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 اسالمي  ارزشهايبر مبناي  در سازمانهاي ايراني مهندسي فرهنگ

 
 

 فرشاد نادري نيا 

 علوم و تحقيقات اصفهان دانشگاه آزاد اسالمي واحددانشجوي دكتري رشته مديريت فرهنگي 

 دانشكده مديريت و علوم اجتماعي -وعضوهيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 

 

 عباسعلي قيومي

 دانشكده مديريت و علوم اجتماعي –ضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ع

 

 

  هچكيد

وجود اشتراك در باورها و هنجارها و ارزش . ريشه فرهنگ هر سازمان را بايد در باورها، هنجارها و ارزش هاي آن جستجو نمود 

در رفتارهاي آنان شده و در نتيجه موفقيت سازمان حاصل  هاي اعضاي سازمان باعث انسجام در رفتارهاي منجر به وصول به هدف

نظريات و تحقيقات جديد در مديريت نشان مي دهد كه فرهنگ سازماني بر تمام جنبه هاي سازمان تاثير گذار است و . مي گردد

ول و وضع ارزش هاي امروزه اهميت آن به حدي است كه دانشمندان مديريت وظيفه اصلي و اساسي رهبران سازمان را تغيير و تح

از سوي ديگر فرهنگ سازماني وسيله اي است كه برخورد ما با مسائل سازماني را تسهيل كرده و نحوه . فرهنگي مناسب مي دانند

فرهنگ آنچنان با روح و انديشه ما عجين مي گردد كه هر رفتار و . مان را شكل مي دهد تعبير و تفسير از رويدادهاي اطراف

بر  در اين مقاله در راستاي تبيين مهندسي فرهنگ در سازمان هاي ايراني)48:1378الواني، . (نگ و جهت مي پذيردگفتاري از آن ر

به منظور رسيدن به اين هدف، نخست چارچوب نظري تحقيق كه بر مبناي ديدگاه ادگارشاين مي باشد  و اساس فرهنگ اسالمي

ضمن سپس و.شده استبا يكديگر مقايسه  گاه شاين و اسالم مشخص وسطح ارزشها در ديدمطرح و سپس مولفه هاي مربوط به 

استفاده از اطالعات جمع آوري شده از چندين سازمان بزرگ و مهم كشور و بررسي فرهنگ سازماني هريك و مسائل ومشكالت 

فرهنگ ارزشها در سطح  ،مي، سعي گرديده است تا با توجه به ارزشهاي اسالو نيز نظريه هاي موجود در اين زمينه موجود در آنها

 .افراد تبيين گردد  اسالمي متناسب با ارزشها و مؤلفه هاي فرهنگي و مهندسي سازمانهاي ايراني سازماني

 

  ارزشهاي اسالمي   -ارزشها   -بالندگي سازماني  -فرهنگ سازماني  :  واژگان كليدي

 

 :مقدمه

چرا كـه فرهنـگ هـر سـازمان تـاثيري      . پس رفت حركت سازمان گردد فرهنگ روح سازمان است كه مي تواند باعث پيشرفت و يا

 .ژرف بر رفتار كاركنان آن دارد

مقيمـي،  (» .عناصرفرهنگي و روابط آنها الگـويي را خلـق مـي كنـد كـه يـك سـازمان را از سـازمان هـاي ديگـر متمـايز مـي سـازد             «
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هـا، نمادهـا و    هـا، اسـتعاره   آينده هر سازماني بـر پايــه تبيــن ارزش   . هاست شارز  ترين معنا، گفتمان درباره رهبـري واقعي در بنيـادي

هـاي   سطــوح و بخـش    كاركنــان در همــه    وسيـله كنـد و همچنيـن به ها را هـدايت مي هاي روزانه مولد ارزش مفـاهيمي كه فعاليـت

فــراهم   "انسـان دوستــانه  "تژيك و بنيادي سازمان تفسيري به بيان ديگر، بايـد بـراي آرمان استـرا. گيرد اي سازمان شكـل مي وظيفـه

 .شود ساخت كـه اين خـود بـراي بقـا و رشد و همچـنيـن دستيـابي به سود خوب، بسيـار موثـر واقع مي

هنـگ نـو   ايـن فر      آيد و بـه وسـيله   ها تدريجاً به شكل چارچوبي كالن براي بازآفريني دوباره و مستمر فرهنگ سازماني در مي ارزش

اگر قرار است كه نيروي انساني متخصص، عملكردي با كيفيت بـاال داشـته باشـد، بايـد     . آيد تعهد جمعي براي نوآوري به وجود مي

هايي همچون اعتماد، خالقيت يا صداقت اهميـت يكسـان و شـايد بيشـتري در مقايسـه بـا مفـاهيم سـنتي          براي عوامل كيفي يا ارزش

 .خ بازگشت سرمايه قائل شويماقتصادي مانند كارآيي يا نر

يكي از داليل عمده توجه و عالقـه نسـبت بـه    . تجزيه و تحليل فرهنگي، پويايي هاي خرده فرهنگي را در سازمان ها روشن مي سازد

مطالعه فرهنگ آن است كه مفهوم فرهنگ نه تنها با تحليل سازمان مرتبط است بلكه به مـا كمـك مـي كنـد تـا بـدانيم در سـازمان،        

ي كه خرده فرهنگ ها و گروه هاي كاري بايد با هم كار كننـد، چـه مـي گـذرد مشـكالتي كـه در گذشـته در سـازمان بـه نـام           جاي

. شدند، امـروزه كوتـاهي در روابـط بـين فرهنگـي محسـوب مـي شـوند         شناخته مي »فقدان كار گروهي«و يا » شكست هاي ارتباطي«

 )6:1383شاين، (

رهنگ را مي آفريند و فرهنگ هم انسان را مي سازد فرهنگ به انسان ياد مي دهد تا انديشـه هـاي   بي گمان بايد پذيرفت كه انسان ف

 .ثابت و پايداري را بياموزد و در قالب گروه هاي پيچيده اي كه وظايف جداگانه و ويژه دارند، سامان يابد

وجود اشـتراك در باورهـا و هنجارهـا و ارزش    . ريشه فرهنگ هر سازمان را بايد در باورها، هنجارها و ارزش هاي آن جستجو نمود

هاي اعضاي سازمان باعث انسجام در رفتارهاي منجر به وصول به هدف در رفتارهاي آنان شده و در نتيجه موفقيت سـازمان حاصـل   

 .مي گردد

ي ديگـر انديشـه و عملكـرد    اين واژه مفاهيمي را در بر دارد كه از يك سو تاثيرات عميقي بر زندگي افراد و جوامع گذارده و از سو

 .كاركنان سازمان را تا حدودي زيادي متاثر از خود ساخته است

نظريات و تحقيقات جديد در مديريت نشان مي دهد كه فرهنگ سازماني بر تمـام جنبـه هـاي سـازمان تـاثير گـذار اسـت و امـروزه         

ازمان را تغيير و تحول و وضع ارزش هاي فرهنگي اهميت آن به حدي است كه دانشمندان مديريت وظيفه اصلي و اساسي رهبران س

  .مناسب مي دانند

 بيان مساله

نظران بـر   صاحب. باشد اي واقعي و محكم است كه تغيير آن در سازمان بسيار دشوار مي فرهنگ سازماني سابقه طوالني دارد و پديده

پايدار باشند، بايد فرهنگ آن سازمان را دچار تحول و تغيير اين باورند كه اگر قرار است در سازماني تغييراتي ايجاد كرد كه موثر و 

 . ها، ناگزيرند به فرهنگ آن سازمان توجه نمايند از اين رو مديران عالي سازمان. نمود

هـاي ديگـر    شود و يك سـازمان را از سـازمان   فرهنگ سازماني به سيستمي از معاني مشترك به وسيله اعضاي يك سازمان حفظ مي

هاي كليدي تشكيل شده است كـه سـازمان بـراي     اي از ويژگي اين سيستم از معاني مشترك و مجموعه. شود ، اطالق ميكند جدا مي

 ) ١٩٩٣:�٠٢,رابينز. (آن ارزش قائل است

مشـي   يا فلسفه اي كه خط. شود توصيف شده است هاي غالب كه به وسيله يك سازمان حمايت مي فرهنگ سازماني به عنوان ارزش

هـايي كـه بـه كمـك آنهـا كارهـا و امـور روزمـره سـازمان انجـام            كنـد يـا ارزش   به سمت كاركنان و مشتريان هدايت مي سازمان را

بـريم كـه زمينـه     با نگاهي دقيق به تعاريف پي مـي . باشند پذيرد، يا مفروضات و باورهاي بنيادي كه بين اعضا سازمان مشترك مي مي
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در هـر سـازماني الگوهـايي از    . ني و مفـاهيم مشـترك در ميـان اعضـا سـازمان اسـت      اصلي در فرهنگ سازمان وجود سيستمي از معا

شوند كه در  اين الگوها باعث مي. اند ها و آداب و رسوم وجود دارند كه به مرور زمان به وجود آمده ها، شعائر، داستان باورها، سمبل

رابينـز،  . (، درك مشـترك و يكسـاني بـه وجـود آيـد     خصوص اينكه سازمان چيست و چگونه اعضا بايد رفتـار خـود را ابـراز كننـد    

381:1378( 

فرهنگ سازماني الگويي از مفروضات است كه توسط گروه معيني كشف و اختراع «: گويد در تعريف فرهنگ سازماني مي 1»شاين«

گـو در طـي زمـان كـارآيي     اگـر ايـن ال  . آمـوزد  شده يا توسعه يافته به طوري كه انطباق با محيط خارجي و انسجام دروني به آنها مي

شـان شـكل    يابد به طوري كه شيوه صحيح ادراك، انديشه و احساس اعضاي جديد را دربـاره مشـكالت   خوبي داشته باشد اعتبار مي

 )9:1383شاين، . (دهد مي

منطبـق بـا شـرايط     ماله مهم در اين بحث اين است كه عليرغم وجود منابع غني فرهنگي و ادبي در ايران كه قدمت ديرينه نيز دارند و

بومي نيز مي باشند اكثر سازمانهاي ايراني يا بي توجـه بـه موضـوع فرهنـگ سـازماني بـه راحتـي از كنـار آن گذشـته انـد و يـا اگـر             

بر مبناي ديدگاههاي غربي و غير بومي به اين موضـوع پرداختـه و در سـازمانهاي خـود پيـاده      سازمانهايي به آن توجه كرده اند اكثرا 

و هيچيك از اين دو به ارزشها ،باورها و مفروضات اساسي ايراني اسـالمي كـه ملهـم از فرهنـگ حـاكم بـر جامعـه باشـد         . نموده اند

 .اين مقاله سعي مي نمايد برخي از زواياي اين مباحث را روشن سازد. توجهي ننموده اند 

 مطالعه، روش و نحوه اجراي تحقيق وعن
ه است فرهنگ هاي سازماني موجود مـورد بررسـي قـرار گيـرد و سـپس بـر مبنـاي مباحـث         در اين تحقيق سعي شدبا توجه به اينكه 

مـي   اسـنادي يـا كتابخانـه اي    از نـوع  اين تحقيـق اسالمي مولفه هاي ارزشها در فرهنگ سازماني شناسايي و تبيين گردند، لذا روش 

 .تجزيه و تحليل شده استو با فرمها و فيش هايي كه تهيه گرديده بود اطالعات الزم جمع آوري و .باشد

 هاي فرهنگ سازماني ويژگي

 :هاي ذيل را براي فرهنگ سازماني بر شمرده است ويژگي 2»پيتينگر«

فرهنـگ  . فرهنگ امري مستمر است، فرهنگ امري نمـادين اسـت  . فرهنگ امري آموختني است، فرهنگ امري مشترك است

 با قاعده است ، فرهنگ امري. فرهنگ امري سازگار است. امري يكپارچه است

است، حمايت شده توسط سازمان و مورد انتظـار كاركنـان   » هاي برجسته ارزش«است ،فرهنگ داراي » هنجاري«فرهنگ امري 

هـاي تعامـل    جو سازماني بـه وسـيله فضـاي فيزيكـي، روش    .مند است؛ مند است،فرهنگ امري قانون است،  فرهنگ امري فلسفه

 )١٩٩�:٣٩٣ پتينگر. (شوند مان با محيط خارجي ايجاد ميكاركنان با يكديگر و ارتباطات ساز

 هاي فرهنگ سازماني عناصر و مولفه
 . دهد نظران بر اين باورند كه تركيب و هماهنگي ويژه دهگانه زير اساس فرهنگ سازماني را تشكيل مي برخي از صاحب

،هويت ،نظام تشويق ،تحمل اختالف سليقه ،الگوي  پذيري ،هدايت و سرپرستي ، انسجام،حمايت مديريتي ،كنترل ابتكار فردي،خطر

 )45ايران زاده،(ارتباطي
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 انواع ارزشها

به .مجموعه آرماني در باره آنچه كه درست يا نادرست،شايسته يا ناشايست،مطلوب يا نامطلوب،خوب يا بد هستند ،مي باشندرزشها ا

ــتني و م    ــورد نياز،محترم،مقدس،خواس ــه اي م ــراي جامع ــه ب ــارتي هرچ ــت و    عب ــد نجاب ــت مانن ــزو ارزشهاس ــود ج ــي ش ــوب تلق طل

 )33ميرسپاسي،(.تقوي
 :از ديدگاههاي مختلفدسته بندي كلي از ارزشها 

 

 
  چارچوب نظري و مدل مورد استفاده 

گرچه در خصوص فرهنگ سازماني نظريه ها و تئوريهاي زيادي وجود دارد كه هريك مزايا و معايبي نيز دارند ولي به دليـل سـطح   

در ايـن مقالـه از ايـن تئـوري جهـت      خصوصا در سطح ارزشـها  و استفاده از يك الگوي به نسبت مناسب از سوي ادگار شاين  بندي

هـا مطالعـه، بررسـي و تجزيـه و تحليـل فرهنـگ سـازماني توسـط ادگـار شـاين            اين الگو حاصل سال.تبيين مسايل استفاده مي گردد

هـاي   هـا و سـازمان   موفـق بـه آزمـودن آن در شـركت    ) كلينيكي(حصر به فرد خود وي ضمن ارائه الگوي نظري به روش من. باشد مي

اي است كه امروزه هر انديشمند و پژوهشگري كه در حوزه  به اندازه» شاين«جامعيت الگوي فرهنگ سازماني . چندي گرديده است

. گيـري از آن اسـت   زد، ناگزير از بهـره پردا مديريت و رهبري فرهنگ سازماني به جستجو و پژوهش مي  فرهنگ سازماني و مشخصاً

در حقيقت الگوي ارائه شده توسط ايشان چارچوب تحليلي بسـيار دقيقـي را جهـت هـر نـوع تجزيـه و تحليـل فرهنگـي و در نتيجـه          

 مشاوران و پژوهشگران سازماني قرار  مديريت و رهبري فرهنگ در مواجهه با تغيير و تحوالت محيطي پيش روي مديران و رهبران،
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ترين سطح، به سـطح آشـكار فرهنـگ معـروف اسـت و تحـت عنـوان سـطح اول          اين مدل داراي سه سطح است، بيروني. داده است

نمود عيني اين سطح در نحوه ابراز احساسات، گفتار اسـتفاده از اشـياء، اعمـال و كـردار مراسـم، تشـريفات و       . نامگذاري شده است

اي كه صحبت  دهيم، گونه كنيم، نشان مي كنيم، رفتار مي ديگر هر آنچه ما مشاهده مي كند به عبارت مظاهر عملكردي تجلي پيدا مي

 . كنيم نشانگر بخش پيدايي فرهنگي است كه در آن زندگي مي... كنيم، نحوه دكوراسيون اتاق معماري ساختمان و  مي

مولفـه هـاي سـطح     . دارد... و بايـد و نبايـد و   گذاري شده از جمله زشت و زيبا، خوب و بد  سطح  دوم فرهنگ اشاره به معيار ارزش

مفروضات نسبت بـه حقيقـت و واقعيـت، ماهيـت طبيعـت و      . ها و در نتيجه اعمال و رفتار سازماني خواهد بود سوم مبناي كليه ارزش

 . گردد گيري رفتار افراد و تعامالت اجتماعي آنان مي فعاليت هاي انسان، ماهيت زمان، فضا، كه مبناي شكل

تـرين مولفـه هـاي سـطح رفتـه و       ترين مولفه هاي سطح فرهنگ به عميق  يلگر فرهنگ سازماني در يك فرآيند دو سويه از بيرونيتحل

در حقيقـت بـراي درك و تبيـين    . كنـد  ترين مولفه هاي سطح فرهنگي حركت مـي  ترين مولفه هاي سطح به بيروني بالعكس از عميق

همينطور نيز نمود . كند سطح  سوم سازمان رفته و دليل هر رفتاري را استخراج و تفسير مي علت هر رفتار و عملي به سراغ مولفه هاي

توانـد از رهگـذر آنهـا     سطوحي كه فرهنگ مي. كند عيني هر باور و اعتقاد و مفروض را در اعمال و رفتار افراد سازماني جستجو مي

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد در شكل نشان داده شده است

  
 ديدگاه شاين در مورد مفروض هاي يك فرهنگ

كه مبناي رفتارهاي عينـي   –از نظر شاين، فرهنگ داراي اليه هاي گوناگوني است كه بنيادي ترين بخش آن همانگونه كه ذكر شد 

هيت زمان، ماهيت فضا و مكان، ماهيت ماهيت واقعيت و حقيقت، ما: اليه مفروض ها است كه با بر شمردن شش مفروض -مي باشد

 ..طبع انسان، ماهيت فعاليت انسان و ماهيت روابط انساني به اين موارد پرداخته است

سطح اول يا 

 ها دست ساخته

هاي  ارزش

 حمايت شده

و يا پايه  سطح  سوم

 مفروضات اساسي

 ساختارها و فرآيندهاي سازماني آشكار

 )كشف رمز آن مشكل است(

 ها ها، اهداف، فلسفه استراتژي

 )يتترجيحات مورد حما(

ضمير ناخودآگاه، باورهاي پذيرفته شده و مورد 

 احترام، ادراكات، افكار و احساسات

 )ها و اقدامات منبع نهايي ارزش(

 سطوح فرهنگ :1شكل شماره

 38: 1382شاين، : مأخذ
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فرهنگ عبارت است از الگويي از مفروض هاي مشترك كه گـروه  : در تعريف رسمي ارايه شده توسط شاين از فرهنگ آمده است

ق پذيري خارجي و هماهنگي داخلي آن را حل مـي كنـد و بـه سـبب عملكـرد و تـاثير       فرا مي گيرد؛ به طوري كه مشكل هاي انطبا

خويش، معتبر دانسته مي شود و از اين جهت به مثابه روش درست ادراك، تفكر و احساس در خصوص آن مشكل هـا، بـه اعضـاي    

 ). ٣٠:شاين( جديد گروه ، آموزش و ياد داده مي شود

 :است كه عبارتند ازاز نظر شاين، فرهنگ داراي سه سطح 

 ). كه آشكارند اما كشف رمز آن ها مشكل است(مصنوع ها يا دست ساخته ها ١- 

 ).كه ترجيح هاي مورد حمايت را بيان مي كنند(ارزش هاي حمايت شده ٢- 

 ) .كه منبع نهايي ارزش ها و اقدام ها هستند(مفروض هاي اساسي و زيربنايي ٣- 

 :نايي، شاين، شش دسته مفروض را به شرح زير بر شمرده استدر بحث مفروض هاي اساسي و زيرب

كه به چيستي حقيقت و چگونگي معين شدن آن در نظر يـك گـروه   » مفروض هاي مشترك راجع به ماهيت حقيقت و واقعيت«١- 

 .مربوط است

مقوله مفهومي و بنياديني است كه براي سخن گفـتن از نظـم و حيـات اجتمـاعي     » زمان«: »مفروض هاي مشترك مربوط به زمان« ٢-

 .خود، آن را به كار مي بريم


 ، 5زمان برنامـه ريـزي و زمـان توسـعه      ٢-٣   ، 4و زمان چند بعدي 3زمان تك بعدي ٢-  ٢،جهت گيري اساسي زمان«  ٢-١-٢  

  6يص زمانافق هاي تشخ

معناي فضـا و مكـان از نظـر فرهنگـي مربـوط مـي شـود بـه حـدود افـراد و نحـوه            : »مفروض هاي مشترك در مورد فضا و مكان«٣-

 : اين مفروض شامل رويكردهاي زير مي شود.روبروشدن با هم 

 ن بدنزبا ٣- ٣،  ):�١٣٨٣:١٨شاين،(كاربردهاي نمادين فضا و مكان ٣-2، فاصله و قرار گرفتن نسبي ٣-١

-
در هر فرهنگ، مفـروض هـاي مشـتركي وجـود دارد در مـورد      : »مفروض ها در مورد ماهيت طبع انسان يا ماهيت وجودي انسان«

چه نوع رفتاري غيرانساني تلقي شده، باعث اخراج فرد از گروه مـي  «و » غريزه هاي اساسي چيستند؟« ، »انسان بودن يعني چه؟«اينكه

 .» شود؟

در اين مفروض نحوه ي ارتباط فرد با محيطي كه در آن بـه سـر مـي بـرد مطـرح مـي       : »رد ماهيت فعاليت انسانمفروض ها در مو«� 

در ايـن زمينـه رويكردهـاي زيـر     . شود و از اين رو اين مفروض بسيار نزديك است به روش مناسب عمل انسان ها در رابطه با محيط

 :مطرح هستند

  جهت گيري انجام عمل �-١

  در بودنجهت گيري  �-٢

  جهت گيري بودن در شدن �-٣


  جهت گيري فعاليت و تعريف نقش �-

 ).�٢٠:همان( محيط/ روابط سازماني �-�

                                                 
Monochronic Time.1  

.Phlychronic Time.  
5. Planning Time and Development Time  
6. Discretionary Time Horizones  
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 :اين مفروض ها بايد بتوانند دو مورد زير را حل و فصل كنند: »مفروض هاي مشترك در مورد ماهيت روابط انساني«�-

 همكارانصميميت، عشق و روابط با .قدرت، نفوذ و سلسله مراتب

 :   در رابطه با اين مفروض ها نيز رويكردهاي زير مطرح مي شوند

  فردگرايي و جمع گرايي -�-١

  مشاركت و درگير كردن  - �-٢

 )35شاين،( ويژگي هاي رابطه هاي ميان نقش ها -�-٣

سـه سـطح بسـيار مهـم     و جهت مشخص نمودن سطوح فرهنگ سازماني از جملـه سـطح ارزشـها كـه يكـي از       با توجه به نظريه فوق

الزم است ابتدا ارزشهاي انساني از ديدگاه غربي و اسالمي مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با مقايسه آنهـا   فرهنگ سازماني مي باشد 

 :به مدلي مناسب دست يافت

 از ديدگاه تئوري پردازان غربي ارزشهاي انسان)الف

ناسازشـكاري ، جـاه طلبـي، خـود محـوري،      : ري فرهنـگ سـازماني عبارتنـد از    ارزشهاي انسان از ديدگاه نظريه پردازان غربـي تئـو  

وفاداري به خود، باالبردن كيفيت زندگي، سود محوري، افزون طلبي ماديات ، جدا از عالئق گروهـي رهـايي از قيـد و بنـد اخـالق      

 :آل و كارمندي مفيد كسي است كه و از نظر آنها انساني ايده .... سنتي و روي آوردن به اخالق سنتي، موفقيت ، كنترل و

 )تيلور(داراي قدرت جسماني باال و رشد فكري اندك باشد 

 .خود محور و داراي ديدگاه ماترياليستي باشد

 .باشد... ناسازشكار، جاه طلب ، وفادار به خود و 

 .مطيع و فرمانبردار صرف بدون تعقل باشد

 .همچون يك ماشين عمل نمايد

 .استقالل طلب باشد

 .جهت بهتر كردن كار خود تالش نمايددر

 .به مسيرهاي شغلي خود وفادار باشد

 .از راه صنعت به كشور خود خدمت نمايد

 .مسيرهاي ترقي را بشناسد و سعي در طي آنها داشته باشد

 .براي سازمان اثر بخشي و كارآيي داشته باشد 

 .به اصول و ارزشهاي اخالقي توجه ننمايد 

 .سكوالر باشد 

 دگاههاي اسالمي در خصوص ارزشهاي انساني و فرهنگ سازمانيدي) ب

با توجه به اينكه هدف اسالم ساخته شدن انسانها و تاسيس حكومت اهللا و خلقت انسـان مـي باشـد لـذا بحـث ارزشـها بسـيار اهميـت         

از بعد مادي نيست بلكه با توجـه   اصوالً انسانها داراي دو بعد مادي و معنوي هستند و اهميت بعد معنوي نه تنها كمتر. خواهد داشت 

 .به هدف اعالي حيات همه انسانها بعد معنوي اهميت بيشتري دارد

يعني هيچ تفاوتي از برخورداري از حيات معقول . در اسالم تمام انسانها برابر و هيچ يك در اين خصوص ترجيحي بر ديگري ندارند

ن نيست كه مدير يك مجموعه از حيـات معقـول بهـره منـد باشـد ولـي       بين يك مدير و يك عضو ديگر سازماني وجود ندارد و چنا

اين بزرگترين ظلـم و تعـدي   . يك عضو عادي تا حد يك گوريل باهوش كه امثال تيلور درباره كارگران تعبير نموده اند تنزل نمايد
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مقدمه اي براي توسعه بينشهاي الهي  بنابراين از ديدگاه اسالمي منافع مادي در جهت مصالح انساني و. بر شرف و حيثيت انسان است

 . و ترويج ارزشهاي معنوي قرار مي گيرد

البته اگر ارزشهاي عالي فرهنگ سازماني در سازمانها توسعه پيدا كند، خود منجر به كاهش هزينه و افزايش سود آوري نيز مي شود 

افراد بوجود مي آيد و ايـن مهـم، ضـمن رشـد و تعـالي      زيرا در فرهنگ اسالمي با تقويت روحيه تقوا، عامل كنترل كننده دروني در 

لذا با توجه به اين موضوع در فرهنگ اسالمي مدير نقش تربيتـي نيـز بـه    . معنوي انسانها، منجر به كاهش هزينه هاي مربوط مي گردد

 )56زارعي متين،(. سازد عهده دارد و تاثيري كه مدير بر روح و روان همكاران خود دارد موقعيت تربيتي آنها را هرچه بيشتر مي

 ارتباط علوم كاربردي و اديان

وجـود دارد و طبعـاً در مـورد مـديريت هـم      ) بويژه دين اسـالم (و ميان اديان ) بويژه علوم كاربردي( مهمترين ارتباطي كه ميان علوم 

راه تـاثير نظريـات اسـالمي پيرامـون     رابطه اول از . صدق مي كند، رابطه جهان بيني اسالمي و نظام ارزشي اسالم با علوم انساني است

هستي شناسي و انسان شناسي به عنوان اصول موضوعه در علوم انساني و از جمله مديريت تجلي مـي كنـد و رابطـه دوم  از راه تـاثير     

 . ارزشهاي اسالمي در تعيين اهداف و خط مشي ها و روشهاي عملي ظاهر مي شود

و ) ص(ن بيني اسالم مورد توجه قرار گيرد و سيره اولياء دين خصوصاً شخص رسول اكرم لذا الزم است در ابتدا مباني فكري و جها

 )6شريعتي،(. ، مورد توجه جهت بررسي ارزشهاي اسالمي قرار گيرد) ع(اميرالمومنين 

مان در نظـر  الگوهاي اساسي رفتـار در سـاز   -3ارزشها  -2اعتقادات وباورهاي اساسي  -1در اينجا فرهنگ سازماني شامل سه سطح ،

 . گرفته شده كه ارزشها از اعتقادات و باورهاي اساسي ريشه گرفته و برالگوهاي رفتاري در سازمان تاثير مي گذارند

 واقعيت انسان در جهان بيني اسالمي وقرآن

. و مرموزتراسـت  در اين جهان بيني، انسان تنها يك حيوان راست قامت دو پاي سخنگو نيست و از نظر اسالم و قرآن بسيار ژرف تر

در قرآن عاليترين مدحها و بزرگترين نكوهسش ها در باره انسان آورده شده است او از آسمان و زمين و فرشته برتر در عين حـال از  

از نظر قرآن انسان موجودي اسـت كـه توانـايي دارد جهـان را مسـخر خـويش سـازد و        . ديو و چهار پايان پست تر شمرده شده است

خدمت خود بگمارد و هم مي تواند به اسفل سافلين سقوط كند و اين خود انسان است كه بايد دربـاره خـود تصـميم    فرشتگان را به 

 . بگيرد و سرنوشت خويش را نهايي نمايد 

 ارزشهاي انسان از نظر قرآن

ظور ايـن اسـت كـه انسـان مـي      منظور اين نيست كه خدا نياز به جانشين داشته باشد من(، ) 165/انعام(انسان خليفه خدا در زمين است 

اين امر مهم بايد مانند يـك بـاور راهنمـا جهـت دهنـده      ) تواند آنقدر ارزش وجودي پيدا كند كه مقامش هم رتبه جانشين خدا شود

 .باورهاي روز مره باشد 

 )ء كلهاو علم آدم االسما 31/بقره. (ظرفيت علمي انسان، بزرگترين ظرفيتي است كه يك مخلوق ممكن است داشته باشد

 . انسان فطرتي خدا آشنا دارد، در عمق وجدان خويش به خداوند آگاهي دارد

 )خدا انسان را از گل آفريد و از روح خود در آن دميد. ( در سرشت انسان تركيبي از ماده و معني و جسم و جان وجود دارد

خداوند امانت خود را بر آسمانها، كوهها و زمين عرضـه   8سوره احزاب آيه .... انسان شخصيتي مستقل و آزاد دارد، امانتدار است و 

 .كرد نپذيرفتند اما انسان بار امانت را به دوش كشيد

 ” اهميت واالي اين موضوع در انگيزه ” تطمئن القلوب ... اال بذكرا) 28/رعد . (انسان جز با ياد خدا با چيز ديگري آرام نمي گيرد

نها خدا را بپرستد و فرمان او را بپذيرد در اسالم فلسفه اساسي خلقت انسان رسيدن به كمـال بـه   خداوند انسان را آفريد تا با شناخت ت

 ) تمامي اعمال و كارهاي انسان مي تواند نوعي عبادت باشد. ( واسطه شناخت حقيقي و نيايش به مقام خداوند است
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 . د خود را فراموش مي كندانسان جز با پرستش خداي خويش خود را نمي يابد و اگر خدا را فراموش كن

 : از طرفي در قرآن انسان با مشخصات فوق مورد بزرگترين نكوهشها و مالمتها قرار گرفته است 

عجـول و  ) 70/علـق ( وقتي بي نياز باشـد طغيـان مـي كنـد     ) . 64/حج(، او ناسپاس است ) 72/احزاب( او بسيار ستمگر و نادان است 

 ) 100/اسراء( چشم تنگ است ) 19/ معراج ( ه شده است حريص آفريد) 11/اسراء(شتابگر است 

به نظر قرآن مجيد انسان همه كماالت بالقوه را داراست و بايد آنها را به فضيلت برساند و اين خود انسـان اسـت كـه بايـد سـازنده و      

در راه خـدا بـر مـي     شرط اصلي وصول انسان بـه كمـاالت ايمـان اسـت كـه از آن تقـوا ، عمـل صـالح و كوشـش         . معمار خود باشد

 ).179/اعراف(خيزد

 

 مقايسه ارزشهاي فرهنگ سازماني ازديدگاه اسالم و نظريه پردازان مديريت

الگوي فرهنگ سازماني در هر جامعه به طور كلي تابع جهان بيني حاكم در جامعه و متكي بر نوعي اعتقاد و ارزيابي در مورد جهان 

 . تو هستي و هدف از خلقت جهان و انسان اس

بنابراين در اين فضاهاي ذكر شده انديشمندان مديريت و فرهنگ با ذهنيت هاي خود به بحث فرهنـگ سـازماني پرداختنـد غافـل از     

و همـين باعـث شـد كـه ايـن فرهنگهـاي سـازماني عليـرغم اينكـه در پـاره اي مـوارد در            . اينكه به ارزشها واقعي انسان توجه نماينـد 

ي منطبق بر آنها موفق بود در ساير كشورها خصوصاً كشورهاي مذهبي و سنتي علي الخصوص در كشورهاي خاص با جهان بيني ها

توجه سازمانهاي ايرانـي و  .جدول زير نشان دهنده و تاييد كننده موضوع فوق مي باشد . كشورهاي آسيايي كاربرد مفيد نداشته باشد

جمله توجه به مولفه هاي اسالمي زير در تعريف و تبيـين فرهنـگ    سازمانهاي كشورهاي اسالمي به مولفه هاي فرهنگي بومي آنها از

نمونه بسيار عيني كه مي توان نام بـرد  . سازماني خود به نحو بسيار موثري مي تواند در توانمند سازي و پيشرفت آنها نقش داشته باشد

ضمن حفظ مولفه هاي سنتي ،مذهبي خود بـه  سازمانهاي برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا مانند ژاپن مي باشند كه توانسته اند 

 .سوي نوآوري و توانمندي حركت نموده و موفق شوند

 
 مقايسه ارزشهاي فرهنگي در اسالم و ساير مكاتب

                                    ارزشهاي ساير مكاتب  ارزشها در اسالم

 )آمريكايي-اروپايي-ژاپني(

ي از منكـر، برگـزاري و شـركت در    امر به معروف و نه -تقوي الهي

نماز جماعت ، عدالت و انصاف ، وفاي به عهد، صداقت، توكـل بـه   

خــدا، اخــالص ، تنظــيم ايــام شــور و مشــورت ، هــدايت و حمايــت  

مديريتي ، احساس مسئوليت، تعاون و همكـاري ، سـعه صـدر،متعهد    

ــط      ــي، روابـ ــخت كوشـ ــص، خودنظارتي،سـ ــداف، تخصـ ــه اهـ بـ

 شويق خالقيت، نظم، انضباطصميمي،حسن خلق،نظام ت

تعهد به كاركنان، ارزيابي ، مسيرهاي ترقـي، كنتـرل تصـميم    

گيري، مسئوليت، توجه به افراد، خدمت ملـي از راه صـنعت،   

انصاف ، همنوايي و همكاري،تالش براي بهتر كردن،ادب و 

تـا   1970افتادگي،سازگاري و جذب، حـق شناسـي در سـال    

لبي، سخت كوشي وفـادار  عملگرايي، موفقيت،جاه ط: 1980

 به خود و مسير شغلي

واقع نگري، حق مداري،كمال جوئي، خدا محوري، : در نهج البالغه

 .انسان مداري

 است) ع(كه شاخصه ي تمام رفتارهاي فكري و عملي امام علي
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 :نتيجه گيري

ارزشهاي فرهنگ سـازماني مكاتـب و مـورد    با توجه به مباحث ذكر شده در فوق و مقايسه هاي انجام شده مالحظه مي گردد كه در 

استفاده سازمانهاي كنوني كمتر از مولفه هاي ارزشهاي اسالمي استفاده شده است و اين در حالي است كه مولفه هاي ديگر موجـود  

لفـه هـاي   داشتن مدلي مناسب و موثر براي سازمانهاي ايراني اسالمي بايسـتي ضـمن اسـتفاده از مو   جهت .نيز همين وضعيت را دارند 

در غير اينصورت . مثبت مطرح در ساير ديدگاهها و بومي سازي آنها مولفه ها و شاخص هاي فرهنگ اسالمي نيز مد نظر قرار گيرند

تناقضات و تضادهاي موجود ميان ارزشها و باورهاي رايج در سازمان و فرهنگ سازماني حاكم نه تنها منجر به دگرگشـت و تحـول   

   . اي منفي نيز بدنبال خواهند داشتنخواهد شد بلكه پيامده
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