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 چکیده 

های زیادی است که توانایی و قابلیت رویاارویی و  ها و چالشبستن تغییرات، فرصتها آامروزه، محیط سازمان
هاای  ها انتظار داشت. از طرفی نگاه استراتژیک باه تغییارات و فرصات   توان از سازمانبرداری آنان را میبهره

ار مناسابی بارای   تواند ساازوک های سازمان میها و زیرساختحاصل از تغییرات و از طرف دیگر، بهبود توانایی
-تاممین اساممی در شناساایی و انتباا      -موفقیت پایدار و بلندمدت سازمان باشد. توجه به معیارهای ارزشی

اسات. در ایان    پژوهش حاضرهای البمغه است از ضرورتکنندگان که همواره مورد تمکید و تمیید قرآن و نهج
هاای  کننادگان اقامم مبتنای بار ارز     دی تاممین بنشناسایی و رتبه ،سازمان ارزشی د یکپژوهش برای ایجا

ی و بررسا  ماورد البمغاه  های گذشته و کتب مقدس قرآن و نهجالبمغه، پژوهشاسممی از منظر قرآن و نهج
و  گزاری، صداقت، محوریات مناافو و مصاالا هاماه    داری، خدمتتحلیل قرار گرفت و معیارهای کلیدی امانت

دامه با طراحی پرسشنامه، انجام تحقیق میادانی و باا اساتهاده از یاک ماد       محوری انتبا  شدند. در اهدالت
کنندگان اقمم بر اساس معیارهای ارزشی احصا و بر اسااس آن و  گیری چندمعیاره، اوزان مناسب تممینتصمیم

هاای  یی و پایایی تحقیاق از فرماو  هشاه و آل   رواتبا  شد. برای اثبات نکننده برتر ابرای هر محصو ، تممین
 است. شدهاستهادهکرونباخ 
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 . مقدمه1
دهای  و از سوی دیگر در راساتای شاکل   به آینده ممکن و محتمل استوار است سویکترسیم ممموریت، از 

نمایاد.  های حاکم بر ذهنیت مؤسسان و ذینهعان سازمان را طلب مای ها و آرمانای است که ارز ندهبه آی
ها و نه صرفاً تعاممت محیطی و ساختن با محایط بلکاه   ریزی و مدیریت بر مبنای ارز لذا نگر  برنامه

-، مطار  مای  سات هگونه که مطلو  نظام ارزشی حاکم بر سازمان در راستای ساختن محیط و آینده، آن

آناان   یر موردپاذ یادوولویی  ابینای و  گردد. در چنین نظامی ارز  از نگاه ذینهعان متمثر از باورها، جهاان 
 .گیردشکل می

هاای یاک   یک موجود زنده است. ارز  هنوانبهها های محوری، محرکه همل سازمانباورها و ارز     
. اناد قاولنهند و برایشان اهمیت و احترام ها ارج میآنسازمان، باورها و هنجارهایی هستند که کارکنان به 

 های سازمان صرف شود.انریی و سرمایه ،نمایند که کجا، وقتهای سازمانی تعیین میارز 
هاا  گذارناد. آن هاا تامثیر مای   های روزانه آنهای سازمانی، چه افراد بدانند و چه ندانند بر انتبا ارز     

هاای  تصویر آینده مطلو  سازمان، جااری هساتند. بارای کشاش و شناساایی ارز       انداز وهمیقاً در چشم
تا همسویی  یرندکارگبهها را ها باید آنهایی وجود دارد که سازمانها و چارچو محوری یک سازمان رو 

 مثاباه باه ها در یک سازمان آید و از انحرافات پیشگیری شود. ارز  به وجودو یکپارچگی در جهت اهداف 
کند. تمام منابو انسانی، منابو اطمهاتی و منابو ساازمانی را در یاک نقطاه متمرکاز     بین همل مییک ذره

 .(2: 1331 ،های دفاهیحاکم بر سازمان یمحور یهاارز ) افزایی ایجاد شودکنند تا هممی
-ساازمانی باه  هاا در کساب اهاداف    ترین راههای محوری یکی از اساسیکه ارز حا  با توجه به این    

 منظاور بهشود؛ در این پژوهش برآنیم سازمانی میکنندگان و افزایش اهتماد بینخصوص یکپارچگی تممین
های تعمیق و توساعه مباانی ارزشای و رفتاار ساازمانی در حاوزه       ها و هرصهتبیین مهاهیم، تعاریش، مؤلهه
و متون مرباو    قرآن، البمغهنهجهای دفاهی و نظامی، پس از مطالعه متون کاربردی و تبصصی سازمان

هاای محاوری و اساممی    ای، ارز به رو  کتاببانه های دفاهیحاکم بر سازمان یمحور یهاارز  به
 .قرار دهایم  مورداستهادهکنندگان اقمم، بندی تممینو برای رتبه کنیماحصا  راهای دفاهی حاکم بر سازمان

بندی و حل مد  تممین اقمم همومی شناسایی و برای رتبه های محوری دردر این پژوهش، ارز در واقو 
 روشی کارا اراوه شده است.

 لهئ. بیان مس1-1

ها وجود دارد اماا بارای گاذار از    مکتو  جهت بررسی ارز  های ذهنی و بعضاًها دفاهی رو در سازمان
ناش صاریا تبادیل    محهوظات ذهنی و حبس دانش در اذهان متبصصان، نیاز است تا دانش ضمنی به دا

هاای ارزشای   باازار چاابکی مبتنای بار شااخ       سابقهیبگردد. در این پژوهش برای رویارویی با تغییرات 
 -هاای ارزشای  شناساایی شااخ   دنبا  اراوه چاارچوبی بارای   جویی و... بههمچون صداقت، دقت، صرفه

نشاان خواهاد داد کاه بارای      ماوردنظر  چارچو  پیشانهادی  .یمهستالبمغه و قرآن مبتنی بر نهج اسممی
را بایاد در نظار بگیاریم و ثانیااً کادام       ها و چاه معیارهاای اساممی   چه شاخ  ،کنندهانتبا  چند تممین
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پیامادها و جهات ایان     یات نها در .تممین گاردد  اسممی -های محوریکننده انتبا  شود که ارز تممین
 است. یک اصل اساسی هنوانبهها به سمت رضایت مشتری محرک
هاا ترقای داوام    نمادین نادارد و ایان ارز    ةهای سازمانی )تعهدات( جنبکنیم که ارز می خاطرنشان    

هاای محاوری   زناد. پورصاادق در تحقیقای ارز    سازمان را از طریق ایجاد تعهد به همل کردن رقم مای 
یان، وفااداری، نیکوکااری و...    سازمان را در داشتن معنویات، داشتن مهارت، درستی و صداقت، اهتماد به د

یعقاوبی و همکااران در تحقیقای، ضامن تبیاین الگاوی        .(15-15: 1311)پورصاادق،   خمصه کرده است
هاای محاوری و اخامق کااری را در وفااداری، هادالت و       هاای اساممی، ارز   سازمانی مبتنی بر ارز 

ی و همکاران در تحقیقی تحت هناوان  سلطان. (11-1: 1315)یعقوبی و همکاران،  برشمردند نهساهتمادبه
هاای ساازمان را   ارز  «ی هملیااتی های ساازمانی در هیاه  شناسایی رفتارهای هملیاتی مبتنی بر ارز »

پسندد، برخاورد  فرد برای خود نمی آنچهالما ، پرهیز از اسراف، ناپسند دانستن ، حهاظت از بیتییگوراست
-11: 1315)سلطانی و صمدانیان،  های درست، هنوان کردنداز راهمتواضعانه، تم  برای کسب موفقیت 

32). 

 پژوهشپیشینة . 1-2

هماواره از اهمیات بسایاری     ،هاا کنناده رواباط میاان انساان    تنظیم هنوانبهدیدگاه اسممی  کهییجاآن از
در  قارآن، البمغاه و  در پرتاو نهاج   هاا نیاز نقاش نظارات اساممی     برخوردار باوده اسات لاذا در ساازمان    

کاه اماروزه    روستیناکننده است و از ها و در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیینها و انتبا گیریتصمیم
هاا در  ها یکی از مباحث و موضوهات مطروحه برای مدیران سازمانهای اسمم در مدیریت سازماندیدگاه

 شود.میخصوص کشورمان محسو  هکشورهای اسممی ب
گیاری  منش انجام شد سعی شده است، الگاویی از تصامیم  پژوهشی که توسط خسروآبادی و رضایی در    

تارین  البمغه اراوه شود. در این راستا برخای از مهام  های کتا  شریش نهجاخمقی مدیران، مبتنی بر آموزه
و ادراک صاحیا، محوریات    ، هدالت، حسن تادبیر، فهام  حقبهاند از: التزام هبارت شدهییشناساهای مؤلهه

فرهی بوزجانی در  .(23-1: 1315منش، )خسروآبادی و رضایی داریمنافو و مصالا هامه، صداقت و امانت
هایی همچون رهایت اصو  و فرایض دینای،  های اخمقی را جزوی از فرهنگ با شاخصهارز  1335سا  

 ،)پورصاادق  اد و هادالت و انصااف قلماداد کارد    توکل و اهتقاد به خدا، رهایت اصو  اخمقی، پرهیز از فس
1311 :32-31). 
دیادگاه   از دورباه های ارزشی هممً نگاهی شبصی و اجتمااهی  سازمان ةنگاه محققان خارجی به مقول    

ولیت، دوراندیشای و خیرخاواهی   ؤمثا  دوبل، معیارهای ارزشی را احساس مس هنوانبهاسممی بوده است. 
هارت، سه رکن ارز  را سازد. دنست که این سه دیدگاه تصمیمات مدیران را ارزشی میداند و معتقد امی

همال   یاگوناه بهاو مدیران باید در تصمیمات خود  زهمبهخواهی، هدالت در نظر گرفت. هزت و آبرو، نیک
 .(13-55: 1333نیا و توکلی، )صالا دور نماند ازنظرهاکنند که هدالت و انصاف 

ارزشی تنها  سازمانسازی شاخ  دهد که محققان خارجی در زمینةمطالعات در خارج نشان می بررسی    
هاای در نظار   تار ارز  اناد و بایش  ها در سطو  فردی و اجتماهی اکتها کردهای از ارز به بیان مجموهه
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هایی را مبتنی رز ، متناسب با محیط اهتقادی غر  است. در این زمینه اگرچه محققان داخلی اشدهگرفته
هاای  هاای ارز  اناد، اماا باا نگااهی باه نگاشاته      غنی اسممی در نظر گرفته های قرآن و پیشینةبر آموزه

تواند باه  ، تناسب زیادی با یکدیگر ندارند. این امر میشدهمطر های شویم که شاخ اسممی، متوجه می
اسااس  هاا بر اخ و یا بررسی شا  شدهانجامهای پژوهش ها دردلیل نبود تعریش دقیق و یکسانی از ارز 

هاای ارزشای را در   دهد که محققان شاخ بندی مطالعات پیشین نشان میجمو تعاریش غربی رایج باشد.
ای و کاربردی باودن را پیادا   ها نمود زنجیرهاما این شاخ  ؛اندزمینه تحقیقاتی خود مورد بررسی قرار داده

های سازمانی و اثار  ها و نمود آنها در زنجیرهین پژوهش بر کاربردی کردن این شاخ اند. رویکرد انکرده
زنجیره داشته باشند استوار است. این رویکرد تهاوت تحقیاق حاضار    توانند در انتبا  اهضایمثبتی که می

، با توجاه  حا ینباادهد و گامی در جهت تحقیقات بعدی است. را با سایر تحقیقات در این زمینه نشان می
ها باشاد در  تواند متمثر از آننحوی میبه سازمانبه دیدگاه محققان داخلی و خارجی، معیارهای ارزشی که 

 .است شده خمصه( 1جدو  )
 

 : نگاه ارزشی به سازمان از دیدگاه محققان1جدول 

 سازمانمعیارهای ارزشی  محقق ردیف

1 
 منشرضاییخسروآبادی و 

(1315) 

داری، تادبیر، امانات  ، هدالت، حسنمصالا هامه، محوریت منافو و حقبهصحیا، التزام فهم و ادراک 
 حداکثر توان، صداقت یریکارگبه

 (1315مرزوقی و همکاران ) 2
محاوری، احتارام،   ، خیرخواهی، تواضو، هادالت شناسییتموقعهمدلی، احترام، صداقت، دوراندیشی، 

داری، وری، تعهااد، بصاایرت، خودشناساای، اماناات  محااورزی، مهربااانی، دیاان احسااان، حکماات 
 ساهری، کرامتاندیشی، گذشت و مدارا، شایستهمصلحت

 (2113لو ) 3
دوستی، صداقت و یکپارچگی، محبت، همدلی، احترام، اهتماد، همل انعکاسی )بازخورد(، هشق به نوع

 قدردانی، هزت، مراقبت، خدمت، ببشش

 (2113فرگوسن و میلیمان ) 5
بارای بهساازی و توانمندساازی     بودن، خدمت اهتمادقابلداری، اهتبار داشتن، های معنیان ارز بی

 کارکنان
 شناسی، محبت، یکپارچگیصداقت، ههو و ببشش، امید، حق (2111فرای ) 1
 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

م اطمع از روندهای موجاود  توجه به محیط ناپایدار امروزی، گستردگی و فراگیر بودن اقمم همومی، هدبا 

های سازمانی که بیانگر این  توجهی به ارزتوانایی جهت پاسبگویی به آن و همچنین بیدر محیط، هدم

های خود را خرج کنیم؛ اثرات بسیار زیانباری حتی از بین رفتن موجودیات شارکت را   است که کجا سرمایه

 دارد. دنبا به

هاایی  است اما شااخ   گرفتهانجامها های اسممی در سازمانزمینة ارز  تحقیقات متعددی در اگرچه    
گاذارد و بیاانگر   تمثیر می هاآنهای سازمان را که افراد چه بدانند و چه ندانند بر انتبا  روزانة مانند ارز 

 شود در نظر نگرفتند.های زنجیره میتر شدن حلقهروابط اهضای زنجیره و باهث مستحکم
رساد اراواه چاارچو  انتباا      ها به نظر میبا مرور مطالعات داخل و خارج در زمینة پیکربندی سازمان    

های سازمان باید صرف شاود؛ ضاروری   کند کجا، وقت، انریی و سرمایهکنندة ارزشی که بررسی میتممین
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های دفاهی است کاه  نرسد. این موضوع همان خأل تحقیقاتی و مههوم جدیدی در حوزة سازمابه نظر می
 گیرد.ی و واکاوی قرار میموردبررسالبمغه در این پژوهش با استهاده از منابو معتبر قرآن و نهج

 

  . بحث2
 تعیاین و  گهته شد، مقاله حاضر پس از آنچهو براساس  هاهای محوری در سازمانبا توجه به اهمیت ارز 

البمغاه و  نهاج  دهد که از منظراین سؤا  مهم پاسخ می های محوری سازمانی، بهها و ارز تعریش مقوله
های ای با توجه به این ارز کنندهاست، چه تممین شدهاستبراجهای محوری ارز  هنوانبه آنچهقرآن و 

-ه این سؤا ، سعی شده است چاارچوبی بارای تعیاین اوزان تاممین    برای پاسخ ب شود؟محوری انتبا  می

بنادی مناسابی بارای    با استهاده از رو  تحلیل سلسله مراتبی، اوزان و رتباه  یتادرنهکنندگان اراوه شود. 
 آید. دستبهکنندگان تممین

 ها. روش تحقیق و ابزار گردآوری داده2-1

یله آن، نیااز  وسبهآوردن درک یا دانش هزم برای تعیین ابزاری است که دستبهاهداف این تحقیق  ازجمله
ها برطرف گردد و با در نظر گرفتن ترین زمان با توجه به ارز و در کوتاه مشتری مشب  و شناخته شود

، ایان تحقیاق از ناوع    هسات هاای دفااهی   ینة ساازمان درزماین نکته که تحقیق حاضر از نیازهای اصلی 
یااز جهات تعیاین    موردن . همچناین اطمهاات  هست ذهنی( -کیهی )توصیهی تحقیقاتازجمله کاربردی و 

ی )باا تهیاه پرسشانامه و    نظرخاواه هاا و اساناد(،   کتاا   بررسی) ایکتاببانه مطالعات یقطر ها ازشاخ 
 افاراد  از میادانی  مطالعاات  در و آمد خواهددست به زمینه این درشده اراوه مقاهت نیز و مصاحبة حضوری(

 شد. خواهد ستهادها اند،های ارزشی فعالیت داشتهبا سازمان ارتبا  در مستقیم طوربه که کسانی و خبره

 های محوری سازمانی. ارزش2-2

های محوری خاود  هر سازمانی یا شرکتی بسته به نوع دیدگاه خود و شرایط محیطی اقدام به تعیین ارز 
هاای  دهناد. یکای از راه  هاای خاود قارار مای    ارز  را محور فعالیت 5تا  3ها بین نماید. اغلب سازمانمی

کارکناان کلیادی اسات. راه دیگار،      ةری، برگزاری جلسات مباحثه با حضور کلیا های محوتشبی  ارز 
هاای  های محوری بالقوه است تا بادین ترتیاب، اذهاان بارای شناساایی ارز      بار  فکری افراد با ارز 

 (.32-11: 1315)سلطانی و صمدانیان،  محوری آماده شود
هامال بارای    1شده است که به دو دلیل همده، این  های ارزشی در زیر آوردههامل مرتبط با سازمان 1    

 است: شدهانتبا کنندگان ارزشی طراحی شبکه تممین
زمیناه ارز  و   ، در اکثر تحقیقات صورت گرفته درالبمغه و قرآنمطابق ادبیات موضوع و مطالعه نهج -1

 بودند. آمدهدستبههای ارزشی این هوامل جزء نتایج سازمان
هاای  داشته است. از طرفای در مصااحبه   موردمطالعهتری با سازمان دفاهی ا سنبیت بیشهاین هامل -2

هاا در  بوده اسات و باه نحاوی قابلیات اساتهاده از آن      هاآنتر مدنظر با مدیران سازمان بیش شدهانجام
 تحقیق وجود داشت.
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 داری. امانت2-2-1

ای خانه دارایی و خزینه ما  است و در اصطم  باه  به معن« ما »و « بیت»ی الما  مرکب از دو وایهبیت
شود و در معنای دوم به مکانی اطمق دو معنی است: در معنای او  اموا  همومی و حکومتی استعما  می

 شود.شود که اموا  همومی در آن نگهداری میمی
قوق دیگران، حهاظات از  حق و پایما  نکردن حگیری به معنای دادن حق به ذیداری در تصمیمامانت    
: 1315مانش،  )خسروآبادی و رضایی هستکاری و مواردی از این قبیل الما  و منابو در اختیار، درستبیت
که وظیهه شرهی، قانونی و اخمقی کلیه الما  ضمن اینداری و حساسیت در قبا  حهظ بیتامانت .(1-23

ها موضوهیت دارد. در حوزة ارز  در کل سازمان یک هنوانبههای دفاهی و نظامی است کارکنان سازمان
های دفاهی و کارکنان شاغل در این زمینه که بیش از هار حاوزة دیگاری باا پاو  و      تممین اقمم سازمان

هاای تاممین   ای برخوردار است. لذا کارکنان حوزهدارند، از اهمیت و حساسیت ویژه سروکارالما  اموا  بیت
. وجاه مضااهش و رهایات آن بایاد نسابت باه اشااهه آن نیاز اقادام کنناد          های نظامی ضمن تدر سازمان

هاای  باا اساتهاده از سیساتم    داری یعنی حساسیت در قبا  حهظ و نگهداری اموا  هماومی ساازمان  امانت
 یمحاور  یهاا ارز ) های پیشرفته انباارداری ساازمانی  های ردیابی محصو  و فناوریاطمهاتی، سیستم
 .(5: 1331 ،فاهیهای دحاکم بر سازمان

 گزاری. خدمت2-2-2

منادی کارکناان   های مامموریتی و ایجااد رضاایت   در همه هرصه سازمانمنت توقو و بیمنظور خدمت بی
گازاران در زمیناه خادمت باه     ترین الگوی خادمت ترین و برجستهشاخ  هنوانبهحضرت هلی)ع(  .هست

-هاای مبتلاش خادمت   ها را بر مبنای هرصاه ن آنتواسبنانی بسیار زیبا و ارزشمند دارد که می خلق خدا

باه هماه ماردم نیکای کان،      »فرمایند: )ع( درباره ارز  کار نیک می. حضرت هلیبندی نمودرسانی دسته
-)شر  نهاج  «کندکارهای نیک برابری نمی یلتفض باارز  هیچ هملی در پیشگاه خداوند سبحان  چراکه

گزاری یعنی یک سازمان نظامی با همه هناصر و اجازایش  دمتخ (.21/352 :1313الحدید، ابیالبمغه ابن
های مالی، معنوی، اقتصادی، و هرگونه همل خیر و کمک ها، کارکنان و مشتریان خود باشددر خدمت رده

گزاری یعنی انجام همل خیر بدون هیچ هبارت دیگر؛ خدمتفرهنگی در حق دیگران را به انجام برساند؛ به
 ی در سازمان.داشتتوقو و چشم

توجه خاص به موضوهاتی مانند تغذیه  یژهوبهای های توسعهتقدم اداره آبرومندانه سازمان بر سایر جنبه    
و پوشاک، تممین اقمم همومی و ضروری با تمکید بر حهظ ظواهر سازمانی و کرامات انساانی کارکناان در    

ازخورد، نظردهی و نظرسنجی از مشاتریان  های بدارد. وجود سیستمراستای این ارز  محوری موضوهیت 
 برای دستیابی به این امر حاوز اهمیت است. 

 محوری. عدالت2-2-3

در  شاونده  یبانیپشتها و نیازهای واقعی هناصر محوری یعنی؛ مبنا قرار دادن حق و رهایت استحقاقهدالت
هاای دانشای و   راواه ساامانه  . دساتیابی باه ایان امار باا طراحای و ا      های سازمانیها و فعالیتگیریجهت
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 پاذیر اسات  انای و تنبیهای امکا  اهاای تشویقا  هاا و سیساتم  گیری از آنداشبوردهای اطمهاتی و گزار 
 .(21: 1331های دفاهی، حاکم بر سازمان یمحور یهاارز )

 است. حضرت هلای)ع( در  شدهاشاره محوریهدالت ةبه مقول وضو بهالبمغه در بسیاری از هبارات نهج    
چشم نگری و یکی را رودررو نگاه کنی یا یکای  مباد که یکی را به گوشه »فرماید: البمغه مینهج 55نامه 

(. در اداماه هماین ناماه کاه باه برخای از       55)ناماه/ « و یکی را با درود و تحیّات  ییگوپاسخرا به اشارت 
رابطه با آن برای کسی قاول  انسته و استثناوی درکارگزاران نگاشته شده است، حضرت هدالت را همگانی د

تا بزرگان به طمو نیهتند و تو را به ساتم بار ضاعیهان     با همگان یکسان با »نشده است و فرموده است: 
 (.55)نامه/« ترغیب نکنند و ناتوانان از هدالت تو ممیوس نشوند

 13ماة  هدالت مبت  قشر خاصی نیست و شامل همگان است. حضارت هلای)ع( در نا   یگردهبارتبه    
اجرای حق را درباره هر که باشد، چه خویشااوند و  : »فرمایندکند و میالبمغه به این موضوع اشاره مینهج

چه بیگانه، هزم بدار و در این کار شکیبایی به خرج بده کاه خداوناد پاادا  شاکیبایی تاو را خواهاد داد؛       
 (.13)نامه/« ، در اجرای هدالت، خویشاوندان و نزدیکان تو را زیان رسدهرچند
 . صداقت2-2-4

. کناد تطابق گهتار و کردار در اتباذ تصمیمات و راهبردهاای ساازمانی مههاوم ایان معیاار را تاداهی مای       
تحویال   چناین ها از تحویل به موقو و کیهیات محصاو  و هام   نظرخواهی از مشتریان، میزان رضایت آن
کننده در نزد مشتری نمایان شاده و  اقت تممینهای اجرایی، صدمحصولی با قابلیت اطمینان باه و گارانتی

 .(21: 1331های دفاهی، حاکم بر سازمان یمحور یهاارز ) روداهتماد مشتری به سازمان باه می
محاور اسات. امیرمؤمناان    هاای ساازمان ارز   صدق و راستی باشد، یکی از نشاانه تصمیمی که از سر     
رهبار  »فرمایناد:  البمغاه مای  نهاج  113چه در خطبة ؛ چنان)ع( همواره به صداقت توصیه نموده استهلی

را باه وحادت تبادیل و اندیشاه خاود را بارای        سبن گوید و پراکندگی مردم یراستبهجامعه باید با مردم 
شود؛ بلکه نیات و کاردار   (. البته صداقت تنها در گهتار خمصه نمی113)خطبه/« پذیرفتن حق آماده گرداند

زباان و د  را  »فرمایناد:  کنناده در میازان صاداقت افاراد دارد. حضارت هلای)ع( مای       فرد نیز نقش تعیین
(. همچنین ریاکاری که هبارت است از هادم تطاابق بااطن و ظااهر، توساط      115)خطبه/« هماهنگ کنید

حضرت نهی شده است. هدم ریاکاری نیز دهلت بر صداقت در نیت، گهتار و رفتاار دارد. حضارت در ایان    
 (.35)خطبه/« شرک است اندک باشد هرچندآگاه باشید ریاکاری و تظاهر، »ید: فرماخصوص می

 . محوریت منافع و مصالح عامه2-2-5

حقوق مردم و کارکنان بر ههده مدیر سازمان است. هر فردی که در  ازجملهمحوریت منافو و مصالا هامه 
یر تصمیمات او هستند متعهد بوده و ، نسبت به افرادی که تحت تمثگیردگیرنده قرار میجایگاه یک تصمیم
، در رابطاه باا انتباا     13نسبت به آنان تصمیم بگیرد. حضرت امیر در ببشای از ناماه    باید با خیرخواهی

-خواهرا که در نظرت، نیکاز لشکریان خود، آن گاهآن»فرماید: فرماندهان لشکر، خطا  به مالک اشتر می

دگاه واضاا اسات کاه براسااس دیا      (.13)ناماه/ « کار برگماار توست، بهها به خدا و پیامبر او امام ترین آن
خواهی فرد نسبت به دیگران، چه خداوناد و اولیااوش و چاه هماوم ماردم، یکای از       )ع(، نیکحضرت هلی
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-، تصمیمات ساازمانی بارای انتباا  تاممین    گیرندهیمتصم هنوانبهفرد  یکارگماربههای مهم در شاخصه

 است. کننده و...یوکننده، تولیدکننده، توز
ورز، همواره های محوریت منافو است. انسان طموورزی یکی دیگر از جنبهاز طرف دیگر پرهیز از طمو    

منافو همومی بارایش اهمیتای    هنوانیچه بهدهد و اقداماتی در جهت تممین منافو شبصی خود انجام می
هاای  از نشاانه »فرمایاد:  وف اسات، حضارت مای   البمغه که به خطبه متقین معرنهج 113ندارد. در خطبة 

رو، در هبادت فروتن، ... در راه هدایت شادمان، پرهیزکنناده از  پرهیزکاران این است که... در توانگری میانه
 (.113)خطبه/« هستورزی، طمو
 جملاه مشاتریان بار مناافو و مصاالا     جیره باید منافو و مصاالا هاماه از  مبتنی بر این ارز  در یک زن    

کاه ماورد انتظاار     شود نهایتاً محصاولی شبصی برتری داده شود. در نظر گرفتن منافو مشتریان باهث می
-ها برسد. رسیدن به چنین ارزشی در پرتو خریدهای مجازی مشتریان در سامانهدست آنمشتریان است به

 پذیر است.ها، نظرخواهی از مشتریان در تممین و تولید محصو  نهایی امکان
یکای از   هناوان باه « مصاالا هاماه  محوریات مناافو و   »کند که مقولاة  ین بیانات آشکارا مشب  میا    

 شود. قرارگرفتهاسممی، باید همواره در تصمیمات و انتبابات سازمانی مدنظر  -معیارهای ارزشی
 

 در تحقیق مورداستفادهاسالمی  -گیری معیارهای ارزشی: شکل2جدول 

کد 

 معیار

های ارزش

 محوری
 محققان البالغه و قرآنهجن

A1 داریامانت 
ها نامه ؛51،15،111، 111 یهاالبمغه )خطبهنهج

 (51، 111، 332 هایحکمت ؛13،1،35،51،21،13

و  )مرزوقی -(1315 و رضایی منش، )خسروآبادی
 ،)فقاهتی -(2112کی، گرنت و مک) -(1315 همکاران،
 و لطانی)س -(1315 و همکاران، )یعقوبی -(1311

- (1315 ،تمشان و )جویمی -(1315 ،صمدانیان
های دفاهی، حاکم بر سازمان یمحور یهاارز )

1331) 

A2 گزاریخدمت 

 111 نحل؛ آیه سوره 11 کهش؛ آیه سوره 31 قرآن )آیه
 بقره؛ آیه سوره 1 بقره؛ آیه سوره 11 بقره؛ آیه سوره
البمغه نهج -بقره( سوره 25 بقره؛ آیه سوره 151

 (51ی ؛ نامه211، 232، 25)کلمات قصار:

 –(1315 و همکاران، )آقایی -(1315)مرزوقی و همکاران، 
های دفاهی، حاکم بر سازمان یمحور یهاارز )

1331) 

A3 محوریهدالت 

؛ 13، 1، 31،11، 55، 11، 11 یهاالبمغه )نامهنهج
 ؛113، 135، 131، 215، 121، 113، 11 هایخطبه
 سوره 31ی قرآن )آیه -(135، 351، 31های حکمت

 سوره 133تا  131هود؛ آیات  سوره 31و  35 اهراف؛ آیه
 (شعراء

)مرزوقی و  -(1315منش، )خسروآبادی و رضایی
)یعقوبی  -(2112کی، )گرنت و مک -(1315همکاران، 

 (1311 مکاران،و ه وزیریهسکری ) -(1315و همکاران، 
-ارز ) -(1315 و تمشان، )جویمی (1315 ،نعمتی و بین)جهان

 (1331های دفاهی، حاکم بر سازمان یمحور یها

A4 صداقت 

های البمغه )خطبهنهج -توبه( سوره 111 قرآن )آیه
113 ،113 ،115 ،113 ،35 ،115 ،15 ،111 ،155 ،
 های؛ حکمت51، 25، 53 ،13 یها؛ نامه111، 113
513 ،131 ،31 ،51) 

 -(1315)مرزوقی و همکاران،  -(1315خسروآبادی و رضایی منش، )

)جویمی  -(1315)سلطانی و صمدانیان،  -(2112کی، )گرنت و مک

 (2113)لو،  -(1313 ،)شهابی - (1315و تمشان، 

A5 
محوریت منافو و 
 مصالا هامه

 یهاالبمغه )خطبهنهج -نحل( سوره 11 قرآن )آیه
های ؛ حکمت13، 31، 31 یهانامه ،115، 35، 111
211 ،2 ،121) 

)مرزوقی و  -(1315منش، )خسروآبادی و رضایی
)جویمی  -(2112کی، )گرنت و مک -(1315همکاران، 
 (1315و تمشان، 
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ای غلبه بر محیط پرآشاو   های اسممی برهای یک سازمان ارزشی را براساس آرمان(، مؤلهه1شکل )    
محاوری،  گزاری، هادالت داری، خدمتشامل امانت بیرونی و دستیابی به جو مطلو  درونی در پنج شاخصه

 دهد.صداقت و محوریت منافو و مصالا هامه نشان می
 

امانتداری

عدالت 
محوری خدمتگزاری

صداقت

محوریت 
منافع و 
مصالح عامه

سازمان 
ارزش محور

 
 قیق حاضردر تح البالغههای اسالمی از دیدگاه قرآن و نهج: الگوی ارزش1شکل 

 

 . جامعه و نمونه آماری2-3

است کاه   ولین شرکت پشتیبانی ایثارؤجامعه آماری تحقیق شامل معاونین، مدیران ارشد، کارشناسان و مس
آشنا با حوزة تممین اقمم همومی در یک سازمان دفاهی هساتند. بار ایان اسااس بارای روایای و پایاایی        

 21ها بین کل خبرگان جامعه آماری )یسات زوجی، پرسشنامههای مد  پیشنهادی، معیارها و مقاپرسشنامه
 پرسشنامه بازگشت داده شد. 11نهر( توزیو شد که تعداد 

 . مدل تحقیق2-4

-های اسممی اراوه میکنندگان بر اساس ارز ( مدلی برای ارزیابی تممین2در این قسمت همانند شکل )

نندگان( در سطا او ، معیارهای ارزشی در سطا دوم و کممین، هدف )تعیین اوزان تموردنظرشود. در مد  
 گیرند.کنندگان اقمم در سطا سوم قرار میتممین
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ت     او ان ت م    نن  ان: ه  

عدالت 
محوری 

خدمت 
گزاری 

امانت داری 
محوریت منافع و 
مصالح عامه

صداقت

ف ل ر بل ا ست  ل
تابان 
است  

است   
ت ان  ا  ا ت  

او ان مناس  ت م    نن  ان

تابان 
است  

 ال   ما 
ت ان  ا  ست 

   ال  ان  

ا ا   ا   ن ت   با  پ   ن ت 

 : مدل پیشنهادی برای تعیین اوزان2شکل 

 

 . روایی و پایائی مدل2-5

نباخ استهاده شد و پس از پس از توزیو پرسشنامه برای تعیین میزان پایاوی آن از تکنیک ضریب آلهای کرو

 آمد. دستبهانجام محاسبات هزم مقدار ضریب آلهای کرونباخ مطابق جدو  زیر 
 

 کرونباخ یآلفا: 3جدول

 ت  ا  پ سشنامه آلفای   ونباخ

15/1 11 

 

 ( استهاده شاد کاه نتاایج   CVRپرسشنامه از رو  ضریب نسبی روایی محتوا ) ییرواسنجش  منظوربه    
 پرسشنامه است. ییرواحاکی از تمیید  آمدهدستبه
 

(1) 𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝐸 −

𝑁
2

𝑁
2

 

 

تعاداد کال    Nاناد و  ضاروری پاساخ داده   ةتعداد متبصصاانی اسات کاه باه گزینا      nE(،1فرمو  )در     
 متبصصان است.
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 . ارائه مطالعه موردی2-6

-شمار مای های اصلی مدیران سازمان بههدغدغ هنوانبهمساولی که همواره  ازجملههای دفاهی در سازمان

یک سازمان نظاامی   هنوانبهشرکت پشتیبانی ایثار ها است. رود؛ موضوع تممین و توزیو اقمم همومی رده
کننادگانی کاه   از باین تاممین   . در این پژوهش، قرار اسات کنددر زمینه تممین کاههای خانگی فعالیت می

های اساممی انتباا  شاود.    با توجه به ارز  ای مناسبکنندهتممین ها در ارتبا  است،شرکت ایثار با آن
-قارار مای   یموردبررسا گاز صانعتی  اجاقپز صنعتی و ، کبا یخانگ یبچا برای این منظور سه محصو  

 شود.کننده در نظر گرفته میگیرند و برای هر محصو  پیشنهادی شرکت ایثار، سه تممین
و تکنیک تحلیل سلساله   Expert Choiceافزار ها با استهاده از نرمداده وتحلیلدر این تحقیق، تجزیه    

 شود.مراتبی صورت گرفته است که در ادامه مراحل آن توضیا داده می

 کنندگان اقالم عمومیهای پیشنهادی برای تعیین اوزان تأمین. گزینه2-7

کنندگان ومی برای شرکت ایثار، تممینطور که در قسمت قبل نیز توضیا داده شد، در زمینة اقمم همهمان
آورده شاده   کنندگان باه تهکیاک هار محصاو     از تممین یفهرست(، 5) کنند. در جدو مبتلهی فعالیت می

 است.
 

 ها در تأمین اقالم عمومیکننده: تأمین4جدول 

 کنندة محصولتأمین کنندهکد تأمین محصول کد محصول کنندهتوزیع

 شرکت پشتیبانی ایثار

B1 یبچا  خانگی 

B11 فیلور 

B12 بلر 

B13  ایستکو 

B2 گاز صنعتیاجاق 
B21 تابان استیل 

B22 تیان گاز 

B23 استیل کاکتوس 

B3  صنعتی پزکبا 

B31 تابان استیل 

B32 تیان گاز 

B33 خمق دما گستر 

 

 ها. مقایسات زوجی معیارها و گزینه2-8

ت زوجی و تمثیر معیارها با در نظر گارفتن ساطو  بااهی شابکه و ارتباطاات داخلای       های مقایساماتریس
اساس تعریاش سااهتی،   ها برآورد. این وزن به دستها وزن هناصر را تا بتوان به کمک آن شودتشکیل می

هاا  آن دودوبه. برای تعیین ضریب اهمیت معیارها، کند)اهمیت مطلق( تغییر می 1)اهمیت یکسان( تا  1از 
تر است داری مهمکنندگان معیار امانتبرای تعیین اوزان تممین مثا هنوانبهکنیم. را با یکدیگر مقایسه می

ارجحیات معیارهاا را نسابت باه یکادیگر       ،1تا  1دهنده با در نظر گرفتن یک مقدار بین یا صداقت؟ پاسخ

گهتاه شاد تعیاین     چهآنها مطابق ضریب اهمیت گزینه . با تعیین ضریب اهمیت معیارها،کندمشب  می
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و تکنیاک تحلیال سلساله     Expert Choiceافازار  نارم در  ماوردنظر مقادیر  واردکردنسپس با  شود.می
برای این کار از اصل ترکیاب سلساله مراتبای    آید. می به دست موردنظر هایو گزینه مراتبی، وزن معیارها

ها در تماامی ساطو  سلساله مراتبای     ن همه قضاوتکه منجر به یک بردار اولویت با در نظر گرفت ساهتی
 .شود، استهاده خواهد شدمی

 

=∑ 𝑊𝑘𝑔𝑖𝑗
𝑛
𝑘=1 امتیاز نهایی )وزن( گزینهj 

 

 که در آن:
𝑊𝑘:  ضریب اهمیت معیارk 

𝑔𝑖𝑗 :متیاز گزینه اj   د ارتبا  با زیرمعیارi 
هاا و  مقایساات زوجای، محاسابه شااخ  ساازگاری وزن      همیشه باید در نظر داشت که بعد از انجاام     

 Expertافازار  مقایسات ضروری است. نرخ ناسازگاری هر مااتریس مقایساه زوجای، باا اساتهاده از نارم      

Choice اگار  اسات، اماا   قباو  قابال  قضااوت  باشد ترکوچک 1/1 از نرخ سازگاری اگر ،شودمحاسبه می 

 .(31-0: 0831)محمدی لرد،  کرد یدنظرتجد در آن باید و ستنی قبو قابل قضاوت باشد 1/1از  تربزرگ

 . مقایسات زوجی معیارها نسبت به هدف2-9

اسااس  کننادگان بر نسبی معیارها نسبت باه هادف )تعیاین اوزان تاممین    در این قسمت اهمیت و ارجحیت 
(، 3(، متوساط ) 5اد )(، زیا 1) یااد ز یلیخکنندگان با یکی از متغیرهای زبانی )ارزشی( برای تممینمعیارهای 

شاود.  پز صنعتی تعیین مای گاز و کبا ، اجاقیخانگ یبچا (( برای هر سه محصو  1) کم یلیخ(، 2کم )
 ( آورده شده است.3نتایج این قسمت در جدو  )

 

 کنندگانتأمینمقایسات زوجی معیارهای ارزشی نسبت به هدف برای : 5جدول 

 

 ها نسبت به معیارهاقایسات زوجی گزینه. م2-11

)رویکردهای سازمان برای تممین اقمم همومی( نسبت باه هار معیاار     شدهمطر های در این مرحله، گزینه
 ازآنجاکاه گاز صنعتی( با یکدیگر مقایسه شده است. پز و اجاقبرای هر سه محصو  )یبچا  خانگی، کبا 

است، در این  شدهگرفتهای خاص در نظر کنندهشتیبانی ایثار تممینشرکت پ برای هر محصو  در مجموهه
(، زیاد 1ها نسبت به معیارها با یکی از متغیرهای زبانی )خیلی زیاد )قسمت اهمیت و ارجحیت نسبی گزینه

کنندگان بر ارزیابی تأمین

 های ارزشیاساس معیار
A1 A2 A3 A4 A5 

میانگین 

 هندسی
 وزن

A1 1 11/1 5/1 1/1 33/1 33/1 115/1 

A2 35/1 1 31/1 11/1 11/1 311/1 152/1 

A3 53/1 11/2 1 15/1 15/1 131/1 225/1 

A4 11/1 51/1 32/1 1 11/1 111/1 215/1 

A5 21/1 55/1 13/1 51/1 1 152/1 225/1 

IR 15/1 151/1 1 
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پاز  گااز و کباا   ، اجااق یخاانگ  یبچا (( برای هر محصو  شامل: 1) کم یلیخ(، 2(، کم )3(، متوسط )5)
 تعیین شد.( 21( تا )5در جدو  )جداگانه  طورهبصنعتی 
 :باشد یخانگ یخچالمحصول اگر ها نسبت به معیارها مقایسات زوجی گزینهالف( 

 

 داریکنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار امانتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه6جدول 

 وزن میانگین هندسی B11 B12 B13 داریامانت

B11 1 1 1 1 333/1 

B12 1 1 1 1 333/1 

B13 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 
 

 گزاریکنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار خدمتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه7جدول 

 وزن میانگین هندسی B11 B12 B13 گزاریخدمت

B11 1 1 1 1 333/1 

B12 1 1 1 1 333/1 

B13 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 
 

 محوریکنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار عدالتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه8 جدول

 وزن میانگین هندسی B11 B12 B13 محوریعدالت

B11 1 1 1 1 333/1 

B12 1 1 1 1 333/1 

B13 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 
 

 به معیار صداقت کنندگان اقالم عمومی( مربوطها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه9جدول 

 وزن میانگین هندسی B11 B12 B13 صداقت

B11 1 1 1 1 333/1 

B12 1 1 1 1 333/1 

B13 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 
 

 کنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار محوریت منافعها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه11جدول 

 وزن دسیمیانگین هن B11 B12 B13 محوریت منافع و مصالح عامه

B11 1 1 1 1 333/0 

B12 1 1 1 1 333/0 

B13 1 1 1 1 333/0 

IR 0 3 1 
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 باشد: گاز صنعتیمحصول اجاقاگر ها نسبت به معیارها مقایسات زوجی گزینهب( 
 

 داریکنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار امانتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه11جدول 

 وزن میانگین هندسی B21 B22 B23 داریامانت

B21 1 1 1 1 333/0 

B22 1 1 1 1 333/0 

B23 1 1 1 1 333/0 

IR 0 3 1 
 

 گزاریکنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار خدمتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه12جدول 

 وزن میانگین هندسی B21 B22 B23 گزاریخدمت

B21 1 2 1/1 1 311/1 

B22 1/1 1 1/1 531/1 115/1 

B23 2 2 1 131/1 513/1 

IR 11/1 211/3 1 
 

 محوریکنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار عدالتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه13جدول 

 وزن میانگین هندسی B21 B22 B23 محوریعدالت

B21 1 1 1 1 333/1 

B22 1 1 1 1 333/1 

B23 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 
 

 کنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار صداقتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه14جدول 

 وزن میانگین هندسی B21 B22 B23 صداقت

B21 1 1 1 1 333/0 

B22 1 1 1 1 333/0 

B23 1 1 1 1 333/0 

IR 0 3 1 
 

 یت منافعکنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار محورها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه15جدول 

 وزن میانگین هندسی B21 B22 B23 محوریت منافع و مصالح عامه

B21 1 1 1 1 333/1 

B22 1 1 1 1 333/1 

B23 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 

 

 

 



 88           7931تان تابس، دومالبالغه، سال ششم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

 باشد: پز صنعتیمحصول کباباگر ها نسبت به معیارها مقایسات زوجی گزینهج( 
 

 داریم عمومی( مربوط به معیار امانتکنندگان اقالها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه16جدول 

 وزن میانگین هندسی B31 B32 B33 داریامانت

B31 1 1 1 1 333/1 

B32 1 1 1 1 333/1 

B33 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 
 

 گزاریکنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار خدمتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه17جدول 

 وزن یانگین هندسیم B31 B32 B33 گزاریخدمت

B31 1 2 1/1 1 311/1 

B32 1/1 1 1/1 531/1 115/1 

B33 2 2 1 131/1 513/1 

IR 11/1 211/3 1 
 

 محوریکنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار عدالتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه18جدول 

 وزن میانگین هندسی B31 B32 B33 محوریعدالت

B31 1 1 1 1 333/1 

B32 1 1 1 1 333/1 

B33 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 
 

 کنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار صداقتها )تأمین: مقایسه زوجی گزینه19جدول 

 وزن میانگین هندسی B31 B32 B33 صداقت

B31 1 1 1 1 333/1 

B32 1 1 1 1 333/1 

B33 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 
 

 کنندگان اقالم عمومی( مربوط به معیار محوریت منافعها )تأمینزینه: مقایسه زوجی گ21جدول 

 وزن میانگین هندسی B31 B32 B33 محوریت منافع و مصالح عامه

B31 1 1 1 1 333/1 

B32 1 1 1 1 333/1 

B33 1 1 1 1 333/1 

IR 1 3 1 

 

 و انتخاب گزینه برتر کنندگانتعیین اوزان تأمین. 2-11

-توان در ماورد تعیاین اوزان تاممین   ها و نرما  کردن آنها، میا در اختیار داشتن وزن گزینهدر این مرحله ب

( )مرباو  باه امتیااز نهاایی هار گزیناه(       1-2گیری نمود که با استهاده از معادله بباش ) کنندگان تصمیم
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( مرباو  باه   B23)کااکتوس  ( و اساتیل B22گااز ) کننده تیاندو تممینامتیاز  شود. برای نمونهمحاسبه می
( 5کنیم )با استهاده از جاداو  ) به طریق زیر همل می B22، B23 امتیاز گزینهگاز صنعتی، محصو  اجاق

 ((:11تا )
 

𝑊𝐵22 = 0.174 ∗ 0.333 + 0.162 ∗ 0.196 + 0.224 ∗ 0.333 + 0.214 ∗ 0.333 + 0.226 ∗ 0.333 =
0.3108  
 
𝑊𝐵23 = 0.174 ∗ 0.333 + 0.162 ∗ 0.493 + 0.224 ∗ 0.333 + 0.214 ∗ 0.333 + 0.226 ∗ 0.333 =
.3589  

 

هاا در شارکت   کننادگان بار اسااس وزن   بنادی تاممین  رتبه Expert Choiceافزار نتایج حاصل از نرم    
 است. مشاهدهقابل( 21پشتیبانی ایثار نیز در جدو  )

 

 کننده اقالم در شرکت پشتیبانی ایثارها توسط تأمین: میزان پایبندی به ارزش21جدول 

 

توان در مورد انتبا  گزینه برتر نظر داد؛ بنابراین با توجه ها میدر نهایت با در اختیار داشتن وزن گزینه    
ترین اهمیت را در انتبا  و تعیین (، بیشA5صالا هامه )آمده، معیار محوریت منافو و م به دستبه اوزان 
-(، خدمتA1داری )(، امانتA4(، صداقت )A3محوری )کنندة ارزشی دارد و معیارهای هدالتوزن تممین

 گیرند.های بعدی قرار میدر رتبه ترتیب به( A2گزاری )

اکی از آن است کاه بارای محصاو     در مورد گزینه برتر ح Expert Choiceافزار نتایج حاصل از نرم    
در اینجا به دلیال   .کنندة خود هقد قرارداد داشته باشدتواند با هر سه تممینشرکت ایثار می ،یخانگ یبچا 

باا وزن   کااکتوس  یلاسات  ،گاز صانعتی برای محصو  اجاق تساوی اوزان انتبا  یک گزینه مدنظر نیست.
در  311/1باا   گااز تیاان و  331/1باا   اساتیل تاباناست و ترین وزن را به خود اختصاص داده ، بیش311/1
، 311/1گساتر باا   دماا پز صنعتی شرکت خمقگیرد. همچنین در زمینه تممین کبا های بعدی قرار میرتبه
 های او  تا سوم قرار گرفتند.به ترتیب در رتبه 311/1با  گازتیانو  331/1با  استیلتابان
 

 کنندهأمینت کنندهتوزیع محصول
 کنندهأمینوزن نهایی ت

 نرخ ناسازگاری های اسالمیارزش

 شرکت پشتیبانی ایثار یبچا  خانگی

 333/1 فیلور

IR= 11/1  333/1 بلر 

 333/1 ایستکو 

 شرکت پشتیبانی ایثار گاز صنعتیاجاق

 33/1 استیلتابان

IR= 11/1  311/1 گازتیان 

 311/1 کاکتوساستیل

 شرکت پشتیبانی ایثار پز صنعتیکبا 

 33/1 استیلتابان

IR= 11/1  311/1 گازتیان 

 311/1 گستردماخمق
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 گیرینتیجه. 3

هاای  کننادگان اقامم مبتنای بار ارز     بندی تاممین شناسایی و رتبه»اصلی تحقیق که براساس هدف . 1
های مارتبط باا موضاوع ماورد ارزیاابی قارار گرفات.        ست، یافتها« البمغهاسممی از منظر قرآن و نهج

شارکت  توسط خبرگان معرفی شد و چاارچو  پیشانهادی باا کماک خبرگاان       موردنظرکنندگان تممین
، ایثاار  شارکت های محوری در موفقیات  مورد تمیید قرار گرفت. با توجه به اهمیت ارز  پشتیبانی ایثار
، «صاداقت »، «گازاری خادمت »، «داریامانات »هامل  1های متعدد در این زمینه، تعداد پس از بررسی

 انتبا  شد و مورد تمیید خبرگان قرار گرفت. «محوریهدالت»و  «محوریت منافو و مصالا هامه»
-های صورت گرفته توساط نارم  در قالب یک مطالعه موردی اراوه شد و پس از ارزیابی موردنظر تحقیق. 2

اهمیت زیادی برای  «محوریت منافو و مصالا هامه»، نتایج نشان داد که معیار Expert Choice افزار
یاک   هر فردی کاه در جایگااه   شودباهث می محوریت منافو و مصالا هامهدارد.  شرکت پشتیبانی ایثار

معیاار   گیرد، نسبت به افرادی که تحت تمثیر تصامیمات او هساتند متعهاد شاود.    گیرنده قرار میتصمیم
 هناوان باه لجساتیک   ةدارای حساسیت باهتری است و از نظر خبرگان حاوز  شرکت ایثاردیگری که در 

حق و  قرار دادن مبنااست.  محوریهدالت، شدهشناختهیکی از مؤثرترین معیارها نسبت به سایر معیارها 
هاای ساازمانی،   ها و فعالیات گیریشونده در جهتها و نیازهای واقعی هناصر پشتیبانیرهایت استحقاق

است. پس شرکت ایثار ترین معیارها برای ، یکی از مهممحوریحوزة هدالتهواملی است که در  ازجمله
 های بعدی قرار گرفتند.در رتبه« گزاریخدمت»و « داریامانت» ،«صداقت»از آن معیارهای 

-، گزینهExpert Choiceافزار های پیشنهادی با توجه به معیارها و نتایج نرمگزینه در پایان با مقایسه. 3

ها باه شار  زیار    انتبا  گردید که نتایج آن شرکت پشتیبانی ایثارهای برتر با توجه به هر محصو  در 
 است:

، در زمینه تولید و تممین یبچا  خانگی فیلور، بلر و ایستکو برای سه شرکت،  آمدهدستبهاوزان  .3-1
کننده برای تاممین محصاو    تواند از هر سه تممینشرکت ایثار در این زمینه میحاکی از آن است که 

 خود استهاده کند
تارین وزن را باه خاود    بایش  کااکتوس  یلاسات گاز صنعتی، شارکت  در زمینه تولید و تممین اجاق .3-2

 گیرند.های بعدی قرار میدر رتبه گازتیاناستیل و تابان ،د، در این زمینهاختصاص دا
هاای او  تاا   در رتباه گاز استیل و تیانتابانگستر، دماهای خمقپز صنعتی، شرکتدر زمینه کبا  .3-3

 سوم قرار گرفتند.
باا در نظار    ماوردنظر وضاوع  توان برای موتحلیل پرسشنامه، مطالعات آتی را مییهتجزبا توجه به روند     

گرفتن سایر محصوهت در محل مطالعه موردی و برای سایر مواردی که به تکمیل پرسشنامه نیااز دارناد،   
 گیری با یکدیگر مقایسه کرد.های تصمیمرا با انواع رو  موردنظرتوان نتایج انجام داد. همچنین می
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