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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to develop a model of 

responsibility for managers based on the ideas of Imam Ali 

(AS) in Nahj al-Balagheh. 

Materials and Methods: In terms of method, the research was 

among the mixed (quantitative-qualitative) exploratory 

research. In the qualitative stage of information, through 

review of texts and in-depth and purposeful semi-structured 

interviews, responsibility based on Nahj al-Balaghah in the 

framework of the document of fundamental change was 

extracted. The statistical population in the qualitative section 

consisted of 15 academics and education specialists and 

purposefully participated in the interview process using the 

Delphi method. The statistical population in the quantitative 

part was the directors of education in Tehran that 350 people 

were selected through Krejcie and Morgan table using 

stepwise cluster sampling method. The data collection tool in 

the qualitative part included a researcher-made questionnaire 

and in the quantitative part was the responsibility 

questionnaire (Goff et al., 2001). The coding stages of the 

research included open, content and pivotal coding. In the 

quantitative part for data analysis, exploratory and 

confirmatory factor analysis was performed. 

Findings: The results showed that the components of courage, 

trust, appreciation, values, punctuality, participation and self-

health were the components of managers 'responsibility, which 

respectively had the highest factor load and factor weight on 

the second factor of the seven-factor model of managers' 

responsibility. 

Conclusion: Responsible, courageous, punctual and 

spiritually motivated managers further facilitate 

organizational processes and reduce the financial burden of the 

organization and create an effective psychological 

atmosphere. 
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 1399ستان تاب، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 بر مبتنی مدیران  پذیریمسئولیت جامع مدل تدوین

 تحول سند و البالغه نهج در( ع) علی امام های اندیشه

   بنیادین

 ،1شریعتی  محبوب
 زادآ دانشگاه تربیت، و تعلیم فلسفه تخصصی دکتری دانشجوی

 .ایران تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی
 ،2* قدمی مجید

 یرانا تهران، فرهنگیان، دانشگاه ، تربیت و تعلیم فلسفه دانشیار
 .(مسئول نویسنده)

 ،۳ شامیر سعادتی ابوطالب
 تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، استادیار
 .ایران تهران،
 ،4  رضایی صادق

 تهران، ن،امی انتظامی علوم دانشگاه ، تربیت و تعلیم فلسفه استادیار
 .ایران

 
 چکیده

 پذیری برایمسئولیت مدل : پژوهش حاضر با هدف تدوینهدف
 انجام شد.  البالغه نهج بر اندیشه های امام علی )ع( در مبتنی مدیران

های از لحاظ روش در زمره پژوهش: پژوهش مواد و روش ها
کیفی( از نوع اکتشافی بود. در مرحله کیفی اطالعات  –آمیخته )کمی

ساختارمند عمیق و هدفمند، بررسی متون و مصاحبه نیمه از طریق
هج البالغه در چهارچوب سند تحول نبر  یمبتن یریپذمسئولیت

نفر  15، استخراج شد. جامعۀ آماری در بخش کیفی، شامل نیادیبن
از متخصصین  جامعۀ دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بود 

هدفمند در فرآیند مصاحبه با استفاده از روش دلفی  صورتبهو 
در بخش کمی مدیران آموزش و  یجامعه آمارشرکت کردند. 

نفر از طریق جدول کرجسی و  350پرورش شهر تهران بودند که 
انتخاب ای ای مرحلهگیری خوشهتوسط روش نمونهو مورگان 

ها در بخش کیفی شامل پرسشنامه محقق ابزار گرداوری داده .شدند
پذیری )گاف و ساخته بود و در بخش کمی، پرسشنامه مسئولیت

 یکدگذار شامل یق،تحقی کدگذار مراحل( بود. 2001همکاران، 
ها، از در بخش کمی برای تحلیل داده. بود یمحور و اییمحتو باز،

 عاملی اکتشافی و تاییدی انجام شد.تحلیل 
های شجاعت، توکل، تقدیر، : نتایج نشان داد که مولفهیافته ها

های نفس مولفه و سالمت شناسی، مشارکتها، وقتارزش
زن ترتیب باالترین بار عاملی و وپذیری مدیران بودند که بهمسئولیت

پذیری ی مسئولیتعاملعاملی را بر روی عامل مرتبه دوم مدل هفت 
 مدیران داشتند. 

پذیر، شجاع، وقت شناس و دارای  مسئولیت : مدیراننتیجه گیری
د دهندر فرآیندهای سازمانی انجام می بیشتری روحیه معنوی تسهیل

_________________________________ 
1. commitment 

2. Fax 

دهند و فضای روانی اثربخشی ایجاد و بار مالی سازمان را کاهش می
 کنند.می

 تحول ندس البالغه، نهج بر مبتنی پذیریمسئولیت الگوی: هاکلیدواژه
 اعتبار ، دوم متوسطه مدارس مدیران پرورش، و آموزش بنیادین
 .الگو بخشی

 

 11/0۳/1۳99تاریخ دریافت: 
 03/5/1۳99تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئول@gmail.comdrghadimi50 
 

 مقدمه
آموزش و پرورش هر کشور نقشی مهم و اساسی در سرنوشت 

به ارتباط  تیعنا با(. 1اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشور دارد )
 ینهاد اجتماع نیآموزش و پرورش با جامعه و مسئولیت ا کینزد

جامعه  یبخشیحوزه در آگاه نیا تیبا مردم، نقش و اهم بزرگ
طرف آموزش و پرورش باتوجه به کی از است. ریانکار ناپذ

، قصد توسعه روز افزون عوامل موثر در ارائه یمحورجامعه کردیرو
توقعات  گریها را دارد و از طرف دیسطح آگاه ءخدمات و ارتقا

و ضرورت آن  تی، اهمیتیجامعه و انتظارات مردم از خدمات ترب
  .(2سازد )را دوچندان می

و  یمجوامع، مفاه یجانبههمه  یشرفتهمزمان با توسعه و پ
از جمله  یعلوم انسان یدر حوزه یزن یدیجد یهاشاخص

 یاند که در گذشته به آنها توجه چندانپذیری مطرح شدهمسئولیت
 فرد یسو از درونی الزام و 1تعهد پذیری یکمسئولیت .است نشده

ته گذاش یو عهدة بر که است هاییفعالیت کلیۀ مطلوب انجام یبرا
 پذیریمسئولیت فزایندة اهمیت به توجه با( 139ی، )موسوشود می
 نیازمند هاکنونی، سازمان صنعتی جوامع مشکالت حل جهت در

 (.3)پذیرند  مسئولیت کارکنانی
تواند با ایجاد می سازمان مسئولیت اجتماعی ابزاری است که یک

تغییرات مثبت در اجتماع، از طریق آن روابط خود را با ذینفعان را 
 نیاز قوان یرویرا در پ یمسئولیت اجتماع 2فاکس(. 4مدیریت کند )

 .دننکمی فیتعر ،که جامعه از فرد دارد یو برآورد انتظارات یاجتماع
 انگریاستنباط شده و درواقع ب یاجتماع یو اصول از نقشها نیقوان نیا

تعهد و التزام  زانیم یاست و چگونگ یو فرهنگ یاجتماع یهنجارها
 وکنراد  نظر به دهد. گر جامعه را نشان مییفرد نسبت به افراد د

 دارد، مسئوالنه یشگرا فرد یپذیری اجتماعمسئولیتدر  3یدنها
 ربارةد ،کندمی یستگیشااحساس  مسئوالنه به صورت یتفعال یبرا
 اعمال وکند می احساس اثرگذار خود را یرانهپذ مسئولیت یتفعال

 افزایش دیگران، و 4لئونیداس نتایج . مطابقدهدمی انجام مسئوالنه
 هاسازمان در افراد اجتماعی تعهد ارتقاء به پذیریمسئولیت حس
 و داشت خواهد دنبالبه را اجتماعی پایداری شد، خواهد منجر

 کرده،تحصیل افراد خصوصاً جامعه افراد بین در اجتماعی سالمت

3. Kenrad & Hayden  

4. Leonidas 
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 در پایدارتوسعه  اهداف به دستیابی و اجتماعی یسرمایه میزان
 . داد خواهد افزایش را جامعه

 داشتن اجتماعی با تحوالتمحرک  نیروی عنوانبه آموزشی نظام
 اساسی نقش جامعه، و آموزاندانش قبال در اجتماعی پذیریمسئولیت

 .دارد جامعه در اجتماعی پاسخگویی فرهنگ گسترش و ایجاد در
 در بنیادین تحول جهت در هاییتالش اخیر، هایسال در

تربیت  و تعلیم نظام در بخشی اثر راستای ارتقاء در وپرورشآموزش
 صورت مدیران طرف از پاسخگو و مسؤوالنه رفتار ارتقاء و رسمی
 و شگرف چنانآن تأثیر اخیر تحوالت اما (.5است ) گرفته

 در تحول هر یپایه که چرا اند؛نگذاشته جایبه خود از توجهیقابل
 دانسانی موجو نیروی جمعی و فردی رفتار تغییر به و پرورشآموزش

 طبقوپرورش خود را ، آموزشاغلب کشورها (.6گردد )برمی
و دهند اندازی جهانی شکل میچشمو بر اساس  جامعه نیازهای
 تیمسئولاجتماعی،  عنوان مهمترین بخش یک نظام عمومیبه مدرسه

را  انتظارات جامعه راستایفرد در  ءادامۀ زندگی اجتماعی و ارتقا
یک  پذیری( مسئولیت8) و همکاران 5آگوستین (. به اعتقاد7دارد )

، نسبت به مدرسه ءای است که اعضانهامدرسه، مسئولیت داوطلب
 ارتقاءزیست، و محیط اجتماعدر برابر  اخالقی اصول پذیرش
ر د مبتنی بر اخالقهای دموکراتیک و پایدار، رفتار شفاف و هنجار

پذیری مشارکت فعال داوطلبانه، خودآموزی رفتار مسئولیت
وانین ق بر اساسنفعان اجتماعی و تعهد به در نظر گرفتن نیازهای ذی

 .دهندالمللی انجام میو استانداردهای بین
ویژه مدیران یکی از مهمترین ارکان در هر سازمان و به    

ها و سازمانهای آموزشی هستند که نقش مهمی در انجام مأموریت
 به بودنمتصف نیازمند ( و9دستیابی به اهداف سازمان دارند )

 پرورش و ایجاد منظوربه پذیری،یه مسؤلیتروح داشتن و اخالقیات
 رب. هستند کشور و جامعه هر یآینده شهروندان بین در ویژگی این
 رایب پذیرمسئولیت و پاسخگو مدیرانمقوله  به پرداختن اساس، این

 و سازمانی اولویت یک عنوانبه آموزشی هایاهداف سازمان تحقق
 مدارس، در اساسی رفتارهای گونهاین هایزمینه آوردنفراهم

  .است ضروری و الزم واقعیتی

و  یشده و نقش حساس نظام آموزشانجام  یهابا توجه به پژوهش
 یروین یریپذمسئولیت یاجتماع و رابطه یمدارس در فرآیند توسعه

که به  رسدیبه نظر م یضرور ینهاد اجتماع نیشاغل در ا یانسان
 یریپذتبع آن مسئولیتو به یاخالق یرهبر ،یامباحث اخالق حرفه

 یاژهیتوجه و یوزشنظام آم یانسان یرویمنابع ن نیدر ب یاجتماع
و  یاخالق یهانهیزم جادیا یو بستر الزم برا نهیمبذول شود و زم

 نیابرانب .دیفراهم آ یکارکنان آموزش نیدر ب یریپذمسئولیت شیافزا
 یریپذ تیمسول یتیترب یهاروش یپژوهش حاضر، بررس یهدف اصل

 ت.اس یآن در عصر آموزش نییتب یبرا ییالبالغه و ارائه الگودر نهج
و توجه به  یحضرت عل یبهابه استناد سخنان گران قیتحق نیا در

 یتاهم یل. لذا به دلپرداخته شدالبالغه نهج یگرانبها یهاآموزه
پذیری و بحث مسئولیت یتاهم یلدلبه ینالبالغه و همچنکتاب نهج

پذیری در نهج موضوع مسئولیت نهیزم نیجامع در ا قیتحق ودنین
_________________________________ 

5. Augustiniene, A. Jociene, J. & Minkute-

Henrickson, R 

. بیان شده استارتباط  ین)ع( در ا یامام عل یدگاهو د بررسیالبالغه 
مناسب  الگویه پژوهش حاضر این است کل همین خاطر سوابه

مدارس متوسطه شهر تهران منطبق بر مدیران  یپذیری برامسئولیت
موزش و پرورش آ نیادیدر چهارچوب سند تحول بنو نهج البالغه 
 کدام است؟

 

 مواد و روش ها 
از نظر  کاربردی است و –تحقیق حاضر از لحاظ هدف بنیادی  

( از نوع اکتشافی است. مشارکت کنندگان 6روش ترکیبی )آمیخته
در مصاحبه، متخصصین و متخصصین  تعلیم و تربیت که توسط 

 هیکلی، جامعه آمار د.گیری هدفمند گلوله برفی بدست آمنمونه
دوم آموزش و پرورش شهر  همتوسطه دور یمدارس دولت رانیمد

تهران که آمار آنها براساس استعالم از اداره آموزش و پرورش 
 7مورگانکرجسی و  نفر بودند که طبق جدول 1218شهر تهران 

 عنوان نمونهنفر به 350تعداد  زشیاحتساب مقدار ر با و نفر 291
 د. یانتخاب گرد

 الگویمنظور شناسایی چهارچوب و ویژگی های عناصر اصلی به
البالغه، از مصاحبه  نهج بر مبتنی پذیریمسئولیت

سوال باز پاسخ بود استفاده شد. بعد  5ساختاریافته که دارای نیمه
 هاپاسخاز انجام هر مصاحبه، متن مصاحبه پیاده شد و سپس 

ها گیها، ویژبندیاین دسته بندی شدند و بر اساس مفهوم کلیدسته
و  بندیمتخصصین، کدگذاری، طبقه و عناصر پیشنهادی توسط

 هپرسشنامه به صورت جداگاندر این مرحله محتوای تحلیل شد. 
 مورد در نظریه گاردنرمحتوای مسئله رفت. مورد تحلیل قرار گ

 یعنیر این راستا واحدهای تحلیل محتوا قرار گرفت و دبررسی 
. بعد از مشخص ددنمشخص ش واحدهای محتوا و واحدهای تحلیل

 ،رح تحلیل محتوای صاحبنظران بر اساس چک لیستکردن ط
ابتدا محتوای استخراج شده از نظریه گاردنر مورد بررسی قرار 

مورد بررسی ه گرفت و همچنین ابزارها مشابه موجود در این حوز
قرار گرفتند و سپس گویه های مقدماتی هر کدام از ابزارها تهیه 

ظران ارسال شد و شد و سپس با استفاده از ایمیل برای صاحب ن
درنهایت گویه های پایانی ارزیابی و نهایی شدند و سپس تحلیل 
های عاملی آماری بر روی گویه ها انجام شد. در این پژوهش از 

 پرسشنامه زیر برای جمع آوری اطالعات استفاده شد:
ده پذیری از خرپذیری: برای سنجش مسئولیتپرسشنامه مسئولیت

ی گرفته شده از پرسشنامه روان پذیرمقیاس سنجش مسئولیت
سئوال مربوط به  42شناختی کالیفرنیا استفاده گردید. تعداد 

ی اصل سئوال پرسشنامه 462پذیری از میان مقیاس مسئولیت
استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفت، پرسشنامه یاد شده برای 

 1957ویژگی شخصیتی انتشار یافت و سپس در سال  15سنجش 
ی وی به وسیله 1987و بار دیگر در سال  18ای آن به همقیاس

و  162مورد تجدید نظر قرار گرفت و تعداد سئواالت آن به به 
خرده مقیاس افزایش یافت.  20های آن به تعداد خرده مقیاس

شود. نمره گذاری می 1و  0صورت پاسخهای این پرسشنامه به

6. Mixed method  
7. Kerjeci & Morgan  
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ق روش پذیری از طریضرایب پایایی مقیاس بخش مسئولیت
 70/0ترتیب برابر ( به10تنصیف و آلفای کرونباخ در پژوهشی )

و  50/0( برابر با 12) و در پژوهش حمیدی و قیطاسی 87/0و 
بود. در بررسی دیگری، پایایی این آزمون در ایران از طریق  55/0

پذیری (. مقیاس مسئولیت13ت )بوده اس 87/0روش بازآزمایی 
، شناسیهای از قبیل وظیفهیژگیمنظور سنجش وسئوالی به 42

کوشی، جدیت، قابلیت اعتماد، رفتارهای احساس تعهد، سخت
مبتنی بر نظم و مقررات، منطق و احساس مسئولیت مورد استفاده 

 قرار گرفت. 
 ،یقتحقی کدگذارها، در بخش کیفی، وتحلیل دادهیهتجزبرای 
بخش در  انجام گرفت و یمحور و اییمحتو باز، یکدگذار شامل

 ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.کمی تحلیل داده

 
  هاافتهی

بنیاد براساس سه مرحله ها در رویکرد دادهبخش کیفی: تحلیل داده
کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام 
گرفت. مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری همراه با 

پردازی و نیز کدگذاری مراحل اولیه نظریهعنوان جدول، به
 شود.عنوان مرحله نظریه پردازی توضیح داده میانتخابی به

خرده مقوله  30مقوله و بیش از  17، مقوله کلی 6در این پژوهش 
دلیل حجم زیاد کدگذاری در این )کد باز( شناسایی شده است. به

، آورده 1دول ای از انجام کدگذاری باز در جپژوهش، تنها نمونه
 شده است. 

 
 

 باز کدگذاری انجام از هایینمونه. 1 جدول

 کد باز پیاده شده از مصاحبهمطالب  ردیف

1 
تید. پذیری هسمسئولیت مدیر اگر قبول کنید که مسئول مستقیم هر رفتار و هر تصمیم، شخصی نیست جز خود شما، یعنی

غیر قابل تحمل باشد و... شما مسئول واکنشی هستید که در و شما زودرنج و عصبانی مزاج، غیر منطقی  کارکنانحتی اگر 
 منبع کنترل درونی دارند و اشتباهات خود را به گردن سایرین نمی اندازند. مدیرانبرابر آنها انجام می دهید. در واقع این 

 پاسخگو هستند

2 
 ام به سمت دیگران کار ساده ای استافراد مسئولیت پذیر دنبال مقصر نمی گردند. پیدا کردن مقصر و گرفتن انگشت اته

 تواند به شما کمک کند تا مسئولیت پذیر باشید. اما سرزنش کردن و مقصر دانستن دیگران نمی
 کنندسرزنش نمی

 

3 
اگر قرار بوده کاری را انجام دهید و به هر دلیلی آن را فراموش کرده اید، به جای حسرت خوردن باید فکر کنید چطور 

 توانید این کوتاهی را جبران کنید. آنچه را که اتفاق افتاده پذیرفته و درک کنید. می
 درصدد جبران هستند

 

4 

های رح ریزی نمود که فقط کارکنان مسئولیت پذیر بتوانند به موقعیتساختار شرکت ها و سازمانها را باید به گونه ای ط
توان در باال مدیریتی دسترسی داشته باشند. زیرا این یک واقعیت انکارناپذیر است که مهارتهای مدیریتی و دانش آن را می

وجود  ر، به آسانی در افراد بهعنوان اساسی ترین عامل پیشرفت در کاپذیری بهپروسه کار فرا گرفت، اما خصیصه مسئولیت
 نمی آید. 

 پذیریالگوی مسئولیت 

5 

در هر سازمان یا تشکیالت راههای بی شماری برای شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت وجود دارد! برخی از روانکاوان  
انسانها نشئت می  پذیری خصیصه ای است که از یک تصمیم سرنوشت ساز در برهه ای از زندگیاعتقاد دارند مسئولیت

گیرد. به بیان دیگر انسانها تحت تأثیر عوامل گوناگون اجتماعی و تربیتی مسئولیت پذیر می شوند و این ویژگی را در 
 پروسه زندگی خود پاس می دارند و در محیط کار نیز مسئولیت پذیر خواهند بود.

پذیری در روحیه مسئولیت
 محیط کار

6 

تغییر روش انتخاب مدیران. زیرا  -پذیری دو پیامد ارزشمند در پی دارد: الف مدیران به مسئولیتترغیب و کنترل نمودن 
اگر مدیران مطمئن شوند که در صورت پذیرفتن پست مدیریت هیچ راه گریزی برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت 

. زیرا در یایجاد دگرگونی در نهادهای نظارت -مود. ب ندارند، یقیناً از واردشدن به جمع مدیران مسئول خودداری خواهند ن
پذیری در یک سازمان اجباری شود، نهادهای نظارتی نیز از نظر عملکرد و افراد با تغییرات اساسی صورتی که مسئولیت

 روبه رو خواهند شد و به تبع این موضوع نوع ارتباط میان ارگانهای نظارتی و اجرایی نیز تغییر خواهد نمود. 

ت مدیران و نظارترغیب، کنترل 
 پذیریبه مسئولیت

 
ها در مرحله کدگذاری باز و پس از جمع آوری و تحلیل داده

پذیری مدیران های ارائه شده، مقوله مسئولیتبررسی شاخص

عنوان پدیده یا مقوله محوری براساس تاکیدات مصاحبه به
 .تحقیق انتخاب شد شوندگان و مبانی نظری

 مدیران پذیریمسئولیت اصلی مقوله به مربوط های مولفه. 2 جدول

 کد گزینشی کد محوری کد باز

 پذیری مدیران مسئولیت تحمل کردن سیاست ها و رفتارهای ناهمخوان  صبر و شکیبایی

 شجاعت  ی احترام، امانت دار شجاعت و صداقت

 توکل حسن خلق ی،وفادار روح توکل و اعتقاد و باور و احترام به پرسنل

 تقدیر هادیدگاه نسبت به ارزش تجلیل از وفاداری و امانت داری پرسنل
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 ها ارزش آموزش حسن خلق به پرسنل ها در مدیران و پرسنلپایبندی به ارزش

 شناسی وقت  انجام همۀ وظایف سازمانی در زمان مناسب

 مشارکت  همیاری با همکاران در صورت لزوم های سازمانی، حضور فعال در جلسات شرکت در فعالیت

 سالمت نفس نپرداختن به منافع شخصی ها و هنجارهای اخالقی مغایر است نکردن از مواردی که با ارزشپیروی

 صداقت سازمانی پرهیز از فریبکاری پذیرش نظرات مخالف

 سازمانیسالمت  دورزدن یا کنار گذاشتن مدیر خودگرفتن امور مربوط به دستکوشش برای به

 ا فراموشی کار یانکار  رفتارهایی مثل جبهه گیری هاوظایف و مسؤلیتاز انجام  سرباززدن

 همدلی و همراهی سازمانی سازمانیهمسویی با سیاست های  دارند ها و انتظارات سازمانسیاست ت بامغایر مخالفت با سیاست هایی که

دست آمد که به شرح جدول در زمینه مقوله محوری، کدهایی به
ویژگی بودند که هر  40مدیران، دارای مشخص شد که ، بود. 2

طور مستقیم یا غیرمستقیم برای پرورش ها بهکدام از این ویژگی
شده در زمینه کدهای اولیه استخراجپذیری مؤثر است. مسئولیت

برای پرورش ش های مدیران آموزش و پرورویژگی
بندی گردید تا یرمقوله طبقهز 22پذیری در قالب مسئولیت

بندی گردد و مضامین مشترک در یک مفهوم یا مقوله طبقه
مدیران پذیری مسئولیت یهاشاخصگیری اصلی رویکرد و جهت

گردد. اما کدهای نهایی که در آموزش و پرورش بهتر مشخص 
تِم  12بندی شدند در های اصلی طبقهقالب مقوالت اصلی یا تِم

 قرار گرفتند. 

 پذیری مدیران آموزش و پرورشها و مقوالت استخراجی در ارتباط با مسئولیت. مفاهیم، زیرمقوله3جدول 

 مضامین مقوله مفاهیم
 مدیران میانیتعامل با 

 تعامل با مدیران میانی و پرسنل اجرایی

 
 
 

 محوربودنتعامل
 

 تعامل با پرسنل اجرایی
 نیاز به نظارت بر تمامی پرسنل به صورت مسقیم و غیر مستقیم

 نیاز به تعامل مثبت و سازنده 
 پرسنل  متقاعد کردن شناختی

 تعامل اجتماعی با پرسنل و مدیران میانی

 پاسخگو بودن شگردی تعاملی تعاملی شگردهای

 رقابت مثبت و فنی راهی به سوی تعامل
 هاتعمق و تفکر منطقی و چند جانبه در مورد شنیده

 تاثیرپذیری از تعامل
 هااز دیده و چند جانبه یعمق و تفکر منطق

 گزینشگری انتخاب کردن مدیران و کارشناسان در پست های تخصصی
 توجه خاص به جنسیت شناسایی جنسیتی و شایسته ساالریانتخاب و 

 های جنسیتی و شایسته ساالریتشخیص نقش
 ندر نظر گرفتن شایسته ساالری

 یانیم رانیو مد ییاجرا ها پرسنلتشخیص تفاوت
منظور افزایش ها و تشابهات بهقدرت ادراک تفاوت و شباهت ها ا تشخیص تفاوت ه

 انگیزش کاری
 

 تشابهات پرسنل اجرایی و مدیران میانیادراک 
 یانیم رانیو مد ییپرسنل اجرامشاهده چند جانبه و دقیق 

 چند جانبهقدرت ادراک 
 قدرت درک ملموسات

 انجام فرایض دینی و معنوی در عمل 
  محوری اعمالهیجان

 های هیجانیکنش
 

 ی و معنویات پیچیدهنید ضیفرا داشتن

 های جدیدموقعیتهیجان در 
 هاوجود هیجان در موقعیت

 معنویات و فعالیت های مذهبی واقعی به صورت ملموسک در
 هامستقل بودن درروابط و فعالیت کردن روابط به صورت مستقالنه استقالل به مثابه اداره

 جستجوگری مستقالانه و اعتماد 
 پرسنلاعتماد کردن به  استقالل دادن به زیر مجموعه 

حس کنجکاوری و جستجوگری در امور  کسب اطالعات جدید از محیط اطراف
 پرسیدن جهت رسیدن به باورهای مذهبی افراد سئوال مذهبی 

 ادراک یادگیری و  عالقمندی به یادگیری عالقمندی به صنعت
 معنویاتو درک موقعیت  اولویت صنعت در برنامه های زندگی شخصی  سازیتجسم
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 معنویاتک داشتن ابزار درتوقع
 سازی در ارتباط بین معنویات و صنعت قدرت تجسم

 معنوی برای کارکنان هاابراز ایده ها و ارزش

 بیانگری هیجان دهنده معنویاتکننده و نمایشبیان
 نمایش معنویات به صورت عملی در رفتار 

سخنان عادی و استفاده از جمالت عبارات و روایات معنوی در 
 سخنرانی ها

 تشویق انجام فرایض معنوی در محل کار  
معنویات در ه تشویق و اولویت دادن ب ،شناساندن

 محل کار 
 

 بها و اولویت دادن به معنویات در محل کار 
 کارکنان  پذیریکالس های آموزشی برای تقویت مسئولیت

 های بیانی مدیرانشناخت از مهارت
 داشتن حس جستجوگری در مورد موضوعات معنوی  

 تشویق حساس و کنجکاو بودن پرسنل در محل کار 
 روحیه پرسشگری

 جستجوکردن
 کنجکاوی

 

 یعاملبخش کمی: برای بررسی روایی سازه مقیاس مدل هفت 
مدیران از روش تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم  پذیریمسئولیت

استفاده شد. عالوه بر بارهای عاملی مرتبه اول و دوم، وزنهای 
برای انجام این تحلیل، در مدل  عاملی آنها نیز استخراج شد.

عنوان نشانگرها یا متغیرهای مشاهده گویه مقیاس به 53مفهومی 
 وانعنبهشده، و هفت عامل استخراج شده از تحلیل عامل اکتشافی 

ر نظر گرفته شد. همچنین، یک متغیر متغیرهای مکنون یا پنهان د

متغیر مکنون  عنوانبهمدیران  پذیریمکنون به نام مسئولیت
در نظر گرفته شد که از این متغیر، هفت بارعاملی م مرتبه دو

مرتبه دوم بر هفت عامل مکنون ترسیم شد. سپس با استفاده از 
و با استفاده از روش حداکثر درست  19نرم افزار آماری اموس 

ش ی برازهاشاخصپس از انجام تحلیل، . نمایی تحلیل انجام گرفت
، شاخصهای برازش این 4مدل مورد بررسی قرار گرفت. جدول 

 دهد.یممدل مرتبه دوم را نشان 
 مدیران پذیریمسئولیت عاملی هفت مدل تاییدی عامل تحلیل به مربوط برازش شاخصهای .4 جدول

 K2 P Df K2/df GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA SRMR شاخص

مدل هفت 
عاملی مرتبه 

 دوم
7/2474 001/0 275 88/1 65/0 62/0 70/0 82/0 83/0 070/0 066/0 

 
ی برازش برای هاشاخصدهد، تمامی نشان می، 4همانطور جدول 

مدل مرتبه دوم در دامنه ضعیف تا مطلوب قرار دارند. با ارزیابی 
توان گفت که برازش این مدل قابل قبول می هاشاخصکلی این 

، نتایج مربوط به بارهای عاملی مرتبه دوم را نشان 5است. جدول 
 دهد.یم

 

 دوم مرتبه عاملی بارهای به مربوط نتایج. 5 جدول
  عامل 

 مرتبه دوم
 ترتیب اهمیت وزن عاملی بار عاملی عوامل مرتبه اول

مدل نهایی
 

ت پذیرمدیران
مسئولی

 

 

 4 110/0 552/0* شجاعت

 3 129/0 633/0* توکل

 7 086/0 342/0* تقدیر

 1 157/0 717/0* ها ارزش

 6 102/0 421/0* شناسی وقت

 2 125/0 649/0* مشارکت 

 8 083/0 268/0* سالمت نفس

 ،هادهد که شجاعت، توکل، تقدیر، ارزش، نشان می5نتایج جدول 
 ترتیب باالترین بار عاملینفس، به و سالمت مشارکت ،شناسیوقت

 یعاملو وزن عاملی را بر روی عامل مرتبه دوم مدل هفت 
 پذیری مدیران دارند. مسئولیت
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 یریگجهینت

 در سازمان موفقیت واریانس از که شودمی مشاهده نتایج اساس بر
 ینتبی پذیریمسئولیت توسط سازمانی تغییر هایپروژه مدیریت

 که فرضیه این است، بنابراین مثبت جهت در و معنادار و شودمی
 مدیریت در سازمان موفقیت و سازمان در پذیریمسئولیت ینب»

 .شودمی تأیید ،«دارد وجود معنادار رابطه سازمانی تغییر هایپروژه
 ،(15) آذر مهر (،14یار محمدیان و همکاران) میر تحقیق نتایج با که

 همسو (18) رابینسون همچنین و( 17) بند پژوهش نتایج (،16باقری )
 .باشدمی
 پذیریمسئولیت که داشت اذعان اینگونه میتوان نتایج این تبیین در
 زا انسان هوشیاری شامل که بیرونی بعد دو در آن تأثیر و کار در

 قابلیت: شامل که بیرونی بعد و واال موجودی عنوانبه خود وجود
 که شودمی موجب باشد،می رفتار در پذیریمسئولیت گذاری تأثیر
 (.19) دهند ارائه خالصانه خدمت افراد

 و مذهب عدالت، به باور از بعد چهار بین روابط بررسی به بگیو
 دنیای باورهای که داده نشان نتایج و پرداخته مدیری بین اعتماد

 همبستگی از مذهبی هایمشارکت و ایرویه و توزیعی عادالنه
 همچنین(. 20) است بوده برخوردار مدیری بین اعتماد با معنادار
 اب مدیری بین اعتماد و عادالنه دنیای باورهای بین دیگری محققان

 .(21اند )آورده دستبه معناداری رابطه( دینداری) پذیریمسئولیت
 برتر نیروی به توسل پذیری،مسئولیت که مطالعات خود دریافتند در

 مذهبی جهانگیری درونی، مذهبی گیری جهت( متعال خداوند)
 یمذهب گیری جهت و مشکالت با تعامل و مقابله توانایی بیرونی
 و تمثب رابطه همه توزیعی عادالنه دنیای باورهای با شخصی بیرونی
 هب توسل با صرفا ایرویه عادالنه دنیای باورهای اما. داشتند معنادار
 با املتع و مقابله توانایی -بیرونی  مذهبی گیریجهت برتر، نیروی

 و مثبت رابطه شخصی - بیرونی مذهبی گیریجهت و مشکالت
 آنها از که افرادی شد، مشخص دیگری مطالعه در. داشتند معنادار
 ار بیشتری بخشایش کنند، تأمل عدالت مورد در است شده خواسته

 توانایی عدالت به مربوط ارزشهای با بخشایش و( 22) اندداده نشان
 نهایت در. استداشته رابطه عدالت و مشکالت با تعامل و مقابله

 از قوی عادالنه دنیای باورهای دارای افراد از برخورداری احتمال
 این خودکارآمدی که است بیشتر باال( خود اثربخشی)خودکارآمدی 

 رفتهگ صورت اجحاف یک قبال در بیشتر بخشودگی مستعد را آنها
 نبی که بود این بیانگر نتایج(. 17)نماید  می دیگران با خودشان به

 بخش در تحول هایپروژه موفقیت و سازمان در آگاهی خود
 نتایج با همسو نتایج این که دارد وجود معنادار رابطه ساختاری

  باشد.می (23میرکمالی )
 یخودآگاه سازمانی، تعهد که داشت اذعان توانمی دیگری تبیین در
 لی،ک طوربه و پذیریمسئولیت مسائل مهمترین جزء کوشیسخت و

 و مشکالت با تعامل و مقابله توانایی زندگی در مهم موضوع یک
 عوامل کار محل در یمعنو یارزشها و است بوده کشورها یاقتصاد

 و خودآگاهی تعهد، میزان توانندمی که هستند یموثر و ارزش با
 سازمانی، تعهد. بخشند ارتقاء و داده افزایش را کوشی سخت

 حائز سازمانی رفتار یرهایمتغ میان در کوشی سخت و خودآگاهی
 ار پذیریمسئولیت عملکرد تواندمی که چرا، است یاریبس اهمیت

 نانآ خروجی و یکار بازده بر و نموده بینیپیش یکار روش عنوانبه
 باشد. داشته توجهی قابل تاثیر

( 21) موسوی هاییافته و پژوهش هاییافته با همسو کلی، طوربه
 میناکا اوج درد هستن باال پذیریمسئولیت دارای که موفقی مدیران

 تشبرمشکالا ت کنندمی تالش توان تمام با و کرده حفظ را امیدشان
 انمدیر به پذیریمسئولیت .ببرد لذت خود زندگی از و کند غلبه

 و باشند داشته را هاقابلیت این با رویارویی توان که دهدمی اجازه
 (. 24) کند تالش سخت هاقابلیت این به رسیدن یبرا

 نداشتن دلیلبه مدیران که معتقدند و آموزش مدیران از بسیاری
 که است آن تلخ واقعیت. اندنبوده موفق خیلی باال پذیریمسئولیت

 اجرای نوین، هایفناوری گیری کاربه جمله از هانوآوری از بسیاری
 تجدید و اصالح های،فعالیت دامنه کاهش و نیرو تعدیل سیاست
 اب اغلب سازمانی، فرهنگ تغییر برای تالش نیز و سازمان ساختار

 است. همراه اندکی موفقیت
 برای باال پذیریمسئولیت داشتن معتقدند( 25ن )همکارا و شین 
. ستا متفاوت پذیریمسئولیت خصوص در یاطالعات داشتن بان مدیرا

. کندیم مطرح را ینظر دانش و یعمل دانش یانم فاصله یزتما ینا
 ایهینتمر و یمعنو مسائل دربارة یعوس دانش داشتن یدنبا رو،ینازا

 و عبادت یقطر از پذیریمسئولیت به یابیدست یفرد هم را آنها
 یبرا گفت توانیم هرچند دانست، یاخالق مسائل حل یبرا تعمّق
 است. الزم یعمل و ینظر دانش داشتن یت،معنو از مؤثر یمندبهره

 که داد نشان حاضر پژوهش هاییافته با همسو آمرام
 هانج با آن ارتباط و نفس و ذهن یدرون یزندگ با پذیریمسئولیت

 ینشب و یوجود سؤاالت یقعم فهم مهم یتظرف شامل و دارد رابطه
 نیزن چو و جانگلز. شودیم یاریهوش چندگانۀ سطوح به نسبت
 ردف برای سازمانی تحولکه  یفرد هاییژگیو از یبعض است معتقد

 ودشمی پذیریمسئولیت از فرد مندیبهره باعث و آوردمی ارمغان به
 ی،نگرکل ی،سوزدل ،(بودن)کامل  یتتمام ی،: خردمنداز عبارتند

  .یریپذانعطاف و داشتن باز ذهن صحت، و یدرست
 پذیریمسئولیت و سازمانی تحول با مرتبط فمختل نتایج پژوهشهای

 کنند،یم یتکه فعال هرجا درکارکنان  امروزه که دهندمی نشان
 در آنان. کنندیم وجوجستکار  در یماد یهاپاداش از فراتر یزیچ
 انشیزندگ در یمتعال اهداف خواستار و یدبخشام معنا، با یکار یپ

 اهداف توسعۀ یبرا یمتنوع یهاروش از ی،اسالم فرهنگ هستند. در
 به توجه با موارد ینا از یا. نمونهشودیم گرفته بهره هاانسان یمتعال

 یت. تقوالف: از استعبارت  البالغه، نهج در( ع) یعل حضرتکالم 
 یقصدت را او ینیبخوش برد، یکن گمان تو به یکس )چون: ینیبخوش
 ینکه ا ی؛شو ینبخوش یت،رع یوفادار به تابکوش  قدرآنکن. 

 .ب. (دداریبرم تو از راآور مشکالت رنج ینسنگ بار ینیبخوش
 همواره و برآور، را یانسپاه یآرزوها )پس: خلّاق یروهاین یقتشو

 شمار؛ براند داده انجامکه  را یمهم یکارها و ،کن یشستا آنان از
 و انگیزاند،یبرم را شجاعان آنان، ارزشمند یکارها یادآوری یراز

 فرادا ینبدتر )بر: یدواریام یت. تقوج. دارد(یوام تالش به را ترسوها
: فرمود بزرگ یکه خدا یراز ید؛مباش یدنوم خدا رحمت از امّت ینا

 یشیدوراند و تعقل. د. (کافران جز نباشند یدنوم خدا رحمت از همانا
 دارییند درکه  بینییم است ینا یزگارانپره یهانشانه )از: امور در
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 1399ستان تاب، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 )و: مهم امور در یرت. ه. کسب بصاند(یشدوراند و نرمخو یرومند،ن
 یگاهجا به عالم و بااستقامت و آگاه افراد جز را مبارزه پرچم ینا

  کشند(.ینم دوشبه حق
 نظر مورد آماری های تحقیق این است که، جامعهمحدودیتاز 

 سایر در پژوهشی چنین که نمود پیشنهاد توانمی بودند و محدود
 مثبت اثر و تحقیق نتایج به توجه با .گیرد صورت هاسازمان

 رنظی اقداماتی با شودمی پیشنهاد، کار محیط پذیری درمسئولیت
 ؛بدان التزام و اجرا یبرا تالش و سازمان یبرا اخالقی منشور تدوین
 افراد معرفی و در سازمان یمعنو و اخالقی یتهایشخص از تجلیل
 فضایلی از حمایت و ترویج آنان؛ یبرتر یهاشاخصه ذکر با نمونه
 و سخاوت غیرت، مهربانی، تر، بزرگ به احترام حیا، عبادت، نظیر

 سطح در کار محیط در پذیریمسئولیت افزایش موجبات ،...
 تحکیم و پرورش برن مدیرا شودمی پیشنهاد .شود فراهم سازمانی،

 زتمرک خود، مدیران و پذیریمسئولیت ارزشی و یاعتقاد یهازمینه
 چند هر آنها، در را نگرش و فکر تعالی نوعی و کرده تأکید و
 بر مبنی پژوهش هاییافته مطابق .آورد وجودبه تدریجی صورتبه

 مدیریت در سازمان موفقیت و سازمان در پذیریمسئولیت تاثیر
 این زا بیشتری تحقیقات گرددمی پیشنهاد، سازمانی تغییر هایپروژه
 اضرح نتایج و تحقیق ادبیات تقویت موجب تا پذیرد صورت دست
 دیدگاه از پذیریمسئولیت تقویت و رشد راهکارهای با گردد.
 هاینشانه و آیات درباره تفکر جمله از اسالم، دین هایآموزه

 او، یاد و ذکر و خداوند به دائم توجه هستی، گستره در خداوند
 و هانیکی انجام انسان، به نسبت خدا الطاف و ها نعمت به توجه
 بنیادی معانی جستجوی خلقت، هدف درباره تفکر ها،بدی از دوری

 بین ارتباط جستجوی و چرایی سؤاالت پرسیدن و هاموقعیت
  کرد. را تقویت مدیران پذیریمسئولیت توانمی رویدادها،
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