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چکيده
يکي از منازعاتي که از گذشته تاکنون بين سازمان و کارکنان وجود داشته ،چگونگي تلفيق و همسويي بين
اهداف فردي کارکنان و سازمان است .زيرا در صورت عدم همسويي ،سازمان در تحقق اهدافش با مشکل
مواجه شده و اثربخشي آن به حداقل ميرسد .هدف از انجام اين تحقيق ،شناسايي عوامل و مؤلفههاي مؤثر بر
همسويي اهداف فردي و سازماني با محوريت نهجالبالغه است که در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهاي و
مصاحبههاي اکتشافي استخراج و سپس با مراجعه به نهجالبالغه ،به شيوهاي توصيفي تشريح گرديد .بدين
منظور ،مؤلفههاي تأثيرگذار در غالب پرسشنامه دلفي در اختيار  22نفر از اساتيد حوزه و دانشگاه در رشته
مديريت قرار گرفت که با تکرار آن در چهار دور ،از ميان 11مؤلفه شناسايي شده 14 ،مؤلفه که تأثير زيادي بر
همسويي اهداف فردي و سازماني داشتند مشخص و تشريح و بر مبناي مدل سه شاخگي در غالب سه عامل
ساختاري ،رفتاري و محيطي بهعنوان متغيرهاي مستقل و عامل ارزشي بهعنوان متغير تعديلگر تفکيک
گرديد .اين تحقيق اهميت مراجعه به منابع ديني و اسالمي در حل مسائل سازماني و مديريتي را نشان
ميدهد.
کليدواژهها :همسويي اهداف فردي و سازماني ،عوامل ساختاري ،عوامل رفتاري ،عوامل محيطي ،عوامل
ارزشي

 .1دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
.2استاد دانشگاه علم و صنعت
 .3استاد دانشگاه پيام نور
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مقدمه
زمانيکه در سازمان ،اهداف تنظيمشده ،استراتژيها نهايي شده و اهداف اصلي بنا شدهاند ،بسياري از
تالشها در جهت بهبود عملکرد سازماني به نتيجه مطلوب منجر نميشود .ميتواند هدف،کاهش هزينهها،
يا افزايش بهرهوري و رشد سازماني باشد اما در بسياري از اوقات بهدليل عدم همسويي سازماني ،اين
اهداف تنزّل مييابد .بسياري از مديران درک ميکنند که بهمنظور نائل شدن به اهداف مهم ،همسويي
اهداف ،امري ضروري ميباشد (اسکات.)1 :2113 ،1
مفهوم همسويي ،يکي از مفاهيم مهم در ادبيات مديريت استراتژيک است (ونکاترامان2و کاميلوس،3
1194؛ ونکاترامان1191 ،؛ تان2112 ،4؛ کاپالن و نورتون .)2112 ،2فرهنگ لغات النگمن واژه همسويي
را بهعنوان «ترتيب دادن چيزها بهگونهايکه در يک خط و يا اينکه به صورت موازي با يکديگر قرار
گيرند» تعريف کرده است (النگمن .)2112 ،همسويي ،حالتي است که يک رابطه عِلي با مزيت رقابتي
دارد (هانسون 2و ديگران .)1191 :2111 ،همسويي بهعنوان منبع ارزش اقتصادي 7براي سازمان تلقي
ميشود (کاپالن و نورتون .)1 :2112 ،به عقيده فرد اسميت ،9همسويي ضرورت و جوهره مديريت است
(البوويتز .)1 :2112 ،تحقيقات نشان ميدهد که همسويي سازمانها ،موجب اثربخشي سازمان ميشود .در
سازمانهاي همسو ،کارکنان و مشتريان از رضايت باالتري برخوردارند و منافع بيشتري به ذينفعان ،باز
ميگردد .به اعتراف برخي نويسندگان مديريت ،هدف فرد و سازمان هيچگاه با هم يکي نميشوند بلکه
تالش در آن است که هدفهاي مذکور حتيالمقدور به هم نزديک شده و از شدت تضاد بين آنها کاسته
شود .برخي نظريههاي مديريت ،بهويژه نظريههاي انگيزشي تالشي در جهت همسويي اهداف فرد و
سازمان است .بهويژه آنکه به عقيده صاحبنظران ،عملکرد کارکنان تابعي از توانايي و انگيزش آنان
ميباشد (هلريگل و اسلوکام.)121 :2111 ،1
در ساليان گذشته مقاالت و پايان نامه هاي بسياري در اين موضوع به رشته تحرير درآمده است.
نَظَرالبويجان و پاتريک ليو )2112( 11مقالهاي با عنوان بهترين راه ممکن در همسويي کارکنان با اهداف
سازمان نگاشته و مدلي را جهت همسويي سرمايه انساني ارائه دادهاند .هانسون و همکاران)2111( 11
مقالهاي با عنوان تعريف و اندازهگيري همسويي در مديريت عملکرد ارائه نمودهاند .بابايي و همکاران12
1. Scott
2. venkatraman
3. Camillus
4. Tan
5. Kaplan & Norton
6. Hanson, Melnyk and Calantone
7. A source of economic value
8. Fred smith
9. Hellriegel and Slocum
10. Nazar Albuijan and Patrick Liu
11. Hanson and et.al
12. Babaei and et.al
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( )2113در مقاله خود برخي از عوامل و فاکتورهاي مؤثر بر همسويي اهداف فردي و سازماني را تشريح
نمودهاند .يان ژانگ و چيو چيو )2111( 1در مقاله خود به نقش مهم اهداف در تنظيم رفتارهاي روزانه افراد
و نيز تأثير تسهيم اهداف فردي در تعهد به اهداف گروهي پرداختهاند .خيرانديش )2114( 2و جعفرينيا و
همکاران ( )1399مدلي را براي اندازهگيري تطابق بين اهداف فردي و سازماني در شرکت فوالد مبارکه
اصفهان ترسيم و برخي از اهداف فردي و سازماني را در شرکت مزبور براساس مدل چرخه هم راستايي
نيروي دريايي آمريکا برشمرده و ميزان همسويي آنها را اندازهگيري کردهاند .سيدجوادين و پور ولي
( )1399در مقالهاي با عنوان همسوسازي نسبي اهداف فردي و سازماني ،هفت شاخص را که بر همسويي
اهداف فردي و سازماني ميتواند مؤثر باشد شناسايي و در شرکت طرح و انديشه بهساز ملت مورد سنجش
قرار دادهاند.
در طي ساليان گذشته و به ويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي ،مقاالت و تحقيقات متعددي در حوزه
مديريت اسالمي و برمبناي نهجالبالغه به رشته تحرير درآمده است .اين مقاله از اين نظر که به بررسي و
تشريح عوامل و مؤلفههاي مؤثر بر همسويي اهداف فردي و سازماني در نهجالبالغه پرداخته و نيز به
عامل ارزشي بهعنوان متغيري تعديلگر اشاره دارد داراي نوآوري ميباشد .از آنجا که عدم همسويي
اهداف فردي و سازماني موجب تعارض و تضاد در سازمان از سويي و نيز بروز فساد ميگردد برخي از
مؤلفه هاي احصاء شده نتيجه مطالعه محققين در بحث تعارض و فساد در سطح سازمان است .بدين معني
که ميان عدم همسويي اهداف فردي و سازماني و ايجاد تعارض و فساد ،رابطهاي دوسويه و مستقيم برقرار
است و ميتوان مؤلفههايي که موجب تعارض و فساد در سازمان ميشوند را در عدم همسويي دخيل
دانست.
در اين تحقيق مسأله اساسي در طي چند سؤال مطرح ميشود:
 مهمترين عوامل و مؤلفههاي مؤثر بر همسويي اهداف فردي و سازماني در نهجالبالغه کدامند؟ عامل ارزشي چه تأثيري در همسويي اهداف فردي و سازماني دارد؟روششناسي تحقيق
روش

اين تحقيق از نظر هدف ،بنيادي و از نظر چگونگي تحليل دادهها توصيفي ميباشد .جامعه آماري اين
پژوهش  22نفر از اساتيد حوزه و دانشگاه در رشته مديريت ميباشند که مشخصات آنان در جدول  1آورده
شده است .براي جمعآوري دادهها ابتدا مؤلفههايي که در همسويي اهداف فردي و سازماني مؤثرند از
طريق مطالعات کتابخانهاي و مصاحبه اکتشافي احصاء گرديد و با مراجعه به کتاب نهجالبالغه ترجمه
مرحوم دشتي مبناي روش کيفي دلفي قرارگرفت .اعضاي گروه دلفي بهصورت نمونهگيري جهت دار غير
1. Yan Zhang and Chi-Yue-Chiu
2. Kheirandish
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احتمالي برگزيده شدند .همچنين در اين پژوهش از روايي صوري استفاده گرديد و از اعضاي گروه دلفي
در مورد محتواي سؤاالت نظرخواهي شد .براي بررسي پايايي تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ براي
سازگاري دروني استفاده شد که در هر دور دلفي اين ضريب براي پرسشنامهها محاسبه و از پايا بودن آنها
اطمينان حاصل گرديد .جدول  2مقدار اين ضريب را نشان ميدهد.
جدول  :1تعداد و مرتبه علمي اعضاي خبرگان پانل دلفي
مرتبه علمي

تعداد

درصد

دانشيار
استاديار
دانشجوي دکتري

 2نفر
 21نفر
 3نفر

 9درصد
 91درصد
 12درصد

جدول  :2مقدار ضريب آلفاي کرونباخ در روش دلفي

پرسشنامه دور اول دلفي
پرسشنامه دور دوم دلفي
پرسشنامه دور سوم دلفي
پرسشنامه دور چهارم دلفي

1/131
1/123
1/921
1/974

در اين پژوهش براي تعيين ميزان اتفاقنظرميان اعضاي پانل ،از ضريب هماهنگي کندال 1استفاده شد.
ضريب هماهنگي کندال مقياسي است براي تعيين درجهي هماهنگي و موافقت ميان چندين دسته رتبهي
مربوط به  Nشيء يا فرد (پوراشرف و ديگران .)43 :1311 ،شايان ذکر است که براي پانلهاي با تعداد
بيشتر از  11عضو حتي مقادير بسيار کوچک Wنيز معنادار به حساب ميآيند (عباسي .)111 :1313،در اين
پژوهش با وجود اينکه تعداد اعضاي دلفي  22نفر بودند از ضريب کندال نيز جهت اطمينان بيشتر استفاده
شده است .مقدار عددي اين ضريب در  4مرحله دلفي بهترتيب  1/712 ،1/423 ،1/221و  1/912بالغ
گرديد که با توجه به نزديک بودن مقدار آن در دور سوم و چهارم ،انجام تکنيک دلفي متوقف گرديد.
در اين پژوهش از ميان 11مؤلفه احصاء شده نهايتاً  14مؤلفه که تأثير زيادي در همسويي اهداف دارند
مورد تأييد خبرگان قرار گرفت.

)1. Kendall's Coefficient of Concordance(W
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رديف

ميانگين

معيار

انحراف

ميانگين

معيار

انحراف

ميانگين

معيار

انحراف

ميانگين

سوم

چهارم

انحراف

دلفي دور اول

مؤلفهها

دلفي دور دوم

دلفي دور

دلفي دور

معيار

جدول  :3مؤلفههاي منتخب خبرگان دلفي

1

نظام مديريت مشارکتي و شورايي در تعيين اهداف و برنامهها و
حل مشکالت

4/29

1/479

4/43

1/217

4/14

1/727

4/11

1/721

2

اجراي عدالت و انصاف و مبارزه با ظلم و فساد

4/23

1/772

4/22

1/419

4/22

1/212

4/22

1/212

3

نظام انگيزشي در پرداخت و پاداش به خدمات فراتر از وظايف

4/11

1/722

4

1/419

4/12

1/741

4/12

1/741

4

شفافيت و پاسخگويي در نظام اداري سازمان

4/12

1/919

4/14

1/273

4/11

1/727

4/11

1/231

2

نظام آموزش مستمر و يادگيري دائمي کارکنان

4

1/922

4

1/211

4/11

1/729

4/11

1/729

2
7

بهبود و گسترش ارتباطات چهره به چهره مديران و کارکنان

4

1/922

4

1/419

4/11

1/311

4/11

1/311

وجود روحيه اعتماد متقابل بين کارکنان و مديران

4/47

1/212

4/49

1/212

4/49

1/212

4/49

1/212

اجرا و احساس عدالت وانصاف (در انتقاالت ،انتصابات و حقوق
و مزايا)

4/24

1/941

4/22

1/29

4/72

1/432

4/72

1/432

1

توجه ،تقويت و تحکيم نظام ارزشهاي فرد در جامعه

4/21

1/22

4/43

1/272

4/27

1/217

4/27

1/217

11

فرايند اجتماعي سازي و مسؤوليت پذيري اجتماعي کارکنان

4/22

1/912

4/11

1/432

4/22

1/419

4/22

1/419

11

حاکميت روحيه امر به معروف و نهي از منکر در سازمان

4/17

1/21

4/24

1/71

4/71

1/423

4/71

1/423

12
13

سعه صدر و استقامت مديران
وجود معنويت در سازمان

4
4/21

1/11
1/12

4/11
4/39

1/129
1/21

4/11
4/71

1/212
1/423

4/11
4/71

1/212
1/423

14

تقويت روحيه ايمان در افراد

4/12

1/12

4/1

1/931

4/39

1/74

4/39

1/74

مدل مفهومي طراحيشده همسويي اهداف فردي و سازماني
منازعه تاريخي ميان کارگر و کارفرما ،سازمان و فرد از موضوعات بسيار قديمي است که در عصر حاضر
نيز ذهن نظريهپردازان مديريت را به خود مشغول کرده که چگونه ميتوان بين هدف هاي فرد و سازمان
که در تضاد با يکديگرند و نتيجه آن تعارض فرد با سازمان است آشتي به وجود آورد؟ (آقاپيروز:1392 ،
 .)22مدل مفهومي از مفاهيم و فرضيههايي تشکيل شده است که با هم ارتباط تنگاتنگي دارند و مجموعاً
چارچوب تحليلي منسجمي را تشکيل ميدهند (کيوي و کامپنهود .)142 :1392 ،در حقيقت مدلهاي
مفهومي بهصورت نمودار ،متغيرهاي تحقيق و روابط ما بين آنها را مشخص ميسازد (پوراشرف و
ديگران .)21:در اين تحقيق با تفکيک مؤلفههاي مؤثر بر همسويي اهداف فردي و سازماني برمبناي مدل
سه شاخگي اهرنجاني (ميرزايي اهرنجاني )2111 ،و با کمک روش دلفي ،مدل تحقيق طراحي گرديد و
سعي شد که رابطه همسويي اهداف فردي و سازماني بهعنوان متغير وابسته و متغيرهاي مستقل تحقيق
مشخص و تبيين گردد .از آنجا که تفکيک عوامل تأثيرگذار به سه دسته ساختاري ،رفتاري و محيطي
داراي حصري عقلي است عامل ارزشي در اين تحقيق بهعنوان متغيري تعديلگر در نظر گرفته شد .متغير
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تعديلکننده 1يک متغير کيفي يا يک متغير کمي است که جهت و يا شدت رابطهي بين يک متغير مستقل
يا وابسته را با يک متغير مستقل يا وابستهي ديگر تحت تأثير قرار ميدهد (بارون و کِني.)1173 :1192، 2
اين متغير بر رابطه بين متغير مستقل و وابسته تأثير اقتضايي داشته و رابطه مورد انتظار بين متغيرهاي
مستقل و وابسته را تغيير ميدهد (داناييفرد و همکاران .)114 :1391 ،در سازمانهاي ارزشمدار ،عامل
ارزشي رابطه بين متغير مستقل و وابسته را تعديل ميکند .اين متغير از قبل وجود دارد نه اينکه با ظهور
متغير مستقل ظهور پيدا نمايد .مدل مفهوميتحقيق که مدلي محقق ساخته و مطابق نتايج حاصل از روش
دلفي ميباشد در شکل  1نشان دادهشده است.
عوامل ساختاري
عوامل

ارزشي

عوامل محتوايي
(رفتاري)

همسويي اهداف فردي
کارکنان و سازمان

عوامل محيطي
(زمينهاي)

شکل  :1مدل مفهومي تحقيق

عوامل و مؤلفههاي تأثيرگذار بر همسويي اهداف فردي و سازماني
 .1عامل ساختاري
ساختارهاي سازماني کانالهايي هستند که فرايندها و عمليات سازماني در آن جاري ميشود و در بـرگيرنده
همه عوامل ،عناصر و شرايط فيزيکي و غيرانساني سازمان است که با نظـم خاصي ،قاعده و قـالب و بـدنه
فيزيکي و مـادي سازمان را ميسـازند (خنيفر .)127 :1394 ،بهعـبارت ديگـر کليه عـوامل سختافزاري و نرم
افزاري به جز عامل انساني هستند که زمينه دستيابي به اهداف سازمان را فراهم ميسازد (فرهي.)3 :1391 ،
عوامل سختافزاري مواردي از قبيل تجهيزات ،فضا و زيرساختهاي ارتباطي و اطالعاتي و عوامل نرمافزاري
1. Moderator Variable
2. Baron Reuben and David Kenny
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شامل نظام نامهها ،آييننامهها ،قوانين ،مقررات ،روشها و رويههاست .مؤلفههايي که در اين بعد قرار ميگيرند
در جدول زير آمده است.
جدول  :4مؤلفههاي عامل ساختاري همسويي اهداف فردي و سازماني
رديف

عامل ساختاري

1
2
3

مؤلفه

منابع و مأخذ

نظام مديريت مشارکتي و شورايي در تعيين اهداف و برنامهها و
حل مشکالت
نظام شايستهساالري و بهکارگيري و استخدام افراد اليق و
کارآمد
نظام انگيزشي در پرداخت و پاداش درازاي خدمات وانجام وظايف
کارکنان

نهجالبالغه (نامه 23؛ حکمت -121-24
)-321-173

4

شفافيت و پاسخگويي در نظام اداري سازمان

2

نظام آموزش مستمر و يادگيري مداوم کارکنان

نهجالبالغه(نامه )23؛ غررالحکم و دررالکلم
نهجالبالغه (خطبه 93؛نامه 23؛حکمت )329
نهجالبالغه (نامه -7-22-24-23
174؛حکمت )-314-222-243 -22
نهجالبالغه (خطبه 113-112؛نامه 31؛حکمت
)322-12-294-147

 .1-1نظام مديريت مشارکتي و شورايي در تعيين اهداف و برنامهها و حل مشکالت

مشارکت بيشتر عموم مردم در حکومت و اداره منابع اجتماعي ،موجبات توانمندسازي آنان را فراهم
ميآورد (کيل باي .)121 :2112، 1در دين اسالم بر مشورت و شورا تأکيد فراواني شده است چنانچه در
قرآن کريم به پيامبر (ص) سفارش ميشود که باديگران مشورت نمايد« :و شاوِرهُم فِي االمر» (آلعمران:
« )121و اَمرُهُم شوري بَينَهم» (شوري.)39 :
اميرالمؤمنين علي(ع) يکي از سفارشاتي که به مالک اشتر مينمايند اين است که «کارمندانت را پس از
آزمايش آنها به کار گمار و باميل شخصي و بدون مشورت با ديگران آنان را به کارهاي مختلف وادار
نکن( »...نامه  .)277 :23همچنين ميفرمايند «ال ظَهيرَ کَالمُشاوِرَة» يعني هيچ پشتيباني چون مشورت
نيست (حکمت  .)237 :24زيرا که خود رايي ،موجب هالکت و مشورت با ديگران ،شريک شدن در عقول
آنان است (حکمت  .)222 :121اين بدان سبب است که استفاده از افکار و آراء گوناگون موجب تمايز
صحيح از خطا و سره از ناسره خواهد گرديد (حکمت .)227 :173
 .2-1نظام شايستهساالري و بهکارگيري و استخدام افراد اليق و کارآمد
(گراداستين2

:2114،
در يک نظام شايستهساالر ،تخصيص دقيق منابع به درجه شايستگي متکي است
 .)912اگر سلسله مراتب اداري بر پايه شايستگيها بنا نهاده شود چنين استنباط ميشود که کسانيکه
موقعيت باالتري دارند مستعدتر ،ارزشمندتر ،سختکوشتر و شايستهتر از کساني باشند که وضعيت

1. Kilby
2. Gradstein
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پايينتري دارند (مککوي و ماجر .)143 :2117، 1نظام شايستهساالر ميتواند از بروز فساد در سازمان مانع
شده (رمضاني و برومند )12 :2113،2و الزمه اجتناب ناپذير ايجاد اداره سالم بوده (پورعزت )74: 1311،و
موجبات همسويي اهداف فردي کارکنان و سازمان را فراهم آورد .در سفارشات اميرالمؤمنين(ع) در
نهجالبالغه عبارات بسياري بر ضرورت شايستهساالري داللت داشته و آن را در دو فراز  -1شايستگي
اخالقي–خودسازي و مهار نفس و  -2شايستگي فني و کاري بر ميشمرد:
« ...و او (مالک) را فرمان ميدهد تا نفس خود را از پيروي آرزوها باز دارد و به هنگام سرکشي رامش
نمايد  ....هواي نفس را در اختيار گير و از آنچه حالل نيست خويشتنداري کن زيرا که بخل ورزيدن به
نفس ،آن است که در آنچه دوست دارد يا براي او ناخوشايند است راه انصاف را پيمايي» (نامه .)227 :23
« اي مالک ،براي فرماندهي سپاه کسي را برگزين که خيرخواهي او براي خدا و پيامبر و امام تو بيشتر و
دامن او پاکتر ،شکيبايي او برتر و از کساني باشد که دير به خشم آيد و عذرپذيرتر بوده و بر ناتوانان رحم
آورد ( »...همان ...« .)272:وازميان مردم ،برترين فرد را براي قضاوت انتخاب کن،کسانيکه مراجعه
فراوان ،آنها را به ستوه نياورد و برخورد مخالفان با يکديگر او را خشمگين نسازد و بر اشتباهاتش
پافشاري نکند ( »...همان ...« .)277:سپس در امور کارمندانت بينديش و پس از آزمايش به کارشان بگمار
»....
همانطور که معلوم ميشود شايستهساالري و استخدام و بهکارگيري افراد اليق و شايسته بسيار مورد
تأکيد اميرالمؤمنين علي(ع) ميباشد و شايستگي اخالقي چنان با شايستگيهاي شغلي و فني در هم
آميخته مي باشند که گويا تفکيک آنها امکانپذير نيست.
 .3-1نظام انگيزشي در پرداخت و پاداش درازاي خدمات و انجام وظايف کارکنان

بهترين مدير و مدبر عالم هستي ذات پاک خداوند متعال است و دادن پاداش به بندگان خود جزء
سنتهاي اليتغير اوست .اميرالمؤمنين علي(ع) در خطبه «غراء» به اين مسأله اشاره داشته و پس از
سفارش مردم به تقواي الهي يکي از صفات خداوند را پاداش دادن به بندگان در برابر کارهاي نيکوي آنان
برميشمرد (خطبه  .)131 :93ايشان در جاي ديگري ميفرمايند« :همانا خداوند ،پاداش را بر اطاعت خود
و کيفر را بر نافرماني خود قرار داد تا بندگان را از عذابش برهاند و بهسوي بهشت کشاند» (حکمت :329
 .)717آن حضرت در سفارش به مالک اشتر نيز تأکيد مينمايند که «آرزوهاي سپاهيان را برآورده ساز و
همواره از آنان ستايش کن و کارهاي مهمي که انجام دادهاند را برشمار ،زيرا يادآوري کارهاي ارزشمند،
شجاعان را بر ميانگيزاند و ترسوها را به تالش وا ميدارد» (نامه .)272 :23
 .4-1شفافيت و پاسخگويي در نظام اداري سازمان

در خالل مديريت و حکومت ،ممکن است شبهات و ابهامات فراواني براي کارکنان و عموم مردم ايجاد
شود که شفافيت و پاسخگويي و رفع ابهام در زمان مناسب ميتواند به ايجاد روابط بهتر بين مديران و
1. Mc Coy and Major
2. Ramezani & Boromand
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کارکنان منجر شده و همسويي و همدلي را در آنان تقويت نمايد .اميرالمؤمنين علي(ع) در دوران کوتاه
زمامداري خود در مواقع مختلف اقدام به پاسخگويي و رفع ابهامات ايجاد شده مردم مينمودند .پاسخ به
ادعاهاي دروغين معاويه (نامه  ،)212 :22پاسخ به ادعاهاي طلحه و زبير (نامه  ،)213 :24پاسخ به
ادعاهاي سران جمل (نامه  ،)222 :23پاسخ به شايعات (نامه  ،)497 :7پاسخ به شايعات پيرامون قتل
عثمان (خطبه  )321 :174و ....خود گواه بر اين مدعاست .نکته مهم آن است که اين شفافيتها تنها براي
فرد مورد خطاب نامه نميباشد ،چنانکه در نامه  ،29خطاب به معاويه ميفرمايند...« :من اين حرفها را
براي تو نميزنم ولي اينها را ميگويم که مردم بدانند که ما که هستيم( »...نامه  )211 :29برخي از
پاسخها بايد در خفا صورت بگيرد و برخي از شفافسازيها و پاسخگوييها الزم است در بين عموم مردم
انجام شود چنانکه روايتشده شخصي از حضرت از معناي ايمان سؤال نمود .فرمودند «فردا نزد من بيا تا
در جمع مردم پاسخ گويم که اگر تو گفتارم را فراموش نمايي ديگري آن را در خاطرش سپارد( »...حکمت
.)213 :222
 .5-1نظام آموزش مستمر و يادگيري مادامالعمر کارکنان
انطباقي1

بهمنظور
يکي از چالشهاي سازمانهاي امروزي ،وادار نمودن کارکنان خود به انجام تغييرات
پاسخگويي به تقاضاها و الزامات محيطهاي ناپايدار و سريعاً در حال تغيير است .در اين نوع محيطها
بسياري از مسائل داراي راهحلهاي آماده نبوده و تمامي کارکنان در سراسر سازمان مجبور به فکر کردن
به راهحلهاي جديد و يادگيري ارزشها و نگرشهاي جديد هستند بهگونهايکه تأکيد سازمانها بر
يادگيري مستمر ،موجب ارائه چهره جديدي از سازمانها به نام سازمانهاي يادگيرنده شده است
(سرلک .)177 :1311،امروزه اروپاييها بحث يادگيري مستمر را مطرح ميکنند و معتقدند فرد بايد همواره
و در همه حال در مسير آموختن باشد (برومند .)122 :1311،در آموزههاي ديني نيز بر بحث آموزش و
فراگيري علم و دانش تأکيد فراوان شده و آن را بر هر مرد و زن مسلمان فرض نموده است .حضرت
علي(ع) در سخناني به اين نکته اشاره فرمودند که« :فَبادِروالعلم مِن قَبل تَصويح نَبتِه :»...در فراگيري علم
و دانش پيش از آنکه درختش بخشکد تالش کنيد و پيش از آنکه به خود مشغول گرديد از معدن علوم،
دانش استخراج نماييد( ...خطبه  .)112 :112همچنين در خطبه همام ،يکي از نشانههاي پرهيزکاران را
وقف کردن گوشهاي خود در مسيرعلم و دانش سودمند ميدانند (خطبه .)413 :113
 .2عامل رفتاري (محتوايي)
منظور از اين بعد ،عوامل انساني در سازمان است که با فرمهاي رفتاري ،ارتباطي و الگوهاي خاص،
محتواي اصلي سازمان را شکل مي دهد و با ورودش ،به سازمان جان داده و تعامالت شغلي پديد ميآيد.
نيروي انساني که عامل اساسي هر سازمان تلقي ميشود عامل اجراي کار نيز تعريف شده که ممکن است
1. Adaptive Changes
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بيتوجهي به آن موجب صدمات جبرانناپذيري گردد (فرهي .)2 :1391 ،جدول زير مؤلفههاي اين عامل
را نشان ميدهد:
جدول  :5مؤلفههاي عامل محتوايي همسويي اهداف فردي و سازماني

عامل محتوايي

رديف
1
2
3

مؤلفه
بهبود و گسترش ارتباطات چهره به چهره مديران و
کارکنان
وجود روحيه اعتماد متقابل بين کارکنان و مديران
اجرا و احساس عدالت و انصاف (در انتقاالت ،انتصابات و
حقوق و مزايا) در سازمان

منابع و مأخذ
نهجالبالغه(نامه )23
نهجالبالغه(نامه -23-22حکمت )221
نهجالبالغه (خطبه 212-224-12-12؛ نامه
27-23-31-21؛ حکمت -471-231-224
)437

 .2-1بهبود و گسترش ارتباطات چهره به چهره مديران و کارکنان

بهبود ارتباطات يکي از راهکارهاي کاهش تعارض در سازمان است (رضائيان .)42 :1392،حضرت علي(ع)
در بخشي از سفارش خود به مالک اشتر ميفرمايند...« :پس بخشي از وقت خود را به کساني اختصاص ده
که به تو نياز دارند تا شخصاً به امور آنان رسيدگي کني و در مجلس عمومي با آنان بنشين و  ...و سربازان
و نگهبانان خود را از سر راهشان دور ساز تا سخنگوي آنان بدون اضطراب در سخن گفتن ،با تو گفتگو
کند که از رسول خدا(ص) بارها شنيدم که ميفرمود ملتي که حق ناتوان را از زورمندان ،بدون اضطراب
بازنستاند ،رستگار نخواهد شد ...هيچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار که پنهان بودن رهبران،
نمونهاي از تنگخويي و کم اطالعي در امور جامعه ميباشد .نهان شدن از مردم ،زمامداران را از دانستن
آنچه برآنان پوشيده است بازميدارد و کار بزرگ ،اندک و کار اندک ،بزرگ جلوه ميکند» (نامه :23
.)292
 .2-2وجود روحيه اعتماد متقابل بين کارکنان و مديران

اعتماد ميان کارکنان و مديران ،بدون شک بر ايجاد همدلي و نيز همسويي اهداف فردي و سازماني مؤثر
خواهد بود .حضرت علي(ع) در سفارشات خود به مالک اشتر بر اين نکته تأکيد کرده و ميفرمايند :پس
بايد کاري از تو سر بزند که بدان وسيله خوشگماني به شهروندان را براي تو فراهم سازد ،زيرا اين
خوشگماني رنج درازي را از تو دور ميسازد و بيگمان سزاوارترين کسي که ميتواني به او خوشگمان
باشي حتماً همان کسي است که نزد او آزموني نيکو داشتهاي و بدون شک ،سزاوارترين شخص به
بدگماني در نزد تو ،همان کسي است که در نزد او آزموني بد داشتهاي (نامه  :23ترجمه عالمه جعفري:
.)449
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 .2-3اجرا و احساس عدالت وانصاف (در انتقاالت ،انتصابات و )...در سازمان

صفت عدل ،مهمترين صفت شايسته حکومت است (پورعزت )27 :1311،که در طول تاريخ خلقت ،براي
بشر ،مفهومي آرماني محسوب شده (جمشيدي و هکاران )22 :1312 ،و نامحدود به زمان و مکان و جهان
شمول است (ايزدي .)211:1392 ،از جمله وظايف اصلي مديران سازمان ،حفظ و توسعه رفتارهاي عادالنه
و احساس عدالت در کارکنان است .رعايت عدالت بهويژه در برخي رفتارهاي مديريت با کارکنان (توزيع
پاداشها ،ارتقاء و انتصابات) اهميت دارد (جمشيدي و همکاران .)24 :بيعدالتي موجب تضعيف روحيه
کارکنان و تنزل روحيه تالش و فعاليت در آنان ميشود .بنابراين رعايت عدالت ،رمز بقا و پايداري جريان
توسعه و پيشرفت سازمان و کارکنان ميباشد (غفوري و همکاران .)2 :1399 ،در کالم امام علي(ع) عدالت
از جايگاه خاصي برخوردار است .جالب آنکه طبق مطالعهاي ،نام علي(ع) و صفت عدل در فرهنگ ايراني،
تداعيکننده يکديگرند (پورعزت .)22 :1393،در واقع ،ميتوان هدف حضرت از به دست گرفتن حکومت
را ،برقراري عدالت دانست (مشرفجوادي و همکاران .)141 :1392،ايشان در نامه خود به کارگزاران
بيتالمال ،آنان را به داشتن انصاف در روابط خود با مردم توصيه مينمايند« :فَاَنصِفوا الناس مِن
انفسکم(»..نامه  .)223 :21آن حضرت در عهدنامه خود به محمدبن ابوبکر ،در هنگام تصدي حکومت مصر
توصيه مينمايند که..«:و آسِ بَينَهم في الَحظَة و النَظرَة حتي ال يطمَع العُظَماء في حَيفِک لهم و ال ييأَسِ

الضُعَفاء مِن عَدلِک عَلَيهم :»..در نگاههايت و حتي در نيم نگاه و خيره شدن به مردم ،به تساوي رفتار کن
تا بزرگان در ستمکاري تو طمع نورزند و ناتوانها از عدالت مأيوس نگردند (نامه  .)211 :27در نامه
ديگري و خطاب به مالک اشتر يادآور ميشوند که...« :همانا برترين روشني چشم زمامداران ،برقراري
عدالت در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است  ...با خدا و با مردم و با خويشاوندان
نزديک و با افرادي از رعيت خود که آنان را دوست داري ،انصاف را رعايت کن که اگر چنين نکني ستم
روا داشتهاي ...دوستداشتنيترين چيزها در نزد تو ،در حق ،ميانهترين و در عدل ،فراگيرترين و در جلب
خوشنودي مردم ،گستردهترين باشد( »...نامه .)221 :23
 .3عوامل محيطي (زمينهاي)
اصليترين کار عوامل زمينهاي ،تنظيم روابط سازمان با سيستمهاي باالتر از خود است .اين مؤلفه شامل
همه عوامل و شرايط محيطي و بيروني سازمان ميباشد که بر سازمان محيط بوده و خارج از حيطه کنترل
و اختيارات سازمان است و زمينهساز عوامل ساختاري و رفتاري بوده و بر تعالي و پيشرفت سازمان
تأثيرگذار ميباشد (فرهي .)2 :1391 ،محيط ،يکي از عوامل اساسي در تربيت و مؤثر در خلقوخوي و رفتار
آدمي است که در متون ديني و آيات قرآني ،دستور به هجرت ،گواه بر اين ادعاست .اميرالمؤمنين علي(ع)
در بياناتي که قبل و بعد از جنگ جمل ،در نکوهش شهر بصره و مردم آن بيان فرمودند به اين نکته اشاره
داشته که «...کسي که در شهر شما باشد گرفتار گناه و آنکه بيرون رود در پناه عفو خداست ،گويي شهر
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شما را مينگرم که غرق شده و آب آنرا فرا گرفته و چيزي از آن ديده نميشود ( »...خطبه  13و .)27 :14
برخي از مؤلفههاي محيطي که ميتواند بر همسويي اهداف فردي و سازماني تأثيرگذار باشد در جدول زير
آورده شده است:

عامل

محيطي

جدول  :6مؤلفههاي عامل محيطي همسويي اهداف فردي و سازماني
رديف

مؤلفه

منابع و مأخذ

1
2

توجه ،تقويت و تحکيم ارزشها در جامعه
فرايند اجتماعيسازي و مسؤوليت پذيري اجتماعي کارکنان

نهجالبالغه (خطبه )112
نهجالبالغه (نامه )77،42

 .3-1توجه ،تقويت و تحکيم ارزشها در جامعه

سعادت فرد ،بدون در نظر گرفتن محيط و فاکتورهاي اجتماعي غيرممکن است .زيراکه اعضاي يک
جامعه بسان يک پيکر واحد بوده و بر يکديگر تأثير و تأثر دارند .حضرت علي(ع) در ضمن توصيههاي خود
به مالکاشتر ميفرمايند...« :واعلَم اَنّ الرعيه طبقاتٌ ال يصلُحُ بعضُها اال بِبَعضٍ :»...اي مالک بدان که مردم
از گروههاي گوناگوني ميباشند که اصالح هر يک جز با ديگري امکان ندارد و هيچ يک از گروهها از
ديگري بينياز نيست  ...براي اقشار گوناگون جامعه ،در پيشگاه خداوند گشايشي است و همه آنان به
مقداري که امورشان اصالح شود بر زمامدار حقي مشخص دارند و زمامدار از انجام آن چه خدا بر او واجب
کرده نميتواند موفق باشد جز آن که تالش فراوان نمايد و از خدا ياري بطلبد (....خطبه .)272-274 :23
 .3-2فرايند اجتماعيسازي و مسؤوليتپذيري اجتماعي کارکنان

مديران سازماني بايد با تدابير الزم ،موجبات آشنايي کارکنان با محيط و اصول حاکم بر سازمان و خو
گرفتن با آن را فراهم کنند (سيدجوادين و پورولي .)21 :1399 ،يکي از ابزارهايي که مديريت و سازمان را
در اين راستا کمک ميکند فرايند اجتماعيسازي1ميباشد .اين فرايند که باعث يگانگي نسبي اهداف
فردي و سازماني ميشود ،به اعضاي سازماني خود ميگويد که تحت هر وضعيت محيطي مشخص ،چه
کارهايي را بايد انجام داده و از چه کارهايي بايد اجتناب نمايند (سيدجوادين .)323 :1394 ،حضرت در نامه
خود به عبداهلل بنعباس قبل از گفتگو با خوارج تأکيد مينمايند که «ال تُخاصِمهُم بِالقُرآن فان القرآن حَمالٌ

ذو وجوهٍ :»...با خوارج به قرآن جدل مکن ،زيرا که قرآن داراي ديدگاه کلي بوده و تفسيرهاي گوناگوني
دارد ،تو چيزي ميگويي و آنها چيز ديگر؛ ليکن با سنت پيامبر(ص) با آنان به بحث و گفتگو بپرداز که در
برابر آن راهي جز پذيرش ندارند (نامه .)211 :77
يکي از معاني مسؤوليتپذيري ،هماهنگي با قوانين اجتماعي و برآوردن انتظاراتي است که جامعه از
فرد دارد و نوعي احساس التزام به عمل در موقعيتهاي گوناگون بهدليل تقيد نسبت به سايرين خواهد بود
(سبحانينژاد و فردانش .)111 :1371 ،مسؤوليتپذيري در بعد شخصي ،زمينهساز مسؤوليتپذيري
1. Socialization
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اجتماعي 1است که پيامد هاي اجتماعي و فرهنگي زيادي داشته که يکي از مهمترين آنها ديگرخواهي
در روابط اجتماعي است (سروش .)114 :1311،امام علي(ع) در نامهاي که به فرماندار بصره ،عثمانبن-
حنيف ،مينويسند ،پس از مذمت او در اجابت دعوت مهماني سرمايهداري از مردم بصره ،ميفرمايند:
«...اَاَقنعُ مِن نفسي بِاَن يقال هذا اميرالمومنين؟ و ال اُشارِکهم في مَکارِهِ الدَهر  :»...آيا به همين رضايت
دهم که مرا اميرالمؤمنين خوانند و در تلخي روزگار با مردم شريک نباشم؟ و در سختيهاي زندگي الگوي
آنان نگردم...؟ (نامه .)223 :42
 .4عوامل ارزشي
آنچه نوع و ميزان و مرتبت ارزشها را تحقق ميبخشد فرهنگ است .فرهنگ به ارزشها هويت
ميبخشد و معيار ارزشها از طريق فرهنگ شناسايي ميشود .در واقع ارزشها موجب شناخت و تفاوت
فرهنگها ميشوند (سازگارا .)113 :1377،بيگمان ،محوريترين عنصر فرهنگ ارزشها ميباشند.
وقتيکه از سبکهاي مديريت آمريکايي ،ژاپني و  ...سخن به ميان ميآيد ،عنصر اصلي تمايز بخش،
ارزشها ميباشند (هدايتي.)32 :1391 ،
ارزشهاي سازماني با شکلدهي فرهنگ سازمان ،انتظارات رفتاري ،نحوهي انجام کار و تصميمگيري،
شکلگيري و نحوهي تعامالت اجتماعي و روابط دروني و بيروني سازمان را تعيين ميکنند .هدف اسالم از
بيان ارزشها ،تکامل روح است که بر همه ارزشها سايه افکنده و آنها را محدود مينمايد (فروزنده و
ماليي .)22 :1399 ،در جدول زير مؤلفههاي عامل ارزشي که ميتواند موجبات همسويي اهداف را فراهم
سازد آورده شده است:

عامل ارزشي

جدول  :7مؤلفه هاي عامل ارزشي همسويي اهداف فردي و سازماني
رديف

مؤلفه

1

حاکميت روحيه امربه معروف و نهي از منکر
در سازمان

2
3
4

سعه صدر مديران
حاکميت معنويت در سازمان
تقويت روحيه ايمان در کارکنان

منابع و مأخذ
نهجالبالغه (خطبه  )172-112-122-121-41نامه
( )27-31-13-47-74-31حکمت (-373-222-274
)374
نهجالبالغه(نامه 21؛ حکمت )172
نهجالبالغه(خطبه 114؛ نامه )23-31-24
نهجالبالغه(خطبه27-122-111-؛حکمت 31و )311

.4-1حاکميت روحيه امر به معروف و نهي از منکر در سازمان

امر به معروف و نهي از منکر که بدون آن ،ديگر احکام اسالمي فرصت بروز و ظهور را نخواهند يافت ،از
ارکان تعاليم اسالمي بوده و شاهکليد وصول به مدينه فاضلهاي است که آرمان پيشوايان دين اسالم بوده
1. Social Responsibility
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است (سيدي و برزگر .)24:1313 ،اهميت اين اصل چنان است که ميتوان تمامي خطبهها و نامهها و
حکمتهاي نهجالبالغه را بهگونهاي امر به معروف و نهي از منکر دانست .اميرالمؤمنين(ع) در بياني بر
آنان که امر به معروف ميکنند و خود ترک مينمايند و نهي از منکر دارند و خود مرتکب ميشوند نفرين
نمودهاند« :لعن اهلل اآلمِرين بِالمعروف التارِکين له و الناهين عَن المنکر العامِلين به» (خطبه .)247 :121
ايشان در خطبهاي که پس از جنگ جمل ايراد فرمودند ،امر به معروف و نهي از منکر را دو صفت از
اوصاف خداوند خواندند که نه اجل را نزديک ميکند و نه روزي را کاهش ميدهد (خطبه  .)211 :122در
جاي ديگري به خداوند سوگند ياد ميکند که شما را به هيچ طاعتي وادار نميکنم ،مگر آنکه پيش از آن،
خود عمل کردهام و از معصيتي باز نميدارم جز آنکه خود ،پيش از آن ترک گفتهام (خطبه .)333: 172
اگر اين روحيه در محيط سازمان حاکم شود مسلماً تأثير شگرفي در همدلي و همسويي کارکنان و مديران
داشته و در بهرهوري سازماني بسيار مؤثرميباشد.
 .4-2سعهصدر مديران

يکي از مهمترين و شايد اصليترين وسيله مديريت ،سعهصدر است (دمشناس .)99 :1392 ،چنان چه
حضرت علي(ع) نيز ميفرمايند« :آلَة الرياسةِ سَعَة الصَدرِ» :ابزار رياست ،شرح صدر است (حکمت :172
 .)227به همين خاطر است که هنگاميکه حضرت موسي(ع) به رسـالت برگزيده ميشود از خداوند طلب
شرحصدر نموده (طه )32/و نيز در قرآن خطـاب به پيامبر اسـالم(ص) از اعطـاي شرحصدر بـه ايـشان
بهعنوان عطيهاي الهي ياد ميگردد (انشراح  .)1/موالي متقيان حضرت علي(ع) در نامهاي که به
کارگزاران بيتالمال مينويسند در ضمن توصيههاي سياسي ،اخالقي و اقتصادي سفارش مينمايند:
«...وَاصبِروا لِحَوايـِجهم :»..در برآوردن نيازهاي مردم صبور و شکيبا باشيد (نامه  .)223 :21مسلماً داشتن
چنين روحيهاي در ميان مديران ،در همدلي و همسويي کارکنان با اهداف غايي سازمان مؤثر بوده و
صميميت بيشتري در محيط سازماني ايجاد مينمايد.
 .4-3حاکميت معنويت در سازمان

از اوايل دهه  1111ميالدي که توجه محققان به مقوله معنويت گسترش يافته (ساس)112 :2111، 1
تاکنون بيش از  71تعريف مختلف پيرامون معنويت در محيط کار ارائه شده است (کاراکاس.)91 :2111، 2
با اين وجود هيچگونه اجماعي پيرامون تعريف معنويت در محيط کار وجود نداشته و تعاريف موجود نيز
بعضاً محدود ،مبهم و متناقض ميباشند (يزداني و همکاران .)119 :1391،براساس طبقهبندي کريشناکومر
و نيک ،3سه ديدگاه درونگرا (فرامذهبي) ،مذهبي و سکوالر در تعريف معنويت وجود دارد (.)123 :2112
اما معنويت در جامعه اسالمي مبتني بر دين است؛ بدين معني که تعاليم و آموزه هاي اسالمي شکلدهنده
1. Sass
2. Karakas
3. Krishnakumar and Neck
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معنويت هستند (خنيفر و همکاران )4 :1391 ،و نوع ارتباط چهارگانه يک فرد مسلمان ،يعني ارتباط با
خويشتن ،با ديگران ،با محيط و با خدا ،براساس آموزههاي ديني معين ميشود (رستگار .)124 :1392،در
نظام اسالمي ،معنويت يعني شناخت و باور داشتن حقيقت بيانتهاي هستي و هماهنگي و تنظيم همه
حرکات و رفتارها بر اساس آن واقعيت اصيل (خنيفر و همکاران .)2 :1391،زندگي بر مدار معنويت در رفتار
و گفتار اميرمؤمنان ،علي(ع) موج ميزند ،او که در تمامي خطبه ها و هاي حکمتآموز خود ،حمد و ثناي
الهي را نموده و همگان را به پيمودن طريق حق و تقواي الهي توصيه ميکند« :پسرم؛ همانا تو را به ترس
از خدا سفارش ميکنم که پيوسته در فرمان او باشي و دلت را با ياد او زنده نمايي و به ريسمان او چنگ
زني  ...به قدرتي پناه بر که تو را آفريده ،روزي داده ،بندگي تو فقط براي او باشد و تنها اشتياق او را داشته
باش و تنها از او بترس» (نامه  .)222-221 :31همچنين در نامه خود به مالکاشتر ،ابتدا او را به ترس از
خدا فرمان ميدهد و اين که اطاعت خدا را بر ديگر کارها مقدم بدارد و از کتاب او پيروي نموده و خدا را با
دست و زبان ياري کند (نامه  .)227 :23مسلماً حاکم بودن چنين روحيهاي در سازمان ،موجب همسويي
ارزشهاي غايي کارکنان و سازمان شده و به تبع آن در همراستايي اهداف فردي و سازماني مؤثر ميباشد
(الواني.)11 :2117،
 .4-4تقويت روحيه ايمان در کارکنان

سازمانهاي ايمانمحور ،1سازمانهايي مردم نهادند که اخيراً جايگاه خود را بهعنوان سازمانهايي اثربخش
در پيشبرد خدمات اجتماعي تثبيت کردهاند .در اين سازمانها عامل ايمان ،بخش جداييناپذير سازمان
است که از طريق رهبران ،نيروي کار و داوطلبان آن ابراز ميشود و به خدمات گره خورده است .اين
سازمانها ،خدمات مذهبي و اعمال عبادي را انجام ميدهند و به مکانهاي مذهبي که خدا را عبادت
ميکنند وابسته هستند (داناييفرد و رهبر .)112 :1391،در دين اسالم ،مؤثرترين و مهم ترين عامل نجات
انسان که ميتواند محور همه صفات مثبت و سرچشمه خوبيها باشد ايمان است (امامي.)43 :1392،
اميرالمؤمنين(ع) در خطبه معروف به ديباج اشاره ميفرمايند« :همانا بهترين چيزي که انسانها ميتوانند با
آن به خداي سبحان نزديک شوند ،ايمان به خدا و رسول او(ص) و جهاد در راه خداست» (خطبه :111
 .)211همچنين در خطبه ديگري درباره رهآورد ايمان ميفرمايند« :ايمان ،روشنترين راهها و نورانيترين
چراغهاست ،با ايمان ميتوان به اعمال صالح راه برد و با اعمال نيکو ميتوان به ايمان دسترسي پيدا کرد؛
با ايمان ،علم و دانش آبادان است (خطبه  .)211 :122اعتماد به آنچه در دست خداست و نه آن چه
شخص در دست خود دارد موجب صحيح بودن ايمان او ميگردد (حکمت  .)713 :311بيشک ،تقويت
اين روحيه در کارکنان سازمانها ،نقش بسزايي در هم راستايي اهداف فردي و سازماني خواهد داشت.

1. Faith-based Organizations
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نتيجهگيري
بديهي است يکي از منابع اصلي شناخت نظام ارزشي مديريت اسالمي ،قول ،فعل و تقرير معصومين(ع)
بوده که با مراجعه به متون اسالمي قابل حصول ميباشد .در اين ميان ،سيره و سبک مديريتي
اميرالمؤمنين(ع) بهدليل فرصت کوتاه تشکيل حکومت اسالمي توسط ايشان ،از جايگاه ويژهاي برخوردار
بوده و کتاب گرانسنگ نهجالبالغه بهعنوان منبعي متقن ،سيرابکننده تشنگان طريق حق و حقيقت،
بوده و خواهد بود .در اين نوشتار سعي گرديد مؤلفههايي که ميتواند در همسويي اهداف کارکنان و
سازمان مؤثر باشد پس از انجام مطالعات کتابخانهاي و مصاحبه اکتشافي احصاء و پس از انجام  4دور
روش دلفي براساس مدل سه شاخگي در غالب سه عامل ساختاري ،رفتاري و محيطي بهعنوان متغير
مستقل و عامل ارزشي بهعنوان متغيري تعديلگر تفکيک و با مراجعه به نهجالبالغه تشريح گردد .بدون
شک ،سطح دانش و تعهد اسالمي افراد درون سازمان ،شيوه و نوع ارتباطات درون سازمان و نيز ميزان
معلومات رسمي و تخصصي افراد ذيربط در ميزان همسويي اهداف دخيل است .با توجه به اهميت مسائل
مطرحشده ،مديران سازمان بايد زمينه مشارکت گسترده کارکنان در امور سازمان ،برقراري نظام
شايستهساالري ،حاکميت انضباط سازماني ،ايجاد شفافيت در محيط سازماني ،نظارت و کنترل مستمر در
کنار ايجاد سيستم پيشنهادات و انتقادات ،آموزش مستمر کارکنان ،گسترش ارتباطات رودررو ،ايجاد اعتماد
متقابل ،اعطاي پاداش مناسب در قبال زحمات کارکنان ،حاکميت امر به معروف و نهي از منکر ،شرح صدر
باال ،اجراي عدالت در فضاي سازماني ،تقويت روحيه ايمان درکارکنان و نيز ايجاد بستري معنوي جهت
رشد و تعالي کارکنان فراهم شود تا زمينه همسويي اهداف فردي و سازماني ميسر گردد.
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