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Abstract
Islamic society, like any other society, needs its own culture. Organizational culture in society is
intertwined with ethics, behavior, and values, and these values influence organizational culture.
The culture of the society is connected with human and religious values and its moral principles
and pays attention to the divine ideals. The purpose of this article is to design a comprehensive
model to strengthen the organizational culture based on the moral values of Islam. The present
study is qualitative in terms of purpose and qualitative content analysis has been used to analyze
the data. The results showed that according to Islamic verses, hadiths and hadiths, there are six
main dimensions to organizational culture based on moral values based on Islam: commitment at
work, work ethic, welfare and comfort, populism at work, work motivation and Continuous
improvement that these dimensions include 17 components.
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طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اخالقی اسالم


مهتا جود اده ،افنانه نامور ،نورمحمد یعقوبی

جامعۀ استمی نیز مانند هر جامعۀ دیگری به فرهن

خاد خود نیاا دارد .فرهنا

سا مانی در جامعه با اختق ،رفتار و ار زها آمیوته است و ایاو ار زهاا فرهنا
سا مانی را تحتتأثیر مرار میدهند .فرهن

هر جامعه با ار زهای اننانی و دینی و

م انی اختمی آن جامعه ویوستگی دارد و آرمانهای الهی را موردتوجه مرار میدهد.
هدف مقالۀ حاضر ،طراحی الگوی جام بارای تقویات فرهنا

ساا مانی م تنای بار

ار زهای اختمی است اسات .ایاو تحقیاق ،ا جن اۀ هادف ،کیفای اسات و بارای
تجزیهوتحلیل دادهها ا تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .نتایج تحقیاق نشاان
داد که ط ق آیات و روایاات و احادیاث اساتمی ،شام بعاد اصالی بارای فرهنا
سا مانی بر م نای ار زهای اختمی م تنی بار اسات وجاود دارد کاه ع ارتاناد ا :
تعهد در کار ،اختق کار ،رفاه و آسایم ،مرد گرایی در کار ،انگیز کاری و به ود
منتمر .ایو ابعاد خود شامل هفده مؤلفهاند.
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کلیدواژهها
فرهن

 ،سا مان ،ار ز ،اختق ،ار زهای اختمی.

مقدمه
فرهن ا

اسااتمی و اننااانی ا دیربااا در باایو دیگاار فرهن

هااا جلااوهای خاااد و

شکوهمند داشته است .تعامل فرهن

و اختق ،موجب خلق ی اییهای ار شامندی

شده است .شاخصهای ایاو فرهنا

را میتاوان در منااب اصایل آن جناتجو کارد

(رشیدوور و نادرینیا.)4631 ،
اگر فرهن

را شیو ندگی برخاسته ا اندیشه (عقل نظری) و نظا ار شی (عقل

عملی) بدانیم ،آنگاه میتاوانیم فرهنا

اختمای را ایوگوناه تعریاف کنایم« :شایو

ندگی برخاسته ا اندیشۀ انناانی و نظاا ار شای اخاتق» .فارد متعلاق باه فرهنا
اختمی کنای خواهاد باود کاه ا اندیشاهای نااِّ برخاوردار باشاد ،بایدون ایادهای
ندگیاز را در شئون فردی و اجتماعی باه مارآن و سانت ویاام ر اسات
معصااو منااتند کنااد و در ناادگی ا ساایر ن ااوی
عترت

و علااوی

و ائماه

و روز ینااتو

الگو بگیرد (همان).

به سا مانی که هدف آن ،اختق باشاد و ارکاان آن را نیروهاای ماؤمو و متعهاد
تشااکیل بدهنااد و در آن ،ار زهااا در اولویاات باشااند« ،سااا مان اختماای» گوینااد؛
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

سا مانی که میتواند ا طریق ارائه الگویی توأمان ا علم و دیو ،دمیدن روحیۀ تعهد
و الااازا اجتمااااعی در میاااان کارکناااان بااارای بهرهمنااادی ا معرفااات و افااازایم
منئولیتوذیری در ارتقای ار زهای اننانی و فرهن
(احماادی و همکاااران .)4614 ،فرهناا

اختمی آنان تأثیر داشته باشد

اختماای میتوانااد فعالیتهااای ماادیران و

مهمتریو وظیفاۀ آناان یعنای تصامیمگیری در ساا مان را نیاز تحتتاأثیر مارار دهاد
(حنیووور محمدآبای و نادی.)4610 ،
در عصر رمابت و تغییر ،بهرهگیری ا نیروی انناانی متعهاد و کارآماد بارای هار
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سا مان ،یک مزیت رمابتی منحصربهفرد محنوِّ میشود .ا سوی دیگر ،مشاکتت

ناشی ا رواب افراد در سا مان همواره تهدیدی است بارای عملکارد و فعالیتهاای
کاری سا مان .در ایو شرای  ،مفاهیمی چاون فرهنا

باهمنزلاۀ یکای ا مؤلفاههای

اصلی و کتن سا مان ،تأثیر منتقیمی بر ارتقاای فعالیتهاای ساا مان دارد .در کناار
غنی است با مفاهیم ناِّ خود ،سهم بنزایی در شاکلگیری و وااالیم

آن ،فرهن

رفتارهای افراد دارد (رضایی و س زیکاران.)4614 ،
در حال حاضر ،در کشور ما متولیان فرهنگی متفاوت و بنیاری وجود دارناد کاه
هدف اصلی همۀ آنها تعمیق و گنترز فرهن

اختمی است؛ برای نمونه ،میتوان

سا مان ت لیغات استمی ،بنیج و وایگاههای مقاومت منااجد ،نهااد نماینادگی مقاا
معظاام ره ااری در دانشااگاهها .همچناایو ،ا مراکااز فرهنگاای دانشااگاهها میتااوان بااه
کانونهای مرآنی و هیآت دانشجویی و گروههای معارف استمی نا برد (دارایای و
اسماعیلی .)4633 ،ومتی ا فرهن

استمی-ایرانی صح ت مایکنیم ،منظورماان آن

نظا فرهنگی است که عناصر دیگر را نیز ووشم میدهد و در خود میگنجاند؛ یرا
مت

خودیبودن در ایو فرهن

 ،انی اقوذیری آن با ار زهای توحیدی و اننانی

یا حدامل عد م اینت با آن است .سرشت ایرانیان بهگونهای است که مت

واذیرز

عناصر جدید نزد آنها ،حق و باطل و سنویت امر با فیرت اننانی است ،ناه خاودی
یا بیگانهبودن آن .درست به همیو دلیل باود کاه اسات در ایاو دیاار وذیرفتاه شاد و
عنصری بیگانه به شمار نیامد (فیاض .)4617 ،بنابرایو ،تحقیاق حاضار باهدن ال واساخ
ایو سؤال اساسی است کاه الگاوی ال بارای تقویات فرهنا

ساا مانی م تنای بار

ار زهای اختمی است باید چگونه باشد؟
 -1فرهنگ

فرهنااا

 ،الگاااویی ا مفروضاااات مشاااتر

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

به مراکز یر اشاره کرد :شورای انقتِّ فرهنگی ،و ارت فرهن

و ارشاد اساتمی،

اسااات ؛ باااهطوری کاااه آن الگاااو

مشکتت انی اقوذیری خارجی و هماهنگی داخلی گروه را رف میکند و باهسا ب
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عملکرد و تأثیر مث تم معت ر داننته میشود و ا ایورو ،بهمثابۀ روز صحیح ادرا ،
تفکاار و احناااس دربااار آن مشااکتت گااروه بااه اعضااای جدیااد آمااو ز داده
میشود (شایو .)4636 ،به اعتقاد هافنتد ،فرهن

 ،برناماهریزی ذهنای اسات کاه باه

جداسا ی اعضای یک گروه یا یک جامعاه ا دیگاران میانجاماد و بیواسایهتریو
مأخااذ تأثیرگااذار باار فرهنا

سااا مانی ،کارکنااان و افااراد درون سااا مان میباشااند

(هافنتد.)4630 ،
فرهنا

سااا مانی یعناای مجموعاههایی ا ار زهااا ،نمادهااا ،شااعائر و الگوهااای

رفتاری که عتوه بر تعییو رفتار کارکنان ،نقم بنزایی در شکلدهی هویت سا مان
دارند .اجماع عمومی بر ایو منئله وجود دارد کاه فرهنا

ساا مانی ،ناوعی فلنافۀ

مدیریتی است و روشی برای مدیریت سا مانها بهمنظور ارتقای عملکرد و اثربوشی
کلی آنها ایجاد میکند.
همچنیو در محی رمابتی معاصر ،فرهن

سا مانی ،ابزاری ماوی بارای سانجیدن

کارکردهای سا مان به شمار میرود .وژوهمها نشان دادهاند کاه فرهنا

ساا مانی

میتواند بر نگرزها ،احناسات ،تعامتت و عملکرد اعضای سا مان و همچنایو ،بار
دامنۀ وسیعی ا منائل فردی و ساا مانی مانناد تعهاد ساا مانی ،وفااداری و رضاایت
شغلی تأثیر بگذارد (راشدی و همکاران.)4614 ،
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 -2ارزشهای اخالقی

ار زها غال اً به ایدههایی اطتق میشوند که اننانها دربار خوِّ و باد ،میلاوِّ و
نامیلوِّ دارند .در فرهن

فلنافی «الالناد» ،چهاار مفهاو بارای ار ز ارائاه شاده

است :اول ،ار ز بهمنزلۀ چیزی که فرد یا گروهی به آن عتماه دارناد؛ دو  ،چیازی
که کموبیم در میان عدهای موردتوجه و محتر است؛ سو  ،ومتیکه فرد یا گروهی
در رسیدن به هدف خود ،ارضا میشوند و چهار  ،ا جن ۀ امتصادی که ار ز کاال و
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عمل میرح است .در ایو تعریف ،مفهو اول به درجۀ تعلق ار شای ،مفهاو دو باه

ار ز ذاتی ،مفهو سو به ار ز کارکردی و مفهو چهار به ار ز م ادلهای ناظر
است (محننی.)4601 ،
ومتی ار زهای اختمی در ارت اط با سا مان و مدیریت میرح میشاوند ،منظاور
ایو است که است ار زهایی را ارائه کرده که باید آنها را وذیرفت و به کار بنت.
ایو ار زها  -چه ما آنها را بوواهیم و چه نوواهیم  -معت رند و چنیو ار زهایی-
چه بدانیم و چه ندانیم  -وجود دارند (مص اح یزدی.)4600 ،

فرهن

اختقگرایاناه ،مجموعاهای ا اعتقادهاا و اصاول ،آداِّورساو  ،اخاتق و

ار زها و موانینی است که ا ذات خداوند سرچشامه گرفتهاناد (کاارگروه تادویو
شاخصهای فرهنگی شورای عالی انقتِّ فرهنگی .)4631 ،وجه تمایز ایو تعریف با
تعاریف دیگر ایو است که عناصار فرهنا
میگیرند .هدف در فرهن

اختمای ا ذات واا

خداوناد نشاأت

اختمی ،رشد و شکوفایی جامعۀ بشری و رسیدن آن باه

کمال است .برای رسیدن به ایو هدف ،ابتدا باید هرکس به اصتح خود بپاردا د .بار
ایو اسااس ،فرهنا

اخاتقگرایاناه باا توجاه باه موضاوع تقویات رفتارهاای مفیاد

کارکنان ،بهعنوان عامل مهم در افزایم بهرهوری ،راه رسایدن باه ایاو هادف و نیاز
تعالی روحی را تزکیۀ نفس میداند .بهطوریکه هدف ا فرستادن ویام ران نیز همایو
معرفی شده است (رضایی و س زیکاران.)4614 ،
همچناایو ،میتااوان گفاات فرهناا

اخااتقگرایانااۀ اساات

(culture

)Islamic

«مجموعه عقاید ،باورها ،ار زها ،آداِّورسو  ،الگوها و شایوههای عمال متواذ ا
مرآن کریم و سنت معصومیو

» است .حال ،فرهن

هریاک ا افاراد و جاوامعی

که دیو رسمی آنان است است ،در صورتی استمی ملمداد میشاود کاه بار تماامی

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

 -3فرهنگ اخالقگرایانه

رواب چهارگانۀ ایشان باخدا ،خود ،ط یعت و جامعه حاکم باشد .ا سوی دیگر ،اگر
فرهن

به «دستاوردهای بشار و میاراث اجتمااعی او «اطاتق شاود ،معنای فرهنا
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اختقگرایانه چنیو میشود« :مجموع آثار مث ت مادی و غیرمادی جوام استمی که
افراد ،آن عقاید ،باورها ،ار زها ،آداِّورسو  ،الگوها و شیوههای عمل خاود را ا
مرآن کریم و سنت معصومیو

اخاذ کنناد و در ویاروی ا آن هی گوناه کوتااهی

عمدی روا ندارند» (عنکری و یری و همکاران.)4614 ،
 -1-3ابعاد فرهنگ اخالقگرایانه


ابعاد اعتقادی :شامل اعتقادهای مربوط به اصول و فروع دیو؛



ابعاد رفتاری :شامل التزا به فروع دیو ،شرکت در مناسک ،شعائر دینی و رعایت

احکا شرعی؛


ابعاد سیاسی :شامل اعتقاد به کفایت دیو در ادار امور اجتماعی ،احناس غرور و

رضایت ا منلمانبودن ،حمایت ا منلمانان و مظلومان جهان؛


ابعاد فرهنگی :شامل احنااس تعلاق باه میاراث فرهنا

نمادهای استمی ،احناس تعلق به فرهن


اساتمی ،تعلقخااطر باه

و روز ندگی استمی؛

ابعاد تاریوی :آگاهی ا حاوادث و شوصایتهای تااریوی اسات باهویژه سایر

ویام ر

و اهلبیت

 ،داشتو احناسات مث ت و منفی در م ال ومای موتلف تاریخ

است (رضایی و س زیکاران.)4614 ،
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 -2-3انواع و مالک ارزشها در نظام ارزشی اخالق اسالمی

ار زها در است یا مربوط به فرد و ندگی و ار زهای بندگی است یا مرباوط باه
ار زهای ینتی و ندگی جمعی .در ندگی اجتماعی ،ار زهای اجتماعی دارای
دو م نا هنتند :م نای اول ،بینمها و م ناای دو  ،گرایمهاا .هار ار شای بار دو وایاۀ
بینم و گرایم استوار اسات .ا انضاما ایاو دو ،ار ز باه وجاود میآیاد .ار ز،
واسیهای بیو بینم و گرایم یا کانم انناان اسات .ار ز موجاب میشاود انناان
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هنگا عمل ،چیزی را برگزیند .آنچه نوع کنم فرد را میسا د و باه فعال او جهات

میدهد ،ار زهایی است که آنهاا را وذیرفتاه اسات .ار زهاا ا جن اههای متعادد
ت ا نظار ذاتای و غیاری ،اختمای و فلنافی،
دیگری نیاز تقنایمبندی میشاوند؛ ماث ً
جوهری (اساسی) و کارکردی (ابزاری) ،معنا و مفهو و نهایتاً در سا مان و مدیریت
سلنلهمراتب سا مانی ،تقنیم میشوند (توکلی.)4614 ،
 -3-3اصول و پایههای اساسی فرهنگ اخالقگرایانۀ اسالمی
 -نخستین شالودۀ فرهنگ اسالمی «خداشناسی» است:

و فرد و اجتماع را با وروردگار عالم مربوط و متصل میسا د .فرهن

استمی با ایاو

خصوصاایات ممتااا و بینظیااری کااه دارد ،غااذای می ااوع و گااوارایی باارای هم اۀ
ادراکات و افکار اننانی است .فرهنگی است که بار اسااس ایماان باه خادای یگاناه
(خدایی که با هی یک ا افراد و موجودات جهان انتناِّ ،مرابت و دوساتی خاصای
ندارد) استوار است و تما جهان را باا هماۀ خصوصایات و ودیادههایم بناد مییا
مانون «علت و معلول» و «مشیت وروردگار» میداند؛ مشیتی که همۀ موجودات را یر
بال رحمت خود گرفته و هی گاه ماان ارت ااط اسا اِّ باا منا ات و تاأثیر علات در
معلول نینت .بیدلیل نینت کاه در حادیث آماده اسات مشایت وروردگاار بار ایاو
تعلقگرفته است که امور جهان ا راه اس اِّ و علل جریان داشته باشد .مارآن مجیاد
میفرماید« :خداوند ندگی هی گروهی را تغییر نمیدهاد ،مگار اینکاه خاود آنهاا
وضعیت خود را تغییر دهند».
 -ابدیت فرهنگ اسالمی:

بیتردید هنگامی که کشم فرهن

استمی تا مرحلۀ جهان آفرینم و ارت اط آن باا

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

با ایو امتیا در میان تما ذرات جهان هنتی ،ارت اطی محکم و ناگننتنی مائل است

وروردگار وسعت داشته باشد ،دامنۀ آن به ابدیت منتهی خواهد شد .باا ایاو وصاف،
فرهنا

اسااتمی فرهنگاای اساات باث ااات و جاویاادان و طوفانهااای حااوادث آن را
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نمیلر اند و هی گاه دستووز تغییار و تحاول نوواهاد شاد .امتیاا ث اات و ابادیت
فرهن

استمی بر جمی جوانب مذهب  -عقاید و احکا و اختق  -ورتو افکناده و

در تحقق اهداف رسالت جهانی ویغم ر اکر

نقم اساسی دارد تا جایی که سا ب

اطمینااان ملااب ،آراماام روح ،تقویاات اراده و ارضااای عواطااف نامحاادود اننااان
میگردد ،او را به ویرو ی و موفقیت تشویق میکند (اعم ا اینکه به هدف برساد یاا
اینکه ویم ا موفقیت مرگم فرارساد ،خاواه راه صاواِّ را بپیمایاد و خاواه گااهی
اشت اه کرده ،در راه خیا گا بردارد) و او را در راه تحصایل ویارو ی و موفقیات باه
کوشم وامیدارد (چه در ایو راه مشهور گردد ،چاه در گمناامی بماناد) .ال تاه ایاو
میلب اساسی را هم ن اید ا نظر دور داشت که فرهنا

الهای و جاویادان اسات باا

اینکه دارای امتیا ابدیت است ،مان آ ادی فکر و اجتهاد نینت؛ یرا همان طور کاه
یادآور شدیم بهمدری وهناور است که سیر در ملکاوت آسامانها و غاور در اعمااق
میو را در برگرفته و بر اساس نوامیس الیتغیر جهان استوار است.
 فرهنگ سازنده و پویا. -وحدت و یکپارچگی فرهنگ اسالمی:

ایو ویژگی کاه ا امتیاا ات مهام فرهنا

اساتمی اسات باه ایاو معنای اسات کاه

اخالق /چهل و یکم /بهار1400

کوشمهای فرهنگی در هر مینهای تحقق وذیرد باید با دیگر کوشامها هماهنا
باشد تا آنجا که در گوز اننان ،آهن

جهان هنتی را بنوا د؛ آهنگی که با تنا یح

تما موجودات عالم همراه و همنواست.
 -فرهنگ جامعةاالطراف:

چنیو فرهنگی در تما منمتها دارای م نای مانونی است و ا یک جا و یاک طار
فکر سرچشمه میگیرد .بهطور ط یعی همۀ جوانب آن با یکادیگر هماهنا
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اسات و

نمیتواند همهجان ه ن اشد و مدرت ترکیب و تألیف نداشته باشد (صدر.)4601 ،

 -4-3تمایز فرهنگ اخالقگرایانۀ اسالمی با فرهنگهای دیگر

نونتیو تفاوت فرهن
است و فرهن
فرهن

استمی بافرهن

های دیگر ایو است که است  ،دیو توحید

آن نمودار اصل وحدت میباشد .توحید را میتوان در تماا مظااهر

و تمدن استمی ،فضای منجد و خانه تا وحدت علو موتلف مشاهده کارد

(میزگرد فرهنا

و تمادن اساتمی .)4600 ،توحیاد در فرهنا

اساتمی ،جلاوهای

موصود دارد و آن جم بیو عقیده ،ماانون و اخاتق در کلیتای کامال و برماراری
ارت اط میان آنهاست؛ بهگونهای که نمیتوان ایو مفاهیم سهگانه را تجزیاه کارد .باه
بهمنزلۀ چارچوبی که همۀ ار زها را در خاود دارد ،ا یکادیگر جادا نکارده اسات
(انورچندی.)4604 ،
ممیز دیگر است وجود «معرفت» در فرهن

استمی است .اگار ماا اسات را باا

منیحیت و یهودیت مقاینه کنیم ،درمییابیم آن تکیاه و تأکیادی کاه در اسات بار
معرفت ،تفکر و شناخت وجود دارد در منیحیت ،یهودیت و سایر ادیان نینات .ایاو
مفهو  ،تأثیر خود را بر فرهن

و تمدن استمی نیز گذاشته اسات .اگار مایبینیم کاه

است ایو اندا ه در بهرهمندی ا دستاوردهای دیگران موفق بوده و با گشادهرویی و
سواوت با دیگران رفتاار کارده ،ناشای ا معرفات باوده اسات (میزگارد فرهنا
تمادن اساتمی .)4600 ،ممیااز دیگار فرهنا

و

اسااتمی ایاو اسات کااه اسات دیااو

«اعتاادال» اساات؛ یعناای دیناای اساات بااهدور ا هرگونااه افااراط و تفااری و هاار
چیاازی در آن جااای شاینااته و مناسااب خااود را دارد .بنااابرایو ،فرهناا

و تماادن

استمی نشاندهند نظم و اعتدال نظا خلقت است کاه در آن هار ذرهای جایگااهی
خاد دارد (همان).
«اجتماعی و سیاسیبودن» ،خصوصیت دیگر فرهن

و تمدن استمی است .یکی

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

همیو س ب ،است عقیده را بهمنزلۀ ع اادت ،شاریعت را باهمنزلاۀ ماانون و اخاتق را

ا اسرار گنترز است در سراسر جهان نیز همیو ویژگای باوده اسات .منالمانان باا
تکیه بر ایو خصوصیت ،بر تأسیس حکومت همت کرده و بارای نادگی اجتمااعی

19

احکا و برنامه داشتهاند؛ یعنی منلمان معتقد است بدون تأسیس حکومتی که اسات
را ا نظر اجتماعی منتقر و محقق کند ،نمیتواند به آرماان عاالی توحیادی نزدیاک
شود (عیوضی.)4633 ،
امتیا دیگر است «جهانبرادری و کاملکردن اختق» است و ایو برادری جهانی
را بر اساس مانون اختمی فراگیر و واحدی استوار ساخته است (انورچنادی.)4604 ،
محققان و مورخان تمدن و فرهن

استمی نوشاتهاند کاه یکای ا عوامال ویشارفت

سری است  ،رعایت اصول اختمی و رفتاار انناانی و عادالناۀ منالمانان باوده اسات
(میزگرد فرهن

و تمدن استمی.)4600 ،

 -5-3عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ اخالقگرایانۀ اسالمی
 -1-5-3عهد سازمانی

تعهد کاری یعنی احناس منئولیت و عتمه به انجا کار با تمایل عاطفی مث ت بارای
احترا به حقوق دیگران؛ برای مثال ،اگر کارمندی حاضار باشاد بوشای ا کارهاای
اداره را در منزل انجا دهد تا مشکتت مراجعان ودتر رف شود ،دارای تعهد کاری
است (علمی و همکاران.)4633 ،
منظور ا تعهد سا مانی ایو است که فرد ،سا مان را معارف خاود بداناد (رابیناز،
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 .)4631ریچر  ،یکی ا اولیو محققان دربار کانون تعهاد ،اعتقااد دارد کاه مفااهیم
عمومی تعهد سا مانی مانی بهتر در

میشوند که آنها را مجموعهای ا تعهدات

در نظر گرفت.
بر ایو اساس ،کارکنان میتوانند تعهدات موتلفی را بهمنزلۀ اهداف و ار زهای
گروههای گوناگون در درون سا مان تجرباه کنناد .بناابرایو ،در درون ساا مان تنهاا
در

تعهد سا مانی مهم نینت ،بلکه توجه باه کانونهاای تعهاد نیاز الزامای اسات.

ریچر  ،کانونهای تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی ،سرورستان ،گاروه
20

کار ،همکاران ،مشتریان و در نهایت ،تعهد به خود میداند .او معتقد اسات کارکناان

میتوانند به ایو کانونها ،با توجه به درجه انی اق اهاداف و ار زهایشاان باا آنهاا،
بهطور متفاوتی متعهد شوند (.)shiuan et al, 2003
 -1-1-5-3مؤلفههای تعهد کاری

-

وجدان کاری:

وجدان کاری م تنی بر خودآگاهی و اختیار اسات کاه در فرهنا

کااری ،باهنوعی

باعث خودنظارتی و به ود رفتار در سا مان میشود (خاکی.)4633 ،

بر اساس نظریۀ چل ی ،تمایل به احناس منئولیت موجب میشود فرد هم ماان فعاال
باشد ،برای کنب موفقیت کوشم کند ،بار محای درونای و بیرونای خاود نظاارت
کند ،خودتنظیم باشد ،خردور باشد و در عیو حال ،به دیگران تعلاق عااطفی داشاته
باشد .در م حث منئولیتوذیری ،باید به دو نکته توجه کرد :اول ،توجه به انگیز فرد
برای منئوالنه عملکردن و دو  ،توجه به فرصتها یا شرای محییی که مینۀ رشاد
ایو انگیزه را در افراد تنهیل میکند (خر دل.)4617 ،
ب) اخالق و اخالق کاری

باارای اخااتق تعاااریف موتلفاای وجااود دارد کااه شااماری ا آنهااا در جاادول 4
ارائه شدهاند:

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

-

مسئولیتپذیری:
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جدول :1تعاریف و سیر تکاملی اخالق (علیاکبری و رمضانی)1331 ،
نظریهپرداز

نگاه به تعریف اخالق

دهودا (ذیل اختق)

سیر تکاملی

معنی لغوی

اختق جم خلق و در لغت ،بهمعنی خوبیهاست.
هیئت خاصی است که بارای نفاس ویادا مایشاود و در
اننان رسوخ میکند و به کمک آن کارهاا باهآساانی و
بدون نیاا باه فکار و اندیشاه ا انناان صاادر مایشاود.

فیض کاشانی

هرگاه ایو هیئت بهطوری ظهور ویدا کناد کاه کارهاای

معنی اصیتحی (اث ات

شاینته و موردونند شرع و عقل ا آن ناشای شاود ،آن

و سل ی)

را اختق و خوی نیک مینامند و اگر بارختف انتظاار،
ا آن کارهای نکوهیاده سار بزناد ،آن را خاوی شات
میگویند.
فنی که دربار ملکات بحث میکند؛ ملکاتی که مربوط
به موای ن اتی و حیاوانی و انناانی اوسات و هادف ایاو
بحث ایو است که فضایل را ا رذایل جدا سا د؛ یعنای
عتمه ط اط ایی

ایو علم میخواهد معلو کند که کدا یاک ا ملکاات

معنی اصیتحی (اث اتی

نفنانی انناان ،خاوِّ و نیاک و مایاۀ کماال و فضایلت

و سل ی و کاربردی)

اوست و چه ملکاتی ،بد و رذیله و مایۀ نقص اوسات تاا
آدمی بعد ا شناسایی آنها ،خود را باا فضاایل آراساته
سا د و ا رذایل فاصله گیرد.

تمایز اختق استمی و اختق غیراستمی در جدول 0ارائه شده است:
اخالق /چهل و یکم /بهار1400
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جدول :2وجه تمایز اخالق اسالمی و غیراسالمی (فهیمنیا)1333 ،
عناوین

اخالق اسالمی

اخالق غیراسالمی

اعتقادات

خدامحوری

ماورایی نن ی

ابزار شناخت

وحیانی و عقتنی

عقتنی و ط یعیبودن

نیت و عمل

حنو فعلی و فاعلی

حنو فعلی

م انی

ار زهای استمی

مفهو سعادت

 -6-3مؤلفههای اخالق اسالمی
 -صداقت:

در مارآن صادامت و مشاتقات آن جایگاااه واالیای دارناد .افاازون بار معنای معااروف
صاادق ،ماارآن مهریااۀ ن را «صااداق» نامیااده اساات و ورداخاات آن را نشااانۀ صاادق
ادعای عشق مرد به ن میداند .همچنیو ،دوست صمیمی را «صادیق» نامیاده اسات؛
چراکااه رفتااار وی ،ادعااای دوسااتی او را تصاادیق میکنااد .در جااای دیگاار ،کمااک
مولصانه در راه خدا را صدمه مینامد؛ یرا نشانۀ راستی ادعاای آدمای در ایماان باه
ادعای ایمان در مقا عمل آمده است .ا سوی دیگر ،مرآن کریم صادامت ماردان و
نان باایمان را ا ویژگیهای برجناتۀ آناان شامرده کاه موجاب آمار ز و وااداز
بزرگ الهی است .آثار معنوی راستگویی بهگونهای است که رسول خادا

فرماود:

«نزدیک تریو شما به مو در میامت ،راستگوتریو شماست» .به همایو دلیال باود کاه
اما صادق

همیشه یاران خود را به راستگویی و اماناتداری سافارز مای فرماود

(ایروانی.)4617 ،
 -وفاداری:

مهمتریو سرمایۀ هر جامعه ،اعتمااد متقابال افاراد جامعاه باه یکادیگر اسات .عهاد و
ویمان و سوگند ،راهکارهایی است برای تأکیاد بار حفا ایاو هامبناتگی و اعتمااد
متقابل .باه همایو دلیال ،در آیاات مارآن کاریم و احادیاث معصاومیو بار وفااداری
بااه عهاادها و اینااتادگی باار سااوگندها تأکیااد شااده و وای ناادن ودن بااه آنهااا ا
گناهان بزرگ محنوِّ شده است .خداوند ،خود را باه وفااداری ساتوده و یکای ا

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

خدا و بندگی او اسات .ایاو وا ه و مشاتقات آن در ماوارد متعاددی باهمعنی صادق

َّ ِ
ویژگیهای (صفات) او وفاکنناد باه عهدهاسات :و مه أوفهی بِعه ِ
الل
هِ ِ ِمه

(توبه( )111 :جوادی آملی.)1831 ،

23

 -عدالت:

ا عاادالت بااا عنااوان منشااأ تمااا فضااایل (ا الفضااائل) یاااد میشااود (همااان) .عاادل
استمی در مرآن ریشه دارد و مرآن ،بذر عدل را در جامعۀ اساتمی وراکناده اسات؛
برای مثاال ،خداوناد در مارآن میفرمایاد :اع ِ
ب لِلتَّقهو
هِلووا وههو أقهر و

؛ عادالت

ویشه کنید تا شما را به تقوا نزدیک کند» (مائده .)3 :همچنیو ،اما خمینای درباار
عدالت میفرماید:
«ملت عدالت میخواهد ،مهمتریو چیز تقواست که مرآن و حادیث در آن ،آنمادر
وافشاری کردند که اننان متقی باشد ،مواظب خودز باشد کاه م اادا باا باانم ،باا
چشاامم ،بااا گوشاام بااه ماارد ظلاام کنااد .عاادالت را باارای دیگااران نوواهیااد؛
خودتااان هاام بوواهیااد در رفتااار  ،عاادالت داشااته باشااید ،در گفتااار عاادالت داشااته
باشید ،تشریفات را کم کنید و ایاو ملات را خادمتگازار باشاید (جامعاۀ مدرسایو
حو علمیه مم.)4630 ،
 -اعتماد به عملکرد خود:

در آیات و روایات و کتاِّهای اختمای ،مفهاومی کاه باهطور کامال بار اعتمااد باه
عملکرد خود یا همان اعتمادبهنفس منی ق باشاد ،وجاود نادارد .ا ایاورو ،بعضای ا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

صاااحبنظران ،اعتمادبااهنفس را صاافتی ضااداختمی و بااهتع یاار دیناای ،ناسااا گار بااا
یکتاورساااتی دانناااته و مؤمناااان را ا آن ورهیاااز دادهاناااد (ط اط اااایی4140 ،ق،
جوادی آملی.)4600 ،
 -7-3برآوردن حاجت دیگران

مرد با وجود استقرار نظم و امنیت مادرند به هر نوع فعالیتهاای مشاروع امتصاادی،
صنعتی ،فرهنگی ،اجتماعی و شغلی که تمایل داشاته باشاند ،اشاتغال ور ناد و میناۀ
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شکوفایی و ویشرفت آنها نیز فراهم است (ولیدی.)4603 ،

در دنیااای اماارو  ،رابیااۀ اننااان بااا خاادا ،ا رابیااۀ تکلیفاای و تع اادی بااه رابیااۀ
اختیااری و رمانتیاک تحاول یافتاه اسات و دیاو نیاز بهگوناهای تعریاف شاده اساات
کاااه باااا بااارآوردن حاجااات دیگاااران تضاااادی نداشاااته باشاااد .دیاااوداری تحااات
حاکمیاات فرهناا

توجااه بااه دیگااران و ایثااار ،ممکااو اساات دیااو را بااه اباازاری

آسایم ا ت دیل کند.
ا نظر تصور ذهنی ،امکان بقای ایمان به خدای نادیدنی و حف توکل و توسل و
ت
اموری ا ایو دست ،در عیو افزایم توجه به دیگران و رفا حاجاات ایشاان کاام ً
فقااری) ،وجااود خداونااد و توحیااد فعلاای را باارای شااوص مااؤمو بااه اث ااات یقیناای
میرسانند ،چه او در مواطر و مومعیتهای ناوایدار گرفتاار باشاد و چاه در امنیات و
ث ات به سر برد) (علمی و حمیدیه.)4631 ،
در تما موارد یادشده میتوان ایو میلب را استن اط کرد که اخاتق اساتمی در
سایۀ دیوداری و اعتقاد به آن ،هی منافاتی با فرهن

ایثار و توجه به همنوعان ندارد.

در هاای شااریعتی داشااتو آسااایم در سااایۀ بیاختماای صااحیح نیناات .در محاای
سا مانها و ندگی فردی نیز داشتو اختق استمی در سایۀ دیو و شریعت است باه
ایجاد و توسعۀ آسایم و رفاه کمک میکند.
مؤلفههای برآوردن حاجت دیگران


امید به ماندگاری در شغل:

یعنی خرسندی ا داشتو یک شغل مناسب و اطمینان ا تداو آن در آینده و فقادان

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

ت براهیو متقو فلنفی و عرفان در الهیات استمی (نظیر برهاان امکاان
وجود دارد (مث ً

عوامل تهدیدکنند شرای مناسب کاری در آن شغل (الوانی.)4631 ،
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 -محیط کاری امن:

حضور در محی کار ،بوم یاادی ا اوماات نادگی هار فارد شااغل را باه خاود
اختصاد میدهد و جامعه برای تداو حیاات فارد باه کاار اعضاای خاود نیاا دارد
(شفی آبادی.)4601 ،
 -پرداخت اجرت کار:

یعناای ارت اااط میااان انااواع فرایناادهای ماادیریت ورداخاات اجاارت و راه ردهااای
سا مان؛ ا ایورو ،راه ردهای سا مان ا راه ردهای مدیریت مناب انناانی سرچشامه
میگیاارد و راه ردهااای ماادیریت مناااب اننااانی نیااز بااه سااهم خااود ا راه ردهااای
سا مان متاأثر اسات .ا محال همایو راه ردهاای ساا مانی و مادیریت منااب انناانی
میتوان فرایندهای ورداخت اجرت و حقالزحمه را که بایاد باه عملکارد بهتار منجار
شود ،تعییو کرد.
 -کار و زندگی در حد متعادل:

کااار بوشاای ا ناادگی اساات و نمیتااوان باایو کااار و ناادگی ماار کشااید و ایااو
دو را ا هم جدا کرد؛ بلکاه بایاد نادگی را شااداِّ و لاذتبوم کارد و یکای ا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

راههااای لااذتبومکردن ناادگی انجااا کااار کیفاای ،باااانر ی و مفیااد اساات
(سلیانی .)4614 ،ط اق نظار ماکدوالناد ( )mcdonaldو برادلای ()0770( )bradley
تعادل کار و ندگی در مفهو گنترد آن ،با ع اارت «سایحی ا رضاایتمندی در
مشغلهها یا تناسب بیو نقمهای چندگانه در ندگی» تعریاف مایشاود .در تعریاف
دیگر ،به روزهای کاری که نیا های کارکنان را جهتدهی یا حمایت میکنناد تاا
به تعادلی بایو نادگی و کاار خاود دسات یابناد ،تعاادل کاار و نادگی میگویناد
(.)HEBS1, 2002
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1.Harvard extension business society

 -3-3مدارا با مردم

یعنی هر نوع رفتاری کاه موجاب نزدیاکشادن مارد یاا یردساتان باا مادیر شاود؛
بهگونهای که انس و الفت میان آنان را یاد کناد (اساماعیلی و یوساف اده.)4614 ،

همچنیو ،میتوان گفت مدارا با مرد ا بزرگتریو توصیههای دینی و اصول اختق
منلمانی است .مدارا با مرد یعنی با مرد بودن ،در خدمت بنادگان خادا و شاریک
درد و رنااج و غاام ایشااان بااودن ،بااا آنااان همراهاای و هاامدردیکااردن و ختصااه
خدمتگزار و غمخوار عیال خداوند (الناس عیال ِ هال) بودن .ایو نشاانه ،نشاانی و را

 -1-3-3مؤلفههای مدارا با مردم
 -احترام به مردم حاجتمند:

حاجتمند کنی است که برای میال ۀ حقی به سا مان یا اداره مراجعه میکند .حاق او
ممکو است سؤال دربار موضاوعی یاا گارفتو معرفیناماه و یاا امتیاا معینای باشاد.
بنابرایو ،فرمی نمیکند حاجتمند برای دریافت خادمت در برابار حمات ،ورداخات
وول ،عضویت در جامعه و یا ...به سا مان یا اداره مراجعاه کناد و تواناایی بالفعال یاا
بالقو دریافت خدمت ،مو تشاویص کیفیات و کمیات خادمت و میازان آن را دارا
باشد ،بلکه آنچه مهم است ،ارائه خدمت صادمانه و برگزیدن رفتار مناسب و درخور
شأن وی اسات (کلهار .)4636 ،منائله حاجتمنادان و رضاایت ایشاان ،امارو ه جازء
م احث وایهای هر سا مان خدماتی یا تولیدی است .ایو فرد ،عضوی ا سا مان تلقی
میشاود کاه رضاایت او مناتقیماً منجاار باه توساعه ،وایاداری و خوزناامی سااا مان
میشود؛ بهشکلی که تأثیرگذاری نظار حاجتمناد در تصامیمات ساا مان و برماراری
نظا ویشنهادی و نظرسنجی ا مراجعان موجب افزایم اثربوشی خدمات موردانتظار

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

حیات هر منلمان و فرهن

و جامعۀ استمی است (ندیمی.)4633 ،

وی و حتی باعث واسخگویی بیشتر ،ختمیت در تصمیمات و تحقق عادالت خواهاد
شد (.)Osborn & plastrik, 1997
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 -کار جمعی:

گروههااا شااالود به ااود در عملکاارد سااا مانها هنااتند .اماارو ه کااار جمعاای در
سا مانها جن ۀ اجتناِّناوذیری ا ندگی سا مانی به حناِّ میآیناد و ساا مانهای
مولد با وجود جم هاای کااری میتوانناد باه حیاات خاود تاداو بوشاند .تعااریف
بنیاری ا جم های کاری شده اسات .جما را میتاوان بار اسااس ادراکاات افاراد
تعریف کرد؛ یعنی اگر افراد ،خود را در جم ب ینناد ،جمعای وجاود خواهاد داشات
( .)Gounaris, 2010جم به مجموعهای ا افراد گفته میشاود کاه هادف یاا مقصاد
مشتر

و احناس تعلق به یکدیگر دارند و سعی میکنناد در یکادیگر تغییار ایجااد

کنند (مقد .)4630 ،
 -3-3معیارهای مردمداری در مدیریت اسالمی
 -حسن خلق:

اختق خوِّ با یردساتان ا مهمتاریو معیارهاای مارد داری در مادیریت اساتمی
است .در اهمیت ایو معیار ،همیو بس که رسول خدا

میفرماید« :اجر خوزخوی

هماننااد اجاار رو هدار شااب ندهدار اساات» .امااا محماادبامر

نیااز میفرمایااد:

اخالق /چهل و یکم /بهار1400

«باایمانتریو مرد خوزخویتریو آنهاست».
ماادیر میتوانااد بااا اخااتق خااوِّ خااود ،ماارد را گاارد خااود جماا کنااد و
در رف بنیاری ا مشکتت ،ا آنان بهرهمند شود؛ چنانکه خداوند درباار ویاام ر باه
همیو میلب اشاره کرده ،میفرماید« :حنوخلق و مهربانی با مرد  ،رحمتای اسات ا
جانااب خداونااد و اگاار تناادخو و سااوتدل بااودی ،ماارد ا اطرافاات وراکنااده
میشدند» .بدخلقی مدیر موجب وحشت مرد و س ب ا بیورفتو انس و الفات میاان
آنااان میگااردد .ماادیر بایااد بااا اخااتق خااوِّ خااود ،الگااویی باارای یردسااتان و
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مراجعهکنندگان باشد.

 -توجه به زیردستان و خدمت به آنان:

ا دیگاار معیارهااای ماارد داری ،توجااه بااه یردسااتان و خاادمت بااه آنااان اساات.
ویام ر گرامی

میفرمایاد« :رئایس گاروه خادمتگازار آنهاسات» .مادیر بایاد باا

خدمت و توجه به مرد  ،هزینههای آنان را س ک کند؛ یرا ایو کاار آثاار مث تای بار
جااای خواهااد گذاشاات ،همانگونااه کااه حضاارت علاای

بااه مالااک اشااتر چناایو

توصیه کرد:
«ومتی هزینههای مرد را س ک میگردانی ،ایو کار ن اید برایت گران آید؛ یرا آن
با میگردانند .همچنیو ،ستایم آنان را به خود جلب کردهای و ا آنکه در میانشان
عدالت گنترانیدهای ،شادمانی».
 -در دسترس حاجتمندان بودن:

مدیر باید برنامههای خود را طوری تنظیم کند که مرد بتوانند در صورت نیا  ،به نزد
او بردند و مشکتتشان را میرح کنند؛ یعنی مدیر باید همیشه در دسترس حاجتمندان
باشد .به ع ارت دیگر ،حاجتمندان باید بتوانند صدای خود را به گوز مدیر برسانند.
ا ویام ر اکر

نقل شده است:

«کنای کاه در مناائولیت کارگشاایی منالمانان ،در بااه روی بیچااره و ساتمدیااده و
حاجتمند ب ندد ،خداوند نیز هنگا حاجتمنادی درهاای رحمات خاود را باه روی او
میبندد» (اسماعیلی و یوسف اده.)4614 ،
 -11-3تالش و ارتقای سطح کار:

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

اندوختااهای اساات کااه ماارد بااا آبااادکردن شااهرها و آراسااتو آبااادیهااا بااه تااو

یعنی مدا بهدن ال ویشرفت بودن و تتزکردن در راستای آن.
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 -1-11-3مؤلفههای تالش و ارتقای سطح کار
 -مشورت:

دیو است به نظرخواهی ا دیگران و مشورت اهتما خاصی دارد .وجاود آیااتی در
باِّ مشورت و سورهای بهنا «شوری» در مرآن ،دال بر اهمیت ایو امر است .خداوند
در آیۀ  401آلعمران میفرماید:
«ای ویام ر ،ا رحمت خداست که با منلمانان نر خاو باوده و هناتی .اگار خشاو و
سوتدل باودی ا اطاراف تاو وراکناده میشادند .خیاکااران آناان را عفاو کاو و
برایشان آمر ز بوواه و در کارها با آنها مشورت کو».

ا ایااو آیااه بااهخوبی اسااتفاده میشااود کااه مشااورت در اساات مهاام اساات و حتاای
ره ران امت هم باید بارای ادار اماور کشاور باا امات بار اسااس شاراییی مشاورت
کننااااد (غفاااااری هشااااجیو و علیاااازاده .)4617 ،همچناااایو ،در دیاااادگاه امااااا
خمینااای  ،مشاااورت ا ساااا کارهای بیرونااای مهاااار مااادرت باااه شااامار میآیاااد
(اخوان کاظمی.)4633 ،
 -داشتن فکر نیکو:

اندیشه بهمعنی «تتز ذهنی برای شناخت» است (انوری .)4630 ،داشتو فکر نیکو یاا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

خردور ی یا عقلگرایی باهمعنی باهرسامیتشاناختو عقال بشاری بارای رسایدن باه
شناخت و معرفت است .خرد اننان ،مت

تمایز او با جاناداران دیگار اسات و ایاو

اصالت عقل بهمعنی تکیه بر اصول عقلی و منیقای اسات (بیاات4634 ،؛ وارکینناو،
4634؛ فولیکاااه4607 ،؛ ناااوربوم گلپایگاااانی .)4637 ،خاااردور یعنااای عامااال،
آگاه و هوشایار (دهوادا .)4600 ،یکای ا ابعااد نظاا تربیتای اسات و در رأس آن،
تعلیمات مرآن کریم ،دعوت به اندیشیدن و بهرهمندی ا نیروی فکار اسات (ملکای،
 .)4630ایااو آیاایو الهاای کااه نونااتیو ویااامم بااا فعاال اماار «بوااوان» آغااا شااده و
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نا کتاِّ مقدس و آسمانیاز مارآن (باهمعنی خوانادنی) اسات ،بارهاا ویاروانم را

مصرانه به خواندن ،دیدن ،شنیدن و سیروسفر کاوشگرانه در میو دعوت کرده و باه
اننااان هشاادار داده اساات کااه علاات اصاالی کفاار و انحااراف ،عااد اندیشااهور ی و
تفکاار اساات .در ایااو باااره هماایو بااس کااه در آی اۀ  477سااور یااونس میفرمایااد:
الرجس علی ال َّهيی ت یع ِقلوهون  .آنچاه در دنیاای کناونی انناان را ماادر
و یجع و
ل ِّ
میسا د خود را با ستح علم ،هنار ،اخاتق و معنویات مجهاز کناد ،مادرت فکاری
اوست (شریعتمداری.)4630 ،

ا نظر وبر ،فکر بکار یعنای ظرفیات دیادن روابا جدیاد ،ودیادآوردن اندیشاههای
غیرمعمول و فاصلهگرفتو ا الگوی سنتی تفکر .در وام  ،افراد دارای فکر بکر ،افراد
توانایی هنتند که میتوانند منئله را ا جن ههای موتلف بررسی و در مدت کوتاهی
ت
ایدهها و راهحلهای متعددی ویشنهاد کنند که بنیاری ا آنها تاا گی دارناد و ما ً
برای حل ایو منئله به کار نرفتهاند (.)Calanton, 2002
 -بهبود عمکرد:

یعنی ایجاد تغییر نن تاً دائم بر اثر تجرباه .ایاو کاار را میتاوان ا راه تجرباۀ مناتقیم
(اجرای عمل) یا غیرمنتقیم (مشاهده) انجاا داد ،صارفنظار ا وساایلی کاه به اود
عملکرد بهوسایلۀ آنهاا صاورت میگیارد (موساوی .)4631 ،ال ماۀ تحقاق اهاداف
آمو شی ،یادگیری میلوِّ است و برای رسیدن به ایو مهم بهتر اسات ا اصاول آن
ویروی کنیم:
 ایجاد انگیز به ود عملکرد در فراگیران؛
 توجه به ایو اصل که به ود عملکرد فرایندی است فعال نه انفعالی؛

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

 -فکر بکر داشتن:

 راهنمایی و تشویق فراگیران؛
 تأمیو مواد و مناب آمو شی مناسب با اهداف آمو ز؛
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 فرصتدادن برای ممارست و مرور میالب؛
 ایجاد تنوع در روزهای آمو شی؛
 تشویق و تقویت صحیح فراگیران؛
 تفهیم و شفافسا ی استانداردهای عملکرد و انتظارات (.)ahadian, 2011
 -11-3نیروی معنوی کار:

ا جمله عوامل موفقیت در کار ،نیرو و نیت الهی است .به هر میزان کاه ایاو نیاروی
کاری مویتر باشد آثاری که کار در بعد تکامل فردی و اجتماعی اننان میگاذارد،
وساای تر و عمیااقتر اساات .عواماال ایجاااد نیااروی معنااوی در کااار ع ارتانااد ا )4 :
عتمهمندی به نوع کار؛  )0ایجاد عتمه به کار؛  )6کار را ا خود داننتو؛  )1کاار را
برای خدا انجا دادن؛  )0واگذارکردن نتیجۀ کار به خدا؛  )3متعاادلکردن انتظاارات
خود ا کاار و صااحبکار؛  )0متعاادلکردن آرماانگرایای؛  )3انجاا دادن کاار باه
بهتریو نحو؛  )1فراگیری مهارتهای همکاری با دیگران؛  )47رعایت اصول اختمی
در کار (مرتضایی.)4614 ،
 -1-11-3مؤلفههای نیروی معنوی در کار
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 -توجه به ارزشمندی اخالق کار:

ا دیگر عواملی که باعث ایجاد انگیزه در کار میشود ،توجاه باه ار شامندی اصال
اختق کار است .ا ویام ر اعظم

سؤال شد:

«مح وِّتریو مرد ویم خدا چه کنی است؟» ویاام ر فرماود« :کنای کاه بیشاتریو
سود و خدمت را به مرد ارائاه دهاد» .باا آن حضارت فرماود« :وا ِهل لقضااء حاجاة
المؤمو خیر مو صیا شهر و اعتکافه؛ به خدا منم ،برآوردن حاجت مارد ا رو ه و
اعتکاف یک ماه بهتر است» .بنابرایو ،احناس ار شمندی ا کار باعث ایجاد انگیزه
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در اصل کار میشود (همان).

 -خلوص نیت در کار:

تما فعالیتهای یک منلمان میتواند ناوعی ارت ااط باا آفریادگار جهاان محناوِّ
شود که موجب میشود انناان عاتوه بار ار ز امتصاادی و دنیاوی ،ا وادازهاای
معنااوی در جهااان آخاارت نیااز برخااوردار گااردد .کااار باارای خاادا ،نقاام مهماای در
شکلدادن به رفتار امتصادی اننان دارد .بهعتوه ،ایو انگیزه میتواند موای جنمی و
روحی وی را در فعالیتهای امتصاادی چناد برابار کناد؛ باهخااطر هادف واالی او،
کارز نیز مقدس خواهد شد .رسول اکار بار ایاو بااور باود کاه «ع اادت خداوناد
کارهای حتل را مانناد دیگار ع اادات ،بارای ن و مارد منالمان ضاروری دانناته،
میفرماید« :به سراغ درآمد حتل رفتو ،بر هر مرد و ن منلمان ال است» (هماان).
بهطور ختصه مؤلفههای فرهن

سا مانی م تنی بر ار زهای استمی در مالب شکل

یر ارائه میشود:
شکل :1مؤلفههای فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اخالقگرایانۀ اسالم

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

هفتاد جزء است و بهتریو آنها طلاب رو ی حاتل اسات» .آن حضارت اشاتغال باه
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نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف طراحی و تدویو الگویی جام برای فرهن

سا مانی م تنی بر

ار زهای اختمی است انجا گرفت.
در ایو مقاله ،مفاهیم فرهن
فرهن

 ،فرهن

سا مانی ،فرهنا

استمی ،ار زهای استمی ،انواع و مت

اصول و وایههای اساسی فرهن

ار زها در نظا ار شی اسات ،

استمی ،تفاوت فرهن

و در نهایت ،عوامل مؤثر بر تقویت فرهن

اخاتق اساتمی ،ابعااد
استمی با دیگر فرهن

ها

ساا مانی م تنای بار ار زهاای اساتمی

مرور شد.
نتایج تحقیق نشان داد که مدیران سا مانهاا بارای داشاتو محای کااری ساالم و
م تنی بر فرهن

اساتمی بایاد ابعاادی را در نظار بگیرناد .در حاو تعهاد در کاار،

خودنظارتی و منئولیت ،ارکانی هنتند که باید به کارکنان آمو ز داده شوند یاا در
وجود آنها تقویات گردناد .بارای داشاتو محییای اختمای در ساا مان ال اسات
وفاداری ،عدالتمحوری و اعتمادبهنفس در کارکنان تقویت شاود .همچنایو ،بارای
ایجاد رفاه و آسایم کارکنان ن اید ا عناصری همچاون امنیات شاغلی ،محای کاار
مناسب ،حقوق و دستمزد و تعادل بیو کار و ندگی غافل شد .مرد گرایای در کاار
یعنی تکریم ارباِّرجوع و کار گروهی.
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

رضایت کارکنان ا عناصر فوق ا جمله حقوق و دستمزد ،فضای مناسب کاری،
عدالت در سا مان و ،...نشاندهند ایو است که فضای سا مانی بر اساس ار زهای
استمی و الهی تنظیم شده و هدایت میشود.
بهعتوه ،باید محی سا مان را برای ایجاد و ورورز انگیز کارکنان تقویت کرد.
خلود نیت مدیران و کارکنان و نیاز ار شامندی کاار باه تقویات انگیاز کارکناان
کمک می کند .همچنیو ،امرو ه سا مانی موفق است که مدا بهدن ال به اود مناتمر
باشد ،به جایگاه خود مغرور نشود و عملکرد سا مانی خود را بار اسااس یاک شاعار
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مدیریتی با مضمون «هر رو بهتر ا دیرو » مرار دهد.

به ود منتمر ایجاد نمی شود مگر در فرهنگی که اندیشه و خرد سان

بناای هار

جزء آن و مشورت ا اصول اساسی آن باشاد تاا ا ایاو رهگاذر ختمیات کارکناان
ارتقا یافته ،یادگیری م نای عملکرد بهتر مرار گیرد.
در ایو راستا ،به مدیران سا مانها ویشنهاد میشود عتوه بر توجاه باه مؤلفاههاای
الگوی جام تحقیق حاضر ،موارد یر را نیز در نظر بگیرند:


توجه به فرهن

سا مانی م تنای بار ار زهاای اخاتق اساتمی بارای نیال باه

اهداف سا مان؛


ار شیابی کارکنان سا مانها؛


آشنایی کارکنان با مفهو فرهن

سا مانی م تنی بر ار زهای اختق استمی

و کنب مهارت ال برای تشویص و ایجاد محی سالم؛


ارتقای فرهن

اختقگرایانۀ است ا طریق برنامههای آمو شی و فرهنگی باا

هدف رشد و تعالی فکر و ذهو کارکنان؛


توجه به جن ههای اجتماعی ار زهای اختمی استمی؛



وارورز تفکار مث ات در ارت ااط باا تاأثیر آمو ههاای دیاو اسات بار تعااالی و

سرآمدی سا مان؛


ویشگا شدن مدیران ارشد در مینۀ تقویت ار زهای اختمی است .

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

افزایم میزان توجاه باه فرهنا

اخاتقگرایاناۀ اسات و ارتقاای آن در نظاا
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کتابنامه
 .4مرآن کریم.
 .0احمدی ،فریدون ،فرانک مفااخرینیاا ،و بهیاه فرجای (« ،)4614تارویج فرهنا

کارآفرینی با رویکرد استمی در دانشگاههای استان کردستان» ،مدیریت در دانشگاه
استمی ،6سال اول ،ز ،6د.070-130
 .6اخوان کاظمی ،بهرا (« ،)4633شوصیت و شیو ره ری اما خمینی و کرامت
اننانی» ،فصلنامه حضور ،د.437-460
 .1اسماعیلی ،رفی الدیو و حنو یوسف اده (« ،)4614اصل مرد داری در مادیریت
اسااتمی و معیارهااای آن» ،مجلااه اساات و وژوهمهااای ماادیریتی ،سااال اول ،ز،1
د.413-464
 .0الوانی ،سیدمهدی ( ،)4631مدیریت عمومی ،تهران :نشر نی.
 .3انور چندی ( ،)4601است و جهان معاصر ،ترجمۀ حمیدرضا آ یر ،مشهد :آستان
مدس رضوی.

 .0انوری ،حنو ( ،)4630فرهن

بزرگ سوو ،تهران :سوو.

 .3ایرواناای ،جااواد (« ،)4617اصاال صاادامت در ماارآن و تحلیاال جااوا کااذِّ»،
آمو ههای مرآنی ،دانشگاه علو استمی رضوی ،ز ،46د.67-4
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

 .1بیات ،ع دالرسول ( ،)4634فرهن

وا هها ،مم :بنیاد فرهنگی و اندیشۀ دینی.

 .47وارکیننو ،جارج و هناری ردکلیاف ( ،)4634عقال و تجرباه ا نظار اساپینو ا،
ترجمۀ محمدعلی ع داللهی ،مم :بوستان کتاِّ.
دال (« ،)4614تحلیل جایگاه ار زها در مدیریت؛ گاامی در نظریاه
 .44توکلی ،ع ِ ه
وردا ی مدیریت استمی» ،فصلنامه روزشناسی علو اننانی ،سال هجادهم ،ز،04
د.400-11

 .40جامعه مدرسیو حو ه علمیه مم ( ،)4630اختق کارگزاران در کت و ویا اما
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خمینی  ،نشر دفتر انتشارات استمی.

ادال ( ،)4600تفنایر موضاوعی مارآن کاریم ،ج( 44مراحال
 .46جوادی آملی ،ع ِ ه
اختق در مرآن) ،مم :مرکز نشر اسرا.

« ،)4630( ____________ .41جنتجوی وسیله برای تقارِّ باه خادا» ،مجلاه
واسدار است  ،ز ،601د.44-3
 .40حنیووور محمدآبای ،هره و محمادعلی ناادی (« ،)4610رابیاۀ بایو فرهنا

اختق سا مانی و تصمیمهای اختمی مدیران و کارکنان» ،فصلنامه اختق در علو و
فناوری ،سال یا دهم ،ز ،0د.471-10
مجله مانه ،سال ونجم ،د.60-40
 .40خر دل ،سکینه (« ،)4617بررسی رابیۀ بیو عزت نفس ،خودموتاری و انصااف
و منئولیتوذیری دانمآمو ان» ،وایگاه مجتت توصصی نور ،ز ،631د.01-00
 .43دارایی ،اسماعیل و هره اسماعیلی (« ،)4633اصول حاکم بر وارورز فرهنا

استمی (بهعنوان مهمتریو ویمنیا مهندسی مجدد فرهنگای) ،فرهنا

در دانشاگاه

استمی ،سال سیزدهم ،ز ،0د.414-436
علیاک ر ( ،)4600دایرة المعارفها و وا هنامههاا ،مؤسناه انتشاارات و
 .41دهودا ،
چاپ دانشگاه تهران.
 .07رابینز ،استیفو وی ،)4631( .م انی رفتار سا مانی ،ترجمۀ علی وارسایان و محماد
اعرابی ،تهران :انتشارت دفتر وژوهمهای فرهنگی.
 .04راشدی ،وحید ،صفر شامس واال و علای حیادری (« ،)4614فرهنا

ساا مانی

دانشگاه علو وزشکی همدان بر اساس مدل هافنتد؛ دیدگاه اعضای هیئات علمای»،
مجله علمی و وژوهشی وژوهان ،دوره  ،44ز ،0د.41-40
 .00رشایدیوااور ،علاای و فرشاااد نااادرینیااا (« ،)4631بهاارهوری در آیینااۀ فرهنا

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

 .43خاکی ،غتمرضا (« ،)4633نقم وجدان کاری بر افزایم بهرهوری ساا مانی»،

استمی -ایرانی» ،مجله مدیریت فرهنگی ،سال چهار  ،ز ،3د.10-67
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 .06رضایی ،حنیو و اسماعیل س زیکاران (« ،)4614بررسی اثر فرهن

استمی بر

رفتار شهروندی سا مانی موردکاوی دفاتر ولایس 47+شاهر تهاران» ،فصالنامه نظام و
امنیت انتظامی ،سال چهار  ،ز ،6د.073-406
 .01سلیانی ،ایرج (« ،)4614ارائه راهکارهای ایجاد تعاادل بایو کاار و نادگی در
سا مانهای تولیدی و صنعتی» ،انتشارات تدبیر ،ز ،016د.66-01

 .00شایو ،ادگار ( ،)4636فرهن

سا مانی ،ترجمۀ محمدابراهیم محجوِّ ،تهاران:

انتشارات فرا.
 .03شریعتمداری ،علی ( ،)4630ورورز تفکر ،تهران :فراشناختی اندیشه.
دال ( ،)4601نظریههای راهنمایی و مشاور شغلی و حرفاهای و
 .00شفی آبادی ،ع ِ ه
نظریههای انتواِّ شغل ،تهران :رشد.
 .03صدر ،سیدموسی (« ،)4601است و فرهن

مارن بیناتم» ،مجلاه درسهاایی ا

مکتب است  ،سال ،3ز ،0د.673-670
 .01ط اط ایی ،سیدمحمدحنیو (4140ق) ،المیزان فای تفنایر القارآن الکاریم ،مام:
جامعه مدرسیو مم.
لاینقای امیاری (« ،)4614ارائاه
 .67عنکری و یری ،علی ،حنو ارعای متایو و ع 

الگوی مؤلفههای فرهن سا مانی با رویکرد استمی و م تنی بر نهجال تغاه» ،مجلاه
مدیریت در دانشگاه استمی ،سال اول ،ز ،6د.100-174
اخالق /چهل و یکم /بهار1400
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 .64علمی ،محمود ،کامران صدامت و علیاصغر ،چاوشی (« ،)4633بررسی ارت ااط
بیو تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان شرکت سهامی بیمۀ ایران استان آذربایجان
شرمی» ،ز ،4د.407-470
 .60علمی ،مربان و بهزاد حمیدیه (« ،)4631ویامدهای فرهن

رفاه برای دیوداری»،

مجله فلنفه و کت استمی ،ز ،0سال ،16د.474-36
 .66علیاک ری ،حنو و حنیو رمضانی (« ،)4614بررسی وایههاای نظاری موضاوع

تصاامیمگیااری م تنای باار اخااتق اسااتمی» ،دوفصاالنامه علمای و وژوهشای ماادیریت
استمی ،سال ،07ز ،4د.411-401

 .61عیوضی ،محمدرحیم (« ،)4633فرهن

استمی؛ مفاهیم ،ویژگیهاا و اصاول»،
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 .63فیاض ،حمیده (« ،)4617نقم حضرت هرا

در تعاالی مؤلفاههاای فرهنا
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 .14محننی ،منوچهر ( ،)4601جامعهشناسی عمومی ،تهران :کتابوانه طهوری.
 .10مرتضایی ،بهزاد (« ،)4614مرآن ا نگاه دیگر :انگیزه در کاار ا منظار آیاات و
روایات» ،انتشارات بینات ،ز ،06د.431-413

 .16مص اح یزدی ،محمدتقی (« ،)4600ار ز هاای اساتمی در مادیریت» ،نشاریه
معرفت ،ز ،40،د.10-67
 .11مقد  ،علیرضاا (« ،)4630بررسای عوامال ماؤثر بار اثربوشای کاار گروهای»،
چهارمیو کنفرانس توسعۀ مناب اننانی ،تهران.

طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای سخن
فصلنامه
اخالقی اسالم

 .60فهیمنیا ،محمدحنیو ( ،)4631م انی و مفاهیم اختق استمی ،تهران :بوستان.

 .10ملکی ،حنو ( ،)4630دیو و برنامۀ درسی ،تهران :انجمو اولیا و مربیان.
39

 کنفارانس ملای،» «یادگیری و یاادگیری ساا مانی،)4631(  سیدع اس، موسوی.13
.17-63 د،آمو ز و توسعه مناب اننانی
.46-40 د،04 ز،

 نامه فرهن،)4600( ،»و تمدن استمی

 «میزگرد فرهن.10

، مرکز وژوهمهای مجلس شورای استمی،» «مرد داری،)4633(  ایرج، ندیمی.13
.00-00 د،37ز
. بهینه: تهران، وا گان علو اجتماعی،)4637(  مرتضی، نوربوم گلپایگانی.11
 امنیات و آساایم، «بررسی و ت یایو مفااهیم نظام،)4603(  محمدصالح، ولیدی.07
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