
©2022 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2022:6(3):244-254 

Analyzing the Components of Islamic Organizational Culture in 

Education

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of this research is to analyze the 

components of Islamic organizational culture in education. 

Materials and methods: This research is a qualitative and 

fundamental research type, which is based on thematic 

analysis method of 20 semi-structured interviews with experts 

who were selected non-randomly, snowball, and using 

maxqda12 software for data analysis. was used 

Findings: The results of this research showed that Islamic 

organizational culture has five dimensions: 1- human, 2- 

value, 3- insight, 4- semantic, 5- structural. Human dimension 

has 13 components (peoplehood, Islamic clothing, cleanliness 

and cleanliness, hard work, risk tolerance, self-control, order, 

fairness, sacrifice, mutual respect, honesty, growth and 

excellence, good behavior), value dimension has 6 

components (forgiveness, Sincerity, truthfulness, divine piety, 

value orientation, avoidance of duplicity), insight dimension 

has 5 components (responsibility and authority, 

trustworthiness, human dignity, accountability, behavior in 

behavior), meaning dimension has 6 components (work 

conscience, justice, spirituality, honor, merit, faith in God) and 

a structural dimension with 7 components (ambiguity 

tolerance, creativity, common goals, stability, communication, 

learning, evaluation) are among the dimensions and 

components known in this research. 

Conclusion: In order to measure credibility, considering that 

rich sources were used to collect data, the findings of this 

research were studied and reviewed by experts, and after 

implementing the Delphi technique, their corrective comments 

were applied. Till it can be an opening to present a suitable 

sample in Education. 
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  245...آموزش در اسالمی سازمانی فرهنگ های مولفه واکاوی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و آموزش در اسالمی سازمانی فرهنگ های مولفه واکاوی

 پرورش

 *1صادقی علی
 ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه مدرس آموزشی، مدیریت کترید
 (.مسئول نویسنده)

 
 2محمدپور احمد

 .ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه آموزشی، مدیریت کترید
 

 3زاده حمزه اوالد علی
 اسالمی، آزاد آموزشی،دانشگاه مدیریت، گروه دکتری دانشجوی

 .ایران تهران، دماوند، واحد
 

 دهیچک
 فرهنگ های مولفه واکاوی پژوهش این انجام از هدف: هدف

 .است پرورش و آموزش در اسالمی سازمانی
 بنیادی و کیفی های پژوهش نوع از پژوهش این :ها روش و مواد
 نیمه مصاحبه 20 از مضمون تحلیل روش از استفاده با که است

 رفیب ،گلوله تصادفی غیر صورت به که خبرگان با ساختاریافته
 جهت  maxqda12 افزار نرم از بکارگیری با و شدند انتخاب
 .گردید استفاده ها داده تحلیل
 سازمانی ؛فرهنگ داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج :ها یافته

 معنایی -4 بینشی -3 ارزشی -2 انسانی -1 بعد پنج دارای اسالمی
 داری مردم) مولفه 13 دارای انسانی بعد.  باشد می ساختاری -5

 کوشی،تحمل نظافت،سخت و ،پاکیزگی اسالمی ،پوشش
 متقابل،صداقت ،احترام ،انصاف،فداکاری مخاطره،خودکنترلی،نظم

 گذشت) مولفه 6 دارای ارزشی بعد ،(تعالی،رفتارخوب و ،رشد
 دو از ارزشی،پرهیز گیری الهی،جهت گویی،تقوای ،اخالص،حق

 داری اختیارات،امانت و مسئولیت) مولفه 5 دارای بینشی بعد ،(رویی
 6 دارای معنایی بعد ،(رفتار در انسانی،پاسخگویی،سلوک ،منزلت

( خدا به ،شرافت،لیاقت،ایمان ،معنویت کاری،عدالت وجدان) مولفه
 ،خالقیت،اهداف ابهام تحمل)مولفه 7 با ساختاری بعد و

 ایه مولفه و ابعاد از( ،یادگیری،ارزیابی مشترک،ثبات،ارتباطات
 .است پژوهش این در شده شناخته
 نیغ منابع از اینکه به توجه با اعتبار سنجش جهت :گیری نتیجه
 پژوهش این های یافته ، گردید استفاده ها داده گردآوری جهت
 رایاج از پس و گرفت قرار بازبینی و مطالعه مورد خبرگان توسط

 رایب ای مقدمه بتواند تا. گردید اعمال آنان اصالحی نظرات دلفی فن
 .گردد پرورش و آموزش در مناسب الگوی یا مدل ارائه

 
 سازمانی فرهنگ سازمانی، فرهنگ فرهنگ،: ها واژه کلید

 .پرورش و آموزش اسالمی،
 

 20/06/1401: افتیدر خیتار
 15/09/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنsadeghi.sch95@gmail.com 

 مقدمه
آموزش و پرورش یکی از نهادهایی است که پرورش اجتماعی و 
فرهنگی افراد یک جامعه را برعهده دارد و در بین نهادهای مسئول 

 "فرهنگ پذیری"در زمینه پرورش افراد نقش اساسی را ایفا می کند 
آموزشی  ،دو نمونه از کارکردهای اساسی نهادی "جامعه پذیری"و 

ا لذا آشن ،فرهنگ ذاتی نیست .ی شودو تربیتی هر جامعه محسوب م
افراد باید با  .ضروری است ، هکردن نسل جدید با فرهنگ جامع
ابزار و  ،هنر،فنون و تکنولوژی،رسوم و معتقدات دانش و معرفت 

راد ،افد ناشیای ساخته شده نسل قبل از خود به طور بنیادی آشنا شو
ی جامعه هاجامعه ای با یادگیری و درونی کردن نظام ارزشهر

تربیتی باید ایجادگر فرهنگ پویا  هاینهاد ،دنشوفرهنگ پذیر می
آداب و رسوم گذشته یعنی میراث فرهنگی را  ید چنین فرهنگنباش

پردازد و آنها را با کورکورانه نمی پذیرد بلکه به تحلیل آنها می
استقالل فکری و خالقیت فرهنگی  ،سنجندمحک دانش و منطق می

و در تکاپ صحیحد و همواره در دستیابی به دانش کننرا تشویق می
توسعه بیش از هر چیز دیگری نیازمند نیروی انسانی  .است

مشارکت جو و دارای اعتماد به ،گرا  قانون ،خالق،پذیر مسئولیت
ش پرور ،نفس است از جمله وظایف اصلی نهادهای آموزشی و تربیتی

 (1)های نام برده است افرادی با ویژگی
های گذشته نظام آموزش و پرورش کاربردی متفاوت از در قرن 

از ظهور علم و حضور  بعد کاربرد کنونی داشته اما در جامعه مدرن
نظام آموزش و پرورش به نظامی تبدیل شده که  ،فزاینده فناوری

موثرترین عامل در شکل گیری سیاست های فرهنگی اجتماعی و 
ایند پیشرفت و توسعه در فر (. 2.) توسعه اقتصادی محسوب می شود

یک کشور نظام آموزش و پرورش دارای ساختاری است که برای 
الیق و دارای مهارت در راستای  ،کارآمد،آماده کردن افراد شایسته 

رفع نیازهای واقعی کشور در زمینه های گوناگون تالش می کند 
یکی از ( 3.) بنابراین با این اوصاف نقشی بسیار جدی و حیاتی دارد

ترین اهداف آموزش و پرورش رشد فردی انسان و آماده سازی مهم
او برای ورود به جامعه است و این موضوع بدون در نظر گرفتن 
جنبه های مختلف فرهنگی میسر نخواهد بود زیرا جدا کردن 

( نقش 4)آموزش و پرورش و فرهنگ از هم امکان پذیر نیست
 ر کارایی و اثربخشیها و تأثیر آن بفرهنگ سازمانی در تمام سازمان

 (. 6سازمان، مورد توافق تمام محققان قرار گرفته است )
ها، فرضیات و  ای از باورها، نگرش فرهنگ سازمانی مجموعه.

روشهای انجام کار است که در اعضای سازمان، مشترک بوده و به 
شود و بخش نانوشته سازمان  اعضای جدید نیز آموزش داده می

خواند  فرهنگ سازمانی را نظامی زنده میکریس آرجریس، .است
سازند؛  و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار می

 کنند اندیشند و احساس می طور واقعی می راهی که بر پایه آن، به
 ).کند طور واقعی با هم تعامل دارند، تعریف می هایی که به و شیوه

نه فرهنگ سازمانی با ( .اگرچه آموزش و پرورش ایران در زمی6
توجه به غنی بودن ریشه فرهنگ اسالم و استفاده از نمادها و 
تشریفات مانند مراسم و مناسک از رشد کمی بسیار چشمگیری 
برخوردار شده است اما هنوز از لحاظ کیفی نیازمند کار عملی 

بر همین اساس پژوهشگر قصد دارد به صورت کیفی بیشتری است ،
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در آموزش و پرورش ای فرهنگ سازمانی اسالمی به تعیین مولفه ه
 بپردازد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش
در فرایند جهانی شدن، تالش های مستقیم و غیرمستقیم مهاجمان 
فرهنگی در تضعیف فرهنگ ملی و کمرنگ کردن ارزش های دینی، 
گسستن تعلقات خانوادگی و سستی مالحظات اخالقی در بین 

الحظه می باشد، از سوی دیگر سیطره نوجوانان به روشنی قابل م
ورده های الکترونیکی و ارتباطات مجازی، بازی های آروز افزون فر

رایانه ای، برنامه های چندهزار کاناله ماهواره ای و سینمای خلوت 
جیبی، اذهان و اندیشه های کودکان و نوجوانان را متاثر نموده و 
زمینه تزلزل در نظام خانواده، به مثابه اصلی ترین سنگر پاسداری از 

دینی را فراهم می نماید. در این شرایط فرهنگ و ارزش های ملی و 
ضرورت نگاه دوباره به کارآمدی و پویایی نظام تعلیم و تربیت 

بنابراین برنامه های نظام رسمی آموزش و  د،گردمی کشور مضاعف 
پرورش کشور این شاهراه فرهنگی و تربیتی و آموزشی، کاروان 

ی بایست چندمیلیونی کودکان و نوجوانان جامعه اسالمی ایران م
یت مصون وبیشترین صالبت، کارآمدترین بستر برخوردار بوده 

. فرهنگی و سالمت اخالقی همه رهروان این مسیر را فراهم نماید
سازمانی، به خاطر اثربخشی و تأثیرات چشمگیری که بر  فرهنگ

سازمانها دارد، توجه زیادی را به خود اختصاص داده است. در 
های آموزشی نیز سرایت کرده  یستمسالهای اخیر این توجه به س

های آموزشی  ی سیستم دهنده است. از میان عناصر مختلف تشکیل
ی مرکزی و مجریان حقیقـی  عنوان هسته در مدارس، معلمان به

اند و تأثیر رفتارهای آنان بر جامعه  دستگاه تعلیم و تربیت مطرح
 دستتوان گفت سـعادت مملکـت در  اندازهای زیاد است که می به

های مختلف وجود  آنها است. از طرفی تحوالتی که امروزه در عرصه
سازمانی را مطرح کرده است، زیرا  دارد، زمینه توجه به فرهنگ

های مختلف مدیریت ازجمله مدیریت  سازمانی بر جنبه فرهنگ
مدیریت دانش مهمترین فعالیت یک  .دانش اثری پررنگ دارد

 هایی شود و سازمان رقابتی میسازمان است. دانش باعث خلق مزیت 
 زاکه قادر به کسب دانـش کاری موردنیاز خود و استفاده درست 

 به شکسـت هسـتند. فرهنگ آن نباشند در عرصه رقابت محکوم
سازمانی مهم است زیرا اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی که 

نشده و ناخواسته  همیشه در کارند، ممکن است پیامدهای پیشبینی
سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است  تأثیر فرهنگ .داشته باشد

توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار،  که می
ها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش  احساسات، دیدگاه

احتمالی آنها را در قبال تحوالت مورد ارزیابی، پیشبینی و هدایت 
توان انجام تغییرات را  سادگی می هسازمانی، ب کرد. با اهرم فرهنگ
های جدید را در سازمان پایدار کرد.  گیری تسهیل کرد و جهت

سازمانی برچسبی اجتماعی است که از راه ارزشهای  فرهنگ
مشترک، تدابیر نمادین و آرمانهای اجتماعی، اعضای سازمان را به 

 در خصوصا آموزش حوزه در سازمانی (. فرهنگ7)پیوندد هم می
 سروکار مدارس آموزشی های فعالیت با مدارس مدیریت با طهراب

 نقش مدارس مدیران و هستند آموزشی های ،سازمان مدارس.  دارد
 اهداف تحقق میزان و مدارس موفقیت. دارند مدارس اداره در اساسی

 مدارس مدیران کارآمدی میزان با تنگاتنگی ارتباط شان آموزشی
 و اثربخش مدیریت برای مدارس مدیران توانمندی متعاقبا،. دارد

 .تاس پذیر امکان فرهنگی کدهای از گیری بهره با ،تنها منصفانه
 راه سر بر که یمشکالت از یکی گفت، توان یم یکل طور بهبنابراین 

 وجود یفرهنگ ابعاد شناخت یبرا یآموزش یها سازمان رانیمد
 .است یسازمان فرهنگ از قیعم و درستمولفه های   انتخاب دارد،

ر دکه در این پژوهش به تعیین مولفه های فرهنگ سازمانی اسالمی 
پرداخته خواهد شد تا چراغ راهی برای استفاده آموزش و پرورش 

 مدیران و سازمان آموزش و پرورش باشد. 
 

 ماهیت فرهنگ اسالمی
 سازمان رفتاری الگوهای در اساسی باورهای و اعتقادات از ارزشها

 به مفروضات جزء اساسی باورهای و اعتقادات. گذارد می تأثیر
 و شود می گرفته درنظر ثابت ای جامعه هر در که آید می شمار
 که مفروضات، این ( در8) باشد می دشوار بسیار آن گیری اندازه

 ادیاعتق مبانی به باید گیرد، دربرمی را اساسی باورهای و اعتقادات
 فرهنگ بنیادین مفروضات. شود پرداخته است بینی جهان همان که

 بینی جهان رو، این از. است توحیدی بینی جهان از برخاسته اسالمی
 در. گیرد می قرار پژوهش این بحث محور توحیدی و اسالمی

 و مبدأ خداوند اسالمی، ایدئولوژی و بینی جهان بر مبتنی فرهنگ
 موجودات همه حقیقی ربّ و مدبر مالک، و هستی، جهان منشأ
 با مختار، و عاقل آگاه، موجودی انسان فرهنگ این در. است عالم

 به نگاه با که است شده گرفته نظر در محورانه، خدا آزادی
 دنیا فناپذیری به توجه صالح، عمل علم، گذشته، از عبرت پیشینیان،

 و تولید، و تالش به  است الهی قرب اعلی افق که  آینده به امید و
و  )صادقی میپردازد بودن عبداهلل کانونی موقعیت در جهانِ با تعامل

 تعاریف مشترک و مهم نقاط به کلی نگاهی در (1400همکاران ،
 سوی  به حرکت را آن هدف توان می اسالمی فرهنگ گوناگون
 نگرشی فرض با تعاریف، این در البته که. دانست خدا عبودیت
 لحاظ سازمانی، اهداف کنار در نیز فردی اهداف نظامند، و سیستمی

 معرفت مبانی ارزشی، مبانی مقصد، در که ویژگی این با. شوند می
 از متفاوت گذاری ارزش مالک و حصول تبیین، منابع شناسی،

 .(9)باشد می ایدئولوژی مباحث از بدور سازمانی فرهنگ
 

 مفهومی تعاریف
 علوم از ای پیچیده مجموعه از است عبارت فرهنگ:  فرهنگ

 رسوم و ،آداب مقررات و ،قوانین اعتقادات ،افکار، ،هنرها ها ،دانش
 عضو عنوان به انسان یک که عاداتی و ها آموخته خالصه طور به و

 (10)کند می کسب جامعه
 روابط از یافته نظام فرایندهای از است عبارت سازمان: سازمان
 (11. )معین های هدف به یافتن دست برای افراد متقابل

 ائهار سازمانی فرهنگ از متعددی تعاریف تاکنون:سازمانی فرهنگ
 قالب در سازمانی فرهنگ تعریف دیگر عبارت به ، است گردیده

 بسیار موضوعی سازمانی فرهنگ ، نیست پذیر امکان مشخصی
 است مدیریت ادبیات در طور همین و مختلف افراد میان در جالب

 ارائه سازمانی فرهنگ از تعاریفی تا اند کوشیده زیادی محققان و
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  247...آموزش در اسالمی سازمانی فرهنگ های مولفه واکاوی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و پژوهشگران ، سازمانی فرهنگ تعریف جهت در.دهند
خی رب اند کرده عمل شیوه دو به کلی بطور مدیریت علم صاحبنظران

بر ابعاد فرهنگ  و ترنر  و همپدن 1نویسندگان از جمله ادگارشاین
و  3والتر  2سازمانی توجه نموده اند و عده دیگر همچون گریوز

، عملکردهای فرهنگ را مدنظر داشته اند ، با توجه به   4دابسون
 از برخی به ادامه در سازمانی فرهنگ تعریف ضرورت واهمیت 
 -1. کنیم می اشاره است شده عنوان صاحبنظران سوی از که تعاریف
 رفتاری الگوهای و ها ارزش ، باورها عنوان به را سازمانی فرهنگ
 فرهنگ -2. اند کرده تعریف است موجود سازمان در که مشترک
 حمایت سازمان یک بوسیله که غالب ارزشهای»  عنوان به سازمانی

 سیستمی وجود سازمانی فرهنگ»  -3«است شده توصیف شود می
-4.  است سازمان اعضای میان در که مشترک مفاهیم و معانی از
 داستانها و ، شعائر ، ها سمبل ، باورها از الگوهایی سازمانی هر در
( 12«) اند آمده بوجود زمان مرور به که دارد وجود رسوم و آداب و
 فرهنگ» کند می تعریف گونه این را سازمانی فرهنگ 5فرنچ -5

 اهدافی و هنجارها ها، افسانه فرضیات، عقاید، ها، ارزش بر سازمانی
( 13) .«کند می داللت اند شده پذیرفته سازمان در وسیع بطور که

وان باشد که عن ادگارشاین تعریف تعاریف، ترین جامع از یکی شاید
 هک است بنیادی مفروضات از الگویی سازمانی، فرهنگ"  می دارد
 و خارجی محیط با تطابق به مربوط مسایل حل برای گروه اعضای
 که کند می عمل خوب چنان و گیرند می یاد را آن داخلی تکامل
 ،درک برای صحیح روش یک صورت به سپس شده، شناخته معتبر

 جدید اعضای به مسائل حل با رابطه در کردن احساس و اندیشه
 (14) "شود می آموخته
 اصول و اعتقادها از ای مجموعه اسالمی، فرهنگ: اسالمی فرهنگ
 وحی از که است قوانینی و ارزشها و اخالق رسوم، و آداب اسالمی،

 ینا دیگر تعاریف با تعریف این تمایز وجه. اند گرفته سرچشمه
 هدف. گیرند می نشات وحی از اسالمی فرهنگ عناصر که است

 به آن رسیدن و بشری جامعۀ شکوفایی و رشد اسالمی، فرهنگ در
 الحاص به فرد هر باید ابتدا منظور این به رسیدن برای. است کمال
 موضوع به توجه با اسالمی فرهنگ اساس، این بر. بپردازد خود

 هرهب افزایش در مهم عاملی عنوان به کارکنان مفید رفتارهای تقویت
 یم عنوان نفس تزکیۀ را روحی تعالی نیز و آن به رسیدن راه وری،
 دهش معرفی همین نیز پیامبران فرستادن از هدف که طوری به کند؛
 (.15)است

 
 پیشینه های پژوهش
 توسعه برای مدلی ( در پژوهشی با عنوان ارائه16صادقی و همکاران )

 ارزشی -1 بعد پنج به پرورش و آموزش در اسالمی سازمانی فرهنگ
 دست یافتندکه انداز چشم -5 تشکیالتی -4 ای توسعه -3 انسانی -2

 و عدالت سازمانی ، تقوای و اخالق)  مولفه 3 دارای ارزشی بعد
) مولفه 5 دارای انسانی بعد ،(شعائر تعظیم سازمانی، اعتدال

 و درش انسانی، کرامت اجتماعی، مسئولیت سازمانی، رفتارشهروندی
_________________________________ 

1 Edgar shine 
2 Graves 
3 Walter  

 دانایی) مولفه 3 دارای ای توسعه بعد ،(اثربخش رهبری تعالی،
 3 دارای تشکیالتی بعد ،(کارآفرینی محوری، تغییر محوری،

 چشم بعد و( داخلی فرآیندهای قانونمندی، همکاری، و تعاون)مولفه
( محوری راهبرد محوری، اندازچشم مداری،هدف)مولفه  3 با انداز
 بود.

 یطراح» با عنوان  پژوهشی( در 17هزاوه و همکاران ) یخان محمد
 بیبر روش فراترک یمبتن یرانیا یاسالم یفرهنگ شهروند یالگو

 ب،یفراترک یامرحلهروش هفت با« آن ۀتوسع یبرا ییو راهکارها
ارائه شد  یرانیا ـیاسالم یبر اساس مبان یفرهنگ شهروند یالگو

 زدهیو س یشهروند یو ارزش یافهیو وظ یحقوق عدکه شامل سه بُ
 .بود یمؤلفۀ اصل

مدیریت دانش » ( در پژوهشی با عنوان 18موفق و همکاران )
پس از  «های دین اسالم و فرهنگ ایرانآموزه اسالمی براساسایرانی

آوری شده مفاهیم اصلی های جمعتجزیه و تحلیل و تفسیر داده
توان می نشان داد کهاسالمی اثرگذار در مدیریت دانش ایرانی

 اسالمی عنوان کرد، مدیریت دانش را به صورت مدیریت دانش ایرانی
 مدل ارائه "عنوان تحت پژوهشی همکاران، در و مهر جاوید

 روش از پرورش و آموزش در سازمانی فرهنگ آموزش
 ساسا بر استفاده نمودند،"تئوری گراندد یا بنیاد داده نظامدارنظریه

 آینده کیفیت،) علی شرایط -1دارای الگو این آمده بدست نتایج
 فناوری، انسانی، نیروی) ای زمینه شرایط -2،(جامعه نیاز نگری،
 ،(اخالق و ارزش و ریزی برنامه ماهر، آموز دانش محوری، دانش

 رکزتم اقتصادی، عوامل فیزیکی، فضای تجهیزات،) مداخله شرایط-3
 مهارت محوری، مشارکت) راهبردها-4 ،(نیرو جذب زدایی،

 کسب) پیامدها-5 و( عملکردگرایی آموزشی، روشهای محوری،
( جامعه نیازهای تأمین و فردی مهارتهای کسب گروهی، مهارتهای

 .بود
 اولویت و شناسایی" عنوان تحت پژوهشی در(19) ویعقوبی فردین
 کرامت بر مبتنی سازمانی فرهنگ سازی نهادینه های شیوه بندی

 دانشگاه: مطالعه مورد) انسانی های سرمایه به نهادن ارج و انسانی
 سازمانی فرهنگ سازی نهادینه هـای شـیوه "(بلوچستان و سیستان

 ینا. کردند بندی اولویت و شناسایی را انسانی کرامت بر مبتنی
 گردآوری نحوة به توجه بـا و کـاربردی هـدف لحاظ به پژوهش

 شایسته داد نشان نتایج. گردید محسوب پیمایشی تحقیق ها داده
 جهت رفتاری، بعد در پذیری مسئولیت ساختاری، بعد در ساالری

 ینبیشتر دارای ای زمینه بعد در تقوا و معنایی بعد در ارزشی گیری
 نسانیا کرامت بر مبتنی سازمانی فرهنگ سازی نهادینه برای اولویت

 بودند
 بندی اولویت "عنوان تحت پژوهشی در ،(9) همکاران و بوستانی

 دانشگاه در البالغه نهج منظر از سازمانی فرهنگ های مؤلفه
 مؤلفه 9 و البالغه نهج منظر از سازمانی فرهنگ آن در که "اسالمی

 کاری، وجدان-3 افزایی، دانش و یادگیری-2 اخالص،-1 شامل آن
 هم و مشورت-7 انضباط، و نظم-6 داری، مردم-5 مستمر، بهبود-4

4 Dobson 
5 French 
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  و همکاران                 صادقی علی  248
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 نتایج بود ، شد گرفته نظر در عدالت-9 و ارزیابی خود-8 اندیشی،
 دانش و یادگیری که داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل
 دوم ردة در عدالت مختلف ابعاد و مؤلفه مهمترین عنوان به افزایی

 دانشگاه دانشجویان منظر از سازمانی فرهنگ های مؤلفه اهمیت
 دارند. قرار مدرس تربیت

 مؤلفه تبیین" عنوان تحت پژوهشی در ،(20) همکاران و عطاران
 اتازآی برگرفته عقاید اصول پرتو در اسالمی سازمانی فرهنگ های
 برگزیدة فقهای و مذهبی خبرگان آماری، جامعه با "کریم قرآن
 مرحله در اطالعات گردآوری برای نفر پنج آنها، بین از که دینی
 مرحله در نفر 10 و( کانونی گروههای تشکیل و عمیق مصاحبه) اول
 جزیهت ، شدند برگزیده( محتوا روایی تست و پرسشنامه توزیع) دوم

 شاخص از یک هر محتوایی روایی محاسبه به منجر ها داده تحلیل و
 ییروا میزان که هایی شاخص گذاشتن کنار از پس شد، استخراج های

 از هک ابزاری بود، شده تعیین استاندارد حد از تر پایین آنها محتوی
 توحید، اصل برای استاندارد شاخص 17 با بود برخوردار باالیی روایی

 برای استاندارد شاخص 91 عدل، اصل برای استاندارد شاخص 68
 ارائه امامت و نبوت اصل برای استاندارد شاخص 57 و معاد اصل
 .  شد

و فرهنگ  یساختار سازمان» با عنوان  پژوهشیدر  1(21)چلمن
ساختار  یمولفه ها یبه بررس« چالش ها یو عمل ی: مفهومیمنیا

کارکنان پرداختند و به  یمنیا یبرا یو فرهنگ سازمان یسازمان
و حدود  یخطوط عملکرد ن،یهمچون نقش ها و قوان یابعاد
 همکاران و توسعه رشیذو ارتباطات، پ یریپذ تیمسئول ارات،یاخت

مولفه  نینشان داد که بهتر جی. نتادست یافت یمنیفرهنگ ا
مولفه زمان  یمنیلخصوص فرهنگ اعلی ادر فرهنگ  رگذاریتاث

 رندیگ یرا فرا م یمنیاست که در گذر زمان افراد فرهنگ ا
 در سازمانی فرهنگ" عنوان با پژوهشی در اسکاالبان و2 اسپنسر
 فرهنگی های ویژگی بررسی به "روسیه در مدنی های انجمن

 سازمانی فرهنگ.اند پرداخته روسیه در نهاد مردم سازمانهای
 نآ در که است بستری تأثیر تحت نهاد مردم سازمانهای سازمانهای

 مدنی های انجمن از کیفی مطالعه یک براساس. است شده تعریف
 که دهد می نشان مقاله این ، روسیه ، نووسیبیرسک در محلی

 شرایط به توجه با نهاد مردم سازمانهای سازمانی فرهنگ چگونه
 .است گرفته شکل فرهنگی و اجتماعی معاصر و تاریخی
ایجاد یک مدل فرهنگ ( در پژوهشی تحت عنوان 22) 3بایاراتی

،آن را بر پایه دو ویژگی  سازمانی اسالمی برای بانکداری اسالمی
بانکداری اسالمی برای پیاده سازی  احسان و استقامت نشان داد.

ارزشهای اسالمی در زمینه های مالی و بانکی طراحی شده است. 
بنابراین ، تعالی بانک های اسالمی نه تنها با مواردی که قابل مشاهده 

ختار است )ملموس( ، مانند مدیریت ، تسهیالت تأمین شده ، سا
سازمانی بلکه همچنین با چیزهایی که نامرئی )نامشهود( هستند ، از 

 جمله گستره ارزشهای دینی تعیین می شود. 

_________________________________ 
1 Schulman 
2 Herbert Spencer 

 فرهنگ"( در پژوهشی تحت عنوان 23و همکاران ) 4هوک
 22ارائه به  "ویژگی ها و چارچوب از منظر اسالمی ،سازمانی
نت، رآن، سبرای فرهنگ سازمانی اسالمی بر اساس قبرجسته ویژگی 

اقدام نمودند.که عبارتند  اجماع و قیاس و ترسیم مدل این فرهنگ
 -5تعالی -4سختکوشی -3اشتیاق به کار-2ایمان به خدا -1از:

 -9تصمیم گیری مشورتی -8اخالق -7مسئولیت-6صداقت و راستی 
-12دانش   -11صداقت مطلق   -10پرورش نیکو و پرهیز از اشتباه 

- 16اعتماد متقابل -15همکاری -14انصاف -13رفتار خوب 
پاکیزگی و  -19سالمت جسمانی-18فداکاری- 17احترام متقابل 

پوشش -22انجام دعای اجباری -21دلجویی از کارکنان -20نظافت  
 اسالمی

 
 ی جامعه آمار

 جامعه آماری متشکل از دو بخش بود . 

 الف(جامعه آماری در بخش تحلیل محتوای متن: که تمام اسناد منتشر
شده در پایگاههای داده علمی در زمینه فرهنگ سازمانی اسالمی بود 

تا  1995وحوزه زمانی برای این جامعه آثار منتشر شده از سال 
 در نظر گرفته شد.  2022

ۀ آماری در بخش مصاحبه : مشارکت کنندگان در جامعب(
پژوهش، که همان جامعه ای است که از آنها مصاحبه به عمل آمد. 

 شامل خبرگان دانشگاهی و علمای حوزه علمیه بود.. این گروه
 

 ی ریگنمونهحجم نمونه و روش 
الف (برای نمونه گیری از نمونه گیری هدفمند استفاده شد .به این 
معنا که نمونه هایی انتخاب می شوند  که از نظر مساله و اهداف 
پژوهش غنی و تخصصی باشند . ابتدا جهت تحلیل محتوی کیفی  از 

تمام اسناد منتشر شده در پایگاههای علمی به روش نمونه گیری  بین
نظری که روشی متداول در روش تحقیق کیفی است براساس کلید 

 واژگان نمونه برداری شد .
ی این پژوهش در بخش مصاحبه:  از روش هانمونهب (برای تعیین 

ش تعداد این پژوهدر  ی غیرتصادفی گلوله برفی استفاده شدریگنمونه
خبرگان در حوزه فرهنگ سازمانی اسالمی در آموزش و پرورش 

مصاحبه  2نفر انجام گرفت که  18نفر بود که مصاحبه ها تا  20
 آخر نتوانستند کد جدیدی اضافه نمایند.

 
 مواد و روش ها

ی و میدانی؛ بر اکتابخانهپژوهش حاضر از حیث بُعد محیط، از نوع 
بنیادی؛ ازنظر زمان گردآوری -اساس هدف پژوهش، کاربردی

پیمایشی  -توصیفی روش اجرای پژوهش  نظر ازمقطعی و  هاداده
با  وکیفی روش ها از آوری دادهپژوهش برای جمعاین در  باشدمی

. شده استآوریجمع طالعاتاروش تحلیل مضمون  استفاده از
ها و استفاده صحیح از حلیل درست دادهتوبندی و تجزیهطبقه

های آماری در نهایت منجر به دستیابی به نتایج قابل اتکا تکنیک

3 Byarwati 
4 Hoque 
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  249...آموزش در اسالمی سازمانی فرهنگ های مولفه واکاوی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

استخراج و طبقه بندی  نوبت بهها پس از گردآوری داده گردید.
گردید. وزیع تهیه تهای و جدول توزیع فراوانی و نسبت رسید
ه از خبرگان مصاحب 20های حاصل از پیشینه  و مبانی نظری و داده

و استادان متخصص در امر فرهنگ سازمانی که دارای کتاب  و یا 
مقاله تخصصی بوده اند،گردآوری شده در این پژوهش و نیز  با 

گیری از ساز و کار تحلیل مضمون طی سه مرحله کدگذاری بهره
سازی از طریق مضامین ،کدگذاری تفسیری و یکپارچهتوصیفی

های حاصل از مصاحبه از ی تحلیل دادهفراگیر تحلیل گردیدند.برا
استفاده گردید. در   MAXQDAنرم افزار تحلیل کیفی

وارد  RFTهای پیاده شده در قالب گذاری توصیفی مصاحبهکد
ها شده و سپس با مطالعه خط به خط آن MAXQDAافزار نرم
ها نسبت داده شد. آنگاه با های توصیفی به بخش بخش مصاحبهکد

مقایسه مستمر مضامین توصیفی مضامین مشترک در ذیل مضامین 
تفسیری تجمیع شده و به همین ترتیب مضامین تولید شده از متون 

دین رفتند. ببعدی نیز در ذیل مضامین قبلی و با مضامین جدید جای گ
ترتیب مراحل کدگذاری تا دستیابی مولفه ها انسجام و عدم افزوده 
شدن ارزش بیشتر به مضامین و مولفه ها ادامه یافت. در مرحله اول 
به کدگذاری توصیفی متون گردآوری شده پرداخته شد. در این 
مرحله ابتدا پیشینه های تجربی به ترتیب دریافت، توسط یک فرد 

سازی هر مصاحبه ن امر، پیاده سازی گردید. پس از پیادهمتبحر در ای
وارد شده و مورد تحلیل  MAXQDAمتن پیاده شده به نرم افزار

قرار گرفت. در واقع با مطالعه دقیق خط به خط جمالت پیشینه 
مضامین توصیفی توسط محقق به هر قطعه از جمالت نسبت داده 

ای مختلف را به خود شد و البته گاهی جمالت از منظر مختلف کده
کد   37کد توصیفی اصلی و  5پذیرفت. حاصل این مرحله تولید 

ها صورت ها به آنارجاع از مصاحبه 311توصیفی فرعی بود که 
گرفته بود. شایان ذکر است از آنجا که جدول کدهای توصیفی خود 

صفحه می باشد لذا با توجه به محدودیت حجم مقاله  44حدود 
اند. بلکه تنها جدول این کدها متن مقاله درج نشده ها درتمامی کد

ها نشان ها در متن مصاحبهبه همراه تعداد ارجاعات هر یک از آن
 داده شده است. 

 

 . کدهای تفسیری و کدهای توصیفی در ذیل آنها1 جدول

 کدهای توصیفی ذیل آنها کدهای تفسیری

 فرهنگ سازمانی اسالمی

 56مقوله انسانی 

 مردم داری 
 پاکیزگی و نظافت

 پوشش اسالمی

 سخت کوشی

 تحمل مخاطره

 خودکنترلی

 نظم

 انصاف

 فداکاری

 احترام متقابل

 صداقت

 رفتار خوب

 رشد و تعالی

 50مقوله ارزشی

 گذشت
 اخالص

 پرهیز از دورویی

 حق گویی

 تقوای الهی

 جهت گیری ارزشی

 48مقوله بینشی

 مسولیت و اختیارات
 امانت داری

 منزلت انسانی

 پاسخگویی

 سلوک در رفتار

 41مقوله معنایی

 وجدان کاری
 عدالت

 معنویت

 شرافت

 ایمان به خدا

 لیاقت

 32مقوله ساختاری

 تحمل ابهام
 خالقیت

 اهداف مشترک

 ثبات

 ارتباطات

 یادگیری

 ارزیابی

  فرهنگ سازمانی اسالمی در بعد انسانی یهاابعاد و شاخص
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 های مقوله انسانی. شاخص2جدول 
 فراوانی شاخص بعد

 مقوله انسانی

 2 مردم داری

 2 نظافتپاکیزگی و 

 2 پوشش اسالمی

 5 سخت کوشی

 12 تحمل مخاطره

 7 خودکنترلی

 15 نظم

 7 انصاف

 7 فداکاری

 9 احترام متقابل

 4 صداقت

 10 رفتار خوب

 13 رشد و تعالی

 

 
 . شاخص های مقوله انسانی) ویژه نرم افزار مکس کودا(1نمودار 

 
 13توان مشاهده کرد که در مقوله انسانی می 2با توجه به جدول 

زیر مقوله استخراج شد که بیشترین فراوانی مربوط به زیر مقوله 
بار تکرار( و در رتبه دوم زیر مقوله رشد  15نظم )فراوانی 
وله تحمل بار تکرار(  و در جایگاه سوم زیر مق 13تعالی)فراوانی 

بار تکرار( قرار دارد.در ضمن کمترین فراوانی  12مخاطره )فراوانی 
بار تکرار(  2استخراج شده مربوط به زیر مقوله مردم داری)فراوانی 

 قرار دارد.
  ارزشیدر بعد  یاسالم یفرهنگ سازمان یهاابعاد و شاخص

 
 ارزشیهای مقوله . شاخص3جدول 

 فراوانی شاخص بعد

 مقوله ارزشی

 6 گذشت

 6 اخالص

 4 پرهیز از دورویی

 6 حق گویی

 13 تقوای الهی

 6 ایمان به خدا
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 ارزشی) ویژه نرم افزار مکس کودا(مقوله  یشاخص ها. 2 نمودار

 6توان مشاهده کرد که در مقوله ارزشی می 3با توجه به جدول 
زیر مقوله استخراج شد که بیشترین فراوانی مربوط به زیر مقوله 

بار تکرار( و در رتبه دوم زیر مقوله ایمان  13تقوای الهی )فراوانی 

 استخراج شده مربوط بار تکرار( و کمترین فراوانی 6به خدا)فراوانی 
 بار تکرار( قرار دارد. 4به زیر مقوله پرهیز از دورویی) فراوانی 

  بینشیدر بعد  یاسالم یفرهنگ سازمان یهاابعاد و شاخص
 

 بینشی مقوله های. شاخص4جدول 
 فراوانی شاخص بعد

 مقوله بینشی

 7 مسولیت و اختیارات

 6 داریامانت 

 10 منزلت انسانی

 20 پاسخگویی

 6 سلوک در رفتار

 
 بینشی) ویژه نرم افزار مکس کودا(مقوله  یشاخص ها. 3 نمودار

 یرز 5 بینشیمشاهده کرد که در مقوله  توانیم 4با توجه به جدول 
مقوله  یرمربوط به ز یفراوان یشترینمقوله استخراج شد که ب

منزلت مقوله  یربار تکرار( و در رتبه دوم ز 20 ی)فراوان پاسخگویی
مقوله  یرسوم ز یگاهبار تکرار(  و در جا 10 ی)فراوانانسانی 

بار تکرار( قرار دارد.در ضمن  7 فراوانی) مسئولیت و اختیارات
تار سلوک در رفمقوله  یرشده مربوط به زاستخراج  یفراوان ینکمتر

 بار تکرار( قرار دارد. 6 ی)فراوانو امانت داری
  معناییدر بعد  یاسالم یفرهنگ سازمان مولفه های  

 
 معنایی مقوله های. شاخص5جدول 

 فراوانی شاخص بعد

 مقوله معنایی

 10 وجدان کاری

 5 عدالت

 3 معنویت

 4 شرافت

 6 جهت گیری ارزشی

 5 لیاقت
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 معنایی) ویژه نرم افزار مکس کودا(مقوله  یشاخص ها. 4 نمودار

 یرز 6 معناییمشاهده کرد که در مقوله  توانیم5با توجه به جدول 
دان وجمقوله  یرمربوط به ز یفراوان یشترینمقوله استخراج شد که ب

جهت گیری مقوله  یربار تکرار( و در رتبه دوم ز 10 ی)فراوان کاری
لیاقت و مقوله  یرسوم ز یگاهبار تکرار(  و در جا 6 ی)فراوانارزشی 

 یفراوان ینبار تکرار( قرار دارد.در ضمن کمتر 5 فراوانی) عدالت
بار تکرار( قرار  3 ی)فراوانمعنویت مقوله  یرراج شده مربوط به زاستخ
 دارد.

  ساختاریدر بعد  یاسالم یفرهنگ سازمان مولفه های
 

 ساختاری مقوله های. شاخص6جدول 
 فراوانی شاخص بعد

 مقوله ساختاری

 5 تحمل ابهام

 17 خالقیت

 6 اهداف مشترک

 21 ثبات

 24 ارتباطات

 6 یادگیری

 14 ارزیابی

 
 ساختاری) ویژه نرم افزار مکس کودا(مقوله  یشاخص ها. 5 نمودار

مقوله  یرز 6 ساختاریکه در مقوله نتایج پژوهش نشان می دهد، 
مقوله  یرمربوط به ز یفراوان یشتریناستخراج شد که ب

مقوله  یربار تکرار( و در رتبه دوم ز 24 ی)فراوانارتباطات
 خالقیتمقوله  یرسوم ز یگاهبار تکرار(  و در جا 21 ی)فراوانثبات

اج استخر یفراوان ینبار تکرار( قرار دارد.در ضمن کمتر 17 فراوانی)
بار تکرار( قرار  5 ی)فراوانتحمل ابهاممقوله  یرشده مربوط به ز

 دارد.

 نتیجه گیری
( یافته های پژوهش حاضر نشان داد که فرهنگ 1مطابق جدول )

 37سازمانی اسالمی در آموزش و پرورش دارای پنج بعد اصلی و 
مولفه می باشد که به ترتیب بیشترین فراوانی در ارجاعات برای 

(، بعد ارزشی با 56نی با تعداد ارجاعات )ابعاد عبارتند از : بعد انسا
( ، بعد 48(، بعد بینشی با تعداد ارجاعات )50تعداد ارجاعات )

( و بعد ساختاری با تعداد ارجاعات 41معنایی با تعداد ارجاعات )
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

( به ترتیب نشان از توجه خبرگان به هر یک از ابعاد بوده 32)
 است.

بعد  این صورت که مولفه فرعی شناسایی گردید به 37همچنین 
مولفه) مردم داری ،پوشش اسالمی ،پاکیزگی و  13انسانی دارای 

نظافت،سخت کوشی،تحمل مخاطره،خودکنترلی،نظم 
،انصاف،فداکاری ،احترام متقابل،صداقت ،رشد و تعالی،رفتارخوب(، 

مولفه) گذشت ،اخالص،حق گویی،تقوای  6بعد ارزشی دارای 
 5دو رویی(، بعد بینشی دارای الهی،جهت گیری ارزشی ،پرهیز از 

مولفه) مسئولیت و اختیارات،امانت داری ،منزلت انسانی 
مولفه )وجدان  6،پاسخگویی ،سلوک در رفتار(، بعد معنایی دارای 

کاری،عدالت ،معنویت ،شرافت،لیاقت،ایمان به خدا( و بعد ساختاری 
مولفه)تحمل ابهام ،خالقیت،اهداف مشترک،ثبات،ارتباطات  7با 
م بعد  انسانی مولفه نظ ادگیری،ارزیابی( شناسایی گردید و نیز در ،ی

ارجاع و  13ارجاع و بعدارزشی،  مولفه تقوای الهی با  15با 
ارجاع  و بعد معنایی،مولفه وجدان  20بعدبینشی،مولفه پاسخگویی 

ارجاع  24ارجاع و بعد ساختاری،مولفه ارتباطات با  10کاری با 
ترین مولفه های ابعاد خود از نظر خبرگان و مهمترین و پرارجاع 

 مبانی نظری تشخیص داده شد.
جبر و اختیار  ما بین  موجودی است که اً انسان ماهیتاما از آنجا که 

 این انتخاب فطرتاً  رقم بزند می تواند سرنوشت خود را وقرار دارد 
حق شناسی است ، سرشت انسان تمایل به به سمت خداشناسی و 

ون انسانگرایی، ارزشمندی، معناگرایی و بینش مندی داشته ابعادی چ
وانند تو سازمانهایی که افراد متصف به این صفات داشته باشند می

د در نآن سازمان گردموجب رشد و تعالی همه جانبه و ساختاری 
ایر س براین بین آموزش و پرورش مهمترین نهاد و سازمان تاثیرگذار 

با توجه به پیش فرض های  است ، معهسازمانها و افراد تمام جا
 ، فوق شده سازمانی اسالمی با ابعاد و مولفه های شناسایی ،یادشده

می تواند با واقعیت سازمان آموزش و پرورش مورد مقایسه قرار 
منطبق بر  یجهت ورود به طراحی مدل یا الگوی دخلیگیرد و م

  . فرهنگ اسالمی گردد
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