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  چكيده

اما از ديدگاه اسالم تحقيق مشخصـي   ؛هايي ارائه شده است در زمينه تقواي سازماني تاكنون مدل
درباره ارائه مدل مناسبي در حوزه مديريت و سازمان انجام نشده است. اين مقاله درصـدد ارائـه   

ي هـا  ي سازماني از ديدگاه اسالم است، كه بدين منظور پـس از مطالعـه پـژوهش   مدلي براي تقوا
 7نفر از خبرگان متخصص مديريت و  4ي موجود با مراجعه به ها پيشين و همچنين بررسي مدل
سـنجي   استخراج و سپس نسـبت بـه اولويـت    مؤلفه 71ابتدا تعداد  ،نفر متخصص معارف اسالمي

 از سـوي مؤلفـه   56غيرمرتبط اقدام شد و در مرحله سوم  لفهمؤ 15ي كارآمد و حذف ها مؤلفه
ي تقواي سازماني از ديدگاه اسالم تعيين شد. با انتخاب اعضـاي هيـأت   ها مؤلفه عنوان بهخبرگان 

جامعه آماري  عنوان بهرسد  نفر مي 503علمي و كاركنان دانشگاه دولتي اراك كه تعداد آنها به 
تهيه شده بـه   نامه پرسشنمونه آماري،  عنوان بهي سيستماتيك نفر به روش تصادف 174و انتخاب 

دسته از عوامل شناسايي گرديد كـه طبـق    5بوته آزمايش گذاشته شد. با استفاده از تحليل عاملي 
؛ »اطاعت و بنـدگي «؛ »حسن معاشرت«؛ »و استعدادهاي شخصي ها ويژگي«نظر خبرگان با عنوان 
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  مقدمه
ان نظر صـاحبهای نوظهوری هستند که نظـر بسـیاری از  هفضیلت سازمانی و تقوای سازمانی پدید

و همچنـین  ها تعیـین دقیـق مؤلفـهنداشتن معیـاری بـرای . وجود اند جلب کردهمدیریت را به خود 
دارند کـه  کمبود تحقیقات و نظریات قوی در این زمینه تا حدی است که محققان برجسته اذعان می

انـد و مقـاالتی کـه ایـن  عامیانه، غیرتئوریک و بـه دور از آزمـون ی موجودها بیشتر مقاالت و کتاب
از وقـایع  اند انگشت شمارند. از سوی دیگر مشاهده برخـی موضوعات را به صورت کّمی سنجیده

ی تجـاری ها در دهه اخیر در بسیاری از کشورها باعث تغییر در نگرش ها های شرکت مانند رسوایی
هـایی بـه غیـر از خـط انتهـایی) و در مـورد  از یک وضعیت ناراضی بودن به بحث در مورد (ارزش

ه خدا یـا چگونگی رفتار افراد با یکدیگر گردیده است. ورود مفاهیمی چون اخالق، حقیقت، باور ب
و اقـدامات مـدیریتی و کسـب و کـار همـه  هـا نیروی برتر، تقوا، درستکاری و وجدان، بـه پژوهش

با توجـه  ها های جدید سازمان های جدیدی دارد که به نظر در این پارادایم حکایت از ظهور پارادایم
انـد دیگـر تو مـی ن ایـن پـژوهش، عـاملی کـهااند. از نظر محقق بیشتر به مسائل اخالقی در حرکت

در  دهد تقوا در سازمان است. با توجه به وجود منابع غنـی معنـایی در اسـالم موضوعات را پوشش 
یی را شناسایی کرد که به کمک آن تقوای سازمانی ها بر آن است که بتوان شاخص تالشاین تحقیق 

 ز معنـای تقـوا از دیدگاه اسالم را شناسایی نمود و از آن در جهت ارتقـای سـازمان اسـتفاده کـرد. ا
 شود: تقوا یعنی اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصـولی کـه دیـن و زنـدگی  می چنین تعبیر

 معین کرده و خطا و گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده حفظ و صیانت کنـد و مرتکـب آنهـا نشـود 
ای از  فضـیلت سـازمانی و در پـاره عنوان بـه). در فرهنگ غرب از تقوای سازمانی ١٣۵٩ (مطهری،

  معنویت سازمانی یاد شده است.  عنوان بهموارد 
 ی کاری، به کارکنـان ایـن توانـایی و قـدرت راها ورود معنویت و اخالقیات به سازمان و محیط

تری نسبت به سازمان، خانواده و جامعه خـویش بـه دسـت آورنـد.  پارچه انداز یک دهد تا چشم می
هـای مـادی در  کنند، چیزی فراتر از پـاداش رسد کارکنان در هر جا که فعالیت می میامروزه به نظر 

بخـش و خواسـتار متعـادل سـاختن  کنند؛ آنان در جستجوی کاری بـا معنـا، امیـد کار جستجو می
ی یک انسان متدین تقـوا و ها مؤلفهترین  مهمجمله ی دینی اسالم از ها شان هستند. در آموزه زندگی

مـدیران، و از  از سـویگرفته شده  کار هبر شیوه مدیریت ب جهت. تقوای سازمانی از خداترسی است
  سوی دیگر بر افزایش کارایی کارکنان مؤثر است.

عنـی انسـان خـود را از یاست. تقوای الهـی  یو خودنگهدار ینترلکخود یبه معنا» تقوا«ۀ لمک
 یـکنتـرل ک). ۴٠٨، صهمـان( دارد تا از عواقب آن مصـون بمانـد رده است نگهکآنچه خدا نهی 

 یو سـازمانده  یزیر مانند برنامه یتیریف مدیرا سایر وظایشود؛ ز یمحسوب م یتیریمهم مد ۀفیوظ
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ن اهـداف یدر تـأم یزانـیه تـا مشـخص گـردد کـه چـه مکشود  یده مینترل سنجکبا  یریگ میو تصم
 یفراوانـ ۀنـیرد و هـم هزیـگ یرا دربـر م یادیـزمـان ز نترل، همکن، یسازمان مؤثر بوده است. بنابرا

 ییایـمزا یدارا ینترلکشـد، خـود بیان یرونینترل بکب یت و معایطلبد. به رغم آنچه در محدود یم
و  ینترلکخـود یایر مزاکشتر. البته ذیب ییاراکمتر و چه بسا کنه و زمان یگرفتن هز است، مانند دربر

م، یاز باشـین یا بیغافل  یرونینترل بک یایه از مزاکست ین ین معنیگاه به ا چیه یرونینترل بکب یمعا
شه ی، هم رینترلکرا خودیتوجه داده شود؛ ز ینترلکخود یایت و مزایه به اهمکن است یه هدف اکبل

آن را اقتضـا  یاست و هم عقل انسـان ینیارزش د یکه خود کما دارد  ینید یدر اعتقادات و باورها
  ند.کار کا انیرد یده بگیادتواند آثار مثبت آن را ن ینم یچ فردیه هکدارد 

آیـد و کرامـت انسـانی و  تقوا در ادبیات دینی یک کنترل درونی و معیار و مالک ایمان به شمار می
 شود. خداوند متعـال نیـز نـزول برکـات را منـوط  ها در جامعۀ اسالمی براساس تقوا سنجیده می امتیاز

لَ الْقُر وَ لَوْ أَنَّ «به تقوا و کنترل نفس انسان دانسته است:  ـنَ   أَهْ كـاتٍ مِ مْ بَرَ ـيْهِ لَ نـا عَ تَحْ ا لَفَ ـوْ وا وَ اتَّقَ نـُ آمَ
ضِ  َرْ ــامءِ وَ األْ مْ «فرمایــد:  ). در آیــۀ دیگــر خداونــد می٩۶(اعــراف، » السَّ نْــدَ اهللاِ أَتْقــاكُ مْ عِ كُ مَ ــرَ » إِنَّ أَكْ

َ «ترین شماست. در آیات دیگر فرموده اسـت:  )؛ بهترین شما با تقوا١٣(حجرات،  ـريْ ـإِنَّ خَ دُوا فَ وَّ وَ تَـزَ
ادِ التَّقْو )؛ [برای زندگی ابدی خود] توشه جمـع کنیـد، و بهتـرین توشـه پرهیزکـاری ١٩٧(بقره،   »الزّ

ـ«است؛  هِ يُسْ رِ نْ أَمْ ْعَلْ لَهُ مِ تَّقِ اهللاَ جيَ نْ يَ اـوَ مَ )؛ هـر کـس متقـی و خـداترس باشـد خـدا ۴(طـالق، » رً
ا«گرداند؛  [مشکالت] کار او را آسان می جً ْرَ ْعَلْ لَهُ خمَ تَّقِ اهللاَ جيَ نْ يَ )؛ هر کس خداترس و ٢(طالق، » وَ مَ

  گشاید.  پرهیزکار شود، خدا راه بیرون شدن [از گناهان و بالها و حوادث سخت عالم] را بر او می
با توجه به اینکه تاکنون در سطح سازمان به موضـوع تقـوای سـازمانی پرداختـه نشـده اسـت و 

دانش الزم  نبودو متغیرهایی برای آن تعریف نشده است و همچنین  ها مؤلفهدقیق و مشخص  ورط به
ن پژوهش حاضـر ارو محقق از این ؟که جایگاه این موضوع در حوزه مدیریت کجاست مقولهدر این 

  به مطالعه در این حیطه روی آوردند.
  یم:برای دستیابی به این مهم یک پرسش اصلی و اساسی پیش روی دار
 تقوا در سازمان از دیدگاه اسالم دارای چه عناصر و متغیرهایی است؟

 
  مرور ادبیات نظری

شود؛ اما درباره مبحث مـورد نظـر  تقوای سازمانی در مدیریت جزء حوزه رفتار سازمانی محسوب می
عنوان  خـود از تقـوا بـه اصـول مـدیریتطور مثـال: رضـائیان در کتـاب  نظرات مختلفی وجود دارد به

  مـدیریت در اسـالم). در کتـاب ٢٨۶، ص١٣۶٩کنـد (رضـائیان،  پارامتری فردی و اخالقـی یـاد می
عنوان ویژگی رهبران موفق و اثربخش  ) تقوا در مبحث رهبری و به٢٣۶، ص١٣٨۵(آقا پیروز و همکاران، 
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 )١٨٢، ص١٣٨۵و همکـاران، (شفیعی  رفتار سازمانی با رویکرد اسالمیمطرح شده است و در کتاب 
  های قدرت و تحت عنوان قدرت برتر، و قدرت اخالق آمده است. تقوا از مصداق

تقوا عبارتست از حالتی که در اثر ایمان به عالم غیب و اعتقاد به حضور در محضر حق بـه وجـود 
واهی خـدا و آید و این امر به معنی نمودار شدن خودکنترلی در فرد اسـت و براسـاس آن، فـرد از نـ می

  آورد.  منکرات او خود را حفظ کرده و به معروفات و صفات پسندیده و توصیه شده خدا روی می
ین آنهـا تر مهمحصول تقوا شروطی دارد و کند که  رهبر معظم انقالب (مدظل العالی) اشاره می

تقـوا در  وجود آمدنایمان به عالم غیب و اعتقاد به حضور در محضر حق است که این دو باعث به 
). پس دو شرط الزم و اساسی برای متقی بودن فرد ایمان بـه عـالم ١٣٩٣ ای، شود (خامنه می انسان

 اباشـد. وقتـی ایـن شـرایط حاصـل گشـت در فـرد تقـو می غیب و اعتقاد به حضور در محضر حق
را » خـودکنترلی«(خودکنترلی) به وجود خواهد آمد. شهید مطهری در یـک تعریـف توضـیحی، کلمـه 

 »تقوای از معاصی، در واقع معنایش خودنگهداری و خودکنترلی است«گوید:  داند و می عادل تقوا میم
تقوا عبارت است از حفظ نفـس از  امام خمینی اندیشه و آرای). در ۴٠٨، ص١٣۵٩، (مطهری

  ).١٣٩١، مخالفت اوامر و نواهی حق و متابعت رضای او (موسوی خمینی
 

  فضیلت سازمانی
سـازی فضـیلت سـازمانی  ) یکی از اولین اندیشمندانی است که در زمینـه مفهوم٢٠٠٣( 1کامرون

هـای  گیرنده اقـدامات افـراد، فعالیت تالش کرده است. وی و همکارانش فضیلت سازمانی را دربر
هـای سـازمانی فضـیلت  اند کـه قادرنـد ویژگی یندهایی دانستهاهای فرهنگی یا فر جمعی، خصیصه
ها نیز همانند افراد در  ه و تداوم بخشند. آنها به این موضوع اشاره دارند که سازمانمحور را اشاعه داد

بـر ایـن . )٣ص ،٢٠٠۴، و همکـاران همه شرایط کامًال با فضیلت یا فاقد فضیلت نیستند (کامرون
بینـی، بخشـش،  اساس کامرون و همکاران یک مدل پنج عاملی از فضیلت سازمانی شامل: خوش

  .صداقت را ارائه نمودند اعتماد، شفقت و
هـای  ارزیابی تجربی و کـاربرد اسـتراتژیک ویژگـی«خود با عنوان  ) در مقاله٢٠٠٩( 2رزا چان

 هـای ای از ویژگـی که فضایل سازمانی به مجموعـه کند چنین بیان می »اخالقی و فضیلت سازمانی
انسان عملیاتی شـده و های شخصیتی  تواند متناظر با ویژگی د که میشو اخالقی سازمان اطالق می

هـای  رو، فضایل سازمانی شـامل آن دسـته از ویژگـی شخصیت سازمان تعبیر شوند. از این عنوان به
شخصیت اخالقی سازمان هستند که از ادراک جمعی حاصل از رفتار برتر سازمان در طول حیـات 
                                                           
1. Cameron   2. Chun, R  



 ۵٧                                                                                                اسالم دگاهیاز د یسازمان یتقوا یها مؤلفه ییشناسا یبرا ییالگو

 

تنهـا یـک  کلـی فضـیلت طور بـه). ۴٧٨ص، ٢٠٠٩، شوند (رزا چان و کار فراگرفته می  یک کسب
ها نیز مصادیق آن قابل مشاهده است.  ها، جوامع و فرهنگ ویژگی فردی نیست، بلکه درون سازمان

مفهـومی  عنوان بهسنتی، پایه و مبنای علمی وجود ندارد و از آن  های تعریفبرای مفهوم فضیلت در 
قـی عجـین نسبی و فرهنگ محور یاد شده که با محافظه کاری اجتماعی، مذهب یا تعصـبات اخال

ــایر ــین ت ــوده اســت (مک ــمیل١٩٨۴ 1،ب ــاپمن ؛١٩٩٧ 2،؛ اش ــتون 3ک ــا در ١٩٩٢ 4،و گالس ). اّم
های مـدیریتی نیـز  های علمی به ویژه مطالعات سازمانی کمتر توجه شده است. در فعالیت پژوهش

توجه چندانی به آن نشده و بسیاری از مدیران رابطه مشخصـی میـان مفهـوم فضـیلت و پیامـدهای 
) ٢٠٠٢لـش (های وا ). بررسـی٢٠٠١ 5،کلیفتونبوکینگهام و (گیرند  نمیاقتصادی سازمان در نظر 

وکار از اقبـال عمـومی  بـا کسـب های در ارتبـاط عنوانها و  دهد واژه فضیلت در میان واژه نشان می
مثـال در  عنوان بـهبرخوردار نبوده است. وی شواهدی مبنی بر این عـدم توجـه فـراهم آورده اسـت. 

سـاله  ١٧وره ه وال استریت به این نتیجـه رسـید کـه در یـک دنشریتحلیل کلمات مورد استفاده در 
یافتـه،  چهـار برابـر افـزایش »پیروزی، مزیت و غلبه کردن« ) ظهور واژگانی نظیر٢٠٠٠ تا ١٩٨۴(

  که واژگـانی نظیـر فضـیلت، مراقبـت و شـفقت بـه نـدرت تکـرار شـده و اسـتفاده از آنهـا  درحالی
القـی مورد غفلت واقع شده است. در مطالعات سازمانی، مفاهیم مرتبط با فضـیلت بـا واژگـان اخ

خنثی مانند مسئولیت اجتماعی شرکت، رفتار شهروندی و روحیه کارکنان، جایگزین شـده اسـت و 
ــام ــازمان در نتیجــه بررســی نظ ــوزه فضــیلت در س ــری در ح ــد کمت ــه اســت  من   ها صــورت گرفت

و  11). همچنـین بامیسـتر١٩٩۴ 10و مگلینو، 9؛ مک نیلی١٩٩١ 8؛ جورج،١٩٩٠ 7و چارج، 6(پلیاوین
داد رخـدادهای  شناسی، شواهدی را فراهم آورند که نشان مـی ) با مرور ادبیات روان١٩٩٩همکارانش (

یا مثبت بر افراد دارند. برای مثـال، یـک » خوب«یا منفی تأثیر نسبی بیشتری نسبت به رخدادهای » بد«
 تر از یک رویـداد خـوب یـا دریافـت بـازخورد مثبـت بـر روابـط، رویداد بد یا بازخورد منفی بسیار قوی
) و به دلیل اینکـه ١٩٩۵ 13؛ گاتمن،١٩٩١ 12گذارد (زربیت و الینس، احساسات و برداشت مردم اثر می

بینی  رسد که واریانس بیشتری در پیش کنند و به نظر می های منفی توجه بیشتری را به خود جلب می پدیده
اند.  های منفی متمرکز شـده ها در زمینه رفتار انسانی بر پدیده پیامدهای روانی داشته باشند، اغلب پژوهش
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ای درباره فضـیلت،  این موضوع سبب شده تا همین اواخر، در مطالعات سازمانی نیز بررسی سازمان یافته
  ). ٢٠٠٣مفهوم و اثرات آن صورت نگرفته باشد (به استثنای کارهای کامرون و همکاران، 

 یده و خودداریتر و پسندبه یارهاکه شخص را به انجام دادن کاست  ییرویفضیلت به معنای ن
هـای جمعـی،  گیرنده اقـدامات افـراد، فعالیت دارد. فضیلت سازمانی دربر یده وامیوهکاز اعمال ن
های سازمانی فضیلت محـور را اشـاعه  یندهایی است که قادرند ویژگیاهای فرهنگی یا فر خصیصه

ویج حمایـت و پـرورش به معنـی ایجـاد، تـر ها داده و تداوم بخشند و همچنین فضیلت در سازمان
انسانیت، صداقت، بخشـش، اعتمـاد و  جملهها اعمال و تمایالت رفیع و متعالی از  رفتارها، عادت

کـه از  گونه  ). همان٢٠١١وفاداری در سطح فردی و جمعی در یک سازمان است (رگو و همکاران، 
عمـال نکوهیـده و دست آمده تقوا یا همان فضـیلت دوری کـردن از اه متون و منابع غرب و شرق ب

ی موجـود غربـی ها روی آوردن به اعمال پسندیده است با این تفاوت که در غـرب و اغلـب فلسـفه
مزین شدن به این صفت پسندیده برای رسیدن به زندگی متعالی و سعادتمندی انسـان اسـت حـال 

جاویـد مـد  تر که همانا رسیدن به قرب الهی و سعادتمندی آنکه در دین اسالم هدفی واالتر و بزرگ
(ایمان به عالم غیب و حضور در محضر الهی) سبب بروز تقوا شـده و انسـان  نظر است. دو عامل

این خودکنترلی فرد از نواهی خدا و منکرات او خود را  براساسرسد.  می یخودکنترلمتقی به حالت 
  آورد. می حفظ کرده و به معروفات و صفات پسندیده و توصیه شده خدا روی

 
 شناسی تحقیق روش

تعریف تحقیقات کاربردی، این  براساساین پژوهش از حیث هدف، تحقیقی کاربردی است چون 
سطح زندگی انسان است. رسیدن بـه ایـن  یتحقیق درصدد رفع نیازها و بهبود الگو در جهت ارتقا

پـر  و هـدف نهـایی آن یابـد تحقق میو معیارهای الگوی پیشنهادی  ها مؤلفهمهم از طریق عمل به 
(تقوای سازمانی) در ادبیات نظری در حوزه مدیریت است و از نظر ماهیـت  کردن خالء این مفهوم

ی تقـوای ها مؤلفـهباشد به این دلیل که به دنبال شناسـایی  می و روش این تحقیق، تحقیقی اکتشافی
  شود.  سازمانی است و در تحقیقات اکتشافی رابطه بین دو متغیر بررسی می

ی در نظر ها مؤلفهو  ها برای اطمینان بیشتر در مورد صحت و کارآمدی شاخص در این پژوهش
ه است. خبرگان مورد وثوق در این تحقیـق از شدگرفته از دو روش خبرگان و تحلیل عاملی استفاده 

نفر از اساتید معارف اسالمی تشکیل شـده اسـت کـه پـس از تعیـین  ٧نفر از اساتید مدیریت و  ۴
  تهیه و در جامعه آماری توزیع شد. نامه پرسش ی کارآمد،ها مؤلفه

 سـال شاغل در دانشـگاه اراک در کارکنان و اعضای هیئت علمی تمامی تحقیق این آماری جامعه
ــه در جامعــه محــدود کــه  نفــر می ۵٠٣شــامل  ١٣٩۴ ــابراین از روش تعیــین حجــم نمون باشــد. بن
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. به منظور اسـتفاده از روش خبرگـان ابتـدا پرکاربردترین آن استفاده از فرمول کوکران است استفاده شد
شـاخص  ١۵سنجی تعداد  عامل شناسایی و برای خبرگان فرستاده شد که پس از دو مرحله اولویت ٧١

ن، جهاد با دشمنان، وجدان اخالقی داشتن، مراقبت در امور، خدمت عاشقانه و توجه بـه  ل بود (متعاد
مردم، اجتمـاعی بـودن، مـدیریت مشـارکتی، رازدار و  محرومین، پیشگامی در کارها و تسریع در امور

امین، انتقادپذیر، شور و مشورت با افراد صالح و شایسته، اعتصام و اعتماد بـه خـدا و نصـرت الهـی، 
شـاخص (علـم و دانـش،  ۵۶زیسـتی) حـذف و  پرهیز از استبداد و دیکتاتوری، تواضع و حلـم، ساده

ی و کفایـت، نظـم و انضـباط، حسـن سـابقه، داشـتن تجربه کاری، حسن تدبیر، سعه صدر، شایستگ
پشتکار، تندذهنی و حافظـه قـوی، پـاکی و صـالحیت خـانوادگی، داشـتن قـدرت تجزیـه و تحلیـل، 

نگری، بلندی همـت، قـدرت و توانـایی، اسـتقامت در برابـر مشـکالت، قاطعیـت، شـجاعت،  آینده
روی در  رویی، میانـه اف، گشـادهسخاوت، وفاداری، تواضع و فروتنی، تسلط بر خشم، عدالت و انصـ

چین، طـرد  درشتی و نرمی، امانتداری، رفق و مدارا، عنایت به کارکنان، صبر و بردبـاری، طـرد سـخن
جویی، ارتباط مستقیم با کارکنان، پرهیز از غـرور  بینی نسبت به دیگران، پرهیز از عیب چاپلوس، خوش

اعتماد به نفـس، مشـورت کـردن، احتیـاط و پذیری، وفای به عهد، صداقت،  و تکبر، گذشت و پوزش
دقت در قضاوت، امید به پاداش الهی داشتن و بیمناک بودن از عذاب او، اطاعت از اوامر خدا و یاری 

گرایی، مسـئولیت در قبـال جامعـه،  کردن او، توانایی در کنترل نفس، توکل بر خدا، قیام به وظیفه، حق
ان، خیرخواهی، داشتن آرمان، اهمیت دادن به نمـاز، عبـرت مهربانی با ضعیفان و قاطعیت با قدرتمند

جویی در امـوال  از گذشتگان، یاور ظالمان نبودن، امتیـاز نـدادن بـه خویشـاوندان و اطرافیـان، صـرفه
ن، جهاد با دشمنان، وجدان اخالقی داشتن، مراقبت  ل بود عمومی، پرهیز از سوءاستفاده از مقام، متعاد

و توجه به محرومین، پیشگامی در کارها و تسریع در امور مـردم، اجتمـاعی  در امور، خدمت عاشقانه
بودن، مدیریت مشارکتی، رازدار و امین، انتقادپذیر، شور و مشورت با افراد صالح و شایسته، اعتصام و 

زیسـتی) شناسـایی،  اعتماد به خدا و نصرت الهی، پرهیز از استبداد و دیکتاتوری، تواضع و حلم، ساده
  شاخص از تحلیل عاملی استفاده گردید. ۵۶رای بررسی بیشتر این که ب

رو هستیم.  هدر تحقیقات به دالیل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روب معموالً تحلیل عاملی: 
تر، محققان به دنبال  تر و در عین حال عملیاتی و رسیدن به نتایجی علمی ها تر داده برای تحلیل دقیق

باشند و بدین منظـور از روش تحلیـل  می هاتشکیل ساختار جدیدی برای آن کاهش حجم متغیرها و
کنند. تحلیل عاملی سعی در شناسـایی متغیرهـای مشـاهده شـده دارد. تحلیـل  عاملی استفاده می

باشد. از آنجـا  می 2ییدیأو تحلیل عامل ت 1عاملی بر دو نوع است که شامل: تحلیل عامل اکتشافی
صدد کشف سـاختار زیربنـایی مجموعـه نسـبتًا بزرگـی از  که در تحلیل عاملی اکتشافی محقق در
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اولیه محقق، آن است که هر متغیری ممکن است با هـر عـاملی ارتبـاط  فرض پیشمتغیرها است و 
در تحلیل عاملی ولی  ؛ای ندارد داشته باشد یا به عبارت دیگر محقق در این روش، هیچ تئوری اولیه

اساسی محقق آن است که هر عاملی با زیرمجموعه خاصـی از متغیرهـا ارتبـاط  فرض پیشییدی أت
خاصـی  زیرمجموعـهدارد. حداقل شرط الزم برای تحلیل عاملی اکتشافی این است که هر متغیر با 

بـاره حقـق درییدی این است کـه مأشرط الزم برای تحلیل عاملی ت کم دستاز متغیرها ارتباط دارد. 
معینـی داشـته باشـد، ولـی در عـین حـال  فرض پیشاز انجام تحلیل،  پیشی مدل، ها تعداد عامل
از  ،دکنـرا نیـز در تحلیـل وارد  ها تواند انتظارات خود مبنی بر روابط بین متغیرها و عامل محقق می

  ی استفاده شده است.تأییداز تحلیل عاملی رو  پیشرو در پژوهش  این
  متغیــر  ۵۶بــا توجــه بــه انجــام تحلیــل عــاملی روی  یافتــه: های چرخش ی گویــهتحلیــل عــامل

هـا  بـه منظـور بـه حـداکثر رسـاندن رابطـه بـین متغیرهـا و عامل هـا و چرخش عامل پرسش ٧٧و 
   ٣/٠کـه مقـدار آن بایـد بیشـتر از  هـا (بـار عامل هـا ی مورد نظـر) و محاسـبه نمـره عاملها (عامل

تـر از یـک  هایی که دارای مقـدار ویـژه بزرگ ) باشد. عامل۴/٠ن بیشتر از نظرا (به اعتقاد بعضی صاحب
ها که دارای مقدار ویژه کمتر از یک هسـتند و حضـور آنهـا  مانند و بقیه عامل هستند، در تحلیل باقی می

نتـایج  ).٢٠١، ٢٠٠، ص١٣٩۴شود، از تحلیل خارج شدند (مـؤمنی،  باعث تبیین بیشتر واریانس نمی
واریانس تبیین شده در جدول در  براساسی وارد شده در چرخش ها دهد که گویه ان میاین شیوه نش

گیرند. همچنین عوامل که دارای مقدار ویژه کمتر از یـک هسـتند و حضـور آنهـا  می پنج عامل قرار
  ). ٢٠٠، ص١٣٩۴، منیؤ(م اند شود، از تحلیل خارج شده باعث تبیین بیشتر واریانس نمی

 ) به دست آمد.١(شماره ی جدول تأییددر اولین مرحله از تحلیل عاملی 
  

  : تحلیل عاملی تأییدی (مرحله اول)١جدول 
 خروجی ورودیمتغیرخروجیورودیمتغیر

 ٪۵٢۶ ٪٧٠١ گراییحق٪۶۴٣٪٧۴۶ دانش و علم
 ٪١٨١ ٪۵۵۶ جامعه قبالدرمسئولیت٪٣۵٠٪۶٠٠کاری تجربه
 ٪۴٣٧ ٪۶٨٣ آرمانداشتن٪۴٠۶٪۶٧٢تدبیر حسن
 ٪۴۶٠ ٪۶٩٩ گذشتگانازعبرت٪۴٧١٪۶٣٢انضباط و نظم

 ٪۵۴٢ ٪٧٠۵ نبودنظالمانیاور٪۵٠٢٪۶٨۴سابقه حسن
 ٪٠٨۶ ٪۵١٧ اطرافیان و خویشاوندانبهندادنامتیاز٪٣٧٢٪۵٩٢پشتکار داشتن
 ٪۴۵٣ ٪۶٣١ عمومی اموالدرجوییصرفه٪۶١٨٪٧۶٠قویحافظه و تندذهنی

  ٪۵۴٠ ٪٧٣۴ مقام از سوءاستفادهازپرهیز٪٣٧۶٪۵٧۴خانوادگیصالحیت و پاکی
  ٪۴۵١ ٪۶٨١ صدرسعه٪۵٣۶٪٧٢٢تحلیلوتجزیه قدرت داشتن

 ٪٨٠١ ٪٨١٧ کفایتوشایستگی٪۴٣٢٪۶٧٢نگری آینده
 ٪٣۵١ ٪۶۶٩ مشکالتبرابردراستقامت٪۵٧٩٪٧١٨همت بلندی
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 ٪٣٩٣ ٪۵٣٧ سخاوت٪٣۵٢٪۵٧٨توانایی و قدرت
 ٪٣٧٠ ٪۵٣٨ وفاداری٪٢٨٢٪۶۴٣قاطعیت
 ٪۴١٩ ٪۵۶٧ امانتداری٪۵٩٣٪٧٠٧شجاعت

 ٪۶٠٩ ٪٧٧٢ کارکنانبهعنایت٪٢۵۴٪۵٧٣فروتنی و تواضع
 ٪۴١١ ٪۵٩٩ چینسخنطرد٪٣٣٢٪۵۶٨خشم بر تسلط
 ٪٣۵۵ ٪۵٠٨ چاپلوسطرد٪٢٨٣٪۵٨٧انصاف و عدالت

 ٪۴٩۴ ٪۶۴۵ کارکنانبامستقیمارتباط٪٣٢٣٪۶۴۵رویی گشاده
 ٪۴۵۴ ٪۶٢٨ تکبروغرورازپرهیز٪۵١٧٪۶٧۴نرمیودرشتی در روی میانه

 ٪۶۶۵ ٪٧٣٩ عهدبهوفای٪۵۵٩٪٧٢٢مدارا و رفق
 ٪۵۶۶ ٪۶٩٧ نفسبهاعتماد٪٢٢٨٪۵٢٨بردباری و صبر

 ٪۶١۴ ٪٧۴١ کردنمشورت٪۴۶۶٪۶۶۶دیگرانبه نسبت بینی خوش

 بیمناک و داشتنالهیپاداشبهامید ٪٢٩٢ ٪۵٧٨ جویی عیب از پرهیز
 ٪٣٢۶ ٪۵۶۵ او عذابازبودن

 ٪۶٩٨ ٪٧۵۶ او کردن یاریوخدااوامرازاطاعت٪٣٠۵٪۴٨٢پذیریپوزش و گذشت
 ٪٣٠٠ ٪۵٠۶ قدرتمندان با قاطعیتوضعیفانبامهربانی٪۵٧٧٪٧۶٧صداقت

 ٪۴۴۵  ٪۶۴٩ خیرخواهی٪۶٨۶٪٧٩١قضاوتدر دقت و احتیاط
 ٪٢۴۶ ٪۴١٩ نماز بهدادناهمیت٪۶١٠٪۶٨٩نفسکنترل در توانایی
 ٪۵۴۵ ٪٧٠٧ خدابرتوکل٪۵٢۶٪۶۶١وظیفه به قیام

 

  واریانس توضیح داده شده : کل٢جدول 

  
 1عامل

  2مقادیر ویژه اولیه
مقدار ویژه عوامل استخراجی

  3بدون چرخش
استخراجی بامقدار ویژه عوامل
  4چرخش

درصد از  مجموع
 واریانس

درصد 
درصد از  مجموع تجمعی

 واریانس
درصد 
 5مجموع تجمعی

درصد از
 6واریانس

درصد 
 7تجمعی

١  ۴٩٩/١٣ ۴۶٩/٢۶ ۴۶٩/٢۶ ٢٧۵/۵ ٣۴٣/١٠ ٣۴٣/١٠ ١٢٠/٨ ٩٢٢/١۵ ٩٢٢/١۵ 
٣ ٢۵٢/۶ ۴۵۵/٩٢ ١٢۴/٣٨ ۴۴۵/١٠ ۴٨٠/٢٠ ٨٢٣/٣٠ ۵٩٩/۴ ٠١٧/٩ ٩٣٩/٢۴ 
٣ ۵٩ ٢٠/٢۴١/۴ ٨۶۵/۴٩٣ ٣۶/٣ ٧١٨/٧ ۵۴٢٠٠/٣ ١/٣٨ ٢٧۵/۶ ٢١۴/٣١ 
۴ ٠۶۴/٠ ٢۴٧/۴ ٩١٢/۴٢٨ ٧۶/٢ ۴٨٣/۴ ٠٢۴/۴٣ ٠٩٩/٣ ٠٧٧/۶ ٢٩١/٣٧ 
۵ ٧٧٠/٣ ٩٢٣/١ ۶٨٣/۵١ ۶۵٩/١ ٢۵٢/٣ ٢٧۶/۴۶ ۴٧۴/٢ ٨۵١/۴ ١۴١/۴٢ 
۶ ۵٩ ٠٨/١۵۶/٢ ۶٣٩/۵۴ ٣٣٣/١ ۶١٣/٢ ٨٨٩/۴٨ ٨۴٢/١ ۶١٢/٣ ٧۵۴/۴۵ 
٣ ٧٢٧/٢ ٣٩١/١ ٧۶۶/۵٠٩٣/١ ٧ ١۴۴/٢ ٠٣٣/۵١ ۵٧١/١ ٠٨١/٣ ٨٣۴/۴٨ 
٣ ٨۵٣/١ ۶۵٠٢٠ ٣/٢/۶٠  ٠۵۶/١ ٠٧٠/٢ ١٠٣/۵٣ ٣١٩/١ ۵٨۶/٢ ۴٢١/۵١ 
٣٧ ٢١٢/١ ٩۶/٣٩ ٢۶/۶٩٧٣ ٢٪ ٩٠٧/١ ٠١١/۵۵ ٢۴٢/١ ۴٣۵/٢ ٨۵۵/۵٣ 
١ ١٠۶٢٧٨/٢ ٢/١ ۶٧٣/۶۴ ٨۶٣٪ ۶٩٣/١ ٧٠٣/۵۶ ١٢٢/١ ١٩٩/٢ ٠۵۵/۵۶ 
٧٧٢ ٠٩٩/٢ ٠٧٠/١ ١١/۶۶ ٧٣٨٪ ۴۴٨/١ ١۵١/۵٨ ٠۶٩/١ ٠٩٧/٢ ١۵١/۵٨ 

                                                           
1. Factor   2. Initial Eigenvalues  
3. Extraction Sums of Squared Loadings 4. Rotation Sums of Squared Loadings  
5. Total   6. % of Variance  
7. Cumulative % 
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٩٢٣/١ ٪٩٨١ ١٢ ۶٩۴/۶٨  
٧٣٢/١ ٪٨٨٣ ١٣ ۴٢۶/٧٠  
١۴ ٨٧۴٪ ١٣٩/٧٢ ٧١٣/١  
١۵ ٨١٨٪ ۶٠۵/٧ ١۴۴/٧٣  
١۶ ٧۶١٪ ۴٢٣ ٩٢/١۶/٧۵  
٧ ١٧۵٠٪ ۴٧٠٧/٧ ٧١/١۶  
٧٢٢ ١٨٪ ۴١۶/١٢٣/٧٨ ١  
١٩ ۶٩۴٪ ٣۶١/١ ۴٨۴/٧٩  
٢٠ ۶۶٧٩ ٣١١/١ ٪٨۵/٨٠  
٢١ ۶٢۴٪ ٢٢۴/٠١٩/٨٢ ١  
٢٢ ۵٨۵٪ ١۴۶/١ ١۶۵/٨٣  
٢٣ ۵۶١٠ ٪٣۴/٢ ١۶٩/٨۴  
٢۴ ۵۴٠ ٪٠۶٣٢٨/٨ ٠/١۵  
٢۵ ۵٣ ٠١٨/١ ٪١٩۴۶/٨۶  
٢۶ ۴٩ ٪٧٩۴٢٨ ٪٠۶/٨٧  
٢٧ ۴۶۵٪ ١٩٧/٨٨ ٪٩١١  
٢٨ ۴۴۵٪ ٠٧٠/٨٩ ٪٨٧٣  
٢٩ ۴٨ ٪٣٣۴٩١٨/٨٩ ٪٨  
٣٠ ۴١۵٪ ٨١۴٪ ٧٣٢/٩٠  
٧ ٪٣٩٢ ٣١۶٩٪ ۵٠١/٩١  
٣ ٣٢۵۵٪ ۶٩۵٪ ١٩٧/٩٢  
٣ ٣٣۴۵٪ ۶٨٧٣/٩٢ ٪٧٧  
٣۴ ٣١۶٪ ۶٩٣  ٪١٩/۴٩٢  
٣۵ ٣١١٪ ۶١٠٢/٩ ٪١٠۴  
٣۶ ٢٩٣٪ ۵٧۵٪ ۶٧٧/٩۴  
٢٨٢ ٣٧٪ ۵۵٢٣٠/٩ ٪٢۵  
٢٧٣ ٣٨٪ ۵٣۴٪ ٧۶۴/٩۵  
٢ ٣٩۵۶٪ ۵٢ ٪٠٢۶۶/٩۶  
۴٠ ۵۴٣٪ ۴٧۶٪ ٧۴٣/٩۶  
۴٢١١ ١٪ ۴١۴٪ ١۵۶/٩٧  
۴٢٠٨ ٢٪ ۴٠٧٪ ۵۶٣/٩٧  
۴٩٣٧/٩٧ ٪٣٧٣ ٪١٩٠ ٣  
۴۴ ١٧۶٪ ٣۴۶٪  ٢٨٢/٩٨  
۴۵ ١۶۶٪ 326٪ ۶٠٩/٩٨  
۴۶ ١۵٢٩ ٪١۶٪ ٩٠۵/٩٨  
۴٢ ٪١٣٧ ٧۶١٧ ٪٩۴/٩٩  
۴٢٣٨ ٪١٢١ ٨٪ ۴١٢/٩٩  
۴٢٣٠ ٪١١٧ ٩٪ ۶۴٢/٩٩  
۵٨٣ ٪١٩٣ ٪٠٩٨ ٠۵/٩٩  
۵٠٨ ١۴٪ ١۶۵٪ ٠٠٠/١٠٠  

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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عامل از تمام عوامـل دارای مقـدار  ١١شود تنها  می ) مشاهده٢(شماره که در جدول  گونه  همان
رو  دهـد. و از ایـن مـی درصد از تغییرپذیری متغیرها را توضـیح ۵٨تنها  ویژه باالتر از یک هستند و

 را حـذف ۵/٠اشتراکات استخراجی کمتر از  1برای برطرف کردن این مشکل از جدول (اشتراکات)
  مرحله انجام پذیرفت. ٣کنیم که این کار طی  می

رو برای بار  . از اینگرفت می را دربر مؤلفهکل  ۴۴١/۵٩دست آمد که ه عامل ب ٨در مرحله اول 
بود از آنجا که درصد  ها مؤلفهکل  ٢۴١/۶٠عامل و  ۶دوم از تحلیل عاملی استفاده شد که نتیجه آن 

درصد باشد تحلیل عـاملی را بـرای سـومین بـار انجـام داده کـه  ۶٢باید نزدیک به  واریانس تقریباً 
  باشد.  می )٣(شماره حاصل آن جدول 

 
  داده شده در سومین تکرار به تفکیک هر عامل : کل واریانس توضیح٣جدول 

 2عامل

  3مقادیر ویژه اولیه
مقدار ویژه عوامل استخراجی 

 4بدون چرخش
مقدار ویژه عوامل استخراجی با 

 5چرخش

مجموع درصد از 
درصد تجمعی واریانس مجموع درصد از 

درصد تجمعی واریانس 6مجموع درصد از 
 7واریانس

درصد 
 8تجمعی

١ ۴٣۴/٧ ٩١ ٧٩٢/٣٣ ٧٩٢/٣٣۶/۶ ۴٣٨/٣١ ۴٣٨/٣١ ١٩٧/۴ ٠٧٨/١٩ ٠٧٨/١٩
٢ ۴٢٨/٣ ۵٨٣/١۵ ٣٧۵/۴٩ ٩۵٩/٢ ۴۴٩/١٣ ٨٨٧/۴۴ ٨٢٣/٢ ٨٣۴/١٢ ٩١٢/٣١
٧١ ٣۴/١ ١ ٧٩٠/٧۶۵/۵٣٩٠/١ ٧ ٣٢٠/۶ ٢٠٧/۵١ ۵٢۴/٢ ۴٧۴/١١ ٣٨۵/۴٣
۴ ۵٨۵/١ ٣٧١ ٢٠٧/٧/۶۴ ١٫١۵٢ ٢٣٨/۵ ۴۴۵/۵۶ ۴٧٩/٢ ٢٧٠/١١ ۶۵۵/۵۴
۵ ٢۵١/١ ۶٨۶/۵ ٠۵١٫٢٢١ ٨/٧٠ ۵۵٢/۵ ٩٩٧/۶١ ۶١۵/١ ٣۴٢/٧ ٩٩٧/۶١

  
  گیرد. ها را دربر می درصد واریانس کل مؤلفه ٠٧٨/١٩مؤلفه است که در مجموع  ٧عامل اول شامل 

  

  های عامل اول : تبیین واریانس گویه۴جدول 

  بار عاملی  گویه  ردیف
 ٪۶۶٢تندذهنی و حافظه قوی  ١
 ٪۶٩٣داشتن قدرت تجزیه و تحلیل  ٢
 ٪٧٨۴بلندی همت  ٣

                                                           
1. Communalities  2. Factor  
3. Initial Eigenvalues  4. Extraction Sums of Squared Loadings  
5. Rotation Sums of Squared Loadings 6. Total  
7. % of Variance   8. Cumulative %  
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  ٪٧۶١شجاعت  ۴
 ٪۶٢٢یاور ظالمان نبودن  ۵
 ٪۶۵٧پرهیز از سوءاستفاده از مقام  ۶
  ٪۵٢٩اعتماد به نفس  ٧
  محققهای  یافتهمنبع: 

 

  گیرد.  ها را دربر می درصد واریانس کل مؤلفه ٨٣۴/١٢مؤلفه است که در مجموع  ۵عامل دوم شامل 
  

 های عامل دوم گویه: تبیین واریانس ۵جدول 

  بار عاملی  گویه  ردیف
 ٪۶۴٩رفق و مدارا  ١
 ٪۵٨١صداقت  ٢
 ٪٧۴٣عنایت به کارکنان  ٣
 ٪٧٠۵وفای به عهد  ۴
 ٪۵۵٣ مشورت کردن  ۵
  محقق های افتهمنبع: ی
 

 گیرد. ها را دربر می درصد واریانس کل مؤلفه ۴٧۴/١١مؤلفه است که در مجموع  ۴عامل سوم شامل 
  

 های عامل سوم تبیین واریانس گویه: ۶جدول 

  بار عاملی  گویه  ردیف
 ٪٧۶۵توانایی در کنترل نفس  ١
 ٪٧١٠قیام به وظیفه  ٢
 ٪٨١٧اطاعت از اوامر خدا و یاری کردن او  ٣
 ٪٧١۴توکل بر خدا  ۴
 محقق های یافتهمنبع: 

  

  گیرد.   ها را دربر می  درصد واریانس کل مؤلفه ٢٧٠/١١مؤلفه است که در مجموع  ۴عامل چهارم شامل 
 

 های عامل چهارم واریانس گویه : تبیین٧جدول 

  بار عاملی  گویه  ردیف
 ٪٧٩٣علم و دانش  ١
 ٪۶٠٨حسن سابقه  ٢
  ٪۶٢٣احتیاط و دقت در قضاوت  ٣
 ٪٧٧١شایستگی و کفایت  ۴

 محققهای  یافتهمنبع: 
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  گیرد. ها را دربر می درصد واریانس کل مؤلفه ٣۴٢/٧مؤلفه است که در مجموع  ١عامل پنجم شامل 
 

 های عامل پنجم واریانس گویه : تبیین٨جدول 

  بار عاملی  گویه  ردیف
 ٪٨۴۵استقامت در برابر مشکالت  ١
  محقق های افتهمنبع: ی

  

  گیری بحث و نتیجه
کـه در مـدل  مؤلفـهتحلیل عاملی انجام شده بین تمام متغیرهای تحقیق، به جای سه دسته  براساس

  شناسایی شد که عبارتند از:  مؤلفهاولیه تحقیق موجود بود، پنج دسته 
: تنـدذهنی و حافظـه قـوی، داشـتن قـدرت تجزیـه و تحلیـل، بلنـدی همـت، دسته اول شامل

ستفاده از مقام، اعتماد به نفس که با توجـه بـه مفـاهیم شجاعت، یاور ظالمان نبودن، پرهیز از سوءا
گذاری شد. این متغیرهـا  ی شخصی نامها و استعداد ها این دسته به نام ویژگی ها نهفته در این مالک

با خود دارند و حکایت از هر نـوع گـرایش،  و استعدادهایی است که افراد ذاتاً  ها دهنده ویژگی نشان
   ؛سایر خصوصیات فردی دارند که در انجام کار مهم باشد مهارت، رفتار، انگیزه یا
: رفق و مدارا، صداقت، عنایت به کارکنان، وفای به عهد، مشورت کردن کـه بـا دسته دوم شامل

ی ها مؤلفـهگـذاری شـد.  این دسته به نام حسن معاشرت نـام ها توجه به مفاهیم نهفته در این مالک
وسـیله ه ایی تعامل انسانی با دیگران و هنر کار کردن بـا و بـکننده مهارت و توان حسن معاشرت بیان

   ؛نام برده شده است» مهارت انسانی«دیگران است که در ادبیات مدیریت و سازمان از آن با عنوان 
: توانایی در کنترل نفس، قیام به وظیفه، اطاعت از اوامر خدا و یاری کـردن او، دسته سوم شامل

گذاری  این دسته به نام اطاعت و بندگی نام ها ه مفاهیم نهفته در این مالکتوکل بر خدا که با توجه ب
پذیری و تبعیت از  مدیریت«ی اطاعت و بندگی، در ادبیات سازمان و مدیریت نشان از ها مؤلفهشد. 
   ؛است» شایستگانپذیری و تبعیت از  والیت«کننده  نیو در مفاهیم اسالمی تبی» مافوق

و دانش، حسن سابقه، احتیاط و دقت در قضاوت، شایستگی و کفایت  : علمدسته چهارم شامل
گـذاری شـد.  ایـن دسـته بـه نـام دانـش و تجربـه نـام هـا که با توجه به مفاهیم نهفته در ایـن مالک

مورد نیاز افـراد در سـازمان اسـت کـه در کنـار » فنی«کننده مهارت  بیان تجربهی دانش و ها مالک
  ؛کننده توانایی مدیریت بر خود و دیگران باشد تواند تکمیل می ی ادراکی و انسانی،ها مهارت

: استقامت در برابر مشکالت که با توجه به مفاهیم نهفته در ایـن مـالک ایـن دسته پنجم شامل
  گذاری شد.  دسته به نام صبر نام
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های تقوای سازمانیمؤلفه

های ها و استعدادویژگی
شخصی

 علم و تجربه بندگیاطاعت و  حسن معاشرت

استقامت در برابر 
 مشکالت

 علم و دانش
 حسن سابقه

احتیاط و دقت در 
 قضاوت

 شایستگی و کفایت

توانایی در کنترل نفس
 قیام به وظیفه

اطاعت از اوامر خدا و 
 یاری کردن او
 توکل بر خدا

 رفق و مدارا
 صداقت

 عنایت به کارکنان
 وفای به عهد
 مشورت کردن

تندذهنی و حافظه قوی،
داشتن قدرت تجزیه و 
تحلیل، بلندی همت، 
شجاعت، یاور ظالمان 

نبودن، پرهیز از 
سوءاستفاده از مقام، 
 اعتماد به نفس

 صبر

  : الگوی پیشنهادی پژوهش١شکل 
  های پژوهش منبع: یافته
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