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 چکیده

های مدیریتی همراه بوده که به اقتضای بافت هایی در الگوها و سبکتاریخ بشر با تفاوت
گری صحیح از میان راهبرد انتخاب و انتخاب، حلقه مفقوده در اجتماعی هر جامعه -فرهنگی

ها است؛ لذا نیاز به انتخاب است و جوامعی که به انتخاب درست ها و نسبتکثرات در عالم ربط
-شکن به سمت رفاه دنیوی و سعادت اخروی خواهند بود که به نظر میرسند، پیشتاز و صفمی

گر تواند تأمینهای اصلی آن میقولهای به اقتضای مرسد الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه
این هدف و جنبه مدیریت کالن ذیل فلسفه اجتماعی و مدیریت تراز اسالمی باشد. بر این اساس 

مندی بین بنیاد و با تحلیلسازی دادهتحلیلی ذیل نظریه -در پژوهش حاضر که با روش توصیفی
البالغه )منشور مدیریت(، تتبعات پژوهش  نهج 35ای از نامه گانهای انجام شد، با بررسی سهرشته
مصاحبه اکتشافی با مدیران و کارکنان دولتی و غیر دولتی به کدگذاری پرداخته شد. مطابق  35و 

 جمع الجمع مدیریت الگوی»های پژوهش که در پی پاسخ به این سؤال راهبردی بود که با یافته
عامل در مرحله کدگذاری  393« یی است؟متشکل از چه عواملی بوده و چگونه الگو ایرصدخانه

باز در دو سطح ایجابی و سلبی احصا شد که پس از تأیید عوامل با بررسی مجدد توسط مصاحبه 
مقوله  53ها با اشباع نظری حاصل شد و سپس با کدگذاری محوری، شوندگان، کفایت داده

گانه  6ای است و مراحل نهایجابی و سلبی تعیین شد که با کدگذاری انتخابی که مدیریت رصدخا
کدگذاری محوری، الگوی پژوهش ترسیم و ذیل ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی و فلسفه 

 ای طراحی شد.خادمیت، الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه

 گرایی مولد، فلسفه خادمیتای، تشریفات اندماجی، شفافیت: مدیریت رصدخانهواژگان کلیدی

                                                           
اندماج از حیث لغوی به معنای پیوستگی، انضمام و مستحکم شدن بوده و به اصطالح اصولی و فلسفی آن،  .3

شود و است که مطابق با تحلیل ذهن از مفهومی واحد، به دو مفهوم تحلیل می« تکاثف»حاکی از نوعی 
گیرد. تشریفات اندماجی در این پژوهش به مثابه تمثیلی از تشریفات ارتباطی معنایی میان آن دو شکل می

 نادرست در سبک و سلوک مدیریتی است که توضیح و تبیین آن در متن پژوهش ارائه شده است.
پیام نور،  دکتری مدیریت دولتی،گرایش رفتار سازمانی، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه دانشجوی. 2

 shetabadra14@gmail.com)نویسنده مسئول( 
  تهران، ایران دانشگاه پیام نور،دانشیار گروه مدیریت دولتی،  .5

najjari_1344@yahoo.com 
 kmiandari@yahoo.com ، ایرانتهراناستادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور  .4



 171                             ای ...، محمد دادفر و همکاران       الجمع مدیریت رصدخانه طراحی الگوی جمع

 

 ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی... رصدخانهالجمع مدیریت  طراحی الگوی جمع
 

 مسئله. مقدمه و بیان 1

ای مؤثر در پیشرفت جوامع و با توجه به سیر تاریخی طی شده، به مثابه کلیدواژه 3مدیریت

ای که وقتی صحبت از تغییراتی یافته که حاکی از اهمیت و ذوابعادی بودن آن است؛ مقوله

و منطق حاکم بر آن است که جهت  2شود، یادآور نظم اجتماعیجمع و اجتماع می

ریت نیاز دارد و الاقل از حیث سیاستگذاری مسبوق به قدمتی طوالنی معنایافتگی به مدی

است.با توجه به گستره تغییراتی که در طول تاریخ حادث شده از دوران کهن و باستان تا 

جدای از تحلیل فنی و « مدیریت»عصر معاصر و طی شدن تحوالت فراوانی که مفهوم 

ده و ردیابی آن از دوران کهن مدیریت محتوایی آن به سبک علم مدیریت امروز، طی نمو

، یونان باستان، تمدن اسالمی در صدر اسالم و احیای آن در قرون )علیهم السالم(انبیای الهی 

و سایر تحوالت مشاهده  6و حاکمیت فناوری 3، پساتجدد4، رنسانس5بعدی، قرون وسطی

است که هر چه این  تراز آن تحوالتشود، حاکی از اهمیت مقوله مدیریت و مدیران هممی

های آن نیز در مسیر علمی شدن، رشد و سیر به سمت جلو حرکت یافت، ابعاد و زمینه

های مورد ناپذیر از مقولهتوسعه یافت تا جایی که امروزه مدیریت به مثابه جزئی جدایی

اجتماعی  -بررسی جوامع انسانی تبدیل شده و کشورهای مختلف با توجه به بافت فرهنگی

پردازند؛ لذا پرداختن به این مقوله در معنای  های مختلف مدیریتی میریزی نظامه طرحخود ب

که تجمیعی برای دنیا و آخرت است، نیاز به ارائه الگوهایی دقیق است « کَونین»اصطالحی 

 های مورد نیاز بشر را پوشش دهد.که عرصه

همواره  مدیریت و رهبریهای ها و سبکاز حیث تاریخی نیز دوران گذر و گذار نظریه

وران مکاتب مختلف علمی بوده؛ از جمله علم مدیریت که به طور خاص به مورد نظر اندیشه

، کمی و منابع و روابط انسانی تا سیستمی و 7این مباحث پرداخته و از سیر مکاتب کالسیک

                                                           
1
. Management 

2
. Social Formation 

3
. Middle Ages 

4
. Renaissance 

5
. Postmodernism 

6
. Technology 

7
. Classic 
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هبری رویکردهای اقتضایی، هر کدام با زاویه دید مکتبی خود به تبیین سبک مدیریت و ر

 ها خارج از اهداف این پژوهش است.بپردازند؛ رویکردهایی گسترده که بیان آن

در این میان، دین اسالم با فلسفه حاکمیت توحید و عدالت و پروریدن استعدادهای انسانی 

( به صورت 23 حدید، ؛63 هود، ؛337 اعراف، ؛31 عمران، و آبادانی دین و دنیای مردم )آل

ای دارد؛ چرا که رسالت خود را برای همه اعصار ذیل دی و فرامنطقهتوأمان نگاهی فرافر

تواند ( لذا فلسفه اجتماعی اسالم می305 عمران، اعتصام به حبل اهلل المتین قرار داده است؛ )آل

 یابی نوعی نظام مدیریت متعالیه باشد.نویدبخش عینیت

رفع حلقه مفقوده نیاز به  نماید که برایسیر مباحث تبیین شده تا به امروز، چنین می

تمسک به نوعی نظام مدیریتی است که خیر دنیوی و سعادت اخروی را در کانون هدف خود 

ناظر به « مدیریت بما هو مدیریت»رسد نگرشی جمع الجمعی به مقوله قرار دهد که به نظر می

، جامعه و نظام تواند این نیاز بشر به مدیریت را برای فردماهیت سازمان با منطق رصدگری می

 بین الملل محقق سازد.

مهم تلقی کردن این مسئله که پس از پیروزی انقالب کبیر اسالمی نیاز به نظام مدیریتی 

دهد، حاکی از الزام ایرانی را با ضرورت بیشتری نشان می -های اسالمیمبتنی بر تعالیم و آموزه

نجی این مسئله به منظور تحقق سهایی در این سطح است؛ به ویژه شاخصبه پردازش پژوهش

های مدیریت مطلوب و حکمرانی که شاخصهعینی الگوهای پیشرفت و تعالی با تمرکز بر این

هایی برای اجرای این سطح از الگوهای مدیریتی مقتضی نظام اسالمی چیست و چه ویژگی

به مثابه « برهانیشناسی جامعه»چون های جدید همجویی نظریههایی که پیالزم است؟ پرسش

که با استعانت از فلسفه به عنوان دانشی عمیق و با استفاده از شود؛ اینمؤیدی برای آن تعبیر می

پردازان را مورد کنکاش نظری قرار دهد و ، مختصات جامعه مطلوب نظریه3روش قیاس تجربی

ید که فراهم شناسی بگشابا اعطای نقش مرکزی به این مباحث، دریچه جدیدی به روی جامعه

شدن بستر مقایسه و رجحان با اتکا بر روش منطقی استدالل مبرهن، نقطه تمایز آن به شمار 

 (41-49: 3597رود. )جمشیدیها و نورانی، می

                                                           
1
. Experimental Syllogism 
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از طرف دیگر، سیر در مسیر فلسفه خادمیت به استناد توصیف امیرالمؤمنین علی)ع(از 

دَوّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أحْکَمَ مَراهِمَهُ وَأحْمى  طَبیبٌ»شخصیت نبی مکرم اسالم)ص( است که فرمود: 

( نوعی نگرش که نظام مدیریتی را به سمت اوالً عبد مطلق 301)نهج البالغه، خطبه «. مَواسِمَهُ

حکمت »داند و از نتایج نظام دانستن خود در دستگاه خلقت الهی به ابتنای فقر وجودی می

 ت وجود و تشکیک وجود رابطه دارد )طباطبایی،است و بیش از هر چیز با اصال« متعالیه

، پاورقی مطهری( و ثانیاً خادم دانستن خود در برابر عیال اهلل که به استناد 239: 5ج ،3519

حدیث نبوی)صلی اهلل علیه وآله( همان مردم و مخاطبین دستگاه تحت مدیریتی حاکمان و 

 احسائی، جمهورابی )ابن«. م إلَیهِ أنفَعُهُم لِعِیالِهِالخَلقُ عِیالُ اهللِ فَأحَبُّهُ»خدمتگزاران هستند: 

 (25ح ،303: 3ج ،3405

در تمامی امور  3لذا چنین سبک و سیاقی از مدیریت متعالیه با مبنا قرار دادن اصل شفافیت

کند صبح تا شام زندگی خود را وقف خدمت، هدایت و و مَحرَم دانستن مردم، تالش می

مند از دو سطح ایجابی از حیث طور طبیعی چنین سبکی بهره متعالی ساختن کند که به

 جامعیت در جذب خیرات و سلبی از حیث مانعیت در دفع شرور خواهد بود.

 حکومت پذیرش خدا به اعتقاد نتیجه تنها نه اسالم اجتماعی فلسفه نظر بنابراین، از

 کند می حقذی را افراد و سازد می مسئول اجتماع مقابل را در حاکم بلکه نیست؛ افراد مطلقه

 ( یعنی207 خطبه البالغه، کند؛ )نهج می معرفی شرعی الزم وظیفه یک را حقوق استیفای و

 داشت؛ )مطهری، خواهد مقابل در مسئولیتی شد، مند بهره آن از کس هر است و متبادل حق،

3519 :339-331) 

حوزه الگوهای ناظر به بر این اساس در پژوهش حاضر و به منظور رفع خأل موجود در 

اقتضائات نظام اسالمی در عصر معاصر، ضمن تجمیع مطالعات مصری و عصری و ناظر به 

 ای با راهبرد نظریهاکتشافی و بدیع بودن آن، الگویی جمع الجمع از سبک مدیریت رصدخانه

تشریفات و  شود که منقطع ازبندی مقتضی آن ارائه میبنیاد و کدگذاری عوامل و مقولهسازی داده

 تجمالت مدیریتی متداول در شرق و غرب بر نقطه ثقل مدیریت توحیدی متمرکز شده است.

                                                           
1
. Transparency 
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 های پژوهشاهداف و پرسش .2

الجمع از هدف پژوهش حاضر با توجه به تبیین آن در متن پژوهش، طراحی الگویی جمع

معاصر و با ای است که به دور از تشریفات و تجمالت متداول در عصر مدیریت رصدخانه

تمرکز بر مقوله شفافیت به دنبال نمایشی از مدیریت متعالی ذیل فلسفه اجتماعی اسالم با 

 استفاده از کدگذاری ناظر به آن است.

با توجه به هدف تبیین شده و ناظر به ساختار پژوهش، سؤاالت تحقیق به شرح زیر است 

 است:که در قالب یک سؤال راهبردی و کلی در چکیده بیان شده 

 است؟ عوامل ایجابی و سلبی چه از ای متشکلالجمع مدیریت رصدخانهالگوی جمع -

-بنیاد چگونه ترسیم میسازی دادهبا راهبرد نظریه ایرصدخانه مدیریت الجمعجمع الگوی -

 شود؟

اندماجی و  تشریفات از آزاد ذهنیت ناظر به ایرصدخانه مدیریت الجمع جمع الگوی -

 است؟ الگویی چگونه فلسفه خادمیت،

 . پیشینه پژوهش3

-الجمعی از مدیریت رصدخانهبا توجه به بدیع بودن پژوهش حاضر از حیث ارائه الگویی جمع

ای که با فلسفه خادمیت قویم یافته باشد و تشریفات اندماجی در آن جایی نداشته باشد و نیز 

توان نام برد؛ تحقیق نمی های آن باشد، تحقیق مشابهی در پیشینهگرایی مولد از هیمنهشفافیت

های ای بدیع بوده و هم این الگو با صدر و ساقههای رصدخانهچرا که هم الگوی سازمان

که افزاید؛ مضافاً آنیابد بر ابتکاری بودن این الگو میگفته در ترکیب حقیقی که میپیش

شود، ناظر می ضرورت طراحی چنین الگویی با توجه به نقدهایی که بر نظام مدیریت متداول

 به دوسطحی بودن آن مدنظر است.

توان برای این تحقیق مورد توجه قرار دارد های مرتبط را میدر عین حال، برخی پژوهش

 شود:که اشاره می
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ریزی به پرداخت مقوله برنامه« مدیریت راهبردی عصرمدار»( در کتاب 3519پورعزت ) -

پژوهانه ریزی پویا و مستمر با رویکردی آیندهجا و اکنون( با تأکید بر برنامهتوسعه )این

پژوهی و جایگاه و مدل این حوزه دانشی را با متمرکز شده است. این کتاب، نقش آینده

-ریزی برای پیشرفت و توسعه کشور نمودار میرویکرد خاص مدیریتی در عرصه برنامه

د به اقتضای ها و خصایص مدیرانی که بایسازد. در عین حال، کتاب از حیث ویژگی

مدیریت راهبردی عصرمدار به کارزار مدیریت کالن وارد شوند و نیز نحوه تعیین این 

 ها باب مستقلی ندارد.ویژگی

به این نتیجه رسیده که « گراطراحی و تبیین مدل سازمان تحول»( در رساله 3593محمدی ) -

راهبرد تحول در طراحی گانه راهبرد روابط انسانی، مدل نهایی تحقیق مشتمل بر ابعاد هشت

سازمان، راهبرد تحول در نظریه سازمان، گسترش فرایندهای فردی، گسترش فرایند گروهی 

های محیطی پذیری و ارزشو اجتماعی سازمان، گسترش فرایندهای سازمانی، فرهنگ تحول

ده، ها تأیید شده و از میان ابعاد اشاره شداری و قابل قبول شاخصبا توجه به مقدار معنا

گرا معرفی گیری مدل سازمان تحولپذیری دارای باالترین اولویت در شکلفرهنگ تحول

شده است؛ اما در رساله لحاظ اقتضائات زمانی و مکانی و عدم در نظر گرفتن اختصاصات 

 شود.گرایان که نیاز به شناخت و یافتن ایشان است، کامیابی مشاهده نمیتحول

به  « هاها و حکومتارزشیابی عملکرد دولت»در کتاب ( 3596پورعزت و سیدرضایی ) -

اند که باید مورد توجه مردم، مسئوالن بررسی ارزشیابی عملکرد در گستره حاکمیت پرداخته

و نهادهای اجتماعی قرار گیرد. این کتاب حاصل تحقیق و پژوهش درباره ابعاد گوناگون 

ها و موانع الحظه دشواریهای دولتی است که ضمن مها و سازمانعملکرد حکومت

بینی در امر ارزشیابی و قضاوت عادالنه و ارزشیابی سالم، بر ضرورت تالش برای واقع

جای تأکید بر  چنین بههای دولتی تأکید نموده است. همتعالی حکومت و سازمانمعطوف به 

غالب  ارزیابی و مدیریت عملکرد بر ارزشیابی عملکرد تأکید شده است. این کتاب بسان

های این حوزه پیش از پردازش مقوله ارزشیابی از حیث بررسی ارزیابان که واجد چه کتاب

 هایی در عصر معاصر باید باشند و چگونه انتخاب شوند، باب مستقلی ندارد.ویژگی
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های علمی ناظر بر مسئله فراتحلیل کیفی پژوهش»( در مقاله 3597سلیمی و مکنون ) -

ناکامی در مسیر توسعه را نداشتن الگوی ملی و بومی برای یکی از دالیل « حکمرانی

های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی کشور بیان  حکمرانی متناسب با ارزش

شناسی  ها شامل بازه زمانی، سنخ شاخص قالب مقاله 6های توصیفی با کنند. یافتهمی

وش پژوهش و نیز بخش ارزیابی پژوهشگران، جنسیت پژوهشگران، توزیع جغرافیایی و ر

های چیستی، چرایی و چگونگی گروه گانه بلیکی به ها بر اساس شاخص سه کیفیت مقاله

بندی و تحلیل شدند. در عین بررسی مقوله مهم حکمرانی در این مقاله و با توجه به  دسته

-با جهاناستفاده از روش فراتحلیل، حلقه مفقوده را در عدم بررسی حکمرانان و مدیران 

حکمرانی بما هو »که تحقق معنا و مفهوم توان معرفی کرد؛ چه اینبینی ارزشی و مادی می

 گردد.تراز آن بازمیبه مدیران هم« حکمرانی

سوی مدل مفهومی رصدخانه سالمت مبتنی بر به »( در مقاله 2031و همکاران ) 3یوشیرا -

ها پرداختند. هدف این نوع سازمانارائه مدلی در حوزه رصدخانه سالمت به « وب معنایی

گرایانه است که برای ارائه مدل مفهومی رصدخانه بهداشتی بر اساس وب معنایی واقع

سازی یک رصدخانه بهداشت پیشنهاد فرایندهای طراحی، توسعه و پیاده منظور کمک به به

مل دهد مدل مفهومی رصدخانه بهداشت و درمان شااند. نتایج تحقیق نشان میشده

ای از چندین مؤلفه مرتبط با معماری چندالیه، تکنولوژی وب معنایی، ذینفعان، زنجیره

مشاهدات بهداشتی و مفاهیم کلیدی است. نقص این مقاله و سایر آثار مشابه که با تمرکز 

کاربردی  -بر یک حوزه عملیاتی و به صورت موردپژوهی به بررسی و تحلیل مفهومی

فتن یا با درجه اهمیت کمتر پنداشتن نقش نیروی انسانی زبده در پردازند، در نظر نگر می

بخش است که به ویژه در حوزه سالمت علمی و مدیریتی نیاز به تحقق اهداف تعالی

 تراز است.شناخت جامع نیروی انسانی هم

هایی که وجه اشتراکی موضوعی از حیث ضرورت پردازش معنا و مفهوم پژوهش

های مدیریتی و ضرورت گذر تاریخی به گذار مدیریتی با ساختار پژوهش انجام شده  سبک
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دارند، اما وجوه افتراقی از حیث ماهوی دارند؛ لذا مقاله حاضر از این حیث دارای نوآوری 

گستره این پژوهش به ارائه الگویی جامع از نظام است که با پردازش جمع الجمعی حاکم بر 

مدیریتی با ترکیب مطالعات مصری و عصری پرداخته؛ به نحوی که هم از حیث ایجابی و 

عوامل وجودی ناظر به نظام مدیریتی و هم از حیث سلبی و عواملی که باید در حیطه مباحث 

دیریتی با نوآوری مدیریت اضافی و نسبی طرح شوند به بررسی ابعاد مختلف نظام جامع م

 ذیل مولد گراییشفافیت روش اندماجی و تشریفات از آزاد ذهنیت ای از حیثرصدخانه

ها به این معنا و مفهوم پردازش خادمیت پرداخته است؛ موضوعی که در سایر پژوهش فلسفه

 شود.های تحقیق تبیین مینشده و در ادامه با نمایش صدر و ساقه مقوله

 مفهومی .  چارچوب4

با توجه به بدیع بودن پژوهش از حیث طراحی الگو و واژگان ذیل آن که ماهیت الگو را شکل 

ای از قبل، جهت شناسی مورد استفاده که اکتشافی است و طبعاً نظریهدهند و نوع روشمی

تطبیق وجود ندارد؛ تبیین چارچوب مفهومی به صورت غیر مستقیم و متناظر با مفاهیم مرتبط با 

 شود.های پژوهش ارائه میتر در یافتهشود و تبیین دقیقواژگان کلیدی انجام می

 3ای. تعریف مفهومی مدیریت رصدخانه4-1

شود های آسمانی پرداخته میبه عنوان مکانی که در آن به مشاهده پدیده 2رصدخانه یا نپاهشگاه

هیئت ذیل حکمت نظری و  های علمی در مورد اجرام آسمانی و علمگیریو بررسی و اندازه

چشم داشتن، راه نگاه داشتن،  یبه معناگیرد، به واسطه مطالعات رصد ریاضیات صورت می

( محقق خواهد شد و شکلی از سفر به کُنه «رصد» واژه ذیل: 3577 )دهخدا، نیکم یا مراقبت

در معنای شود؛ لذا رصدخانه وقتی انجام می ییویراد ای ینور یها تلسکوپ عالم است که با

گیرد، اِشعار به نگاهی عمیق و دوربرد دارد که به کشف دقایق رموز و ای قرار میاستعاره

 های مورد بررسی دارد. متغیرهای مکنون در پدیده
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این ترکیب دو وجهی مؤید نقش اصیل هدایت و رهبری در سطحی باالتر و مدیریت و 

یاز به اصل رهبری و مدیریت جامعه تر است که نشان از ضرورت نراهبری در سطحی پایین

 ذیل فلسفه اجتماعی اسالم است.

محتوایی و ساختاری میان رهبری و مدیریت، با توجه به  پژوهشگران با علم به تفاوت

ای را در قامت و قواره جمع الجمعی مالک اهداف این پژوهش که نظام مدیریت رصدخانه

اند؛ علت یتی را برایند رهبری و مدیریت قرار دادهقرار داده، به طور تعمدی مراد از نظام مدیر

های مختلف انتخاب کلیدواژه مدیریت نیز به سبب دایره شمول و عمومیت آن در میان فرهنگ

 ای و دینی آن است. در قیاس با اختصاصات رهبری و کارکردهای منطقه

بحث در اندماج با  بنابراین، بار اصلی تمرکز بر سازمان تحت مدیریت است، البته این طرح

بودن رشته مدیریت دولتی در جزء و سیر متمرکز مدیریت  3ایرشتهدرک ماهیت میان

فرینی آنقش مدیریت عالمانه برای نقشبر این اساس و با توجه به  ای در کل است.رصدخانه

یافته مبتنی مغزهای غیر الکترونیک بلوغ چنان به داوریبهترین تصمیمات هم  عمیق در اجتماع،

خواهد بود؛ این قابلیت را کسانی دارا هستند که نگرشی پیوسته و آرام بر اوضاع دارند و آن را 

نگرند؛ لذا هنگام اخذ تصمیم بهتر است بگویید: تأمل کنید، نگاه کنید و گوش در کلیت می

 (316: 3572  ،2ها جستجو کنید. )شوماخربینیکه بگویید پاسخ را در پیشکنید نه آن

نهادهای مختلف که به  5های مأموریتانداز و رسالت و بیانیهاز طرف دیگر، تطابق چشم

انداز، هنر دیدن چیزهای نامرئی است، )شریعتمداری و نویسنده ایرلندی چشم 4تعبیر سوئیفت

هایی همتراز و ای نیازمند طراحی سازمان( در طول غایات هر جامعه273: 3511فر، ملکی

ها و منطق ربط میان ها و نسبتتا وظیفه رصد این فرایند مستمر را در عالم ربطمقتضی است 

 عوالم کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت به عهده داشته باشند.
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ای، تعاریف دیگری نیز برای مفهوم نزدیک در کنار تبیین انجام شده از مدیریت رصدخانه

جمله تعاریف زیر که با اشتداد و ضعف در پی به این نوع نظام مدیریتی طرح شده است؛ از

 کاویدن مسئله هستند:

شود و به معنای آن است که مند یک موقعیت یا بدنه اطالق میبه مشاهده مکرر و نظام -

 . (Van Rij, 2010)کنند ای را به دلیل نیاز، بیشتر واکاوی و مشاهده میپدیده

به مفهوم پویش محیطی به معنای کسب و استفاده از اطالعات در زمینه رویدادها، روندها  -

 . (Choo, 2001)و روابط محیط بیرون سازمان است 

-ها به معنای فرایند کاوش و تحقیق در محیطی آشنا و البته فراتر از آنبه مفهوم پویش افق  -

ائل در حال ظهور و رویدادهایی که قابل شناخت باشد، است. هدف آن نیز شناسایی مس

 Amanatidou)کند است که به منزله تهدید یا فرصت در جامعه یا سیاست ظهور پیدا می

et al, 2012) . 

به مثابه یک نظریه و به عنوان مدلی تحولی از فلسفه مضاف با رویکردهای تاریخی و  -

 (. 27: 3516منطقی در علوم است )خسروپناه، 

های الجمعی که هدف آن یافتن نشانهای با وجه جمعرصدخانه به طور کلی، مدیریت

با بسط استفاده از  (Bengston, 2013)ها و نهادها است، نوپای تحوالت مهم برای آینده سازمان

سازی امور و های آماری، خروج از سیطره دولتی، اتکا به داده3واحدهای تحقیق و توسعه

ه و دانشگاه در حل و عقد عالمانه مشکالت ساختاری بازی و پُررنگ نمودن نقش حوزسیاسی

چنان که این جریان در عرصه پردازد؛ همجویی رصد مستمر میبرآمده از نهادهای دولتی به پی

ها با نظام ارزشی و باوری و زیرکی عملیاتی الملل باید با هوشمندی نظری در انطباق درسبین

های مختلف، فعل کشورها را مستمراً رصد کند تا ها با شرایط عملی در حوزهدر انطباق درس

 را در فعل خود با اتکا به نظام دینی استوار سازد. 2الدوام هوشمندی استراتژیک ملیعلی
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 مدیریتی -: شمای رصدخانه ملی سیاستی1نمودار 

 (39-20: 3593فرد، )منبع: دانائی

ثانی فلسفی که با انتزاع از ای به مثابه معقول درنتیجه مدیریت جمع الجمع رصدخانه

مصادیق عینی بر وجود ذهنی و وجود خارجی قابل حمل است و از سلسله مفاهیم اعتباری که 

برخاسته از برخی نیازهای حقیقی است و نقش تحریکی در جعل چنین مفاهیمی دارد، 

گوناگون  افزایی میان وظایف( رویکردی تطبیقی به فلسفه رصد دارد تا هم367: 3590)گائینی، 

ایجاد نموده و هر نهاد و سازمان را به سمت تمرکز بر رسالت اصلی خود و ایفای مسئولیت 

 اجتماعی در قبال محیط درونی و بین المللی سوق دهد.

ای، بیان این نکته نیز الزم است که مسئله مهم در شناخت ماهوی مدیریت رصدخانه

های اجتماعی به مثابه سازمان قابل انطباق بر جا که سیستمویژگی انسانی بودن آن است؛ از آن

ای اعتباری با انسانی که در آن مجموعه نقش مفهوم اعتباری هستند، سازمان به عنوان مجموعه

کند، وظایف کارکردی را در بستر جامعه به عهده دارد و بر اساس این کارکرد اعتباری ایفا می

ر مقدار نقشی است که در تأمین کنندگی نیازهای شود. معیار داوری نیز دداوری و ارزیابی می

های اجتماعی، اعتباریات یا زمام کند؛ لذا این سازمانای کارا و اثربخش ایفا میجمعی به گونه
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که از نگاه مالصدرا انسان با تمام حقیقت بالقوه تحققشان به دست انسان معتبِر است؛ چه این

سانی و الهی در نقش اعتباری در سازمان حضور دارد. انفسی خود از جمادی، نباتی، حیوانی، ان

 (331: 3597)گائینی، 

 1.  تعریف مفهومی تشریفات اندماجی4-2

ای از ضوابط و آداب و رسوم است که برقراری هر ارتباط و تعاملی نیازمند رعایت مجموعه

ا عنوان الملل بها، اشکال مختلفی دارد و در ادبیات بینها و قومیتبه تناسب فرهنگ

از  4یا ارتباطات بصری 5شود و گاهی نیز به هنر روابط عمومیاز آن نام برده می« 2تشریفات»

 ای،ایله شود )یحیاییتعریف می 6و زبان بدن 3نوع مستقیم متأثر از ارتباطات غیر کالمی

گیرد تا جایی که در المللی شکل می(؛ به ویژه زمانی که تعامالت بین47و35: 3513

شناختی و تشکیالت ملل، اداره تشریفات گنجانده شده است که وجوه مثبت آن در زیبایی

 ساماندهی امور به احسن وجه است.

در عین حال مراد از تشریفات مدنظر این پژوهش، وجوه منفی و معنای دوم آن است که 

ه خواهد کردن ارتباطات، تعامالت و وحدت میان مردم و بالطبع جامعمنجر به سخت و صعب

ها در مواجهه با فلسفه اجتماعی اسالم است؛ به همین سبب به تشریفات شد که یکی از آسیب

 شود:اندماجی نامگذاری شده است که به سبب پیچیدگی این تعبیر، به اجمال تبیین می

 الوصف  فیها یندمجای  فیه واستحکم دخلای  الشىء فى الشىء دَمَج اندماجیة نسبة»

)صدر، «. مقیدة[] خاصة وحصة خاصاً واحداً مفهوماً المجموع یصبح نحو على بالموصوف

3517 :209) 

 غیر نسبت و اندماجیه نسبت: است قسم دو بر نسبت و ربط شودگفته می اصطالح در

های غیر اسنادی اندماجیه که نسبت اندماجیه به معنای پیوستگی و انضمام است و در مرکب
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 شود. )بدرانظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت قویم میشود که مبنای آن در یافت می

 (353-356: 3594 آبادی،علی زمانی و

شود که مطابق آن از بنابراین، اندماج در نسبت اندماجی به حسب تحلیل ذهن حاصل می

ها نوعی ترابط شکل شود؛ دو مفهومی که میان آنمفهومی واحد در ذهن، دو مفهوم تحلیل می

 شود.ارتباطی مستتر و ناآشکار است و به همین سبب از تشریفات اندماجی گفته می گیرد کهمی

 1گرایی مولد. تعریف مفهومی شفافیت4-3

حلقه اتصال در تحقق جامعه متعالی با ایجاد زمینه مشارکت همگانی در وهله اول است که 

صاحب شرکت فورد موتور اگر  2تعبیر فوردسازی فضای نقد آغاز شود؛ به الزم است با زمینه

نظرات مشتریان و دیدن آن راز در توانمندی گرفتن نقطه رازی برای موفقیت وجود دارد، 

( سپس در وهله دوم با اجرایی 235  :3596 ،5باترا و ها نهفته است؛ )باترامسائل از زاویه دید آن

نظام ایده  ( به307: 3579 ،3سازی )ماتسوشیتایا مشارکت در دگرگون 4رتسوکردن فرهنگ کی

که همه در گرو شفافیت سازمانی است؛ چون با ایجاد شفافیت،  و در نهایت طراحی الگو رسید

بانی را رسالتی عام برای همگان توان نظام رصد را در یک سازمان محقق ساخت و دیدهمی

ن قرار دارد، تیزبین و موشکافانه همگا طور کلی، وقتی سازمان در معرض دیدتعریف کرد؛ به

 (.4: 3510 وجه عملی نیست )الوانی، هیچ داشتن به  کاری و محرمانه نگه پنهان

که بتوان تمام افراد سازمان را حول یک محور متحد کرد، الزم است  بنابراین، برای این

خوبی  ها تعریف شود و اطمینان حاصل شود که همگان به  چیز شفاف و روشن برای آن همه

چه را خوبی آن دانند؛ چرا که اگر مدیری نتواند به جزئیات وظیفه محوله را میو   توجیه شده

خواهد  چه میآنتشریح کند و کارکنان را قانع نماید، شاید خودش دقیقاً به  مدنظر قرار دارد

(؛ مضافاً 3592 همکاران، و اعتقاد ندارد و یا هنوز برای خودش موضوع، شفاف نیست )رضایی
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شود و احساس استرس و عدم مواقع روحیه کمتر و عدم اطمینان بیشتر می که در بعضیاین

کنند و ابزاری آید، در سایر موارد نیز کارکنان شرایط بحرانی را اداره میوجود می انگیزه به

آینده باید با مشارکت ریزی برای ورود به(؛  لذا برنامهCohen, 2003سازند )برای موفقیت می

 (323: 3592 پذیرد که قرار است در آینده زندگی کند. )پورعزت،همه کسانی صورت 

پذیر های نظری با شفافیت مولد امکانکه ایجاد فضای شفاف در مبانی و بنیاننتیجه آن

کُلُُّکُمْ » 9پذیری عمومی به استناد حدیث نبویاست؛ به نحوی که همگان به اقتضای مسئولیت

ضرورت زیست در  (؛3439: 5ج ،3407 نیشابوری، )قشیری «عِیَُّتِهِرَاعٍ وَکُلُُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَ

 نگر درک کنند.زا و برونای را به صورت درونهای شیشهاتاق

 1.  تعریف مفهومی فلسفه خادمیت4-4

خدمت به همنوع حاکی از فلسفه خادمیت است که به عنوان یک نظریه در مباحث علمی و به 

دوستی و میل به انتقال گر نقش نوعشود؛ مبنایی عمیق که نشانویژه مدیریت کالن مطرح می

نظر از رنگ و پوست و دین و مذهب و های خود به سایرین است؛ لذا صرفها و یافتهداشته

 کشور به عنوان ادبیاتی مشترک میان جوامع، کاربرد دارد.

هی هستند که در شود، دو دیدگابه کار برده می 2این نظریه که در مقابل نظریه عاملیت

های اساسی ها مطرح شده و در مدیریت دولتی، پایههای اخیر در مدیریت سازمانسال

 و اند )آهوپایرا ایجاد کرده 4و مدیریت خدمات عمومی نوین 5های مدیریت دولتی نوین نظریه

لیت (؛  اما این دو تفاوتی ماهوی و معنایی با هم دارند؛ چرا که در عام37: 3596 وش،زارعی

تأکید بر انسان اقتصادی، حداکثرسازی نفع شخصی و فردگرایی است؛ اما در خادمیت که ریشه 

گرا و مصالح عامه است شناختی دارد، تأکید بر انسان جمعدر اخالقیات، روانشناختی و جامعه

شود که عشق به خدمت های خودیاب نگاه می( و به مدیران از منظر انسان7-1: 3513 )الوانی،
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شمارند و تحقق اهداف انگیزاند؛ لذا اهداف سازمان را بر اهداف شخصی مقدم میها را برمیآن

 ( .261: 3592فرد، بینند )دانائیخود را در پرتو اهداف سازمان می

کردن قلوب  ای است که با معطوفرسد فلسفه خادمیت به عنوان حلقه مفقودهبه نظر می

مصلحان جامعه، فضای چترگستری مهربانی و عدالت را در مردم به سمت رهبران، مدیران و 

گستراند؛ حتی اگر این خدمتگزاری فارغ از خلوص نیت و زاللیت در عمل و ای میهر جامعه

شود، پس در تمامی با شوائب نفسانی انجام شود، چون موجب رفع گرهی از مردم و جامعه می

ن اسالم اگر با ایمان و اخالص همراه باشد، ها ممدوح و قابل تقدیر است؛ البته در دیفرهنگ

إِنَُّ الَُّذِینَ آمَنُوا »موجب محبوبیت و اعطای قوه رهبری در نفوذ بر قلوب مردم نیز خواهد شد: 

های تحقق مصداقی این (. یکی از نمونه96)مریم،  «وَعَمِلُوا الصَُّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَُّحْمنُ وُد ُّا

امام خمینی کبیر بود که با سنخیت قول و عمل و تقریر بر صدر قلوب آیه در عصر معاصر، 

 گریستند که نشان از رسیدن به مقام مقربین است.مردم نشست؛ لذا با بیانش نیز مردم می

 ذیل چارچوب مفهومی ایرصدخانه الجمع مدیریت.  تعریف الگوی جمع4-5

 اقول قوس صعود است )سجادى،الجمع اصطالحی در عرفان اسالمی و در تراکب با شجمع

( ؛ وجهی که در ترابط دنیا و آخرت است، چرا که وقتی قرار است حاکمیت 643: 3 ج ،3575

طریق اولی نظام رهبری و مدیریت نیز در همین به دنبال دوگانه معاش و معاد مردم باشد؛ به 

-الگو در کیفیت جمعبا این رویکرد و با توجه به بار شدن طراحی مسیر گام برخواهد داشت.

 و توسعه از اسالم که هدفگیری رفاه و توسعه ذیل پیشرفت با توجه به اینالجمعی، هدف

(، 205: 3591پور و همکاران، است )کاشانی متفاوت مادی نگرش در توسعه هدف با پیشرفت

ترلی و در مفاهیمی مثل وجدان، خودکن« معنا»گیرد که با درگیر کردن انسان با مدنظر قرار می

شود؛ مطلبی که نشان از در نظرگرفتن رفاه دنیوی و عاقبت خیر اخروی خودقضاوتی تأمین می

گانه مدارانه که رصد مستمر را در لباس ششالجمعاست؛ سبکی از رهبری و مدیریت جمع

( 925-927: 3571 معاقبه )مطهری، و معاتَبَه محاسبه، مجاهده، مراقبه، اخالقی اعم از مشارطه،

کند؛ یعنی اکتساب تمامی فضائل در سطح ایجابی از حیث جامعیت و انفصال تمامی اهم میفر

 شود.رذائل در سطح سلبی از حیث مانعیت که در الگوی پژوهش تبیین می
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رسیدن به نظم و آرامش درونی، نیازمند شناخت صحیح، تدریجی و مرحله به مرحله 

منطقی دست یافت؛ لذا رهبری و مدیریت مسائل است تا بتوان با شناسایی دقیق به حل 

از نخستین نتایج مشهود آن است، به دنبال اوالً رصد مسائل، ثانیاً  3افزاییای که همرصدخانه

که اولین پاسخ به این های برگزیده است؛ البتهها و ثالثاً اجرای صحیح ایدهحلجستجوی راه

تجو به دنبال راه چاره در سازمان باید کاری کرد، رصد کردن تمام جهان نیست؛ بلکه جس

 جویی کرد.(،  سپس مسیرهای دیگر را باید پی36: 3590 ،2خودتان است )رز

این معنا و مفهوم با مقوله بازرسی، نظارت، کنترل، حراست یا صیانت و حتی کنترل 

چرا که در رصد، حفظ وضعیت موجود یا شناسایی نقاط درگیر و   متفاوت است؛ 5راهبردی

ساز و یا حتی کنترل امور با نظارت پیدا و نهان صرفاً مالک های راهبردگریز و مسئلهکانون

با مشارکت « جلو یک گام به»طلبانه در ایجاد فرهنگ دنبال ایجاد فضایی شوق نیست؛ بلکه به

همگانی و تحریک برانگیختگی رهبری و نفوذ آرمانی است؛ البته در نظارت و کنترل نیز 

که مقصود، کسب اطمینان از چنانشود؛ همشده لحاظ میبینیوجود با وضع پیشمقایسه وضع م

(؛ اما در رصد عالوه بر این، جامعیت و 311: 3592 اهداف سازمان است )پورعزت، نیل به

اهداف، استمرار در انطباق، ای اهداف، نگاه فرابخشی و فراجزئی به یکپارچگی با رصد منظومه

دمحوری منعطف و لحاظ کردن آینده با عبرت گرفتن از وضع ماضی، روز بودن، راهبربه 

های آل مدنظر و سایر سنجهوضع مطلوب و سپس ایده کنکاش وضع موجود با نگاه به

چنان که امیرالمؤمنین علی)ع( با لباس مبدل جهت کاربردی از جمله نامحسوس بودن رصد هم

رفت و یا نمونه سفرهای میان ایشان می به مشکالت مردم و حل آنتر نسبت به آگاهی عمیق

 گیرد.استانی قرار می

بر این مبنا به حاکم، رهبر و مدیر در جامعه اسالمی، خدمتگزار، مسئول و خادم گفته 

شود که شأن وجودی او در خدمت به مردم است؛ لذا مسئولیت پاسخگویی و ارائه گزارش  می

و فعالیت در مسیر رشد و تعالی آنان دارد و البته در چنین وضعیتی، نوکری مردم به یک افتخار 
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شود جهت تقریب شود؛ حتی زمانی که رئیس و مدیر کل نیز خطاب میبرای حاکم تبدیل می

دوستی است؛ صل فصل الخطاب مرد در مثال خانواده و در عین خانوادهبه ذهن، تذکار ا

برد و در کالم علوی پذیری تحویل میجایگاهی که ریاست را به معنای مسئولیت و مسئولیت

 .(376 حکمت البالغه، )نهج «آلَةُ الرُِّئاسَةِ سِعَةُ الصَُّدرِ»شود: چنین ترسیم می

پادشاه و مَلِک به سبب عدم همخوانی با سرشت  استعمال واژگانی مثل سلطان، ارباب،

انسان و ارتباط قراردادی مسئول و مردم قابل قبول نیست؛ چرا که رابطه اِشعار به وکالت دارد، 

( ؛  69: 3519نامید )آذر، می« وکیل الرعایا»چنان که کریم خان زند مؤسسه زندیه خود را هم

 آبروی و اعتبار و هستیم مردم نوکر و خدمتگزار النمسئو ما اسالمی، نظام شود درلذا گفته می

 ندارند؛ مردم گردن به حقی هیچ نظام مسئوالن. کنیممی کسب مردم به خدمتگزاری از را خود

 (.3512 بهمن 33 ای،خامنه امام) هستند مردم دِین زیر بلکه

 هایفعالیت کردن افشا معنای به که شودمی طرح «هازنسوت» راهبرد از طرفی، امروزه

 فتاح و صفری) است سازمانیبرون مسئول افراد به سازمانیدرون غیراخالقی و غیرقانونی

 وزارت) نظارتی نهادهای توان از صرفاً جاست که کارقرینه مطلب آن ( .631: 3597 زیارانی،

 بازرسی، بودجه، و برنامه هایسازمان ،90 اصل کمیسیون محاسبات، دیوان اطالعات،

 تطبیق و بررسی هیئت نظارت، عالی هیئت ها،حراست مالیاتی، امور تعزیرات، حسابرسی،

 همه این که است خارج( کشور عالی دیوان و اداری عدالت دیوان قوانین، با دولت مصوبات

 افتد.می اتفاق هاآن تیزبین چشمان وجود با فساد

اتکای جمع الجمعی به بنابراین، پژوهش حاضر با استناد به مبانی نظری و با 

گرایی خادمانه به طراحی الگویی بدیع از مدیریت زدایی اندماجی و شفافیت تشریفات

ها در سطح های اصلی و ترابط میان آنپردازد.کلیت این پژوهش ناظر به مقوله ای میرصدخانه

قابل ایجابی از حیث جامعیت و سطح سلبی از حیث مانعیت خواهد بود که در نمودار زیر 

 مالحظه است:
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 های پژوهش: مقوله2نمودار 

 شناسی پژوهشروش . 5

 3این پژوهش با توجه به مبنا قرار دادن طراحی الگو و روش آزمون آن در زمره تحقیقات کیفی

کاربردی بوده و از حیث روش گردآوری  -تحقیقات بنیادی است و از حیث هدف از نوع

)ع( به مالک اشتر  با استفاده از امرنامه امیرالمؤمنین علی تحلیلی -ها نیز از نوع توصیفیداده

( و سندی راهبردی در حوزه 35شود )نهج البالغه، نامه است که غالباً عهدنامه خوانده می

-رهبری و مدیریت کالن است، تتبعات پژوهش و مصاحبه اکتشافی پژوهش کیفی است. گونه

ای که هدف آن گردآوری ردن است؛ شیوهشناسی جزئی این مصاحبه نیز از نوع ویرایش ک

هایی در مورد جهان واقعی زندگی مصاحبه شونده با توجه به تفسیر معنای پدیده توصیف

دار، کم و زیاد کردن های معنیتوصیفی است که مفسر مانند ویرایشگری که در پی بخش

 و فردئیشود )داناکلمات یا جمالت و یا حذف کلمات غیر ضروری است، وارد متن می

 (. 319و399: 3592 همکاران،

که الگوی پژوهش ذیل دو سطح ایجابی و سلبی است، روشمندی تحقیق در با توجه به این

در کنار هم مورد  ی،علم قیتحق کیدر گیرد که قیاسی قرار می -های استقراییزمره روش

و  قیحقا ،هاتیکشف واقع یبه محقق برا گریکدیو هر دو در امتداد  رندیگیاستفاده قرار م

سازی یکی از ابعاد چنین مفهومهم  ؛ (43: 3519 نیا،)حافظ ندینمایمجهوالت جهان کمک م

                                                           
1
. Qualitative Research 
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 شود )مرادی،اصلی ساختمان مدل تحلیلی است که برایند آن ذیل الگوی پژوهش پدیدار می

3595:  379-371 .) 

های انجام شده، از بهشناسی تحقیق و مصاحاز طرف دیگر و با لحاظ ساختمان روش

ها به تولید یا شیوه مقایسه مستمر استفاده شده است که بر پایه داده 3بنیادراهبرد نظریه داده

 کند؛پردازی نظری استفاده می( و از نمونه74: 3592 همکاران، و فردپردازد )دانائینظریه می

 متمرکز نظریه یک تولید بر و بوده ارادی و غیر تصادفی برداری،نمونه که معناست بدان این

چنین نوع رهیافت مورد ( همCreswell, 2005: 405 and Fernández, 2004: 89است؛ )

 است که سه مرحله کدگذاری دارد: 2مند استراوس و کوربیناستفاده، رهیافت نظام

ها ها و ابعاد آنفرایند تحلیلی برای کشف مفاهیم شناسایی شده و ویژگی 5؛کدگذاری باز -

 بنیادداده پردازنظریه (. در این مرحلهLee, 2001: 49ها )ها و ویژگیها شامل مقولهدر داده

 حال در پدیده خصوص در را اطالعات اولیه هایاطالعات، مقوله بندیبخش طریق از

 کندمی گذاریپایه شده جمع آوری هایهمه داده اساس دهد؛ سپس برمی شکل مطالعه

(Creswell, 2005: 397 .) 

ها در سطح ها و پیوند دادن مقولهها به زیرمقولهدهی مقولهفرایند ربط 4کدگذاری محوری؛ -

یابد، محوری نامیده شده می تحقق مقوله یک محور حول کدگذاری ها و ابعاد که چونویژگی

و  شده تدوین باز، کدگذاری از آمده دست به ابعاد و هاویژگی ها،مقوله مرحله، این در است.

 (.Lee, 2001: 49&84)شود  ایجاد روابط درباره فرایندی دانش تا گیردمی قرار خود سرجای

گانه است: شرایط علُّی )عوامل اثرگذار بر پدیده مرکزی(، شرایط این مرحله شامل الگویی شش

گر )عوامل محیطی خاص و عمومی مؤثر بر راهبردها(، پدیده محوری ای و مداخلهزمینه

ها در پاسخ به کنشها یا برهمفرایند(، راهبردها )کنش اساس به عنوان پدیده از ذهنی )صورت

 پدیده محوری( و پیامدها )خروجی به دست آمده از به کارگیری راهبردها(.

                                                           
1
. Grounded Theory 

2
. Strauss and Corbin 

3
. Open Coding 

4
. Axial Coding 
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-گیری نظریه )دانائیها برای شکلسازی و بهبود مقولهفرایند یکپارچه 3کدگذاری انتخابی؛ -

 (. 97-300: 3592 همکاران، و فرد

نفر از مدیران و  35ها در مصاحبه، برایند دیدگاه بر این اساس، مبنای گردآوری داده

-های دولتی و غیر دولتی است که با استفاده از روش مصاحبه باز نیمهکارکنان دستگاه

تعیین مشارکت کنندگان در مصاحبه ساختاریافته یا مصاحبه اکتشافی منظم احصا شده است. 

گی به اهداف مطالعه یا بررسی دارد که بر اساس زمان و منابع الزم کیفی و اکتشافی بست

-33نفر که نُرم  35( لذا تعداد 395-394: 3592 همکاران، و فرد؛ )دانائیشودسازماندهی می

شود، استفاده شده که به منظور اشباع نظری در ها تعیین میمصاحبه گونهنفر برای این 30

ول اطمینان از کفایت نظری و توافق در حوزه مورد بررسی، جامعیت و مانعیت عوامل و حص

نفر از اعضای  3ها و اندماج عوامل پژوهش شده محقق، نتایج در اختیار پس از انجام مصاحبه

 خارج از فرایند مصاحبه قرار گرفت و بازنگری شد.

یر به مد مندی دو طرفه از دیدگاهانتخاب مدیران و کارکنان نیز تعمداً به سبب بهره

عوامل از حیث  2ها و در نهایت رواییزیرمجموعه و بالعکس بوده است تا جامعیت پاسخ

-با استفاده از صحت فرایندی در کدگذاری با معیار اطمینان 5تحصیل خبرگی و نیز پایایی

های کار به برداری در تمامی گامدر ثبت و ضبط تمامی جزئیات پژوهش و یادداشت 4پذیری

 :Lincoln and Guba, 1985وم از روش ارزیابی لینکولن و گوبا تأیید شود )عنوان معیار س

 (. سؤاالت مورد مصاحبه در جدول زیر نمایش داده شده است:86

 های اصلی پژوهش: سؤاالت مصاحبه ناظر به مقوله1جدول 

 ردیف سؤال

 3 چیست؟ مدیریت مطلوبهای یک بایسته

 2 چیست؟ مدیریت مطلوبهای یک نبایسته

                                                           
1
. Manual Coding 

2
. Validity 

3
. Reliability 

4
. Dependability 



 دو فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی                                                     111

 

 1311سال نهم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 
 

 های اصلی پژوهش: سؤاالت مصاحبه ناظر به مقوله1ادامه جدول 

 ردیف سؤال

، کندسلب میدر مسیر اجتناب از تشریفات زائد که ارتباط با مردم را  مدیریت مطلوبهای بایسته

 چیست؟

5 

، کندسلب میدر مسیر اجتناب از تشریفات زائد که که ارتباط با مردم را  مدیریت مطلوبهای نبایسته

 چیست؟

4 

 3 گرایی چیست؟در مسیر تحقق شفافیت مدیریت مطلوبهای بایسته

 6 گرایی چیست؟در مسیر تحقق شفافیت مدیریت مطلوبهای نبایسته

 7 در مسیر خدمتگزاری چیست؟ مدیریت مطلوبهای بایسته

 1 در مسیر خدمتگزاری چیست؟ مدیریت مطلوبهای نبایسته

 حاضر به صورت فرایندی، به این شرح است:در مجموع، روش پژوهش 

بندی ایجابی و گیری هدفمند و با سطحاحصای عوامل الگوی پژوهش به روش نمونه .3

 سلبی ذیل روش استقرایی؛

 پذیری جهت محاسبه روایی و پایایی عوامل؛اجرای معیار اطمینان .2

و رسیدن به  در اختیار قرار دادن نتایج کدگذاری محوری به جامعه آماری جهت تطبیق .5

 ها؛اشباع نظری در کفایت داده

 ها؛بندی نموداری کدگذاری محوری و انتخابی دادهدسته .4

 سلبی( پژوهش از حیث جامعیت و مانعیت؛ -ترسیم الگوی مفهومی و دوسطحی )ایجابی .3

بندی نموداری ذیل روش قیاسی و طراحی تبیین ارتباط منطقی میان عوامل الگو با دسته .6

 الجمع پژوهش؛الگوی جمع

استاد حوزه و دانشگاه با سابقه مدیریت به منظور تأیید یکپارگی و هماهنگی  3اخذ نظر  .7

 محتوایی و ساختاری کدگذاری.

  



 111                             ای ...، محمد دادفر و همکاران       الجمع مدیریت رصدخانه طراحی الگوی جمع

 

 ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی... رصدخانهالجمع مدیریت  طراحی الگوی جمع
 

 های تحقیق و مراحل آن: مشخصات داده2جدول 

 عوامل احصا شده گونه شغلی رده شغلی تعداد عنوان 

 43 - نهج البالغه 35نامه  3

 57 غیر دولتی کارمند 3 تتبعات پژوهش 2

 

5 

 

 مصاحبه اکتشافی

 

35 

 

 66 4دولتی:  1مدیر: 

 4غیر دولتی: 

 45 2دولتی:  3کارمند: 

 5غیر دولتی: 

 مدرس حوزه و دانشگاه 3 مصاحبه به منظور کفایت نظری 4

 393مجموع: 

 بنیادکدگذاری باز در راهبرد نظریه داده .5-1

تحقیق، کدگذاری به اقتضای محتوای نامه امیرالمؤمنین علی)ع( به مالک اشتر با توجه به روش 

نام برده « منشور مدیریت»که نقطه عطفی در روابط رهبری و مدیریت کالن است و از آن به 

شود، تتبعات پژوهش و نتایج حاصل از مصاحبه اکتشافی به شرح جدول زیر و در دو سطح می

رسد در پاورقی توضیح شود؛ برخی از عوامل نیز که مبهم به نظر میایجابی و سلبی احصا می

 داده شده است.

 : مفاهیم و عوامل اکتشافی 3جدول 

 مصاحبه اکتشافی تتبعات پژوهش منشور مدیریت ردیف

 عوامل ایجابی

3 
تقوا و تقید به 

 واجبات
 42 طلبیحق گراییمعنویت

سازی با رعایت ساده

 استانداردها

2 
از تعالیم تبعیت 

 وحیانی
 سبک زندگی مؤمنانه

-و جهان  عِرق دینی

 وطنی
45 

پذیری و انعطاف

 بازیابی

 پذیریچالش 44 گراییمکتب تبلیغ صحیح و جذاب دین به یاد خدا بودن 5

 ایثار در عبادت 4
شوق به شهادت و تفکر 

 انقالبی

توجه به فطرت 

 انسانی
43 

کار گروهی و خرد 

 جمعی
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 : مفاهیم و عوامل اکتشافی 3ادامه جدول 

 مصاحبه اکتشافی تتبعات پژوهش منشور مدیریت ردیف

3 

 

نصرت دادن 

 خداوند

راهبرد انتخاب آگاهانه در 

ها ها و نسبتعالم ربط

 آگاهی و آگاهی بر )مبتنی

 یا خودآگاهی( آگاهی از

 

مداری و اخالق

 وجدان کاری

 

46 

دغدغه رفاه مادی و 

 کارکنانمعنوی 

6 
ارجاع به کتاب 

 و سنت

پیچیدگی ذهنی و سیاس 

 بودن

سکینه و آرامش 

 قلبی
47 

مداری و شایسته

 گزینیشایسته

 طلبیشهادت 7
 تعریف نقش و مسئولیت

 برای خود در قبال جامعه

 سعه صدر و صبر

 مشکالت مقابل در
 گراییضابطه 41

 گراییتخصص 49 تعهدمداری نگریپردازی و آیندهنظریه روحیه جهادی 1

9 
روی در میانه

 حق
 سعه صدر

امانتداری و راز 

 نگهداری
30 

توامانی تحصیالت و 

 تجربه

30 
کارگیری حق به

 و استقامت

دانی و سیر در فلسفه تاریخ

 تاریخ
 33 پیشگیصداقت

ارزش دادن به منابع 

انسانی و استفاده بهینه 

 هااز توانمندی

 علم و عملتوامانی  عمل صالح 33
سخاوتمندی و 

 مهربانی
32 

پاسخگویی مستمر و 

 رصد آن

 داریمردم 32
ای علم و گسترش منطقه

 مهارت

-بشاشیت، گشاده

 بیانیرویی و خوش
35 

-گزارش و اطالع

رسانی امور با زبان 

 (کارکنان )ایجاد رسانه

 توامانی تخصص و تعهد خشنودی مردم 35
چابکی و نشاط 

 کاری
34 

ارزشیابی طراحی نظام 

 و کنترل

34 
اعتدال در 

 مواجهه با مردم
 خودارزیابی مستمر 33 زیستیساده زیستیقناعت و ساده

33 
کفایت امور 

 مردم
 36 شناسیوظیفه گرایی و کادرسازیجوان

انتقادپذیری و گوش 

 شنوا داشتن

36 
گشایی کینه گره

 از دل

کار گروهی، جهادی و 

 روزیشبانه
 بُعد نظارتی تقویت 37 طلبیعدالت
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 : مفاهیم و عوامل اکتشافی 3ادامه جدول 

 مصاحبه اکتشافی تتبعات پژوهش منشور مدیریت ردیف

37 
تفکیک نیکوکار 

 و بدکار

تمرکز بر کار و محیط 

 کاری
 31 عادالنه قضاوت

مدیریت اوقات کاری 

-بر مبنای موضوع

-شناسی و اولویت

 گذاری

31 
انصاف و 

 عدالت

 و تولیدگری روحیه

 به عدم اتکا و خودکفایی

 تجدیدناپذیر منابع

صراحت داشتن و 

 رک بودن
39 

پذیرش اشتباهات و 

ها و نابسامانی

پذیری در مسئولیت

 برابر آن

39 
به یاد داشتن 

 قضاوت تاریخ

افزایی، به دنبال دانش

 پیشرفت و تحول

شجاعت، قاطعیت و 

 پذیریریسک
60 

گیری و قدرت تصمیم

 بینیپیش

20 
میراث حفظ 

 خیر گذشتگان

خدمتگزاری و عشق به 

 مردم

قاطعیت در برخورد 

 با متخلف
63 

ریزی قدرت برنامه

 زمانی و سازماندهی

 گفتگو با عالمان 23
حریت دادن به مردم و 

 آزاداندیشی
 62 گراییقانون

انداز، طراحی چشم

 اهداف و مأموریت

 گریاصالح 22
 ضرورت بسط شادی

 ریزی عزاداریو برنامه

رسیدگی دقیق و 

تمرکززایی در عین 

 عدم تمرکز

65 
شرح دقیق وظایف و 

 شغل

 عمران و آبادانی 25
گزارشگری مالی و 

 مدیریت بازار

قوه تشخیص و 

 تحلیل مسائل
 درک فرایندها 64

24 
 توجه به سهم

 طبقات جامعه
 المللینگاه بین

حمایت از 

 مستضعفین
63 

 هایتجربه از استفاده

اصل قبلی با اتکا به 

 نفی سبیل

23 
تسلط بر اهواء 

 نفسانی

شناخت جبهه دوست و 

 دشمن ذیل منطق مقاومت

داری، غم مردم مردم

 داشتن

 و دلسوزی

66 

شناخت وضعیت و 

 آگاهی از

 زمان و مکان

 تحصیل درآمد 26
سازی سؤال، نقد و فرهنگ

 ایده

مشارکت دادن مردم 

ذیل مدیریت 

 شهروندی

67 

شناخت نقاط قوت و 

و  فرصتضعف و 

 یابیتهدید ذیل مسئله



 دو فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی                                                     114

 

 1311سال نهم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 
 

 : مفاهیم و عوامل اکتشافی 3ادامه جدول 

 مصاحبه اکتشافی تتبعات پژوهش منشور مدیریت ردیف

27 
تکریم تولیدگر 

 و کارآفرین

آموزش نظامی، سالمت 

جسمانی، ذوق هنری و 

 الگوی تغذیه

سهولت مالقات با 

 مردم
61 

طی کردن تدریجی 

 مسیر ارتقا

21 

 حمایت از

طبقات 

 مستضعف

ارتقای جایگاه 

شخصیتی و حرمت 

 افراد

69 

سبک مدیریت 

 حضوری

 آوریو تاب

29 
مالقات با 

 نیازمندان

 جذابیت، و اعتبار

 بصیرت، و کیاست

 آفرینالهام و الگو

70 

 سازیشفافیت

-و شفافیت سامانه

 محور

50 

انتخاب ناظر، 

مسئول امنیتی و 

 قاضیان برجسته

 مندی از ایدهبهره

 و بررسی شکایات
 شفافیت اطالعاتی 73

53 
برگزیدن وزرا 

 به خلوت خود
 72 قدرت ذهنی

اعتمادزایی، اعتماد 

متقابل و اعتماد به 

 نفس ذیل عزت نفس

52 

رعایت آداب در 

مواجهه با 

 برگزیدگان

 گراییتعامل 75 گراییعقالنیت

55 

 طلبیصلح

آموزی و تحقق علم

 جامعه متفکر
 3بدن شناخت زبان 74

 73 انتقال علم و تجربه 54

از بین بردن ترس و 

سوء تفاهم و 

 های ارتباطیپیچیدگی

53 
تفویض امور و میل 

 به پیشرفت
76 

مدیریت استرس و 

افسردگی و کنترل در 

 لحظه

56 
اندیشی و مثبت

 بینیخوش
77 

 و ها تشویق همکاری

 سالم  رقابت

                                                           
1
. Body Language 
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 ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی... رصدخانهالجمع مدیریت  طراحی الگوی جمع
 

 : مفاهیم و عوامل اکتشافی 3ادامه جدول 

 مصاحبه اکتشافی تتبعات پژوهش منشور مدیریت ردیف

57 

  

خالقیت، نوآوری و 

 ابتکار
71 

حمایت از 

زیرمجموعه و 

 هماهنگی

 79 روزآوری خودبه 51
تأمین زیرساختی و 

 های جدیدسیستم

 10 دادن دلگرمی 59

درآمدزایی و کاهش 

ذیل های جاری هزینه

 سازیخصوصی

40 

سرعت و ابتکار 

عمل در عین دقت 

 کاری

13 
تفکیک مسائل 

 شخصی و کاری

43 
برقراری نظم و 

 انضباط
12 

شور و  سؤال،

مشورت، تحقیق و 

 پردازیایده

 عوامل سلبی

3 
سوءظن نداشتن 

 به خدا

مبارزه با فقر و فساد و 

 تبعیض
 33 پرهیز از خیانت

اجتناب از روحیه 

 طلبیریاست

2 
 پوشی ازچشم

 عیوب مردم

اجتناب از تشریفات، 

روزمرگی و تسویف 

 )امروز و فردا کردن(

پرهیز از فریبکاری و 

 پیچاندن
 احتراز از خودکامگی 36

5 
مبارزه با شهوت 

 و کنترل آن

اجتناب از تجمالت و 

 گریاشرافی

اجتناب از 

 کاری پنهان
 پرهیز از خودشیفتگی 37

4 
بخل بر خود از 

 غیر حالل

دوری از زوائد مدیریتی یا 

 جایگزینی فرع بجای اصل

-منفعت از اجتناب

گرایی و تمایالت 

 نفسانی

31 
سوء استفاده نکردن از 

 موقعیت

 

3 
 سرکوب رذائل خشمگین نشدن

مد  اسراف، از پرهیز

 و گراییتجمل و

 غیر کردهایهزینه

 معقول

 

39 

احتراز از تشتت اصل 

 فصل الخطاب
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 : مفاهیم و عوامل اکتشافی 3ادامه جدول 

 مصاحبه اکتشافی تتبعات پژوهش منشور مدیریت ردیف

6 
اجتناب از کبر و 

 غرور

چشمی احتراز از شوخ

 حیایی()بی

مبارزه با رانت و 

 فساد اداری
20 

-ادعای عالمه و همه

 چیز دان نداشتن

7 
-احتراز از سخن

 چینان

اجتناب از سکوت محیطی 

 و جاسوسی

-اجتناب از سیاسی

 بازی و آلودگی مالی
23 

ثباتی اجتناب از بی

 3ایرویه

 اجتناب از انتقام 1
احتراز از سکوالریسم 

 2اسالمی
 وسواس کاری نداشتن 22 پرهیز از خشونت

9 
پرهیز از 

 خونریزی
 5زدگیپرهیز از غرب

اجتناب از مجادله و 

 مراء
 4مقابله با بوروکراسی 25

30 
ترجیح ندادن 

 خواص به عامه

 

 

 

 پرهیز از تبلیع

)بلعیدن منابع و سوء 

 ها(استفاده

 24 جا نداشتنترحم بی
نابجا  پرهیز از دخالت

 در امور تفویضی

33 

قطع دست 

نزدیکان از بیت 

 المال

واقعی  غیر انتظارات

 نداشتن
 مبارزه با نفوذپذیری 23

32  

 

اجتناب از 

انتخاب وزیر 

 شرور

و مقابله با افراط 

 تفریط و عدم تعادل
26 

اجتناب از وضع 

 قوانین ناکارا

35 

-بعدیاحتراز از تک

 گری

 رویو تک

27 

نداشتن  کم اطالعات

تخصصی و  حوزه در

 جزئیات امور

 تبعیض قائل نشدن 34

                                                           
ریزی و جلوگیری از ایجاد تغییرات مداوم در قوانین و راهبردها در مسیر ثبات و وحدت رویه در برنامه .3

 .اجرا
تفاوتی در قبال یر تفاسیر غلط با رنگ و لعاب اسالمی نشدن؛ مثل عدم دخالت در مسائل حکومتی یا بیاس .2

 .گریاباحه

-زدگی، غربگرایی، غربباوری، غرببندی مرتبتی در رویکردهای فلسفی به غرب: غربک: تقسیم .ر .5

-نقطه مقابل نگاه نادرست غرببنیانی که در راستای شناخت صحیح غرب است و این در معیاری و غرب

 منتشر نشده( .، محمدشتا بدرا«چه باید کرد)» .هراسی است
4
. Bureaucracy 



 117                             ای ...، محمد دادفر و همکاران       الجمع مدیریت رصدخانه طراحی الگوی جمع

 

 ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی... رصدخانهالجمع مدیریت  طراحی الگوی جمع
 

 بنیاد.  کدگذاری محوری در راهبرد نظریه داده5-2

گانه قاعده کلیت و چترگستری سهگانه کدگذاری باز، عوامل با رعایت پس از ارائه سه

( به صورت محوری و در جدول زیر در دو سطح ایجابی و سلبی بیان 5باز )جدول کدگذاری

 رود.کار میشود؛ در این جدول، مقوله به عنوان شمول دهنده مفاهیم بهمی

 گانه کدگذاری بازبندی شده از سههای طبقه: مقوله4جدول 

 مفاهیم مقوله 

 ایجابیعوامل 

 عرق قلبی، آرامش و سکینه بودن، خدا یاد به وحیانی، تعالیم از تبعیت تقوا، گراییمعنویت 3

 دادن نصرت عبادت، در ایثار طلبی،حق گرایی،مکتب وطنی،دینی و جهان

 سنت، سبک زندگی مؤمنانه و کتاب به ارجاع خداوند،

و جذاب  صحیح تبلیغ 2

 دین

 شادی بسط ضرورت صالح، عمل انسانی، فطرت به توجه

شوق به شهادت و  5

 تفکر انقالبی

 روحیه جهادی

-صداقت امانتداری و راز نگهداری، تعهدمداری، کاری، مداری و وجداناخالق مداریاخالق 4

 اهواء بر تسلط رویی،گشاده و بشاشیت سخاوتمندی و مهربانی، پیشگی،

 دل از کینه گشاییگره نفسانی،

 قضاوت جامعه، طبقات سهم به توجه حق، در رویمیانه عدالت، و انصاف طلبیعدالت 3

 بودن، رک و داشتن صراحت المال، بیت از نزدیکان دست قطع عادالنه،

 بدکار و نیکوکار تفکیک متخلف، با برخورد در قاطعیت قاطعیت، و شجاعت

 تشخیص ذهنی، قوه پیچیدگی ذهنی، قدرت گراییعقالنیت 6

تحقق  آموزی وعلم 7

 جامعه متفکر

 مهارت، و علم ایمنطقه گسترش عمل، و علم توامانی تجربه، و علم انتقال

 عالمان با گفتگو

 کاری و شخصی مسائل تفکیک انضباط، و نظم برقراری گراییقانون 1

 سؤال، سازیفرهنگ 9

 ایده و نقد

 ایده از مندیبهره انتقادپذیری، مشورت، و شور و سؤال
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 گانه کدگذاری بازبندی شده از سههای طبقه: مقوله4دول ادامه جج

 مفاهیم مقوله 

 استقامت و حق کارگیریبه مشکالت، مقابل در صبر سعه صدر 30

 شناسی،وظیفه آگاهانه، انتخاب راهبرد خود، برای مسئولیت و نقش تعریف پذیریمسئولیت 33

 هانابسامانی و اشتباهات پذیرش تاریخ، قضاوت داشتن یاد به دانی،تاریخ

 سازی با رعایت استانداردهاساده گریاصالح 32

 - زیستیقناعت و ساده 35

خدمتگزاری و عشق به  34

 مردم

 مردم، به دادن حریت اعتدال، مردم، خشنودی داشتن، مردم غم بودن، مردمی

 مردم با مالقات سهولت مردم، امور کفایت مردم، دادن مشارکت

 نیازمندان با مالقات از مستضعفینحمایت  33

گرایی و جوان 36

 کادرسازی

 دادن، دلگرمی هماهنگی، و زیرمجموعه از حمایت امور، اعتمادزایی، تفویض

 پذیریچالش پذیری و بازیابی،انعطاف

 جذابیت، و اعتبار 37

 کیاست و بصیرت، الگو

 آفرینالهام و

 مدیریت زمانی، ریزیبرنامه قدرت گیری،تصمیم قدرت انداز،چشم طراحی

  کاری، اوقات

 حضوری، تحصیل مدیریت سبک فرایندها، درک شغل، و وظایف دقیق شرح

 مالی گزارشگری درآمد، درآمدزایی،

 و تخصص توامانی 31

 تعهد

 گراییتخصص تجربه، و تحصیالت توامانی

 و جهادی گروهی، کار 39

 روزیشبانه

و  کاری، سرعت نشاط و جمعی،  چابکی خرد و گروهی کار کار، بر تمرکز

 تمرکززایی و دقیق ابتکار عمل، رسیدگی

 و تولیدگری روحیه 20

 عدم اتکا خودکفایی و

 تجدیدناپذیر منابع به

 هایسیستم و زیرساختی تأمین خالقیت و نوآوری و ابتکار، آبادانی، و عمران

  جدید،

 کارآفرین تولیدگر و تکریم

پاسخگویی مستمر و  23

 رصد آن

 کارکنان زبان با امور رسانیاطالع و گزارش

 و سازیشفافیت 22

 محورسامانه شفافیت

 شفافیت اطالعاتی
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 ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی... رصدخانهالجمع مدیریت  طراحی الگوی جمع
 

 گانه کدگذاری بازبندی شده از سههای طبقه: مقوله4ادامه جدول 

 مفاهیم مقوله 

 و افسردگی، استرس مدیریت بدن، زبان شناخت شخصیتی، جایگاه ارتقای گراییتعامل 25

 سالم  رقابت و ها همکاری تشویق

 ارزشیابی نظام طراحی 24

 کنترل و

 تهدید، خودارزیابی و فرصت و ضعف و قوت نقاط شناخت وضعیت، شناخت

 نظارتی بعد تقویت مستمر،

 مداری شایسته 23

 گزینیو شایسته

 با مواجهه در آداب رعایت وزرا، برترین برگزیدن ناظر، انتخاب گرایی،ضابطه

 کارکنان، معنوی و مادی رفاه دغدغه ارتقا، مسیر تدریجی کردن طی برگزیدگان،

 انسانی منابع به دادن ارزش

 بینیخوش و اندیشیمثبت طلبیصلح 26

قبلی، شناخت جبهه دوست و  هایتجربه از استفاده گذشتگان، خیر میراث حفظ المللینگاه بین 27

 دشمن

آموزش نظامی،  21

 سالمت جسمانی،

ذوق هنری و الگوی 

 تغذیه

 

- 

-آینده پردازی ونظریه 29

نگری ذیل تفکر 

 آمایشی 

 تحول و پیشرفت دنبال افزایی و بهدانش

 عوامل سلبی

سوءظن نداشتن به  3

 خدا

 نداشتن واقعی غیر انتظارات زدگی،غرب پرهیز از اسالمی، سکوالریسم از احتراز

 

2 

 

 

 پرهیز از تبلیع

 کبر، از اجتناب حالل، غیر از خود بر بخل رذائل، سرکوب شهوت، با مبارزه

 از پرهیز مجادله، از اجتناب چشمی،شوخ از احتراز چینان،سخن از احتراز

 از پرهیز نشدن، خشمگین خیانت، از پرهیز کاری،پنهان از اجتناب فریبکاری،

 اجتناب گرایی،منفعت از اجتناب خونریزی، از پرهیز انتقام، از اجتناب خشونت،

 خودشیفتگی از پرهیز خودکامگی، از احتراز طلبی،ریاست روحیه از
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 گانه کدگذاری بازبندی شده از سههای طبقه: مقوله4ادامه جدول 

 بنیاد.  کدگذاری انتخابی در راهبرد نظریه داده5-3

ای به عنوان مقوله اصلی و با توجه به مبانی نظری و روش تحقیق، مدیریت رصدخانه

در راستای تبیین ها ها و مفاهیم ذیل آنکدگذاری گزینشی در این پژوهش است که سایر مقوله

 پذیرد.آن صورت می

 های پژوهشیافته . 6

طورکه در ابتدای پژوهش بیان شد، سه پرسش اصلی محل توجه و تمرکز این پژوهش همان

بنیاد پرداخته شناسی ناظر به راهبرد نظریه دادهجویی روشبود که در راستای یافتن پاسخ به پی

های ها، یافتهکه پیش از پاسخ مستقیم به سؤال شودشد و نتایج آن به شرح زیر تبیین می

 گردد.پژوهش متناظر با تتبع نظری بیان می

جویی از تطبیق مستمر از مثلث فلسفه بانی و پیهمان دیده رصد در معنای عام آن اشاره به

دهد مدیریت رصد در پیدایش، فرایندهای طول مسیر و خروجی ارائه شده است که نشان می

 مفاهیم مقوله 

 

5 

 مبارزه با فقر و فساد 

 و تبعیض

 با مبارزه عامه، به خواص ندادن ترجیح نشدن، قائل زدایی، تبعیضمحرومیت

 با مبارزه ناکارا، قوانین وضع از اجتناب ای،رویه ثباتیبی از اجتناب رانت،

 محیطی، سکوت از اجتناب الخطاب، فصل اصل تشتت از احتراز نفوذپذیری،

 وزیر انتخاب از اجتناب موقعیت، از نکردن سوءاستفاده بازی،سیاسی از اجتناب

 شرور

اجتناب از تشریفات،  4

 روزمرگی و تسویف

 اسراف، از پرهیز مدیریتی، زوائد از دوری گری،اشرافی و تجمالت از اجتناب

 بوروکراسی با مقابله

 و افراط با مقابله 3

 تعادل عدم و تفریط

 رویتک و گریبعدیتک از احتراز

 و ترس بردن بین از 6

 و تفاهم سوء

 ارتباطی هایپیچیدگی

 ادعای مردم، عیوب از پوشیچشم نابجا، دخالت از پرهیز نداشتن، کم اطالعات

 نداشتن کاری وسواس نداشتن، دان چیزهمه و عالمه



 211                             ای ...، محمد دادفر و همکاران       الجمع مدیریت رصدخانه طراحی الگوی جمع

 

 ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی... رصدخانهالجمع مدیریت  طراحی الگوی جمع
 

خود چرا و از کجا شروع کرده، چگونه ادامه داده و بر چه معیارهایی تنفس خود طول حیات 

« های محیطیمثابه رصدخانهسازمان به »ای که تذکاری بر ای استعارهدهد؛ مقولهرا ادامه می

ای در عرصه مدیریت ای برگرفته از نظریهاست.با این وصف، وجه تسمیه مدیریت رصدخانه

ضرورت آن با توجه گنجد و می 3ایرصدخانه ای و سازمانکر رصدخانهکالن است که ذیل تف

یابی که نظام مدیریتی با شناخت جایگاه خود در جامعه و نقش اثرگذار منطق ربط و نسبتبه 

ها را در عصر معاصر نمایان بتها و نسالمللی دارد، اهمیت ربطدر تعامالت محیطی و بین

ها نظری، نظام رهبری و مدیریت الزم است ربط حیث مبانی و بنیاناین نحو که از سازد؛ به  می

المللی بیابند و میان وضع ماضی، موجود، مطلوب و و نسبت خود را در محیط داخلی و بین

های حادث شده نمایند تا مشخص یابی کنند و سپس تطبیق اهداف با خروجیآل نسبتایده

 است. مل کرده و یا از مسیر خود منحرف شدهها قوی یا ضعیف عشود جامعه در کدام بخش

الجمعی میان رفاه دنیوی و سعادت اخروی و در انطباق ای با وجه جمعمدیریت رصدخانه

تواند به دوش بکشد؛ به نحوی که با چشمانی با نظام تکوین و تشریع، این بار سنگین را می

گیرد، به تراز آن شکل میریتی همکه در دل نظام مدی 2نهادهای مردمبصیر و از پشت رصدخانه

نهادی در ایجاد چشمان نظارتی مردم مبدل شده و به واسطه همین گزارشات و وسواس مردم

شفافیت منجر به رفع نیاز به نظام قضایی شده و به سبب خودکفایی و خودکنترلی نیز الزام به 

ای به تطبیق جایگاه هرود؛ به همین سبب مدیریت رصدخانزا از میان میهای هزینهنظارت

گذشته و حال با آینده پیش رو پرداخته و دانستن و انتقال دادن را با نظام مدیریت متعالیه 

سازد؛ لذا کیفیت این نظام مدیریتی در مسیر جلوگیری از آزمون و خطا با تدابیر عجین می

اشتباه و خطا به  گیری را از سمت و سویرو به جلو و نهادساز است که قواعد تصمیم پیشرفته

 دهد.صحت تدبیر سوق می

های آن از الزامات از طرفی، ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی با توجه به مبانی و بنیان

ای است؛ چرا که ذهن در اسارت الجمع مدیریت رصدخانهحرکت در سیر طراحی الگوی جمع

                                                           
1
. Observatorial Organization 

2
. Non-Governmental Organization (NGO) 
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های ارتباطی و افزایش هزینهکند و موجب این دسته تشریفات، فضای ارتباطی را مضیق می

توان آثار و عواقب سوء این که به منظور تقریب ذهن، میشود؛ مضافاً آنها میکاهش صمیمیت

شدن معنویات و گرایی و تجمالت را در قیاس با کمنوع تشریفات و ترابط اندماجی از ماده

د؛ هر چند نقش کیفیت ارتباطات انسانی حادث نموده در سطح جوامع مختلف مشاهده نمو

 های فراوان نیز غیر قابل اغماض است.خارج از کنترل فناوری و میل بشر به خواستن

گرایی مولد و فلسفه خادمیت است؛ شفافیت به مثابه آب زاللی است مطلب دیگر، شفافیت

چنان که خدمت به مردم از حیث مند خواهند شد، همکه همگان از مشاهده زیبایی آن بهره

های نظری اسالمی به عنوان باالترین عبادات معرفی شده تا جایی که شیرینی آن بنیانمبانی و 

کنند و منافع شخصی رود که زندگی خود را وقف خدمت میجا پیش مینزد برخی تا بدان

که قائل به  3بینند؛ البته این رویکرد و نگرش با منظر کمونیستیخود را در منافع اجتماع می

 های غیر قابل حلی دارد.است، تفاوتمالکیت اشتراکی 

در نتیجه، نظام رهبری و مدیریت به دور از تشریفات مرسوم و با مَحرَم دانستن مردم در 

ارائه سبک مدیریتی شفاف با از میان برداشتن دیوارهای میان خود و مردم و البته با طلب سعه 

کند؛ لذا قلب چنین نظام ر می(، مسیر رشد و تعالی را هموا23-21 صدر از خدای متعال )طه،

شود ای الهی تبدیل میمدیریتی با چشمانی مسلح به ملکات ایمان و عمل صالح به رصدخانه

 رساند.که فلسفه خادمیت را به مرتبه عینیت می

بخشی نتیجه پژوهش، نقش حل و عقدی و کمک ها که در قوامسرفصل دیگری از یافته

و مدیریت است؛ لذا اگر سازمان و مدیریت با الگوی زیر  کننده دارد، شناخت ترابط سازمان

 ترسیم شود:

                                                           
1
. Communism 
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 : نمایش هندسی ترابط سازمان و مدیریت3نمودار 

چون دو روی یک سکه وجود دارد که شود میان سازمان و مدیریت ترابطی هممشخص می

و اندیشه ای از مباحث فلسفه تحلیلی در مقوله زبان برای درک این مطلب به صورت استعاره

شناسانه در توان مالحظه کرد وقتی سازمان و مدیریت در معنای انسانبهره گرفته شده؛ لذا می

 ،3405 )مجلسی،« مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَُّهُ» 7شوند، به اقتضای حدیث نبوینظر گرفته می

؛ همان مطلبی که در توان بر مبنای نگرش توحیدی به صالح دنیا و عقبی رسید(، می52: 2ج

شود. منطقه پِرت نیز اشاره به حالت جویی میگری پیای ذیل انتخابمدیریت رصدخانه

( مورد 345دارد که در قرآن کریم)نساء، « هم خدا را و هم خرما را»تذبذب در اصطالح 

 نکوهش قرار گرفته است. 

ار اصلی تمرکز در توان این دو را جدای از هم متصور شد؛ لذا ببر این اساس، نمی

ای بر چنان که تمرکز مدیریت رصدخانهای به دوش مدیریت است، همهای رصدخانهسازمان

 سازمان تحت مدیریت است.
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 ایسؤال اول تحقیق: عوامل ایجابی و سلبی الگوی مدیریت رصدخانه .6-1

کدگذاری محوری در ها، برایند عوامل احصا شده در قالب محوری مقوله با توجه به کدگذاری

اختیار تمامی مصاحبه شوندگان قرار گرفت که در نهایت با اعالم نظر ایشان و اعمال تغییرات 

گانه این  6الزم، الگوی مفهومی پژوهش به صورت زیر به دست آمد که ناظر به مراحل 

 کدگذاری است:

ردی، اجتماعی و هایی که به تفکیک عوامل ایجابی و سلبی به عوامل ف؛ مقولهشرایط علی -

-شوند، به عنوان شرایط علی در این پژوهش به شمار مینگر تقسیم میفراملیتی و آینده

 روند که عبارتند از:

 عوامل ایجابی 

 و تفکر انقالبی شوق به شهادت ،جسمانی عوامل فردی: آموزش نظامی و سالمت 

 اجتماعی اسالم( و سعه گرایی )به واسطه نقش در پیشبرد فلسفه عوامل اجتماعی: معنویت

 صدر

 المللیگرایی و نگاه بینعوامل فراملیتی: تعامل 

 عوامل سلبی 

 عوامل فردی: سوءظن نداشتن به خدا 

 ،تفاهم سوء و ترس بردن بین و از تشریفات از اجتناب عوامل اجتماعی: پرهیز از تبلیع 

 تفریط و افراط با عوامل فراملیتی: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مقابله 

ها و بسترهایی که به تأمین ها به بررسی شرایط، زمینه؛ این مقولهایشرایط زمینه -

شود؛ عواملی که به طور مستقیم بر ها در محیط کالن اِشعار دارد، بازگشت میزیرساخت

 گذارند و عبارتند از: راهبردها اثر می

 گرایی، توامانی تخصص و قانونآموزی، گرایی، علمطلبی، عقالنیتمداری، عدالتاخالق

 طلبیتعهد و صلح

 -پدیده محوری؛ این محورهای کاوشگر که بر راهبردها اثر مستقیم دارند، مبنایی ذهنی -

های فکری و اعتقادی موجب تصدیق مندی از ریشهکنند که با توجه به بهرهعینی ایجاد می

 شوند و عبارتند از:یابی مقوله میدر واقعیت و عینیت
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 ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی... رصدخانهالجمع مدیریت  طراحی الگوی جمع
 

 مردم عشق به و گری و خدمتگزاریزیستی، اصالحایده، ساده و نقد سؤال و سازیهنگفر 

گذارند و از آن های این دسته به طور مستقیم بر راهبردها اثر می؛ مقولهگرشرایط مداخله -

دسته عواملی هستند که نقش ایجاد تعلق داشته و با ضوابط منطقی موجب اتقان راهبردها 

 شوند که عبارتند از:اهداف و پیایندها میدر مسیر تحقق 

 نظام خودکفایی و طراحی و تولیدگری جهادی، روحیه گروهی و جذابیت، کار و اعتبار 

 کنترل و ارزشیابی

هایی هدفمند هستند و ضمن تأثیرپذیری کنشها که کنش یا برهمراهبردها؛ این دسته مقوله -

گیرند، به های محوری نشئت میمستقیم از پدیدهگر به طور ای و مداخلهاز شرایط زمینه

 شوند که عبارتند از:سازه قلمداد میعنوان کالن

 سازی، شایستهمستمر، شفافیت کادرسازی، پاسخگویی و گراییپذیری، جوانمسئولیت-

 گزینیشایسته و مداری

الب نتیجه ؛ آخرین دسته از عوامل، خروجی و پیایندهای برآمده از راهبردها در قپیامدها -

دهد الگوی گیری مبنای پژوهش بوده و نشان میگر حزم و جهتمتقن است که نشان

-های مرتبط با رصدگری خاص خود به دنبالای ضمن انجام فعالیتمدیریت رصدخانه

 پردازد که عبارت بودند از:گیری از پیایندهای مدنظر می

 مستضعفین از و حمایت و جذاب دین صحیح نگری، تبلیغپردازی و آیندهنظریه 

سازی ای با راهبرد نظریهالجمع مدیریت رصدخانهسؤال دوم تحقیق: الگوی جمع. 6-2

 بنیادداده

شود که با گفته، الگوی مفهومی پژوهش به صورت زیر ترسیم میبا توجه به مراحل پیشین

یت آزاد از ای خواهد بود که عبارت بود از ذهنچترگستری ضوابط حاکم بر مدیریت رصدخانه

  گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت.تشریفات اندماجی و شفافیت
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عامل ایجابی  29( متشکل از 2های اصلی پژوهش )نمودار الگوی مفهومی به انضمام مقوله

گانه لحاظ های سهگانه در کدگذاری محوری از برایند کدگذاری 6است که ذیل عوامل 

 شود.بندی میسلبی است که ذیل شرایط علی طبقهعامل  6چنین واجد شود؛ هم می

 ای.  سؤال سوم تحقیق: الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه6-3

الجمع تحلیل شود،  پس از پاسخ به دو سؤال پژوهش، اگر این الگو در رویکردی جمع

به  ( خواهد بود و با توجه4( و )2شود؛ الگویی که برآمده از نمودار )صورت زیر ترسیم می به

گر رویکرد پژوهش در تبیین منطقی پردازی است، بیانکدگذاری انتخابی که آغاز مرحله نظریه

 الگو است که پاسخی برای سؤال سوم تحقیق خواهد بود:
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 ای: الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه1نمودار 

تشریفات اندماجی ای با ابتنای بر ذهنیت آزاد از مطابق با کلیات الگو، مدیریت رصدخانه

یابد و شود که ذیل فلسفه خادمیت معنا میگرایی مولد میگیرد که منجر به شفافیتشکل می

شناسی پژوهش یابد که از دل روشاین مجموعه با چترگستری فلسفه اجتماعی اسالم معنا می

وری تعیین گانه کدگذاری مح 6کند، عوامل بخشی میبنیاد قوامیتپردازی دادهنیز وقتی نظریه

شود. در مرحله پایانی نیاز به تأیید روایی پژوهش، اعتبارسنجی فرایند طی شده و الگوی می

 هایافته و هاداده اعتبار و صحت های کیفیالجمع است؛ چرا که در پژوهشمفهومی و جمع

(، چون پژوهش با اکتشاف انجام شده، 2032است )کرسول: پژوهش فرآیند بااهمیت بخش

رویکردها و نگرش محقق و در حیطه تتبعات اوست که نیازمند تأیید آن در سطحی ماحصل 

های معقول و قابل اعتنا است تا جایی که امکان به دست آوردن نتایج یکسان در موقعیت

 (3513 متفاوت و با پژوهشگران مختلف توصیف شود. )هومن،

ها و طبیق عوامل، مقولهبر این اساس، پس از نهایی کردن کدگذاری محوری به منظور ت

نفر مصاحبه شونده در  35ها، تأیید تمامی مفاهیم تا رسیدن به اشباع نظری و کفایت داده
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مرحله بعد از مصاحبه اول با اعمال اصالحات ایشان اخذ شد؛ سپس به منظور اعتبارسنجی 

ز استادان نفر ا 3الجمع برآمده از محتوای تحقیق، در اختیار الگوی مفهومی و الگوی جمع

حوزه و دانشگاه که دارای سوابق مدیریتی بوده و در فرایند مصاحبه قرار نداشتند به عنوان 

دهد ناظران بیرونی قرار گرفت که با جرح و تعدیل، روایی و اعتبار الگو تأیید شد که نشان می

های ولهالجمع را ایجاد نموده در تبیین مقالگوی مفهومی که مسیر حرکت به سمت الگوی جمع

 اصلی پژوهش، از سالمت اعتباری برخوردار است.

 گیرینتیجه . 7

های مهم تاریخ ها و جوامع از سرفصلنفس وجود سازمان و ایجاد ربط منطقی میان سازمان

زندگی بشر بوده و از زمانی که مفهوم حکمرانی و دولت شکل گرفته است، از همان زمان نیز 

فهوم مدیریت در ادبیات عمومی نسق و نضج یافت و به تدریج به تبع مسیر طی شده، معنا و م

های مدیریتی متنوع و حتی متفاوتی مندی آن افزوده شد و طی این دوره سبکبر هیمنه و قواره

 تجربه شده که هر کدام بار معنایی خود را دارند.

-وضعیتها و الگوها وجود دارند، ای گسترده از تئوریدر چنین وضعیتی که مجموعه

شناسی و شناخت تاریخ و مسیر طی شده در تطبیق با اقتضائات زمان و مکان و بافت 

گری سبک مورد نیاز مدیریتی کمک کند؛ لذا تواند در انتخاباجتماعی هر جامعه می -فرهنگی

-تالش شد الگویی جامع و مانع و جمع الجمع ذیل فلسفه اجتماعی اسالم طراحی شود؛ فلسفه

های فرافردیِ وحدت یافته است و سوق دهنده به سبکی طق دین مبین در حوزهای که مؤید من

 از زندگی بر محور محبت و اخالص و مراقبت از احوال همدیگر در مسیر تعالی است.

ای که الجمعی قضیه مدنظر بود، الگوی مدیریت رصدخانهاز طرف دیگر، چون وجه جمع

است، به عنوان حوزه پژوهشی بار شد؛ الگویی  ای از کیفیات رصدگری در علم هیئتاستعاره

زا و گرایی مولد و درونکه با ذهنیتی آزاد از تشریفات اندماجی و با ارائه نمایشی از شفافیت

گیرد، به معناداری زندگی و آرامش قلبی با نگاه به نگر که ذیل فلسفه خادمیت شکل میبرون

 کند.آخرت کمک می
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 ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی... رصدخانهالجمع مدیریت  طراحی الگوی جمع
 

الجمع مدیریت ر و پس از تبیین محتویات الگوی جمعبر این اساس، در پژوهش حاض

نهج البالغه به عنوان اولین  35(، نامه 2های اصلی پژوهش )نمودار ای با مقولهرصدخانه

کد احصا شد؛ در قسمت دوم از کدگذاری، تتبعات  43کدگذاری مورد بررسی قرار گرفت که 

در مرحله سوم با مصاحبه اکتشافی کد احصا شد و  57های پژوهش شده به تعداد و یادداشت

 45مدیران و  عامل از میان دیدگاه 66نفر از مدیران و کارکنان بخش دولتی و خصوصی،  35از 

عامل در مجموع شناسایی شوند که به منظور رسیدن  393عامل از دیدگاه کارکنان احصا شد تا 

م در اختیار تمامی مصاحبه های احصا شده در مرحله دوها نیز شاخصبه اشباع نظری مصاحبه

شوندگان قرار گرفت و به تأیید ایشان رسید؛ عوامل نیز بنا به رعایت جامعیت و مانعیت در دو 

 سطح ایجابی و سلبی کدگذاری شدند.

بنیاد انجام گرفت، کدگذاری محوری انجام پس از این مرحله نیز که ذیل راهبرد نظریه داده

مل سلبی منجر شد تا ضمن مشخص کردن کدگذاری عا 6عامل ایجابی و  29شد که به 

گانه کدگذاری محوری اعمال شود و الگوی  6ای بود، مراحل انتخابی که مدیریت رصدخانه

(، سرانجام 4( و )نمودار 2( ترسیم شود که از دل ترکیب )نمودار 4مفهومی پژوهش )نمودار 

 ( به دست آمد.3الگوی جمع الجمع پژوهش )نمودار 

های ای در دو سطح ایجابی و سلبی و ناظر به مقولهالگوی مدیریت رصدخانه بنابراین،

خادمیت و منشور  فلسفه بر تمرکز اصلی پژوهش به صورتی طراحی و تولید یافته که با

ای نو به اقتضای طراحی، سازماندهی و چینش شایستگان برای مدیریت به ارائه سبک و فلسفه

تواند خأل هرج و مرج و سپردن امور به نااهالن و ای که میدهها بیانجامد؛ حلقه مفقوسازمان

( و ناواجدین شرایط را با ایجاد چرخش نخبگانی و احاله 95: 23ج خمینی، نامحرمان )امام

نمودن امور به اهلش مثل ارجاع به سبک شخصیتی و مدیریتی شهید قاسم سلیمانی به مثابه 

 های عملیاتی این پژوهش تکمیل نماید. یکی از خروجی

سنجی بتوان جامعیت و مانعیت الگو را در قیاس رسد با توجه به گستره شاخصبه نظر می

های الجمع با تمرکز بر مقولهبا سایر الگوهای مشابه که غالباً در حد مدل هستند تا الگویی جمع
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کپارچگی الگو که ماحصل تجمیع چنان که روایی و یاین پژوهش اکتشافی، اثبات نمود؛ هم

جا و این»مطالعات مصری و عصری از منشور مدیریت در نهج البالغه تا اقتضائات زمان 

استاد حوزه و دانشگاه که  3اجتماعی جامعه ایرانی است، با تأیید  -در بافت فرهگی« اکنون

ن شده متناظر با دارای سوابق مدیریتی بودند، به تأیید رسید و مجموع مسیر و نتایج رهنمو

نیازهای انقالب اسالمی در مسیر تثبیت و شتاب حرکت به سمت پیشرفت و تعالی، حاکی از 

 شود.نوآوری پژوهش در قیاس با تحقیقات مشابه قلمداد می
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