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چكيده
پس از طراحی یک مدل ،ارزیابی آن آخرین مرحله منطقی قبل از بهکارگیری عملیاتی در
سطح کل سازمان است .نگارنده این سطور پیشازاین ،مدلی از سازمان ارزش بنیان با رویکرد
اسالمی را در مقالهای بازنموده است .مدلی که به نظر میرسد نخستین مدل جامع سازمان
ارزش بنیان با رویکرد اسالمی است و  9بُعد مختلف برای چنین سازمانی ترسیم و از این
مبنا دفاع میکند که تصور یک سازمان ارزش بنیان بر پایه ارزشهای اسالمی بدون تصور
این ابعاد نُهگانه امکانپذیر نیست .اکنون در مقام سنجش اعتبار آن مدل بر آنیم تا فرضیه
حاصل از مقاله پیشگفته را در خصوص نحوه ارتباط متقابل این ابعاد باهم و نحوه اثرشان بر
یکدیگر بیازماییم .در کوشش برای نیل به این منظور ،پرسشنامه محقق ساختهای در سطح
کارکنان و اعضاء هیئتعلمی دانشگاه پیام نور توزیع گردید و پاسخهای  300نفر از این اعضاء
به پرسشنامهها دریافت شد .در مطالعه پیشرو بنا داریم با بهرهجویی از رویکرد مدلسازی
معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس ( )VBSEMپاسخهای جامعه آماری را تحلیل نماییم
و به برازش مدلهای اندازهگیری ،مدلهای ساختاری و مدل کلی بپردازیم یا به بیانی دیگر،
پایایی و روایی ابزار سنجش ،فرضیه کلی مطالعه یادشده و فرضیات هجدهگانه جزئیتر حاصل
از آن را بیازماییم .چنانکه دستاوردهای این مطالعه نشان میدهد ،ابزار سنجش از پایایی
و روایی مناسب برخوردار بوده است .نیز ،از فرضیات جزئی هجدهگانه یادشده ،جز دو مورد
همگی تأیید شدند و ضرایب بهدستآمده نیز ،نشان از برازش مناسب مدل داشتند.
واژگان کلیدي:
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری ،روش حداقل مربعات جزئی ،سازمان ارزش بنیان با
رویکرد اسالمی
 .1استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور tresearchers@gmail.com
 .2دانشیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور zamahani@pnu.ac.ir
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طراحی مدلهای نوظهور است .طراحی
از مباحث مهم حوزه طراحی سازمان ،مبحث ّ
این مدلها با تکیهبر نظریاتی شکل میگیرد که در آنها افقهای جدیدی برای ساختار
سازمان بازنموده میشود .صاحبان این نظریات در مقام رویارویی با تغییرات روزافزون
کارکرد سازمانها میکوشند راهی برای تحول ساختاری سازمان بهمنظور غلبه بر
کژکارکردها بیابند.
ازجمله این نظریات ،نظریهای است که با نام «چهرههای نوظهور سازمان در قرن
 »21شناخته میشود .این نظریه که نخستین بار سرلک ( )1391آن را ارائه نمود،
بر ضرورت پویایی سازمان و برخورداریاش از چهرههای متنوع در مقام رویارویی با
محیط متالطم عصر جدید تأکید داشت .بر پایه بصیرت حاصل از این نظریه ،فروزنده
دهکردی ( )1391از امکان ایجاد «مدل سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی» سخن
گفت و آن را همچون یکی از چهرههای نوظهور سازمان شناساند؛ مدلی که از دید
وی میتوانست آمیزهای از ارزشهای دین اسالم و اصول مربوط به حوزه سازمان و
مدیریت را دربر داشته باشد.
در کوشش برای عینیتبخشی به چنین مدلی ،رستمزاده گنجی ( 1397الف) مدلی
تفصیلی از سازمان ارزش بنیان بازنمود که در آن ارزشهای اسالمی مبنای تعریف
ارکان سازمان قرار گرفت .او ارزشهای اسالمی را نیز بر پایه درکهایی استخراج کرد
که نظریهپردازان مسلمان باألخص در دوران معاصر از متون دینی حاصل کرده بودند.
چنانکه وی دریافت ،سازمان ارزش بنیان اسالمی  9جزء ُمق ّوم داشت .این اجزاء که
وی از آنها تحت عنوان «ابعاد سازمان» یادکرد و برای هر یک نیز مؤلفههایی چند
برشمرد ،عبارت بودند از :رهبری مردمدار ،تدیّن ،فرهنگ توسعه پایدار ،منابع انسانی
عاطفی ،راهبرد رشد محور ،تشکیالت سازی اعتدالگرا ،نظارت انعطافپذیر ،تفویض
گری و کنترل زیرساختی.
در توضیح این ابعاد بر پایه نظریه وی باید گفت که بُعد رهبریِ مردمدار ،ناظر به
دو اصل بنیادین رعایت نظم و نیز روابط انسانی اخالقی در برخورد با پیروان است
که شاخصهایی چون قدرشناسی ،واقعگرایی ،حفظ کرامت انسانی و اعتقاد به وجود
ناظران ماورائی را شامل میشود .بُعد فرهنگ توسعه پایدار ناظر به استمرار فرآیند
توسعه بدون اتّکا به شخص در سازمان اسالمی است که شاخصهایی از قبیل مبادله
ارزش (اینکه تعاملها در سازمان بر پایه منفعت طرفینی صورت گیرد) ،تعهد به
ذینفعان ،امانت نگری منصب ،عمل به تکلیف ،برنامه محوری و ...را دربر دارد .بُعد
منابع انسانی عاطفی ،مشتمل است بر برخوردی فراقانونی و فرا قراردادی با مهمترین
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منبع در دسترس سازمان یعنی نیروی انسانی .شاخصهای ارزشی سازمان در این بعد،
عبارتاند از ایجاد ارتباط قلبی ،تعارض سازنده (اینکه تعارض افراد درون سازمان،
نه مخرب که سازنده باشد) ،توجه به ویژگیهای فردی الزم برای پذیرش منصب و
راهبر ِد رشد محور است؛ بدین معنا که سازمان باید از
هر چه ازایندست .بُعد دیگرُ ،
حالت ایستایی خارج گردد و پویایی داشته باشد .شاخصهای رشدمحوری یک سازمان
عبارتاند از دانشمحوری ،توجه به پاداشهای درونی ،انگیزش درونی از راه پاداش
معنوی و سر آخر ،اصالحمحوری در ارزیابی .به همین ترتیب ،بُعد تشکیالت سازی
اعتدالگرا در یک سازمان ارزش بنیان ،به معنای استفاده از مزایای گروه و گروه در
مقابل فردگرایی و ایجاد ساختار متناسب با اهداف و وظایف سازمان است .برای تحقق
این بعد ،ارزیابی بیرونی در کنار ارزیابی درونی ضرورت است؛ همچنان که سلسلهمراتبی
بودن ،هدایت جریان اطالعات در سازمان و تعیین مرزهای سازمان حکایتگر تحقق
چنین بعدی در یک سازمان دانسته میشوند.
بُعد دیگر ،نظارت انعطافپذیر است .رعایت مصلحت ،عملگرایی با استفاده از
توجه همزمان به نقاط قوت در کنار نقاط ضعف
مشورت ،آموزشمحوری در سازمان و ّ
ازجمله شاخصهای الزم برای تحقق این بعد هستند .هفتمین بُعد از ابعاد سازمان
ارزش بنیان بر پایه مدل رستمزاده گنجی ،تفویض گری است؛ بدین معنا که امور
سازمان حتیاالمکان از طریق دیگران (اشخاص یا نهادهایی غیر از مدیر /سازمان) به
انجام رسند؛ امری که شاخصهایش نهادسازی و برونسپاری است .در مرحله بعد ،بُعد
کنترل زیرساختی قرار دارد که بیانگر اهمیت دو عنصر زمان و قوانین در یک سازمان
طراحی آنها بهگونهای که همه
اسالمی است .تأکید بر کیفیت و ب ِروز بودن قوانینّ ،
قوانین خود بهاصطالح جامعومانع باشند ،ارزش قائل شدن برای
در مقابل آنها برابر و
ْ
زمان ـــ چه در مورد اربابرجوع و چه در مورد کارکنان سازمان یا سایر ذینفعان ـــ
از شاخصهای کنترل زیرساختی است.
سر آخر ،باید از بُعد تدیّن یادکرد؛ بدین معنا که رویکرد کلی سازمان بر ماوراء گرایی
استوار باشد .این بعد حاکی از تأثیر حوزه اعتقادات در سازمان اسالمی است .به دیگر سخن،
این بُعد دربرگیرنده مفاهیمی است چون اعتقاد به معاد یا اعتقاد به اینکه خداوند منشأ
اثر در تمامی امور است؛ یا اعتقاد به لزوم کاربست اصول مستخرج از آموزههای وحیانی
توسط خالق آن
در امور ،یا اعتقاد به اینکه عال َ ِم خِ ل َقت مبتنی بر نظمی است که همواره ّ
کنترل میشود .شاخصهایی چون عمل به آموزههای دینی چه در هدفگذاری برای
سازمان و چه در برنامهریزی و انجام عملیات برای دستیابی به اهداف ،اهمیت دادن به
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عبادات و پیادهسازی شعائر مذهبی ،شاخص این بعد به شمار میروند.
مدل ارائهشده رستمزاده ،تنها چارچوبی مفهومی برای بحث بنانهاده و در آن
سخنی از ارتباط میان مؤلفههای مختلف سازمان ارزش بنیان اسالمی نرفته است .بر
این اساس ،جا دارد پرسیده شود که اوالً ،با فرض پذیرش این چارچوب مفهومی ،چه
ارتباطی میتوان میان اجزاء مختلف آن تصور کرد؛ بهبیاندیگر ،چه ارتباطی میان ابعاد
مختلف سازمان ارزش بنیان اسالمی برقرار است؛ یا چه روابط علت و معلولی میان اجزاء
مختلف مدل یا همان ابعاد مختلف سازمان ارزش بنیان میتوان بازشناخت .ثانیاً ،جا
دارد بپرسیم هرگاه این مدل به نیروهای سازمانی متدینی عرضه شود که پرورشیافتگان
فرهنگ اسالمی هستند ،آیا ایشان نیز شکلگیری یک سازمان ارزش بنیان اسالمی
را بر پایه آن ابعاد ممکن میدانند یا نه .بهبیاندیگر ،از کجا میتوانیم دریابیم که این
مدل بر پایه ارزشهایی بناشده است که از نگاه خود متدینان نیز ،میتواند سنگ بنای
یک سازمان ارزش بنیان اسالمی تلقی شود؛ و آیا مدل رستمزاده بر پایه ارزشهایی
بناشده است که از نگاه متدینان نیز ،همانقدر ارزش به شمار میروند یا نه .ثالثاً ،باید
پرسید بر چه اساس میتوان گفت ارتباط میان این ارزشها نیز در عالَم ذهن غالب
متدینان ،به همان نحو است که در مدل فوق بازنموده میشود؛ آیا روابطی که میشود
در چارچوب مفهومی مدل رستمزاده میان مؤلفههای مختلف سازمان ارزش بنیان
اسالمی برقرار کرد ،از نگاه خود متدینان پذیرفتنی به نظر میرسند؟ مطالعه پیشرو
برای پاسخ گفتن به همین سؤاالت انجامیافته است.
-2ادبیات موضوع و پیشینه
 -1-2ادبیات نظری

 -1-1-2تعریف سازمان ارزش بنیان

ارزش برابر با ذینفعان داخل و
سازمان ارزش بنیان ،سازمانی است که به جابجایی
ِ
خارج سازمان میپردازد (هوگ و کوپر .)2006،مفهوم «جابجایی» نکته کلیدی در
این تعریف است .جابجایی ارزش نوعی مبادله ارزشهاست که تفاوتهایی با مبادله
ارزش برابر یا تبادل
سنتی مطرح در متون مدیریت دارد .جابجایی مبتنی بر مفهوم
ِ
متوازن 1است .یکی از ملزومات جابجایی ارزش ،انتظار ناخودآگاه افراد از وجود تعادل
بین ارزش دریافتی و واگذارشده است .فردی که ارائهکننده ارزش است بهنوبه خود
منتظر دریافت ارزش برابر است .فلذا پس از دریافت ارزش بررسی میکند که آیا ارزشی
که دریافت کرده است برابر است با ارزشی که ارائه کرده است یا نه؟ و بهصورت مستمر
1. Parity Exchange

 -2-1-2ویژگیها

مشتری در سازمان ارزش بنیان مفهومی فراتر از اربابرجوع یا خریدار دارد .هرکه امکان
تبادل ارزش با سازمان با اوصاف مذکور را دارد مشتری سازمان ارزش بنیان بهحساب
میآید .کارمند در این تعریف میتواند مشتری سازمان باشد .ساختار سازمان ارزش
بنیان بیشتر متمایل به فرا سلسله مراتبی بودن است .در حقیقت این نوع سازمان،
متشکل از شبکهای بههمپیوسته از ارزشها است .در این سازمانها افراد به دنبال پست
یا شرکت نمیروند بلکه به دنبال کار میروند .لزومی به استخدام بلندمدت برای پیشرفت
نیست و افراد برای کسب درآمد و اعتبار به دنبال اموری میروند که قابلیت بیشترین
مبادله ارزش را برای آنها داشته باشد .افراد در این سازمانها به دنبال خألهای ارزش
میروند .درگذشته خألها همانند قطعات گمشده جورچین مشخص بودند و افراد به
دنبال پر کردن آنها در زمینه تولید یا خدمات بودند؛ اما امروزه افراد به دنبال خألهای
ارزشی میروند .در زمینه ارتباطات در این نوع سازمانها تمام تالشها معطوف به تسهیل
جابجایی ارزش است و نه کنترل آن .احترام بیشتر متعلق به افرادی است که ارزش
بیشتری تولید میکنند و از حالت فرادست و فرودست خارجشده است .این سازمانها
فقط به کسبوکار اصلی خود میپردازند .منظور از اصلی در حقیقت همان برگ برنده
و نقطه قوت سازمان است که امکان ایجاد و جابجایی بیشترین میزان ارزش را برای
آن ایجاد میکند .کسبوکارهای فرعی از طریق برونسپاری به سازمانهایی انجام
میشود که این امور برای آنها کسبوکار اصلی است .نهایتاً عامل بقای یک سازمان
ارزش بنیان نوآوری است .سازمان ارزش بنیان با ساختار ذکرشده نیازمند بازتعریف
مستمر فرآیندهای ایجاد و جابجایی ارزش است و این تنها به مدد نوآوری ممکن است.
اسالمی بودن یک سازمان ارزش بنیان عالوه بر ویژگیهای فوق ،مستلزم برخی
خصوصیات دیگر هم هست .نیت بر مبنای عمل ،امانت نگری ،مسئولیت اجتماعی ،رشد
و کرامت انسانی ،خودکنترلی یا کنترل درونی و توجه به معنویات در کنار مادیات از اهم
موارد موردتوجه در این زمینه است .در برخی منابع ،گامها ،چالشها و عوامل کلیدی
برای موفقیت این نوع از سازمان ذکرشده است (برای آگاهی بیشتر ،بنگرید به :فروزنده
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عملکرد خود را اصالح میکند .دوم اینکه جابجایی ،گسترهای وسیعتر دارد .این گستره
میتواند شامل زمان ،ذینفعان و کیفیت ارزش مبادله شده باشد.
سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی سازمانی است که به جابجایی ارزش با ذینفعان
میپردازد .ارزشهای مذکور ،روش جابجایی و سایر ارکان سازمان همواره منطبق با
آموزههای دین مبین اسالم میباشند.
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دهکردی .)1391 ،یادآور میشود که ضمن مطالعه آثار علمی در این زمینه ،با عناوینی
مواجه میشویم که باوجود برخی مشابهتها ،ویژگیهایی متفاوت از «سازمان ارزش
بنیان» دارند .عناوینی چون سازمان معنویتگرا ،سازمان فضیلت گرا ،سازمان اخالقگرا
و سازمان ایمان محور را میتوان بهعنوان نمونه در این مورد نام برد (برای مشاهده
ویژگیهای سازمانهای مذکور ،بنگرید به :رستمزاده 1397 ،ب) .پژوهشهایی که به
جنبه اسالمی سازمان ارزش بنیان پرداختهاند رویکردهای متنوعی اتخاذ نمودهاند که
در قسمت بعدی به آنها اشاره خواهد شد.
-2-2پیشینه پژوهش

از اواخر دهه  1370ش بحث درباره کاربرد ارزشهای اسالمی در مدیریت سازمانها
موردتوجه بیشتر قرار گرفت .پژوهشگرانی در آن دوره کوشیدند از نگاهی جزءنگر ،تأکید
متون و منابع اسالمی بر ارزشهایی را خاطرنشان کنند که پیشازاین ،اهمیت آنها
در شکلگیری و مدیریت سازمانها موردتوجه دانشوران رشته مدیریت قرارگرفته بود.
ازجمله این قبیل مطالعات ،میتوان به اثر زارعی متین ( )1377اشاره کرد .وی ضمن ارائه
تعریفی از مفهوم فرهنگ و فرهنگسازمانی به تدوین و تبیین الگوی فرهنگسازمانی
مبتنی بر ارزشهای اسالمی پرداخت؛ همچنان که بررسی وضعیت فرهنگسازمانی
توجه به الگوی پیشنهادی خویش پی گرفت و
در سازمانهای اجرایی کشور را نیز با ّ
نقش الگوی مذکور را نیز در افزایش رضایت شغلی کارکنان بازکاوید.
این مطالعات با حدود یک دهه تأخیر از اواخر دهه  1380ش بار دیگر جدیتر دنبال
شدند .برای نمونه ،حسینی رودباری ( )1388در مقالهای به تبیین اوصاف موردنیاز
تصدی منصب در نظام اسالمی پرداخت .فروزنده دهکردی ( )1388نیز در پس
برای ّ
از تبیین مفهوم ،مبانی و ویژگیهای ارزش در آیین اسالم در قیاس با سایر مکاتب،
تعریفی از مدیریت اسالمی را بر پایه دیدگاه صاحبنظران این حوزه و بررسی تأثیر
ارزشها در حوزه مدیریت ارائه کرد .سپس اصول مدیریت مبتنی بر ارزشهای اسالمی
را از دیدگاه اندیشمندان و علمای اسالمی دستهبندی نمود .وی در مطالعهای دیگر
( )1389به بررسی ارزشهای سازمانی مدنظر اسالم در بحث ارتباطات نیز پرداخت،
شاخصهایی را بر پایه آیات قرآن و تفاسیر مختلف استخراج کرد و در سه حوزه فردی،
سازمانی و محیطی طبقهبندی نمود .مطالعات مشابهی را معمارزاده و جهانگیرفرد
( ،)1389سلطانی ( ،)1391شیخزاده ( ،)1391خنیفر ( ،)1391سید جوادین (،)1395
کریمیان ( )1395و لطیفی ( )1389دنبال کردند (برای تفصیل بحث از این دیدگاهها
و نمونههای مشابه آنها ،بنگرید به :رستمزاده 1397 ،ب).

ارزیابی مدل سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی ( مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)  /اسماعیل رستم زاده گنجی ،مجید ضماهنی

تقریباً همزمان با کوششهای داخلی ،در جایجای جهان نیز مطالعات مشابهی
روی کاربرد ارزشهای اسالمی در طراحی و مدیریت سازمانها صورت پذیرفت .یک
مطالعه پیشگام در این زمینه ،کوشش عبدالرحمن ( 1995م 1374 /ش) است.
وی انگیزش را در سازمان از نگاه اسالمی بازمیکاود .اندکی بعد ،از رایس ( 1999م/
 1378ش) باید یادکرد که کاربردهای اصول اخالقی اسالم را در کسبوکار مطالعه
میکند .بهمرور این قبیل مطالعات به شکل جدیتری روی تأثیر فرهنگ اسالمی بر
نحوه مدیریت سازمانها متمرکز میشود .ازجمله ،جلسویک ( 2001م 1380 /ش)
در تحقیقی به بررسی تأثیر فرهنگ اسالمی بر سازمانهای اسکاندیناویایی حاضر در
کشور مالزی میپردازد .این مطالعات همچنان در جوامع مختلف اسالمی دنبال شدند
(برای نمونههایی از مطالعات متأخرتر با مضمونی مشابه ،بنگرید به :بدری2011 ،؛
نیز عبداهلل.)2012 ،
در عمده مطالعات یادشده ،خواه نمونههای داخلی و خواه مطالعات انجامشده
در خارج از ایران ،محور بحثها حول ارزشهای اسالمی و کاربرد آن در بهینهسازی
سازمانها یا رفتار سازمانی بود .هیچ کوششی در این مطالعات برای بازسازی مدلی
جامع از سازمان بر اساس ارزشهای اسالمی صورت نگرفته بود .بااینحال ،بهموازات
جریان فکری فوق ،محققان دیگری نیز بودند که کوشیدند به این مهم عطف نظر کنند.
شماری از ایشان به بحث از چهرههای نوظهور سازمان در قرن حاضر توجه نشان دادند و
مباحثی همچون سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی ،سازمان ایمان محور ،سازمان
فضیلت گرا ،سازمان اخالقگرا ،سازمان معنویتگرا ،سازمان جهادی و ...را پی گرفتند.
این تالشها در سال  1391ش در نقطه اوج خود قرار داشت؛ همان زمان که میرسپاسی
و همکاران ( )1391در مقالهای تحت عنوان «معرفی الگوی ارزشی سازمانهای دولتی
طراحی الگوی تعالی از طریق تحلیل سیاستهای کلی
ایران» عوامل زمینهای مؤثر بر ّ
نظام اداری ،برنامههای تح ّول نظام اداری ،قانون مدیریت خدمات کشوری و سند
چشمانداز  20ساله کشور را بررسی کردند .در همان اوان ،فروزنده دهکردی ()1391
به معرفی سازمان ارزش محور با رویکرد اسالمی پرداخت و در آن به موضوعاتی چون
مفاهیم کلیدی ،مزایا و اهمیت این نوع سازمان در قرن بیستویک ،عوامل کلیدی
طراحی این نوع سازمان و چالشهای آینده آن توجه نشان داد.
موفقیت آن ،مراحل ّ
همزمان کوشش مشابهی را رهبر ( )1391پی گرفت .وی در پژوهشی به مفهومپردازی
سازمانهای ایمان محور و بررسی نقش آنها در توسعه خدمات اجتماعی پرداخت .اوج
نظریهپردازی در این عرصه را میتوان در مطالعه سرلک ( )1391بازشناخت .وی در
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کتاب چهرههای نوظهور سازمان در قرن بیستویک به ارائه تصویری از سازمانهای
معنویتگرا ،فضیلتمآب و اخالقگرا پرداخت و با ارائه تعریف ،گامهای ایجاد چنین
سازمانهایی و چالشهای پیش روی آنها را ترسیم نمود.
گام بعدی را در این زمینه لطیفی و همکاران او ( )1395برداشتند .آنها به شناسایی
و توصیف مؤلفههای سازمانهای جهادی پرداختند .همزمان حسینی و همکارانش
( )1395نیز مطالعه مشابهی را پی گرفتند و مدلی برای سازمان جهادی بومی جمهوری
اسالمی ایران ارائه کردند.
کوششهای رستمزاده گنجی ( 1397الف) را باید گامی در امتداد همین جریان و
البته ،تالشی برای ایجاد همگرایی میان هر دو جریان پیشگفته تلقی کرد .او با عطف
نظر به ارزشهایی که در مطالعات دسته اول موردتوجه قرارگرفته بود و با تأکید بر لزوم
مدلسازی جامع ـــ چنانکه مطمح نظر دسته دوم بود ـــ تالش کرد مدل مفهومی
جامع سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی را با استفاده از روش دلفی تعدیلشده
طراحی کند .وی در این کوشش پس از دو مرحله اجرای تکنیک دلفی و انجام تحلیل
عاملی اکتشافی ،مدل مفهومی سازمان ارزش بنیانی با رویکرد اسالمی بازنمود.
 -3روش تحقیق

این مطالعه در زمره تحقیقات کاربردی جای میگیرد؛ چراکه در آنیک مدل مفهومی
آزمون میشود .روش انجام کار چنین است که نخست ،پرسشنامه محقق ساخته
طراحی گردیده؛ پرسشنامهای که گویههای آن از شاخصهای سازمان
ساختاریافتهای ّ
ارزش بنیانی برگرفتهشدهاند که در مدل مفهومی رستمزاده ( 1397الف) ارائهشده
است .پرسشنامه مذکور در سطح جامعه آماری ـــ یعنی اعضای هیئتعلمی و کارکنان
اداریِ سازمان مرکزی ،ستادهای استانی و مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور
در استانهای مختلف ـــ توزیع شد .در مرحله بعد ،دادههای حاصل از پاسخنامههای
1
متغیرهای
دریافتی با استفاده از نرمافزار آماری اسمارت پیالاس تحلیل و روابط میان ّ
طراحی و
وابسته و مستقل مدل بررسی و درنهایت ،مدل نهایی و عملیاتی تحقیق ّ
ارائه گردید.

1. SmartPLS
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شکل ( -)1مدل مفهومی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی
(رستمزاده گنجی و همکاران 1397 :الف)

شکﻞ ) -(1مﺪل مﻔﻬﻮمﯽ سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسﻼمﯽ ،رستمزاده ﮔنﺠﯽ و همکاران 1397 :الﻒ

 -1-3جامعهی آماری

جامعه آماری پژوهش ،دانشگاه پیام نور انتخاب شد .سبب امر ،سنخیت و تناسب
موضوعی سازمان ارزش بنیان اسالمی با دانشگاه پیام نور است؛ دانشگاهی که یکی از
دانشگاههای بزرگ جمهوری اسالمی ایران به شمار میرود و حدود  14.000نیروی
علمی و اداری و  500.000دانشجو در شعب گسترده آن در یک پهنه جغرافیایی شایان
توجه مشغول به کار و تحصیل هستند .افزون بر این ،دانشگاه پیام نور در بیانیه ارزش
خویش بر این تأکید نموده که «دانشگاهی با هویت اسالمی» است و بر «گسترش
رشد و تعالی تقوا و فضائل انسانی و آموزش برای همگان در محیطی ایمن و مبتنی بر
عدالت اهتمام میورزد» (بنگرید به« :بیانیه ارزش دانشگاه» ،بیتا)؛ امری که حاکی از
آن است که برای مسئوالن این دانشگاه ،حرکت بهسوی سازمان ارزش بنیان اسالمی
موضوعیت داشته است .افزون بر این ،سطح عمومی دانش کارکنان در زمینه موضوع
پژوهش و هم حمایت معنوی و همکاری مسئوالنه مدیران و اعضای هیئتعلمی دانشگاه
پیام نور از انجام چنین پژوهشی سبب شد که از میان گزینههای مختلف ،وابستگان
این دانشگاه بهمثابه جامعه آماری پژوهش انتخاب شوند.
در سخن از نمونه آماری نیز ،باید گفت که از میان اعضاء جامعه آماری مذکور،
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اﻋﺘﺪال ﮔﺮاﯾﯽ

ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪل ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ

ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﯾﯽ
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پرسشنامهها در میان افرادی توزیع شد که واجد این چند ویژگی باشند :اوالً ،آشنایی
با مباحث حوزه سازمان و مدیریت و ارزشها در علوم رفتاری ،ثانیاً ،برخورداری از
سابقه و تجربه کافی در دانشگاه پیام نور بهعنوان کارمند یا عضو هیئتعلمی و ترجیحاً
دارای سابقه مدیریت و ثالثاً ،دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد .دلیل اشتراک
این ضوابط ،ضرورت آشنایی افراد نمونه آماری با مناسبات سازمانی در جایگاه علمی
و اداری و هم ضرورت آشنایی ایشان با روش تحقیق در علوم اجتماعی بوده است؛
آنسان که بتوان امید داشت پاسخ به پرسشنامهها به مطلوبترین وجه صورت گیرد.
گذشته از این ،برخورداری اعضاء نمونه آماری از دیدی وسیع نسبت به فعالیتهای
سازمانی میتواند اعتبار نتایج را تا حدود زیادی تضمین کند.
 -2-3نمونه آماری

نمونهگیری پژوهش به روش تصادفی طبقهای صورت پذیرفته است .توضیح اینکه به
الیت به دوطبقه اعضاء هیئتعلمی
لحاظ عملیاتی ،جامعه آماری مطالعه از حیث نوع ف ّع ّ
و کارکنان اداری تقسیمشده است .تعداد کل کارکنان اداری دانشگاه پیام نور حدود
 10.000نفر و اعضای هیئتعلمی آن حدود  4.000نفر هستند.
از میان اعضاء این جامعه آماری ،تعداد  300نفر بهعنوان نمونه آماری در نظر گرفته
شدند .انتخاب  300نفر بر پایه فرمولهای کوکران صورت نگرفته است؛ چراکه تحقیق
حاضر در زمره تحقیقات چندمتغیره و تحلیل عاملی است و این فرمولها برای تعیین
حجم نمونه در چنین مواردی ناکارآمدند .یک راهکار میتواند این باشد که حجم نمونه
را بر اساس تعداد متغیرها تعیین کنیم .متغیرهای ما در این مطالعه ،همان مؤلفههای
سازمان ارزش بنیانی هستند که در مدل رستمزاده ( 1397الف) ذکرشدهاند و در این
مطالعه قرار است ارزیابی و اعتبارسنجی شوند .هرگاه قرار باشد چنین کنیم ،الزم
خواهد شد که حجم نمونه را بر پایه نحوه توزیع متغیرها به دست آوریم؛ بدینصورت
که اگر توزیع متغیرها نرمال باشد ،حجم نمونه را حداقل  5برابر تعداد متغیرها و اگر
توزیع متغیرها نرمال نباشد ،حجم نمونه را حداقل  10برابر تعداد متغیرها برگزینیم
(هومن ،380 ،1380 ،ص )519؛ بهبیاندیگر ،ازآنجاکه متغیرها در مدل یادشده 23
مؤلفه را شامل میشود ،الزم است که حداقل  230نمونه آماری در نظر گرفته شوند.
برخی متخصصان آمار ،بیآنکه بخواهند خود را درگیر تعیین دقیق تعداد نمونهها
کنند ،بر پایه تجربیات حاصل از مطالعات آماری گسترده خویش ،چنین برآورد کردهاند
که در تحقیقات چندمتغیره ،نمونه  100تایی ضعیف 200 ،تایی مناسب 300 ،تایی
خوب 500 ،تایی خیلی خوب و  1000تایی عالی است (کامری .)1973 ،از این میان،

جدول  -1مختصات جامعه و نمونه آماری پژوهش
حجم جامعه

اداری

10.000

کل

14.000

حجم نمونه

علمی

4.000

علمی

171

اداری

129

کل

300

 -3-3مدلسازی معادالت ساختاری

1

چنانکه ذکر شد ،نخستین پرسش این مطالعه ،درباره روابط علّی میان اجزاء مختلف
مدل یا همان ابعاد مختلف سازمان ارزش بنیان است .برای بررسی روابط علّی بین
متغیرها بهصورت منسجم ،کوششهای بسیاری در دهه اخیر صورت گرفته و روشهایی
هم ابداعشده است .یکی از روشهای شایان توجه در این زمینه ،مدلسازی معادالت
ساختاری است؛ روشی که بر تحلیل چندمتغیری دادههای آماری از طریق شناسایی
متغیرهای مکنون استوار است (برای بحث درباره اسباب و علل روایی و اعتبار این
روش ،بنگرید به :آذر.)1391 ،
)1 Structural Equation Modeling (SEM

ارزیابی مدل سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی ( مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)  /اسماعیل رستم زاده گنجی ،مجید ضماهنی

پژوهشگرانی همچون کرلینگر و پدهاوزر ( )1983نمونههای کمتر از  500تایی را در
چنین تحلیلهایی ناکافی میشمارند (هومن ،1380 ،ص  )519و در برابر ،پژوهشگرانی
نظیر کاس و تینزلی ( )1979نیز ،عدد  300را برای حجم نمونه پیشنهاد میکنند (نیز
برای نظری مشابه ،بنگرید به :مؤمنی و فعال قیومی ،1389 ،ص .)193
بر پایه مجموع آنچه گفته شد ،میتوان پذیرفت که انتخاب  300نمونه آماری
برای این مطالعه ،شیوهای قابل دفاع به نظر میرسد .الب ّته ،الزم به ذکر است که تعداد
 372پرسشنامه در سطح سازمان مرکزی ،ستادهای استانی ،مراکز و واحدهای تابعه
توجه به گستردگی جغرافیایی
دانشگاه پیام نور در سطح کشور توزیع گردید تا با ّ
حوزه پژوهش در دانشگاههای پیام نور کشور و احتمال برخی ناهماهنگیها در ارسال
و دریافت پرسشنامهها ،دستکم تعداد  300پرسشنامه ( )%81بهعنوان معیار در
محاسبات لحاظ شود.
تعداد پرسشنامههای توزیعشده بین اعضای هیئتعلمی و کارکنان اداری از الگوی
تعداد این افراد در سازمان پیروی نمیکند؛ زیرا کوشش بر این بود که مشارکتجویان
در این تحقیق پرسشنامهای ،حتیاالمکان واجد ضوابط چهارگانه پیشگفته باشند.
اینگونه ،شمار بیشتری از پرسشنامهها در میان اعضاء هیئتعلمی سازمان توزیع
گردید (بنگرید به :جدول .)1
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صورتی از مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMمبتنی بر واریانس وجود دارد
که به پیشفرضهایی همچون توزیع نرمال معرفهای مشاهدهشده و حجم باالی
نمونهها م ّتکی نیست .هنگام برآورد یک مدل نظری ،شیوههای متفاوتی برای تخمین
پارامترهای جامعه وجود دارد .نیاز محققان به وجود تکنیکهای بهتر باعث شده است تا
در سال 1979م ،اولین کتاب درباره بهکارگیری کمترین مربعات جزئی ( )PLSمبتنی
متغیرهای مکنون توسط ُولد 1منتشر شود .او رویکرد
بر واریانس در مدلهای مسیری با ّ
مدلسازی آسان ( SEM PLSپیشفرضهای توزیعی و حجم نمونه کم) را در مقابل
تکنیک مدلسازی دشوا ِر ( SEM MLپیشفرضهای توزیعی فراوان و نیازمند به
تعداد نمونههای زیاد) جورسکاگ ( )1970مطرح کرد (آذر ،همان) .ازاینرو ،در حال
حاضر نسل دوم مدلسازی معادالت ساختاری به نام  PLSرا میتوان در شرایطی که
حجم نمونه کم است و متغیرها حالت نرمال ندارند و مدل ساختاری نسبت به مدل
اندازهگیری اهمیت بیشتری دارد به کاربرد .مراحل مدلسازی معادالت ساختاری شامل
تدوین ،برآورد ،ارزیابی تناسب یا برازش ،اصالح و تفسیر مدل است (هویل.)1995 ،2
 -4-3برازش مدل

در مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس ،مدل پژوهش در قالب مدلهای
اندازهگیری و مدلهای ساختاری تعریف میشود .مدل اندازهگیری نشاندهنده روابط
میان شاخصها با مؤلفههای پژوهش است؛ یا به عبارت بهتر ،روابط میان گویههای
متغیرهای مکنون .مدل ساختاری نیز،
متغیرهای قابلمشاهده با
پژوهش یا همان
ّ
ّ
متغیرهای مکنون پژوهش را بیان میکند.
روابط میان ّ
برازش مناسب مدل اندازهگیری ،حاکی از پایایی و روایی ابزار پژوهش است .برای
سنجش پایایی و روایی ،میتوانیم از نرمافزار آماری اسمارتپیالاس بهره بجوییم که
شاخصهایی در اختیار قرار میدهد .همانند تمامی شاخصهای تحلیل آماری ،هر یک
از این شاخصها نیز در محدوده عددی خاصی پذیرفتنی هستند و قرار داشتن شاخص
در آن محدوده ،حسب مورد نشان از پایایی یا روایی ابزار سنجش دارد.
برای بررسی پایایی ،ضرایب بارهای عاملی ( ،)λآلفای کرونباخ ،پایایی مر ّکب (ρ
دیلون ـ گلداشتاین) و شاخص کیفیت اندازهگیری ( )CV Comبررسی میشود.
بهطورکلی ،زمانی ابزار سنجش پایایی قابلقبولی دارد که مقدار ضرایب بارهای عامِلی
باالتر از  ،0/4مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالتر از ( 0/7بنگرید به :نیونالی،
1. Wold
2. Hoyle

شکل -2مدل پیشنهادی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی در قالب فرضیه ها
1. Root Mean Square Residual
2. Normed Fit Index
3. Root Mean Squared Theta
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 )1978و مقدار شاخص کیفیت اندازهگیری مثبت (بیشتر از صفر) باشند .هرگاه چنین
متغیرهای
شد ،میتوان گفت ابزار اندازهگیری (پرسشنامه) بهخوبی توانسته است
ّ
مکنون موردنظر را اندازهگیری کند.
برای سنجش روایی نیز ،از معیار میانگین واریانس استخراجی ( )AVEبهره
میجویند که میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد .مقدار
بحرانی برای این معیار عدد  0/5است .بهعبارتدیگر ،مقادیر باالی  0/5در مورد این
معیار قابلقبول هستند.
پس از برازش مدلهای اندازهگیری ،نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش یا آزمون
فرضیههای پژوهش میرسد .برای برازش مدل ساختاری ،ضرایب مسیر ( ،)βمقادیرT
 ،(t valueشاخصهای ( R2، f2اندازه تأثیر) و  Q2محاسبه میشوند .بهطورکلی ،تأیید
فرضیههای مدل زمانی ممکن است که ضرایب مسیر ،غیر صفر باشند؛  R2بیش از 0/33
(بنگرید به :هنسلر و همکاران )2009 ،و  Q2باالی ( 0/15بنگرید به :استون و گیسر،
 )۱۹۷۵باشند .در مورد آزمون  ،Tدر سطح اطمینان  ،%95مقادیر باالی  1 /96برای
آزمون  tموردقبول هستند.
در نسخههای  1و  2نرمافزار اسمارتپیالاس شاخصی برای برازش مدل کلی
وجود نداشت .در نسخه  3این نرمافزار که در مطالعه پیشرو مورداستفاده قرار گرفت،
شاخصهای SRMR2 ، NFI 1و RMS Theta 3برای سنجش برازش کلی مدل استفاده
شد .مقادیر بین  0/08و  0/1برای ( SRMRهو و بنتلر ،)1999 ،مقادیر بیشتر از
 0/9برای ( NFIلومولر )1989 ،و مقادیر کمتر از  0/12برای ( RMS Thetaهنسلر و
همکاران )2014 ،نشاندهنده برازش مناسب مدل هستند.

63

64
فصلنامه (علمي -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیست و یکم  /شماره  / 79تابستان 1397

 -5-3فرآیند پژوهش

پرسش بنیادین پژوهش ما این بود که چه روابط علت و معلولی میان ابعاد مختلف
سازمان ارزش بنیان میتوان بازشناخت .روشی که برای پاسخ گفتن به این پرسش
برگزیدیم ،این بود که ببینیم اجزاء این مدل و ارتباطات میان آنها از دید اعضاء جامعه
آماری قابلتأیید هست یا نه؛ یا بهبیاندیگر ،آیا اعضاء هیئتعلمی و کارکنان دانشگاه
پیام نور ،مدل مفهومی موردبحث از سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی را تأیید
میکنند یا نه.
بالطبع برای پاسخ به سؤال اصلی الزم است که بر اساس مدل ا ّو ّلیه به طرح سؤاالت
فرعی و همچنین پاسخ اولیه به آنها در قالب فرضیات بپردازیم .ازهمینرو ،تعداد
1
طراحی و فرضیات  18گانه
 18سؤال فرعی بر اساس مدل مسیری ّ
اولیه پیشنهادی ّ
پژوهش را بر اساس آنها ارائه کردیم (برای مدل مسیری پیشنهادی ،بنگرید به :شکل
 .)2دلیل پیشنهاد فرضیات  18گانه آن بود که اوالً ،بهجز مطالعات خو ِد محقق در این
زمینه ،الگویی برای ارائه فرضیات بر اساس چنین مدلی وجود نداشت .ازاینرو ،راهی
جز این نبود که فرضیات ،نتیجه حدسیات منطقی خو ِد محقق بر اساس آنچه از غور
در مبانی نظری تحقیق حاصل کرده بود باشند .اینگونه ،محقق در مطالعات خویش
هجده رابطه علی میان ابعاد مختلف مدل قابلتصور دانست و همان روابط هجدهگانه
را فرضیاتی تلقی کرد که در این مطالعه باید آزمون شوند.
 -6-3ابزار جمع آوری اطالعات

در ادامه از یک پرسشنامه مح ّققساخته شامل  70گویه بهصورت طیف دهگانه برای
اخذ دیدگاههای افراد نمونه استفاده شد .این پرسشنامه شامل دو بخش اطالعات
جمعیتشناختی و گویههای تحقیق با  70پرسش بود 68 .گویه به شاخصهای مدل
ّ
متغیر سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی تعلق داشت.
مفهومی و  2گویه نیز به ّ
برای رعایت د ّقت کافی و ایجاد تمایز بین دادهها برای تأیید ابعاد و مؤلفههای مدل در
تحلیل آماری ،از طیف دهگانه برای پاسخها استفاده شد.
 -4یافته های تحقیق

پس از توزیع پرسشنامهها در سطح جامعه آماری پژوهش و جمعآوری پاسخهای
جمعیتشناختی زیر و نتایج مربوط به آزمون
افراد ،دادهها تحلیل گردیدند ،اطالعات
ّ
فرضیات پژوهش بهصورت زیر حاصل شد.
1. Path Model

جمعیتشناختی نمونه آماری در سه بخش سطح
دادههای مربوط به ویژگیهای
ّ
الیت و محل اشتغال اعضای نمونه جمعآوری گردید .در
تحصیالت ،حوزه ّ
تخصصی ف ّع ّ
سخن از سطح تحصیالت اعضاء نمونه باید گفت 208 ،نفر از  300نفر ( %69.33از
حجم نمونه) دارای مدرک کارشناسی ارشد و  92نفر ( ،)%30.67دارای مدرک دکتری
هستند .ازلحاظ حوزه کاری نیز 129 ،نفر یعنی  %43از حجم نمونه عضو هیئتعلمی
و  171نفر معادل  %57از کارکنان بخش اداری (غیر از اعضاء هیئتعلمی) هستند.
در سخن از محل اشتغال اعضاء نمونه نیز باید گفت که از این افراد 15 ،نفر در سازمان
مرکزی 87 ،نفر در ستادهای استانی و  198نفر در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور
الیت بودهاند.
در سراسر کشور مشغول به ف ّع ّ
 -2-4مراحل آزمون فرض

توجهبهتوضیحاتارائهشدهدرموردنحوهآزمونمدلدرروشPlsابتدابهانجامآزمونهای
با ّ
مربوط به برازش مدلهای اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی) و پسازآن به آزمون
مدلهای ساختاری (آزمون فرضیات) و در پایان به آزمون مدلکلی پرداختهشده است.

 -3-4برازش مدلهای اندازهگیری

در سخن از پایایی و روایی ابزار پژوهش ،نخست باید گفت  9مدل اندازهگیری به تعداد
ابعاد مدل ،بررسی شدند .نتایج حاصل از این بررسی ،پایایی مناسب ابزار پژوهش را
حکایت میکرد .این نتایج بهطور خالصه در جدول 3درجشدهاند (برای آگاهی تفصیلی
از ارتباط میان گویههای پرسشنامه و ابعاد متناظر آنها در مدل ،بنگرید به :رستمزاده
گنجی 1397 ،ب ،ص  .)224برای بررسی معنیداری بارهای عاملی هم از روش
استرپینگ استفاده گردید .در این روش در سطح اطمینان
خودگردان سازی یا بوت َ
 %95چنانچه ارقام بهدستآمده بیش از  1.96باشند نشاندهنده معنیداری بارهای
عاملی است .آنسان که در نتایج حاصل از اجرای نرمافزار مشاهده میشود ،تمامی
بارهای عاملی معنادار بودهاند (برای مشاهده نتایج تفصیلی ،بنگرید به :رستمزاده
گنجی 1397 ،ب ،ص  231ـ .)245
جدول 4نیز مربوط به نتایج حاصل از سنجش روایی از طریق بررسی همبستگی
متغیرهای مکنون مدل است .همانطور که در جدول مشخص است ،اعداد
میان
ّ
موجود در خانههای ُقطر ،بیشتر از مقدار همبستگی هر بُعد با سایر بعدهاست؛ امری
که نشان از روایی مناسب مدل دارد.
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جمعیتشناختی
 -1-4اطالعات
ّ
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مؤلّفه

آلفای کرونباخ

CR

AVE

Q2

جبران گری

0.898

0.936

0.829

0.568

مردمگرایی

0.997

0.999

0.710 0.997

نظارت جامع

0.933

0.957

0.882

0.645

نگرش حل مسئله

0.913

0.940

0.599 0.799

تأثیر محوری

0.917

0.948

0.860

0.623

شایسته مداری

0.946

0.974

0.948

0.610

اخالقمداری

0.923

0.937

0.651

0.529

برنامه محوری

1.000

1.000

1.000 1.000

بصیرت گرایی

0.920

0.940

0.758

0.596

تبادلگری

0.882

0.919

0.540 0.742

ارزیابی رشد محور

0.714

0.875

0.307 0.778

دانشمحوری

0.745

0.887

0.347 0.797

درونگرایی

0.715

0.875

0.314 0.778

تفویض گری

تفویض گری

0.869

0.938

0.884

0.506

تشکیالت سازی
اعتدالگرا

اعتدالگرایی

0.751

0.860

0.674

0.352

تشکیالت سازی

0.709

0.838

0.634

0.277

قانونمداری

0.739

0.851

0.655

0.316

مدیریت زمان

1.000

1.000

1.000 1.000

آموزش محوری

1.000

1.000

1.000 1.000

عملگرایی

0.719

0.825

0.541

0.256

مصلحتگرایی

0.927

0.948

0.821

0.639

کنترل عدل جویانه

0.705

0.838

0.636

0.281

تدیّن

تدیّن

0.950

0.968

0.701 0.910

سازمان ارزش بنیان با
رویکرد اسالمی

سازمان ارزش بنیان با
رویکرد اسالمی

0.779

0.901

0.388 0.819

زیر مدل

رهبری مردمدار

منابع انسانی عاطفی

فرهنگ توسعه پایدار

راهبرد رشد محور

کنترل زیرساختی

نظارت انعطافپذیر
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کنترل زیرساختی

نظارت انعطافپذیر

منابع انسانی عاطفی

فرهنگ توسعه پایدار

سازمان ارزش بنیان
با رویکرد اسالمی

رهبری مردمدار

راهبرد رشد محور

تفویض گری

تشکیالت سازی اعتدالگرا

تدیّن

ابعاد

0.954

تدیّن

0.699

-0.019

تشکیالت
سازی
اعتدالگرا

0.940

0.059

-0.037

تفویض
اختیار

0.869

0.072

-0.039

-0.126

راهبرد رشد
محور

0.804

-0.106

0.055

0.006

-0.002

رهبری
مردمدار

0.905

0.020

0.043

0.009

-0.117

-0.074

سازمان
ارزش بنیان
با رویکرد
اسالمی
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جدول - 4بررسی همبستگی بین متغ ّیرهای پنهان مدل

0.798

-0.057

-0.008

0.006

0.061

0.131

-0.053

فرهنگ
توسعه
پایدار

0.873

0.015

-0.056

0.082

0.022

-0.008

-0.010

0.054

منابع
انسانی
عاطفی

0.025

0.054

0.023

-0.004

-0.074

0.033

0.056

0.048

0.041

0.830

0.725

-0.030

-0.138

0.085

0.132

-0.096

0.001

-0.030

-0.085

نظارت

کنترل
زیرساختی
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 -4-4برازش مدل ساختاری

پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و تأیید آنها ،در گام بعدی به بررسی
برازش مدل ساختاری پرداخته شد .مدل ساختاری برخالف مدلهای اندازهگیری،
متغیرهای پنهان و روابط
کاری به سؤاالت
(متغیرهای آشکار) ندارد و تنها به بررسی ّ
ّ
میان آنها میپردازد.
فرضیههای پژوهش در جدول ( )5ارائهشدهاند.
خالصه نتایج حاصل از آزمون
ّ
فرضیههای سوم و ششم مابقی
همانطور که در این جدول مشخص است ،بهغیراز
ّ
فرضیههای پژوهش تأییدشدهاند .توضیح اینکه چون بعد تدین تنها متغیر مستقل
ّ
مدل بود ،نمیشد ضریب  R2را برای آن محاسبه کرد .همچنین ،ارقام مربوط به
ضرایب  βنشانگر وجود روابط پیشنهادی میان ابعاد مدل است؛ اما اعداد معناداری
مربوط به فرضیههای سوم و ششم که کمتر از  1 /96بودند ،معناداری این روابط را
تأیید نمیکنند .اعداد معناداری مربوط به بقیه فرضیهها ،بیش از  1 /96است .این
متغیرهای
به معنای تأیید آن فرضیههاست .شکل ( )3مربوط به ضرایب  βمربوط به ّ
مکنون مدل و شکل ( )4نشاندهنده اعداد معنیداری مربوط به آماره آزمون  Tاست
(بنگرید به صفحه بعد).
جدول - 5نتایج کلی آزمون فرضیههای  18گانه
وضعیت پذیرش
(سطح اطمینان  95درصد)

فرضیهها

R2

Q2

β

عدد آماره
آزمون T

فرضیه 1

***

0.684

0.443

2.029

تأیید

فرضیه 2

***

0.684

0.353

2.459

تأیید

فرضیه 3

***

0.684

0.302

0.923

عدمتأیید

فرضیه 4

0.528

0.478

0.506

4.161

تأیید

فرضیه 5

0.528

0.478

0.395

3.073

تأیید

فرضیه 6

0.528

0.478

0.234

1.025

عدمتأیید

فرضیه 7

0.514

0.596

0.354

1.989

تأیید

فرضیه 8

0.514

0.596

0.343

3.629

تأیید

فرضیه 9

0.339

0.547

0.113

3.269

تأیید

فرضیه 10

0.339

0.547

0.127

3.281

تأیید

فرضیه 11

0.339

0.547

0.087

3.417

تأیید

فرضیه 12

0.339

0.547

0.149

4.099

تأیید

فرضیهها

R2

Q2

β

عدد آماره
آزمون T

فرضیه 13

0.339

0.547

0.312

2.194

تأیید

فرضیه 14

0.347

0.150

0.259

1.998

تأیید

فرضیه 15

0.603

0.392

0.342

4.477

تأیید

فرضیه 16

0.451

0.627

0.097

2.868

تأیید

فرضیه 17

0.422

0.271

0.413

3.012

تأیید

فرضیه 18

0.622

0.433

0.209

3.532

تأیید

شکل -3ضرایب  βمربوط به روابط بین متغ ّیرهای مدل

ارزیابی مدل سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی ( مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)  /اسماعیل رستم زاده گنجی ،مجید ضماهنی

وضعیت پذیرش
(سطح اطمینان  95درصد)
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شکل  -4اعداد معنیداری مربوط به ضرایب β
 -5-4برازش مدل کلی

پس از بررسی برازش مدل ساختاری ،به بررسی برازش مدل کلی پرداخته شد.
مقدار مربوط به شاخص  SRMRبرابر با  0.072است که کمتر از  0.08و موردقبول
است .مقدار مربوط به شاخص  NFIنیز برابر با  0.951است که بیش از  0.9و موردقبول
است .مقدار  RMSThetaنیز برابر با  0.108است که کمتر از  0.12و در دامنه قابلقبول
توجه به اعداد بهدستآمده برای این شاخصها ،میتوان نتیجه گرفت
قرار دارد .با ّ
فرضیههای
طراحی شده از برازش مناسبی برخوردار است .با توجه به آزمون
ّ
که مدل ّ
پژوهش و روابط علّی میان ابعاد مدل که با استفاده از نرمافزار اسمارتپیالاس انجام
شد ،محقق به این نتیجه رسیده است که روابط علّی در سطح اطمینان  %95معنادار
هستند .بهاینترتیب مدل آزمون شده سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی (مدل
عملیاتی) در قالب شکل ( )5ارائه میگردد.

71

 -5نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد

در پایان به تعدادی از موارد مهم در رابطه با تحلیل نتایج حاصل از انجام آزمونهای
آماری اشاره و پیشنهادهایی نیز بر اساس نتایج ارائه میشود.
کمی
 -1-5تحلیل یافتههای ّ

توجه به ضرایب بتای ارائهشده ( ،)0.506اثر بُعد رهبری مردمدار بر راهبرد رشد
با ّ
محور دارای بیشترین مقدار عددی بوده است .این امر نشاندهنده میزان تأثیر زیاد
طراحی راهبرد در سازمان است .بهعبارتدیگر ،این اعداد نشاندهنده تأثیر
این بُعد بر ّ
طراحی استراتژی سازمان و رویکرد باال به پایین در این
زیاد مقامات باالی سازمان در ّ
متغیر سازمان
زمینه است .از سوی دیگر ،تأثیرات مربوط به بُعد راهبرد رشد محور بر ّ
حد پایینی قرار دارد ( .)0.097این امر حاکی از آن
ارزش بنیان با رویکرد اسالمی در ّ
طراحی استراتژی در دانشگاه پیام نور تعدیل شود و در طراحی
است که باید رویکرد ّ
راهبردهای کالن سازمان ،نگاه از پایین به باال باشد.
بیشترین تأثیرات بر اسالمی بودن دانشگاه ،مربوط به بُعد تشکیالت سازی اعتدالگرا
است ( .)0.413این مهم نیز بیشتر از طریق بُعد کنترل زیرساختی ( )0.342و آن
نیز از طریق منابع انسانی عاطفی سازمان ( )0.354ایجاد میشود .این یافته بیانگر
تقدم حقوق افراد بر حقوق الی و مدیریت تنوع از
آن است که شاخصهایی از قبیل ّ
طریق مؤلفه اعتدالگرایی ( )0.605تا حدودی در سازمان موردتوجه است .همچنین
توجه به راهاندازی سامانههای اتوماسیون اداری (همچون سامانه گلستان یا سامانه
با ّ
مکاتبات اداری) ،هدایت جریان اطالعات از طریق مؤلفه تشکیالت سازی در سازمان
حد قابلقبولی ( )0.548قرار دارد.
نیز در ّ
بیشترین تأثیر رهبری سازمان از طریق تفویض اختیار برآورد شده است (.)0.395
الب ّته ،این تفویض تنها در چارچوب تشکیالت سازمان صورت میگیرد و نشاندهنده

ارزیابی مدل سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی ( مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)  /اسماعیل رستم زاده گنجی ،مجید ضماهنی

شکل - 5مدل نهایی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسالمی
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حاکمیت نسبی ضوابط در دانشگاه است .شاخص واقعگرایی در نظر و عمل مربوط به
توجه به پراکندگی
مؤلفه مردمگرایی را باید عامل اصلی این رویکرد دانست ( .)0.390با ّ
وسیع جغرافیایی پیام نور در سطح کشور و ح ّتی کشورهای همجوار ،تفویض اختیار
شاید منطقیترین گزینه فراروی مدیران این دانشگاه برای بهبود عملکرد و نظارت باشد.
فرضیههای مربوط به تأثیرات بُعد رهبری مردمدار بر نظارت انعطافپذیر ()0.234
ّ
و تدیّن بر منابع انسانی عاطفی سازمان ( ،)0.302علیرغم وجود بتای مناسب ،به دلیل
کم بودن مقادیر اعداد در حالت معنیداری در سطح اطمینان  %95تأیید نشدند .این
نشاندهنده عدم تأثیر تدیّن بر منابع انسانی در دانشگاه پیام نور بهصورت مستقیم است
و بهنوعی نشان از تأثیرگذاری از طریق فرهنگسازمانی دارد .بهبیاندیگر ،در دانشگاه
پیام نور اعتقاد به ماوراء توسط افراد سازمان سبب تأثیر در فرهنگ سازمان و نهایتاً
موجب اسالمی شدن آن میشود .نکته دیگری که در این باب شایانذکر است اینکه
تأثیر تدیّن بر رهبری ( )0.443برخالف منابع انسانی از نوع مستقیم است که بیانگر
اهمیت بحث اعتقادات در حوزه رهبری در مقایسه با حوزه کارکنان است .همچنین
فرضیه تأثیر رهبری بر نظارت انعطافپذیر نیز نشان از متأثّر بودن نظارت در چنین
ر ّد
ّ
سازمانهایی از ضوابط دارد تا روابط.
ضریب تعیین مربوط به بُعد فرهنگ توسعه پایدار ( )0339نشاندهنده این نکته
است که عواملی غیر از تدیّن ( )0.353نیز میتوانند بر این عنصر در یک سازمان اسالمی
اثر بگذارند .بر این پایه ،جا دارد که در پژوهشهای آتی به این مسئله بیشتر پرداخته
شود که معیارهای فرهنگسازمانی در یک سازمان اسالمی چه میتوانند باشد .ا ّما
همانگونه که در سطور فوق نیز بیان شد ،بدون تردید ،تدیّن و اعتقاد به آموزههای
ماورائی و وحیانی یکی از شاخصهای اصلی این فرهنگ است.
نتایج تحلیلها در مورد بُعد نظارت انعطافپذیر نشان میدهد که بیشترین تأثیر بر
این بُعد از طریق منابع انسانی ( )0.343حاصل میشود .بهعبارتدیگر ،شایستهساالری
و شایسته گزینی پایه نظارت در یک سازمان ارزش بنیان اسالمی است .همچنین،
منابع انسانی منطبق با معیارهای اسالمی در قانونمداری و استفاده بهینه از زمان نیز
در بُعد کنترل زیرساختی بسیار تأثیرگذار است.
نتایج حاصل از برازش مدلهای اندازهگیری نشان میدهد که شاخصهای
استخراجشده برای ابعاد ،بهخوبی به سنجش آنها پرداخته و مقادیر  Q2نیز نشاندهنده
متغیرهای وابسته و نهایتاً سازمان ارزش
متغیرهای مدل بهخوبی به تبیین ّ
این است که ّ
بنیان با رویکرد اسالمی پرداختهاند.

در رابطه با ارتقاء بُعد رهبری مردمدار در سازمان پیشنهاد میشود که برنامههایی
چون مالقات عمومی بهصورت گستردهتر حتی در سطح استانها و در فواصل زمانی
مشخصشده اجرا گردد تا سهلالوصول بودن مقامات عالی سازمان بهصورت عملیاتی
طراحی استراتژیهای کالن سازمان ،تصمیمات منطقیتر
و ملموستر پیاده گردد و در ّ
ازآنچه اکنون در جریان است اتّخاذ گردد .همچنین اختیاراتی برای مدیران سازمان
در ردههای استانی در نظر گرفته شود تا با اتّخاذ تصمیماتی متناسب با شرایط استان
محل خدمت ،شأن افراد زیرمجموعه (علمی و اداری) رعایت شود و سبب مخالفتها و
اقدامات ناصحیح در مراکز به دلیل اینکه نیروها حس میکنند که مقامات باالدستی،
آنها را درک نمیکنند نباشیم.
در بُعد فرهنگ توسعه پایدار ،لزوم افزایش شفافیت در دالیل برخی تصمیمات
از اهمیت ویژهای برخوردار است .ازآنجاکه تعداد قابلتوجهی از افراد شاغل در این
سازمان را اعضاء هیئتعلمی با مدرک حداقل کارشناسی ارشد و با مرتبه استادیاری،
دانشیاری و استادی تشکیل میدهند ،افزایش شفافیت در استداللهای نهفته در پس
تصمیماتی که بر روند کاری این افراد تأثیرگذار باشد ،باید در دستور کار قرار گیرد تا
همراهی هرچه بیشتر این افراد در اجرایی شدن منویات مقامات مافوق را به همراه داشته
باشد .همچنین ،ترویج روحیه امانت نگری در مورد مناصب موجود در سازمان ،تقسیم
توجه به متمرکز بودن
متناسب اختیارات و مسئولیتهای اعطایی به مدیران بهویژه با ّ
شیوه مدیریت دانشگاه ،حرکت از قانونمدار بهسوی اخالقمداری ،رویکرد جابهجایی
ارزش در مقابل رویکرد مبادله س ّنتی ارزش ،ترویج روحیه خیرخواهی و این شخص
تمام چیزی را که از دستش برمیآید ،برای دیگران انجام دهد و به منفعتهایی که
ممکن است طرف مقابل برای او داشته باشد چشم ندوزد ،بهعنوان اصلی فراگیر در
تکتک اجزای سازمان از دیگر پیشنهادهای پژوهش است.
در بُعد منابع انسانی عاطفی ،ایجاد ارتباط قلبی یا همان مدیریت بر قلوب مورد
تأکید است .برگزاری برنامههای فوقالعاده با حضور مسئولین و کارکنان بهدوراز
تشریفات و سلسلهمراتب و همچنین استماع مشکالت کارکنان و همدردی مدیران
با آنان ،استقبال از تعارض سازنده ـــ یعنی بهکارگیری افرادی با رویکردهای کام ً
ال
متفاوت در انجام امور یا افرادی که روابط خارج از سیستم با مسئوالن فعلی ندارند
ـــ و ایجاد سازوکارهایی برای جدا کردن جنبههای عملیاتی سازمان از گرایشهای
سیاسی افراد ـــ بهگونهای که با تغییر دولتها یا نمایندگان مجلس ،شاهد تغییر کلی
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 -2-5پیشنهاد ها
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در سیاستهای سازمان و نیز تغییر در افراد و استراتژیهای حاکم بر سازمان نباشیم
نیز ،در این مسیر راهگشا خواهد بود.
در بُعد تشکیالت سازی اعتدالگرا ،رعایت اصل تساوی (و ن َه تشابه) در مورد حقوق
توسط سازمان ،تفکیک
تمامی ذینفعان ،سعی در کسب منافع منطقی بجای حداکثری ّ
شرایط محیطی در زمان تصویب بخشنامهها و اجتناب از ارسال بخشنامههای مشابه
برای تمامی مراکز و واحدها ،مج ّزا شدن شرایط ارتقای آموزشی از ارتقای اداری بخصوص
در بخش اعضای علمی ،تأکید برای اعضای علمی باید بر کیفیت تدریس و پژوهش
توسط هیئتی از
و برای اعضای اداری بر حضور فیزیکی ،برگزاری جلسات توجیهی ّ
سازمان مرکزی در استانهای مختلف نیز برای آگاهی اعضاء سازمان از وضعیت ارتقاء
خود مورد تأکید قرار میگیرد.
از دیگر شاخصهای مورد تأکید در این زمینه ،مدیریت تنوع در سازمان است.
توجه به گستردگی توزیع واحدهای دانشگاه ،تنوع در بخشهای مختلف به چشم
با ّ
توجه به واحدهای خارج از کشور)
میخورد .جنسیت ،قومیت ،مذهب و ملیت (با ّ
طراحی سرفصل دروس ،انتصابات ،برپایی
ازجمله عوامل تنوع در این سازمان هستندّ .
شعائر و مناسک مذاهب مختلف در مراکز و واحدها ،نوع پوشش و ...ازجمله مواردی
توجه ویژه صورت پذیرد.
است که پیشنهاد میشود به آنها ّ
در بُعد نظارت انعطافپذیر ،نتایج حاصل نشان از تأکید افراد بر منطق داشت .بر پایه
این نتایج ،انعطاف در نظارت یکی از مهمترین ارکان یک سازمان ارزش بنیان اسالمی
تقدم رعایت حقوق آنها بر رضایت
است .رعایت مصالح افراد در کنار مصالح سازمان و ّ
مو ّقت و ظاهری آنها ،حرکت بهسوی تمرکززدایی و افزایش اختیارات سطوح پایینتر
سازمان جهت اقدام بر اساس مصالح بهجای اقدام بر اساس رضایت مو ّقت ،استفاده از
نظرات افراد صاحبتجربه و ح ّتی بعضاً بازنشسته چه در سیستم پیام نور و چه خارج
از سیستم در زمان تصویب بخشنامهها ،اجرای برخی از مقررات و بخشنامههای
مهم بهصورت آزمایشی 1در برخی استانها یا مراکز پیش از اجرا در سراسر کشور،
توجه ویژه به انجام
حرکت به سمت درآمدهای غیر از شهریه ،ادغام واحدهای کوچکّ ،
آموزشهای ضمن خدمت ،تأکید بیشتر بر جذب نیروهایی با مدرک مرتبط ،در نظر
گرفتن دورهای مو ّقت پیش از احراز مشاغل تا افراد طی آن آموزشهای الزم را ببینند،
لزوم اطالعرسانی به افراد پیش از انجام مجازات ،در نظر گرفتن تکلیف متناسب با
توجه به نقاط ق ّوت و عملکرد مثبت در کنار نقاط ضعف
توان افراد در سطوح مختلف و ّ
1. Pilot
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ازجمله پیشنهادها در این بخش است.
در بُعد راهبرد رشد محور ،تأکید زیادی بر دانش و دانشمحوری میتوان دید.
فراهم آوردن تمهیداتی در زمینه ارتقاء علمی کارکنان و مدیران از طریق ایجاد امکان
ادامه تحصیل و برگزاری دورههای بیشتر آموزش ضمن خدمت ،تقویت راهکارهای خود
توجه دادن افراد به زمینههای معنوی کار،
توجه به شعائر مذهبی و ّ
انگیزی در سازمانّ ،
حاکم شدن رویکرد اصالح محوری در بخش ارزیابیها شامل ایجاد امکان ارزیابی از
پایین به باال در سازمان ،ایجاد فرصت برای افراد در جهت جبران اشتباهات گذشته،
تأکید بر حفظ آبرو و متناسب بودن مجازات با جر ِم صورت گرفته ،ایجاد فهرستی از
ویژگیهای موردنیاز برای ناظران در سازمان ازجمله مواردی است باید در این بخش
موردتوجه قرار گیرد.
توجه به نتایج حاصل از تحقیق تا
در بُعد تفویض گری ،یکی از مواردی که با ّ
حدودی در موضع ضعف قرار دارد ،تمرکزگرایی است .آنچه تا حدودی میتواند به
بهبود این وضعیت کمک کند توزیع اختیارات در سطوح مختلف سازمان و تأکید بر
تقسیمکار دقیقتر در سازمان و نیز ایجاد نهادهای داخلی بیشتر در سازمان جهت
تخصصیتر امور است.
انجام ّ
توجه
در بُعد کنترل زیرساختی که در آن تأکید بر کنترل سیستم از طریق قانون و ّ
مجدد قوانین و آئیننامههای مص ّوب،
به اهمیت عامل زمان است ،پاالیش و بازنگری ّ
تشکیل کارگروههای مختلف در حوزههای مختلف عملکردی دانشگاه جهت جمعآوری
و بازنگری در آئیننامهها و برگزاری جلسات هماهنگی بین آنها ،برنامهریزی صحیح
مدت تحصیل و زمان فارغالتحصیلی دانشجویان ،انجام مطالعه
جهت بهینهسازی ّ
بیشتر در مورد زمان موردنیاز برای ارائه دروس و رفع اشکال برای درسهای رشتههای
مختلف و بازنگری در میزان تأثیر نظرات اساتید در نمرات پایانترم دروس رشتههای
توجه بیشتری نسبت به آن مبذول دارد.
انسانی ازجمله مسائلی است که دانشگاه باید ّ
سر آخر ،در خصوص تدین باید گفت که این بعد ،تنها متغیر مستقل پژوهش بود
که بهصورت مستقیم بر سه متغیر و بهصورت غیرمستقیم بر همه متغیرهای پژوهش
تأثیر داشت و از این نظر ،جایگاهی بنیادین در یک سازمان ارزش بنیان اسالمی به
خود اختصاص میدهد .بر پایه دستاوردهای این مطالعه میتوان دریافت که پایه یک
سازمان اسالمی بر اساس تدیّن بنانهاده میشود؛ الب ّته منظور از تدیّن نهفقط برپاداشتن
شعائر مذهبی است؛ اینیک برداشت حداقلی از تدیّن است .انجام اقداماتی نظیر ارائه
مبسوط اقدامات منطبق با شریعت و نتایج حاصل از آنها که در دیگر کشورها پیاده
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تخصصی در زمینه ّ
اطالع و بهرهبرداری
شده است برای کارکنان ،لزوم انجام مطالعات ّ
از تجربیات سازمانهای موجود در کشورهای اسالمی جزو پیشنهادهای پژوهشگر
در این زمینه است.
 -3-5افقهای پیشرو

پیشنهادهای زیر جهت انجام پژوهشهای آتی میتواند راهگشای عالقهمندان به این
حوزه در آینده باشد .توسعه جامعه آماری پژوهش جهت فراگیر شدن نتایج بهدستآمده
به دیگر نهادهای علمی ـ آموزشی و انواع دیگر سازمانهای تولیدی و بازرگانی و نیز در
نهادهای خصوصی ،انجام مطالعات تطبیقی بین مذاهب و بین ادیان و بین فضای دینی
و غیردینی در این حوزه ،انجام تحقیقاتی در زمینه امکانسنجی عملیاتی بهکارگیری
مدلهای اینچنینی در فضای سازمانها ،انجام پژوهشهایی در زمینه روش تحقیق
طراحی ابزارهایی
در اینگونه پژوهشهای میانرشتهای ،انجام پژوهشهایی در زمینه ّ
کمی و نهایتاً
برای سنجش تأثیر شاخصهای پیاده شده مدل در سازمانها بهصورت ّ
انجام تحقیقاتی در رابطه با نحوه سیاستگذاری در جهت اسالمی سازی سازمانها و
نهادها جهت پیادهسازی مدلهای ازایندست از پیشنهادها تحقیق در این زمینه است.
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