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 چکيده
منظور از البالغه  اسه ب بهدینهدف از انجام این تحقیق شناسایی معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس نهج

البالغ  واحدهای معنایی مرتبط با معیارهای ارزیابی عملکهرد شناسهایی بنیاد استفاده شدب با مطالع  نهجروش استقرایی نظری  داده

ای شناسایی شهدب سه س بها مبنها  هرار ها و الگوی اولی عنوان روش تحلیل دادهو کدگذاری متمرکز ب و پس از کدگذاری اولی  

های سازی الگهوی تحقیهق، بهار دیگهر  سهم منظور بسط و نهاییگیری تحقیق، ب عنوان روش نمون گیری نظری ب دادن نمون 

البالغه ، معیارههای عمهومی ارزیهابی عملکهرد یه  از منظهر نهجرنهادالبالغ  مورد بررسی و تحلیل  رار گرف ب مختلفی از نهج

( 4نهان  ( پهرورش کارک3( بصهیر؛  2( اسهتقام  همهراه بها امیهدواری  1معیار اصلی شناسهایی شهد که  شهامل   16کارکنان 

(  اطعیه   10( فروتنهی  9( روحی  اجرایی  8ها  گیری( عدال  در رفتار و تصمیم7( سخاو؛  6گویی  ( راس 5گرایی  جمع

( 16( وفههاداری  15آفرینی  ( وحههد؛14خههویی  ( نرم13( گفتههار پسههندیده  12(  ناعهه  رپرهیههز از اشههرافی گههری(  11

ها نمایش داده خواهند شهدب نتهایج تری اس  ک  در  سم  یافت مداریب هریک از این معیارها دارای زیرمعیارهای جزئیوالی 

تهوان مبنهای البالغ  را در کنار معیارهای تخصصی هر شغل و سهازمان میج شده از نهجدهد معیارهای عمومی استخرانشان می

  رار دادب عملکرد یابیارز یرفتار

 

 البالغهنهج اد،یبنداده هيعملکرد، نظر يابيارز ها:کليدواژه

                                        
 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی ب1

 hadiaref@ut.ac.ir دکتری مدیری  منابع انسانی، دانشکده مدیری ، دانشگاه تهران، نویسنده مسئول  رایانام   ب2
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 مقدمه

 های شهید مرتضی مطهری، ایجاد شرایط رشد از جمل  اههداف مهدیری از منظر آراء و اندیش 

  دیگهران یکی از ابعاد مههم رشهد، توانهایی فهرد در مهدیری ایشاندر جامع  اسالمی اس ب از نظر 

منظور مهدیری  ارهربخش شود ک  ب صور؛ طبیعی این سوال مطرح میب حال ب (1385رمطهری، اس  

ن هایی را بایهد در مهدیراهایی باید در فرد وجود داشت  باشد و چ  شایستگیدیگران، چ  شایستگی

رد؟   هرار گیه و آحاد کارکنان تقوی  کرد تا مبنای مناسبی برای معیارهای رفتاری ارزیهابی عملکهرد

 ترین منبع همان منابع غنی اسهالمی اسه  که  در ایهنبرای پاسخگویی ب  این پرسش بنیادین، مهم

 تحقیق کتاب نهج البالغ  ب  عنوان منبع انتخاب شده اس ب 

بینی و فرهنگ حهاکم بهر کشهورها، خوبی نشان داد ک  جهان( ب 1994ر 1از طرفی دیگر هافستد

ک  اندیشمندان هر جامع ، تحه  تهأریر نحویپردازی دانشمندان مدیری  تأریرگذار اس   ب بر نظری 

پردازی آنهان نیهز سهای  مفروضا؛ فرهنگی آن جامع   رار دارند و این تأریرپذیری بر فراینهد نظریه 

ها نیهز محصهوال؛ ها و الگودر دانش مدیری  و مدیری  منابع انسانی، نظری افکنده اس   بنابراین 

شهمول ها، دارای اعتبهار جهانهها و نظریه گون  نیس  ک  ایهن الگوروند و اینشمار میفرهنگی ب 

ای حاکم بهر بینی و مفروضا؛ پای کند ک  دریابیم جهانباشندب این امر و تی اهمی  بیشتری پیدا می

توجهی ههای  ابهلمدیری  و سازمان از منظر اسهالم و مکاتهغ غیهر اسهالمی دارای تفاو؛مفهوم 

  (1394رپژوهان و رسولی، توان ب  این موارد اشاره کرد ها میاس   از جمل  این تفاو؛

دیری  مهب در مدیری  غربی، هدف دستیابی ب  اهداف مادی اس   حال آنک  از نظهر اسهالم، 1

 داندبها در جامع  میم کردن ارزشابزاری اس  برای حاک

ویژه بعد از توسع  مکتهغ روابهط انسهانی، به  عواطهس، احساسها؛ و ب در مدیری  غربی ب 2

در اسهالم، ایهن احتهرام  «مه کرا»شود  ولی بهرعکس مفههوم  شخصی  انسان احترام گذاشت  می

 وری اس بگذاشتن ذاتی نبوده و تنها هدف آن بهبود بهره

عنوان منابع  هدر؛ بهرای بسهیاری ربی، دستیابی ب  پس  ریاس  و مدیری  ب ب در مکاتغ غ3

 س بیک هدف اس ب حال آنک  از نظر اسالم، پس  و مقام تنها امانتی در دس  دارنده آن ا

                                        
1. Hofstede 
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های صور؛ گرفت  در دانهش مهدیری ، تهالش شهده نگهاه پیشرف با اینک  اخیراً با توج  ب  ب4

ولی هنوز ههم ابعهاد معنهوی و الههی در اندیشه  مهدیری  غربهی چندبعدی ب  انسان حاکم شود، 

جایگاه خاصی نداردب حال آنک  توج  ب  بعد معنوی و الههی انسهان، از جمله  اصهول مهدیری   از 

 دید اسالم اس ب

شود، بیشهتر نیازههای معیشهتی انسهان ب در ادبیا؛ غرب، و تی صحب  از جبران خدما؛ می5

ر اسالمی با توج  ب  رویکرد خلیفه  الههی بهودن انسهان، مالحظها؛ مدنظر اس   حال آنک  از منظ

 تعالی و تکامل دنیوی و اخروی انسان نیز مد نظر اس ب

های زیربنایی، اخیراً پژوهشگران زیادی در حوزه مدیری  منهابع انسهانی با توج  ب  این تفاو؛

انهدب یکهی از انسهانی پرداخت های آن برای مدیری  منهابع ب  تحقیق پیرامون متون اسالمی و دالل 

های منابع انسانی ک  مورد توج  این پژوهشگران  رار گرفت  اسه ، ارزیهابی عملکهرد اسه ب حوزه

و  نیتهدو( اشهاره کهرد که  در تحقیهق خهود به  1394زاده و انصاری رتوان ب  ترکبرای مثال می

ی ههای اسهالمتوج  ب  آموزه ابی دانشگاه رانیهای مدشایستگی یابیبرای ارز یچارچوب یابیاعتبار

روشهی، تهدوین  -بینشی و مهارتی -منشی، دانشی -پرداختند و چارچوبی با س  بعد اصلی ارزشی

طراحهی الگهوی های اسالمی به  ( نیز بر اساس آموزه1390کردندب مصدق خواه و ساک  چقوش ر

ا در تحقیهق خهود به  رافسران سازمان بسیج( پرداختندب آنهه ارزیابی عملکرد نهادهای ارزش محور

ههای اسهالمی در سه  گهرایش نقهش این نتیج  رسیدند ک  عملکرد این افسهران بهر اسهاس آموزه

( نیز به  بررسهی 1382های مدیریتی و نتایج مدیریتی  ابل سنجش اس ب زارع رمدیریتی، شایستگی

ن اسهالمی، معیارها و اصول ارزیابی عملکرد در اسالم پرداخ ب وی نتیج  گرف  که  از نظهر متهو

های مهمهی انگیزه انجام عمل، صالح بودن، تقوی، علم و دانش، و توانایی و کفای  از جمل  مؤلفه 

 مورد توج   رار گیردباس  ک  باید در ارزیابی

با وجود ا بال پژوهشگران به  رویکهرد اسهالمی در ارزیهابی عملکهرد، کمبهود تحقیقهاتی که  

ش تحقیق علمی و مدون و با رعای  اصول یهک تحقیهق صور؛ روشمند و با استفاده از یک روب 

علمی ب  بررسی متون اسالمی پرداخت  و از این طریق الگو ارزیابی عملکرد طراحی کنند به  چشهم 



  عارف یهاد، یمحمد شاه محمد  عملکرد یابیارز یرفتار یارهایجامع مع یالبالغ   راهنمانهجمقالة پژوهشی                       10

 

عنوان یکی از متون اصلی دین مبین اسهالم نیهز البالغ  ب ویژه در مورد نهجخوردب این موضوع ب می

 کندب صدق می

البالغه ب بها یق عبار؛ اس  شناسایی معیارهای ارزیهابی عملکهرد از نهجبنابراین هدف این تحق

توج  ب  اینک  هر صنع ، سازمان و شغل بنا ب  ماهی  کار خود دارای معیارهای ارزیهابی عملکهرد 

ها تخصصی نیز هستند، هدف این تحقیق ن  ارائ  الگو جامع ارزیابی عملکرد بهرای تمهامی سهازمان

عمومی اس  ک  بتوان بنا ب  ا تضاء از آن برای سنجش بعد رفتاری عملکهرد و مشاغل بلک  الگوی 

 استفاده کردب

 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق 

 رويکردها در تحقیقات اسالمي

یک موضوع مهم در خصوص هر نوع تحقیق در حوزه مدیری  اسالمی این اس  که  تحقیهق 

کنهد؟ بها توجه  به  اینکه  رویکردههای روی میاسالمی پیه تحقیقا؛پیش رو، از کدام رویکرد در 

مرور رویکردها پرداخت  و تشهریح مختلس، دارای ارزش و اعتبار علمی یکسانی نیستند، در اینجا ب 

 گیردبخواهیم کرد ک  تحقیق حاضر بیشتر در کدام رویکرد  رار می

نظهر میهزان  ( با مروری بر مطالعا؛ مدیری  اسهالمی، ایهن تحقیقها؛ را از1396حجازی فر ر

 اس   1بندی ب  شرح شکل شماره بندی کردندب این دست اصل  رار دادن منابع اسالمی دست 

 

 
 : رويکردها در تحقیقات اسالمي1شکل شماره 
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گیرد و تمهامی اصهول، امروزی مبنای کار  رار می افت یتوسع  ، علم مدیری تأيیديدر رویکرد 

 منهابعپذیرفته  و در ادامه  در  باورها و مفروضهاتی درسه عنوان های رایج در آن ب فنون و روش

 شهودبمی یاف تائید این مفروضا؛  راستا با این مفروضا؛ و برایهایی همو نشان  اسالمی شواهد

جای دانش مطلهق و صهادق ترین رویکردها دانس   زیرا ب توان از جمل  ضعیساین رویکرد را می

منظور مشهروعی  دادن به  دیهن در پهی آن دهد و گویی ب ر میدینی، علوم مدرن را مبنای کار  را

عنوان در هیچراستایی دین و علم مدرن را نشان دهدب حهال آنکه  مشهروعی  دیهن به اس  ک  هم

 های علم تجربی مدرن ک  دائماً در حال تغییر اس ، نیس براستایی دین با یافت گروی هم

 ، علهوم مهدرن رااسهالمی با مبنا  رار دادن متون  ک  دنبال آن اس محقق ب  تهذيبيدر رویکرد 

فهر  ایهن پیشب هایی نیز بر آن افهزوده شهودپیراست  شود و احتماالً بخش از ناخالصی و انحراف

اسهالمی شهکل نگرفته   و اصهولرویکرد این اس  ک  ازآنجاک  علم مدیری  رایج بر پایه  مبهانی 

اصهول ها توسهط حال اگر این انحرافا؛ و ناخالصهی هایی داردباس ، برخی انحرافا؛ و ناخالصی

ایهن رویکهرد  ، شناسایی و حذف شود، آنچ  با ی خواهد ماند، همان مدیری  اسالمی اسه بیدین

منظور پیشهبرد دانهش ههای اسهالم به توان رویکردی حدا لی دانسه  که  از تمهامی یرفی را می

 های موجود غربی اس بی دنبال بهبود نظرکند و تنها ب مدیری  استفاده نمی

شودب در رویکرد افراطی فر  بهر ایهن ب  دو نوع افراطی و معتدل تقسیم می استنباطيرویکرد 

اس  ک  تمامی علوم موردنیاز در متون دینی  ابل یافه  اسه  و دیگهر نیهازی به  علهوم تجربهی 

یهق اسهتدالل و نیس ب در رویکرد معتدل، اصول و کلیا؛ از دین استخراج شهده و جزئیها؛ از طر

شودب با توج  ب  اینک  دین اسالم، مسلمانان را ب  کسغ علهم، حتهی استنتاج و مشاهده مشخص می

رسد رویکرد استنباطی معتدل، با مبهانی دینهی سهازگارتر خواند، ب  نظر میاگر در چین باشد، فرامی

تری در مهورد ایهن دو قباشدب البت  شاید با تفکیک  ائل شدن میان انواع علوم بتهوان به  شهکل د یه

توان تصور کرد اسالم با توج  به  ماهیه  خهود، بهرای علهوم اجتمهاعی رویکرد  ضاو؛ کردب می

همچون سیاس ، مدیری  و نحوه تشکیل حکوم  و اداره بر جامع ، رهنمودههای جهامعی دارد و 

الم شهودب امها در خصهوص علهوم تجربهی، اسهبدین ترتیغ نیاز ب  علوم غربی کمتر احسهاس می
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های تهوان ارائه  نظریه مسلمین را دعو؛ ب  دس  یافتن ب  علم کرده اس  و رسال  اسالم را نمی

 علمی در خصوص علوم تجربی دانس ب

 ههافر از دل پیششهود و فهر  گرفته  میمنزله  پیشدینی ب  باورهای تأسیسيدر رویکرد 

سهئل  اصهلی در مهورد ایهن شهودب مموضهوعا؛ علمهی اسهتخراج میهایی در مورد پردازیفرضی 

پردازی دسه  زدب مبنها توان ب  شکل  یاسی به  نظریه رویکرد این اس  ک  با استفاده از آن تنها می

ها از آن رویکهرد کهل به  جهزء در  رار دادن اصول متافیزیکی دینی و اسهتنتاج فرضهیا؛ و نظریه 

تهری از طریهق اسهتنتاج ای جزئیههای کلی، گزارهپردازی اس ب در این رویکرد از دل گزارهنظری 

پردازی، روش ههای پربهار بهرای نظریه آیدب حال آنک  در علهم، از جمله  روشدس  می یاسی ب 

یهابیمب تهری دسه  میههای کلیها و مشاهدا؛ جزئهی به  گزارهاستقرایی اس  ک  در آن از گزاره

 شودبپردازی محدود ب  روش استقرایی میدروا ع در رویکرد تأسیسی نظری 

شهود تها وجهوه ها و باورهای دینهی و غربهی مقایسه  انجهام میبین نظری  تطبیقيدر رویکرد 

اشتراک و اختالف آنها مشخص شودب هدف از این مقایس  درنهای  دستیابی ب  الگوههای اسهالمی 

های جدیدی منتج شود  زیهرا در ایهن رویکهرد، رسد این رویکرد ب  توسع  نظری نظر نمیاس ب ب 

تهوان شوندب حال اینک  از دل ایهن مقایسه  چگونه  مینها رویکردهای غربی و اسالمی مقایس  میت

 علم تولید کرد؟ در این رویکرد مشخص نشده اس ب

ها و در رویکرد تلفیقی، محقق اسالمی هم ب  متون اسالمی توجه  بسهیار دارد و ههم به  یافته 

ویکهرد و ارجحیه  متهون دینهی یها غربهی، متون غربی  اما در مورد چگونگی ترکیهغ ایهن دو ر

 ب(1396رحجازی فر گیری مشخصی وجود نداد و حتی ممکن اس  محقق در دام التقاط بیفتد موضع

رویکهرد تحقیقهاتی را  5( نیز با بررسی مطالعا؛ اسهالمی در رشهت  مهدیری ، 1388چاوشی ر

ها و پردازیع نظریه شناسایی کردب  وی ایهن امهر را نه  بهر مبنهای روش بلکه  بهر اسهاس موضهو

 تحقیقا؛ مدیری  اسالمی انجام داده اس  

مدیری  اسالمی مدیریتی اسه  که  زمینه  رشهد انسهان    بر اساس این رویکرد،رويکرد رشد

 .کندسوی اهلل را فراهم میب 
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ها و ای از اصول غیرمادی در مهدیری  سهازمان  در این رویکرد مجموع گراييرويکرد اصول

 گیردبتأکید  رار میجامع  مورد 

ههای ها، ویژگیپردازیدر ایهن نهوع تحقیقها؛ و نظریه  هاي مديران اسالمي:رويکرد ويژگي

 گیردبمطلوب مدیران از دیدگاه اسالم مورد شناسایی  رار می

پردازان با برشمردن ویایس مدیران سهعی این دست  از نظری  رويکرد وظايف مديران مسلمان:

دیهدگاه اسهالم را در مهورد  ،رع(ناد ب  آیا؛، روایا؛ و شهیوه مهدیری  معصهومین اند تا با استدهکر

 نحوه انجام این ویایس ارائ  دهندب

های مهدیری  ها و نقش مهم آن در نظریه ای بر ارزشاین دیدگاه، تأکید ویژه رويکرد ارزشي:

های مهدیری  یههور ها در نظریه ک  حضور ارزش را ها و منافذیکوشد تا مناطق، محلدارد و می

 ب(1388رچاوشی،  معرفی کند ،یافت  اس 

( از رویکردها در تحقیقا؛ مدیری  اسهالمی  بهر اسهاس میهزان 1396بندی حجازی فر ردست 

( از 1388بندی چاوشهی راصل  رار دادن منابع اسهالمی صهور؛ گرفته  اسه ب  همچنهین  دسهت 

صور؛ گرفت  اس ب بها تلفیهق ایهن دو  تحقیقا؛ مدیری  اسالمی بر اساس موضوع این تحقیقا؛

شهود رجهدول رویکرد، جایگاه و رویکرد تحقیق حاضر در مطالعا؛ مدیری  اسالمی مشخص می

 (ب1شماره 
 : رويکرد تحقیق حاضر در مطالعات مديريت اسالمي1جدول شماره 

ارزشی 
 تلفیقی

ارزشی 
 استنباطی

ارزشی 
 تأسیسی

ارزشی 
 تطبیقی

ارزشی 
 تأییدی

ارزشی 
 یتهذیب

رویکرد 
 ارزشی

ست 
د

عی
ضو

مو
ی 

ند
ب

 

ای وییف 
 تلفیقی

ای وییف 
 استنباطی

ای وییف 
 تأسیسی

ای وییف 
 تطبیقی

ای وییف 
 تأییدی

ای وییف 
 تهذیبی

رویکرد 
 ایوییف 

-ویژگی
 محور تلفیقی

محور -ویژگی
 استنباطی

محور -ویژگی
 تأسیسی

محور -ویژگی
 تطبیقی

محور -ویژگی
 تأییدی

 محور-ویژگی
 تهذیبی

رویکرد 
 محور-ویژگی

گرایی اصول
 تلفیقی

گرایی اصول
 استنباطی

گرایی اصول
 تأسیسی

گرایی اصول
 تطبیقی

گرایی اصول
 تأییدی

گرایی اصول
 تهذیبی

رویکرد 
 گراییاصول

رشدی 
 تلفیقی

رشدی 
 استنباطی

رشدی 
 تأسیسی

رشدی 
 تطبیقی

رشدی 
 تأییدی

رشدی 
 تهذیبی

 رویکرد رشد

   تهذیبی تأییدی تطبیقی تأسیسی نباطیاست تلفیقی
   بندی بر اساس میزان اصل  رار دادن منابع اسالمیدست 
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بندی موضوعی ویژگی محهور و از نظهر میهزان اصهل  هرار بنابراین تحقیق حاضر از نظر دست 

 البالغه ،رودب به  ایهن معنها که  از طریهق مطالعه  نهجشهمار مهیدادن منابع اسهالمی، اسهتنباطی ب 

اندب دروا ع در این تحقیق صهرفاً یکهی البالغ  شناسایی شدههای رفتاری مطلوب از نظر نهجویژگی

 رو رویکرد تحقیق فعلی استنباطی اس باز منابع دینی اصل  رار گرفت  اس  و ازاین

 رویکرد اسالمي در ارزیابي عملکرد

ارهها و اصهول ارزیهابی البالغه  به  جسهتجوی معی( با بررسی  هرآن کهریم و نهج1382زارع ر

عملکرد پرداخ ب وی نتیج  تحقیق خهود را در دو بخهش معیارهها و اصهول ارائه  دادب معیارههای 

 اند از ارزیابی عملکرد از دید اسالم عبار؛

انگیزه  در اسالم اینگون  نیس  ک  تنهها نفهس عمهل و نتیجه  حاصهل از آن دارای اهمیه   ب1

 نده فعل نیز دارای اهمی  اس بباشد، بلک  نی  و انگیزه انجام ده

ب صالح بودن  عملی صالح اس  ک  در راستای تعالی و کمال انسان انجهام گیهرد و هیچگونه  2

 ها ب  وجود نیاوردبتخریبی در فکر و فرهنگ جامع ، در نظم اجتماع و تشویشی در روان انسان

مهل، خهداترس باشهد و از تقوی  اعمالی با ارزش هستند ک  با تقوی همراه باشهند  یعنهی عا ب3

 آنچ  خدا نهی کرده اس  خود را باز دارد و مرتکغ آن نشودب

علم و دانش  در اسالم، عالوه بر اینک  برای علهم و دانهش ارزش و بههای ذاتهی داده شهده  ب4

کند ک  دارندگان علم و دانش را بر خود مقدم دارنهد و داشهتن علهم را ها توصی  میاس ، ب  انسان

 یارهای شایستگی دانست  اس بیکی از مع

کارگیری کارمنهدان و کهارگزاران اسه  ب توانایی و کفای   از نظر اسالم، آنچ  معیار اصلی به 5

 های دیگران را اگر غیر از این باشد، نباید جدی گرف بکفای  و امان  اس  و توصی 

متهون اسهالمی  ( ب  بررسی و اکتشاف اصول حاکم بر ارزیهابی در1382در  سم  دوم، زارع ر

 اند از پرداخ ب بر این اساس اصول ارزیابی اسالمی عبار؛

شهود، مداری  بر اساس  رآن کریم، معیاری که  اعمهال بها آن سهنجیده میگرایی و حقوا ع ب1

 حق اس  و ب  میزانی ک  عمل مشتمل بر حق باشد، ارزش داردب



15              1401 زمستان ،24 ، شمارهششمسال ، فصلنام  علمی مطالعا؛ مدیری  راهبردی دفاع ملی 

 

باشد ک  ارزیهابی شهوندگان از ایهن   صد اصالح و بهبود  هدف از ارزیابی عملکرد باید این ب2

طریق  از  نقاط ضعس و  و؛ خود مطلع شده و در جه  اصالح نقاط ضعس و شهکوفا سهاختن 

 گیری باشدبدیگر هدف از  ارزیابی نباید مچعبار؛نقاط  و؛ خود گام بردارند  ب 

لمهی به  وکاس  و یکم هیچگون ب اصل عدال   در ارزیابی عملکرد باید حق هر کسی بدون 3

 او داده شودب

ای باشد ک  راه توب  و بازگش  را بهرای اشخاصهی گون اصل انعطاف  سیستم ارزیابی باید ب  ب4

 ک  عملکرد ضعیس دارند، نبنددب

اصل استمرار  ازآنجاک  تکرار خطها موجهغ عهاد؛ و درنتیجه  تهرک آنهها بسهیار مشهکل  ب5

هها را باشد تا بتوان جلوی تکرار اشتباها؛ و لغزششود، بنابراین باید ارزیابی یک فرایند مستمر می

 گرف ب مؤمنین باید هر روز اعمال خود را محاسب  کنندب

( ا هدام به  طراحهی الگهوی ارزیهابی عملکهرد کارکنهان 1390مصدق خواه و ساک  چقوش ر

م های ارزشی کردند آنها نخس  ب  بررسی ادبیا؛ تحقیق، متون اسالمی و بیانا؛ مقام معظهسازمان

رهبری پرداختند و فهرستی از معیارهای ارزیابی عملکهرد بهرای سهنجش عملکهرد افسهران ارشهد 

سازمان بسیج مستضعفین استخراج کردندب آنها س س ب  سنجش روایی این فهرس  بر اسهاس نظهر 

( نقهش مهدیریتی شهامل نقهش 1خبرگان پرداختندب آنها این معیارها را در سه  دسهت   هرار دادنهد  

های مدیریتی شامل رفتار اخال هی، دانهش (شایستگی2ی، نقش عملیاتی و نقش ارتباطی گیرتصمیم

( نتهایج 3ههای شخصهیتی و ههای مهدیریتی، رفتهار شهغلی و ویژگیای، مهار؛و معلوما؛ حرفه 

 ها داردبمدیریتی ک  اشاره ب  میزان تحقق اهداف و برنام 

ای یها رفتهار م عملکهرد، عملکهرد زمینه ازاین گفت  شد، یکهی  از ابعهاد مههطور ک  پیشهمان

( به  تبیهین رفتارههای 1392شهروندی سازمانی اس ب در این رابط  رعنایی کردشولی و همکاران  ر

های اسالمی پرداختنهدب آنهها نخسه  متهون اسهالمی مهرتبط را شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه

با رفتار شههروندی سهازمانی در ایهن  گردآوری و مورد بررسی  رار دادند و مصادیق رفتاری مرتبط

رفتار شناسهایی شهده  200بندی متون را شناسایی و فهرس  کردندب این پژوهشگران س س ب  دست 

بندی  کردنهد، مفهوم دست  47از این متون پرداختند و  بر اساس تشاب  و تجانس رفتارها، آنها را در 
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های اصهلی رفتهار عنوان مؤلفه ده و به بندی شهمقوله  دسهت  12مفههوم، در  الهغ  45س س این 

گانه  رفتهار شههروندی  12های ترتیغ مؤلف از نظر اسالم شناسایی شدندب بدینشهروندی سازمانی 

پذیری، صهدر، خیرخهواهی، مسهئولی داری، نظهم، سع انهد از امانه سازمانی از نظر اسالم عبار؛

دال  و خهردورزیب الزم به  توضهیح رفتاری، کرام ، عهمثب  اندیشی، تعاون، جوانمردی، خوش

اس  این محققین، برای بررسی کیفی  و اعتبار الگو خود، آن را در جلس  متمرکهز خبرگهان مهورد 

 اندببحث و بررسی  رار داده و ب  تائید خبرگان موضوع رسانده

ههای مهدیر شایسهت  از دیهدگاه  هرآن ( در تحقیق خهود به  بررسهی ویژگی1390ناطقی پور ر

های صور؛ گرفت  توسط این محقق بهر روی آیها؛  هرآن، وی نتیجه  بر اساس بررسی پرداخ ب

 هاس  گرف  ک  از دیدگاه  رآن، مدیر شایست  دارای این ویژگی

دارای مقام  رب الهی  مدیر باید همیش  خدای خهویش را حاضهر و نهایر بهر شهئون خهود  ب1

 هم موایغ عمل و کار خودب ببیندب چنین انسانی هم مرا غ فکر و اندیش  خود اس  و

از درون سازمان انتخاب شده باشد  با توج  ب  اینک  انبیا همیش  از  وم خهود بهرای ههدای   ب2

 اند، مناسغ اس  ک  مدیران نیز از میان کارکنان خود انتخاب شوندبآن  وم انتخاب شده

امهور، تخصص  با توج  ب  داسهتان حضهر؛ یوسهس و علهم و تخصهص ایشهان در اداره  ب3

 توان دریاف  ک  الزم   بول مسئولی  داشتن علم و تخصص اس بمی

امین بودن  شواهد متعدد در  رآن از جمل  داسهتان حضهر؛ موسهی و شهعیغ و همچنهین  ب4

 دار بودن وی، دال بر اهمی  امین بودن مدیر داردبنحوه زمامداری حضر؛ یوسس و امان 

های مهدیران از نظهر  هرآن م نیز از دیگر ویژگیب  در؛ و توان   در؛ دانش و همچنین جس5

خداونهد او را بهرای شهما » فرمایهد  سهوره بقهره می 247اس ب چنانچ  در رابط  با طالو؛ در آی  

 ب«برگزیده و ب  دانش و توان او افزوده اس 

 خوردب بلکه ب امید ب  آینده  در سرتاسر زندگی انبیای الهی هرگز یاس و ناامیدی ب  چشم نمی6

 باید امید ب  آینده داشت  باشندباس ب بنابراین مدیران نیز می مقاوم جا سخن از امید و هم 

ترین عوامهل جاذبه  عمران(، یکهی از عمهدهسوره آل 159ب محب  رحیمان   از نظر  رآن رآی  7

پیامبر اکرم رص( ک  باعث گردآمدن یاران نزد وی شده اس  محب  و مالیمه  حضهر؛ نسهب  
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بوده اس ب بنابراین مدیران نیز برای نفوذ میان کارکنهان، الزم اسه   دارای مههر و محبه   ب  مردم

 باشندب

ر دتوان نقاط ضعفی را برای آنهها برشهمردب از جمله  اینکه  با بررسی انتقادی این تحقیقا؛ می

صهور؛ که  مهؤلفین ب نحویاکثر این تحقیقا؛، از روش تحقیق مشخصی پیروی نشهده اسه   ب 

توانهد اندب خواننهده نمیعنوان مثال ذکر کردههای خود را ب نشی آیا؛ و روایا؛ مربوط ب  بحثگزی

به   در مورد د   و جدی  روشی این تحقیقا؛  ضاو؛ انجام دهد  زیرا در این تحقیقها؛ روش

 صور؛ شفاف ذکر نشده اس بکار رفت  ب 

مصدق خهواه و  و( 1394انصاری ر زاده وهمچنین در برخی از این تحقیقا؛ مانند تحقیق ترک

کهدیگر ی( ، منابع غیر اسالمی مانند متون مدیری  غربی و متون اسهالمی بها 1390ساک  چقوش ر

اند که  در پهژوهش آنهها، اندب حال آنک  پژوهشگران این پژوهش ادعا کردهمورد بررسی  رار گرفت 

 ارزیابی عملکرد اسالمی مورد بحث  رار گرفت  اس ب

 تحقيق شناسيروش

بنیهاد محقهق بها مشهاهده و در نظری  دادهبنیاد اس ب شناسی اصلی این تحقیق، نظری  دادهروش

کنهد و از ایهن طریهق موضهوع هایی ایجهاد میکند و در فرایند مستمر تحلیل، مقوله داده شروع می

رونههده ی پیششههامل شناسههای بنیههادداده نظریهه  ب (2004 84، 1رمرواسههتی کنههدمههورد مطالعهه  را تبیههین می

ها اسه ب ایهن نظریه  سهازی مقوله ها و س س کشهس ارتبهاط و یک ارچ های معنایی از دادهمقول 

 آوردها و بر راری ارتباط میان آنها را بهرای محقهق فهراهم مهیرهنمودهایی را برای شناسایی مقول 

که  اسهتراوس و کهوربین  تعبیهری اسه  «از داده به  انتهزاع و از انتهزاع به  داده»ب (2013 213، 2رویلیگ

ای و گیرنهد که  بیهانگر اسهتقرایی بهودن نظریه  زمینه کار میبنیهاد به ( برای نظری  داده30  1990ر

های صور؛ گرفت  در طی فرایند تحلیل بها توجه  به  همچنین اهمی   یاس و لزوم بازبینی فعالی 

 نتایج در حال یهور اس ب

                                        
1. Marvasti 

2 .Willig 
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بنیاد ک  در بین رویکردهای مختلهس به  ایهن روش دههای اصلی و متمایزکننده نظری  داویژگی

   (5-6  2006، 1رچارمز اند ازاند عبار؛مشترک

 هازمان گردآوری و تحلیل دادهانجام هم  

  نها از فرضیا؛ پیشینیآجای استنتاج  یاسی ها ب ها از دل دادهساختن کدها و مقول  

  لیلفرایند تحای مستمر در تمامی استفاده از روش تحلیل مقایس  

 ر مرحل  از گردآوری و تحلیل دادههرونده نظری  در توسع  پیش  

  ههای آنهان و ها، مشهخص کهردن ویژگییادداش  نویسی برای تشهریح و تحلیهل مقوله

  هاتعریس روابط میان مقول 

  منظور بازنمایی جامع  در نمون گیری ب جای نمون گیری با هدف ساخ  نظری  ب نمون 

 بهایشین  پژوهش بعد از انجام تحلیلمرور پ 

در ایهن رویکهرد  گیری نظری استفاده شهدببرای انتخاب نمون  در این تحقیق از رویکرد نمون 

ها یها ها، نامه توان تعیین کهرد کهدام خطبه ب دروا ع نمیشودحجم و نوع نمون  از پیش تعیین نمی

بلک  بر اساس  توان آنها را انتخاب کرد،کلما؛  صار ب  موضوع تحقیق مرتبط اس  و از پیش نمی

هها گهردآوری ها انتخاب و دادهدر حال یهور نمون ب  الگو های محقق با توج  ها و تحلیل ضاو؛

البالغ  توسط پژوهشگر مطالعه  شهد و منظور نخس  کل نهجبدین ب (38-39  1987، 2راستراوس شوندمی

گیری اب شد و کدگذاری اولی  انجام شدب در نمونه واحدهای معنایی مرتبط با موضوع تحقیق انتخ

ههای هها، در مهورد دادههای اولی  و بر اسهاس ایهن تحلیلها و کدگذاریبعد از انجام تحلیل نظری

ب در ایهن (1987راسهتراوس،  کنهدگیری میهای مناسغ برای توسهع  نظریه  تصهمیمموردنیاز و نمون 

های اولیه  البالغه ، یافته ا الگوی در حهال یههور در نهجهای مرتبط بمرحل  با جستجوی کلیدواژه

آوری داده تها رسهیدن به  نقطه  گیری و جمهعنمون  گیری نظری،بسط و گسترش یاف ب در نمون 

رسند ک  دیگر ههیچ اطالعها؛ جدیهدی در ها و تی ب  نقط  اشباع میکندب مقول اشباع ادام  پیدا می

البالغه  دسهتیابی به  نقطه  در مهورد نهج ب(1990اوس و کوربین، راسترطول کدگذاری یهور پیدا نکند 

تهوان معهانی ژرف البالغ ، باز ههم مینمود  زیرا با مطالع  مکرر نهجاشباع برای محققین دشوار می

البالغه  دیگهر و   نتوان ایهار داش  ک  بها مطالعه  نهجبسیاری را در آن یاف ب دروا ع شاید هیچ

                                        
1. Charmaz 

2. Strauss 
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نخواهد آمد و محقق ب  نقط  اشباع رسیده اسه ب بنهابراین محققهین پهس از دس  یافت  جدیدی ب 

ارائه  و رسیدن ب  یک الگوی اولی  و بسط و گسترش و اصالح آن و دستیابی به  یهک الگهوی  ابل

ههای یهک تحقیهق علمهی و منظور خارج نشدن از چارچوبدارای  در؛ تبیین، تصمیم گرفتند ب 

های تحقیق، الگوی خود را در  الغ این تحقیق ارائه  دهنهدب طبیعتهاً ازحد یافت طوالنی نشدن بیش

رود محققهین البالغه  را ندارنهد و انتظهار مهیمحققین، ادعای دستیابی ب  اشباع نظری در مورد نهج

 البالغ  دس  یابندبهای جدیدی از نهجدیگر با رویکردهای متفاو؛ خود ب  یافت 

  (42  2006رچهارمز،  شهوندنوع گذاری تحلیهل می دو حدا ل طریق ها از، دادهبنیاددر نظری  داده

شده و بهر روی ها خط ب  خط بررسیدر کدگذاری اولی ، داده کدگذاری اولی  و کدگذاری متمرکزب

کننهده و خالصه  کننهده هها منعکسشودب ایهن نامهای اولی  گذاشت  میهای مختلس داده نام سم 

ی از کدگذاری اولی  در این تحقیق نمایش در زیر مثال ب(47-48  2006مز، رچار اندهای مهم داده سم 

 داده شده اس  

شهد  آیها پس آن ک  با چشم دل بنگرد، و با دیده درون کار کند، آغاز کارش آن اس  ک  بیندی»
، اسه  تو هس کنهد بارانیعمل او ب  سود او اس  یا زیان اوب اگر ب  سود اس  ادام  دهد، و اگر ز

پهس ههر چه  شهتاب کنهد از  رود،یه  مهاس  ک  بیرا یاکننده بدون آگاهى چون روندها عملزیر
 (ب154رخطب  « بماندیدورتر م فشهد

  بل از عمل دنیشیاند

تهرین و یها پرتکرارتهرین کهدها بهرای تحلیهل و ب  معنای استفاده از مهم نیز کدگذاری متمرکز

ای ک  دارای بیشترین  هدر؛ متمرکز، کدهای اولی داده اس ب در کدگذاری  زیادغربال کردن حجم 

رچهارمز، یابنهد می سهامان آنها حول مختصر شکل ب  هاداده و انتخاب شده  ،تحلیلی و تبیینی هستند

و  هدر؛  در این تحقیق در مرحل  کدگذاری متمرکز، مقوالتی ک  دارای بیشترین تکهرار ب(57  2006

دهی شهدندب بهرای مثهال بهرای کدها حول آنهها سهازمان وخاب ها را داشت  انتسازی یافت یک ارچ 

، معقهول در راه حهق تعصهغ،  اطعانه  بها تخلهس برخهوردی، و خودبهاور یاستقالل فکرکدهای 

و ذله   سهتیزییلم، انیهدر ب صهراح ، شهجاع ی، و دالور یسرسهخت، بدکاران  یعل یسرسخت

 انتخاب شدب   اطعیمقول   خدا ریاز غ ینترس، و صالب   ی اطعی، زیگر
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مبنای کار  (182-183  2006رشده توسط چارمز ارزیابی کیفی  این تحقیق، چهار معیار ارائ  برای

، رمبتنی بر داده بهودن و اسهتحکام فراینهد تحقیهق( 1اند از وروق رار گرف ب این چهار معیار عبار؛

ها و ایجهاد ببیهنش در یافته  رمعنهادار بهودن 3، طنهینهای تحقیق(رمیزان نوآوران  بودن یافت  2اصال 

رپتانسیل تحقیق برای انجام تحقیقا؛ بیشتر بر اسهاس آن  4و سودمندیکنندگان( خواننده و مشارک 

گیری در بخش بحث و نتیجه ب اصال  و سودمندی یک تحقیق های آن ب  بهبود امور(و کمک یافت 

تضمین رعای  دو اصل دیگر رورهوق و طنهین(، ا هداما؛ زیهر توسهط  برایب نشان داده شده اس 

 محققین انجام شد 

 ها از آنهها در بخهش هها و نحهوه اسهتخراج مقوله شهواهد و داده هایی ازمثال نشان دادن

  (منظور نشان دادن مورق بودن تحقیقها رب یافت 

 بهرای بررسهی میهزان  عنوان داورب  یک محقهق دیگهر به های صور؛ گرفت  ارائ  تحلیل

 غمنظور تضمین وروق(های محققین رب درستی برداش 

  منظور بررسهی به رد س  متخصص فعال در حوزه ارزیابی عملکههای تحقیق ب  ارائ  یافت

ههای جدیهدی در خصهوص ها برای آنها دارای معنها اسه  و بینشاین نکت  ک  آیا یافت 

منظور سنجش طنین و همچنین دهد یا خیر رب یها ارائ  مب  آن معیارهای رفتاری ارزیابی

  وروق(

  شناختی تحقیق منظور نمایش دادن استحکام و د   روشتوضیح شفاف فرایند تحقیق ب

 بمنظور تحقق معیار وروق(رب 

 هاوتحليل دادهها و تجزیهیافته

تهوان رکنهان را میالبالغ ، معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد کادهد از نظر نهجها نشان میتحلیل

( پهرورش کارکنهان  3( بصهیر؛  2( استقام  همراه با امیدواری  1مقول  ب  نمایش درآورد   16در 

( روحیه  8ها  گیری( عهدال  در رفتهار و تصهمیم7( سهخاو؛  6گویی  ( راس 5گرایی  ( جمع4

( 13تهار پسهندیده  ( گف12(  ناع  رپرهیز از اشرافی گهری(  11(  اطعی   10( فروتنی  9اجرایی  

( والی  مداریب ههر یهک از ایهن مقهوال؛ دارای 16( وفاداری  15آفرینی  ( وحد؛14خویی  نرم

                                        
1. Credibility 

2. Originality 

3. Resonance 

4. Usefulness 
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تهوان معیارههای عمهومی رفتهاری در ارزیهابی هایی نیز هستندب این معیارهای را در اصهل میمؤلف 

فهردی بهوده و  های رفتهاری زیربنهای عملکهردعملکرد در نظر گرف ب با توج  ب  اینک  شایستگی

تنها کننده عملکرد سازمانی اس ب این معیارها با توج  ب  ماهیه  خهود، نه عملکرد فردی نیز تعیین

مدار بلک  برای ههر نهوع سهازمان دیگهری نیهز دارای کهاربرد اسه ب البته  های ارزشبرای سازمان

صهی مربهوط به  توان انتظار داش  با توج  ب  ا تضائا؛ هر سهازمان و شهغل، معیارههای تخصمی

 شغل و سازمان نیز در کنار این معیارهای رفتاری عمومی مورداستفاده  رار بگیردب

نتیج  کدگذاری اولی  نمایش داده شده اس ب در این جهدول منبهع هریهک  2در جدول شماره 

دهنده در این مرحل  شناسایی شهد که  نشهان کد 107از کدها نیز نشان داده شده اس ب در مجموع 

 البالغ  اس بای رفتاری اولی  شناسایی شده در نهجمعیاره
 : نتیجه کدگذاري اولیه2جدول شماره 

 منبع کد رديف
 377حکم   ،222خطب   ،160خطب   ،114خطب    امیدواری ب  آینده  1
 176حکم   ،94حکم   ،174خطب   ،104خطب    بردباری و پایداری  2
 194خطب    تعهد کاری  3
م ویایس تکلیس گرایی و انجا  4

 محول 

 124خطب   

 114خطب   ،29خطب   ،خطب    تالش مستمر  5
 160خطب   ،90خطب    توکل ب  خدا  6
خطب   ،154خطب   ،150خطب   ،122خطب   ،122خطب   ،104خطب    زدگیربا؛  دم و پرهیز از شتاب  7

 363حکم   ،53نام   ،190
 66خطب    حفظ آرامش در شرایط سخ   8
 ،86خطب   ،76خطب   ،26خطب   ،26خطب   ،3خطب   ،3خطب    قام شکیبایی و است  9

خطب   ،173خطب   ،169خطب   ،122خطب   ،99خطب   ،98خطب  

 53نام   ،190
 ،180خطب   ،123خطب   ،97خطب   ،29خطب   ،29خطب   ،27خطب    کنار زدن سستی و ضعس  10

 363حکم   ،239حکم  
 53نام    اشراف اطالعاتی  11
خطب   ،131خطب   ،103خطب   ،83خطب   ،14خطب   ،14خطب    ندی و اهل تأمل بودناندیشم  12

153 
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 منبع کد رديف
 154خطب   ،100خطب    اندیشیدن  بل از عمل  13
 ،105خطب   ،97خطب   ،95خطب   ،87خطب   ،17خطب   ،3خطب    اهل علم و دانش بودن  14

 ،193خطب   ،151خطب   ،131خطب   ،110خطب   ،108خطب  

 288حکم   ،147کم  ح ،94حکم  
 387حکم   ،153خطب    نگریآینده  15
 103خطب    بینایی و مشاهده د یق محیط  16
 36خطب    پای زنی بیپرهیز از گمان   17
های عمیق توانایی فهم معنا و الی   18

 هاپدیده

 ،154خطب   ،122خطب   ،87خطب   ،76خطب   ،40خطب   ،27خطب   

 198حکم   ،187خطب  
 80حکم    کم  و معرف داشتن ح  19
 97خطب   ،97خطب    هاشنوندگی و توان فهم شنیده  20
 168خطب    بینیوا ع  21
 53نام    ارزشیابی د یق  22
 478حکم   ،73حکم   ،180خطب   ،34خطب    آموزش و تربی  یاران  23
 53نام    کارگماری بعد از آزمایشب   24
 216خطب   ،105خطب    پند دهی و نصیح  ب  یاران  25
 53نام    حمای  مادی و معنوی از کارکنان  26
 133خطب   ،34خطب   ،34خطب   ،25خطب    خیرخواهی برای یاران  27
 53نام    رعای  عدال  در سنجش عملکرد  28
 241خطب   ،171خطب   ،123خطب    روحی  دهی ب  یاران  29
 53نام    شناساندن عادالن  عملکرد خوب  30
 61نام   ،180خطب   ،164خطب   ،34خطب   ،25خطب    صراح  در بازخورد دهی  31
 دردانی از یاران رکارکنان( ب    32

 هنگام کسغ موفقی 

 53نام   ،42نام   ،2نام   ،118خطب   ،107خطب   

 53نام    محب  ب  کارکنان  33
نظار؛ غیر محسوس بر عملکرد   34

 کارکنان

 53نام   

 216خطب    بازخورد پذیری  35
 350حکم   ،161حکم   ،5نام   ،161خطب   ،30خطب    گی و خودراییپرهیز از خودکام  36
 ،99خطب   ،97خطب   ،89خطب   ،87خطب   ،86خطب   ،85خطب    پذیریپندپذیری و عبر؛  37

خطب   ،117خطب   ،111خطب   ،111خطب   ،105خطب   ،103خطب  
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 منبع کد رديف

 ،161خطب   ،160خطب   ،153خطب   ،121خطب   ،119خطب   ،117

خطب   ،233خطب   ،222خطب   ،222خطب   ،192خطب   ،182خطب  

 ، ،53نام   ،53نام   ،31نام   ،31نام   ،14نام   ،13نام   ،234

حکم   ،320حکم   ،208حکم   ،173حکم   ،81حکم  

 450حکم   ،443
 161حکم   ،54حکم   ،53نام   ،50نام    مشور؛ کردن در امور  38
 31 نام   یادگیری از تجارب دیگران  39
خطب   ،124خطب   ،123خطب   ،113خطب   ،39خطب   ،34خطب    رسانی ب  یکدیگریاری  40

 24حکم   ،216خطب   ،192
 94خطب   ،16خطب    آشکارسازی حق و حقیق   41
حکم   ،153خطب   ،133خطب   ،108خطب   ،32خطب   ،23خطب    پرهیز از ریاکاری و دورویی  42

333 
 458حکم   ،194خطب   ،29خطب   ،29خطب    زنیپرهیز از الف  43
 6حکم   ،125خطب    رازداری  44
 ،86خطب   ،86خطب   ،84خطب   ،17خطب   ،16خطب   ،16خطب    گوییراس   45

 193خطب   ،154خطب   ،125خطب   ،108خطب  
 110خطب   ،110خطب    انفاق کردن  46
 425حکم   ،142خطب    بخشندگی  47
نام   ،192خطب   ،142خطب   ،131خطب   ،113ب  خط ،84خطب    پرهیز از بخل  48

 126حکم   ،53
 5نام    ساده زیستی  49
 138حکم    سخاوتمندی  50
 131خطب    نداشتن حرص نسب  ب  دنیا  51
 131خطب   ،87خطب    سازی عدال جاری  52
 ،53نام   ،53نام   ،27نام   ،164خطب   ،137خطب   ،22خطب    عدال  در تعامل با دیگران  53

 437حکم  
 131خطب   ،126خطب   ،105خطب   ،34خطب   ،15خطب    عدال  در توزیع منابع  54
 127خطب   ،94خطب    عدال  در  ضاو؛  55
 47نام   ،105خطب    عدال  در مجازا؛  56
پیشگامی در پذیرش کارهای   57

 چالشی

 121خطب   
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 منبع کد رديف
 34خطب   ،34خطب   ،27خطب    طلبیدوری از عافی   58
حکم   ،92حکم   ،237خطب   ،175خطب   ،87خطب   ،37خطب    گراییعمل  59

 366حکم   ،274حکم   ،98
 124خطب    پذیریمسئولی   60
بینی و پرهیز از خودبزرگ  61

 خودپسندی

 ،53نام   ،53نام   ،31نام   ،192خطب   ،192خطب   ،161خطب   

 167حکم   ،46حکم   ،38حکم  
 454 حکم  ،153خطب    پرهیز از فخرفروشی  62
خطب   ،193خطب   ،192خطب   ،153خطب   ،83خطب   ،1خطب    تواضع  63

 27نام   ،216خطب   ،216
 ،133خطب   ،99خطب   ،95خطب   ،19خطب   ،2خطب   ،1خطب    نداشتن غرور و تکبر  64

 192خطب   ،153خطب  
 92خطب    استقالل فکری و خودباوری  65
 53نام   ،41نام   ،20 نام  ،3نام    برخورد  اطعان  با تخلس  66
 192خطب   ،192خطب    تعصغ معقول در راه حق  67
 34نام    سرسختی علی  بدکاران  68
 124خطب    سرسختی و دالوری  69
 37خطب    شجاع   70
 156خطب   ،101خطب    صراح  در بیان  71
 172خطب   ،34خطب   ،27خطب   ،27خطب   ،4خطب    ستیزی و ذل  گریزییلم  72
 ،56خطب   ،24خطب   ،22خطب   ،14خطب   ،11خطب   ،6خطب    صالب   اطعی  و  73

نام   ،192خطب   ،172خطب   ،124خطب   ،122خطب   ،104خطب  

 318حکم   ،53نام   ،34نام   ،10
 ،34خطب   ،33خطب   ،29خطب   ،27خطب   ،22خطب   ،11خطب    نترسی از غیر خدا  74

 34نام   ،174خطب   ،124خطب   ،123خطب   ،104خطب  
خطب   ،151خطب   ،144خطب   ،130خطب   ،113خطب   ،111خطب    جای دنیاپرستیگرایی ب آخر؛  75

169 
 111خطب    خواهیپرهیز از زیاده  76
 126خطب   ،3خطب    جلوگیری از اسراف  77
جلوگیری از غار؛ و هدر دادن   78

 المالبی 

خطب   ،224خطب   ،224خطب   ،131خطب   ،15خطب   ،3خطب   

 41نام   ،20نام   ،5نام   ،232
 475حکم   ،21نام   ،111خطب     ناع   79
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 منبع کد رديف
 176خطب   ،176خطب    اندیشیدن  بل از سخن راندن  80
 465حکم   ،87خطب    بیان رسا  81
 349حکم    پرهیز از پرحرفی  82
 239حکم   ،53نام   ،103خطب    چینیپرهیز از سخن  83
 31نام   ،17خطب    دهپرهیز از سخن لغو و بیهو  84
 140خطب    پرهیز از غیب   85
 6نام   ،170خطب    توان ا ناع استداللی  86
 381حکم   ،60حکم   ،40حکم   ،2حکم   ،176خطب    توانایی ب  کنترل درآوردن زبان  87
 ،21نام   ،19نام   ،193خطب   ،127خطب   ،94خطب   ،3خطب    اعتدال در رفتار  88

 140حکم  
 169خطب   ،86خطب   ،86خطب   ،23خطب   ،1خطب    از حساد؛ و کین پرهیز   89
 18نام   ،3خطب    موردپرهیز از خشون  بی  90
نام   ،176خطب   ،153خطب   ،140خطب   ،140خطب   ،113خطب    جوییپرهیز از عیغ  91

 349حکم   ،53
 56نام   ،53نام    تسلط بر هیجانا؛  92
 ،53نام   ،27نام   ،26نام   ،25نام   ،19نام   ،18نام   ،167خطب    رفتاری با مردمخوش  93

 76نام   ،53نام  
 50حکم   ،6حکم   ،12نام   ،153خطب    رویی و مهربانیخوش  94
 34نام   ،134خطب    خیرخواهی برای مردم  95
 26خطب    کظم غیظ  96
 11حکم   ،53نام   ،23نام   ،156خطب    گذش  و بزرگواری  97
 255حکم   ،31نام    خویینرم  98
 206خطب   ،100خطب    زبانینرم  99
 ،97خطب   ،29خطب   ،27خطب   ،25خطب   ،18خطب   ،5خطب    پرهیز از اختالف و حفظ وحد؛  100

خطب   ،176خطب   ،166خطب   ،146خطب   ،127خطب   ،108خطب  

 192خطب   ،192خطب   ،192خطب   ،192خطب   ،180
 26نام   ،5نام   ،199خطب   ،25خطب    داریامان   101
 16خطب    عمل ب  گفتار  102
 ،35خطب   ،34خطب   ،31خطب   ،23خطب   ،8خطب   ،3خطب    وفای ب  عهد  103

 ،121خطب   ،104خطب   ،98خطب   ،84خطب   ،84خطب   ،41خطب  

 169خطب   ،137خطب  
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 منبع کد رديف
 ،35  خطب ،34خطب   ،27خطب   ،27خطب   ،25خطب   ،3خطب    اطاع  از ولی  104

خطب   ،131خطب   ،110خطب   ،39خطب   ،39خطب   ،39خطب  

 321حکم   ،34نام   ،5نام   ،187خطب   ،180خطب   ،169
 350حکم   ،97خطب    پرهیز از ستم ب  ولی  105
 97خطب   ،6خطب   ،4خطب    پذیریوالی   106
 166خطب   ،136خطب    رساندن ب  ولییاری  107

 
البالغه ، در جهدول کدگهذاری اولیه  و اسهتخراج کهدها از مهتن نهجمنظور نشان دادن نحوه ب 

عنوان مثال نمایش داده شهده ، ب برخورد  اطعان  با تخلسهای مرتبط با یکی از کدها، متن 3شماره 

 اس ب

 البالغهاز نهج «برخورد قاطعانه با تخلف»:  استخراج کد 3جدول شماره 

 متن منبع

 53نام  شماره 

 گزارش و زد خیان  ب  دس  آنان از یکى اگر و کن مرا ب  سخ  دیک نز همکاران از

 تازیان  با را او کرده  ناع  گواهى مقدار همین ب  کرد، تأیید را خیان  آن هم تو جاسوسان

 و دار خوار را او س س گیر، پس باز او از دارد اختیار در ک  اموال از آنچ  و کن کیفر

 ب(اشتر مالک ب  خطابر بیفکن گردنش ب  بدنامی طوق و بشمار، کارخیان 

 41نام  شماره 

 را آنان اموال و بترس، خدا از پس  المالبی  غارتگر و کارخیان  فرمانداران از یکى ب  نام 

 خواهم کیفر را تو یابم، دس  تو بر تا دهد فرص  مرا خدا و نکنى چنین اگر و بازگردان

 وارد زدم کس هر ب  ک  زنممی را تو شمشیرى با و باشد من خواه عذر خدا نزد ک  کرد

 بدش دوزخ

 20نام  شماره  

 اگر خورم،می سوگند خدا ب  راستیب  من، همانا بصره  فرماندار جانشین ابی ، بن زیاد ب  نام 

 گیرم سخ  تو بر چنان زیاد، یا کم کردى، خیان  عمومى اموال در ک  کنند گزارش من ب 

 بدرود با شوى، سرگردان و خوار و درمانده عیال، زین ه در و شده بهرهکم ک 

 3نام  شماره 

 حضار را او خرید، دینار 80 ب  ایخان  امام،  اضى الحارث، بن شریح ک  دادند خبر امام ب 

 از و کندنمی نگاه ا؛نوشت  ب  ک  آیدمی سراغ  ب  کسى زودیب  شریح اى   فرمود کرده

 ببس ارد  بر ب  تنها و کرده بیرون خان  آن از ار تو تا پرسد،نمی گواهان 
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بنهدی شهده و در گام بعدی با انجام کدگذاری متمرکز، کدهای استخراجی از مرحل   بهل مقول 

 این مقوال؛ نمایش داده شده اس ب 4معیارهای رفتاری اصلی استخراج شدب در جدول شماره 

 
 : نتیجه کدگذاري متمرکز4جدول شماره 

 رديف
ها همقول

 )معیارهاي اصلي(
 کدها )زيرمعیارها(

1 
استقامت همراه 

 با امیدواري

تکلیس گرایی و انجام ویایس  ،تعهد کاری ،بردباری و پایداری ،امیدواری ب  آینده 

حفظ آرامش  ،زدگیربا؛  دم و پرهیز از شتاب ،توکل ب  خدا ،تالش مستمر ،محول 

 دن سستی و ضعسکنار ز ،شکیبایی و استقام  ،در شرایط سخ 

 بصیرت 2

اهل علم و  ،اندیشیدن  بل از عمل ،اندیشمندی و اهل تأمل بودن ،اشراف اطالعاتی 

 ،پای زنی بیپرهیز از گمان  ،بینایی و مشاهده د یق محیط ،نگریآینده ،دانش بودن

شنوندگی و  ،داشتن حکم  و معرف  ،هاهای عمیق پدیدهتوانایی فهم معنا و الی 

 بینیوا ع ،هام شنیدهتوان فه

3 
پرورش 

 کارکنان

پند دهی و  ،کارگماری بعد از آزمایشب  ،آموزش و تربی  یاران ،ارزشیابی د یق 

 ،خیرخواهی برای یاران ،حمای  مادی و معنوی از کارکنان ،نصیح  ب  یاران

شناساندن عادالن  عملکرد  ،روحی  دهی ب  یاران ،رعای  عدال  در سنجش عملکرد

 دردانی از یاران رکارکنان( ب  هنگام کسغ  ،صراح  در بازخورد دهی ،خوب

 نظار؛ غیر محسوس بر عملکرد کارکنان ،محب  ب  کارکنان ،موفقی 

 گراييجمع 4
 ،پذیریپندپذیری و عبر؛ ،پرهیز از خودکامگی و خودرایی ،بازخورد پذیری 

 انی ب  یکدیگررسیاری ،یادگیری از تجارب دیگران ،مشور؛ کردن در امور

 گوييراست 5
 ،زنیپرهیز از الف ،پرهیز از ریاکاری و دورویی ،آشکارسازی حق و حقیق  

 گوییراس  ،رازداری

 سخاوت 6
نداشتن حرص  ،سخاوتمندی ،ساده زیستی ،پرهیز از بخل ،بخشندگی ،انفاق کردن 

 نسب  ب  دنیا

7 
عدالت در رفتار 

 گیريو تصمیم

عدال  در  ،عدال  در توزیع منابع ،دال  در تعامل با دیگرانع ،سازی عدال جاری 

 عدال  در مجازا؛ ، ضاو؛

 روحیه اجرايي 8
 ،گراییعمل ،طلبیدوری از عافی  ،پیشگامی در پذیرش کارهای چالشی 

 پذیریمسئولی 

 فروتني 9
نداشتن غرور  ،تواضع ،پرهیز از فخرفروشی ،بینی و خودپسندیپرهیز از خودبزرگ 

 تکبر و



  عارف یهاد، یمحمد شاه محمد  عملکرد یابیارز یرفتار یارهایجامع مع یالبالغ   راهنمانهجمقالة پژوهشی                       28

 

 رديف
ها همقول

 )معیارهاي اصلي(
 کدها )زيرمعیارها(

 قاطعیت 10

 ،تعصغ معقول در راه حق ،برخورد  اطعان  با تخلس ،استقالل فکری و خودباوری 

 ،صراح  در بیان ،شجاع  ،سرسختی و دالوری ،سرسختی علی  بدکاران

 نترسی از غیر خدا ، اطعی  و صالب  ،ستیزی و ذل  گریزییلم

11 

قناعت )پرهیز 

از اشرافي 

 گري(

 ،جلوگیری از اسراف ،خواهیپرهیز از زیاده ،دنیاپرستیجای گرایی ب آخر؛ 

  ناع  ،المالجلوگیری از غار؛ و هدر دادن بی 

 گفتار پسنديده 12
 ،چینیپرهیز از سخن ،پرهیز از پرحرفی ،بیان رسا ،اندیشیدن  بل از سخن راندن 

ی ب  کنترل توانای ،توان ا ناع استداللی ،پرهیز از غیب  ،پرهیز از سخن لغو و بیهوده

 درآوردن زبان

 خويينرم 13

پرهیز از  ،موردپرهیز از خشون  بی ،پرهیز از حساد؛ و کین  ،اعتدال در رفتار 

 ،رویی و مهربانیخوش ،رفتاری با مردمخوش ،تسلط بر هیجانا؛ ،جوییعیغ

 زبانینرم ،خویینرم ،گذش  و بزرگواری ،کظم غیظ ،خیرخواهی برای مردم

 پرهیز از اختالف و حفظ وحد؛  ينيآفروحدت 14

 وفای ب  عهد ،عمل ب  گفتار ،داریامان   وفاداري 15

 رساندن ب  ولییاری ،پذیریوالی  ،پرهیز از ستم ب  ولی رمافوق( ،اطاع  از ولی  واليت مداري 16

 تهوان معیهار اصهلی بهرایرا دروا هع می 4های جهدول شهماره در نظام ارزیابی عملکرد، مقول 

توان مصهادیق رفتهاری در نظهر گرفه  که  از طریهق آنهها، معیارهها ارزیابی رفتاری و کدها را می

 ندبشومشاهده و سنجش می ابل

 گيری و پيشنهادنتيجه

-ههای تحقیهق و رویکهرد ویژگهیدر این تحقیق با اتخاذ رویکرد استنباطی از نظر منبهع و داده

منظور شناسهایی البالغ  به ور استنباطی(، متن نهجمح-محور از نظر موضوع تحقیق ررویکرد ویژگی

 های رفتاری مناسغ برای استفاده در ارزیابی عملکرد مطالع  و تحلیل شدبویژگی

های رفتهاری آل از نظهر شایسهتگیالبالغه  فهرد ایهدهدهد از نظر نهجنتایج این تحقیق نشان می

ی یاهراً متضهاد حفهظ کنهدب جمهع ایهن های رفتارفردی اس  ک  تعادل و توازن را میان شایستگی
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ها در یک فرد در یاهر امری دشوار ولی در الی  معنایی امهری امکهان پذیراسه  و هنهر شایستگی

 هاس بفرد شایست  در اصل در اختیار داشتن توأمان این شایستگی

 نیهز الزم اسه ب روحیه اجراييو  در؛ اندیش  و تأمهل،  بصیرتعنوان مثال در عین داشتن ب 

اندیش  بدون عمل فا د اررگذاری و عمل بدون اندیش  نیز فا د جه  و هدف مشهخص اسه ب در 

 گراييجمععو مطیع امر والی  باشند، امها بایهد دارای روحیه   مدارواليتعین اینک  کارکنان باید 

 نیز بها وجهود تأکیهدرع(  پیش ببرندب حضر؛ علیاندیشی ب بوده و کارها را بر اساس مشور؛ و هم

کهرد و روحیه  بر لزوم اطاع  مهردم از ولهی خهود، مهردم را دعهو؛ به  بیهان نظهرا؛ خهود می

ستودب ب  اجرا درآوردن امور چالشی گاهی نیازمنهد  اطعیه  و گرایی و بازخورد پذیری را میجمع

شجاع  اس   اما این  اطعی  و شجاع  از نوع مدیری  اسهتبدادی نبهوده و در عهین  اطعیه ، 

البالغه  اسه ب  اطعیه  و شهجاع  های الزم از نظر نهجنیز از جمل  شایستگی تنيتواضع و فرو

های بندیو مهربهانی بها همکهاران باشهدب در دسهت  خويينرمو  گفتار پسنديدههمچنین نباید مانع 

شود و مهدیران در یکهی رایج غربی از سبک مدیری ، دو نوع سبک مدیری  از یکدیگر متمایز می

گرا رتأکید بر ب  انجام رساندن ویایس بدون توجه  به  گیرند  مدیری  وییف  رار میاز این دودست  

گرا رتأکید بر رفع نیازها و مشهکال؛ کارکنهان و ایجهاد های انسان( ، مدیری  انساننیازها و یراف 

اندن ورزیدن در ب  انجهام رسه استقامتو  روحیه اجرايي رع( انگیزه در آنان(ب اما از دیدگاه امام علی

و پیشهرف  دادن  پرورشدر رفتار با کارکنهان و  عدالت، رعای  خويينرمویایس کاری منافاتی با 

ای اس  که  بایهد در مجموع  رع( های رفتاری مد نظر امام علیآنان نداردب دروا ع منظوم  شایستگی

رف به  ها در اصل مکمهل یکدیگرنهد و توجه  صهکلی  آن مد نظر  رار گیرد  زیرا این شایستگی

ها ها منجر ب  درک نا ص و کهاربرد غیهر ارهربخش ایهن شایسهتگیمجموع  معدودی از شایستگی

 خواهد شدب 

بهریمب بهرای مثهال در های این تحقیهق میدر مقایس  با تحقیقا؛ مشاب  پی ب  برخی از نوآوری

در ( 1393هایی شناسایی شده اس  که  در تحقیهق احمهدی و همکهاران رتحقیق حاضر شایستگی

ای نشهده اسه ب از جمله  ایهن البالغه ، به  آنهها اشهارههای منهابع انسهانی در نهجمورد شایستگی

ها و اشاره کردب با توجه  به  تعهدد خطبه  پرورش کارکنانو  والی  مداریتوان ب  ها میشایستگی



  عارف یهاد، یمحمد شاه محمد  عملکرد یابیارز یرفتار یارهایجامع مع یالبالغ   راهنمانهجمقالة پژوهشی                       30

 

وی توجهی ب  این دو مقول  منجر به  نقهص جهدی در الگههای مرتبط با این دو شایستگی، بینام 

های شخصهی مهدیران ( در باب صالحی 1393نهایی خواهد شدب در تحقیق موسی زاده و عدلی ر

خهوردب دروا هع چشم میالبالغ  نیز این موضوع ب گزینی بر اساس نهجآموزشی در رویکرد شایست 

 گرایی،والی  مداری، بصیر؛، جمهعالبالغ  مانند های رفتاری بسیار مهمی در نهجایشان شایستگی

را از  لههم  آفرینیگرایی و روحیهه  اجرایههی و وحههد؛ها، عمههلگیریعههدال  در رفتههار و تصههمیم

البالغه  مهورد اشهاره و جهای نهجویژه عهدال ، در جایها، به اند، حال اینک  این شایستگیانداخت 

 خهورد،چشهم نمیتأکید  رار گرفت  اس ب ویژگی دیگر این تحقیق ک  در برخی تحقیقا؛ مشهاب  ب 

وتحلیل علمی و معتبر اسه ب بهرای مثهال نورمحمهدی و نیهک معهین استفاده از یک روش تجزی 

 رع( ( در تحقیق خود در باب معیارهای شایستگی مدیران با استفاده از رهنمودهای امهام علهی1394ر

به  البالغه  صهرفاً جای تحلیل جهامع نهجهای علمی معتبر، ب البالغ ، بدون استفاده از روشدر نهج

 اندبهایی از آن بسنده کرده ولها و نقلارائ  مثال

توان کاربردههای متنهوعی را متصهور شهدب از جمله  اسهتفاده از الگهوی از نتایج این تحقیق می

منظور سنجش داوطلبین استخدامی، آموزش پرورش چندبعهدی نیهروی ارزیابی عملکرد رفتاری ب 

راهنمایی برای ارتقاء شغلی کارکنان اشاره کهردب ایهن الگهو انسانی با استفاده از این الگو و همچنین 

عنوان یک الگوی رفتاری عمهومی در کنهار معیارههای تخصصهی هریهک از مشهاغل و تواند ب می

 عنوان ابزاری جه  سنجش و توسع  عملکرد کارکنان عمل کندبها ب سازمان

توان هریک از ایهن معیارهها ی میالبالغ ، در تحقیقا؛ آتبا توج  ب  عمق معانی موجود در نهج

های مفههوم تهوان در تحقیقهی به  معنها و مؤلفه تری انجام دادب برای مثهال میرا مورد تحلیل عمیق

عنوان یهک شایسهتگی پرداخ ب یا اینک  مفهوم عدال  سازمانی به  رع( بصیر؛ در اندیش  امام علی

 انسانی  رار گیردبپردازی محققان منابع تواند مبنای نظری رفتاری خود می

پذیرتر کهردن ایهن فهرسه  توانند ب  توسع  ابزارهایی برای سهنجشتحقیقا؛ آتی همچنین می

ها، مفهاهیم های رفتاری کمک کنندب هرچند در این تحقیهق عهالوه بهر عنهوان شایسهتگیشایستگی

ها ین شایستگیتوان رفتارهای د یق دال بر هریک از ازیرمجموع  آنها نیز تشریح شده اس ، اما می

 البالغ  احصا کرد و هریک از آنها را تعریس عملیاتی کردبنهج  رار دادنرا با مبنا 
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