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  چکیده 

هاي کاري در بخش خدمات دولتی ایران در چارچوب نظام ارزشی اسـالم   هدف اصلی این پژوهش ارایه مدل مناسب ارزش
هاي کـاري در بخـش خـدمات دولتـی ایـران در       ارزش يها ابعاد و مؤلفه: عبارت است ازسؤال اصلی این پژوهش . باشد می
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    مقدمه

و مجموعـه   شـود  ستهینگر ها گروهافراد و  ید به عنوان اعتقادات اساسنتوان ها می ارزش

کـه مـا در    ییهـا  کنند و مرجع قضـاوت  می تیهستند که اعمال ما را هدا ییدهایدها ونبایبا

ـ انگهـا،   نگرش يمبنا ها ارزش. هستند، میکن می گرانیباره خود و د زش و رفتـار هسـتند و   ی

ـ ماه یتوانـد بـه بررسـ    می ن درك آنهایبنابرا. ک جامعه هستندی یات اساسیفرض يمبنا ت ی

، 1999و همکـاران،   1کـاکس (ل دهنده رفتار کمک کند کدهاي تشکیو  ها ها، فعالیت نگرش

آن توافـق وجـود    یژگـ یو 5بـر   ات ارزشیـ کند که در ادب می انیب)1994(شوارتز). 540ص 

 يهـا  ا حالـت یـ مطلـوب و   یینها يها دار است که به حالتیک اعتقاد پایک ارزش ی. دارد

ـ کننـده انتخـاب    تیباشـد و هـدا   مـی  خـاص  يها تیرفتار مرتبط است که فراتر از موقع ا ی

 بنـدي  رتبه ها ارزشر ینسبت به سا، تیله اهمیوسه باشد و ب می عیافراد و وقا، رفتار یابیارز

، 2008و همکاران،  2سونگ( ارزش را شکل دهد يها تیاز اولو یستمیک سیشده است تا 

ـ ) 1999(نورمن). 542ص  نش و انتخـاب  ین افـراد بـه نحـوه گـز    یمعتقد است که تفاوت ب

ـ کنند تـا اهم  می به ما کمک ها ارزش. دارد یآنها بستگ يها ارزش هـا را   انتخـاب  یت نسـب ی

کننـد   مـی  شوند و به عنوان وجدان عمل ی میبه زندگ یبخش معناآنها موجب . میکن یابیارز

  ). 11 – 10، ص 2009، 3اذر( کنند می جادیا بد بودن را در ذهن ما ایو احساس خوب 

در  محققانن یب یاما توافق، باشد می در حال رشد يکار هاي ارزشات یچه ادباگر 

را به عنوان  يکار هاي ارزش)1970( 4سوپر. صورت نگرفته است يکار هاي ارزشف یتعر

 مطلوب خود را در آن جستجو کند يازهایکند تا ن می ک فرد جستجویداند که  ی میهدف

داند که  ها می زهیاز انگاي  را طبقه يکار هاي ارزش )1982( 6تریف). 876، ص 2008، 5لی(
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مربوط به توسعه  هاي فعالیتختن تفکرات و یبرانگ يعملکرد برا يبه عنوان استانداردها

ت یرضا يامدهایرا به عنوان پ يکار هاي ارزش)2002( 1براون. رود می به کار یر شغلیمس

 دا کنندیر شدن در کارشان به آن دست پیق درگیداند که افراد انتظار دارند از طر می بخش

 ییها تیا اولویحات یترج يکار هاي ارزشور معتقد است که یپر). 321، ص 2008، 2چو(

ي ها ارزش محققان ).701، ص 2006، 3ویث( ح دهدیل دارد آنها را ترجیهستند که فرد تما

 دانند می ت کاریفرد از معنا و اهم یانتزاعهاي  یابیارز ي کاري راها ، ارزشکاري پروتستان

  ).224، ص 1997، 4داس(

هاي کاري استانداردهاي ارزیابی مرتبط با کار یا محیط کـار هسـتند    به طور کلی، ارزش

هـا   دهند که چه چیزي درست است یا اهمیت و ترجیح براي فعالیـت  که افراد تشخیص می

 6تا ترجیحات 5کاري طیفی از اخالقهاي  به زعم داس، ارزش. کنند یا پیامدها را ارزیابی می

هایی براي تشخیص خوب دیعنی یک سر طیف شامل اخالقیاتی هستند که استاندار. هستند

چنـین   هـم . باشـد  و بد هستند و طیف دیگر آن ترجیحاتی هستند که شامل خوب و بد نمی

هـاي   تـا ارزش ) صداقت، انصـاف (هاي کاري توافق جمعی هاي کاري طیفی از ارزش ارزش

 هـاي  ارزش). 87 – 86، ص 1999اس و همکاران، د(باشد  می) امنیت شغلی(کاري شخصی

 قات نشـان یبه عنوان مثال تحق. ار باشدذرگیتواند بر رفتار فرد در کار و عملکرد تاث ي میکار

ی مـدت  طـوالن  يبا سـاعات کـار  ، و قدرت ییگرا تیموفق يکار هاي ارزشن یدهد که ب می

  ).84، ص 2006و همکاران،  7فریز(ارتباط مثبت وجود دارد 

از  هـا  ارزش. مختلف متفاوت است يها فرهنگ در ها ارزشن است که یارمهم اینکته بس

عملکـرد سـازمانی تاثیرگـذار    و  يرند و بر نگرش و رفتار فردیگ نشأت می یاساس يباورها

و  یبا مفروضات اساسـ  ها ارزشن یارتباط ب 1 شکل. ) 302ص، 1388، نیمت یزارع(هستند

  . دهد می را نشان يرفتار يالگوها
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شایسـته اسـت در    ،باشـد  مـی  حاکم در کشـور مـا اسـالم    ینکه نظام ارزشیبا توجه به ا

کـاري   هـاي  ارزشمورد  در ودنظر قرار گیرد وراسالم م ینیب جهان يکار هاي ارزش یطراح

  . ردیقات معتبر وجامع صورت گین فرهنگ تحقیخاص ا

  
  ها با مفروضات اساسی و الگوهاي رفتاري در سازمان ارتباط بین ارزش: 1شکل

  )303، ص1388، زارعی متین: (منبع

در نظام ارزشـی اسـالم   . برخوردار استاي  کار در مبانی دینی و ملی ما از جایگاه ویژه

مساوي و برتـر از  ، و سرافرازي در آخرت عامل رضایت خدا، کار مساوي جهاد در راه خدا

با توجه به اینکه فرهنـگ دینـی   . )23، ص1385، خنیفر(باشد می عبادت و نشانه مومن بودن

متاسفانه فرهنگ کار موجود در کشور ما با باورهـاي  ، باشد می و ملی ما مشوق کار و تالش

مـوزش ابعـاد و   آ: دباشـ  مـی  تحقیق حاضر از جهاتی حایز اهمیت. دینی و ملی متضاد است

موجب تقویت باورهـاي  ، به کارکنان و مدیران، شناسایی شده در قالب یک مدلهاي  مؤلفه

سازي محیط کاري و سـازمانی   شود که به سالم ها می ارزشافراد سازمان و نهادینه شدن این 

 کند و موجب بـروز رفتارهـاي کـاري مثبـت در جهـت بهبـود عملکـرد سـازمان         می کمک

ي کاري را ها ارزشتوانند میزان  می مدیران سازمان با استفاده از این مدل چنین مه. گردد می

، آموزشی در راستاي توسعه منابع انسانیهاي  و با برنامه در سازمان مورد سنجش قرار دهند

ي هـا  ارزشبا توجه بـه اینکـه بخشـی از     چنین هم. ي کاري مطلوب را نهادینه کنندها ارزش

کـه   نجـایی آي کارکنان در کـار اشـاره دارد و از   ها مطلوببه نیازها و کاري در مدل تحقیق 

و  یتعهـد سـازمان  ی، ت شـغل یکارکنـان مثـل رضـا    يکـار  هـاي  نگرشي کاري بر ها ارزش

کنـد تـا    می ران کمکیکارکنان به مد يکار هاي ارزشدرك شفاف ، ار استیرگذتاث يوفادار

Behavior Patterns  
 

Values 

Basic Assumptions 

 يالگوها

 ها ارزش

  مفروضات اساسی
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ـ  کارکنـان و دسـت   يازهـا ین وردنآبـر  يرا بـرا  یاثربخش منابع انسـان  يها استیس بـه   یابی

، ص 2008چـو،  (هـاي آنـان تـدوین کنـد      تناسب با ارزشت بخش میرضا يکار يامدهایپ

به خصـوص در   يارک هاي ارزشنه یپارچه در زمیکمدل  یکبا توجه به عدم وجود ). 320

شـه در مفروضـات و   یر هـا  ارزشه کـ نیکشور و در بخش خدمات دولتی و بـا توجـه بـه ا   

بـا توجـه بـه ضـرورت سـهم       چنـین  هـم جامعـه و فرهنـگ دارنـد و     یک یاساس يباورها

ال ؤتحقیق حاضر را بـا سـ   ،برآن شدند ، محققانق حاضر در حوزه پژوهشیتحق 1تکمشار

ي کاري در بخـش خـدمات دولتـی در چـارچوب نظـام      ها هاي ارزش مؤلفهابعاد و  "اصلی

  . انجام دهند "باشد می ارزشی اسالم چه

 پیشینه پژوهش

قـات  یسـوابق تحق ي، کار هاي ارزشه چند نمونه مطالعات در مورد ین بخش با ارایدر ا

  . قرار خواهد گرفت یمورد بررس يکار هاي ارزشمربوط به  خارج از کشور

 سوپر يکار هاي ارزشفهرست 

. هاي کـاري اسـت   ترین ابزارها براي سنجش ارزش هاي کاري سوپر از متداول فهرست ارزش

کنـد تـا    گیرند و اهـدافی هسـتند کـه فـرد جسـتجو مـی       ها از نیاز نشأت می رزشطبق نظر سوپر ا

در میـان  . هـاي کـاري در نظـر گرفـت     مؤلفه بـراي ارزش  15سوپر . نیازهاي خود را برآورده کند

گیـرد، فهرسـت    هـاي کـاري مـورد اسـتفاده قـرار مـی       ابزارهاي متفاوتی که بـراي سـنجش ارزش  

هـاي   هـاي ارزش  براي سـازمان دادن بـه ویژگـی   . باشد آن میهاي کاري سوپر، مشهورترین  ارزش

. هــاي کــاري ســوپر ارایــه دادنــد بنــدي مختلفــی از ســاختار ارزش کــاري ســوپر، محققــان طبقــه

هاي تحریک یا چالش فکري، نوع دوستی، زیبـایی، خالقیـت،    هاي کاري سوپر شامل مؤلفه ارزش

مدیریت، موفقیت، درآمد اقتصادي، پرستیژ، استقالل، امنیت، روابط سرپرسـتی، روابـط اجتمـاعی،    

هاي کـاري بـراي    سوپر مدعی است که فهرست ارزش. . باشد شرایط کار، تنوع و شیوه زندگی می

  ).332 – 321، ص 2008چو، (اشخاص در همه سطوح سنی و آموزشی کاربرد دارد 

                                                        
1. Participation  
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  )11 – 9، ص 2000اسلینگر، : (منبع سوپر يکار هاي ارزش: 1جدول

هاي  فهرست ارزش

کاري 

  (WVI))1973(سوپر

  تعریف متغیرها

  .کند تا به رفاه دیگران کمک کند دهد در آن به دیگران کمک کند و فرد را قادر می میکاري که به فرد اجازه  1یدوست نوع

 .خلق کند ییبایو در جهان ز د کندیبا تولیز يزهایدهد تا چ می اجازه که به فرد يکار  2ییبایز

  3تیخالق
د یجدهاي  دهیاا ی کند ید طراحیمحصوالت جد، د ابداع کندیجد يزهایدهد تا چ می اجازه که به فرد يکار

 .توسعه دهد

  .د را فراهم کندیجد يزهایچ یو چگونگ ییچرا يریادگیتفکر مستقل و  يبرا یکه فرصت يکار  4يچالش فکر

 .کاري که به فرد اجازه دهد که در قلمرو شغلی خودش آزادي داشته باشد، خود تصمیم بگیرد و رییس خود باشد  5استقالل

 .ندیخود را بب يج تالشهایفرد بتواند نتا، ده استیبه اتمام رسان یرا به خوبن احساس که فرد کار یا  6تیموفق

  .گران آن کار را مهم بدانندیگران شهرت و آوازه داشته باشد و دیدگاه دیکه از د يکار  7ژیپرست

  .داشته باشد گران اقتداریبر د، کند يزیگران برنامه رید ين امکان را فراهم کند که برایکه به فرد ا يکار 8تیریمد

  .باشد یخوب کاف یک زندگی يباشد و برا یزندگهاي  نهیهز گوي ، جوابداشته باشد یکه پول خوب يکار 9يدرآمد اقتصاد

  10تیامن
مطمئن ، ن شغل را جفظ خواهد کردیشه اینکه شخص مطمئن باشد همیا، شغل بلند مدت باشد يدوره تصد

  .واگذار خواهد شد يدر سازمان به و يگرید يشغلها، ن شغلیباشد که در صورت از دست دادن ا

  11يط خوب کاریشرا
ا پر سرو یسرد  یلیخ، گرم یلیخ يجا، داشته باشد یامکانات مناسب، ط خوب انجام شودیکه تحت شرا يکار

  .صدا نباشد

                                                        
1. Altruism  
2. Esthetics 
3. Creativity 
4. Intellectual simulation 
5. Independence 
6. Achievement 
7. Prestige 
8. Management 
9. Economic return  
10. Security 
11. Surroundings 
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هاي  فهرست ارزش

کاري 

  (WVI))1973(سوپر

  تعریف متغیرها

 .و با مالحظه است یانجام شود که رفتار منصفانه دارد و منطق یکس یکار تحت سرپرست  1 یروابط سرپرست

  2یروابط اجتماع
باعث شکل . با کارکنان را به همراه داشته باشد) یروابط اجتماع(ک شخص تماس و برخوردی يکه برا يکار

  .با همکاران شود یدوست يریگ

  .کند و هر طور که دوست دارد باشد یکه به فرد اجازه دهد که هر طور که دوست دارد زندگ يکار  3یوه زندگیش

  4وعتن
رات ییتغ، ن را انجام ندهدیک کار روت، یف را انجام دهدیاز وظا یکه به فرد اجازه دهد تا انواع متفاوت يکار

  .را به همراه داشته باشد يقابل انتظار

 نه سوتایت میاهم نامه پرسش

نـه سـوتا توسـط    یق شغل میاز پروژه تطب ینه سوتا به عنوان قسمتیت میاهم نامه پرسش

توسعه داده شد که مبتنـی بـر تئـوري تطبیـق کـار بـود کـه        ) 1984(دیویسالفکوویست و 

هـا را بـه    الفکوویست و دیویس، ارزش. کرد تعامالت بین فرد و محیط کاري را بررسی می

به زعم آنها رضایت کارکنـان  . هاي کاري مطابقت دارد کننده دانند که با تقویت عنوان نیاز می

. کننده که به وسیله محیط کاري ارایه شده اسـت  و تقویت تابعی است از تطابق بین نیاز فرد

ط خـاص  یشـرا (کارهاي  کننده تیهستند که با تقو ییازهاین يکار هاي ارزش طبق این نظریه

 20سـوتا   مینـه نامه اهمیـت   پرسش. ق داردیتطب) از هستندیط کار که بالقوه ارضا کننده نیمح

ارزش کـاري   6هـاي شـغلی در    کـه ایـن نیـاز    کنـد  گیري می نیاز شغلی فرد را در کار اندازه

 انـد  مقام، نوع دوستی و استقالل دسته بنـدي شـده   موفقیت، آسودگی و آسایش، موقعیت و

  ).64، ص 2003، 5لیونز(

  يحات کاریاس ترجیمق

کنــد چــون وي  هــاي کــاري از واژه ترجیحــات اســتفاده مــی پریــور در تعریــف ارزش

                                                        
1. Supervisory relations 
2. Associates 
3. Way of life 
4. Variety 
5. Lyons 
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ح یکه افراد دوسـت دارنـد در کارشـان تـرج     داند میهاي کاري را با چیزهایی مرتبط  ارزش

ـ مق. ا بـد بـودن آن فکـر کننـد    ی خوبدر مورد  اینکه يدهند به جا  يحـات کـار  یاس ترجی

، 3پـول ، خالقیـت ، 2اي خودتوسعه، 1همکار، استقالل: باشد که عبارتند از می عامل 12شامل

5فیزیکـی  فعالیـت ، امنیت، دوستی نوع، پرستیژ، 4زندگی سبک
 و کـاري  خـوب  شـرایط ،  

  ).222، ص 1997داس، ( مدیریت

 پروتستان ياخالق کار

 يجمـع آور  يبـرا  یهات اخالقـ یکه اخالق کار پروتستان توجپیشنهاد کرد )1958( وبر

اسـت   ییک موهبت خدایکار ، در اخالق پروتستان يدگاه ویطبق د. دهد می هیثروت را ارا

ف کننده فرد در اخـالق پروتسـتان از   یتوص هاي ویژگی. خدا انجام شود يرضا يد برایو با

عـالوه بـر   . باشـد  می 9ییو فردگرا 8یخود نظم، 7يزگاریپره، 6ینظر وبر شامل سخت کوش

کردند کـه   ییپروتستان را شناسا يکار هاي ارزشابعاد  زین. . . . و 10وبر، محققانی مثل ولک

 هـاي  ارزشش یمـا یپ. )224، ص 1997داس، ( هرت داردشـ  11يکـار  هاي ارزشش یمایبه پ

  : ر استیافته است که شامل موارد زیل یتشکمؤلفه  6از  يکار

 فعال بودن در کار، ادیر کردن خود درکار در حد زیل به درگیتما: 12اولویت فعالیت

مند است و  ف سازمان عالقهیکه فرد در کار به همکاران و وظا يحد: 13مشارکت شغلی

 . مشارکت داشته باشد مات مرتبط به کاریل دارد که در تصمیتما

                                                        
1. Co-worker 
2. Self-development 
3. Money 
4. Life style 
5. Physical activity 
6. Industriousness 
7. Asceticism 
8. Self discipline 
9. Individualism 
10. Wollack 
11. Survey of work values(SWE) 
12. Activity preference 
13. Job involvement 
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 ک فـرد در بـه دسـت آوردن پـول در شـغل قـرار      یکه  یارزش: 1نگرش به سمت درامد

 . دهد می

 ت و لذت فرد از انجام دادن کار به نحو احسنیرضا: 2سربلندي در کار

 . ل داردیدوستان و فام، گرانیدگاه دیکه شغل از داي  شهرت و آوازه: 3موقعیت اجتماعی

 يو بـاال بـردن اسـتانداردها    یل به بـاال رفـتن در سـطوح شـغل    یتما: 4تالش رو به جلو

 ).2006و همکاران،  5شیپ دهاناسارن(ی زندگ

 نوین و مگ لیراول يحات رفتاریترج

هایی  ارزش. ردکتوان به دو قسمت تقسیم  ها را می راولین و مگ لینو معتقدند که ارزش

و  6مگ لینو( باشند می که افراد دارا یومعم هاي ارزشدارند و که افراد در یک شی یا پیامد 

 کـه افـراد دارا   یعمـوم  هاي ارزشنو ین و مگ لیطبق نظر راول). 353، ص 1998همکاران، 

مطـرح  )1973(چ یباشند که توسـط روکـ   می 8 ییو نها 7يا لهیوس هاي ارزششامل  ،باشند می

دست یابـد  ک فرد در تالش است به آن یهستند که  ییاهداف نهایی، نها هاي ارزش. دیگرد

چ یروکـ . رفتار هستند مثل صداقت يها حالتهاي ابزاري  ارزش. مثل خرد یا زندگی آسوده

ـ  است که دست ییکننده رفتارها فیتوص يابزار هاي ارزشاظهار داشت که  بـه اهـداف    یابی

را معتقـد  یز ،دندنوع دوم تمرکز کر هاي ارزشنو به ین و مگ لیراول. کند می لیرا تسه یینها

نـوع دوم بهتـر اسـت چـون آنهـا       هـاي  ارزشتمرکـز بـه    یل اجتمـاع یبودند که جهت تحل

). 353، ص 1998مگ لینـو و همکـاران،   ( دهند می هیرا در مورد فرد ارا تري بیشاطالعات 

کار کـه   9مختلف رفتار يها حالت يحات برایرا به عنوان ترج يکار هاي ارزشن آنها یبنابرا

                                                        
1. Attitude toward earning 
2. Pride in work 
3. Social states 
4. Upward striving 
5. Dhanasarnship 
6. Meglino 
7. Instrumental  
8. Terminal  
9. Various modes of behavior 
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 يهـا  شیرا گـرا  يکـار  هـاي  ارزشآنهـا  . کننـد  مـی  فیتعر، مطلوب است یاجتماعاز نظر 

آنهـا  ). 223، ص 1997داس، ( ش داده شـود یط کار نمایتواند در مح می دانند که ی میعموم

عبارتند کردند که  ییرا شناسا يکار هاي ارزشا یمطلوب  يطبقه رفتارها 7ق خود یدر تحق

و  5گـران یکمک بـه د ، 4یشیمثبت اند، 3کارسخت، 2صداقت، 1گرانید ارتباط با، تیموفق: از

  ).397، ص 1997جورج و همکاران، ( 6انصاف

 تحقیقشناسی  روش

  روش تحقیق و ابزار گردآوري اطالعات 

هـدف  . باشـد  مـی  تحقیـق بنیـادي  ، تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق و نوع اسـتفاده 

، سرمد و دیگران(مینه خاص استتحقیق بنیادي افزودن به مجموعه دانش موجود در یک ز

 ي کـاري در ها ارایه مدل ارزشبا توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر در پی . )79ص، 1384

ي کـاري  هـا  ارزشو به دنبال افزودن دانـش در ادبیـات   باشد  شرایط نظام ارزشی اسالم می

ـ  ، از نظر نوع گردآوري اطالعات تحقیـق حاضـر  . باشد می تحقیق بنیادي، است ق یـک تحقی

از ترکیبـی از  ، در تحقیق حاضر جهت جمع آوري اطالعات. زمایشی استآتوصیفی و غیر 

در بخـش  ، و میدانی استفاده گردید که چگونگی گـردآوري اطالعـات  اي  مطالعات کتابخانه

  . گردد می فرایند طراحی مدل تحقیق به تفصیل تشریح

  گیري جامعه آماري تحقیق و روش نمونه 

چنین آگـاه بـه    و همخبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع ، حاضرجامعه آماري تحقیق 

دسـته اول  . باشند می خبرگان شامل دو دسته در این تحقیق. باشند بخش خدمات دولتی می

هسـتند کـه    خبرگان مذهبی و روحانی آشنا به موضوعات مدیریتی و بخش خدمات دولتی

                                                        
1. Concern for others 
2. Honesty 
3. Working hard 
4. Positive outlook 
5. Helping others 
6. Fairness 
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این خبرگان . ادندد ياریایط اسالم ي کاري در شرها هاي ارزش مؤلفه ییمحقق را در شناسا

. آشنا به مباحث مدیریتی بوده و اغلب آنها تحصیالت آکادمیک در رشته مـدیریت داشـتند  

بودنـد یـا    نیـز  هـاي دولتـی   بعضی از خبرگان روحانی داراي مسوولیت در بخـش  چنین هم

 شتههستند که متخصص در ر یدسته دوم خبرگان. تجربه مسوولیت در بخش دولتی داشتند

آشنا بـه مباحـث دینـی و     این خبرگان. بودند یو منابع انسان یرفتار سازماندولتی، ت یریمد

مذهبی نیز بودند و بعضی از آنها تالیفـاتی را در پیرامـون موضـوعات مـذهبی و مـدیریت      

استفاده  1در این تحقیق جهت شناسایی خبرگان تحقیق از روش گلوله برفی. اسالمی داشتند

هاي پیدا کردن مصاحبه شوندگان در تحقیق کیفـی اسـتفاده از    بهترین روش یکی از. گردید

الزم اسـت  . در این روش توانایی ایجاد ارتباط نقـش اساسـی دارد  . روش گلوله برفی است

توانـد   پیـدا کـردن نقطـه شـروع مـی     . کنندگان براي همکـاري جلـب شـود    تا تمایل شرکت

لوله برفی حرکـت از یـک مـورد بـه مـورد      در روش گ. ترین رکن ورود به میدان باشد مهم

انتخاب نمونه، ). 130، ص 1387فلیک، ( گیرد هاي همان مورد صورت می دیگر با راهنمایی

بهتر است از کسانی باشد که تجربه زیادي از مساله مورد بررسی دارند تا هم بتوانند فرآینـد  

، 1387فلیـک،  ( انـد  را توضیح دهند، هم تجربه، هم احساس و هم معنـایی کـه درك کـرده   

اي بـه صـورت بـاز و     نامـه  در این پژوهش بعد از شناسایی خبرگان، پرسش). 144-143ص

. بسته در اختیار آنها قرار گرفت و به طور همزمـان بـا خبرگـان مصـاحبه صـورت گرفـت      

د اشباع اطالعاتی صـورت گرفتـه اسـت و    یرس که به نظر مییافت ها تا جایی ادامه  مصاحبه

حجم نمونه از قبـل  در این تحقیق  نیبنابرا. شود ها مشاهده نمی در مصاحبه مفاهیم جدیدي

نفـر   40 ،در مجمـوع . گردیدبه اشباع حجم نمونه مشخص  دنیمشخص نبوده و هنگام رس

  . نفر روحانی بودند 18از خبرگان مورد تحقیق قرار گرفتند که از این تعداد 

 مدل مفهومی پیشنهادي تحقیق

 در مورد کار پیشینه پژوهش و نظام ارزشی اسالممطالعات مربوط به 

اطالعـات مربـوط بـه مطالعـات      يبخشی از گردآور، پژوهش یمدل مفهوم یدر طراح

                                                        
1. Snowball sampling 
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مطالعـه  ، نشـریات تخصصـی  ، هـا  تـاب ک یه شـامل بررسـ  کـ باشد  ي میو اسناداي  تابخانهک

اطالعـاتی و  هـاي   از طریق جستجو در پایگـاه بودند که  مرتبط با موضوع محققانتحققیات 

 يارکـ  هـاي  ارزشنه یشـ یدر مـورد پ اي  در ابتدا مطالعه گسـترده . صورت گرفتها  کتابخانه

و هـا   شـد و گونـه   یمرتبط با موضـوع بررسـ   يترکمقاله و چند تز د 30انجام شد و حدود 

بـا توجـه بـه مطالعـات     . ق قرار گرفتینه موضوع مورد مطالعه عمیقات مختلف در زمیتحق

سـپس  . دیاستخراج گرد يارک هاي ارزشرامون یر پیمتغ 40حدود  گرفته صورت یالملل نیب

و . قرار گرفت یاسالم مورد مطالعه و بررس ینظام ارزش یدر مبان يارک هاي ارزشموضوع 

ق یـ در تحق، پـژوهش  یبـا توجـه بـه گسـتردگ    . ي کاري استخراج گردیدها ارزشمتغیرهاي 

ط انجـام  یفه و شـرا یا وظیار که مرتبط با انجام کمورد توجه قرار گرفتند هایی  ریمتغ، حاضر

  :ر بودندیشامل موارد زها  ریجهت استخراج متغ یمورد بررسارزشی منابع . باشند می ارک

  هاي تفسیر قرآن مثل تفسیر نمونه و المیزان؛ ـ قرآن و کتاب

 احهالفص چون نهج ییها تابکار با رجوع به کن در مورد یان دیشوایات متعدد از پیرواـ 

 مجموعـه ، البالغـه  نهج، ))ع(یلمات قصار امام علک( مکغررالح، ))ص(امبریلمات قصار پک(

ن به یان دیشوایات مختلف از پیث و روایه احادیلکه در آن ک( مهکزان الحیم يچهارده جلد

 و وسایل الشیعه؛) آورده شده است یموضوع کیکتف

ف یتـال و موضـوعات مـرتبط   ار کـ در خصوص  یه توسط خبرگان مذهبک ییها تابـ ک

 . شده است

 

  یمصاحبه خبرگ

بـا خبرگـان    یخبرگ هاي کاري در نظام ارزشی اسالم، مصاحبه همزمان با مطالعه ارزش

) بودنـد  یه چند تن از آنهـا روحـان  کت یریو مد یخبرگان آگاه با موضوعات مذهب(مربوطه

اسـتخراج شـده    يرهـا یمتغه یارا. دیبا دو هدف انجام گرد یمصاحبه خبرگ. ب داده شدیترت

 يرهـا یاز آنهـا در خصـوص متغ   یبـه خبرگـان و نظرخـواه   اي  تابخانـه کاز مطالعات  یناش

اي  تابخانـه که در مطالعـات  استخراج شده و مصاحبه در مورد متغیرهایی ک يارک هاي ارزش

رها جهت یبهتر متغ كدر یگر مصاحبه خبرگیهدف د چنین هم. مورد لحاظ قرار نگرفته بود

متغیرهـاي   2جـدول  . مناسب آنها بود يبند و دستهها  استخراج سنجه، آنها یاتیف عملیتعر

 . دهد نظام ارزشی و مصاحبه خبرگی را نشان می حاصل از مطالعات
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  و مصاحبه خبرگی یدر نظام ارزش يارک هاي ارزشاستخراج شده  يرهایمتغ: 2جدول 

 هاي ارزش يرهایمتغ
 یدر نظام ارزش يارک

  اسالم

استخراج از 
مطالعات نظام 

  ارزشی

  

استخراج از 
مصاحبه 
  خبرگی

در  يارک هاي ارزش يرهایمتغ
  اسالم ینظام ارزش

استخراج از 
مطالعات نظام 

  ارزشی

  

استخراج از 
مصاحبه 
  خبرگی

  ●  ●  و آموختن مستمر  يریادگی  ●  ●  1اتقان

  ●  -  2)ذات کار(کارگرایی   -  ●  ارکدقت در 

دانش و شناخت 

  استانداردهاي کار

  ●  -  موفقیت  ●  ●

  ●  -  3خلوص نیت   ●  ●  نظم در کار

و دزدیدن  یعدم الپوشان

  ارکاز 

استنباط از ●   -

  اتقان معنا

  -  ●  عدالت در جبران خدمات 

  ●  ●  ن و مقررات یقوان عدالت در  ●  ●   يامانت دار

  -  ●  روابط سرپرستی در  عدالت  ●  ●  خودکنترلی

  -  ●  درآمد مناسب   ●  ●  پذیري  تیمسوول

  -  ●  نوع دوستی  -  ●  تداوم کار

  -  ●  تکریم ارباب رجوع   -  ●   یوشکسخت 

  ●  ●   یار گروهکو  يارکهم  ●  ●  صبر

  یار و زندگکن یتعادل ب  ●  ●  در کار فعالیت فکري

  

●  -  

  ●  ●  محیط کاري مناسب و شاد  ●  -  مشورت 

  ●  -  امنیت شغلی  ●  -  خالقیت

                                                        
 و علل با است ادله شناخت اتقان حکمت اصطالح کار، در کردن کردن، استوار محکم کاري یعنی اتقان. 1

). 17945، ص1377معین و شهیدي، (یقین روي از است شناخت اتقان و آنها اتییجز با است کلیه قواعد ضبط

بهترین ترجمه انگلیسی براي . گردد باشد که براي نشان دادن سطح کیفی کار استفاده می اتقان یک کلمه عربی می

  . باشد سازمان دادن و مرتب کردن کارها به شیوه علمی به منظور دستیابی به نتایج درست می"کلمه اتقان 

 http: //www. islamic-study. org/sunnah-of-itqan. htm 
یعنی فرد تنها جهت دستیابی به نتیجه کار . بدین معنا که کار و کوشش ذاتا فی النفسه داراي ارزش است. 2

. کند بلکه معنقد است که رکود و سکون یک حالت منفی و حرکت و کار حالت مثبت روان آدمی است نمی

  ). 10، ص 1378عالمه جعفري، (

فس انجام کار، و ناراحت نشدن حتی اگر به نام دیگري ثبت شود، براي درست انجام دادن کار مهم بودن ن. 3

و حتی بیش از میزان مقرر کار کردن منتظر تشویق و یا تشکر دیگران نبودن و در انجام کارها خوشنودي خدا را 

  در نظر گرفتن
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  پیشنهادي مدل تحقیق )هاي مؤلفهابعاد و ( تشکیل چارچوب ادراکی

اسـتخراج شـده دسـته    هـاي   ریمتغی، و مصاحبه خبرگاي  تابخانهکبعد از انجام مطالعات 

اي  در قالب مدل چرخـه ، مرتبطهاي  مؤلفهبعد و  8در قالب  يارک هاي ارزششدند و  يبند

یک طبقـه از  . شدند به دو طبقه کلی تقسیمها  مؤلفهسپس ابعاد و . دیگرد یطراح و درختی

ـ ا. فـرد بودنـد   يارکـ ف یم مرتبط با انجام وظایبه طور مستقها  مؤلفهابعاد و  ، ر هـا یـ ن متغی

ار کـ فرد انجـام دهنـده    ياسالم برا یه از جانب نظام ارزشکبودند  هایی مطلوبو ها  ستهیبا

. نامیدنـد  مرتبط با انجـام کـار   يارک هاي ارزشرها را ین گونه متغیا محققان. رفت می انتظار

انجـام   هستند که مسـتقیما بـا   ییها مطلوبو  ها ، ارزشي کاري مرتبط با انجام کارها ارزش

از  يسـر  یـک . باشـند  مـی  و منبع رضایت درونی بـراي فـرد   یک کار و شغل مرتبط هستند

ایـن گونـه متغبرهـا منبـع     . بودند ط انجام کاریدر خصوص شرا هاي کاري ي ارزشرهایمتغ

هسـتند کـه در کیفیـت    ) کارکنـان ( ي فـرد هـا  مطلوببیرونی و هاي  انگیزه، رضایت بیرونی

ـ ا. ارندکاري مرتبط با انجام کار تاثیرگذ يها ارزش  هـایی  مطلـوب و هـا   سـته یرهـا با ین متغی

اي  مدل چرخـه ، 3و  2 شکل. ا سازمان انتظار داردیارفرما کاسالم از  یه نظام ارزشکهستند 

  . دهد می پژوهش را نشان يرهاین متغیو درختی و ارتباط ب
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  در چارچوب نظام ارزشی اسالم: ي کاري در بخش خدمات دولتی ایرانها ارزشپیشنهادي اي  مدل چرخه: 2شکل

  

 

  

 هاي کاري ارزش

  رفاه و آسایش در کار 

کیفیت طلبی و بهبود 

  مداوم

 همت و پشتکار

اتقان و استحکام 

  کار

  انگیزه معنوي کار

 عدالت در کار

  گرایی در کار مردم

 دقت

ــش و  دانــ

شـناخت در  

 کار

 

 نظم

عدم 

تصنع 

سازي و 

دزدیدن 

 از کار
اندیشــــه 

 ورزي

 صبر

 خالقیت     

 مشورت

 ارزش ذاتی کارکردن

 خلوص نیت

 تداوم کار

 یادگیري مستمر

 کوشی سخت  موفقیت

 کارگروهی

 نوع دوستی

 تکریم ارباب رجوع

تعادل بین 

کار و 

 زندگی

  

ــد      درامــ

 مناسب

محیط 

کاري 

مناسب و 

 شاد

 امنیت شغلی

عدالت در قوانین و 

 مقررات سازمان

 عدالت در روابط سرپرستی

 عدالت در جبران خدمات

 خودکنترلی

ــت  امانـ

 داري

 مسوولیت پذیري

تعهد و تقواي 

 کاري
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 در چارچوب نظام ارزشی اسالم: ي کاري در بخش خدمات دولتی ایرانها ارزشمدل درختی پیشنهادي : 3شکل

  ارزشهاي کاري 

 کارکنان

مطالعات نظام  مطالعات پیشینه

 ارزشی

بررسی ادبیات مرتبط با - 

ارزشهاي کاري در مطالعات و 

  تحقیقهاي بین المللی

بررسی ادبیات و پیشینه -

مرتبط با نظام ارزشی اسالم 

در مورد کار از قبیل مطالعه در 

قرآن و احادیث متعدد از 

پیشوایان دین به خصوص از 

در ) ع(و امام علی) ص(پیامبر

چنین مطالعه  مورد کار و هم

هاي تالیف شده توسط  کتاب

خبرگان مذهبی در مورد 

 موضوع

هاي خبرگی  م مصاحبهانجا -

پیرامون مؤلفه هاي ارزشهاي 

 کاري

هاي  بعد ارزش 8استخراج  -

 کاري 

 طراحی مدل اولیه پیشنهادي -

ار
 ک

در
م 

ال
س

ی ا
ش

رز
م ا

ظا
ر ن

ی ب
تن

مب
ي 

ار
 ک

ي
ها

ش
رز

ل ا
مد

 

ارزشهاي 

کاري مرتبط 

   با انجام کار

  

ارزشهاي 

کاري مرتبط 

با شرایط 

  انجام کار

اتقان و 

استحکام 

 کار

همت و 

 پشتکار

بهبود 

  مداوم 

 

تعهد و تقواي 

 اي کار حرفه

انگیزه 

 معنوي کار

جهت گیري 

نسبت به مردم 

 در کار

  

 عدالت در کار

رفاه و آسایش 

 در کار

 دقت در کار

 دانش و شناخت در کار

 نظم در کار

 عدم دزدیدن از کار

 تداوم کار

 سخت کوشی 

 کسب موفقیت 

 صبر و تحمل پذیري 

 مسوولیت پذیري

 امانت داري

 خود کنترلی

 خلوص نیت

  )ذات کار(کار گرایی 

 فعالیتهاي فکري

 خالقیت

 مشورت

 یادگیري مداوم

  نوع دوستی

 تکریم ارباب رجوع

همکاري و کار 

 گروهی

عدالت در جبران 

 خدمات
 عدالت در قوانین و مقررات

عدالت در روابط 

 سرپرستی

 درامد مناسب

 امنیت شغلی

 محیط کاري مناسب

تعادل بین کار و 

زندگی
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  تست خبرگی مدل

  پژوهش با استفاده از روش گلوله برفیهاي  مؤلفهتست خبرگی ابعاد و 

هاي  و مصاحبهاي  مطالعات کتابخانهبعد از طراحی مدل مفهومی پیشنهادي با استفاده از 

خبره با اسـتفاده از روش   40مدل مذکور در سطح وسیعی از خبرگان با استفاده از ، خبرگی

، با توجـه مـدل  اي  نامه پرسشدر این راستا . مورد آزمون قرار گرفت گیري گلوله برفی نمونه

و ابعـاد  هـا   فـه مؤلمیـزان اهمیـت هـر یـک از      نامـه  پرسشهدف از طراحی . طراحی گردید

در ابعاد تعیـین  ها  مؤلفهمیزان مطابقت هریک از  چنین همي کاري و ها ارزششناسایی شده 

، در بخش اول براي آشنایی هر کـدام از خبرگـان  . شامل دو بخش بود نامه پرسش. شده بود

بخـش  . فرایند طراحی مدل مفهومی پیشنهادي و تعریف متغیرهاي تحقیـق تشـریح گردیـد   

نحـوه  . بود که مرتبط با مدل تحقیق طراحی گردیـد اي  باز و بسته هاي سؤال نامه پرسشدوم 

به هر کـدام از خبرگـان جهـت     نامه پرسشبه این ترتیب بود که در ابتدا  نامه پرسشتکمیل 

یی بـه  گو پاسخزمانی با آنها براي نامه،  پرسشمطالعه اولیه تحویل داده شد و بعد از تحویل 

در مالقـات حضـوري محقـق بـا     . با حضور خبره و محقق تنظیم شد نامه پرسش هاي سؤال

و  نامـه  پرسـش ابتدا مدل پژوهش تشریح گردید و هر خبره با توجه به مطالعـه قبلـی   ، خبره

تکمیـل  . داد مـی  پاسـخ  نامـه  پرسـش بـاز و بسـته    هاي سؤالبه ، توضیحات محقق چنین هم

نامـه و انجـام    بعد از تکمیل پرسش. ق بودنامه همزمان با تعامل مستقیم خبره با محق پرسش

. کـرد  نامـه معرفـی مـی    هاي پرسش مصاحبه، هر خبره فرد یا افرادي را جهت پاسخ به سؤال

د یرسـ  که به نظر مییافت تا جایی ادامه نامه  یل پرسشمو انتخاب خبره براي تک ها مصاحبه

  . شود مشاهده نمیها  اشباع اطالعاتی صورت گرفته است و مفاهیم جدیدي در مصاحبه

  اصالح مدل

نکات و اظهارات خبرگان در خصوص مدل جمـع آوري  نامه،  پرسشآوري  بعد از جمع

، هاي تحقیـق  بندي قرار گرفت و با توجه به چارچوب نظري و محدودیت شد و مورد جمع

، هارات خبرگان و جمع بندي تـیم تحقیـق  ظبا توجه با ا. اصالحاتی در مدل صورت گرفت
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جهـت   چنـین  هـم . تواضع و توکل بودند، به مدل اضافه گردید که شامل صداقت مؤلفه سه

یا ابعاد تغییراتـی داده  ها  مؤلفهبه پیشنهاد خبرگان در اسامی بعضی از ، توازن و تناسب مدل

  : ایجاد شد به شرح زیر بودها  مؤلفهتغییراتی که در اسامی بعضی از . شد

 »عدم تضییع کار«به  »یدن از کارتصنع سازي و دزدعدم «مؤلفهتغییر نام 

کسـب موفقیـت در نظـام ارزشـی     ، خبرگان بنا بر نظر: »کسب موفقیت« مؤلفهتغییر نام 

در مسیر موفقیت و هـدف بـودن و تـالش کـردن و اداي وظیفـه در       ،اهمیت چندانی ندارد

ـ قبه تمایل یا میل به کسب موف مؤلفهو پیشنهاد شد که این . جهت هدف اهمیت دارد ا یت ی

 . توفیق طلبی تغییر یابد

 »ارزش ذاتی کار کردن«به » کارگرایی« مؤلفهتغییر نام 

 »اندیشه ورزي در کار«به » فعالیت فکري در کار«تغییر نام 

بـا ابعـاد   هـا   مؤلفـه امی برخی از ابعاد به منظور توازن و تناسب ستغییراتی در ا چنین هم

  : شرح زیر بودبه که با توجه به نظر خبرگان انجام شد  مدل

تعهد و تقواي کـاري چنـد    در مورد بعد: »تعهد و تقواي کاري«از بعد حذف کلمه تقوا  

که نام تقوا از بعـد  )کردند ها تأکید بعضی(خبرگان به خصوص روحانی پیشنهاد کردند تن از

هـاي مـدل در بردارنـده تقـوا      مؤلفهایشان اظهار داشتند که بسیاري از . مذکور برداشته شود

ترك کارهـاي بـد نیسـت     معناتقوا فقط جنبه سلبی و به . جنبه فرا ابعادي دارد و تقوات اس

انجام کارهاي خوب و هر نـوع فعلـی کـه مـورد      يمعنایعنی به ، بلکه جنبه ایجابی نیز دارد

مـدل  هاي  مؤلفهاز نظر آنها تعداد زیادي از . )77ص، 1388، مصباح یزدي(رضاي خدا باشد

 . ستدر برگیرنده تقوا ا

روحیـه خـدمت   «بـه  » )گرایی در کـار  مردم(گیري به سمت دیگران جهت«تغییر نام بعد 

 .، صورت گرفت»مداري
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  مدل اصالح شده پژوهش: 4شکل

  مدلهاي  و گویهها  تست خبرگی سنجه

خبرگی دیگري  نامه ، پرسشو اصالح مدلها  مؤلفهابعاد و  نامه پرسشوري آ بعد از جمع

 هـا  شاخصو تعیین میزان تناسب ی، ابیارزنامه،  پرسش نیا یطراح از هدف. طراحی گردید

  . مدل بودهاي  مؤلفهبا 

ــوا تـ
  تواضع

 

 
هاي  ارزش

 کاري

رفاه و آسایش در 

  کار

  بهبود مداوم

  همت ، پشتکار

 و استقامت

اتقان و 

  استحکام کار

  انگیزه معنوي کار

 کار عدالت در

روحیه خدمت 

  مداري

 تعهد کاري

 دقت

دانش و 

 شناخت
 نظم

عدم 

تضییع 

 کار

اندیشـــه 

 ورزي

 صبر

 خالقیت

مشور

 ارزش ذاتی کارکردن

ــوص  خلـ

تداوم 

  کار

 یادگیري مستمر

میـل بــه  

 موفقیت
ــخت  سـ

 کوشی

 کارگروهیهمکاري و 

 نوع دوستی

تکریم ارباب 

تعادل 

بین کار و 

 زندگی

درامــد 

 مناسب

محیط 

کاري 

مناسب و 

 شاد

ــت  امنی

 شغلی

عدالت در قوانین و 

 مقررات سازمان

 عدالت در روابط سرپرستی

 عدالت در جبران خدمات

 صداقت

 خودکنترلی

 امانت داري

  

 پذیري مسوولیت

  توکل

تواض
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  نتایج آماري مربوط به تحلیل خبرگی 

ها و ابعـاد پـژوهش را از نظـر     میانگین و انحراف استاندارد اهمیت مؤلفه 4و  3جداول 

  . دهد خبرگان پژوهش نشان می

  ي کاري مبتنی بر نظر خبرگانها هاي ارزش مؤلفهمیانگین هر یک از : 3جدول

 انحراف  نمره میانگین  نام مؤلفه

  استاندارد
  45227/0  72. 4  دقت در کار

  6030/0  63. 4  نظم

  56408/0  54. 4  دانش و شناخت استانداردهاي کار

به عدم تضییع کار بعد از  مؤلفهتغییر نام این (عدم تصنع سازي و دزدیدن از کار

  )تست خبرگی

4 .40  87471/0  

  76128/0  24. 4  تداوم کار

  58549/0  30. 4  سخت کوشی 

بعد از تست  به میل به کسب موفقیت مؤلفهتغییر نام این  (موفقیتکسب 

  )خبرگی

3 .93  76994/0  

  61853/0  51. 4  صبر

  48461/0  78. 4  پذیري  مسوولیت

  46669/0  69. 4  امانت داري

  66714/0  48. 4  خودکنترلی

  72300/0  09. 4  مشورت

  80482/0  09. 4  )کار بعد از تست خبرگیاندیشه ورزي در  به مؤلفهتغییر نام این ( فعالیت فکري

  70442/0  39. 4  خالقیت

  56408/0  54. 4  یادگیري و آموختن مداوم

  72822/0  03. 4  نوع دوستی

  66287/0  42. 4  کار گروهی

  81650/0  33. 4  تکریم ارباب رجوع

  56071/0  57. 4  خلوص نیت

  73598/0  33. 4  )بعد از تست خبرگیارزش ذاتی کارکردن  به مؤلفهتغییر نام این ( کارگرایی

  66572/0  45. 4  عدالت در قوانین و مقررات از طرف سازمان

  56071/0  57. 4  عدالت در روابط و رفتار سرپرستی
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 لیکرتاي  گزینه 5ي کاري شناسایی شده مبتنی بر نظر خبرگان مبتنی بر طیف ها ارزشمیانگین هر یک از ابعاد : 4جدول

نمره   نام بعد  ردیف

  میانگین

انحراف 

  استاندارد
  45227/0  72. 4  اتقان  1

  56575/0  51. 4  مداومکیفیت طلبی و بهبود   2

  33143/0  84. 4  )حذف نام تقوا از این بعد بعد از تست خبرگی(تعهد و تقواي کاري  3

  66714/0  36. 4  همت و پشتکار  4

  66714/0  60. 4  انگیزه معنوي کار  5

تغییر نام این بعد به روحیه خدمت مداري بعد از تست (مردمگرایی در کار  6

  خبرگی
4 .15  91391/0  

  54876/0  66. 4  عدالت  7

  82687/0  4  رفاه  8

  

یعنی بین زیاد و خیلـی   5و  4بین ها  مؤلفهمیانگین همه گردد،  طور که مالحظه می همان

باشد که البته میانگین متوسط بـه   می 93. 3کسب موفقیت  مؤلفهمیانگین  تنها. باشد می زیاد

دیگر این است که هاي  مؤلفهنسبت به  مؤلفهولی دلیل پایین بودن میانگین این . باشد می باال

دستیابی به نتیجـه در نظـام ارزشـی اهمیـت      کسب موفقیت و، بنا بر نظر بعضی از خبرگان

. چندانی ندارد و در مسیر موفقیت و هدف بودن و تالش کردن در مسیر هدف اهمیت دارد

 . بی تغییر یابدطل یا توفیق موفقیتبه تمایل یا میل به کسب  مؤلفهو پیشنهاد شد که این 

. دهـد  مـی  با ابعاد مرتبط را نشـان  مؤلفهمیانگین تناسب بین هر  4-5جدول چنین  هم

بـا ابعـاد   هـا   مؤلفهاز نظر خبرگان این پژوهش بین همه ، گردد می که مالحظه طور همان

  . مورد نظر تناسب وجود دارد

  61853/0  48. 4  عدالت در جبران خدمات از طرف سازمان

  56408/0  54. 4  مد مناسبآدر

  75126/0  21. 4  امنیت شغلی

  84723/0  03. 4  زندگیتعادل بین کار و 

  82687/0  06. 4  محیط کار مناسب و شاد
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 لیکرتاي  گزینه 5ي کاري مبتی بر طیف ها ارزشي کاري با ابعاد ها هاي ارزش مؤلفهمیانگین میزان تناسب : 5جدول

  انحراف استاندارد  با بعد مؤلفهمیانگین تناسب   مؤلفه  بعد

  اتقان

  41515/0  78. 4  دقت در کار

  79414/0  45. 4  نظم کاري

  8875/0  60. 4  دانش و شناخت استانداردهاي کار

  60927/0  15. 4  عدم تضییع کار

  تعهد کاري

  52994/0  69. 4  پذیري مسوولیت

  45227/0  72. 4  امانت داري

  59542/0  66. 4  خودکنترلی

  همت و پشتکار

  64550/0  66. 4  تداوم کار

  43519/0  75. 4  سخت کوشی در کار

  79535/0  15. 4  کسب موفقیت

  54006/0  66. 4  صبر
 

  ي کاري ها ارزشي کاري با ابعاد ها هاي ارزش مؤلفهمیانگین میزان تناسب : 6جدول

  انحراف استاندارد  با بعد مؤلفهمیانگین تناسب   مؤلفه  بعد

روحیه خدمت 

  مداري

  67202/0  50. 4  نوع دوستی

  94132/0  21. 4  کارگروهی

  29614/0  90. 4  تکریم ارباب رجوع

انگیزه معنوي 

  کار

  47871/0  66. 4  خلوص نیت

  61484/0  40. 4  ارزش ذاتی کارکردن

  عدالت

  60302/0  63. 4  قوانین و مقررات از طرف سازمانعدالت در 

  43519/0  75. 4  عدالت در روابط و رفتار سرپرستی

  66287/0  57. 4  عدالت در جبران خدمات از طرف سازمان

  رفاه

  75602/0  40. 4  درامد مناسب

  70066/0  34. 4  امنیت شغلی

  74528/0  34. 4  تعادل بین کار و زندگی

  76134/0  46. 4  محیط کار مناسب
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  نتیجه 

ي هـا  ارزشعدم وجود مدل یکپارچه در خصوص ، انجام این تحقیقهاي  یکی از انگیزه

مطالعات و تحقیقات صورت گرفتـه در  . کاري به ویژه در چارچوب نظام ارزشی اسالم بود

وسـته  یبهـم پ هـاي   مؤلفـه ابعـاد و   يه داراک یدر غرب فاقد مدل يارک هاي ارزشخصوص 

نده اشاره کبه صورت پراهایی  ریقات مورد مطالعه تنها به متغیدام از تحقکبودند و هر ، باشد

توان بـه   می از جمله آنها. مورد توجه قرار گرفته بود تر ها کم رین متغیرده بودند و ارتباط بک

ي کــاري هــا ارزش محققــاندیــویس و الفکوویســت و ، پریــور، ي کــاري ســوپرهــا ارزش

ي کـاري  هـا  ارزشایرلز و گارت نام برد که هر کدام فقط چنـد متغیـر   موبر، پروتستان مثل 

از ) یا مقـاالت پژوهشـ  یـ  يتـر کتز د(مدل بودند يه داراک یقاتیتحق چنین همو . ارایه دادند

رده بودند و با استفاده از تحلیل کذکر شده استفاده  يارک هاي ارزشه یاول هاي محققان ریمتغ

را بـه صـورت   هـا   ریـ ن متغیاولیه را در ابعاد جدید ارایه دادند و ا محققانمتغیرهاي ، عاملی

در . قرار دادند یر وابسته مورد بررسیمتغ یکر مستقل در نظر گرفتند و ارتباط آن را با یمتغ

مقیـاس   )1988( علـی . ي کاري اسالمی نیز چنین وضعیتی وجود داشتها ارزشخصوص 

باشد که از طریـق مطالعـه    سؤال می 46اس شامل این مقی. اخالق کار اسالمی را تدوین کرد

 575، ص 2001علی، ( در متون اسالمی و خبرگان مسلمان توسط وي استخراج شده است

به هم مـرتبط بـود و تنهـا شـامل     هاي  مؤلفهمقیاس اخالق کاري علی فاقد ابعاد و ). 583 –

مـورد هـر کـدام از     پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را در بود که از جمالتی

فرد »« تنبلی گناه و فساد است« »همکاري در کار یک فضیلت است «مثل. ابراز کنندها  سؤال

اخالق کـاري   محققانی که بعد از علی پیرامون. »باید براي دستیابی به نتیجه بهتر تالش کند

گـر مـورد   از مقیاس علی استفاده کرده و ارتبـاط آن را بـا متغیرهـاي دی    ،اسالمی کار کردند

  . بررسی قرار دادند

ي کـاري اسـالمی در تحقیـق    هـا  ارزشبین متغیرهاي شناسایی شـده  هایی  البته شباهت

هـاي   ي کاري اسـالمی بـه ماننـد پـژوهش    ها ارزش. قبلی وجود دارد هاي حاضر با پژوهش

، نـوع دوسـتی  ، تفکـر در کـار  ، الفکوویست و پریور به متغیرهایی همچون خالقیـت ، سوپر

تعادل بین کار و زندگی و شـرایط کـاري مناسـب    ، امنیت شغلی، اقتصادي، درآمد موفقیت
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پروتسـتان بـه    محققـان ي کاري اسـالمی همچـون تحقیقـات    ها ارزش چنین هم. دارد تأکید

مقایسـه تطبیقـی متغیرهـاي     7جـدول  . کوشی و موفقیت توجـه دارد  متغیرهایی مثل سخت

ممکـن اسـت    هرچنـد . دهد کاري نشان می هاي یشین ارزشپژوهش حاضر را با تحقیقات پ

هـایی وجـود داشـته     شناسایی شده در این پژوهش با تحقیقات قبلی شباهتهاي  مؤلفهبین 

ي کـاري  ها ارزشدر این پژوهش شناسایی شدند که در تحقیقات قبلی هایی  مؤلفهاما  ،باشد

، امانـت داري ، کنترلیتوان از متغیرهاي خـود  می از جمله آنها. مورد توجه قرار گرفتند تر کم

بعد اتقان و یادگیري مسـتمر  هاي  ، مؤلفهمداومت در کار، تواضع، توکل، صبر، خلوص نیت

وبر در اخالق کاري پروتستان بـه ایـن متغیـر    ، البته در خصوص متغیر خود کنترلی. نام برد

اما کیفیت خود کنترلی در اسالم با  ،اشاره کرده است 1زهد قوي تحت عبارت خود نظمی و

زهــد قــوي در اخــالق کــاري پروتســتان جنبــه مــادي دارد و بــه  . غــرب متفــاوت اســت

نـه در کارهـاي   یه و کاهش هزیمند از انباشت سرما استفاده نظامي، گذار هیسرمایی، جو صرفه

نترلی در خودک). 75، ص 2003لیونز، ( دارد تأکیدلوکس  ياستفاده از کاالها انحرافی وعدم

اسالم یک نوع مراقبت درونی است که بـر اسـاس آن وظـایف محولـه انجـام و رفتارهـاي       

بی آنکه نظارت یا کنترل خـارجی در بـین باشـد بـدین     ، شود می ناهنجار و غیرقانونی ترك

تالش خود را مصروف انجام کاري نماید که بـر  ، که فرد بدون توجه به کنترل خارجی معنا

، خـدمتی و دیگـران  ( نگـردد . . . انگـاري و  سهل، ه و مرتکب کم کاريعهده او گذاشته شد

  . )144ص، 1382

ي کـاري  ها ارزشقبلی هاي  جمله متغیرهاي مورد توجه در این تحقیق که در پژوهشاز 

ارزش ذاتی « مؤلفهباشد که به همراه  می »خلوص نیت« ، مؤلفهمورد توجه قرار نگرفته است

انگیـزه و  ، یابی اعمـال  اسالم براي ارزش. عنوي کار آمده استتحت بعد انگیزه م» کار کردن

تقـوي  (دهد می دهد و معتقد است که روح عمل را نیت تشکیل می نیت را مورد توجه قرار

، 2007، تنکابنیفرید (کارها به نیت بستگی دارد: فرماید می پیامبر. )108ص، 1999، دامغانی

ري (گـردد  نمـی  امـل کت درسـت  یـ جز با نعمل درست : فرماید می )ع(امام علی. )636ص

                                                        
1. Strong Asceticism 
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مرتبط بـا حسـن فـاعلی    ، انگیزه معنوي کار بعد. )6583و  6582 ص ،13ج، 2005، شهري

البته عالوه بر اسالم . مورد توجه قرار گرفته است تر کمحسن فاعلی در ادبیات غربی . است

ت نیت از نظر ولی کیفی. مکتب اخالقی کانت است ،تنها مکتبی که بر نیت تکیه کرده است

نیت از نظر کانت فعلی است که به . )105ص، 1388، مصباح( کانت با اسالم متفاوت است

یا بـه عبـارتی از نظـر کانـت فعلـی داراي      . کند می باشد که وجدان تعییناي  موافقت وظیفه

. )17 - 4، ص 1379، سـبحانی (ارزش است که به نیت انجام تکلیف وجدان صورت گیـرد 

دگـر  ، اعـم از وجـدانی   ،کاري است که مورد رضاي خدا باشد، نظور از نیتاز نظر اسالم م

فعلـی و هـم    کاري مورد قبول است که هم داراي حسن، در نظام ارزشی اسالم... دوستی و

به نیـت توجـه شـده    ) 1988( در مقیاس اخالق کاري اسالمی علیحسن فاعلی باشد، البته 

کـه  . را به نیـت اختصـاص داده اسـت   ) سؤال( اما وي در مقیاس خود تنها یک گویه ،است

تواند جهت  نمی که )2001علی، ( »ارزش کار منوط بر نیت است تا نتیجه«: ست ازاعبارت 

  . سنجش نیت کافی باشد

بـه   مؤلفهاین . باشد می ارزش ذاتی کارکردن، دیگر مرتبط با بعد انگیزه معنوي کار مؤلفه

فردي که به ارزش ذاتی کار کـردن اعتقـاد   . ره داردانگیزه غیرمادي فرد انجام دهنده کار اشا

 ،کار ذاتـاً داراي ارزش اسـت  ، بلکه از نظر چنین فردي ،کند نمی تنها به نتیجه کار نگاه، دارد

  . حتی اگر نتیجه مادي براي وي نداشته باشد

. متغیر صبر اسـت ، ي کاري به آن توجه نشده استها ارزشدیگري که در ادبیات  مؤلفه

ردن در برابـر  کـ و مقاومـت   مضطرب نگشتن در مشـکالت ، ز صبر در این پژوهشمنظور ا

در نظـام ارزشـی اسـالم    . باشـد  می کار است که از مصادیق استقامتهاي  یحوادث و سخت

هـاي   در آموزه چنین هم. صبر به قدري اهمیت دارد که از آن به سر در بدن تعبیر شده است

 کـم صـبري مـانع   . شرایط موفقیـت در کارهـا اسـت   ترین  مهماز پذیري  دینی صبر و تحمل

مداومت کند و ، شود که انسان در یک کار مفید که حتی مناسب با استعداد او هم هست می

 -188 ص، 1381، مطهـري ( یابد نمی و هر گز تحقق شود می از این رو کارها ناتمام گذاشته

، 1387، آمـدي (»اسـت  يروزیضامن پصبر »«رالصبرُ کَفیلٌ بالظََّف«:  دیفرما ی میامام عل. )189

  . )54ص
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هاي کاري افزوده شـده اسـت،    هاي دیگري که در این پژوهش به ادبیات ارزش از مؤلفه

دسـت کشـیدن    يالبته توکل و اعتماد به خدا و واگذاري کارها به او به معنا. باشد توکل می

ش خود را جهـت  بلکه توکل به این معنا است که فرد نهایت تال ،از تالش و کوشش نیست

رسیدن به اهداف خود انجام دهد و همه اسباب و شرایط الزم جهت تحقق هدف را فـراهم  

  . کند ؛آنگاه به لطف خدا امیدوار باشد

به  ي کاري از دیدگاه اسالمها ارزشدر تحقیق حاضر تالش شده است که  ،به طور کلی

کـاري مـورد توجـه نظـام      يهـا  ارزشطور سیستماتیک مورد توجه قرار گیرد و تمام ابعاد 

بلکـه بـه ابعـاد     ،ي کاريها ارزشو نه تنها ابعاد اخالقی و معنوي  ارزشی اسالم لحاظ شود؛

  . رفاهی و مادي و عدالت در محیط کار نیز توجه گردد

ي کاري کارکنان در بخش خدمات دولتی ایران در چارچوب نظام ارزشی ها ارزشمدل 

ي کاري مرتبط ها ارزشي کاري مرتبط با انجام کار و اه ارزش: باشد می گونه کلی شامل دو

م یه بـه طـور مسـتق   کـ هستند  هایی ارزشي مرتبط با انجام کار ها ارزش. با شرایط انجام کار

ه کـ هستند  هایی مطلوبو ها  ستهیباها  رین متغیا. باشند می فرد يارکف یمرتبط با انجام وظا

در ایـن تحقیـق   . رود هنـده کـار انتظـار مـی    جانب نظام ارزشی اسالم براي فـرد انجـام د  از 

هاي کاري مرتبط با انجام کار شامل ابعاد اتقـان، همـت، پشـتکار و اسـتقامت، تعهـد       ارزش

هـاي کـاري    ارزش. باشد کاري، روحیه خدمت مداري، بهبود مداوم و انگیزه معنوي کار می

م یـک کـار   هـایی هسـتند کـه در خصـوص شـرایط انجـا       مرتبط با شرایط انجام کار ارزش

یی هستند که نظام ارزشی اسـالم از کارفرمـا یـا    ها مطلوبها و  این متغیرها بایسته. باشند می

هاي کاري مرتبط با شرایط انجام کار شامل ابعاد عـدالت و رفـاه    ارزش. سازمان انتظار دارد

  . هاي کاري مرتبط با انجام کار تاثیرگذار هستند باشد که در چگونگی و کیفیت ارزش می

 آنگـاه «: فرمایـد  مـی  در فرمان حکومتی خود بـه مالـک اشـتر   ) ع( در این راستا امام علی

 خـود  اصـالح  پـی  در تـا  دهد نیرویشان روزي فراخی که، دار فراخ را )کارکنان(شان روزي

 بـر  بـود  حجتی و. نگشایند دست دارند اختیار در که مالی به تا، سازد نیازشان بی و، برآیند

 علی امام. )البالغه نهج 53 نامه(»ورزیدند خیانت امانت در یا، نپذیرفتند را فرمانت اگر آنان

ي کـاري مـرتبط   ها ارزشي کاري مرتبط با شرایط انجام کار را بر ها ارزشدر این فراز تاثیر 
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 »االرزاق« یعنـی  آن جمع از رزق جاي به نامه این در. دهند می قرار تأکیدمورد ، با انجام کار

 کـار  در فـرد  یک براي است ممکن که دارد فراوانیهاي  رزق به اشاره و است شده استفاده

ها آنـان را بـه    گشادگی در انواع رزق.. .واي  بیمه و رفاهی مسایل از اعم. شود گرفته نظر در

پیـروز و همکـاران،   ( شـود  انگیزاند و مانع هر نوع خالف و خیانـت مـی   کار و تالش بر می

هرگز نباید افراد نیکوکـار و بـدکار در   «: فرمایند فراز دیگر میچنین در  هم). 162، ص1388

رغبت  هایشان بی شود که افراد نیکوکار در نیکی زیرا این کار سبب می. نظرت مساوي باشند

عدالت از طرف سازمان و نقش آن در انجـام   علی در این فراز به لزوم برقراري امام. »شوند

ي کاري ها ارزشبه عنوان (ارزشی اسالم رفاه و عدالت در نظام. دارد تأکیدوظایف کارکنان 

ي هـا  ارزشدر اي  یی هستند که نقش عمدهها مطلوبو  ها ارزش) مرتبط با شرایط انجام کار

هـاي   مقایسه متغیرهاي تحقیق حاضر را با تحقیـق  7جدول . مرتبط با انجام کار دارند کاري

ي هـا  ارزشدر ادبیات  محققانتا سهم  دهد می ي کاري نشانها ارزشقبلی در زمینه  محققان

حـوزه   محققـان البتـه در جـدول مـذکور ایـن متغیرهـا بـا تحقیقـات        . کاري مشخص شود

تکـریم  ، به عنـوان مثـال متغیـر   . ي کاري مورد مقایسه قرار گرفته است نه مدیریتها ارزش

 ولـی در  ،سازمان و مدیریت مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت    محققانارباب رجوع از سوي 

از  چنـین  هم. ي کاري این متغیرها مورد بررسی و سنجش قرار نگرفته استها ارزشادبیات 

هـاي کـاري در چـارچوب نظـام ارزشـی       هـاي ارزش  هاي این تحقیق شناسایی مؤلفـه  دیگر کمک

  . باشد هاي کاري و برقرار ارتباط بین آنها می بعد و دو گونه کلی ارزش 8اسالم در قالب 

  ي کاريها ارزشهاي قبلی در حوزه  ي کاري اسالمی در تحقیق حاضر با تحقیقها ارزشغیرهاي مقایسه مت: 7جدول 

  هاي کاري تحقیقات محققان پیشین ارزش  نام متغیر

  -   دقت

  -   شناخت و دانش استانداردهاي کار

  -   نظم

  -   عدم تضییع کار

  -   مسوولیت پذیري

  -   امانت داري

  )1998(بر کار صادقانه، راولین و مگ لینو) پروتستاناخالق کاري )(1958(تأکید وبر  صداقت

  .بر خود نظمی و زهد قوي) 1958(تأکید وبر  خودکنترلی
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  هاي کاري تحقیقات محققان پیشین ارزش  نام متغیر

  )1998(، مگ لینو و راولین)1970(، سوپر)1971(، هوسکی)1984(الفکوویست و دیویس  میل به موفقیت

  سخت کوشی
، )1990(فارنهام، )1971(، ولک)1998(؟؟؟ ، مگ لینو و )1993(، تانگ)1958(وبر

  )1994(هوسکی

  تداوم و پیگیري در کار

اي از پروتستان است، بر کار و تالش مداوم تأکید شده است  در مذهب کالوینیسم که شاخه

اما چنین متغیري به وسیله محققان قبلی مورد سنجش قرار )101ص1384احمدي، (

  .نگرفته است

  -   صبر

  -   توکل

  )1998(، مگ لینو و راولین)1979(، پریور)1984(الفکوویست، )1970(سوپر  نوع دوستی

 )1998(علی  کارگروهی

  -   تکریم ارباب رجوع

  -   تواضع

  ارزش ذاتی کارکردن

هرچند در اخالق کاري پروتستان اخالق کاري بر فضیلت داشتن کار تأکید شده است اما 

هر چند این متغیر تا . استچنین متغیري به وسیله محققان قبلی مورد سنجش قرار نگرفته 

  .شباهت دارد) 2002(در اخالق کاري میلر» مرکزیت کار«حدودي با متغیر 

  -   خلوص نیت

  )1988(مقیاس اخالق کار اسالمی علی  مشورت

  )1988(، مقیاس اخالق کار اسالمی علی)1979(، پریور)1970(سوپر  خالقیت

  هاي کاري سوپر فکري در ارزشتا حدودي شبیه مؤلفه بر انگیختگی   اندیشه ورزي

  )2003(لیون  یادگیري مداوم

  )منصفانه بودن سیاستهاي سازمان(، )1984(الفکوویست و دیویس  عدالت در قوانین و مقررات

  -   عدالت در جبران خدمات

  سوپر، الفکوویست و پریور  عدالت در رفتار سرپرستی

  سوپر، الفکویست، پریور، ولک  درآمد مناسب

  سوپر، الفکویست، پریور  شغلیامنیت 

  سوپر، پریور  تعادل بین کار و زندگی

  سوپر، الفکویست، پریور  محیط کاري مناسب و شاد
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  هش وپژهاي  و سنجهها  ، مؤلفهابعاد: 8جدول : 1پیوست شماره

سنجه/شاخص مؤلفه بعد مفهوم  مصداق نظام ارزشی 
ش

ارز
 

ي
ي کار

ها
 

ن و استحکام کار
( اتقا

جام کار
ط با ان

مرتب
(

 
 دقت در کار

  عدم تعجیل و شتابزدگی در کار-

  عدم سرسري گرفتن کار-

سنجیدن همه جوانب کار و اطمینان -

  از صخت کار

دارد  خداوند متعال دوست می): ص(پیامبر

مسلمانان کاري را هنگامیکه یکی از شما 

دهد با اتقان و دقت الزم کارش  انجام می

فرید تنکابنی، نهج الفصاحه . (را ارایه دهد

 ) 498ص

آمدي، (اندازه بگیر سپس ببر: امام علی

  )555، ص1387

دانش و شناخت در 

 کار

آگاهی از شرح وظایف، دستورالعملها -

  و استانداردهاي وظیفه

یک  توانایی تشخیص انجام مناسب= 

  کار با توجه به دانش و شناخت فرد

کسى که بدون شناخت و دانش عمل 

تر از درست  کند، خراب کردنش بیش

حکیمی و همکاران، (»کردن اوست

 )538، ص1379

هر صنعتگري براي کسب و : امام صادق

. . . . . . . . کار خود از سه چیز ناگزیر است

هاي  در رشته کاري خود داراي مهارت

 نظم در کار

انجام به موقع کار در ظرف زمانی -

  خود

  )تسویف(عدم تاخیر در انجام یک کار -

  اولویت بندي کارها بر اساس اهمیت -

هر چیزي در جاي مناسب خود قرار  -

  گرفتن

شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و 

رسد به  کسانی که این وصیت به آنها می

از خدا و نظم در امور زندگی سفارش ترس 

 ).47نهج البالغه نامه . (کنم می

تالش کن هر کاري را در جاي خود و در 

نهج (زمان مخصوص به خود انجام دهی

  )53البالغه، نامه

 عدم تضییع کار

  عدم تصنع سازي در کار-

  عدم دزدیدن از کار-

  عدم سرهم بندي در انجام کار-

هاي خبرگی و  مصاحبهاستخراج شده از 

  تأیید خبرگان

شتکار در کار
ت و پ

 هم

)
جام کار

ط با ان
مرتب

(
 

 میل به موفقیت

تمایل فرد جهت داشتن اهداف -

  چالشی و مهم

تمایل فرد جهت حل مشکالت کاري -

  بدون کمک دیگران

  ترین انها است ها عالی بهترین هدف

ها  تالش و کوشش به اندازه هدف

  خواهد بود)همت(

همتش بزرگ باشد، مقصدش عالی  هر که

، میزان 1384محمدي ري شهري، (است 

پیگیري مستمر در 

 کار

  پیگیري کار تا دستیابی به نتیجه-

  کار را نیمه کاره رها نکردن-

. تمامی کارها به کامل کردن آن است

 )361، ص1387آمدي، (

در کار مداومت ورزید زیرا خداوند بر کار 

. مومنان پایانی جز مرگ قرار نداده است

، 4061، ص1384محمدي ري شهري، (

  ).9میزان الحکمه ج
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سنجه/شاخص مؤلفه بعد مفهوم  مصداق نظام ارزشی 

 سخت کوشی

تمایل به فعالیت سخت و دشوار در -

  کار داشتن

  ترجیح ندادن زمان فراغت زیاد در کار-

  تمایل به درگیرکردن خود در کار -

که در کارها نهایت سعی  کسی: امام علی

به کار بندد، به اهداف و کوشش خود را 

، 1387آمدي، (یابد خود دست می

 )757غررالحکم ص

 صبر

  

  ها و گالیه نکردن تحمل سختیـ 

از کار  ییهاي کاري را جز سختیـ 

  دانستن

پذیري باال در مواجهه با  تحملـ 

  ت کاريالمشک

کار، کار، کار، تداوم، تداوم، استقامت، 

البالغه، نهج ( استقامت، سپس صبر، صبر

 )176خطبه

صبر هر گاه از کارها جدا شود، کارها تباه 

، 2965، ص1384ري شهري، (گردد می

  )6ج

ش
ارز

 
ي

ي کار
ها

 

ي
 تعهد کار

)
جام کار

ط با ان
مرتب

(
 

 مسوولیت پذیري

پیشگام بودن در قبول مسوولیتهاي ـ 

  جدید

مسوولیت بر عهده گرفتن کارها و ـ 

  عواقب ناشی از آن

کاري که مستلزم استقبال از -ـ 

  .گویی باشد جواب

هر کسی گروگان اعمال خودش 

  )38سوره مدثر آیه (است

  

 امانت داري

امانت دار بودن نسبت به اسناد و ـ 

  مدارك سازمان

امانت دار بودن نسبت به اسرار ـ 

  سازمان

امانت دار بودن نسبت به امکانات و ـ 

  منابع سازمان

احساس امنیت مدیران نسبت به ـ 

که ناشی از (کارکنان در واگذاري کارها

  )دار بودن کارکنان است امانتـ 

گري براي کسب و  هر صنعت: امام صادق

. . . . . . . . کار خود از سه چیز ناگزیر است

والیی، (با درستکاري و امانت رفتار کند 

 )201، ص 1379

داري  داري را دریاب که برترین دین امانت

  )501، غررالحکم، ص1387آمدي، . (است

  

 خودکنترلی

حداکثر تالش در انجام کارهاي ـ 

محوله در صورت عدم وجود نظارت 

  سازمانی

عدم سهل انگاري و کم کاري ـ 

  کارکنان بدون وجود نظارت سازمانی

از خودت مراقبی بر خویشتن : امام علی

، غررالحکم، 1387آمدي، (قرار بده

  )166ص

 صداقت

  )راستگویی(صداقت در گفتارـ 

تناسب حرف با (صداقت در کردارـ 

  )عمل

بهترین سرآغاز کارها، راستى است و 

محمدي (بهترین سرانجام آنها، وفادارى

، میزان الحکمه ص، 1384ري شهري، 

  )3ج
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سنجه/شاخص مؤلفه بعد مفهوم  مصداق نظام ارزشی 

ش
ارز

 
ي

ي کار
ها

 

ي
 تعهد کار

)
جام کار

ط با ان
مرتب

(
 

نوع دوستی و 

 کمک به همکاران

همکاران در حل مشکالت کمک به ـ 

  کاري

اضافه کردن به آسایش و رفاه ـ 

  همکاران

محبوبترین بندگان خدا در محضر الهی 

کسانی هستند که مفیدترین آنها نسبت به 

، 1386فرید تنکابنی، (آنها باشد

  .)585الفصاحه ص نهج

همکاري و کار 

 گروهی

تمایل به انجام کار به طور دسته ـ 

  جمعی و گروهی

  روحیه کار جمعی و گروهیـ 

تمایل به کاري که مستلزم تعامل ـ 

  زیاد با همکاران باشد

با هم بر اساس نیکی و پرهیزکاري 

 .)2سوره مایده آیه (همکاري کنید 

  

 تکریم ارباب رجوع

تمایل به کاري که ارتباط زیادي با ـ 

  ارباب رجوع وجود داشته باشد

  گو بودن نسبت به ارباب رجوع پاسخـ 

رفتار مبتنی بر احترام و ادب نسبت به ـ 

  ارباب رجوع

هر صنعتگري براي کسب و : امام صادق

 -3.... کار خود از سه چیز ناگزیر است

جلب توجه و رضایت مراجعه کنندگان را 

، ص 1379والیی، . (. مدنظر داشته باشد

201(  

 تواضع

روحیه فروتنانه و محبت آمیز ـ 

  همکاران با یکدیگر

  موقعیت خود را باالتر از دیگران ندانستنـ 

  ـ در احترام به یکدیگر پیش دستی کردن

  پرهیز از خودنمایی در محیط کارـ 

آمدي، (گیرد با فروتنی کارها سامان می

  ).349، غررالحکم، ص1387

ی و بهبودمداوم
ت طلب

 کیفی

)
جام کار

ط با ان
مرتب

(
 

 مشورت

 تمایل فرد به تبادل افکار با همکارانـ 

  در محیط کار

مشورت با همکاران را به عنوان یکی ـ 

  از عوامل رشد فردي دانستن

هر کس با دیگران مشورت کرد در 

نهج البالغه، . (هاي آنان شریک شد عقل

 ).161حکمت

  

 یادگیري مداوم

تمایل فرد به فراگیري موضوعات ـ 

  جدید در حوزه کار و زندگی

ادوار تمایل فرد به یادگیري در طول ـ 

زندگی و محدود ندانستن یادگیري به 

  دوره خاصی از زندگی

عالقه فرد به گسترش دانش در ـ 

  موضوعات مختلف کاري

کسی که در کار آموختن مداومت نداشته 

محمدي (اي نبرد باشد از فهم و دانش بهره

، میزان الحکمه 1384ري شهري، 

  )4، ج1635ص

ی و بهبودمداوم
ت طلب

 کیفی

)
ط با 

مرتب
جام کار

ان
(

 

 خالقیت

  هاي جدید در کار تمایل به ارایه ایدهـ 

هاي جدید در  تمایل به آزمون ایدهـ 

  کار

تر از  متفاوت تمایل به انجام کارهاـ 

  هاي گذشته شیوه

 استخراج از مصاحبه خبرگی

  

 اندیشه ورزي

اختصاص زمانی براي اندیشیدن به ـ 

  ات کارییجز

فرد به تمایل فرد به کاري که در آن 

  طور ذهنی مورد چالش قرار بگیرد

استقبال فرد از کارهایی که مستلزم ـ 

  .اندیشه است

اندیشه و هوشیاري مداوم از : امام علی

 دارد لغزشها مصون می

زیاد اندیشیدن و فهمیدن بسیار سودمندتر 

از زیاد تکرار کردن و خواندن 

، میزان 1384محمدي ري شهري، (است

  )10، ج4705الحکمه ص
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جام کار
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ارزش ذاتی 

 کارکردن

  ارزش معنوي قایل شدن براي کارـ 

نگاه غیر مادي به کار و کار را ذاتا ـ 

  داراي ارزش دانستن

  کار را عبادت و تفریح دانستنـ 

اولین دستور خداوند به حضرت آدم : پیامبر

خنیفر، (. بعد از هبوط روي زمین کار است

  )196. ، ص13. وسائل، ج)(39، ص1385

 خلوص نیت

  در نظر گرفتن خوشنودي خدا در کارـ 

مهم بودن نفس انجام کار، و ناراحت ـ 

نشدن حتی اگر به نام دیگري ثبت 

  شود

براي درست انجام دادن کار و حتی ـ 

بیش از میزان مقرر کار کردن منتظر 

  تشویق و یا تشکر دیگران نبودن

فرید تنکابنی، (وابسته به نیت است کارها

 )636، نهج الفصاحه، ص1386

درستی عمل به درستی نیت ): ع(امام علی

 است

عمل درست جز با نیت درست کامل 

 )13میزان الحکمه ج(گردد نمی

، 1387آمدي، (نیت اساس و بنیاد کار است

  )66غررالحکم، ص

ت
 عدال

)
جام کار

ط ان
ط با شرای

مرتب
(

 

عدالت در جبران 

 خدمات

  متناسب بودن حقوق با تالش فردـ 

منصفانه بودن حقوق و مزایا در ـ 

  مقایسه با دیگران

امام صادق از پدر خود حدیثی را نقل کرده 

آنکه در : پیامبر خدا فرمود: فرماید می

رحمت اجرت کارگري به او ظلم کند از 

  )260، ص1378والیی، . (خدا به دور است

عدالت در قوانین و 

اتمقرر  

  عادالنه بودن شیوه جبران خدماتـ 

  قانونی بودن ارتقا و ترفیعـ 

منصفانه بودن سیاستها و خط ـ 

هاي سازمانی در موضوعات  مشی

  مختلف کاري

  یکسان بودن همه در برابر قانونـ 

هر گز نباید افراد نیکوکار و بدکار در 

زیرا این کار سبب . نظرت مساوي باشند

هایشان  در نیکی شود که افراد نیکوکار می

بی رغبت شوند و بدکاران در عمل بدشان 

  53نهج البالغه نامه . تشویق گردند

توان تفاوت بین افراد با  زمانی می: توضیح

عملکرد قوي با ضعیف را تشخیص داد که 

هاي صحیحی براي  بتوان معیارها و رویه

  عملکرد آنها تعیین نمود

 عدالت در

 رفتار سرپرستی

  بودن رفتار سرپرستانمنصفانه ـ 

  رفتار توام با احترام با همه کارکنانـ 

با مالحظه بودن رفتار سرپرستان با ـ 

  همه کارکنان

با مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان 

باش، گشاده رو و خندان باش، در 

نگاهایت در نیم نگاه و خیره شدن با مردم 

به تساوي رفتار کن تا بزرگان در ستم تو 

و ناتوانها درعدالت تو مایوس طمع نکنند 

  )27نهج البالغه، نامه (نگردند
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)
ط انجام کار

ط با شرای
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 درامد مناسب

تناسب بین حقوق دریافتی با ـ 

  هاي زندگی هزینه

کفاف حقوق دریافتی براي یک ـ 

  زندگی مناسب

 دار، که فراخ را )کارکنان(شان روزي آنگاه

 پی در تا دهد نیرویشان روزي فراخی

 سازد، تا نیازشان بی برآیند، و خود اصالح

. نگشایند دست دارند اختیار در که مالی به

 را فرمانت اگر آنان بر بود حجتی و

. ورزیدند خیانت امانت در نپذیرفتند، یا

  )البالغه نهج 53 نامه(

 علیهم اسبغ ثم ": فرماید می علی امام. 

 و سین، با" ماده از اسباغ واژه"االرزاق

 و چیزي شدن تمام بر که است "غین

 اساس این بر و دارد داللت آن اکمال

 و است رفاه و فراخی، آسایش "سبغه"

 شود می گفته وافی و کامل امر به "سابغ"

 وسایل و نعمت یعنی "النعمه سبغت" و

 اهللا اسبغ" و گشت فراخ امکانات و زندگی

 او بر را نعمت خداوند یعنی "النعمه علیه

 دلشاد(بخشید وسعت و کرد تمام و کامل

 به نامه این در چنین هم). 152تهرانی، ص

 "االرزاق" یعنی آن جمع از رزق جاي

هاي  رزق به اشاره و است شده استفاده

 فرد یک براي است ممکن که دارد فراوانی

 مسایل از اعم. شود گرفته نظر در کار در

 شده آوري جمع( . . . . .واي  بیمه و رفاهی

  )خبرگی مصاحبه از

 امنیت شغلی

اي و  مناسب بودن مزایاي بیمهـ 

  بازنشستگی

در  یحفظ شغل در صورت شایستگـ 

  انجام کار

محیط کاري شاد و 

 مناسب

نور، سرو (محیط فیزیکی مناسبـ 

  . . . )صداو

اسب جهت انجام نامکانات و ابزار مـ 

  کار

همه  که محیط کاري شاد به طوريـ 

کارکنان محیط کاري را دوست داشته 

  .باشند

تعادل بین کار و 

 زندگی

ها  شرایطی که فرد بتواند بین مشغلهـ 

و امورات کاري با امورات شخصی و 

  .مذهبی تعادل ایجاد کند

میزان کار فرد طوري باشد که فرد از ـ 

  .زندگی خود لذت ببرد

مومن باید شبانه روز خود را به سه قسمت 

زمانی براي نیایش و عبادت . تبدیل کند

پروردگار، زمانی براي تامین هزینه زندگی 

و زمانی براي واداشتن نفس به لذتهایی 

نهج . (که حالل و مایه زیبایی است

  ).390البالغه، حکمت

  

  


