که درانجام وظا

 هیظرن نیدارد. براساس ا یانجام دادن کار بستگ زشیانگ ای لیبه تما یروان

 چهار مرحله بلوغ وجود دارد:

ارند د تیبه قبول مسئول یلیتمامرحله افراد نه قادرند ونه  نی: درا1 مرحله

 .ندیگویافرادنابالغ م نیکه به ا

 یضرور فیدارند وظا لیندارند اما تما ییمرحله افراد توانا نی:در ا 2مرحله 

 یافراد نابالغ شغل نیمهارت لازم را ندارند که به ا یخود را انجام دهند ول

 .ندیگویم

آنچه را که  ستندین لیدارند اما ما ییمرحله افراد توانا نی: درا 3 مرحله

 .ندیگویم یمافوق ازآنها خواسته انجام دهند که به آنها نابالغ روان

 یکار فیوظا لندیدارند و هم ما ییمرحله افراد هم توانا نی: در ا 4 مرحله

 یبخو یافراد ازبلوغ روان نی. اندیگویافراد بالغ م نیرا انجام دهند که به ا

 دشونیم ختهیندارند و از درون برانگ ازین یخارج یبرخوردارند به مشوقها

 به عبارتی خود مدیریتی    .هستند  یتیریخود مد یدارا یافراد نیچن.  

تکنیکی است که به فرد کمک می کند تا به صورت خودکار ، چارچوب کاری 

 خود بنابراینو رفتاری خود را بدون نظارت خارجی کنترل و هدایت کند . 

ومدیریت  کنترلوظایف فرد در سازمان مدیریت مدیریتی شامل:  

 احساسات  می باشد .

هر فردی که وارد سازمان می شود  مدیریت وظایف به چه معناست ؟-1

قطعا یکسری شرح وظایف برای او درنظر گرفته می شود . در اینجا دو نکته 

مطرح میگردد : اول آنکه سیستم شخص را در جریان شرح وظایف گذارده 

مربوطه برای وی در نظر بگیرد . وظایف و آموزشهای لازم را جهت انجام 

در هر پست و جایگاهی که قرار دارد  نکته دوم و مهمتر آنست که خود فرد

از نظر اخلاقی موظف است تلاش لازم را جهت بهبود و ارتقاء دانش کاری 

 و قی، تشو یادآوریبه  ازی، ن فیدر انجام وظا گرید انیانجام دهد به بخود

 .فرد نباشد  هیتنب ای

 : در سازمان آشناییمنادرست همه ما با این تفکرات             

 

  حقوق مالی من کم است و یا به موقع پرداخت نمی شود          

 پس چرا باید وظایفم را درست و به موقع آنجام دهم .

 .زحمت کشیدن و یا نکشیدن برای سازمان من تفاوتی ندارد 

  به عنوان مدیر نیازی به حضور منظم در محل کار و رعایت نظم

 وانضباط ندارم .

   احساس نارضایتی چه کنیم ؟در صورت               

در صورت احساس نارضایتی از وضعیتمان در سازمان به                

احساساتمان را با مسئول  ،جای کوتاهی در انجام شرح وظایف

 .مربوطه در جریان بگذاریم

 

 

 چند نکته برای مدیران :                 

 
  زمانی که کارمند زیر مجموعه ما احساس نارضایتی خود را بیان 

می کند با دقت و بی طرفی گوش فرا داده و خود را در جایگاه او 

بصورت منطقی و به  دور از احساس خشم یا  سپس مقرار دهی

مشکل کارمند را  مدنظر قرار داده و برای آن  ،دلسوزی بیمورد

د مورد نظر یاد می گیرد که چاره ای بیندیشیم بدین ترتیب فر

 .راه حل بیان اعتراضاتش در کم کاری و اهمال نیست 

  چنانچه فردی در زیر مجموعه شما به هر دلیلی کارش را درست

انجام ندهد و شما هیچ واکنش مناسبی نشان ندهید ، سایر کارکنان 

لی تا کنون بروز نداده اند نیز یاد وکه زمینه اهمال کاری را دارند 

خواهند گرفت که منبعد همانند آن کارمند در کار خود کوتاهی 

 نمایند .

  کنترل احساسات به چه معناست ؟   -2                

 طیمح توان آن را از  یاحساسات در متن سازمان است و نم    

احساسات به  میدر نظر داشت که تنظ دیبا یجدا کرد ول یکار

از طریق ایجاد  کردن احساسات در سازمان است  ییقلاع  ینوع

 مقررات در سازمان می توان :تعیین ساختار رسمی و 

 کرد یریز بروز احساسات نادرست فرد در سازمان جلوگا . 

 کار  طیمعنا که در مح نیکرد : بد کیاحساسات را تفک

 یو احساسات شخص رندیقرار گ یاحساسات در چارچوب خاص

   .شوند کیکار تفک طیمح یحساسااز الزامات 

 و کارمند از احساسات  ریکارکنان اعم از مد هیبا آگاه ساختن کل

احساسات در قالب الزامات  یمعن یقبول و شکل ده رقابلیغ

و  نییتوان احساسات خوب و قابل قبول را تع یم،  یسازمان

   یکه از نظر شرع ینموده و درمقابل به سرکوب احساسات زیتجو

 .رداختپ با عملکرد سازمان در تضاد است  یو عقل
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   ارد:د  توجه : بروز احساسات با اخلاق رابطه بسیار تنگاتنگی   

                  

 انت ام بالا اریتوقع بس ای ازین لیکه در سازمان به دل یفرد

  . ندینما یم یو دزد ستیدارن

 خود به صورت  یکه به علت عدم کنترل حس کنجکاو یفرد

 . باشد یخارج از عرف و قانون به دنبال اطلاع از اسرار سازمان م

 ریسا شرفتیو پ ییکه به علت حسادت نسبت به توانا یفرد 

 بیخود به دنبال آس یها ییارتقاء توانا یافراد درسازمان به جا

 باشد و... یآنها م یزدن به وجهه اجتماع

        رفتارها نشان دهنده عدم توجه به کنترل  نیا یتمام          

 باشد  یدر سازمان م اتیبه اخلاق یبندیدرست و عدم پانااحساسات 

               هستند یتیریمد خود یدارا که یافراد چگونه             

 ؟ میکن ییشناسا سازمان در را                    

 

می گردد برای هر جایگاهی در  برای شناسایی چنین افرادی پیشنهاد 

سازمان مدل شایستگی تعریف شود .به این معنا که برای  هر پستی حداقل 

استانداردهای اخلاقی و کاری لازم شناسایی گردد و برای بکار گماردن افراد 

آنها را با این استانداردها مقایسه نمود و درصورت واجد شرایط بودن ، آن 

بکارگیری افرادی که صلاحیت لازم را ندارند د .فرد درآن جایگاه قرار گیر

علاوه براینکه بار مالی و روانی فراوانی به سازمان وارد می نماید ، چنانچه 

برخورد قانونی از طرف سازمان باآنها نشود موجب می گردد سایر کارکنان 

دلسرد شده و آنها نیز از در انجام وظایف شغلی و رفتاری خود همانند آن 

ار نمایند .دراینصورت است که اهمالکاری و بی اخلاقی در سازمان فرد رفت

  رواج میابد .

 

 

 

 

 

 

 

 لزوما مدیر خوبی بلوغ شغلی و روانی لازم را داردکه  هر فردی ،

 که نابالغ شغلی و روانی است فردیکهنخواهد شد . اما  قطعا 

 .گزینه مناسبی برای مدیریت نیست 

 شرح وظایف و رفتاررعایت اخلاق در انجام مسئول  کنانکار 

اخلاق در انجام شرح  رعایت اما مدیر مسئول  هستندخود 

 .وظایف خود و زیر مجموعه خود است 

  چنانچه در بکار گرفتن فردی در سازمان ، آن شخص با

توانایی لازم  ولیفاصله دارد در آن پست استاندارد های لازم 

د شاید بتوان آن فرد را در آن جهت رشد کاری و رفتاری را دار

انتخاب می شود باید پست قرار داد  اما  فردی که برای مدیریت 

و آموزش دیده باشد زیرا مدیریت  دارابودهاستانداردهای لازم را 

 سیاستهای سازمان بر عهده اوست .
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