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 چكيده
محور است؛ همانند هر نظام ديگـري   حفظ و بقاي انقالب اسالمي ايران كه نظامي الهي و ارزش

هايي است كه براساس آن شكل گرفتـه اسـت و ايـن مـديران و      بر حفظ و استمرار ارزشمتكي 
هاي دولتي هستند كه از طريق كاركردهـا و عملكردهايشـان، وظيفـه     كارگزاران آن در سازمان

هاي انقالب اسالمي را بر عهـده دارنـد. ايـن در     ها و تحقق اهداف و آرمان اصلي در حفظ ارزش
توانـد زنـگ خطـري     ويژه در بين كارگزاران آن مـي  ها در كشور به ارزشحالي است كه تغيير 

سـازي   براي انقالب باشد. بر همين اساس، درك مناسب راهبردهاي ارزشي (غـايي) كـه از پيـاده   
سـازي آنهـا    ها و پيـاده  تواند در تبيين مناسب ارزش باشد، مي بنيان مطلوب نظر مي مديريت ارزش

گيـري از   ساختارمند با خبرگان امر و بهـره  هاي نيمه ا انجام مصاحبهراهگشا باشد. بدين منظور ب
هـاي مسـتمر    ها، و رفت و برگشت بنياد از طريق گردآوري و تحليل داده شناسي نظريه داده روش

ها، مفـاهيم و مقـوالت راهبردهـاي غـايي      در طي فرايند كدگذاري باز، محوري و انتخابي، نشانه
هـاي پـژوهش در سـه سـطح      ج ظهور يافت. در همـين رابطـه يافتـه   بنيان به تدري مديريت ارزش
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  مقدمه
محوری حرکـت نمـوده  ها و ارزش سمت ارزشمیالدی، فلسفه مدیریت در جهان به  ١٩٩٠از دهه 
جدیدترین فلسـفه مـدیریتی اسـت کـه بعـد از  1ها، طوری که فلسفه مدیریت بر پایه ارزش است به

های  شکل گرفت و منجر شد تا سازمان 3ها و مدیریت بر پایه هدف 2فلسفه مدیریت بر پایه ضوابط
ی بنیادینی کـه فلسـفه وجودیشـان را ها ها باألخص ارزش دولتی و خصوصی پیشرو نیز برای ارزش

). البته این موضوع ١٣٩٣فر و فخرایی،  فر، ملکی ای قائل شوند (ملکی دهند، اهمیت ویژه شکل می
های حاکم بر دولت و نظـام حـاکم  کننده ارزش گر و تداعی های دولتی که به نوعی جلوه در سازمان

های  کـه هـدف و مقصـود نهـایی سـازمانهستند، اهمیت به مراتب باالتری پیدا نموده اسـت. چرا
های بسیار کلی و مـبهم مثـل عـدالت، رفـاه عمـومی، آزادی و غیـره  طور معمول در قالب دولتی به
اند، از این رو تبیین نظام ارزشی که بیانگر بایدها و نبایدها باشد از اهمیت زیادی  بندی شده صورت

هـا و وفـاق ارزشـی در حفـظ  ش ارزش). از سوی دیگر نق۵، ص١٣٧١برخوردار است (سایمون، 
طوری که هرچه تفاوت ارزشـی یـک جامعـه  سالمت و تعادل اجتماعی هم دارای اهمیت است. به

های اجتماعی،  ها و انسجام کمتر و در نتیجه آشفتگی بیشتر باشد، میزان عالیق متقابل و همبستگی
گیر  فتی که این روزها گریبـان). آ١٠٣، ص١٣٨٠شود (مجدالدین،  بیشتر و ارضای نیازها کمتر می

های دولتی بین آنچه باید باشد و آنچه هسـت  جامعه ما شده است؛ زیرا کارکردهای ارزشی سازمان
تـوجهی  باشد. مصادیق بسـیاری حـاکی از کم از نگاه اذهان عمومی دارای تفاوت و بعضًا تضاد می

توان به وجـود  د که از جمله آنها میباش ها می های دولتی ایران به معقوله ارزش مدیریت در سازمان
های اخیـر چنـدین مـورد  گونـه کـه طـی سـال گری و غیـره اشـاره کـرد. آن رانت، اختالس، اشرافی

توان مورد اشاره قرار داد. براسـاس شـاخص درک  های فساد اقتصادی با ارقام بسیار باال را می پرونده
المللـی  همـین رابطـه سـازمان بین نیز وضعیت کشـور در زمینـه فسـاد مطلـوب نیسـت. در 4فساد

طور سـاالنه شـاخص درک فسـاد را کـه  که با هدف مبارزه با فساد تأسیس شده است، بـه 5شفافیت
نماید. شاخص صـفر بیشـترین  دهد، منتشر می نشان می ١٠٠میزان فساد در کشورها را بین صفر تا 

ایران از منظـر شـاخص درک رتبه  ١دهد. در جدول  کمترین فساد را نشان می ١٠٠فساد و شاخص 
  نمایید. فساد در جهان را مالحظه می

                                                           
1. Management by Values (MBVs) 

2. Management by Instructions (MBI) 

3. Management by Objectives (MBO) 

4. Corruption Perceptions Index 

5. Transparency International 
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  )٢٠١٨المللی شفافیت،  : رتبه ایران از منظر شاخص درک فساد در جهان (سازمان بین١جدول 
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، رتبـه ٣٠با شـاخص عـددی  ٢٠١٧شود، ایران در سال  مشاهده می ١طور که در جدول  همان

باشـد. ایـن آمـار بـه وضـوح گویـای فسـاد در نظـام اداری  را در بین کشورهای جهان دارا می ١٣٠
های دولتی ایـران داللـت  باشد و بر وجود یک مسئله مهم و غیرقابل انکار در سازمان کشورمان می

سـاز  توانـد زمینه ها و هنجارهای موجود در یک کشور می د توجه داشت که تغییر در ارزشدارد. بای
، ١٣٩۵پور،  (مصـطفیهای دولتـی شـود  ها و ارگان ویژه مفاسد اقتصادی در سازمان بروز جرایم به

تواند مبین زنگ خطری باشد کـه حـاکی از تغییـر  . بنابراین جایگاه ایران در زمینه فساد می)٧٣ص
هایی است که انقالب اسالمی ایران براساس آن بنا  ها در کشور و کارگزاران آن نسبت به ارزش ارزش

عنوان نقشه راه و مسیر  ایرانی پیشرفت به−شده است. به همین دلیل است که تدوین الگوی اسالمی
ی تواند منبع و مخزن خوبی برا هاست مدنظر قرار گرفته که می حرکت نظام جمهوری اسالمی، سال
های دولتی آن باشد. بنابراین نیاز امروز جامعه و نظام اسالمی ما،  تغذیه مدیریت در ایران و سازمان

بنیان در همـه سـطوح  سازی مؤثر مدیریت ارزش شناسایی راهبردهایی است که بتواند منجر به پیاده
  های دولتی آن شود. ویژه سازمان به

  
  مفهوم ارزش

به معنای رتبه، قـدر و گرامـی داشـتن؛ در زبـان » Axiom«یا » Value«از ارزش در زبان انگلیسی به 
(علـی شود  تعبیر می» قیمه«به معنای قیمت، مقدار و ارز و در زبان عربی از آن به » Velour«فرانسه به 

ای  هـا از مفـاهیم پایـه و از آنجا که مفهوم ارزش، در اکثـر زبان )٢، ص١٣٨٣احمدی و علی احمدی، 
که معنی آن از درون معنی لغوی خود واژه تا حد زیادی بـرای اکثریـت اعضـای یـک شود  محسوب می

توان یک تعریف بیرونی برای آن بـه دسـت آورد. در واقـع،  جامعه درک شدنی است؛ لذا، به سختی می
ها، از مفاهیم سهل و ممتنع است که ارائه یک تعریف علمی جامع و مانع بـرای آن دشـوار  مفهوم ارزش

انـد  . با این اوصاف، بسیاری از محققان به تعریف ارزش اقدام نموده)٢۶٨، ص١٣٧٨پور،  ع(رفیاست 
  ).٣٣−٣٢، ص١٣٩۴(همتی، که به برخی از آنها در ادامه، اشاره شده است: 
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 ها عقایدی با مضمون احساسی هستند که گاهی با آنچه در فرهنگ موافق عقل در نظر  ارزش
 شوند، ناسازگارند؛ گرفته می

 کننـد بـه آنهـا برسـند یـا  ها انگیزنده هستند و اهدافی مطلوب را که افـراد کوشـش می ارزش
 کنند؛ خواهند از آنها اجتناب کنند، مشخص می هایی که می موقعیت

 دهند؛ هایی را برای موفقیت و شکست ارائه می ها استانداردها یا شاخص ارزش 
 آیند؛ ها فائق می ها بر موقعیت ارزش 
 اف انتزاعی هستند که طبیعت مجردشان آنهـا را از مفـاهیمی چـون هنجارهـا و ها اهد ارزش

 کند؛ ها متمایز می نگرش
 ای از  بنـدی شـده پیوسـته ها به واسطه اهمیتی که نسبت به یکدیگر دارنـد، نظـام طبقه ارزش

نظیر است. این سلسله مراتـب  ها بی دهند که اغلب برای افراد و گروه ها را تشکیل می اولویت
 کند؛ ها متمایز می ها، آنها را از هنجارها و نگرش ارزش

 علـی احمـدی و علـی ترین سطح احساس انسان درباره یک موضوع اسـت  ها عمیق ارزش)
 ؛)٣، ص١٣٨٣احمدی، 

 یک باور پایدار در باب ارجحیت شخصی و اجتماعی یک رشته از اعمال، اقدامات یا   ارزش
مات یا هـر وضـعیت پایـانی متضـاد بـا آنهـا اسـت هر وضعیت پایانی نسبت به اعمال، اقدا

 )؛۵، ص١٩٧٣ 1(روکیچ،
 هایی که بین نیک و بـد، مطلـوب و نـامطلوب تفـاوت  اند از مجموعه دیدگاه ها عبارت ارزش

های استراتژیک و رسیدن به آنها و ارزیـابی نتـایج مثبـت و  شوند و در انتخاب هدف قائل می
 )؛١٢٧، ص١٣٧١ 2منفی تأثیر دارند (گلوک و جاچ،

 ها نمایانگر عقاید اصولی هستند که از نظر فردی یا اجتماعی نوعی رفتار برتـر شـمرده  ارزش
شود. آنها نمایانگر ایمان و اعتقاد راسخ هستند، مبنی بر اینکه از نظـر شـخص یـا از دیـد  می

اجتماع، یک شیوه رفتاری یا حالت نمایی وجود، نسبت به شیوه مخالف آن رفتـار یـا حالـت 
 ؛)٢٧٢، ص١٣٨٨ 3(رابینز،نمایی وجود دیگری برتری دارد 

 شود.  ارزش گاه در قالب یک هدف و گاه رسیدن به هدف و با بها دادن به یک مورد مطرح می
هـای اقتصـادی،  اند، از جمله: ارزش ها قابل شناسایی و تشخیص های بسیاری از ارزش گونه

  .)١٠۵، ص١٣٧٧، (سازگارااخالقی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و دینی 
                                                           
1. Rokeach 

2. Glueck & Jauch 

3. Robins 
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ها باید براساس معیارهای الهی قـرار داده شـود تـا اینکـه منبـع  ارزش از دیدگاه امام خمینی
ارزش، از خود ارزش باالتر باشد. از نظر ایشان هرچه که مبنای آن الهـی باشـد، ارزش دارد، حـال 

رهنگـی و غیـره آنکه این ارزش تحت هر عنوانی مانند ارزش اجتماعی یـا ارزش دینـی، یـا ارزش ف
هـای الهـی، راه  کنند که ما معیارها را باید معیارهای الهی قرار دهیم، در ارزش باشد. ایشان بیان می
های مـادی، راه بـه سـوی شـیاطین اسـت. در  است، در حالی که در ارزش به سوی انبیا و ائمه

  .)۵٨، ص١٣٩٣(سنگری، نتیجه، آنچه ارزش دارد، ارزش از طریق انبیاست 
  
  بنیان ریت ارزشمدی

هـا (مـدیریت  مـیالدی، فلسـفه نـوین مـدیریتی بـا عنـوان مـدیریت بـر پایـه ارزش ١٩٨٠در دهه 
با نگارش کتابی با همین عنوان توسـط بالنچـارد و اوکـانر  ١٩٩۶بنیان) پدیدار شد و در سال  ارزش

پیشرو همـواره بـر  های رسمیت یافت و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. آنها بیان داشتند که سازمان
کیـد دارنـد. ایـن اصـول در واقـع ارزش هـای  یک مجموعه از اصول سازمانی مشـترک و پایـدار تأ

عنوان مبنـای  ها به کردند. لذا ارزش سازمانی عمل می» چسب«سازمانی مشترکی بودند که به مثابۀ 
ه مـدیریت را هـا شـالود فلسفه نوین مدیریت انتخاب شدند. در این فلسفه نـوین مـدیریتی، ارزش

»  نظام ارزشی«سازی  گذاری، شفاف  سازند و وظیفه محوری مدیران ارشد سازمان به جای هدف می
هـا  ها امـوری عقالنـی و ارزش ها در قلوب کارکنان است، زیرا هدف سازی ارزش سازمان و نهادینه

تند، بلکـه اموری قلبی و احساسی هستند. نماینده این فلسفه مدیریت دیگـر مـدیران اجرایـی نیسـ
فـر و  فـر، ملکی های سازمان است (ملکی هستند که وظیفه بنیادین آنان حراست از ارزش» رهبران«

  ).٢٢۶، ص١٣٩٣فخرایی، 
مدار یک گزینه جالب  بالنچارد و اوکانر در کتاب خود مطرح نمودند که دیگر رفتار سازمان ارزش

سازی  آید. لذا به تشریح چگونگی پیاده میشود، بلکه ضرورتی برای بقا به شمار  فلسفی محسوب نمی
مدار باید بر چهار سـتون بنـا شـده  ها پرداختند. آنها بیان داشتند که یک سازمان ارزش مدیریت ارزش

ها است که سازمان در قبال آنها مسئولیت کلیدی بر عهده  باشد که هر ستون بیانگر گروه خاصی از آدم
باشـد.  های با اهمیـت می رکنان، مالکان/ سهامداران و سایر گروهها شامل مشتریان، کا دارد. این ستون
هـا؛ همگـانی کـردن رسـالت و  سازی رسالت، هدف و ارزش سازی نیز سه گام؛ شفاف به منظور پیاده

هـا را بیـان نمودنـد (بالنچـارد و اوکـانر،  ها؛ و همسو کردن اقدامات روزمره با رسالت و ارزش ارزش
هـا از بهتـرین  طرح شده، بایـد اشـاره کـرد کـه فلسـفه مـدیریت از راه ارزشبر موارد م ). عالوه١٣٩٣

سازگاری با رویکرد اسالمی به مدیریت مطرح است و ابزار علمی مؤثری را به منظور راهبری جامعه و 
  دهد. های اسالمی را در اختیار ما قرار می ها بر پایۀ ارزش سازمان
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  پیشرفتالگوی پایه چارچوب الگوی اسالمی ایرانی 
منتشر شد، چارچوب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و معـرف سـیر کلـی  ٩٧الگوی پایه که در پاییز 

تحوالت مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نـوین اسـالمی ایرانـی در 
بینی  س جهـاننظران ایرانی و براسا نیم قرن آینده است. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب

های انقالب اسالمی و با توجه بـه مقتضـیات اجتمـاعی و اقلیمـی و میـراث  و اصول اسالمی و ارزش
پژوهانـه  های علمی و بـا اسـتفاده از دسـتاوردهای بشـری و مطالعـه آینده فرهنگی ایران، بر طبق روش

. مبـانی، اهـم هـا، رسـالت، افـق و تـدابیر اسـت تحوالت جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان
هـا،  دهـد. آرمان شمول معطوف به پیشرفت را ارائه می های اسالمی، فلسفی و علمی جهان فرض پیش
ها وجه اسالمیت الگـو را  فرامکانی و جهت بخش پیشرفت است. مبانی و آرمان−های فرازمانی ارزش

پیشـرفت اسـت. کنند. رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسالمی ایـران بـرای  تضمین می
های  کنـد و هـدف های الگو را بر جامعه و زیست بوم ایـران در نـیم قـرن آینـده تصـویر می افق، آرمان

سازد. تدابیر، تصمیمات و اقدامات  واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین می
ماندگار ملـی بـه منظـور های  اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت

  ).١٣٩٧(مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، رسیدن به افق است 
  

    روش پژوهش
بنیان براساس  بنیاد به منظور شناسایی راهبردهای غایی مدیریت ارزش در این پژوهش از روش نظریه داده

هـا  ای تحلیـل دادههـ ایرانی پیشرفت استفاده شده است. ایـن روش بـر اسـتفاده از گام−الگوی اسالمی
مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی، و تدوین یک الگوی منطقـی یـا یـک توصـیف بصـری از 

هــا از  آوری داده ). بــه منظــور جمــع١٣٩۴فرد، الــوانی و آذر،   نظریــه تولیــد شــده تأکیــد دارد (دانــایی
ها  بنیـاد، مصـاحبه دادهسـازی  بهـره گرفتـه شـده اسـت؛ زیـرا در نظریه 1های نیمه سـاختارمند مصاحبه
شـوندگان اجـازه داده  ) تا از طریق آن به مصاحبه٢٠٠٧ 2ترین نوع داده هستند (گلیزر و هالتون، مطلوب

شود که عقاید و افکارشان را با کلمات آشنای خود بیان کننـد. موضـوع و محورهـای گفتگـو از قبـل در 
آمادگی مطلوب در جلسه شرکت نمایند. برای انجام شد تا بتوانند با  شوندگان قرار داده می اختیار مصاحبه

شوندگان در نظر گرفته شده  های زمانی مصاحبه دقیقه با توجه به محدودیت ٣٠هر مصاحبه مدت زمان 
یافت. به منظور انجام  کننده و روند بحث، افزایش و کاهش می مندی شرکت بود که با توجه به میزان عالقه
الزم را دیـده و از صـالحیت و آمـادگی کـافی بـرای انجـام مصـاحبه های  مصاحبه، پژوهشگر آموزش

                                                           
1. Semi-Structured Interviews 

2. Glaser & Holton 
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کننده در مورد  برخوردار گشته بود. پیش از شروع هر مصاحبه به منظور رعایت مسائل اخالقی، به شرکت
ها فقط برای دستیابی به اهداف پژوهش است، اطمینان داده  های دریافتی و اینکه داده محرمانه بودن داده

کننده در  ها و تجربیـات شـرکت های مطرح شده در جلسه مصاحبه، در خصوص دیدگاهشد. پرسش می
ایرانی −های دولتی آن و الگوی اسالمی مورد راهبردهای مدنظر در نظام جمهوری اسالمی ایران، سازمان

نظـام جمهـوری «شـد:  عنوان مثال از آنها پرسیده می های مبنایی آن چیست؟ به پیشرفت براساس ارزش
؛ »هایی تأکید داشته و چه راهبردهایی را از اجرای آنهـا انتظـار دارد؟ می ایران، همواره بر چه ارزشاسال

های متصور برای آنهـا حرکـت کننـد؟  اند در مسیر ارزش های دولتی ما توانسته به نظر شما، آیا سازمان«
ــت؟ ــل آن چیس ــایی را از پیاده«؛ »دالی ــای غ ــه راهبرده ــازی ارزش چ ــدرج در س ــای من ــوی  ه الگ

شما در دوران مدیریت و فعالیـت خـود، چـه راهبردهـای «؛ »کنید؟ ایرانی پیشرفت تصور می−اسالمی
و سؤاالتی از ایـن » سازی آنها با چه مشکالتی مواجه بودید؟ اید؟ در پیاده ارزشی را همواره در نظر داشته

جویی در زمان و جلوگیری از  فهگردید تا با صر شوندگان ضبط می ها با اجازه مصاحبه قبیل. همه  مصاحبه
برداری، هم فرایند مصاحبه سرعت و سهولت بیشتری یابد و هم هنگـام  انقطاع مطالب جهت یادداشت

  افزار، مطلبی از قلم نیفتد. سازی در نرم ها جهت تایپ و پیاده تحلیل داده
از شـیوه  و سـپس 1گیری هدفمنـد (قضـاوتی) گیری نیـز ابتـدا از شـیوه نمونـه به منظـور نمونـه

های جدیـد و انجـام ایـن  استفاده شده است. در نهایـت، انجـام مصـاحبه 2گیری گلوله برفی نمونه
هـا) متوقـف شـد.  ها یا نظریـه (اصـطالحًا اشـباع داده مقوله» کفایت نظری«مرحله از پژوهش، با 

وسـیله شود که پژوهشگر به  منظور از کفایت نظری، وضعیتی است که هیچ داده بیشتری یافت نمی
هـای مشـابه را بارهـا و بارهـا  های مقوله را رشد دهد. به موازاتی که پژوهشگر داده آن بتواند ویژگی

کند که یک مقوله به کفایت رسیده است. باید  کند، از لحاظ تجربی اطمینان حاصل می مشاهده می
کند، نه اینکه  یل میها را گردآوری کرده و بالفاصله تحل توجه داشت که در این شیوه، پژوهشگر داده

ای را بعـدًا  ها گردآوری شود؛ و سـپس تصـمیم خـود در مـورد اینکـه چـه داده صبر کند تا همه داده
  ).٨۶−٨٧، ص١٣٩۴فرد، الوانی و آذر،   گذارد (دانایی گردآوری کند بر این تحلیل بنیان می

وم اسـت؛ هـای کیفـی مرسـ دقت علمی یا استحکام این پژوهش نیز هماننـد آنچـه در پژوهش
  توان به موارد زیر اشاره کرد: صورت پذیرفته است که از جمله آنها می

ها و مراجع مختلف برای مطالعـه در مـورد یـک پدیـده): از طریـق  . تثلیث (استفاده از روش١
دسته عمده از اساتید دانشگاهی؛ مـدیران دولتـی؛ و پژوهشـگران و  ٣شوندگان از  انتخاب مصاحبه

 ایرانی پیشرفت بودند، انجام شد؛−رشته مدیریت که آشنا به الگوی اسالمیاندرکاران  دست
                                                           
1. Purposive or Judgmental Sampling 

2. Snowball Sampling 
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ای برای تحلیل  افزارهای رایانه گیری از نرم افزار: بهره گیری از نرم های کیفی با بهره . تحلیل داده٢
افـزار  تواند قابلیـت اعتمـاد پـژوهش را افـزایش دهـد. بـه همـین منظـور از نرم های کیفی، می داده

MAXQDA استفاده شده است؛  
های عمدی یا غیرعمدی پژوهشگر در تحلیل و  . پژوهشگر مستقل: برای اجتناب از سوگیری٣

هـای پـژوهش اسـتفاده  ها و تحلیل به منظور بررسی داده» پژوهشگر مستقل«ها، از یک  تفسیر داده
 شده است؛

هـای  ز نقـل قولها: بـه همـین منظـور تـالش شـده اسـت تـا منتخبـی ا . استفاده از نقل قول۴
ها با مفاهیم و مقوالت ظهـور یافتـه در  داده» تطبیق«شوندگان ارائه شود که این اقدام مؤید  مصاحبه

  باشد؛ پژوهش می
های فـراوان از  ها، با رفت و برگشـت ها و کدگذاری پذیری: در طی فرایند تحلیل داده . اصالح۵

های جدید تا رسیدن به غنای نظـری  و نشانه ها کدها به مفاهیم و مقوالت و بالعکس و مشاهده داده
  و ظهور نظریه نهایی، انعطاف وجود داشته که نظریه و اجزای آن پیوسته اصالح و بهبود یابد.

  
  های پژوهش یافته

ها و تجزیه و تحلیل آنها، مفاهیم گویا و مرتبط با موضوع پـژوهش شناسـایی  پس از انجام مصاحبه
ها  ها) قـرار گرفتنـد و در نهایـت مقولـه گیری سطح بـاالتر (مقولـه کلعنوان مبنای ش گردیدند که به

  ).٢(همان راهبردهای غایی مدنظر در پژوهش) ظهور یافتند (جدول 
  

  : استخراج مفاهیم و مقوالت٢جدول 

  ها مقوله  مفاهیم  ها) ها (مصادیقی از مصاحبه نشانه
و به صورت عادالنه درباید بتونیم منابع کشور رو به صورت کارآمد مدیریت کنیم

بین مردم توزیع کنیم.
برداری کارآمد و  بهره

  عادالنه

  کارایی
کردند که به بهترین نحو کار رو به انجام برسانند و دشمن سرکوب همه تالش می

 بشه.
انجام کار به بهترین 

  شکل ممکن
  کارایی االن مشکل مردم چالش کارایی است.

گیره، آیا توانمندی الزم را  در یک سمتی قرار می به نظرم کارآمدی مهمه. کسی که
  کارآمدی  به تناسب اون سمت داره یا نداره؟

هایی داشته باشیم که چه ایثار و  در این چهل سال توانستیم شهید حججی
  هایی کردند. ها و از خودگذشتگی فداکاری

  از خودگذشتگی
های  حرکت

  ایثارگرانه
  ایثار و فداکاری

ژاپن، اصًال مسلمان نیستند، مسیحی هم نیستند، بودایی یا یه چیز ری مثًال می
  نوع دوستی بینی نوع دوست هستند.کنی میای رو قبول دارند؛ اما نگاه می دیگه
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  ها مقوله  مفاهیم  ها) ها (مصادیقی از مصاحبه نشانه
عنوان میدان مین،چنان شد که زمانی که با یه مانعی بههای فردی آن ارزش

یبًا اغلب افرادی که آنجا شدند، تقر  رو می عنوان یک تیربار سنگین دشمن روبه به
بودند آمادگی اولین نفر شهید شدن و اولین نفر مواجه شدن با میدان مین و تیربار 

 را داشتند.

  ها عبور از محدودیت

مون نیاز داریم افرادی باشند که روحیههای دولتیما اآلن در میان سازمان
  یروحیه جهاد جهادی رو بهش ایمان داشته باشند و عمل کنند.

تالش خالصانه 
  وقفه و بی

ای انجام گرفته و با دوهای بسیار گستردهبعد از انقالب و دوران دفاع، حرکت
کردند سازندگی و بازسازی  رو بودیم. یک دسته داشتیم که تالش می دسته روبه

گفتند حاال ما بعد از  برای کشور را توسعه دهند و یک دسته هم داشتیم که می
خواهیم زندگی راحت کنیم. یعنی ما برخی از  راحت شدیم و میجنگ و انقالب 

های بعد از جنگ را داشتیم که نگفتند حاال جنگ تمام شده، من بشینم  بچه
گفت تازه موقع کار  زندگی راحتی داشته باشم، زندگی معمولم رو انجام دهم، می

م، نه ام کار کنم، مشکالتش را حل کن کردن است، حاال من باید برای جامعه
ام رو حل کنم و تازه بیام رسالت خودم رو در مورد  مسئله خودم، بلکه مسئله جامعه

انقالب اسالمی به انجام برسونم و از اینجا خط انقالبیون به قول معروف 
 طلب و انقالبیون ایثارگر آرام آرام از هم جدا شد.راحت

  طلبی پرهیز از راحت

  تالش و پشتکار

زرق و برق روزگار است، درد مردم و مشکالت اونها رومدیری که دنبال
های شخصیش هست، حاال از  فهمه. از طرفی هم به دنبال افزایش داشته نمی

چنانی که به درد کشور بخوره از این قبیل  هر طریقی که ممکنه؛ لذا کار آن
 مدیران بیرون نمیاد.

  تمرکز بر کار و مسئولیت

  اخالص در عمل است.اخالص از کارهای ما دور شده
موفقیت ما در دوران دفاع مقدس را مرهون اعتماد به جوانانی باید بدونیم که با

کوشی مثال زدنی خود رقم زدند.  تقوای الهی و امید به فضل الهی در سایه سخت
  شدند و پایانی برای خود متصور نبودند. در این راه خسته نمی

  کوشی سخت
  ناپذیری خستگی

  اعتماد به جوانان

مدیریت 
  پروری جانشین

ما تونستیم وقایعی مانند نجات مردم سوریه و عراق از داعش را داشته باشیم. 
  گرایی جوان  ها اتفاق افتاده است. اکثر اینها توسط جوان

مون اینه که هیچ مبنایی برای انتخاب مدیران نداریم. بانک  متأسفانه مشکل
داریم. سازماندهی شده نداریم که مثًال چه افرادی اطالعات مدیران ذهنی 

ای و ذهنی است. در  امکان اینکه بخشدار بشن داریم؟ لذا انتخاب مدیران سلیقه
حال حاضر من تو ذهنم یه ارزشی هست، اون یکی هم یه ارزشی داره تو ذهنش، 

 ای هم نداریم که سوابق مدیران در دوران کنیم. سامانه براساس همان عمل می
  تصدی ُپست در آن درج گردد تا بتونیم براساس اون انتخاب نماییم.

عدم انتخاب ذهنی و 
  ای مدیران سلیقه

ارزیابی براساس معیارها
 های مشخص و مالک

مون مراقبت کنیم که براساس  مون مراقبت کنیم، از تیم مجری باید از مدیران
  های درستی انتخاب شوند. ارزش

معیارها انتخاب براساس 
  های مشخص و ارزش

گرایی را  گرایی برامون با اهمیت شده که تخصص قدر ارزش به نوعی یک جایی آن
  گرایی تخصص  فراموش کردیم.

ساالریطرفی و اینکه شایستهخواستیم بیاین با اهداف انقالب که باألخره می
جایگاهی در این ساالری باشه، اینکه هر کسی که در هر  رواج داشته باشه، مردم

 کشور هست، بتونه بیاد باال و مشاغل کلیدی رو بگیره، فاصله داریم.
  ساالری شایسته
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  ها مقوله  مفاهیم  ها) ها (مصادیقی از مصاحبه نشانه
 مدیریت استعدادها سیستم اداری ما براساس تربیت افراد دون پایه شکل گرفته است.

این یعنی ما نتونستیم فضای رشد برای استعدادهای کشور به خوبی ایجاد کنیم تا
های کلیدی مملکت  برای ارائه خودشون داشته باشند و بیان پستاونها مجالی 

 رو تحویل بگیرند.

ایجاد فضای رشد برای 
  استعدادها

االن چالش ما اینه که نتونستیم جانشینان خوبی برای مدیریت کشور پرورش
های باالی کشور  بینی افرادی که از اول انقالب در پست دهیم و هنوز شما می

 هستند.بودند هنوز هم
  پروری جانشین

 آموزش قبل از عمل ریزی داشتیم.های الزم را برای طرحطرح و برنامه داشتیم و بعد آموزش

تو سازمان فرقی نداره که من مدیرم یا کارمند. باید همه خود را مکلف به یادگیری   یادگیری مستمر
آموزش هم بدهیم. هیچ گونه سازمانی یادگیرنده خواهد بود، البته باید  بدونند. این

  کاری نبوده که بدون آموزش اجرا شده باشه و موفق بوده باشه.

  یادگیری مستمر

 آموزش پیش از اجرا
ما در زمینه تبلیغ دین، اگرچه کارهای خوبی داشتیم؛ اما خیلی موفق نبودیم.

  تبلیغ عملی دینچون بین عمل و گفتار برخی مسئوالن و مدیران کشور فاصله زیادی وجود دارد.

رواج اخالق 
  فاضله

گفتیم اخالق و فضایلهای جامعه را تعریف کردیم، یعنی میبعد از اون ارزش
اسالمی باید حاکم بشه، بازار ما باید بازار اسالمی باشه، بازار اسالمی تعریفش 

 مشخصه.
  رواج اخالق فاضله

هاموندبستان در بین بچههای اخالقی رو از همون دوران کودکی و ما باید آموزه
ترویج بدیم.

های اخالق ترویج آموزه
  اسالمی

گیریریزی و تصمیمتمرکززدایی ساختار اقتصادی مالی کشور با واگذاری برنامه
  تمرکززدایی ها.ها و شهرستانبه استان

عدالت همه 
  جانبه

  گرایی حق گرا باشید.حق
ترتیب نقش زنان جامعه را متفاوت کردیمرود و بدیناز دامن زن مرد به معراج می

 و نقش تربیتی آنها را فعال کردیم.
پررنگ کردن نقش زنان

  در جامعه
محور بودن یا رویکردی جنسی داشتن وتغییر نوع رویکرد به زنان به جای کاال

  دادن فضای رشد به زنان نقش تعالی برای آنها تعریف کردن.

ترین فرد جامعه هم بتونه بیادهمه یعنی عادیدادن امکانات رشد و تعالی به
 های باال رو بگیره، یعنی امکان رشد برای همه آحاد مردم وجود داشته باشه. پست

ایجاد امکان رشد برای
  آحاد مردم

ساالریطرفی و اینکه شایستهخواستیم بیاین با اهداف انقالب که باألخره می
اینکه هر کسی که در هر جایگاهی در این  ساالری باشه، رواج داشته باشه، مردم

 کشور هست، بتونه بیاد باال و مشاغل کلیدی رو بگیره، فاصله داریم.
  طرفی بی

 کن شدن تبعیض ریشه ها مورد توجه قرار گرفته است.کن شدن فقر و تبعیضدر جمهوری اسالمی، ریشه
افتادیم دنبال اینکه برادر و ببینید ما هر وقتی گفتیم بیا این دفتر را اداره کن و 

  پرهیز از پارتی بازی  خواهر خودمون رو حاکم کنیم، یه بال سر جامعه میاریم.

های فردی هم اینه که من تفاوتی بین مراجعان نزارم یا اگر قرار از جمله ارزش
  پرهیز از تبعیض پیگیری کاری را انجام دهم، تفاوتی بین دوستم و اون غریبه نزارم.

مون آب و برق نداره و بیاین توتوسعه متوازن، که ما مثًال سیستان و بلوچستان
تهران فرودگاه و سایر امکانات وجود داشته باشه. پس توسعه متوازن و هماهنگ 

 نیز مدنظر بود.

توسعه متوازن و 
  هماهنگ

سیستم قضایی باید طوری باشه که همه بتونند بهش دسترسی داشته باشند و
پیدا نشه که به دادش رسیده نشده باشه.کسی

دسترسی آسان همگانی
  به نظام قضایی
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  ها مقوله  مفاهیم  ها) ها (مصادیقی از مصاحبه نشانه
ای به هر حال به خاطر دسترسی به اخبار و اطالعات و منابع خاصی تونستن عده

 اقداماتی انجام دهند که در واقع فاصله طبقاتی که ضد عدالت است به وجود آید.
دسترسی مساوی به 
 خدمات و اطالعات

ن مطالبه امروز مردم ما اینه که چرا شرایط برای من سخته ولی برای اونبیشتری
  شرایط یکسان برای همه طور نیست.آقازاده، نماینده، این

در رفتار عادالنه؛ از نظر من این نیست که با همه مساوی برخورد کنیم. بعضی
  رفتار عادالنه ها مساوی برخورد کردن ضد ارزش است.وقت

هیم بعد از انقالب قسط و عدالت برقرار کنیم و زورگویی را از بین ببریم،خوا ما می
  عدالت المللی.چه در جامعه داخلی و چه در جامعه بین

گوید که در اموربه مالک اشتر] میهمچنین در جایی از نامه [حضرت علی
کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار. پس حضرت داره ضرورت 

کنه. حاال کارکنان، مدیران،  آزمایش کارکنان قبل از به کارگیری رو مطرح می
 کنه.کارگزاران، فرقی نمی

آزمایش کارکنان قبل از 
  به کارگیری

نظارت مستمر و 
  هوشمند

تونست لیدر یک موضوعی بشه؟شدند. هرکسی می مدیران کی انتخاب میحاال
دیدیم شهید بهشتی شده،  دیدیم شهید مطهری شده، می دیدیم نه. می معموًال می

های ایثارگرانه خودشون رو و اعلمیت  شهید صدوقی شده، که اینها همه آزمایش
ها  پس دادند. این تست فکری رو و در راه انقالب بودن رو و در راه خدا بودن رو

انجام شده بود. یکی از مشکالت فعلی ما اینه که اآلن محل تستی نیست که یک 
 مدیر تست خودش رو انجام بده و بعد بیاد مدیر بشه.

  آزمایش مدیران

کنه. حاال شما یه سری منابعاینجاست که مراقبت از کارکنان اهمیت پیدا می
با همدیگه تونستند کارگروهی مؤثری انجام انسانی خوب کنار هم جمع کردی و 

دهند. اما حفظش هم مهمه. باید مراقبت بشه.
  مراقبت از کارکنان

کنه که رفتار کارگزارانت رودر جای دیگری هم حضرت به مالک اشتر تأکید می
بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنها بگمار که مراقبت و بازرسی 

ر آنها، سبب امانتداری و مهربانی آنها با رعیت خواهد شد. ُخب در پنهانی تو از کا
گه مراقبت مستمر از کارگزارانت  کنه؟ می اینجا حضرت داره چی رو تأکید می

 فراموش نشه.

مراقبت مستمر از 
  کارگزاران

رفتم تالشترین بحث من بود. من هرجا میاطالع از وضع مدیران زیردست مهم
کردم که منو دعوت کنه به  های مختلف طرف رو ترغیب می زبانکردم و به  می

ها را ببینم یا از اون طرف خدای نکرده  اش، که یا کاهش و کاستی خونه
شون ببینم به خصوص مدیران کلیدی. در اینجا دو تا بحث  ها رو در زندگی افزایش

 مبستگی.شد و هم ارتباط قلوبی و هگرفت، هم ارتباط نظارتی ایجاد می شکل می

  نظارت مستمر

باید مسئوالن جوری عمل کنند که در مناطق محروم هم مانند مناطق دیگر
  فراوانیفراوانی امکانات و خدمات به عینه مشاهده شود.

  زدایی محرومیت

 وفور نعمت برای همگان وفور نعمت برای همگان مدنظر قرار گرفته است.
بود که ما مثًال یک طبقه مرفههاکاهش شکاف طبقاتی یکی دیگر از ارزش

 درباری نداشته باشیم و یک عامه فقیر و بدبخت داشته باشیم.
کاهش شکاف طبقاتی

  در جامعه
ها مورد توجه قرار گرفتهکن شدن فقر و تبعیضدر جمهوری اسالمی، ریشه

  کن شدن فقر ریشه است.

  زدایی یتمحروم های انقالب بوده است.زدایی از جمله ارزشمحرومیت
گیره، همین توانمندسازی اقشاراآلن یکی از کارهای خوبی که داره صورت می

مردم در مناطق محروم کشور است.
توانمندسازی مناطق 

  محروم
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  ها مقوله  مفاهیم  ها) ها (مصادیقی از مصاحبه نشانه
است که مقابله کرد و انقالب انجام داد و حقانیت اسالمالگوی ما امام حسین

 و باطلیت طرف مقابل را معرفی کرد.
مام الگوبرداری از ا

  حسین

  ستیزی ظلم

های کالن به عینه داریمموضوع کمک به مستضعفین که ما در سیاست
بینیم. هرجایی که ببینیم یه مستضعفی وجود داره و داره بهش ظلم میشه،  می

 کنیم.کنیم که کم و بیش هم داریم بهش عمل میکمکش می
  حمایت از مستضعفان

سوریه و عراق از داعش را داشته باشیم.ما تونستیم وقایعی مانند نجات مردم
  حمایت از مظلومان ها اتفاق افتاده است.اکثر اینها توسط جوان

ایستیم،های مهم انقالب این بود که ما در مقابل دشمنان می یکی از گفتمان
ایستیم.محکم هم می

مقابله مقتدرانه با 
  دشمنان

برقرار کنیم و زورگویی را از بین ببریم،خواهیم بعد از انقالب قسط و عدالت ما می
  ستیزی ظلم المللی.چه در جامعه داخلی و چه در جامعه بین

ات رو بده ببینم چیکار  گفتم برنامه گفتم، بعد می به مدیرم هر وقت یه کاری می
  دادم که طبق این برنامه بره جلو. میخوای انجام بدی یا اینکه شاخص می

  محوری برنامه

  حوریم برنامه

حرکت طبق 
 های برنامه شاخص

هایی که ازهای دولتی همواره باید به اسناد و برنامهمدیران ما در سازمان
کنند توجه داشته باشند. اینها هستند که افق و مسیر کاری  باالدست دریافت می

 کنه.اونها رو مشخص می

توجه به اسناد و 
  های باالدستی برنامه

بعد از جنگ را داشتیم که نگفتند حاال جنگ تمام شده، منهای ما برخی از بچه
گفت تازه  بشینم زندگی راحتی داشته باشم، زندگی معمولم رو انجام دهم، می

ام کار کنم، مشکالتش را حل  موقع کار کردن است، حاال من باید برای جامعه
لت خودم رو ام رو حل کنم و تازه بیام رسا کنم، نه مسئله خودم، بلکه مسئله جامعه

 در مورد انقالب اسالمی به انجام برسونم.

  حل مشکالت جامعه

  منفعت عامه

طلبی  پرهیز از منفعت
  شخصی

 توجه به منافع مردم و جامعه کًال مدیران دولتی کاری به جز توجه به منافع مردم و جامعه نباید داشته باشند.
فرماید که کارمندانت را با میل شخصی بهمیالبالغهنهجدرحضرت علی

 کارهای مختلف وادار نکن. یعنی امیال شخصی خودت رو در کارها استفاده نکن.
اجتناب از امیال شخصی

  در کارها
باید توجه داشت که عصاره مدیریت دولتی توجه به منفعت عامه است. این منفعت

  منفعت عامه صه.عامه اآلن دیگه مغفول مانده و شده منفعت خا

امنیت همه   امنیتترین راهبردهای کشور برای توسعه و رشد است.داشتن امنیت یکی از مهم
کارگزاران ما باید مردم رو صاحب اصلی این کشور بدانند و برای ایجاد رفاه و  جانبه

 آسایش اونها تالش کنند.
  رفاه
  آسایش

  
براسـاس  ٢ها) در جـدول  شناسـایی شـده (مقولـهدر ادامه به تشریح هـر یـک از راهبردهـای 

  ای پرداخته شده است: مطالعات کتابخانه
 عنوان معیـار ارزشـیابی کـار  نظران مدیریت دولتی از دیرباز معیار کارایی را به : صاحبکارایی

بیـان کـرد کـه هـدف مـدیریت دولتـی  ١٩۴٨در سـال  1اند. وایت های دولتی پذیرفته سازمان
برداری کارآمدتر از منابع در اختیار رؤسا و کارکنان است. لوتر گیولیک نیز مدعی بود کـه  بهره

                                                           
1. White 
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در علم اداره، خواه دولتی خواه خصوصی، معیار خوب بودن کارایی اسـت. در نتیجـه کـارایی 
 ؛)١٣٠، ص١٣٩٣(دنهارت،  طور روشن هدف و معیار مدیریت دولتی قرار گرفت به

 نوع دوسـتی او  نماد و نمود دیگرخواهی انسان است و روح هم» ایثار: «های ایثارگرانه حرکت
رود که فردی یا جمع کثیری جـان خـود را در راه  گذارد؛ و گاه تا آنجا پیش می را به نمایش می

ایثـار «تفسـیر کننـد. دهند تا ایثار و از خودگذشتگی را در عمل  دیگری و دیگران از دست می
یک هیجان زودگذر و بروز آنی یک احساس نیست، بلکه استکمال شعوری است کـه در یـک 

آنچه روحیه ایثارگری جامعه مـا را از برخـی جوامـع و ادیـان متمـایز ». یابد انتخاب تجلی می
سازد، رنگ خدایی داشتن آن است که سبب شده ایثار توأم بـا اخـالص، ارزش محسـوب  می

(باپیری و کمربیگـی، هدف، محتوا و ماهیت ایثار، آن را به یک ارزش تبدیل کرده است شود. 
هـای  های درخشـان حرکت ). دوران انقالب اسـالمی و دفـاع مقـدس مملـو از نمونـه١٣٩٢

عنوان کلید و رمـز موفقیـت کشـور در همـه  باشد که از آن به بدیل آن می ایثارگرانه و گنجینه بی
  ؛شود یاد می دهه آن ۴ها در  عرصه

 هـای رفتـاری بـارز  ناپذیر از جملـه ویژگی وقفه و خستگی : کار بیوقفه تالش خالصانه و بی
آید. مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز در همین رابطـه بیـان  مدیران و کارکنان به شمار می

کـار های اقتصـادی بـا حرکـت جهادگونـه  از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه«داشتند: 
کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیسـت؛ بایـد در ایـن میـدان، حرکـت جهشـی و 

شود پـیش رفـت؛ بـا حرکـت  با حرکت عادی نمی) «٠١/٠١/١٣٩٠» (مجاهدانه داشته باشیم
شود کارهـای بـزرگ را انجـام داد؛ یـک همـت  حساسیت نمی آلوده و بی عادی و احیانًا خواب

ــن کارهــا الزم اســتجهــادی الزم اســت، تحــرک جهــادی  ــرای ای ــدیریت جهــادی ب » و م
  ؛)١١٣، ص١٣٩٣(لطیفی و سعدآبادی، ) ٢٠/١٢/١٣٩٢(

 ها در گـرو انتخـاب، بـه کـارگیری و انتصـاب  : موفقیت فعلی سازمانپروری مدیریت جانشین
گذاری بلندمـدت بـر روی  مدیرانی بـا اسـتعداد و شایسـته و موفقیـت آینـده آن در پرتـو سـرمایه

های مدیران فعلی در آینده است؛  شناسایی و پرورش کارکنان با توان بالقوه باال برای تصدی پست
پروری  رای الگـویی سـاختار یافتـه کـه آن را مـدیریت جانشـینرو، ضرورت ایجـاد و اجـ از این
ها بتوانند همـواره نیـاز خـود بـه نیروهـایی  نامند، از اهمیت باالیی برخوردار است تا سازمان می

های آتـی فعالیـت  شاخص و با استعداد را فراهم نموده و به نوعی مزیت رقابتی پایدار، برای سال
  ؛)۴٨، ص١٣٩٣، میرآخوری و مبارکی، (احمدی، دارائیخود دست یابند 

 کید بر یادگیری مستمر کارکنان  : یکی از راهیادگیری مستمر های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأ
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به منظور نیل به اهداف سازمانی با حـداکثر اثربخشـی اسـت. در عصـر اطالعـات و دانـش، 
چگونه مرزهای سـازمانی را ها باید یاد بگیرند که چگونه از محیط خود بهتر بیاموزند،  سازمان

ها مـراوده، مـذاکره، مباحثـه و  درنوردند و چگونه با دیگر واحدهای سـازمان و سـایر سـازمان
های جدید خلـق نماینـد  های جدید را بیاموزند و اندیشه مفاهمه نمایند و در این فرایند اندیشه

  ؛)١۴٨، ص١٣٩۵(عنایتی و داوودی، 
 ها نخواهنـد بـه  های نوین کار و زندگی اگر انسـان رصه: در بسیاری از عرواج اخالق فاضله

احکام اخالقی وفادار بمانند، هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود 
های باالتر قرار دارند، بیش از دیگران به پایبندی اصول  ندارد. کسانی که در مراتب و مسئولیت

ن اخالق از جانب آنان، دیـن و دنیـای مردمـان بـه تبـاهی اخالقی نیازمندند و با زیر پاگذاشت
ای مناسـب بـرای دیگـران در اتصـاف بـه  شود. البته پایبندی آنان به اخـالق زمینـه کشیده می

سازد. بـه بیـان پیشـوای پایبنـدان بـه اصـول اخالقـی، حضـرت  کماالت اخالقی را فراهم می
ایی کوچـک از آن جـاری زمامدار همچـون رودخانـه پهنـاوری اسـت کـه رودهـ: «علی
شود؛ پس اگر آب آن رودخانه پهناور گوارا باشد، آب درون رودهای کوچک گـوارا خواهـد  می

). از ١٣٩۴(خنیفـر، بـزاز و مولـوی، » بود و اگر شور باشد، آب درون آنها نیز شور خواهد بود
فراهم کـرده و  مدار و فاضل را تواند زمینه تحقق جامعه اخالق ترویج اخالق فاضله میرو،  این

  ؛ها و جامعه به همراه داشته باشد های راهبردی را در سطح سازمان مزیت
 ترین وظیفه مسئوالن کشور این است که در جامعـه عـدالت را معنـا  : مهمعدالت همه جانبه

ببخشند تا مردم عدالت را احساس کنند؛ عدالت در قانون، عدالت در قضا، عدالت در تقسیم 
های همه افـراد بـه امکانـات کشـور.  ها و دسترسی ، عدالت در برخورداریمنابع حیاتی کشور

هـا اسـت؛  بنابراین مسئله عدالت بسیار مهم است؛ زیرا عدالت معیار حـق و باطـل حکومت
یعنی در اسالم اگر چنانچه شاخص عدالت وجود نداشت، حقانیت و مشروعیت زیـر سـؤال 

  ؛)٣٠۵و  ١٢۴، ص١٣٩٢ای،  (خامنهاست 
 نظارت و کنترل نیز یکـی از وظـایف و اجـزای اصـلی مـدیریت ستمر و هوشمندنظارت م :

طوری که بدون توجه به آن، سایر وظایف مدیریت ناقص است و معیـاری  شود به محسوب می
جانبـه اسـت  مند و همه برای انجام درست آنها وجود ندارد. در مدیریت اسالمی نظارت، نظام

  ؛)٢١۵، ص١٣٨٨نژاد،  (فروزنده دهکردی و نوابی
 ویژه کشــور اســالمی مــا مســئله رفــع فقــر و  گرا، بــه هــای آرمــان : در نظامزدایی محرومیــت

زدایی در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است. تا آنجا کـه در  محرومیت
کیــد شــده و از عــدالت اجتمــاعی و » قــرآن«کتــاب آســمانی  بــه دفعــات بــه حــذف فقــر تأ



      ۶۵  پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی براساس بنیان ارزش مدیریت غایی راهبردهای

 

زاده،  (حسـنعنوان یکی از اهداف اساسی نظام اسالمی یـاد نمـوده اسـت  بهزدایی  محرومیت
  ؛)١٣٧−١٣۶، ص١٣٧٩

 گیری از  ستیزی در اندیشه و فرهنگ شیعه با توجه به شرایط زمانه و عدم بهره : ظلمستیزی ظلم
ای  تـرین شاخصـه عنوان مهم ) بـهو امام علی قدرت حکومتی (به جز حضرت محمد

گیری از فرهنگ عاشورا و عدم پذیرش ظلم حکومـت یزیـد و مقاومـت  بهرهویژه با  است که به
گونـه کـه بایـد  ها همان هـای الهـی، انسـان در برابر آن شناسـایی شـده اسـت. براسـاس آموزه

شـود دسـت بـر روی  ستیز باشند، باید در شرایطی که به ایشان ستم روا می خواه و ستم عدالت
عنوان  ستیزی بـه م و ستمگران برخیزند. به این معنا که ستمدست نگذارند، بلکه به مقابله با ست

  )؛١، ص١٣٩۵امری واجب بر شخص ستم شده و افراد جامعه است (عریضی میبدی، 
 های درست برای دسـتیابی بـه  ریزی، فرایند انتخاب اهداف درست و راه : برنامهمحوری برنامه

هـای  ها و روش تعیـین اسـتراتژی ریزی با تمرکـز بـر اهـداف سـازمانی و اهداف است. برنامه
هـا  مناسب دستیابی به اهداف سازمانی، احتمال رسیدن به اهداف را از طریـق تنظـیم فعالیت

  ؛)١٣٩۶بخش و امینی،  راد، فیاض (مصدقدهد  افزایش می
 دارد کـه  طور بیان می : آرمان خدمات عمومی جدید بر منفعت عامه است و اینمنفعت عامه

در ایجاد نوعی تصور جمعی و مشترک منفعـت عامـه ایفـای نقـش کننـد.  مدیران دولتی باید
های انتخابی فردی نیست؛ بلکـه خلـق منـافع و  های سریع منبعث از گزینه حل هدف یافتن راه

  ؛)٣۵٢، ص١٣٩٣(دنهارت، مسئولیت مشترک است 
 یک خواسته مهم بـزرگ اساسـی بشـر، صـلح و امنیـت و آرامـش اسـت. امنیت همه جانبه :

ها برای زندگی، برای پرورش فکر، برای پیشرفت عمل، برای آسایش روان، احتیاج دارند  انسان
به آرامش، به محیط و فضای امن و آرام، چه در درون خودشان، چه در محیط خانواده، چه در 

الملل. ایـن آن چیـزی اسـت کـه  چه در محیط بین محیط کسب و کار، چه در محیط جامعه،
  .)١٩١، ص١٣٩٢ای،  (خامنهاسالم به دنبال آن است 

  
  گیری بحث و نتیجه

بنیان در مرحلـه کدگـذاری محـوری، پژوهشـگر  پس از شناسایی راهبردهای غایی مدیریت ارزش
بـه نگـارش در  های موجود در کدگذاری محـوری را مابین مقوله بایست یک نظریه از روابط فی می

بندی  آورد (کدگذاری انتخابی). بر این اساس راهبردهای شناسایی شده در سـه سـطح قابـل دسـته
  )١باشند (شکل  می
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بندی راهبردها به معنای اجرای گام به گام آنها نیست. به عبـارت  باید توجه داشت که این سطح
تر نیسـت؛  دیگر، اجرای راهبردهای سطح باالتر، منوط به اجـرای کامـل راهبردهـای سـطح پـایین

شرایط تحقق راهبردهای سـطح بـاالتر، تر در مساعدتر نمودن  اگرچه تحقق راهبردهای سطح پایین
بنیـان و درک مناسـب از راهبردهـایی کـه از  توانند مؤثر باشند. بنابراین با اجرای مدیریت ارزش می

های انقالب اسالمی  توان به حفظ، تکامل و تحقق آرمان سازی شوند، می بایست پیاده طریق آن می
  و نظام جمهوری اسالمی ایران نائل شد.
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