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 مقدمه. ١

  خـود  یشـرح وظـایف شـغل مدیران خواهان کارکنـانی هسـتند کـه بـیش از بیشتردنیای کنونی  در
روند، به میـل و خواسـت  آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می. کنند فعالیت می

طبرسـا و رامـین مهـر، (نیست  ی آنانکه جزو وظایف رسمی شغل زنند خود به رفتارهایی دست می
  ).١٠۴ص، ١٣٨٩

اصـطالحاتی نظیـر رفتـار پـیش اجتمـاعی، رفتـار فرانقشـی، خودجوشـی  از های اخیر در دهه
چند هر کـدام از ایـن  هر. اند ای برای تشریح چنین رفتارهایی استفاده شدهسازمانی و عملکرد زمینه

یکسان اشاره دارند کـه در ایـن  به مفهومی کلی صورت  ولی به ؛اند متفاوتی داشته ستگاهامفاهیم خ
هـای  و منظـور آن دسـته از فعالیـت گرفتـه قرارنظر  عنوان رفتار شهروندی سازمانی مد باتحقیقات 

شـرح شـغل، توسـط فـرد انجـام  وظیفـه و هامرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظار
ولـی بـرای  ؛کنـد ها را شناسایی نمـی این رفتار ،که سیستم پاداش رسمی سازمان چند شود و هر می

  ).١١٨ص، ١٣٨۶حسنی کاخکی و قلی پور، (ثر هستند ؤعملکرد خوب سازمان م
روایات اسالمی برای یـک  در متون دینی، آیات و به صورت دائمیهایی که  ها با رفتار این نوع رفتار

ید قرار گرفتـه، شـباهت زیـادی دارد کأفرد مسلمان که دارای نقش اجتماعی یا سازمانی است و مورد ت
ثر ؤهای دینی، اخالقی و اعتقادی اسالم، از عناصر مـ بدون تردید باور). ٢١−٢٠ص ،١٣٨۴مقیمی، (

همچنـین ابعـاد  رفتـار کارکنـان سـازمان و یهای شایسته و در نتیجه بهبود و ارتقا گیری رفتار در شکل
هـا بـوده و از سـوی  از سویی موجب هدایت افکـار و اندیشـه کهچرا. رفتار شهروندی سازمانی است

  ).١٧٧−١٧۶ص، ١٣٩٠کاران،  رضایی و سبزی(دیگر، مشوق رفتار و کردار صحیح در سازمان است 
کـه  انجام شدهدر داخل و خارج کشور  های زیادی پژوهشدر زمینه رفتار شهروندی سازمانی، 

ثیر این رفتارها بر عوامل دیگـر أها یا ت در بروز این نوع رفتارثیر عوامل متعدد أآنها در رابطه با ت بیشتر
هـای رفتـار شـهروندی سـازمانی  در سازمان بوده است و کمتر تحقیقی در زمینه ارائه ابعاد و مقوله

هـدف اصـلی تحقیـق حاضـر، ارائـه  رو از ایـن. مبتنی بر فرهنگ بومی کشور صورت گرفته اسـت
   .باشد ای قوانین شرع مقدس اسالم و ابعاد فرهنگی کشور میهای این نوع رفتار بر مبن مقوله
  

 له ئبیان مس. ٢

سوره مبارکـه  از ٧٠به کرامت و ارزش واالی انسان در شریعت مبین اسالم که در آیه شریفه  توجهبا 
  : است؛ فرمایش گهربار حضرت علی شده کیدأتبه آن اسراء 

بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هر که حقوق بنـدگان خداوند سبحان حقوق «
  ؛)۴٨٠، ص١٣۶۶تمیمی آمدی، (» را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد
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 ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از جمله اصول مندرج در فصل سوماصول از  تعداد زیادی
گذار  ای رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیان در مورد حقوق ملت، فراز تاریخی صدور فرمان هشت ماده

دربـاره حقـوق مـردم، قـانون، قـوه قضـائیه و لـزوم  جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینـی
امـام (در موضوع حقـوق شـهروندی ) ١٣۶١آذر ماه سال  ٢۴در تاریخ (اسالمی شدن روابط و قوانین 

، به روشنی مشخص اسـت )مد ظله العالی(و منویات مقام معظم رهبری ) ۴۴٣ص، ١٣۶٩خمینی، 
که موضوع شهروندی، حقوق و تکالیف آن از موضوعات بسیار حائز اهمیت در جامعه است کـه هـم 

محترم درصدد تحقق آن هستند کـه نمونـه بـارز ایـن  مسئوالندین مبین اسالم آن را مهم دانسته و هم 
  .باشد می ١٣٩٢نویس منشور حقوق شهروندی در آذرماه  ا تهیه پیشه تالش

ها منعکس  و مسئولیت هاهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهد  موضوع شهروندی پیوند
بنـابراین، کـارکرد اصـلی . کنـد هـا ارائـه مـی هـا و نهـاد سازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گـروه می

با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهـد بـه انجـام امـور در جهـت حفـظ  ابربرشهروندی اداره جامعه 
  )۶١ص ،١٣٨١ شیانی،( .دارند پایدار نگه می قرار و های مشترکی است که این حقوق را بر نهاد

ها  گونه رفتار واضح است که تسری این های شهروندی در اداره جامعه، پر با توجه به کارکرد رفتار
تواند در پیشبرد اهداف آنها و به تبع آن، تحقق اهداف کالن مملکتی نظیر اهداف در سازمان نیز می

به دلیل اهمیت بسیار این موضوع، تحقیقـات . واقع شود ثمر مثمرساله کشور،  ٢٠انداز  سند چشم
تحقیقـات در ایـن  بیشـترنیز اشاره شـد  ترطور که پیش همان. فراوانی در این زمینه انجام یافته است

هـای  ها بر برخی متغیـر گونه رفتار ثیر اینأگذار بر بروز این رفتار و یا ت تعیین عوامل اثر بارۀ، درزمینه
ها و ابعاد ارائه شده  از مدل طور عمده بهبوده و ... سازمانی نظیر عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی و

کمتر به ارائه ابعاد این نوع رفتـار بـا توجـه بـه  رو از اینتوسط محققان سایر کشورها استفاده شده و 
له اساسی تحقیق ئحال مس. ویژه فرهنگ جامعه اسالمی ایرانی پرداخته است های فرهنگی به تفاوت

رویکـرد اسـالمی (های فرهنگی کشور  حاضر اینست که رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ویژگی
  .مشتمل بر چه مقوله و مفاهیمی است) ایرانی
هـا و ایرانـی شـامل چـه مقولـه−رفتار شهروندی سازمانی بـا رویکـرد اسـالمی: له تحقیقئسم

  مفاهیمی است؟
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  ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق. ٣

  مفهوم رفتار شهروندی سازمانی .١−٣

  ها ریفتع) الف
بـه دهنده مادی و معنوی   شود که اعضای آن در اثر عوامل پیوند انسانی گفته می یشهروند به گروه

کننـد و سرنوشـت خـود را بـا  مـی وابستگی گردند و نسبت به جماعت احساس یکدیگر وابسته می
واقع، هر شهروند نسـبت بـه شـهروند دیگـر و هـر انسـانی  در. دانند سرنوشت سایر اعضا یکی می

  ).۶۵ص، ١٣٧۵شریعت پناهی، (شناخته شده است  مسئولنوع خویش،  نسبت به هم
آن سـازمان  ها و اصـول اعتقـادی افـراد ازمان نیز، چیزی جز هنجاررفتار شهروندی کارکنان س

  ).١٧٧−١٧۶، ١٣٩٠کاران،  رضایی و سبزی(باشد  نمی
) ١٩٨٣( 1و ارگان بار به وسیله بتمن نخستین (OCB)هرچند که واژه رفتار شهروندی سازمانی 

همکـاری و مطالعـات  در مورد تمایل به) ١٩٣٨( 2های بارناد ، ولی این مفهوم از نوشتارشدمطرح 
 ،های خودجوش و فراتـر از انتظـارات نقـش در مورد عملکرد و رفتار) ١٩۶۴و  ١٩۶۶( 3کان کتز و

  .)١١٨، ص١٣٨۶پور،  حسنی کاخکی و قلی( ناشی شده است
بـه را  −که برای دستیابی به اثربخشی سازمان، حیاتی هستند−های کارکنان  رفتار )١٩۶۴( 4کتز

افراد باید کارهایی انجـام دهنـد تـا در سیسـتم ) الف: ند ازا تقسیم نموده است که عبارت دستهسه 
در قالب سبکی مطمئن و معتبـر انجـام  هایی رانقش افراد باید تکالیف و) سازمانی باقی بمانند؛ ب

کـه افراد باید فعالیت نوآورانه و خودجوش برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام دهنـد ) دهند؛ ج
هـایی از رفتـار نمونـه» ج«و » ب«هـای گـروه  رفتـار. های نقش سازمانی آنهاسـتفراتر از ویژگی

  ). ۴٠۶ص، ٢٠٠۴ 5در، کامپوکام و(شهروندی سازمانی است 
کنـد کـه عملکـرد اثـربخش عنوان نوعی رفتار کارکنان سـازمان تعریفـی مـیرا به OCBارگان 

 6دیگـران، کاسـترو و(دهـد ردی هـر کارمنـد ارتقـا مـیوری فسازمان را بدون توجه به اهداف بهره
 ). ٢٩ص، ٢٠٠۴

: های شهروندی در کل دارای دو حالت عمومی هسـتند بر این باورند که رفتار 7بولینو و تورنلی
ای هسـتند کـه  العـاده های ویژه و فوق ناشی از تالش) ب ؛طور مستقیم قابل تقویت نیستند به) الف

  . )۶ص، ٢٠٠٣بولینو و تورنلی، (ها برای دستیابی به موفقیت، از کارکنانشان انتظار دارند  سازمان
کلی، محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای عملکرد داخل نقـش، تعریـف و  طور به
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البته . عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گیرد اند که رفتار شهروندی سازمانی بایستی به کرده کیدأت
و  هـاایراد 1این، یک رویکرد به رفتـار شـهروندی اسـت کـه در جـای خـود طبـق گفتـه ماریسـون

هـای  رویکرد دیگر به رفتار شهروندی سازمانی آن است که تمـام رفتـار. به همراه دارد هایی تناقض
  شـود  مثبت سازنده افراد داخل سـازمان همـراه بـا مشـارکت کامـل و مسـئوالنه درنظـر گرفتـه مـی

 ).۶٣ص ،١٣٩٠انایی فرد و دیگران، د(
  
  ابعاد) ب

های شهروندی، با مروری بر ادبیات این حوزه، فقدان اجمـاع  توجه فزاینده به موضوع رفتار با وجود
در زمینۀ نظران  صاحباز در ذیل به نظر برخی . شوداین مفهوم آشکار می های گوناگون درباره جنبه

  .گردد اشاره مییاد شده 
  :ند ازا را ارائه نمود که عبارت) OCB(رفتار شهروندی سازمانی  زا ای گانهمقیاس پنج) ١٩٨٨( 2ارگان
 معمول؛ کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف در شرایط غیر: دوستی نوع. ١
های فراتر از الزامات تعیین شـده بـه وسـیله  انجام وظایف تعیین شده به شیوه: شناسی وظیفه. ٢
 ؛سازمان
ناپذیر بـدون  های اجتناب عبارت است از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت: جوانمردی. ٣

 گله و شکایت؛
 مشارکت در چرخه حیات سیاسی سازمان؛: فضیلت مدنی. ۴
ثیر أاقدامات فرد بر دیگران ت گونهاین رفتار درباره اندیشیدن به این است که چ: ادب و نزاکت. ۵
 ).٣ص، ٢٠٠۴ 3زین،و  مارکوزی(گذارد  می

بندی  قالب هفت گروه دسته های شهروندی سازمانی را در رفتار) ٢٠٠٠(در سال  4پودساکوف
گرانه، جوانمردی، نـوآوری فـردی، فضـیلت  های یاری رفتار: ند ازا است که عبارت کردهبندی  دسته

   .مندی و رشد فردی مدنی، تعهد سازمانی، خودرضایت
 :اند را ارائه کردهبه شرح ذیل ، مقیاس پنج بعدی دلویبورمن و موتوو

هـای کـاری  آمیـز فعالیـت پشتکار همراه با اشتیاق و تالش زیـاد کـه بـرای تکمیـل موفقیـت. ١
 ضروری است؛

 رسمی جزء وظایف کاری افراد نیست؛طور  های کاری که به داوطلب شدن برای انجام فعالیت. ٢
 مساعدت و همکاری با دیگران؛. ٣
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 های سازمانی؛ تبعیت از مقررات و رویه. ۴
  ).۵٢ص، ٢٠٠١دیگران،  بورمن و(از اهداف سازمانی  دفاعپشتیبانی، حمایت و . ۵

بنـدی  دسـتهنه بعد عمده رفتار شهروندی سـازمانی را بـدین شـرح  ،)٢٠٠۴( فارح و همکاران
فضـیلت مـدنی، مشـارکت شناسی، روحیه جوانمردی، ادب و مهربانی،  دوستی، وظیفه نوع: کردند
  .ی و نظرأای، مشارکت دفاعی، وفاداری سازمانی و ر وظیفه

دوسـتی، وجـدان  رفتار شهروندی سـازمانی شـامل نـوع) ٢٠١٠(از نظر زارعی متین و دیگران 
کاری، جوانمردی، نزاکت و تواضع، آداب اجتماعی، ایجاد هماهنگی بین افراد، محافظت از منـابع 

 .استزمانی سازمانی و وفاداری سا
ایـن ابعـاد شـامل اسـت انجام یافته ) ٢٠١٣(در تحقیقی که توسط رعنایی کردشولی و دیگران 

اندیشـی، تعـاون، جـوانمردی،  پذیری، مثبـت داری، نظم، سعه صدر، خیرخواهی، مسئولیت امانت
  .هستندورزی  رفتاری، کرامت، عدالت و خرد خوش
  

  رانیرویکرد اسالمی و ای شهروندی با رفتار .٢−٣

از  ،است و به گواهی تـاریخ هـم» مدنی بالطبع«تر  انسان موجودی اجتماعی است و به تعبیر دقیق
عنـوان آخـرین شـریعت  بخش اسـالم بـه مکتب حیات. زیسته است صورت اجتماعی می دیرباز به

های مختلـف زنـدگی انسـان کـه از آن جملـه زنـدگی  الهی، دینی جامع و کامل است و برای جنبه
از منظر دین اسالم، اساس و بنیـان . های اخالقی است اجتماعی انسان است، دارای قانون و توصیه

  .ها به حقوق اجتماعی استزندگی اجتماعی، در احترام و گردن نهادن انسان
 :اند از اسالمی عبارت ۀترین وظایف یک شهروند در جامع مهم از برخی

  ؛احترام به حقوق شهروندان و) الناس حق(پایمال نکردن حقوق مردم  .١
رسانی به آنان، به هنگام بروز بالهای طبیعـی  نوعان و کمک احساس مسئولیت نسبت به هم. ٢
  1؛طبیعی و غیر
های این نوع رفتـار اسـت  رعایت اخالق اسالمی در تعامالت اجتماعی که یکی از شاخصه. ٣

خلـق  تـوان بـه مـواردی از قبیـل حسـنمـیبـاره  کید قرار گرفته و در ایـنأکه در اسالم بسیار مورد ت
. اشاره داشت) ١۴۴حکمت  ،البالغه نهج(و صبر ) ۶٣فرقان، (، تواضع و فروتنی )١۵٩، عمران آل(

های قرآنی بـر  ترین پیاماساسی داند و تقریباً اسالم، اصالح اخالقیات را زیربنای اصالح جامعه می
شکیبایی، تواضع و فروتنی، صـداقت و اخـالص صبر و . شده استسازی ارائه  محور اخالق انسان

دوسـتی و نیکـویی، شـجاعت و پـایمردی، سـخاوت و مهـرورزی،  عمل، تعاون و همکـاری، نـوع
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های اخالقی قـرآن اسـت کـه همـه آنهـا از اصـول  توجهی به محرمات و نظایر آن، از جمله پیام بی
بختـی بایـد بـه  دت و نیکارزشی جامعه شهری است و شهروند جامعه اسالمی برای طی سیر سعا

  ) .١۶٣ص، ١٣٨٨ غالمی نیا،(آنها آراسته شود و خود را مقید و ملزم به انجام آنها بداند 
هـا بـه حقـوق و تربیـت ها و حکمتها، نامههای گوناگون از جمله خطبه جا البالغه دردر نهج

  ). ٢٣−١ص، ١٣٩٠پورطهماسبی و تاجور، (شهروندی اشاره داشته است 
متعددی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیـز موضـوع حقـوق و تکـالیف بـه  در اصول

کید قرار گرفته است که شرح مفصل آن در فصل سـوم قـانون أمختلف مورد ت های شکلکرات و به 
مـال و  ،مصـونیت جـان: ٢٢موضوع تساوی حقوق، : ١٩توان به اصول بیان شده و از آن جمله می

تنها حقوق ملت بوده بلکه هیچ فرد یا ارگانی اشاره داشت که اینها نه... و آزادی عقیده: ٢۴حیثیت، 
  .حق تعرض به آنها یا نادیده گرفتن آنها را ندارد و این همان تکلیف یا رفتار شهروندی است

بروز این نـوع  أچیز مورد توجه قرار گیرد، منش در بحث رفتار شهروندی آنچه که باید بیش از هر
بروز  ألی، منشو ؛ها به خودی خود از لحاظ ظاهری مثبت هستند اگرچه، این نوع رفتار. هاست رفتار

  .آنها متفاوت است
در مقایسه با رویکردهای متفاوت در تبیـین رفتـار شـهروندی، یکـی از وجـوه ممیـزه رویکـرد 

  . اسالمی به این موضوع، در نظر گرفتن مقصد و نیت افراد در این رفتارهاست
 ،گونه رفتارها ممکن است نه تنها به نفع سازمان نباشدنوع نیت و خلوص آن، اینبدون توجه به 

و در نهایـت کـارایی سـازمان را کـاهش دهـد  باشد های رفتاری بسیاری به دنبال داشته بلکه آسیب
 :گویـد مـی )٢٠٠٧( 1ایـن رابطـه ویگـودا در. )۵١−۵٠ص، ١٣٩٢رعنایی کردشولی و دیگران، (

ها که کمتر داوطلبانـه و خودجـوش هسـتند، وندی سازمانی، از دیگر انگیزهممکن است رفتار شهر
گرایانـه سرپرسـتان اسـتفادهگرایانه و سوءتوان به رفتار منفعت ها میاز جمله این انگیزه. ریشه بگیرد

درگیر  خواهد خود را کار گماردن در اقداماتی که فرد نمی مستقیم و فشار مدیریت و همکاران برای به
  ).۵٨ص، ١٣٨٨شاطری و همکاران، (ها کند، اشاره کرد آن

حل قطعـی است که گویی هنوز راه OCBهای پژوهشگران این دسته از مسائل از جمله دغدغه
  ).۵٠ص، ١٣٩٢رعنایی کردشولی و دیگران، (اند برای آنها نیافته

  
  شناسی تحقیق روش. ۴

های موردنیـاز؛ توصـیفی و  آوردن داده دست لحاظ هدف؛ بنیادی، از حیث نحوه بهتحقیق حاضر به
فراترکیب، نـوعی . باشد، کیفی و با استفاده از روش فراترکیب می)متدولوژی(شناسی لحاظ روش به
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های استخراج شـده از مطالعـات کیفـی دیگـر بـا موضـوع  یافته که اطالعات و استمطالعه کیفی 
منـد بـرای پژوهشـگران از  نظـام ین نگرشـفراترکیب با فراهم کرد. کند مشابه را بررسی می مرتبط و
هـای جدیـد و اساسـی اسـتعاره هـا وکیفی مختلف بـه کشـف موضـوع هایشترکیب پژوه روش
ای را نسـبت بـه  و یـک دیـد جـامع و گسـترده دهد میبا این روش، دانش جاری را ارتقا  .پردازد می

 ). ٣١٨−٣١١ص، ٢٠٠۶ 1زیمر،(آورد وجود میمسائل به
                                                                          

  

 )٢٠٠٧(ساندوسکی و باروسو  :١ نمودار

 
  های تحقیق فتهیا. ۵

در این تحقیق با استفاده از روش فراترکیب، به بررسی متون و آثار اسالمی و ایرانی مرتبط با موضوع 
 تـا ١٣۶٠سـال هـای سـازمانی، از ها با فعالیت ناسب این رفتارهای اجتماعی و ت شهروندی، رفتار

کـه خـارج از ایـن بـازه زمـانی قـرار  البالغـه نهـجو شرحی بر  البالغهنهج، قرآنبه استثنای (کنون 
 اسـت با در نظر گرفتن مفهوم رفتار شهروندی سازمانی که کتز تعریف نموده. پرداخته شد) گیرد می

  انجـام دهنـد و  در قالب سبکی مطمئن و معتبـر هایی راافراد باید تکالیف و نقش. ١ :مبنی بر اینکه
افراد باید فعالیت نوآورانه و خودجوش برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام دهند که فراتـر از . ٢

دن و نظران دیگر مبنـی بـر خودجـوش بـو صاحب های ریفهای نقش سازمانی آنهاست؛ تعویژگی
  کـه معتقدنـد رفتـار شـهروندی  .)٢٠٠۵( 2ای ایـن رفتارهـا؛ تعریـف کـارملی ماهیت فـرا وظیفـه

و در نهایت توجـه بـه  یستآن سازمان ن ها و اصول اعتقادی افراد کارکنان سازمان چیزی جز هنجار
   ،هسـتندبحث رفتار شـهروندی سـازمانی، مسـتلزم خلـوص نیـت مها در  بروز این نوع رفتار أمنش
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حقیقسؤال های تتنظیم 
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گونه رفتارها ممکن است نه تنهـا بـه نفـع سـازمان  چراکه بدون توجه به نوع نیت و خلوص آن، این(
). داشته و در نهایت کـارایی سـازمان را کـاهش دهـد در پیهای رفتاری بسیاری  نباشد بلکه آسیب

 جـدول ُنـهد که در قالـب شمقوله  ٩مفهوم و  ۴٣کد،  ٣٣۵نتایج این مطالعات منتهی به استخراج 
 . ذیل آمده است

 
  های مربوط به مقوله تدبیر و تدبر مفاهیم و کد :١جدول 

  کدها و منابع مربوطه مفهوم  مقوله

  تدبیر و تدبر )١(

  اندیشی عاقبت .١

 اندیشــی در عاقبــت،)١٣٨٢، یمطهــر ( بینــیعاقبــت،)١٣٨٢،یمطهــر (آخربینــی
بینــی پــیش، )١٣٨٧، یدلشــاد تهرانــ( آینــده نگــری، )١٣٨٧ ،یدلشــاد تهرانــ( امــور

، کلینـی ؛١٣٩١ ،جـوادی آملـی( تـدبر و تـدبیر در امـور، )١٣٩٠ ،یقرائتـ( مشکالت
ـــدام، )١٣۶۵ ـــت و اق ـــل از حرک ـــناخت قب ـــی( ش ـــعبه الحران ـــن ش  ، از ١٣۶۵ ،اب

ابعــاد  یراهبــرد یهــا شــاخص( اندیشــه قبــل از تصــمیم و اقــدام، )یامــام علــ
تـدبر و عاقبـت، )یابعـاد فرهنگـ یراهبـرد یهـا شـاخص( پژوهـیآینـده، )یفرهنگ

 .)١٣٩٠،یقرائت(اندیشی در امور

  ریــزی و اجــرابرنامــه،)یابعــاد فرهنگــ یراهبــردیهــاشــاخص(اینگــرش برنامــه  ریزی برنامه .٢
 .)١٣٩٠ ،قرائتی(ریزی  های در برنامهاحتمال،)١٣٩٠ی،قرائت(

  خردمندی .٣

، تفکر )١٣٨٢، یمطهر ( ، عقل و تفکر)١٣٨٢،یمطهر (بودن عقل و علمتوأملزوم
 ،یآملـ یجـواد( ی، خردمنـد ) ١٣٩١ ،یآمل یجواد ؛١٩١−١٩٠عمران، آل( و تدبر
ــ( یرت، بصــ)١٣٩١  یهــاشــاخص( یــق، فهــم و درک درســت و عم)١٣٩٠ ،یقرائت
 ،و طالق ١۵ ؛لقمان ؛١۴ ،نساء ؛٢٢٩ ،بقره( عقالیی عرف، )یابعاد فرهنگ یراهبرد

و  یاحساسـ یاز رفتارهـا یز، پره)١٣٨٧ ،یدلشاد تهران( کارییدهاز نسنج یز، پره)٢
  .)١٣٩٠ ،یقرائت(منطقی تصمیم، )یابعاد فرهنگیراهبردیهاشاخص(یجانیه

گاهی .۴   آ

گاهی گـاهی، )یابعـاد فرهنگـ یراهبـرد یهـاشاخص()١٣٨٣،مطهری(خودآ  از آ
 و آشـنایی، )یابعـاد فرهنگـ یراهبـرد یهـاشـاخص( اجتمـاعی مسـئولیت و حقوق
گاهی  ،)یابعـاد فرهنگـ یراهبـرد یهـاشـاخص(های مشترک اجتماعی هنجار از آ

گاهی از محیط  .)١٣٩٠،یقرائت(آ

  نگرش جامع .۵
ها و شـرایط واقعیتبه توجه ،)فرهنگی ابعاد راهبردیهایشاخص(نگاه کل گرایانه

هـا، نگـرش گیـری از فرصـتبهـره ،)فرهنگـی ابعـاد راهبردی هایشاخص( موجود
 .)١٣٩٠،قرائتی(جامع

  استفاده از تجربه .۶
گیــری از تجربــه در بهــره ،)١٣٩٠ ،قرائتــی( گیــریعبــرت از گذشــتگان در تصــمیم

ـــری تصـــمیم ـــ( گی ـــدار )١٣٨٧ ،یدلشـــاد تهران ـــه ی، نگه   ،١٣٨٧ ،دشـــتی( تجرب
  .)١٣٨٧ ،یدلشاد تهران(تجربه، استفاده از)٢١١حکمت

 
 سـتن،ینگر را کـار انیـپا کار، عاقبت در کردن شهیاند یمعنا به لغت در ریتدب: تدبر و ریتدب. ١
  . اسـت بـردن کـار بـه دقـت و فکـر یکـار انجـام یبـرا و ینـیب انیـپا کـردن، مشـورت دن،یشیاند

   یشــیاند عاقبــت و امــور عواقــب در کــردن نظــر از اســت عبــارت و اســت ریتــدب چــون زیــن تــدبر
 اسـت آمـده شـمار بـه خردمندان اوصاف از دنیشیاند ،قرآن در .)۴٠٢ص ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد(
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 یولـ ؛باشـد داشـته را امکانـات همـه یسازمان و جامعه اگر .)۶٨−۶٧ص ،١٣٩١ ،یآمل یجواد(
 اگر و داشت نخواهد یا بهره ،یتباه و ها ییدارا و امکانات دادن هدر جز نباشد، جاآن در یرمندیتدب

 یزیـر برنامـه با باشد، مند بهره درست ریتدب از و باشد داشته را امکانات نیکمتر ،یسازمان و جامعه
 در یعلـ امـام. ابـدی یمـ دسـت یور بهـره نیترشـیب بـه مناسب، یکارها راه انتخاب و حیصح
 :است فرموده یاساس یا آموزه

 یی، دارایر یتدب یو ب یبرنامگ یدهد، و ب یش میی کم را افزایر درست، دارایو تدب یزیر  برنامه
   .)١٣٩٠دلشاد تهرانی، ( کند یار را نابود میبس

امری خودجوش از آنجا که رفتار شهروندی سازمانی . دارد در پی هایی را گرفتاری نکردن تدبیر
در مقایسه با وظایفی کـه توسـط سـازمان −مسئولیت بیشتری متوجه فرد  رو از اینداوطلبانه است  و

طور  به ،شود سازمان تعیین می از سویدانیم وظایفی که  که می گونه همان. باشد می −شود تعیین می
ولـی در  ؛آن خواهد بـود مسئولمشخص بوده و در صورت تعیین اشتباه آن وظایف، سازمان  کامل

شـود و مطـابق بـا میـل  می دار انجام آنها مورد وظایف داوطلبانه چون خود فرد فراتر از وظیفه عهده
تدبیری در انجام آنها مسئولیت بسیاری را برای فـرد  باشد و چندان نیز مشخص نیست؛ بی فردی می

گونه  نگری و نگرش افراطی در انجام این و آینده نکردن درایت دیگر از سوی. به دنبال خواهد داشت
ظایف خود، عـدم برقـراری تـوازن در وست منجر به طفره رفتن دیگر افراد از انجام ا  ها ممکن رفتار

بـه خـود فـرد و نیـز حتـی دور شـدن از اهـداف  آسیب رسیدنکاری و در نتیجه  زندگی شخصی و
و نداشتن زمان کـافی جهـت انجـام وظـایف  در صورت ارائه خدمت صرف به همکاران(سازمانی 

  :ند ازا مفاهیم مربوط به این مقوله عبارت. شود می) اصلی خود
، دوراندیشـی عمیـد لغت فرهنگو  نامه دهخدالغتمعنای لغوی این واژه در : اندیشی عاقبت

گیـری تصـمیمنگری از لـوازم عمـده و اساسـی در دقت در عواقب امور، دوراندیشی و آینده. است
  ؛)۴٠٠ص، ١٣٨٧ ،دلشاد تهرانی( است

 فرهنگ( است برنامه ای کار کی یاجرا یبرا مقررات میتنظ و یطراح ،یزیربرنامه: یزیر برنامه
 ،١٣٩٠ ،یقرائت( دارد قدرت و علم به ازین ها،برنامه کامل یاجرا و قیدق یزیربرنامه .)نیمع یفارس
 افراد به و است اهداف به یابیدست در مندنظام یروش یزیربرنامه شد گفته آنچه به توجه با .)۴٣ص

 ؛کنند اجرا و مشخص شیپ از را اهداف تحقق یبرا الزم) ها گام( اقدامات کندیم کمک
 قسـمت یعملـ و ینظـر عقـل بـه اصـطالح در عقل. است منع یمعنا به) خرد( عقل: یخردمند

 ،١٣٩١ ،یآملـ یجـواد( اوسـت زهیـانگ راهبـر یعمل عقل و بشر شهیاند یراهنما ینظر عقل. شود یم
 یفزونـ تجربـه و دانـش بـا کـه است یازهیغر عقل: است فرموده الحکم غرر در منانؤم ریام .)١٣٠ص
 کامـل را عقلـت سـتین سـودمند تیـبرا کـه یزیچ کردن رها دیفرمایم حضرت آن نیهمچن. ابدی یم
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 سازمان در یافراد نیچن وجود. دنهدفمند امور انجام در و نبوده هودهیب امور یپ در خردمند افراد. کند یم
  ؛دارد دنبالبه را سازمان منفعت و شود می سودمند امور انجام سمت به سازمان یراهبر به منجر

گاه  ،دهخـدا نامهلغت( است یاریشوه و دانش معرفت، علم، اطالع، شناخت، یمعنا به: یآ
 و اخبـار کسـب درسـت، یریـگمیتصـم هـر الزمـه). دیـعم لغـت فرهنگ و نیمع فارسی فرهنگ

 شـناخت بـدون یحرکتـ چیهـ. اسـت یریـگ میتصم مورد موضوع بارهدر یکاف و حیصح اطالعات
گاه وجود .)٣٧٧−٣٧۶ ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( ستین سریم یدرست به  منجـر مسـائل به نسبت یآ
 ؛شود یم حیصح های میتصم گرفتن به

 گـرید لهئمسـ در اخـالل سـبب یالهئمس به توجه تا شودیم سبب جامع نگرش: جامع نگرش
 بنگرند مسائل به مختلف یایزوا از افراد شودیم سبب ینگرجامع .)۵١ص ،١٣٩٠ ،یقرائت( نشود

  ؛)٨٣ص همان،( باشد داشته یشتریب سود و کمتر تبعات که رندیبگ یمیتصم جانبه همه یدید با و
 مسـائل بهتـر فهـم و درک یبـرا یمنبع خود گوناگون، یهاتجربه از یریگبهره :تجربه از استفاده

 دچـار کمتر هایریگمیتصم در کنند،یم استفاده یدرستبه گرانید و خود یهاتجربه از که آنان و است
 .)۴٠۵ص ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( برخوردارند امور اداره در یشتریب قیتوف از و شوندیم اشتباه

  

 انتقادی نگرش مقوله به مربوط کدهای و مفاهیم :٢ جدول

  کد مفهوم  مقوله

 نگرش )٢(
  انتقادی

  پذیریانتقاد .١
 بـرای آمـادگی ،)١٣٩٠ ،قرائتی( شنوی انتقاد،)١٣٨٧،تهرانیدلشاد(پذیریانتقاد

ــذیرش ــاد پ ــاخص( انتق ــایش ــردی ه ــاد راهب ــی ابع ــه ،)فرهنگ ــد روحی ــذیرینق   پ
  .)١٣٩٠ ،قرائتی( پذیرینصیحت ،)فرهنگیابعادراهبردیهایشاخص(

  نمودن انتقاد .٢

تمیمـی ( نصیحت ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد( نصیحت،)١٣٨٢،مطهری(سخننقد
، کلینـی ؛١٣۶۶ ،تمیمی آمـدی( خیرخواهی ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد ؛١٣۶۶ ،آمدی
 بــه امــر ،)١٣٨٧، تهرانــی دلشــاد( کــردن موعظــه ،)١٣٨٧ ،تهرانــی دلشــاد ؛١٣۶۵

ــروف ــی و مع ــر از نه ــی قــانون( منک ــل ،اساس ــه دعــوت ،)٨ اص ــر ب   جمعــی خی
 ،آملـی جـوادی( نیکـی و خیـر بـه دعـوت ،)فرهنگـی ابعاد راهبردی هایشاخص(

 جـوادی( بـدخواهی از دوری دعـا، ،)١٣۶۵ ،کلینـی( موعظه و خیرخواهی ،)١٣٩١
 .)۵٩ خطبه ،١٣٨٧دشتی، (گزندازترساندن،)١٣٩١،آملی

  
 یسـتیبا یسـازمان یشـهروند رفتار از آمده عمل هبهای  فیرتع به توجه با :یانتقاد نگرش. ٢
 خود کار بهبود و اصالح جهت در نمودن انتقاد زین و یریپذ انتقاد یعنی یانتقاد نگرش داشت اذعان
 در کـه جامعه مردم به خدمت و یاله یرضا کسب تین با( سازمان زین و همکاران گر،ید افراد فرد،
 کـه اسـت یسـازمان یشـهروند رفتـار مهـم ابعـاد از یکـی) دشو یم سریم یسازمان اهداف تحقق

  :باشد یم خودجوش صورت به
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 رشیپذ اهل کهآن رایز. است یریپذ انتقاد و یریپذحتینص امور، در قیتوف الزمه :یر یانتقادپذ
 در را خـود ستین نیچن کهآن و ماندیم امان در ییرسوا از و ابدییم نجات یتباه از است اصالح و

  ؛)۵۵٣ص ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( دهدیم قرار هالکت و ینابود معرض
 و بد از خوب کردن جدا کردن، خالص یمعنا به انتقاد ،نیمع یفارس فرهنگ در :نمودن انتقاد

 در رایـز. است انتقاد و حتینص راه بودن گشوده گرو در سازمان هر سالمت. باشدیم گرفتن خرده
 و هـایدرسـت ،هـا یراست و شودیم آشکار هایناتوان و هاینابسامان ها،یناراست که است صورت نیا

 یاساسـ قـانون ششـم اصـل در .)۵۴٧ص ،١٣٨٧ ،یتهرانـ دلشاد( ابدییم رشد توان هایتوانمند
 قلمـداد یهمگان یافهیوظ منکر از ینه و معروف به امر ر،یخ به دعوت زین رانیا یاسالم یجمهور
 .است شده

 
 عدالت مقوله به مربوط کدهای و مفاهیم :٣ جدول 

  کد مفهوم  مقوله

  عدالت )٣(

  الناس حق رعایت .١

، تهرانـی دلشـاد( متقابل حقوق رعایت ،)١٣٨٢،مطهری(دیگرانحقوقبهاحترام
 حقوق رعایت ،)١١ اصل ،اساسی قانون( مذاهب سایر پیروان حقوق حفظ ،)١٣٨٧
 هـایشـاخص( شـهروندی حقـوق بـه احتـرام ،)١۴ اصـل ،اساسـی قانون( انسانی

 ، از ١٣٩١، آملــی جــوادی( کتــاب اهــل حقــوق رعایــت ،)فرهنگــی ابعــاد راهبــردی
 ،)۴٠ اصـل ،اساسـی قـانون( دیگـران حقوق به تجاوز ممنوعیت ،)سجاد امام
، از ١٣۶٩، خمینـی امـام( )دیگران حقوق به تجاوز عدم به اشاره( معبر سد رفع
 حقـوق رعایـت ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( مسـاوی حقـوق از برخورداری ،)صادق امام

  .)فرهنگی ابعاد راهبردی هایشاخص(اجتماعیرفتارهایدردیگران

 و انصاف رعایت .٢
  اعتدال

 ،کلینـی( رفتـار درمسـاوات ،)١٣٨٧ ،تهرانـیدلشـاد(مساواتقانونوحقاجرای
 حــق بــه داوری ،)خــدارسـولق، از ١۴٠۴مجلســی،  ( انصــاف رعایـت ،)١٣۶۵

تمیمـی ( عـدل اجرای ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد( عدل و حق به قضاوت ،)٢۶ ،صاد(
 قانون برابر در برابری ،)١٠۵، نساء( حق به حکم ،)علی امام، از ١٣۶۶آمدی، 

 ،)١۴ اصـل ،اساسـی قـانون( مسـلمانغیر برابـر در عدل و قسط ،)١٣٩٠ ،قرائتی(
 ،)١٣٨٣، مطهـری( عـدالت رعایـت ،)١٣٨۵ ،مطهـری( معنویـت مبنای بر عدالت
 ،)فرهنگــی ابعــاد راهبــردی هــای شــاخص( اشــخاص مقابــل در حــق بــودن معیــار

 در حـق بـه دادن اصـالت ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( عادالنه قضاوت
 با برخورد در انصاف رعایت ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( اشخاص مقابل
 اهـل بـه ورزی عـدالت ،)٧۵ ،عمـران آل( آنـان اعتقادات گرفتن نظر در بدون مردم

 حق در روی میانه ،)١٣٩٠، تیئقرا( تبعیض از دوری ،)١٣٩١ ،آملی جوادی( ابتک
 هـای شاخص( تفریط و افراط از پرهیز ،)۵٣ نامه ،علی امام، از ١٣٨٧دشتی، (

  .)فرهنگیابعاد راهبردی های شاخص(اعتدال،)فرهنگیابعادراهبردی

  
 برپـا بـا جـز امـور، اداره اسـت بودن عادل و کردن یدادگر عدالت، یلغو یمعنا :عدالت. ٣
 ز،یـن سـازمان در). ۵۵٩−۵۵٨ص ،١٣٨٧ ،یتهرانـ دلشاد. (رسد ینم سامان به عدل و حق داشتن
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. ابـدیینمـ سـامان امـور آن، بـه عمـل بـدون کـه اسـت برخوردار یتیاهم چنان از امر نیا تیرعا
 رفتـار: "شـد اشـاره قیـقتح نهیشـیپ بخـش در یسـازمان یشهروند رفتار فیتعار در که گونه همان

 عـدالت ،"نیست سازمان آن افراد یاعتقاد اصول و ها هنجار جز یزیچ ،سازمان کارکنان یشهروند
 و معتقدنـد آن به ما کشور مسلمان مردم که بوده اسالم نید یاعتقاد اصول از یکی عدل به اعتقاد و
 آن فقـدان ایـ داشتن به ملزم را او یسازمان فیوظا و داشته وجود افراد درون در که است یعامل نیا
 قـانون در کـه اسـت یسازمان یشهروند رفتار بحث در مهم یها مقوله از یکی ،رو از این. کند ینم

 حل ندیافر تواند یم آن وجود) ٢٠٠٢( 1مولر گزارش طبق و شده حیتصر بدان زین کشورمان یاساس
 مقوله نیا. )۵٢، ص١٣٩٢پرور و دیگران،  گل( دینما لیتسه را کار طیمح در یفرد انیم تعارضات

  :است ریز میمفاه شامل
 منـانؤم ریـام کـه اسـت برخـوردار یتیاهم چنان از گرانید حقوق تیرعا :الناسحق تیرعا

 تیـرعا و اسـت کـرده مقدم خود حقوق بر را بندگانش حقوق سبحان یخدا: دیفرمایم یعل
 نـهیزم نیـا در .)۴٧٧ص ،١٣٩١ ،یآملـ یجواد( دیانجام خواهد خدا حقوق یادا به مردم حقوق

 در را یازاتیامت فرد خود یبرا تنهانه شهروندان حقوق به احترام :دیگویم یاجتماع شناسبیآس کی
 فـوق، مـوارد بـه توجـه با 2.شود یم زین گرانید یاجتماع تیامن و یراحت و رفاه سبب بلکه ،دارد یپ

 امن یفضا جادیا به منجر سازمان، در آنان حقوق به احترام و گرانید حقوق تیرعا که است روشن
 ؛شودیم کار انجام و افراد ارتباط سهولت موجب امر، نیا و شده

 یمعنـا بـه ،دیـعم لغـت فرهنـگ در دو هـر اعتدال و انصاف واژه :اعتدال و انصاف تیرعا
 نـه آن بـدون کـه اسـت الزم انصاف زیچ هر از شیب عدل، و حق داشتن برپا یبرا. است یرو انهیم

 خردمندانه اداره یبرا یژگیو نیبهتر انصاف، تیرعا. دشویم یجار یعدالت نه و شودیم برپا یحق
 و نشـاط و شـور ،یخدمتگزار به لیم انصاف، تیرعا با. است یانسان لتیفض نیبرتر و است امور
 .)۶٠٢−۶٠٠ص ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( گرددیم فراهم تالش، و کار
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 یدوست انسان مقوله به مربوط یها کد و میمفاه :۴ جدول

  کد مفهوم  مقوله

  دوستی انسان )۴(

  همدردی .١
 ،تهرانـی دلشاد( همدردی ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد؛١٣٨٣،مطهری(بودنغمخوار
  آشـــنایی درد ،)١٣٨٧ ،تهرانـــی دلشـــاد ؛١٣٨٩ قرائتـــی( بـــودن دلســـوز ،)١٣٨٧

  .)١٣٩١، آملیجوادی(دلینرم،)١٣٩٠،قرائتی(

 خلق به خدمت .٢
  خدا

 افـراد ،همسـایه همکـار، سـنت، اهـل مسـلمانبـرادران(بهنیکیمردم،حقدرخوبی
 خـدا خلـق بـه خدمت ،)١٣٩١ ،آملی جوادی( خدمت ،)١٣٩١ ،آملی جوادی( )ناتوان

 جـوادی ؛٢٣١ حکمـت، علی امام، از ١٣٨٧دشتی، ( احسان ،)١٣٨٣ ،مطهری(
 قضـای ،)١٣٩١ ،آملـی جـوادی؛ ١٣٨٧ ،تهرانـی دلشـاد( مـردم یـاری ،)١٣٩١، آملی

 شـاد ،)کـاظم موسـی امام، از ١٣٨٧، تهرانی دلشاد( گرفتاری رفع و منؤم حاجت
 ،)١٣٩١ ،آملـی جـوادی( دستگیری ،)اکرم یامبر، از پ١٣۶۵ ،کلینی( منؤم کردن
 هـای ارزش ارجحیـت ،)٣ اصل ،اساسی قانون( مسلمانان همه به نسبت برادرانه تعهد

 منـافع اصـالت ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی هـای شاخص( مادی های ارزش بر انسانی
  .)فرهنگی ابعاد راهبردی هایشاخص(اقتصادیفعالیتدرعمومی

  جوانمردی .٣

 بـذل ،)١٣٨٣ ،مطهـری( ایثـار ،)فرهنگـی ابعـادراهبردیهایشاخص(فداکاری
 ابعـاد راهبـردی های شاخص( انفاق ،)١٣٩١ ،آملی جوادی ؛١٣۶۵ ،کلینی( کردن

 ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی هـای شـاخص ؛١٣٨٢ ،مطهـری( شجاعت ،)فرهنگی
 نادیـده و مـردم هـای لغزش گرفتن نادیده و فوع ،)١٣٩٠ ،قرائتی( لغزش از گذشت
 منؤمـ لغـزش از عفو ،)١۵٩ و ١٣۴، عمران آل ؛١٠٩ ،بقره( مردم های خطا گرفتن

  .)اکرم پیامبر، از ١٣٨٣، مطهری(گذشت،)١٣٩١،آملیجوادی(

  
 قـرآن .)دهخـدا نامـهلغت( است یانسان افراد داشتن دوست ،یدوست انسان :یدوست انسان. ۴

 متضـمن او، یزنـدگ تیـغا و انسـان خلقـت هـدف بر هیتک با ریفراگ و یجهان منشور کی عنوان به
 هاآموزه نیا. دارد دنبالبه را انسان کمال و یرستگار آنها براساس عمل که است ییهاآموزه مجموعه

 دشـویمـ فیتعر نوعان هم و خدا خود، با انسان ۀرابط نوع و تیماه داشتن نظر در باطور معمول  به
 روابـط جـادیا بـا رو،  نیـا از آورد؛یمـ وجـود به را یخاص یانسان روابط آنها به عمل و یبندیپا که

 آن از یناشـ یعـاطف یهمبستگ جهینت در و افراد انیم مشترک احساس نوع ،ییمبنا نیچن بر یانسان
 افـراد نیبـ در مشترک احساس نیا وجود .)٨٠ص ،١٣٩٢ ،ینظر و ییآقا( بود خواهد متفاوت زین

 در برخوردارنـد؛ احسـاس نیا از که یافراد رایز ،کندیم کمک امور نهیبه انجام در آنان به سازمان،
  :باشدیم ریز میمفاه شامل مقوله نیا. دهندیم یاری داوطلبانه را گریکدی ف،یوظا انجام

 یاانـدازه بـه گاه ابتالها و بیآس و است همراه یسخت و رنج با همواره یآدم یزندگ :یهمدرد
 حـس اسـت، سـازچـاره انیـم نیـا در آنچـه. سـازد یمـ تنگ انسان بر را عرصه که ابدییم شدت
 ینید اعتقاد و مانیا با یغمخوار و یهمدرد یژگیو. هاستانسان یغمخوار و یهمکار ،ینوع هم

 کیـ یاعضـا انیـم در یهمـدرد حـس وجـود .)١١۵ص ،١٣٨٢ ،یآخونـد( دارد میمسـتق رابطه
 .سازدیم ترساده آنان یبرا را ها یسخت و ها مرارت تحمل سازمان،
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 در خـدا رسـول که بس نیهم مردم یاری و خدا خلق به خدمت در :خدا خلق به خدمت
 مسـلمان نـورزد اهتمـام مسـلمانان امـور بـه و کند صبح هرکس: اند فرموده مردم نکردن یاری باب
 مسـلمان ندهـد، پاسخش و) دیکن کمکم( مسلمانان یا زندیم ادیفر یمرد بشنود هرکس و ستین
 هـدف جامعـه بـه خدمت ها سازمان مهم اهداف از یکی .)٢٩١ص ،١٣٩١ ،یآمل یجواد( ستین
 اهـداف از تیـحما و هـدف جامعه افراد تیرضا جلب به منجر ،یاهیروح نیچن وجود و باشدیم

 .دشویم یسازمان
 لفـظ. اسـت فتـوت و سـخاوت ،یبخشـندگ دهخـدا نامهلغت در یجوانمرد یمعنا :یجوانمرد

 و فتـوت نیآئـ کـه اسـت مـدعا نیـا گـواه و دارد یقرآن شهیر) انیفت( جوانمردان و) فتوت( یجوانمرد
 بـر که بوده حق حضرت صفات از موحد و آزاده یهاانسان یملکوت باطن در شهیر یجوانمرد صفات
 :دیفرمایم البالغهنهج در یعل حضرت1.)١٣٨٩ ان،یانصار( شود یم افاضه جوقتیحق بنده

 و شـجاعت اوسـت، جوانمردی اندازه به او راستی و اوست هّمت اندازه به مرد مرتبه و مقام«
  .»ناشایسته و زشت کار از اوست داشتن ننگ و حمّیت اندازه به او دلیری

 راستی و دلیری شجاعت، چون مواردی جوانمردی صفت دریافت توانمی شد گفته آنچه به توجه با
  .کنند تالش سازمان اهداف تحقق راه در ترتمام چه هر فداکاری با افراد شودمی سبب و دارد همراهبه نیز

 
  خلقحسن مقوله به مربوط های کد و مفاهیم :۵ جدول

  کد مفهوم  مقوله

  خلقحسن )۵(

  روییخوش .١

 ،)١٣٩٠ ،قرائتـی ؛١٣٩١ ،آملـی جـوادی ؛بـاقرامـاماز١٣۶۵،کلینی(روییخوش
 ،)،بـاقر ، از امـامق١۴٠۴ ،مجلسـی( دیـدار هنگـام شـادی اظهـار برادرانه، برخورد
 ،)ق١۴٠۴ ،مجلســی( رفتــاری خــوش و نرمــی ،)١٣٩١ ،آملــی جــوادی( خــویی خــوش
 و نیـک سـخن، )همـان( روی گشاده ،)١٣٩١، آملی جوادی( دینی برادر با زبانی شیرین
 ؛٣ و ٢ حجـرات ،١٩ لقمـان(گفتـار در نرمـی ،)۵ و٣ نسـاء ؛٨٣ ،بقره( داشتن نیکو رفتار
  .)١٣٨٧،تهرانی دلشاد( خویی نرم ،)یامبراکرم، از پ١٣٨٧،تهرانیدلشاد

 رفتار در مهربانی .٢
  گفتار و

 ،)١٣٩٠ ،قرائتی( عطوفت ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد(مهربانی،)١٣٨٣،مطهری(محبت
 اظهار ،)٢٧، حدید ؛٢٩فتح ؛١۵٩عمران آل( گفتار و رفتار در مهربانی مهربانی، و رحمت
 بـه مرحمـت و مالیمـت ،)پیـامبراکرم، از ١٣٨٣، پاینـده( آن به گویی پاسخ و محبت
 ،)١٢٨ ،توبه( مهربانی و فترأ ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد ؛١٣۶٣ ،ابن شعبه الحرانی( مردم

  .)١٣٩٠،مطهری( خدا خلق به محبت،)١٣٩١،آملیجوادی(مهرورزی

  فروتنی و تواضع .٣

 فروتنـی ،)١٣٨٣، مطهری ؛اکرم پیامبر، از ق١۴٠۴،مجلسی(فروتنیوتواضع
 خــدا برابــر در تواضــع و بنـدگی ،)١٣٩٠ ،قرائتــی( تکبــر از دوری ،)١٣٩٠ ،قرائتـی(
 در گرفتن پیشی ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد( انعطاف و نرمش ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد(

  .)علی امام، ١٣۶٣،ابن شعبه الحرانی(کردنسالم
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  کد مفهوم  مقوله

  دیگران تکریم .۴

 عـدم ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( رفتـار در دقـت دادن،دستوکردنسالمداشتن،گرامی
 هـای شـاخص( کرامـت ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی هـای شـاخص( شکنی حرمت

 احترام ،)١٠٨، انعام( دیگران مقدسات و عقاید به احترام ،)فرهنگی ابعاد راهبردی
 دیگـران خصوصـی حریم به ورود از پیش خواستن اجازه ،)١١، مجادله( دیگران به
 ٢حجرات ؛١٩لقمان(گفتن سخن و معاشرت در صدا آوردن پایین ،)۵٩ و ۵٨، نور(
 بـه تکـریم ،)٨۶ ،نسـاء( دیگـران تحیـت مقابـل در وجـه نیکـوترین به تحیت ،)٣ و

 ،)اکـرم رسـول، از ١٣۶۵ ،کلینی( منؤم داشتن گرامی ،)١١ ،مجادله( دیگران
 فرهنگـی، هـای تمـایز شناختن رسمیت به و احترام ،)١٣٩١ ،آملی جوادی( اجالل
 بـا تعامـل ادب ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی هـای شـاخص( مـذهبی و قومی زبانی،
 اصـل ،اساسـی قـانون( حرمـت هتـک ممنوعیـت ،)١٣٩١، آملـی جوادی( همکار
  .)١٣٩١ ،آملی جوادی(افرادخصوصیحریمامنیت،)۴٠

ابـن  ؛١٣٩١ ،آملیجوادی( راحتی و آسایش مایهسکوت،)١٣٩٠،قرائتی(آرامش  وقار و آرامش .۵
  .)١٣٩١ ،آملیجوادی( جاها برخی در سخنازپرهیز،)١٣۶٣،شعبه الحرانی

  صدر سعه .۶

 ؛١٣۶۵ ،کلینــی ؛پیــامبراکرم، از ١٣۶٣ ،ابــن شــعبه الحرانــی(خشــمخــوردنفـرو
 ،کلینـی( شکیبایی ،)١٣٨٧، تهرانی دلشاد ؛١٣٩٠ ،قرائتی( صبر ،)ق١۴٠۴ ،مجلسی
 مـدارا ،)١٣٩٠، قرائتـی( صـدر سعه)١٣٨٧، تهرانی دلشاد ؛صادق امام، از ١٣۶۵
 ،)۵٣ نامـه، علـی امـاماز  دشـتی، فرهنگـی، ابعـاد راهبردی های شاخص( کردن

 مـدارا و تحمـل روحیـه ،)علی امام( بردباری و حلم ،)ق١۴٠۴، مجلسی( بردباری
 مخالفـان هـای گفته برابر در شکیبایی و صبر ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص(
 صـدر شـرح ،)صـادق امـام، از ١٣۶۵ ،کلینـی( شـکیبایی ،)١٧بلـد ؛١٠ ،مزمل(
 ،آملـی جـوادی ؛کـاظم امـام، از ١٣۶۵ ،کلینی ( بردباری ،)٢٢، زمر ؛١٢۵ ،انعام(

 های سختی برابر در ایستادگی ١٣٩١، آملی جوادی( ها گرفتاری در شکیبایی ،)١٣٩١
ــه ــداری ،)صــادق امــام( زمان ــر در پای  صــالبت ،)١٣٩٠ ،قرائتــی( مشــکالت براب

  .)١٣٩٠،قرائتی(استقامت،)١٣٩٠،قرائتی(

  
 عمـل، نیـا. است یخلق خوش یمعنا به خلق حسن ،دهخدا لغت فرهنگ در: خلق حسن. ۵

 لیفضـا از کـه خلـق حسن. است یاله واجبات از پس خدا نزد عمل نیارزشمندتر و نیترمحبوب
 اسـت، یمـاد منـافع کسب یبرا که یتصنع و یظاهر ی هاییرو خوش و لبخندها با است، ینفسان
 انیم روابط بهبود به آن به وابسته میمفاه و مقوله نیا .)٣٣٣ص ،١٣٩١ ،یآمل یجواد( دارد تفاوت
 شـامل مقوله نیا. است امور انجام یگشا راه یجمع یکارها در ژهیو به و دهیگرد منجر سازمان افراد
  :است لیذ میمفاه

 وجـه طالقـت و یـیروخنده بشاشت، یمعنا به دهخدا نامهلغت در ییرو خوش :ییرو  خوش
 پـاک، هانهیک شود،یم اندک هایدشمن و رنگکم هامخالفت میمال برخورد با. است) ییرو گشاده(
  ؛)١٣٣ص ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( گرددیم آسان دشوار امور و نرم هادل

 یمعنـا بـه واژه نیـا ،دهخـدا نامهلغت در و دیعم لغت فرهنگ در :گفتار و رفتار در یمهربان
 است آن اجتماع، نیبهتر. است ثرؤم و میعظ ییروین ،یاجتماع نظر از محبت یروین. است محبت
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 یدوسـت ش،یخـو محبـت و رحمت با که است آن منؤم انسان نأش. شود اداره محبت یروین با که
 دلشـاد( بچرخانـد را امـور یایآسـ محبـت، و رحمـت آب بـا و کند جلب را شانیا محبت و مردم
  ؛)٩٠−٧۴ص ،١٣٨٧ ،یتهران

 یبرا چه و یعاد افراد یبرا چه تکبر. است تکبر مقابل نقطه یفروتن و تواضع :یفروتن و تواضع
 ؛)۴۴ص ،١٣٩٠ ،یقرائت( شودیم شکست و یخوار موجب و است بیآس و آفت مهم یهاپست

 و زیـعز داشـتن، محترم داشتن، یگرام یمعنا به میتکر ،دیعم لغت فرهنگ در :گرانید میتکر 
 ریتعز و) ٩ ،فتح( ریتوق ای و) ٣٢ و ٣٠، حج( میتعظ چون یواژگان ،قرآن در. است شمردن ارجمند

 به که یکس گمانیب. رساندیم را احترام یمعنا که است آمده) ٢۴ ،اسراء( جناح خفض و) همان(
 سـالمت کمـال از کـه دهـد یمـ نشان را خود یوجود شاکله و تیشخص گذاردیم احترام یگرید

 کـه شـودیمـ موجـب و گـرددیبـازم فرد خود به سودش و منفعت گرید یسو از و است برخوردار
  ؛)٣٠ حج،( شوند رشیدستگ مشکالت و کارها در و کنند  دایپ یترشیب شیگرا یو یسو به گرانید

 نگران امبریپ. شودیم تیخالق و تعقل تفکر، از مانع اضطراب، و یشانیپر :وقار و آرامش
 فرسـتادن و خود لطف با را ینگران دو هر خداوند شکست، نگرانآنان  و بود جبهه از مسلمانان فرار

  .)۴٩ص ،١٣٩٠ ،یقرائت( کرد برطرف شانیا یهادل بر آرامش
 شـود، آن واجـد یکسـ چـون کـه است یاله الطاف از که است صدر شرح همان :صدر سعه
 مقصـد بـه و کند تحمل را مشکالت و هایسخت تواندیم شود و یم توانا و پرحوصله مقاوم، بردبار،

  .)١۵۵ص ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( یابد راه
  

 تقوا مقوله به مربوط کدهای و مفاهیم :۶ جدول

  کد مفهوم  مقوله

  الهی تقوای )۶(

  پرهیزگاری .١

 هـای شـاخص( اداری سـالمت به اهتمام ،)١٣٩٠،قرائتی(اداریفسادازپرهیز
ــردی ــاد راهب ــی ابع ــدم ،)فرهنگ ــوه ع ــری رش ــی( گی ــاب ،)١٣٩٠ ،قرائت  از اجتن
 ،آملــی جــوادی ؛١۴١ خطبــه ،علــی امــام، از ١٣٨٧دشــتی، ( ســازی شــایعه
 از پرهیـز ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( جـا هناب های درخواست عدم ،)١٣٩٠ ،قرائتی ؛١٣٩١
 جـوادی( کتـاب اهـل بـه تهمـت از پرهیـز ،)١٣٩١ ،آملی جوادی( منؤم به اتهام
 ممنوعیــت ،)٢۵اصــل ،اساســی قــانون( ســمع اســتراق از پرهیــز ،)١٣٩١، آملــی
 اصـل ،اساسـی قـانون( تجسـس ممنوعیـت ،)٢٣ اصـل ،اساسی قانون( تفتیش

 پرهیـز ،)فرهنگـی ابعاد راهبردی های شاخص( ظن سوء ونکردن  تجسس ،)٢۵
 از خوف ،)١٣٨٧، تهرانی دلشاد ؛١٣۶۵ ،کلینی( الزم اهلیت بدون امور تصدی از

 .)١٣٩١ ،آملی جوادی( پرهیزگاری،)١٣٨۶،مطهری(خدا

  نفس تهدیب .٢
 نفـس ضـبط ،)الـف١٣٩٠ ،مطهـری( نفـستهذیب،)۶٧،زخرف(نفسنفاست

ــه توجــه ،)١٣٨١ ،مطهــری( ــه توجــه ،)١٣٨٢ ،مطهــری( نفــس ب  خودســازی ب
  .)فرهنگیابعادراهبردیهایشاخص(
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  کد مفهوم  مقوله

 و خدا به ایمان .٣
  او رضای

 رضـای ،)١٣٨٧ ،تهرانـی دلشـاد( خـدا اطاعـت،)ب١٣٩٠،مطهری(خدابهایمان
، ١٣٨٧دشـتی، ( خـدا رضـای راه در سرعت به برداشتن گام ،)١٣٨٢ ،مطهری( خدا

 هـای شـاخص( اقتصـادی فعالیـت در الهـی رضـایت ،)٧٢ خطبـه،علـی اماماز 
 پیــامبر، از ١٣۶٣ ،ابــن شــعبه الحرانــی( خــدا پرســتش ،)فرهنگــی ابعــاد راهبــردی

  .)صادق امام، از ١٣۶۵ ،کلینی( حالهردرخداکردنیاد،)اکرم

 و خدا به توکل. ۴
  واری امید روحیه

 ؛٣ ،طـالق( خـدا بـرتوکل ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد(گیریتصمیمدرخدابهتوکل
 ،)١٣٨٧، تهرانـی دلشـاد( خـدا بـر توکـل و تکیـه اتصال، ،)١٣۶٣، تمیمی آمدی

 بـه اعتقـاد ،)فرهنگـی ابعـاد راهبردی های شاخص( خدا بر توکل اصل به اعتقاد
 هـای شـاخص( اسـت خـدا دست به امور همه اینکه به اعتقاد و خداوند وحدانیت
 ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( )الهـی هـای امـداد( نمـودن امیدوار ،)فرهنگی ابعاد راهبردی
 ،قرائتی( روحیه تقویت ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( آینده به امیدواری
  .)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( سأی ازپرهیزوامیدواریروحیه،)١٣٩٠

 و نبوت به اعتقاد .۵
  امامت

 از تبعیت ،)فرهنگیابعاد راهبردی های شاخص(اسالمپیامبرخاتمیتبهاعتقاد
 و سـنت از منـدی بهـره بـه اعتقـاد ،)١٣٨٧، تهرانی دلشاد( خدا امر به خدا رسول
  .)فرهنگیابعاد راهبردی های شاخص(زندگیدرانمعصومسیره

  آخرت به اعتقاد .۶

) ١٣٨٧ ،تهرانـی دلشاد؛اکرم پیامبراز  ،١٣۶٣،ابن شعبه الحرانی(آخرتدوستی
 ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی های شاخص( آخرت در عادالنه ارزیابی و نظارت به اعتقاد
 ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد ؛اکرم پیامبراز  ،١٣۶٣ ،ابن شعبه الحرانی( حساب از ترس
  .)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص(مرگازپسحیاتبهاعتقاد

عدلبهاعتقاد.٧
 الهی

 ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی های شاخص( هستیآفرینشدرخداوندعدالتبهاعتقاد
  .)فرهنگی ابعادراهبردی های شاخص( کند نمیظلمکسیبهخدااینکهبهاعتقاد

  
 انیـمتق یمـوال از گهربـار شیفرمـا نیـا. اسـت اصـالح و صـالح دیکل تقوا: یاله یتقوا .۶
 در. کنـدیم اصالح را یآدم کار ظاهر و باطن تقوا که است مطلب نیا یایگو و باشدیم علی
 رفـع کـه افتهی دست یدیکل به شده، خدا درگاه مقرب و افتهی را خود اصالح قیتوف کسآن قت،یحق

 مفهـوم نیـا گفت توان یم اصل در .)۵١ص ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( است امور اصالح موانع کننده
 بـه خـدمت در کـه است یاله یرضا کسب تین با یسازمان یشهروند رفتار بروز یدیکل أمنش سر
 را جامعـه مـردم به خدمت که یاهداف− یسازمان اهداف تحقق منظور به تالش قیطر از خدا خلق

 . باشد یم −دهند یم قرار سرلوحه
 یدار شـتنیخو و یدار خود اجتناب، حذر، یمعنا به دهخدا نامهلغت در واژه نیا :یزگار یپره
 یارگـزیپره نیـا مصـداق سـازمان در. است ها یبد تمام از یدور ،یزگاریپره و یدور نیا. است

 از زیپره و تهمت از زیپره ،یسازعهیشا ار زیپره ،یریگرشوه از زیپره ،یادار فساد از زیپره تواندیم
 خطـربـهرا  آن افـراد و سازمان سالمت که گرید یناروا و زشت عمل هر و گرانید امور در تجسس
  ؛باشد افکند،
 نفـس کـردن ریـتطه و ناپسـند اخـالق از انسـان نفـس کردن پاک یعنی بیتهذ :نفس بیتهذ
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 انسان تا شود یم باعث) یساز خود( نفس بیتهذ .یاخالق صینقا و لهیرذ صفات عیجم از شیخو
 فـرد .باشـد داشـته نظـر مـد را یراسـت و قـتیحق حـال، همه در و ردینگ قرار دل کانون ریتأث تحت

 معاشـرت .شـدیاند یمـ خـود آخـرت به تنها و زند می پا پشت هست، او در چهآن و ایدن به مهذب،
 قضا به شهیهم مهذب فرد .است نفس بیتهذ ثمرات از گشاده، و باز ییرو ده،یپسند اخالق کو،ین
 یزنــدگ امــور در انســان تــا شــود یمــ باعــث یســاز خــود. اســت یراضــ و خشــنود یالهــ قــدر و

 کـرده، یساز خود که یکس .ردیبگ شکل نظم براساس شیها کار و باشد داشته دیمف یها یزیر برنامه
 در .نشـود گنـاه مرتکـب کند یم تالش رو نیا از و ندیب یم خود اعمال بر ناظر را خدا کارها تمام در
 در تواند یم امر نیا .)٣٩ص ،١٣٧٩ ،ینینائ یگلچ( آمد خواهد وجود به زین سالم یا جامعه جهینت

 .افتد اتفاق زین سازمان مورد
 بسـیار بهـره پیشـین شده یاد دیفوا تمام از است، برخوردار مهذب افراد از که یسازمان ن،یبنابرا

 تحقـق و دیـمف یهـا یزیربرنامه بر هوده،یب امور به پرداختن یجا به سازمان و افراد یروین و برد یم
  ؛ابدییم تمرکز اهداف
مسئله معنویات در زندگی بشر مسـئله مهمـی اسـت و ایـن سـؤال  :او یرضا و خدا به مانیا

سلسله ایمان به معنویات است؟ یعنی این امکان وجود دارد که مطرح است که آیا ایمان به خدا سر 
یـک جملـه در . فرمـا باشـد های معنوی بر زندگی انسان حکـم ایمان به خدا در کار نباشد و ارزش

 .»الوجود نباشد، همه چیزمجاز است اگر واجب«: گوید سارتر است که می اصالت بشرکتاب 
کنیم تابع این است که ما به خدا و واجـب الوجـود  می یعنی اینکه کارها را به خوب و بد تقسیم

مراتـب و ) مؤمنـان(ایمـان، نسـبت بـه شـخص مـؤمن ). ب ١٣٩٠مطهری، (اعتقاد داشته باشیم 
بـرد و او را قـرین  تر، ظرفیت وجودی انسان را بـاال مـی درجاتی دارد که برخورداری از مراتب عالی

  . )١٣٨٠ یزدی، مصباح(کند  تر می کمال برتر و عالی
: باشـد او در خصلت پنج مگر نباشد کامل خدا به مانیا: دیفرما یم باره نیا در ،اکرم رسول

 و خـدا یقضـا بـه بـودن خشـنود خـدا، فرمـان به نهادن سر خدا، به کارها گذاشتن وا خدا، به توکل
 نیچنـ به سازمان در که یافراد )١٣٧ص ،١ج ،١٣٨٨ ،یشهر یر یمحمد( خدا یبال بر ییبایشک

 او یرضـا کسـب یپـ در و نمـوده توکل خدا به امور و موارد همه در اندآمده نائل مانیا از یدرجات
 نکـهیا بر مشروط( سازمان منافع کسب یپ در و کنندینم فکر خود منفعت به تنها ن،یبنابرا .هستند

 که ندیآیبرم اسالم امت و کشور جامعه، منافع تر، کالن سطوح در و) نباشد تضاد در یاله یرضا با
  ؛دارد دنبال به را یتعال حق یرضا

 خـدا بـه را خـود کـار یمعنـا بـه دیـعم لغـت فرهنگ در توکل :یدوار یام هیروح و خدا به توکل
. اسـت مانیا از مرتبه نیاول توکل شد، گفته زین پیشتر که گونه همان. است بودن خدا دیام به و واگذاشتن
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 چیهـ مغلـوب کـه شودیم رومندین و یقو چنان یروح صفات ریسا و اراده نظر از خدا به توکل با انسان
 غضـب، ،یخـردیبـ انـدوه، تـرس، اراده، یسسـت خـدا بـر توکـل قتیحق در. شودینم یگرید عامل

 دلشـاد( سـازدیمـ دور انسـان از اسـت، هـدف به لین یروح موانع که را نهایا مانند و ینیبدب سفاهت،
 آن. شـودیمـ یدواریـام هیروح تیتقو و دیام موجب خدا به توکل نیبنابرا .)۴٢٨ص ،١٣٨٧ ،یتهران
   ؛کندیم جادیا یدواریام زین گرانید در و گرددینم یدینوم و سأی دچار دارد دیام خدا به که کس

 و امبریـپ بـه اعتقـاد. هسـتند نید اصول از امامت و نبوت به اعتقاد :امامت و نبوت به اعتقاد
 بیتهـذ و اصـالح راه نیتـرکوتاه و تیهدا راه نیبهتر آنها، به نسبت یدوست و حضرت آن یایاوص
 و محبـت رحمت، اساسبر حکومت و استیس ت،یریمد در شان،یا یایاوص و امبریپ. است انیآدم
 دلشـاد( دادندیم فرمان اساس نیا بر امور انجام و اداره به را خود روانیپ و کردندیم عمل متیمال
  ؛)١٣١−١٢٣ص ،١٣٨٧ ،یتهران

. ستین کسانی آنها ریتأث چندهر است؛ مؤثر انسان رفتار در ینید دیعقا همه :آخرت به اعتقاد
 دادن جهـت در باورهـا نیتر مؤثر و نیتر نافذ از یکی معاد و زیرستاخ به اعتقاد ،ینید دیعقا انیم از
 در یزود به کاست و کم یب اعمالش تمام داند یم که یکس .اوست اصالح و تیترب و یآدم رفتار به

گاهند، زیچ همه از قضاتش که خواهد شد یبررس یدادگاه  کوشـد،یمـ خـود اصـالح در فقط نه آ
 گـران،ید و یمیپـورکر( اسـت موشـکاف و ریـگسـخت العاده فوق گوناگونش اعمال انجام در بلکه

  .)٣۴ص ،١٣٨٨
 اعمـال بـه موشـکافانه برخوردارنـد موضوع نیا به نسبت قیعم اعتقاد از سازمان در که یافراد

 درصـدد اشـتباه صورت در و ندارند یرونیب کنترل به ازین رو از این ؛کنند یم نظارتو  یدگیرس خود
 ؛ندیآیبرم آن جبران

از نظر حکمای الهی اسالمی، عدل بـه معنـای حقیقتـی واقعـی تفسـیر  :یاله عدل به اعتقاد
به عبـارتی . گونه تبعیض و تفاوتی میان مخلوقات نباشد کند که هیچ ایجاب می یاله عدل .شود می

منظور از عدل الهی و عادل بودن خدا این است که استحقاق و شایستگی هیچ موجـودی را مهمـل 
 ).۶٣و  ۶٠، ٣٠ص ،١٣٧٢مطهـری، (دهـد  چـه را اسـتحقاق دارد، می کس هر گذارد و به هر نمی
 ،یمصـطفو( صـبر جملـه آن از کـه دارد انسـان تیـترب در یثرؤم اریبس نقش یلها عدل به اعتقاد
 نفـس یریگجهت و قناعت اقتصاد، ،)١٣٨٢ ،یریجزا( او به امور ضیتفو و خدا به توکل ،)١٣٨۵
 بخـل از زیـپره ،)١٣٨١ ،ینراق( دنینورز حسد ،)١٣٨٢ ،یریجزا( )زهد( یویدن مواهب به نسبت

 نیچن وجود است یهیبد... . و) ١٣٨۶ ،یشهر یر یمحمد( استعدادها ییشکوفا ،)١٣٨١ ،ینراق(
 بلکـه فـرد، کمـال و رشد موجب تنها نه شده، یاد یتیترب آثار لیدل به سازمان افراد انیم در یاعتقاد
  .شودیم سازمان رشد موجب
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  مشارکت مقوله به مربوط های کد و مفاهیم :٧ جدول 

  کد مفهوم  مقوله

  )تعاون( همکاری )٧(

  مشورت .١

 خردمندان و عاقالن با مشورت ،)١٣٨٧، تهرانی دلشاد( گیری تصمیم در مشورت
 ؛٢٢٩ ،بقــره ؛١٣٩٠ ،قرائتــی( جمعــی خــرد از اســتفاده ،)١٣۶٣ ،تمیمــی آمــدی(

 افـراد بـا مشـاوره ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( مشـاوره ،)٢ ،طـالق؛ ١۵ ،لقمان ؛١۴ ء،نسا
 ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی های شاخص( ریپذی مشورت ،)١٣٩٠ ،قرائتی( خبره
 خطبـه، ١٣٨٧دشـتی، ( دهـی مشـورت ،)٧، اصل اساسی قانون( مشورت و شور
  .)١٣٩٠ ،قرائتی( سازی تصمیم در مشارکت ،)١٣٩١، آملی جوادی ؛٢١۶

  هماهنگی .٢

 ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( عمل وحدت ،)١٣٨٢ ،مطهری( همدلی
 عمـومی تعـاون ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( یکپارچگی ،)١٣٨٢ ،مطهری( اتحاد و وحدت

 اصـل ،اساسـی قـانون( امـور پیشـرفت در همـاهنگی ،)٣ اصـل ،اساسـی قانون(
  .)١٣٩٠ ،قرائتی( همگامی ،)١٠۴

  مشارکت .٣
 مشارکت ،)فرهنگیابعاد راهبردی های شاخص(اجتماعیهاینهاددرمشارکت

 مشـارکت ،)فرهنگـی ابعاد راهبردی های شاخص( اجتماعی روابط های شبکه در
 .)١٣٩١،آملیجوادی(

  
 کـردن یاریـ را گریکـدی یمعنا به دهخدا نامهلغت در یهمکار و تعاون ):تعاون( یهمکار . ٧
 قـرآن در کـه اسـت مهم یاخالق اصول از یکی تعاون. است متقابل کمک و یاری نیا یعبارتبه. است

 انیـرانیا .)٢ مائـده،( اسـت آن یارزشـمند و تیاهم نشانگر امر نیهم و شده اشاره آن به امر غهیص با
 یهـا کانال احـداث قنـات، حفـر: ماننـد یاقتصـاد یهـا تیفعال در را یتعاون متنوع یها وهیش همواره
 .)٢۶۶−١۶۵ ،١٣٨۶ ،یفرهـاد( گرفتنـدیمـ کار به یمیاقل سخت طیشرا بر غلبه یبرا... و یرسان آب

 را یهمکـار یها وهیشـ شـدن  نهینهاد نهیزم اسالم، نیمب نید هایدیتأک و ینید یها آموزه آن، بر افزون
امـور  از یمیت و یگروه یها تیفعال در ژهیو به سازمان افراد نیب در یهمکار وجود. است نموده فراهم

 و تعـاون. هسـتند افـراد یهمکـار و کـار میتقس مستلزم یگروه یها کار انجام که چرا است ضروری
 درجهـت ،خـود فهیوظ از خارج که دارد یم آن بر را افراد که باشد یا فهیوظ فرا یامر تواند یم یهمکار
 بـه تنهـا تواننـد یمـ که یحال در کنند، مشارکت و یهمکار مشورت، گرانید با امور بهتر چههر انجام
  :است ریز میمفاه شامل مقوله نیا .مشغول باشند خود به مربوط امور انجام و خود فهیوظ

 ،)دهخـدا نامـه لغـت( هـم بـا زدن یرا و کنکاش و شور یمعنا به لغت در مشورت :مشورت
 در یاقـدام امـور، در مشـورت. است برخوردار یاژهیو گاهیجا از خدا رسول رهیس در مشورت
 یخردمنـد چیهـ پـس. است یروزیپ و نجات یسو به یراه و ها کار درستانجام  و صالح جهت
) مشـورت( امـر نیـا .)٣٩١−٣٨۵ص ،١٣٨٧ ،یتهرانـ دلشاد( ندیبینم ازینیب مشورت از را خود
 ؛است تیاهم حائز اریبس یسازمان یها یریگمیتصم در ژهیو به
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 از دیـبا. اسـت گریکدی با اجزا یسازگار یمعنا به لغت، فرهنگستان در یهماهنگ :یهماهنگ
 بـه رینفوذناپـذ و متحد کارکنان، و رانیمد تا کرد یریجلوگ سازمان، در ینابسامان و اختالف نوع هر

  ؛)١٠٢ص ،١٣٩٠ ،یقرائت(بپردازند فیوظا انجام
 ایـ تیموفق. باشدیم هم با کردن شرکت و شدن کیشر یمعنا به لغت در مشارکت :مشارکت

  .)١٣٩٠ ،یقرائت( است آنان کارکنان ای رانیمد یجمع عملکرد گرو در سازمان تیموفق عدم
  

 تعهد به بندیپای مقوله به مربوط های کد و مفاهیم :٨ جدول

  کد مفهوم  مقوله

 به بندی پای )٨(
  تعهدات

 و عهد به بندییپا(
  )وعده

 قانون به تعهد .١
  )مداری قانون(

ــت ــانونازاطاع ــی(ق ــابطه ،)١٣٩٠،قرائت ــداری ض ــی( م ــدم ،)١٣٩٠ ،قرائت  ع
 هـای شـاخص(گرایی قانون ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( شکنی قانون

ــردی ــاد راهب ــی ابع ــاد ،)فرهنگ ــزام و اعتق ــه الت ــت ب ــوابط حاکمی ــر ض ــط ب  رواب
 اساســی قــانون بــه التــزام و اعتقــاد ،)فرهنگــی ابعــاد راهبــردی هــای شــاخص(

 و مقررات اجرای ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( ایران اسالمی جمهوری
ــور در انعطــاف ــی( ام ــه وحــدت ،)١٣٩٠ ،قرائت ــانونی روی  ســازمان عملکــرد در ق

ابـن شـعبه ( اسـالم دسـتورات اجـرای ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی های شاخص(
  .)اکرمپیامبر، از١٣۶٣،الحرانی

  مدیر با پیمان .٢

 او جانشــین و مــدیراز اطاعــت ،)١٣٩٠ ،قرائتــی(مــدیرانازپشــتیبانیوپیمــان
 دادن تـن بدون برداری فرمان ،)١٣٩٠ ،قرائتی( مافوق از اجازه ،)١٣٩٠ ،قرائتی(
 ،تهرانـی دلشـاد( نافرمـانی و عصـیان از پرهیـز ،)١٣٨٧ ،تهرانـی دلشـاد( ذلت به

 ،)صـادق امـام، از ١٣۶٣، ابـن شـعبه الحرانـی( حاکمـان از پیروی ،)١٣٨٧
  .)٧٢ خطبه،علی امام، از ١٣٨٧دشتی،(فرماناجرایبرایپیشرو

 های هنجار به تعهد .٣
  مشترک

 بـه بنـدیپای ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص(مشترکهایهنجاربهتعهد
 بـه احترام و بندیپای ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( ظاهری های هنجار
  .)فرهنگی ابعادراهبردی های شاخص(اسالمیوایرانیهایسنتوآداب

  اهداف به تعهد .۴

 ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی هـای شـاخص( کشوراندازچشمسنداهدافبهتعهد
) هـدف بـه اشـاره( گیری تصمیم در جهت حفظ ،)١٣٨٢ ،مطهری( هدف داشتن

 هـدف بـه ایمـان ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( اهـداف بـر پایـداری ،)١٣٨٧، تهرانی دلشاد(
 ،قرائتـی( اهداف باور ،)١٣٩٠ ،قرائتی( انگیزه و هدف به ایمان ،)١٣٩٠ ،قرائتی(

، ١٣٨٧دشتی، ( ها تصمیم بر پایداری ،)١٣٩٠ ،قرائتی( اهداف بر تمرکز ،)١٣٩٠
 ،)١٣٨٧ ،تهرانـی دلشاد( گیری تصمیم در قاطعیت ،)٧٢ خطبه ،علی اماماز 

 و اســتمرار ،)١٩٢ خطبــه ،علــی امــام، از ١٣٨٧دشــتی، ( قــوی اراده و عــزم
 و مــداومت ،)١٣۶٣ ،تمیمــی آمــدی( کــار در جــدیت ،)١٣٩٠ ،قرائتــی( پشــتکار
 حصـول تـا گیـری پـی ،)١٣٨٧ ،تهرانـی دلشـاد( آن کـردن تمـام و کار در پایداری
 .)١٣٩٠ ،قرائتی( ها کار درپیگیری،)١٣٩٠،قرائتی(نتیجه



      ۵٧   ...مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی ها و تبیین مقوله

 

  کد مفهوم  مقوله

 انجام به تعهد .۵
  امور موقع به و صحیح

، ١٣۶٣ ،ابن شعبه الحرانی( کار دادن انجام خوب،)١٣۶۵،کلینی(عملدرستی
 ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( کـار کیفیت ،)١٣٩٠ ،قرائتی( کاریدرست ،)اکرم پیامبراز 

 ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( کار و کسب حوزه در درستکاری فرهنگ
 هـای شـاخص( کـاری وجـدان سـازنده، و صـحیح فعالیـت امـور، موقـع به انجام

 ابعــاد راهبــردی هــای شــاخص( وری بهــره فرهنــگ ،)فرهنگــی ابعــاد راهبــردی
 ،قرائتــی( عمــل ســرعت گیــری، تصــمیم در امــور کیفیــت بــه عنایــت ،)فرهنگــی
 کار، و کسب حوزه در ای حرفه اخالق ،)١٣٩٠ ،قرائتی( کار انجام سرعت ،)١٣٩٠

ــذیری مســئولیت ــی( پ ــردی هــای شــاخص ؛١٣٩٠ ،قرائت ــاد راهب  ،)فرهنگــی ابع
 ،تهرانـی دلشـاد( انضـباط ،)١٣٨٧ ،تهرانـی دلشاد( گویی پاسخ و پذیری مسئولیت
 ،)١٣٩٠ ،قرائتــی( شناســی زمــان ،)١٣٨٢، مطهــری( شناســی وقــت ،)١٣٨٧
 کـاهلی و سسـتی از پرهیـز ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( هـا برنامـه و اقدامات در بندی زمان

، آملـی جـوادی ؛١٣۶۵ ،کلینـی ؛٣٩ ،نجم( تالش و کار ،)١٣٨٧ ،تهرانی دلشاد(
 .)١٣٩١ ،آملی جوادی(همتیکموتنبلیازپرهیز،)١٣٩١

 و رفتار در صداقت .۶
  گفتار

 ؛١٣۶٣ ،العقــول تحــف ؛علــی امــام ، از١١١٨حکمــت،غــررالحکم(راســتی
، البالغههج، ن۶٩ ،نساء( راستگویی ،)١٣٨٧، تهرانی دلشاد ؛ق١۴٠۴،بحاراالنوار

 حکمــت، علـی امــاماز  ،١٣۶٣ ،تمیمـی آمـدی ؛علــی امـام ، از۵٣ نامـه
ابن شـعبه ( گو حق امین ،)١٣٨٧دلشادتهرانی ؛١٣۶٣ ،ابن شعبه الحرانی؛ ١١١٨

ــی ــام، از ١٣۶٣ الحران ــی ام ــری( صــراحت و صــداقت ،)عل  ،)١٣٨۶ ،مطه
 ،)١٣٩٠ ،قرائتـی( سـازی شـفاف ،)١٣۶٣ ،تهرانی دلشاد( بودن یکرنگ و خالص

 راهبـردی هـای شاخص(نداشتن  نفاق و ریاکاری ،)١٣٩٠ ،قرائتی( اعتمادسازی
 عـدم عمـل، و سـخن همسـویی صـادق، نیـت ،نکـردن دورویـی ،)فرهنگی ابعاد

  .)فرهنگی ابعاد راهبردی هایشاخص(مابیمقدسوظاهرگرایی

 تبذیر و اسراف منع .٧
  شئون تمام در

 اسراف منع ،)١٣٩٠،قرائتی( اسراف از دوری ،)١٣٩٠،قرائتی(منابعانهدامعدم
ــذیر و ــانون( شــئون تمــام در تب ــه اســتفاده ،)۴٣ اصــل ،اساســی ق ــابع از بهین  من
  .)١٣٩٠ ،قرائتی(هزینه در روی میانه ،)فرهنگیابعادراهبردیهایشاخص(

  آبرو حفظ و رازداری .٨

 دلشـاد( رازنگهـدار ،)١٣٩١ ،آملی جوادی ؛١٣۶۵،کلینی(هازشتیواسرارپوشاندن
 ،١٣۶٣ ،تمیمـی آمـدی( عیـب و اسرار پوشش  ،منؤم آبروی حفظ ،)١٣٨٧ ،تهرانی

 ،آملـی جـوادی( آبـرو حفـظ و رازداری ،)علی امام و به ترتیب از رسول اکرم
دشـتی، ( رازداری ،)١۵٩، عمـران آل( آنـان آبـروی و افـراد شخصیت حفظ ،)١٣٩١
  .)۵٣نامه،علیاماماز،١٣٨٧

  
 ،یاجتماع مناسبات و یانسان روابط اساس ):وعده و عهد به یوفا( تعهدات به یبندیپا. ٨
 مناسـبات و روابط نیا آنها، در تزلزل صورت در و است هامانیپ و عهد به بسته یاسیس و یاقتصاد
 در. گـرددیمـ یاستوار نیجانش یسست و نظم نیگزیاج مرج و هرج و یاعتمادیب و شودیم متزلزل
 خواهـد یاهـودهیب انتظـار ها،کاشته نشستن باربه انتظار گرید وعده، و عهد به نبودن وفادار صورت

 کتز فیتعر ١ بند طبق شد شده گفته زین پیشتر که گونه همان .)۴٣۴ص ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( بود
 انجام معتبر و مطمئن یسبک قالب در را ییهانقش و فیتکال دیبا افراد یسازمان یشهروند رفتار از

 انجـام ،سـازمان بـا مـانیپ و عهـد ژهیو به مانیپ و عهد به افراد یبندیپا و تعهد بدون نیبنابرا ،دهند
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 و معتبـر یسـبک قالـب در سـتا ممکـن یا  فـهیوظ فرا یها رفتار انجام یحت ای و ها نقش و فیتکال
  :است لیذ میمفاه شامل مقوله نیا. ردینگ صورت مطمئن

 نمـود عمـل ضوابط طبق بر دیبا. است مقدم روابط بر ضوابط ):یمدار  قانون( قانون به تعهد
 بـه نسـاء سـوره ١٣۵ هیـآ در خداونـد .)٣٩ص ،١٣٩٠ ،یقرائت( دینما مخدوش را روابط اگر یحت
 یگـواه خـدا یبـرا و دیـدار برپا را عدالت همواره دیاآورده مانیا که یکسان یا: دیفرمایم منانؤم
  ؛باشد بستگانتان ای و نیوالد ای خود انیز به اگرچه دیده

 کـار آنکه مگر باشد، مافوق مقام اجازه و اذن با دیبا امور انجام ،یاسالم تیریمد در :ریمد با مانیپ
 قـدر، شـب در: دیـفرمایمـ قدر سوره ۴ هیآ در خداوند .)١٠٧ص ،١٣٩٠ ،یقرائت( باشد شده ضیتفو

 از اطاعـت عدم سازمان، هر شکست عوامل از یکی. ندیآیم فرود شان پروردگار اذن با روح و فرشتگان
  ؛)٣٣ص ،١٣٩٠ ،یقرائت( است موضوع نیا مصداق عمران، آل سوره ١۵٢ هیآ. است تیریمد

 گـر،ید انیـب به. هاست ارزش و ها باور یعمل صورت ها، هنجار :مشترک یها هنجار به تعهد
 فرهنگ ملموس و ینیع سطح ها هنجار است، فرهنگ یانتزاع سطح که ها ارزش و ها باور برخالف
 یهـا هنجار ها، هنجار از سنخ کی. ابدییم بروز و ظهور ها نماد و افراد یها رفتار قالب در که است
 رایـز باشد؛ یاسالم عتیشر با ریمغا تواندینم ها هنجار ،ینید جامعه در قرآن نظر از است، یقانون
 اسـت، یاجتماع یها هنجار هنجار، از یگرید سنخ. است متعال خداوند ،یگذار قانون مرجع تنها
 و یالهـ یهـا سـّنت بـر یمبتن ییها هنجار نیچن که یصورت در. است جامعه ،آنها وضع منشأ یعنی

 وجـود بـه جامعـه یاعضـا یبـرا را یمطلـوب یرفتار قواعد باشد، یاجتماع دهیپسند رسوم و آداب
 از سـازمان فرهنـگ گـز،یرادر فیـتعر طبـق که آنجا از .)٩٠ص ،١٣٩٢ ،ینظر و ییآقا( آورد یم

 یهـا ارزش بـه تعهد و توجه رو از این) ١٣٨٠ فرد، ییدانا و یزاهد( رد،یگیم تأنش جامعه فرهنگ
 ؛کند فراهم می را سازمان یفرهنگ یها ارزش و ها هنجار به تعهد جامعه، یفرهنگ

 و آنهـا بدون که شود فراهم دیبا  یملواز ها کار یاستوار و آمدن سامان به یبرا :اهداف به تعهد
، به رسدینم مقصد به ها کار و شودیم دهیکش یسست و ضعف به تیریمد آنها، یبرا اهتمام از فارغ

 آن کـردن تمـام و کـار در یداریـپا و مداومت لوازم، نیا از یکی. ابدیینم تحقق اهداف بیان دیگر
 شودیم تمام بد ای و رسدینم انجام به ای یول ؛شودیم آغاز خوب کارها مواقع از یاریبس در. است

  ). ٣۵٢ص ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد(
 و یریپذتیمسئول امور، انجام به تعهد موارد جمله از :امور موقع به و حیصح انجام به تعهد
 بـر آنچه به نسبت یستیبایم کارکنان، تا گرفته رانیمد از افراد همه سازمان در. است بودن پاسخگو
 موقـع به و حیصح انجام به تعهد .)۴٣ص ،١٣٩٠ ،یقرائت( باشند پاسخگو شده، گذاشته دوششان

. است آن مناسب وقت گرو در کارها انجام رایز است، یشناسوقت و انضباط مستلزم نیهمچن امور



      ۵٩   ...مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی ها و تبیین مقوله

 

 انجـام روز همـان در را روز هـر کـار: دیفرمایم اشتر مالک به البالغهنهج ۵٣ نامه در منانؤم ریام
 و یتنبلـ از زیـپره و نشاط ،یشناس وقت بر افزون. دارد را خود به مخصوص یکار روز هر رایز بده،
 وارد یدر از یسسـت و یکاهل اگر رایز. است مهم اریبس کارها درست و موقع به انجام در زین یکاهل
  ؛)٣۶١−٣۵٨ ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( شود یم خارج گرید در از تیجد و انضباط شود،

. اسـت یدرسـت و یراسـت یمعنا به صداقت ،نام یفارس فرهنگ در :گفتار و رفتار در صداقت
 در یسـتیبا یراسـت و صـداقت. بودنـد یراست و صدق اهل آنان یواقع روانیپ و یاله آوران امیپ همه
 .باشـد داشـته وجود ییهمسو عمل و سخن باید میان ،یعبارتبه. باشد یمتجل انسان گفتار و رفتار

 امـور درسـت اداره ییتوانـا زوال و هـاقلب وندیپ گسستن خدا، با زهیست یمعنا به نبودن همسو رایز
 از و اسـت مـذمومنداشـتن  ییتوانا لیدل به چه و یتعمد چه عمل و حرف بین نبودن همسو. است
  ؛)۴۵٩−۴۴٩ ،١٣٨٧ ،یتهران دلشاد( رودینم سعادت و ریخ دیام یافراد نیچن

 یرازدار بحـث گرانید با جانبه همه تعامل در انسان ممتاز صفات از یکی :آبرو حفظ و یرازدار 
 روابـط و یاجتمـاع مناسـبات از یاریبسـ طور قهـری بـه نباشـد گـرانید اسرار رازدار که یکس ،است

 1؛)١٣٩١ ،یقنبر( شد خواهد هانزاع و اختالفات سبب اناً یاح و کرد خواهد مختل را افراد یخانوادگ
 منهدم دینبا یاقتصاد و یدیتول فعال عناصر و منابع ها،طرح یاجرا در :منابع از نهیبه استفاده

 عمـر چرخـه در زودرس مـرگ عامـل سـازمان، منـابع لیم و فیح) ٢٣ص ،١٣٨٩ ،یقرائت( شود
 آیـد شـمار می به رهیکب گناهان از المالتیب اسراف باشد، یدولت سازمان اگر ژهیوبه. است هاسازمان

  .)٧۵ص ،١٣٨٩قرائتی، (
 

 خودی توان به اعتماد مقوله به مربوط های کد و مفاهیم :٩ جدول

  کد مفهوم  مقوله

 به میل )٩(
  پیشرفت

  اندیشی آزاد .١

 هــای شــاخص( آزاداندیشــی ،)١٣٨٢ ،مطهــری( اجتمــاعیعــاداتازعقــلکــردنآزاد
 ابعـاد راهبـردی هـای شـاخص( غلـط گرایـی سـنت از پرهیـز ،)فرهنگـی ابعاد راهبردی
 ،)١٣٨٢ ،مطهری( اکثریت از نکردن پیروی ،)١٣٩٠ ،قرائتی( یأر  استقالل ،)فرهنگی

  .)١٣٨۵، مطهری( تفکر آزادی ،)١٣٨٢، مطهری(دیگرانقضاوتازناپذیریثیرأت

 نفس به اعتماد .٢
  ملی و فردی

 و فردی نفس به اعتماد ،)فرهنگی ابعاد راهبردیهایشاخص(خودیتوانبهاعتماد
 شـرافت ،)١٣٨٣ ،مطهـری( نفس عزت ،)فرهنگی ابعاد راهبردی های شاخص( ملی
  .)فرهنگی ابعادراهبردی های شاخص( فردیمیاناعتماد،)۶٧،زخرف(نفس

  خالقیت .٣

ــ از اســتفاده،)١٣٨٢،مطهــری(ابتکــار  ،قرائتــی( ابتکــاریهــای روش و وریافّن
ــترش ،)١٣٩٠ ــه گس ــار روحی ــت و ابتک ــاخص( خالقی ــای ش ــردی ه ــاد راهب  ابع

 ،اساسـی قـانون( هـا زمینـه تمـام در ابتکـار و تتبـع بررسی، روح تقویت ،)فرهنگی
  .)١٣٩٠ ،قرائتی(پذیریریسکوخالقیت،)٣اصل
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  کد مفهوم  مقوله

  اندوزی دانش .۴

 ،)١٣٨٢ ،مطهری(استعدادها پرورش و تربیت،)١٣٨٢،مطهری(خودیتوسعه
 ،الحدیـد ابـی ابـن( اندوزی دانش ،)١٣٩١ ،آملی جوادی( نیاز مورد علوم یادگیری
 ،)فرهنگـی ابعـاد راهبـردی هـای شـاخص( قـوانین یادگیری ،)البالغه نهج شرح

 ایمـان از ناشـی پیشـرفت بـه میـل رشـد، توانایی ،)١٣٩١ ،آملی جوادی( آموختن
  .)١٣٨٢ ،مطهری( تعلم ،)فرهنگیابعادراهبردیهایشاخص(

 ،آملــی جــوادی( دیگــران بــه آمــوزش ،)١٣٩١،آملــیجــوادی(مهــارتآمــوزش  آموزش .۵
  .)١٣٨٢،مطهری(تعلیمآموزش،،)١٣٩١

 سـمت بـه موجود وضع از جهش و تکاپو حرکت، وجود شرفت،یپ از منظور :شرفتیپ به لیم. ٩
. اسـت مـدت کوتـاه و مـدت انیـم مـدت، بلند اهداف انداز،چشم یعنی مطلوب تیوضع به دنیرس
 یایـگو شـرفت،یپ یاسـالم و یرانـیا یالگـو تحقـق بر )مدظله العالی(یرهبر معظم مقام هایدیکأت

 یهـا سـازمان). ٨٢ص ،١٣٩٢ ،یسـنچول( است یرانیا و یاسالم کردیرو یمبنا بر شرفتیپ تیاهم
 :باشد یم لیذ میمفاه شامل مقوله نیا. است شرفتیپ یالگو نیا تحقق یبرا مکان نیبهتر کشور

 تفکـر طـرز ینـوع یالقـا بـا کـه است آن بر یسع جهان در که یکنون طیشرا در :یشیاند آزاد
 قیـعم ینهضـت بـه ازیـن گـردد؛ نیمأت مستکبران نامشروع منافع ناب، شهیاند از یریجلوگ و خاص
 مشـخص آزاد شـهیاند یواقع گاهیجا و ارزش که نجاستیا در. است یضرور یاله یآزاد بر یمبتن

 یکوتـاه ،اسـت یاله قرب آن جهینت که آنچه مورد در آزاد شهیاند طیشرا تیرعا با اگر. شد خواهد
 یهـا راه از یکـی 1).١٣٩١ گـران،ید و یگالبـ( دهـد یمـ رخ یوابسـتگ و حقـارت و یبنـدگ ،شود
 و افکار انیب جهت در ها سازمان در یشیاند آزاد از کارکنان یبرخوردار ،یحقارت نیچن از یریگ پیش

   ؛بود خواهد یمملکت کالن اهداف آن تبع به و یسازمان اهداف تحقق یراستا در نو یها دهیا
 در مثبـت یهـا جانیه از یکـی ،)نفـس عـزت( نفس به اعتماد :یمل و یفرد نفس به اعتماد

 و قـرآن در نفـس عزت مفهوم. گذارد یم اثر انسان رفتار و احساس شه،یاند بر که است یآدم وجود
 رفتـه کـاربـه... و نفـس معرفـت نفس، به اعتماد نفس، کرامت: مانند یگوناگون یها واژه با ثیحد
 نفـس بـه اعتمـاد تیاهم درباره ١٣۴٨ ماهی د در ینیخم امام). ١٣٩١ عطار، انیعرفان( است
 خود به دیبا ما مردم رو از این ،شود یم منجر استعدادها جوشش به نفس به اعتماد که داردیم اذعان
 و است صادق زین سازمان افراد مورد در امر نیا 2.است مستقلی ملت ما، ملت که رایز. ندینما هیتک
 در شـتریب تـالش و کـار بـه منجـر خود، توان و یخود یروین به اتکا و فوق شاتیفرما از یریگ بهره

  ؛شود یم کشور استقالل جهت ها سازمان
 در ینـوآور و ابتکـار جادیا باعث تیخالق قوه یریکارگ به یطیشرا و تیموقع هر در :تیخالق

 ،یحقـارت نیچنـ از یریجلـوگ یهـا راه از یکـی گمـان هـا،طرح کردن ییاجرا یبرا. شود یم روش
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 تحقـق یراسـتا در نـو یهـا دهیا و افکار انیب برای ها سازمان در یشیاند آزاد از کارکنان یبرخوردار
   ؛بود خواهد یمملکت کالن اهداف آن تبع به و یسازمان اهداف

 یریگ ادی به یاریبس اتیروا در و شده فراوان دیکأت یاندوزدانش بر ینید معارف در :یاندوز دانش
 ازدر اصـل  علـم). ٧٣ص ،١٣٩١ ،یآملـ یجـواد( اسـت شـده سـفارش سـودمند و الزم یهـادانش
 روح و غـرض یبـ روح ،ییجـو قـتیحق روح یعنـی یعلمـ روح. ردیـگ یمـ سرچشـمه ییجو قتیحق
 افـراد نیبـ در یا هیـروح نیچنـ وجـود .)۴٠ص ،١٣٨٢ ،یمطهر( غرور و جمود از یخال و تعصب یب

 ها سازمان در نکهیا ضمن شود، یم منجر هودهیب تعصبات از دور به کار انجام یها روش بهبود به سازمان
  .)١٩٣۵ ،نیدوبر( رندیگ فرا را خود یشغل فیوظا انجام یبرا الزم مهارت و دانش یستیبایم افراد زین

 سـتیبا یم لئمسا و امور برخی و است شده مطرح مسئله نیا یاسالم نشیب در گمان یب :آموزش
 و مسـائل تـا اسـت متعهـد اخالقی نظر از انسان. نورزید بخل گرانید به آن انتقال در و شود داده میتعل

 و احکام زین یقرآن های آموزه در. اموزندیب انگرید به است، سازنده و کاربردی بشر زندگی در که را اموری
 و دانسـته واجـب و ضروری و الزم را ها آموزش از برخی که دارد وجود نهیزم نیا در دستوری های آموزه
  1.)١٣٩٢ ،یجواهرده( است داشته برحذر آن از را مؤمنان و شمردهبر نادرست و حرام را برخی

  

  

  

  

  

  

  

  

   حاضر قیتحق های از یافته یسازمان یشهروند رفتار شده استخراج مدل: ٢نمودار 
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  یر یگجهینت و بحث. ۶
 ادبیات مطالعه حاصل که تحقیق شده استخراج مفهومی مدل است مشخص ٢نمودار  در که گونه همان

 در ایرانـی و اسـالمی منـابع نیز و سازمانی شهروندی رفتار موضوع با مرتبط منابع و تحقیقات موضوع،
  .باشدمی مفهوم ۴٢ و مقوله ٩ شامل است؛ شهروندی تکالیف و حقوق و اجتماعی آداب باب

 تقـوای خلـق، حسـن دوسـتی، انسان عدالت، انتقادی، نگرش تدبیر،: از ندا عبارت هامقوله این
  .پیشرفت به میل و تعهدات به بندیپای همکاری، الهی،
 ادبیـات در کـه دیگـر محققـان از سوی شده ارائه ابعاد با مذکور مدل هایمقوله بین مقایسه در
 زوایـای از شده ذکر های مدل از کدام هر گفت توانمی است، آمده حاضر تحقیق پیشینه و موضوع
 آداب رعایـت محوریـت بر به صورت عمده واند  بررسی کرده را سازمانی شهروندی رفتار مختلفی
 و هـامقولـه. اسـت شـده بنـا ،اسـت سازمانی اهداف تحقق آنها نیت که رفتارهایی نیز و اجتماعی
 ولـی ؛داشـته تشابه پیشین های مدل با ها زمینه برخی در چهاگر حاضر، تحقیق در شده ارائه مفاهیم

 أمنشـ. اسـت متفـاوت آنهـا با انتقادی نگرش و تدبیر عدالت، الهی، تقوای نظیر هامقوله برخی در
 و هـامقولـه کـه تفـاوتی. دشـ اشاره پیشتر به آنها که رفتارهاست گونه این نیت ها، تفاوت این اصلی
 رعنایی از سوی شده ارائه مدل استثنای به( دارد پیشین تحقیقات با تحقیق این در شده ارائه مفاهیم

 باالتر عاملی به را سازمانی شهروندی رفتار اصلی نیت و أسرمنش که است این) دیگران و کردشولی
 و خـدا بـه ایمان چهارگانه مراتب از چهارم مرتبه که− الهی رضای یعنی سازمانی، اهداف مینأت از

 از سوی که ابعادی شده، ارائه های مدل میان در است گفتنی. دهدمی نسبت −است مراتب این اوج
 اسـتخراجی مفـاهیم و هـامقولـه بـا را قرابت بیشترین شد ارائه ایشان همکاران و کردشولی رعنایی
 کسـب به رفتارها این دادن نسبت نیز و رویکرد لحاظ به تحقیق دو اهداف زیرا ؛داشته حاضر تحقیق
  .است الهی رضای
 فرهنـگ بـا متناسـب سـازمانی شهروندی رفتار الگوی ارائه تحقیق، اصلی هدف اینکه به توجه با
 ملـی−اسـالمی رویکـردی ،شده ارائه مفاهیم و هامقوله است، −ایرانی اسالمی رویکرد− کشور بومی
 رو از ایـن است، شده عجین اسالمی فرهنگ با سال ١۴٠٠ ما ملی فرهنگ کهآنجایی از و است داشته
 و دارد سـاله هـزار چند قدمتی فرهنگ این چون ولی ؛است مستتر اسالمی مفاهیم نیز ملی رویکرد در
ایرانیـان بـیش از هـر  ایران، و اسالم متقابل خدمات کتاب در مطهری مرتضی شهید استاد قول به

ملت دیگری نیروی خویش را در اختیار اسالم قرار دادند و بیش از هر ملت دیگـر در ایـن راه از خـود 
به عبارتی تمدن کهن ایرانی، صمیمیت ایرانیان، انگیزه آنان نسبت به . صمیمیت و اخالص نشان دادند

 سـایر از گـذارتر اثـر نیـز اسـالم انتشار و نشر دراسالم که با فرهنگی غنی این مرز و بوم آمیخته است، 
 لـذا ،)٣٨٧−٣٧٢، ص١٣۶٢مطهـری، ( نمـوده نفـوذ آن در اسـالم کـه بوده هاییملیت و ها فرهنگ
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 هـایمقولـه بنـابراین،. اسـت متفـاوت مسلمان ملل حتی ملل سایر فرهنگ با ما ملی اسالمی فرهنگ
 ایـن نمودن اجرایی برای راهنمایی تواندمی −ایرانی−اسالمی− رویکرد این با سازمانی شهروندی رفتار
 ارائـه مسـتلزم و نیسـت کامـل تنهـایی بـه الگـو این البته. باشد کشورمان های سازمان در ها رفتار نوع
 الگـویی ارائـه و یکـدیگر بـا آنهـا مقایسـه و دیگر محققان و اندیشمندان سوی از چنینی این های الگو
 خبرگـان از نظرخـواهی شـود انجام است الزم تحقیق این ادامه در که کاری. است زمینه این در جامع
 تحقیـق انجام سپس و آنان نظرات از استفاده با الگو اصالح و تکمیل و حاضر تحقیق الگوی زمینه در

  .است بیشتر زمان تخصیص مستلزم امر این که ،باشدمی مذکور الگوی اساس بر میدانی
  

   تحقیق های محدودیت. ٧

 در منـابع و مقـاالت کمبـود دیگـر، محدودیت و بوده تحقیق این محدودیت ترین مهم زمان بحث
 مفـاهیم و مقولـه مقایسه جهت ایرانی اسالمی رویکرد با سازمانی شهروندی رفتار مدل ارائه زمینه

  .آنهاست با تحقیق این شده استخراج
  

  هاشنهادیپ. ٨

 :شود یم شنهادیپ یسازمان یشهروند رفتار ژهیو به یرفتار مباحث نهیزم در مند عالقه محققان به
آن  و بپردازنـد کشـور یفرهنگ یها یژگیو به توجه با یبوم یها مدل ارائه جهت قیتحق به) الف

   ؛کنند سهیمقا کشور یبوم یها مدل ریسا و حاضر قیتحق در شده استخراج میمفاه و هامقوله بارا 
 یهـا مـدل از کشـورها، ریسـا شـمندانیاند از سوی شده ارائه یها مدل از استفاده یجا به) ب

 ؛کنند استفاده یدانیم قاتیتحق در شده ارائه یبوم
 افـراد تیوضـع از شده، ارائه یبوم یها مدل از استفاده با دشو یم شنهادیپ ها سازمان رانیمد به
گاه ییرفتارها نیچن بروز لحاظ به خود سازمان  را رفتارها نوع نیا بروز در اثرگذار عوامل و یابند یآ

 .شناسایی کنند
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