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Identify and explain the dimensions and indicators of value-based 

management in the Ministry of  Interior 
Abstract 

The aim of this study was to identify and explain the dimensions and 

indicators of value-based management in the Ministry of Interior. In the 

qualitative part, data collection was performed through semi-structured 

interviews with experts and specialists in the field of research, in a 

purposeful manner from the type of snowball to the stage of reaching 

theoretical saturation. The data has reached theoretical saturation with 18 

experts and during the data analysis process using the Strauss-Corbin 

strategy, the dimensions and indicators of valuable management of the 

research have been identified. In the quantitative section, while 

identifying the dimensions and indicators of value-based management, an 

attempt has been made to confirm these dimensions and indicators 

identified with quantitative data. The results showed that the use of value 

management in the Ministry of Interior depends on the eleven dimensions 

of values and indicators of these eleven types of values. This article 

explained the dimensions and indicators of value-based management for 

Iranian governmental organizations and took the field of value-based 

management one step further and suggested that value-based management 

can be used as a strategy to improve organizational and managerial 

performance.  

Keywords: Value, Value management, value-based management, 

governmental agencies, Ministry of Interior. 
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 مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور  ابعاد و شاخص هایشناسایی و تبیین 

   1عبدالرضا بیات

   2فرشاد حاج علیان 

   3تورج مجیبی 

 4مهدی امیر میاندرق

 چکیده

انجام ارزش مدار در وزارت کشور  ت یریمد یابعاد و شاخص ها نیو تبب  ییشناسابا هدف    این تحقیق

 ختهیآم  وهیکه به شدد   باشدددیم یفیتوصدد  یهاو از نوع پژوهش  کاربردیپژوهش از نظر هدف   .شددد

سداختاریا ته با خبرگا  و   ها از طریق مصداببه نیهه گردآوری دادهدر بخش کیفی  . شددانجام   یاکتشدا 

انجام  نظری  اشدباع به رسدید   مربله تا بر ی  گلوله  نوع از هد هند روشبه ، متخصدصدا  بوزه پژوهش

ها با اسدتفاده   رسدیده اسدت و طی  رآیند تحلید داده نظری  اشدباع به  خبره  نفر 18  تعداد  با داده ها. شدد

گردیده  پژوهش شدناسدایی   مدار مدیریت ارزشهای   از اسدتراتژی اسدتراوک کوربین ابعاد و شداخص

شدده اسدت که    یارزش مدار، سدع ت یریمد  یابعاد و شداخص ها  شدناسداییضدهن در بخش کهی  .  اسدت 

 .شوند ییدنیز تأ  داده های کهیشده با   ییشناسا یابعاد و شاخص هااین 

مدار در وزارت کشددور وابهددته به ابعاد  به کارگیری مدیریت ارزشنتایج بدسددت آمده، نشددا  داد که 

  ی ابعاد و شاخص ها الهمق نیا  یازده گانه ارزش ها و شاخص های این یازده نوع از ارزش ها ههتند. 

گام به    کیرا   مدار مدیریت ارزش  تبیین نهود و مبحدت   وزارت کشدددور را برای  ارزش مدار   ت ید ریمد

در بدبود   یاسددتراتژ کیبه عنوا     ارزش ها می توا و پیشددنداد شددد که از مدیریت مبتنی بر  بردجلو  

  .کرداستفاده   یتیریو مد  یعهلکرد سازمان

 ، مدیریت مبتنی بر ارزش ها، سازما  های دولتی، وزارت کشورهاارزش ت یریمد ،ارزش ها:کلیدواژه
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   مقدمه .1

به   کند تا یسدازما  ها را ملزم م  گونه شدرای  نیههدتند. ا یداریو پا  ت یاعتبار، شدفا   ازمندین یامروز  یبازارها

از   یکیبده عنوا     هدا  ارزش  توجده بده  از این رو امروزه    مبدابدم مربوب بده ارزش هدا توجده زیدادی بکنندد.

  تید ریاز مدد  یجزئ  ی سدددازمدا  هدا در نظر گر تده می شدددود و بدهروزمره    اتید عهلدر    یتیریمدد  یکردهدایرو

آغاز شدد که  شدار بازار و جامعه در کد شدروع   یزمان میپارادا رییتغ این  .تبدید شدده اسدت   سدازمانی  کیاسدتراتژ

  هتم یاکوس ی یکمانند اعضا دیبا  به این نتیجه برسندکه اهسازما که  این امر باعم شد   تحوالت زیادی کرد.به 

 از این رواسدددتفداده کنندد.   رییتغ  جدادیا  یراخود ب  ت ید و از ظر  رنددیکدامدد را بر عددده ب   ت ید ر تدار کنندد، مهددد ول

 دا هم اکنو  نیز در کد سدازمان مدبه عنوا  یک ابزار کارآ  ارزش ها در مدیریت سدازما   ضدرورت به کارگیری

ها  کرده و به آ   ییرا شناسا  یخاص یهاتا ارزش  می کندها را ملزم سازما به نوبه خود،   نی. امی شودابهاک  

(.  2021،  1 ورت-و ترالرو  الزینیو-زیرو)شددودها آ   ت یریو سددبک مد  یاسددتراتژ  یمتعدد شددوند که سددنا بنا

)راج و اسدت ها امری ضدروری و مدم دهد اسدتفاده از مدیریت مبتنی بر ارزش برای سدازما تحقیقات نشدا  می

های آمریکایی و  بینم اسدددتفاده از مدیریت مبتنی بر ارزش در بین شدددرکت که می طوریبه.  (2019، 2ههکارا 

مدیریت   ابعاد و شداخص های ها باید ازو سدازما رهبرا    (.2003،  3اسدت)مالهی و ایاهیهو یا ته  اروپایی ا زایش

)چدادوری و کننددهدای دولتی اسدددتفداده  عنوا  ابزار مؤثری برای مددیریدت مو ق سدددازمدا   بده  مبتنی بر ارزش هدا

سدیهدتم های سدازمانی،  مبتنی بر ارزش با هههدو سدازی اسدتراتژی ها،  رآیندها و  مدیریت  (. 2019،  4چادور

  ع ها بهددته به نو سددازما  (.2013،  5تصددهیم گیری و نهنیت ها به خلق ارزش کهک می کند)بورکرت و لو 

ها غالباً چند ارزش . سددازما ندینهایمحورى خود م یهاارزش نییخود اقدام به تع  طىیمح   یو شددرا  دگاهید

داشددته   ت یدقت و بهدداسدد   اریمحورى خود بهدد  یهاارزش نییدر تع دیبا کنیول ندینهایرا انتخاب م یمحور

درواقع اسدداک مدیریت از راه   .آ  اسددت   یمحور یهاسددازما  بر اسدداک ارزش کیشدددرت   هیپا رایز باشددند

راستا کددرد  تددصهیهات استراتژیک و اقدامات . این کددار از طریددق همهاست ت یها، روشن کرد  اولو ارزش

سداختن    نهیبه نداد ایدن  شدرویپ  یگونه که کشدورهاراهنها انجام خواهد شدد. هها   یهارزشاروزانه سدازما  با

وزارت  ،کنندیاستفاده م  قیکهب تو  یاز ابزارها  یکیعنوا و از آ  به کنندیم  یتوجه جد یسازمان یهاارزش

های محوری این تحقیق به دنبال شدناسدایی ارزش  .در مجهوعه خود اسدت    یشدرا نیبه دنبال تحقق ا زیکشدور ن

ارزش مدار،   ت یریدر خصوص مد  یا وجود مطالعات قبلبدر وزارت کشور است.  هاارزشی این هاشاخصو 

مشدخص نشدده اسدت    قیبه طور دقبه خصدوص در جامعه مورد مطالعه  ارزش مدار    ت یریمد یهنوز ابعاد واقع

ارزش  ت یریمد  شداخص هایارزش مدار و شدناخت    ت یریاد مددر روشدن کرد  ابع یسدع  قیتحق  نیکه در ا

و  با توجه به مبابم مطروبه هدف اصددلی یا تن پاسددن این پرسددش اسددت که ابعاد  مدار اقدام شددده اسددت.

 مدار در وزارت کشور شامد چه مواردی ههتند؟  مدیریت ارزشهای   شاخص

 پژوهش ۀپیشین-2

 تحقیق پیشینه نظری -1-2

 

1.  Ruiz-Viñals  & Trallero-Fort 
2 . Raj, Beck & Soliman 
3 . Malmi and Ikäheimo 
4 . Choudhury & Choudhur 
5 . Burkert, M., & Lueg 
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 :ها ارزشمدیریت مبتنی بر 

توانندد اسدددتراتژی کندد کده از طریق آ  مددیرا  میمددیریدت مبتنی بر ارزش چدارچوب عهومی و کلی را  راهم می

ها تعریف، پیاده و اعهال کنند و با ایجاد بهددتری برای صدداببا   ها و سددازما گذاری را در درو  شددرکت ارزش

مددیریدت    (.2002،  1کداپلندد)  کننددریتی  راهم  اطالعدات ابزارهدایی برای نظدارت و ههداهندا کرد  اقددامدات مددی

های مدیریتی است به کارگیری این مدل در سازما  ترین مدلهای نوین یکی از مو قمبتنی بر ارزش در سازما 

 (.2014،  2شود )بارتباعم بیشترین بازدهی و درآمد برای سازما  می

 ابعاد مدیریت مبتنی بر ارزش ها: 

یک مدل برای  دم مدیریت مبتنی بر ارزش به عنوا  مدیریت سددده وجدی)سددده    (15 ؛2006) ریچلی و دوال 

بعدی( به عنوا  یک سدیهدتم ارزشدی سدازما  که بر ر تار کلی انهدا  ها تأثیر می گذارد معر ی کردند که ابعاد 

توسدعه ای   -عاطفیهای اجتهاعی و ارزش –های اخالقی عهلی، ارزش  -های اقتصدادیاین مدل شدامد ارزش

( معتقد ههدتند 2012( اسدت. ههچنین دوال  و التهن)2006نشدا  دهنده مدل دوال  و ریچلی) 1شدکد    اسدت 

های سدازما  برردازند درههین برای مواجده با پیچیدگی های روز  ا زو  جدانی رهبرا  باید به توسدعه ارزش

های عهلی، ارزش -صدادیهای اقتها پیشدنداد کردند که شدامد ارزشراسدتا آندا یک مدل چدار وجدی از ارزش

 های معنوی است.عاطفی و ارزش -های توسعه ایاجتهاعی، ارزش  -اخالقی

 

 مدل سه بعدی مدیریت مبتنی بر ارزش  (1شکد

 (2006)ریچلی و منبع: دواال 

( بیا  2006ههانطوری که در مدل سده وجدی مدیریت بر مبنای ارزش نشدا  داده شدده اسدت دوال  و ریچلی)

کرده اند که سدازما  ها این سده بعد ارزش را در ههدته خود دارند.  رهنا سدازمانی نشدا  دهنده وجود بیات  

انطباق داد  این سدده بعد  ها محدود یا گهددترده ودر بالدر هر یک از ابعاد اسددت. مدیریت بر مبنای ارزش

 

1.  Copeland 
2 . Barrett 
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 مبتنی بر  ت یریمد( معتقد اسدت 2012)1کرزاکیویچها و هههدوسدازی آرما  ها با اهداف سدازمانی اسدت.  ارزش

  ی که بر ر تار اعضدا  یسدازمان  یاز سده دسدته )بعد( ارزشددا یتیریروش مد  کیتواند به عنوا    یها م ارزش

و    یو اجتهاع  یاخالق  یارزشدددای،  عهل  یارزشدددااین ارزش ها شددامد    شددود یگذارد، تلق  یم ریسددازما  تأث

  ی ههدتند. او ههچنین به ارزش های اقتصدادی هم اشداره کرده اسدت و معتقد اسدت ارزش های عاطف  یارزشددا

(، نیز به ارزش های 2016)2کورتس-. پاالسدیوکشدرکت مرتب  ههدتند  اتیعهل یاقتصداد  یبا جنبه ها  یعهل

زش های زیهددت محیطی، ارزش های خانوادگی، ارزش های اجتهاعی، ارزش های ملی،  مختلفی از جهله ار

(، به ارزش های شدددروندی ارزش های کاری و 2002)3یللتنهددکیپرارزش های ههبهددت ی اشدداره می کند. 

( از ارزش های  ردی و سددازمانی نام برده  2005و ههکارا )  4ارزش های رهبری اشدداره کرده اسددت. ابوت

در ادامه مدهترین ابعاد مدیریت  ین در مطالعات دی ر ارزش های دی ر نیزی بیا  شددده اسددت  ههچناسددت.  

 مبتنی بر ارزش شرح داده شده است.

 اجتماعی -های اخالقیارزش

و به نکاتی در خصدوص نحوه ر تار مردم با دی را    دیآیماجتهاعی از اعتقادات ا راد پدید    -های اخالقیارزش

ههدا    دداینا(.  2012،  5ی  رد اشددداره دارد)دوال  و التهنابر دهدر مالء عدام، در محدد کدار  و در ر تدارهدای  

هایی مانند صدداقت، درسدتی، و اداری و ابترام ههدتند که در مفاهیم معاصدر با عناوینی چو  مهد ولیت  ارزش

) ری و دنشدو یم  برده  نامی، اجتهاعی و اقتصدادی پایدار طیمحهدت یز، 6یسده جنبه اصدلار و اجتهاعی، محی  پاید

 (.2012،  7نیهیویکز

 ایتوسعه  -های عاطفیارزش

ها مرتب  با ان یره های ناتی ههدددتند ها برای خلق ان یزه جددت اقدام ضدددروری اسدددت. این ارزشاین ارزش

مهکن اسدت    هاارزشو خوشدبختی ههدتند کهبود این   شدده ادراک ی آزادهایی چو  خوش بینی، اشدتیاق،  ارزش

 (.2012باشد)دوال  و التهن ، مانعی برای ابتکار، نوآوری و تعدد سازمانی 

 عملی -های اقتصادیارزش

ی مختلف سازمانی ضروری است. متغیرهای مانند هاهدتمیسد عهلی برای بفظ انهدجام زیر   -های اقتصدادیارزش

و   فدت یک   نیتضدددهی،  زیربرندامدهیی نظیر هدات ید  عدال،  انضدددبدابمحداسدددبده کدارایی، اسدددتدانددارهدای عهلکرد، نظم و 

 (.2012)دوال  و التهن ، جای دارد هاارزشبهابداری در این  

 

 شهروندی  -های عمومیارزش

  ی اصدل  و ههاهنا با مقوالت  یشددروند یدر هر جامعه، مرتب  با چارچوب نظر  یشددروند  -عهومی یهاارزش

اسدت که    یدموکراسد   یعنصدر اسداسد   ان ریب  یشددروندهای ارزشمفدوم .  آ  در جامعه اسدت   ی رع یهاومؤلفه

  تیمشدارکت برابر و هو ،  فیجامعه مرتب  اسدت و به بقوق ، وظا کی یبا ابترام به اعضدا  میرمهدتقیطور غبه

 

1.  Krzakiewicz 
2.  Palacios-Cortés 
3.  Prilleltensky 
4.  Abbott 
5 . Dolan  & Altman 
6.  Triple Bottom Line 
7 . Fry  & Nisiewicz 
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این  کندیمهای شددروندی را مشدخص ارزش ی( پنج جنبه اصدل2002)  2نزیهاپک (.2018،  1)داراک ا اشداره دارددآن

 شامد صداقت، شفقت، ابترام، مه ولیت و شجاعت می باشند. هاارزش

 سازمانی -های فردیارزش

  شا  و اعهال تانی  یریگ  ردی ههانند یک راهنها به اشخاص در جدت  یهاارزش قیده دارد( ع2012)3ال و سو 

هدای مبندایی برای درک ن رش، ان یزش و نفون در ادراک  رد اسدددت. از طر ی ارزش  هداارزشو    کنددیمکهدک  

ی کارکنا  سازما  است)بدرامی،  هاشهیاندکه هادی ر تار، کردار و  کندیمها اشاره سازمانی به آ  دسته از ارزش

هدا اهرم  نیمؤثرتر یتیریو مدد ی، اقددامدات سدددازمدانیرانتفداعیغ را یمدد  یو هم برا یدولت را یمدد  یبرا  هم  (.1384

 سدط (. کارکنا  دارای 2015و ههکارا ،  4)پناههدتند  یسدازمان -  یارزش  رد یشدکد داد  به ههاهن   یبرا

 (.2012،  5باالی ههاهن ی ارزش از رضایت و تعدد شغلی باالتری برخوردار ههتند)کیم

 تحقیق پیشینه تجربی -2-2

 ارزش  ت ید ریبنددی عوامد اثرگذار بر مدو اولویت   ییشدددنداسدددا( در تحقیقی به  1398ههکدارا  )خورشدددیددی و 

بر   ییبایو ز  ی، مذهبیاسد یسد  ،یاقتصداد  ،یاجتهاع  ،یهای ارزش اخالقتأثیر شداخص  قیتحق  جیطبق نتاپرداختند 

 اند. شده دیارزش اداره کد آموزش صداوسیها تائ  یتیریمد هتمیس  یاثربخش

  ی تأثیرگذار در تحقق منا ع عهوم   یهای عهومارزش  ییشددناسددا( تحقیقی با عنوا   1396ههکارا  )شددریفی و 

خواهی،  ها شددامد عدالت این مقوله  ییها در قالب هشددت مقوله شددناسددامصدداببه  جی. نتاانجام دادند  شدددروندا 

و   ودصداقت، پرهیز از رشوه و بفظ بریم خصوصی ب گذاری عهومی،آزادی، وضع قانو ، دموکراسی، سیاست 

 نیو طبق ا  شدددروندا  دارند  یانکار بر منا ع عهومتأثیری غیرقابد  یهومهای عگیری شددد که ارزشنتیجه  نیچن

 شود.می ت یهدا  یشوند و هم نات منا ع عهومبندی میطبقههم  یها، منا ع عهومارزش

سدی قرارداد این رویکردها  های اخالقی مدیرا  را از راه سده رویکرد موردبرر( در تحقیقی ارزش2015)  6اسدوارا

کند که  شدامد:  ضدیلت، درسدتکاری و دسدتاوردها بوده ههچنین این نویهدنده شدش بعد شدخصدیتی را توصدیف می

اعتهاد بود  ههراه باصددداقت، ابترام ههراه باادب و نزاکت،  ها می باشددند این ابعاد شددامد قابدمرتب  باارزش

ها  سازگاری، مدربانی ههراه باان یزه و شدروندی ههراه با ضیلت  مه ولیت ههراه با پاسخ ویی، انصاف ههراه با

 و وظایف مدنی.

ارتباب رهبری معنوی، انجام داده اند در   هاارزش  لهیوسدد به( در تحقیقی با عنوا  مدیریت 2012)7دوال  و التهن

  - های اقتصدادیشدامد؛ ارزش هاارزشپیشدنداد شدد این  مدارارزشاین مقاله یک مدل چدار محوری از مدیریت 

 های معنوی بود.ای و ارزشتوسعه -های عاطفیاجتهاعی، ارزش  -های اخالقیعهلی، ارزش

بندی قراردادند و رتبه  یبررسد  را مورد یدولت  را یهای مدارزش  ت یاهه یدر پژوهشد ( 2012)  8کِ و   و مک  نایمول

رتبه قرار    نیدر باالتر یو درسددت یداقت و راسددتمانند صدد   یهای اخالقارزشدهد  نتایج این تحقیق نشددا  می

 

1 .Darak 
2 .Hopkins 
3 .Alvesson 
4.Peng 
5. Kim 

6. Svara 
7 . Dolan  & Altman 
8. Molina  & McKeown 
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  . دگر تن رارو پاسدددن گوئی ق یریادناپذ هددد   ،و خیرخواهی یمدار  های قانو ها، ارزشازاین ارزشگر تند. پس

و   یشدددخصددد   عهای نفو ارزش  ت گر   رارق یرت نیائدر رتبه پ یهای اخالقباارزش  هدددهیکارایی در مقا ارزش

 .گر تند  یرتبه جا نیتر نیطلبی در پائو منفعت   یسودآور

ارزش   شدشها پرداخته اسدت و ها در سدازما بر ارزش  به بررسدی ر تارهای مبتنی( در تحقیقی  2007)  1باچکو 

 .شده است عنوا  ارزش محوری شناساییتیهی، اعتهاد، ان یزش( به  کار، )خالقیت،  داکاری، ارتباب

  ، یو درسددت  یراسددتبه ترتیب )  یهای اخالقارزش  وهررا در چدار گ   یدمت عهومهای خارزش(  2003)  2ناقا کر

  یب)به ترت  کیدموکراتهای  ی(، ارزشابترام، صددداقت و درسددتکار ،یتعال ،یو ادار  ،انصدداف، پاسددن گوئی

های  ارزش(، بود   یقانون  ،یان رینها ،یازسد  برآورده  ،یودگ گشد   ،یادارو  ،پاسدن گوئی ،طر یبی  ،گراییقانو 

های انهانی و ( و ارزشت یخالق  ت،یفیک  ،ینوآور ،یتعال ،بریره دمت،خ  ،کارایی ،یاثربخش  به ترتیب )  ایبر ه

انهدددانیدت(   خیرخواهی و  شدددجداعدت، مدربدانی،  بزرگواری،  انصددداف، شدددکیبدایی،  عطو دت،  ترتیدب  بدهکدارکندا  )

 .بندی کردتقهیم

کده تداکنو  مددل جدامعی بدا متغیرهدای مختلف در بوزه مددیریدت  آیدد این اسدددت  آنچده کده از مطدالعده ادبیدات بر می

 2000مبتنی بر ارزش وجود ندارد. تندا معدودی از کشدورها ههانند آمریکا، نیوزیلند، ان لهدتا  و کانادا از سدال  

ای در داخد کشدور در خصدوص های پراکندهبه بعد به موضدوع مدیریت مبتنی بر ارزش توجه کردند و نوشدته

ها دسددترک قرار دارد. از طر ی می توا  گفت که از زما  ارائه یک ال و در خصددوص انواع ارزش موضددوع در

ها مورد  ( تاکنو  در تحقیقات جدید ال وی مدیریت مبتنی بر ارزش و انواع ارزش2012) التهن و دوال   توسد 

عنوا  راهبردی برای ارتقای  به "مدیریت مبتنی بر ارزش"توجه قرار ن ر ته است و این تحقیق با بدره گیری از  

ها، این نظریه را یک گام به جلو برده اسددت. به هر بال، محقق از طریق شددناسددائی متغیرهای مختلف و ارزش

اسدت تا از این ره ذر  "هاانواع ارزش"و   "مدیریت مبتنی بر ارزش"چیدما  مناسدب آندا به دنبال بهد  نظریه 

 ده تعیین شوند.ادبیات جدید خلق و مهیرهای پژوهشی آین

 

 

 اهداف تحقیق-3

ههانطوری که ادبیات و پیشبنه تجربی تحقیق نشا  می دهد، مدیریت ارزش مدار دارای ابعاد گوناگونی است از 

ههین رو این تحقیق به دنبال این موضدوع اسدت که این ابعاد در وزارت کشدور شدامد چه عناوینی اسدت برههین  

 اساک اهداف این تحقیق شامد:

 در وزارت کشور مدارارزش  ت یریمد ابعاد  ییشناسا

 در وزارت کشور مدارارزش  ت یریمدشاخص های شناسایی  

 یکه یداده ها یباصد از جهع آور یمدل ها  برازش

 شناسی پژوهشروش-4

به  انجام گر ته اسدت  ختهیآم  وهیکه به شد  باشددیم یشد یهایپ یفیتوصد   و از نوع  کاربردی  از نظر هدفاین پژوهش 

که در مربله اول از  شداسدتفاده    یو که  یفیک  یهاروش  ب یها از ترک داده یگردآور  یهااز نظر روش  طوری که

 

1. Buchko 
2. Kernaghan 
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به عنوا     یسداختار معادالتاسدتفاده شدده اسدت و در مربله دوم از روش   یفیبه عنوا  روش ک   یروش اکتشدا 

و   قیعه  ا تهیسدداختار   ههیو مصدداببه ن یدانیم  قیکه با اسددتفاده از روش تحق  شددودیاسددتفاده م یروش که کی

در قهددهت   یجامعه آمار. شددد یپرسددش نامه محقق سدداخته اطالعات مورد نظر گردآور  یریبه کارگ  نیههچن

 که با اسدتفاده از روش نهونه بودندوزارت کشدور  و متخصدصدا  خبرگا     اسداتید مدیریت دانشد اه و  شدامد یفیک 

جدول زیر ویژگی های خبرگا  بخش کیفی  .  انتخاب شدددند  نفر 18  یبه صددوررت هد هند و گلوله بر   یرگی

 .تحقیق است 

 (مشخصات مصاببه شوندگا 1ولجد

 کد مه ولیت و رتبه علهی مدرک و رشته  تحصیلی سابقه علهی ردیف

 A1 دانش اهاستاد   دکتری مدیریت  سال15 1

 و مطدالعدات  یپژوهشدددکدده علوم انهدددان دکترای اقتصاد سال5 2

 ی رهن 

A2 

 A3 استاددانش اه دکتری مدیریت  سال11 3

 A4 استاددانش اه دکتری مدیریت دولتی سال20 4

 A5 استاددانش اه یاسیعلوم س  یدکتر سال41 5

 A6 د تر امور سیاسی اجتهاعی مدیر دکتری مدیریت  سال18 6

 A7 منابع انهانی مدیر  وق لیهانس سال20 7

 A8 استاد دانش اه دکتری مدیریت  سال40 8

 A9 مدرک دانش اه لیهانس مدیریت مالی  ق و  سال11 9

 A10 استادیار دانش اه دکتری مدیریت  سال8 10

 A11 مدیریت میانی  وق لیهانس مدیریت  سال44 11

 A12 بخش پژوهش وزارت مدیر دکترای مدیریت  سال13 12

 A13 مدیر ارشد وزارت دکتری مدیریت  سال15 13

 A14 استاددانش اه دکتری مدیریت  سال17 14

 A15 معاو   وزارت  وق لیهانس مدیریت  سال24 15

 A16 مدیر رواب  عهومی لیهانس مدیریت  سال28 16

 A17 استادیار دانش اه دکتری سیاست گذاری سال22 17

 A18 مدیر میانی وزارت  وق لیهانس مدیریت  سال34 18

 

بر  می باشددد کهنفر   31188بالغ بر  بودند  کارکنا  وزارت کشددور  یتهام در بخش کهی نیز جامعه آماری شددامد

.  ت آمد نفر به دسد  380 بجم نهونه (1نالین در سدایت پارک مدیر)محاسدبه به صدورت آ رمول کوکرا   اسداک

 نرم  با اسددتفاده. در بخش کیفی بودپرسددشددنامه   داده ها این تحقیق شددامد مصدداببه وآوری    ابزارهای جهع

 

1.  https://parsmodir.com/db/research/cochran.php 
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 و از نرم   سدداختاری معادالتاز مدلهددازی  نیز   در بخش کهی و  تحلید انجام شدددتجزیه و    Maxqdaا زار

 شد. برای اعتبار سنجی مدل استفاده  SmartPLSرا زا

 یافته های تحقیق-5

 یا ته های کیفی  -1-5

مدار در وزارت  مدیریت ارزش یابعاد و شداخص هابرای پاسدن به این سدؤال که   پژوهشد را  در بخش کیفی

. پس از بررسی  کردند؟ از پژوهش کیفی مبتنی بر مصاببه های  ردی نیهه ساختاریا ته استفاده است   کدام کشور

و  خبرگا    اسداتید دانشد اه و نفر از 18دقیق و آشدنایی با داده های باصدد از مصداببه های نیهه سداختاریا ته با 

 کالمی . به عبارتی، گزاره های  کد اولیه انجام گر ت  زیادی ازبا تعداد  بودند   وزارت کشدورمتخصدصدا  مدیریت 

مدانندد؛ و مقولده هدای  رعی   ی ههدانندد مددیریدت مبتنی بر ارزش هدا، مددیریدت ارزش مددارمهدددتقدد در قدالدب مفداهیه

به هرکدام یک کد داده شدد. سدرس به  و شدناسدایی شددارزش های اجتهاعی، اقتصدادی، شددروندی، عاطفی، و ... 

شدد و با بذف موارد تکراری، مقوله  بندی  دسدته  یقبل  در مرابدشدابه  منظور شدناسدایی مقوله های اصدلی، موارد م

شناسایی شده    اصلی و   رعی هایکد 2جدول شدهاره  شدناسدایی گردید. در  مدارمدیریت ارزشهای اصدلی برای  

مفدددوم  هددا، هددر    تمدقیددق مفدداهیم در   طبقه بندیمنظور   در کدگذاری باز به. ارائه گردید  کالمیاز گزاره های 

ای،   هددای زمیندده  های خام با بررسی دقیق متن مصاببه ها و یادداشت  بعددد از تفکیک، برچهب خورد و داده

د ها و ابعا  با توجه به مشخصه زیر تم هاها و تم در ادامه، بر اساک کدگذای محوری، . سددازی شدددند  مفدددوم

 .آنددا بده یکددی ر مدرتب  شدند

 

 کدهادهی طبقات کلی از شکد ( 2جدول

 اصلی کدهای های  رعی کد منبع کد

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, 

A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 

A14, A15, A16, 

A17, A18 

 توسدددعده ای، ارزش هدای   -یاقتصددداد  ارزش هدای

  - یسددداختدار –مذهبی، ارزش های بنیدادی    -یمعنو 

هددای ارزش  بین  ردی،    -درو   ردی     رهن ی، 

  - ی باشددناختیز یارزش هاو خاص،    عام یارزش ها

 ارزشی،  عهوم  -یشددددروندد  یارزش هداطبیعدت،  

 -یعداطف  یهدا  ارزشسدددازمدانی،    –  بر ده ای  یهدا

و اخالق،   بر عددالدت   یمبتن  یهدا  ارزشی،  اجتهداع

 سیاسی یها ارزش

 

ابعداد مددیریدت 

مبتنی بر ارزش 

 ها

A1, A2 ,A3 , 

A6, A9, A10, 

A7, A11, A13, 

A14, A15, A16, 

A17, A18 

  یاقتصدداد  ت یوضددع، باال یور  بدرهیی،  صددر ه جو 

علم ،   رد  یاقتصددداد در زنددگ   ت ید محورو    جدامعده

 یتحول، توجده بده مهدددائدد مداد  یبرا  یآمدادگ   ،ییگرا

  دی ک أت  ،یضددهن بفظ باورها و اعتقادات، تعدد جهع

به   ب یترغ  ،یبر کار و تالش مضداعف،  رهنا جداد

توجه به  شدتر،یب  ییو صدر ه جو   ییعدم اسدراف گرا

منصدفانه،    هت یق،  اسدتفاده درسدت از منابع ،یمنابع مل

 

هدددا    یارزش 

  - یاقددتصدددداد

 یتوسعه ا
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 اصلی کدهای های  رعی کد منبع کد

،  انفداق و کهدک بده  قرا، کهدددب ثروت مشدددروع

و   نهی)هزییه به کاراجتو   ،یو بهددابده  ییپاسددخ و 

 یازما (، رقابت و جهدارت در کار، کهدب درآمد بر

 یداریسازما  و ثبات و پا

A1, A2, A3, A4, 

A5, A6, A7, 

A8, A9,  A10,  

A17 

بده خددا، تالش   هدا یا،  ت ید بده معنو   توجدهی،  کوکدارین

عهد   و یدر جدت شدناخت خدا، ترک از غضدب الد

  یمذهب   یهاکه در کتاب  یکرد  مطابق ضواب  اخالق

و وجود    ت یداشدتن معنو  ن،ید  اعتقاد به خدا و، آمده

ی،  صددداقت و راسددتی،  و و ادار  یجوانهرد  هیروب

 ینیو د یاعتقادات مذهبی، پرست خدا،  یباور نید

 

هدددا    یارزش 

  - یمدددعدددندددو 

 مذهبی

 

A1, A2, A3, A6, 

A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 

A17, A18 

  هتهیشای، ههتاساز،  نظم و انضبابابترام به بزرگا ،  

مانند آداب و   یکاربرد یارزشدددامذهب، ی، سدداالر

 یی، هویت، هنجارهاگرا  ، سنت رسوم

هدددا    یارزش 

 –  یادیدد بددندد 

  - سدددداختداری 

 ی رهن 

A1, A3, A4, 
A5, A6, A7, 

A8, A9, A10, 

A12, A13, 
A14, A16 

 ی طور  رد نهبت به خودو مراقب  صداقت ، یمدربان

. بفظ شددودبفظ   رد  یروان  یکه سددالمت جهدده

ورزش، مطدالعده، تفکر،    ق،یاز طر  یسدددالمدت روب

 شیاید سدددالم، مراقبدت بدا ن  هید تغدذ  ،یاسدددترابدت کدا 

نهددبت به   ردی، اسددتقالل  کری، مدربا  بود   واقع

، ر تدار صدددادقدانده، عددم اسدددیدب رسدددانی بده  را ید

 دی را ، کهک به دی را  

 

هدددا    یارزش 

  -  یدرو   درد

 ی رد بین

 

A1, A2, A3, A6, 

A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 

A13, A15 

، مورد پهدددندد ا راد در جدامعده،  مورد پهدددندد عهوم  

  عدامدد ،  متفداوت  یمتنداسدددب بدا عالقده و اهدداف  رد

  صدددداقدت، ،  تعدامدد و وبددت  ،یههکدار  ،ییهه را

  یرامش، توجده بده محآعددالدت، ر داه، صدددل  و  

 ،ییضدابطه گرا ،یقانو  مند  ت،یامن  ،یبرابر  هدت،یز

 اخالق، بقوق بشر    ،یساالر  هتهیشا

 

ارزش هدای عدام 

 و خاص

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, 

A8, A9  A11, 

A12, A13, A16, 

A17 

  یاجزا  ریو سددا  اها یر تار درسددت با جانورا  و گ 

بده ب  عدت،یطب داد     وا  یاز ب  زیپره  واندات،یغدذا 

 یدر انجهن ها  ت یعضو  اها ،یبه گ  یدگ یرس  ،یآزار

در هن دام   عدت یمراقبدت از طب  عدت،یدار طب  دوسدددت 

،  وانداتیو ابترام بده ب  عدت یبترام بده طب، ااسدددتفداده

عالقه به شددکد و  یبه معنا  یشددناسدد   ییبایارزش ز

 

هدددا    یارزش 

  - ی باشدددناخت یز

 طبیعت 
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 اصلی کدهای های  رعی کد منبع کد

 بایز  یو هنرها  ییبایعشدق به ز  ،یتناسدب و ههاهن 

و نظم    ت یرعا، ب یو نظم و ترت یبه آراسدت   دیو تها

درسددت، اشددتراک   دما یو انضددباب در انجام کار، چ

 نا  در خصوص اهدافنظر کارک 

A9, A10, A11,  

A12, A13, A14, 

A15,  A16,  

A18 

  ،ییقدانو  گرا  ،ییعددالدت گرا  ،یاربداب رجوع محور

مشدارکت، صدداقت،  ،ییو پاسدخ و  یریپذ  ت یمهد ول

بق   ،یعدالت خواه، شددفقت، ابترام به انهددا  ها

 یبفظ منابع ملی،صداقت، آزاد ،یطلب

هدددا    یارزش 

  - یشددددرونددد

 یعهوم

A1, A2, A3, 
A4,  A5, A6, 

A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 

A17, A15 

  ت،یشدفا   ،ییدر سدازما ، پاسدخ و   ت یانضدباب، خالق

بدد   ،یمدددار  یمشدددتر رقددابددت    هابترام  کددارکنددا ، 

  ت، یخالق  ،یسداالر  هدتهیشدا  ،یمحور ییداناه،سدازند

 ،یبفظ کرامدت انهدددان  ت،ید فیتوجده بده ک ی،هیکدار ت

ی، مشدتر  ت یو رضدا  یتعامد بدتر با مشدتر ،ینوآور

، ت برد  از کارذل وجود جو صدل  و ارامش در کار،

تفداهم، ههکدار   ردسددددت زی  –  ریرابطده مدد  ،ی) 

 یداریپا، (یاالنهان نیب کردیمشدارکت، مفاههه و رو

)اعتراضدات کم، خشدونت محدود، بازخورد  یتیریمد

) توجه با ارزشددا، پاک یتیریمد  ت یمشدروع،  مثبت(

هدف  ی، تیریمد  یهوشدهند،  ارزشددا، توسدعه ارزشددا(

)دسددتورات  یتیریمد رشیپذ بر ارزش،  یمبتن یگذار

دسدتا    ریز یها  دگاهید  شدود،ی درصدد اجرا م 100

 یسازمان  جو ،  مثبت است(

 

 

 

هدددا    یارزش 

ا  –  یبددر دده 

 سازمانی

 

A1, A2, A3, 

A4,A5, A6, A7, 

A8, A11, A12, 

A13, A15, A17, 

A18 

ی  و ههدل   محبت ی و بهایت از هم نوعا ،  نوع دوست

خدانواده    ،یتربم و دلهدددوزدر رابطده بدا دی را ،  

، ت یهیو محبت، صده یدلبهدت   ،یرخواهیخ ،یدوسدت

شداد داشدتن،   یبق زندگ و هههدر و  رزندا ،  ازدواج

زنددگ   ،یشدددداد بود   متنوع  و  بده ی،  مدیج  ابترام 

عشدددق و ،  اقتددار  ثروت،  ،یقددرت اجتهداع    را ،ید

 یمحبت، ههدل

 

هدددا    یارزش 

- یعددداطدددفددد 

 یاجتهاع

 

A2, A3, A4, A5, 

A8, A9, A10, 

A11, A12, A17, 

A18 

،  مهدددتهر  عددالدت ی،  ا  هید عددالدت رووجددا ، عددالدت،  

 ،یصددل  و دوسددت  ،ییجو   قت یبقی، عیتوز عدالت 

،  صدددرابدت، گوش داد     را ،یمالبظده د  رش،یپدذ
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 اصلی کدهای های  رعی کد منبع کد

ارتقاء)عدالت  در انتصداب و  یهدت یو شدا  ت یصدالب

   یت در محقو صدا ی(، درسدت کاریو انصداف ادار

رعددا بدر  نید قدواند   ت یدد کددار،  بدفدظ  مدقدررات،  و   مید و 

کدار و عشدددق و عالقده بده کدار و    یارتبداطدات در مح

 یسخت کوش

هدددا    یارزش 

بر عدالت   یمبتن

 و اخالق

 

A1, A4, A5, A6,  

A7, A10, A11, 

A12, A13,A15, 

A16, A18 

کهب شدرت،    ،یشغل یو ترق شر ت یپ ،یشغل ت یامن

 شد  شغد یتلق یپرمعنو مدم و  قدرت و نفود 

هدددای   ارزش 

 سیاسی

   

 

ارزش  ؛ابعاد مدیریت ارزش مدار شدامد و بر اسداک مصداببه های انجام شدده؛  بر طبق جدول باال  

 ،ی رهن   -ساختاری  – یادیبن یارزش ها  ،یمذهب -یمعنو   یارزش ها  ،یتوسعه ا -یاقتصاد یها

 عت،یطب  -یباشناختیز یعام و خاص، ارزش ها  یارزش ها  ،ی رد نیب   - یدرو   رد یارزش ها

  ، یاجتهاع  -یعاطف یارزش ها  ،سدازمانی – یبر ه ا یارزش ها  ،یعهوم  -یشددروند یارزش ها

که هر کدام از   اسدتخراج شددندی سدیاسدی  اسد یسد   یارزش ها و بر عدالت و اخالق  ینمبت یارزش ها

ارزش برای مثال   بودند که از مصداببه ها اسدتخراج شددند.این نوع ارزش ها دارای شداخص های 

کهدب شددرت،  ،یشدغل یو ترق شدر ت یپ ،یشدغل  ت یامنی دارای شداخص های مانند اسد یسد  یها

 می باشد. شد  شغد یتلق یقدرت و نفود و مدم و پرمعن

 یافته های بخش کمی-3-5

در بخش کهی بعد از مشددخص شددد  ابعاد مدیریت ارزش و ههچنین شدداخص های این ابعاد در بخش کیفی؛ 

. برای  انجام شددد  برای روی این ابعاد و شدداخص ها تحقیقتاییدی مدل   مرتبه اول و سددرس  تحلید عاملی ابتدا

. بعد از شدده اسدت  سدبهمحا tیابی معادالت سداختاری بار عاملی اسدتاندارد و آماره تحلید عاملی تائیدی و مدل

تایید مدل های تحلید عاملی و برازش شددداخص های تحلید عاملی نوبت به ازمو  مدل ندایی تحقیق رسدددید. 

مدل پژوهش، از آزمو   شدددود. پیشمی  برای آزمو  مدل ندایی تحقیق از روش بداقد مربعات جزئی اسدددتفاده

های صددحت مدلهای برازش در بداقد مربعات جزئی ضددروری اسددت. در نتیجه، شدداخصاطهینا  یا تن از  

با اسدتفاده از روش بداقد مربعات جزئی و   .گیرندموردبررسدی قرار میزا زا و درو گیری متغیرهای برو اندازه

 که به شرح جدول زیر است؛ل پژوهش مورد آزمو  قرار گر ت. مد SmartPLSا زار با استفاده از نرم

 الزم برای مدل کلی  شاخص های برازش (3جدول 

پاایاایی   الفا نوع شاخص

 ترکیبی 

AVE   بارهای

 عامل

مقاادیر  

T 

 17/ 74 0/ 89 0/ 63 0/ 91 0/ 86 یتوسعه ا  -یاقتصاد یها ارزش

 14/ 46 0/ 80 0/ 60 0/ 93 0/ 89 یمذهب  -یمعنو  یها ارزش
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پاایاایی   الفا نوع شاخص

 ترکیبی 

AVE   بارهای

 عامل

مقاادیر  

T 

 19/ 50 0/ 86 0/ 65 0/ 89 0/ 82 ی رهن   -ساختاری –  یادیبن یها ارزش

 18/ 11 0/ 82 0/ 70 0/ 88 0/ 82 ی رد نیب  -  یدرو   رد یها ارزش

 20/ 88 0/ 89 0/ 58 0/ 89 0/ 84 عام و خاص یها ارزش

 17/ 08 0/ 85 0/ 59 0/ 87 0/ 82 عت یطب  -یباشناختیز یها ارزش

 16/ 03 0/ 88 0/ 60 0/ 90 0/ 89 یعهوم  -یشدروند یها ارزش

 13/ 09 0/ 81 0/ 63 0/ 92 0/ 81 سازمانی – یبر ه ا یها ارزش

 19/ 73 0/ 80 0/ 57 0/ 89 0/ 82 یاجتهاع-یعاطف یها ارزش

 16/ 75 0/ 77 0/ 63 0/ 90 0/ 89 بر عدالت و اخالق  یمبتن یها ارزش

 19/ 64 0/ 82 0/ 61 0/ 88 0/ 84 یاسیس یها ارزش

 

بداالتر بده    0/ 70ر بحرانی  برای تهدامی متغیرهدا از مقدداو پدایدایی ترکیبی    لفدای کرونبدا   آمقدادیر    3مطدابق بدا جددول  

باالتر   0/ 50مقدار    ازبرای تهامی سازه ها   ین واریانس به اشتراک گذاشته شدهمیان  یا  AVE. مقادیر   دست آمد

  ار ورند یازمع  ،یریگ  مدل اندازه  یواگرا  ییروا یجدت بررسد  .اسدت پس در این بخش روایی هه را وجود دارد

  ی ریگ  مدل اندازه  یکل  ییواگرا، روا ییهه را و روا ییروا دیأیمجهوع با ت در اسدددت. دهیالرکراسدددتفاده گرد و

 مورد قبول واقع شده است.

 

 پژوهش مدل نهایی  آزمون -5-6

آزمو  مدل   برایهای برازش،  بود  شداخص  های سداختاری و مناسدب گیری و مدلهای اندازهپس از بررسدی مدل

و با   tسدنجش معناداری رواب  از آماره   برای.  دشد   اسدتفاده   PLS  یبداقد مربعات جزئ کیتکن از ندایی تحقیق

از  تر برای تهامی رواب   بزر  T  مقدار قدر مطلق آماره 4با توجه به جدول  .روش بوت اسدترا  اسدتفاده شدد

 . ههتندتهامی رواب  مدل معنادار  4و   3طبق جدول پس است.    1/ 96

 
 خالصه نتایج رواب  مدل( 4جدول 

 نتیجه رابطه tمقدار  مقدار بتا مهیر

 معنادار 12/ 35 0/ 75 ارزش مدار ت یریمد یتوسعه ا  -یاقتصاد یها ارزش

 معنادار 17/ 48 0/ 88 ارزش مدار ت یریمد یمذهب  -یمعنو  یها ارزش

 معنادار 15/ 51 0/ 77 ارزش مدار  ت یریمد ی رهن   -ساختاری –  یادیبن یها ارزش

 معنادار 10/ 86 0/ 64 ارزش مدار  ت یریمد ی رد نیب  -  یدرو   رد یها ارزش

 معنادار 12/ 19 0/ 74 ارزش مدار ت یریمد عام و خاص یها ارزش

 معنادار 13/ 48 0/ 79 ارزش مدار ت یریمد عت یطب  -یباشناختیز یها ارزش

 معنادار 9/ 74 0/ 61 ارزش مدار ت یریمد یعهوم  -یشدروند یها ارزش

 معنادار 18/ 23 0/ 85 ارزش مدار ت یریمد سازمانی – یبر ه ا یها ارزش
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 نتیجه رابطه tمقدار  مقدار بتا مهیر

 معنادار 13/ 78 0/ 79 ارزش مدار ت یریمد یاجتهاع-یعاطف یها ارزش

 معنادار 11/ 33 0/ 68 ارزش مدار ت یریمد بر عدالت و اخالق  یمبتن یها ارزش

 معنادار 9/ 88 0/ 64 ارزش مدار  ت یریمد یاسیس یها ارزش

 

نیز مشدداهده می شددود تهامی رواب  در مدل ندایی تحقیق معنا دار اسددت و می تواند  4ههانطوری که در جدول 

از این رو مدل اسدتخراجی از بخش کیفی با داده  درصدد تهامی رواب  مدل معنادار می باشدند.   95گفت با اطهینا   

 ها کهی مطابقت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه و بحث-6

  ی اکتشددا   یبیترک  قیمدار بر اسدداک طرح تحقارزش  ت یریمد یابعاد و شدداخص هاشددناسددایی   قیتحق نیهدف ا

پرسدشدنامه   ،یو سدرس به طور متوال  شدد  سداخته  ،یفیمربله ک   قیاز طر یابتدا مدل اصدل یعنیبوده اسدت.   یمتوال

دنبدال  ق،یحقت  یآزمو  مددل هدا در  داز که ب ید ترت  نیو  بده ا  عیتوز  یدر نهونده آمدار  یبداصدددد از مددل مربلده قبل

بعد از انجام مصدداببه ها و تحلید آندا ال وی ندایی مدیریت مبتنی بر ارزش ارائه شددد این مدل دارای دو   شددد.
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نوع از ارزش ها ههدتند و الیه دوم مربوب   11الیه اول شدامد ابعاد مدیریت ارزش مدار که شدامد  الیه می باشدد. 

 ههتند.نوع از ارزش ها 11به شاخص های سنجش این 

  - یمعنو  یها ارزشی، توسددعه ا  -یاقتصدداد یارزش هادر این مطالعه ابعاد مدیریت مبتنی بر ارزش ها شددامد  

عدام و    یهدا  ارزشی،   رد  بین  -  یدرو   رد  یهدا  ارزشی،   رهن   -سددداختداری  –ی  ادید بن  یهدا  ارزشی،  مدذهب

سددازمانی،    –یبر ه ا  یها ارزشی،  عهوم  -یشدددروند یها ارزشی، عیطب  -یباشددناختیز یها ارزش،  خاص

 ارزشو    ، ارزش هدای نوین مددیریدت دولتی،بر عددالدت و اخالق  یمبتن یهدا  ارزشی،  اجتهداع-یعداطف  یهدا  ارزش

،  (2012)  چیو یکرزاک ،  (2006)یچلیدوال  و ری ههدتند این یا ته ها هههدو با یا ته های محققانی چو  اسد یسد  یها

  ی فیشر،  (1398و ههکارا  ) یدیخورش، (2005و ههکارا )  ابوت  (،  2002)  یللتنهکیپر، (2012و التهن)  دوال 

 و ... است.  (2015)  اسوارا،  (1396و ههکارا  )

و   یریاندازه گ  یپرسدشدنامه به برازش مدل ها قیشدده از طر یجهع آور یبا اسدتفاده از داده ها یکه بخشدر 

  ا  یتوا  ب یبا نرم ا زار مورد اشداره م یآمار  یهاباصدد شدده از ازمو    جیبر اسداک نتا. پرداخته شدد  یسداختار

.  بداالتر بده دسدددت آمددندد   0/ 40 یمقددار بحران مددیریدت ارزشدددهددار از یابعداد و شددداخص هداتهدامی   یکرد بدارهدا

از  یهه  قیتحق  ییمدل ندا  یرهایمتغ یبرا  و پایایی ترکیبی  کرونبا  یالفا رینشدا  داد که مقاد اه  ا تهههچنین ی

با اسدتفاده از  زیواگر ن ییو روا  AVE  ریهه را با اسدتفاده از مقاد  ییباالتر به دسدت آمد. روا  0/ 70 یمقدار بحران

مددل هدا در   نیمطلوب ا  جیو نتدا  یریانددازه گ   یمددل هدا دیید واقع شدددد. بعدد از تدا دیید روش  ورندد و الکر مورد تدا

باصد از مصاببه   تحلید تماساک مدل   نیقرار گر ت. بر هه  یهم مورد بررس  قیتحق  یسداختار  یادامه مدل ها

بر اسداک  و تایید شدد. مورد آزمو  قرار گر ت    smartPLSبا اسدتفاده از نرم ا زار   یکه  یها بر اسداک داده ها

 یا ته های تحقیق پیشنداد می شود که:

تخانه مربوطه و وابد های وزار در ها ارزش تحکیم و گهدترش به منهدجم نهدبت  و علهی برنامه ریزی های با

بدبود وضدعیت تصدهیم  ندایت  در و مبنای ارزش بر مدیریت  تقویت  موجبات تا بدین سدبب   تابعه ههت گهارند،

 شود.  راهم گیری به واسطه بدره گیری از  رآیند

خرد را کشدور تهامی جنبه ها و مهدائد کال  و  های نیازمندی مدیرا  باید با شدناخت تهامی مهدائد و بازن ری

 کیفیت  ا زایش و دائهی و پایدار توسدعه و رشدد مدت به بلند اسدتراتژی های تدوین با و داده قرار توجه مورد

نینفعا  که تهامی ا راد جامعه ههدتند اقدام کنند این مدم از  کلیه مندی رضدایت  خدمت دهی به جامعه و کهدب 

 .ر و مطلوبتر تحقق خواهد یا ت طریق به کارگیری ارزش ها و مدیریت ارزش مدار به صورت بدت

هدف  به صدورت غیر عهلی  بیا  ارزشددا   اًصدر وزارت کشدور باید ارزش ها را به صدورت عهلی به کار ب یرد.  

  یکرارچ ی و مشداهده ر تارها و  رهنا مطلوب جاری   و رسدید  به نتیجه مطلوبکند. برای  اصدلی را محقق نهی

سدازی ارزشددا    جاری ت.اسد   ضدروری ارت کشدور و وابدهای تابعهوز  ها در ر تار روزمره کارکنا سدازی ارزش

رود الزامات و اقتضائات خاصی را  سازی به کار می سدازی و درونی که ههچنین با عبارات مشدابدی مانند ندادینه

های مناسددب سددازما  دارد. ادبیات بوزه ارزشدددا،   ها و مکانیزم  و نیاز به زیرسدداخت ی طلبد  در سددازما  م

 .سازی ارزشدا بیا  کرده است های مختلفی را برای ندادینهمکانیزم

بهدترها، ضدرورت ها و پیامدهای به کارگیری مدیریت ارزش مدار توجه کنند. باید به   دیبامورد مطالعه    سدازما 

با   را یمداههیت مدیریت ارزش مدار برای تهامی کارکنا  تبیین شددود و به صددورت  رهنا سددازمانی شددود. 



 

1001 
ن  

تبیی
 و 

یی
سا

شنا
ای

ص ه
اخ

 ش
د و

بعا
ا

 
ور

کش
ت 

زار
ر و

ر د
دا

ش م
رز

ت ا
یری

مد
 

 

 قیتشدددو    خود را بددا  رمجهوعدهیز  هدا،اههیدت و  وایدد توجده بده ارزشبر   دید بدا تدأک  دید جدد  یهدایاسدددتراتژ نیتددو

 .ندینها

 ،ییو پاسدخ و   یریپذ  ت یمهد ولیی،  قانو  گرا  ،ییعدالت گرا ،یارباب رجوع محوروزارت کشدور باید به مهدائد  

ی و  منابع مل بفظی، صدداقت، آزاد  ،یبق طلب  ،یعدالت خواه  ،ابترام به انهدا  ها، مشدارکت، صدداقت، شدفقت 

  صددداقت،   انصدداف،  عدالت، ارزش های مانند به مدیرا  ... توجه زیادی داشددته باشددد. به  را مثال در انتخاب

 باشد.   داشته  کا ی  توجه کرداری آنداراست   و درستی

سدددت ارزش های بر ه ای و سدددازمانی یکی دی ر از ارزش های که در این تحقیق در بخش کهی مورد تأکید ا

اسدت در ههین خصدوص پیشدنداد می شدود به مؤلفه های ارزش های بر ه ای توجه شدود برای مثال به بحم  

 ههدلی و اتحاد ایجاد  موجب  سدازما  در  یکرارچ ی، مشدارکت و تعامد توجه شدود چرا که توجه به این عوامد

کارکنا  بیشدددتر به ارزش ها توجه می کنند. عالوه براین در  شدددود در نتیجهمی  کاری  هایگروه و  کارکنا  میا 

و مراعدات در کدار، ارتبداب خوب، بس    یکدارمالبظدهخصدددوص این ارزش هدا مددیرا  وزارت کشدددور بدایدد بده  

و   یبقوق ههکارا ، ههکار  ت یانصدداف و عدالت، سددازش و مدارا با ههکارا ، رعا  ت یرعا ،یجهع  ت یول مهدد 

 توجه کنند. از ههکارا  یبود  در کار، قدردان  رسا یاریمشارکت،  
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 منابع-7

 منابع فارسی -

 نیکنفرانس ب نیسدازما ، شدشده  یآ  در تعال   اهیو نقش و جا  اتی(. اخالق1384)درضدای, بهیبدرام

 اجالک. یالهلل نیب  یها شیتدرا ، مجهوعه هها ت،یفیک  را یمد  یالهلل

  یی (. شدناسدا1398. )نی, برکت, غالمحهد دا,ی,  زادهیپور, محهد, مدرعل  نی, ماشداا,, بهد یدیخورشد 

(,  36)1398توسددعه و تحول,   ت یریارزش.  صددلنامه مد ت یریعوامد اثرگذار بر مد  یبندت یو اولو 

35-53. 

 رگذار یتأث  یعهوم یهاارزش  یی(، شناسا1396)  دیسع ،ی ائزه و لش ر ا ،ی. مدللیدمددیس ،یفیشر

در  یو علوم انهدان ت یریمد  یپژوهش ها  یمل شیهها  نیشددروندا ، سدوم  یدر تحقق منا ع عهوم

 .مدبر ت یریمد  یتدرا ، مؤسهه پژوهش را ،یا

و  ی(. طراب1394ندا )  ،یلیمحهد و  محهداسدهاع دیسد  ،یهی. مقنیپور، آر  یابوالحهدن. قل  ،یدی ق

درگروه مرندا.  یا: مطدالعدهندایهلدد  یهداهدا در شدددرکدت ارزش  یسدددازندهیندداد  یسدددازوکدارهدا  یاجرا

 .22-1(,  37)10, را یا  ت یری صلنامه علوم مد

ارزش در سددط  سددازما .   بریمبتن یراهبرد  ت یری(. مد1391دهکردی، علی و ربانی، آرزو )  مبینی

 .101تا صفحه  63از صفحه  ;70, شهاره  19 صلنامه مجلس و راهبرد. دوره  

ارزش در    یبر مبندا  ت ید ریمددل مدد  ی(.  طراب1389)  دید مج  ر رد،یالمرضدددا  و جددان معهدارزاده، غ 

 .19.  صلنامه دانش اه ازاد. شهارهرا یا یدولت  یهاسازما 

(.  صدلنامه 1397مهدعود و سدنجر، سدالجقه )  ،یانی. پورک دیسدع ،یادیصد  یادی. صد یمدد مدرانرور،

 .130-111. صفحه 52، شهاره  13. دوره  را یا  ت یریانجهن علوم مد
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