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Abstract
Today, human life is tied to a variety of organizations. Achieving comfort and
well-being in life depends on the proper functioning of organizations. One of the
main obstacles to achieving this is the growing administrative Corruption. Certainly,
the creation of an ethical organization can be of great help in resolving this problem.
Since one of the main goals of the mission of the Prophet of Islam is to complete the
virtues of morality among the people and there are many verses with moral themes,
we decided to design a model of organizational ethics based on selected verses of
the Holy Quran. This study was conducted by qualitative research method of
inductive content analysis on the verses of six surahs of Maeda, Yusuf, Noor, Esra,
Ahzab, and Hojorat. The results of the study show a focus on individual
characteristics (sustainability, courage and resourcefulness), social norms
(consultation, appreciation), and organizational policy (training, organizational
support, justice, planning, meritocracy, Supervision) can have positive personal
(economic maturity, responsibility, piety, self-reliance) and social (proper
companionship, cooperation and interaction, security) effects. Thus, paying attention
to the categories of this model can reduce corruption in organizations. Researchers
interested in this field are suggested to implement the designed model in
organizations and evaluate the results of its implementation by quantitative methods.
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چكيده
امروزه زندگی انسانی به انواع سازمانهای گوناگون گره خورده است .تحقق آسایش و رفاه در زندگی منوط
به عملکرد صحیح سازمان ها است .یکی ازموانع اساسی در تحقق این امر ،رشد فزاینده فساد اداری است .مسلماً
ایجاد سازمان اخالقی میتواند به رفع این معضل کمک شایانی کند .از آنجاکه یکی از اهداف اساسی بعثت پیامبر
اسالم

(صلیاهلل علیه و آله)

تکمیل مکارم اخالق در بین امت بوده و آیات فراوانی با مضامین اخالقی وجود دارد ،بر آن

شدیم تا الگوی اخالق سازمانی مبتنی بر آیات منتخب قرآن کریم را طراحی کنیم .این مطالعه با روش تحقیق
کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرائی بر روی آیات شش سوره مائده ،یوسف ،نور ،إسراء ،احزاب ،و حجرات
صورت گرفت .نتایج مطالعه نشان میدهد تمرکز بر ویژگیهای فردی (پایداری ،شجاعت و تدبیر) ،هنجارهای
اجتماعی( مشورت ،قدرشناسی) ،و خطمشی سازمانی(آموزش ،حمایت سازمانی ،اجرای عدالت ،برنامهریزی،
شایستهساالری ،نظارت) میتواند باعث آثار مثبت فردی(بلوغ اقتصادی ،مسئولیتپذیری ،تقوا ،اعتماد به نفس) و
اجتماعی(معاشرت صحیح ،همکاری و تعامل ،امنیت) شود .بدینترتیب توجه به مقوالت این الگو میتواند
اثرمثبتی بر کاهش فساد اداری در سازمانها داشته باشد.
كليدواژهها :اخالق سازمانی؛ مدیریت اسالمی؛ قرآن کریم؛ تحلیل محتوای کیفی؛ کاهش فساد اداری.
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مقدمه
امروزه جنبه های مختلف زندگی بشری ،در راستتای سبتر رهتاه سامتس ،دستتخوال تو
عظیمی شده ،اما آنچه دیده میشود نه نها ایجاد آرامش و آسایش سامس در زندگی نیبت؛ بلکته،
همچنان مشکال عدیدهای در مام جنبته هتای زنتدگی هتردی و اجتمتاعی اهتراد دیتده متیشتود
بدین ر یر ،نقشِ مهم علوم اجتماعی در حتس مشتکال اهتراد ،در سنتار فیشترهتهتای روزاهتنون
کنولوژیکی ،بهخوبی بهچشم میخورد از آنجاسه بخش عمدهای از مبائس زندگی با سازمانها و
ادارا عجین است ،حس مشکال سازمانی می واند در ساهش این مشکال مؤثر واقع شود علوم
رهتاری به عنوان بخشی از علوم اجتماعی ،سمک شایانی در درک ص یح رهتار سارسنتان و ریشته-
یابی ببیاری از مشکال سازمانی داشتهاست
یکی از مباحثی سه در سالهای اخیرمورد وجه دانشمندان علتوم رهتتاری قرارگرهتته ،مو تو
اخالق سازمانی است

رور ی سه م قق را به طراحی الگوی اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن سریم

سوق داد ،این مبأله بود سه با وجه به حکومت استالمی ایتران و قتوانین حتاسم در سشتور ،ماننتد؛
هرمتتان هشتتت متتادهای رهبتتری در جهتتت مبتتارزه بتتا هبتتاد در نظتتام اداری و اقت تتادی سشتتور امام
خامنه ای ،) 1380 ،قوانین مجازا اسالمی ،مجازا اِعمال نفوذ برخالف حتق و مقتررا قتانونی،
شدید مجازا مر کبین ار شاء ،ممنوعیت

دی بیش از یک شغس ،رسیدگی به خلفتا اداری،

و ار قای سالمت اداری قلیفور ،)347 :1392 ،همچنان هباد اداری در سازمانهای ایران مشهود و
است براساس شاخص ادراک هباد 1سه در بین  180سشور ارزیابی و ر بهبندی بتهصتور ستا نه
صور متیگیترد ،ایتران در ستال  2020نمتره  25و تیح :سشتورها بتا نمتره  50بته فتایین ،جتنء
سشورهای با هباد زیاد و با نمره  50به با جنء سشورهای دارای هباد ستم ،در سیبتتم اداری قترار
میگیرند) و ر به  149را در بتین  180سشور و تیح :هرچته ر بته بتا ر باشتد دارای هبتاد اداری
بیشتتتر استتت) دریاهتتت ستتردهاستتت گتترف ستتدراف4: 2005 ،2؛ ستتایت ستتازمان شتتفاهیت
بینالملس )2020،3حباسیت مو و برای ایران ،بهعنوان نها نمونه عملیِ نظریه دولتت -متههر،
سه در آن ،نظام براساس ارزالهای دینی بناشده و مشروعیت آن بر فایته باورهتای متههبی متردم
)1. Corruption Perception Index (CPI
2. Graf Lambsdorff
)3. Transparency International (TI
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فیرینیشده ،طبیعتاً دوچندان میشود خداد حبینی و هرهادینژاد)38 :1380 ،
نیکفور و همکاران  )1395فیادهسازی اخالق سازمانی را عامس ساهش هبتاد اداری متیداننتد
نیکفور و همکاران )93 :1395 ،آنچه م قق را به انجام این مطالعه متوجه ساخت ،این مبئله بود
سه علیرغم اهنایش مکانینمهای مبارزه با هباد اداری اعتم از قتانونگتهاری و برختورد قئتائی بتا
مفبدین ،همچنان شاهد و عیت نامناسبی از ل اظ شیو هباد اداری در سازمانهتا هبتتیم جهتت
اصالح نظام اداری منطبق با اهداف سالن جمهوری اسالمی ،زم است قیقا بیشتتری صتور
گیرد مبلّماً رهع هباد اداری ،سمک هناینتدهای بته بتریعِ بهترهوری عملکترد ستازمانهتا خواهتد
داشت از آنجا سه سطو ی  ) 1393عدم فایبندی به قواعتد قتوا در ستازمان را عامتس هبتاد اداری
مطرح سرد سطو ی ،) 67 :1393 ،به طراحی الگوی اخالق سازمانی مبتنی بر آیتا منتختر قترآن
سریم فرداختیم
از مهم رین عالیم دین مبین اسالم برای بشریت ،آموزالهاى اخالقى است در قرآن ستریم بته
وهور آیا ى با مئمون اخالقى -ربیتى وجود دارد یکی از مهم رین اهداف بعثت فیتامبران؛ نسیته
نفوس از بیماریهای روحی است إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُ َمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ :همانا برای کمیس مکارم اخالق
مبعوث شدم بیهقی1424 ،؛ ج 10ص ))192با استتعانت از ایتن هتدف ختاص بعثتت متی توان در
راستای ساهش هباد اداری در سازمانها نقش ایفا نمود

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
مبانی نظری
اختتالق مجموعتته ای از بایتتدها و نبایدهاستتت ،و جتتنء هطریتتا و بتتدیهیا عقلتتی بشتتر استتت
مشایخی )38: 1390،مبانی خداشناسی ،جهتانشتناختی ،و انبتانشتناختیِ مکتتر استالم ،فیونتدی
اجتنابنافهیر بین اخالق وسار نشان میدهد فورمجرب و همکاران)151 :1399 ،
اخالق در م یط سار به چهتار نتو قبتیم متیشتود -1 :اختالق حرهتهای؛  -2اختالق اداری؛
 -3اخالق ساری؛  -4اخالق سازمانی اخالق حرههای استتانداردهای ستاری استت زبتانی شتادباد،
حبنی ،و قاسمزاده ،)55: 1396 ،و به بررسی عوامس قویتسننده عملکرد حرههای میفردازد باقی
ن رآبادی )76 :1393 ،اخالق اداری بخشنامههای اجرایتی در ستار و سیبتتم بوروسراستی اداری
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بههمراه دستورا خشک و غیرقابسانعطاف سوفر ،)400 :2004 ،1و بعنوان فکتر اخالقتی در ستار
شناخته میشود چابن )277 :2011 ،2زلو زولنای )2013 3اخالق سازمانی را مجموعهی ارزال-
های شناختهشده در م یط سار میداند جیون )30 :2013 ،4مطالعا م دود و ابهاما هتراوان در
زمینه اخالق سازمانی مببر این مطالعه شد

پيشينه پژوهش
انبان نها موجودی است سه به اذن خدا ،اختیار معماری شخ تیت ختویش را دارد ،و مرهتون
خ ال خوب و بد خویش است انبان دارای جنبههای گیاهی ،حیتوانی ،و ملکتو ی استت ،و قهتراً
برای دبیر این جها  ،نیازمند قانون است هویت حقیقی جامعه ،هویت اخالقی آن است؛ یعنی در
واقع سازهی اصلی برای یک اجتما  ،شاسلهی اخالقی آن جامعته استت و همتهچیتن بتر م تور آن
شکس میگیرد امام خامنهای )1383 ،جدول شماره  )1خالصهی مطالعا ی استت ،سته مخت تاً در
زمینه اخالق سازمانی به ر یر قتدمت زمتانی و براستاس متغیرهتای متورد بررستی ،روال مطالعته و
نتایجی سه سبر سردهاند ،جمعآوری شده است
جدول .1پیشینه مطالعات اخالق سازمانی (سیمز 495 :1991؛ وایت و الم 38 :2000؛ مقیمی 71 :1387؛ غالمی 77 :1388؛
قنبری 116 :1393؛ کاظمی و همکاران 54 :1393؛ پاساردیکارد 2 :2016؛ قابزلو و نادری )4 :1395

ردیف

نویسنده و
سال مطالعه

متغيرهای مورد بررسی
عنوان مطالعه

در زمينه اخالق
سازمانی

روش تحقيق
مورد استفاده

مهارتها ،کسب دانش،
1

سیمز

5

ایجاد اخالق
سازمانی

نتایج مطالعه

اهمیت نهادینهسازی

خالقیت ،جدیت در کار،

تحقیق کیفی به

اخالق سازمانی و

سیستم پرداخت و پاداش،

روش تحلیل

توصیههای کوتاه و

امنیت شغلی ،وفاداری در

محتوایی

بلندمدت جهت

سازمان

پیادهسازی

1. Cooper
2. Chabon
3. Laszlo Zsolnai
4. Jeon
5. Sims
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روش تحقيق
مورد استفاده

مدل فراساختاری

نیازهای فردی ،قوانین و

تحقیق کیفی به

سیستمهای اخالق

مقررات سازمانی ،موقعیت

روش تحلیل

سازمانی

شغلی ،جو سازمانی

محتوایی

نتایج مطالعه
توصیه یک فرایند
متوالی زیربنایی برای
نهادینهسازی رفتار
اخالقی

نگرش ،توکل ،تقوا ،صبر،
غیرت ،شجاعت،
راستگویی ،امانتداری،
رازداری ،ایثار ،تعادل،
مسئولیتپذیری،
اخالق سازمانی:
جوهره فرهنگ
سازمانی کارآمد

قدرشناسی ،تواضع،
نیکوکاری ،قناعت،
سخاوتمندی ،حسنظن،
احتیاط درکار ،پوزشطلبی،

تحقیق کیفی به

طراحی مدل فرهنگ

روش تحلیل

اخالقی مبتنی برمتون

محتوایی

دینی اسالم

مهربانی ،امدادگری ،عدالت-
گری ،مشورت با خردمندان،
حمایت از همکاران ،پرهیز
از رابطهگرایی ،ارزشهای
بنیانگذاران ،فلسفهسازمان
اخالق سازمانی:
مشکالت ،موانع و
راهکارها

امانتداری ،خدمتگذاری،
مسئولیتپذیری ،بردباری،
مهرورزی ،دادورزی،
انضباطکاری

شناخت عوامل مؤثر
تحقیق کیفی به

اخالق سازمانی و

روش تحلیل

ارائه راهکارهای

محتوایی

عملیاتی مدیریت
اخالق

اخالق شخصی،
رابطه بین اخالق

خودشناسی ،خودکنترلی،

سازمانی با نهادینه-

مقرّرات سازمانی ،فرهنگ

سازی رفتار

سازمانی ،ساختار سازمانی،

شهروندی

دولت ،شرایط اقتصادی،

تحقیق کمی به
روش
پرسشنامهای

تأیید رابطه مثبت بین
اخالق سازمانی و
مؤلفههای رفتار
شهروندی سازمانی

محیطکار ،محیط بین الملل
1. White & Lam

 / 10نشریه علمی مدیریت اسالمی

ردیف

نویسنده و
سال مطالعه

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400

متغيرهای مورد بررسی
عنوان مطالعه

سازمانی
واکاوی عوامل

6

مؤثر بر اخالق

کاظمی و

سازمانی با استفاده

همکاران

از مدلیابی معادله
ساختاری
ارزیابی اخالق

7

پاساردیکار

1

و همکاران

در زمينه اخالق

سازمانی و رضایت
شغلی براساس
تعهد شغلی

انگیزش ،تعهد ،شناخت،
فرهنگ سازمانی ،عدالت
سازمانی ،مدیریت ،برنامه-
هایآموزشی

روش تحقيق
مورد استفاده

نتایج مطالعه

تحقیق کمی به

تعیین شش عامل

روش

مؤثر بر اخالق

پرسشنامهای

سازمانی

باورهای اخالقی فرد،

تحقیق کمی به

خصوصیات دموگرافیک،

روش

اعتماد سازمان به کارکنان

پرسشنامهای

تأثیر اخالق سازمانی
بر تعهد سازمانی،
تعهد عاطفی و
رضایت شغلی

سعهصدر ،ترک تکبّر،
مسئولیتپذیری،
امانتداری ،مهرورزی،

8

بررسی منشور

فروتنی و نرمخویی ،چشم

قابزلو و

اخالقیات سازمانی

پوشی از لغزشها ،عدالت

تحقیق کیفی به

نادری

با بهرهگیری از

سازمانی ،صداقت و

روش هرمنوتیک

کالم معصومین

(ع)

صراحت کار،

خودسازی پیشنیاز
اخالق سازمانی،
اصول اخالق سازمانی

خدمتگذاری ،مدارا با
کارکنان ،وفای به عهد،
وقتشناسی

همانطور سه فیش از این مطرح شد اخالق سازمانی با در برداشتتن اختالق ستاری ،حرهتهای و
اداری و با اسید بر نقش هرد در فیادهسازی اخالق بهعنوان مو و اصلی مطالعه استت امتا آنچته
بهو وح در مطالعا جدول شماره  )1دیدهمی شتود؛ عتدم وجتود عریتف جتامع و دقیتق اختالق
سازمانی بود به همیندلیس ،در این مطالعه با شریح اخالق سازمانی ،الگویی بومی جهت فیادهسازی
در ایران طراحی شد
1. Pathardikar
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روش پژوهش
مطالعه حا ر از ل اظ فیاز فژوهش ،دارای فارادایم هلبفی است؛ زیرا بتهدنبتال شتریحِ هلبتفیِ
اخالق سازمانی در بین آیا قرآن سریم است جهتگیری فژوهش ،وسعهای است؛ زیرا بهدنبتال
وسعه و اهنودن علم است ف ژوهش بتا رویکترد استتقرائی صتور گرهتت؛ زیترا از بررستی متتون
موجود و شواهد م داقی به دنبال سشف یتک نظریته نهتایی استت روال مطالعته سیفتی مبتنتی بتر
بررسی ستابخانهای است استرا ژی آن ،لیسِ م توایِ سیفیِ استقرائی است داناییهر و همکاران،
)1 :1394
جهت ایجاد واهقنظر بین قرائتهای مختلتف در دیتن استالم ،از قترآن بتهعنتوان مهتم ترین و
موثّق رین منبع استفادهشد

لیس م توای سیفی ،به فژوهشگر اجازه متیدهتد اصتالت و حقیقتت

داده ها را ذهنی ولی با روشی علمی فبیرسند از طریتق هرآینتد سدبنتدی نظتاممنتد ،عینیتت نتتای
ئمین میشود ایتن هرآ ینتد بتیش از هتر چیتن مرهتون خالقیوتت فتژوهشگتر استت و دستتاوردی
من

ربههرد است ابتدا لیس دادهها با خواندن مکرّر متن وغوطهور شدن در آنهتا جهتت یتاهتن

یک درک سلی آغاز می شود ،سپس متون سلمه به سلمه خوانده ا سدها استخراج شود این هرآیند
بهطور فیوسته از استخراج سدها تا نتامگتهاری آنهتا تداوم متییابتد بعتد از آن ،ستدها براستاس
فاو ها و شباهتهایشان دستهبندی متیشتوند و در فایتان بتهازای هتر مفهتوم ،شتواهدی از متتون
نقسقول خواهد شد هیبه و شانون )1281 :2005 ،1نهایتاً با سدگهاری و مقولهبندی الگتوی نهتایی
حاصس میشود قائدی و گلشنی )69 :1395 ،مراحس اجرائی در شکس شماره  )1آمد:

شکل  . 1مراحل اجرائی طراحی الگوی اخالق سازمانی براساس آیات قرآن کریم
1. Hsieh & Shannon
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از طریق سه روال ،جامعه ی مطالعه مشخص شد؛ در مرحله اول ،با نه نفر از خبرگان علوم دینی
و مدیریتی م احبه 1و سوال شد «چه سورههایی بیشترین مباحث اخالقی را دارند؟» در مرحله دوم،
مامی مقا

هارسی قرآنی در زمینه اخالق بررسی شد در مرحله سوم ،سه فبیر فرساربرد نتور،

المینان و نمونه) بررسی شد ،ا سورههایی سه بیشترین مباحث اخالق هتردی و اجتمتاعی را دارنتد

2

مشخص شود نهایتاً شش سوره حجرا  ،احناب ،اسراء ،یوسف ،نور ،و مائده انتخاب شد
3

مجموعاً  497آیه در این شش سوره بررسی شد هر آیه با سمک سامانه «فایگاه جامع قرآنتی »
زیر مجموعه مرسن قیقا سامپیو ری علوم اسالمی ،در  17فبتیر موثتق هتمچتون نمونته ،نتور،
المینان ،فر ویی از قرآن ،ساشف ،و احبنال دیث به روال استقراء ام بررسی و هیشبرداری شد
برای عیین ابعاد اخالق سازمانی  64آیه از مجمو آیا شش سوره ،بررسی شد ریشه سلما
مر بط در مفردا راغر خُلق ،خ ل ق ،سازمان ،اداره ،مدیر ،اخالق) مشتخص اصتفهانی:1392،
 )323وآیا و رجمهها در فر ال جامع علوم و معارف قرآن 4بررسی شد
در فیشایندها و فیامدها ،مام آیا بدون نمونهگیری بررستی شتد هتر آیته بتههمتراه رجمته و
فبیر آن در سامانهی مربوطه جهتت استتخراج نکتا سلیتدی اخالقتی و هتیشبترداریهتای زم
موشکاهی شد نهایتاً  828جمله سلیدی استخراج گردید
اعتبارسنجی مطالعا سیفی ،برای شفافسازی ،ههم و استتنبا حالتتهاستت در ایتن هرآینتد
نقش م قق و منابعی سته مطالتر از آنهتا استتخراج متیشتود ،ببتیار مهتم و حیتا ی استت گتس-
اهشانی )598 :1387،منابع موثق و معتبر و دست اول ،سفایت منابع را میرستاند و بتر میتنان اعتبتار
میاهناید مقو

اولیه ،ثانویه و گنارهها از منابع دست اول یعنی قرآن و ستر فاسیر و مشور با

اسا ید خبره استخراج گردید مشور های ساهی در رابطه با منابع و ن وه عملکرد مطالعه ،صتور
گرهت و با سدگهاری ،موارد استخراج و در اختیار استا ید قترار گرهتت تا نظترا ختود را اعتالم
نمایند سدگهاریها بازبینی شد در هاصله زمانی مشخ ی ،مجدداً از آنها نظرخواهی شد

 1معیار انتخاب اسا ید -1 :خ ص ِعلمی مدیریت یا جربهی فبت اجرایی مدیریت؛  -2خ ص در زمینه قرآنفژوهی
 2شأن ننول سور مدنی در زمان شکیس حکومت اسالمی بوده ،و بیشترین مو وعا این سور ،اخالق اجتماعی است
3. https://quran.inoor.ir
4. http://www.maarefquran.com

طراحی و تبیین الگوی اخالق سازمانی از منظر قرآن کریم

13 /

یافتههای پژوهش
طراحی الگو در سه مرحله انجام شد:
 -1عیین ابعاد اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن؛
 -2عیین فیشایندها و فیامدهای اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن؛
 -3اعتبارسنجی نتای

ابعاد اخالق سازمانی مبتنی بر آیات قرآن كریم
بررسی لغوی سلما مر بط با اخالق و سازمان در  64آیه ،از بین آیا شش ستورهی منتختر
صور گرهت با مطالعه فاسیر و هتیشبترداری 270،جملته سلیتدی استتخراج شتد ایتن جمتال
براساس قرابت معنایی و اشتراسا در  59مفهوم سلیدی دستهبندی شد با بررسی مکترّر متتون17 ،
مقولهی اولیه و  4مقولهی ثانویه و  2مقولهی اصلی استخراج شد
جدول شماره  )2مجمو سدگهاریها و طبقهبندیها را بهطور اخت اری ،نشان میدهد
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جدول  .2طبقهبندی ابعاد اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن کریم
ابعاد اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن كریم
بعد فردی
رفتار فردی

بعد اجتماعی
تصميمات سازمانی

باور و اعتقاد فرد

تعامالت بين فردی

مقوله

ترجمه آیه

مقوله

ترجمه آیه

مقوله

ترجمه آیه

مقوله

اوليه

منتخب

اوليه

منتخب

اوليه

منتخب

اوليه

ترجمه آیه منتخب

اى اهل ایمان! هر کس
از شما از دینش برگردد
 ،خدا بهزودى گروهى

اى اهل ایمان! از
خدا پروا کنید و
وفای به عهد

تقوا

قراردادها وفا
کنید .مائده ()1

1

بجویید؛ در راه
او جهاد کنید تا
رستگار شوید.
مائده ()35

حسن خلق و مدارا

به همه

تقرّب بهسوى او

براى کشتن من

دوست دارد ،و آنان هم

دستت را دراز

خدا را دوست دارند؛ در

کنى ،من براى

برابر مؤمنان فروتنند ،و

کشتن تو دستم
را دراز نمىکنم؛
زیرا از خدا

شایستهساالری

اى اهل ایمان!

وسیلهاى براى

مسلماً اگر تو

را مىآورد که آنان را

در برابر کافران
سرسخت ،همواره در
راه خدا جهاد میکنند ،و

پروردگار

از سرزنش هیچ

جهانیان

سرزنشکنندهاى

مىترسم .مائده

نمىترسند این فضل

()28

خداست که به هر کس
بخواهد مىدهد؛ و خدا
بسیار عطاکننده و
داناست .مائده ()54

 1زم به ذسر است در هیه این جدول ابتدا جمال

سلیدی از فاسیر مرجع استخراج و طبق هراوانی کرار مو وعا  ،به مفاهیم

سلیدی بدیس شد و سپس در مراحس سدگهاری به مقوله اولیه بدیس گردید ،بنابراین آیه منتخر مبتقیماً به مقوله اولیه اشاره ندارد
ولی در مفاهیم و جمال سلیدی سامالً م داق دارد نویبنده)
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ابعاد اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن كریم
بعد فردی
رفتار فردی

بعد اجتماعی
باور و اعتقاد فرد

تصميمات سازمانی

تعامالت بين فردی

آنها گفتند :ما
ایمان آوردیم

صبر و استقامت

ایمان به خدا

است.إسرا ()9

بگویید :اسالم
آوردهایم؛ زیرا
هنوز ایمان در

گذشت و عفو

پایدارتر

نیاوردهاید ،بلکه

مالمت و

دلهایتان وارد

سرزنشى بر شما
نیست ،خدا شما

مشورت

قرآن ،بدانکه

بگو :ایمان

امروز هیچ

هنگامىکه براى برخى
از کارهایشان از تو
اجازه می خواهند ،به هر
کدام از آنان که خواستى

را مىآمرزد.

اجازه بده .نور ()62

یوسف ()92

نشدهاست.
حجرات ()14
و گفت :اى
پسرانم! از یک
در وارد نشوید
بلکه از درهاى

عدم فزونطلبی و برتریجویی

جمعى نیرومند

حادثهاى را که از

هستیم دوست
داشتنى ترند

توکل به خدا

پدرمان از ما که

نمیتوانم هیچ
سوى خدا براى
شما رقمخورده

قطعاً پدر ما در

از شما برطرف

گمراهى

کنم ،حکم فقط

آشکارى است.

ویژۀ خداست،

یوسف ()8

بر او توکل
کردهام ،و توکل
کنندگان باید به
خدا توکل کنند.
یوسف ()67

تعاون وهمکاری

برادرش نزد

شوید ،و البته من

سخن درست و
استوار گویید.
احزاب ()70

وحدت فرماندهی

گفتند یوسف و

متعدد وارد

با خدا معبودى دیگر
قرار مده که نکوهیده و
رانده در دوزخ افکنده
شوى .إسراء ()39
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ابعاد اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن كریم
بعد فردی
رفتار فردی

بعد اجتماعی
باور و اعتقاد فرد

و چون به انسان
نعمت ارزانى
عدم تکبر و غرور

میکند و چون
آسیبى به وى
رسد نومید
مىگردد .إسرا
()83

رسول اوست و

بپرهیزید؛ زیرا

مؤمنانى که
نماز

پهلو تهى

فقط خدا و

گمانها

همواره نماز را
برپا میدارند و
در حال رکوع

برخى از
گمانها گناه
است ،و تفحص

گواه به عدل و داد
باشید و نباید دشمنى با
عدالتجویی

مىگرداند و

سرپرست شما
عدم تجسس و عیبجویی

داریم روى

تعامالت بين فردی
از بسیارى از

تصميمات سازمانی

زکات میدهند.
مائده ()55

()12

دارد که عدالت نورزید؛
عدالت کنید که آن به
پرهیزکارى نزدیکتر

و پىجویى
نکنید ،حجرات

گروهى شما را بر آن

است و از خدا پروا
کنید .مائده ()8
اگر آنان که در مدینه
امنیت

شایعه پخش مىکنند باز
نایستند ،هرجا که دیدید
باید به قتل برسند.
احزاب ()61

ابعاد اخالق سازمانی قرآنی شامس دو بعد اصلی؛ هردی و اجتماعی است بعد هردی یعنی اهراد با
برخی از خ وصیا رهتاری ،از هئای خارج از م یط اداری یعنی خانواده ،جامعه و حتی وارث،
وارد سازمان می شوند این خ وصیا در عملکرد سازمانی اهراد اثر دارد در استخدام با وجته بته
این شاخصها و ارزیابی جویندگان سار می وان اهترادی متناستر بتا ارزالهتا و اهتداف ستازمانی
استخدام نمود سلوک و منش هر هرد نقطه آغازین برای ایجاد ار با و عامس وی با م تیط بیترون
وآینه مام نمای یاهته ها و باورهای هرد است باور رهبران اسالمی این است سه ا اصتالح و توول
در برخوردها و رهتارهای انبان صور نگیرد ،امکان غییر و نوسازی جامعه نیبت إِنَّ اللّهَ َ یُغَیِّترُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُبِهِمْ؛ در حقیقت خدا حال قومى را غییر نمىدهد تا آنتان حتال ختود را
غییر دهند،آیه 11سوره رعد) عطاران طوسی )34 :1390 ،این بعد شامس دو مقوله ثانویه؛  -1رهتار
هردی -2 ،باور و اعتقاد هرد است رهتار هردی یعنی خ وصیوا ی سه در بین اهراد متفتاو استت ،و
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از نگرال ،احباسا  ،ادراسا  ،و وانتاییهتای اهتراد سرچشتمه متیگیترد ر تائیان)37 :1394 ،
مقو

اولیه رهتار هردی شامس؛  -1وهای به عهد  -2صبر و استقامت  -3عدم هنونطلبی و بر ری-
اولیه باور و اعتقاد شامس؛  -1قوا  -2ایمان بته ختدا -3

جویی  -4عدم کبر و غرور است مقو

وسس به خدا  -4نماز است جدول شماره  )3و ی ا مخت ری در رابطه با مقو

میباشد

مقوله اصلی دوم؛ بعد اجتماعی به مفهوم ن وه برخورد و عملکرد با دوستان ،همکاران ،مدیران،
و ارباب رجو است در سازمانها حجم عظیمِ عار ا  ،از ن وه غلط برخورد بتین اهتراد حاصتس
میشود این مقوله شامس؛  -1عامال بتین هتردی و -2

تمیما ستازمانی استت عتامال بتین

هردی روابطی است سه بتی ن اهتراد وجتود دارد بته بررستی ن توه عملکترد هترد بتهطتور رستمی یتا
غیررسمی می فردازد و در رهتار و

میما هردی نقش حیا ی دارد مقتو

اولیته آن شتامس-1 :

حبن خلق و مدارا -2گهشت و عفو  -3عاون و همکاری  -4عدم جبوتس و عیترجتویی استت
میما سازمانی شامس آئیننامههتا و

تمیما ی استت سته در بختش عملکترد ستازمانی وستط

مبئولین سازمان ا خاذ متیشتود ایتن مقولته شتامس؛  -1شایبتتهستا ری  -2مشتور  -3وحتد
هرماندهی  -4عدالتجویی  -5امنیت است جدول شماره  )3عریف مخت ری از آنهاست
جدول  .3تعاریف مقوالت اولیه در ابعاد اخالق سازمانی برگرفته از آیات قرآن کریم
تعاریف

مقوالت

پایبندی به سازمان است ،که در رفتارسازمانی پیشرفته از مهمترین عواملل سلرمایه اجتملاعی
وفای به عهد

است (سیدنقوی .)155 :1396 ،ایمان ،ضامن وفای به عهد است (کهنوجی و کامیلاب:1398 ،
 .)96از پیامبر(صلیاهلل علیه و آله)روایتشده که آنکه به خدا و روز جزا ایمان دارد ،بایلد بله وعلده
خود وفا کند (کلینی :1365 ،ج  2ص .)364

رفتار فردی

صبر و استقامت

عدم فزونطلبی و
برتریجویی

عدم تکبر و غرور

در سیستم اداری صبر در برابر نامالیمات و دفع عجله در تصمیمات و قضاوتها بسیار مهلم
است و عدمتوجه به آن منشاء اختالفات و تعارضات فراوانی میشود (عطاران.)42 :1390،
برتری جویی باید با شایستگی باشد تا تفاوت منطقی باشد ،اما حالت رذیله آن که نتیجه غرور
و حسادت است؛ فرد دنبال تبعیض و برتری ظالمانه است که منجر به کینه میشلود (قرائتلی،
 :1388ج  4ص .)162
بر تر دانستن خود از دیگران و خوار و حقیر دیدن دیگران است (اصفهانی )300 :1392 ،و بلر
نحوه رفتارشان تأثیر دارد.
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مقوالت
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تعاریف
ضمیر بیدار به حق و نگهدار حریم است و اثر آن هملاهنگى قلواى نفسلانى و ظهلور فضلائل
خُلقى مانند علدالت و عفلت و شلجاعت ملىباشلد (طالقلانی :1389 ،ج  1ص  .)50دو واژه

تقوا

خودکنترلی و تقوا باهم فرق دارد؛ خودکنترلی ،تالش افراد بلرای پیشلبرد اهلداف و افلزایش
کارایی است .اما تقوا ،ملکه نفسانی است که موجب میشود انسلان در برابلر خلدا بلا رفتلار
اختیاری از عملکرد خود محافظت کند.کسیکه متقی باشد قطعاً خودکنترل نیز هست (رفیعی،
غفاری ،و کریمی.)54 :1399 ،
ایمان واقعی باعث احساس وظیفهشناسی و افزایش تعهد شخص به انجام کار ملیشلود .فلرد

باور و اعتقاد

ایمانبهخدا

مؤمن همواره خود را در معرض بازخواست الهلی ملیبینلد( .روابلط عملومی سلازمان املور
استخدامی.)16 :1364 ،
نوعی رابطه با خداست ،که از باور قلبی به قدرت ،حکمت ،رأفت ،و شفقت خلدا سرچشلمه
می گیرد ،و در همه حرکات خود حضور خدا را میبیند (بهشتی و نودهی؛ .)86 :1396دپیامبر

توکلبهخدا

اکرم(صلیاهلل علیه و آله) میفرمایند؛ «شتر را پایبند بزن ،و توکل بلر خلدا کلن -عقللهلا و توکلل»
(کاشانی :1379 ،ج  7ص  )426؛ یعنی اول اسباب طبیعی را بههمراه علم و عقل بهکلار بنلد،
سپس اعتقاد داشته باش که همه اسباب ،تحت مالکیت خداست.

نماز
حسنخلق ،مدارا

نوعی یادآوری و زمینه رشد معنوی و محو سیئات از قلوب افراد است .اعالم بندگى در برابر
خداست ومانع ظلمپذیری میشود (روابط عمومی امور استخدامی.)20 :1364 ،
زیبایی و نیکویی سجیه است (پسندیده.)69 :1391 ،
گذشت از اشتباه خلاطی و چشلمپوشلی از گلرفتن انتقلام ،بلا وجلود داشلتن قلدرت اسلت

تعامالت بینفردی

گذشت ،عفو

(توحیدیفرد و نوری .)2 :1394 ،برخی اتفاقات غیرعمد قابل اغماض هست ،ولی اگر تکرار
بیش از حد و یا تعمد باشد ،قابلبخشش نیست و برخورد جدی میطلبد.

تعاون و

نیل به اهداف در سایه رفع تعارضات با تعامل و همکاری بین افراد رخ ملیدهلد (طباطبلایی،

همکاری

 :1382ج  5ص .)257

عدم تجسس و
عیبجویی
تصمیمات سازمانی

شایستهساالری
مشورت
وحدتفرماندهی

شناسایی بهصورت پنهانی است (اصفهانی .)231 :1392 ،عیبجویی و یافتن ایرادات اخالقلی
افراد و با ریختن آبرو از طریق اشاعه مسائل است.
انتخاب درست کارمند براساس توانمندیهای معنوی ،علمی و فنی ،اجرایلی و تجربله کلاری
است (رحیمی.)45 :1390،
تبادل نظر با کارکنان درگیر درکار است .امام علی (ع) میفرمایند  «:پیش از هر تصمیم بر انجلام
کار ،مشورت نما و قبل از هر اقدامی ،فکر کن» (آمدی :1410،ج  1ص .)413
اگر فرمانده یک نفر نباشد ،هرج و مرج رخ میدهد ،و کارمند نمیداند از کجا دستور بگیرد و
به چه کسی پاسخ دهد (اعرابی.)297 :1391 ،

طراحی و تبیین الگوی اخالق سازمانی از منظر قرآن کریم

مقوالت
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تعاریف
انصاف داشتن و قرار دادن هر چیز در جای خود است (عطلاران طوسلی .)142 :1390 ،املام

تصمیمات سازمانی

عدالتجویی

صادق (ع) میفرماید :عدالت شیرینتر از عسل و نرمتلر از کلره و خوشلبوتر از مشلک اسلت
(کلینی :1365 ،ج  2ص .)147
کارمند حق دارد که در شغل احساس امنیت نماید .ترسلاندن کارکنلان آثلار منفلی بلر رونلد

امنیت

فعالیتها خواهد گذاشت ،موجب دلسردی ،اضلطراب ،علدم دسلتیابی بله اهلداف ملیشلود
(عطاران طوسی.)243 :1390 ،

براساس جدول شماره  )3اخالق سازمانی مبتنتی بتر قترآن ستریم شتامس؛ ارزالهتای هتردی و
اجتماعی مبتنی بر دین مبین اسالم است سه مورد فهیرال از سوی اهراد معترّف ستازمان استت و در
استخدام ،ارزیابی و ار قاء سازمانی مورد وجه قرار میگیرد

شکل .2ابعاد اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن کریم (مفهومشناسی)

پيشایندها و پيامدهای اخالق سازمانی مبتنی بر آیات قرآن كریم
در مرحله دوم طراحی الگو ،فیشایندها و فیامتدها نظتیم گردیتد منظتور از فیشتایندهای الگتو؛
معیارهایی است سه می وان سازمانِ دربردارنتده آن هتا را واجت ِد اختالق ستازمانی مبتنتی بتر قترآن
دانبت ،و فیامدها نین اثرا فیادهسازی اخالق سازمانیِ قرآنی است

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400
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در این مرحله مامی آیا شش سوره منتخر بررسی شد فاسیر منتخر جهت بیین آیا بتا
سمک سامانه قرآنی مطالعه و هیشبرداری شد با بررسی  497آیه به روال استقرائی ام 828 ،جمله
سلیدی استخراج گردید با بررسی مجدد و مشخص سردن قرابت معنتایی 62 ،مفهتوم سلیتدی و30
مقولهی اولیته و  19مقولتهی ثانویته و نهایتتاً  5مقولتهی اصتلی ،در دو بختش فیشتایندها و فیامتدها
استخراج گردید مامی مقو

بههمراه یک آیه منتخر ،در جدول شماره  )4آمدهاست

جدول . 4مقوالت اولیه ،ثانویه و اصلی بههمراه آیات منتخب در تنظیم پیشایندها و پیامدهای اخالق سازمانی
مبتنی بر قرآن کریم
آیات منتخب بهمراه ترجمه

مقوله اوليه

مقوله

مقوله

ابعاد

ثانویه

اصلی

اصلی

أَشحَّةً عَلَیْکُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَیْتَهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ تَلدُورُ أَعْیُلنُهُمْ کَالَّلذی
یُغْشَى عَلَیْه منَ الْمَوْت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوکُمْ بِأَلْسنَةٍ حدَادٍ أَشحَّةً عَلَلى
الْخَیْرِ أُولَئکَ لَمْ یُؤْمنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَکَانَ ذَلکَ عَلَى اللَّله یَسلیرًا (و
چون ترس پیش آید آنان را میبینلی بلهسلوی تلو ملینگرنلد درحلالیکله

عدم ترس

چشمانشان میگردد ،مانند کسی که بی هوشی مرگ او را فلرو ملیپوشلد،

شجاعت

پس هنگامیکه ترس برطرف شود با زبلان تنلد بله شلما آزار ملیدهنلد)..
احزاب ()19
وَقُلْ رَبِّ أَدْخلْنی مُدْخَلَ صدْقٍ وَأَخْرِجْنی مُخْلرَجَ صلدْقٍ وَاجْعَللْ للی ملنْ
بیرون آور )..إسرا ()80
قَالَ رَجُلَانِ منَ الَّذینَ یَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمَلا ادْخُلُلوا عَلَلیْهِمُ الْبَلابَ فَلإِذَا
دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّکُمْ غَالبُونَ وَعَلَى اللَّه فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُلؤْمنینَ (...و اگلر ملؤمن
هستید بر خدا توکل کنید) مائده ()23

حسَابٍ (...تا خدا آنان را بر نیکوترین عملی که انجام داده اند پاداش دهلد،
و از فضلش برای آنان بیفزاید )..نور ()38
وَاعْلَمُوا أَنَّ فیکُمْ رَسُولَ اللَّه لَوْ یُطیعُکُمْ فی کَثیرٍ منَ الْأَمْرِ لَعَنتُّمْ وَلَکلنَّ اللَّلهَ
أُولَئکَ هُمُ الرَّاشدُونَ ( ..اگر او در بسیاری از کارها از شما پیروی کند ،قطعاً
دچار گرفتاری و زحمت می شوید )..حجرات ()7

تالش و
مقاومت
تحلیلگری
و قدرت
تصمیمگیری

تدبیر

حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمَانَ وَزَیَّنَهُ فی قُلُوبِکُمْ وَکَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعصْلیَانَ

غیب

پایداری

یَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَملُوا وَیَزِیدَهُمْ منْ فَضْله وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْلرِ

ایمان به

پیشایندها

ویژگیهای فردی

لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصیرًا (..پروردگارا! مرا به صلداقت وارد کلن و بلا صلداقت

صداقتورزی
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إِلَّا قَلیل (...مرا خبر ده این کسی که او را بر ملن برتلری دادی سلببش چله

موقعیت

بود؟ )...إسرا ()62

اجتماعی

تدبیر

قَالَ أَرَأَیْتَکَ هَذَا الَّذی کَرَّمْتَ عَلَیَّ لَئنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى یَوْمِ الْقیَامَةِ لَأَحْتَنکنَّ ذُرِّیَّتَهُ

حفظ

ثانویه

اصلی

اصلی

ویژگیهای فردی

آیات منتخب بهمراه ترجمه

مقوله اوليه

مقوله

مقوله

ابعاد

وَرَاوَدَتْهُ الَّتی هُوَ فی بَیْتهَا عَنْ نَفْسه وَغَلَّقَت الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْلتَ لَلکَ قَلالَ
مَعَاذَ اللَّه إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوَایَ إِنَّهُ لَا یُفْلحُ الظَّالمُونَ (...یوسف گفت :پناه به

شکرگذاری

خدا ،او پروردگار من است ،جایگاهم را نیکو داشت )...یوسف ()23

قدرشناسی

إِنَّ الْمُسْلمینَ وَ الْمُسْلمَات وَ الْمُؤْمنینَ وَ الْمُؤْمنَات وَ الْقَلانتینَ وَ الْقَانتَلات وَ
الصَّادقینَ وَ الصَّادقَات وَ الصَّابِرِینَ وَ الصَّابِرَات وَ الْخَاشعینَ وَ الْخَاشلعَات وَ
الْحَافظَات وَ الذَّاکرِینَ اللَّهَ کَثیرًا وَ الذَّاکرَات أَعَلدَّ اللَّلهُ لَهُلمْ مَغْفلرَۀً وَ أَجْلرًا

هنجارهای اجتماعی

الْمُتَصَدّقینَ وَ الْمُتَصَدّقَات وَ الصَّائمینَ وَ الصَّائمَات وَ الْحَافظینَ فُلرُوجَهُمْ وَ

فروتنی

عَظیمًا (...و مردان و زنان فروتن..آمرزش و پاداشی بزرگ آماده کرده است)
احزاب ()35
انَّمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّه وَرَسُوله وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَلى أَمْلرٍ جَلامعٍ لَلمْ

پیشایندها

یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذنُوهُ إِنَّ الَّذینَ یَسْلتَأْذنُونَکَ أُولَئلکَ الَّلذینَ یُؤْمنُلونَ بِاللَّله
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ (...و هنگامیکه بر سر کار مهمی با پیامبر باشند تلا

مشاوره

وَرَسُوله فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لبَعْضِ شَأْنهِمْ فَأْذَنْ لمَنْ شئْتَ ملنْهُمْ وَاسْلتَغْفرْ لَهُلمُ

مشورت

از او اجازه نگیرند نمیروند .به راستی کسانیکله از تلو اجلازه ملیگیرنلد،
آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند )...نور ()62
همانا در این قرآن برای مردم از هر داستانی به صورتهای گونلاگون بیلان
کردیم )..إسرا ()89

دائمی

آنگاه که دیدهها خیره شد و جان ها به گلو رسید ،و به خدا آن گمانها [ی

سازمانی

ناروا] را میبردید) احزاب ()10

میرفتند ،یقیناً فرشته ای را از آسمان برای آنان به پیامبری نازل ملیکلردیم)

حامی

إسرا ()95

رهبران حامی

قُلْ لَوْ کَانَ فی الْأَرْضِ مَلَائکَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئنّینَ لَنَزَّلْنَا عَلَیْهِمْ منَ السَّمَاء مَلَکًلا
رَسُولًا (بگو :اگر در زمین [به جای بشر] فرشتگانی بودند کله بلا آراملی راه

رهبران

حمایت سازمانی

الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّه الظُّنُونَا (زمانیکه از باال و پایین بهسویتلان آمدنلد ،و

حمایت

خطمشی سازمانی

إِذْ جَاءُوکُمْ منْ فَوْقکُمْ وَمنْ أَسْفَلَ منْکُمْ وَإِذْ زَاغَت الْأَبْصَارُ وَبَلَغَلت الْقُلُلوبُ

آموزش

لَقَدْ صَرَّفْنَا للنَّاسِ فی هَذَا الْقُرْآنِ منْ کُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَکْثَرُ النَّاسِ إِلَّلا کُفُلورًا (و

آموزش
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آیات منتخب بهمراه ترجمه
قُلْ لَا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَۀُ الْخَبِیث فَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أُولی
الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تُفْلحُونَ (بگو :ناپاک و پاک یکسان نیستند؛ هر چند فراوانلی
ناپاکها تو را به شگفت آورد )..مائده ()100
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نظارت
قانونمند

قُلْ أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْه مَا حُمّللَ وَعَلَلیْکُمْ مَلا
حُمّلْتُمْ وَإِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِلینُ (بگلو.. :اگلر
که بر عهده شماست .و اگر او را اطاعت کنید هدایت مییابید .و بلر عهلده

نظارت

روی بگردانید بر او فقط آن است که بر عهدهاش است و بر شما آن اسلت

قانونمداری

پیامبر جز رساندن آشکار نیست) نور ()54
یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُوا الَّذینَ اتَّخَذُوا دینَکُمْ هُزُوًا وَلَعبًا منَ الَّذینَ أُوتُوا
کسانی که دین شما را مسخره گرفتهاند ،چه از اهل کتاب و چه از کلافران،

اجتماعی

أَکْرَمَکُمْ عنْدَ اللَّه أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبِیرٌ (..بیتردید گرامیترین شما نلزد
خدا پرهیزکارترین شماست )..حجرات ()13

صحیح

گزینش ساختارمند

یأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ منْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَلارَفُوا إِنَّ

گزینش

یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ للَّه شُهَدَاءَ بِالْقسْط وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَلوْمٍ
(ای اهل ایمان! همواره قیامکننده برای خدا و گواهان به عدل باشید و نباید

عدالتمداری

دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن

عدالتمداری

عَلَى أَلَّا تَعْدلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

به پرهیزکاری نزدیکتر است) ..مائده ()8

تَأْکُلُونَ (گفت :هفت سال با تالش پیگیر زراعت کنیلد ،پلس آنچله را درو
کردید جز اندکی که خوراک شماست در خوشهاش باقی گذاریلد) یوسلف
()47

برنامهریزی

برنامه ریزی

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سنینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَلذَرُوهُ فلی سُلنْبُله إِلَّلا قَلیلًلا ممَّلا

پیشایندها

سرپرستان و دوستان خود مگیرید )..مائده ()57

خطمشی سازمانی

الْکتَابَ منْ قَبْلکُمْ وَالْکُفَّارَ أَوْلیَاءَ وَاتَّقُوا اللَّلهَ إِنْ کُنْلتُمْ مُلؤْمنینَ (ای مؤمنلان!

نظم
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ابعاد

ثانویه

اصلی

اصلی

یاایُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ منْکُمْ مُتَعَمّلدًا فَجَلزَاءٌ
مثْلُ مَا قَتَلَ منَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِه ذَوَا عَدْلٍ منْکُمْ هَلدْیًا بَلال َ الْکَعْبَلةِ أَوْ کَفَّلارَۀٌ
طَعَامُ مَسَاکینَ أَوْ عَدْلُ ذَلکَ صیَامًا لیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ
هستید ،شکار را نکشلید و هلرکس از شلما عملداً آن را بکشلد ،کفّلارهای

همهجانبه

امنیت

عَادَ فَیَنْتَقمُ اللَّهُ منْه وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتقَامٍ (ای اهل ایمان! درحالیکه در احرام

امنیت

همانند آن از جنس چهارپایان بر عهده اوست.و هلر کله بله شلکار کلردن
بازگردد ،خدا از او انتقام میگیرد و خدا توانای شکسلتناپلذیر و صلاحب
انتقام است) مائده ()95
النّسْوَۀِ اللَّاتی قَطَّعْنَ أَیْدیَهُنَّ إِنَّ رَبِّی بِکَیْدهنَّ عَللیمٌ (...یوسلف گفلت :نلزد

همکاری و

سرورت بازگرد و از او بپرس داستان زنانی که دستهای خلود را بریدنلد،

تعامل

چه بود؟ یقیناً پروردگارم به نیرنگ آنان داناست ).یوسف ()50

همکاری و تعامل

قَالَ الْمَلکُ ائْتُونی بِه فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّکَ فَاسْلأَلْهُ مَلا بَلالُ

وَقَضَى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّلا یَلبْلُغَنَّ عنْلدَکَ الْکبَلرَ

پیری رسند به آنان اُف مگوی و بر آنان پرخاش مکن ،و به آنان سخنی نرم

سازمانی

به پدر و مادر نیکی کنید؛ هرگاه یکی از آنان یا دو نفرشلان در کنلارت بله

برخورد

و شایسته بگو) إسرا ()23
سّل َع ِة َأ ْن ُی ْؤتُلوا أُوللی ا ْل ُق ْربَلى وَالْمَسَلاکینَ
ل مل ْن ُک ْم وَال َ
ل أُولُلو ا ْل َفضْل ِ
َولَا َی ْأ َت ِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ ( ..باید عفو کننلد و از مجلازات درگذرنلد؛ آیلا دوسلت

بخشش

نمیدارید خدا شما را بیامرزد؟) نور ()22
لَوْلَا إِذْ سَمعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بِأَنْفُسهِمْ خَیْرًا وَقَلالُوا هَلذَا إِفْلکٌ
مُبِین (چرا هنگامی که آن را شنیدید ،مردان و زنان مؤمن به خودشان گملان

اصل برائت

نیک نبردند و نگفتند :این تهمتی آشکار است؟!) نور ()12
ن
ن مل ْ
ن َعلَل ْی ِه َّ
ن یُلدْنی َ
ک وَنسَلاء ا ْلمُلؤْمنی َ
ک َو َبنَاتل َ
ل ل َأ ْزوَاجِل َ
ی قُل ْ
یَا َأ ُّیهَا ال َّن ِب ُّ

نحوه پوشش

ن َوکَللا َن ال َلّلل ُه َغفُللورًا
ن َفلَللا یُلل ْؤ َذ ْی َ
ک َأ ْدنَللى َأ ْن ُیعْلل َر ْف َ
ن ذَللل َ
جلَللابِی ِب ِه َّ
َ

و رابطه با

رَحیمًا (..چادرهای شان را بر خود فرو پوشند.این به اینکله شلناخته شلوند

نامحرم در

نزدیکتر است ،و در نتیجه مورد آزار قرار نخواهند گرفت )..احزاب ()59

محیط اداری

معاشرت صحیح

وَالْمُهَاجِرِینَ فی سَبِیلِ اللَّه وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحبُّونَ أَنْ یَغْفرَ اللَّلهُ لَکُلمْ

عفو و

پیامدها

أَحَدُهُمَا أَوْ کلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَلا قَوْلًلا کَرِیمًلا (..و

حسن
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(..تقوای الهی ثابت قدم و استوار باش )..احزاب ()1

همانا آنان از پیش با خدا پیمان بستند که پشت نکنند؛ و پیمان خدا همواره
بازخواستنی است) احزاب ()15

مَحْسُورًا (و دستت را بخیالنه بسته مدار و بهطور کامل هم دست و دل بلاز
مباش )..إسر ا()29

اقتصادی

بلوغ اقتصادی

وَلَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقلکَ وَلَلا تَبْسُلطْهَا کُللَّ الْبَسْلط فَتَقْعُلدَ مَلُومًلا

بلوغ

اعتماد بهنفس

نفس

فردی

خزانههاى این سرزمین قرار ده )..یوسف ()55

اعتماد به

پیامدها

قَللالَ ٱجعَلنللی عَلَللى خَ لزَائنِ ٱألَرضِ إِنِّللی حَفللیظٌ عَلللیم (..مللرا سرپرسللت

پذیری

مسئولیتپذیری

وَلَقَدْ کَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ منْ قَبْلُ لَا یُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَکَانَ عَهْلدُ اللَّله مَسْلئُولًا (و

مسئولیت

ثانویه

اصلی

اصلی

تقوا

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطعِ الْکَافرِینَ وَالْمُنَافقینَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلیمًا حَکیمًلا

تقوا

مقوله

مقوله

ابعاد

فیشایندها سه مقوله ویژگیهای هردی ،هنجارهای اجتماعی ،وخطمشی سازمانی دارد منظور از
ویژگیهای هردی خ وصیوا من

ربههرد رهتاری اهراد است ر ائیان )108 :1394 ،ایتن مقولته

شامس -1 :دبیر؛ در لغت به مفهوم اندیشه سردن در عاقبت سار است دهختدا :1377،ج)6
شرایط و دقت در حفظ موقعیت اجتماعی وسبر

لیتس

میم ص یح استت  -2شتجاعت؛ قتوو دل و

قدر روحی بههمراه مهار نیروی عقس است ص تی )3 :1388 ،راستتگویی و ترک درو گتویی
نتیجه ایمان واقعی به خداستت  -3فایتداری؛ تالال و مقاومتت در برابتر مشتکال و چتالشهتای
موجود است امام علی ) :ایمان بیصبر همچون ن بیسر است سه بهصور

شه غیرمفیتد استت

دشتی)396 :1387 ،
هنجارهتتای اجتمتتاعی مقولتته ثانویتته بعتتدی در بختتش فیشایندهاستتت از مفتتاهیم اساستتی علتتوم
اجتماعی بهویژه جامعهشناسی است الگوی رهتار اجتماعی برای داوم حیا نظام اجتمتاعی استت
میریان و صمدانیان )135 :1388 ،این بخش شتامس -1 :مشتاوره؛ ریی و نظتر دیگتری را در انجتام
ستاری خواستتن استت جاویتتدان و ستفیدی -2 )706 :1394 ،قدرشناستتی؛ یتادآوری نعمتتتهتتا و
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م بتهایی است سه باعث ایجاد ر ایتخاطر میشود و می واند به دهع غترور و ختودبینی منجتر
شود وانانی ،نیکراهان ،و صدوقی)120 :1398 ،
سومین مقوله ثانویهی فیشایندها ،خطمشی ستازمانی استت ختطمشتی ستازمانی شتامس دو بعتد
مجناست؛ اول نظیم دستورسار؛ مبائس چگونه عریف شود و بعد دوم ،طراحی جهتت اجترا استت
قربانیزاده و همکاران )65 :1396 ،برطبق عریف اوزن )2018 1خطمشی سازمانی سازمانم تور
یا سارمندم ور است سازمان م تور شتامس؛ انتوا ختدما متر بط بتا قتدر نفتوذ ،جهتت بهبتود
عملکرد است ،و سارمندم ور شامس؛ رهتارهایی سه هرد بترای بهبتود و تعیت ختود بتا هنینتهسترد
سازمانی یا هردی انجام میدهد اوزن )53 :2018 ،این مقوله شامس -1 :آمتوزال دائمتی؛ سارسنتان
دائماً نیازهای ساری جدید و بهروز خود را یاد بگیرند ،و بتر مهتار شتان اهتنوده شتود اونتا ن و
گرسوی -2 )945 :2020 ،2رهبرانحامی؛ ایجاد حس حمایت و فشتیبانی رهبران از سارسنتان متی-
واند موجر جلر ر ایت اهتراد شتاغس در ستازمان شتود بریکتر و همکتاران-3 )249 :2020 ،3
عتتدالتمتتداری؛ درک سارسنتتان از استتتفادهی یکبتتان ،از امکانتتا و هرصتتتهاستتت ایتتن حتتس،
ر ایتخاطر هراهم میسند رینکر و همکاران -4 )6 :2020 ،4حمایتت ستازمانی؛ باعتث ایجتاد
انگینه برای اجرای بهتر و با سیفیت ر سارها میشود چن و همکاران -5 )167 :2020 ،5نظار ؛ از
عناصر حیا ی و ارسان اصلی مدیریتی و رور ی انکارنافهیر استت ایتن اصتس مهتم در متدیریت،
س بر ح ول اطمینان از درستی حرست به سمت اهداف است چناری و ستیدی-6 )179 :1397 ،
برنامهرینی؛ روشی برای قق هدف نهایی است سارآیی مام امکانا  ،ار ای نیاز سلی فرستنس،
و باعث ایجاد یک سازمان فویا میشود سید عبتودی-7 )2 :1387 ،گتنینش ستاختارمند؛ یکتی از
مبائس ببیار مهم و حیا ی است سه جهتگیریهای بعدی سازمان را فوشش میدهد
فیامدهای الگو شامس دو مقوله اصلی در زمینه آثار هردی و اجتماعی است مقوله هردی بهدنبال
اثرا فیادهسازی اخالق سازمانی در اهراد است این بخش شامس -1 :بلو اقت ادی؛ بلو در لغتت
بهمعنای وصول به چینی ،رسیدن به مراد،سامس شدن میوه ،و رستیدن ستودک بته ستنّ رشتد استت

1. Osen
2. Önalan & Gürsoy
3. Briker, et al.
4. Trinker, at al.
5. Chen, at al.
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اصفهانی :1392 ،ج 1ص  .)144در دین اسالم ،مرز رسیدن بته مبتئولیتفتهیری و کلیتف استت
لیتس و فکتر متی وانتد از

ههرستی1386 ،؛  )168وقتی هرد از ل اظ وانایی ،مهار  ،و قتدر

اموال خود نگهداری سند و به وسعه سرمایهی خود بپتردازد  -2مبتئولیتفتهیری؛ حتس وفیفته-
شناسی است اهراد وفیفهشناس ،خود را ملنم به بعیتت از قتوانین متیداننتد و وفتایف ختود را بته
بهترین شکس انجام میدهند لفکوهریدی -3 )339 :2020 ،1قوا؛ قتدر ختودسنترلی و وجته بته
بایدها و نبایدهای خدا و قوانین حاسم در سازمان ،بدون نظار بیرونی است اگر انبان بداند ختدا
نظار سامس بر اعمال و رهتارال دارد ،و بداند سه حتی نگاهها ،اندیشهها ،وانگینهها دقیقتاً بررستی
میشود ،حد اعالی قوا را رعایت میسند م مدی و همکاران -4 )155 :1395 ،اعتماد به نفس؛
باور داشتن واناییهاست اعتقاد به موهقیت وسبر موهقیت است
مقوله اجتماعی شامس -1 :معاشر ص یح؛ آداب اجتماعی در مراودا و احتترام بته یکتدیگر
است چشمفوشی از برخوردهای غلط و اشتباه بهخ وص اشتباها غیرعمد در روابط اجتماعی را
شامس میشود عفت و حیا و ن توه فوشتش و برختورد بتا جتنس مختالف در م تیط اداری ،بترای
جلوگیری از ان راها و اثرا منفی آن در سازمان و جامعه و حتی خانواده ،در ایتن مقولته استت
قرائتی6 ،1388 ،؛  -2 )176همکاری و عامس؛ در عملکرد یمی وجه به اصتول همکتاری و رهتع
مشکال

عارض ساری ،مهم است  -3امنیت؛ حس حمایتت از ستوی مبتئولین ستازمان و باعتث

فایداری در شغس است جدول شماره  )5عاریف این مقو

است

جدول  .5تعاریف مقوالت اولیه در پیشایندها و پیامدهای اخالق سازمانی برگرفته از آیات قرآن کریم
مقوالت
ثانویه

اوليه

تعریف

مقوالت
ثانویه

اوليه

برای حفظ هدف،

کارمند پشتیبانی ،مراقبت

تالش و صبردر

پایداری

تالش و

برابر مشکالت و

حمایت

حمایت

مقاومت

چالشهای موجود

سازمانی

سازمانی

الزم است (قرائتی،
.)4:174

مقوالت

و حمایت سازمان را در
راستای اجرای بهتر
درنظر میگیرد (چن و
هاو.)2020 ،

1. Lefkofridi

طراحی و تبیین الگوی اخالق سازمانی از منظر قرآن کریم

مقوالت
ثانویه

اوليه

تعریف
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مقوالت
ثانویه

اوليه

مقوالت

تحلیل شرایط و

تحلیلگری و
قدرت
تصمیمگیری

بررسی نقاط قوت

نحوه تحقق هدف نهایی

و ضعف سازمانی

که کارآیی تمام امکانات

است تا به

و ارضای نیاز پرسنل و

تصمیمگیری

برنامهریزی

برنامهریزی

بهدنبال توسعه سازمان

صحیح برسد

پویا است (سیدعبودی،

(رابینز1379 ،؛

.)1387

.)128

تدبیر

انتخاب و گزینش

بهکار بستن

کارکنان جهت استخدام،

تدابیری که بتواند

حفظ

موقعیت اجتماعی

موقعیت

و کاری فرد را

اجتماعی

مستدام دارد

یکی از مسائل بسیار مهم

گزینش
ساختارمند

گزینش صحیح

میدهد (پورعباس و

6؛ .)110

شجاعت

صداقتورزی

جهتگیریهای بعدی
سازمان را پوشش

(طباطبائی ،1382

شجاعت

و حیاتی است که

همکاران1397 ،؛ .)608

قوّت دل و قدرت

سبب میشود که

روحی است

فرصتهایی را خلق و

بههمراه مهار
نیروی عقل

بلوغ اقتصادی

بلوغ اقتصادی

یا از فرصتهایی که
دیگران نمیتوانند ببینند

(صحتی:1388 ،

استفاده کند (الگروارد،1

.)3

.)2020

راستگویی و ترک

این افراد خود را ملزم به

دروغگویی در همه

تبعیت از قوانین سازمان

شرایط است
(اطهری و

مسئولیتپذیری

مسئولیتپذیری

میدانند و وظایف خود
را به بهترین شکل انجام

همکاران1395 ،؛

میدهند (لفکوفریدی،

)3

.)2020
1. Lagerwaard
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مقوالت
ثانویه

اوليه
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تعریف

مقوالت
ثانویه

اوليه

ایمان واقعی به

قدرت خودکنترلی و

آنچه به چشم

توجه به بایدها و

ظاهر و مستقیم

ایمان به غیب

نمیتوان دید و با

تقوا

تقوای جامع

شواهد قطعی

همکاری کردن و

اعتقاد به موفقیت هست

رأی و نظر دیگری

و با کسب موفقیت

را در انجام کاری
مشاوره

قوانین حاکم در سازمان
(طالقانی1، 89 ،؛.)50

5 ،1388؛.)35

مشورت

نبایدهای خدا و سپس
بدون نظارت بیرونی

وجود دارد (قرائتی،

خواستن است

مقوالت

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

(جاویدان و

بیشتر نیز میشود .بسیار
بر روی رفتار فردی
اثرگذار است (هوس و

سفیدی:1394 ،

رجا)2020 ،1

.)706
یاد نعم و الطاف،
حس شکرگزارى و
ثبات در برابر

شکرگذاری

آداب معاشرت و احترام

حسن برخورد

مشکالت را در
افراد برمیانگیزد

قدرشناسی

(قرائتی7 ،1388 ،؛ .)267

(مکارم شیرازی،

معاشرت

4 ،1380؛ )305

صحیح

توجه به نقاط

اغفال از برخوردهای

ضعف مانع ایجاد و

فروتنی

رشد تکبر میشود
( قرائتی5 ،1388 ،؛
.)62

به یکدیگر را در بردارد

عفو و بخشش

غلط و اشتباه بهخصوص
اشتباهات غیر عمد
(قرائتی.)97، 1394 ،

1. House & Raja

طراحی و تبیین الگوی اخالق سازمانی از منظر قرآن کریم

مقوالت
ثانویه

اوليه

تعریف
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مقوالت
ثانویه

اوليه

مقوالت

کارکنان دائم الزم
است نیازهای

دوری از سوءظن و بنا را

کاری جدید و
آموزش

آموزش

بهروز خود را یاد

دائمی

بگیرند و بر مهارت

بر حسنظن گذاشتن

اصل برائت

شود (قرائتی6 ،1388 ،؛

آنها افزوده شود
(اوناالن،گرسوی،
)2020
یکی از راههای

.)154

معاشرت
صحیح
بحث عفت و حیا و

جذب افراد به
رهبران
حامی

رهبران حامی

مگر برعکس آن ثابت

سمت رهبر یک

نحوه برخورد

مجموعه حس

با نامحرم در

حمایت و بزرگتری

محیط اداری

ایشان است (بریکر،

نحوه پوشش اداری و
نحوه برخورد برای
جلوگیری از انحرافات
است (قرائتی6 ،1388 ،؛
.)176

والتر ،کل)2020 ،

مفهوم درک
کارکنان از بهرهبری
یکسان از امکانات
عدالتمداری

عدالتمداری

نظارت

نظم اجتماعی

و فرصتها برای
افراد سازمان

در عملکرد تیمی توجه

همکاری و

همکاری و

تعامل

تعامل

(ترینکر و

به اصول همکاری و رفع
مشکالت تعارض کاری
مهم است (طباطبایی،
18 ،1382؛ .)469

همکاران)2020 ،
تقسیم کار و توجه
به نوع کار و نظم در

منظور امنیت شغلی است

اجرای عملکرد یکی

که فرد تحت حمایت

از اصول مدیریت و

امنیت

امنیت

سازمان نگران از دست

زندگی اجتماعی

دادن کار نیستند (صمدی

است (قرائتی،

و همکاران1395 ،؛ .)72

1388؛ )175
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مقوالت
ثانویه

اوليه
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تعریف

مقوالت
ثانویه

اوليه

مقوالت

توجه به انجام طبق

نظارت

برنامه امور است

قانونمند

(رابینز1379 ،؛
.)400

نظارت

پیادهسازی قانون

قانونمداری

در سازمان است
(قرائتی6 ،1388 ،؛
.)176

اعتبارسنجی مطالعه
أیید دقت علمی در طراحی الگو ،به سمتک مفهتومی بتهنتامِ «قابلیتت اعتمتاد یتا اعتبارستنجی»
براساس نظر لینکلن و گوبا )1985 1صور میگیرد براساس چهار ویژگی سنجیده متیشتود-1 :
باورفهیری :قابس باور بودن یاهته های قیق است استد ل و هرآیندهای تروری بترای اعتمتاد بته
نتای

قیق سه به شایبتگی و وانمندی م قق مر بط است  -2اطمینانفتهیری :وانتایی شناستایی

جایی سه دادههای یک مطالعه معین از آنجا آمده ،چگونگی گردآوری ،و ن وه استفاده استت از
طریق سنترل اعئا با عنوان اعتبار فاسخگو انجام میشود اگر م قق دیگری ،بتا همتین روال ،ایتن
قیق را انجام دهد ،به نتای مشابه دست مییابد دقت در انتخاب منابع ،اطمینانفهیری را با می-
برد  -3أییدفهیری :عینیت سیفیِ قیق است م قق نشان میدهد سه یاهتههای آن عمتالً و واقعتاً
مبتنی بر دادههاست استانداردسازیِ روالها و هیشبرداریِ مطالر ،مورد وجه است فاسخ به ایتن
سؤال در این معیار مهم است« :آیا م قق به اندازه ساهی جنئیتا را در اختیتار گهاشتتهسته بتتوانیم
گردآوری و لیس دادهها را ارزیابی سنیم؟» یاهتهها و دستتنوشتتههتای م قتق در اختیتار م قتقِ
دیگر قرار میگیرد و نتای بررسی و م ادیق با م قق اول مقایبه میشتود هتر چته نتتای بررستی
شبیه ر باشد ،مینان أییدفهیری آن ،با ر است  -4انتقالفهیری :همان عمیمفهیری است درجهای
سه نتای مطالعه می واند به م یط متفتاو منتقتس شتود م متدفور )81 :1389 ،بایتد دقتت شتود
1. Lincoln & Guba
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طراحی و تبیین الگوی اخالق سازمانی از منظر قرآن کریم

طوری طراحی شودسه جامعه ی هدف بیشتری را فوشش دهد و قابلیتت اجترا در شترایط متعتدد را
داشتهباشد جدول شماره  )6مراحس اعتبارسنجی در مطالعه است
جدول  .6اعتبارسنجی مطالعه جهت طراحی الگوی اخالق سازمانی مبتنی بر آیات قرآن کریم
ردیف

معيار

روش اجرایی در این مطالعه

اعتبارسنجی

استراتژی جمعآوری دادهها در این مطالعه مهم اسلت .مصلاحبه از نخبگلان ملدیریتی-
قرآنی ،مطالعه متون دست اول (قرآن) ،و بررسی 17تفسیر معتبر قرآنی مانند نمونه ،نور
1

باورپذیری

2

اطمینانپذیری

3

تأییدپذیری

4

انتقالپذیری

و المیزان که همگی از موثقترین و بهترین تفاسیر است .دقلت در انتخلاب ایلن منلابع
باورپذیری را باال بردهاست .البته ارائه درست این مطالب نیز بلر باورپلذیری آن صلحّه
میگذارد.
دقت کامل در انتخاب تفاسیر و آیات مورد بررسی و افرادی کله ملورد مشلورت قلرار
گرفتند بر صحت مطالب میافزاید .طوریکه اگر این روش و این منلابع توسلط فلردی
دیگر نیز در زمان دیگر انجام شود همین پاسخ دریافت خواهلد شلد .در ضلمن روش
تحلیل محتوای کیفی که در این مطالعه انتخاب شدهاسلت کملک ملیکنلد تلا از منلابع
تفسیر به رأی نشود و برداشت مضمونی نیز صورت نگیلرد ،بلکله بلا فلیشبلرداری از
تفاسیر معتبر به نتایج نهایی مطالعه دستیابد ،که این روش ملیتوانلد اطمینلانپلذیری
مطالعه را باال ببرد.
در این تحقیق نتها و فیشها در اختیار یک محقق دیگر قلرار گرفلت تلا مصلادیق و
جمالت کلیدی از آیات را استخراج کند .الزم است خروجی کامالً مشابه مطالبی باشد
که محقق یافته بود .در ضمن از افرادی که در ابتدا بهعنوان خبرگلان دینلی و ملدیریتی
شناخته شده بودند نیز کمک گرفته شد تا در انتها مجلدداً خروجلی تحقیلق را بررسلی
کنند و به همین معیارها رسیدند و آنها را تایید نمودنلد کله صلحّه بلر نتلایج حاصلل
میباشد.
با بررسی ویژگیهای فردی و هنجارهای سازمانی و خطمشی سازمانی منطبق بر آیلات
قرآن کریم ،میتوان بر عمومی بودن الگوی طراحیشده صحّه گذاشت تلا بتلوان بلدون
توجه به نوع سازمان از آن استفاده نمود و این قلدرت تعملیمپلذیری مطالعله را نشلان
میدهد.

علیرغم وجود این نظریه سه بررسی اعتبارسنجیِ مطالعا سیفتی امکتانفتهیر نیبتت ،در ایتن
مطالعه با استناد به نظر لینکلن و گوبا ،اعتبارسنجی صور گرهت لینکلن و گوبا در هر چهار معیتار
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اعتبارسنجی وانایی م قق را در ارائه مطالر بهعنوان شر اصتلی و زم در اعتبتار ستنجی مطترح
سردهاند عابدی و همکاران)178 :1390 ،
سرانجام ،بعد از اعتبارسنجی فیشایندها و فیامدهای اخالق سازمانی مبتنی بر آیا قرآن ستریم،
الگوی نهایی در شکس شماره  )3طراحی گردید:

شکل .3الگوی نهایی اخالق سازمانی براساس قرآن کریم

طراحی و تبیین الگوی اخالق سازمانی از منظر قرآن کریم
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نتيجهگيری و پيشنهادها
هدف از این مطالعه ،طراحی الگوی اخالق سازمانی مبتنی بر آیا منتخر قرآن ستریم بتوده-
است سالمت سازمانها از ل اظ وجود و شیو هباد اداری ،نگرانسننتده استت بتا وجتود قتوانین
بازدارنده و نظار های سازمانی ،همچنان سشورمان در شاخص ادراک هباد ،در و تعیت مناستبی
نیبت ادبیا

قیق وجود هباد را در سازمانها أیید سرد و وجه به اخالق ستازمانی را بتهعنتوان

عاملی جهت ساهش هباد بیان نمود به همین دلیس ،برآن شدیم ا با بررسی در آیتا شتش ستوره
منتخر قر آن سریم ،الگویی طراحی نماییم با استفاده از روال قیق سیفی از نو

لیس م توایی

و با سمک روال استقرائی ام ،به مطالعه فاسیر منتخر فرداختته شتد و ستپس بتا سدگتهاریهتای
صور گرهته ،سه در با به طور مببو

شریح شد ،الگتوی اختالق ستازمانی طراحتی گردیتد بتا

بررسی  497آیهی این شش سوره ،به  828جمله سلیدی رسیدیم و نهایتاً با سدگهاریهای متعدد ،و
با  5مقوله اصلی 19 ،مقوله ثانویه و  30مقوله اولیه الگوی مدنظر طراحی شد فاو مطالعه حا تر
با مطالعا فیشین ،در مقو

و متغیرهایی است سه در طراحی الگو وجتود دارد در ایتن الگتو بتا

أسید بر مباحث هردی و اجتماعی ،برگرهته از آیا قرآن ،سعی شدهاست نگاهی جامع به مو و
صور گیرد امید است با فیادهسازی آن در سازمانهای مختلف بتوان ،نتای اثرگتهار بتر ستاهش
هباد اداری را مشاهده نمود

مقایسه نتایج مطالعه با تحقيقات پيشين
یکی از مراحس نتیجهگیری

قیقا  ،مقایبه طبیقتی نتتای بتا مطالعتا گهشتته استت ستیمن

 )1991در مطالعهی خود ،عهد سازمانی و واهقا ِ روانشناختی ،را بتهعنتوان متغیرهتای متؤثر در
نهادینهسازی اخالق مطرح نمود در مطالعه حا ر مبئولیتفتهیری ،وهتای بته عهتد و فایتداری در
مقو

اولیه از آیا قرآن استخراج گردید،سه با متغیرهتای ستیمن شتباهت معنتایی دارد ستیمن،

)495 :1991
وایت و م  ) 2000در بررسی خود به قوانینِ اجرایتی دستت یاهتند،سته در الگتوی هعلتی نیتن
بخش خطمشی سازمانی ،بهخ وص مقولهی «نظار ِ قانونمند» ،ببتیار بتا مطالعته ایشتان مشتابهت
دارد در مطالعه وایت و م به مبألهی استفاده از هرصتها وجه شدهاستت،سه در الگتوی اختالق
ستتازمانیِ مطالعتتهی حا تتر ،متغیتتر ایجتتاد اعتمادبتتهنفتتس در سارسنتتان ،در سنتتار منتتع جتتاهطلبتتی و
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خودبر ربینیِ منفی مطرح است بهعبار ی ،همانطور سه سارمند باید با اعتمادبهنفس زم و ساهی از
عهدهی وفایف خود برآید ،زم است متدیریت و رهبتری ستازمان ،بتا نظتار و و تع قتوانین و
راهکارهایی از این دست ،جلوی هنونطلبی و جاهطلبیِ مئرّ را بگیرد بتیشتک ،ایتن رهتتار غلتط
ف ستازمانی باشتد در الگتوی طراحتی شتدهی ایتن
سارسنان می واند مانعی بر سر راه قتق اهتدا ِ
مطالعه ،درسن ار نقش اساسی م تیط ختارج از ستازمان بتر رهتتار و عملکتر ِد هترد و ستازمان ،نقتش
مجموعه سازمان شامس اهراد و عملکرد داخلی سازمان را نین بهعنوان عاملی مهم در عیین سرنوشت
هرد و سازمان در نظرگرهتهاست وایت و م)38 :2000 ،
در مطالعه مقیمی  ،)1387هرهنگ سازمانی بهعنوان متغیر اصتلی و جتوهرهی اختالق ستازمانی
مطرح شدهاست قرابت معنایی این مطالعه با الگوی طراحیشده در این است،سه در بخش مفهتوم-
شناسی و نظیم ابعاد اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن ،اخالق را همان ارزالهتای حتاسم در ستازمان
سه وسط اهراد معرّفِ سازمان فهیرهتهشدهاست ،عریف سرده است ارزالهای حتاسم در ستازمان
با مفهوم هرهنگ سازمانی شابه معنایی خوبی دارد مقیمی)71 :1387 ،
غالمی  )1388در مقالهی خود ،متغیر حمایت مدیریت از سارسنان را ببیار مهم معرهی سترده-
است سه مقولهی حمایت سازمانی ،رهبران حامی ،و ایجاد امنیت جامع در سازمان در مقاله غالمی،
مشابه مقو

اولیه الگوی اخالق سازمانی مبتنی بر قرآن در مطالعه حا ر است یقیناً این حمایتت

در ایجاد عهد سازمانی و ر ایتمندی سارسنان نقش بتهستنایی خواهتد داشتت غالمتی:1388 ،
)77
قنبری  )1393سه گروه متغیر تعنوان هردی ،سازمانی و هراسازمانی را برای اخالق سازمانی
ارائه نمودهاست در الگوی طراحیشدهی مطالعه حا تر ،بته عار تا بتین سارسنتان ،متدیران ،و
اربابرجو  ،بهعنوان یک مقوله اصلی ،تعنوان هنجار اجتماعی وجه شده است هتمچنتین بتا
وجه به اهمیتی سه این مو و در مباحث علوم رهتاری در سازمانها دارد ،در بخش مفهومشناسی
و نظیم ابعاد اخالق سازمانی ،نین تعنوان « عامال بینهردی» مطرح شد قنبری)116 :1393 ،
سافمی  ) 1393متغیرهای هرهنتگ ،عتدالت ،انگینه،آمتوزال ،و عهتد ستازمانی را در مقالتهی
خود ،مورد بررسی قرار داد شباهت مطالعه سافمی با قیق حا ر ،در این است سه در این مطالعه
نین ،این متغیرها در مقو

الگو دیدهشد هرهنگ سازمانی؛ همانطور سه قبالً اشاره شد ،در بخش

مفهومشناسی اخالق سازمانی ،بهعنوان ارزالهای مورد قبتول اهتراد در ستازمان ،متورد وجته قترار
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گرهت عدالت و آموزال دائمی سارسنان جنء مقو

ختطمشتی ستازمانی بیتان شتد انگیتنه ،در

بخش مفاهیم سلیدیِ قوا ،شریح شد عهد سازمانی نین در بخش مفتاهیم سلیتدی ،زیرمجموعتهی
مقو

اولیهی «وهای به عهد ،مبتئولیتفتهیری و فایتداری» متورد وجته قترار گرهتت ستافمی،

)54 :1393
قابنلو  )1395در مطالعه خود ،اهمیت خودسازی و مهار درونی را بهعنوان اصتلی ترین عامتس،
در اخالق سازمانی اشاره نمود همین مو تو

تتعنتوان قتوا در بختش مفهتومشناستی اختالق

سازمانی در مطالعه حا ر ،مورد وجه قرار گرهت فاو مطالعه قابنلو با مطالعته حا تر ،در ایتن
است سه ایشان قوا را مو ور م رسهی اخالق سازمانی مطرح سرد ،درحالیسه؛ این مطالعه ،قوا را
بهعنوان فیامدی از قِبَس فیادهسازی اخالق سازمانی میدانتد بتهعبتار دیگتر ،قتابنلو قتوا را عامتس
اصلی ایجادسننده یا همان فیشایند اخالق سازمانی میداند ،درحالیسه در مطالعه حا ر ،قوا نتیجته
و ثمرهی فیادهسازی اخالق در سازمان است عدالت ،صداقت ،صبر و فایداری ،عدم بر تریجتویی
و کبر ،مبئولیتفهیری ،برنامهرینی یا وقتشناسی ،جنء متغیرهای مشترک در هر دو مطالعه متی-
باشد قابنلو)4 :1395 ،
1

آخرین مطالعه مربو به فاساردیکار  )2016در هند است در این مطالعته اهمیتت هنجارهتای
اجتماعی مورد وجه قرار گرهتهاست در الگوی حا ر نین بتهطتور مببتو بته اهمیتت هنجارهتای
اجتماعی بهعنوان یک مقوله اصلی ،اشاره شد فاساردیکار)2 :2016 ،
پیشنهادها

این مطالعه به طراحی الگوی اخالق سازمانی مبتنی برآیا منتخر قرآن سریم ،منجتر شتد بته
م ققینِ عالقهمند به این حوزه ،فیشنهاد میشود؛ الگوی طراحی شدهی هتوقالتهسر را در ستازمان-
های مختلف فیادهسازی نمایند و أثیر آن بر بهرهوری سازمانی را ببنجند این بررسی می واند الگو
را مورد بررسی مجدد قرار دهد و نواقص و عفهای آن را مر فع سازد
همچنین به مدیرانِ اجراییِ سازمانها ،فیشنهاد متیشتود؛ از الگتوی طراحتیشتده ،بترای نظتیم
آییننامهها و بخشنامههای سازمانی خود استتفاده نماینتد و تأثیر بتهستارگیری آن را در اثربخشتی
سازمانی ببنجند

1. Pasardicar
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التخطیط و تبیین اسلوب أخالقیات التنظیمی من منظور القرآن الكريم(دراسۀ
آيات سته سور :المائدۀ ،الیوسف ،النور ،االسراء ،االحزاب ،الحجرات )
هاجر المعمايی



بیجن العبدالهی



سعید الجعفری نیا



سید محمد حسین الموسوی بور



الیوم ،ترتبط حیاۀ اإلنسان بمجموعۀ متنوعۀ من المنظمات.تحقق الراحۀ والرفاهیۀ فی الحیاۀ مشروط على حسنن
سیر عمل المنظمات .ومن أهم الموانع التی تحول دون تحقیق ذلك ،تنمیۀ الفساد المتزايد التنظیمنی .بنالیقین ،يمكنن أن
يساعد إنشاء منظمۀ أخالقیۀ فی حل هذه المشكلۀ ،مساعدۀ عظیمۀ .نظرًا ألن أحد األهداف الرئیسیۀ لبعثۀ نبنی اإلسنالم
(صلى اهلل علیه وآله و سلم) هو استكمال مكارم األخالق بنین األمنۀ و هننا يوجند اآلينات العديندۀ ذات مضنامین
أخالقیۀ ،فقد اردنا أن نخطّط نموذجا أخالقیا تنظیمیا يعتمد على آيات منتخبۀ من القرآن الكريم .أجريت هنذه الدراسنۀ
بطريقۀ البحث الكیفی من قسم تحلیل المحتوى االستقرائی آليات ستۀ سور منن القنرآن :المائندۀ و الیوسنف و الننور و
اإلسراء و االحزاب و الحجرات .تُظهر نتائج الدراسۀ التركیز على الخصنائ

الفردينۀ (االسنتقامۀ والشنجاعۀ و التندبیر)

والمعروفات االجتماعیۀ (التشاور والتقدير) و السیاسۀ التنظیمیۀ (التعلیم و الدعم التنظیمی واجنراء العدالنۀ و التخطنیط و
التمحور علی الجدارۀ و االشراف) يمكن أن يكون موجبا آلثار ايجابیۀ فرديۀ (البلوغ االقتصنادی ،المسنوولیۀ ،التقنوى،
االعتماد على النفس) واآلثار االجتماعیۀ (االرتباط الصحیح ،التعاون والتعامل ،األمن) .و بالتالی ،فإن االهتمام بفئات هذا
النموذج يمكن أن يكون له تأثیر إيجابی على تقلیل الفساد التنظیمی فی المنظمات .يُقترح على البناحثین المهتمنین فنی
هذا المجال تطبیق هذا النموذج فی المنظمات وتقییم نتائج تنفیذه بالطرق الكمیۀ.

الكلمات الرئیسیۀ :األخالق التنظیمی ،اإلدارۀ اإلسالمیۀ ،القران الكريم ،تحلیل المحتوى الكیفی ،نموذج

.
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