
 

  

  بنیانِ مدیریت ارزش ۀدهند عوامل شکل
  در بخش دولتی ایران اسالمی ـ ایرانی

  4عادل صلواتی 3میرعلی سید نقوي، 2کیومرث احمدي، 1یرضا میرآخوري،عل
  

  چکیده
تحقق آرمان متعالی انقالب اسالمی ایران که همانا تحقق امت اسالمی در گذار از سیر 

کشور اسالمی و  و جامعه ـ دولت اسالمی ـ نظام اسالمی ـ (انقالب اسالمیآن تکاملی 
ها و اعتقاد و التزام عملی  ارزش در گرو محور قراردادنِتنها  ،در نهایت امت اسالمی) است

بنیانی  سازي مدیریت ارزش کارگیري و پیاده به آن در جامعه و نظام اسالمی از طریق به
هاي فرهنگی و اجتماعی و ملی  است که با مبانی دینی و اسالمی و شرایط و ویژگی

یف و تبیین عوامل پژوهش حاضر با هدف کشف، توص .کشور انطباق داشته باشد
با انجام  منظور بدینبنیان اسالمی ـ ایرانی انجام گرفته است.  مدیریت ارزش ۀدهند شکل

بنیاد  شناسی نظریه داده گیري از روش ساختارمند با خبرگان امر و بهره هاي نیمه مصاحبه
از، هاي مستمر طی فرایند کدگذاري ب برگشت و رفتها، و  از طریق گردآوري و تحلیل داده

بنیان  مدیریت ارزش ۀدهند شکل هاي هها، مفاهیم و مقول محوري و انتخابی، نشانه
 43مفهوم و در نهایت  227هاي پژوهش در  تدریج ظهور یافت. در همین رابطه یافته به

گر و  اي، شرایط مداخله مقوله (شرایط علّی، مقوله محوري، راهبردها، شرایط زمینه
  همراه با شاهد مثالی براي هرکدام تشریح شدند.بندي شده و  پیامدها) دسته

ها، الگوي  بنیان، مدیریت از راه ارزش ارزش، مدیریت ارزش: واژگان کلیدي
  .اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
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  مسئلهمقدمه و بیان 
 و بنیادین تحولبر  ع�وه است توانسته ي الهی و وا�ي خودها ارزشایران با تکیه بر  اس�می انق�ب
 دینی تفکر ياحیا با و آورده ارمغان بهرا  فراوانی جهانی دستاوردهاي و ایران، بازتاب در فراگیر

 و قطعی که را اصولی و ها تئوري از بشري، بسیاري زندگی اداره و جامعه و سیاست صحنه در ویژه به
 و مدرنیسم سکو�ریسم، لیبرالیسم، اصل مانند ؛دهد قرار چالش مورد ،بودند شده معرفی ناپذیر خدشه
این انق�ب از همان بدو پیروزي با چهارچوب مشخص اس�می و ). 1383، صادقی حاجی( آن مانند

هاي ک�ن نظام جمهوري اس�می ایران براساس  ها و برنامه الهی خود، اقدام به تبیین استراتژي
 دلیل همین هزدایی و غیره نموده است. ب یی از جمله استق�ل، آزادي، عدالت، محرومیتها ارزش
بناي  سنگ و شالوده). 1393کوپائی،  شماعی( است شده تعبیر »خدا نام به انق�بی« به آن از که است

 است ییها ارزش در اجتماعی دیگر و سیاسی نظام آن همانند هر استمرار و قوام و این انق�ب الهی
 در تحول و جایی جابه گونه هر که است حد بدان تا ها ارزش این اهمیت. دارد تأکید داشته و آن بر که

 هاي آسیب حاکم، بروز نظام هاي بنیان در است، تزلزل داده شکل راها  آن بنیان که یی ها ارزش
 از اجتماعی بحران بروز سبب سرانجام و شد خواهد منجر را ها ارزش ضد گسترش و اجتماعی

 هر بقاي که بحرانی. شود می ها ناهنجاري با هنجارها ، وها ارزش ضد با ها ارزش جایی جابه طریق
 پاسداشت و حفظ در باید ها منطقی، حکومت و طبیعی طور به پس ؛سازد می مواجه خطر با را نظامی
ها  آن يها ارزش در که تحو�تی به نسبت و ساخته مصروف را خود همت یشان، تمامها ارزش

  ).1384شوشتري،  عظیمی( دهند نشان مؤثرند، حساسیت
محور است، نسبت  در نظام حاکم ایران که نظامی الهی و ارزش ها ارزشموضوع امروزه اهمیت 

شدن مدیران دولتی و  چراکه متأسفانه مصادیق بسیاري حاکی از دور ،به گذشته دوچندان شده است
توان به  که از جمله می وجود دارد ي دولتی ایرانها سازماندر  ها ارزشتوجهی مدیریت به معقوله  کم

به ي اخیر ها سالطی توان  میکه  طوري ؛ بهگري و غیره اشاره کرد ، اخت�س، اشرافیوجود رانت
 سههاي فساد اقتصادي با ارقام بسیار با� مانند پرونده معروف به فساد بانکی  چندین مورد پرونده

ی موسوم هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، پرونده منتسب به میلیاردر نفتی و پرونده فساد بانک
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المللی  هاي بین براساس شاخص ).66: 1395پور،  (مصطفیکرد هزار میلیارد تومانی اشاره  دوازدهبه 
که با  1المللی شفافیت فساد مطلوب نیست. در همین رابطه سازمان بین ۀنیز وضعیت کشور در زمین

بین ا اعدادي بدر کشورها را  2سا�نه شاخص درك فساد و هدف مبارزه با فساد تأسیس شده است
کمترین  100شاخص صفر بیشترین فساد و شاخص قابل اشاره است. ، دهد مینشان  100صفر تا 

شاخص درك فساد در کل کشورهاي جهان و در جدول  1شماره . در شکل دهد میفساد را نشان 
  شود. مشاهده می جهان در فساد درك شاخص منظر از ایران رتبه 1شماره 

  )2018المللی شفافیت،  (سازمان بین 2017ك فساد در سال شاخص در. 1شماره شکل 
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  رتبه ایران از منظر شاخص درك فساد در جهان .1 شماره جدول
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  سال

مقدار شاخص 
  درك فساد

30  29  29  27  26  23  18  22  27  28  25  27  27  29  30  

رتبه ایران 
  در جهان

78  87  88  105  131  141  168  146  120  133  144  136  130  131  130  

 )2018المللی شفافیت،  (سازمان بین

با شاخص  2017شود، جمهوري اس�می ایران در سال  مشاهده می 1 شماره طور که در جدول همان
وضوح گویاي عمق فساد در  این آمار به ست.را در بین کشورهاي جهان دارا 130، رتبه 30عددي 

ي دولتی ایران ها سازماندر  ناشدنیمهم و انکار اي و بر وجود مسئله استنظام اداري کشورمان 
ساز  تواند زمینه و هنجارهاي موجود در یک کشور می ها ارزشد�لت دارد. باید توجه داشت تغییر در 

  ).73: 1395پور،  (مصطفیاي دولتی شود ه و ارگان ها سازمانویژه مفاسد اقتصادي در  بروز جرایم به
 گرفته شکل آن براساس که است ییها ارزش استمرار و حفظ بر حفظ و بقاي هر نظامی متکی

 و کارکردها طریق از که هستند دولتی يها سازمان در آن کارگزاران و مدیران این و است
 عهده بر آن نظام هاي انآرم و اهداف تحقق و ها ارزش حفظ دررا  اصلی ۀعملکردهایشان، وظیف

ي دیگر از این قاعده مستثنی نیست. هرچه کارکرد ها نظامدارند. انق�ب اس�می ایران نیز همانند تمام 
 انق�ب اهداف و ها ارزش راستاي در و مثبت و دولتی مفید يها سازمان در آن کارگزاران و مدیران
 اگر، اما کنند می پشتیبانی و حمایت آن از و شوند می تر دلگرم نظام به مردم باشد، آحاد اس�می

 در را اس�می نظام به دلسردي و یأس زمان مرور باشد، به نامطلوب و نامناسب گروه این کارکردهاي
 و سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مختلف هاي عرصه در تا آنان شوند می منجر و کنند می نهادینه مردم
 آن يها ارزش و اس�می نظام به تفاوتی بی حالت با نهایت در ونکنند  نظام از یمناسب پشتیبانی ،غیره

 تغییر از حاکی که باشد خطري زنگ بیانگر تواند می فساد زمینه در جایگاه ایران رو، ؛ ازاینبنگرند
 بنا آن براساس ایران اس�می انق�ب که است ییها ارزش به نسبت آن کارگزاران و کشور در ها ارزش
  .است شده

یاز امروز جامعه و نظام اس�می ما در دوران گذار به چهل سال دوم انق�ب اس�می که مسئله و ن
ها و اهداف انق�ب و  ي منطبق با آرمانها ارزششود، شناسایی  تعبیر می» گام دوم انق�ب«از آن به 
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ریت سازي مدی از این پیچ تاریخی، جهت پیاده عبورنظام اس�می با توجه به شرایط کنونی کشور در 
 و راه نقشه عنوان به پیشرفت اس�می ـ ایرانی در همین راستا الگوي است.بنیان در کلیه سطوح  ارزش
و  برداري بهرهمنبع، معیار و شاخص مناسبی براي  تواند اس�می می جمهوري نظام حرکت مسیر
  ي دولتی ایران باشد.ها سازماني مورد نیاز جهت مدیریت ها ارزشگذاري  صحه

  سش پژوهشهدف و پر
بنیان به دنبال  مدیریت ارزش ۀدهند شکل تبیین عوامل و پژوهش حاضر با هدف کشف، توصیف

در بخش  اس�می ـ ایرانیبنیان  مدیریت ارزش ۀدهند عوامل شکل :که پرسش استاین گویی به  پاسخ
  دولتی ایران کدامند؟

  پیشینه پژوهش
ي ها ارزشاي روي  ي فردي، عدهها ارزش، محققان مختلفی روي ها ارزشدر رابطه با شناسایی 

ي مشتري به ها ارزشبا یکدیگر و تعدادي هم روي  ها ارزشاین  ۀسازمانی، برخی هم روي رابط
  .کنید میمشاهده  2شماره ند که در جدول ا هیی را برشمردها ارزشمطالعه پرداخته و 

  شده براساس مرور ادبیات پژوهش ي شناساییها ارزش. 2شماره جدول 
  ها ارزش  منبع  محقق  

ش
ژوه

پ
ها 

لی
داخ

ي 
  

: 1391(س�مت،   ساروخانی
27 -25(  

ي ها ارزشي رسمی؛ ها ارزشي اقتصادي؛ ها ارزشي فرهنگی؛ ها ارزش
ي اجتماعی؛ ها ارزشي دینی؛ ها ارزشي اخ�قی؛ ها ارزشحقوقی؛ 

  ي ذهنیها ارزش
  ارزش مضر؛ ارزش نسبی؛ ارزش مطلق  پور رفیع

آبادي  لطف
  زيو نورو

آبادي و  (لطف
: 1383نوروزي، 

46 -45(  

ي ها ارزشي اقتصادي؛ ها ارزشي خانوادگی؛ ها ارزشي فردي؛ ها ارزش
ي علمی و ها ارزشي هنري؛ ها ارزشي اجتماعی؛ ها ارزشسیاسی؛ 
  شدن ي جهانیها ارزشي ملی؛ ها ارزشي دینی؛ ها ارزشنظري؛ 

  برومند
: 1373(برومند، 

64 -63(  
  ي کارکرديها ارزشپایدار؛  ي اساسی یاها ارزش
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  ها ارزش  منبع  محقق  

دانایی و 
  الوانی

فرد و الوانی،  (دانایی
1390 :61(  

  
فرد و الوانی،  (دانایی
1390 :162 -160(  

  جویی؛ اثربخشی مدل بوروکراسی ک�سیک: کارایی؛ صرفهـ 
  وري جویی؛ بهره مدل بوروکراسی جدید: عق�نیت؛ کارایی؛ صرفهـ 

تدریجی؛  سازمانی؛ تغییرات رفتار از هطرفان بی مدل نهادي: علم؛ تحلیلـ 
 انتقادي تکثرگرایی؛ دیدگاه

فردي؛  شخصی؛ شأنیت کارگر؛ رشد يمند رضایتمدل روابط انسانی: ـ 
 وفاق یا اجماع

 به مساوي شهروندي؛ دسترسی انتخاب مدل انتخاب عمومی: حقـ 
  رقابتی خدمات

شهروندان در  گویی؛ مشارکت کارکنان و امور عمومی نوین: پاسخ ۀادارـ 
گیري؛ عدالت اجتماعی؛ انتخاب شهروندي؛ مسئولیت اداري  تصمیم

  نسبت به اثربخشی برنامه
ي اس�می: برابري و عدالت اجتماعی؛ عدل؛ رأفت و شفقت؛ ها ارزشـ 

درستکاري و اعتقاد واقعی؛ خودکنترلی؛ احترام به مالکیت شخصی؛ رشد 
  شخصی از طریق آموختن مداوم

سید علی 
  اي نهخام

: 1392اي،  (خامنه
67 -65(  

ي انق�ب اس�می: ایمان؛ عدالت؛ دینداري؛ دوري از اسراف و ها ارزش
تجمل؛ س�مت دینی و اخ�قی زمامداران؛ رواج اخ�ق فاضله؛ آزادي 

  فکر و بیان؛ استق�ل

  )1383(پورکیانی،   پورکیانی

 به کار؛ تعهد به قانون؛ تعهد به مذهبی؛ تعهد و دینی اعتقادات به تعهد
 سا�ري مردم به تحول؛ تعهد به عمومی؛ تعهد منافع به تخصص؛ تعهد

جهان؛  یا انسانیت به سازمان؛ تعهد به کشور؛ تعهد یا ملت به دینی؛ تعهد
خود؛  به خانواده؛ تعهد به گروهی؛ تعهد منافع به همکاران؛ تعهد به تعهد

  دوستان به تعهد

میرسپاسی، 
معمارزاده، 

 بیگی نجف
  و علیزاده

(میرسپاسی، 
معمارزاده، 

بیگی و  نجف
  )1392علیزاده، 

  محوري در سه حوزه: يها ارزش
مداري؛  محوري؛ قانون محوري؛ عدالت رجوع محوري: ارباب انسان کرامت

  اجتماعی گویی پاسخ
 پذیري؛ نوآوري سازمانی؛ مشارکت محوري؛ چابکی محوري: دانش دانایی

  خ�قیت و
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  ها ارزش  منبع  محقق  
  محوري هدف؛ نتیجه ثبات و رهبريمحوري:  انداز چشم

  )1393(سنگري،   سنگري
 خلق با پیوند در معنوي يها ارزشخدا؛  با پیوند در معنوي يها ارزش

 پیوند در معنوي يها ارزشخویشتن؛  با پیوند در معنوي يها ارزشخدا؛ 
  زیردستان با

  )1393فرد،  (ثانوي  ثانوي فرد

 هیجانی کارکنان؛ هوش �قیاخ کارکنان؛ هوش فردي: تعهد يها ارزش
  کارکنان

 سازمان؛ وجود اجتماعی سازمانی؛ مسئولیت سازمانی: فرهنگ يها ارزش
  سازمان در داخلی بازاریابی

  عدالت، معنویت و آزادي  )1394(حبیبی،   حبیبی

ش
ژوه

پ
ها 

جی
خار

ي 
  

 دوگال مک
  �سول و

: 1388(دهقان، 
17 -16(  

گري؛ احترام؛ س�مت؛ مهارت؛ توان یا دانش؛ ثروت یا قدرت؛ روشنفکري
  محبت؛ تقوا

  اسپرانگر
: 1393(مردانه، 

42 -41(  
شناختی، ریخت اجتماعی؛ ریخت سیاسی؛  ریخت نظري؛ ریخت زیبایی

  ریخت اقتصادي؛ ریخت مذهبی

  )66: 1388(طالب،   آلپورت
 ؛)ارزش نظري؛ ارزش عملی (اقتصادي)، ارزش هنري (زیباشناختی

  ارزش مذهبی ؛)رت (سیاسیارزش اجتماعی؛ ارزش قد

  اسپیندلر
: 1369(شرتزر، 
195(  

کاري؛ اصالت فرد؛  ي سنتی: اصول اخ�قی پیوریتن؛ اصل توفیقها ارزش
  محوري محوري؛ آینده توفیق

بودن اخ�ق؛  بودن یا قابلیت معاشرت؛ نسبی ي جدید: اجتماعیها ارزش
قت با مطاب ؛)محوري رعایت دیگران؛ اصل اصالت لذت و خوشی (حال

  گروه

  موریس
(راد و ون اُدنهاون، 

2008(  
گیري و  محدودیت اجتماعی و خودداري؛ لذت و پیشرفت در عمل؛ کناره

  روي یا افراط خودکفایی؛ پذیرندگی و همدردي؛ زیاده

  اینگلهارت
: 1373اینگلهارت، (

152(  

  هاي مادي (نیازهاي طبیعی): ارزش
ا جرم و جنایت؛ حفظ نظم در ي نیروي دفاعی قوي؛ مبارزه بها ارزشـ 

  گروه نیاز امنیت جانی
ها در  ي اقتصاد ثابت؛ رشد اقتصادي؛ مبارزه با افزایش قیمتها ارزش ـ

  گروه نیاز امنیت اقتصادي
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  ها ارزش  منبع  محقق  
  هاي فرامادي (نیازهاي اجتماعی و خودشکوفایی): ارزش

ي شهرها و طبیعت زیبا؛ احترام به عقاید؛ آزادي بیان در گروه ها ارزشـ 
  زیباشناسی ذهنی نیاز

کار و اجتماع؛ سهم  ۀتر؛ حق ابراز نظر دربار ي جامعه انسانیها ارزشـ 
  دلبستگی به دیگران و احترام ؛بیشتر در حکومت در گروه

  )55: 1391کلهر، (  روکیچ
  ي شایستگیها ارزشي اخ�قی؛ ها ارزشي ابزاري: ها ارزش
  ي اجتماعیها ارزشي شخصی؛ ها ارزشي غایی: ها ارزش

  آلن پیرو
(راد و ون اُدنهاون، 

2008(  
ي ها ارزشي اخ�قی؛ ها ارزشي حقوقی؛ ها ارزشي اقتصادي؛ ها ارزش

  ي دینیها ارزشي فرهنگی؛ ها ارزشسیاسی؛ 

  هافستد
احمدي و  (علی

: 1383احمدي،  علی
3(  

  ي مطلوبها ارزشي موجود؛ ها ارزش

  )97: 1388(بدیعی،   ماکس وبر

جویی؛ حسابگري؛ قناعت؛  خواهی؛ ثروت نشخصی؛ افزو طلبی نفع
دانش؛  و علم حداکثر گرایی؛ سختکوشی؛ فراگیري فردگرایی؛ عقل

 نگري؛ درستکاري؛ انباشت پذیري؛ آینده تولیدکنندگی؛ نظم و خ�قیت
طلبی؛ تغییر؛ پیشرفت؛  طلبی؛ ثروت طلبی؛ قدرت سرمایه؛ کار؛ مساوات

  آن نظایر و خواهی آزادي

  پارسونز
: 1951ونز، (پارس

37(  
ي ها ارزشي سیاسی؛ ها ارزشي اجتماعی؛ ها ارزشي فرهنگی؛ ها ارزش

  اقتصادي

  )74: 1388(بدیعی،   گراویز
اي؛ �یه خودمداري؛ �یه سازگاري یا همرنگی؛  مدار؛ �یه قبیله �یه واکنش

  مداري؛ �یه طرفداري از اصالت وجودي �یه نفوذگرایی؛ �یه اجتماع

  والتر
راد،  نیان(محس
1375 :33 -32(  

  ها؛ منش؛ زیبایی؛ عق�نی؛ دینی اقتصادي؛ بدنی؛ تفریح و سرگرمی؛ انجمن

وال،  رد ون
 و گراف دي

  �ستهویزن

وال و  در (ون
: 2008همکاران، 
470(  

پذیري؛ همدردي؛ فداکاري؛ اثربخشی؛ کارایی؛ تخصص؛  مسئولیت
برداري؛  مندي؛ فرمان طرفی؛ فسادناپذیري؛ نوآوري؛ قانون صداقت؛ بی

 گویی؛ خودباوري؛ خادمیت؛ عدالت اعتماد؛ پاسخ طلبی؛ قابلیت منفعت
  اجتماعی؛ پایداري؛ شفافیت
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  ها ارزش  منبع  محقق  

  )2010(فدزلی،   شوارتز

  ي حفاظت: همنوایی؛ سنت؛ امنیتها ارزش
  گرایی ي خودآزمایی: خیرخواهی؛ جهانها ارزش

  نگیري؛ برانگیخت جهتي آمادگی براي تغییر: خودها ارزش
  طلبی؛ موفقیت؛ قدرت ي خودبهبودي: لذتها ارزش

  ي عاطفیها ارزشي اخ�قی و اجتماعی؛ ها ارزشگرا؛  ي عملها ارزش  )2012(کرزاکویچ،   کرزاکویچ
بورن و 
  جنکینز

(بورن و جنکینز، 
2013(  

  ي سازمانی: حمایتی؛ اعطایی؛ اشتراکی؛ آرمانیها ارزش

  :زیر است، شامل موارد سازد میي پیشین متمایز ها پژوهشآنچه این پژوهش را نسبت به 
 ؛در بخش دولتی ایران ها ارزششناسایی  ¢

 ؛پیشرفت اس�می ـ ایرانیبنیان منطبق با الگوي  ارائه نظریه مدیریت ارزش ¢

 ؛منطبق با ساختار اس�می، انق�بی و ایرانی کشور ها ارزششناسایی  ¢

گر و پیامدها)  محوري، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله (شرایط علّی، مقوله ها ارزشبندي  طبقه ¢
 ؛ها با یکدیگر و ارتباط آن

جانبه،  ي مدیریت دولتی نوین مانند عدالت همهها ارزششده با  ي شناساییها ارزشتطابق  ¢
  غیره؛گرایی و پذیري، منفعت عامه، مردم مسئولیت

  نظري هاي همالحظ
  . تعریف مفاهیم1

   الف) ماهیت ارزش

داشتن؛ در زبان  به معناي رتبه، قدر و گرامی» Axiom«یا » Value«ارزش در زبان انگلیسی به  از
شود  تعبیر می» قیمه«به معناي قیمت، مقدار و ارز و در زبان عربی از آن به » Velour«فرانسه به 

به  اي پایه ممفاهی از ها زبان بیشترِ ارزش در مفهوم ازآنجاکه .)2: 1383، احمدي علیو  احمدي علی(
 یک اعضاي اکثریت براي زیادياندازۀ  تا واژه خود معنی لغوي درون از آن معنی که آید شمار می

واقع، مفهوم  در. وردآ دست به آن براي بیرونی یتعریف توان می سختی به ،است شدنی درك جامعه
است  دشوار ي آنبرا مانع و جامع علمی تعریف ارائه که است ممتنع و سهل مفاهیم ، ازها ارزش
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به در ادامه که اند  را تعریف کردهن ارزش ابا این اوصاف، بسیاري از محقق ).268: 1378پور،  (رفیع
  ها اشاره شده است: برخی از آن
و  احمدي علی(یک موضوع است  ۀترین سطح احساس انسان دربار عمیق ها ارزش ¢
  ؛)3: 1383، احمدي علی
 هر یا اعمال، اقدامات از اي رشته اجتماعیِ و شخصی برتري ۀزمین در پایدار باور یک ،ارزش ¢

: 1973، 1روکیچ(ست ها آن با متضاد پایانی وضعیت هر یا اعمال، اقدامات به نسبت پایانی وضعیت
  ؛)5

 قائل تفاوت نامطلوب و بد، مطلوب و نیک بین که هایی دیدگاه مجموعه از عبارتند ها ارزش ¢
 تأثیر منفی و مثبت نتایج ارزیابی وها  آن به رسیدن و استراتژیک ايه هدف انتخاب در و شوند می

  ؛)127: 1371، 2جاچ و گلوك(دارند 
 شمرده برتر رفتار نوعی اجتماعی یا فردي نظر از که هستند اصولی عقاید نمایانگر ها ارزش ¢

اجتماع،  دید از یا شخص نظر از اینکهبر  مبنی ؛هستند راسخ اعتقاد و ایمان نمایانگرها  . آنشود می
 وجود نمایی حالت یا رفتار آن مخالف ۀشیو به وجود، نسبت نمایی حالت یا رفتاري ۀشیو یک

  ؛)272: 1388، 3(رابینزدارد  برتري ،دیگري
شود.  دادن به یک مورد مطرح می ارزش گاه در قالب هدف و گاه رسیدن به هدف و با بها ¢
ي اقتصادي، اخ�قی، ها ارزشاند، از جمله:  ایی و تشخیصقابل شناس ها ارزشهاي بسیاري از  گونه

  ).105: 1377(سازگارا، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و دینی 
خداوند حاکم مطلق است و خالق، حافظ و مدیر جهان هستی است؛ بنابراین  ،در پارادایم اس�می

ها نیز  باشد. انسانهر انسانی باید در جهت رضاي او  ۀهر چیزي متعلق به اوست و کردار و اندیش
هاي او را  باید از خواست خداوند پیروي کنند و خصلت ،براي اینکه ارزشمندي خود را اثبات کنند

متجلی سازند  ،ي متعالی اس�م به وسیله آموختن و عمل مداوم و مستمرها ارزشاز طریق تجسم 
 ها ارزش (ره)اه امام خمینی). به همین دلیل است که در دیدگ160- 162: 1390فرد و الوانی،  (دانایی

باید براساس معیارهاي الهی باشند تا اینکه منبع ارزش، از خود ارزش با�تر باشد. از نظر ایشان 
                                                      
1. Rokeach 
2. Glueck & Jauch 
3. Robins 
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 ،مانند ارزش اجتماعیکه باشد، تحت هر عنوانی ؛ حال باشد، ارزش داردداشته هرچه مبناي الهی 
معیارها را معیارهاي الهی قرار دهیم، در باید کنند ما  ارزش دینی، یا ارزش فرهنگی. ایشان بیان می

ي مادي، راه به سوي ها ارزشکه در  است، درحالی (ع)ي الهی، راه به سوي انبیا و ائمهها ارزش
  ).58: 1393در نتیجه، آنچه ارزش دارد، ارزش از طریق انبیاست (سنگري،  ؛شیاطین است

 به علم یا شود می مربوط عملی میتحک به اس�می دیدگاه در ها ارزش ۀباید توجه داشت که حوز
سخن  به عبارت دیگرنباشد؛  چگونه یا باشدباید  چگونه او اختیاري افعال یعنی آدمی و کردار رفتار اینکه

است » ها است«و » ها هست«سخن از  نظري حکمت در، اما هاست یا همان ارزش» نبایدها«و » ها باید«از 
از جامعه اس�می و ایرانی باشد، آن  برخاستهبنیان که  ت ارزشبسط مفهومی مدیری). 31: 1390(فهیمی، 

  انکارناپذیر است. یهم در نظامی که بر پایه مبانی ارزشی و الهی شکل گرفته است، الزام

  بنیان ب) مفهوم مدیریت ارزش

می�دي پدیدار  1980در دهه مدیریتی است که  ۀبنیان) فلسف (مدیریت ارزش ها ارزشمدیریت بر پایه 
شرکت رسمیت یافت.  1996در سال  اوکانرو  ب�نچاردشد و با نگارش کتابی با همین عنوان توسط 

ي ها ویژگیاي را به منظور شناسایی  کینزي در آن زمان مطالعه گسترده المللی مک مشاوره بین
ها،  از آنند که یکی رده ویژگی مشترك دا ها سازمانها دریافتند این  ي پیشرو انجام داد. آنها سازمان

ي سازمانی ها ارزشاز اصول سازمانی مشترك و پایدار بود. این اصول در واقع  اي تأکید بر مجموعه
شدت بر  ها به کردند، زیرا مدیریت بر پایه هدف سازمانی عمل می» چسب«مثابه  مشترکی بودند که به

یده شده بود و این فلسفه شدت پویا و پیچ به ها سازمانمحیط عمل  که حالی تأکید داشت، در» کنترل«
ها دیگر دوام و پابرجایی گذشته را  نبود. در چنین محیطی، هدف ها سازماننیاز  گوي پاسخدیگر 

ها نیز  سنگ آن باختند و در نتیجه، کارکردهاي سازمانی مهم و گران سرعت رنگ می نداشتند و گاه به
براي پابرجایی و ماندگاري خود در  اه سازمانداد. در چنین شرایطی،  موضوعیت خود را از دست می

ي محوري سازمان بودند؛ ها ارزش ،دریاي مت�طم تغییرات، به لنگر جدیدي نیاز داشتند. این لنگر
ضمن حفظ ماندگاري  ها ارزشعنوان مبناي فلسفه نوین مدیریت انتخاب شدند.  به ها ارزشرو  ازاین

تر با مشتري  زدند و بر ایجاد مناسبات اخ�قی سازمان، رنگی اخ�قی و معنوي به فضاي سازمان می
 ۀوظیف و سازند می را مدیریت ۀشالود ها ارزشمدیریتی،  نوین ۀفلسف این نیز تأکید داشتند. در

 و سازمان »ارزشی نظام« سازي گذاري، شفاف هدف جاي به سازمان ارشد مدیران محوري
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  ).226: 1393همکاران،  فر و است (ملکی کارکنان قلوب در ها ارزش سازي نهادینه
یک گزینه  ،مدار که دیگر رفتار سازمان ارزش کردندب�نچارد و اوکانر در کتاب خود مطرح 

سازي  رو به تشریح چگونگی پیاده ازاین ؛آید ، بلکه ضرورتی براي بقا به شمار مینیستجالب فلسفی 
پانصد سازمان برتر باشد،  ءد جزخواه ها بیان داشتند، سازمانی که می پرداختند. آن ها ارزشمدیریت 

ست که کمپانی در قبال ها ستون بیانگر گروه خاصی از آدمباید بر چهار ستون بنا شده باشد که هر 
سهامداران و  ـ ها شامل مشتریان، کارکنان، مالکان ها مسئولیت کلیدي بر عهده دارد. این ستون آن

سازي  شفاف سازي نیز سه گامِ به منظور پیادهآنان ). 2شماره (شکل است  اهمیت هاي با سایر گروه
کردن اقدامات روزمره با رسالت  همسوو ؛ ها ارزشکردن رسالت و  ؛ همگانیها ارزشرسالت، هدف و 

 بارۀ). البته باید اشاره داشت ب�نچارد و اوکانر در1393(ب�نچارد و اوکانر، داشتند را بیان  ها ارزشو 
 ۀوانند باشند، صحبتی به میان نیاوردند و شناسایی آن را به عهدت چه مواردي می ها ارزشاینکه 
از منظر  ها ارزشها متمرکز بر  شده توسط آن براین، مفهوم ارائه اند. ع�وه واگذار کرده ها سازمان
سازي آن در  پیاده برايرو بسط این مفهوم  ازاین ؛ي دولتیها سازماني خصوصی است تا ها سازمان
  با توجه به ساختار و کارکردهایشان ضرورت دارد. ي دولتیها سازمان

  ها ارزشمدیریت از راه  .2 شماره شکل

 هامدیریت از راه ارزش

 پانصد کمپانی برتر

 مالکان کارکنان مشتریان
 يهاگروه ریسا

 تیبا اهم

  
  .38: 1393ب�نچارد و اوکانر، منبع: 
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  . چهارچوب نظري پژوهش2
فلسفه  که طوري به ؛است محوري حرکت و ارزش ها ارزشبه سمت در حال فلسفه مدیریت در جهان 

 2ضوابط پایه بر مدیریت ۀاز فلسف پیفلسفه مدیریتی است که  ، جدیدترین1ها ارزش پایه بر مدیریت
). 3 شماره شکل گرفته و مورد توجه فراوان قرار گرفته است (شکل 3ها هدف پایه بر مدیریت و
 ۀي بنیادینی که فلسفها ارزشویژه  به ها ارزشي دولتی و خصوصی پیشرو براي ها سازمانرو  این از

). این موضوع 1393فر و همکاران،  اي قائل هستند (ملکی همیت ویژهدهند، ا شان را شکل می وجودي
ي حاکم بر دولت و نظام حاکم هستند، ها ارزش ۀکنند گر و تداعی ي دولتی که جلوهها سازماندر 

  است.یافته مراتب با�تري  اهمیت به

  علمی تاکنون مدیریت اندیشه ظهور مدیریتی از زمان فلسفه سه. 3شماره شکل 

1- MBI 

2- MBO 

3- MBV 

 مدیریت بر پایه ضوابط

 هامدیریت بر پایه هدف

 هامدیریت بر پایه ارزش
 )بنیانمدیریت ارزش(

   تاکنون می�دي 1990 می�دي 1960 می�دي 1900

برخوردار سازگاري با رویکرد اس�می به مدیریت  بیشتریناز  ها ارزشمدیریت از راه  ۀفلسفه اگرچ
ي اس�می در ها ارزشبر پایه  ها سازماناست و ابزار علمی مؤثري را به منظور راهبري جامعه و 

سازي و  ، اما منشأ پیدایش آن در دنیاي غرب بوده است، ضرورت بومیدهد میاختیار ما قرار 
چهارچوب نظري این  ،وجود دارد. به همین دلیل اس�می ـ ایرانیپذیري آن با مبانی فرهنگ  طبیقت

اي از روابط بین متغیرهایی است که براساس  پژوهش که طرح کلی پژوهش بر آن استوار است، شبکه
نظري چهارچوب  ،اند. در اصل یا بررسی پیشینه پژوهش، شناسایی شده ها هها، مشاهد نتایج مصاحبه

و  111: 1395فرد و همکاران،  خاستگاه مسئله، موضوع، پرسش و هدف غایی پژوهش است (دانایی
 ۀدهند شناسایی عوامل شکلبراي  ،). بر این اساس و با توجه به مسئله مدنظر در پژوهش حاضر99

                                                      
1. Management by Values (MBVs)  
2. Management by Instructions (MBI)  
3. Management by Objectives (MBO)  
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  است. 4شماره ، چهارچوب نظري پژوهش به شرح شکل اس�می ـ ایرانی بنیان ارزش مدیریت

  چهارچوب نظري پژوهش .4شماره شکل 

 هامدیریت بر پایه ارزش

 ایرانی -اسإلمی هايارزش

 مدیریت در بخش دولتی

  

  روش پژوهش
 بنیان ارزش مدیریت ۀدهند شکل بنیاد به منظور شناسایی عوامل در این پژوهش از روش نظریه داده

هاي تحلیل  ایران استفاده شده است. این روش بر استفاده از گام دولتی بخش در اس�می ـ ایرانی
بصري از  یمنطقی یا توصیف یتخابی، و تدوین الگویها مشتمل بر کدگذاري باز، محوري و ان داده
هاي  مصاحبه از ها داده آوري جمعبراي  ).1394فرد و همکاران،  دانایی(شده تأکید دارد  تولید ۀنظری
 نوع ترین مطلوب ها بنیاد، مصاحبه سازي داده نظریه زیرا در ،بهره گرفته شده است 1ساختارمند نیمه

کلیدي مواجه  یها، با پرسش بنابراین پژوهشگر براي انجام مصاحبه). 2007، 2نهستند (گلیزر و هالتو
بود که مصاحبه با چه کسانی در فرایند این پژوهش مفید خواهد بود که از آن طریق بتوان به بهترین 

همواره سه سنخ اشخاص  منظور بدینموضوع پژوهش دست یافت؟  ۀو بیشترین اط�عات دربار
  ):62- 63: 1392ن خوبی براي انجام مصاحبه باشند (کیوي و کامپنهود، توانند مخاطبا می

  ؛، محققان کارآزموده و کارشناسان خبره در موضوع پژوهشها دانشگاه علمی هیئت ياعضا. 1
  ؛هایشان شناخت خوبی از مسئله دارند موقعیت شغلی یا مسئولیتبه واسطۀ شاهدان عینی که . 2
  شود. ها مربوط می قیم به آناشخاصی که موضوع پژوهش مست. 3

 اس�می ـ ایرانیي ها ارزشآنجاکه پژوهشگر به دنبال شناسایی  و از شده گفتهبه موارد  توجهبا 
بر  هستند،پیشرفت فعال  اس�می ـ ایرانیالگوي  ۀپژوهشگران و اندیشمندانی که در زمین ،است

  د:ان یکی از معیارهاي زیر براي انجام مصاحبه انتخاب شدهاساس 

                                                      
1. Semi-Structured Interviews 
2. Glaser & Holton 
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 اس�می ـ ایرانیکسانی که تسلط به دانش مدیریتی داشته و به الگوي  نخست،اولویت . 1
  ؛دارنداشراف پیشرفت 

 اس�می ـ ایرانیالگوي  ۀو در زمین مسلط بوده مدیریتی دانش به که کسانی ،اولویت دوم. 2
  ؛اند پیشرفت کتاب یا مقاله منتشر کرده

 اس�می ـ ایرانیالگوي  ۀو در زمین داشته مدیریتی انشد به تسلط که کسانی ،اولویت سوم. 3
  اند. پیشرفت سخنرانی یا کارگاه آموزشی داشته

به همین منظور  است.بنیاد  داده ۀگیري در این رویکرد نیز تابع قواعد استراتژي نظری روش نمونه
استفاده شده  2برفی گلوله گیري نمونه و سپس از شیوه 1گیري هدفمند (قضاوتی) ابتدا از شیوه نمونه

 موارد گردآوري و پژوهشگر زمانی به شدهاست. حجم نمونه در این رویکرد، در حین کار مشخص 
 تاموارد  گردآوري بر اصل اینجا در. شده است کامل موارد تنوع یا تازه اط�عات میزان که پرداخته
هاي  رسد که داده ن نتیجه میپژوهشگر به اییعنی  ؛)472: 1392نیومن، (است  اشباع نقطه به دستیابی

که نیاز به کد جدید یا گسترش  اي تازهاست و دیگر اط�عات مفهومی  پیشینهاي  جدید، تکرار داده
  ).27: 1385باقري،  (ادیب حاجآید  کدها و طبقات موجود داشته باشد، به دست نمی

صورت  ،سوم استي کیفی مرها پژوهشدقت علمی یا استحکام این پژوهش نیز همانند آنچه در 
  توان به موارد زیر اشاره کرد: پذیرفته است که از جمله می

 طریق پدیده): از یک مورد در مطالعه براي مختلف مراجع و ها روش از تثلیث (استفاده. 1
 و پژوهشگران ،دولتی مدیران ،دانشگاهی اساتید از عمده ۀدستسه  شوندگان از مصاحبه انتخاب
  ؛شد بودند، انجام پیشرفت اس�می ـ ایرانی الگوي به آشنا که ریتمدی رشته اندرکاران دست
 تحلیل براي اي رایانه افزارهاي نرم از گیري افزار: بهره نرم از گیري بهره با کیفی هاي داده تحلیل. 2
 MAXQDA افزار از نرمدر اینجا دهد.  افزایش را پژوهش اعتماد قابلیت تواند کیفی می هاي داده

  ؛است شده استفاده
 و تحلیل در پژوهشگر عمدي غیر یا عمدي هاي سوگیري از پرهیز مستقل: براي پژوهشگر. 3
  ؛استفاده شده است پژوهش هاي تحلیل و ها داده بررسیبراي  »مستقل پژوهشگر« ها، از داده تفسیر
هاي  قول ها: به همین منظور ت�ش شده است منتخبی از نقل قول استفاده از نقل. 4

                                                      
1. Purposive or Judgmental Sampling 
2. Snowball Sampling 
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یافته در  ظهور هاي هها با مفاهیم و مقول داده» تطبیق« بیانگروندگان ارائه شود که این اقدام ش مصاحبه
  ؛استپژوهش 

 به کدها از فراوان هاي برگشت و رفت ها، با کدگذاري و ها داده تحلیل پذیري: طی فرایند اص�ح. 5
 ظهور و نظري غناي به یدنرس تا جدید هاي نشانه و ها داده ۀمشاهد و برعکس و ها همقول و مفاهیم
  یابد. بهبود و اص�ح پیوسته آن اجزاي و نظریه کهاست  داشته وجود نهایی، انعطاف نظریه

  هاي پژوهش یافته
 موضوع با مرتبط و گویا مفهوم 227 از شده، بیش انجام هاي مصاحبه مجموع از و باز طی کدگذاري

 قالب در نهایت در و گرفتند قرار) ها مقوله( با�تر سطح گیري شکل مبناي که شد شناسایی پژوهش
 مرحله بنیاد، یک داده پرداز نظریه )،محوري کدگذاري( بعد مرحله در. شدند بندي دسته مقوله 43

 عنوان به( است آن بررسی حال در که فرایندي مرکز در را آن و کرده انتخاب را باز کدگذاريمقولۀ 
 از عبارتند دیگر هاي مقوله. دهد می ربط آن به را ها قولهم دیگر سپس و دهد می قرار) مرکزي پدیده
 یا ها کنش( راهبردها )،گذارند می تأثیر محوري مقوله بر که یشرایط به مربوط( علّی شرایط
 بر که خاصی شرایط( اي زمینه شرایط )،شود می منتج مرکزي ۀپدید از که خاصی هاي کنش برهم

 تأثیر راهبردها بر که عمومی و خاص محیط عوامل( گر داخلهم شرایط )،گذارند می تأثیر راهبردها
 ترسیم شامل مرحله این). راهبردها کارگیري به از آمده دست به هاي خروجی( پیامدها و )،گذارند می

علّی، راهبردها،  شرایط بین الگو، روابط این. شود می نامیده کدگذاري الگوي که است ينمودار
 .کشد می تصویر به را پیامدها و رگ مداخله و اي زمینه شرایط
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  (کدگذاري محوري) اسالمی ـ ایرانیبنیان  مدیریت ارزش ۀدهند عوامل شکل .5شماره شکل 

 شرایط علّی
 

 مقوله محوري
 

 گرشرایط مداخله
 

 زمینه
 

 راهبردها
 

 پیامد
 

üهاسازي ارزشنهادینه 
üهاساختار اجرایی منطبق با ارزش 
üبلوغ جامعه 

üپذیري از اهل فن مشورت 
üمبارزه بی قید و شرط با فساد 
üگراییملی 

  

براساس مطالعات  اس�می ـ ایرانیبنیان  مدل مدیریت ارزش هاي هدر ادامه به تشریح و تبیین مقول
  است: شده پرداخته ها همصاحب ازها  آن مثال شاهد با اي همراه کتابخانه

  زیر تشکیل شده است: هاي هشرایط علّی: این بخش از مقول. 1
 هیچ اینکه واست  عالم ۀهم بر خداوند اراده حاکمیت به باور خداباوري و خدامحوري: مراد ¢
  :)1393فیروزي،  و ضمیر روشن( نیست مؤثر آن در او ۀاراد جز اي اراده

 انجام بدونند، تو نوخودش ناظر و شاهد را خدا ارهاشونک ۀهم در همواره اگر ما مدیران«
 شاهد همواره مقدس دفاع دوران در که  گونه آن ؛میشه فراوانی هاي گشایش هاشون مسئولیت

  .»بودیم

 اخ�ق از نفس پاکسازي و داشتن، تطهیر، آراستن نگه کردن، پاك پاکیزه معناي تهذیب نفس: به ¢
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 نهایت در که است اخ�قی فضائل سوي به برداشتن گام هدف با اخ�قی هاي آلودگی ناپسند و
  :)88: 1396حسینی، (شود  می آخرت و دنیا در واقعی سعادت رشد و موجب

 اسالمی جامعه باشیم داشته انتظار تونیم نپردازیم، نمی جامعه افراد نفس تهذیب به که مادامی ما«
  .»داره ایراد طرف بِیس چون. شه محقق داریم رو اون ادعاي که ییها ارزش و کنه پیدا تحقق

 نسبت مناسب فهم و تفکر، بصیرت باید معقول و صحیح گیري تصمیم بصیرت: براي و بینش ¢
  :)1392(میرآخوري، گیرد  می صورتها  آن مورد در گیري تصمیم کهداشت  موضوعاتی به

»است اسالمی آن مبانی که نظامی در ویژه به ؛است مهم هم بصیرت و بینش داشتن بحث«.  

 ـ سیاسی نظام مرکز در را اس�م کند می ت�ش که است گفتمانی گرایی گرایی: اس�م اس�م ¢
 ساختن جهت در دینی حکومت برپایی و سیاسی قدرت کسب طریق از دهد و قرار خود اجتماعی
  :)73: 1392(محمدي، کند  می عمل اس�می هاي گزاره مبناي بر اجتماعی نهادهاي و ساختارها

 رفتنِ انزوا به از جلوگیريو اسالم،  از اسالمی، دفاع يها ارزشاسالمی،  انقالب حرکت ۀاولی مبناي«
  ».است اسالم اجتماعی احکام

شود،  می منجر ويدادن  شکل به آنچه هر و فرد بشریت تجلی را معنویت معنویت: اس�م ¢
(معصومی،  دهد می نشان عمل در را ما بینی جهان که است چیزي دیگر، معنویت بیان داند. به می

1395(:  

 بحث آن، دو بیت شاه، اما کردند بیان مختلف هاي سخنرانی و ها هجلس در را مسائلی رهبري«
 ضرر داره کنه نمی کنه، فکر می انفاق وقتی باشه، انسان معنویت وقتی. است معنویت و عدالت

  ».کنه می گذاري سرمایه داره کنه می فکر کنه، بلکه می

 سازمان چنانکه ؛است انسان وجودي مهم ابعاد جمله ازاین مطلب روانی:  و جسمی س�مت ¢
 مانند زیستی دارد. در بحث س�مت جسمی و روانی، عوامل تأکید آن بر نیز جهانی بهداشت
 س�مت هم با تعامل ، عقاید و غیره درها نگرش مانند روانی عوامل با ها و غیره ها، باکتري ویروس
  :)1388(بزازیان و بشارت، کنند  می تعیین را فرد ی و روانیجسم

تازگی منتشر شده، به سالمت جسمی و روانی اشاره  درستی در الگوي پایه که به رهبر انقالب به«
اي بیاد، اما واقعاً مهم است. شما فرض کن مسئولی توانایی جسمانی  کردند. شاید به نظر چیز ساده
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درستی انجام بده.  تونه اونچه بر عهده داره رو به به هر دلیل، قطعاً نمیخوبی نداشته باشه، حاال 
بودن هم همه چی حله؟ قطعاً نه. مسئولی یا بهتر بگم، هر فردي که داراي  حاال به صرف سالم

اش  تونه اونچه رو که بر عهده خوره. نمی درد ما نمیه نگرش مناسب نیست، عقاید ناسالم داره هم ب
سکوالر داره و بیاد در حکومت اسالمی که  هاي طرف گرایشبراي مثال  نجام بده.گذاشته شده ا

  ».بر نگاه دینی است، بخواد کار کنه مبتنی

  تشکیل شده است: هاي زیر مقولهمقوله محوري: این بخش از . 2
هاي جهان امروز  اعتمادسازي: کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهاي دولتی از بحران ¢
شدت کاهش  اطمینان به کارگزاران دولتی بهاست تا شده  سببوقایع و رخدادهاي مختلف است. 

 ؛)167: 1390فرد و الوانی،  (داناییها به وجود آید  یابد و نوعی سوءظن در روابط شهروندان با آن
  :است مهم و بدیهی امري مردم اعتماد رو جلب این از

 پس. عمومیه است، اعتماد اعتماد ،دادیم دست از یدولت يها سازمان در ما که اي سرمایه االن«
  ».باشه باید حاضر حال در ما هاي اولویت از یکی اعتمادسازي

شود. امور معنوي  امور مادي شامل امور معنوي نیز میبر  ع�وهامانتداري: در اس�م امانت  ¢
وظایف مسلمان قرار  ۀتکالیف دینی، اطاعت، رعایت حقوق مردم و سایر چیزهایی که در حیط مانند

شود و مؤمنان واقعی  دارد و این یک معنی عام و فراگیر از امانت است که تمام اقسام آن را شامل می
  :)1385(حیدري نهند، برند  ها به کار می نهایت ت�ش خود را در مراعات و حفظ امانت

 ۀدغدغ زيچی هر از بیش. بگیریم خودمان مالك را (ع)علی حضرت حکومت ۀشیو باید ما«
  ».بود المال بیت حفظ حضرت

 تهدید را اس�می انق�ب ارکان که هایی آسیب جمله معیشت: از در کفاف حد به عملی التزام ¢
 است آن مدیران گري اشرافی ۀاند، روحی نسبت به آن هشدار داده بارهاکند و مقام معظم رهبري  می
  :)1: 1395اهللا،  حزب خط(دانست  کشور ک�ن مدیریت آسیبآن را  توان می که

 به مختلف امور اند، در داده قرار مالك رو قناعت و زیستی ساده خود زندگی در که مدیرانی باید ما«
  ».بگیریم کار

به مدیران و  که ها انسانی در تمام عصرها و نسل ۀیکی از صفات پسندیدخلق:  حسن ¢
  :)1385با ارزش ت�ش کنند (دمشناس،  شدن به این صفت در شناختهتا کارگزاران توصیه شده است 
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گشا است. اگه تو  رجوع همیشه گره خلقی چه با زیردست و چه با ارباب رویی و خوش گشاده«
اخالق باشیم. با مردم با روي  بینی خیلی تأکید شده که خوش مون هم بري بررسی کنی، می دین

  ».خوش صحبت کنیم. با مردم مدارا کنیم

 و کنند برخورد احترام با یکدیگر به نسبت باید اس�م، همه شریعت در: فروتنی و تواضع ¢
 و کارمندان رو این از ؛شود دیگران به نسبت احترامی بی یا خودپسندي سببمقام،  و پست نباید هرگز

(مرادي و کنند  برخورد رجوع ارباب و زیردستان با احترام و تواضع با کمال همواره باید مسئو�ن
  :)35: 1396سوري، 

 ولی فرماندهی تو گفتند می. نداشت دیگري بر اي درجه کسی که بود این دیگر خاص ویژگی یک«
  ».نبود نشان و درجه اون دریافت دنبال هم کس هیچ و نداشت آن براي نشانی و درجه

 رو اگر ازاین ؛است شایستهآنچه  به عمل و داري خویشتن یعنی جسارت: شجاعت و شجاعت ¢
 به چیزي عمل کرد ترس احساس وجود با و پیش رو هايخطر وجود و با کرد داري خویشتن کسی
  :)1393(رضایی و رفیعی، است  شجاع شخص کند، آن عمل بود �زم که

 سري اصطالح به گفتند می کنی؟ نمی را کار فالن چرا گفتیم می که دیدم را زیادي همکاران من«
 شون جایگاه وقت یه تا نکنند کاري هیچ دادند می ترجیح ؟ندیمبب دستمال چرا رو کنه نمی درد که
  ».نداشتند جسارت و شجاعت. نیفته خطر به

 را آخر حرف و است قانون چیز همه معیار (ره)خمینی امام حضرت دیدگاه مداري: در قانون ¢
 جامعه و فرد سعادت ،قانون تحقق با جز و برابرند قانون برابر در همه و زند می قانون امور ۀهم در
(صنیعی و اکرمی، قانون است  حکومت اس�م در حکومت و قانون دین اس�م .شود نمی أمینت

1396(:  

 هم استثنا. شهروندان تک تک تا دانشگاه مدیر، استاد من کنند، از رعایت ور قانون باید همه«
  ».نداره

 براي لکهب ارتقا و کیفیت افزایش یاشدن  بهتر تنها براي نه ها سازماننوآوري:  و خ�قیت ¢
: 1386کیا،  سعیدي( نیازمندند نوآوري و خ�قیت به همواره خود بقاي و حیات ۀادام و ي سازگار

128(:  



  ۲۰۹  یصلوات عادل ،ينقو دیس یرعلیم ،ياحمد ومرثیک ،يرآخوریم رضایعل/  یرانیا ـ یاسإلم انیبن ارزش تیریمد دهنده شکل عوامل

 

 رانیا یدولت بخش در یرانیا ـ یاسالم انیبن ارزش تیریمد دهنده شکل عوامل

. دهم انجام ها قبلی به نسبت جدیدي کار که بودم این گرفتم، دنبال می مسئولیتی که زمانی هر«
  ».باشم داشته کارم در تونم می جدیدي هايابتکار چه کردم می بررسی

 انجام براي فرد سوي از درونی يتعهد و الزام ،پذیري گویی: مسئولیت پاسخ و پذیري ولیتمسئ ¢
 گویی گیرد. پاسخ می سرچشمه فرد درون از و است شده او گذاشته ۀعهد بر که است هایی فعالیت مطلوب
 از و باشند مسئول شانقبال عملکرد در تا آورد می فشار کلیدي بازیگران بر که است اي برنده پیش نیروي

  :)1397، (درویش و رمضانیانشود  حاصل اطمینان عمومی خدمات خوب عملکرد

 خالی شانه مسئولیت زیر از ما مدیران داریم، اینکه کشور در متأسفانه که دیگري چیزهاي از یکی«
 خیلی مسئولیت پذیرش که درصورتی. کنند می متهم را قبلی مدیران و زمان و زمین و کنند می

  ».مهمه

  تشکیل شده است: هاي زیر مقولهراهبردها: این بخش از . 3
عنوان معیار ارزشیابی کار  نظران مدیریت دولتی از دیرباز معیار کارایی را به کارایی: صاحب ¢
  :)130: 1393(دنهارت، اند  ي دولتی پذیرفتهها سازمان

  .»ندارند کارآمدي دولتی يها سازمان. است کارایی چالش مردم مشکل االن«

 او را دوستی همنوع روح و است انسان دیگرخواهی نمود و نماد »ایثار«ایثارگرانه:  هاي حرکت ¢
 و دیگري راه در را خود جان کثیري جمع یا فردي که رود می پیش آنجا تا گذارد؛ گاه می نمایش به

کمربیگی، (باپیري و کنند  تفسیر عمل در را گذشتگی خود از و ایثار تا دهند می از دست دیگران
1392(:  

 و ها فداکاري و ایثار چه که باشیم داشته هایی حججی شهید توانستیم سال چهل این در«
  ».کردند هایی خودگذشتگی از

ي رفتاري بارز ها ویژگیناپذیر از جمله  وقفه و خستگی وقفه: کار بی بی و خالصانه ت�ش ¢
از ملت «در همین رابطه بیان داشتند:  آید. مقام معظم رهبري نیز مدیران و کارکنان به شمار می
هاي اقتصادي با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت  عزیزمان انتظار دارم در عرصه

(لطیفی و » طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم
  :)113: 1393سعدآبادي، 
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 تالش حال هر به که مدیرانی بینیم می دقیقاً. ندارندکردن  کار حال ما مدیران از بسیاري االن«
 االن ما. شوند می کشور و خود کاري حوزه در بزرگ هاي جهش به ناپذیرند، منجر کند، خستگی می
  ».کنند تالش و کار انقالب و کشور براي دل و جون با و بیایند که داریم مدیرانی به نیاز

 انتصاب و کارگیري انتخاب، به گرو در ها سازمان لیفع پروري: موفقیت جانشین مدیریت ¢
 و شناسایی روي بلندمدت گذاري سرمایه پرتو در آن ۀآیند موفقیت و ،شایسته و بااستعداد مدیرانی
رو،  این است؛ از آینده در فعلی مدیران هاي پست تصدي براي با� بالقوه توان با کارکنان پرورش
نامند، از اهمیت  می پروري جانشین مدیریت را آن که تاریافتهساخ الگویی اجراي و ایجاد ضرورت

  :)48: 1393(احمدي و همکاران، با�یی برخوردار است 

 شما و دهیم پرورش کشور مدیریت براي خوبی جانشینان نتونستیم که اینه ما چالش االن«
  ».ندهست هم هنوز بودند کشور باالي هاي پست در انقالب اول از که افرادي بینی می

 کارکنان مستمر بر یادگیري پایدار، تأکید رقابتی مزیت کسب هاي راه از مستمر: یکی یادگیري ¢
  :)148: 1395(عنایتی و داوودي، است  اثربخشی حداکثر با سازمانی اهداف به نیل منظور به

. دبدونن یادگیري به مکلف را خود همه باید. کارمند یا مدیرم من که نداره فرقی سازمان تو«
 بدون که نبوده کاري هیچ. بدهیم هم آموزش باید بود، البته خواهد یادگیرنده سازمانی گونه این

  ».باشه بوده موفق و باشه شده اجرا آموزش

مدار و فاضل را  اخ�ق ۀتحقق جامع تواند زمینۀ ترویج اخ�ق فاضله میفاضله:  اخ�ق رواج ¢
  :و جامعه به همراه داشته باشد ها ازمانسهاي راهبردي را در سطح  فراهم کرده و مزیت

مون  کنیم یه جور مشکل دارند. جامعه مون رو نگاه میها سازمانمشکل امروز ما اخالقیات است. «
رنگ شده و  رنگ شده. هم کم مون کم که اخالقیات در زندگی هیه جور مشکل داره. دلیلش هم این

  ».هاي مختلفی داره بته علتهم نتونستیم خوب در جامعه اون رو ترویج بدیم. ال

مسئو�ن کشور این است که در جامعه عدالت را معنا  ۀترین وظیف جانبه: مهم همه عدالت ¢
در اگر ست؛ یعنی ها عدالت معیار حق و باطل حکومت را احساس کنند، زیرا آنببخشند تا مردم 

: 1392اي،  (خامنه، حقانیت و مشروعیت زیر پرسش است ه باشداس�م شاخص عدالت وجود نداشت
  :)124و  305

. باشه همه براي اینکه شرط به بپذیرند ابعاد همه از رو نداري که دارند رو این آمادگی مردم ببین«
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 میشه، این ظلم اگر حتی. نباشه همه نداریم، براي نباشه، نون همه براي نداریم، قبول، ولی کار
  ».باشند کامل امنیت در ها خانواده از سري یک اینکه نه باشه همه براي ظلم

 است؛هوشمند: نظارت و کنترل یکی از وظایف و اجزاي اصلی مدیریت  و مستمر نظارت ¢
ها  که بدون توجه به آن، سایر وظایف مدیریت ناقص است و معیاري براي انجام درست آن طوري به

  :)215: 1388نژاد،  و نوابی(فروزنده جانبه است  مند و همه نظارت، نظام ،وجود ندارد. در مدیریت اس�می

 به و کردم می تالش رفتم می هرجا. بود من بحث ترین مهم زیردست مدیران وضع از اطالع«
 و کاهش اش که یا خونه به کنه دعوت منو که کردم می ترغیب رو طرف مختلف هاي زبان

 خصوص به ؛ببینم شون زندگی در رو ها افزایش نکرده خداي طرف اون از یا ببینم را ها کاستی
 ارتباط هم و شد می ایجاد نظارتی ارتباط گرفت، هم می شکل بحث تا دو اینجا در. کلیدي مدیران
  ».همبستگی و قلوبی

زدایی در  مسئله رفع فقر و محرومیت ،ویژه کشور ما گرا به ي آرمانها نظامزدایی: در  محرومیت ¢
بارها » قرآن«آنجا که در کتاب آسمانی ا ت مقایسه با سایر کشورها از اهمیت بیشتري برخوردار است

عنوان یکی از اهداف اساسی نظام  زدایی به حذف فقر تأکید شده و از عدالت اجتماعی و محرومیتبر 
  :)136-137: 1379زاده،  (حسناست شده اس�می یاد 

  .»است بوده انقالب يها ارزش جمله از زدایی محرومیت«

 ازنگرفتن  بهره و زمانه شرایط به توجه با شیعه فرهنگ و اندیشه در ستیزي ستیزي: ظلم ظلم ¢
 گیري بهره با ویژه به که است اي شاخصه ترین مهم ـ )(ععلی و امام (ص)پیامبر جزـ  حکومتی قدرت

است  شده شناسایی آن برابر در و مقاومت یزید حکومت ظلمنپذیرفتن  و عاشورا فرهنگ از
  :)1: 1395(عریضی میبدي، 

 طرف باطلیت و اسالم حقانیت و داد انجام انقالب و کرد مقابله که است (ع)حسین ماما ما الگوي«
  .»کرد معرفی را مقابل

 اهداف به براي دستیابی درست هاي راه و اهداف انتخاب ریزي، فرایند محوري: برنامه برنامه ¢
 مناسب هاي روش و ها تعیین استراتژي و سازمانی اهداف بر تمرکز با ریزي برنامه. استشده  تعیین

 دهد می افزایش ها فعالیت تنظیم طریق از را اهداف به دستیابیسازمانی، احتمال  اهداف به دستیابی
  :)1396راد و همکاران،  (مصدق
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 میخواي چیکار ببینم بده رو ات برنامه گفتم می گفتم، بعد می کاري یه وقتچند  هر مدیرم به«
  ».جلو بره برنامه این طبق که دادم می شاخص اینکه یا بدي انجام

دارد که  طور بیان می عامه: آرمان خدمات عمومی جدید بر منفعت عامه است و این منفعت ¢
دنهارت، منفعت عامه ایفاي نقش کنند  مدیران دولتی باید در ایجاد نوعی تصور جمعی و مشترك)

1393 :352(:  

 دیگه االن عامه منفعت این. است مهعا منفعت به توجه دولتی مدیریت ۀعصار داشت توجه باید«
  .»خاصه منفعت شده و مانده مغفول

ها  مهم بزرگ اساسی بشر، صلح و امنیت و آرامش است. انسان ۀجانبه: یک خواست همه امنیت ¢
براي زندگی، براي پرورش فکر، براي پیشرفت عمل، براي آسایش روان، احتیاج دارند به آرامش، به 

وکار،  م، چه در درون خودشان، چه در محیط خانواده، چه در محیط کسبمحیط و فضاي امن و آرا
الملل. این آن چیزي است که اس�م به دنبال آن است  چه در محیط جامعه، چه در محیط بین

  :)191: 1392اي،  (خامنه

 شتال ها اون آسایش و رفاه ایجاد براي و بدانند کشور این اصلی صاحب رو مردم باید ما کارگزاران«
  ».کنند

  تشکیل شده است: هاي زیر مقولهاي: این بخش از  شرایط زمینه. 4
ها باید بتوانند در فضاي آزاد فکر کنند. آزادي بیان تابعی از  بیان: انسان و فکر ۀمسئو�ن آزادي ¢

طور طبیعی آزادي بیان هم هست. عمده، آزادي فکر است  آزادي فکر است. وقتی آزادي فکر بود، به
ندیشند. در غیر فضاي آزادي فکري، امکان رشد وجود ندارد. براي فکر، اها بتوانند آزاد بی نکه انسا

: 1392اي،  (خامنههاي عظیم پیشرفت بشري اص�ً جایی وجود نخواهد داشت  براي علم، براي میدان
171(:  

  ».بگن شونو نظرات سازمان در بتونند همه که کرد ایجاد جوري را فضا باید«

 و الهی هدایت با باید نظام یک که این است دینی سا�ري مردم دینی: حقیقت �ريسا مردم ¢
  :)80: 1394(سدیدپور و همکاران، برود  پیش و شود اداره مردمی اراده

 اشاره »است ملت رأي میزان« به تونیم سیاسی، می بعد از بود که اي دیگه يها ارزش جمله از«
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  ».کنند بازي را اصلی نقش معروف قول به و حکومت تو بیان مردم یعنی ساالري مردم؛ یعنی کنیم

مقام معظم رهبري راز حرکت و پیشرفت یک ملت به سمت عروج جانبه:  همه استق�ل ¢
اول باید به خود ایمان بیاورید و خودباختگی «دارد:  داند و بیان می معنوي و مادي را در استق�ل می

ها و  پیدا کردید و احساس نمودید به آقابا�سري از ملترا کنار بگذارید. اگر به خود اعتقاد 
ها کوچک و حقیر و ناچیز ندانید، راه پیشرفت در  در مقابل آن هاي بیگانه نیاز ندارید و خود را دولت

  :)174: 1392اي،  (خامنه» شود مقابل شما باز می

  ».باشند مستقل ها سازمانباشند،  داشته استقالل ها آدم که آمد اسالمی اصالً جمهوري«

اي است که احتمال وقوع فساد در آن  فسادناپذیري: فسادناپذیري، طراحی نظام اداري به گونه ¢
  :به حداقل ممکن برسد

  ».مهمه هم فساد با برخورد و فساد وجود بگم، عدم بهتر یا ناپذیري فساد«

کارکنان،  و مدیران به آن اب�غ و سازمان در ها ارزش تدوین : صرفها ارزش سازي نهادینه ¢
 کافی شرط اما است �زم نیست، اگرچه شرط سازمان درها  آن سازي پیاده در موفقیت و اجرا عامل
 و کارکنان و مدیران کردار و عمل در ها ارزش سازي جاري و سازي درونی کافی چراکه شرط. نیست

  :)1396پور و همکاران،  حسن(است  سازمان نهایت در

 داره، معنیش وجود غیره و نامحروم به عدالت، کمک به نسبت نامطلوبی نگرش بینیم می اگر«
  ».است نشده نهادینه خوبی دیم، به می رو شعارش داریم که را ارزشی اون که اینه

ها از سوي  ي اخیر، افزایش انتظارات و خواستهها سال: در ها ارزش با منطبق اجرایی ساختار ¢
تر انتظارات و  هاي درك بهتر و سریع ي دولتی به دنبال راهها سازمانمردم و جامعه منجر شده تا 

ي دولتی براي با�بردن حساسیت خود ها سازمان ،ها باشند. در این مسیر گویی نسبت به آن پاسخ
  :ساختار را به ساختارهایی پویا تغییر دهندباید  شدن گو نسبت به محیط و پاسخ

 پرسش این به باید. کنه محقق راها  آن بتواند که داریم ساختاري به نیاز ها ارزش تحقق براي«
 الگو در مدنظر مطلوب نقطه اون به رو ما تونه می داریم االن که ساختاري آیا که دهیم پاسخ

  ».است نه پاسخ برسونه؟

 و خود، انتظارات درون در سازوکارهایی ایجاد طریق از بالغ جامعه جامعه: یک بلوغ ¢
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 حق، بر به و صحیح گري مطالبه طریق از و کند می اع�م آن يها سازمان و دولت به را هایش خواسته
 سازوکارهایی چنین نابالغ جامعه در که است حالی در این. کند می نظارت و کنترلها  آن کارکردهاي

  :ندارد وجود اساساً

 اول قشن مردم که میشه شروع آنجا از ما مشکل. باشند صحنه در کار این براي ما مردم باید اول«
  ».کنند نمی بازي رو

  تشکیل شده است: هاي زیر مقولهگر: این بخش از  شرایط مداخله. 5
گرایی: در اس�م ارائه خدمات عمومی، نوعی تعهد انسان به وفاداري به جامعه و عبادت  مردم ¢

 خداوند است و رود. این امر بدان علت است که هر آنچه در جهان هستی است از آنِ به شمار می
  :)167: 1390فرد و الوانی،  (داناییخدمت به خدا اهمیت دارد  ۀخدمت به خلق خدا به انداز

  ».بودنشه دولتی، مردمی کارگزار یک خصیصه اولین«

 که ساختاري بر هدف، با اجتماعی مبتنی نهادي« عنوان ي دولتی بهها سازمانگرایی:  آرمان ¢
 خود خارجی محیط با سرانجام است، و هماهنگ و فعال يها سیستمداراي  و شده طراحی آگاهانه
 را آنان و آفریند می مادي، انگیزه سود از افراد، فراتر براي انداز چشم آرمان و ۀبه واسط» دارد ارتباط

تواند به  گرایی می به همین جهت آرمان ).1388(میرشاه و�یتی،  دارند تکاپو وامی و حرکت به
  :کندآن را ترسیم  ۀو مسیر راه آیند بدهد ي سازمان معنا و مفهومها فعالیت

براي  بگم درست اگر ندارم ذهن حضور البته بینه؟ می چطور را اسالمی انقالب رهبري معظم مقام«
 اسالمی دولت دوره داریم، یه اسالمی نظام دوره داریم، یه اسالمی انقالب دوره یه ما میگهمثال 

 رو مسیر داره ایشون دقیقاً؛ یعنی داریم اسالمی نتمد دوره یه و اسالمی جامعه دوره داریم، یه
  ».میده نشون رو افق کنه، داره می مشخص

اثربخش: هدف غایی اس�م، ایجاد الگویی است براي بشریت که از آن پیروي کند و  رهبري ¢
ل به نوعی دوگانگی ئاي بر رهبري معطوف داشته و بین سیاست و اداره قا در این مسیر، تأکید عمده

 ۀوظیف و شود که رهبران واقعی جامعه هستند ست. سیاست دولت به وسیله مدیرانی تعیین مینی
: 1390فرد و الوانی،  (داناییاست  ایدئالها ایجاد زمینه براي تغییر جامعه به سمت جامعه  اصلی آن

167(:  
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. بودند صحنه در و پیشرو خودشون چون. شدند شهید ما فرماندهان از بسیاري که حتماً شنیدي«
 ارزش یک این. میده انجام رو کار و جلو میره خودش جلو، بلکه برید نمیده دستور ما ۀفرماند
  ».کنه می ایجاد مدیریت در تحول که است

حساس و ظریف تسخیر قلوب و اذهان  ۀمؤثر: در اس�م رهبري متضمن وظیف و قلوبی ارتباط ¢
  :)167: 1390د و الوانی، فر (داناییمردم هم در سازمان و هم در جامعه است 

 در کردم می ، سعیرجوع ارباب با انداخته فاصله منو کار فشار کردم می فکر ها وقت بعضی«
 بتونم بیشتري رجوع ارباب که کنم شرکت جماعت نماز اطراف، تو محوطه تو بروم هایی ساعت
  ».داشتم منفی اثر کردم می کم اینو وقت هر چیه؟ مشکالتم بفهمم و ببینم

فن: در احادیث اس�می، مشورت را یکی از اسباب حیات جامعه و  اهل از پذیري مشورت ¢
اند. مشاوره موجب رشد اندیشه و تفکر در جامعه  ترك آن را یکی از اسباب مرگ جامعه معرفی کرده

اس�می و مشارکت مردم در سرنوشت خویش و سبب تحکیم پیوندهاي اجتماعی و تقویت روحیه 
  :)99: 1393پور،  (مصطفیشود  می انزوا ۀروحی رفتنِ بین و شرکت در امور و از پذیري مسئولیت

مخالف،  و موافق کارشناسان ۀهم حضور با را مهم تصمیمات از بسیاري مدیریت دوران در«
  ».است بوده مقطع آن در تصمیمات بهترین جزو همکارانم ۀگفت به که گرفتم مختلف هاي طیف

یابد، مبارزه باید جدي  نمی تحققدادن  شعار با فساد با فساد: مبارزه اب شرط و قید بی ۀمبارز ¢
 جدیت و همگانی ملی، خواست عزم نیازمند کار این. خود را در عمل نشان دهد که اي گونه به ؛باشد

  :دولت است

. نیست مساعد خیلی مردم نظر گفت باید ،کنیم بیان بخواهیم کلیت عنوان به را مردم نظر اگر«
 این در توانمندي یا نبوده اي اراده یا نبوده قاطعیت فساد، معتقدند با مبارزه خصوص در اًمخصوص

  ».نبوده زمینه

 احساسات این و شود می آشکار احساسات طریق از که است ملت از گرایی نمادي گرایی: ملی ملی ¢
  :)201: 1392نی، نیا و نظیفی نائی (شهرامآورد  می وجود به شدیدي خود ع�یق خودي به نیز ملی

 خاك و آب و کشور به نسبت تعصب اونم. است خوبی چیز تعصب جا یک در من، تنها نظر به«
  ».است

  زیر تشکیل شده است: ۀپیامدها: این بخش از مقول. 6
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سه مفهوم مشروعیت، نیل به خ�فت الهی و  ۀاس�می: تحقق امت اس�می در سای امت تحقق ¢
که مشروعیت، است  ق خواهد یافت. موضوع مشروعیت از آن جهتحیات طیبه معنا یافته و تحق

تنها توجیه عقلی قبول فرمانبرداري که متکی بر قانونیت صرف باشد، نیست، بلکه به معناي آن است 
نیل به  ).1374(پهلوان، که دولت از شناسایی پایدار و مستمر از سوي شهروندان برخوردار است 

هاي فراوانی را به او  که انسانی که خداوند استعدادها و آمادگیست ا خ�فت الهی از آن جهت مهم
نخست همه آن صفات الهی را که در شکل باید  بخشیده است، براي رسیدن به مقام خ�فت الهی

گیري از عقل و وحی که راهنماي  اجمالی در او به ودیعت گذاشته شده، به فعلیت رساند و با بهره
تواند خدایی شود و خ�فت ربوبی الهی را به عهده  مات الهی است، میانسان براي رسیدن به مقا

ها، هدف از همه مبارزاتی که ملت  براین ع�وه ).5- 7: 1395گر کالجی،  (حسینی تلی و کوزهگیرد 
از پیروزي  پسهایی که  انجام داد تا انق�ب به پیروزي رسید و همه ت�ش (ره)ایران به رهبري امام

کشور انجام شد، تشکیل حیات طیبه اس�می بود. حیات طیبه، پیشرفت در معناي انق�ب در این 
 ۀخیرات مورد ع�ق ۀتأمین هم ،زندگی گوارا ،خاص و اس�می است و آن را نیل به آرامش و آسایش

  :)1392اي،  (خامنهداند  سعادت دنیا و آخرت می ،انسان

 در مدنظر آرمان اگر« ».هست یشها ارزش و ها آرمان مسیر در حرکت به وابسته نظام مشروعیت«
 دهنده جهت فرامکانی و فرازمانی بنیادي يها ارزش روي بر که بینیم کنیم، می مالحظه را الگو

  ».استشده  برشمرده طیبه حیات و الهی خالفت به نیل ها ارزش این. داره تأکید پیشرفت

  گیري بحث و نتیجه
بنیان در مرحله کدگذاري محوري (که همانا  رزشمدیریت ا ۀدهند عوامل شکل برشماريپس از 

هاي موجود در کدگذاري  مابین مقوله از روابط فیرا  اي نظریهباید  پاسخ به پرسش پژوهش است)،
، نظریه 5شماره و با توجه به شکل  ،آورد (کدگذاري انتخابی). بر این اساس محوري به نگارش در

  قابل تفسیر است:شرح بدین  اس�می ـ ایرانیبنیان  مدیریت ارزش
 ۀتهذیب نفس وغیره زمین ،معنویت ،گرایی اس�م ،یی چون خداباوري و خدامحوريها ارزش

 هستند؛مدار  گیري فرد ارزش شرط �زم براي شکل و کنند مداري را در فرد ایجاد می ارزش
 ،گویی اسخپذیري و پ مسئولیت ،مداري یی مانند قانونها ارزششوند فرد  منجر می که اي گونه به

عنوان مثال فردي که  التزام عملی به حد کفاف در معیشت وغیره را از خود بروز دهد. به ،امانتداري
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ها را همچون  ، تکالیف و مسئولیتدهد مییش قرار ها فعالیت ۀخداباور بوده و خدا را محور هم
را در قبال دیگران و چنین فردي، خود  است.گو  داند که در قبال آن مسئول و پاسخ امانتی الهی می

  .کند میجامعه مسئول دانسته و در پی کسب کمال و سعادت دنیوي و اخروي ت�ش و مجاهدت 
ت�ش خالصانه و  ،جانبه عدالت همه ،در این مسیر با اتخاذ راهبردهایی مانند رواج اخ�ق فاضله

را تر تحقق امت اس�می زدایی وغیره در پی آن است که بس محرومیت، هاي ایثارگرانه حرکت، وقفه بی
میسر خواهد بود که عینیت بخشد. البته این مهم درصورتی  ،که یگانه راه کسب کمال و سعادت است

جانبه وغیره و  استق�ل همه ،سا�ري دینی مردم ،فکر و بیان ۀساز چون آزادي مسئو�ن هاي زمینه ارزش
ارتباط  ،پذیري از اهل فن مشورت ،رط با فسادقید و ش بی ۀگر (تأثیرگذار) نظیر مبارز هاي مداخله ارزش

  سازي راهبردها به وجود آورند. گیري و پیاده قلوبی و مؤثر وغیره فضاي مناسبی را در جهت شکل
دقت  در زمینۀشده در بخش روش پژوهش  هاي بیان و شاخصشده  گفتهبه مطالب توجه با 

دقت علمی مناسبی برخوردار بوده و  رسد پژوهش حاضر از ي کیفی، به نظر میها پژوهشعلمی در 
 کند؛ي دولتی ایران را تبیین ها سازماندر  اس�می ـ ایرانیبنیان  خوبی مدیریت ارزش تواند به می

مبتنی و متکی بر الگوي پایه، چهارچوب الگوي در آن آمده  دست به ۀها و در نهایت نظری چراکه یافته
  مورد تأیید قرار گرفته است.پیشرفت بوده و از سوي آن  اس�می ـ ایرانی

پایه،  با الگوي اسالمی ـ ایرانی بنیان ارزش مدیریت ۀدهند تطابق عوامل شکل. 3شماره جدول 
  پیشرفت اسالمی ـ ایرانی الگوي چهارچوب

دهنده مدیریت  عوامل شکل  پیشرفت اس�می ـ ایرانی الگوي پایه، چهارچوب الگوي
  بخش  شده در سند (صفحه) شارهموارد ا  اس�می ـ ایرانیبنیان  ارزش

 کلی سیر فمعرّ و پیشرفت اس�می ـ ایرانی  الگوي پایه، چهارچوب الگوي
ـ  زنـدگی  و فکر، علم، معنویت در عرصه ایران مطلوب تحو�ت  سـوي ه ب

  )1است. ( آینده قرن نیم در اس�می ـ ایرانی نوین تمدن
  گرایی آرمان  - 

 اجتماعی و فردي حیات نبنیادی محور و توحید، اساس و خدامحوري
  )2است. ( مؤمنان

  مبانی

  خدامحوري و خداباوري

ـرار   آن ۀآبادکنند و امانتدار که انسان خدمت در را مادي جهان خداوند  داده اسـت، ق
  )2(. اوست نیازهاي ۀکنند عاد�نه، تأمین و کارآمد برداري صورت بهره در که

  امانتداري
  کارایی
  جانبه عدالت همه
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دهنده مدیریت  عوامل شکل  پیشرفت اس�می ـ ایرانی الگوي پایه، چهارچوب الگوي
  بخش  شده در سند (صفحه) شارهموارد ا  اس�می ـ ایرانیبنیان  ارزش

 و جسـمانی  سـاحات  و طبیعـی  و فطري ابعاد از ی مرکبآدم حقیقت
  )2است. ( روحانی

  نفس تهذیب

 و مـادي  ابعـاد  تمـام  در پیشـرفته  اي آینـده  سوي به تاریخ گیري جهت
  )4(. است (ع)معصوم امام و رهبري تقوا و ایمان حاکمیت با معنوي

 رهبري اثربخش

حقایق،  به معرفت: از عبارتند طیبه حیات ۀدهند ي تشکیلها ارزش اهم
 بـا  همزیسـتی  و روانـی، مـدارا   و جسـمی  غیـب، سـ�مت   بـه  ایمان
دشـمنان،   بـا  مقتدرانـه  ۀمسلمانان، مقابل با اخوت و نوعان، رحمت هم
 عق�نیـت، آزادي  و طبیعـت، تفکـر   از عاد�نـه  و برداري کارآمـد  بهره

جانبـه، تعـاون،    همه مداري، عدالت قانون و اجتماعی مسئو�نه، انضباط
فراوانـی.   و کفاف، اسـتق�ل، امنیـت   به پذیري، صداقت، نیل مسئولیت

)5(  

  ها آرمان

  روانی و جسمی س�مت
  خلق حسن
  گرایی مردم
  فروتنی و تواضع

  کارایی
  بینش و بصیرت

  بیان و فکر مسئو�نه آزادي
  مداري قانون

  جانبه عدالت همه
  گویی پذیري و پاسخ مسئولیت

  جانبه استق�ل همه
ی به حد کفاف در التزام عمل

  معیشت
  جانبه امنیت همه

 قـرآن  پیـرو  دار، عمومـاً  دین ایران مردم شمسی هجري 1444 سال در
 خـانواده  و زنـدگی  سبک با و (ع)بیت و اهل (ص)پیامبر کریم، سنت

 ، هویتها ارزشمدار، پاسدار  جهادي، قانون روحیه و اس�می ـ ایرانی 
 ع�قـه  و اسـتعداد  تناسب به تهیاف اس�می، تربیت انق�ب میراث و ملی
 ۀحرفـ  در شـاغل  و مهـارتی  و معنـوي، علمـی   تـرین مراحـل   عالی تا

 امیـد  و امنیـت، آرامـش، آسـایش، سـ�مت     احسـاس  از و اند متناسب
  )6(. برخوردارند جهانی برتر سطح در زندگی

  افق

  وقفه ت�ش خالصانه و بی
  مداري قانون

  ها ارزشسازي  نهادینه
  گرایی ملی

  معنویت
  جانبه امنیت همه
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دهنده مدیریت  عوامل شکل  پیشرفت اس�می ـ ایرانی الگوي پایه، چهارچوب الگوي
  بخش  شده در سند (صفحه) شارهموارد ا  اس�می ـ ایرانیبنیان  ارزش

 تـأمین  و عمومی تکافل و شده کن ریشه کشور در تبعیض و فقر، فساد
 قضـایی  نظـام  بـه  همگـانی  آسان و دسترسی فراگیر و جامع اجتماعی
  )6(. است شده تأمین عاد�نه

  فسادناپذیري
  منفعت عامه

  زدایی محرومیت
  جانبه عدالت همه

 و توانمنــد و ل، شــجاععــاد فقیـه  رهبــري تــداوم از زمــان آن در ایـران 
 بـر اسـ�م   مبتنـی  نظامـات  و ، قـوانین هـا  سیاسـت  بـراي  کـافی  ضمانت

 طریـق مشـارکت   از عمـومی  آراي بـه  اتکا با همچنان و است برخوردار
 گیري بهره با و قدرت و ثروت تهدید از دور به انتخابات در مردم ۀآزادان
 بـراي  مـل کا قـدرت  و شود می اداره نخبگان مشورت جمعی از مند نظام
 و جانبـه  همـه  اسـتق�ل، امنیـت   و ملی عزت، حاکمیت از بازدارنده دفاع

 اخـوت  و وحـدت  اصـلی  عامل و کرده حفظ را خویش ارضی تمامیت
  )6است. ( جهانی صلح و عدالت و اي اس�می، ثبات منطقه

  رهبري اثربخش
  شجاعت و جسارت

  گرایی اس�م
  دینی سا�ري مردم
  پذیري از اهل فن مشورت
  جانبه تق�ل همهاس

  جانبه امنیت همه
  جانبه عدالت همه

  )7دین. ( عملی تبلیغ و مدنی هنجارهاي و اس�می اخ�ق هاي آموزه ترویج

  تدابیر

  فاضله اخ�ق رواج
 روحیـۀ  داراي و پـذیر  توانمند، خ�ق، مسـئولیت  انسانی نیروي تربیت

  )7کاري. ( محکمِ و جهادي فرهنگ تأکید بر با جمعی مشارکت
  پروري جانشین مدیریت

  نوآوري و خ�قیت
 بـا  نـوآوري  و فنـاوري علـم،   هـاي  شـبکه  ۀتوسع و پایه دانش ارتقاي

 در دولـت  و پژوهشـی، صـنایع   و علمی هاي همؤسس متقابل همکاري
  )8خدمات. ( و کا� تولید فرایند

  نوآوري و خ�قیت

، ها یمتصم ساختار و غایت در اس�می قواعد و اصول رعایت به التزام
  )8مالی. ( و اقتصادي هاي و نهادسازي ها گذاري سیاست

  گرایی اس�م

  زدایی محرومیت  )9سرزمینی. ( استعدادهاي به توجه با محروم مناطق توانمندسازي
 و ریـزي  برنامـه  واگـذاري  با کشور مالیـ   اقتصادي ساختار در تمرکززدایی

  )9ملی. ( يها سیاست وبدر چهارچ ها شهرستان و ها به استان گیري تصمیم
  محوري برنامه

 و تربیـت  و قضایی نظامشدن  تخصصی و گویی استق�ل، اقتدار، پاسخ ارتقاي
 قضات عملکرد بر نظارت و مستمر افزایی دانش و متعهد و قضات عالم جذب

  )9دادرسی. ( فرایندهايکردن  و الکترونیکی اص�ح و قضایی کارکنان و

  جانبه استق�ل همه
  یري مستمریادگ

  نظارت مستمر و هوشمند
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دهنده مدیریت  عوامل شکل  پیشرفت اس�می ـ ایرانی الگوي پایه، چهارچوب الگوي
  بخش  شده در سند (صفحه) شارهموارد ا  اس�می ـ ایرانیبنیان  ارزش

 اخ�ق و آگاهی افزایش و جرم از پیشگیري هاي راه اجراي و طراحی
  )9تقواي عمومی. ( و اجتماعی

  فسادناپذیري

  بلوغ جامعه  )10فقیه. ( بر و�یت مبتنی دینی سا�ري مردم ۀنظری تحکیم و عمیق فهم گسترش

  )10سیاسی. ( ثبات و ردمی، عدالتم دینی، مشارکت سا�ري مردم تقویت و حفظ
  دینی سا�ري مردم

  جانبه عدالت همه
 سـرمایه  افـزایش  منظـور  بـه  مردمـی  هـاي  لتشـکّ  تقویت و گسترش
  )10نظام. ( ساختار درونی تحکیم و اجتماعی

  ارتباط قلوبی و مؤثر

 و هـا  سیاست علمی نقد و ارزیابی منظور به آزاداندیشی فضاي تقویت
 مسـیر  حفـظ  و آن مسـتمر  تصـحیح  براي و حال هگذشت عملکردهاي

  )10اس�می. ( انق�ب
  بیان و فکر مسئو�نه آزادي

 پیشـگیري  و نظام اجزاي و ارکان بر اي رسانه و رسمی، مردمی نظارت ارتقاي
ـان  و مسئو�ن حقوقی و حقیقی شخصیت تداخل منافع از  و حکومـت  کارکن

  )10مدیریتی. ( طوحس در ویژه به با مفسدان تبعیض بدون برخورد

  نظارت مستمر و هوشمند
  فساد با شرط و قید بی ۀمبارز

 و امکانـات  تخصیص فرایندهاي سازي شفاف و عاد�نه ضوابط تعیین
 و منابع و حکومتی مسئو�ن معیشت و دولتی؛ درآمد، ثروت هايامتیاز
  )10سیاسی. ( هاي لو تشکّ مداران سیاست فعالیت مالیهاي  هزینه

 ازياعتمادس

 در کفـاف  حد به آنان عملی التزام مبناي بر مدیران و مسئو�ن گزینش
عـدالت، صـداقت، راسـتگویی،     هنجارهاي به اهتمام ایشان و معیشت

  )10گویی. ( پاسخ و اعتماد، فداکاري

  التزام عملی به حد کفاف در معیشت
  جانبه عدالت همه

  اعتمادسازي
  هاي ایثارگرانه حرکت
  گویی اسخپذیري و پ مسئولیت

 ساختار سازي متناسب و سیاسی نظام ارتقاي و حاکمیتی اقتدار تقویت
  )10جدید. ( هاي با روش کشور اداري

  ها ارزش با منطبق اجرایی ساختار

 هاي حرکت از حمایت و اس�م جهان در جهادي روحیه و عق�نیت ترویج
  )10(فلسطین.  مردم حقوق استیفاي و بخش آزادي هاي و نهضت اس�می

  بینش و بصیرت
  وقفه ت�ش خالصانه و بی

  ستیزي ظلم



  ۲۲۱  یصلوات عادل ،ينقو دیس یرعلیم ،ياحمد ومرثیک ،يرآخوریم رضایعل/  یرانیا ـ یاسإلم انیبن ارزش تیریمد دهنده شکل عوامل
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  نتشارات صفار.ا
آموزان مقطع دبیرستان بوشهر و عوامل مؤثر بر  مراتب ارزشی دانش بررسی سلسله« )،1388دهقان، عباس (

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ،شناسی محض رشته جامعه ارشد کارشناسینامه  پایان ،»آن
  شهید باهنر کرمان.

علی پارسائیان و سید محمد  ، ترجمۀها، کاربردها فاهیم، نظریهرفتار سازمانی، م )،1388رابینز، استیفن پی (
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  ي فرهنگی.ها پژوهش: دفتر نشر ، تهراناعرابی
مطالعات  ، فصلنامه»تطبیق معنایی شجاعت در قرآن و فرهنگ جاهلی« )،1393رفیعی، یداهللا ( ؛رضائی، رمضان
  .27- 46صص )، 17( 5، قرآنی

  : انتشارات سروش.، تهرانشفتگی اجتماعیآنومی یا آ )،1378پور، فرامرز ( رفیع
ي آن در مدیریت ها مؤلفهنقش خدامحوري و « )،1393اهللا ( فیروزي، نعمت ؛ابراهیم ضمیر، محمد روشن

  .29- 52صص )، 20(هاي قرآنی دانشگاه علوم اس�می رضوي،  آموزه ،»فرهنگی
  .کویر: تهران ،فرهنگ بر تأکید با شناسی جامعه به نگاهی )،1377( سازگارا، پروین

سا�ري  الگوي حکومت مردم« )،1394شیرازي، حسین ( ؛سنجقی، محمد ابراهیم ؛سدیدپور، سعید سادات
 صص )،3( 23پژوهشی مدیریت اس�می، ـ  علمی ، فصلنامه»بر بیانات مقام معظم رهبري دینی مبتنی

94 -71.  
  ران: کیا.ته )،(چاپ ششم اصول و مبانی کارآفرینی )،1386کیا، مهدي ( سعیدي

و عوامل مؤثر در آن در بین دانشجویان (مطالعه موردي  ها ارزشمراتب  سلسله« )،1391س�مت، فرشید (
. شناسی جامعه ارشد کارشناسینامه  پایان ،)»1390ي شهرستان ای�م در سال ها دانشگاهدانشجویان 

  مرکزي.شناسی دانشگاه آزاد اس�می واحد تهران  دانشکده علوم اجتماعی و روان
  : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، تهرانارزش و پاداش از دیدگاه اس�م )،1393سنگري، نگین (

: انتشارات ، تهرانپور طیبه زندي ، ترجمۀریزي تحصیلی و شغلی بررسی و برنامه )،1369شرتزر، بروس. تی. (
  فردوس.

 ،»بنیاد سازي داده با رویکرد نظریه جهاديشناسایی و تبیین ابعاد مدیریت « )،1393شماعی کوپائی، می�د (
آزاد اس�می واحد  ، دانشگاههاي اط�عاتی مدیریت دولتی گرایش سیستم ارشد کارشناسینامه  پایان

  تهران مرکزي.
گرایی در ایران پس از  گرایی و اس�م تعامل و تقابل ملی« )،1392نظیفی نائینی، نازنین ( ؛نیا، امیرمسعود شهرام

  .198- 2217صص )، 5( 2هاي راهبردي سیاست،  پژوهش ، فصلنامه»اس�می ایرانپیروزي انق�ب 
علمی  ، فصلنامه»گرایی بررسی جایگاه قانون و قانون« )،1396اکرمی، سیدمهدي ( ؛صنیعی، محمدحسین

  .29- 47صص )، 3( 1پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردي دفاع ملی، 
مراتب نظام ارزشی جوانان  اقتصادي خانواده بر سلسلهـ  تماعیبررسی تأثیر پایگاه اج« )،1388طالب، وجیهه (

  پیام نور. ، دانشگاهشناسی رشته جامعه ارشد کارشناسینامه  پایان ،)»(مطالعه شهرستان نجف آباد
پنجمین کنفرانس الگوي اس�می  ،»(ع)ستیزي امام سجاد راهبرد هوشمند ظلم« )،1395عریضی میبدي، سید مرتضی (

  پیشرفت. اس�می ـ ایرانیتهران: مرکز الگوي  ،1- 16ص ، صشرفت؛ الگوي پایه پیشرفتـ ایرانی پی
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صص )، 3(، حصون فصلنامه، »ها ارزشنقش و�یت فقیه در حفظ « )،1384عظیمی شوشتري، عباسعلی (
128 -100.  

: ران، تههاي اس�می مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش )،1383، حسین (احمدي علی ؛، علیرضااحمدي علی
  انتشارات تولید دانش.

، »شناسایی و ارزیابی ابعاد یادگیري سازمانی در یک سازمان دولتی« )،1395داوودي، مریم ( ؛عنایتی، ترانه
  .147- 169صص )، 19( 6مطالعات منابع انسانی،  فصلنامه

: ، تهرانالب�غه نهجگزیده نکات مدیریتی در  )،1388نژاد، افتخارالسادات ( نوابی ؛اهللا فروزنده دهکردي، لطف
  انتشارات دانشگاه پیام نور.

آموزان دوره متوسطه شهرستان مهاباد در  بررسی رابطه نظام ارزشی معلمان و دانش« )،1390فهیمی، گلی (
دانشکده اقتصاد و علوم  ،رشته جامعه شناسی ارشد کارشناسینامه  پایان ،»1388- 1389سال تحصیلی 

  ران.اجتماعی دانشگاه پیام نور ته
ها و گرایش به رفتارهاي انحرافی در میان دانشجویان  نظام ارزشی، ساختار فرصت« )،1391کلهر، کیانا (

  ).(سادانشکده علوم اقتصادي و اجتماعی دانشگاه الزهر ارشد، کارشناسینامه  پایان ،»دانشگاه تهران
ترجمۀ  (نظري و عملی)،روش تحقیق در علوم اجتماعی  )،1392کامپنهود، لوك وان ( ؛کیوي، ریمون

  : توتیا.، تهرانگهر عبدالحسین نیک
سهراب خلیلی  ، ترجمۀسیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک )،1371جاچ، �رنس آر ( ؛گلوك، ویلیام اف
  : یادواره کتاب.، تهرانشورینی

ارزشی؛ به سازي براي سنجش نظام  پردازي و مقیاس نظریه« )،1383نوروزي، وحیده ( ؛آبادي، حسین لطف
هاي  نوآوري فصلنامه، »آموزان نوجوان ایران شدن بر نظام ارزشی دانش منظور بررسی تأثیر جهانی

  .33- 58)، 7( 3آموزشی، 
راهبرد  ،»مدیریت جهادي ۀپژوهشی پدیدارشناسانه براي فهم جوهر« )،1393سعدآبادي، حسن ( ؛لطیفی، میثم

  .91- 122صص ، 28فرهنگ، 
  : سازمان مدارك فرهنگی انق�ب اس�می.، تهرانها انق�ب، مطبوعات و ارزش )،1375راد، مهدي ( محسنیان

- 91صص )، 2( 5شناسی تاریخی،  جامعه فصلنامه، گرایی: گفتمان مقاومت اس�م )،1392محمدي، محمود (
71.  

ي فردي در تأثیر توانمندسازي ها نگرشبررسی نقش میانجی « )،1396مرادي، مرتضی و سوري، شیوا (
  .25- 48صص )، 24( 6مطالعات منابع انسانی،  فصلنامه، »مدارانه سازمانی بر رفتار مشتري

دار شهرستان  باورهاي ارتباطی و نظام ارزشی در زنان فرهنگی و خانه ۀمقایس« )،1393مردانه، قباد (
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شگاه آزاد شناسی دان دانشکده علوم تربیتی و روان ،رشته مشاوره ارشد کارشناسینامه  پایان ،»مرودشت
  اس�می واحد مرودشت.

، پیشرفت اس�می ـ ایرانی الگوي پایه، چهارچوب الگوي )،1397( پیشرفت اس�می ـ ایرانی الگوي مرکز
  .پیشرفت اس�می ـ ایرانی الگوي مرکز: تهران

 ي تدوین برنامه استراتژیک درها چالش« )،1396امینی، فتانه ( ؛بخش، احمد فیاض ؛محمد راد، علی مصدق
 11مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد س�مت)،  ،»سازمان بهزیستی کشور

  .518- 531صص )، 5(
رسانی   مؤسسه فرهنگی و اط�ع ،»موضوع و قلمرو شورا در قرآن و سنت« )،1393ا�س�م ( پور، حجه مصطفی

  .99- 100صص ، تبیان
مجله  ،»ها یم اقتصادي در ایران و راهکارهاي پیشگیري از آنبررسی جرا« )،1395پور، منوچهر ( مصطفی

  .53- 76صص )، 4و  3( 16اقتصادي، 
 ،»از منظر رویکرد غربی و اس�می ها سازمانتبیین مفهوم معنویت در رهبري « )،1395معصومی، هادي (

  .99- 108صص )، 9( 1ماهنامه پژوهش ملل، 
  سوره مهر. :، تهرانگرا پژوهی و هنر آینده آینده )،1393ضیه (فخرایی، مر ؛فر، سیاوش ملکی ؛فر، عقیل ملکی

(مطالعه موردي  اس�می ـ ایرانیتدوین مدل تفکر استراتژیک براساس الگوي « )،1392میرآخوري، علیرضا (
، MBAمدیریت  ارشد کارشناسینامه  پایان ،)»هاي استان تهران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان

  مرکز دماوند.پیام نور  دانشگاه
معرفی الگوي ارزشی « )،1392علیزاده، مهدي ( ؛بیگی، مهدي نجف ؛معمارزاده، غ�مرضا ؛میرسپاسی، ناصر
  .53- 70صص )، 2(، هاي دولتی مدیریت سازمان فصلنامه، »ي دولتی ایرانها سازمان

و فرایندهاي تدوین ها  انداز: مبانی، دیدگاه راهنماي عملی تدوین چشم )،1388میرشاه و�یتی، فرزانه (
  مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.ـ  دفاعی فناوريپژوهی علوم و  مرکز آینده، انداز چشم

مترجم:  )،(جلد اول یهاي پژوهش اجتماعی: رویکردهاي کیفی و کم شیوه )،1392نیومن، ویلیام �ورنس (
 : مؤسسه کتاب مهربان نشر.، تهرانفرد و حسین کاظمی حسن دانایی
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