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 چكیده
داديستذَای ميان آن دي، مطلبی اساسی ي پر دامىٍ  الكتريويك تجارت  يرفتارَای اخاللی بررسی ارتباط ميان 

رعايت اخالق ي حفظ ارزش َای اخاللی بٍ صًرت  .است ي تًجٍ بسياری را بٍ سًی خًد معطًف داضتٍ است

اصًل اخاللی بٍ . ی درآمذٌ است کٍ در بيطتر سازمان َا مًرد تًجٍ لرار می گيرديَاٌيكی از مُم تريه پذيذ

ريوالذ بيان کرد  2991در سال  .از سياست َای رسمی ي فرَىگ  غير رسمی سازمان درآمذٌ است صًرت بخطی

 ،کٍ ضامل رلابت َای بيه المللی کٍ با آغاز لرن بيست ي يكم سازماوُا با مسايل ي مطكالتی ريبري می ضًوذ

فايت ي رفتارَای اخاللی مذيريت ويريَای کاری مت ،تعُذ ي اوگيسٌ کارکىان ،افسايص کيفيت ،تكىًلًشی جذيذ

ضايذ بتًان گفت با رعايت رفتارَای اخاللی از سًی کارکىان ي . کٍ مُمتريه آوُا رفتارَای اخاللی می باضذ. است

يكی از ايه مسائل رلابت َای بيه المللی  .سازمان با  مًفميت ايه مسايل ي مطكالت را حل می تمايذ ،مذيران

چٍ ايه سازمان کًچك در داخل کطًر  ،مسالٍ رلابت جُاوی ريبري استبا  ،بسرگ ي کًچك ،است َر سازمان

بٍ َر حال بايذ در بازار َای بيه المللی بٍ رلابت برخيسد . بًدٌ ي يا ضعبٍ ای در خارج از کطًر داضتٍ باضذ

 .گسترش تجارت بٍ خصًظ تجارت الكتريويك باعث می ضًد کٍ سازمان در  بازارَای بيه المللی  مًفك ضًد

سترش تجارت بٍ خصًظ تجارت الكتريويك باعث می ضًد کٍ سازمان در  بازارَای بيه المللی ي در مًاجٍ با گ

ايه تغييرات بٍ سرعت ياکىص دَذ آوچٍ در تجارت الكتريويك  بيطتريه اَميت را بٍ خًد جلب کردٌ است 

کٍ رفتارَای اخاللی برتجارت سی می ضًد تاثيری است رأوچٍ در ايه ممالٍ بر .رعايت رفتارَای اخاللی است

 .الكتريويك در سازمان دارد

 


