
 

 
 

 ها در مدیریت؛ تحلیل جایگاه ارزش

مدیریت اسالمی پردازيگامی در نظریه

 
*عبداهللا توکلی

 چکیده

ـ ماه لیبه دل یاز علوم اجتماع یکیبه عنوان  تیریشناسی مطالعات مدها در روشارزش گاهیجا نییتب  تی

 يریتوانـد مسـ  یسـئله مـ  م نیابعاد ا یرسد، بررساي دارد. از این رو به نظر می ژهیو تیآن اهم يکاربرد

 -هاي ایـن تحقیـق کـه بـه روش توصـیفی     قراردهد. یافته یاسالم تیریمدمحققان  يرا فرارو یپژوهش

ـ ها در مسئله یابی و مراحل اول. ارزش1تحلیلی انجام گرفته است عبارتند از:  ارائـه چـارچوب    ،تحقیـق  هی

. بـه  2 ؛رساندیم ياریعلوم اجتماعی  مختلف مطالعات به محققان يهاجنبه يبندتیاولو و مرتبط يفکر

ایـن رشـته علمـی بیشـتر تحـت تـاثیر        ،از ارزش رانینبودن مـد  يکاربردي مدیریت و عار هیتدلیل ما

هـا  . ارزش4 ؛�ها در مدیریت وجود دارد. شواهد بسیاري بر اهمیت و نقش ارزش3 ؛گیردها قرار میارزش
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 مقدمه

و از اهمیت  بودهتماعی موجود در یک فرهنگ جاصول، اهداف و معیارهاي ا ها،ارزش

به عنوان مبنایی براي قضاوت در مورد آنچه درست و غلط اسـت  و  ذاتی بر خوردارند

و اخالقی به همین دلیل از آنها به عنوان معیارهاي قضاوت  .گیرندمورد استفاده قرار می

پردازان سازمان و مدیریت و نیز شود. از این رو نظریهمنشور اخالقی و معنوي یاد مییا 

جایگاه آنها و دقیق بوده  تئوري ارزشیو ها اره در مورد ارزشواعضاي سازمان باید هم

، 1369الوانی،؛ 348، ص2006بشناسند( هچ،، تئوري پردازي و عمل شناسیروشدر را 

ها در توانند عاري از ارزش باشند و ارزشیران به دالئل مختلف نمیمد ).153-151ص

فنـاوري  میـان  چـالش   ،افـزون بـر ایـن    .گزینش ایشان موثر است گیري ونظام تصمیم

گـذاري در  هـا بـا هـدف   روابـط ارزش  .)95-93 ،همـان الوانی، ( وجود دارد هاوارزش

 گیـري تصـمیم ها بر ارزشتاثیر  )،40-49، ص1384 (میرزایی، سطوح مختلف سازمانی

 ؛53، ص1379وندال و سیسیل،ها در تحول سازمانی(نقش ارزش ،)42ص ،1381کینی،(

 و )65،ص1383ها در فرهنـگ سـازمانی(دفت،  تاثیر ارزش، )37-28 ص ،1380طوسی،

ها با مـدیریت در دو سـطح تئـوري و کـاربرد     همگی از رابطه وثیق ارزش ،موارددیگر 

 ند. نکمیحکایت 

پـردازي و  حـداقل در سـطح نظریـه   بلکه  ،ابطه منحصر به علم مدیریت نیستاین ر

از ایـن رو بـراي شـناخت     در تمام علوم اجتماعی صـادق اسـت.  شناسی تحقیق روش

معنـا و   :رسـد ها ضروري به نظر مـی پاسخ به این پرسش ،ها در مدیریتجایگاه ارزش

 شناسـی روشها در ارزش ها در کجا ریشه دارند؟ جایگاهمفهوم ارزش چیست؟ ارزش

مـدیریت  درعلـم کـاربردي ماننـد    هـا  جایگـاه ارزش این  ؟چگونه استعلوم اجتماعی 

تمـاعی و  جهـاي علـوم ا  یان دیدگاهمها پاسخگویی به این سوال آیا براي ؟گونه استچ

ي مـدیریت اسـالمی وکـاربرد   در پردازي براي نظریه اسالم تفاوتی وجود دارد؟  نگرش

 ؟بهره گرفتها ارزش توان ازیچگونه م نمودن آن

 

 تعریف ارزش  

قدر،  ،بهاء، ارز، قیمت، ارج :در زبان فارسی، اسم مصدر ارزیدن است و به معنی ارزش

پولی که در  و اعتبار یک سند یا متاع ،برازندگی، شایستگی، زیبندگی، قابلیت، استحقاق
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امـا در   مترادف است. امعن با اینValueدر زبان انگلیسی واژه باشد. شده می سند نوشته

از اصول، معیارها و موازین فکـري و عقالنـی کـه     عبارتند هاتعریف اصطالحی ارزش

تعلیم فلسفه،  :مانندهاي مختلف ارزش درحوزهواژه  گیرند.راهنماي عمل انسان قرار می

 .مختلف بکار رفته است ،توسط دانشمندتربیت، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی و 

معادل کـاال در هنگـام    وصالحیت شیء براي برآوردن نیازي ؛ به معناي علم اقتصاد در

جامعـه شناسـان   در حالی کـه   .)1986عمر، رود (بکار می مبادله با کاالي دیگر در بازار

ارزش عبارت است از: نرم یا معیار براي گـزینش، از میـان ابـزار یـا امکانـات       معتقدند

(ابراهیم  و مهیا شده و با موقعیت اجتماعی وي منطبق استاجتماعی که براي فرد آماده 

 .)1975،مذکور و دیگران

 ی،هاي فردي و تعیین حد و مرز آن، از نظر روانتوجه روان شناسان بیشتر به ارزش

روان شناسـی   ،در عـین حـال  . )51ص ،اجتمـاعی و جسـمانی معطـوف اسـت (همـان     

هاي وي به روابـط او بـا   دادها و پاسخهاي فرد، استعاجتماعی، توجه خود را به ویژگی

 ،(عبـدالحلیم محمـود   کنـد متمرکـز مـی  اي دارند، ها در آن نقش ویژهکه ارزشدیگران 

1979(. 

دانـد کـه از   را نمایانگر عقاید اصولی مـی  هاارزش ،از نظریه پردازان مدیریت1رابینز

شـود. بـه   ده مـی نظر فردي یا اجتماعی (نسبت به رفتار مخالف) نوعی رفتار برتر شـمر 

که یـک شـیوه خـاص رفتـار یـا      به ایناز ایمان راسخ  هستند ها حاکیوي ارزش گمان

 ،حالت خاصی، از نظر شخص یا از دید اجتماع، به شیوه مخـالف آن رفتـار یـا حالـت    

 )171،ص2005(رابینز، .برتري دارد

در علـوم مختلـف و معـانی    هـا  ارزشدلیل کثرت استعمال واژه روشن است که به 

ـ   از ایـن رو   .دشوار اسـت تعریف آن  ،متفاوت جـاي تعریـف   ه برخـی از نویسـندگان ب

باشـد را مـورد   میها ی که وجود آنها حاکی از وجود ارزشیهاها ومالكها معیارارزش

بررسی  2گریفر . برخی دیگر مانند)195، ص1980الدین احمد،دهند(محیتوجه قرار می

 .کننــدتوصــیه مــی 3ورد آکســیولوژيبحــث در مــرا بــه کمــک هــا و شــناخت ارزش

Stephen.1 )1962،ر(گریف P. Robbins2 .Guerr ifr e3.Axiology
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اي جز خلـق تئـوري ارزش   ها چارهتنوع و تکثر استفاده از مفهوم ارزشاز این رو، 

ها ابتـدا بـا   تئوري ارزش ،هاي اول و دوم قرن بیستمدر دهه از این رو،. ردگذامیباقی ن

راهم آوردن و تعریـف  و سپس در نیمه دوم قرن بیستم با فـ  1»آکسیولوژي«کاربرد واژه 

وظیفـه اصـلی   . )28 ،ص1384(میرزایی، بنا نهاده شـد عناصر الزم ساختارهاي تئوریک 

تئوري علمی آن است که تئوري خالص ارزش را توسعه دهـد و چـارچوبی بـراي    این 

 .)1962 گریفر،( تعیین ارزش رسمی فراهم آورد

 

 ها در فلسفه و فلسفه اخالق ارزش

در هـر   وانـد  در نظر گرفتـه صفت  ،گاه و گاهی ارزش را اسم یونانفلسفی در مکاتب 

 انـد وگـاهی بـه موضـوعات ذهنـی نسـبت داده      را بـه موضـوعات عینـی    گـاه آن  ،یک

توان نظریه پردازان در این زمینه را از یونـان  به طوري کلی می ).21،ص1384(میرزایی،

، رنـه  4ارسـطو  ،3افالطـون  2باستان تا زمان معاصر در دو بخـش فالسـفه غرب(سـقراط   

ابزارگرایـانی ماننـد    و هـا تپراگماتیسـ  ،8، تکامـل گرایـان  7، اسپنسـر 6، اسپینوزا5دکارت

 وحکمــاي اســالمی )13وسـانتایانا 12وبــوون11ماننــدگرین10، شخصــیت گرایـانی 9دیـویی 

صدرا، دي نراقی، مالخواجه نصیرالدین طوسی، مال محمد مه غزالی، ،یارسینا، بهمن(ابن

 محمـدتقی جعفـري،   عالمـه طباطبـائی،   ،واري، محقق اصـفهانی هادي سبزالهیجی، مال

 مورد بررسی قرار داد. مصباح یزدي) و جوادي آملی

مبحـث  هـاي اخـالق   فالسفه اخالق در مورد طبقه بندي نظریهبرخی  افزون بر این

داللت  که به تازگی نسبتا نظم یافته است يااست و به تئوري logosو  axiosنانی: آکسیولوژي مرکب از دو کلمه یو .1
 يولوژیآکس ).1971(هارت، توسط پل لیپی و ون هارتمن بکار رفته است axiologyکند. ظاهرا در قرن بیستم واژه یم

 و ارهایمع ت،یشناخت ماه يعبارت از جستجو شده و هیبتع یارزش شناس ياست که در فلسفه معاصر برا يدینام جد
2 )17، ص1385 ،ییرزایباشد.(میها مارزش عهیالطب ءماورا گاهیجا .Socrates3 .P lato4 .Ar istot le5.Renedescart6 .Spinoza7 .Herbert Spencer8.Evalut ionist s9.Dewey10.per sonanlist s11. Grane12 .Bowne13. Santayana
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بنـدي  گـرا نبـودن را مبنـاي تقسـیم    گرا بودن یا ارزشارزشها را مبنا قرار داده و ارزش

و  1نگـر هـاي اخالقـی ارزش  نظریـه توان به میاند. از جمله اي اخالقی قرار دادههنظریه

 3.اشاره کرد 2نگرتکلیف

گروهی از فیلسوفان، اخالق را یک سلسله اعتبارات قـراردادي تلقـی    ،در عین حال
کنند، به این معنا که هیچ پایه عقالنی و واقعی براي آن قائل نیستند. بر اسـاس ایـن   می

به نوع قرارداد اجتمـاعی در   هبست. زش اخالقی، تابع قراردادهاي اجتماعی استنظر، ار
اي ضد ارزش محسوب اي ممکن است عملی، ارزش به حساب آید و در جامعهجامعه

ي دیگـر معتقدنـد   هادر مقابل، بعضی از مکتب.)163-53،ص1381(مصباح یزدي، شود
. د و تـابع اعتبـار و قـرارداد نیسـتند    هاي اخالقی، مبانی واقعی و تکوینی دارنکه ارزش

 )185،ص1380(فرانکنا،
 

 شناسی علوم اجتماعیها و روشارزش

 ایـن اسـت کـه    )پذیرش امکـان تحقـق علـوم اجتمـاعی     با( در این مورد، سوال اصلی
به باید  پرسشاین به این علوم دارند؟ در پاسخ  شناسیروشایگاهی در جها چه ارزش

گیـرد و  سفه یونان باستان تا از زمان معاصـر را در بـر مـی   که از فال بحثسیر تاریخی 

Axiological2.1 رسـد در میاشاره نمود. به نظر ،مطرح شده است» واقعیت، ارزش« عموما تحت عنوان .Deontological هاي ارزشی خالقی به داوريهاي امقدم است و داوريارزشگذاري  پردازان معتقدندبرخی از این نظریه  در این بین  3.
ـ بطـور  هاي اخالقـی  مقدم است و داوري ،ند که تجویزهستبر این راي  انیاند؛ دیگروابسته ـ   یجزئ مسـتقل از   ییـا کل

دو قسم تکلیف شامل هاي تکلیف نگر که هاي ارزش نگرند و گروه دوم، نظریههاست. گروه نخست، نظریهارزشگذاري
 اکثري و حداقلی است.نگري حد

بنابر تکلیف نگري حداکثري، چیزي که درست، واجب یا ممنوع است مستقل از خوبی یا بدي است. این نظر کـه  
هاي تکلیف نگر دایر است بر این شکل حداقلی نظریه .اي است حداکثرينظریه ،هاي الهی وابسته استاخالق به فرمان

هـاي  نگرهـا بـه نظریـه   د ولی یگانه عامل تعیین کننده نیست. اغلـب تکلیـف  ربط دار اخالقی که خیر در تعیین درستی
 اي معتقد است که شکل حداکثري دارد.ولی کانت، مشهورترین متفکر تکلیف نگر به نظریه ،حداقلی اعتقاد دارند

ایـن   3یجه گـرا هاي نانتمعتقدند، صرفا نتایج اعمال تعیین کننده حسن و قبح آنهاست؛ نظریه 3هاي نتیجه گرانظریه
گرایی، همانند تکلیف نگري، بر حسب قول به این که نتایج در تعیین حسن و قبح ربطـی  کنند. نانتیجهقول را انکار می

ندارند یا قائل بودن به این که نتایج در این خصوص مربوطند ولی به خودي خود تعیـین کننـده نیسـتند، بـه صـورت      
هایی که معتقدند خیر بودن نتایج اعمال هماره تعیین کننده درسـتی یـا حسـن    هیابند. نظریحداکثري و حداقلی نمود می

نیـز  » سـودنگر «هـا را گـاهی   خوانـد. (ایـن نظریـه    3توان آن را غایت نگرهم ارزش نگرند هم نتیجه نگر، و می ،است
که باالتر از هر  3فضیلت اخالقی مبتنی برنظریه  هاي دیگري از نظریه ارزش نگر وجود دارد. مثال . ولی شکل)نامندمی

 )1362هولمز ،(. چیز براي فضیلت اهمیت قائل است
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 :شناسی استچهار دوره قابل تفکیک و باز ،این سیر تاریخی

سیر تاریخی: 1جدول شماره
"

واقعیت  -ارزش
"

و  65-64 ص،:1385میرزایی، اقتباس از  

 ، با حذف و اضافات159، -138و153-151؛ و101
 شناسیجایگاه در روش واقعیت -ارزش دوره

یونان باستان و فالسفه 
 کالسیک

ارزش و واقعیت با هم در 
 شدندنظر گرفته می

 ارزش نسبت به واقعیت جایگاه واالتري دارد

، گرایاناثباتروشنگري،(
، منطقی گرایاناثبات

 )هانئوکانتی

ها جزء امور ماوراءالطبیعه است و در درون ارزش از واقعیت جدایی ارزش
 گیرد.علم قرار نمی

 فقط واقعیت؛ طبیعت گرایان
تاکید افراطی به علمی 
شدن همه چیز و حتی 

 مفاهیم اخالفی

بر مبنایی این نگرش، همه اصول و قضایاي علوم 
ها باید به قوانین اجتماعی و انسانی از جمله ارزش

تحویل گردند و همه مسائل مربوط به علوم طبیعی 
 .هاي علوم طبیعی حل کردآنها را با روش

ارزش ها در مراحل اول  تاویل گرایان(وبر)
دانشمند علوم تحقیق به 

ی کمک می نماید اجتماع
اما مراحل بعدي واقعیت از 

 اررش ها جداست.

طرفی در گزینش و انتخاب اولیه مسئله تحقیق، بی
طرفی ارزشی صرفا در بیارزشی ممکن نیست. 

 .فرایند تحقیقات و بررسی مسئله علمی کار برد دارد

 

 را تحقیق در علوم اجتمـاعی  شناسیروشها در توان جایگاه ارزشمیافزون بر این 

 زیر منعکس نمود:به طور کلی در جدول 

 

 هاي میان سه رویکرد فلسفی پوزیتیویستی، انتقادي و تفسیريتفاوت : 2جدول شماره

انتقاديتفسیريپوزیتیویسمهاپارادایم

 
 

 هاجایگاه ارزش
 

علم عبارت است از 
ها واقعیت، و ارزش

جایگاهی مگر در 
زمان انتخاب موضوع 

 ندارند

ها بخشی از زندگی ارزش
هاي هستند؛ ارزشاجتماعی

هیچ گروهی اشتباه نیست، 
 .بلکه صرفا متفاوت هستند

همه علوم باید با وضعیت 
شروع شوند که  هاارزش

برخی درست و برخی غلط 
 .هستند

 

 مدیریت   و هاارزش

ن بر توجه بـه ایـن نکتـه کـه مـدیریت یکـی از       افزو ،ها و مدیریتدر خصوص ارزش

هـا و علـوم اجتمـاعی    هاي علوم اجتماعی است و آنچه تا کنون در مـورد ارزش شاخه



 ها در مدیریت؛ گامی در نظریه پردازي  مدیریت اسالمیتحلیل جایگاه ارزش

 :چهـار رویکـرد  تقدنـد  عم 1بلونه و نایگرو ،مطرح شد در علم مدیریت هم صادق است

نسبت بـه   4رویکرد بین االذهانی و3گرایی منطقیاثبات، 2اجتماعی–زیستی، گراییذهنی

 )26-20،ص1380(الوانی، .ها وجود داردارزش

 

 گراییذهنیرویکرد

هـاي  ها یا گزارهگفته ،بر این اساس ندستهذهنی  یکلطور ه بها در این رویکرد، ارزش

بوسـیله   هـا ارزش .ستمعنابیدر این رویکرد  هادر مورد ارزشعمومی یا جهانشـمول 

اهمیت عوامل اجتمـاعی و فرهنگـی    ه،توصیف و مشخص شد تفاسیر و تعابیر شخص،

چون این  ؛سازدمیگونه را بیهود هاي تعمیمتحلیل ،این امر .گیردمیمورد پذیرش قرار ن

در  کنـد. مـی و اجتمـاعی را رد  انه بوده، اهمیت عوامل فرهنگی نگرجزیی بسیاررویکرد 

 .ستمناسب نیعلوم اجتماعی  مطالعه براي رویکرداین نتیجه، 

 

 اجتماعی رویکرد زیستی 

 که پنداردمیهاي عینی پدیدهاجتماعی به –یهاي زیستواکنش را هاارزشاین رویکرد، 

تمـاعی  و تعـامالت اج  هادهی ارزشدر شکل انسان .ندارددر آنها انسان دخالت زیادي 

 .استشیمیایی خود –اساسی اسیر چارچوب زیستی

کاربردهـاي معـدودي در طراحـی     ،اجتمـاعی -دو رویکرد ذهنـی گرایـی و زیسـتی   

سازمان یا براي اعمال اراده آزادانه دارند. در عین حال، این امر دلیل عدم پـذیرش آنهـا   

دهـی  در شـکل  نیست، بلکه علت رد آنها این است که صاحبنظران معتقدند ذهن انسان

 .در این فرآیند نقشی فعال و هدفمند دارد ،ها و تعامالت اجتماعی اساسیارزش

گراییرویکرد اثبات گرایی منطقی و تجربه

پنـدارد کـه   مـی را بـه عنـوان واقعیـات اجتمـاعی      هارزشا گرایی منطقیاثبات رویکرد

Bellone.1. د ارتبـاط تنگـاتنگی دارد  گرایی با این رویکرتجربه .دشون بیینتواند در قالب عینی تمی &Nigro2 .B iosocialism3.B iopolit ics4 .Inter subject iv ity
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ي انسـان صـرفنظر از ادراك از   هاارزشو مقدم است  ،تجربه بر دانش بنابر این دیدگاه،

هر دو رویکرد، ذهن را به عنوان ابزاري فعال که اثرات حسی محـیط   .آنها وجود دارند

 .کنندمی تلقیگذارد، میبر آن اثر 

درك کـرده و بـه    رابطه علت و معلولیافراد اشیاء را در قالب  ،رویکردهر دو بنابر 

 کنند.میدهند و تفسیر میواکنش نشان ، بخشندمیآنها معنا 

وجـود دارنـد   ما از آنها  بدون توجه به توجیه و تفسیر از لحاظ نظري، هااگر ارزش

توان گفت علوم اجتماعی به عنوان نوعی تالش انسان عاري از تفاسیر فردي از می پس

از  ،جـداي از ارزش فرد باید فرآیندي که این  ،شناسیروشاز لحاظ . ولیهاستارزش

علوم اجتماعی عینی به منظـور حفـظ و   از این رو  .دپذیرطریق آن ایجاد شده است را ب

.گیرندمیهاي غالب سیاسی مورد استفاده قرار رها و موضعانگهداري ابز
 کـه  اسی استوار اسـت فرض اسمدیریت دولتی بر این پیش تقدند،عم بلونه و نایگرو

هـا از  ولـی ارزش  )،گیـرد مـی وسیله افراد صورت ه گیري ارزش باگرچه فرآیند شکل(

انسـان  «شـود. از ایـن جهـت    میبر آنها تحمیل  پذیريي مختلف جامعههاطریق فرآیند

 آید.میبه صورت مخلوق سیستم اجتماعی و محیطش در  »هنجاري

 

 رویکرد بین االذهانی

کـه   شـود میشته به عنوان ماحصل فرآیند تعامل اجتماعی پندا هاارزشدر این رویکرد، 

بلکـه بطـور    ،دهـد مـی واکنش نشان ن ،صرفا نسبت به عوامل تاثیرگذار سیستم خارجی

بـا روي هـم قـرار گـرفتن تفاسـیر       هايارزش کند.میمشارکت  هاشفعال در خلق ارز

.شودمی)پدیدار معانی مشترك بین افراد(ذهنی
بخـش مهمـی از فلسـفه     ،این .اثر است أها منشرفتار فرد در خلق ارزشو، از این ر

االذهانی، واقعیت چیزي اسـت  از دیدگاه پدیدارشناسی بین .مشهور پدیدارشناسی است

 یدر محیطانسان چون  ؛شودمیبلکه به صورت اجتماعی درك  ،که نه به صورت فردي

این  ،تعبیر ما از واقعیتدر این رویکرد، 1ریچارد مینزبه اعتقاد  .دکنمیاجتماعی زندگی 

از این رو در این  .است که چگونه آنچه را براي خود یا جامعه معنادار است تعیین کنیم

R.1هاي هنجـاري  عمل واقعی نظریه پرداز یا عمل واقعی کارگزار مستلزم قضاوت ،رویکرد ichardMeans



 ها در مدیریت؛ گامی در نظریه پردازي  مدیریت اسالمیتحلیل جایگاه ارزش

شـود  میجب این مو. باشدیعنی چه چیزي معناداراست و چه چیزي واقعیت میاست؛ 

 .در نظر گرفته شوند مترادفبا یکدیگر هاي مدیریت یستم ارزشی و نظریهس

ها در سـطح  مدیریت دولتی از ابتدا با ارزش ،بلونه و نایگروافزون بر این، به اعتقاد 

پـذیري را در تئـوري ارزش جـاي داد و ایـن امـر      بینـی بلکه پیش نظري برخورد نکرد.

را تقویــت کــرد. نظریــه پــردازان اداري بــه ســادگی، مــدیریت دولتــی  جایگــاه رشــته

ها به عنوان هر چیزي به گراها تصور ارزشاثباتزیرا  ؛گرایی را تا حدي پذیرفتنداثبات

هـاي  هـاي سیسـتم  هـاي اخیـر مـدل   کردند. در سـال غیر از واقعیات اجتماعی را رد می

تمایل دارند این رشته  صاحبنظرانزیرا  ؛انداجتماعی درون تئوري اداري جاي داده شده

نوعی تئوري  ،مدیریت دولتی ،اي برخورد کنند. بدین ترتیبها در قالب وظیفهبا ارزش

فرهنگـی در شـناخت    هـاي اجتمـاعی   ارزش را پذیرا شده است که بر نقش سیسـتم 

 )153-151،ص1380الوانی،(کند. عاطفی و رفتار انسان تأکید می واکنش احساسی 

 1توان با در نظر گرفتن مطالـب روس کلتـین  ها و مدیریت میزشدر مورد رابطه ار

کارگزاران بر حسـب عـادت از تئوري(ضـمنی یـا صـریح) در هـدایت        ،گفت: نخست

توانند عاري از ارزش باشـند.  مدیران نمی ،دوم کنند.میهاي اداري خود استفاده فعالیت

گیـري آنهـا را و همـین    هاي تصمیمگیري ارزشی و دیدگاه هنجاري آنها، فعالیتجهت

مدیران بـه مـوازاتی    ،سومدهد. طور واقعیات اجتماعی آینده آنها را تحت تأثیر قرار می

 دهنـد. هـا را خلـق کـرده و تغییـر مـی     کنند، ارزشکه کار و کسب دولتی را هدایت می

زنند، و پیوسته در نوعی پـردازش همزمـان   میکارگزاران دولتی به اتخاذ تصمیم دست 

هاي خود، به طور اساسـی  از طریق گزینشو  واقعی و اصول ارزشی درگیرند اطالعات

 . دهندواقعیات اجتماعی آتی را تحت تأثیر قرار می

هایی که براي اتخاذ تصمیم الزم است عبارتند از: تعیین و تجزیـه و تحلیـل   فعالیت

آینـده   ریـزي بـراي  بندي اهداف بر اسـاس اولویـت، برنامـه   محیط، تدوین اهداف، رتبه

 )95،ص(همان .کنندمیاي که عاري از ارزش باشد انتخاب نکارگزان گزینه ممکن و...

هـا  تواند عـاري از ارزش میبندي آنها نتدوین اهداف سازمان و رتبه ،بر این اساس

R.1سـازمان و  ها در ارزشاهداف و رتبه بندي آنها به نوعی انعکاسی از  ،در حقیقت .باشد . Clayton
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ها نیـز ماننـد اهـداف یـا سـایر مفـاهیم کلیـدي از        اتب ارزشسلسله مر مدیریت است.

هاي فردي است شروع و تا باالترین سطح هرم سـازمانی  رزشاسطح آن که ین ترپایین

هاي محیط سـازمان امتـداد   هاي سازمانی امتداد یافته و از آنجا نیز تا فراترین الیهارزش

سـطح  ( هاي فردي و گروهـی زشها به ارسطوح ارزش در این سلسله مراتب،یابد. می

هـاي  هاي محیط ویژه یـا ارزش و ارزش )سطح میانه( هاي سازمانی، سطح ارزش)خرد

کالن و باالخره در سـطح   هاي ملی یعنی سطحاجتماعی و عمومی استراتژیک یا ارزش

هاي فرابشري و هاي بشري و متافیزیکی یا ارزشهاي عمومی یا ارزشآخر یعنی محیط

 )37-35و16-24،ص1384،(میرزایی .طبقه بندي شده است )فراکالن سطح( ییانوح

توانـد تمـام   مـی هـا  معتقـد اسـت تفکـر در بـاره ارزش    1کینـی  ،افزون براین        

ها بر تصمیم گیـري را بـه   تحت تاثیر قرار دهد. وي تاثیر ارزشرا هاي مدیریت فعالیت

. ) مـنعکس اسـت  1شـماره(  شـکل کـه در  اسـت  صورت ویژه مـورد توجـه قـرار داده    

 )42،ص1381رالف،(

هــا و اي از ارزشهمچنـین مطالعـات حــوزه تحـول سـازمانی بــر پایـه مجموعـه        

 ،1379وندال و سیسـیل، ( سازمان استوار است ها وهایی در مورد افراد، گروهفرضپیش

بخوبی ، هاها، انسان وسازمانارزش). رابرت تانن بام و شلدون دیویس در کتاب 53ص

ــر ــش نظـ ــی ارزشنقـ ــاد آوري   ي و عملـ ــازمانی یـ ــعه سـ ــول و توسـ ــا در تحـ هـ

 )37-28،ص1380طوسی،(.دنکنمی

 

 

 

1.Ralph L.Keeney



 ها در مدیریت؛ گامی در نظریه پردازي  مدیریت اسالمیتحلیل جایگاه ارزش

 
 

 ها بر مدیریت: تاثیر ارزش1شماره  شکل

 

 کنـیم؛ ها در مدیریت اشاره در پایان این بحث الزم است به رابطه  فناوري و ارزش
بایـد در آنجـا    هـایی کـه مـدیران   فناوري نقش بسیار مهم روزافزونی در موقعیـت  زیرا

چالشـی کـه   بـا اشـاره بـه     1مسـتنه ). 149،ص1380(الوانی،  ندکفعالیت نمایند، ایفا می
تغییـرات فنـاوري بـه دو طریـق      استعتقد م ،نمایدها ایجاد میفناوري نسبت به ارزش

کارهـاي  دامنـه راه  ،خسـت اینکـه تغییـرات فنـاوري    ن :شـود می هامنجر به تغییر ارزش
ـ  نـ کهایی را ایجاد مـی دهد. در ثانی ارزشمیانتخابی را افزایش  وسـیله تغییـر   ه د کـه ب

 .، با سهولت بیشتري قابل اجرا هستندهاهاي نسبی آنهزینه
هاي شخصـی در  امروزي هر مدیر دولتی باید از نقشی که ارزش انهدر جامعه فناور

هـاي  ا و فرآینـد هکنند، آگاه باشد و اثراتی را که فناوري بر ارزشرفتار اداري او ایفا می
هـا تـابع نـوعی    براساس گفته مسـتنه، ارزش  .گذارد درك کندگذاري بر جاي میارزش

اهمیت نسبی آنها بـا وضـعیت فنـاوري تغییـر      و هستند انهتغییر بنیادي در جامعه فناور
Emmanuel.1هاي ارزشی به منظور اتخاذ کند. به موازات تغییرات فناوري باید تناقضات در سیستممی Mesthene
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هـا مطـابق و   معتقد اسـت کـه سیسـتم ارزش    ،1شوندر این مورد شود. تصمیمات حل 
ضـرر در فنـاوري بـه صـورت     ممکن است تغییري به ظاهر بـی  .جداي از تئوري است

تواند براي تغییر تئوري و ساختار سازمان زیرا می ؛تهدید جدي براي یک سازمان درآید
اعضاء سازمان را به تجدید  تواندمدعی است که چنین تغییري می وي اعمال فشار کند.

 )99-93،ص1380الوانی،(. نماید هانظر در باورها، ارزش
توان به نوعی در بیان برخی از صـاحب نظـران   میکنون بیان شد را مجموع آنچه تا
ریــزي، از وظــایف برنامــه ايمــدیریت را مجموعــه . ایــن دیــدگاه،مــدیریت دریافــت

د که با یکدیگر دانمیرهبري و نیز کنترل  و سازماندهی، بسیح منابع و امکانات، هدایت
وسیله نظام ارزشی احاط شـده  ه رابطه متعامل داشته و براي تحقق اهداف سازمان که ب

از سوي دیگر، میان مدیریت و محیط ارزشی آن نیز رابطه تعاملی  .کندمیاست فعالیت 
 )12،ص1369(رضائیان،. و دو سویه وجود دارد

توان به صورت سنتی اداره کرد. براي مثال صـدور  مان را نمیاما نظام ارزشی ساز   
بخشنامه و دادن دستورات کتبی هیچ اثري بر سیستم ارزشی سـازمان نخواهـد داشـت.    

هـاي سـازمانی اسـت. اصـوال     و منبع اتخـاذ کننـده ارزش   أمنش ،سیستم ارزشی سازمان
شـود.  سازمانی می هايیید ارزشأموجب پیدایش، تقویت و ت» رهبري مبتنی بر ارزش«

هاي بر ارزشمبتنی  است کهبین رهبر و پیروان  رابطه ،مقصود از رهبري مبتنی بر ارزش
یید رهبر سازمان است کـه وي در گفتـار و   أمورد ت يهاي نهادینه شدهمشترك و ارزش

با رفتـار خـود    ها دارد وکردار به آنها پایبند است. رهبري که تصویر صحیحی از ارزش
 )651،ص1383(دفت، .گذاردصویري را به نمایش میچنین ت

 

 ها و مدیریت اسالمیارزش

ها نبوده و در عرصه مختلفی از جملـه مـوارد   منحصر به ارزش ،رابطه اسالم با مدیریت
نیز قابل تبیین است:

 رابطه جهان بینی، هستی شناسی و انسان شناسی اسالمی با مدیریت.
با مدیریت. ایدئولوژي و احکام اسالمی هرابط
Schon.1این رابطه به ویژه با علوم کـاربردي  و عملـی    ؛نظام ارزشی اسالم با مدیریت هرابط



 ها در مدیریت؛ گامی در نظریه پردازي  مدیریت اسالمیتحلیل جایگاه ارزش

است که مدیریت نیز از آنهاست. این رابطه از راه تأثیر نظام ارزشـی اسـالم در اعمـال    
هاي اجرایـی و  هها و رویها، روشها، سیاستمدیر، تعیین اهداف، استراتژي، خط مشی

شود.ملیاتی ظاهر میهاي عبرنامه
تـرین  کـه مهـم   ؛ این رابطهاسالم با دانشمند مسلمان و محقق در علم مدیریت هرابط

شناسـی،  شناسـی، انسـان  ، هسـتی شناسـی معرفـت از راه اسـت  رابطه اسالم با مدیریت 
؛ اسـت تأثیرگـذار  شناسی و ایدئولوژي اسالم بر فکر و عمل پژوهشـگر مسـلمان   ارزش

حوائج مادي و دنیوي وغیر مادي و معنوي جامعۀ اسالمی با  که جهت رفعپژوهشگري 
هاي مورد پذیرش اسالم به تولید علم مدیریت پرداخته و با توجه به این مبانی و روش

هـا و اختراعـات و   ها، تکنیکهاي عملی، روشپردازي نموده و برنامهمفروضات، نظریه
)18-15،ص1387(نجاري،  .نمایدابداعات را ایجاد و ارائه می

. نظـام  هـیم دمـی مورد بررسی قـرار  را بند سوم از موارد پیش گفته  ،در این نوشتار
ارزشی اسالم بر مبناي یک دسته مفروضات بنیادین استواراست. مفروضات بنیـادین در  

باشد که علوم اسالمی بر پایـه آن  واقع یک سلسله مباحث وابسته به هم و زیربنایی می
هـا و  ك و تدوین مدیریت اسالمی نیاز به شـناخت مفهـوم ارزش  براي در .شوندبنا می

ایـن  شناسـی اسـالم اسـت کـه     فهـم و درك انسـان   ، مبتنـی بـر  نظام ارزشی در اسـالم 
شناسـی نیـز   درك هسـتی  .باشدشناسی اسالم استوار میشناسی نیز بر درك هستیانسان

از یکدیگر نشأت  این مفروضات به طور منطقی .شناسی اسالمی استمعرفتوابسته به 
؛ مطهـري،  293 ،ص1376گیرنـد و تقـدم و تـأخر منطقـی دارنـد. (مصـباح یـزدي،        می

 )150،ص1367
 

 مالك ارزش در اسالم

هـا بـر چـه    ها چیست و ارزشاخالق در پاسخ به این سوال که مالك ارزش وفانلسیف
فـاوتی بیـان   هاي بسـیار مت مالكو بینى خود پشتوانه متناسب با جهان ،ندراي استواپایه

ماننـد: پشـتوانه سـودجویى، پشـتوانه عقلـى، پشـتوانه شخصـیت و پشـتوانه          ،انـد کرده
مطلـق و   ،ها در اسـالم ). اما  اصول اخالقی و ارزش181ـ184الهى(مکارم شیرازى، ص

باشـد.  پذیر و وابسته به زمان و مکـان مـی  از جهت مصادیق، انعطافاست اگرچه ثابت 
مصـلحت چیـزي اسـت کـه      .ومی فرد و جامعه اسـت مالك کلی ارزش، مصلحت عم
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موجب کمال و صالح واقعی انسانیت شود و تابع سلیقه اشـخاص و بـه دلخـواه آنـان     
نیست. ارزش عدالت و ضد ارزش ظلم، به طور مطلق وجـود دارد. لـذا اینکـه برخـی     

اند که اگر ایـن صـداقت   اند مثالً صداقت همیشه ارزش است و برخی اشکال کردهگفته
در مورد نظام ارزشی اسالم این اشکال  ،وجب قتل هزاران نفر شود دیگر ارزش نیستم

مصداق ظلم قرار خواهد گرفـت. (مصـباح    ،چون در آن صورت، صداقت ؛وجود ندارد
 )17ص  ،1375یزدي،
هایی مانند: فراگیري و شـمول، انسـجام   نظام ارزشی اسالم از ویژگی ،در عین حال 

راتـب  وم ها، حسن فعلی و فـاعلی یري عقالنی، ترکیبی از مالكپذدرونی و ثبات، تبیین
 ) 348، ص3،ج1376داشتن برخوردار است. (مصباح یزدى، 

 
 ها در نظام ارزشى اسالمانواع ارزش

یا مربوط به فرد و زندگى فردى است یا مربوط به جمع و زنـدگى   در اسالم هاارزش  
مبنـاى اول،   :داراى دو مبنـا هسـتند  اجتمـاعى   يهاجمعى. در زندگى اجتماعى، ارزش

 بیـنش و نگـرش و یـک پایـه     هر ارزشى از یک پایـه  .هاو مبناى دوم، گرایش هابینش
اى بین واسطه ،ارزش .آیدمیارزش به وجود  ،شود. از انضمام این دومیگرایش ساخته 

درك و شناخته شود. به دنبـال   ،بینش و گرایش انسان یا کنش است. در ابتدا باید بینش
بینش انسان نسبت به یک سلسـله از اعتقـادات و واقعیـات جهـان هسـتى، گـرایش و       

شود. از انضمام و به هم پیوسـتن ایـن بیـنش و گـرایش     مییى در وي برانگیخته هامیل
کنش  أمنش ،گیرد. ارزش نیز به نوبه خودمیمفهومى به نام ارزش شکل  ،برخاسته از آن

شـود انسـان در هنگـام عمـل، چیـزى را      مـی ى در انسان اسـت. ارزش موجـب   اختیار
 ،دهـد مـی سازد و بـه فعـل او جهـت    میبرگزیند. در حقیقت، آنچه شکل کنش فرد را 

یى هـا و گـرایش  هابینش ،هامنشاء این ارزش .استآنها را پذیرفته که یى استهاارزش
هـاي متعـددي   هـا از جنبـه  رزشا .)349ص(همـان،   سـازد میاست که زیربناى آنها را 

ذاتـی و  ، فـردي و اجتمـاعی   :ها از نظرمثالً انواع ارزش .قابل تقسیم هستند دیگري نیز
و نهایتا  ،معنا ومفهوم جوهري (اساسی) و کارکردي (ابزاري)،، اخالقی و فلسفی ،غیري

 شوند.تقسیم می ،در سازمان و مدیریت سلسله مراتب سازمانی
اي کـه  گونهان رابطه مفروضات بنیادین با مدیریت اسالمی را بهتواز سوي دیگر، می
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 ن نمود.ی)منعکس است، تبی2شماره( شکلدر 
 

 
 

1387بنقل از نجاري، ،: رابطه مفروضات بنیادین با مدیریت اسالمی2شماره  شکل
 

ها و مسـئول  یکی از نویسندگان، به  طور کلی مدیریت اسالمی تابع ارزش اعتقادبه 
اثـرات مهمـی علـوم     رسد یکی ازینظر ماز این رو به ها به جامعه است. رزشتزریق ا

علوم  .به ویژه علوم کاربردي از دین، اثرات ناشی از نظام ارزشی دین استو اجتماعی 
از این  .ها مفهوم روشنی نداردانسانی با انسان سر و کار دارند و انسان هم بدون ارزش

کاربردي) به نوعی با مفاهیم ارزشی رابطه دارنـد.   رو همه علوم انسانی(بخصوص علوم
پـذیرد و گـزینش یـک    سیستم رفتار انسان از نظام ارزشی، آگاهانه و ناآگاهانه اثـر مـی  

ها چه در مورد فرد یا گروه یـا سـازمان یـا    سیستم رفتاري و ترجیح آن بر سایر سیستم
کننـده اهـداف و    گیرد کـه تعیـین  جامعه بزرگ بر اساس نظام ارزشی خاصی شکل می

اي که نظام ارزشی اسالم بخش رفتارهاست. بنابراین فرد، گروه، سازمان و یاجامعهجهت
از نظر ابعاد مختلف علوم انسانی داراي ابعاد ارزشی خاصـی خواهـد    ،را پذیرفته باشد

سیستم رفتاري ویژه و متناسب با آن گزینش خواهد کرد و گـزینش   ،بود که به دلیل آن
مصـباح  ه نظام ارزشی اسالم خواهد بـود. ( تارهاي دیگر نشانه عدم پایبندي بو بروز رف

 )  14ص ،1375یزدي، 
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 نتیجه گیري 

شناسـی  هـا و ارزش مـداري در روش  گرایی به علوم اجتماعی، ارزشدر رویکرد اثبات
الـف) ارائـه معیـاري در مراحـل اولیـه تحقیـق و        :توانـد از طریـق  علوم اجتماعی مـی 

هـاي  بنـدي جنبـه  رچوب فکري مرتبط، ج) کمک به اولویت)در ارائه چایابی؛ بمسئله
 به محققان علوم اجتماعی خدمت کند. ،مختلف مطالعات

علوم اجتماعی  شناسیروشها در توان گفت ارزشمیبا پذیرش بند یک با قاطعیت 
با سایر رویکرد از جمله تفسیري، انتقادي و پست مدرن جایگاه واالتري خواهد داشت.

بر موارد بیان شده در بند  افزونهاي علوم اجتماعی مدیریت به عنوان یکی از شاخه
گرایی بیشـتر تحـت تـاثیر    یک، به دلیل ماهیت کاربردي بودنش حتی در رویکرد اثبات

گیرد.ها قرار میارزش
هـا در مـدیریت چـه در مقـام     موارد متعددي که نشان دهنده جایگاه و نقش ارزش 

و چه در مقام انجام وظایف مدیریتی وجود دارد. پردازي نظریه
پردازي و اداره امور بر اسـاس مـدیریت اسـالمی    ها در نظریهنقش و جایگاه ارزش 

بسیار مهم و حیاتی است که باید مورد توجه کافی محققان مدیریت اسالمی قرار گیرد.
مبـانی،    ها از نظـامی خـاص برخـوردار بـوده داراي ویژگـی،     ارزش ،در دین اسالم

مشخص است. از این رو محققان مدیریت اسالمی باید آنها به  يهاها و مالكپیشفرض
اي به پیوسته مورد توجه  قرار داده و در مطالعات خود بکار گیرند. صورت مجموعه

دهد کـه مـدیران در هنگـام اجـراي     ماهیت کاربردي مدیریت به محققان آگاهی می
هاي مدیران و نیز ها نیستند. از این رو باید به ارزشارزشعاري از  ،هاي مدیریتینظریه

اي مبذول داشت.  هاي سازمانی اهتمام ویژهمراقبت از ارزش
 

 پیشنهادها

 :رسدیمبا توجه به آنچه بیان شد، به نظر 
شناسی و نظام ارزشی اسالم نیازمند توجه توسـعه جـدي   ها، ارزشمطالعات ارزش

 شناسی و علمی مطلوب  در این حوزه اتفاق افتد.وشبه طوري که غناي  ر ،است
هـا بهـاء داده و   محققان مدیریت اسالمی در مطالعات خود بیش از پـیش بـه ارزش  

مدیریت اسالمی به عنوان یکـی از   شناسیروشنقش و جایگاه آن را پاس بدارند و در 
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هند.مورد توجه ویژه قرار د ،ها به نظریه مدیریت اسالمیترین رهیافتمهم
هاي پیشنهاد مدل مـدیریت اسـالمی بـر    ، زمینهگفتهپیشنهادهاي پیشتحقق  پس از 

هـاي مـدیریت اسـالمی    آید. این مدل در بردارنده: الـف) نظریـه  ها فراهم میپایه ارزش
اشراب شده از نظام ارزشی اسالم؛ ب) الزامـات اجرایـی آن؛  ج)  مالحظـات ارزشـی     

اي کـه  بینی ماهیتی پویا در مدل به گونهالف؛  د) پیشناشی از عملیاتی شدن نظریه بند 
هاي گنجانده در نظریه را مجددا به منابع دینی ارجاع هاي اجراي ارزشانعکاس بازتاب

 هاي جدید آن را به عنوان ورودي جدید به مدل وارد نماید.ها و یافتهدهد و پاسخ
که به طور همزمان با  بدیهی است زمانی این مدل کامل و رضایت بخش خواهد بود

ي اسـالمی  هـا شناسی مبتنـی بـر آمـوزه   شناسی و انسانشناسی، معرفتهستی ،هاارزش
روشن شـود و   هاشناسی شده و ارتباط آن با یکدیگر و همچنین رابطه آنها با ارزشباز

دي به مدل فوق منظور شـوند  وبه عنوان ور تمامی آنها با درنظرگرفتن روابط متقابلشان
کار پویایی در مجموعه مدل پیش بینی گردد. و ساز و
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)، معجم العلوم االجتماعیه، قاهره، الهیئه المصریه العامه 1975ابراهیم مذکور و دیگران (
للکتاب.

.تهران، خوارزمی، محمد حسن لطفی جمهوري، ترجمه ،)1357(افالطون 
ري، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.اخالق، ترجمه محسن جهانگی ،)1375( باروخ اسپینوزا

هـاي سـازمان دولتـی، ترجمـه     گفتارهـایی در فلسـفه تئـوري    )،1380بلونه و نـایگرو ( 
 دانایی فرد، تهران، صفار.حسن  الوانی وسیدمهدي 

 التحصیل، ج دوم، ترجمه مرتضی مطهري، تهران، دانشگاه، تهران.  ،)1375بهمنیار (
شناسی عالمه طباطبـایی، تهـران، دانشـگاه    زشبررسی دیدگاه ار ،)1382(محمدحسنی، 

 تهران.
القیم الخاصه لدي المبدعین، قاهره، دارالمعارف. ،)1980حسین محیی الدین احمد (

تئوري وطراحی سازمان، ترجمه علی پارساییان و سید محمد  ،)1383( دفت، ریچارد ال
هاي فرهنگی.دفتر پژوهش ،اعرابی، تهران

.نامه دهخدادهخدا، علی اکبر، لغت 
عدالت در سازمان، تهران، سمت. ،)1384( علیرضائیان، 

تهران، سمت. ،مدیریتو  مبانی سازمان)، 1388(
)، بالندگی سازمانی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.1380طوسی، محمد علی (

 )، نظریه القیمه، چاپ سوم.1986عمر، حسین(
 .حکمت تهران، ه اخالق، ترجمه انشااهللا رحمتی،فلسف ،)1380ویلیام ،کی(، فرانکنا

.زوار )، سیر حکمت در اروپا، تهران،1385فروغی، محمد علی (
کرانه علم. ،تهران وحید وحیدي مطلق، تفکر ارزشی، ترجمه)، 1381کینی،رالف ال (

 .تهران، 1الدین مجتبوي، ج کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه سیدجالل
موزشی و پژوهشی امام موسسه آقم،  ،فلسفه اخالق غرب خیتار، )1387(بکر  ،الرنس

 .خمینی (ره)
هره، دارالثقافـه  ) علم الـنفس االجتمـاعی و االعـالم، قـا    1979محمود، السید عبدالحلیم(
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