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چكيده
این پژوهش بهمنظور رفع کمبود الگوهای غربی و اهمیت تولید علوم دینی و بومی به طراحی
و بررسی میدانی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه پرداخته است .روش این
پژوهش بهصورت روش آمیخته (کیفی ـ کمی) است .در بخش کیفی و در قسمت اول ،استخراج
دادهها و مؤلفهها با روش تحلیل مضمون است و سپس بهمنظور ساخت شبکه مضمونها و الگوی
پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است .بعد از جمعآوری نظر خبرگان،
حاصل کار بهصورت الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه ارائه شد که شامل
چهار مؤلفه ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی ،ارزشهای دانشی ـ بینشی ،ارزشهای حرفهای و ارزشهای
بنیادین است .بهمنظور بررسی میدانی الگو ،دانشجویان و اعضای هیئت علمی یک نهاد آموزشی و
پژوهشی بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند .بهمنظور تعیین حجم نمونه از روش طبقهبندی غیر
نسبی و سپس جدول کرجسی و مورگان استفاده شد .نتایج آزمونهای آماری با نرم افزارهای
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اخالقی ـ فرهنگی با متغیر ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه رابطه معناداری دارد.
كليدواژهها :ارزش در سازمان ،ارزشهای سازمانی ،ارزشها در نهجالبالغه ،مدیریت اسالمی.
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مقدمه
امروزه ،مدیران سازمانها در تالشند تا با بهرهگیری از منابعی که در اختیار دارند ،بهرهوری
سازمان خود را افزایش دهند (چراتی .)1931 ،از میان منابع متعددی که هر سازمان در اختیار دارد
از منابع انسانی بهعنوان یکی از مهمترین آنها یاد میشود؛ لذا طبق نظر چراتی ( ،)1931اکنونکه
اهمیت کارکنان بهعنوان منبع گرانبهای سازمانها درک شده ،شایسته است به عواملی پرداخته شود
که به افزایش بهرهوری نیروی انسانی سازمانها منجر میشود.
ارزشهای سازمانی میتواند بهعنوان مبنایی مورد استفاده قرارگیرد که بر اساس آنها سیاستها را
تدوینکرد؛ حتی میتوان با تکیه بر آنها ،شیوه رفتار کارکنان و مبنای تصمیمگیریها را در محل
کار مشخصکرد (گروت .)2002 ،1سازمانها باید به هنگام برنامهریزیهای بلندمدت ،ارزشهای
محوری مشخص شده خود را رعایت کنند و هنگام ارزیابی عملکرد ،تصمیماتی را که در این زمینه
میگیرند بر پایه ارزشهای محوری خود بگذارند (گروت.)2002 ،
شایان ذکر است که کشورهای صنعتی متوجه یك عامل راهبردی و تعیینکننده در موفقیت
یا عدم موفقیت سازمانها شدهاند که قبالً چندان مورد توجه قرار نگرفته بود؛ این موضوع همان
ارزشهای سازمانی است .سازمانهای موفق مدعی هستند که به بسیاری از این موفقیتها از راه
تقویت ارزشهای سازمانی و نیز فرهنگ سازمانی خود دست یافتهاند (هیل.)57 :2002 ،2
با توجه به اهمیت موضوع ارزشهای سازمانی ،بدیهی است که موفقیت در اجرای شیوههای
نوین و روشهای جدید مدیریتی ،مستلزم پشتیبانی از سوی ارزشهای سازمانی است .تحقق اهداف
هر سازمان در گروی هماهنگی ارزشهای سازمانی با اهداف و راهبردهای تدوینشده است
(ابزری و دلوی.)9 :1911 ،
یکی از دالیل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی که مسلماً موجب افزایش بهرهوری آن هم
میشود ،برخورداری از انسجام در ارزشها و باورها و بهطور کلی فرهنگ سازمانی آن است؛
بهعبارت دیگر در صورت نبودن وحدت در ارزشها و باورهای حاکم و پایبندی به اصول و
قواعد پیشنیاز بهرهمندی از مزیتهای امروزی و یا وجود نوعی پراکندگی آرا در افراد ،فرهنگ
سازمان آسیبپذیر میشود و دستیابی به اهداف را مشکل میسازد (رفیعپور.)1955 ،
1 - Grote
2 - Hill C.

23 /

ارزیابی میدانی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه

البته پیشنیاز موفقیت در اجرای سامانههای نوین مدیریتی و الگوهای مشهور جهانی،
برخورداری از ارزشهای سازمانی مناسب است؛ از اینرو برای سازمانی که به دنبال دستیابی
بهنوعی مزیت است ،اطمینان از چگونگی ارزشهای سازمانی موجود و توجه به راههای کاربردی
به منظور ایجاد انسجام در آن از اولویتهای اصلی به شمار میرود (پارسونز.)1311 ،1
در مجموعه نامهها ،حکمتها و خطبههای نهجالبالغه ،معارف ،مفاهیم و اشارات مستقیم و غیر
مستقیم بسیاری است که از آنها میتوان به مفاهیم مرتبط با ارزشهای سازمانی دست یافت و از آنها
رویکرد و جهتگیری خاصی نسبت به ارزشهای سازمانی استخراج کرد .این مفاهیم تحت عنوان
مؤلفهها و شاخصهای ارزشهای سازمانی با توجه به رویکرد و جهتگیری خاص امیرالمؤمنین در
نهج البالغه در راستای طراحی الگوی مطلوب ارزشهای سازمانی کاربرد دارد و البته به نظر میرسد،
این الگو امکان تعمیم و گسترش در حوزة تعامالت سازمانی و عرصه مدیریت را دارد (موسوی
داودی و همکاران)1937 ،؛ عالوه بر این در زمینۀ ضرورت و اهمیت طراحی و تبیین الگوی
ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه باید بیان کرد:
 )1بر اساس سندهای کالن کشور ازجمله سند چشمانداز  1101و نقشه راه علمی کشور و
همچنین سند چشمانداز وزارت علوم و دانشگاهها اولویت بر تولید علم دینی و بومی است و باید
سعی کرد به کمك استادان و نخبگان در راستای بومیسازی و استخراج علوم از درون دین ،جهد
و تالش بیشتری کرد تا ضمن ارتقای فضای بررسی و نقد علوم غربی بهصورت علمی و منطقی،
الگوهای دینی را در جامعه علمی گسترش داد.
 )2عالوه بر این ،طبق نظر فاضلی کبریا و دلشاد تهرانی ( ،)1931نگاه متعارف اندیشمندان و
صاحبنظران علوم اجتماعی در غرب عمدتاً نگاهی ابزارگرایانه به مفاهیم و عوامل کیفی است و
بالطبع مفاهیم بیانشده عموماً خالی از ارزشهای معنوی و قدسی و همچنین خارج از ارزشهای نظام
توحیدی و الهی است؛ لذا همین دیدگاه سبب میشود الگوهای غربی در درون افراد ریشه نداشته و
گاهی درصد خطای این الگوها زیاد باشد و دوام ،پایداری و اثرگذاری و بهکارگیری آنها نیز در
جوامع انسانی ،که دارای فطرتی الهی و دینی (ازجمله کشور ایران) هستند ،قابل تأمل است .از
اینرو ،تمسك به بیانات امیرالمؤمنین علیهالسالم و الهام گرفتن از کتاب شریف نهجالبالغه ،که
مفاهیم آن از انسان کاملی صادر شده است ،میتواند راهگشای حل تعارضات ،بهبود و ارتقای
1 - Parsons T.
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جامعه ،سازمانها و نهادها در پیمودن مسیر رشد و کمال الهی باشد؛ لذا الگوهای برگرفته از
نهجالبالغه با فضای دستگاههای دولتی و غیر دولتی کشور ما ،که الگوی دینی و شیعی دارد،
سازگارتر و پایدارتر است (فاضلی کبریا و دلشاد تهرانی.)1931 ،
 )9دلیل دیگر در مبنا قرار دادن آموزههای امام علی علیهالسالم ،نگاه حکومتی و مدیریتی
حضرت است .به علت تجربه تاریخی ایشان در حکومت و مدیریت جهان اسالم و بویژه جریان
شیعی و هم چنین وجود اسناد و متون موثق و قطعی از سیره مدیریتی و تعامل با نیروی انسانی ایشان
(فاضلی کبریا و دلشاد تهرانی )1931 ،و با توجه به اینکه دین رسمی کشور ایران ،اسالم و مذهب
اکثریت مدیران و نیروهای سازمانها تشیع است ،استخراج الگوی ارزشهای سازمانی از نهجالبالغه،
الگوی مناسبی به منظور رشد ،دوام و رسیدن به کمال برای سازمانها و مدیران باشد و از بسیاری از
هزینههای کنترلی و فعالکننده در سازمان بکاهد و بهرهوری را در سازمان افزایش دهد و وزن
فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی را در سازمان ارتقا دهد.
این نوشتار بهطور مشخص درصدد است ضمن استخراج مؤلفههای ارزشهای سازمانی و تبیین
رویکرد نهجالبالغه به ارزشها ،الگویی مطلوب برای ارزشهای سازمانی مبتنی برآموزههای
نهجالبالغه مولیالموحدین امیرالمؤمنین علی علیهالسالم را طراحی و تدوین کند.

مبانی نظری پژوهش
ارزشها
طبق نظر نجاری ( )1915در علوم مختلف ،تعاریف گوناگونی از ارزش شده است؛ مثالً در
اقتصاد ،ارزش به قیمت کاالها یا خدمات و میزان آنها برای افراد بر میگردد .برخی ارزش را به
مقبولیت تعریف کردهاند؛ یعنی هر آنچه مورد پذیرش و قبول است که میتواند در سطح فرد،
گروه یا اجتماع باشد و آنچه را بهعنوان هنجار در آنها پذیرفته شده باشد ،ارزشمند میدانند .بعضی
ارزش را بایدهای اخالقی میدانند.
در واقع ارزش به معنای بایدها و نبایدها نیست و نیز مطلوبیت و مقبولیت به خوبی (بدی) بر
میگردد .ارزش ،خوبی و ضد ارزش ،بدی است .اگر فردی رفتارش با ارزشها منطبق باشد مورد
ستایش ،و اگر ضد ارزش باشد مورد سرزنش قرار میگیرد .همچنین پدیده خوب ،آثار خوب و
پدیده بد ،آثار بدی دارد که بهطور عملی میتوان آن را بررسی کرد .نکته مهم در اینجا این است
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که مالک خوبی و بدی چیست و چرا رفتاری ارزشمند و رفتار دیگر فاقد ارزش است (مصباح
یزدی 170 :1951 ،و .)171
ارزش در اصطالح دانش جامعهشناسی ،عقایدی است که افراد یا گروههای انسانی درباره آنچه
مطلوب ،مناسب ،خوب یا بد است؛ دارند .ارزشهای مختلف نمایانگر جنبههای اساسی تنوعات در
فرهنگ انسانی است .ارزشها معموالً از عادت و هنجار نشأت میگیرد .بهطورکلی به اموری که
برای اعضای گروه اهمیت دارد و آرمان مشترک اعضای گروه تلقی میشود ،ارزش میگویند
(نجاری.)1915 ،
ارزش به صورتی دوگانه در واقعیت وجود دارد :نخست بهمنزله آرمانی متجلی میشود که
خواستار پیوستگی است و به احترام دعوت میکند .دوم در اشیا یا رفتارهایی جلوهگر میشود که
آن را به شیوهای عینی یا دقیقاً به شیوه سمبلیك بیان میکند (رفیع پور.)1955 ،
با توجه به این تعاریف ،در مییابیم که در هر جامعهای ،مجموعهای از اهداف ،نگرشها ،عقاید
و کارهایی را میتوان جزو ارزشها به شمار آوردکه از دیگر کارها مهمتر است و برای اکثریت
اجتماع مطلوب تلقی میشود و چون ارزشها مطلوب است ،همه به دنبال تحقق آنها ،و برای آن
احترام خاصی قائل هستند (چلبی.)1957 ،
ارزشهای سازمانی
سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار میآید که آگاهانه هماهنگ میشود و حدود و ثغور نسبتاً
مشخصی دارد و برای تحقق هدف یا اهدافی براساس سلسله مبانی دائمی فعالیت میکند.
عبارت "آگاهانه هماهنگ میشود" "بر مدیریت داللت دارد" ".پدیده اجتماعی" ،دال بر این
معناست که سازمان از افراد یا گروههایی تشکیل شده است که باهم در تعاملند.
سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد .این مرزها بهمرور زمان ،میتواند تغییر کند و ممکن است
کامالً واضح و روشن نباشد؛ اما به هرحال باید مرزهای مشخصی باشد تا بتوان اعضای سازمان را از
غیر اعضا بازشناخت.
نهایتاً اینکه سازمانها برای کارهایی به وجود آمدهاند .این امور یا فعالیتها ،همان اهداف است
که دستیابی به آنها توسط یك فرد به تنهایی ،امکانپذیر نیست یا اگر هم بهوسیله یك فرد قابل
دستیابی باشد ،رسیدن به آن از طریق سازمان ،اثربخشتر است (رابینز.)1919 ،
ارزش سازمانی موضوع مهمی در مدیریت است که زیربنای تمام فعالیتهای سازمان است.
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ارزشها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمك میکند که میتواند بر هدایت افراد بهسوی
اقداماتی تأثیر بگذارد که برای سازمان مطلوب است (بهاریفر و جواهری.)1913 ،
ارزشهای سازمانی ،مبنای تصمیمگیری ،و راهنمای قضاوت کارهاست .ارزشهای سازمانی،
مجموعه باورهایی است که رفتارهای مطلوب را شکل میدهد و مشابه فیلترهایی عمل میکند که
همه اقدامات و تصمیمات سازمانی از آنها عبور میکند .ارزشهای سازمانی ،زیربنای فرهنگ
سازمانی ،و متمایزکننده یك سازمان از سازمانهای دیگر است .ارزشهای سازمانی ،منعکسکننده
باورها و اولویتهای سازمان از جنبههای اخالق حرفهای و حوزه مأموریتهای سازمانی ،و راهنمای
تصمیمگیری رهبران و هدایتگر رفتار کارکنان است .ارزشهای سازمانی ،مؤلفههایی است که یك
سازمان با جایگاهی جهانی را از سازمانهای کوچك و متوسط متمایز میسازد (محسنوند.)1915 ،
از دوران باستان ،اندیشمندان از نقش مهمی آگاه شدهاند که ارزشها بر زندگی افراد دارد .آنها
همچنین دریافتند که سرنوشت کل ملت میتواند به این ارزشها بستگی داشته باشد .تا دهه 1350
هنوز ارزشهای سازمانی بهطور سامانمند مورد مطالعه قرار نگرفت و درنتیجه نقش آنها در
کسبوکار نامعین بود .انگلند )1315( 1در میان اولین کسانی بود که ارزشهای مدیریتی شخصی و
تأثیر را بر رفتار مدیران مطالعه کرد .بههرحال این فقط پس از انتشار کتاب روکیچ )1359( 2تحت
عنوان «طبیعت ارزشهای انسان» بود که مطالعه علمی ساختارمند ارزشهای سازمانی بهمنظور فراهم
آوردن پاسخهایی برای این سؤال آغاز شد که ارزشها چگونه بر کسبوکار تأثیر دارد و در ادامه،
مطالعه در مورد ارزشهای سازمانی فزونی یافت و پژوهشگران متعددی به این موضوع پرداختند.
اهميت ارزشهای سازمانی در كسبوكار

حتی بدون در نظر گرفتن تعدد تعاریف ارزشهای سازمانی نیز نقش مهم ارزشها در کسبوکار
مشهود است .ارزشها با «شخصیت بخشیدن» به شرکت ،فرهنگ سازمانی را شکل میدهد و همانند
موتوری است که تمامی مزیتهای کسبوکار را به همراه فرایند ورود و خروج برای اعضا به جلو
میراند( 9ناتال و سورا.)2009 ،
در واقع ،ارزشها عنصر حیاتی فرهنگ سازمانی است که بر تمامی سطوح تجزیهوتحلیل سازمان

1 - England
2 - Rokeach
3 - Natale & Sora
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تأثیر میگذارد (پوسنر2010 ،1؛ شین 2و  )2010؛ بنابراین رفتار سازمانی و عملکرد کاری را تعیین
میکند .مطالعات فراوانی در مورد ارزشهای سازمانی و تأثیر آنها بر شاخص موفقیت کسبوکار
انجام شده است (برای مثال ،انگلند1315 ،؛ کوهن1313 ،؛ پیترزو واترمن1312 ،؛ وودکاک و
فرانسیس1313 ،؛ دهلگارد و همکاران1331 ،؛ دورو 2009 ،و 2005؛ جارونسیوو2005 ،؛ جکسون،
2003؛ کا .ام .جانسون2003 ،؛ ملبسیك و بریك2011 ،؛ ملبسیك .9)2017 ،تمامی این مطالعات
به این نتیجه اشاره میکند که سازمانهای متعهد به کسبوکار مبتنی بر ارزشها نسبت به سازمانهایی
که به اهمیت ارزش سازمانی توجه نمیکنند ،موفقتر هستند.
شایان ذکر است که ارزشهای شخصی معین میکند که افراد چیزی را در نظر میگیرند که به
خودی خود مطلوب باشد و اقدامات و قضاوتهای خود را با این اهداف هدایت میکنند .ارزشهای
سازمانی نیز به همین ترتیب نقش هدایتی و راهنمای مهمی در عملکرد سازمان به عهده دارد
(دوبنی و همکاران .)2000 ،1همچنین هر سازمان ارزشهای خاص خود را ،خواه نسبت به آن
آگاهی داشته باشند یا نداشته باشند ،دارد (جکسون2010 ،7؛ شین .)2010 ،اهمیت واقعی ارزشهای
سازمانی در مقاصد مشخصی منعکس میشود؛ مانند روشن کردن اهداف اساسی سازمان ،تعریف
ارتباط آنها با محیط ،آسانسازی اجرای وظایف ،دستیابی به اهداف برنامهریزیشده و...
(آتکینسون2009 ،؛ حسن .1)2005 ،برت )2001( 5سه هدف اصلی ارزشهای سازمانی را نشان
میدهد« :آنها رهنمونهایی برای رفتارهای قابلقبول و غیر قابلقبول فراهم میکنند؛ آنها از سازمان
در خلق آیندهای حمایت میکنند که میخواهد تجربه کند و آنها جهت تصمیمگیری را فراهم
میکنند» .طبق نظر ملبسیك ( ،)2017اهمیت نقش ارزشهای سازمانی در کسبوکار حتی برای
شرکتهایی که هنوز اساساً فقط بر به دست آوردن سود متمرکز هستند ،روشن است .اسپکولند و
چادهری )2001( 1در این مورد حتی دقیقتر نوشتند و نقشهای مهم ارزشهای سازمانی را به این
1 - Posner
2 - Schein
3 - Cohn, 1969; Peters & Waterman, 1982; Woodcock & Francis, 1989; Dahlgaard et al.,
& 1998; Devero, 2003; Jarvensivu, 2007; Jaakson, 2009; K. M. Johnson, 2009; Malbasic
Bicic, 2011; Malbasic 2015.
4 - Dobni et al.
5 - Jaakson, 2010; Schein, 2010.
6 - Atkinson, 2003; Hassan, 2007.
7 - Barrett
8 - Speculand and Chuadhary
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شرح بیان کردند:
ـ ارزشها حوزههایی را تعریف میکند که شرکتها در آن مصالحه نمیکنند؛ برای مثال ،به رغم
بحرانها یا رکود یا برگشت سرمایه زیاد ،سازمان بر سر ارزشهای خود میایستد.
ـ ارزشها بهطور مثبت انتخاب میشود و بهطور محکم حمایت خواهد شد .مردم فقط بر آن
ارزشهایی که شخصاً به آنها اعتقاد دارند ،صحه میگذارند .به همین دلیل است که چرا سازمانهای
با عملکرد عالی افرادی را استخدام میکنند که ارزشهای آنها با ارزش سازمان مطابقت داشته باشد.
ـ دربارة ارزشها بهطور واضح میتواند گفتگو شود .هر کسی در سازمان باید ارزشها را درک
کند و درنتیجه آنها باید بتوانند مورد گفتگو قرار گیرند.
ـ ارزشها نهادینه شده است؛ برای مثال ،آنها مبنای محکمی را با ترکیب و منعکس شدن در
سامانههای سازمانی ایجاد میکند که در طول زمان دستنخورده باقی میماند.
ـ ارزشها از طریق رفتارهایی نشان داده میشود که مورد تشویق قرار میگیرند .این رفتارها باید
توسط گروه رهبری حمایت شود.
ـ ارزشها برای کارکنان ،زمانی که آنها مقاصد را در برابر عملکرد مقایسه میکنند ،نمایان
میشود .ارزشها از طریق اقدامات روزانه همکاران و رهبران آنها تأیید میشود.
اهمیت ارزشهای سازمانی نیز در تأثیر آنها بر رفتار و عملکرد سازمانی منعکس میشود .ون
دین استین )2010( 1بیان میکند که با ارزشها «نظارت کمتر ،سودمندی (یا رضایت) بیشتر ،تالش
(یا انگیزه) قویتر ،جمعآوری اطالعات کمتر ،آزمایش کمتر ،هماهنگی سریعتر و ارتباط مغرضانه
کمتر میشود».
پيشينه پژوهش
با بررسی پیشینه پژوهشها ،مشاهده میشود که رابطه ارزشهای سازمانی با متغیرهای مختلفی از
جمله احساس ،تنش شغلی ،فرسودگی ،رفتارهای انحرافی ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی
و اخالق کاری سنجیده شده است که نشان از اهمیت ارزشها در پژوهشها و نیز فضای کسبوکار
دارد (این پژوهشها به اختصار در جدولهای  1و  2قابل مشاهده است) .عالوه بر این ،تمام
پژوهشهای پیشین در مورد ارزشهای سازمانی( ،بویژه پژوهشهایی که در جوامع غربی صورت

1 - Van den Steen
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گرفته است ).عمدتاً ،نگاه ابزارگرایانه به این مفهوم دارد و از ارزشهای نظام توحیدی خالی است؛
لذا بهکارگیری الگوهای غربی در سازمانهای ایران ،که فطرتی الهی و دینی دارند ،بحث برانگیز
خواهد بود .شایان ذکر است با توجه به این نکته ،که تولید علم دینی و بومیسازی علوم از
اولویتهای نقشه راه علمی کشور است ،موسوی داودی و همکاران ( )1937به طراحی و تبیین
الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه مبادرت ورزیدهاند .این پژوهش بر پُر
کردن خأل مطالعاتی تحقیقات پیشین و گسترش الگوهای دینی در جامعه علمی تمرکز دارد؛ لذا در
این پژوهش سعی بر آن است تا با بهرهگیری از آموزههای نهجالبالغه و با توجه به فضای اسالمی و
شیعی سازمانهای کشور و با توجه به الگوی موسوی داودی و همکاران ( )1937به ارزیابی میدانی
این الگو در یك نهاد آموزشی و پژوهشی بپردازد.
در ادامه به اختصار به پژوهشهایی اشاره میشود که در آنها به متغیر ارزشهای سازمانی پرداخته
شده است .این تحقیقات را میتوان بهطور خالصه به شرح جدولهای ذیل بیان کرد:
جدول  :1گزیدهای از پژوهشهای داخلی در مورد ارزشهای سازمانی
ردیف

نویسنده

1

محمدی

موضوع
بررسی رابطه بین ارزشهای سازمانی و احساس معلمین از محیط مدرسه در دبیرستانهای
شهر شیراز

سال
1711

2

دعایی

همسویی ارزشهای فردی و سازمانی :نگرش تحقیقی

1731

7

خسروآبادی

شناسایی تأثیر ارزشهای محوری بر فرایندهای سازمانی

1733

4

شیروانی

5

خادمی

6

سلسله و موغلی طراحی و سنجش الگوی سازمان ارزش بنیان در شرکت مادر تخصصی توانیر

1

نجیمی

بررسی ارزشهای فردی و سازمانی و اعتبار همزمان آن با ارزشهای کاری و رابطه آنها با
تعهد سازمانی در کارکنان شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران ـ اصفهان
رابطه بین ارزشهای سازمانی با استرس شغلی و رفتارهای انحرافی سازمانی کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تأثیر خودپنداره ،هویت و ارزشهای سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان
تأمین اجتماعی شهر اصفهان

1731
1731
1711
1711

3

کریمی

ارزیابی میزان پایبندی پرسنل بانک ملت به منشور اخالقی و ارزشهای سازمانی در بانک

1712

1

نجاتی

ارزشهای فرهنگی سازمان و تعهد کاری در حسابرسان

1717

11

الری سمنانی

طراحی مدل برند کارکنان بر مبنای ارزشهای فردی و سازمانی در افزایش سهم بازار

1717

موسوی داودی

طراحی و تبیین مدل ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه

11

و همکاران

1715
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جدول  :5گزیدهای از پژوهشهای خارجی در مورد ارزشهای سازمانی
ردیف
1
2

نویسنده
کلوکهولن

موضوع

1

سال

ارزش و ارزشمحوری در تئوری و عمل

1161

2

ایدئولوژیها ،ارزشها و تصمیمگیری در سازمانها

1131

7

قدرت و ارزشهای تسهیم شده در فرهنگ سازمان

بیر

7

انز

4

انز و فریکسل

4

5

1136

مفهوم و اندازهگیری تجانس ارزشهای سازمانی

1131

از چشمانداز تا واقعیت از طریق ارزشها

1114

5

کنی

6

سیورز

6

شناسایی و تشریح ارزشهای سازمانی

بانسال

1

از مورد تا عمل ،اهمیت افراد و ارزشهای سازمانی در پاسخ به مسائل

1
3

2111

طبیعی محیطی
قوش و شجوال

3

رابطه بین ارزشهای سازمانی ادراک شده و سبک رهبری

2117
2116

1

1
11

برکهات و روالند تطبیق داوطلبانه الکتریسیته سبز توسط شرکتها ،اهمیت ارزشها و
روالند

1

کی و جوردن

زمینه سازمانی
11

فریاد آنها را پیدا کن ،اهمیت ارزشها

2111
2111

روش پژوهش
پژوهش از نظر هدف بنیادی است .این روش بر این اصل معرفتشناسی مبتنی است که
حقیقت قابل شناسایی نیست و باید همیشه مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد .این پژوهش از نوع
پژوهشهای تفسیری ،و مبانی فلسفی آن پدیدارشناسی است .طبق نظر داناییفرد و همکاران
( ،)1911بررسیهای تفسیری تالش میکند از طریق معانی که افراد به پدیدهها میدهند ،آنها را
درک کنند.
1 - Kluckholn
2 - Beyer
3 - Enz
4 - Enz & Fryxell
5 - Kenny
6 - Seevers
7 - Bansal
8 - Ghosh & Shejwal
9 - Berkhot, & Rowlands
10 - Kaye & Jordan-Evans
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در روشهای کمّی از طریق ایجاد فاصله میان محقق و موضوع مطالعه ،میکوشند تا به شناختی
عینی از واقعیت دست یابند؛ این در حالی است که پژوهشهای کیفی ،که بر پارادایم تفسیری و
روششناسی پدیدار شناختی مبتنی است بر درک معنای رویدادها توسط افراد تحت مطالعه استوار
است .نیومن )1335( 1معتقد است تحقیق کمّی متکی بر پارادایم اثباتی درصدد کمیسازی
دادههای تحقیق و استفاده از شیوههای کمّی برای تحلیل آنهاست .در تحقیق کیفی ،دادههای کیفی
ارزشمند است؛ چون بر اساس آنها می توان از طریق تحلیل کیفی به استنتاج و استخراج نظریه از
بستر زمینه مورد مطالعه رسید .در این راستا ،کوشش به منظور تولید و ظهور مفاهیم ،قضایا،
فرضیات و نظریه علمی بهجای آزمون و ارزیابی نظریه است (خاکی.)51 :1915 ،
بنابراین در این پژوهش بهمنظور یافتن شاخصهای ارزشهای سازمانی از راهبرد پژوهشی تحلیل
مضمون استفاده شده است که یکی از راهبردهای پژوهشهای کیفی به شمار میرود؛ زیرا در آن،
چارچوبی از پیش تعیین شده مانند الگو و دستهبندیهای جامع وجود ندارد و این چارچوب بر اساس
دادههایی طراحی میشود که گردآوری خواهد شد.
تحلیل مضمون ،فرایندی برای تحلیل اطالعات کیفی است؛ لذا تحلیل مضمون صرفاً یك
روش کیفی نیست بلکه فرایندی است که میتواند در بیشتر روشهای کیفی به کار رود .همچنین
این روش امکان تبدیل اطالعات کیفی به کمّی را فراهم میکند (بویاتزس.)1: 1331 ،2
طبق نظر عابدی جعفری و همکاران ( ،)1930تحلیل مضمون روشی برای شناسایی ،تحلیل و
گزارش الگوها و مضامین دادهها است .این روش دادهها را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل
میکند (براون و کالرک .)10 :2001 ،9تحلیل مضمون ،فرایندی برای تحلیل اطالعات کیفی
است؛ لذا تحلیل مضمون صرفاً روشی کیفی نیست بلکه فرایندی است که میتواند در بیشتر
روشهای کیفی (اگر نگوییم همه روشهای کیفی) بهکار رود.
شبکه مضمونها بر اساس یك روش مشخص ،مضمونهای زیر را نظاممند میکند:
الف) مضمونهای پایه( 1شناسهها و نکات کلیدی متن)
ب) مضمونهای سازماندهنده( 1مقوالت بهدستآمده از ترکیب و تلخیص مضمونهای پایه)
1 - Neuman
2 - Boyatzis
3 - Braun & Clarke
4 - Basic Themes
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ج) مضمونهای فراگیر( 2مضمونهای عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهعنوان یك کل)
سپس این مضمونها بهصورت نقشههای شبکه وب رسم میشود که در آن مضمونهای برجسته
هر یك از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده میشود .این روش بهطور گستردهای در
تحلیلهای کیفی و ازجمله نظریه دادهبنیاد استفاده میشود .شبکه مضمونها بهعنوان روش تهیه
مقدمات تحلیل یا ارائه نتایج پایانی تحلیل نیست؛ بلکه شیوة شکستن متن و یافتن نکات معقول و
برجسته روشنی در درون متن است (آترید.)21 :2001 ،9
در این پژوهش و در مرحله کیفی ،روش جمعآوری دادهها به این صورت بود که در ابتدا
شناسههای ارزشهای سازمانی از نهجالبالغه و از طریق تحلیل مضمون استخراج شد 921 .شناسه
توسط پژوهشگر شناسایی شد؛ سپس کل متن نهجالبالغه شامل خطبهها ،نامهها و حکمتها در فایل
اکسل قرارداده شد .شایان ذکر است که هر جمله در یك سطر از نرمافزار اکسل قرار داده شد .این
فایل به همراه  921شناسه استخراجشده به  92نفر از خبرگان حوزه مدیریت و نهجالبالغه ارائه شد.
در این مرحله به مصاحبه با خبرگان پرداخته شد و پس از ارائه توضیحات ،نظر آنها در مورد
جمالت درج شده در سطور اکسل خواسته شد .نهایتاً ،پس از پایان مصاحبهها و دریافت نظر
خبرگان ،چنین به دست آمد که عالوه بر  921شناسه استخراجشده 50 ،شناسه جدید نیز باید به
شناسههای ارزشهای سازمانی اضافه شود.
نهایتاً با توجه به مطالعه عمیق نظری کتاب شریف نهجالبالغه و مصاحبه با خبرگان 931 ،جمله
و عبارت و در پی آن  931شناسه باز 79 ،مضمون پایه و  1مضمون سازماندهنده با عناوین
ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی ،ارزشهای دانشی ـ بینشی ،ارزشهای حرفهای و ارزشهای بنیادین
استخراج شده است.
به علت حجم زیاد این شناسه ها و مضمونها ،امکان درج کامل آنها در مقاله وجود نداشت؛ با
وجود این بخشی از شناسهها و مضمونهای طراحی شده در جدول  9و  1به عنوان نمونه ،قابل
مشاهده است.

1 - Organizing Themes
2 - Global Themes
3 - Atrride
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جدول  :9بخشی از شناسههای باز استخراجشده از نهجالبالغه
ردیف
1
2
7
4
5
6
1

بند
آگاه باشید همانا گناهان چون مرکبهاى بد رفتارند که سواران خود
(گناهکاران) را عنان رها شده در آتش دوزخ مىاندازند .خطبه 16
اما تقوا ،چونان مرکبهاى فرمانبردارى هستند که سواران خود را عنان بر
دست ،وارد بهشت جاویدان مىکنند .خطبه 16
ادعا کننده باطل نابود شد و دروغگو زیان کرد .هر کس با حق در افتاد
هالک گردید .خطبه 16
کشتزارى که با تقوا آبیارى شود ،تشنگى ندارد .خطبه 16
همچنین مسلمانى که از خیانت پاک است ،انتظار دارد یکى از دو خوبى
نصیب او گردد .... :خطبه 27

لزوم توجه به تقوا
تأکید بر صداقت و زیانبار
بودن دروغگویی
توجه به تقوا
نفی خیانت

 ...عمل صالح زراعت آخرت است ...خطبه 27
عمل نیک انجام دهید بدون اینکه به ریا و خود نمایى مبتال شوید ....خطبه

انجام دادن رفتار صالح

27
دریغ دارید که نگاهداشتن مال دنیا ،زیادى نیاورد و از بین رفتنش کمبودى
ایجاد نکند .خطبه 27

1

دوری از گناه

انجام دادن رفتار صالح

آگاه باشید ،مبادا از بستگان تهیدست خود رو برگردانید و از آنان چیزى را
3

شناسه

آن کس که دست دهنده خود را از بستگانش باز دارد ،تنها یک دست را از
آنها گرفته اما دستهاى فراوانى را از خویش دور کرده است ...خطبه 27

بدون ریا
سخاوتمند بودن نسبت
به تهیدستان
تأکید بر سخاوتمند بودن

آنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید ،آنها در شهرهاى خود
11

به اصالح و آبادانى مشغولند و شما به فساد و خرابى( ،آن قدر فرومایهاید)

تأکید بر امانتداری و نفی

اگر من کاسه چوبى آب را به یکى از شماها امانت دهم ،مىترسم که بند

خیانت

آن را بدزدید .خطبه 25
11
12
17
14

اى مردم! وفا همراه راستى است ،که سپرى محکمتر و نگهدارندهتر از آن
سراغ ندارم .خطبه 41
آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد.
خطبه 41
اما پیروى از خواهش نفس ،انسان را از حق باز مىدارد و آرزوهاى

تأکید بر وفاداری
توجه به آخرت
نفی پیروی از هوای نفس

طوالنى ،آخرت را از یاد مىبرد .خطبه 42

و از یاد بردن آخرت

همانا آغاز پدید آمدن فتنهها ،هوا پرستى .... ،خطبه 51

هواپرستی فتنه است.
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ادامه جدول  :9بخشی از شناسههای باز استخراجشده از نهجالبالغه
ردیف
15

بند
اى گروه مسلمانان ،لباس زیرین را ترس خدا و لباس رویین را آرامش و
خونسردى قرار دهید .خطبه 66
 ...مراقب خویش در برابر پروردگار باشد؛ از گناهان خود بترسد؛ خالصانه

16

گام بردارد؛ عمل نیکو انجام دهد؛ ذخیرهاى براى آخرت فراهم آورد و از
گناه بپرهیزد .خطبه 16

11
13
11
21

و تقوا را زاد و توشه روز مردن گرداند؛ در راه روشن هدایت قدم بگذارد
و از راه روشن هدایت فاصله نگیرد .خطبه 16
چند روز زندگى دنیا را غنیمت شمارد و پیش از اینکه مرگ او فرا رسد،
خود را آماده سازد و از اعمال نیکو ،توشه آخرت برگیرد .خطبه 16
پس اگر نتوانستید همه این صفات را فراهم سازید ،تالش کنید که حرام بر
صبر شما غلبه نکند ...خطبه 31
سفارش مىکنم شما بندگان خدا را به تقواى الهى که براى بیدارى شما
مثلهاى پند آموز آورده .خطبه 37

شناسه
لزوم ترس از خدا
ترک گناه و انجام دادن
رفتار نیکو
توجه به تقوا
لزوم انجام دادن رفتار
نیکو و صالح
توجه به حالل و حرام
اهمیت تقوای الهی

در ادامه ،جدول  1بر اساس دستهبندی منطقی و حصر عقلی مضمونهای پایه در قالب
مضمونهای سازمان دهنده استخراج و ارائه شد.
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جدول  :4استخراج شناسهها ،مضمونهای پایه و سازماندهنده
ردیف

منبع

شناسه

مضمون پایه

مضمون سازمان دهنده

1

خطبه 16

دوری از گناه

تقوی و پرهیزکاری

خدامحوری

2

خطبه 16

لزوم توجه به تقوا

تقوی و پرهیزکاری

خدامحوری

7

خطبه 16

تأکید بر صداقت و زیانبار بودن دروغگویی

صداقت ورزی

اخالقی ـ فرهنگی

4

خطبه 16

توجه به تقوا

تقوی و پرهیزکاری

خدامحوری

5

خطبه 27

نفی خیانت

وفای به عهد

اخالقی ـ فرهنگی

6

خطبه 27

انجام دادن رفتار صالح

تقوی و پرهیزکاری

خدامحوری

1

خطبه 27

انجام دادن رفتار صالح بدون ریا

تقوی و پرهیزکاری

خدامحوری

3

خطبه 27

سخاوتمند بودن نسبت به تهیدستان

نفی بخل ورزی

اخالقی ـ فرهنگی

1

خطبه 27

تأکید بر سخاوتمند بودن

نفی بخل ورزی

اخالقی ـ فرهنگی

11

خطبه 25

تأکید بر امانتداری و نفی خیانت

امانتداری

اخالقی فرهنگی

11

خطبه 41

تأکید بر وفاداری

وفای به عهد

اخالقی ـ فرهنگی

12

خطبه 41

توجه به آخرت

آخرت گرایی

خدامحوری

17

خطبه 42

نفی پیروی از هوای نفس و از یاد بردن آخرت تقوی و پرهیزگاری

خدامحوری

14

خطبه 51

هواپرستی فتنه است.

تقوی و پرهیزگاری

خدامحوری

15

خطبه 66

لزوم ترس از خدا

تقوی و پرهیزگاری

خدامحوری

16

خطبه 16

ترک گناه و انجام دادن رفتار نیکو

تقوی و پرهیزگاری

خدامحوری

11

خطبه 16

توجه به تقوا

تقوی و پرهیزکاری

خدامحوری

13

خطبه 16

لزوم انجام دادن رفتار نیکو و صالح

تقوی و پرهیزگاری

خدامحوری

11

خطبه 31

توجه به حالل و حرام

تقوی و پرهیزگاری

خدامحوری

21

خطبه 37

اهمیت تقوای الهی

تقوی و پرهیزکاری

خدامحوری

شایان ذکر است که استخراج شناسهها از تمامی ،نامهها و خطبههای نهجالبالغه ،همانطور که
در جدولهای  9و  1درج شده ،صورت گرفته است.
ترسيم الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه

در این مرحله ،شبکه مضمونها به همراه جدولهای کامل شناسههای باز ،مضمونهای پایه و
سازماندهنده به خبرگان پژوهش ارائه شد تا نظر خود را دربارة دستهبندیها از "کامالً اصولی" تا
"غیر اصولی" بیان کنند .با توجه به پاسخهای خبرگان ،تعدادی از شناسههای باز از هر مضمون پایه
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تأیید نشد .تأیید شدن یا نشدن این شناسهها و مضمونها با استفاده از آزمون  Binomialدر نرمافزار
 SPSSصورت گرفت .درصورتیکه  Sigبا نقطه برش  ،9/7بزرگتر یا مساوی با  0/07به دست آمد،
آن شناسه را تأیید نشده در نظر گرفتیم .با وجود تأیید نشدن تعدادی از شناسههای باز در آزمون
 ،Binomialتمام Sigهای مرتبط با مضمونهای پایه در ناحیه قابل قبول قرار گرفت و به اینترتیب،
کلیت الگو (شامل مضمونهای پایه و سازماندهنده) مورد تأیید قرار گرفت.
در این مرحله بر اساس شبکه مضمونها و نظرسنجی از خبرگان (مصاحبه و پرسشنامه) ،به ترسیم
الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه طبق شکل  1پرداخته شد.
فردی
ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی
اجتماعی

عدالت و انصافورزی

ارزشهای

ارزشهای حرفهای

سازمانی مبتنی

ارزشهای دانشی و بینشی

بر آموزههای

ارزشهای بنیادین

نهجالبالغه

خدامحوری
شكل  :1الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه

جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگيری به منظور آزمون ميدانی الگو

بهمنظور آزمون الگو ،دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیئت علمی یك نهاد
آموزشی و پژوهشی به روش هدفمند و سپس طبقهای تصادفی غیر نسبی بهعنوان جامعه آماری
انتخاب شدند .در مرحله اول اعضای هیئت علمی و دانشجویان ارشد و دکتری این نهاد بهعنوان
افراد پاسخگو انتخاب شدند (نمونهگیری هدفمند) .بهمنظور آزمون الگو ،برداشت این بود که پاسخ
دانشجویان کارشناسی و نیز کارکنان ستادی ،اطالعاتی غنی در این حوزه به دست ندهد و باید از
پاسخ افرادی بهره برد که بینش عمیقی نسبت به موضوع مورد مطالعه داشته باشند (یعنی اعضای
هیئت علمی ،دانشجویان ارشد و دکتری).
بهمنظور تعیین حجم نمونه از روش طبقهبندی غیر نسبی و سپس جدول کرجسی و مورگان
استفاده شد .با توجه به تعداد اندک اعضای هیئت علمی در مقایسه با دانشجویان ،روش نمونهگیری
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طبقهای نسبی به نظر کارامد نبود و روش غیر نسبی به این دلیل که تعداد افراد بیشتری از اعضای
هیئت علمی را دخیل میکرد ،مناسب تشخیص داده شد؛ بدینمنظور با توجه به تعداد کل جامعه
آماری ( 171نفر اعضای هیئت علمی و  1110نفر دانشجویان ارشد و دکتری) و با توجه به جدول
کرجسی و مورگان ،حداقل حجم نمونه به ترتیب 119 ،نفر و  911نفر از اعضای هیئت علمی و
دانشجویان تعیین شد .بهمنظور اطمینان از جمعآوری تعداد قابل قبولی از پرسشنامهها120 ،
پرسشنامه بهصورت تصادفی میان اعضای هیئت علمی و  100پرسشنامه بهصورت تصادفی میان
دانشجویان توزیع ،و به ترتیب  115و  955پرسشنامه قابل استفاده گردآوری شد.
پایایی و روایی پرسشنامه محققساخته

بهمنظور اندازهگیری پایایی یا امکان اعتماد از روش آلفای کرونباخ یك نمونه اولیه شامل 90
پرسشنامه پیش آزمون ،و سپس با استفاده از دادههای این پرسشنامهها و به کمك نرمافزار آماری
 SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد .جدول شماره 7
آلفای کرونباخ پرسشنامه را نشان میدهد.
جدول  :2ضریب آلفای كرونباخ پرسشنامه
عامل

تعداد سؤال (مضمونهای پایه) آلفای كرونباخ

ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی

23

1/314

ارزشهای دانشی ـ بینشی

4

1/143

ارزشهای حرفهای

11

1/161

ارزشهای بنیادین

11

1/111

ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه

57

1/357

همانطور که در جدول مشخص است ،تمام مقادیر آلفای کرونباخ از  0/5بزرگتر است؛
بنابراین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه مورد استفاده نشان میدهد
که این ابزار از امکان اعتماد و یا بهعبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است.
2

عالوه بر این برای تعیین اعتبار پرسشنامه از روایی محتوا 1و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی )
استفاده شده است .برای این مهم از الگوهای اندازهگیری مربوط به نرمافزار  LISRELاستفاده شده
1 - Content validity
2 - Confirmatory factor analysis
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است .روابط بین متغیرهای پنهان ارزشهای سازمانی را با مقیاسهای سنجش آنها سنجیدیم .جدول ،1
بیان میکند که مقیاسهای استفاده شده موارد مناسبی برای سنجش متغیرهای پژوهش است .طبق
نظر جورسکونگ و سوربوم GFI ،0/1<RMSEA ،9<Chi-Square/df ،)1313( 1و 0/3>AGFI
نشاندهنده مناسب بودن مقیاسهای استفاده شده است.
جدول  :1نكویی برازش الگو
اندازه شاخص
2/2211

نكویی برازش
نسبت خیدو بر درجه آزادی

2

7

1/111

معناداری آماری

1/111

ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین

4

5

1/17

شاخص نیکویی برازش

1/17

شاخص نیکویی برازش اصالح شده

6

یافتههای پژوهش
الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه در باال نشان داده شده است .در این
الگو  1بُعد ،سازه ارزشهای سازمانی را شکل داده است که با تحلیل عاملی تأییدی ،روایی این سازه
مورد بررسی قرار میگیرد.
فرضیههای اصلی الگو عبارت است از:
 1ـ ارزشهای دانشی ـ بینشی با ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه رابطه معناداری
دارد.
 2ـ ارزشهای حرفهای با ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه رابطه معناداری دارد.
 9ـ ارزشهای بنیادین با ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه رابطه معناداری دارد.
 1ـ ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی با ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه رابطه
معناداری دارد.
1 - Joreskong & Sorbom
2 - Chi-Square/df
3 - P-value
)4 - Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)5 - Goodness of Fit Index (GFI
)6 - Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
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شکل  2و جدول  ،5نتایج تحلیل عاملی تأییدی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای
نهجالبالغه را نشان میدهد.
جدول  :7نتایج آزمون فرضيههای اصلی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه
ضریب

عدد

نتيجه آزمون

استاندارد

معنیداری

فرضيه

1

ارزشهای دانشی ـ بینشی ← ارزشهای سازمانی

1/71

7/61

تائید

2

ارزشهای حرفهای ← ارزشهای سازمانی

1/16

4/11

تائید

7

ارزشهای بنیادین ← ارزشهای سازمانی

1/45

7/41

تائید

4

ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی ← ارزشهای سازمانی

1/61

4/51

تائید

فرضيه

شكل  :5الگوی اعداد معناداری ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه
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شاخصهای تناسب الگو حاکی است که الگو از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت
خوبی است؛ چون نسبت کای دو بر درجه آزادی ( )X2/dfآن برابر  2/2255است که کمتر از
مقدار مجاز  ،9است و مقدار میانگین مجذور خطاها ( )RMSEAنیز برابر با  0/050است که بین
مقدار مجاز  0/01و  0/10است .مقدار  P-valueنیز از  0/07کمتر است.
همانطور که در شکل  2مشخص است در تحلیل عاملی مرتبه اول مقادیر  t-valueتمامی
سؤاالت بیشتر از  1/31است؛ بنابراین بار عاملی تمامی آنها معنیدار است و میتوان گفت که رابطه
مثبت و معنیداری با سازه ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه دارد .از اینرو
هیچکدام از شاخصها حذف نمیشود و در الگوی نهایی باقی میماند.
نتایج تحلیل حاکی است که تمام شاخصها با متغیر ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای
نهجالبالغه رابطه مثبت و معناداری دارد .به ترتیب ،ارزشهای حرفهای (ضریب مسیر،)0751 :
ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی (ضریب مسیر ،)0/11 :ارزشهای بنیادین (ضریب مسیر )0/17 :و
ارزشهای دانشی ـ بینشی (ضریب مسیر ،)0/95 :بیشترین ارتباط را با ارزشهای سازمانی مبتنی بر
آموزههای نهجالبالغه دارد.
در کل میتوان با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی به سازه ارزشهای سازمانی مبتنی بر
آموزههای نهجالبالغه اتکا کرد و سازه مورد بحث را مبنای کار قرار داد.
عالوه بر این ،یکی از بحثهایی که در اینجا مطرح میشود این است که شرایط شاخصهای الگو
تا چه اندازه مطلوب (مناسب) است .برای پاسخ به این سؤال به بررسی وضعیت (مطلوب یا
نامطلوب بودن) شاخصها و مؤلفههای آنها میپردازیم .این کار توسط آزمون میانگین یك نمونه
آماری 1انجام میگیرد .با اجرای این آزمون میتوان به میزان هر یك از شاخصها و مؤلفههای
مربوط به ارزشهای سازمانی دست یافت.
با توجه به اینکه در پرسشنامه از طیف  7عاملی لیکرت استفاده شد ،مقدار آزمون ( 9سطح
متوسط) اعمال شده است .الزم به ذکر است در بررسی وضعیت مؤلفهها ،وضعیت مطلوب به
وضعیتی گفته میشود که در آن میانگین امتیاز مؤلفه از عدد  9بزرگتر باشد و در مقابل وضعیت
نامطلوب به وضعیتی گفته میشود که در آن میانگین امتیاز مؤلفه از عدد  9کوچكتر باشد.
نتایج آزمون با بهکارگیری نرمافزار  SPSSبه شرح جدول  ،1است .این جدول وضعیت هر
1 - One - sample t - test
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یك از  79مؤلفه و نیز چهار شاخص ارزشهای سازمانی را نشان میدهد.
جدول  :8نتایج آزمون ميانگين یک جامعه آماری
مقدارميانگين برابر با )µ=9( 9
مؤلفه/شاخصها

ميانگين

انحراف

آماره

معيار

T

درجه

عدد

تفاوت

آزادی معناداری ميانگين

 32درصد فاصله
اطمينان برای تفاوت
حد كم

وضعيت

حد زیاد

دانشمحوری

417 75/317 1/62125 4/6126

1/111

1/5271 1/61251

1/1112

مناسب

حکمتورزی

4/445

417 21/125 1/11515

1/111

1/747 1/44517

1/5411

مناسب

آیندهنگری

417 21/123 1/11451 4/4176

1/111

1/717 1/41761

1/5142

مناسب

ژرفاندیشی

417 27/574 1/11111 4/7141

1/111

1/214 1/71414

1/4247

مناسب

ارزشهای دانشی ـ بينشی

439 42/912 0/44015 4/4419

1/111

1/9894 1/44194

1/2035

مناسب

ارزیابی صحیح

417 21/617 1/11111 4/2111

1/111

1/2111

1/7713

مناسب

برانگیختن

4/131

417 11/643 1/16611

1/111

1/1111 1/13111

1/1137

مناسب

عبرتگیری

417 21/755 1/16423 4/1251

1/111

1/1166 1/12565

1/2741

مناسب

تجربهمحوری

417 11/741 1/32261 4/1513

1/111

1/1744 1/15137

1/2617

مناسب

حسن سابقه

4/131

417 13/322 1/11167

1/111

1/1141 1/13111

1/2171

مناسب

توانمندی و هیبت

417 11/676 1/31416 4/1262

1/111

1/1114 1/12613

1/141

مناسب

شایستگی خانوادگی

417 15/541 1/31172 7/1111

1/111

1/3543 1/11116

1/1177

مناسب

سن و سال

16/17 1/31111 7/1315

417

1/111

1/3142 1/13157

1/1143

مناسب

توجه به جنسیت

417 13/144 1/11761 4/1411

1/111

1/1236 1/14133

1/1552

مناسب

فصاحت

417 11/411 1/16425 4/1177

1/111

1/1177

1/1642

1/1324

مناسب

ارزشهای حرفهای

439 98/831 0/98951 4/0782

1/111

1/0598 1/07829

1/1995

مناسب

تقوا و پرهیزگاری

417 45/121 1/51614 4/1117

1/111

1/6475 1/11123

1/111

مناسب

تأکید بر نماز

4/627

417 71/317 1/51721

1/111

1/5734 1/62714

1/1111

مناسب

عبودیت

417 76/541 1/61517 4/6121

1/111

1/5156 1/61211

1/6336

مناسب

آخرتگرایی

4/574

417 74/557 1/61751

1/111

1/4465 1/57417

1/6216

مناسب

توجه به پاداش الهی

417 71/171 1/62134 4/4555

1/111

1/4555

1/7656

1/5454

مناسب

توجه به کیفر الهی

4/466

417 77/134 1/51611

1/111

1/7311 1/46511

1/5511

مناسب

عدالت اجتماعی

4/233

417

1/111

1/114 1/23116

1/4111

مناسب

انصافورزی

417 11/616 1/37177 4/1335

1/111

1/161 1/13343

1/713

مناسب

عدالت توزیعی

417 22/311 1/11165 4/7131

1/111

1/4211

مناسب

22/21 1/11356

1/7131

1/111

1/1161
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ادامه جدول  :8نتایج آزمون ميانگين یک جامعه آماری
مقدارميانگين برابر با )µ=9( 9
مؤلفه/شاخصها

ميانگين

انحراف

آماره

معيار

T

درجه

عدد

تفاوت

آزادی معناداری ميانگين

 32درصد فاصله
اطمينان برای تفاوت
حد كم

وضعيت

حد زیاد

عدالت تعاملی

417 27/114 1/11123 4/2321

1/111

1/1123 1/23212

1/7121

مناسب

عدالت رویهای

417 21/124 1/11223 4/2251

1/111

1/1141 1/22517

1/7754

مناسب

ارزشهای بنيادین

439 15/429 0/91211 4/4512

1/111

1/9814 1/45141

1/4712

مناسب

نفی بخلورزی

417 21/117 1/63624 4/1524

1/111

1/1544 1/15276

1/1517

مناسب

حیاورزی

417 21/431 1/14441 4/1511

1/111

1/1513 1/15111

1/2677

مناسب

نفی ترس

4/113

417 22/615 1/11111

1/111

1/1155 1/11311

1/2315

مناسب

قناعت و سادهزیستی

4/113

417 22/111 1/17166

1/111

1/1124 1/11311

1/2376

مناسب

نفی شکمبارگی

4/113

417 22/226 1/17251

1/111

1/1175 1/11311

1/2326

مناسب

نفی تکبر

417 11/144 1/11614 4/1111

1/111

1/1111 1/11115

1/2213

مناسب

استقامت

21/71 1/15346 4/1123

417

1/111

1/1645 1/11211

1/231

مناسب

صبر و شکیبایی

417 11/415 1/11111 4/1251

1/111

1/1113 1/12565

1/2715

مناسب

نفی حسد

417 21/376 1/16152 4/1466

1/111

1/1466

1/2551

مناسب

مداراورزی

417 21/214 1/13435 4/2142

1/111

1/1122 1/21411

1/7162

مناسب

حقمحوری

417 27/121 1/11375 4/7322

1/111

1/7322

1/2637

1/4161

مناسب

امانتداری

417 27/365 1/13371 4/7617

1/111

1/2431 1/76126

1/4173

مناسب

نفی عیبجویی

417 13/412 1/31161 4/1631

1/111

1/1576 1/16316

1/1325

مناسب

اعتدال

417 11/214 1/37741 4/1627

1/111

1/1627

1/1474

1/2317

مناسب

صداقتمحوری

417 13/351 1/35214 4/1627

1/111

1/1627

1/1411

1/2371

مناسب

تواضع و فروتنی

417 11/161 1/37315 4/1411

1/111

1/1222 1/14133

1/1616

مناسب

مهربانی

417 16/621 1/31411 7/1111

1/111

1/3621 1/11116

1/1152

مناسب

عفو و بخشش

417 11/512 1/32267 4/1411

1/111

1/1211 1/14112

1/1645

مناسب

حسنظن

417 13/761 1/16411 4/1151

1/111

1/1166 1/11511

1/1243

مناسب

وفای به عهد

417 22/112 1/14415 4/1335

1/111

1/1327 1/13343

1/2141

مناسب

417 21/127 1/11442

1/111

1/1615 1/11311

1/2335

مناسب

417 21/521 1/11666 4/1372

1/111

1/1615 1/13725

1/211

مناسب

نفی ظلم و ستم

21/15 1/13136 4/2517

417

1/111

1/1731 1/25171

1/7673

مناسب

نفی سخنچینی

417 21/123 1/14774 4/1251

1/111

1/1116 1/12565

1/2711

مناسب

نفی تبعیض
خیرخواهی

4/113

1/173
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ادامه جدول  :8نتایج آزمون ميانگين یک جامعه آماری
مقدارميانگين برابر با )µ=9( 9
مؤلفه/شاخصها

ميانگين

انحراف

آماره

معيار

T

درجه

تفاوت

عدد

آزادی معناداری ميانگين

 32درصد فاصله
اطمينان برای تفاوت
حد كم

حد زیاد

تأکید بر خوشرویی

417 21/116 1/14143 4/1761

1/111

نفی تندخویی

417 21/226 1/14655 4/1466

1/111

1/1466

نفی استبداد

417 21/247 1/16113 4/1372

1/111

1/1174 1/13725

1/2171

نفی خشم

417 21/313 1/15316 4/1414

1/111

1/1772 1/14176

1/2416

439 23/758 0/51121

1/111

1/114 1/12505

1/1301

ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی 4/125

1/1717 1/17617
1/14

وضعيت

1/242

مناسب

1/2572

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

در سطح تحلیل مؤلفهها و شاخصهای ارزشهای سازمانی ،تمامی آنها دارای سطح معنیداری
کمتر از  0707است .برای این مؤلفهها و شاخصها به علت مثبت بودن آماره  ،Tمقدار آنها بیشتر از
مقدار متوسط جامعه است و وضعیت آنها مناسب براورد میشود و میتوان گفت مقدار آنها از
مقدار متوسط جامعه بیشتر است و وضعیت آنها مناسب براورد میشود.
عالوه بر این برای بیان بهتر وضعیت شاخصهای مرتبط با متغیر ارزشهای سازمانی ،ماتریسی
همانند شکل ذیل مفروض است که دو بعد اهمیت (عمودی) و عملکرد (افقی) دارد که بعد اهمیت
در واقع بار عاملی یا ضریب استاندارد 1را نشان میدهد و بیانگر میزان حساسیت شاخص است و
بُعد اندازه ،همان میانگین شاخص مورد نظر است (موسوی داودی.)1931 ،

شكل  :9ماتریس اهميت ـ عملكرد
1 - Factor loading
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همان طور که در ماتریس آمده است ،بُعد اهمیت شامل سه طیف است که بار عاملی یا همان
ضریب استاندارد در تحلیل عاملی تأییدی را نشان میدهد .این بعد بیانگر این است که اعضای
جامعه مورد بررسی نسبت به هر یك از شاخصها به چه میزان حساس هستند و به آنها اهمیت
میدهند .اهمیت و انتظارات اعضای جامعه مورد بررسی در سه طیف حساس با نمره ( %1تا  ،)1نیمه
حساس با نمره ( %9تا  )%1و غیر حساس با نمره (0تا  )%9تعریف شده است.
بُعد عملکرد به شرایط شاخصها در جامعه مورد بررسی مربوط است .این بعد نشان میدهد که
وضعیت موجود جامعه آماری در هر یك از شاخصهای ارزشهای دانشی ـ بینشی ،ارزشهای
حرفهای ،ارزشهای بنیادین و ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی چگونه است .عملکرد جامعه آماری در
سه طیف ضعیف (0تا  ،)2/7متوسط ( 2/7تا  )9/7و قوی ( 9/7تا  )7مورد بررسی قرار گرفته است؛
بنابراین ،میتوان از این ماتریس به دو نتیجه مهم دست یافت:
الف ـ اعضای جامعه آماری نسبت به چه شاخصهایی حساس هستند؟
ب ـ وضعیت جامعه آماری در هر یك از شاخصها چگونه است و چه نوع عملکردی دارد؟
شکل  1وضعیت شاخصهای ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه را در ماتریس
اهمیت عملکرد نشان میدهد.

شكل  :4وضعيت شاخصهای ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه

همانطور که مشاهده میشود ،دو شاخص ارزشهای حرفهای و ارزشهای اخالقی ـ فرهنگی از
اهمیت بیشتری نسبت به ارزشهای بنیادین و ارزشهای دانشی ـ بینشی برخوردار است؛ به این معنی
که تغییر اندکی در این دو شاخص ،میتواند نتایج پژوهش را دستخوش تغییر کند و متغیر ارزشهای
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سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه را بهطور قابل مالحظهای تحت تأثیر قرار دهد؛ ضمناً تمام
شاخصها در قسمت قوی قرار گرفته است .این ماتریس این واقعیت را میرساند که اندازه
شاخصهای ارزشهای سازمانی در جامعه مورد بررسی زیاد است یا به عبارتی ،جامعه آماری از سطح
باالیی از ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه برخوردار است.

شكل  :2الگوی رادار از وضعيت موجود و وضعيت مطلوب

همانطور که در شکل  7مشاهده میشود از نظر نمونه آماری ،جامعه مورد بررسی همچنان با
سطح مطلوب افراد از نظر سنخیت با ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه فاصله دارد.
شایان ذکر است که از میان شاخصهای ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه ،شاخص
بنیادین ارزشهای سازمانی کمترین فاصله ،و شاخص اخالقی ـ فرهنگی بیشترین فاصله را با وضع
مطلوب دارد.

نتيجهگيری و پيشنهادها
هدف پژوهش ،ارزیابی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه است.
مطالعات پیشین ،بویژه در جوامع غربی ،الگوهایی را در مورد ارزشهای سازمانی ارائه کردهاند؛ اما
خأل مطالعاتی مربوط به در نظر گرفتن ارزشهای نظام توحیدی و الهی با توجه به شرایط حاکم بر
سازمانهای ایرانی ،دلیل اصلی این پژوهش شد .شایان ذکر است که اکنون در کشور ،تولیدات
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پژوهشی به دانش تجربی محدود میشود که با توجه به موقعیت دینی کشور ،شایسته است از آن
فراتر برویم و تولیدات علوم دینی را در اولویتهای پژوهشی قرار دهیم.
ارزشهای سازمانی از موضوعات مهمی است که شایسته است هر چه بیشتر به آنها پرداخته شود.
شایانذکر است که با در نظر گرفتن فعالیتهای سازمانها به این نکته دست مییابیم که عالوه بر
مؤلفههای سنتی سازمان ،همچون تقسیم کار ،سلسله مراتب ،تمرکز و ،...مؤلفههایی همچون
ارزشهای سازمانی وجود دارد که شایسته است به آنها توجه شود .ارزشهای سازمانی بهعنوان
زیربنای تمامی رفتارهایی که در سازمان قابل مشاهده است در نظر گرفته میشود .ارزشهای
سازمانی اعتقادات نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ سپس بر انتظارات و در مرحله بعدی
نگرش نیروی انسانی تأثیرگذار خواهد بود .همین عوامل به بروز رفتارهایی در سازمان منجر
میشود .شایان ذکر است که با پیشبینی ،توضیح و کنترل ارزشهای سازمانی مد نظر خود در
فضای سازمان ،میتوان به رفتارهای سازمانی مورد انتظار دست یافت که همین مسئله مورد توجه
پژوهشگران و دانشمندان رشته های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده است و این دلیل نیز
خود موید مستحکمتری برای این پژوهش بود؛ عالوه بر این در مورد رویکرد نهجالبالغه نسبت به
ارزشهای سازمانی با مطالعه نهجالبالغه و تحلیل مضمون متن آن به شناسایی مؤلفههای ارزشهای
سازمانی مبادرت ،و در قالب الگویی ارائه شد .نتایج کامل در مورد شناسههای استخراجشده،
مضمونهای پایه و سازماندهنده و شبکه مضمونها در پژوهش موسوی و همکاران ( )1937قابل
مشاهده است .شایانذکر است که الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه شامل
پنجاه و سه مؤلفه به این شرح است :دانشمحوری ،حکمتورزی ،آیندهنگری ،ژرفاندیشی،
ارزیابی صحیح ،برانگیختن ،عبرتگیری ،تجربهمحوری ،حسن سابقه ،توانمندی و هیبت ،شایستگی
خانوادگی ،توجه به سن و سال ،توجه به جنسیت ،فصاحت ،عدالت اجتماعی ،عدالت مراودهای،
عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،انصافورزی ،تأکید بر نماز ،توجه به کیفر الهی ،توجه به پاداش
الهی ،آخرتگرایی ،عبودیت ،تقوا و پرهیزگاری ،نفی بخلورزی ،نفی شکمبارگی ،حیاورزی،
نفی ترس ،قناعت و سادهزیستی ،نفی تکبر و خودپسندی ،استقامت ،صبر و شکیبایی ،نفی حسد،
نفی سخنچینی ،تأکید بر خوشرویی ،عفو و بخشش ،نفی تندخویی ،مهربانی ،نفی ظلم و ستم،
وفای به عهد ،نفی استبداد ،تواضع و فروتنی ،صداقتمحوری ،اعتدال ،خیرخواهی ،نفی تبعیض،
مداراورزی ،حقمحوری ،امانتداری ،نفی عیبجویی ،نفی خشم و حسن ظن که این مؤلفهها به
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چهار شاخص کلی ارزشهای دانشی ـ بینشی ،ارزشهای حرفهای ،ارزشهای بنیادین و ارزشهای
اخالقی ـ فرهنگی تقسیم شد .پس از استخراج مؤلفهها ،الگو آزمون شد که نتایج آن به تفصیل در
قسمت یافتههای پژوهش درج شده است .شایان ذکر است که مدیران نهاد آموزشی و پژوهشی
مورد مطالعه در این پژوهش در درجه اول و نیز دیگر سازمانها ،میتوانند با بهرهگیری از نتایج این
پژوهش ،سازمان خود را در دستیابی به سطح مطلوبی از ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای
نهجالبالغه سوق دهند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
دستهبندیهای مختلفی از ارزشهای سازمانی توسط پژوهشگران این حوزه ارائه شده است که
عمدتاً غربی هستند .بههرحال نکته قابل ذکر در مورد این الگوها این است که تمام آنها توسط
پژوهشگران غربی و در فرهنگ و زمینهای متفاوت با کشور ایران استخراج و معرفی شده است؛
ضمناً هر یك از این الگوها ،ابعاد خاصی از ارزش را مدنظر قرارداده و بهصورت یك الگوی جامع
ارائه نشده است که تمام جوانب ارزشها در سازمان مدنظر قرار دهد( .گروهی صرفا به ارزشهای
اخالقی ،گروهی دیگر به ارزشهای کسبوکار ،گروهی به مأموریت سازمانی و ...پرداختهاند).
شایانذکر است که الگوی پژوهش ،نسبت به الگوهای رایج تفاوتهایی اساسی دارد .الگوی
پژوهش ،مبتنی بر آموزههای نهج البالغه است و با توجه به وضعیت حاکم بر سازمانهای ایران ،ارائه
و بهکارگیری الگوهای بومی استنباط شده از علوم دینی ،میتواند ضامن پیشرفت و موفقیت
سازمانها باشد .عالوهبراین ،الگوی پژوهش به چهار شاخص کلی و  79مولفه ذیل این چهار
شاخص تقسیم میشود و به تمام جوانب ازجمله کرامت فردی ،اخالقیات و استانداردهای رفتاری،
اجرای وظایف و کار ،باورهای دینی و اسالمی و ...اشاره دارد که به پرورش نیروی انسانی و
هدایت آنها به سعادت واقعی و کمال و بالطبع بهرهمند شدن سازمان از مزایای آن منجر میشود.
با توجه به یافتهها و نتایج پژوهش ،پیشنهادهای ذیل به منظور بهرهمندی پژوهشگران در
فعالیتهای آینده ارائه میشود:
در پژوهش ،الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه طراحی و تبیین شده
است .شایسته است تا پژوهشهای آینده در استخراج مؤلفههای ارزشهای سازمانی از قرآن ،صحیفه
سجادیه ،حدیث و روایات اهتمام ورزند و با توجه به اهمیت نقش ارزشهای سازمانی ،الگوی این
پژوهش را بهبود بخشند.
عالوه بر این ،این پژوهش ،مؤلفههای ارزشهای سازمانی را در قالب چهار دسته دانشی ـ بینشی،
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حرفهای ،بنیادین و اخالقی ـ فرهنگی تقسیمبندی کرده است .به پژوهشگران توصیه میشود ضمن
دقت نظر در مؤلفههای استخراجشده در این پژوهش و نیز بررسی دوباره مضمونهای نهجالبالغه،
بررسی کنند که آیا امکان ایجاد دستهبندیهای جدیدی از مؤلفههای پایه و سازمان دهنده به منظور
بهبود این الگو وجود دارد یا خیر.
شایسته است پژوهشهای آینده ،سازمانهای مختلفی را به منظور سنخیت سنجی الگوی ارزشهای
سازمانی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه بهعنوان مورد مطالعه انتخاب ،و رابطه آن را با متغیرهای
مهم م دیریت رفتاری اعم از میزان شادابی سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی
سازمانی ،تنبلی اجتماعی و تمایل به غیبت بررسی کنند.
پژوهشهای آینده میتواند سازمانهایی را به منظور اجرا و یا تقویت مؤلفههای ارزشهای سازمانی
مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه انتخاب ،و با مطالعات طولی ،نتایج آن را با قبل از مطالعه مقایسه
کند.
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