
 اخالقی مدل سازی فرهنگی کسب و کار 

:(Lessons Learned) درس های آموخته 

o  ج تاین .تحقیق شده است اخالقیاعتبارسنجی یک مدل تحقیق در استفاده از سازه های فرهنگ کسب وکار

فرهنگ کسب و کار  ازه یا سیCEBC دلنجی متبار سی و اعررسشی در بیمایزار پعه ی ابوسرای تحقیقات بت

 با پنج ویژگی شامل: ( Construct) Ethical Business Cultureاخالقی

o بلندمدت و توصیه  دازشم انا و چندهرآیگی ف کپارچبری، یخشی رهربنفعان، اثعادل ذیده، تب شای کسارزش ه

 .هایی برای دست اندرکاران صنعت و تحقیقات بیشتر است

o ازنز بک لا یتی بند وقی کمل میک عتماتور سیسه طب اخالقیار ب و کنگ کسرهده آل ف دل ایم (Wide 

Angel)د طوح رشوده و در سب یرمصورت هدل بن مای .ودظاره شکار و نان آشازمک سلی یور داخعیت و اموض

ته ناخش اطالعاتم خصص وحجت طحل سامحور آن شک مثل یه مت کرش داری اسسیار پل براحود دارای مخ

س آن نیز تحت تاثیرارزش های أسازمان و ر جهیزات آنیز ارزش تل آن نقابحور مان و مازماسبط برتده مش

 .اجتماعی است

o  نگ رهف  .تاس بریبارت از رهع اخالقیی انازمنگ سرهی در ف نایربشخصه ی زیبه، مای مکتسر از ارزش هراتف

یرات اثمسفر تیان اتلی در ماص زءعنوان جد بوه خد کمایی نی معرفتیک را مولساه هدگک دیی  اخالقیار  ب و ککس

کارفرمایان، سرمایه گذاران، انجمن ها، رقبا، محیط  ان،نندگین کامان، تترینان، مشارکل کامرار دارد و شآن ق 

 .داخلی و بیرونی است

 :  درس های آموخته برای شرکت مهندسی سازان

دف ه هیل بدم نع ی واماکه نر بک منجریه هحض به موجرف تن صرینابند باشبیکه مک سبری دو روی ینگ و رهرهف 

همچون ،استراتژی، ویژگی شخصیت کارکنان  همیای متغیرهند مراینگ، برهر ف لوه ببری عه رهت کهی اسدیب .رددگیم

  .سازمان، جو سازمانی و سایر متغیرهاست

 .باشدرهبر می اخالقیهای آن، عامل مهم رهبری و ارزش اخالقیهای بنیادی رهبری فرای ویژگی -

 :بيان ايده های نوآورانه در توسعه رهبری سازمان مهندسی سازان

خصوصی نیست  انردار آنتار و کن رفراینابد، برار دارنذاری ق یر گأثساس و تگاه حایقام و جان در مازمبران سره •

 .ش متجلی سازندقی را در رقتار و گفتار خویوبایددرتعاملت سازمانی، اصول اخال

در  ینترلیچ کد، هاشفید بد موانی توزد، میامران بدیه مهای را برفق حالای اخدهه کی کایه دوره زاریرگب •

 .گردد می نیز باعث خود کنترلی افراد اخالقیمهمتر از خودکنترلی نیست و رهبری   سازمان،

که  اخالقی یرای غتارهت رفذمتند و می هسیاالای بعیارهی دارای مقالظر اخاز ن هی کندانارمق کشویاداش وتپ •

 .می تواند فرهنگ سازمانی را مورد تاثیر قرار دهد



 .توجه به زمان کافی برای تاثیرگذاری و عدم افراط بر این موضوع با امکان رواج ریاکاری سازمانی •

 موردنظر فرهنگ آنهادراستقرار وانتخاب آشنایی ٔ  توجه به دوره انتخاب افراد با شخصیت اخلق مدارو •


