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چکيده
با توجه به افق مدنظر در الگوی پایه چارچوب الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت ،مبنیبراینکهه ایهران بایهد در
افق  1444دارای ویژگیهای برجسته جامعه اسالمی و خاستگاه تمدن نوین اسالمی-ایرانی باشهد ،ازیه سهو و
ازسویدیگر مسیر تحقق آن شامل پنج مرحله انقالب اسالمی ،نظام اسالمی ،دولت اسالمی ،جامعه/کشور اسالمی
و امت/تمدن اسالمی ،است و اینکه در حال حاضر ما در مرحله دولت اسالمی قرار داریم ،بنابراین یکی از موارد
بسیار مهمی که برای پیادهسازی مناسب این مرحله (مرحله دولت اسالمی) و گذر از آن به مراحل بعد تا رسیدن
به تمدن اسالمی ضروری است ،برخورداری از سازمانهایی است که عالوه بر انطبها بها ارز ههای اسهالمی-
ایرانی ،نمود عملی آن در عرصه کشور باشند .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف کشف ،توصهیف و تبیهین مهدل
مدیریت ارز بنیان اسالمی-ایرانی انجام گرفته است .بدین منظور بها انجهام محهاحبهههای نیمههسهاختارمند بها
خبرگان و بهرهگیری از رو شناسی نظریه دادهبنیاد ،مدل مدیریت ارز بنیان اسالمی-ایرانهی ظههور یافهت .در
همین رابطه نظریه مدیریت ارز بنیان اسالمی-ایرانی چهار گروه از ارز ها تحت عنهوان ارز ههای مبنهایی؛
ارز های نهادی؛ ارز های حمایتی و ارز های متعالی را در سازمانهای دولتی ایران مطرح مینمایهد کهه در
چهار بُعد سازمانی بستر و زمینه؛ کنشگران؛ ساختار و فرآیندها و هدفها دستهبندی شدهاند.
کليد واژهها :ارزش ،مديريت ارزشبنيان ،مديريت ارزشبنيان اسالمي-ايراني ،الگوي اسالمي-ايراني پيشرفت.

 . 1دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،ایران .نویسنده مسئول ،ایمیلa.r.mirakhori@gmail.com :
 . 2استادیار گروه مدیریت دولتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 . 3دانشیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 . 4استادیار گروه مدیریت دولتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران

مقدمه
این حقیقت تلخی است که تقریباً سازمانهای دولتی نسبت به آنچه که باید باشند ،کمتر
تغییر میکنند (نکوئی مقدم و بهشتیفر .)33 :1331 ،این در شرایطی است که آنهها بایهد پاسهخگوی
مطالبات و انتظارات رو به افزایش جامعه باشند .ازسویدیگر جهان تبدیل به مکانی نامعلوم
و پیچیده شده است؛ در این شرایط تنها سازمانهای یادگیرنده زنده خواهنهد مانهد .در ایهن
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رابطه نظریهپردازان متعددی به ویژگیهای اصلی سازمانهای یادگیرنده و چگهونگی ایجهاد
آنها پرداختهاند .اغلب این نظریهپردازان چشمانداز مشهتر  1و ارز ههای مشهتر  2را بهه
عنوان یکی از ارکان سازمانهای یادگیرنده مطرح کردهاند .هر چند کمتر توانستهانهد الگهوی
عملی و کاربردی مشخحی را برای ایجاد نگاهی مشتر

در این رابطه ارائه کنند

(بالنچهارد و

اوکانر)1313 ،؛ چراکه هر عضوی از سازمانهای دولتی دارای ارز های خاص خود میباشهد
که در انجام وظایف و فعالیتهای وی اثرگذار است؛ ولی ایهن ارز هها لزومهاً بهین همهه
اعضای سازمان یکسان نبوده و جنبه مشتر ندارند .به این ترتیب برای ایجاد همهاهنگی و
وحدترویه در حرکت بهسوی ی

مطلوب جمعی و عمهومی از سهوی کهارگزاران بخهش

دولتی ،باید معیارهای ارزشی بهصورت منظم و منضبط در اختیار همه آنان قرار گیهرد و بهه
نوعی در آنها نهادینه شود (الوانی.)15 :1311 ،
اداره امور عمومی نوین نیز ،این ایده که مدیران عاری از ارز اند یا اینکهه نظریههههای
اداری ،مدلهای عاری از ارز اند را مورد چالش قرار میدهد و بیان میکند که در جامعهه
امروزی ،هر مدیر دولتی باید از نقشی که ارز های شخحی در رفتار اداری او ایفا میکند،
آگاه باشد؛ زیرا کارگزاران و نظریههایی که آنها بهکهار مهیبرنهد ،عهاری از ارز

نیسهتند و

نمیتوانند چنین باشند .از اینرو ،جهتگیریهای ارزشی و دیدگاه هنجاری آنها ،فعالیتهها
و تحمیمگیریهای آنها را و همینطور واقعیتههای اجتمهاعی آینهده را تحهت تهقثیر قهرار
می دهد .بنابراین مهدیران دولتهی بایهد هنگهام فعالیهت در سهازمانههای دولتهی نسهبت بهه
ارز هایی که رفتار آنها ایجاد مهیکنهد و یها تغییهر مهیدههد ،توجهه و دقهت نظهر داشهته
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1. Shared Vision
2. Shared Values

باشند(داناییفرد و الهوانی)1315 ،؛ چرا که فلسفه مهدیریت در جههان نیهز بهه سهمت ارز هها و
ارز محوری در حال حرکت میباشد بهطهوریکهه فلسهفه مهدیریت بهر پایهه ارز هها،1
جدیدترین فلسفه مدیریتی است که بعد از فلسفه مدیریت بر پایه ضهوابط 2و مهدیریت بهر
پایه هدفها 3شکل گرفته و مورد توجه فراوان قرار گرفته است (شکل .)1
عالوه بر این ،شالوده و سنگ بنای هر نظام سیاسی و اجتماعی و قوام و اسهتمرار آن در
ارز هایی است که بر آن تقکید دارد .پس بهطور طبیعهی و منطقهی ،حکومهتهها بایهد در
حفظ و پاسداشت ارز های شان ،تمام همت خود را محروف ساخته و نسبت به تحوالتی
انقهالب اسههالمی ایرآنکههه توانسههته اسههت تحههول بنیههادین و فراگیههر در ایههران و بازتههاب و
دستاوردهای جهانی فراوانی به همراه داشته باشد (حاجی صادقی ،)1333 ،از این قاعده مسهتننی
نیست .به همیندلیل ،حفظ و بقای انقالب اسهالمی ایرآنکهه نظهامی الههی و ارز محهور
است نیز همانند هر نظام دیگری متکی بر حفظ و استمرار ارز هایی است کهه براسها
آن شکل گرفته است و این مدیران و کارگزاران آن در سازمان های دولتهی هسهتند کهه از
طریق کارکردها و عملکردهایشان ،وظیفه اصهلی در حفهظ ارز هها و تحقهق اههداف و
آرمان های انقالب اسالمی را بر عهده دارند .هر چه کارکرد این گروه مفید و منبهت و در
راستای ارز ها و اهداف انقالب اسالمی باشد ،یکای

مردم به نظام اسهالمی دلگهرمتهر

می شوند و از آن حمایت و پشتیبانی می کنند؛ اما اگر کارکردهای ایهن گهروه نامناسهب و
نامطلوب باشد ،به مرور زمان یق
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که در ارز های آنها موثرند ،حساسیت نشان دهند (عظیمهی شوشهتری .)1334 ،در ایهن راسهتا،

و دلسردی به نظام اسالمی را در مردم نهادینه می کنند

و منجر می شوند که در عرصه های مختلف سیاسی ،اجتمهاعی ،فرهنگهی و غیهره از نظهام
پشتیبانی مناسب را انجام ندهند و در نهایهت بها حالهت بهی تفهاوتی بهه نظهام اسهالمی و
ارز های آن بنگرند.

)1. Management by Values (MBVs
)2. Management by Instructions (MBI
)3. Management by Objectives (MBO

213

3- MBV

مدیریت بر پایه ارز ها
(مدیریت ارز بنیان)

2- MBO

مدیریت بر پایه هدف ها
1- MBI

مدیریت بر پایه ضوابط
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 1115میالدی

تاکنون

 1115میالدی

 1155میالدی

شکل  -5سه فلسفه مديريتي از زمان ظهور انديشه مديريت علمي تاکنون

حفظ ارز ها و تحقق اهداف و آرمان های متمایز و متعالی انقالب اسهالمی منهوب بهه
استفاده از الگهوی مهدیریتی اسهت کهه حرکهت در چهارچوب ارز ههای آن را بتوانهد در
سرلوحه برنامهها و اقدامات خود قرار دهد .پر واضح است که چنین الگهویی نمهیتوانهد از
مبانی فکری و تمدنی غرب نشقت بگیرد .پس اگر بتوان چنین الگویی که با مشخحههههای
فرهنگ اسالمی-ایرانی همسو ،سازگار و هماهنگ باشند ،ارائه کرد ،در اصل به توسعه علهم
اسالمی-ایرانی کم

شده و یکهی از خهههای مههم موجهود در فضهای کنهونی کشهور را

برطرف خواهد ساخت.
بنابراین ،با توجه به افق مهدنظر در الگهوی پایهه چهارچوب الگهوی اسهالمی-ایرانهی
پیشرفت ،مبنی براینکه ایران باید در افق  1444دارای ویژگی های برجسته جامعه اسهالمی
و خاستگاه تمدن نوین اسالمی ایرانی باشد ازی سو و ازسوی دیگر اینکه مسیر تحقق آن
شامل پنج مرحله انقالب اسالمی ،نظام اسالمی ،دولت اسالمی ،جامعه/کشهور اسهالمی و
امت اسالمی می باشد و در حال حاضر ما در مرحله دولت اسالمی قهرار داریهم

(خامنهه ای،

 )1311؛ پس یکی از موارد بسیار مهمی که برای پیاده سازی مناسهب ایهن مرحلهه (مرحلهه
دولت اسالمی) و گذر از آن به مراحل بعد تا رسیدن به تمهدن اسهالمی ضهروری اسهت،
برخورداری از سازمان هایی است که عالوه بر انطبا با ارز های اسالمی-ایرانی ،نمهود
عملی آن در عرصه کشور باشند و این مهم از طریهق پیهاده سهازی مهدیریت ارز بنیهان
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میتواند محقق شود.

ماهيت ارزش
واژه ارز  1در حوزههای مختلف معهانی متفهاوتی دارد .بهرونکن در سهال  1111اظههار
داشت که ارز ها احتماالً مبهمترین زمینه متغیرههای تفهاوت فهردی از جملهه توانهاییهها و
ویژگیهای شخحیتی هستند .با این حال مدیریت بر ارز های افراد از آن جهت مههم اسهت
که مکرراً این ارز ها در اهداف و تحمیمات بلندمدت مؤثر هستند (چالدورای.)113 :1331 ،
از ارز

در زبان انگلیسی به « »Valueیا « »Axiomبه معنای رتبه ،قدر و گرامی داشهتن؛

در زبان فرانسه به « »Velourبه معنای قیمت ،مقدار و ارز و در زبان عربی از آن بهه «قیمهه»
مفاهیم پایهای محسوب میشود که معنی آن از درون معنی لغوی خود واژه تها حهد زیهادی
برای اکنریت اعضای ی

جامعه در شدنی است؛ بنابراین ،به سختی میتوان ی

تعریهف

بیرونی برای آن به دست آورد .در واقع ،مفهوم ارز ها ،از مفاهیم سهل و ممتنع است کهه
ارائه ی

تعریف علمی جامع و مهانع بهرای آن دشهوار اسهت (رفیهعپهور .)213 :1313 ،بها ایهن

اوصاف ،بسیاری از محققین از جمله :آلپورت ،فیدر ،هافستد ،اینگلههارت ،کهان ،کالخهون،
موریس ،روکیچ ،رابینز ،اسکات ،شوارتز ،بیلسکی ،اسمیت و گلو و جاچ ،اقدام به تعریف
ارز

کردهاند که به برخی از آنها در ادامه ،اشاره شده است (همتی:)33-32 :1314 ،

 ارز ها عقایدی با مضمون احساسی هستند که گاهی بها آنچهه در فرهنهگ موافهق
عقل در نظر گرفته میشوند ،ناسازگارند.
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تعبیر میشود (علی احمدی و علی احمدی .)2 :1333 ،از آنجا که مفهوم ارز  ،در اکنهر زبهانهها از

 ارز ها انگیزنده هستند و اهدافی مطلوب را که افراد کوشش میکنند به آنها برسند
یا موقعیتهایی که میخواهند از آنها اجتناب کنند ،مشخص میکنند.
 ارز ها استانداردها یا شاخصهایی را برای موفقیت و شکست ارائه میدهند.
 ارز ها بر موقعیتها فائق میآیند.
 ارز ها اهداف انتزاعی هسهتند کهه طبیعهت مجردشهان آنهها را از مفهاهیمی چهون
هنجارها و نگر ها متمایز میکند.
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1. Value

 ارز ها به واسطه اهمیتی کهه نسهبت بهه یکهدیگر دارنهد ،نظهام طبقههبنهدی شهده
پیوستهای از اولویتها را تشکیل می دهند که اغلب برای افراد و گهروههها بهینظیهر
است .این سلسله مراتب ارز ها ،آنها را از هنجارها و نگر ها متمایز میکند.
در پارادایم اسالمی ،خداوند حاکم مطلق است و او خالق ،حافظ و مدیر جههان هسهتی
است .بنابراین هر چیزی متعلق به اوست و کردار و اندیشه هر انسانی باید در جهت رضای
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او باشد .انسان ها نیز برای اینکه ارزشمندی خود را اثبات کننهد ،بایهد از خواسهت خداونهد
پیروی کنند و خحلتهای او را از طریق تجسم ارز های متعالی اسالم به وسیله آمهوختن
و عمل مداوم و مستمر متجلی سازند(داناییفرد و الوانی .)115-112 :1315 ،بههمیندلیل اسهت کهه
در دیدگاه امام خمینی(ره) ارز ها باید براسا
از خود ارز
آنکه این ارز

معیارهای الهی باشند تا اینکهه منبهع ارز ،

باالتر باشد .از نظر ایشان هر چه که مبنای آن الهی باشهد ،ارز

دارد ،حهال

دینی ،یا ارز

فرهنگهی و

تحت هر عنوانی مانند ارز

اجتماعی یا ارز

غیره باشد .ایشان بیان مهی کننهد کهه مها معیارهها را بایهد معیارههای الههی قهرار دههیم؛ در
ارز های الهی ،راه بهسوی انبیا و ائمه(ع) است؛ درحالیکه در ارز های مادی ،راه بهسوی
شیاطین است .در نتیجه ،آنچه ارز

دارد ،ارز

از طریق انبیاست (سهنگری .)13 :1313 ،بایهد

توجه داشت که حوزه ارز ها در دیدگاه اسالمی به حکمیت عملی مربوب میشود یا علهم
به اینکه رفتار و کردار آدمی یعنی افعال اختیاری او بایستی چگونه باشد یا چگونه نباشد؛ به
عبارت دیگر سخن از «بایدها» یا «نبایدها» یا همان ارز ها اسهت .امها در حکمهت نظهری
سخن از «هستها» و «استها» است (فهیمی.)31 :1315 ،
مديريت ارزشبنيان
مدیریت بر پایه ارز ها (مدیریت ارز بنیان) فلسفه مدیریتی است کهه در دههه 1135
میالدی پدیدار شد و با نگار

کتابی با همین عنهوان توسهط بالنچهارد و اوکهانر در سهال

 1111رسمیت یافت و به سرعت مورد استقبال سازمانههای پیشهرو واقهع شهد .آنهها بیهان
داشتند که سازمان های پیشرو ده ویژگی مشهتر دارنهد کهه یکهی از آنهها ،تاکیهد بهر یه
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مجموعه از اصول سازمانی مشتر و پایدار است .این اصول در واقع ارز ههای سهازمانی

مشترکی هستند که به منابهی «چسب» سازمانی عمل میکنند .آنها رمز موفقیهت سهازمانهها
برای پابرجایی و ماندگاری در دریای متالطم تغییرات را در توجهه بهه ارز هها بهه عنهوان
مبنای فلسفه نوین مدیریت بیان داشتند .در ایهن فلسهفه نهوین مهدیریتی ،ارز هها شهالوده
مدیریت را می سازند و وظیفهه محهوری مهدیران ارشهد سهازمان بهه جهای ههدفگهذاری،
شفافسازی «نظام ارزشی» سازمان و نهادینهسازی ارز ها در قلوب کارکنان

است(ملکهیفهر،

ملکیفر و فخرایی .)221 :1313 ،بنابراین ،بهه تشهریح چگهونگی پیهادهسهازی مهدیریت ارز هها
پرداختند .البته باید اشاره داشت که آنها در خحوص اینکه ارز ها چه مواردی مهیتواننهد
بر این ،مفهوم ارائه شده توسط آنها متمرکز بر ارز ها از منظر سازمانهای خحوصی است
تا سازمان های دولتی؛ پس بسط این مفهوم جهت پیادهسازی آن در سازمانههای دولتهی بها
توجه به ساختار و کارکردهایشان ضرورت دارد .اگر چه فلسفه مدیریت از راه ارز هها از
بهترین سازگاری با رویکرد اسهالمی بهه مهدیریت مطهرح اسهت و ابهزار علمهی مهؤثری را
بهمنظور راهبری جامعه و سازمانها بهر پایههی ارز ههای اسهالمی را در اختیهار مها قهرار
می دهد؛ اما منشق پیدایش آن در دنیای غرب بوده است؛ بههمینجهت ضرورت بومیسهازی
و تطبیقپذیری آن با مبانی فرهنگ اسالمی-ایرانی وجود دارد.
روش پژوهش
در این پژوهش از رو
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باشند ،صحبتی به میان نیاوردند و شناسایی آن را به عهده سازمانها واگذار کردهاند .عهالوه

نظریه دادهبنیاد استفاده شده است .بهمنظور جمهعآوری دادههها

نیز از محاحبههای نیمه ساختارمند 1بهره گرفته شده است؛ زیرا در نظریههسهازی دادهبنیهاد،
محاحبهها مطلوبترین نوع داده هستند (گلیهزر و ههالتون .)2551 ،2رو

نمونههگیهری در ایهن

رویکرد نیز تابع قواعد استراتژی نظریه دادهبنیاد میباشهد .بهه همهین منظهور ابتهدا از شهیوه
نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) 3و سپس از شیوه نمونهگیهری گلولهه برفهی 4اسهتفاده شهده
1. Semi-Structured Interviews
2. Glaser & Holton
3. Purposive or Judgmental Sampling
4. Snowball Sampling
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است .حجم نمونه ،در حین کار مشخص شده و پژوهشگر تا زمانی بهه گهردآوری موردهها
پرداخته که میزان اطالعات جدید یا تنوع موردهها ،کامهل شهده اسهت .در اینجها اصهل بهر
گردآوری موردها تا رسیدن به نقطه اشباع اسهت (نیهومن .)412 :1312 ،در جهدول  1اطالعهات
محاحبهشوندگان (خبرگان) ارائه شده است.
جدول  -5پنل مصاحبهشوندگان
فحلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1311

کد
مصاحبه
شونده

کد
مصاحبه
شونده

سوابق کاری
 عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین

(ع)

Q1

Q2

 مدیرعامل سابق سازمان اقتحادی آستان قهد

Q4

 رئیس سابق دانشگاه پیام نور حسن آباد

 عضو هیهات علمهی دانشهگاه پیهام نهور مرکهز
Q5

دماوند

 معاون دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت

Q6

دانشگاه پیام نور استان تهران

Q7

Q9

اسالمی ایرانی پیشرفت

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات دانشگاه امهام
صاد (ع)

Q11

 مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی اسهتان
تهران

 عضو سابق شورای هماهنگی تبلیغات اسهالمی
استان تهران
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اسالمی (دفتر تبلیغات اسالمی حوزه عملیه قم)

 عضو اندیشکده سیاست مرکز الگهوی اسهالمی
 کارشههنا

Q8

Q10

و پژوهشههگر ارشههد مرکههز الگههوی

اسالمی ایرانی پیشرفت

 مدر

 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت ایران

دماوند

ایرانی پیشرفت

عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 عضو اندیشکده آمایش بنیهادین مرکهز الگهوی

 عضو هیهات علمهی دانشهگاه پیهام نهور مرکهز
 عضو هیات علمی پژوهشگاه علهوم و فرهنهگ

 عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

 مدیر کل سابق دفتر پشتیبانی و حمایت آموز

 رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره)
ایرانی پیشرفت

 عضو هیهات علمهی دانشهگاه پیهام نهور مرکهز
Q3

اسالمی تهران مرکز

 عضو اندیشکده سیاست مرکز الگهوی اسهالمی

رضوی

پردیس

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

 رئههیس دانشههکده علههوم سیاسههی دانشههگاه آزاد

 از بنیانگذاران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء
 معاون سابق وزیر نیرو در امور آب و آبفا

سوابق کاری

دانشگاه

 عضو هیهات علمهی دانشهگاه پیهام نهور مرکهز
قائمشهر

دقت علمی یا استحکام این پژوهش نیز هماننهد آنچهه در پهژوهشههای کیفهی مرسهوم
است ،صورت پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1تثليث (استفاده از روش ها و مراجع مختلف براي مطالعه در مورد يك پديده) :از
طریق انتخاب محهاحبهشهوندگان از  3دسهته عمهده از اسهاتید دانشهگاهی؛ مهدیران
دولتی؛ پژوهشگران و دستاندرکاران رشته مدیریت که آشهنا بهه الگهوی اسهالمی-
ایرانی پیشرفت بودند ،انجام شد.
 .2تحليل دادههاي کيفي با بهرهگيرري از نررمافرزار :بهه همهین منظهور از نهرمافهزار
 .3پژوهشگر مستقل :برای اجتناب از سوگیریهای عمدی یا غیرعمهدی پژوهشهگر در
تحلیههل و تفسههیر دادهههها ،از ی ه

«پژوهشههگر مسههتقل» بهههمنظههور بررسههی دادهههها

وتحلیلهای پژوهش استفاده شده است.
 .4استفاده از نقلقولها :به همین منظور تال

شده است تا منتخبی از نقهلقهولههای

محاحبه شوندگان ارائه شود که این اقدام مؤید «تطبیق» دادهها با مفهاهیم و مقهوالت
ظهور یافته در پژوهش میباشد.
 .1اصالحپذيري :در طی فرآیند تحلیل دادهها و کدگذاریها ،با رفت و برگشهتههای
فراوان از کدها به مفاهیم و مقوالت و بالعکس و مشاهده دادهها و نشانههای جدیهد
تا رسیدن به غنای نظری و ظهور نظریه نهایی ،انعطاف وجود داشته است کهه منجهر
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 MAXQDAاستفاده شده است.

به این شده تا نظریه و اجزای آن پیوسته اصالح و بهبود یابد.
یافتههای پژوهش
در این بخش به توصیف گامهای تحلیل دادهها ،مشتمل بهر کدگهذاری بهاز ،محهوری و
انتخابی و تدوین ی

الگوی منطقی یا ی

توصیف بحری از نظریهه تولیهد شهده براسها

رهیافت نظاممند در نظریه دادهبنیاد پرداخته شده است.
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کدگذاري باز
برای انجام کدگذاری باز ،پژوهشگر به دنبال آن است که فرآیند ظهور نشانههها ،مفهاهیم
و مقوالت به همراه روابط بین آنها را که طی فرآیند رفت و برگشتی مستمر و نسبتاً طوالنی
تحلیل دادهها از میان حجم انبوهی از دادهها استخراج شده را به زبهانی سهاده و قابهل فههم
بیان کند .از اینرو از رو

«نمونهآوری »1که منتخبی از محادیق (گزارههها) ککهر شهده در

فحلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1311

محاحبهها میباشد ،استفاده کرده است (گیبسون و براون.)2551 ،2
شایان ککر است به دلیل حجم باالی محادیق ،به ککر  25نمونه از آنها در جدول  2اکتفا
شده است.
جدول  -8استخراج مفاهيم از نشانهها
مفاهيم

نشانهها (مصادیقي از مصاحبهها)
خُب انقالب اسالمی یه بحث خاصی داره که نه شهرقی و نهه غربهی ،یعنهی بهه
ظرفیتهای خود اتکا کنیم.
ما در سازمانهای دولتیمون نیاز داریم افهرادی باشهند کهه روحیهه جههادی رو
بهش ایمان داشته باشند و عمل کنند.
عحاره مدیریت دولتی توجه به منفعت عامه است .این منفعت عامهه االن دیگهه
شده منفعت خاصه.
فسادناپذیری یا بهتر بگم ،عدم وجود فساد و برخورد با فساد هم مهمه.
یه

مههدیر ارز مههدار بایههد همههواره خیرخههواه کارمنههدانش باشههه ،خیرخههواه

جامعها

باشه.

شما اگر االن تو ی

کشور اروپایی بری ،احترام به قانون االن یه ارز

است.

االن مشکل مردم چالش کارایی است.
باید با حُسن خلق با ارباب رجوع برخورد کنم.
به پاسخگویی مسئولین نسبت به مردم و جامعهه و مسهئولیتپهذیری آنهها ههم
میتونیم اشاره کنیم.
اخالص از کارهای ما دور شده است.
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کد
مفاهيم

خود اتکایی

CO2

روحیه جهادی

CO11

منفعت عامه

CO18

فسادناپذیری

CO24

خیرخواهی

CO29

قانونمداری

CO35

کارایی

CO43

حُسن خلق

CO49

پاسخگویی

CO52

اخالص در عمل

CO74

1. Exemplification
2. Gibson & Brown

نشانهها (مصادیقي از مصاحبهها)

مفاهيم

امروزه بعضی وقتها صندلی ها کار خودشون رو می کنند و بهتهرین افهراد ههم

گذری دانستن

منحرف شدند.

پُست و مقام
پرهیز از

متقسفانه ما روی آوردیم به اشرافیگری.

اشرافیگری

بحث داشتن بینش و بحیرت هم مهم است بهه ویهژه در نظهامی کهه مبهانی آن
اسالمی است.
بیشترین مطالبه امروز مردم ما اینه که چرا شرایط برای من سخته ولی برای اون

بینش و بحیرت
شرایط یکسان برای

آقازاده ،نماینده ،اینطور نیست.

ارتباب مستمر با
مردم

باید با مردم حرف زد ،با آنها ارتباب برقرار کرد ،ارتباطی از جنس صداقت.
تو سازمان فرقی نداره که من مدیرم یا کارمند .باید همه خود را مکلف به
یادگیری بدونند .اینگونه سازمانی یادگیرنده میشه ،البته بایهد آمهوز
بدهیم .هیچ کاری نبوده که بدون آموز

ههم

اجهرا شهده باشهه و موفهق بهوده

باشه.
مهمترین مهارت هایی هم که ما در این بحث دیدیم ،مهارت تحمیمگیری است،
مهارت حل مساله است.
امروز خالقیت ی

فاکتور بسیار مهم در پیشرفت کشورها ،سهازمانهها و افهراد

به حساب مییاد.

مفاهيم
CO92

CO121

CO149

CO156

CO177

صداقت

CO178

یادگیری مستمر

CO189

آموز

پیش از
اجرا

CO190

مهارت
تحمیمگیری و حل

CO212

مسقله
خالقیت

CO213
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همه

کد

در این پژوهش بیش از  255مفهوم گویا و مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شهد کهه
به عنوان مبنای شکلگیری سطح باالتر (مقوله ها) قرار گرفتند .در جدول  3نیز ،مقولههههای
اححاء شده از کنار هم قرار گرفتن مفاهیم را مالحظه میکنید.
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جدول  -9استخراج مقولهها از مفاهيم
کد
مفاهيم

مفاهيم

مقولهها

کد

کد

مقوله

مفاهيم

بههههرهبهههرداری
CO64

CO88

کارآمهههههههد و

CO138

عادالنه
انجههام کههار بههه

اجتنههههههاب از
کارایی

CA1

CO151

فحلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1311

CO43

کارایی

CO220

کارآمدی

CO160

تقویههت فضههای

CO30

آزادی مسئوالنه

آزاد جهت بیهان
نظرات

CO6

CO45

آزاد اندیشی

ایجههاد فضههای

آزادی فکههههر و

رو هههههههای
ناسالم

CO24

CO66

راه های پیشگیری
از جرم

بهتههرین شههکل

مقوله

طراحی و اجرای

ممکن

CO139

مفاهيم

مقولهها

کد

CO170
آزادی
مسئوالنه فکر

CA2

CO128

و بیان
CO207

بیان

CO124

آزادی بیان

CO193

مردمگرایی

CO98

CO12

خدمتگزاری

CO117

CA18

فسادناپذیری
پرهیز مسهئوالن
از فساد
شفافیت
اصههالح نظههام
آموز
پاسهههههداری از
ارز ها
پایبنهههدی بهههه
ارز ها
اعتقهاد و التهزام

CO108

فسادناپذیری

عملههههی بههههه
ارز ها

نهادینهسازی
ارز ها

CA19

مراقبههههههت و
صههههههیانت از
ارز ها

CO209

CO210
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CO55

خوشههرویی بهها
مردم
شهههنونده درد و
دل مردم
در مشههکالت
مردم

مردمگرایی

CA3

CO105

CO134

CO195

نهادینهههسههازی
ارز ها
زنده نگه داشتن
ارز ها
مشورت جمعی
با نخبگان
مشورت با افراد
مناسب

مشورتپذیری
از اهل فن

CA20

کد
مفاهيم

مفاهيم

مقولهها

کد

کد

مقوله

مفاهيم

CO146

مهربانی با مردم

CO198

CO217

مردمی بودن

CO196

CO225

خدمت به مردم

CO77

مقولهها

مفاهيم

کد
مقوله

مشهههورت بههها
دیگران
آزمههههههههایش
کارکنان قبهل از
بکارگیری

CO133

CO158

عمومی
مردمساالری

CO186
مردمساالری
دینی

CA4

اتکا به آرا مردم

CO145
CO33

مراقبههههههت از
کارکنان

نظارت مستمر
و هوشمند

CA21

مراقبت مسهتمر
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CO1

اتکهها بههه آرای

آزمایش مدیران

از کارگزاران
نظارت مستمر

عههدم وابسههتگی
CO111

بههه کشههورهای

CO106

سادهزیستی

بیگانه
CO173

اسهههههتقالل در
عمل
توجههههه بههههه

CO168

CO97

ظرفیهههتههههای
داخلی

استقالل همه
جانبه

CA5

CO20

استقالل

CO21

CO169

خودکفایی

CO69

CO2

خود اتکایی

CO28

CO3

CO5
CO4
CO119

دنیاطلبی
صرفهجویی
دوری

CO42

گذشتگی

از

اسراف
نیل به کفاف

التزام عملی به

مبههههارزه بهههها

حد کفاف در

CA22

معیشت

کاخنشینی
دوری

از خهههههههههود

از

اسهههههههراف و
تجملگرایی

اینار و فداکاری
نوع دوستی

پرهیههههههههز از

CO107
حرکتهای
اینارگرانه

CA6

CO121

قناعت
پرهیههههههههز از
اشرافیگری
التزام عملی بهه

CO82

عبهههههههههور از
محدودیتها

CO140

حههد کفههاف در
معیشت
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کد
مفاهيم
CO148

CO208

مفاهيم

مقولهها

مقوله

مفاهيم

تمرکههههز بههههر

CO71

اهداف مشخص
تمایههههل بههههه

CO54

پیشرفت و رشد
آرمانگرایی

CO205

کد

کد

CO110

فراوانی
وفههور نعمههت
برای همگان
طبقههههههاتی در
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جامعه
CO118
CO141
CO144

ترسههیم افههق و

CO129

چشمانداز
راستگویی

CO37

بکههارگیری افههراد

CO137

راستگو و وفاپیشه

مقوله

کاهش شهکاف

CA7

هدفمندی

مفاهيم

مقولهها

کد

محرومیتزدایی

CA23

ریشه کن شهدن
فقر
محرومیتزدایی
توانمندسهههازی
مناطق محروم
ساختار اجرایی

CO176

اعتمادسازی

CO147

همسههههو بهههها
ارز ها

CO180

اصالح سهاختار

پرهیههههههههز از

CO123

مخفیکاری

اجرایههی منطبههق
با ارز ها

CO36

درستکاری

CO179

روراستی

CO41

CO166

وفای به عهد

CO130

CO120

وفاداری

CO142

CO143

وفا پیشگی

CO114

CO178

صداقت

CO76

CO68

تعاون

CO164

اعتمادسازی

CA8

CO152

ساختار اجرایی
منطبق با

CA24

ارز ها

اصالح سهاختار
اجرایی
مبارزه با فساد
ریشه کن شهدن
فساد
مبههههارزه بهههها

مبارزه بی قید و
شرب با فساد

CA25

مفسههههههدان و
خیانتکاران

214

CO85

کسب آگاهی بهاال

رهبری

به موضوع قبل از

اثربخش

تحمیمگیری

CA9

CO171

پرهیههههههههز از
ریاکاری
پرهیز از ظهاهر
زدگی
خود کنترلی
خودسازی

تهذیب نفس

CA26

کد
مفاهيم
CO182

CO183

CO86

CO84

CO219

مقوله

مفاهيم

توانهههایی کهههار
گروهی
توانههایی تربیههت
نیروی انسانی

مفاهيم

CO181

تهذیب نفس

CO60

مدارا

مقوله

رحمههههههت و

تحمیمگیری بهه

CO62

موقع

اخههههوت بهههها
مسلمانان

پیشرو بودن

CO61

پیشرو در صهحنه

CO49

عمل و اجرا
مشههارکت دادن

CO80

افراد

CO38

مشارکتپذیری

CO48

CO216

مدیریت بحران

CO154

CO214

مدیریت زمان

CO63

حُسن خلق

CA27

هههمزیسههتی بهها
همنوعان
حُسن خلق
الگههوبرداری از
(ع)

امام حسین

حمایههههههت از
مستضعفان
حمایههههههت از
مظلومان

ظلمستیزی

CA28

مقابله مقتدرانهه
با دشمنان

مههههههههههارت
CO212

تحمیم گیهری و

CO7

ظلمستیزی

حل مسقله
CO184

توانههایی جههذب

CO101

نیروی انسانی
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CO19

مفاهيم

مقولهها

کد

کد

مقولهها

کد

مشهههههههارکت
اجتماعی

توانهههههههههایی
CO185

بکارگمهههههاری

CO14

والیتمداری

نیروی انسانی
CO187

CO215

CO153

انگیز

CO9

مههدیریت منههابع

CO100

انسانی
توحیدگرایی

خداباوری و
خدامحوری

همبسههههههتگی
اجتماعی

بلوغ جامعه

CA29

مطالبهههگههری از
مسئوالن
اصههالح فرهنههگ

CA10

CO102

زد و بنههههههد در
جامعه
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کد
مفاهيم
CO163

CO201

CO79

مفاهيم

مقولهها

کد

کد

مقوله

مفاهيم

کار برای رضای

CO15

خدا
امیههد بههه فضههل

CO175

الهی
در راه خههههههدا

CO211

بودن

مقوله

بلوغ پیروان
داشههتن روحیههه
عذرخواهی
فروتنی
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الهههی دانسههتن
CO13

تکهههههههالیف و

CO90

افتادگی

مسئولیتها
CO22
CO222

CO206
CO31

CO32

الهههی دانسههتن
همه دستاوردها
خداباوری

CO191

برقراری تعامهل

CO91

مناسب
ارتبههاب مسههتمر

CO103

با ارباب رجوع

CO104

با همکاران

مسهههئوالن بههها

CO177

ارتباب قلوبی
و موثر

CA11
CO172

CO218

با مردم
و عمیهههق بههها

CO165

CO96
CO56

روحیه جهادی

راحتطلبی
تمرکز بر کهار و
مسئولیت

و خودپسندی
پرهیههههههههز از
قدرتطلبی
برنامهمحوری

شههاخصهههای

برنامهمحوری

CA31

و برنامههههههای
باالدستی

ارتبههاب مسههتمر

پرهیههههههههز از

پرهیز از غهرور

توجه به اسهناد

همکاران
CO11

فروتنی

CA30

خودبینی

برنامه

ارتباب دوسهتانه
CO51

پرهیههههههههز از

تواضع و

حرکههت طبههق

ارتبههاب قلههوبی

ارتباب و پیونهد
CO99

CO23

جامعه
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مفاهيم

مقولهها

کد

CO39
تال
خالحانه و

CA12

CO67

بیوقفه
CO221

ریس ه پههذیری
هوشمندانه
پرهیههههههههز از
محافظهکاری

شجاعت و
جسارت

CA32

شهههههجاعت و
جسارت
انضهههههههههباب
اجتماعی
رعایت قانون از
سوی همه

قانونمداری

CA33

کد
مفاهيم
CO95

مفاهيم
تال

مقولهها

کد

کد

مقوله

مفاهيم

و پشتکار

CO35

اخهههههالص در

مفاهيم

CO213

CO202

سختکوشی

CO72

ابتکارات جدید

CO203

خستگیناپذیری

CO73

CO155

جوانگرایی

CO174

CO74

جوانان

خالقیهههههت و

نوآوری

پههههههههذیر
مسئولیت
مسئولیتپذیری

مسئولیتپذیری
و پاسخگویی

کهنهههههههههی و

CO52

CA34

نوآوری

عههدم انتخههاب
CO115

خالقیت و

CA35

پاسخگویی

سلیقهای مدیران
ارزیابی براسا
CO116

معیارهههههههها و

CO65

مهههال ههههای

تفکهههههههههر و
عقالنیت

مشخص
انتخاب براسا
CO161

بینش و

معیارهههههههها و

مدیریت

ارز هههههههای

جانشینپروری

CA13

CO78

اعلمیت فکری

بحیرت

CA36

مشخص
CO47

تخحصگرایی

CO149

CO25

شایستهساالری

CO81

CO53

مههههههههدیریت

CO40

استعدادها

بیههههههههنش و
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CO199

اعتمههههاد بههههه

CO50

مقوله

قانونمداری
خالقیت

عمل

مقولهها

کد

بحیرت
اجههرای قههوانین
اسالمی

اسالمگرایی

CA37

اسالمگرایی

ایجههاد فضههای
CO204

رشهههد بهههرای

CO83

آخرتگرایی

استعدادها
CO150
CO87

جانشینپروری
آموز
عمل

قبهل از

CO89
یادگیری
مستمر

CA14

CO58

پرهیههههههههز از

معنویت

CA38

کارهای حرام
ایمان به غیب
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کد
مفاهيم
CO189
CO190

CO92

مقولهها

مفاهيم

کد

کد

مقوله

مفاهيم

یادگیری مستمر
آموز

CO200

پیش از

CO57

اجرا
گذری دانسهتن

CO127

پُست و مقام

مفاهيم

مقولهها

کد
مقوله

تقوای الهی
معرفهههت بهههه
حقایق
دینداری

دلسوزی نسبت
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CO159

بهههه منهههابع در
اختیار

CO10
امانتداری

CA15

CO27

امانتداری

CO94

CO223

حفظ بیتالمال

CO34

CO135

تبلیغ عملی دین

CO162

معنویت
حل مشهکالت
جامعه
پرهیههههههههز از
منفعههتطلبههی
شخحی

CO17

رواج اخههههال
فاضله

توجه به منهافع
مردم و جامعه
اجتناب از امیال

رواج اخال
فاضله

CA16

CO197

شخحهههههی در
کارها

تههههههههههرویج
CO136

آمههههوزههههههای

CO18

منفعت عامه

اخال اسالمی
CO75

تمرکززدایی

CO29

CO194

حقگرایی

CO59

خیرخواهی
سالمت جسمی
و روانی

CO112

نقههش زنههان در
جامعه

CO157

CO113
CO26
CO131

دادن فضهههههای
رشد به زنان
ایجاد امکان رشهد
برای آحاد مردم
بیطرفی
ریشهکهن شهدن
تبعیض

سالمت جسمی
و روانی

پر رنهگ کهردن
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منفعت عامه

CA39

CO167
عدالت همه
جانبه

CA17

CO224

CA40

حُسن نیت
تعحهههب بهههه
کشور

CO188

هویت ملی

CO16

دفاع از کشور

CO192

مشروعیت

ملیگرایی

تحقق امت
اسالمی

CA41

CA42

کد
مفاهيم
CO93
CO122
CO46

مفاهيم

مقولهها

پرهیز از پهارتی
بازی
پرهیز از تبعیض
توسعه متوازن و
هماهنگ

کد

کد

مقوله

مفاهيم
CO125

مفاهيم

مقولهها

کد
مقوله

نیل به خالفهت
الهی

CO126

حیات طیبه

CO70

امنیت

دسترسی آسهان
CO132

همگانی به نظام

CO226

رفاه

قضایی

CO44

خهههههههدمات و

CO227

CA43

آسایش

اطالعات
CO156
CO109
CO8

شهرایط یکسهان
برای همه
رفتار عادالنه
عدالت

کدگذاري محوري
در این مرحله ،نظریهپرداز دادهبنیاد ،مقوالتی از مرحله کدگذاری باز را انتخهاب کهرده و
آنها را در مرکز فرآیندی که در حال بررسهی آن اسهت (بهه عنهوان پدیهده مرکهزی) ،قهرار
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جانبه

دسترسههههههههی
مسههههاوی بههههه

امنیت همه

میدهد و سپس دیگر مقولهها را به آنها ربط میدهد؛ این مقولهها عبارتنهد از شهرایط علهی
(مقوله هایی مربوب به شرایط که بر مقوله محوری تقثیر میگذارند) ،راهبردها (کهنشهها یها
برهم کنشهای خاصی که از پدیده مرکزی منتج میشود) ،شرایط زمینهای (شرایط خاصهی
که بر راهبردها تقثیر میگذارند) ،شرایط مداخلهگر (عوامل محیط خاص و عمهومی کهه بهر
راهبردها تقثیر میگذارند) ،و پیامدها (خروجیهای بهدست آمده از بهکهارگیری راهبردهها).
این مرحله مشتمل بر ترسیم ی

نمودار است که الگوی کدگهذاری نامیهده مهیشهود .ایهن

الگو ،روابط بین شرایط علی ،راهبردها ،شرایط زمینهای و مداخلهگر و پیامدها را به تحهویر
میکشد (شکل .)2
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زمينه




نهادینهسازی ارز ها
ساختار اجرایی منطبق با ارز ها
فسادناپذیری

راهبردها
مقوله محوري
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شراي عل ي
پيامد

شراي مدا لهگر




ارتباب قلوبی و مؤثر
مردمگرایی
رهبری اثربخش

شکل  -8کدگذاري محوري (الگوي کدگذاري)

کدگذاري انتخابي
پیاده سازی این مقوالت ،در چارچوبی سهاده کهه عناصهر اصهلی سهازمان را بهه تحهویر
بنمایاند ،میتواند به در بهتر و کاربردپذیری بیشتر نظریه در عمل کم

شایانی کند .البتهه

باید توجه داشت که سازمانها وجوهی چندگانه دارنهد و بسهیار پیچیهدهانهد .پژوهشهگران
مختلف عناصر تشکیل دهنده سازمان را بهصورتهای مختلهف بیهان کهردهانهد کهه برخهی
وجوه در غالب آنها مشتر است .به عنوان منال :هارولد لیوت 1سازمانها را شهامل چههار
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عنحر اصلی به هم پیوسته سهاختار اجتمهاعی؛ کنشهگران و اعضهای سهازمان؛ ههدفهها و
فناوری میداند (رحمانسرشت .)31 :1313 ،ماری جو ههچ و ان .ال .کهانلیف 1در کتهاب «نظریهه
سازمان» ،سازمان ها را متشکل از فناوری؛ ساختار اجتماعی؛ فرهنگهها و سهاختار فیزیکهی
بیان میکنند (هچ و کانلیف .)11 :1331 ،از اینرو ،پژوهشگر سازمانهای دولتهی را شهامل چههار
عنحر بستر و زمینه؛ کنشگران؛ ساختار و فرآیندها و هدفها برشهمرده و نظریهه حاضهر را
براسا

آن مدلسازی کرده است .علت انتخاب این چهار عنحر به دالیل زیر بوده است:

 .1کنث بالنچارد و مایکل اوکانر در کتهاب «مهدیریت از راه ارز هها» ،چههار سهتون
برمیشمارد(بالنچارد و اوکانر .)1313 ،این چهار گهروه در سهازمانههای دولتهی شهامل:
ارباب رجوع ،کارگزاران و کارکنان؛ سهامداران و مالکان؛ شهروندان؛ و گهروهههای
با اهمیت و در ی

معنای کلی «کنشگران» میباشند .افرادی که تحهت انگیهزهههای

مختلف بر سازمان اثر گذاشته و یا اثر میپذیرند.
 .2از آنجایی که ساختار اجتماعی در تقسیمبندیههای مطهرح شهده بهه روابهط کنشهگران
سازمانی در چارچوبی از ارز ها و هنجار و انتظارات تقکیهد دارد (رحمهانسرشهت،)1313 ،
بنابراین ،با پیادهسازی مدیریت ارز بنیان بهطور مستقیم بر روی ایهن روابهط تمرکهز و
تقکید میشود.
 .3بستر و زمینه ،عنحری است که فرهنگ به عنهوان یه

جهزء مههم در دل آن قهرار
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مشههتری ،کارکنههان ،مالکههان و گههروههههای بهها اهمیههت را در سههازمانهههای موفههق

دارد .این عنحر همان طهور کهه از نهامش پیداسهت بسهتر و زمینهه شهکلگیهری و
پیادهسازی مدیریت ارز بنیان را فراهم میآورد.
 .4مفهوم فناوری ،سازمان را محلی که کاری در آن انجام و مکانی که در آن ورودیها
به خروجیها تبدیل میشوند ،بیان میکند (رحمانسرشت )1313 ،که مبتنی بهر سهاختار
فیزیکی آن صورت میپذیرد .بنابراین ،عنحر ساختار و فرآیندها با عناصهر فنهاوری
و ساختار فیزیکی قرابت مفهومی و معنایی یکسانی دارد.
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 .1عنحر هدفها نیز ،پنداشتی کنونی از شرایط مطلوب در آینده اسهت کهه کنشهگران
تال

میکنند بدان دست یابند (رحمانسرشت.)1313 ،

بر این اسا  ،یافتههای این پژوهش در قالب «مدل مدیریت ارز بنیان اسالمی-ایرانی»
شکل گرفته است (شهکل  .)3ایهن مهدل در واقهع بیهانکننهده مجموعههای از ارز هها در
بخش های مختلف سازمان است که در نهایت تحقهق امهت اسهالمی را بهه ارمغهان خواههد
فحلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1311

داشت.
تحق امت اسالمي

کنشگران

سا تار و فر يندها

بستر و زمينه

شکل  -9مدل مديريت ارزشبنيان اسالمي -ايراني
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هد ها

در ادامه به تشریح مقوالت مدل مدیریت ارز بنیان اسالمی -ایرانی بر اسا

مطالعهات

کتابخانهای پرداخته شده است:
 )1بستر و زمينه :این بخش از مقوالت زیر تشکیل شده است:
 اسالم گرايي :گفتمانی است که تال

می کند اسالم را در مرکز نظام سیاسهی-

اجتماعی خود قرار دهد و از طریق کسب قدرت سیاسهی و برپهایی حکومهت
دینی در جهت ساختن ساختارها و نهادهای اجتمهاعی بهر مبنهای گهزارهههای
اسالمی عمل میکند (محمدی.)13 :1312 ،
دادن فرد منجر میشود ،می دانهد .بهه بیهان دیگهر ،معنویهت چیهزی اسهت کهه
جهانبینی ما را در عمل نشان میدهد (معحومی.)1311 ،
 بلوغ جامعه :ی

جامعه بهالغ از طریهق ایجهاد سهازوکارهایی در درون خهود،

انتظارات و خواستههایش را به دولت و سهازمانههای آن اعهالم مهیکنهد و از
طریق مطالبه گری صحیح و بهه حهق ،بهر کارکردههای آنهها کنتهرل و نظهارت
میکند؛ این در حالی است کهه در جامعهه نابهالغ چنهین سهازوکارهایی اساسهاً
وجود ندارد.
 مليگرايي :نمادی از ملت است که از طریق احساسات آشکار میشهود و ایهن
احساسات ملی نیز به خودی خود عالیق شدیدی به وجود میآورد

(شههرامنیها و
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 معنويت :اسالم معنویت را به عنوان تجلی بشریت فرد و ههر آنچهه بهه شهکل

نظیفی نائینی.)251 :1312 ،
 استقالل همه جانبه :مقام معظم رهبری راز حرکت و پیشهرفت یه

ملهت بهه

سمت عروج معنوی و مادی را در استقالل می داند و بیان مهیدارد« :اول بایهد
به خود ایمان بیاورید و خودباختگی را کنار بگذارید .اگر به خود اعتقهاد پیهدا
کردید و احسا

نمودید که به آقاباالسری از ملتها و دولتهای بیگانهه نیهاز

ندارید و خود رادر مقابل آنها کوچ

و حقیر و ناچیز ندانید ،راه پیشهرفت در

مقابل شما باز میشود» (خامنهای.)114 :1312 ،
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زادي مسئوالنه فکر و بيان :انسانها باید بتوانند در ی

فضای آزاد فکر کنند.

آزادی بیان تابعی از آزادی فکر است .وقتی آزادی فکهر بهود ،بههطهور طبیعهی
آزادی بیان هم هسهت .عمهده ،آزادی فکهر اسهت کهه انسهانهها بتواننهد آزاد
بیندیشند .در غیر فضای آزادی فکری ،امکان رشد وجهود نهدارد .بهرای فکهر،
برای علم ،برای میدان های عظیم پیشرفت بشری اصالً جهایی وجهود نخواههد
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داشت (خامنهای.)111 :1312 ،
 مردم ساالري ديني :حقیقت مردم ساالری دینی این است که ی
هدایت الهی و اراده مردمی اداره شود و پیش بهرود

نظام بایهد بها

(سهدیدپور ،سهنجقی و شهیرازی،

.)35 :1314
 )2کنشگران :این بخش از مقوالت زیر تشکیل شده است:
 سالمت جسمي و رواني  :از جمله ابعاد مهم وجودی انسان اسهت ،آنچنانکهه
سازمان بهداشت جهانی نیز بهر آن تقکیهد دارد .در بحهث سهالمت جسهمی و
روانی ،عوامل زیستی (مانند ویرو ها ،باکتریهها و غیهره) بها عوامهل روانهی
(مانند نگر ها ،عقاید و غیره) در تعامل با هم سالمت جسمی و روانهی فهرد
را تعیین میکنند (بزازیان و بشارت.)1333 ،
 تهذيب نفس  :به معنای پهاکیزه کهردن ،پها نگهه داشهتن ،تطهیهر ،آراسهتن و
پاکسازی نفس از اخال ناپسند و آلودگیهای اخالقی با هدف گهام برداشهتن
به سوی فضائل اخالقی است که در نهایت موجب رشد و سهعادت واقعهی در
دنیا و آخرت میشود (حسینی.)33 :1311 ،
 بينش و بصيرت :برای تحمیم گیری صحیح و معقهول بایهد تفکهر ،بحهیرت و
فهم مناسب نسبت به موضوعاتی کهه تحهمیمگیهری در مهورد آنهها صهورت
میگیرد ،داشت (میرآخوری.)1312 ،
 مشورت پذيري از اهل فن :در احادیث اسالمی ،مشهورت را یکهی از اسهباب
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حیات جامعه و تر آن را یکی از اسباب مرگ جامعه معرفی کردهاند .مشاوره

موجب رشد اندیشه و تفکر در جامعه اسالمی و مشارکت مردم در سرنوشهت
خویش و سبب تحکیم پیوندهای اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری و
شرکت در امور و از بین رفتن روحیه انزوا میشود (محطفیپور.)11 :1313 ،
 تالش الصانه و بيوقفه :کار بیوقفه و خستگیناپهذیر از جملهه ویژگهیههای
رفتاری بارز مدیران و کارکنان به شمار میآید .مقام معظم رهبری نیهز در همهین
رابطه بیان داشتند« :از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصههههای اقتحهادی بها
حرکت جهادگونه کار کنند ،مجاهدت کنند .حرکت طبیعی کافی نیست؛ بایهد در
 حرکت هاي ايثارگرانه« :اینار» نماد و نمود دیگرخهواهی انسهان اسهت و روح
همنوع دوستی او را به نمایش میگذارد؛ و گاه تا آنجا پیش میرود کهه فهردی
یا جمع کنیری جان خود را در راه دیگری و دیگران از دست میدهند تا اینهار
و از خود گذشتگی را در عمل تفسیر کنند (باپیری و کمربیگی.)1312 ،
 حُسن ل  :یکی از صفات پسندیده انسانی است که در تمام دوران به مدیران
و کارگزاران توصیه شده است که در شناخته شهدن بهه ایهن صهفت بها ارز
تال

کنند

(دمشنا

.)1331 ،

 شجاعت و جسارت :شجاعت خویشهتنداری و عمهل بهه آنچهه کهه شایسهته
است ،می باشد .بنابراین ،اگر کسی خویشتن داری کرد و با وجود خطرات پیش
رو و با وجود احسا

تر
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این میدان ،حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم» (لطیفی و سعدآبادی.)113 :1313 ،

به چیزی عمل کرد کهه الزم بهود عمهل کنهد ،آن

شخص شجاع است (رضائی و رفیعی.)1313 ،


القيت و نو وري :سازمان ها نه تنها برای بهتهر شهدن یها افهزایش کیفیهت و
ارتقاء بلکه برای سازگار شدن و ادامه حیات و بقای خود همواره به خالقیهت
و نوآوری نیازمند هستند (سعیدیکیا.)123 :1331 ،

 قانونمداري :در دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) معیار همه چیز قانون اسهت و
حرف آخر را در همه امور قانون میزند و همه در برابر قانون برابرند و جز بها
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تحقق قانون سعادت فرد و جامعهه تهقمین نمهی شهود و اسهالم دیهن قهانون و
حکومت در اسالم حکومت قانون است (صنیعی و اکرمی.)1311 ،
 تواضع و فروتني :در شریعت اسالم ،همه ب اید نسبت به یکدیگر با احتهرام
برخورد کنند و هرگز نباید پُست و مقام ،باعث خودپسندی یا بی احترامهی
نسبت به دیگران شود .از این رو کارمندان و مسئوالن باید همواره با کمهال
فحلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1311

تواضع و احترام با زیردستان و ارباب رجوع برخورد کننهد

(مهرادی و سهوری،

.)31 :1311
 امانتداري :در اسالم امانت عالوه بر امور مادی ،شامل امور معنوی نیز میشود.
امور معنوی مانند :تکالیف دینی ،اطاعت ،رعایت حقو مردم و سایر چیزهایی
که در حیطه وظایف مسلمان قرار دارد و این ی

معنی عام و فراگیر از امانهت

است که تمام اقسام آن را شامل میشود و مؤمنان واقعی نهایت تال

خهود را

در مراعات و حفظ امانتها بهکار میبرند (حیدری نهند.)1331 ،
 مسئوليتپذيري و پاسخگويي :مسئولیتپذیری به عنهوان یه

الهزام و تعههد

درونی از سوی فرد برای انجام مطلهوب همهه فعالیهتههایی کهه بهر عههده او
گذاشته شده است ،تعریف مهی شهود کهه از درون فهرد سرچشهمه مهیگیهرد.
پاسخگویی نیروی پیش برنهده ای اسهت کهه بهر بهازیگران کلیهدی فشهار وارد
می آورد تا در قبال عملکرد خود ،مسئول باشند و از عملکهرد خهوب خهدمات
عمومی اطمینان حاصل شود (درویش و رمضانیان فهندری.)1311 ،


داباوري و دامحوري :باور به حاکمیت اراده خداوند بر همه عالم و اینکه
هیچ ارادهای جز اراده او مؤثر در آن نیست (روشن ضمیر و فیروزی.)1313 ،

 التزام عملي به حد کفا

در معيشت :از جمله آسیبهایی که ارکان انقهالب

اسالمی را تهدید می کند و مقام معظهم رهبهری مکهرراً نسهبت بهه آن هشهدار
داده اند ،روحیه اشرافی گری مدیران آن است که به عنوان آسیب مدیریت کالن
211

کشور از آن میتوان یاد کرد (خط حزب اهلل.)1 :1311 ،
 )3سا تار و فر يندها :این بخش از مقوالت زیر تشکیل شده است:

 برنامهمحوري :برنامه ریزی ،فرآیند انتخاب اهداف درسهت و راهههای درسهت
برای دستیابی به اهداف است .برنامهریهزی بها تمرکهز بهر اههداف سهازمانی و
تعیین استراتژیها و رو های مناسب دستیابی بهه اههداف سهازمانی ،احتمهال
رسیدن به اهداف را از طریهق تنظهیم فعالیهتهها افهزایش مهیدههد

(محهد راد،

فیاضبخش و امینی.)1311 ،
 يادگيري مستمر :یکی از راههای کسب مزیت رقابتی پایدار ،تقکید بر یهادگیری
مستمر کارکنان بهمنظور نیل به اهداف سازمانی با حداکنر اثربخشی

است(عنایتی

 رهبري اثربخش :هدف غایی اسالم ،ایجاد الگویی است برای بشهریت کهه از آن
پیروی کند و در این مسیر ،تقکیهد عمهدهای بهر رهبهری معطهوف داشهته و بهین
سیاست و اداره قایل به نوعی دوگانگی نیست .سیاست دولت به وسیله مهدیرانی
تعیین میشود که رهبران واقعی جامعه هستند .وظیفهه اصهلی آنهها ایجهاد زمینهه
برای تغییر جامعه به سمت جامعه ایدهآل است (داناییفرد و الوانی.)111 :1315 ،
 اعتمادسررازي :کههاهش اعتمههاد شهههروندان بههه دولههت و نهادهههای دولتههی از
بحرانهای جهان امروز است .وقهایع و رخهدادهای مختلهف باعهث شهده کهه
اطمینان به کارگزاران دولتی به شدت کاهش یابد و نهوعی سهوءظن در روابهط
شهروندان با آنها به وجود آیهد (دانهاییفهرد و الهوانی .)111 :1315 ،از ایهنرو جلهب
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و داوودی.)143 :1311 ،

اعتماد مردم امری بدیهی و مهم میباشد.
 فسادناپذيري :طراحی نظام اداری بهگونهای است که احتمهال وقهوع فسهاد در
آن به حداقل ممکن برسد.
 نهادينه سازي ارزشها :صِهرف تهدوین ارز هها در سهازمان و ابهالغ آن بهه
مدیران و کارکنان ،عامل اجرا و موفقیت در پیادهسازی آنها در سازمان نیسهت،
اگههر چههه شههرب الزم اسههت امهها شههرب کههافی نیسههت؛ چههرا کههه شههرب کههافی
درونیسازی و جاریسازی ارز ها در عمل و کردار مدیران و کارکنهان و در
نهایت سازمان است (حسنپور ،عباسی و هادیپور.)1311 ،

211

 مردمگرايي :در اسالم ارائه خدمات عمومی ،نوعی تعهد انسان به وفهاداری بهه
جامعه و عبادت بهشمار می رود .این امر بدان علت است که هر آنچه در جهان
هستی است از آن خداوند است و خدمت به خلق خدا بهه انهدازه خهدمت بهه
خدا اهمیت دارد (داناییفرد و الوانی.)111 :1315 ،
 ارتباط قلبي مؤثر :در اسالم رهبری متضمن وظیفه حسا

و ظریف تسهخیر قلهوب
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و اکهان مردم هم در سازمان و هم در جامعه است (داناییفرد و الوانی.)111 :1315 ،
 مديريت جانشينپروري :موفقیت فعلی سازمانها در گرو انتخاب ،بهکارگیری و
انتحاب مدیرانی با استعداد و شایسته و موفقیت آینده آن در پرتو سرمایهگهذاری
بلند مدت بر روی شناسایی و پرور

کارکنان با توان بالقوه بهاال بهرای تحهدی

پستهای مدیران فعلی در آینهده اسهت؛ از ایهنرو ،ضهرورت ایجهاد و اجهرای
الگویی ساختار یافته که آن را مدیریت جانشینپروری مینامند ،از اهمیت بهاالیی
برخوردار است

(احمدی ،دارائی ،میرآخوری و مبارکی:1313 ،

.)43

 نظارت مستمر و هوشمند :نظارت و کنترل نیز یکهی از وظهایف و اجهزای اصهلی
مدیریت محسوب میشود بهطوریکه بدون توجه به آن ،سهایر وظهایف مهدیریت
ناقص است و معیاری برای انجام درست آنها وجود نهدارد .در مهدیریت اسهالمی
نظارت ،نظاممند و همهجانبه است (فروزنده دهکردی و نوابینژاد.)211 :1333 ،


رمانگرايي :سازمانهای دولتی به عنوان «نهادی اجتماعی ،مبتنی بر هدف ،بها
ساختاری که آگاهانه طراحی شده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ اسهت،
و سرانجام با محیط خارجی خود ارتباب دارد» به واسطه آرمهان و چشهمانهداز
برای افراد ،فراتر از سود مادی ،انگیزه می آفریند و آنان را به حرکهت و تکهاپو
وامیدارنهد (میرشهاه والیتهی .)1333 ،بهههمهینجههت آرمهانگرایهی مهیتوانهد بهه
فعالیتهای سازمان معنا و مفهوم و مسیر راه آینده آن را ترسیم کند.

 سا تار اجرايي منطب با ارزشها :در سهالههای اخیهر ،افهزایش انتظهارات و
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خواسته ها از سوی مردم و جامعه منجر شده تا سازمانههای دولتهی بهه دنبهال
راه های در

بهتر و سریعتر انتظارات و پاسخگویی نسبت بهه آنهها باشهند .در

این مسیر سازمان های دولتی برای باال بردن حساسیت خود نسبت به محهیط و
پاسخگو شدن میبایست ساختار خود را به ساختارهایی پویا تغییر دهند.
 )4هد ها :این بخش از مقوالت زیر تشکیل شده است:
 عدالت همه جانبه :مهمترین وظیفه مسئوالن کشور ایهن اسهت کهه در جامعهه
عدالت را معنا ببخشند تا مردم عدالت را احسا

کنند .زیرا عدالت معیار حهق

و باطل حکومتها است؛ یعنی در اسالم اگر چنانچه شهاخص عهدالت وجهود
نداشت ،حقانیت و مشروعیت زیر سوال است (خامنهای 351 :1312 ،و .)124
بیان می دارد که مدیران دولتی باید در ایجاد نهوعی تحهور جمعهی و مشهتر
منفعت عامه ایفای نقش کنند (دنهارت.)312 :1313 ،
 امنيت همه جانبه :ی

خواسته مههم بهزرگ اساسهی بشهر ،صهلح و امنیهت و

آرامش است .انسانها برای زندگی ،برای پرور

فکر ،بهرای پیشهرفت عمهل،

برای آسایش روان ،احتیاج دارند به آرامش ،به محیط و فضای امن و آرام ،چه
در درون خودشان ،چه در محیط خانواده ،چه در محیط کسب و کهار ،چهه در
محیط جامعه ،چه در محیط بین الملل .این آن چیزی است که اسالم بهه دنبهال
آن است (خامنهای.)111 :1312 ،
 کارايي :صاحبنظران مدیریت دولتی از دیرباز معیار کارایی را به عنوان معیهار

مقاله پژوهشی :مدل مدیریت ارز بنیان اسالمی-ایرانی در بخش دولتی ایران

 منفعت عامه :آرمان خدمات عمومی جدید بر منفعت عامه اسهت و ایهن طهور

ارزشیابی کار سازمانهای دولتی پذیرفتهاند (دنهارت.)135 :1313 ،
 رواج ا الق فاضله :تهرویج اخهال فاضهله مهیتوانهد زمینهه تحقهق جامعهه
اخههال مههدار و فاضههل را فههراهم کههرده و مزیههتهههای راهبههردی را در سههطح
سازمانها و جامعه به همراه داشته باشد.
 محروميتزدايي :در نظامهای آرمانگرا ،بهویژه کشور اسالمی مها مسهقله رفهع
فقر و محرومیت زدایی در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار
است .تاآنجاکه در کتاب آسمانی «قرآن» به دفعات به حذف فقر تقکیهد شهده و

211

از عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی به عنوان یکی از اههداف اساسهی نظهام
اسالمی یاد نموده است (حسنزاده.)131-131 :1311 ،
 ظلمستيزي  :در اندیشه و فرهنهگ شهیعه بها توجهه بهه شهرایط زمانهه و عهدم
بهره گیری از قدرت حکومتی (به جز حضرت محمهد(ص) و امهام علهی(ع)) بهه
عنوان مهمترین شاخحهای است که به ویژه با بهرهگیری از فرهنگ عاشهورا و
فحلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 1311

عههدم پههذیر

ظلههم حکومههت یزیههد و مقاومههت در برابههر آن شناسههایی شههده

است(عریضی میبدی.)1 :1311 ،
 مبارزه بي قيد و شرط با فساد :مبارزه با فساد با شعار دادن تحقهق نمهییابهد،
مبارزه باید جدی باشد؛ بهگونهایکه خود را در مرحله عمل نشهان دههد .ایهن
کار مستلزم عزم ملی ،خواست همگانی و جدیت دولت است.
درصورتیکه ارز های فو به درستی تبیین و اجرایهی شهوند ،مهیتواننهد زمینههسهاز
شکل گیری و تحقق امت اسالمی را فراهم آورند .البته تحقهق امهت اسهالمی در سهایه سهه
مفهوم مشروعیت ،نیل به خالفت الهی و حیات طیبهه معنها یافتهه و تحقهق خواههد یافهت.
موضوع مشروعیت از آن جهت می باشد که مشروعیت ،تنها توجیهه عقلهی قبهول تبعیهت و
فرمانبرداری که متکی بر قانونیت صِرف باشد ،نیست .بلکه به معنای آن است کهه دولهت از
شناسایی پایدار و مستمر از سوی شهروندان برخوردار است (پهلهوان .)1314 ،نیل بهه خالفهت
الهی از آن جهت مهم می باشد که انسانی که خداوند استعدادها و آمادگیهای فراوانی را بهه
او بخشیده است ،برای رسیدن به مقام خالفت الهی باید نخست همه آن صفات الهی را کهه
در شکل اجمالی در او به ودیعت گذاشته شده ،به فعلیت رساند و با بهرهگیهری از عقهل و
وحی که راهنمای انسان برای رسیدن بهه مقامهات الههی اسهت ،مهیتوانهد خهدایی شهود و
خالفت ربوبی الهی را به عهده گیرد (حسینی تلی و کوزهگر کالجی .)1-1 :1311 ،عالوهبراینها ،هدف
از همه مبارزاتی که ملت ایران به رهبری امام(ره) انجام داد تا انقهالب بهه پیهروزی رسهید و
همه تال هایی که بعد از پیروزی انقالب در این کشور انجهام شهد ،تشهکیل حیهات طیبهه
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اسالمی بود .حیات طیبه ،پیشرفت در معنای خاص و اسالمی است و آن را نیل بهه آرامهش

و آسایش؛ زندگی گوارا؛ تقمین همه خیرات مورد عالقهه انسهان و سهعادت دنیها و آخهرت
میدانند (خامنهای.)1312 ،
بحث و نتيجهگيری
بر اسا

سیر تحقق تمدن اسهالمی (مراحهل :انقهالب اسهالمی؛ نظهام اسهالمی؛ دولهت

اسالمی؛ جامعه/کشور اسالمی؛ و امت اسالمی) ،با وقهوع انقهالب اسهالمی (مرحلهه اول) و
شکل گیری ی

حرکت انقالبی در اواخر دهه پنجاه ،ایران وارد عرصهه جدیهدی از حیهات

بر مبانی دینی و اسالمی اتکا و تقکید داشهت ،فهراهم کهرد .در ایهن مرحلهه نظهام اسهالمی
(مرحله دوم) به معنای طرح مهندسی و شکل کلی اداره کشور بهگونهایکهه اسهالم گفتهه و
مردمساالری آن از اسالم گرفته شده و با ارز های اسالمی همراه است و بهه عنهوان منبهع
تقنین و معیار و مال اجرا و ارکان تحمیم گیری در کشور است ،شکل گرفت و منجهر بهه
ورود به مرحله تشکیل دولت اسالمی (مرحله سوم) شد .کشور ما در حهال حاضهر در ایهن
مرحله قرار دارد تا با عبور موفق از آن بتواند جامعه /کشور اسالمی (مرحلهه چههارم) و در
نهایت فراگیر شدن فرهنگ اسالمی بر فضای عمومی بشهر را تحهت عنهوان امهت اسهالمی
(مرحله پنجم) محقق سازد (دفتر منویات والیت مرکز راهبردی فرماندهی کل قوا.)1311 ،
در مرحله دولت اسالمی باوجود تهال ههای فراوانهی کهه صهورت گرفتهه اسهت ،هنهوز
نمیتوان ادعای تشکیل ی

دولت اسالمی را داشت .اگرچه از روز اول تال
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خود شد .این انقالب زمینه تغییر نظام کشور از نظامی وابسته و فاسد را به نظامی جدید که

و اقهدام بهرای

تشکیل آن شهکل گرفتهه اسهت ،منتهها در ایهن مسهیر افهت و خیزهها داشهته؛ پیشهرفتهها و
عقبگردها داشته؛ در جاهایی موفق بوده و در برهههایی ناموفق .بعضی از کارگزاران در طهی
مسیر پایشان لغزیده و بعضی در اصل هدف مردد شدهاند و بعضی نتوانستهاند خهود را نگهه
دارند و دلبسته به رفتارهای طاغوتی شدهاند (دفتر منویات والیت مرکز راهبردی فرماندهی کهل قهوا.)1311 ،
بنابراین کارگزاران تا خود را نسازند و شرایط ساخت خود را فراهم نکنند و به ارز ههای
شکل گیری انقالب اسالمی و مبانی دینی و اسالمی آن همواره در نظر و عمل اتکها نداشهته
باشند؛ سازوکار پیادهسازی ارز ها را فراهم نکنند ،در اهداف مدنظر به اتفا نظهر نرسهند،
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نمی توانند از این مرحله عبور کرده و تحقق مراحل دیگر را ممکن سازند .از اینرو ،نظریهه
مدیریت ارز بنیان اسالمی -ایرانی که شیوه مدیریتی مبتنی بر ارز های اسالمی و ایرانهی
و منطبق با جغرافیای دینی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و تاریخی ما جهت پیهادهسهازی در
سازمان های دولتی ایران را دارا میباشد ،میتواند در شکل گیری و عبهور از مرحلهه دولهت
اسالمی نقطه عطفی ایجاد کند.
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بر اسا

این نظریه ،ارز هایی مانند :اسالمگرایی؛ بلوغ جامعهه؛ مهردمسهاالری دینهی؛

استقالل همه جانبه و ...؛ بستر و زمینه شکلگیهری و پیهادهسهازی مهدیریت ارز بنیهان را
فراهم می آورند .به عنوان منال ی

دولت وابسته که نتوانهد اسهتقالل خهود را حفهظ کنهد،

نمیتواند استقالل در سطوح فردی و سازمانی را به درستی پیاده ساخته و بهر ظرفیهتههای
درونی خود اتکا داشته باشد .ضمن آنکه یکی از ارز ها و اصهول مههم شهکلگیهری ایهن
انقالب که همانا استقالل است ،بدین ترتیب زیر سوال میرود .بنابراین ،ارز ههای مهدنظر
در بُعد بستر و زمینه به عنوان «ارز های مبنایی» خواهند بود.
همانطور که اشاره شد ،در مسیر دولت اسالمی ،لغز ها و تردیدها و دلبسهتگیهها بهه
رفتارهای طاغوتی روند تکمیل مرحله دولت اسالمی را تا حدودی با کُندی مواجهه سهاخته
است .بنابراین نمیتوان انتظار داشت که کنشگران سازمانهای دولتی اعم از اربهاب رجهوع،
کارگزاران و کارکنان؛ سهامداران و مالکان؛ شهروندان و گروههای با اهمیت که خهود را بهه
«ارز های نهادی» تجهیز نکرده باشند ،بتوانند در این مسیر توفیهق چنهدانی کسهب کننهد.
منظور از ارز های نهادی ،گروههی از ارز ههای انسهانی و الههی ماننهد تههذیب نفهس؛
قانونمداری؛ مسئولیتپذیری و پاسخگویی؛ التزام عملهی بهه حهد کفهاف در معیشهت و ...
است که در درون فرد نهادینه شده باشد.
باید توجه داشت که کنشگران در محیطی فعالیت مهیکننهد کهه بهه آن سهازمان اطهال
میشود و خود آنها نیز جزئی از عناصر تشکیلدهنده آن محسوب میشوند .در اینجا پاسه
به این سوال اهمیت و ضرورت مییابد که «آیا فرد ارز مدار با قرارگهرفتن در سهاختار و
فرآیندهایی که ارز ها را پشتیبانی نمیکنند ،میتواند رفتارهای ارز مهدار از خهود بهروز
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دهد؟» قطعاً پاس خیر است .چنانچه تجربه در دهه های اخیر بهه دفعهات آن را نشهان داده

است .به بیان دیگر ،در بسیاری از موارد ساختار و فرآیندها ،رفتارههای ضهد ارزشهی را بهه
افراد دیکته میکنند ،آنچنانکه در محاحبهها ،بارها بدان اشاره شد .به عنوان منهال یکهی از

محاحبهشوندگان اینطور بیان میدارد که «متقسفانه سیستم ،اصالً به مهن ارزشهی را دیکتهه
نمی کنه ،بلکه سیستم ،ضد ارز

را دیکته میکنه ».عالوه بر این ،ساختار و فرآیندهای ضد

ارز محور میتوانند بستر ظهور و پرور

افراد غیر ارز مدار را فراهم نموده یا منجر بهه

ایجاد انحراف و دور شدن از ارز ها در افراد ارز مدار شود .بنابراین ،ارز های (ماننهد:
نظارت مستمر و هوشمند؛ برنامههمحهوری؛ فسهادناپذیری و  )...مهدنظر در بُعهد سهاختار و
در نهایت آنچه در ی

دولت ارز مدار و سازمانهای دولتی آن ،کلیه فعالیتهای آنهها

را جهت و سمت و سو در مسیر درست مهیدههد« ،ارز ههای متعهالی» خواههد بهود کهه
هدفهای آنها را قوام بخشد .اگر چه ممکن اسهت بها توجهه بههکارکردههای سهازمانههای
دولتی ،هدفهای متنوعی شناسایی و در جهت پیادهسازی آنها اقدام شود؛ اما این ههدفهها
باید در مجموع ارز های متعالی (مانند عدالت همه جانبه؛ منفعت عامه؛ امنیت همه جانبهه
و  )...در این بُعد را محقق سازند .در صورت پیادهسازی و کارکرد صهحیح بهر اسها

ایهن

ارز ها در نظر و عمل ،میتوان انتظار داشت که دولت اسهالمی شهکل گرفتهه و مقهدمات
تحقق جامعه /کشور اسالمی و در نهایت امت اسالمی را فراهم کند؛ چرا که کهارکرد بهد و
نامناسب دولت و سازمان های دولتی آنکه شعار اسهالمی بهودن و حرکهت بهر مبنهای آن را
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فرآیندها را به عنوان «ارز های حمایتی» میتوان تلقی کرد.

دارند ،عالو ه بر از دست دادن پشتوانه و جایگاه مردمی خود ،جامعه را نسبت به پیادهسازی
اسالم دچار تردید و انحراف میکند.
بنابراین ،نظریه مدیریت ارز بنیان اسالمی -ایرانی چهار گروه از ارز ها تحت عنوان
ارز هههای مبنههایی؛ ارز هههای نهههادی؛ ارز هههای حمههایتی و ارز هههای متعههالی را در
سازمان های دولتی ایران شناسایی نموده است کهه در چههار بُعهد سهازمانی بسهتر و زمینهه؛
کنشگران؛ ساختار و فرآیندها و هدفها دستهبندی شدهاند .در شکل  4ابعاد و شاخصهای
مدیریت ارز بنیان اسالمی-ایرانی را مشاهده میکنید.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


احمدی ،سید علی اکبر؛ دارائی ،محمدرضا؛ میرآخوری ،علیرضا و مبارکی ،لیال ( .)1313مهندسي
مديريت جانشين پروري؛ طراحي ،سا ت و اجراي الگوي جانشينپرروري در سرازمانهراي
ايراني .کرج :نشر آموز






الوانی ،سیدمهدی ( .)1311ضرورت تدوین منشور اخالقیات سازمانی و ارایه ی

الگوی تطبیقی

در مدیریت دولتی .فصلنامه تحول.11-15 ،)11(1 ،
باپیری ،امیر علی و کمربیگی ،خلیل ( .)1312نگرشی به روحیهی اینارگری و انتظار از اینارگران.
فرهنگ ايالم 33(14 ،و .22-1 ،)31
بزازیان ،سعید و بشارت ،محمد علی ( .)1333مقایسه هو

هیجانی ،سالمت روانی و جسهمانی

مشاغل مختلف .فصلنامه روانشناسي کاربردي.21-1 ،)1(3 ،
بالنچههارد ،کههن و اوکههانر ،مایکههل ( .)1313مررديريت از راه ارزشهررا( .متههرجم :حمیههد رضهها
فرتو زاده) تهران :فرا.




پهلوان ،چنگیز ( .)1314مشروعیت دولت مدرن .کيان.42-31 ،)21( ،
چالدورای ،پاکیناتان ( .)1331مديريت منابع انسراني در ورزش و تفريحرات سرالم( .متهرجم:
مهدی طالب پور و صمد لعل بذری) مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.



حاجی صادقی ،عبداهلل ( .)1333آسیب شناسی ارکان انقهالب اسهالمی .فصرلنامه حصرون،)2( ،
.211-113





حسنپور ،اکبر ،عباسی ،طیبه و هادیپهور ،امیهر ( .)1311شناسهایی و اولویهتبنهدی شهیوهههای

مقاله پژوهشی :مدل مدیریت ارز بنیان اسالمی-ایرانی در بخش دولتی ایران



کشاورزی.

نهادینهسازی اخال در سازمان .فصلنامه ا الق در علوم و فناوري.11-1 ،)1(12 ،

حسنزاده ،علی ( .)1311بررسی عوامل مؤثر بر فقر (مطالعه موردی ایران) .فصلنامه پژوهشهاي
اقتصادي ايران.133-131 ،)1-4(3 ،
حسینی تلی ،بتول و کوزهگر کالجی ،لطفعلی ( .)1311آرمانهای متعهالی انسهانی :نیهل بهه مقهام

خلیفهاللهی ،معرفت الهی ،عبودیت از منظر قرآن کریم .پنجمين کنفرانس الگوي اسالمي-ايراني



پيشرفت؛ الگوي پايه پيشرفت (ص .)13-1 .تهران :مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت.

حسینی ،سید محمدرضا ( .)1311عوامل تهذیب نفس در نگاه مالصهدرا .دو فصرلنامه علمري-
پژوهشي حکمت صدرايي.11-31 ،)1(1 ،
حیدری نهند ،علیرضا ( .)1331امانتداری در فرهنگ اسالمی .مبلغان(.35-12 ،)11
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خامنهای ،سیدعلی ( .)1311مطالعه بيشتر دربراره «تمردن نروين اسرالمي» .بازیهابی از پایگهاه
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهللالعظمهی سهیدعلی خامنههای (مدظلههالعهالی):



http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21453
خامنهای ،سهیدعلی ( .)1312الگوي اسالمي-ايراني پيشررفت از منظرر رهبرر معظرم انقرال
اسالمي .تهران :انتشارات انقالب اسالمی.
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خط حزب اهلل ( .)1311خیانت اشرافیگری .هفتهنامه بري-تحليلي نمازهاي جمعه ،مساجد و
هياتهاي مذهبي.4-1 ،)41( ،

داناییفرد ،حسن و الوانی ،سید مهدی ( .)1315گفتارهايي در فلسفه تئوريهاي سازمان دولتي.
تهران :انتشارات صفار.




درویش ،حسن و رمضانیان فهنهدری ،ههادی ( .)1311مسهئولیتپهذیری و پاسهخگویی .نشرريه
هدايت و بازپروري.42-4 ،
دمشنا  ،سید عبا

( .)1331مدیریت و ادبیات :ویژگیهای اخالقی مهدیران .ميثراق مرديران،

(.11-11 ،)12


دنهارت ،رابرت بی ( .)1313نظريه هاي سازمان دولتري( .متهرجم :سهیدمهدی الهوانی و حسهن
داناییفرد) تهران :انتشارات صفار.



دفتر منویات والیت مرکز راهبردی فرماندهی کل قهوا .)1311( .نمايه فرمايشات موضوعي مقام
معظم رهبري در صوص فر يند تحقر اهردا

انقرال

اسرالمي .تههران :مرکهز راهبهردی

فرماندهی کل قوا.


رحمههانسرشههت ،حسههین ( .)1313تئرروريهرراي سررازمان و مررديريت؛ از تجرردد گرايرري تررا
پساتجددگرايي (نسخه ویرایش دوم ،جلد اول) .تهران :نشر دوران.



رضائی ،رمضان و رفیعی ،یداهلل ( .)1313تطبیق معنهایی شهجاعت در قهرآن و فرهنهگ جهاهلی.
فصلنامه مطالعات قر ني.41-21 ،)11(1 ،



رفیعپور ،فرامرز ( .)1313نومي يا شفتگي اجتماعي .تهران :انتشارات سرو .



روشن ضمیر ،محمد ابراهیم و فیروزی ،نعمتاهلل ( .)1313نقش خدامحوری و مؤلفهههای آن در



مدیریت فرهنگی .موزههاي قر ني دانشگاه علوم اسالمي رضوي.12-21 ،)25(،
سدیدپور ،سعید سادات ،سنجقی ،محمد ابراهیم و شهیرازی ،حسهین ( .)1314الگهوی حکومهت

مردم ساالری دینی مبتنی بر بیانات مقام معظهم رهبهری .فصرلنامه علمري-پژوهشري مرديريت
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اسالمي.14-11 ،)3(23 ،
سعیدیکیا ،مهدی ( .)1331اصول و مباني کار فريني (جلد چاپ ششم) .تهران :انتشارات کیا.



سنگری ،نگین ( .)1313ارزش و پاداش از ديدگاه اسالم .تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.



شهرامنیا ،امیرمسعود و نظیفی نائینی ،نازنین ( .)1312تعامل و تقابل ملیگرایی و اسالمگرایهی در ایهران




پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران .فصلنامه پژوهشهاي راهبردي سياست.211-113 ،)1(2 ،

صنیعی ،محمدحسین و اکرمی ،سیدمهدی ( .)1311بررسی جایگاه قانون و قانونگرایی .فصلنامه
علمي پژوهشي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي.41-21 ،)3(1 ،

عریضی میبدی ،سید مرتضی ( .)1311راهبهرد هوشهمند ظلهم سهتیزی امهام سهجاد(ع) .پنجمرين
کنفرانس الگوي اسالمي-ايراني پيشرفت؛ الگوي پايره پيشررفت (ص .)11-1 .تههران :مرکهز
الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت.
.123-155



علی احمدی ،علیرضا و علی احمدی ،حسین ( .)1333مديريت ارزشي با تکيه برر ارزشهراي
اسالمي .تهران :انتشارات تولید دانش.





عنایتی ،ترانه و داوودی ،مریم ( .)1311شناسایی و ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی در ی

سازمان

دولتی .فصلنامه مطالعات منابع انساني.111-141 ،)11(1 ،
فروزنده دهکردی ،لطفاهلل و نوابینژاد ،افتخار السهادات ( .)1333گزيرده نکرات مرديريتي در
نهجالبالغه .تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
فهیمی ،گلی ( .)1315بررسی رابطه نظام ارزشی معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه شهرسهتان
مهاباد در سال تححیلی  .1331-1333پاياننامه کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي .دانشکده
اقتحاد و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران.
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عظیمی شوشتری ،عباسعلی ( .)1334نقش والیت فقیه در حفظ ارز ها .فصلنامه حصون،)3( ،

لطیفی ،مینم و سعدآبادی ،حسن ( .)1313پژوهشی پدیدارشناسانه بهرای فههم جهوهره مهدیریت
جهادی .راهبرد فرهنگ.122-11 ،23( ،
محمدی ،محمود ( .)1312اسالمگرایی :گفتمان مقاومهت .فصلنامه جامعهشناسي تاريخي،)2(1 ،
.11-11
مرادی ،مرتضی و سوری ،شهیوا ( .)1311بررسهی نقهش میهانجی نگهر ههای فهردی در تهقثیر
توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتریمدارانه .فصلنامه مطالعات منابع انساني.43-21 ،)24(1 ،
محد راد ،علیمحمد ،فیاضبخش ،احمد و امینهی ،فتانهه ( .)1311چهالشههای تهدوین برنامهه
استراتژی

در سازمان بهزیستی کشور .مجله دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران

(پياورد سالمت).131-113 ،)1(11 ،
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محطفیپور ،حجهاالسالم ( .)1313موضوع و قلمرو شورا در قر ن و سنت .موسسه فرهنگی و
اطالعرسانی تبیان.155-11 ،
معحومی ،هادی ( .)1311تبیین مفهوم معنویت در رهبری سازمانهها از منظهر رویکهرد غربهی و
اسالمی .ماهنامه پژوهش ملل.153-11 ،)1(1 ،
ملکیفر ،عقیل ،ملکیفر ،سیاو
تهران :سوره مهر.
میرآخوری ،علیرضا ( .)1312تدوین مهدل تفکهر اسهتراتژی
(مطالعه موردی اداره کل آموز



و فخرایی ،مرضهیه ( .)1313يندهپژوهري و هنرر ينردهگررا.

و پرور

براسها

الگهوی اسهالمی-ایرانهی

شهرستانهای استان تههران) .پايان نامه کارشناسري

ارشد مديريت  .MBAدانشگاه پیام نور مرکز دماوند.
میرشاه والیتی ،فرزانه ( .)1333راهنمراي عملري تردوين چشرمانرداز :مبراني ،ديردگاههرا و
فر يندهاي تدوين چشمانداز .مرکز آیندهپژوهی علهوم و فنهاوری دفهاعی-مؤسسهه آموزشهی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی.



نکوئی مقدم ،محمود و بهشتی،فر ،ملیکه ( .)1331سازمانهاي يادگيرنده .تهران :پارسا.



نیومن ،ویلیام الورنهس ( .)1312شيوههاي پژوهش اجتماعي :رويکردهاي کيفي و کمي (جلهد
اول)( .مترجم :حسن داناییفرد و حسین کاظمی) تهران :مؤسسه کتاب مهربان نشر.



هچ ،ماری جو و کانلیف ،آن ال ( .)1331نظريه سازمان :مدرن ،نمادين-تفسيري و پست مدرن.
(مترجم :حسن داناییفرد) تهران :انتشارات مهربان نشر.



همتی ،رویا ( .)1314بررسی رابطه نظام ارزشی با مدیریت دانش (مورد مطالعه :کارکنهان وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری) .پايان نامه کارشناسي ارشرد رشرته امرور فرهنگري .دانشهگاه آزاد
اسالمی اصفهان واحد خوراسگان.
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