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چکیده
مقالهسازمان،عملکردبرآنبسزايتاثیروسازمانیفرهنگموضوعوافراهمیتبهبنا
تاثیربررسیوشناساییبهاجراییهايدستگاهوهاسازمانمدیرانیاريجهتبهحاضر
ارزشبرمبتنیسازمانیفرهنگسازينهادینهرويبرايزمینهوساختاريرفتاري،عوامل

واستپیمایشیطرحوکاربرديتحقیقاتنوعازتحقیقاین. استپرداختهاسالمیهاي
سادهگیرينمونهروشبهنفر87تعداددولتی،مدیریتآموزشمرکزکارکنانبیناز

استآندهندهنشانشدهانجامهايتحلیلوتجزیه. گرفتندقرارآزمونموردتصادفی
سازمانیفرهنگسازينهادینهبارفتاريوساختارياي،مینهزعواملدستهسههرمیانکه

مشخصحاصلهنتایجبهبنا. داردوجودمثبتومعناداررابطهاسالمیهايارزشبرمبتنی
مختلفسطوحازمتعدديعواملباسازمانیفرهنگسازينهادینهمنظوربهگردید

گیريبهرهباوسازمانارشدرانمدیحمایتکسببابایستمیوهستیمسازمانی روبرو
. پرداختسازمانیفرهنگدراسالمیارزشهايسازينهادینهبهیکپارچهمدیریتاز

فرهنگسازينهادینهبرشگرفیبسیارتاثیرسازماندررهبريشدمشخصهمچنین
.دارداسالمیهايارزشبرمبتنیسازمانی

المی، نهادینه سازي، مدل سه شاخگی، هاي اسفرهنگ سازمانی، ارزش:واژگان کلیدي
رهبري
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مقدمه
بهسازمان،ومدیریتمطالعاتحوزهبهمربوطالمللیداخلی و بینعلمیمقاالتبررسیبا

بنیادي،وکلیديعواملازیکیعنوانبهسازمانیفرهنگکهاستمالحظهقابلوضوح
را... وسازمانیتحولقیت،خالونوآوريدانش،مدیریت(سازمانیموضوعاتازبسیاري

به زعم کامرون و کوئین، .استآنبسزاياهمیتنشان دهندهکهدهدمیقرارتاثیرتحت
، 1کامرون و کوئین(فرهنگ سازمانی اصلی ترین ویژگی متمایزکننده سازمان هاي موفق است 

).5، ص 2011
،4ماسارچوزنتالرو؛3،2016آکواولوسیر؛2،2015دفتهمچونپژوهشگران متعددي

یامطلوبعملکردبهمنجرکهايسازمانیهايفرهنگویژگیهايبه؛5،2011ویس؛2003
واندازچشمرهبري،پررنگنقشایفاي: همچونعواملیازوپرداخته اندشوند،مینامطلوب
وفافشروابطتوامندي،بهباور،اخالقوتعالیبهتعهدصریح،وشفافراهبردوماموریت
.کنندمییادمطلوبسازمانیفرهنگویژگیهايعنوانبه... وموثرتیمیکاروهمکاري
بهکدامهیچاداريتحولهايبرنامهتااستشدهسببفرهنگعاملبهمناسبتوجهعدم
میرسپاسی،(است مواجهمختلفچالشهايباکشورادارينظامهمچنانونرسندمقصودسرمنزل

فعالیتبهآندردولتیسازمانهايمخصوصاوماسازمانهايکهبومیبهتوجهبا. )1387.اعتباریان
آن،دراجتماعیوفرديعواملدربرگیريواسالمدینجامعیتبهاعتقادهمچنینومیپردازند
. ببریمبهرهسازمانهایمانفرهنگبهبودوسازيغنیجهتاسالمیارزشهايازتاداردضرورت
مدیریتچگونگینماید،میجلبخودبهراتوجهاتمیانایندرکهچیزيباًمتعاق
سازينهادینه. استمطلوبسازمانیفرهنگویژگیهايهمچنینوآنتغییروسازمانیفرهنگ
که استکشورادارينظامکالنسیاستهاياولبنداسالمی،ارزشهايبرمبتنیسازمانیفرهنگ

برتاشدیمآنبرراستاایندر. استگردیدهابالغ)مد ظله العالی(از طرف مقام معظم رهبري
فرهنگسازينهادینهبرمؤثرعواملبررسیبهسازمانی،مسائلتحلیلشاخگیسهمدلمبناي

.بپردازیماسالمیارزشهايبرمبتنیسازمانی

1. Cameron & Quinn
2. Daft, R. L.
3. Lussier, R. N. & Achua, C. F.
4. Rosenthal, J. & Masarech, M. A
5. Weiss, J. W.
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اهداف پژوهش
اصلیهدف

اسالمیهايارزشبرمبتنینیسازمافرهنگسازينهادینهدرمؤثرعواملشناسایی

فرعیاهداف
فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمیشناسایی-1
سازوکارهاي نهادینه سازي ارزشها و هنجارهاشناسایی-2

مروري بر ادبیات
ازواحديتعریفآن،ازگستردهاستفادهوسازمانیفرهنگمفهومسریعگسترشرغمعلی

و ارائه تعریف از این مفهوم دشوار است نداردوجودباشدهمگانلقبوموردکهمفهوماین
ياندیشه»سازمان«و»فرهنگ«مفهومیاواژهدوترکیبازکلیطوربه). 455، 2011، 1آسیف(

. ندارندبردررااندیشهاینتنهايبهواژهدوآنازیکهیچکهاستآمدهپدیدايتازه
منظمنهضرورتبهفرهنگیعناصرکهحالیدراست،ترتیبومنظبراياستعارهیک»سازمان«

هاییکارمایهوهابینشسازمان،باتعاملدرفرهنگنتیجه،در. آیندمیپدیدنظمبهنهوهستند
حسینیان؛(نمایدمیبازسازمانیترتیبونظمدروندرراخودجايگاهیکهآوردمیپدید
.)158. 1389. عابدينیا؛رفیع

در. داردتمایلافرادتفکرروشیارفتارنحوهتشریحبهعموماًسازمانیفرهنگتعاریف
وهمپدنوشاینجملهازنویسندگانبرخیکاربردي،ومفیدتعریفیبهیابیدستبرايتالش

دابسنووالتر،گریوزهمچوندیگرايعدهواندنمودهتوجهسازمانیفرهنگابعادبرترنر
تعاریفارائهبه،گانزالزوباورهمچوندیگرجمعیوداشتهمدنظررافرهنگعملکردهاي

).15، 1377کاظمی،زاده؛شریف. (اندکردهقناعتآنازمختصري

فرهنگ سازمانی
کهمشتركاساسیمفروضاتالگوي: ازاستعبارتسازمانیفرهنگادگار شینزعمبه
آموختهداخلیسازيیکپارچهوخارجیتطبیقمسالهحلینحسازمانیکافرادتوسط

1. Asif
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بهبنابراینوشوندمیگرفتهنظردرمعتبرکهاندبودهکارامدحدآنتامفروضاتاینشود،می
آموختهمسائلآنبارابطهدراحساسوفکردرك،صحیحروشعنوانبهجدیداعضاي

).18، ص 2010، 1شاین(شود می
مجموعه اي از پیش فرض ها، ارزش ها و اعتقادات عبارت است ازفرهنگ سازمانی

و فعالیتهاي سازمان انعکاس می یابد و به اعضاي سازمان کمک می که در اهداف ،مشترك
).375، ص 2010و همکاران، 2لوئی(نماید تا نحوه عمل و انجام وظیفه را دریابند 

شخص سازمان است که بر اساس فرهنگ سازمانی همان شالوده درونی و ساختار غیرم
اهداف، فناوري، ساختار، سیاستها، عملکرد و محصوالت سازمان تجلی می یابد و آشکارترین 

)149. 1391. اسدي، سیرزاد(نمودش را در رفتار کارکنان سازمان می توان مشاهده کرد 
اوخودبهانسانشخصیتنسبتهمچونراسازمانبهسازمانیفرهنگنسبتايعده
)1377،7. کاظمیزاده؛شریف. (میدانند

وحاکمارزشهاياساسی،باورهايواعتقادهانظامازاستعبارتسازمانیفرهنگ
توسعهوایجادزمانطولدروبوده،بندپايبدانسازمان،افرادعموماًکهرفتاريالگوهاي

)121ص،1377. متینزارعی. (اندیافته
مشترکی می باشد که روش مناسبارزشهايرها، مفروضات والگوي باوسازمانیفرهنگ

:استزیرشرحبهکلیدي فرهنگ سازمانیهايویژگی. استسازمانیکدرعملوفکربراي
تاکندمیکمکسازماناعضايبهفرهنگ.استمشتركسازمان،اعضايمیانفرهنگ،

.کننددرك نموده و حلمسائلی داخلی و خارجی که سازمان با آن روبرو می شود را
بجهت اینکه در طول زمان شکل گرفته فرهنگتشکیل دهندهانتظاراتوباورهامفروضات،

میسازمانبهکهافراديرا بهآنهاو بنابراین،. جلوه می کنندمعتبرسازماناعضاياند، براي
واحساس،تفکر،ادراك،شدتبهانتظاراتوباورهامفروضات،این.دهندمیآموزشپیوندند

).332، ص 2015، 3النگتون، رابینز و جاج(سازمان اثر می گذارند اعضايرفتار
دانشمندانتوسطفرهنگازتعریف164حدوددرگرفتننظردرباگوردونجورج

ثابتومشتركهايارزشواعتقاداتالگوياستکردهتعریفاینگونهرافرهنگمختلف،

1. Schein
2. Liu
3. Langton, Robbins, Judge
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)1392،117. مقدمنوروزي؛. (یابدمیتوسعهزمانلطودرسازمانیکدرکه

طبقه بندي فرهنگها
ادگار شین به عنوان یکی از اصلی ترین اندیشمندان حوزه فرهنگ سازمانی چهار طبقه براي 

: فرهنگ در نظر میگیرد
)فرهنگ ملتها، مذاهب، اقوام و گروههاي شغلی(کالن فرهنگها -1
، )نهاي دولتی، خصوصی و غیرانتفاعیفرهنگ سازما(فرهنگهاي سازمانی -2
، )فرهنگ گروههاي شغلی درون سازمانها(زیرفرهنگها -3
) 2، ص 2010، 1شاین) (فرهنگ خرده سیستمها درون و بیرون سازمان(خرده فرهنگها -4

مدلهاي نظري و ابزارهاي اندازه گیري متعددي براي فرهنگ سازمانی ارائه شده است، از 
: جمله

)2000، 2آسکانساسی، برودفوت و فالکوس(، )OPQ(یل سازمانی پرسشنامه پروفا
)1991، 3اوریلی، چاتمن و کادول(، )OCP(پروفایل فرهنگ سازمانی 

)1983، 4کوك و الفرتی(، )OCI(فهرست دارایی هاي فرهنگی سازمان 
)2011، 5کامرون و کوئین(، )OCAI(سازمانفرهنگارزیابیابزار

فرهنگ سازمانیاخالق سازمانی؛ جوهره 
مفروضات،همچوننهفتهشناختیعناصرازکهاستمتعدديعناصرشاملسازمانیفرهنگ

رارفتارهاوعملیاتها،ارزشالگوها،ومصنوعاتهمچونآشکارترعناصرتاباورهاوهاارزش
يشالودهکهاستسازمانیفرهنگاصلیيجوهرهسازمانی،اخالقمجموع،در. گیردبرمیدر

.)70ص. 1387. مقیمی(استشدهنهادهبنیانآنيپایهبرفرهنگ

فرهنگ سازمانی اخالقی
آردیچویلی و همکارانش مدلی را براي فرهنگ سازمانی اخالقی ارائه نموده اند که در 
1. Schein
2. Askansasy, Broadfoot, Falcus
3. O'Reilly, Chatman, Caldwell
4. Cooke & Lafferty
5. Cameron & Quinn
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:برگیرنده پنج بعد ذیل است
نهادینه اخالقیهايها، ارزشارزشومأموریتوضوح(جهتگیري ماموریت و ارزشها ) 1

تعادل بین سود و ارزش مشتري، (تعادل میان ذینفعان ) 2، )احترام، حفظ ارزشهاوشده، اعتماد
سطوح، تاکید بر شهروندي تمامدرکارمندانمنصفانهرفتارواجتناب از فریبکاري، احترام

هسازمانی مطلوب، برخورد محترمانه و جبران خدمت منصفانه براي تمامی کارمندان، توجه ب
رفتار اخالق مدارانه رهبري،تاکید بر رفتار(اثربخشی رهبري ) 3، )مسئولیت اجتماعی سازمان

یکپارچگی و درستی ) 4، )کارکنان، پایبندي به وعده ها، یکپارچگی مدیریتاخالق مدارانه
هايارزشتعهد به کیفیت و انصاف، تعهد به ارتباطات و آموزش اخالقی، تقویت(فرایندها 
)اخالقیگیريتصمیمدرشفافیتسازمانی،

مسئولیتوزیستحفظ محیطبهاقدام در جهت نفع مشتریان، پایبندي(دیدگاه بلند مدت )5
)9-10، صص 2016، 1اوسافو) (اجتماعی، اولویت ماموریت بر منفعتها، مدیریت و حفظ ارزشها

ارزش
ورفتارهاارزیابیدر موردما را گیريتصمیمنحوهکههستندباورهایییامفاهیمارزشها،

هاارزش. شوندبندياهمیت رتبهبراساستواندمیفردهاي یکارزش. وقایع هدایت می کنند
).73، ص 2015، 2النگتون، رابینز و جاج(هستند پایداروثابتنسبتا

یا حالت هاي رفتارومطلوبنهاییهايحالتبهکهاستپایداراعتقادیکارزشیک
رفتار،یا ارزیابیانتخابکنندههدایتوباشدمیخاصهايموقعیتازفراترکهستامرتبط

یکتااستشدهبندي،رتبههاارزشسایربهنسبتاهمیت،وسیلهبهومیباشدوقایعوافراد
)62ص. 1391. زادهحسنمتین،زارعیخنیفر،(دهد شکلراارزشهاياولویتازسیستمی
دادهتشخیصرامشتركویژگیسهشدهارزشازکهمختلفیتعبیرهايردلینالفمک

:است
. نیستندمشاهدهقابلمستقیماارزشها) 1
. باشندمیضمنیوعاطفی،شناختیوجوهدارايارزشها) 2
. سکاربروگادث؛ون.  (نمایندنمیعملاجتماعیشانمحیطوزندهفاعلازمستقلارزشها) 3

1. Osafo
2. Langton, Robbins, Judge
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)114ص. 1378
توصیف»ارزش«هست،کهاستچیزهاییآنکنندهتوصیفکه»باور«مفهومبرخالف

رایجیومتداولهايایدهارزشتر،سادهعبارتبه. باشدبایدکهاستچیزهاییآنکننده
)1395،33.عضدانلو. (نادرستچیزچهواستدرستچیزچهاینکهدربارهاست

معیارهاي انتخاب غیرمشروط و غیرپیامدگرا هستند که وضع مطلوب را به کنشگر ها، ارزش
)1385،18. طالبی. (دهندنشان می

اسالمیدیدگاهازهاارزشانواع
یانسبیهايارزشوفطريهايارزشیاثابتهايارزشدستهدوبهاسالمینظرازهاارزش

.وندشمیتقسیم... ومحیطیاکتسابی،هايارزش
ودوستیزیباییطلبی،عدالتجویی،حقاصول، نظیرفطريواخالقیثابتاصول

جملهاز... وخدامحوريوعبودیتاصلنوآوري،وابتکاراصلصداقت،اصلگرایی،جمال
علی. (استمتغیر... وعرفیتاریخی،محیطی،مکانی،هايارزش. هستندثابتهايارزش

)38-1383،37. حسیندي،احمعلیعلیرضا؛احمدي،
اسالمیهايارزش. نیستندیکسانالزاماًعرفیهايارزشبااسالمدیدگاهازهاارزش

.باشدمی) روایاتوآیات) (ع(معصومینسیرهوعملکردووحیآوردرههايارزش
هاي اجتماعی متمایز کرده هاي دینی را از ارزشاي که ارزشهاي برجستهیکی از ویژگی

اند، و اگر برخی هاي اجتماعی، نسبیهاي الهی است در حالی که ارزشاست، مطلق بودن ارزش
هایی است که بشر با تکیه بر عقل ها در همه جوامع یکسان است، آن دسته از ارزشاز ارزش
. دانیم بدان دست یافته استاش که ما آن را یکی از ابزار کشف اراده الهی میخدادادي

)1385،62. پوریانی(

کاري در چارچوب نظام ارزشی اسالممدل ارزش هاي 
خنیفر و همکارانش در بررسی ارزش هاي کاري اسالمی مدل ذیل را مبتنی بر هشت بعد و 

:سی مولفه ارائه نموده اند
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)79ص . 1391. زادهحسنین،متزارعیخنیفر،(مدل ارزش هاي کاري در چارچوب نظام ارزشی اسالم : 1شکل 

فرهنگ سازمانی اسالمی
فرض هاي فرهنگ سازمانی اسالمیپیش 

پیشفرض چیزي است که فرد به حقیقت آن اعتقاد دارد و ادراك، تفکرات و احساسات او 
پیشفرض ها مسلم انگاشته می شوند و تا حد زیادي در ناهشیار انسان قرار . از آن تاثیر می پذیرند

:ت پیشفرض فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسالمی در جدول ذیل نشان داده شده استهف. دارند

عدم

تضییع

کار

دانش و

شناخت صداقت

خودکنترلی

امانتداري

پذیريمسئولیت

وقوانیندرعدالت

مقررات سازمان

سرپرستیروابطدرعدالت

خدماتجبراندرعدالت

شغلیامنیت

کاريمحیط

مناسب و درآمدشاد

بینتعادلمناسب

کار و توکلزندگی
بهمیلشیسختکو

موفقیت

کارتداوم
صبر

تکریم

رجوعارباب

تواضع

نوعدوستی

گروهیکاروهمکاري

خلوص

کارذاتیارزش

مستمریادگیري

خالقیت

ورزياندیشه

مشورت
دقت

نظم

Text

هايارزش

کاري

اتقان
واستحکام
کار تعهد

کاري

درعدالت
کار

ورفاه
پشتکاروهمتکارآسایشدر

واستقامت

روحیه
خدمتمدا
ري

کارمعنويانگیزه

بهبودمداو
کارم
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)1390. فردداناییپورفر،نقینژاد،هادوي(اسالمی سازمانیفرهنگهايپیش فرض: 1جدول 
شاهد مثالدیدگاه اسالمیفرضهاپیش

30و 3/ انسانجبر و اختیار نسبیماهیت فعل انسان
11/رعد.سازمان می تواند بر محیط خود فائق آید)حیطبا م(رابطه سازمان 

سرشت فردي انسان

انسان بر اساس فطرت، متمایل به حق و خداشناس متولد 
، اما در گذر زمان در معرض )انسان خداشناس(می شود 

آزمون هاي مختلف قرار می گیرد و چه بسا به باطل 
.بگرود

30/ روم
2/ عنکبوت

معیار تشخیص حق از 
8/ شمسوجدان بیدار انسان، قوه تمییز حق از باطلطلبا

2/ قیامت

جمع گرایی و فردگرایی، مشارکت و رقابت همه در طول سرشت اجتماعی انسان
46/ سبا خداگرایی

1/ عصر توجه به زمانه بجاي نگاه محدود به زمانی خاصماهیت زمان

تجانس یا تنوع

جنسیت؛ هرچند تقواپیشگی مالك است نه نسب، نژاد و
باید به مقتضاي تفاوتهاي جسمی و روحی و روانی دو 
جنس زن و مرد، مراعات تفاوت در حقوق ایشان در 

استفاده از نیروي انسانی غیرمسلمان در . سازمان را نیز نمود
سازمان، مادام که موجب سیطره آنها بر سرنوشت سازمان 

مکن و مؤمنان نشود، جایز است، اما در برخی موارد م
.است دور از احتیاط باشد

13/ حجرات
141/ نساء 

الگوي فرهنگ سازمانی با رویکرد اسالمی و مبتنی بر نهج البالغه
الگوي فرهنگ سازمانی با رویکرد اسالمی و مبتنی بر نهج البالغه مبتنی بر سطوح سه گانه 

عنویت نظم، خودارزیابی عدالت، م: مولفه از جمله12فرهنگ سازمانی ادگار شاین در برگیرنده 
.می باشد... و 
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، ص 1391عسکري وزیري، (الگوي فرهنگ سازمانی با رویکرد اسالمی و مبتنی بر نهج البالغه : 2شکل 
417(

مدل فرهنگ سازمانی مطلوب براي مقابله با فساد اداري
یا ثبات و محور تمرکز بر محیط یا با توجه به دو محور اصلی تاکید بر انعطاف پذیري

:سازمان الگوي ذیل ارائه شده است

Text
عدالت

معنویت

خودارزیاب
ي

مشورت و

هم نظماندیشی و

مردمانضباط بهبودداري

مستمر

شایسته

ساالري

وجدان
کاري

یادگیري و

دانش
افزایی

رهبري

خدمتگزار

اخالص

باورها
راهشناسی،هستی(
راهنماشناسی،و

)شناسیانسان

توسعه
عدالت
توزیعی

توسعه
عدالت
ايرویه

متعالیاهدافتوسعه

باکارمفهومترویج
معنا

مدیریتیخود

درفعالیت
جهت
رضایت
الهی

ازپرهیز
وریا

بهامرخودنمایی
معروف
نهیو
منکراز

برقراريبرايتالش
صمیمانهارتباطات

ویريیادگبرايتالش
افزاییدانش

دردانشبکارگیريآگاهیخود
عمل

سبکبکارگیري
مشارکتیمدیریت

پرتودراعتمادتوسعه
گفتگو

وقوانینبهپایبندي
مقررات

بهانجام
بهرسیدگیکارهاموقع

درخواست
مردميها

توسعه
رفتار
شهروندي
سازمانی

ومضاعفتالش
داوطلبانه

ودرونیتعهدترویج
پذیريمسئولیت

وکاردانافرادجذب
شایسته

کاردانافرادرشد
شایستهو

درتالش
جهت
کاهش
هاهزینه

تالش
در
جهت
بهبود
کیفیت
کار

الگوهاي
رفتاري

ارزشها

باورهاي
اساسی

( بینیجهان
(اسالمی
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)1395. زرندي، معدنی(فرهنگ سازمانی مطلوب براي مقابله با فساد اداري : 3شکل 

محیطبرتمرکز

فرهنگ
سازمانی
اسالمی

برايمطلوب
فسادبامقابله

اداري

رهنگ ف
راهبرد 

رمحو

اندازچشمتدوین
فرهنگبرمبتنی

ایجاداسالمی،
وارزشیدیدگاه
مشتركاسالمی

تبیینسازمان،در
بهسازمانحرکت
مدیران،وسیله
سازمانیفرهنگ
برنامهدراسالمی

امور،تدبیروریزي
پویاییایجاد

ترویجسازمانی،
ارزشفرهنگ
اسالمیمداري

انقالبی

اجرايربتأکید
مصوباتوقوانین

مندي،ضابطه،
ترویجقانونگرایی،

وظیفهفرهنگ
وجدانوشناسی
وکنترلکاري،
وهمگانینظارت

شدنهمگانی
هايارزش
بامبارزهاخالقی،

وهاگراییانحصار
ها،طلبیانحصار

درتبعیضعدم
فسادبابرخورد

همومشورتمشارکتی،گیريتصمیم
رقابتومشارکتمناسک،درشرکتاندیشی،

درافرادمشارکتخداگرایی،طولدرهمه
فرایضانجامبهاهتماماجتماعی،ودینیامور

محرماتتركو

سازمان،دراسالمیوارزشیساالريشایستهفرهنگ
برتاکیدخودکنترلی،وتقواسازمان،درکاريسالمروابط

گی،یکپارچشرعی،احکامرعایتودینیشعائر
نظامکارگزارانسالمتشفافیت،وصداقتتقواپیشگی،

ها،عزلونصبدرساالريشایستهحکومتی،واداري
منکرازنهیومعروفبهامرکارمندان،معیشتبهتوجه

فرهنگ 
قانون 

رمحو

فرهنگ 
سالمت 

رمحو

فرهنگ 
رمحومشارکت 

سازمانبرتمرکز

کید
تا

بر
اف

عط
کیدان

تا
بر

ات
ثب
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:فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسالمی داراي ارزشهاي ذیل است
ئولیت پذیري، راستی، مسوخدا، حمیت دینی، سختکوشی، تعالی طلبی، صداقتتوکل بر

اخالق حسنه، مشورت در تصمیگیري ها، امر به معروف و نهی از منکر، اخالص، دانش، رفتار
متقابل، فداکاري، سالمت جسمی، متقابل، احترامحسنه، عدالت و انصاف، همکاري، اعتماد

می، ، رعایت پوشش مناسب اسال)نماز یومیه(پاکیزگی، ارتباطات برادرانه، انجام واجبات ونظم
)2013، 1هوکو، آکتاروزمن، ماسرورول موال(اجتناب از غیبت 

مدل فرهنگ سازمانی اسالمی
:از دیدگاه اسالمی را بصورت ذیل ارائه نموده استسازمانیهوك مدل فرهنگ

)216، ص 2013، 2هوکو، آکتاروزمن خان، ماسرورول موال(مدل فرهنگ سازمانی اسالمی : 4شکل 

موثر بر فرهنگ سازمانیعوامل 
اند هاي مختلفی است که او را احاطه کردهاصوالً عمل اخالقی انسان آگاه در پاسخ به محیط

هاي مناسبی به هر یک از این عوامل تواند زندگی بهنجاري را بگذراند که پاسخو وي زمانی می
1. Hoque, Aktaruzzaman Khan, Masrurul Mowla
2. Hoque, Aktaruzzaman Khan, Masrurul Mowla

مدیرانانتخاب

کارکنانو
مطلوبفرهنگکردناجتماعی ابتکارات

بنیانگذاران

قرآن

اجماعسنت

(قیاس)عقل

مسئولیت
پذیري

صداقت

انصاف

احترام
متقابل

سختکوشی همکاري

توکل

اخالص

فداکاري

بازخور
بازخور

بازخور
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گذار بر وي را نشان هاي مختلف اثرعمل اخالقی انسان و عوامل و محیط. پیرامونی خود بدهد
.دهدمی

)6ص. 1383. الوانی(عمل اخالقی فرد و عوامل مؤثر بر آن : 2جدول 

عوامل محیط
فردي

عوامل 
اجتماعی

عوامل 
سازمانی

عوامل 
ايحرفه

عوامل 
سیاسی

عوامل 
اقتصادي

عوامل 
اعتقادي

عمل 
اخالقی فرد

تحقق 
منافع و 
آمال 
فردي

رفتار 
مطابق 
نرمهاي 
اجتماعی

تار رف
سازگار با 
هنجارهاي 

سازمانی

رفتار طبق 
استاندارده
اي حرفه 

اي

رفتار 
موافق با 

خط مشی 
هاي 
سیاسی

رفتار در 
پی تحقق 

سود و 
منفعت

اعمال و 
رفتار بر 

طبق اصول 
مذهبی و 
اعتقادي

بخشاخالقیاتبه زعم رضایی منش، عوامل برون سازمانی و درون سازمانی تاثیرگذار بر
:ازعبارتندترتیببهایرانعمومی

:عوامل برون سازمانی
سیاسیساختارعامل
اقتصاديساختارعامل
عمومیخدماتبخشدراخالقیمدیریتعامل
خارجیهايدولتوهاشرکتعامل
جامعهفرهنگعامل

:عوامل درون سازمانی
مدیراناخالقیتعهد
انسانیمنابعمدیریت
اخالقیاتبرايمشخصسازمانیواحدیکوجود
اخالقیاتآموزش
اخالقیاستانداردهايوکدها
1383:286. منشرضایی(کنترلونظارتنظام(
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ودینآسیبموجبکهنمودهاستخراجراعواملیمتقیانمواليسخنانبهدلشاد تهرانی بنا
نمودهتبیینآنهابرايدینکهمسیريدرستیبههاانسانکهشودمیآنازمانعوشدهدینداري

به عبارتی از میزان انطباق رفتار افراد با ارزشهاي اسالمی به . شوندنایلسعادتبهوکردهطی
واکراه:ازعبارتندعواملاینبرخی از. علت وجود برخی از عوامل نامطلوب کاسته خواهد شد

مفاهیمنارساییدینی،مفاهیممعنويتحریفدین،نفهمیدنودینفهمیدنبددین،دراجبار
دوستی،زیباجویی،حقیقت: بشريضروریاتوفطریات(بشريضروریاتبادینتبایندینی،

خواهی،عدالتودوستیعدالتآزادگی،ودوستیآزادياخالقی،خیرنوآوري،وخالقیت
درتسهیلوتیسیررعایتعدمتربیت،وهدایتدرتمکّنوتدرجرعایتعدم،)طبیعینیازهاي
وعملبییاعملبدعالمانویرانگر،تقلیددینداري،ودیندرتکلفایجادتربیت،وهدایت

رفتاردین،بهمنتسبخشونتهايداري،کمبودوناداريدین،ازابزارياستفادهنمایان،عالم
)1395. تهرانیدلشاد. (مردمانحقوقرعایتعدمدین،متولیانجانبازخودکامه

دارند که از قواعد و نظامات تصمیمگیري تناسباسالمیفرهنگاي باساختارهاي سازمانی
جامع و مناسب بوده و در تناقض با قواعد و احکام اسالمی نباشند فراگیر،برخوردار هستند که

)48، ص 1998، 1بلیغ(
ویژگی هاي فرهنگ ملی در هر جامعه و محیط بر چگونگی فرهنگ سازمانی در سازمان 

غالب یافته هاي محققان همین رابطه را اثبات نموده . ن جامعه تاثیر می گذاردهاي مستقر در آ
محیطی موثر بر فرهنگ سازمانی، از جمله نظام -عالوه بر این می توان عناصر فرهنگی. است

اعتقادات و ارزشهاي جامعه، قوانین و مقررات، نظام سیاسی، نظام آموزشی، نظام تجارت و نظام 
).46ص . 1381. هدایتی(کرد اجتماعی را بررسی 

سازينهادینه
شدننهادینهبهآنازبیشترکهاستشناسیجامعهعلماصطالحاتازسازي یکینهادینه

عمقومتندرآنشدنايریشهوايپایهیعنیاجتماعی،امریکشدننهادینه«. شودمیتعبیر
.»جامعهافرادتوسطمقرراتوهاارزشآنشدنشناختهرسمیتبهوتأییدمقبول،وجامعه

حدتاوبادواممنظم،اشکالآنطیکهدانندمیفرایندنوعیراشدننهادینهشناسانجامعه

1. Baligh
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وهنجارهاپذیرششروعبافراینداین. یابدمیتوسعهمتقابلکنشدرشدهبینیپیشزیادي
انجامشودمیخواستهآنهاازمتفاوتهايگروهطریقازکهافرادتوسطهانقشانتظارات

تعریفجامعهمصوبهايرویهوهاروشیافتنالگووتنظیمفرایندراآننیزبرخیوگیردمی
.)1389،55. نظربیگیامرایی؛زاهدي؛(اندکرده

فرایند نهادي شدن فرآیند رشد ارگانیک است که در آن سازمان با تالشهاي گروههاي 
سلزنیک میگوید که رهبر اداري هنگامی یک . رونی سازگار میشوددرونی و ارزشهاي جامعه بی

سیاستمدار خواهد شد که از قدرتهاي خالق خود براي شناخت و هدایت این فرآیند استفاده 
).1380:59ایروانی، (کند 

به زعم برگر و الکمن نهادي کردن به صورت فرایندي تعریف میشود که با آن فعالیتها 
)1380:64ایروانی، . (مشابه معینی براي خود و دیگران پیدا میکنندتکرار شده و معانی

سازينهادینهبراي»تشریع«و»سازيفرهنگ«،»معرفتیهايپایهواصولتبیین«روشسه
علوماصطالحاتدرکهاسترفتهکاربهکریمقرآندرنزولزمانيجامعهدرارزشها

روشدر. شودمیتعبیراجباريوهنجاريشناختی،مکانیزمسهبهـترتیببهـآنهاازاجتماعی
زاهدي؛(داردتقدماجباريبرهنجاريوهنجاريبرشناختیمکانیزمقرآن،سازينهادینه
شناختی،هايمکانیزمازتوانمیسازي،نهادینهراستايدر.  )104-1389،103. نظربیگیامرایی؛

یاهامکانیزماینازیکیشرایطیهردراستممکنالبتهکرد،استفادهاجباريوهنجاري
)1386،13پور،قلی. (شودگرفتهکاربهآنهاازترکیبی

پیشینه تحقیق
الگوي: قبیلازسازمانیفرهنگرایجالگوهايذکربهخودمقالهدروزیريعسکري

الگويآنها،کارامديدنقازپسوپرداخته... وواترمنوپیترزالگوياوشی،الگويپارسونز،
ارائه) شاخص24ومولفه12داراي(البالغهنهجبرمبتنیواسالمیرویکردباسازمانیفرهنگ

.)1391وزیري،عسکري(استنموده
ارزشهاياساسبرسازمانیفرهنگالگويبه تبیینخوددکترايرسالهزارعی متین در

)1374. متینزارعی(. ی نموده استشغلرضایتبرآننقشوکارمحیطدراسالمی
کارکنانسازمانیرفتارواسالمیارزشهاياساسبرسازمانیفرهنگبینرابطهبررسی
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تأثیرسبببهسلمانیعرباهللاحجتتوسطکهاستدیگريتحقیق»ناجاتخصصیعلمی
با. استتهپذیرفانجامسازمانیفرهنگاهمیتوماجامعهاخالقوروحیاتدراسالمیفرهنگ
داردوجودمعناداريومثبتهمبستگیآنهابینکهشدمشخصتحقیق،هافرضیهآزمودن

).1382. سلیمانیعرب(
هارودین و سانتوسو در پژوهش خود، به بررسی رابطه بین اخالق کاري اسالمی، رهبري 

وش مدلسازي در این تحقیق که از ر. معنوي و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی پرداخته اند
معادالت ساختاري بهره گرفته شده، رابطه مستقیم بین اخالق کار اسالمی و فرهنگ سازمانی و 

)2016، 1هارودین سانتوسو(رهبري معنوي با تعهد سازمانی تایید شده است 
هوك و همکارانش در مقاله اي به تشریح ویژگیهاي فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسالمی و 

در این مقاله که بصورت توصیفی و با استفاده از . ي در این زمینه پرداخته اندارائه چارچوب نظر
توکل، سختکوشی و صداقت : ارزش اسالمی از جمله23داده هاي کتابخانه اي انجام شده، 

در این پژوهش ضمن بیان ضرورت همکاري  و . براي فرهنگ سازمانی برشمرده شده است
ایجاد فرهنگ سازمانی اسالمی، بر اهمیت نقش بنیانگذاران همت مدیران و کارمندان سازمان در

).2013، 2هوکو، آکتاروزمن خان، ماسرورول موال(سازمان بیشتر تاکید می شود 
عبدالحکیم در مقاله خود با بهره گیري از روش حداقل مربعات جزئی به بررسی تاثیر پیاده 

در این مقاله . و عملکرد پرداخته استسازي رهبري و فرهنگ سازمانی اسالمی بر انگیزه کاري 
مفاهیم اصلی علی الخصوص فرهنگ سازمانی اسالمی با ساده انگاري مورد بررسی قرار گرفته 

). 2016، 3حکیم(است 
تحقیقموضوعسازمانیفرهنگواثربخشیباارتباطشانورهبريازجزئیعنوانبهارزشها

تأثیرسازمانیاثربخشیبررهبریکارزشهايهکمیکندبحثاو. میباشد) 2006(کلوسلیمک
).2006، 4مککلوسکی(میکند متأثرنیزراسازمانیفرهنگرهبرارزشهايومیگذارد

مدل مفهومی و فرضیه ها
اي گیري از عوامل مؤثر در سه سطح رفتاري، ساختاري و زمینهرویکرد اصلی مدل، بهره

1. Haerudin, Santoso
2. Hoque, Aktaruzzaman Khan, Masrurul Mowla
3. Hakim
4. McCloskey
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همانطوري که . هاي اسالمی استمبتنی بر ارزشسازي فرهنگجهت نهادینه) مدل سه شاخگی(
هاي اسالمی نهادینه اند، فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشصاحبنظران مدیریت اشاره کرده

-نخواهد شد مگر آنکه سازمان بتواند با عزم راسخ و نگاه راهبردي عوامل متعددي را که شکل

. ست، در این راستا به کار بگیردهاي کارمندان و مدیران سازمان ادهنده باورها و ارزش
با استفاده از مدل سه شاخگی، سعی شد تا عوامل مؤثر بر نهادینه سازي فرهنگ سازمانی 

براساس مدل سه شاخگی، کل مفاهیم، رویدادها و . مبتنی بر ارزشهاي اسالمی طبقه بندي گردند
و زمینه قابل بررسی و ) وامحت(ي ساختار، رفتار هاي سازمانی برحسب مدل نظري سه شاخهپدیده

.تحلیل هستند
ي عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی ي ساختار سازمان، همهمنظور از شاخه

سازمان است که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی به هم پیوسته و چارچوب، قالب، پوسته، بدنه و یا 
مام منافع مالی و اطالعاتی وقتی با بنابراین ت. دهندهیکل فیزیکی و مادي سازمان را تشکیل می

ي ساختاري سازمان محسوب شوند، جزو شاخهي کلی سازمان جاري میترکیب خاصی در بدنه
.ي سازمان هستندشوند و در واقع عوامل غیر زندهمی

ي محتوا یا رفتار سازمان، انسان و روابط انسانی در براساس مدل سه شاخگی، منظور از شاخه
که با هنجارهاي رفتاري، ارتباطات غیررسمی و الگوهاي خاصی به هم پیوسته و سازمان است 

. شوندي سازمان محسوب میدهند که در واقع عوامل زندهمحتواي اصلی سازمان را تشکیل می
)1384،73. میرزایی اهرنجانی؛ سرلک(

ي زمینه تمام شرایط و عوامل محیطی وبراساس مدل سه شاخگی، منظور از شاخه
هاي سازمان از هاي اصلی یا اَبر سیستمسازمانی است که بر سازمان احاطه دارد و سیستمبرون

. دهدهاي محیطی سازمان را تشکیل میقبیل مشتریان یا ارباب رجوع، دولت، بازار و سایر سیستم
) یطمح(ي زمینه در مدل سه شاخگی ساختار ـ رفتار ـ زمینه، نگرش سیستمی ـ اقتضایی در شاخه

.گیردجا می
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الگوي سه شاخگی نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی: 5شکل 

عوامل رفتاري تاثیر مثبت و معناداري بر نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر : فرضیه اول
.ارزشهاي اسالمی دارند

ر مثبت و معناداري بر نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی عوامل ساختاري تاثی: فرضیه دوم
.بر ارزشهاي اسالمی دارند

عوامل زمینه اي تاثیر مثبت و معناداري بر نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی : فرضیه سوم
.بر ارزشهاي اسالمی دارند

و نمونهروش تحقیق
از نوع از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بر اساس نحوه گردآوري داده ها، این تحقیق 
. می باشد، و از نظر نوع هدف کاربردي همبستگی است

جامعه آماري این پژوهش کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی بوده اند و اعضاي نمونه 

فرهنگسازينهادینه
ارزشهايبرمبتنیسازمانی

اسالمی

رفتاريعوامل
رهبري

آموزش

سازماندهی

وریزيبرنامه
انسانیمنابعکنترل

فناوري

سازمانیمقررات

فرهنگینظام

سیاسینظام

حقوقینظام

-مذهبینظام
اقتصادينظامعقیدتی

عوامل
ساختاري

زمینهعوامل
اي
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درصد زن 18درصد از پاسخ دهندگان مرد و 82. بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند) نفر87(
درصد کارکنان بیش 80درصد پاسخ دهندگان داراي مدرك کارشناسی و بیش از 38. بوده اند

. سال سابقه خدمتی داشته اند10از 

ابزار اندازه گیري
گویه، طیف 60دربرگیرنده (داده هاي تحقیق بواسطه پاسخگویی اعضاي نمونه به پرسشنامه 

امه مزبور با بهره گیري از پرسشن. جمع آوري گشته و مورد تحلیل قرار گرفت) تایی5لیکرت 
دلشاد(؛ )1383رضایی منش، (، )2010شین، (شاخص هاي ارائه شده توسط چندي از محققین 

. طراحی گردید)1387حسین پور،(؛ )1383احمدي،علی(؛ )1380سلزنیک،(؛ )1395تهرانی،
0,925به جهت تعیین پایایی و سازگاري درونی از آلفاي کرونباخ استفاده شد و ضریب

.نشان دهنده تایید پایایی پرسشنامه بود
اي که یک متغیر به توان درجهي آن میتحلیل همبستگی ابزاري آماري است که به وسیله

در این ). 182, 1380, آذر و مومنی(گیري کرد متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است را اندازه
هاي توصیف و تحلیل آماري به ویژه ز روشها به طور عمده اپژوهش براي تجزیه و تحلیل داده

همچنین با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تأثیر . روش تحلیل همبستگی استفاده شده است
همزمان چند متغیر بر متغیر وابسته سنجیده و وجود رابطه خطی بین متغیرها هنگامی که بطور 

. گردیدگذارند بررسی همزمان بر متغیر وابسته تأثیر می

هاي پژوهشیافته
نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر وفرضیه اول، براي بررسی رابطه بین عوامل رفتاري

هاي اسالمی، تجزیه و تحلیل هاي الزم صورت گرفت و با توجه به میزان ضریب ارزش
> .sig(استکوچکتر0,01ازکه)0,00(معناداريدر سطح) 0,891(همبستگی محاسبه شده 

. ، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت)0.01
توان گفت که با بهبود عوامل رفتاري، میزان نهادینه سازي فرهنگ سازمانی بنابراین چنین می

از . هاي اسالمی به نسبت ضریب همبستگی مشاهده شده بهبود خواهد یافت استمبتنی بر ارزش
بر همبستگی باال بین دو متغیر نهادینه است، داللت0,891طرفی، مقدار این رابطه که برابر با 
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.هاي اسالمی و عوامل رفتاري داردسازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش

)نهادینه سازي(و متغیر وابسته ) رفتاري(آزمون متغیرهاي مستقل : 3جدول 

ضریب همبستگی مدل
Rچندگانه 

ضریب 
2Rتعیین 

ضریب تعیین تعدیل 
Rشده 

خطاي استاندارد 
دبرآور

1a928/0861/0858/034994/2

میزان همبستگی چندگانه بین مجموعه متغیرهاي مستقل Rضریب همبستگی چندگانه : الف
دهد که همبستگی قوي نشان می) بازه صفر و یک(در 928/0مقدار . دهدو وابسته را نشان می
. وجود دارد) سازينهادینه(و متغیر وابسته ) رهبري، آموزش(بین متغیرهاي مستقل 

2ضریب تعیین : ب
R میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهاي

باالتر از نیم است و هر چه مقدار ضریب تعیین به یک 0/ 861مقدار . دهدمستقل را نشان می
به . تنزدیک باشد، داللت بر نقش زیاد متغیرهاي مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته اس

. ها را به مقدار خوبی برازش کندعبارتی، مدل رگرسیونی قادر است داده
مقدار تعیین را به منظور برازش بیشتر میزان نکوئی برازش Rضریب تعیین تعدیل شده : ج

است که 858/0در جدول باال، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با . کندمدل تصحیح می
درصد از تغییرات متغیر وابسته 8/85توانسته ) رهبري، آموزش(مستقل دهد متغیرهاي نشان می

که مجذور کمیت خطا ) درصد2/14(بنابراین مابقی این تغییرات . سازي را تبیین کنندنهادینه
)e2 (باشدمعروف است، تحت تاثیر متغیرهاي خارج از مدل می.

واریانستحلیل:4جدول 
داريسطح معنیFانگینمیدرجه آزاديجمع مجذوراتمدل

رگرسیون
باقیمانده

کل

030/2871
867/463
897/3334

2
84
86

515/1435
522/5952/259000/0

رگرسیون، بمنظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین 1نتایج حاوي تحلیل واریانس
1.Anova
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کوچکتر از آید بدلیل اینکه سطح معنی داري همانطور که از نتایج جدول بر می. متغیرها است
گردد، به عبارتی، مدل رگرسیون تحقیق مدل باشد لذا فرض خطی بودن مدل تأیید میمی05/0

.خوبی براي تبیین تغییرات متغییر وابسته بر اساس متغیرهاي مستقل است

نتایج آزمون رگرسیون چندگانه: 5جدول 

متغیر مستقل
استانداردرگرسیونضرایب

ضریب استاندارد نشده
βشده

آماره 
آزمون

سطح 
معنی داري Bانحراف استاندارد

1257/1965/1563/1122/0مقدار ثابت
323/0767/1455/0471/5000/0رهبري
166/0003/1504/0051/6000/0آموزش

عرض از مبدا و میزان متغیر وابسته بدون دخالت متغیرهاي مستقل 965/1مقدار ثابت ) الف
.دهدرا نشان می

کند تا سهم نسبی هر متغیر مستقل در به ما کمک می2ضرایب رگرسیونی استاندارد شده) ب
بیشتر باشد نقش آن βیعنی هر چه قدر ضریب . در تبیین تغییرات متغیر وابسته را مشخص کنیم

پس با توجه به اعداد ). 1388. حبیب پور؛ صفري(بینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر استدر پیش
معنی دار 01/0توان گفت عوامل رهبري و آموزش در سطح خطاي کوچکتر از ول میجد

برمبتنیسازمانیفرهنگسازيتوان گفت متغیرهاي رهبري و آموزش بر نهادینهیعنی می. است
یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرهاي رهبري و . موثر استاسالمیهايارزش

اسالمی به ترتیب به مقدار هايارزشبرمبتنیسازمانیفرهنگسازيآموزش، میزان نهادینه
.یابدانحراف استاندارد افزایش می166/0و 323/0

هر گاه مقدار . دهدآماره آزمون اهمیت نسبی حضور هر متغیر مستقل در مدل را نشان می) ج
باشد در نتیجه متغیر 05/0یا 01/0باشد و سطح خطاي آن نیز کوچکتر از 33/2آماره برگتر از 

پس با توجه به اعداد جدول . مورد نظر تاثیرآماري  معنی داري در تبیین متغیر وابسته داشته است
و سطح معنی 33/2توان گفت هر دو عامل رهبري و آموزش با قدر مطلق آماره بزرگتر از می

1. Constant
2. β
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.درصد معنی دار هستند99با احتمال 01/0داري کوچکتر از 
ه از آزمون رگرسیون چندگانه درباره میزان تأثیرگذاري عوامل رفتاري بر میزان نتیجه اي ک

ي هاي اسالمی در سازمان بدست آمد نشان دهندهنهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش
این است که عامل رهبري بیشترین تأثیر را بر روي نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر 

ي این مطلب است که سازمان براي موفقیت در این مطلب نشان دهنده. ردارزشهاي اسالمی دا
نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی باید در جهت بهبود و تقویت این عامل 

ها در مورد فرضیه اول نشان می دهد عامل رهبري به عنوان اصلی یافته. در بین سایر عوامل بکوشد
ازمانی همچنان در این تحقیق نیز به عنوان اثرگذارترین عامل براي نهادینه ترین عامل در هر س

ها به این طلبد که سازمانرود لذا میسازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی به شمار می
.گذاري بیشتري انجام دهندترین عامل براي موفقیت، سرمایهعامل به عنوان جدي

و سطح معناداري مورد )0,802(شدهمحاسبههمبستگیضریبیزانمبهتوجهفرضیه دوم، با
اسالمی و هايارزشبرمبتنیسازمانیفرهنگسازينهادینهنیب، مشخص شد که )sig. < 0.01(تایید

باشد، این اي که در اینجا حائز اهمیت میتهنک.وجود داردو مثبتمعناداررابطه ساختاريعوامل
همچنین، این رد یا تائید به . شودشود، بلکه فقط تائید یا رد میز ثابت نمیاست که یک فرضیه هرگ

. شودشود یا  نمییقی فقط پشتیبانی میافتد، بلکه در هر تحقصورت مطلق اتفاق نمی
آزمون رگرسیون چندگانه متغییرهاي ساختاري: 6جدول 

متغیر مستقل
ضریبنشدهاستانداردرگرسیونضرایب

استاندارد
βدهش

آماره
آزمون

سطح
معنی
داري Bاستانداردانحراف

1572/4893/1416/2018/0مقدار ثابت
714/0104/0884/0845/6000/0مدیریت
280/0845/0044/0331/0741/0مقررات

291/0- 062/1- /334/0099- /354دهیسازمان
377/0- /888- /493/0126- /438فناوري

064/0046/0139/0386/1170/0انسانیمنابع

ي این است که عامل اي که از آزمون رگرسیون چندگانه بدست آمد نشان دهندهنتیجه

1. Constant
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یعنی می توان . معنی دار است01/0مدیریت در معادله رگرسیون در سطح خطاي کوچکتر از 
-ارزشبرمبتنیازمانیسفرهنگسازيبر نهادینه) برنامه ریزي و کنترل(گفت متغیر مدیریت 

یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرها، میزان گسترش در . اسالمی موثر استهاي
انحراف 104/0اسالمی به ترتیب به مقدار هايارزشبرمبتنیسازمانیفرهنگسازينهادینه

.یابداستاندارد افزایش می
مورد تأیید واقع شد، به عبارتی ) 0,694(فرضیه سوم نیز با توجه به ضریب همبستگی 

اسالمیهايارزشبرمبتنیسازمانیفرهنگسازينهادینهباايزمینهمشخص شد که بین عوامل
توان استدالل کرد که طور میاین.وجود دارديمعناداردر مرکز آموزش مدیریت دولتی رابطه 

یازمند توجه به عوامل مختلف و اسالمی نهايارزشبرمبتنیسازمانیفرهنگسازينهادینه
متعدد درون سازمانی و برون سازمانی است، و سازمان عالوه بر توجه به عوامل رفتاري و 
ساختاري و بهبود این عوامل، نیازمند عوامل زمینه اي مناسبی است تا نهادینه سازي فرهنگ 

. سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی در سازمان به نحو مطلوبی حاصل شود

آزمون رگرسیون چندگانه متغییرهاي ساختاري: 7جدول 

متغیر مستقل
استانداردرگرسیونضرایب

نشده
ضریب

استاندارد
βشده

آماره
آزمون

سطح
داريمعنی

Bاستانداردانحراف
1954/8359/2797/3000/0مقدار ثابت

007/0290/0004/0025/0980/0قانونینظام
659/0251/0507/0630/2010/0یفرهنگنظام
642/0- /467- /323/0060- 151/0سیاسینظام
556/0- /592- /208/0052- 123/0اقتصادينظام

500/0164/0349/0039/3003/0عقیدتی- دینینظام

سیستم قانونی، سیستم فرهنگی، (دهد متغیرهاي مستقل تجزیه و تحلیل انجام شده نشان می
درصد از تغییرات 4/53توانسته اند ) عقیدتی-سیاسی، سیستم اقتصادي، سیستم دینیسیستم

نتایج نشان . متغیر وابسته نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی را تبیین کند

1. Constant
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عقیدتی -می دهد که از بین عوامل متغیر زمینه اي تنها دو عامل سیستم فرهنگی و سیستم دینی
یعنی می توان گفت دو متغییر سیستم فرهنگی . معنی دار است01/0خطاي کوچکتر از در سطح 

. عقیدتی بر نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی موثر است- و سیستم دینی
عقیدتی، -یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرهاي سیستم فرهنگی و سیستم دینی

و  251/0ي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی بترتیب به مقدار میزان نهادینه ساز
.یابدانحراف استاندارد افزایش می164/0

گیرينتیجه
براي نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی می بایست با نگاهی استراتژیک 

و در این تحقیق عوامل رفتاري و رویکردي سیستمی به عوامل متعدد سازمانی و محیطی توجه کرد
برنامه ریزي و کنترل، سازماندهی، فناوري، منابع انسانی و (عوامل ساختاري ) رهبري و آموزش(

- نظام اقتصادي، نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام دینی(و عوامل زمینه اي ) مقررات سازمانی
ها، همبستگی این عوامل با نهادینه یلطبق نتایج تجزیه و تحل. شناسایی شدند) عقیدتی و نظام قانونی

بنابر یافته هاي تحقیق می توان گفت . سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی تایید شد
به منظور نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی با دو دسته عوامل داخلی و 

هسازي فرهنگ سازمانی و نهادینه سازي مدیران سازمان می بایست براي ب. خارجی روبرو هستیم
) برنامه ریزي و کنترل(ارزشهاي اسالمی در آن، به عامل رهبري، آموزش و اقدامات مدیریت 

عقیدتی کشور نیز بر - از طرف دیگر نظام فرهنگی و نظام دینی. پرداخته و این عوامل را بهبود دهند
وامل به عزم نهادهاي فرهنگی از جمله شوراي نهادینگی ارزشها در سازمان اثرگذارند و تغییر این ع

عالی انقالب فرهنگی، به عنوان ارگان هدایت کننده فرهنگ عمومی کشور و علما و حوزه هاي 
.عقیدتی کشور بستگی دارد- علمیه به عنوان هدایت کننده نظام دینی

؛ 2010، 1شاین(عامل رهبري که هم در این تحقیق بدان نایل شدیم و هم در منابع علمی 
و هم ) 2017، 4؛ بوورز، هال و سرینیواسان2016، 3؛ هارویکی2015، 2موهلسکا و سوکوالوا
بدان اشاره شده است، رفتار رهبران که به عنوان ) البالغهاز جمله نهج(منابع علمی اسالمی 

1. Schein
2. Mohelska & Sokolova
3. Harwiki
4. Bowers, Hall & Srinivasan
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. اثرگذارترین الگو مورد توجه افراد زیرمجموعه بوده و پیروي می شود
ست در راستاي نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي در پایان الزم بذکر ا

اسالمی، توجه به گستره بسیار وسیع و تنوع گوناگون ارزشهاي اسالمی و مهمتر از آن سلسله 
که حتی بعضاً محققین این حوزه هم کمتر (مراتب این ارزشها و اولویت و رتبه بندي آنهاست 

دینه شدن این مجموعه ارزشها، بسیاري از مسائل سازمانی با در صورت نها). بدان توجه نموده اند
بکارگیري منابع کمتر از سوي سازمان و مقاومت و سهل انگاري کمتر از سوي کارمندان با 

.سهولت بیشتري به سرمنزل مقصود برسد
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