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چکیده
Abstract
The aim of the current research is to design and explain
organizational values model based on Nahj al Balaghe
teaching. The method used in this research is the
combination of quantitive and qualitive methods. In
qualitive method, the author extracted data by thematic
analysis. Further, in orther to make thematic network
and research model, the author used some interviews
and questionnaires. First of all, the author searched for
the themes about values in Nahj al Balaghe, and 324
codes have been extracted. Furthermore, these codes
have been proposed to experts and 70 more codes
suggested by the associated experts that can be
introduced as the values codes. Finally, all these codes
have been distributed to the experts again, by
questionnaires and their idea gathered about the same.
In sum, after having all experts’ idea about these codes,
and testing with Binomial test in SPSS, the author
proposed the model of organizational values based on
Nahj al Balaghe teaching. The model includes four
main factors, i.e. Ethical-Cultural Values, KnowledgeWisdom Values, Professional Values, and Basic
Values.
Keywords
Value, Organizational Values, Nahj-al-Balaghe.

پژوهش حاضر به طراحی و تبییی می ا ارز هیا ایازما ی مبت یی بیر
 رو ا جام ایی پیژوهش بیهصیور.آموزهها هجالبالغه پرداخته اات
، و در قسیمت اوا، در بخیش کیفیی.  کمی) میباش-رو آمیخته (کیفی
،،ااتخراج داده ها و مؤلفهها با رو تحلیل مضیمون مییباشی ؛ و ایس
جهت ااخت شبکه مضیامی و می ا پیژوهش از مصیاحبه بیا خبرایان و
 رو کیار در هیجالبالغیه چ یی بیود کیه.پراش امه ااتفاده ش ه اات
، محقق با جستوجو مضمونهایی که معرف ارز ها ایازما ی بود ی
 از مصاحبه و یز ارائه ک ها، پ، در ادامه. ک داتیافت928 در ابت ا به
 ک دیگر یز توای خبرایان07 ،ااتخراجش ه به خبراان حوزه و دا شگاه
 ک ها ااتخراجش ه به رو تحلیل مضمون در قالب،ً هایتا. پیش هاد ش
 مضیامی ایازمانده ی ه تقسییمب ی8  مضامی پاییه و59 ،ک ها باز
 تایج ای تقسیمب ی در قالیب پرایش امیههیایی خی مت،، اس. ش
خبراان ارائه ش و ظر آنها در ای خصوص دریافت ش و توا آزمیون
 بع ی از جم ی آور ظییرا،ً هایت یا.  برراییی ش یSPSS  درBinomial
 حاصل کار بهصور م ا ارز ها اازما ی مبت ی بر آموزهها،خبراان
،فره گیی- مؤلفیه ارز هیا اخالقیی8 هجالبالغه ارائه ش ؛ کیه شیامل
. و ارز ها ب یادی اات،  ارز ها حرفها،بی شی-ارز ها دا شی
کلیدواژهها
. هجالبالغه، ارز ها اازما ی، ارز
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فره گ اازما ی به ع وان مجموعه ا از باورها و ارز ها
مشتر بر رفتار و ا یشۀ اعضیا ایازمان اثیر میی ایذارد و
می توا قطه شروعی برا حرکت و پویایی و یا ما عی در راه
پیشرفت به شمار آی (شای  .)1330 ،2لذا ،ارز ها و فره یگ
اازما ی از اااایتری زمی هها تغییر و تحوا در اازمان به
شمار میآی .
از ای رو ،با توجه به فضا و شرای دی ی و خصوصیاً شییعی
اازمانها کشور ،همچ ی اعتقاد و ارایشها درو ی افراد
و پرا ل اازما ی به ای مفیاهیم و وجیود دایتورالعملهیا و
کا غ ی م یریتی در کتاب شریف هج البالغه ،ای پژوهش
درصی د ااییت ضییم بهییرهایییر از علییوم روز در خصییوص
می یریت م ییاب ا سییا ی و رفتییار اییازما ی ،می ا ارز هییا
اازما ی را بر اااس آموزهها هیجالبالغیه طراحیی و ارائیه
مای .

مقدمه
امروزه ،م یران اازمانها در تال هست تا با بهرهاییر از
م ابعی که در اختیار دار بهرهور ایازمان خیود را افیزایش
ده  .شایانذکر اات کیه از مییان م یاب متعی د کیه یی
اییازمان در اختیییار دارد ،از م ییاب ا سییا ی بییهع ییوان یکییی از
مهم تری آن ها یاد می شود .لذا ،اک یونکیه اهمییت کارک یان
بهع وان م بعی ارانبها بیرا ایازمانهیا در شی ه اایت،
شایسته اات تا به عواملی پرداخته شود که م جر بیه افیزایش
بهرهور یرو ا سا ی اازمانها میشود (چراتی.)1931 ،
ارز اازما ی موضوع مهمی در م یریت اات که زیرب ا
تمام فعالیتها اازمان میباش  .ارز ها به ااتقرار و حفی
ااتا اردهایی کم میک کیه مییتوا ی بیر هی ایت افیراد
بهاو اق اماتی که برا اازمان مطلوب هست تأثیر بگذارد.
به طور ویژه ،ه گامیکه ارز ها اازمان بهطور اسیتردها
میان اعضایش رایج شود موفقیت ایازما ی افیزایش میییابی
(بهار فر و جواهر .)1943 ،
ارز ها اازما ی میتوا بهع وان مب یایی مورداایتفاده
قرارایر که بر اااس آنها ایااتها را تی وی کیرد .حتیی
میتوان بیا تکییه بیر آنهیا ،شییوه رفتیار کارک یان و مب یا
تصمیم ایر ها در محل کیار را مشیخ میود .ایازمان هیا
می بایست به ه گام بر امهرییز هیا بل می  ،ارز هیا
محور مشخ ش ه خود را رعایت ک و به ه گام ارزییابی
عملکیییییرد ،تصیییییمیماتی را کیییییه در ایییییی زمی یییییه
میایر بر پایه ارز ها محیور خیود بگذار ی (ایرو ،1
.)2772
ارز ها اازما ی موضوعی اات که در دا ش م یریت از
اهمیت قابیل تیوجهی برخیوردار اایت .بیه د بیاا ظرییا و
تحقیقا ج ی در م یریت ،ارز ها اازما ی دارا اهمیت
روزافزو ی ش ه و یکی از مباحث اصلی و کیا و ی می یریت را
تشکیل داده اات .جامعهش ااان ،مردمش ااان و روانش ااان
توجه خاصی به ای مبحث مهم در م یریت مبذوا داشته و در
ش ااایی قش و اهمیت آن ،ظریهها و پژوهشها متعی د
را بهوجود آورده و در حل مسائل و مشکال م یریت بیه کیار
ارفتها  .عالوه بر ای  ،ارز ها ،یکیی از الییههیا اااایی
فره گ هر اازمان را شیکل مییدهی (قلییپیور .)1939 ،بیا
مطالعها کیه توای اروهیی از ا یشیم ان علیم می یریت
بهعملآم ه ،ارز ها اازما ی و فره گ اازما ی بیهع یوان
یکییی از مییؤثرتری عوامییل پیشییرفت و تواییعه کشییورها
ش اختهش ه اات (حسی ی سب و جویا ی.)1940 ،

بیان مسئله
ارز ها اازما ی ،مب یا تصیمیماییر بیوده و راه میا
قضاو امور هست  .ارز هیا محیور ایازمان ،مجموعیه
باورهایی هست کیه در یی ایازمان ،رفتارهیا مطلیوب را
شکل میده و مشابه فیلترهایی عمیل مییک ی کیه همیه
اق اما و تصمیما اازما ی از آنها عبور مییک ی  .ارز -
ها اازما ی ،فرضیاتی مشتر در حیوزه فره یگ ایازما ی
هست که از فرای «درو یایاز » توای اعضیا ایازمان
اشی میشو  .ارز ها اازما ی ،زیرب ا فره گ اازما ی
بوده و متمایزک ه ی اازمان از اازمانهیا دیگیر اایت.
موازی اخالقی اازمان ،ایستمی ارزشی هست کیه ایرلوحه
کار اعضا اازمان قرار ارفته اات (محس و .)1940 ،
اصوا ارزشی ،به اصوا ب یاد و ما اار هر اازمان افتیه
اما عمر آنها طیوال ی
میشود .شمار ای اصوا راه ما ،ا
بوده و یاز به داور دیگران ار و برا کسا ی که درون
اازمان هست  ،ارز و اهمیت ذاتی دار ی (کیالی ز و جیر ،
.)1330
ارز ها اازما ی ،م عک،ک ی ه باورهیا و اولوییتهیا
اازمان از ج بهها اخالق حرفیها و حیوزه مأمورییتهیا
اازما ی بوده و راه ما تصمیماییر رهبیران و هی ایتایر
رفتار کارک ان هست  .ارز ها اازما ی ،مؤلفههایی هسیت
که ی ایازمان دارا جایگیاهی جهیا ی را از ایازمانهیا
کوچ و متوا متمایز میااز (محس و .)1940 ،
در مجموعه امه ها ،حکمتها و خطب هجالبالغه ،معیارف،

1

2

Grote

Schein

فصل امه علمی پژوهشی م یریت اازمان ها دولتی ،دوره  ،5شماره  ،1زمستان 1935

95

مفییاهیم و اشییارا مسییتقیم و غیرمسییتقیم بسیییار موجییود
میباش که از آنها میتوان به مفاهیم میرتب بیا ارز هیا
اازما ی داتیافت ،و رویکرد و جهتایر خاصی سبت بیه
ارز ها اازما ی اایتخراج میود .مفیاهیم اایتخراج شی ه
تحت ع وان مؤلفهها و شاخ هیا ارز هیا ایازما ی بیا
توجییه بییه رویکییرد و جهییتای یر خییاص امیرالمییؤم ی در
هجالبالغه در رااتا طراحی م ا ای هآا ارز ها اازما ی
کاربرد دارد و البته به ظر میرا  ،ای می ا امکیان تعمییم و
استر در حوزه تعامال اازما ی و عرصه م یریت را دارد.
وشتار حاضر به طور مشخ درص د اایت ضیم اایتخراج
مؤلفه ها ارز ها اازما ی و تبیی رویکرد حضیر علیی
به ارز ها ،م لی ای هآا بیرا ارز هیا ایازما ی مبت یی
برآموزهها هجالبالغیه میولیالموحی ی امیرالمیؤم ی علیی
علیهالسالم را طراحی و ت وی مای .
در دو دهه اخیر ،کشیورها صی عتی متوجیه یی عامیل
اایتراتژی و تعییی ک ی ه در موفقییت ییا عی م موفقییت
اازمانها ش ها که قبالً چ ان مورد توجه قرار گرفته اات،
ای موضوع همان ارز ها اازما ی اایت .ایازمانهیا
موفق م عی هست که به بسیار از ایی موفقییتهیا از راه
تقویت ارز هیا ایازما ی و ییز فره یگ ایازما ی خیود،
داتیافتها (هیل.)2772 ،1
با توجه به اهمیت مبحث ارز ها اازما ی ،ب یهی اایت
که موفقیت در پیادهااز شیوهها وی و تک ی ها ج ی
م یریتی ،مستلزم پشتیبا ی از طرف ارز ها اازما ی اات.
تحقق اه اف هر اازمان درارو هماه گی ارز ها اازما ی
با اه اف و ااتراتژ ها ت وی ش ه اایت (ابیزر و دلیو ،
.)9 :1944
یکی از دالیل مهم حف هر اازمان یا اازما ی که مسیلماً
موجب افیزایش بهیرهور آن هیم مییشیود ،برخیوردار از
ا سجام در ارز ها و باورها و بهطور کلی فره گ اازما ی آن
هست .بهعبار دیگر ،در صور ع م وجود وح در ارز ها
و باورها حیاکم و پایب ی بیه اصیوا و قواعی پییش ییاز
بهرهم از مزیتها امروز و یا وجود یوعی پراک ی ای
آراء در افراد ،فره گ اازمان آایبپذیر میاردد و حصوا بیه
اه اف را مشکل میاازد (رفی پور.)1900 ،
البته پیش یاز موفقیت در اجرا ایستمها وی م یریتی
و م اها مشهور جها ی ،برخوردار از ارز ها اازما ی
م ااب اات .ازای رو ،برا اازما ی که بیه د بیاا دایتیابی
به وعی مزیت اات ،اطمی ان از چگو گی ارز ها اازما ی

موجود و توجه به راهها کاربرد برا ایجاد ا سجام در آن
از اولویتها اصلی به شمار میرود (پاراو ز.)1341 ،2
اما در ادامه و در خصیوص ضیرور و اهمییت طراحیی و
تبیی م ا ارز ها اازما ی مبت ی بر آموزهها هجالبالغه
بای بیان داشت:
 )1بر اااس ا ها کالن کشیور ازجملیه ای چشیما ی از
 1878و قشه راه علمی کشیور و همچ یی ای چشیما ی از
وزار علوم و دا شگاهها اولویت بر تولی علیم دی یی و بیومی
میباش و بای ایعی میود بیه کمی اایاتی و خبگیان در
رااتا بومیااز و اایتخراج علیوم از بطی دیی  ،جهی و
تال بیشتر داشت تا ضم ارتقا فضیا بررایی و قی
علوم غربی بهصور علمی و م طقی ،الگوها و م اها دی ی
را در جامعه علمی استر داد.
 )2عالوه بر ای  ،بیر طبیق فاضیلی کبرییا و داشیاد تهرا یی
( ،)1931گییاه متعییارف ا یشییم ان و صییاحب ظییران علییوم
اجتماعی در غرب عم تاً گاه ابزارارایا ه به مفیاهیم و عوامیل
کیفی میباشی و بیالطب مفیاهیم بییانشی ه عمومیاً خیالی از
ارز ها مع و و ق ایی و همچ یی خیارج از ارز هیا
ظام توحی و الهی میباش  .لذا همی م ظر ابب مییشیود
م ا ها غربی ریشیه در درون افیراد ی ارد و ایاهی درصی
خطا ای م اها بیاال باشی و دوام ،پایی ار و اثرایذار و
بهکارایر آنها یز در جوام ا سا ی که دارا فطرتی الهی و
دی ی (ازجمله کشور ایران) هست  ،قابلتأمل اایت .از ایی رو،
تمس به فرمایشا امیرالمؤم ی علیه السالم و الهام ایرفت
از کتاب شریف هجالبالغه که مفاهیم صیادره از یی ا سیان
کامل اات ،میتوا راهگشا حل تعارضا  ،بهبیود و ارتقیاء
جامعه ،اازمانها و هادها در پیمودن مسیر رش و کماا الهی
باش ی  .لییذا م ی اهییا برارفتییه از هییجالبالغییه بییا فضییا
داتگاهها دولتی و غیردولتی کشور میا کیه الگیو دی یی و
شیعی دارد اازاارتر و پای ارتر میباش .
 )9دلیییل دیگییر در مب ییا قییرار دادن آمییوزههییا امییام علییی
علیهالسالم گاه حکومتی و م یریتی حضیر مییباشی  .بیه
علت تجربه تاریخی ایشان در حکومت و م یریت جهان ااالم
و خصوصاً جریان شیعی و همچ ی وجود اا اد و متون موثیق
و قطعی از ایره م یریتی و تعامل بیا ییرو ا سیا ی ایشیان
(فاضلی کبریا و دلشاد تهرا ی )1931 ،و با توجه به ای که دی
رامی کشور ایران ،ااالم و مذهب اکثریت م یران و پرای ل
اازمانها تشی میباش  ،ااتخراج م ا ارز ها اازما ی از
بط هجالبالغه ،الگو م اابی جهت رشی  ،دوام و ییل بیه
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کمییاا بییرا اییازمانهییا و میی یران باشیی و از بسیییار از
هزی هها ک ترلی و فعااک ه در اازمان کااته و بهیرهور
را در اازمان باالبرده و وزن فعالیتها فره گی ،اجتمیاعی و
مذهبی را در اازمان ارتقا میده .
 -1تبیی مفاهیم ارز ها اازما ی ،مت ااب با ادبیا رایج.
 -2تبیی رویکرد هجالبالغه در خصوص اازمان و ارز ها
اازما ی.
 -9ش ااایی مؤلفهها ارز ها اازما ی در هجالبالغه.
 -8طراحییی و تبیییی م ی ا ارز هییا اییازما ی مبت ییی بییر
آموزهها هجالبالغه.
با توجه به مطالب بیانش ه میتوان پراش اصلی تحقیق را
ب ی صور مطرح کرد:
 -1م ا مفهومی ارز ها اازما ی مبت یی بیر آمیوزههیا
هجالبالغه چگو ه میباش ؟
با توجه به ای که که پژوهش حاضیر مسیللها را موردتوجیه
قرار میده که قبالً به ایی صیور و در ایی ایط بیه آن
پرداخته ش ه اات؛ لذا از ظر ه ف پژوهش ،از وع تحقیقا
اکتشافی اات .زیرا در چ ی وع تحقیقیی هی ف ،جمی آور
الگوها و ای هها بیرا ییافت در عمییق از موضیوع اایت؛
ازای رو ای تحقیق ب ون طرح فرضیه ا جام میشود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ارز در اصطالح دا ش جامعهش اای ،عقای اات که افراد
یا اروهها ا سا ی درباره آنچه مطلوب ،م ااب ،خوب یا بی
اات؛ دار  .ارز ها مختلف ماییا گر ج بیههیا اااایی
ت وعا در فره گ ا سا ی اات .ارز ها معمیوالً از عیاد و
ه جار شأ میایر (رفی پور.)1900 ،
به طورکلی به امور که برا اعضاء اروه اهمییت دار ی و
آرمان مشتر اعضاء اروه تلقی میشو  ،ارز میاوی .
ارز به صورتی دواا ه در واقعیت وجود دارد :خست بهم زله
آرما ی متجلی میشود که خوااتار پیواتگی اات و دعو به
احترام میک  .دوم در اشیاء یا رفتارهایی جلوهار میشیود کیه
آن را به شیوها عی ی یا دقیقاً به شیوه مادی بیان مییک ی
(رفی پور.)1900 ،
ایروشه ارز را شیوه ا از بودن یا عملی که ی شخ
یا ی جم بهع وان آرمان میش اا و افراد ییا رفتارهیایی را
که ب ان سبت داده میشیو مطلیوب و مشیخ مییایازد
(ز جا ی زاده.)1910 ،
آل بییرو ،1ارز را مییزان توا یایی یی شیی (ا یشیه ییا
Allen, B
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ییاز یی

تم یا ا سیان

شخ ) در ارضا ی میل ،یی
میدا (ااروخا ی.)1911 ،
اولسون ارز ها را مجموعه ا از پ اشته ا اااای سیبت
به آ چه پس ی ه اات میدا که تجلی عمیقتری احسااا
مشتر سبت به جهان در جامعه هست (چلبی.)1905 ،
با توجه به تعاریف ذکر ش ه ،درمییییابیم کیه هیر جامعیها ،
مجموعها از اه اف ،گر ها ،عقای و امور که مهمتیر از
اایر امور هست و برا اکثریت اجتماع مطلوب تلقی میاردد
را میتوان جزو ارز ها محسوب کرد و چیون ارز هیا امیور
مطلوب هست همه به د باا تحقق آنها میباش و برا آن
احترام خاصی قائل هست (چلبی.)1905 ،
بر طبق دث و اایکاربرو  ،)1334( 2بحیث پیرامیون ارز
بسیار آاانتر بود اار امکان داشت که بیه حیو بیه مع یا و
مفهیومی مشییتر از ایی واژه ییزد عالمییان علییوم اجتمییاعی
داتیافت .لیذا ایؤاا ایی اایت کیه :آییا اااایاً برداشیت
مشترکی از واژه ارز وجیود دارد ییا خییر؟ و ییا ای کیه آییا
ح اقل میتوان از وجود بستر و زمی ه واح در خصوص ارائه
مع ایی برا ای واژه اخ افت یا خیر؟
هافست  ،9ارز ها اازما ی را به ع وان بر امهرییز جمعیی
ذه افراد معرفی میک که اعضا ی اازمان را از اازمان
دیگر متمایز می ک (هافسیت  .)147 :1331 ،در جیا دیگیر،
لی تکا 8ارز ها اازما ی را اصوا ه ایتک ه و اعتقیاداتی
که توا اعضا اازمان بهصور جمعی در ش ه اایت و
رفتار آنها را به امت ه ف شکل میده  ،معرفیی مییک ی
(لی تکا.)1331 ،
ارز ها اازما ی ،به آن داته از ارز هایی اشیاره دار ی
که ه ایتار رفتار ،کردار و ا یشه کارک ان و م یران اازمان
بوده و بر آنها تأثیر میاذار  .ارز ها اصلی ایازمان کیه
بهطور استردها مورد توجه همگان قیرار مییایر ی  ،معیرف
فره گ آن اازمان هست  .ت وی ارز هیا م یافعی را بیرا
اازمانها بیه ارمغیان خواهی آورد کیه عبیار ا ی از :اصیوا
اعتقاد دیرپا و اااای و راه ما قابلاتکا و بل م تی بیرا
تصمیمایر هیا و رفتارهیا هسیت  .بقیا و ز ی ای هماه یگ
اازمان را مایش میده  .قشی محور در ا سیجامبخشیی
کارک ان دار  .وح روییه آحیاد ایازما ی را در پیی دار ی .
مب ییا اعتمییاد و رش ی افییراد در اییازمان هسییت  .بای ی ها و
بای ها اازمان را مشخ میااز (محس و .)1940 ،
Deth, J. W. V. & Scarbrough E
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ارز ها بهع وان اصوا اااای حاکم بر ایازمان بیرا افیراد
درون اازمان ارز ذاتی داشته و بیا گر باورهایی کلی اایت
که رفتار افراد را در همه شرای تحیت تیأثیر قیرار مییده ی
(ویلیامز.)2772 ،1
ارز ها محور ایازمان را قواعی اخالقیی ایازمان ییز
می ام  ،ایی قواعی اصیوا راه میا در ایازمان هسیت کیه
ره مود برا تصمیمایر و رفتارهیا خواهی بیود .در یی
اازمان ،اصوا اخالقی خوب ،پیششرط م یریت خوب اایت.
به عبار دیگر ،ارز ها و اصوا اخالقی خوب یع یی ایازمان
خوب .ارز ها بای در شیرای ایخت بیه کارک یان ایازمان
روحیه ب ه ؛ در غییر ایی صیور  ،ارز یسیت  .ارز هیا
حامل شعارها هرروزه ا هست کیه بیه کارک یان احسیاس
خوبی میبخشی  ،ج بیه اخالقیی م یاب ایازما ی محسیوب
میارد و عالوه بر همگا ی بودن شخصی یز هست .
اار اازما ی خواهان پیشرفت باش بای به اذشته برایردد و
ارز ها خود را مج داً کشف مای  ،ای موضوع وابسیته بیه
ب یانها اخالقی بوده و با روحیا شخصی ک ترا میایردد.
روزبهروز ای اعتقاد که ترویج اصوا اخالقی و تقویت فره گ
مع و موجیب ایجیاد مزییتهیا راهبیرد بیرا ایازمان
میاردد عمیقتر میشود (دیوی .)1949 ،
ارز ها ی اازمان درواق عبار اات ازآ چیه ایازمان
بر آن ب اش ه ،آ چه حائز اهمیت اات یا آ چه ایازمان جهیت
اجرا راالت و فعالیتهایش در رااتا چشما ی از بیر آن
تکیه میک (بون و همکاران.)2772 ،2
ارز ها مجموعه دی ااههایی هسیت کیه بیی یی و بی ،
مطلوب و یامطلوب تفیاو قائیل مییشیو و بیر ا تخیاب و
داتیابی به اه اف ،راهبردها و ارزییابی تیایج مثبیت و م فیی
آنها مؤثر  .از اویی میتیوان ارز هیا را ضیواب اخالقیی،
مرامی و بای هایی دا ست که در هر اروه اجتماعی مؤثر بیوده
و با ش و ضعف رفتار اروه و اعضایش ،یع یی آ چیه را کیه
آنها ا جام داده یا فرومیاذار  ،شیکلارفتیه و بیرا ایروه
وح درو ی ایجاد میک (بابایی.)1902 ،
در روانش اایی واژه ارز مکیرراً بیه مع یا تماییل و یییا
معیار که مبی ارایش فرد به ه گام ا تخاب اات ،ااتعماا
میشود که به اولویتها ،ا گیزهها ،یازها و ایمتاییر هیا
فرد مربوط میاردد .جامعهش ااان ای واژه را یی مفهیوم
اجتماعی به کار میبر  ،در آ جا که ایشان در مورد موضوعاتی
از قبیل ه جارها ،عادا  ،می شهیا ،تعهی ا و ایی ئولوژ هیا
Williams
Boone
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اخ میاوی ی  .در اقتصیاد ییز ای تی دیری یه در خصیوص
کاربرد ارز ها وجود دارد .اااااً تمیز بی رویکردها مختلف
سبت به حیا اقتصاد  ،مبت ی بر تعریفها او ااون آنها
از ارز اات .در ضیم مفیاهیم ب ییادی اقتصیاد ،از قبییل:
م فعت ،مبادله و قیمت همگی در ارتباط بیا مفهیوم ارز ا ی .
مفهوم ارز همچ ی در بسیار از مطالعا مربوط به حوزه
جدول  .1پیشی ه پژوهش ها داخلی
ااا
موضوع
ویس ه
1900
برراییی رابطییه بییی ارز هییا
محم
ایییازما ی و احسیییاس معلمیییی از
محییی م راییه در دبیراییتانهییا
شهر شیراز
همسیییویی ارز هیییا فیییرد و 1941
دعایی
اازما ی :گر تحقیقی
خسروآباد
شیروا ی

خادمی

السله و
موغلی
جیمی

کریمی

ش ااایی تأثیر ارز هیا محیور
بر فرآی ها اازما ی
بررای ارز ها فرد و اازما ی
و اعتبار همزمیان آن بیاارز هیا
کار و رابطه آنها با تعه اازما ی
در کارک ان شرکت ملی پیاالیش و
پخش فیرآوردههیا فتیی اییران-
اصفهان
رابطه بی ارز هیا ایازما ی بیا
ااترس شغلی و رفتارها ا حرافیی
اییازما ی کارک ییان دا شییگاه علییوم
پزشکی هرمزاان
طراحییی و ای جش می ا اییازمان
ارز ب ییییان در شیییرکت میییادر
تخصصی توا یر
تأثیر خودپ اره ،هویت و ارز ها
اازما ی بر رفتار شهرو اازما ی
در بییی کارک ییان تییأمی اجتمییاعی
شهر اصفهان
ارزیابی میزان پایبندی پرسنل بانک

1944
1943

1943

1937

1937

2931

ملت به منشور اخالقی و ارزشهای
سازمانی در بان
نجاتی

ارزشهای فرهنگی سازمان و تعهکد

2939

کاری در حسابرسان
الری

طراحی مدل برند کارکنکان برمبنکای

سمنانی

ارزشهککای فککردی و سککازمانی در
افزایش سهم بازار

2939

94

داود و همکاران :م ا ارز ها اازما ی مبت ی بر هجالبالغه

که زد عالمان علوم اجتماعی اصالً فهم عمومی و یا مشیتر
یا مفهوم پذیرفتهش ها وجود ارد که سبت به بقیه مقبولیت
بیشتر داشته باش .
ب ابرای بهتر اات به د بیاا تعی اد از معیا ی مشیتر از
مفهوم ارز در ی رشته خاص باشیم ولی مهیم اایت کیه
ای واژه را تعریف ک ییم و ییا روابی مییان ارز  ،گیر و
رفتارها را مشخ ک یم .برا ای م ظور خست بای در پیی
پی ا مودن ابعاد از مفهوم ارز باشیم (دث و اایکاربرو ،
 .)1334قبل از آن ،الزم اات به بررای پیشی ه بسردازیم ای
تحقیقا را میتوان بهطور خالصه به شرح ج اوا 1و  2بیان
مود.
درباره اابقه مطالعا مشابه با پژوهش پییش رو بایی ع یوان
داشت ،پژوهشی کامالً مشابه با ع وان "طراحی و تبیی می ا
ارز ها اازما ی مبت ی بر آموزهها هیج البالغیه" یافیت
شی ه ااییت .البتییه در خصییوص متغیییر ارز هییا اییازما ی
مطالبی به رشته تحریر در آم ه اات .امیا متأایفا ه در میورد
ارز ها اازما ی مبت ی بر آموزهها هج البالغه پژوهشیی
ا جام ش ه اات و یا الاقل کار جام و کاملی که بتیوان از آن
رویکییرد امییام علییی علییهالسییالم را در خصییوص ارز هییا
اازما ی از کتاب شریف هجالبالغه اات تاج کرد ،ش ه اات.
در ادامه به تحقیقاتی اشاره میشود که در آنها به متغیر
ارز ها اازما ی پرداختهش ه اات.

جدول  .2پیشی ه پژوهش ها خارجی
سال
موضوع
نویسنده
1
ارز و ارز محییییییور در 1310
کلوکهول
تلور و عمل
2
ایییی ئولوژ هیییا ،ارز هیییا و 1341
بیر
تصمیمایر در اازمانها
9
ق ر و ارز ها تسهیم ش ه 1341
از
در فره گ اازمان
ا یییییییییز و مفهوم و ا ی ازهاییر تجیا 1340 ،
فریکسل8
ارز ها اازما ی
ک ی5
از چشما از تا واقعیت از طریق 1338
ارز ها
ایورز1
2777
ش ااایی و تشیری ارز هیا
اازما ی
با ساا0
از مورد تا عمل :اهمیت افراد و 2779
ارز ها اازما ی در پااخ به
مسائل طبیعی محیطی
قییییییو و رابطه بی ارز ها ایازما ی 2771
شجواا4
ادرا ش ه و اب رهبر
برکهییییا و تطبیییق داوطلبا ییه الکتریسیییته 2770
روال 3
ابز توا شرکت هیا :اهمییت
ارز ها و زمی هاازما ی
کیییییییی و فریاد آن ها را پی ا ک  :اهمییت 2773
جوردن17
ارز ها

ا سانش اای و یا پژوهشها فلسفی ،در معا ی مختلفی آم ه
اات .رایت 11تفاو ها فوقالذکر را ای او ه تلخی و بیان
داشییته ااییت" :مکاتییب روانش ااییی ،علمییی ،فلسییفی و
جامعییهش ی اختی در حییوزه اخییالق عمییومی بییه ترتیییب پایییه
ارز ها خود را بر امور مطلیوب ،یازهیا ضیرور اولییه،
عقل و عاد ب یان می ه  .ب ابرای ای او ه به ظر میرای
1

Kluckholn
Beyer
3 Enz
4 Enz & Fryxell
5 Kenny
6 Seevers
7 Bansal
8 Ghosh & Shejwal
9 Berkhot, & Rowlands
10 Kaye & Jordan-Evans
11
Wright
2

روش تحقیق
پژوهش حاضر از ظر ه ف ب یاد اات .ای رو مبت ی بیر
ای اصل معرفتش اای اات که حقیقت قابلش ااایی بوده
و بای همیشه مورد تعبیر و تفسیر قرار ایرد .ایی پیژوهش از
یوع پیژوهشهیا تفسییر بیوده و مبیا ی فلسیفی آن
پ ی ارش اای اات .پژوهش تفسییر  ،متغیرهیا وابسیته و
مستقل را از قبل تعریف میک و بر ای پیشفرض اایتوار
اات کیه داترایی بیه واقعییتهیا اجتمیاعی ت هیا از راه
اازهها اجتماعی ظیر زبان ،خودآایاهی و معیا ی مشیتر
میسر اات .بیهعبیارتیدیگیر" ،حقیقیت" میاهیتی متیأثر از
خصوصیا ذه ی بشر دارد .میاهیتی کیه مییتیوان آن را از
عبار دیگیر ایاختارها اجتمیاعی ،ارز هیا و واقعییتهیا
مستقل دا ست .بررایها تفسیر تال میک از طریق
معا ی که افراد بیه پ یی ههیا مییده ی آنهیا را در ک ی
(دا اییفرد و همکاران.)1944 ،
مسائل اجتماعی دام ها استرده دار کیه حیل آنهیا بیه
ش اخت ریشه ها ظریف ،عمیق و بهظاهر امرئیشان وابسته
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اات .ش اخت ای مسائل خودبهخود مستلزمِ دا ست و تسیل
برمب ا رو ها ش اخت آنهاات .تحقیقا از وع کمی و
کیفی که از دو مبا ی متفیاو پیارادایمیا ی  ،ایی مسییرها را
مشخ میک  .در رو ها کمی ،از طریق ایجیاد فاصیله
میان محقق و موضوع مطالعه ،میکوش تا به ش اختی عی یی
از واقعیت دات یاب  .ای در حیالی اایت کیه پیژوهشهیا
کیفی که مبت ی بر پیارادایم تفسییر و رو ش اایی پ یی ار
ش اختیا  ،بر در مع ا روی ادها توا افراد تحت مطالعیه
ااتوار  .در ای حالت گاه به پ ی هها ،گاهی کیلارایا یه و
جام گر اات و د باا کردن ایی رو  ،راهیی اایت بیرا
کسب آااهی از طریق کشف معا ی پ ی هها .ییوم )1330( 1
معتق اات تحقیق کمی متکیی بیر پیارادایم اثبیاتی ،درصی د
کمیااز داده ها تحقیق و ااتفاده از تک یی هیا کمیی
برا تحلیل آنهاات .برا محقق اثبا ارا ،داده ها کیفی،
حاال روحی و روا ی دار و شرایطی هست که به رفتارها
قابل ا ازهایر م جر میشو  .در تحقییق کیفیی ،دادههیا
کیفی ارزشم ؛ چون بیر اایاس آنهیا مییتیوان از طرییق
تحلیل کیفی به اات تاج و ااتخراج ظریه از بستر زمی ه میورد
مطالعه رای  .در ایی راایتا ،کوشیش جهیت تولیی و ظهیور
مفاهیم ،قضایا ،فرضییا و ظرییه علمیی بیهجیا آزمیون و
ارزیابی ظریه اات( .خاکی)01 :1940،
ب ابرای در ای تحقیق بهم ظور یافت شاخ ها ارز ها
اازما ی ،از ااتراتژ پژوهشی تحلییل مضیمون کیه یکیی از
ااتراتژ ها پژوهشها کیفی به شمار میرود ااتفاده ش ه
اات؛ زیرا در آن ،چارچوبی از پیش تعیی ش ه ما ی می ا و
داتهب ها جام وجود ارد و ایی چیارچوب بیر اایاس
دادههایی طراحی میاردد که اردآور خواه ش .
تحلیل مضمون ،فرای برا تحلیل اطالعا کیفیی اایت.
لذا تحلیل مضمون صرفاً ی رو کیفی یست بلکه فرای
اات کیه مییتوا ی در اکثیر رو هیا کیفیی بیه کیار رود.
همچ ی ای رو امکان تب یل اطالعا کیفی بیه کميیی را
فراهم میک (بویاتزس.)8: 334 ،2
روش تجزیه و تحلیل داده ها
بر طبق عاب جعفر و همکاران ( ،)1937تحلییل مضیمون
روشی برا ش ااایی ،تحلیل و ایزار الگیوهیا و مضیامی
موجود در دادهها میباش  .ای رو دادههیا را بیه دادههیاییی
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غ ی و تفصیلی تب یل میک (براون و کیالر .)47: 2771 ،9
تحلیل مضمون ،فرای برا تحلیل اطالعا کیفیی اایت.
لذا تحلیل مضمون صرفاً ی رو کیفی یست بلکه فرای
اات که میتوا در اکثر رو ها کیفی (اار گیوییم همیه
رو ها کیفی) به کار رود .همچ ی ای رو امکان تب یل
اطالعا کیفی به کميی را فراهم میک البته اار چ ی کار
برا پژوهشگر مطلوب باش (بویاتزی .)8:1334 ،،به طورکلی
تحلیل مضمون ،روشی اات برا :
 .1دی ن مت
 .2برداشت و در م ااب از اطالعا بهظاهر غیر مرتب
 .9تحلیل اطالعا کیفی
 .8مشاه ه ظامم یی شیخ  ،یی تعامیل ،یی ایروه،
موقعیت ،اازمان و یا ی فره گ
 .5تب یل دادهها کیفی به دادهها کميی.
همانطور که اشاره ش تحلیل مضمون به طیور اسیتردها
ااتفاده میشیود امیا توافیق روشی ی در خصیوص چیسیتی و
چگو گی آن وجود ارد .ای رو در مقایسه با رو هیاییی
ما تحلیل افتمان و تلور داده ب یاد چ ی ان شی اخته شی ه
یست .همچ ی بسیار از تحلیلها که ممک اات از اااس،
تحلیل مضمون باش با ای ع وان ش اخته میشو بلکیه از
ع اوی دیگر ما تحلیل افتمان 8یا تحلیل محتوا 5ااتفاده
میشود و یا حتی ممک اات از هیچ رو خاصی یام بیرده
شود .البته ای امر ب ان مع ی یست که تحلیل مضمون یی
چارچوب ظر ای هآا برا ا جام تحقیقا کیفی اات بلکیه
آ چه مهم اات ش اخت چارچوب تلوری رو هایی اات که
با خوااتهها پژوهشگر و اهی اف تحقییق همخیوا ی داشیته
باش (عاب جعفر و همکاران.)1937 ،
تحلیل مضمون با اایر رو ها تحلیلی که به د باا تشری
الگوها موجود در دادهها کیفی هست ما رو تحلییل
افتمان ،رو تحلیل پ ی ارش اای تفسیر و تلور دادهب یاد
فییرق دارد .رو تحلیییل پ ی ارش ااییی تفسیییر و تلییور
داده ب یاد هر دو به د باا ش ااایی الگوهایی در دادهها هسیت
که در ی چارچوب تلوریی قیرار مییایر ی  .رو تحلییل
پ ی ارش اای تفسیر با معرفت ش اای پ ی ار ش اختی مرتب
اات که در آن به تجربه اهمییت داده مییشیود و بیه د بیاا
ش اخت پ ی ه مورد بررای از طریق در تجربه واقعی افیراد
در ز ای روزمره اات .تلور داده ب یاد یز به طرق مختلفیی
3
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معرفی شی ه اایت .علییرغم ای کیه هی ف از تحلییل تلیور
داده ب یاد رای ن به ی تلور مفیی و قابیل قبیوا از پ یی ه
مورد بررای موجود در مت میباش اما تجربه شان دادهاات
که در ای رو بهطور اسیتردها از مجموعیه روییههیاییی
مشابه تحلیل مضمون برا ک اذار دادهها ااتفاده میشیود.
اما تحلیل مضمون به طور کامل به اصوا تلور دادهب یاد (که
مستلزم ا جام تحلیل جهت رای ن به ی تلیور مییباشی )
پایب یست .به عقیی ه بیراون و کیالر ( )2771در تحلییل
مضمون ،درصورتیکه پژوهشگر خواه به ی تلور کامیل
برا یاز ارد که به اصوا تلور دادهب یاد پایب باش .
تحلیل مضمون بر خالف اایر رو ها ما ی رو تحلییل
پ ی ارش اای تفسییر  ،تلیور دادهب ییاد ،تحلییل افتمیان و
تحلیل محتوا به ی چارچوب تلوریکی که از قبل وجود داشته
باش وابسته یسیت و لیذا از آن مییتیوان در چیارچوبهیا
تلوریکی متفاوتی ااتفاده کرد (البته ه در همه چارچوبهیا) و
همچ ی می توان از آن برا امور مختلف بهره ارفت .تحلیل
مضمون میتوا یی رو رئالیسیتی و ب ییادارا باشی کیه
تجییارب ،معییا ی و واقعیییا مشییارکتک ی اان در تحقیییق را
ازار ده و یا همچ ی میتوا ی رو ااختارا باشی
که روی ادها ،واقعیا  ،معا ی و تجارب مؤثر بیر افتمیانهیا
رایج در جامعه را ازار مای  .همچ ی میتوا ی یی رو
بافت ارا باش و در حی واای مییان دو قطیب ب ییادارایی و
ااخت ارایی قرار ایرد و با تلور هایی ما رئالیسم ا تقیاد
تبیی شود که بیا گر رو هایی اات که طبیق آن ،افیراد بیه
تجربه خود مع ی میده و به بافت اجتماعی کالنتیر کیه
آن تجربه در آن بافت شکل ارفته اات میپرداز ی  .ب یابرای
تحلیل مضمون ،روشی اات که هم برا بیان واقعیت و هیم
برا تبیی آن به کار مییرود (عابی جعفیر و همکیاران،
.)19 :1937
به افته عاب جعفر و همکاران ( ،)1937شبکه مضامی
بهع وان ی ابزار تحلیلی از ویژایها کلی مشتر با
بسیار از تحلیلها کیفی برخوردار اات .لذا میتوان مبا ی
ظر خاصی را به ای رو اختصاص داد .به همی دلیل
اصوا راه ما ،ااختارها کالن و اامها خاص آن را
میتوان بهراحتی در بسیار از تک ی ها تحلیلی دیگر ما
تلور دادهب یاد مشاه ه مود .شبکه مضامی به د باا کشف
و در ی مسلله یا اهمیت ی ای ه بهجا تبیی تعاریف
متعارض از ی مسلله میباش .
آ چه شبکه مضامی ارائه میک ی شبکه شبیه وب
بهع وان ی اصل اازمانده ه و ی رو ارائه میباش و

همچ ی رویهها مشخصی برا رای ن از مت به تفسیر
فراهم میک  .ب ابرای رو تحلیل شبکهها مضامی ی
رو و و مبتکرا ه یست بلکه ی رو مکمل برا
ابزارها موجود در تحلیلها کیفی اات (آتری و
ااتیرلی گ.)35 :2771 ،1
شبکه مضامی بر اااس ی رویه مشخ  ،مضامی زیر را
ظامم میک :
الف) مضامی پایه( 2ک ها و کا کلی موجود در مت )،
ب) مضامی اازمانده ه( 9مقوال بهداتآم ه از ترکیب و
تلخی مضامی پایه)،
ج) مضامی فراایر( 8مضامی عالی دربرایر ه اصوا حاکم بر
مت بهع وان ی کل).
اس ،ای مضامی بهصور قشهها شبکه وب رام
میشو که در آن مضامی برجسته هر ی از ای اه اط
همراه با رواب میان آنها شان داده میشود .ای رویه بهطور
استردها در تحلیلها کیفی و ازجمله تلور دادهب یاد
ااتفاده میشود .شبکه مضامی بهع وان رویها برا تهیه
مق ما تحلیل یا ارائه تایج پایا ی تحلیل یست؛ بلکه
تک یکی برا شکست مت و یافت کا معقوا و برجسته
روش ی در درون مت اات (آتری و ااتیرلی گ .)24 :2771 ،
بر طبق عاب جعفر و همکاران ( ،)1937ی شبکه
مضامی با مضامی پایه شروع میشود و تا تعیی مضامی
فراایر ادامه مییاب  .وقتی مضامی پایه اردآور ش  ،برمب ا
موضوع اااایشان در قالب مضامی اازمانده ه طبقهب
میشو  .اس ،مضامی اازمانده ه یز برحسب مضامی
پایهشان موردبررای مج د قرارارفته و با یک یگر ی
مضمون اط باالتر را شکل میده که همان مضمون
فراایر میشود .شبکهها مضامی بهصور ارافیکی و شبیه
ی وب شان داده میشو تا تصوير هراو ه السلهمراتب
میان آنها از بی برود و باعث ش اور مضامی ش ه و بر
وابستگی و ارتباط متقابل میان شبکه تأکی میشود .باای حاا،
الزم اات به ای کته توجه شود که ای شبکهها صرفاً ی
ابزار تحلیلی هست و ه خود تحلیل .وقتی ی شبکه
مضمو ی ااخته ش میتوان از آن بهع وان ی اصل
اازمانده ه و ی ابزار تصویر برا تفسیر مت ااتفاده
کرد تا تایج حاصل از مت و خود مت برا محقق و
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خوا اان تحقیق روش و قابلفهم شود (آتری و ااتیرلی گ،
.)994 :2771

جدول  :3فرای اام به اام تحلیل مضمون و تحلیل شبکه
مضامی (براون و کالر .)31: 2771 ،
مرحله

شکل  .1ااختار ی شبکه مضامی (آتری و ااتیرلی گ)944 :2771 ،

عالوه بر ای  ،فرای اامبهاام تحلیل مضمون در ج وا شماره
 9قابلمشاه ه اات.
قلمرو تحقیق
قلمرو و استره پژوهش حاضر مشتمل بر اه دام ه قلمرو
موضوعی ،قلمرو مکا ی و قلمرو زما ی اات .قلمرو موضوعی
پژوهش مشتمل بر مؤلفهها و شاخ ها ارز ها
اازما ی مبت ی بر آموزهها هجالبالغه اات که بر اااس
مطالعه و بررای دقیق کتاب شریف هجالبالغه ااتخراج
میشود و با توجه به پا ل خبراان ،بررای مج د و در قالب
ی الگو ارائه میشود .همچ ی  ،قلمرو مکا ی پژوهش ،کتاب
شریف هجالبالغه ترجمه مرحوم دشتی؛ و قلمرو زما ی آن در
ااا  1935میباش  .همچ ی برا پر کردن پراش امهها و
مصاحبه از خبراان حوزه م یریت و هجالبالغه 92 ،فر از
متخصصان ای حوزهها ما را یار راا  .ای افراد از
اعضا هیلتعلمی دا شگاه و حوزه ،با تخص ها م یریت،
هجالبالغه ،و رشتهها مرتب بود و به دلیل تجربه و
تخص ایشان ،بهع وان خبره ا تخاب ش .
نتایج و یافته ها
با توجه به مطالعه عمیق ظر کتاب شریف هجالبالغه928 ،
جمله و عبار و به تب آن  928مضمون پایه و  8مضمون
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گام

اقدام

 .1-1پیادهااز دادهها (در صور
 .1آش ا شی ن لزوم)
 .2-1مطالعه و مطالعه مج د دادهها
بییییا مییییت
موردبررای
 .9-1وشت ای هها اولیه
 .1-2پیش هاد چارچوب ک اذار
 .2ایجییییییاد  .2-2تفکی مت بیه بخیشهیا
ک ها اولییه کوچ تر
 .9-2ک اذار ویژایهیا جالیب
و ک اذار
دادهها
تجزیههه
 .1-9تطبیق دادن ک ها با مضامی
 .9جسییتجو و بالقوه
متن
ش اایییییایی  .2-9اایییییتخراج مضیییییامی از
بخشها ک اذار ش ه مت
مضامی
 .9-9پاالیش و بازبی ی مضامی
 .1-8برراییی و ک تییرا همخییوا ی
مضامی با ک ها ااتخراجش ه -8
 .8تراییییییم  .2مرتب مودن مضامی
شییییییییبکه  .9-8ا تخیییاب مضیییامی پاییییه،
اازمانده ه و فراایر
مضامی
 .8-8ترایم قشه مضامی
 .5-8اصالح و تأیی شبکه (ها)
 .5تحلییییییل  .1-5تعریف و اماذار مضامی
تشههری
شییییییییبکه  .2-5توصیییف و توضییی شییبکه
متن
مضامی
مضامی
 .1-1تلخییی شییبکه مضییامی و
بیان مختصر و صری مضامی
 .2-1ااتخراج مو ههیا جالیب و
ترکيهه
موردتوجه از دادهها
 .1تییییی وی
 .9-1مرتب مودن تایج تحلیل بیا
ازار
متن
اؤاال تحقیق و مبا ی ظر
 .8-1وشیییت ایییزار علمیییی و
تخصصی از تحلیلها

اازمانده ه با ع اوی ارز ها اخالقی-فره گی،
ارز ها دا شی-بی شی ،ارز ها حرفها  ،و ارز ها
ب یادی ااتخراج ش ه اات .در ادامه به بخشهایی از ج اوا
اشاره میاردد.
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جدول  .4بخشی از ک ها باز ااتخراجش ه مربوط به ارز ها
اازما ی مبت ی بر آموزهها هجالبالغه
متن

کد

هراز یکوکار و ب کار در ظر یکسان باش .
عییییییی الت در
زیییرا یکوکییار در یکوکییار بیییرغبییت ،و
تشویقها
ب کاران در ب کار تشویق میارد  .،امه 59
پ ،کار مردم در آ چه حق اات زد تو یکسیان
عییییییی الت در
باش  .زیرا در ایتمکار بهیایب بیرا عی الت
پرداخت حقوق
یافت میشود .امه 53
اصیییل اجیییرا
هما ا ،روش ب چشم زمام اران ،برقرار ع ا در
عییییییی الت در
شهرها اات .امه 59
شهرها
ع ی الت را بگسییتران و از اییتمکییار بسرهیییز.
استر ع الت
حکمت 801
در گاه و اشاره چشم ،در االم کیردن و اشیاره
مودن با همگان یکسان با  ،تا زورم ی ان در عییییییی الت در
اتم تو طمی ک ی  ،و اتوا یان از عی الت تیو رفتارها
مأیوس گرد  .امه 81
در گاههایت ،و در یم گیاه و خییره شی ن بیه
مییردم بییهتسییاو رفتییار ک ی  ،تییا بزراییان در عییییییی الت در
اتمکار تو طم ک  ،و اتوانها در عی الت رفتارها
تو مأیوس گرد  .امه 20
هراز یکوکار و ب کار در ظر یکسان باش .
عییییییی الت در
زیییرا یکوکییار در یکوکییار بیییرغبییت ،و
تشویقها
ب کاران در ب کار تشویق میارد  .،امه 59
دوات داشت یتری چیزها در یزد تیو در عی ا هادی ییه شیی ن
ع الت
فراایرتری باش  .امه 59
ع الت هر چیز را در جا خود قرار میدهی  .عییییییی الت در
ا تصابا
حکمت 890
بای که محبوبتری کارها در زد تو ،کارهیایی
ع الت محیور
باش که با میا هرو اازاارتر بود و بیا عی الت
در اازمان
دمسازتر .امه 59
میان آن شتر که بر آن اوار مبشیود ییا آن را عیییی الت بییییا
محی زیست
مبدوش و دیگر شترها ع الت ورزد .امه 25
ع الت سبت به
به ع الت  ،دشم از پا درآی  .حکمت 180
دشم ان
حق شما بر م (مردم بر حاکم) آ که بیتالمیاا ع ی الت تییوزیعی
در اازمان
را میان شما عادال ه تقسیم ک م .خطبه 98
از مشور در ع الت خیوددار ک یی  .خطبیه ع ی الت تعییاملی
در اازمان
211
ع الت محیور
بای که بهتیری ماییه شیادما ی والییان برپیا
داشت ع الت در بالد باش و پ ی آم ن دواتی سییییبت بییییه
مردمان
در میان افراد رعیت .امه 59

پ ،خود  ،داد مردم را ب هی و در معاشیر بیا ا صیییییییاف در
داددهی مردمان
آ ان ا صاف را فرو مگذاری  .امه 81
ا صییاف اییبب افزو ییب یییاران و دواییتان تییو ا صاف محیور
با دواتان
میاردد .حکمت 192
در رواب خود با مردم ا صاف داشته باشی  .امه ا صاف ورز بیا
زیرداتان
51
درباره خواص خویشاو ا ت و از افراد رعیت ،هر
ا صییییاف بییییا
کیی ،را کییه دواییتش میییدار  ،ا صییاف را
زدیکییییییان و
رعایت ما که اار ه چ ی ک ی ،اتم کردها .
خواص م یران
امه 59
پروبالییت را برابییر رعیییت بگسییتران ،بییا مییردم افتییادای سییبت
به زیرداتان
اشادهرو و فروت با  .امه 81
جدول  .5بخشی از مضمونها پایه و اازمان ده ه از ک ها
باز مربوط به ارز ها اازما ی مبت ی بر آموزهها هجالبالغه
مضمون
کد

مضمون پایه

ع الت تیوزیعی
ع الت در تشویقها
و تعاملی
ع الت تیوزیعی
ع الت در پرداخت حقوق
و رویها
اصییل اجییرا عیی الت در عییییییییی الت
اجتماعی
شهرها
ع الت در ا تصابا

ع الت رویها

ع الت تعیاملی در ایازمان،
ع الت در رفتارها

ع الت تعاملی

ع الت در رفتارها

ع الت رویها

ع الت در تشویقها

ع الت رویها

ع الت در تقسیم بیتالماا

ع الت تیوزیعی
و رویها

عیی الت فراایییر اییازما ی
( هادی ییه ش ی ن عیی الت در ع الت رویها
اازمان)
ع الت محور در اازمان
ع الت با محی زیست
ع الت سبت به دشم ان

سازمان
دهنده
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز

ع الت و ا صاف
ع الت تعاملی
ورز
عییییییییی الت ع الت و ا صاف
ورز
اجتماعی
عییییییییی الت ع الت و ا صاف
ورز
اجتماعی
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ع الت توزیعی در اازمان

ع الت توزیعی

ع الت تعاملی در اازمان

ع الت تعاملی

ع الت محیور
مردمان

سیبت بیه عییییییییی الت
اجتماعی

ا صاف در داددهی مردمان

ا صاف ورز

ا صاف محور با دواتان

ا صاف ورز

ا صاف ورز با زیرداتان

ا صاف ورز

ا صاف با زدیکان و خواص
م یران

ا صاف ورز

ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
ع الت و ا صاف
ورز
اخالقیییییییی -
فره گی
اخالقییییییییی-
فره گی
اخالقییییییییی-
فره گی
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بر اااس ج اوا فوق (ج اوا تحلیل مضمون) ،در ای شبکه
مضامی  ،ارز ها اازما ی ،مضمون فراایر اات .ای
مضمون فراایر دارا  8مضمون اازمان ده ه به شرح زیر
اات .1 :ارز ها اخالقی-فره گی (فرد و اجتماعی).2 ،
ارز ها دا شی-بی شی .9 ،ارز ها حرفها  ،و .8
ارز ها ب یادی (خ امحور و ع الت و ا صاف ورز ).
عالوه بر ای  ،الگو اولیه و شبکه مضامی آن همراه با 59
مضمون پایه به شرح زیر ارائه میشود.

تواضییییییی و
افتادای سبت به زیرداتان
فروت ی
خودپسیی ضییای ک یی ه فیییی تکبیییر و
خودپس
عقل
فیییی تکبیییر و
فی تکبر
خودپس
توجییه بییه خیی ا در ه گییام تقییییییییو و
خ امحور
پرهیزکار
خو
فییییی خودشیییییفتگی در فیییی تکبیییر و اخالقییییییییی-
فره گی
خودپس
حکومتدار

شکل  .2شبکه مضامی ارز ها اازما ی مبت ی بر ک ها ااتخراجش ه از هجالبالغه
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شکل  .3م ا ااختار ارز ها اازما ی مبت ی بر آموزهها

در ادامه ،بهم ظور ت وی م ا ارز ها اازما ی مبت ی بر
آموزهها هجالبالغه ،به مصاحبه با  92خبره م یریت و
هجالبالغه پرداخته ش  .در ای مرحله 07 ،ک باز دیگر
پیش هاد ش  .در مرحله بع  ،شبکه مضامی به همراه ج اوا
کامل ک ها باز ،مضامی پایه و اازمان ده ه تحت ع وان
پراش امه ،به ایشان ارائه ش تا ظرا خود را راج به
داتهب ها صور ارفته از "کامالً اصولی" تا
"غیراصولی" بیان ک  .با توجه به پااخها جم آور ش ه
از خبراان ،تع اد از ک ها باز از هر مضمون پایه تائی
ش  .ع م تائی یا تائی ای ک ها و مضامی با ااتفاده از
آزمون  Binomialدر رمافزار  SPSSصور ارفت.
درصورتیکه  ،Sigبا قطه بر  ،9.5بزر تر یا مساو با
 7/75به دات آم  ،آن ک را تائی ش ه در ظر ارفتیم.
شایانذکر اات ،باوجود تائی ش ن تع اد از ک ها باز در
آزمون  ،Binomialتمام  Sigمرتب با مضامی پایه در
احیه قابلقبوا قرار ارفت و بهای ترتیب ،کلیت م ا
ارائهش ه (شامل ،مضامی پایه و اازمانده ه) مورد تائی قرار
ارفت.
در ای مرحله ،بر اااس شبکه مضامی و ظرا جی از
خبراان (مصاحبه و پراش امه) ،به ترایم م ا ارز ها
اازما ی مبت ی بر آموزهها هجالبالغه میپردازیم.
بحث و نتیجهگیری
ایی مقالییه در رااییتا دغ غییه اصیلی تولیی علییم دی ییی یییا

هجالبالغه

بومی ااز علوم غربی و علوم ا سا ی ااالمی بهخصیوص در
رشته م یریت ،با ی پراش اااای کیه "می ا ارز هیا
اازما ی مبت ی بر آموزه ها هج البالغه چگو یه مییباشی ؟"
شکلارفته اایت .ارز هیا ایازما ی از مفیاهیم پرکیاربرد
م یریت اات و اازمانها میتوا با ااتفاده از ایی مفهیوم،
بهرهور افراد و اازمان خود را بهبود بخش .
از ای م ظر ،در ای پیژوهش ،ضیم مطالعیه عمییق مبیا ی
ظر و ادبیا موضوع ،با ااتفاده از رو تحلییل مضیمون،
به بررای کتاب شریف هجالبالغه پرداخته اات .و همچ یی
با همکار  92فر از خبراان م یریت و هجالبالغه کوشی یم
به پراش اصلی تحقیق پااخ دهیم .در ای پژوهش ،هایتاً بیا
ااییتخراج  938کیی بییاز 59 ،مضییمون پایییه و  8مضییمون
اازمان ده ه ،شبکه مضامی و یز م ا ارز ها ایازما ی
مبت ی بر آموزهها هجالبالغه ارائه ش .
امی اات ،بیا توجیه مفیاهیم غ یی موجیود در کتیاب شیریف
هج البالغه ،ا یشم ان حوزه علوم ا سا ی ،بهوییژه می یریت،
اییعی مای یی مفییاهیم تخصصییی را ااییتخراج مای یی و در
اازمانها و ادارا بهکارایر .
م ا ارائهش ه در پژوهش حاضر ،سبت به م اها رایج
تفاو هایی اااای دارد .غالب مطالعا صور ارفته بر رو
ارز ها اازما ی ریشه در مکاتب رایج غربی دارد .پژوهش
حاضر ،مبت ی بر آموزهها هجالبالغه میباش ؛ و با توجه به
شرای حاکم بر اازمانها ایران ،ارائه و بهکارایر
م اها بومی اات باط ش ه از علوم دی ی ،میتوا ضام
پیشرفت و موفقیت اازمانها باش .

فصل امه علمی پژوهشی م یریت اازمان ها دولتی ،دوره  ،5شماره  ،1زمستان 1935

با توجه به اهمیت و استردای بحث ارز ها در مفاهیم
دی ی و مفاهیم م یریتی ،برا تکمیل ای پژوهش موارد زیر
پیش هاد میاردد:
 .1در تحقیقی مشابه ،مؤلفهها ارز ها اازما ی از
دیگر کتب دی ی ما قرآن کریم ،و صحیفه اجادیه
ااتخراج ،و با م ا ای پژوهش بررای تطبیقی شود.
 .2در پژوهشی مستقل در ی اازمان ،مؤلفهها و
شاخ ها م ا ارائهش ه ،جهت ا خیت ا جی
ارز ها موجود در آن اازمان با معیارها هجالبالغه
ا جی ه شود.
 .9م ا حاضر را در ی اازمان اجرا کرد و ضم مطالعه
طولی ،میزان تغییرا بهرهور افراد و اازمان ا جی ه
شود.
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