
 
 

  
  البالغه  های اخالقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکردی به نهج هبایست

  )(مورد مطالعه: مدیریت حرم مطهر حضرت معصومه   
  *محمدحسین رحمتی

  **نیا نفیسه بالغت
  

  چكيده
هاي اخالقـي بـر عملكـرد مـديران، بـا محوريـت        پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير شاخصه

باشد، درصدد اسـت ايـن    مي هاي نظري و عملي امام علي گاه دستورالعمل كه تجلي البالغه نهج
بـه  هـاي اجرايـي و مـذهبي     نشان دهد كه اعمال صحيح مديريت اخالقي در سـازمان  موضوع را

بـه  هاي اخالقـي، نتـايج مثبـت زيـادي را      بر نهادينه كردن ارزشافزون خصوص مشاهد مشرفه،  
بـراي  باشـد.   ترين آن رسيدن سازمان به اهداف استراتژيك خود مي دنبال خواهد داشت كه مهم 

 البالغـه  نهـج هـاي اخـالق فـردي و اجتمـاعي بـا اسـتفاده از        هلفپاسخ به سؤال تحقيق، در ابتدا مؤ
هاي كليدي عملكرد كه بر ابعاد ايجاد اعتماد و تعهـد   لفهؤآنها بر م استخراج گرديد و سپس تأثير

هاي اين مطالعه نشـان   و برقراري عدالت تأكيد داشتند، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. يافته
هاي ايجاد اعتمـاد و تعهـد در حـرم     مؤلفهمعناداري وجود دارد؛  ةداد بين اخالق و عملكرد رابط

هـاي برقـراري عـدالت در     مؤلفـه امـا   ؛يت مطلـوبي قـرار دارد  در وضـع  حضرت معصومه
  وضعيت مناسبي قرار ندارند.  

  .، حرم حضرت معصومهالبالغه نهجاخالق، مديريت، عملكرد،  :واژگان كليدي
 
 
  
  
  
  

                                                           
 Mhrahmati@ut.ac.ir )مسئول سندهی(نو  تهران دانشگاه یعلم ئتیعضو ه *

  .MBA تیر یکارشناس ارشد مد **
 ٢٣/٨/١٣٩۶:تأیید تاریخ  ١/٧/١٣٩۶ :دریافت تاریخ

 تخصصیـ  یعلم ۀدوفصلنام  

 اسالم و مدیریت  

  ١٣٩۶ پاییز و زمستان، ١٢ش، ۶س  
 ١٣٨-١١٣ صفحات  

Biannual Journal of 

Islamic & Management  

Vol 6, No.12  

Autumn & Winter 2017-2018  



                        ١٣٩۶ اییز و زمستانپ/ ١٢ش/ ۶س/ اسالم و مدیریت   ١١۴

  مقدمه

بودند تا بتوانند بـه کمـک  یرهبر یارائه تئور یعرصه در پ ینا یشمنداناند یریت،از زمان ظهور مد
 یانسان امروز یت،از معنو یزو عواقب پره یالهیرغ یها کنند. مکتب یتها را هدا آن افراد و سازمان

اسـت. در  یقـیحق یماناسالم و ا یماتتعل یهموفق در سا یساخته که رهبر یکنزد یتواقع ینرا به ا
منـد  طور نظام است که به مدیرانی انتخاب ها، در سازمان یاتکردن اخالق ینهنهاد یواقع گام اول برا

). هرگـاه مـردم از ١٣٨٨، یفرد و مـؤمن ییبرند (دانا یخود سود م های گیری یمدر تصم یاتاز اخالق
جامعه، تقوا، عدالت، صداقت، امانـت و... را مشـاهده کننـد بـه اسـاس حکومـت معتقـد  یرانمد

. )١٣٨٨ یری،آنان خواهند دانسـت (نصـ با یخواهند شد و با جان و دل، خود را موظف به همکار
کـار هـر  ینـدمسـائل در فرا ینتر و حسـاس ینتر ه از مهمیستشا یرانرو انتخاب و انتصاب مد یناز ا

امـور را  یتصـد یطاست تا افراد واجـد شـرا ییها و مالک یارهاآن مع یخواهد بود که برا یسازمان
 البالغـه نهـج، کتاب ینیو متون د یاسالم یغن یثموار یان). از م١٣٨۴ یقی،(تصد یرنددست گ به 
 یران در سطح عـالیمد یتواند برا یم ی،در رأس حکومت اسالم یحضور حضرت عل یلدل  به

  کند.  یفاا یا یژهنقش و ییاجرا
  

  ئلهبیان مس .١ 

های اخالقی در کسب و کار  سوم، با توجه به تحوالت عمیق و شگرف، نیاز توجه به ارزش ۀدر هزار
مـدیران . )Alston, 2007شـود ( تعامالت انسانی و سازمانی بیش از هر زمان دیگری حس مـیو 
بسـا برخـی  ه چـ .)١٣٨۶ کنند (عسـکریان، عنوان رهبران سازمان نقش کلیدی و اساسی ایفا می به

خـاطر عـدم   بـهمدیران با وجود داشتن قاطعیت، تخصص، قدرت و اطالعات الزم در سطح بـاال 
پـور و  انـد (ربـی مـدیریت، موفقیـت قابـل قبـولی کسـب نکـرده ۀخالقی در حـوزرعایت مسائل ا

های اخالقی توجه کنند و هم افـرادی  مدیران باید، هم خود به ارزش رو از این .)١٣٨٩ وند، حمدی
  .)١٣٧٣ (سنجری، دکنند، ترقی و ترفیع دهن های سازمان پشتیبانی می را که از ارزش

معناسـت کـه  ینبد یناست؛ ا یاخالق یها ارزش ها و رفتارها در سازمان، همه ارزش یبنایرز
). قــرن حاضــر، keency, 1992مــا باشــند ( های گیری یمتصــم یشــرانپ یــروین یــدهــا با ارزش
کردن اخـالق در  ینهو نهاد یتوجه خود را به مسائل اخالق یا یندهطور فزا بزرگ جهان به یها سازمان

کــردن  ینــه). امــا نکتــه مهــم در نهادSinghapakdi et al, 2010انــد ( دهســازمان معطــوف کر
 یـدئولوژیکا ینـۀجامعه است. اخـالق بـدون زم یو اعتقاد یارزش ینۀفراهم نمودن زم یات،اخالق

). ١٣٨٧ ی،دارند (شجاع یناگسستن یوندیپ یاعتقاد یها . اخالق و ارزشیستن یینقطه قابل اتکا
ها کمتـر مـورد  در عملکرد سـازمان یاخالق یها ارزش یتاهم کردیم یاحساس م ینکهبا توجه به ا



 ١١۵                                                                                           ...البالغه نهج به رویکردی با مذهبی اماکن مدیریت اخالقی های بایسته

 

 یمناسـب بـرا ییالگو توانند یم یمذهب یها سازمان ینکهبا توجه به ا ینو همچن گیرد یتوجه قرار م
 یـانم یاکه آ یمباش پرسش ینا یپاسخگو یمبرآن یقتحق ینباشند، لذا در ا ییاجرا یها ر سازمانیگد

  وجود دارد؟ یا رابطه حرم حضرت معصومه یرانو عملکرد مد یاخالق یها مؤلفه یترعا
  

  اهداف تحقیق .٢

 هدف اصلی

  .های اخالقی و سطح عملکرد مدیران حرم حضرت معصومه مؤلفهبررسی رابطه بین رعایت 
  
  ی فرعیاه هدف

 .البالغهنهجهای اخالقی مدیران با رویکردی به  هها و شاخص مؤلفهشناسایی 
 .های اخالقی در حرم حضرت معصومه مؤلفهبررسی وضع موجود در رعایت 

  
 ی تحقیقها سؤال .٣

 ال اصلی ؤس

  دارد؟ وجود ای رابطه معصومه حضرت حرم مدیران عملکرد و اخالقی های مؤلفه رعایت میان آیا
  

 ی فرعیها الؤس

  دارد؟ای وجود  هآیا میان رعایت اخالق فردی و عملکرد مدیران رابط. ١
  دارد؟ وجود ای رابطه مدیران عملکرد و اجتماعی اخالق رعایت میان آیا. ٢

  
 مروری بر ادبیات تحقیق .۴

 تعریف علم اخالق .١−۴

، یآملـ یم (جـوادیکنـ یاست که آن را از رفتـار و کـردار فـرد کشـف مـ یک حالت درونیاخالق 
از نظـر صـفات بـاطنی دارای فردی دارای اخالق خوب است که هم از نظر ظـاهر و هـم . )١٣٩١

از نگاه عالمـه محمـدتقی جعفـری، اخـالق شـکفتن  .)١٣٨۶ خلقی پسندیده باشد (شهرستانی،
مقصد نهایی و غایی اخالق همان  .)١٣٨٨ شخصیت آدمی در مسیر حیات معقول است (غالمی،

  .)١٣٨٧ ترین هم هستند (شجاعی، ترین افراد، اخالقی انسان معنوی است؛ به بیان دیگر، معنوی
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 البالغه اخالق در نهج .٢−۴

درخشـد و همچـون صـدفی مشـحون بـه  مانند آفتاب نیمروز مـی البالغهنهج در فرهنگ اسالمی،
از قـرآن و احادیـث  پـس البالغـهنهـج). ١٣٨۶ (شهرسـتانی، گوهرهایی از حکمت عـالی اسـت

 این میان، عهدنامه مالـک آید که در شمار می  بهترین منابع اندیشه اسالمی  ، یکی از مهمپیامبر
باشد. در حقیقت  ترین و پربارترین سند مدیریتی و سیاسی در تاریخ اندیشه اسالمی می اشتر اصیل
خواهد کـه آن را  کند و از آنها می منشور مدیریت خود را به تمامی مدیران سفارش می امام علی

 علی ، امـامالبالغه نهج ١٩٢در خطبه  .)١٣٨۵(مقیمی،  در مدیریت سرلوحه و الگو قرار دهند
فرماید: اگر قرار باشد ما در زندگی به چیـزی تعصـب بـورزیم و ایسـتادگی کنـیم و از آن عبـور  می

از خصلت در رفتار و الزمـه تمـام  تر از دیدگاه ایشان میدان اخالق وسیع 1؛نکنیم، آن اخالق است
مانـد، نـه اعتقـادات، نـه  سـالم نمی پا گذاشته شود هیچ چیز اگر اخالق زیر .باشد امور زندگی می

  .)١٣٨٨(دلشاد تهرانی،  با ارزش دیگرچیز  زندگی، نه سیاست، نه اجتماع و نه هیچ
  

 اخالق در مدیریت .٣−۴

دلیـل ماهیـت   بـهامـا  ؛ای طـوالنی برخـوردار نیسـت موضوع اخالق در علـم مـدیریت از سـابقه
، نسبت به سـایر علـوم بـر اقشـار مختلـف گیری در حوزه انسانی استراتژیک آن در کمک به تصمیم

هایی از قوانین و  در درون هر سازمان زیرنظام .)١٣٨٧ باشد (آذر و همکاران، ثیرگذارتر میأجامعه ت
پذیرش و  .)١٣٩٠شود (سینا،  مقررات وجود دارد که به نحوی به قواعد اخالقی سازمان مربوط می

 خو، صمدی و مهدوی( موفقیت سازمان الزامی هستندهای اخالقی مدیریت برای  کارگیری مؤلفه هب
گاهی .)١٣٨٨ خـاطر  بـه هـای الزم در سـطح بـاال،  چه بسیارند مدیرانی که با داشتن تخصص و آ

مسائل اخالقی در حوزه مدیریت، موفقیت مطلوب و اثربخش را کسـب نکـرده و بـا نکردن رعایت 
خلـق  عمران حسـن سوره آل ١۵٩اوند در آیه که خد چنان .)١٣٨٨ اند (غالمی، رو شده هناکامی روب

  داند. پیامبر را عامل موفقیت ایشان در جامعه می
  

 اخالق فردی .۵

هایی که بر رفتار شـخص حـاکم اسـت  اخالق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش 2از دیدگاه دفت
با خود صادق نیست، فرد ضد  یدرون شخص یکه در رفتار ارتباط یکس .)١٣٨٨ (صراف و معینی،

                                                           
ُبکم ِلَمکارِم اْلِخصاِل و َمحاِمِد األفعاِل و َمحاِسِن األموِر؛ ُکنی... َفل هیُبدَّ ِمَن الَعَصبِ َفإن کاَن ال . «١ پس اگر در تعصب  تعصُّ

  ).١٩٢، خطبه ٧۵(قسمت  »دیخوب تعصب داشته باش یو کارها کویافعال ن ده،یاخالق پسند یبرا د،یناچار  دنیورز 
2. Daft 
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 یل اخالقـیانسان باید از خـود بگـذرد تـا بـه فضـا یعنی .)١٣٨۶ ،یقراملکفرامرز است ( یاخالق
  .)١٣٨٧ ،ین مسائل است (مطهریتر از مهم» خود«ه ئلن جهت در اخالق، مسیبه هم آراسته شود.

  
 شایستگی و توانایی .١−١−۵

داننـد و خطـاب بـه مالـک  یمـ یریتمـد ۀبعد از اعتقاد بـه خـدا تخصـص را الزمـ یامام عل
 یرا بگذار که توان اداره آن را داشته باشد و گستردگ یرانگونه دب از آن یکی یرهبر سر هر دا :یندفرما یم

 ).١٣٨٧، یمیو کار نافرجام نماند (مق یاوردکار بر او فشار ن
  

 حسن سابقه .٢−١−۵
 سـینا،( شود توجه شهرت نظر از هم و عملکرد نظر از هم افراد، سابقه حسن به باید مدیران انتخاب در

 و اوسـت تجربه اندازه به فرد هر نظر و اندیشه: فرمایند می مالک به خطاب علی حضرت ).١٣٩٠
 ).١٣٨٨ تهرانی، دلشاد( رسد می نتیجه به کارهایش کند، استفاده موقع به هایش تجربه از که کسی

  
 صبر و سعه صدر .٣−١−۵

کنـد، نقـش اساسـی در  می ظهور و بروزشرح صدر  به دلیلانسان  ۀاندیشدر ه کبصیرت و نورانیتی 
گـاهی مـدیر در اثـر پیشـامدهای  ).١۴٨، ص١٣٩۴ی،تصحیح برخوردهای اجتماعی او دارد (نبو

بــرد  ل میدهــد کــه اعتبــار مــدیریت را زیــر ســؤا ای از خــود نشــان می نــاگوار حرکــات غیرمترقبــه
سیدرضـی، سعه صدر ابزار ریاست بـرای مـدیران اسـت ( .)١٣٢−١٢٧، ص١٣٧٩ (احمدخانی،

 .)١٧۶کلمات قصار  ،١٣٩٢
  

 پرهیز از غرور و خودپسندی .۴−١−۵
هـای ارزشـی در روابـط  پرهیز از غرورزدگی و خودپسـندی یکـی از مالک از دیدگاه موال علی

 ٢٨های اخالقی پسـندیده در نامـه  اجتماعی است. اما افتخار کردن به خویشاوندان خوب و ارزش
 .)١٣۶−١٣٣، ص١٣٨٧ایشان مورد تأیید قرار گرفته است (خسروی، 

دی و بالیـدن بـه خـود و از تکیـه بـه بپرهیز از خودپسن« فرمایند: میبه مالک  ۵٣ۀ ایشان در نام
چیزی که تو را به خودپسندی وا دارد و از اینکه دوست بداری مردم تو را بستایند، زیرا ایـن صـفات 

، ١٣٨٢، ی(قوچـان »ی شیطان است تا نیکی نیکوکاران را در آن محـو سـازدها ترین دام پلید از مهم
  .)١۶١−١۶٠ص
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 عبرت از گذشته .۵−١−۵
باشـد و بـا اسـتفاده از  یامـور م ۀاز عوامل آموزنده در ادار یکیاِر گذشتگان، کو عبرت از  یریپندگ

ای شفاف و عبرت از  آیینه تر عمل نمود. اندیشه، توان امروز موفق یان مینیشیمرور رفتارها و عواقب پ
 .)٣۶۵ حکمت ،دشتی ترجمه ،١٣٩٢ سیدرضی،ای خیراندیش است ( دهنده بیم و حوادث

  
 دوراندیشی  .۶−١−۵
اسـت. پیـروزی بـا  هـا بیشی سالم ماندن از آسـینقل شده است: ثمره دوراند یحضرت عل از

  .)۴۵ حکمت، دشتی ترجمه ،١٣٩٢ سیدرضی،» (آید مینگری به دست  دوراندیشی و آینده
  

 اخالق اجتماعی .۶

باشـد  مـی هـا فرد با سایر انسان ۀی حاکم بر رابطها و ضد ارزش ها ارزشمراد از اخالق اجتماعی، 
رشد و توسعه اخـالق فـردی مـدیران سـبب رشـد و تعـالی اجتمـاعی  .)٢٢، ص١٣٨٩(علیزاده، 

 ,lau & Idris)دنبال خواهـد داشـت به کارکنان شده و رشد و بالندگی سازمان و بهبود عملکرد را 

2005, p203).  گیرد  میایجاد روح مشارکت و همکاری، در سایه اخالق اجتماعی پسندیده شکل
  .)١٣٣، ص١٣٨٧ نژاد، نوابی و (فروزنده

  
 خلقی و مهربانی خوش .١−١−۶

باشد. عطوفـت و  یم ماتیخلق هنگام بروز نامال داشتن حسن ،خوب ریمد کیبارز  های یژگیاز و
  بـاره  نیـدر ا  مؤمنـان ریـام شـود. یکـار مـ تیـفیسبب بـاال رفـتن ک ت،یدر کنار قاطع یمهربان

 ).١٣٨٨ فر،ی(خن»  است  یمهربان ، استیس  کنر  نیتر مهم: «دیفرما یم
  

 رازداری و امانتداری  .٢−١−۶
ای خطـاب بـه  در نامـه امیرالمـؤمنین آیـد. مـیشمار  به در اسالم پست و مقام امانت همگانی 

ای نان نیست، بلکه امانتی بر عهده توست. آنکه تـو را بـه  لقمهپستی که داری « فرماندارانش فرمود:
  .)١٣٨٨ (جوادی آملی،» کار گمارده است؛ نگهبانی امانت را به عهده تو وانهاده است
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 مشورت .٣−١−۶
. اسـت مؤمنان امیر مدیریتی رسم و راه در کارها مؤّکدترین از خودرأیی از پرهیز و امور اداره در مشورت
  دلیـل  این  به و کند، نمی  دریغ  دیگران با  رایزنی از  که  است  کسی  عاقل  انسان: فرماید می باره این در ایشان
  .)١۶٣ص ،١٣٩١ ،آملی جوادی( نماید می  متهم را خود  رأی زند،  گول را او  است  ممکن  نفس  که

  
 صداقت و راستگویی .۴−١−۶

در  یامام عل ).١١۴، ص٧۵جمجلسی، ست (ا اسالم میتعال در یارزش عناصر از یکیصداقت 
» را بـه آنـان واگـذار نمـا یاصـل یهـاتیمسئول و وندیبا اهل صدق بپ: «دیفرما یبه مالک م یا نامه

  ).١٣٨٢ ،ی(قوچان
  

 ای مشترک اخالق فردی و اجتماعیه . مؤلفه٧

  .هستند اهمیت حائز اجتماعی و فردی جهت دو هر از مدیران برای اخالقی های مؤلفه از برخی رعایت
  

 تقوا و پرهیزگاری .١−١−٧
کند تا خود را حفظ  میبه عقیده شهید مطهری، تقوا وقتی که ضعیف است انسان از محیط گناه فرار 

 ،١٣٨٣ (دنیلـی، توانـد خـود را حفـظ کنـد مـیولی وقتی تقوا قوی است در محیط گناه فـرد  ؛کند
تقوا سبب آسان شدن  پس کنترل نفس و فائق آمدن بر آن مهم است. به گفته موال علی .)١٨ص

  .)١٣٩٠ ،خنیفر و شجاعی( شود آفرین می امور مشقت
  

 تدبیر. ٢−١−٧
ریـزی نیکـو و سـنجه آن دوراندیشـی  اسـتواری زنـدگی بـه برنامـه« فرماینـد: مـی امیر مؤمنـان
مدیران بایستی به سالح تدبیر مجهز باشند، تـا در ایـن  .)۶٩ص ،١٣٩١(جوادی آملی، » نیکوست

 .)١٣٨٧ د برسند (مقیمی،وجهان پرتالطم به سر منزل مقص
  

 وفای به عهد. ٣−١−٧
 ،صـالحی و صـالحی( سـتهابودن قول و عمـل آن یکیمهم اخالقی مسئوالن  های یژگیاز و ییک

کنی احتراز کن؛  میکه خلف  ای هاز دادن وعد«خطاب به مالک فرمود:  حضرت علی .)١٣٩٠
  .)۵٣ترجمه دشتی، نامه  ،١٣٩٢سیدرضی، » (شود میو مردم  خداخلف وعده موجب خشم 
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 عدل و انصاف .۴−١−٧
 ،١٣٩١ صاف اوست به صفت عدالت (نراقـی،ننهایت کمال و غایت سعادت از برای هر شخصی ا

ها و امـور  لیت مسـئو  در سـپردن  دارد که عدالتعدالت در نظام اجتماعی ابعاد گوناگونی . )۶٢ص
عـدالت همچنـین موجـب  .)٨۴ص ،١٣٨٧یکی از آنهاست (جمالی،  ، صالح افراد ذی  به  سیاسی

  .)٣٢۴−٣١۵ص ،١٣٨۵شهری،  شود (ری میتحکیم قدرت 
  

 نظم در امور  .۵−١−٧
از شهادتشـان، آن را در  پـیشدر وصیت خود  نظم در امور چنان اهمیت دارد که حضرت علی

 که به کارهای متفـاوت و مختلـف بپـردازد، فرمایند: کسی  میدانند. همچنین  میکنار تقوا ضروری 
سازد، کار کم و مداوم بهتر از کار  تواند انجام دهد و نیاز خود را برآورده نمی کدام از آنها را نمی هیچ

 .)۴۴٢و  ۴٠٣ص ،کلمات قصار ،١٣٩٢ سیدرضی،آور است ( زیاد مالل
  

 

 

 

 
 یو اجتماع یاخالق فرد یها : مؤلفه١شکل 

  یاخالق یها ها و شاخص : مؤلفه١جدول 

شاخص منبع هامؤلفه  بعد

 ی،) و (خسرو ١٣٨٠ یمی،) و (مق١٣٩١ ی،(آقاجان
 )دشتی ترجمه ،١٣٩٢ سیدرضی،) و (١٣٨٧

علم و حکمت، تخصص و مهارت،
 یت،کفا یاقت،ل ی،و کاردان یکارآمد 
گاه اقتدار، اعتماد به نفسیمان،ای،آ

و  یستگی. شا١
 ییتوانا

اخالق 
 یفرد

 ی،) و (آقاجان١٣٨٢ ی،) و (قوچان١٣٩٠ ینا،(س
سیدرضی، ) و (١٣٨٧ ی،) و (دلشاد تهران١٣٩١

 )، ترجمه دشتی١٣٩٢

نام بودن،خوشیت،تجربه، صالح
 ی،شرافت و عزت، اصالت خانوادگ

پشتکار
 . حسن سابقه٢

 ی،) و (آقاجان١٣٧٩ ی،) و (احمدخان١٣٩۴ ی،(نبو 
 )ی، ترجمه دشت١٣٩٢ یدرضی،س) و (١٣٩١

 ی،همت عال ی،دار حلم، صبر، مردم
 سعه صدر. ٣ فرو خوردن خشم ی،بلندنظر  یرت،بص

 عدل و انصاف

 وفای به عهد

 تقوا

 نظم در امور

 تدبیر

عبرت از گذشته

شایستگی

دوراندیشی

حسن سابقه

 پرهیز از غرور

سعه صدر

ای اخالق فردیههمؤلف

 

خلقیخوش صداقت

رازداریمشورت

ای اخالق اجتماعیههمؤلف
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شاخص منبع هامؤلفه  بعد

 یمی،) و (مق١٣٨٢ ی،) و (قوچان١٣٨٧ ی،(خسرو 
 )ی، ترجمه دشت١٣٩٢ یدرضی،س) و (١٣٨٠

یادینی،عدم خودبی،تواضع و فروتن
 یبایی،شک یری،خدا، گذشت و عذرپذ

 طرد چاپلوس

ازیز. پره۴
غرور و 
یخودپسند

خدمتی و ) و (ی، ترجمه دشت١٣٩٢ یدرضی،س(
 )١٣٨١، دیگران

ی،منطقی،خردمندی،نگر یندهآ
یتآرامش خاطر، قاطع  یشی. دوراند۵

ی،فکر خوشیاستمداری،سیری،پندگ )ی، ترجمه دشت١٣٩٢ یدرضی،س(
ناصح

. عبرت از۶
گذشته

 یمی،) و (مقی، ترجمه دشت١٣٩٢ یدرضی،س(
 )١٣٨٨ یفر،) و (خن١٣٧٩ ی،) و (احمدخان١٣٨۵

یتسلط بر هوایزکاری،اعتقاد به خدا، پره
توکل بر خدای،درستکار ی،نفس، خداترس  . تقوا١

 یها مؤلفه
مشترک 
اخالق 
و  یاجتماع
 یفرد

 ی،) و (آقاجان١٣٧٩ ی،) و (احمدخان١٣٩۴ ی،(نبو 
 )ی، ترجمه دشت١٣٩٢ یدرضی،س) و (١٣٩١

 ی،دار، همت عالحلم، صبر، مردم
 یر. تدب٢ فرو خوردن خشم ی،بلندنظر  یرت،بص

، ترجمه ١٣٩٢ یدرضی،س) و (١٣٨١ ی،(خدمت
 )یدشت

فعال بودن،ی،بندزمانیزی،ربرنامه
 . نظم در امور٣ یرو یانهمیی،روابط منظم و عقال

 یدرضی،س) و (١٣٨٨ یفر،) و (خن١٣٩١ ی،(نراق
) و ١٣٨٧ ی،) و (دلشاد تهرانی، ترجمه دشت١٣٩٢

 ) ١٣٧٩ ی،(احمدخان

یعضایر،پذگرا و حقگو، حقحق
و دقت  یاطاحت یگران،نکردن حقوق د

در قضاوت، شجاعت

. عدل و ۴
 انصاف

 یمی،) و (مقی، ترجمه دشت١٣٩٢ یدرضی،س(
١٣٨٠(

خلفعدمعمل،وقولبودنیکی
وفاداریپیمان،درراستیوعده،

بهی. وفا۵
عهد

) ١٣٨٨ یفر،) و (خنی، ترجمه دشت١٣٩٢ یدرضی،س(
 )١٣٨٢ ی،و (قوچان

خو،رو و خوشخوشیی،روگشاده
 ی،همدل ی،مهربان، صلح و دوست
 یرخواهیجلب محبت مردم، خ

 یخلق. خوش١
 یو مهربان

اخالق 
 یاجتماع

 )١٣٨٧ ی،) و (دلشاد تهران١٣٨٨ ی،آمل ی(جواد
یوبتعهد، فاش نکردن عیرخواه،خ

و شرافت  یثیتمردم، پاسدار اموال و ح
ینچطرد سخنیگران،د

و  ی. رازدار ٢
 یامانتدار 

 ی،) و (دلشاد تهران، ترجمه دشتی١٣٩٢سیدرضی، (
١٣٨٧(

یی،از خودرأیزپرهیت،اهلیراندیشی،خ
یزنیرا  . مشورت٣

) ، ترجمه دشتی١٣٩٢سیدرضی، ) و (١٣٨٨ یفر،(خن
 )١٣٨٢ ی،و (قوچان

از خدعه ویزدر گفتار و کردار، پرهیراست
از شعار، صراحت در عملیزپرهیرنگ،ن

. صداقت و۴
ییراستگو

  

  مدیریت عملکرد .٨

عملکرد شـامل دو جـزء  .)١٣٩٠ (خیراللهی، های مختلف معانی مختلف دارد عملکرد در فرهنگ
ینـد آعملکرد سـازمانی بر .)١٣٩٠ ابراهیمیان و همکاران،( قابل تفکیک است: کارایی و اثربخشی

هایی بـا اجـرای  مدیریت عملکرد شباهت. )Higgens & Vincze, 1993رفتار سازمانی است (
هـا را فـراهم  نمدیریت عملکرد فرایندی استراتژیک است که موفقیت پایدار سـازما .استراتژی دارد

هـای عملکـرد را  از شـاخص ای ههای سرآمد مجموع سازمان .)Amaratunga, 2002نماید ( می
نفعـان مـرتبط بـا خـود مـورد اسـتفاده قـرار  برای تعیین آرایش موفق استراتژی خود و انتظـارات ذی

  .)۶٧ص ،٢٠١٣،، ترجمه آدرسیEFQMدهند (مدل سرآمدی  می
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 عملکرد ای اخالقی بره هثیر مؤلفأت .٩

رعایت قواعد سازمانی نیازمند رهنمودهای اخالقی جهت تسهیل در هماهنگی حرکـت بـه سـمت 
 هـا این بدین معناست که ارزش .)٣١ص ،١٣٩١ همکاران، (اصفهانی و باشد میوضعیت مطلوب 

ای کلیـدی عملکـرد ایجـاد ه همؤلفـ. )keency, 1992باشـند ( ها گیری باید نیروی پیشران تصمیم
  باشند. میای عملکرد ه هساز دیگر مؤلف باشند که اینها زمینه میتعهد و برقراری عدالت  اعتماد و

  

  

  

  )قیتحق یها هافتی(منبع:  عملکرد یدیکل یها : مؤلفه٢شکل 

  ایجاد اعتماد .١−٩

تفاهمی پیش آمد جهت رفع سـوء   فرماید: چنانچه سوء میخطاب به مالک اشتر  منینؤامیرالم
اعتمـاد  .)٩۴−٧۴ص ،١٣٩٠ (اسکندری و موسوی، تفاهم و اعتماد از دست رفته فورًا اقدام نماید

 ،١٣٩٠ زاده و همکاران، است (عباس ها گرفتاری بسیاری ازۀ اعتمادی سرچشم شالوده زندگی و بی
در  .)٢٧، ص١٣٨۶کنـد (گروسـی و همکـاران،  میرت عمل کردن را تسهیل اعتماد، قد .)٨۴ص

سـازوکاری  ) و١٣٩١ شود (مهداد و همکـاران، روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می ۀواقع هم
  .)١٣٩٠باشد (خداپرست مشهدی،  میبرای کنترل سازمانی 

  
  ارتباطاتۀ توسع .١−١−٩
 یران). مـد١٣٨٩هسـتند (فرهنـگ و همکـاران،  یسازمان آغازگر تعامالت و ارتباطات درون یرانمد
قـادر خواهنـد بـود  یرانیمـد یـراهسـتند، ز یارتبـاط هـای مهـارت یازمندعملکرد ن یاثربخش یبرا

را در روابـط  یارتباط های مهارت و باشند ها یژگیو ینا یارتباطات را توسعه دهند که خودشان دارا
 .)۴٣، ص١٣٨٩و همکاران،  (فرهنگ کرده باشند ینهخود نهاد

  
  مدیریت تعارض .٢−١−٩

 نهایت در که باشد می سازمانی تحول و نوآوری جهت در تعارض از صحیح استفاده تعارض مدیریت
  ).١٣٨٨ پور، کاظم جهاندیده( آید نائل خویش سازمانی اهداف به تا کند می کمک مدیریت به

 های کلیدی عملکردمؤلفه

 ایجاد تعهد برقراری عدالت

 ایجاد اعتماد
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  ایجاد تعامالت سازنده .٣−١−٩
ثر ؤاعتماد و تعامالت سازنده ارتباطی دو سویه با هم دارند. چنانچه اعتماد بر تعـامالت سـازنده مـ

مـدیر بایـد  .)١٣٩١ ساز ایجاد اعتماد هستند (مهـداد و همکـاران، است و تعامالت سازنده، زمینه
ی سـازمان درآورد (اصـانلو و همکـاران، هـا ببـرد یـا بـه خـدمت هـدفتضاد ایجاد شده را از بین 

و تعارضات به تعامالت سازنده موجـب بهبـود عملکـرد و ارتقـای سـطح  ها تبدیل تضاد .)١٣٨۵
 گردد. میسالمتی سازمان 

  
  توانمندسازی .۴−١−٩

ۀ در حیطـ هـاقادر به گـرفتن تصـمیماتی و عمـل کـردن بـه آن ها آن افراد یا تیم ۀفرایندی که به وسیل
 .)٨٨ص ،٢٠١٣، ، ترجمه آدرسیEFQM(مدل سرآمدی  شوند میوظایف خاصی 

  
  تصویر ذهنی مثبت از مشاهد مشرفه .۵−١−٩

توانند اقشـار مختلـف مـردم بـه خصـوص  میبخش و مطمئن  مأمنی آرامش عنوان بهمشاهد مشرفه 
نمایند. بجاست که مدیران مشاهد مشرفه در ایجاد تصـویر مثبـت از  جوانان را به سوی خود جلب

 .کنندی مقدس برای اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان تالش ها این مکان
  

  برقراری عدالت  .٢−٩

از اصول اخالقی انتزاعی اسـت کـه افـراد بـه علـت احتـرام بـه  ای همفهوم عدالت مبتنی بر مجموع
رعایـت عـدالت سـازمانی  .)١٣٨٢ آنها حساس هسـتند (ابراهیمـی،های انسانی، نسبت به  ارزش

توسط مدیران، موجب افزایش تعهد کارکنان بـه سـازمان و در نهایـت موجـب موفقیـت و پیـروزی 
 .)١٣٩١ شود (الوانی، میسازمان 

  
  رضایت کارکنان .١−٢−٩

 بـه رسیدن برای که کنند می ایجاد را فرهنگی و هستند قائل ارزش خود کارکنان برای سرآمد های سازمان
  ).٢٧ص ،٢٠١٣ آدرسی، ترجمه ،EFQM سرآمدی مدل( باشد مفید سازمانی و شخصی اهداف
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  همراهی و هماهنگی .٢−٢−٩
مدیر برای پیشرفت کارها نیازمند محیطی است که صفا و هماهنگی و یکپارچگی و یکـدلی بـر آن 

موجـب ایجـاد محبـت بـین او و  گیـرد، مـیحکومت کند، تواضعی که از وجود مـدیر سرچشـمه 
  .)١٣٨٩وند،  پور و حمدی همکاران او خواهد بود (ربی

  
  ایجاد آرامش در محیط کار  .٣−٢−٩

س مجموعه و تشکیالت سازمانی قوانین خشک را با عواطـف لطیـف پیونـد زنـد و أمدیر باید در ر
 .)١٣٨٩وند،  حمدیو پور  محیط کار را مملو از شور انسانی نماید (ربی

  
  رشد و یادگیری کارکنان .۴−٢−٩
شـتر در یب یو اثربخش ییاراکجاد یه اکست، بلینه نیجاد هزیران باید توجه داشته باشند آموزش ایمد

هـای الزم را در کارکنـان از طریـق آمـوزش  ) ابتدا باید توانـایی١٣٨٨ سطح باالتر است. (قربانیان،
 1د وظایف خود را به خوبی انجام دهنـد (استیسـی،و بعد به آنها اختیار عمل داد تا بتوانن کردایجاد 
شـوند  مـیدهند و باعث ارتقای عـدالت  میی افراد را بهبود ها ی سرآمد تواناییها سازمان .)١٣٩۴

  .)۴٣، ص٢٠١٣،، ترجمه آدرسیEFQM مدل سرآمدی
  
  ایجاد تعهد . ٣−٩

سـازمان و موفقیـت و تعهد فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان عالقه خـود را بـه 
بدیهی است، تعهد سـازمانی کارکنـان زمـانی  .)١٣٧۶ دهند (مجیدی، کارایی پیوسته آن نشان می

وری  ارزشمند خواهد گردید که بر روی عملکرد سازمان تـأثیر مثبـت داشـته و موجـب ارتقـا بهـره
  گردد. سازمان

  
  ایجاد و تقویت وجدان کاری .١−٣−٩

نـان بـارور کارکمـان را در دل یت و ایباشد. اگر بتوان روح معنو میخودکنترلی نتیجه وجدان کاری 
گاه است ها ر قلبیخداوند به اسرار دل و ضم«ه ک نندک دایساخت و افراد اعتقاد پ آنگاه خود بـه  2»آ

  .)١٣٩٠شود (قهرمانی،  میخود مسئله نظارت حل 

                                                           
1. Stacey 

 .١٩. مؤمن، ٢



 ١٢۵                                                                                           ...البالغه نهج به رویکردی با مذهبی اماکن مدیریت اخالقی های بایسته

 

  رضایت زائران  .٢−٣−٩
مشرفه، باید به نیازهای مادی و معنوی زائران توجـه خاصـی نماینـد و تـالش کننـد مدیران مشاهد 

  بخش برای آنها فراهم نمایند. محیطی آرام و امن و فضایی حیات
  

  پذیری مسئولیت .٣−٣−٩
 یبـرا یریـگ خود در مقابل اجتمـاع و جهـت یها تیشناخت مسئول ییتوانا یعنی یریپذ تیمسئول
 شـگاهیشـما در پ«ده اسـت: فرمـو انیـصـورت ب نیـآن را به ا یحضرت عل .جامعه به خدمت
 فرمـان از و دیکن اطاعت را خدا. دیهست واناتیح و ها خانه و شهرها و خدا بندگان مسئول خداوند،

  .)١٣٩١ ،ی؛ آقاجان١۶٧خطبه  ،١٣٩٢سیدرضی، ( »دیمدار باز سر خدا
  

  پذیری  انعطاف .۴−٣−٩
 آمیز، یک بخش مهمی از موفقیت اسـت بسیار سریع است و انطباق موفقیتدر جهان امروز تغییر، 

)Englehardt & Simmons, 2002 .(باشـد تـا هـم  ای هگونـ بـهپذیری سـازمانی بایـد  انعطاف
ثبـات را بتـوان  ی موجود در آینده نامطمئن و محیط بـیها بینی و هم فرصت پیش رقابلیغ تهدیدات

 .)١٣٨٩ پور و مرادی، مدیریت کرد (حاجی
  

  افزایش انگیزه کارکنان  .۵−٣−٩
 بینی، خـوش و امیـدواری شـادابی، و بانشاط کار، به نسبت روانی تعهد و رضایت تجربۀ اثر در کارکنان
  ).١٣٩٠ همکاران، و پرور گل( کنند می پیدا سازمان در کار ادامۀ برای بیشتری انگیزۀ و رغبت
  

  تشویق خالقیت و نوآوری  .۶−٣−٩
کنند و از اینکه نیروی  میی متعالی فرهنگ ابتکار و خالقیت را در سرتاسر سازمان ایجاد ها سازمان

انسانی خود دارای تفکری خالق بوده و توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات مواجه شده را دارنـد، 
  .)۴۶ص ،٢٠١٣ ،، ترجمه آدرسیEFQMکنند (مدل سرآمدی  میاطمینان حاصل 

  
  شناسی تحقیق روش .١٠

عنـوان  بـهمسـتقل و عملکـرد مـدیران  عنوان متغیر بهاخالقی مدیران  مؤلفهدر این پژوهش، رعایت 
گرفتــه شــده اســت. روش گــردآوری اطالعــات در ایــن تحقیــق مطالعــات  نظــر متغیــر وابســته در

آوری اطالعـات از پرسشـنامه  ای و تحقیقات میدانی است. برای تحقیقات میدانی و جمع کتابخانه
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ییـد قـرار گرفـت. بـرای تعیـین روایـی أد. روایی و پایایی پرسشنامه سنجیده شد و مورد تاستفاده ش
پرسشنامه از روش روایی محتـوایی و بـرای تعیـین پایـایی آن از شـاخص ضـریب پایـایی (آلفـای 

آماری این پـژوهش کلیـه مـدیران و کارمنـدان حـرم مطهرحضـرت ۀ کرونباخ) استفاده شد. جامع
اسـت.  ای هگیری تصادفی طبقـ گیری در این پژوهش، روش نمونه نمونهبودند. روش  معصومه
آوری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در بخش آمـار  ا توزیع شد و پس از جمعه هپرسشنام

توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی و میانگین برای توصـیف نمونـه کمـک گرفتـه شـده اسـت و در 
اسمیرنف، آزمون فریدمن و آزمون همبستگی پیرسـون −ولموگروفبخش آمار استنباطی از آزمون ک

  استفاده شده است.
  
  ای تحقیقه هیافت .١١

  اه هتجزیه و تحلیل توصیفی داد .١−١١

دهنـدگان،  شناختی تحقیق شامل پست پاسـخ در بخش آمار توصیفی به بررسی متغیرهای جمعیت
) نتـایج را ٣استخدام پرداختـه شـد. جـدول (نوع و سطح تحصیالت، نوع پست، سابقه کار و نوع 

  دهد. نشان می
 
  ها  تجزیه و تحلیل استنباطی داده .٢−١١

آزمون میـانگین یـک جامعـه ،اسـمیرنف−در بخش تحلیل اسـتنباطی داده از آزمـون کولمـوگروف
 .آزمون همبستگی استفاده شد آماری، آزمون فریدمن و

  
 اسمیرنف−آزمون کولموگروف .١−٢−١١

دست ه نتایج ب اساس برمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق استفاده گردید.   بهاز این آزمون 
  باشند. میای اخالقی مدیران و متغیرهای عملکرد نرمال ه مؤلفهی رعایت ها آمده کلیه متغیر

 
  عملکرد یها ها و شاخصه : مؤلفه٢جدول 

 منبع شاخص مؤلفه  بعد یفرد

 یجادا  ١
  اعتماد

 توسعه ارتباطات
مؤثر، تبادل اطالعاتیروابط کار 

شدن در اطالعات  یمسه ید،مف
 سازمانیکپارچگیحفظی،سازمان

 یراللهی،) و (خ١٣٨٩(فرهنگ و همکاران، 
  )١٣٨٩و همکاران،  یفرهنگ() و ١٣٩٠

سازمان،  یعدم اتالف وقت و انرژ   کاهش تعارض
 )١٣٨٨پور، کاظم یده) و (جهاند١٣٩٠ یراللهی،(خ  یکپارچگیمشترکات، انسجام و  یتتقو
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 منبع شاخص مؤلفه  بعد یفرد
تعامالتیجادا

 سازنده
روابطی،اعتماد، همکار سازینهزم

 یمنظم و منطق
) و (فرهنگ و ١٣٩١(مهداد و همکاران، 

  )١٣٨۵) و (اصانلو و همکاران، ١٣٨٩همکاران، 

 یتوانمندساز 
  کارکنان

مشارکت فعال در امور، استفاده از
 از استفاده یدها،مقابله با تهدها،  فرصت

 کارکنانظرفیت

 زاده، یسیو ع یی) و (رضا١٣٨۵(اصانلو و همکاران، 
  )١٣٨٩) و (فرهنگ و همکاران، ١٣٨٩

یذهنیرتصو
مثبت از مشاهد 

 ینمشرفه ب
 عموم مردم

و  یمعنو  یطیمح ینی،د یتحفظ هو
 ی،و روان یآرامش روح بخش، یاتح

  و عالقه به مشاهد مشرفه یدلبستگ
  

 یبرقرار   ٢
  عدالت

 کارکنان یترضا
سازمان، عدمیکتحقق اهداف استراتژ

 ی،مساع یکاز کار، تحرک و تشر  یبتغ
 کاهش خروج کارکنان از سازمان

کامل،  یفرد و جواهر  ی) و (بهار ١٣٩٠ یی،(توال 
  )١٣٧٣ ی،) و (سنجر ١٣٨٩

ویهمراه
  )١٣٨٩ وند، یوحمد  پور ی(رب  یکدلی یکپارچگی، ی،همت عال یهماهنگ

آرامش در  یجادا
  کار یطمح

از کار،  یبخش لذت ی،احساس شاد
  مناسب یزیکیف یفضا

 2002krish nakumar ,) و (١٣٨٧ یمی،(مق
& neckو ١٣٩٠ ی،و شجاع یفر) و (خن (
  )١٣٨٩ وند، یو حمد  پور ی(رب

 یادگیریرشد و 
  کارکنان

کسب و انتقال دانش، کسب 
  اطالعات مبادله جدید، یها مهارت

) و ١٣٨٩ یسی،) و (است١٣٨٨ یان،(قربان
) و ١٣٨٨و همکاران،  ی) و (اسد ١٣٩٠ یراللهی،(خ
), 2004 cavlucci etalیست)///در منابع ن ///

 یمیان(ابراه و) ١٣٨٩ همکاران، و(فرهنگ  و
) و ١٣٨٩ زاده، یسیو ع یی) و (رضا١٣٩٠جلودار، 
)1999 Acemoglu & pichke,( 

 یجادا  ٣
  تعهد

یتو تقویجادا
 یوجدان کار 

عدم اتالفی،قلبیترضای،تعهد درون
  )١٣٩٠ ی،) و (قهرمان١٣٨٨ یان،(قربان یزمان کار 

  زائران یترضا
یازهایبرآوردن نی،اقامتیازهاینینتأم

 ییآرام و فضا یطیمح ی،و مذهب یمعنو 
 بخشیاتح

  

ی،اجتماعیتمسئولی،انضباط کار  پذیری یتمسئول
 یشکنعدم قانون

) و ١٣٨۵ ی،(آقاجان) و ١٣٩٣ ین،مت ی(زارع
  )١٣٩٠ ی،و موسو ی) و (اسکندر ١٣٨٨ ی،(غالم

  یانطباق مثبت، سازگار  ییرپذیری،تغ  یریپذ انعطاف
  

) 2002، (Englehardt & simmonsحاج) یو
) و ١٣٨۴ یان،) و (فرهود١٣٨٩ ی،پور و مراد
و  ی(اسکندر ) و ١٣٩٠جلودار،  یمیان(ابراه

  )١٣٨۵ ی،(آقاجان) و ١٣٩٠ ی،موسو 

 یزۀانگ یشافزا
  کارکنان

 ینی،بخوش یدواری،ام ی،خودباور 
  نشاط در کار

زاده و یدی) و (حم١٣٩٠پرور و همکاران، (گل
) و ١٣٨٨ یراللهی،(خ و) ١٣٩٠زاده، یینکو

  )١٣٩٠ یدری،(ح

 یتخالق یقتشو
  یو نوآور 

فرهنگیجادخالق، ایرانمد
 کردن آماده یابی،یدها یت،خالق
 خالقیتوتضادمدیریتمحیط،

 kaimena 2007 ) و (١٣٨۵(اصانلو و همکاران، 
kisand cohen, ١٣٨١و همکاران،  ی) و (عامر(  
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  قیتحق ی: چارچوب نظر ٣شکل 

  قیتحق یشناختتیجمع یرهای: متغ٣جدول 

  سابقه کار استخدام تیوضع التیسطح تحص التینوع تحص نوع پست یپست سازمان
 ١٠ سال و    باالتر٢۵  ٢۵  یرسم ۶٩ پلمید ٢۶ یحوزو  ٨۴انتظامات  ٣۴  ریمد

 ٢١  سال ٢۵-١۵  ١١ یقرارداد ٢۴ پلمیفوق د ٩۵ یدانشگاه ۵٠یکفشدار  ١٣۶  کارمند
 ٣٩  سال ١۵-۵  ١٣۴ یافتخار  ۵۶ سانسیل ۴٩ دوهرازیبیترکوریسا ٢١ غبارروب    
 ١٠٠  سال ۵ ریز      ١۶ سانسیفوق ل   ١۵ ارشاد    
          ۵و  باالتریدکتر         

  
 های اخالقی مدیران مؤلفههای رعایت  مؤلفهبندی  رتبه .٣−١١

با  .های اخالقی مدیران استفاده شده است مؤلفههای رعایت  مؤلفهبندی  منظور رتبه  بهاز این آزمون 
بیشـتر  )٠۵/٠(داری  از سـطح معنـی )١٢۵/٠(داری  مقـدار عـدد معنـی SPSSتوجه به خروجی 

هـای اخالقـی  مؤلفـهتـوان گفـت متغیرهـای رعایـت  شود و می مییید أاست، بنابراین فرض صفر ت
  دارند. های یکسانی مدیران رتبه

  
 ای عملکرده مؤلفهبندی  رتبه .۴−١١

کمتـر  )٠۵/٠(داری  از سـطح معنـی )٠٠٣/٠(داری  مقدار عدد معنـی SPSS با توجه به خروجی
ای یکسانی ندارنـد. ه ههای عملکرد رتب مؤلفهتوان گفت  شود و می است، بنابراین فرض صفر رد می

   .است ) نشان داده شده۴ا در جدول (ه مؤلفهبندی این  رتبه

تصویر ذهنی مثبت از مشاهد مشرفه

 توانمندسازی کارکنان

ایجاد تعامالت سازنده

 کاهش تعارض

 توسعه ارتباطات

 ایجاد اعتماد

در ایجاد آرامش 
 محیط کار

رشد و یادگیری 
 کارکنان

همراهی و هماهنگی
 

 رضایت کارکنان
 

برقراری عدالت
 

ایجاد تعهد
 ایجاد و تقویت وجدان کاری

 رضایت زائران

 پذیریمسئولیت

 کارکنان ۀافزایش انگیز

پذیریانعطاف

تشویق خالقیت و نوآوری

ای اخالقی مدیریتههبایست



 ١٢٩                                                                                           ...البالغه نهج به رویکردی با مذهبی اماکن مدیریت اخالقی های بایسته

 

  دمنیفر انسیوار لیرتبه با استفاده از تحل نیانگیعملکرد برحسب م یها مؤلفه یبند تی: اولو۴جدول 

عملکردیهامؤلفه رتبه یانگینم  یفرد
 ١ تعهدیجادا  ٢١/٢
 ٢ یاعتماد عمومیجادا  ٩٠/١
  ٣ عدالتیبرقرار  ٨٩/١

 
  آزمون میانگین یک جامعه آماری .۵−١١

 رعایـت های شاخصـه و ها مؤلفه از یک هر وضعیت از آماری جامعۀ یک میانگین آزمون از استفاده با
 داد نشـان مـدیران عملکرد متغیرهای وضعیت بررسی. شد کسب اطالع آنها عملکرد و مدیران اخالق

 برقـراری مؤلفـه امـا دارد؛ قـرار مطلوبی وضعیت در تعهد ایجاد و عمومی اعتماد ایجاد های مؤلفه که
  .دهند می نشان را نتایج خالصه) ۶( و) ۵( های جدول. ندارد قرار مناسبی وضعیت در عدالت

  
  رانیمد یاخالق یها از مؤلفه کیهر  تیوضع لیتحل جی: خالصه نتا۵جدول 

 یینها یجهنت یرانمد یاخالق یها مؤلفه یفرد
 یجهنت یتوضع

 یهفرض ییدتأ مطلوب یاخالق فردیترعا ١
 یهفرض ییدتأ مطلوب یاخالق اجتماعیترعا ٢
 یهفرض ییدتأ مطلوب یرانمدیاخالقیهامؤلفهیترعا ٣

  
 )رانیوابسته: عملکرد مد ری(متغ قیتحق اتیها و آزمون فرض داده لیتحل جی: خالصه نتا۶جدول 

 یینها یجهنت یرانعملکرد مد یها مؤلفه یفرد
 یجهنت یتوضع

 یهفرض ییدتأ مطلوب یاعتماد عمومیجادا ١
 یهرد فرض نامناسب عدالتیبرقرار  ٢
 یهفرض ییدتأ مطلوب تعهدیجادا ٣

  
 آزمون همبستگی. ۶−١١

منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و از وجـود رابطـه میـان   به
اطالع کسب شد و  ای اخالقی مدیران و عملکرد آنها در حرم مطهر حضرت معصومهه مؤلفه

) ٧مالحظه شد بین دو متغیر اخالق فردی مدیران و عملکرد آنها رابطه مثبتی وجـود دارد. جـدول (
  دهد. نتایج را نشان می
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 )رانیوابسته: عملکرد مد ری(متغ قیتحق اتیها و آزمون فرض داده لیتحل جی: خالصه نتا٧جدول 

 یینها یجهنت مستقل یرمتغ یهفرض
 یجهنت نوع رابطه

 یهفرض ییدتأ یممستق یاخالق فردیترعا  اول یفرع
 یهفرض ییدتأ یممستق یاخالق اجتماعیترعا  دوم یفرع

 یهفرض ییدتأ یممستق یرانمدیاخالقیهامؤلفهیترعا  یاصل

  
  گیری بحث و نتیجه .١٢

ای ه همؤلفـ های اخالقی سـازمان بـر دهد که ارزش مینتایج تحقیق با توجه به مدل ارائه شده نشان 
ای تحقیق حاضر با نتایج تحقیق بهاری فرد و جـواهری ه هعملکرد تأثیر مستقیم و بسزایی دارد. یافت

ی اخالقی سـازمان پرداختـه بودنـد و همچنـین بـا ها ) که به بررسی پیامدهای ارزش١٣٨٩کامل (
فرهنـگ  ۀجـوهرعنـوان  بـه) که اخـالق سـازمانی را ١٣٨۴) و فرهودیان (١٣٨٧ای مقیمی (ه هیافت

) کـه اخـالق سـازمانی (مشـکالت، ١٣٨٨سازمانی کارآمد مورد بررسی قرار داده بود، و غالمی (
ای پـژوهش فرهنگـی و همکـارانش ه هخـوانی دارد. یافتـ را مطالعه کرده بود، هم )موانع و راهکارها

ی و فـرد ی اخالقـی و شخصـیتی مـدیران بیمارسـتانی، در ارتباطـات میـانهـا ) که ویژگی١٣٨٩(
ی هـا دهد مدیران بـا برخـوردار شـدن از ویژگـی میسازمانی را مورد بررسی قرار داده بودند، نشان 

توانند عملکرد ارتباطی خود را بهبود بخشند. تحقیـق هـدایتی و همکـاران  میاخالقی و شخصیتی 
کارکنـان وری  فرهنگ اخالق سازمانی با بهره ۀ) در دانشگاه علوم پزشکی ایران مبنی بر رابط١٣٨٨(

خدمات با تغییر فرهنگ سازمانی و  ۀوری کارکنان و عرض سالمت، حاکی از این است که بهرهۀ حوز
بهبود خواهد یافت. بررسی اخالق مـدیریتی بـر تعهـد سـازمانی کـه توسـط  ها حاکم کردن ارزش
 دهد هرچه سطوح اخالق مدیریتی ارتقا می) انجام شده بود نیز نشان ١٣٨٩خو ( صمدی و مهدوی

) و الحسـینی ١٣٨٣نـژاد ( یافته است، میزان تعهد سازمانی افـزایش یافتـه اسـت. تحقیـق بهـادری
ین عوامـل تر عنوان یکی از مهم بهباشد. نهادینه کردن اخالقیات  میید همین مطلب ؤ) نیز م١٣٨٠(

نیز ) ١٣٨٨نیا و الله توکلی ( در کارایی و اثربخشی عملکرد مدنظر تحقیق حاضر بود. تحقیق صالح
سازی منشور اخالقی در  کید بر پیادهأجایگاه اخالق در تعالی سازمان را مورد بررسی قرار داده و با ت

   به نقش اخالق در عملکرد سازمانی اشاره کرده است. ها سازمان
هـایی ماننـد  مؤلفـهای مورد بررسی قرار گرفته است و  ها اخالق کار حرفه در بعضی از پژوهش

مطالعه شده است که تحقیق صراف و معینی فـرد  ،موردی ،سئولیت اجتماعیرضایت مشتریان و م
دهـد جلـب  ی خصوصـی ایـران نشـان مـیها اخالق کاری کارکنان بانک ۀ) در بررسی ارائ١٣٨٨(

پـذیر اسـت. همچنـین تحقیـق  اخالق کاری امکـان ۀاعتماد مشتریان و کسب رضایت آنها در سای
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) بیانگر این واقعیـت اسـت کـه بـدون تمرکـز دقیـق بـر ١٣٨٢() و سیدکمالی ١٣٨۶عالمه مغنیه (
  پـذیر نخواهـد بـود و عملکـرد اخالقـی بـر عملکـرد  های اخالقی، مدیریت کیفیـت امکـان ارزش

  است که ایـن تحقیـق درصـدد بـوده اسـت کـه  ای ههمان مسئل ثر است و این دقیقاً ؤکلی سازمان م
  به آن برسد.
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 منابع

 

 در اخالق فصلنامه، »یریتمد در اخالق«)، ١٣٨٧( یطاسیفاطمه ق و یعهرب عودآذر، عادل؛ مس .١
 سوم. ، سال٢و  ١ ، شمارهیفناور و علوم

در  یعلـــ حضـــرت دگاهیـــد از رانیمـــد یهـــا یژگیو نیـــیتب«)، ١٣٩١آرش ( ،یآقاجــان .٢
 و یآموزشـ ،یپژوهشـ هی، نشـرصـادق امام دانشگاه قاتیتحق مرکز هینشر، »البالغه نهج

  .٢۴، شماره یرسان اطالع
 یرهبر یها با سبک یعل امام یرهبر سبک یقیتطب مطالعه«)، ١٣٨٢( داحمدیس ،یمیابراه .٣

  .١شماره  ،صادق امام دانشگاه قاتی، مرکز تحقصادق شهیفصلنامه اند، »موجود
: یسـازمان یچـابک«)، ١٣٩٠( جلـودار انیـمیابراه دمحمودیس و اسریدیس جلودار، انیمیابراه .۴

، سال ششـم، سیپل یانسان ۀدو ماهنامه توسع، »یسازمان یریپذ و انعطاف ییگوپاسخ سرعت
  .٣٩شماره 

 در ریـام حضـرت یها نامـه بـه رفتـار بـا توجـه یالگوساز)، ١٣٧٩مسعود ( ،یاحمدخان .۵
 امام دانشگاه تهران: ت،یریو مد یاسالم معارف ۀرشت ارشد، یکارشناس نامه انیپا ،البالغه نهج

 .صادق
و  یجعفـر ی، ترجمـه: مصـطفتحـول تیریمـد و کیتفکـر اسـتراتژ)، ١٣٩۴رالف ( ،یسیاست .۶

 .رسا یفرهنگ خدمات مؤسسه سوم، چاپ موحد، یکاظم اریمهز
 شـهیابعاد مفهـوم اعتمـاد در اند یبررس«)، ١٣٩٠( یموسو دابوالفضلیس و یمجتب ،یاسکندر .٧

  .٢١سال ششم، شماره ، فصلنامه توسعه، »ها سازمان تیریمد در آن کاربرد و یمطهر دیشه
 ریثأت یبررس« )،١٣٨۵( نژاد کاظم روانیانوش و یگودرز محمود ؛یاصانلو، پرستو؛ حسن اسد .٨

 و قـاتیتحق و وزارت علـوم، یبـدن تیـترب سازمان رانیمد یفرد یها یژگیو نیب ارتباط
 .۴١−٢٩ص ،٣، شماره حرکت ،»تضاد تیریمد و تیخالق بر یفناور

فصـلنامه ، »یاخالق یابیبازار و کار و کسب اخالق«)، ١٣٩١( نییآ کین نژاد، یحسن ،یاصفهان .٩
 ، دانشگاه تهران.قم سیپرد ییدانشجو جیبس یعلم

 ،»یرابطه عدالت و تعهد سازمان یبررس« ار،یپورعزت و ابوالقاسم س اصغر یعل ؛یدمهدیس ،یالوان .١٠
 . ۴، شماره یانرژ یالملل نیؤسسه مطالعات بم نفت صنعت در یانسان تیریفصلنامه مد

 .ی: نشر نتهران، چاپ چهل و نهم، یعموم تیریمد)، ١٣٩١( یدمهدی،سیالوان .١١
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  ، سـال پـانزدهم، ریماهانـه تـدب ،»تیـمعنو بـر هیـتک تیریمد«)، ١٣٨٣( یمهد نژاد، یبهادر .١٢
  .١۴٧شماره 

 یاخالقـ یهـا ارزش یهـا امـدیپ یبررسـ«)، ١٣٨٩( کامـل یجـواهر یمهد و یفر،عل یبهار .١٣
دو )» یسـازمان یدر رفتـار شـهروند ی، تعهـد سـازمانیسازمان عدالت مطالعه(با  یسازمان

 .١٣٨٩ بهشتیارد و نی، فرورد٢٨، سال هفتم، شماره سیپل یماهنامه توسعه انسان
 و رانیـا یدولتـ یها سازمان در یساالر ستهیشا توسعه موانع«)، ١٣٨۴( یمحمدعل ،یقیتصد .١۴

، ها سـازمان و یسـاالر ستهیشا توسعه شیهما نیاول مقاالت مجموعه، »آن یراهکارها
  تهران: شیوه.

دو ماهنامـه ، »هـا سازمان عملکرد بر یسازمان تعهد ریتأث یبررس«)، ١٣٩٠الله ( روح ،ییتوال .١۵
  .تیریمد یعلم مقاالت گاهی، پا٣١، شماره سیپل یانسان توسعه یجیترو−یعلم

  .۶، ص٣٢٩، شماره اسالممجله پاسدار ، »یامانتدار«)، ١٣٨٨عبدالله ( ،یآمل یجواد .١۶
  ، چاپ هفتاد و نهم، قم: نشر اسراء.»اةیالح حیمفات«)، ١٣٩١( عبدالله ،یآمل یجواد .١٧
، چاپ اول، قم: البالغه نهج و قرآن در ها حکومت سقوط عوامل)، ١٣٨٧الله ( جمالی، نصرت .١٨

  نهاوندی.
 تیریمـد و انـواع ،یمبـان ف،یـتعر: یسازمان تعارض«)، ١٣٨٨( مهرداد پور، کاظم دهیجهاند .١٩

  .تیریمد راهکار تیسا ،»تعارض
فصـلنامه ، »و عملکـرد یسازمان یریپذ انعطاف«)، ١٣٨٩( یبهمن و محسن مراد پور، یحاج .٢٠

  .١۶٢−١۴٣، ص۶٢، شماره تحول و بهبود تیریمطالعات مد
، ســال ریماهنامــه تــدب ،»یعــدالت ســازمان«)، ١٣٨٧( یو محســن ناصــر یعلــ زاده، نیحســ .٢١

  .١٩٠هجدهم، شماره 
 .هی، تهران: انتشارات بهاریسازمان یبالندگ)، ١٣٨٠( دحسنیس ،ینیالحس .٢٢
آن در  یهـا امـدیوپ یا اخـالق حرفـه« )،١٣٩٠( زاده یینکـو میمر و رضا محمد زاده، یدیحم .٢٣

، سـال هشـتم، یپژوهش یعلم هینشر ،»یکارکنان خدمات پس از فروش صنعت خودروساز
  .٢٢شماره 

 ،محور مشـتری یها در شرکت یستهشا یمدل فرهنگ سازمان یطراح)، ١٣٨٧فائزه ( یدری،ح .٢۴
 قم.  یس)، دانشگاه تهران، پردیمنابع انسان یریتمد یشارشد (گرا یکارشناس نامۀ یانپا

 نیو سـنجش اعتمـاد متقابـل بـ یمعرفـ یبـرا ییالگو)، ١٣٩٠( یمهد ،یخداپرست مشهد .٢۵
  مشهد. یشهردار یها ، مرکز پژوهشها سازمان

 و دانشگاه. حوزه پژوهشکده ، قم:یعلو تیریمد)، ١٣٨١( گرانیو د ابوطالب ،یخدمت .٢۶
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 یاسالم تیریدر مد یانسان یروین و انتصاب انتخاب یها مالک )،١٣٨٧محمود ( ،یخسرو .٢٧
 تهـران: ت،یریو مد یاسالم معارف ۀرشت ارشد یکارشناس نامهانیپا ،البالغه بر نهج دیتأک با

 .صادق امام دانشگاه
 ی، چاپ اول، جهـاد دانشـگاهسازمان در تیمعنو)، ١٣٩٠( یو سامره شجاع نیحس فر،یخن .٢٨

  کرمان.
 یبررسـ«)، ١٣٨٨( یزرونـد سـهیو نف یرضا جنـدق غالم ؛یمیمق دمحمدیس ن؛یحس فر،یخن .٢٩

، شماره ١، دوره یدولت تیریمد هینشر، »کارکنان یسازمان تعهد و اعتماد یها مؤلفه نیرابطه ب
  .١٣٨٨، بهار و تابستان ٢

 علـوم هینشـر، »یعلـ امـام دگاهیـد از یتـیترب تیریمـد اصول«)، ١٣٨٨( نیحس فر،یخن .٣٠
  .۴، شماره یتیترب

 یاسالم کردیرو با یسازمان رفتار)، ١٣٩٠( یمهد ،یراللهیخ .٣١
http://success.parsiblog.com 

، یعلـ امـام دگاهیـاثـربخش از د یرهبـر یتئور)، ١٣٨٨( یحسن و مونا مؤمن فرد، ییدانا .٣٢
  مدرس.  تیدانشگاه ترب

 و انیپارسـائ ی، ترجمـه علـسـاختار یسـازمان و طراحـ یتئـور)، ١٣٧۴ال ( چـاردیدفت، ر .٣٣
  .یبازرگان یها پژوهش مطالعات: تهران ،یاعراب دمحمدیس

، دولـت آفتـاب ،یعلـ یحکـومت رهیس و یاسیس ۀشیاند)، ١٣٨٧( یمصطف ،یدلشاد تهران .٣۴
  .ایتهران: نشر در

  .ای، تهران: نشر در)یعمل(منطق  ینبو رهیس)، ١٣٨٨( یمصطف ،یدلشاد تهران .٣۵
  .١۶، شماره اسی میشم، »البالغه بر تقوا در قرآن و نهج یدرآمد«)، ١٣٨٣مهرناز ( ،یلیدن .٣۶
و  اتیـاز منظـر آ تیریاخـالق مـد«)، ١٣٨٩( ونـد یو منـوچهر حمـد یمحمـدعل پور، یرب .٣٧

 .١۵ ۀ، سال چهارم، شمارتیریمد یفراسو ،»اتیروا
 و یریپـذ انعطاف بـر یفکر یها هیسرما نقش«)، ١٣٨٩( زاده یسیع جهیخد و نیفرز ،ییرضا .٣٨

اول، ، سـال فصـلنامه توسـعه ،»یزمـان ریتأخ ریها با در نظر گرفتن متغ شرکت یمال عملکرد
  شماره دوم.

گاه.شرفتهیپ یسازمان رفتار تیریمد)، ١٣٩٣حسن ( ن،یمت یزارع .٣٩   ، تهران: آ
دانش  ،»یامروز یها رابطه متقابل اخالق و قدرت در سازمان«)، ١٣٧٣احمدرضا ( ،یسنجر .۴٠

  .١٣٧٣، بهار ٢۴، شماره تیریمد
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، »١۵و  ١٣ یبـر جزءهـا یدر قـرآن بـا نگرشـ تیریاز مد ییها آموزه«)، ١٣٩٠( دیحم نا،یس .۴١
  .یقرآن تیریمد نامه ژهیو، سال دوم، یآموزش تیریمد قاتیتحق یپژوهش−یفصلنامه علم

 تعهـد یها مؤلفـه و کـار طیمحـ در تیمعنو یها مؤلفه انیرابطه م)، ١٣٨٧سامره ( ،یشجاع .۴٢
 قـم سیپـرد تیریمـد دانشـکده ،یدولتـ تیریمد رشته ارشد یکارشناس نامه انیپا ،یا حرفه
 .تهران دانشگاه به وابسته

 چـاپ ،ی، ترجمـه: محمـد دشـتالبالغـه نهج)، ١٣٩٢الطـاهر ( نیمحمد بن حس ،یرضسید .۴٣
  .یهاد شهیاند: قم دوازدهم،

 ،یاهـر رزادهیم دعباسی، ترجمه سالبالغه نهج رامونیدر پ)، ١٣٨۶( نیالد دهبهیس ،یشهرستان .۴۴
  .البالغه نهج ادیبن: تهران: قم

اخالق در کار و اصول حاکم بـرآن از  یها مؤلفه)، ١٣٩٠( یجواد و معصومه صالح ،یصالح .۴۵
  .اسالم دگاهید

بانـک  یابیـدر عملکرد بازار یاجتماع تیمسئول گاهیجا) «١٣٨٨فرد، پ ( ینیصراف، ا و مع .۴۶
  .تهران یبانک خدمات یابیمقاالت کنفرانس بازار، »ملت

بــر تعهــد  یتیریاخــالق مــد ریتــأث یبررســ«)، ١٣٨٩( خــو یعبــاس و رضــا مهــدو ،یصـمد .۴٧
  ).۵٢، شماره چهارم (مسلسل اتیمال یفصلنامه تخصص ،»یسازمان

 یهـا سبک رابطه«) ١٣٨١( یاحسان محمد و عادل آذر، ان؛یچ کوزه هاشم دحسن؛یس ،یعامر .۴٨
وابسته  یها دانشگاه یو علوم ورزش یبدن تیترب رانیمد یاثربخش زانیبا م تیو خالق یرهبر

  .١٣، شماره حرکت ،»یو فناور قاتیبه وزارت علوم، تحق
 یها دسـتگاه بـه اعتماد«)، ١٣٩٠( یاسالم رضا و اقدم زادهیزاده، محمد؛ محمدباقر عل عباس .۴٩

، ۴١ یاپیـپ شـماره دوم، و ستیب سال ،»یکاربرد یشناس جامعه آن، بر مؤثر عوامل و ییاجرا
  .١٣٩٠ بهار اول، شماره

 شی، چاپ اول، ناشر: هماهاسازمان در یانسان منابع تیریمد)، ١٣٨۶( یمصطف ان،یعسکر .۵٠
 .دانش

 .٢٢، دفتر نشر معارف، چاپ اول، صمیو مفاه یمبان)، ١٣٨٩( یمهد زاده،یعل .۵١
دو ماهنامـه ، »در سـازمان یکـار یزنـدگ تیـفیعوامل مؤثر بر ک«)، ١٣٨٨( رضایعل ،یغالم .۵٢

  .٢۵، شماره سیپل یتوسعه انسان
دو ماهنامـه ، »: مشـکالت، موانـع و راهکارهـایاخالق سـازمان«)، ١٣٨٨( رضایعل ،یغالم .۵٣

  .٢۵، سال ششم، شماره سیپل یتوسعه انسان
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، چـاپ اول، قـم: نشـر در کسب و کـار یاخالق یها سازمان)، ١٣٨۶احد ( ،یفرامرز قراملک .۵۴
 مجنون.

 البالغـه نهج در یتیریمد نکات دهیگز)، ١٣٨٧( نژاد یالله و افتخارالسادات نواب لطف فروزنده، .۵۵
 نور. امی)، انتشارات دانشگاه پییاجرا تیری(رشته مد

 یبررسـ«)، ١٣٨٩( دایـو رضـا هو یموسـو نیحسـ ادت؛یسـ یدعلیفرهنگ، ابوالقاسم؛ سـ .۵۶
 یها در دانشـگاه یسـازمان یریادگیـآن با  یها مؤلفه ۀو رابط یاعتماد سازمان یساختار عامل

، ۵۵، شـماره یعـال آمـوزش در یزیر فصلنامه پژوهش و برنامه، »جنوب شرق کشور یدولت
 .١١٣−١١١ص

کـار و نقـش آن  طیدر مح تیمعنو« )،١٣٨۵( واثق بهاره و یفتاح یمهد اکبر؛ یعل ،یفرهنگ .۵٧
، ١٣، سـال چهـارم، شـماره تیریمـد فرهنـگ هینشـر ،»یدر بهبود رفتـار شـهروند سـازمان

 .٣۶−۵ص
 یهـا تازه ،»یپزشـک روان یها و نشـانه یسـازگار ،یریپـذ انعطاف«)، ١٣٨۴( یعل ان،یفرهود .۵٨

 .١، سال هفتم، شماره یعلوم شناخت
 ،»یتعهد و وجـدان کـار تیبر عوامل مؤثر در تقو یا مقدمه«)، ١٣٨٨محمدرضا ( ان،یقربان .۵٩

 .١٠ص، ٣٨١۵ شماره زدهم،ی، سال سیروزنامه همشهر
 یعل نیرالمؤمنیام ۀعهدنام شرح ت،یریمد رامونیپ یحکومت فرمان )،١٣٨٢( محمود ،یقوچان .۶٠

 .یدولت تیریمد تهران: مرکز آموزش ،اشتر مالک به طالب یابابن
اسـتان  یلیگانه تحصـ معلمـان مقـاطع سـه یاخالق کـار یبررس«)، ١٣٩٠جعفر ( ،یقهرمان .۶١

 تیریمـد قـاتیتحق یپژوهشـ ،یفصلنامه علمـ، »مدل کیمنظور ارائه   به یشرق جانیآذربا
 سال سوم، شماره دوم. ،یآموزش

 یاعتماد اجتماع ۀرابط یبررس«)، ١٣٨۶( یو احسان شاهرخ ییرزایجالل م ده؛یسع ،یگروس .۶٢
 ، سال نهم، شماره دوم.یدانش انتظامفصلنامه  ،»تیو احساس امن

 یشغل تیرضا ،یروان قرارداد رابطه«)، ١٣٩٠( یبالل هیسم و انیپرور، محسن؛ زهرا جواد گل .۶٣
فرصـت اعتـراض بـه  کننـده لیبا توجه به نقـش تعد یراخالقیغ یها رفتار با یسازمان تعهد و
، ٢٠سـال پـنجم، شـماره ، یشناسـ روان در نـو یها افتـهی، »فشار هیتخل کردیرو ،یعدالت یب

 .١٩−٧ص
 .پنجم چاپ ه،یاسالم دارالکتب: ناشر ،بحاراالنوار)، ١٣٨۶محمدباقر ( ،یمجلس .۶۴
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 یسـازمان تعهـد و یشـغل تیرضـا بـر ییجا جابـه ریتـأث ی)، بررسـ١٣٧۶( عبدالله ،یدیمج .۶۵
 .مدرس تیترب دانشگاه: تهران ت،یریمد ارشد یکارشناس نامه انی، پاکارکنان

 تیـفیک تیریمد ادیبن یگردآور ،ی)، ترجمه: ابوالفضل آدرس٢٠١٣( EFQM یمدل سزآمد .۶۶
 .نیاروپا، نشر نو

 .صدرا انتشارات پانزدهم، چاپ ،اخالق فلسفه)، ١٣٨٧( یمرتض ،یمطهر .۶٧
 ، نشر تهران.یعل امام تیریمنشور مد)، ١٣٨٠( دمحمدیس ،یمیمق .۶٨
فرهنـگ ، »کارآمـد یجوهره فرهنـگ سـازمان یاخالق سازمان«)، ١٣٨٧( دمحمدیس ،یمیمق .۶٩

 .٨٧، بهار و تابستان ١٧، سال پنجم، شماره تیریمد
 .، انتشارات مهربانیعل امام تیریمد منشور، )١٣٨۵( دمحمدیس ،یمیمق .٧٠
 اول، چـاپ ،یصاف نی، ترجمه: عبدالحسفلسفه اخالق در اسالم)، ١٣٨۶محمدجواد ( ه،یمغن .٧١

  .یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت یفرهنگ امور معاونت
سـالمت  یها مؤلفه ۀرابط« )،١٣٩١شجاع ( یگلپرور و عل محسن دهقان؛ الهام ؛یمهداد، عل .٧٢

گـاز  شیکارکنـان شـرکت پـاال یو اعتماد سـازمان یکار با تعهد سازمان طیمح یشناخت روان
 .٢ شمار زدهم،ی، سال سیکاربرد یشناس دانش و پژوهش در روان، »سرخون و قشم

 هیـعلم حوزه یاسالم غاتی، انتشارات دفتر تبلیاسالم تیریمد)، ١٣٨٢محمدحسن ( ،ینبو .٧٣
 .هفتم چاپ قم،

 ها. ، انتشارات بهار دلمعراج السعادة)، ١٣٩١مال احمد ( ،ینراق .٧۴
 رابطه و ارتباطات نظام«)، ١٣٨٨ زمستان(  افضل الهام و یاحیر الیل راشکان؛یام پور، یرینص .٧۵
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 .۶۴−۵۵ص تهران، ٨٣ شماره، ٢٠ دوره ،)تیریمد یها (پژوهش
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