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Role of the Islamic Value System in the Correct Implementation of 
the Policies of the Forensic Medicine Organization

[1] Islamic management (principles, foundations, concepts, and models) [2] Islamic 
management [3] An attitude on Islamic management [4] Introduction to prerequisites for 
Islamic management: The lesson of Master Muhammad Taqi Mesbah Yazdi [5] An overview 
of the country’s forensic medicine organization [6] Public policy implementation: A study of 
the role of rationality in the policy development stage [7] Decision-making and determination 
of government policy [8] Designing a pathology of public policy implementation in Iran [9] 
Understanding the role of individual and social values of managers in the implementation 
of approved policies in iranian government organizations [10] Honesty compared to 
transparency in the Islamic market [11] Foundations and philosophy of Islamic management 
[12] The general characteristics of management in the eyes of Islam [13] Specializations 
and conditions that should exist in a manager from the Islamic point of view: A view on 
management in Islam [14] Fourth judicial development plan (2017-2021) [15] Compliance 
of the fourth judicial development plan with the legal obligations of the sixth five-year 
development plan and the permanent provisions [16] General policies of resistance 
economy [17] A comparative study of the principles of Islamic management and modern 
management with a study of the life of Imam Ali (AS) research [18] Identifying barriers to 
the implementation of entrepreneurship and innovation policies in the development 
programs of the Islamic Republic of Iran [19] The First National Conference on Modern 
Research in Iran and the World in Psychology and Educational Sciences, Law and Social 
Sciences, Shiraz, 2017 [20] Analysis of the role of values in management; A step in the 
theorizing of Islamic management [21] Value system in Islamic management and other 
schools [22] Iranian Islamic model of implementing the cultural Mashhad line of our country 
and its comparative comparison with some existing internal and external models

Aims The foundation of the legal or scientific system governing organizations’ management 
is the theories and rules of the school of Islamic management. This study aimed to explain the 
role of Islamic values in the better and more correct implementation of the forensic medicine 
organization’s policies. 
Instrument & Methods The present study is a descriptive and correlational study conducted 
by survey method. The study’s statistical population was physicians and non-physicians of 
Ardabil, Chaharmahal and Bakhtiari, Tehran, Ilam, and South Khorasan provinces. Sampling 
was done by cluster method and data analysis using descriptive and inferential statistics 
(correlation test and structural equation modeling) through Amos 23 and SPSS 23 software.
Findings The components of responsibility, competitiveness and overtaking, honesty, respect 
for others, inner interest in values and norms, empathy with people and loyalty, observance 
of justice and fairness, especially the dimension of justice and fairness, had an impact on the 
better and more correct implementation of medical organization policies.
Conclusion The Islamic value system affects the better and more correct implementation of 
the forensic organization’s policies. 
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 دهیچک

و  اتیها، نظرسازمان تیریحاکم بر مد یعلم ای یقانون ستمیس یربنایزف: اهدا

های نقش ارزش تبیینن پژوهش یاهدف  .است یاسالم تیریقواعد مکتب مد

 . بودهای سازمان پزشکی قانونی خط مشیتر اجرای بهتر و صحیح دراسالمی 

به روش  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است کهها: ابزار و روش

، کارشناسان پزشک و غیرپزشک پژوهش آماری جامعه پیمایشی انجام شد.

. بودند جنوبی بختیاری، تهران، ایالم، خراسان و اردبیل، چهار محال هایاستان

ها با استفاده از روش آمار وتحلیل دادهای و تجزیهگیری به روش خوشهنمونه

یابی معادالت ساختاری) از توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی و مدل

 انجام شد.  SPSS 23و  Amos 23افزارهای طریق نرم

، بودنصادقگیری، طلبی و سبقترقابت، پذیریمسئولیتهای مولفهها: یافته

 با مردم و همدردی، ها و هنجارهاارزش عالقه درونی به، احترام به دیگران

اجرای  در، عدالت و انصافالخصوص ُبعد علی و انصاف لعد، رعایت وفاداری

 های سازمان پزشکی قانونی تاثیر داشتند. خط مشیتر بهتر و صحیح

 هایمشی خطتر اجرای بهتر و صحیح دراسالمی،  ارزشی نظامگیری: نتیجه
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 مقدمه

ساز تاریخ حیات ترین دین الهی، سرنوشتعنوان کاملاسالم به

هست. در این راستا موضوع مدیریت اسالمی از  بشری بوده و

ای برخوردار است که بررسی دقیق و همه جایگاه و اهمیت ویژه

دلیل گستردگی ابعاد و ماهیت آن، کار ساده و آسانی جانبه به

خواهند در مسند مدیریت نیست. این موضوع برای کسانی که می

ریت از دیدگاه تر است؛ زیرا مدیکار کنند، جایی بس مهم و دشوار

عنوان عنوان امانت الهی مطرح است و مدیران بایستی بهاسالم، به

 .[1]خلیفه اهللا به انجام امور بپردازند

نظریات و قواعد مکتب مدیریت اسالمی، زیربنا و سیستم قانونی 

دهند. هنر ها، روبنا را تشکیل مییا علمی حاکم بر مدیریت سازمان

ت که بتواند این توازن و تعادل بین مدیر اسالمی هم بر این اس

تعالی و تولید را در صحنه زندگی اجتماعی سازمان چه در درون و 

چه در بیرون حفظ کند. در حقیقت مدیریت مکتبی (اسالمی) 

ها، در درون سازمان برای تعالی و مدیریتی است بر نوع انسان

 . [2]تکامل معنوی و مادی آنان

به یک سلسله از اعتقادات و واقعیات دنبال بینش انسان نسبت به

شوند. از هایی در وی برانگیخته میجهان هستی، گرایش و میل

پیوستن این بینش و گرایش برخاسته از آن، همانضمام و به

گیرد. ارزش نیز به نوبه خود، منشا مفهومی به نام ارزش شکل می

در شود که انسان کنش اختیاری در انسان است. ارزش موجب می

هنگام عمل، چیزی را برگزیند. در حقیقت آنچه شکل کنش فرد را 

هایی است که آنها را دهد، ارزشسازد و به فعل او جهت میمی

هایی است که ها و گرایشها بینشپذیرفته است. منشا این ارزش

ها هر نظامی بر پایه یک سلسله ارزش. سازدزیربنای آنها را می

ها در آن نظام، بر محور ه فعالیتاستوار گشته است که کلی

گیرد و بار الزم تقدس و مطلوبیت را های مورد نظر شکل میارزش

عنوان نظام جامع که ریشه در فطرت انسان کند. اسالم بهپیدا می

شود، به انسان با دید عمیق دارد و از سرچشمه وحی سیراب می

کمال  ای است که سعادت ونگرد و دارای نظام ارزشی ویژهمی

ها و نظام نخست باید به ارزش. [3]نمایدانسان را تضمین می

ارزشی، آگاهی کامل داشت تا بتوان با تطبیق افراد و افعال بر آن 

نظام ارزشی اسالم از ها، مقدار مطلوبیت را تعیین کرد. ارزش

ی همچون فراگیری و شمول، انسجام درونی و ثبات، یهامالک

ها، حسن فاعلی و فعلی و کیبی از مالکتر  پذیری عقالنی،تبیین

 . [4]داشتن برخوردار استمراتب

سازمان پزشکی های و اجرای خط مشیگذاری سابقه سیاست

ریزی در گستره ملی آن نیست. جدا از سابقه برنامه، قانونی کشور

همان سازمان پزشکی قانونی کشور، های خط مشیاجرای در واقع 

های اند. سیاستهای توسعهبرنامهمواد و بندهای ذکرشده در 

ساله اول تا ٥های توان در برنامهرا میسازمان پزشکی قانونی کشور 

انداز پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم

گذاران و خط مشیدر سازمان پزشکی قانونی، جستجو کرد.  ١٤٠٤

ی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونبه  مجریان خط مشی باید

اداری،  نظام کلی هایقضایی، سیاست توسعههای برنامه، کشور

، اقتصادی توسعههای برنامههای سیاست ،اندازاسناد چشم

های اقتصاد ایران، سیاست اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

های اصالح نظام اداری، قانون مدیریت خدمات مقاومتی، برنامه

پزشکی قانونی  سازمانزه امروکشوری توجه ویژه داشته باشند. 

 و پزشکی امور انجام: از اندعبارت خود کهی هافعالیت

آزمایشگاهی و  و تشخیصی امور انجام، بالینیهای کارشناسی

 کارآمدهای نیرو از گیریبهره بارا  پژوهشی و آموزشی هایفعالیت

سرعت ، صحت، دقت، نوینهای فناوری از استفاده با متخصص و
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 ارایه مردم تکریم و عدالت به نیل برای علمی اصول با و منطبق

 .[5]نمایدمی

سازی دینهنهامعیار:  ١٧ شاملاداری،  نظام کلی هایالف) سیاست

 و انسانی کرامت و اسالمیی هاارزش بر مبتنی سازمانی فرهنگ

 و معیارها اجتماعی، بهبود و انسانیهای سرمایه به نهادنارج

 نیروی جذب منظوربه انسانی منابع گزینش هایروش روزآمدی

 زمینه ایجاد، اسالمی اخالق بر مبتنی، شایسته و متعهد انسانی

 کاری، انضباط وجدانسازی نهادینه، منابع انسانی معنوی رشد

جویی، داری، صرفهکنترلی، امانت خود اجتماعی، فرهنگ

 رشد و اداری نظام سالمت المال، ارتقایبیت حفظ و زیستیساده

 و قانونی فرآیندهای اصالح طریق از آن در اخالقی هایارزش

 فرهنگ گرایی، اشاعهقانون ،فرهنگی امکانات از گیریاداری، بهره

 برخورد از اجتناب و اجتماعی، پاسخگویی و اداریپذیری مسئولیت

 هایارزش بر ابتناء ، باهافعالیت کلیه در فردی وای سلیقه

 تنقیح و تنظیم در روزآمدی و شفافیتمحوری، اسالمی، عدالت

 نظر است.  مد اداری مقررات و قوانین

، ها: ارزشمعیار ١٤ شاملقانونی،  پزشکی های سازمانب) سیاست

 کاری، ارتقای وجدان وپذیری ای، مسؤولیتحرفه اخالق رعایت

اسالمی،  شئونات، اخالق نوآوری، رعایت و مستمر کیفیت، ابتکار

محوری، رجوع، عدالتارباب اداری، تکریم مقررات و قوانین رعایت

 میان شایسته جهانی، ارتباط علمی، رویکرد استانداردهای رعایت

 در خدمات کارکنان، ارایه علمی کارکنان، ارتقای و مسئوالن

ایمن،  و سالم، صمیمی کاری ممکن، محیط زمانترین کوتاه

ای ههمکاری ساالری، ارتقایشایسته ای،حرفه مصونیت

  .است گرفته قرار نظر مد بخشیبرون و بخشیدرون
 فرآیند خط مراحلترین بغرنج از یکیها: کردن خط مشیاجراج) 

 خط یک پیامدهای و اثرات حقیقت در. است عمومی گذاریمشی

 نامناسب اجرای و پیونددمی وقوع به آن اجرای واسطهبه مشی

 خط انتظار مورد اثرات به رسیدن برای را امیدها مشی، تمام خط

 مشی، شاید خط اجرای .[6]بردمی بین از شدهتدوین مشی

 از آن اساس بر که است مشی خط یک فرآیند از بخش ترینمهم

 درآوردنگردش به حتی یا طرح یا برنامه یک درآوردنفعل به قوه

آن،  در که فرآیندی از است اجرا عبارتاست.  الگوریتم یک

 کهای مرحله. شوندمی گذاشته اجرا بهها مشی خط یاها برنامه

 برای توان مرزینمی. شوندمی عملی هاچگونهطرح دهدمی نشان

 . [7]نمود سیمتر  آنها کامل جدایی

شود و معموًال شدن یک خط مشی آغاز میاجرا پس از قانونی

هایی متولی نماید که چه سازمان یا سازمانقانون، مشخص می

اجرای خط مشی هستند و چه فردی یا سازمانی باید خط مشی را 

 در از تصویب شده، پستدوین هایمشی خط از برخیاجرا نماید. 

 راآنها  از مجریان، بسیاریو  شده مواجه ناکامی با اجرا مرحله

عملیاتی  اصالً  را آن از بخشی یا کرده ناکارآمد اجرا و ناقص طوربه

 و بوده ناموفق موارد ها در برخیمشی خط اجرای. کنندنمی

 آنچه با اجرایی مشی موارد، خط برخی در. نیست بخشرضایت

 چرخه بر اساس دارد. معناداری و اساسی تفاوت شده، تدوین

 که گریمداخله شرایط و بستر و عوامل مشی خط اجرای نامناسب

مشی،  خط ناموفق اجرای شود، پیامدمی به آن توسل به منجر

 مجری و گذارخط مشی اعتبار دیدنآسیب و عمومی اعتماد سلب

 .[8]است
 اصول و ضوابط مدیریت ارزشی در سازمان پزشکی قانونی

ها تصمیم در پذیرمسئولیتپاسخگو و ، پذیریمسئولیت اصل اول

اهمیت به ، مندحساس و اخالق، سرمشق دیگران، و پیامدها

برای ادای تمام  کوشا، نامی در کارکاری و خوشدرست

است.  انجام مسئولیت با تمام توان و خلوص نیت، هامسئولیت

ها، ابتدا الزم است سازمان و کارکنان نمودنمسئول و پاسخگوبرای 

 گیرد. در قرار بررسی مورد پاسخگویی و مسئولیت تا مفاهیم

 موردبودن، موظف صورتبه مسئولیت، لغاتی هافرهنگ

 پاسخگویی و است شده تعریف کار انجام مورد در بودنسئوال

 اعضای همه آن ضمن که فرآیندی: است شده تعریف گونهاین

 از .باشند جوابگو باید محوله وظایف و اختیارات برابر در سازمان

 هر در سازمان کارکنان پاسخگویی یعنی دولتی، امور اداره نظر

 تصمیم و یک اخذ از ستایش ناشی یا سرزنش باید مقامی و مرتبه

 در سازمانی رده هر در کارکنان بپذیرند. بنابراین را اقدام یک انجام

 .هستند پاسخگو اقداماتشان برابر در خود ازتر ارشد مقام یک برابر

 اقدامات برابر دراست  زیردست دارای که شخصی هر مسئولیت: اما

پاسخگویی فردی است، اما  دیگر، عبارتیاست. به مسئولآنها 

 اقدامات برابر در کارکنان ،»پاسخگویی« است. در جمعی مسئولیت

 اقدامات برای مدیر »مسئولیت« در اما ؛هستند مسئول خود

 . شودمی شناخته مسئول زیردستان
در تمام موارد، اعتماد ، ممتاز گیریطلبی و سبقترقابت دوم اصل

دنبال ارتقای خود ، جدی و پرکار، در حرفه خود مهارت باال، به نفس

شود. تعریف میاز طرق شایسته در رقابت برنده نه به هر طریقی، 

تر از بسيار با ارزش یمعنو یهاپاداش یطلبارزش توفيق

به  یاست. هدف از انجام وظايف صرفًا دستياب یماد یهاپاداش

بخش و بلکه آنچه رضايت ،بيشتر نيست یشغل یپاداش و مزايا

ترين زمان ممکن و با در کوتاه ، انجام وظايفبخش استلذت

 . [9]تاسدر زمان نياز بهترين عملکرد ارايه  کيفيت بسيار مطلوب و

گوش فرادادن ، مخالف ریاکاری و دورویی، بودنصادق سوم، اصل

است.  شجاع و با شهامت، مندبه ندای وجدان خود، شرافت

صداقت، معنای وسیع آن، یعنی صدق در نیت، رفتار و ساختار 

داری، وفای به عهد، انصاف و هر آنچه در گفتار یا است. امانت

عمل به اطمینان و اعتماد طرفین منتهی شود، درون آن قرار دارد. 

ا خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط صداقت در ارتباط فرد ب

یافته، پایدار عنوان یک ملکه رسوخکند و در فرد بهتجلی پیدا می

شود و در نتیجه، میان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بیان می

کند. طرفین ها با یکدیگر تعادل برقرار میکالبد و رفتار و همه این
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 .[10]گر دارندنوعی احساس آرامش از رفتار یکدی
 احترام به، حترام به حقوق دیگرانا، حترام به دیگرانا چهارم،اصل 

گیری به دادن حق تصمیم، شناسقول و وقتخوش، نظر دیگران

شود. ، تعریف میندانستن تنها منافع خودمرجح، دیگران

 مشروعیت مبنای اینکه با (ع)علی امام داریمردم و محوریانسان

 او طرف از نحویبه خدا که نماینده را حاکم و الهی را حکومت

 حکومت اصلی صاحبان را مردم ولی داند،میاست،  شده تعیین

 بسیار تاکید آنان حرمت و کرامت حقوق بر رعایت و شمرده

 زورگویی و استبداد از حاکمان را همین رو از نماید؛می

  .[11]داردمیباز 

 به احترام، هنجارها و هاارزش عالقه درونی به پنجم اصل

احترام به ، های اجتماعیمشارکت در فعالیت، های اجتماعیارزش

های نکردن در برخورد با فرهنگمتعصبانه عمل، قوانین اجتماعی

 عالقه و هنجارها، کشش درونی و و هاارزششود. تعریف می دیگر

 از، گیردمی برعهده را آن تصدی انسان که کاری هر به باطنی

 مانع، کار به عالقه و عشق زیرا، است انسان موفقیت زرگب عوامل

 تنهابنشیند. نه انسان روان بر خستگی غبار که شودمی آن از

 خستگی کار، در او ایجاد از دوری بلکه کند،نمی خستگی احساس

 انسان در را نوآوری و ابتکار روح ،کار به عالقه و عشق .کندمی

کند. می برطرف را درونی، مشکالت کشش پرتو در و سازدمی زنده

، رودنمی پیش تنهارغبتی، نهبی و مهریبی روی از کار که حالی در

 از و بوده جامعه عمومی مدیران زند. پیامبرانمی هم جا در بلکه

، شرایط ترینسخت و در نموده آغاز را خود مردم، کار هدایت طریق

 چند هر، آنان موفقیت علل از اند. یکیآورده دستبه هاییموفقیت

، قرآن لذا و است بوده خود کار ارزش محدود، ایمان به قلمرو در

 آنچه به پیامبر«گوید: می همچنین او درباره پیامبر توصیف هنگام

 . [12]»است آورده ایمان شده نازل او بر خدا سوی از
نداشتن در طرفدار حق، تعصب، و انصاف لعدرعایت  ششم اصل

نشدن بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه قائلتبعیض ، قضاوت

عدالت و شود. تعریف می قومیت اجتماعی و اقتصادی، نژاد و

 تواندمی که استهایی ویژگی زیردستان، از میان دادگری در

ای مدیریت، مجموعه قلمرو باشد. مدیر تعهد و امانت کنندهتکمیل

 شایسته حق به کسی هر و کند حکومت توازن آن در باید که است

 پاشیدگیازهم مایه، ظلم و تبعیض برسد. در حالی که خود

 مدیریت صاحبان چشم به آن دود آن نتیجه درکه  است مجموعه

در سوره  قرآن .سازد برقرار همه میان در را عدالت باید رود. مدیرمی

شود: می یادآور و نهدارزش می بسیار عدالت به ١٣٥نساء آیه 

 و مادر و پدریا  شما ضرر به عدالت اگر و دارید پا به را عدالت«

 . »دهید گواهی آن به و بگویید حق را شود، تمام شما نزدیکان

 از صفات«: گویدمی نامهسیاست کتاب الملک، مولفنظام خواجه

دولتی، عدل، امانت و بردباری  دستگاه کنندهاداره و حاکم ضروری

 مدیر یک که نقش دانسته ترینمهم را از حقیقتًا عدالت». است

 و سیاسی استقرار زیربنای عدالت، سنگ باشد. زیرا داشته بایستی

 . [13]رودمی شماربه حکومتی و دولتی هایدستگاه اداری

دلسوز و رحیم، شریک در مصائب  با مردم، همدردی هفتم اصل

 مشکل خود، توجه به احساسات دیگران، دیگران و حمایت از آنان

 پیوسته (ع)حضرت علیشود. تعریف می مشکالت دیگراندانستن 

 رفاه تامین و مردم بهتر تمام هرچه خدمت به را خویش نمایندگان

دلیل به خلق بر گذاشتنمنت خواند. ازمی آنان فرا آسایش و

 کرد کهمی تاکید و دادمی پرهیز آنان نموده به که خدمتی

 بزرگ دهند،می انجام مردم برای که را کاری باید فرمانروایان

 خویش فرمانداران و استانداران به فرمانی در بشمارند. او

 نباشید، به تندخو مردم با که دهممی فرمان شما به« فرماید:می

 برادران مردم زیرا نکنید؛ اعتناییآنها بی به و نگویید دروغآنها 

 ».اندالهی حقوق و برپاداشتن اجرا برای خوبی یاران و شما دینی
متعهد به وظایف  به انجام وظایف خویش، فاداریو هشتم اصل

 واژه: وفاداریشود. تعریف می رازدار دیگران، معتمد دیگران، خود

 هایملت و اقوام میان در که است مقدسی ایواژه از وفا پرجاذبه

 اهمیت و احترام از باشند که مسلکی و عقیده هر با گوناگون

به  وفای ها ووعده برابر در تعهد است؛ زیرا برخوردار خاصی

 شماربه انسانی زیبایهای خصلت ترینعالی از یکی قراردادها

 انسان رشد و تعالی و زندگی ادامه برای چنین خصلتی که آیدمی

 در و بردمی لذت وفاداری خصلت از انسان است. فطرت ضروری

 تنفرتعهدات شدیدًا  به نسبت اعتناییبی و شکنیپیمان از مقابل

 نیرومند و حساس قدریبه رابطه این در انسان باطن حتی دارد.

های نگاه و بیان همان نیز، با گشودهزبان تازه که کودکان است

 نظر دارند. ازمی ابراز را خویش منفی و مثبت العملعکس دارمعنی

 قرآن که است اهمیتی چنان دارای پیمان و عهد به وفای اسالم

 تشویق انسانی خصلت این به را مسلمانان بسیاری، آیات در کریم

 آورد کهمی حساببه پیروز مومنان هاینشانه از را آن و نمایدمی

 اسراء سوره )،١(آیه  مائده سوره )،۸ تا ۱ (آیه مومنونهای سوره در

 است.  شده به آن سفارش )۵۴ (آیه مریم ) و سوره۳۶ (آیه

اجرای بهتر و  درنظام ارزشی اسالم ، که است این اساسی مساله

 از عبارتی دیگر، نقش آنبهنقشی دارد.  مشی چه خط یک ترصحیح

. قدر استمشی چه خط تراجرای بهتر و صحیح دراثرگذاری  حیث

سازمان پزشکی قانونی، های خط مشی کامل مسیر اجرای در

 که شناسایی و ارتباط دارند وجود متعددی هایشاخص و عوامل

 اهمیتآنها  کارآمدنمودن منظورها بهبا میزان اجرای خط مشیآنها 

در  مشی زمینه اجرای خط ضرورت، در این رغمعلی. دارد ایویژه

 ویژهبه است، نشده انجام زیادی تحقیقات سازمان پزشکی قانونی،

مرتبط با  عوامل و هامشی تبیین و تحلیل اجرای خط حوزه در

 آنها.  میزان اجرای

اجرای  درهای اسالمی بر نقش ارزش اصلی این پژوهش، تمرکز در

 پی در حاضر بنابراین، پژوهشها است. خط مشیتر بهتر و صحیح

 نظری ادبیات مدد به نقش نظام ارزشی اسالمی را که است آن

اجرای بهتر و  درها ارزش از یک هر موجودیتین کند و تبیموجود، 

 خبرگان منظر را از پزشکی قانونیسازمان های خط مشیتر صحیح

 . دهد قرار حوزه، مورد بررسی آن
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 هاابزار و روش

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش 

سازمان پزشکی  کارشناسان پزشک و غيرپزشکجامعه در پیمایشی 

 و عمومی تخصصیهای مشی خط مجریان کهنفر)  ۳۰۴۵قانونی (

شوند، انجام شد. حجم نمونه محسوب می قانونی پزشکی سازمان

رت صوابتدا بهنفر محاسبه شد.  ۳۴۸با استفاده از فرمول کوکران 

سال در  رجایی شهید جشنواره برتر استان ۵کارشناسان  ایخوشه

خراسان و  ايالم، تهرانی، چهارمحال و بختيار ، اردبيل( ۱۳۹۷

ی) به انتخاب سازمان اداری و استخدامی کشور وارد مطالعه جنوب

به عنوان به صورت تصادفی  نفر ۴۲۰نفر) و سپس  ۱۱۶۵شدند (

 . نمونه آماری انتخاب شدند

در ساخته محققنامه های مورد نیاز با استفاده از دو پرسشداده

براساس  "نظام ارزشی اسالمی"و  "ابعاد اجرای خط مشی" مورد

اجرای  ابعاد نامهپرسش. آوری شدجمعای لیکرت گزینه۵طیف 

نظام  نامهپرسش و سئوال ۲۴مولفه و  ۲ مشتمل بر خط مشی

 مولفههر  کهبود  سئوال ۳۴مولفه و  ۸ شتمل برارزشی اسالمی م

آن مورد  عملکرد یتموجود یزانو م یتاهم یزانبر اساس م

و مدارک  طالعه اسناد، با ماولدر مرحله . سنجش قرار گرفت

های یهبر اساس نظر یزو نیات ها و نشردر مجالت، کتاب موجود

های خصوص ارزش نظران درصاحب یشده از سومختلف ارایه

های اسالمی ارزشاز  یفهرستی، خط مش یاجرا اسالمی و

(منابع شد  استخراج یخط مشتر اجرای بهتر و صحیحبر  یرگذارثتا

ارزشی مورد بررسی، شامل کتب و مقاالتی است که توسط خبرگان 

نظران صاحباز  یو برخ مدیراناز  سپسبه آنها استناد شده است). 

از  یک هر یتاهم یزاننسبت به م خواسته شد کهآگاه به موضوع 

 یخط مش تراجرای بهتر و صحیحبر  یرگذارتاث هایارزش

خبرگان خواسته  یناز ا ین. همچنیندنما اظهار نظر، شدهاستخراج

ها آمده یهاز آنچه که در نظر غیر(را  یگرید هایارزشاگر که  شد

 پس از تاييد. ینداضافه نما یبه فهرست قبل ،دانندموثر می) است

نظر صاحب یدتوسط اسات یزنها نامهپرسش ییروا، هاابعاد و مولفه

روش آلفای کرونباخ  ابنامه پایایی پرسشمورد تایید قرار گرفت. 

 . شدتایید  ٧/٠معادل 

نامه بين پرسش ۴۲۰پس از اخذ مجوزهای اخالقی و اجرايی الزم، 

نامه پرسش ۳۹۲نمونه آماری مطالعه توزيع شد و در نهايت 

شده وارد آوریهای جمعدادهشده وارد مطالعه شدند. تکميل

ای، تحلیل عاملی نمونهتک tآزمون  و با شد SPSS 23افزار نرم

 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتتاییدی و معادالت ساختاری 
 

 هایافته

. ابعاد ارزيابی شدارزشی اسالمی در سطح قوی  نظام

احترام به ، بودنصادق، گیریطلبی و سبقترقابت، پذیریمسئولیت

 با مردم و همدردی، ها و هنجارهاارزش عالقه درونی به، دیگران

در سطح قوی و ُبعد  و تعهد به انجام وظایف خویش وفاداری

 ند. داشتدر سطح بسیار قوی قرار  و انصاف لعدرعایت 
های سازمان پزشکی قانونی در سطح خوب مشی اجرای خط

های عمومی در سطح بیش از مشی اجرای خط. ُبعد ارزيابی شد

خوب ی در سطح های تخصصمشی ُبعد اجرای خط بخش ورضایت

 . داشتقرار 

استقالل های فرضپیشالگوی پیشنهادی پژوهش، قبل از بررسی 

توجه به مقادیر آماره دوربین واتسون برای هر دو متغیر با (خطاها 

ها، بودن داده)، نرمالخطاها ناهمبسته بودندمورد بررسی، 

های پرت مفروضه دادهشده، ارایهدر الگوی ها (کردن دادهغربال

چندمتغیری با استفاده از آماره مذکور مورد بررسی قرار گرفت و 

در خطی چندگانه () و عدم همی برای حذف وجود نداشتاداده

آمده بین متغیرهای دستشده با توجه به مقادیر بهالگوی ارایه

معادالت ساختاری ) در مورد نبودخطی چندگانه برقرار پژوهش هم

برای بررسی روایی  .کامل مورد بررسی و تایید قرار گرفت طوربه

سنجی بودن معیارهای روانمناسبها و نیز نامهسازه پرسش

های مهم معادالت ساختاری است، فرضها که از پیشنامهپرسش

 از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. 
 ١در نمودار  نامه نظام ارزشی اسالمینتایج برازش الگوی پرسش

از  نظام ارزشی اسالمیگیری اندازه الگویشده است. نشان داده 

. با توجه به بارهای عاملی )۱بود (جدول برازش مناسبی برخوردار 

نبودند؛  ۵/۰شده هیچ یک از بارهای عاملی کمتر از محاسبه

بنابراین سئوالی برای حذف از روند تحلیل وجود نداشت. در مدل 

رابطه  ۱۷های برازش از برای بهبود شاخصتحلیل عاملی 

 کوواریانسی استفاده شد. 
دهد که در متغیر نشان می ۱نتایج تحلیل عاملی تاییدی در نمودار 

عالقه و  گیریطلبی و سبقترقابتابعاد ، ارزشی اسالمی نظام

ترتیب بیشترین اهمیت را در به ها و هنجارهاارزش درونی به

طلبی و رقابتطوری که ُبعد تبیین متغیر مورد بررسی داشتند. به

 %۸۹ ها و هنجارهاارزش عالقه درونی بهو ُبعد  %۹۰ گیریسبقت

 . کردندرا تبیین  نظام ارزشی اسالمیتغییرات 
های سازمان مشی نامه اجرای خطنتایج برازش الگوی پرسش

 شده است. الگوینشان داده  ٢پزشکی قانونی، در نمودار 

بود گیری نظام ارزشی اسالمی از برازش مناسبی برخوردار اندازه

شده، هیچ یک از . با توجه به بارهای عاملی محاسبه)٢(جدول 

ابراین سئوالی برای حذف از نبودند؛ بن ٥/٠بارهای عاملی کمتر از 

روند تحلیل وجود نداشت. در مدل تحلیل عاملی برای بهبود 

رابطه کوواریانسی استفاده شد. نتایج  ٢٠های برازش از شاخص

دهد که در متغیر نشان می ٢تحلیل عاملی تاییدی در نمودار 

 های سازمان پزشکی قانونی، ُبعد اجرای خطمشی اجرای خط

های سازمان مشی اجرای خطتغییرات  %٧٦ی، های تخصصمشی

 . کردرا تبیین  پزشکی قانونی
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 ) استانداردشده عاملی بار( اسالمی ارزشی نظام تاییدی عاملی تحلیل نتایج )۱نمودار 

 
 های سازمان پزشکی قانونی (بار عاملی استانداردشده) مشی نتایج تحلیل عاملی تاییدی اجرای خط )۲ نمودار

 

 

 نظام ارزشی اسالمیهای برازش الگوی شاخص )۱جدول 

مقدار  قبولحد قابل شاخص

 شدهگزارش
 ۲۷۴/۳ ۳تر از برابر یا کوچک  (CMIN/DF)اسکوئر بهنجارشده کای

(GFI) شاخص نیکویی برازش
 

 ۸۹۱/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ
(AGFI) شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

 
 ۸۶۰/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

(NFI) شاخص برازش هنجارشده
 

 ۹۱۲/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

(IFI) شاخص برازش افزایشی
 

 ۹۱۳/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

(TLI) لوئیس -شاخص تاکر
 

 ۹۰۹/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

(CFI) شاخص برازش تطبیقی
 

 ۹۱۲/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

(RMSEA)  

تر از برابر یا کوچک

٠٨/٠ 
۰۷۶/۰ 

 

های سازمان پزشکی مشی اجرای خطهای برازش الگوی شاخص )۲جدول 

 قانونی

مقدار  قبولحد قابل  شاخص

 شدهگزارش
 ۱۵۱/۳ ۳تر از برابر یا کوچک  (CMIN/DF)اسکوئر بهنجارشده کای

(GFI) شاخص نیکویی برازش
 

 ۸۶۷/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ
(AGFI) شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

 
 ۸۲۷/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

(NFI) شاخص برازش هنجارشده
 

 ۹۲۹/۰ ٩/٠تر از بزرگبرابر یا 

(IFI) شاخص برازش افزایشی
 

 ۹۵۰/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

(TLI) لوئیس -شاخص تاکر
 

 ۹۴۱/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

(CFI) شاخص برازش تطبیقی
 

 ۹۵۰/۰ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

(RMSEA)  

تر از برابر یا کوچک

٠٨/٠ 
۰۷۴/۰ 
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  بحث

سازمان پزشکی های و اجرای خط مشیگذاری سابقه سیاست

ریزی در گستره ملی آن نیست. جدای از سابقه برنامه، قانونی کشور

همان سازمان پزشکی قانونی کشور های خط مشیاجرای در واقع 

، 14][توسعه قضاییهای مواد و بندهای ذکرشده در برنامه

ساله اول تا پنجم توسعه ٥های توسعه های برنامهسیاست

های اقتصاد سیاست ،[15]اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

های مشی اجرای خط. است اندازد چشماسنا و 16][مقاومتی

 های عمومی وشاخص اجرای، دربرگیرنده، سازمان پزشکی قانونی

در سطح ملی و استانی و برگرفته از ، اختصاصی ارزیابی عملکرد

 برنامه اصالح نظام اداری هستند.  قوانین و مقررات اداری
 یاسالم ینظام ارزش ضوابط و اصولبراساس نتايج اين مطالعه، 

ها در سازمان پزشکی تر و بهتر خط مشیکه بر اجرای صحیح

 آیات در کریم قرآن. مورد توجه قرار گیرند باید ،قانونی تاثیر دارند

 های اسالمیانسانی و ارزش هایخصلت به را مسلمانان بسیاری،

ارزش  بسیار عدالت به ١٣٥نماید. در سوره نساء آیه می تشویق

 ،نامهسیاست کتاب مولف ،الملکنظام خواجهبه نظر  نهد.می

 بایستی مدیر یک که ی استهاينقش ترینمهم ازحقیقتًا  عدالت

 اداری و سیاسی استقرار زیربنای سنگ عدالت، که چرا، باشد داشته

های سوره در. رودمی شماربه حکومتی و دولتی هایدستگاه

 آیه( مریم ) و۳۶ آیه( اسراء )،١ آیه( مائده )،۸ تا ۱ آیه( مومنون

 شده سفارش و تعهد به انجام وظایف خویش به وفاداری )۵۴

های اصلی در بخش انگیزه خدمتگزاری یکی از انگیزه است.

و جایگاه خدمت امانتی برای  ستهاف اصلی سازماناهداعمومی 

 که (ع)با دیدگاه حضرت علی ،مردم همدردی با .انجام وظیفه است

 و مردم به ترتمام هرچه خدمت به را خویش نمایندگان پیوسته

مجریان  .استهمسو ، خواندمی آنان فرا آسایش و رفاه مینات

عالوه بر وظیفه اجرایی نسبت به جامعه به همدردی و دلسوزی با 

های سازمان ن امر باعث تحقق هدفایطوری که به ،آنها نیاز دارند

های رفتار کریمانه و محترمانه مجریان در دستگاه .شودمی

عنوان یکی از ابزارهای مهم در سازمان در  تواند بهحاکمیتی می

های نظر گرفته شود که موجب اعتماد مردم نسبت به سازمان

  .شودمیدولتی و نظام حاکمیتی 

با مطالعات متعددی که در زير فهرست شده  نتايج مطالعه حاضر

  همسويی دارد:

 یامانت تیریمد ،اسالم دگاهید از که نشان داد یعالئ پژوهش -

 دیبا ریمد ،یاسالم نظام در. سپرده شود آن اهل به دیبا كه است

 دانش و از و باشد داشته را الزم یستگیشا و تیكفا ،ییتوانا

 تیریمد ندآیفر  در نیهمچن .باشد برخوردار زین یكاف یآگاه

 درگاه از و كرد توكل خدا به دیبا م،یتصم اتخاذ از پس ،یاسالم

  .[17]خواست مدد یاله

 خط اجرای موانع که به شناساییو همکاران  آبادیعلی مطالعه -

 جمهوری توسعه هایبرنامه در نوآوری و کارآفرینی هایمشی

 نبود مجریان را به مربوط موانع یکی از پرداخته و ایران اسالمی

  .[18]کندپذیری بیان میمسئولیت و تعهد

 حاکم های کاریکه به بررسی ارزش و همکاران ایقلعه مطالعه -

 بردنپیش برای نشان داده است که مدیران سازمان پرداخته و بر

 خصوص را خود آگاهی سطحبايد  خود دشوار و حساس وظایف

 در این خصوص ؛دهند افزایش سازمان بر حاکم های کاریارزش

 یکنترلخود و یعدالت سازمان ،م ارباب رجوعیتکربر تاثير مثبت 

 . [19]ده استشاشاره 

مدیریت پرداخته  در هاارزش جایگاه تحلیلبه  که توکلی پژوهش -

 اولیه مراحل و یابیلهامس در ها،داده است که ارزش نشان و

 هایجنبه بندیاولویت و مرتبط فکری چارچوب هیارا ،تحقیق

 رساند.می یاری اجتماعی علوم محققانبه  مطالعات مختلف

 دارد. وجود مدیریت در ارزش نقش و اهمیت بر بسیار شواهد

 مدیریت محققان و برخوردارند مندینظام از اسالم دین در هاارزش

 خود مطالعات غنای بر و نموده توجه هایافته این به باید اسالمی

 پرتو در اسالمی مدیریت نظریه نشستن بار به شاهد تا دنبیفزای

 . [20]ها بودارزش

یکی از مباحث مهم  و همکاران که نشان داد رحيمیپژوهش  -

های ها و تصمیممدیریت دولتی چگونگی اجرای خط مشی

نتایج حاکی  .گذاران توسط مدیران و کارکنان دولتی استسیاست

در  ،یدولت رانیمد یفرد و یاجتماع یهااز این است که ارزش

از  .گذار استتاثیر  گذاراناستیس های مصوبشیاجرای خط م

 ،همدردی و دلسوزی ،خیرخواهیتوان به میهای اجتماعی ارزش

 ازبخشی و خدمتگزاری و آگاهی ،فداکاری ،تعهد به نفع جامعه

تکریم  ،شناسیطلبی و وظیفهتوفیق توان بهمیهای فردی ارزش

عدالت و انصاف  ،شهروندی سازمانی ،پذیریانعطاف ،ارباب رجوع

معتقد  رابینز. کردشاره گرایی اگرایی و قانونحرفه ،ه خدماتیدر ارا

اما در  [9]رعایت اخالق باید در جهت منافع سازمان باشداست که 

لوقات و صاحبان کرامت مردم به منزله مخ ،مدیریت اسالمی

های روش .سودآوری مقدم است بهشنودی آنها هستند که خ

محور  اما در مکتب اسالم هگرایی بوداساس دنیااخالق غربی بر 

محوری در اخالق اسالمی نقش ایمان است و دینداری و خدا

 . ]21[اساسی دارد
 

ترین با مهم آن که الگوی پیشنهادیو همکاران  خنیفرپژوهش  -

عد های عمومی مقایسه شد و بُ یالگوهای موجود اجرای خط مش

ای بود که مقوله ،ها در الگوی پیشنهادی اجرای خط مشیارزش

تری نسبت به الگوهای مشابه داشته جامعیت مطلوب ستتوان

 .]22[باشد
 

کنند بوده و بر این اساس رفتار می هامجریانی که دارای این ارزش

های غیرقانونی مانند افرادی فسادناپذیر هستند و در مقابل مشوق

گرفتن قوانین و مقررات در درخواست مساعدت و تغییر یا نادیده

 .کننداومت میقالب رشوه و فساد مق

تر حیجرای بهتر و صحاو های اسالمی سازی ارزشادهیدر راستای پ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  زادهبینج هیحور ۱۵۶

  ۱۳۹۹ تابستان، ۳، شماره ۲۶دوره                                                                                                                                                                                     یپزشكی قانون علمی مجله

 شوند:شنهاد مییر پیهای سازمان پزشکی قانونی، موارد زمشیخط

در راستای ارزیابی استراتژیک، تحلیل باید اهتمام بیشتری  -١

های گذشته داشت تا نتایج و استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد سال

 ها، گام برداشت. بتوان برای رفع نقایص موجود و اثربخشی فعالیت

سازمان  در با توجه به نقش نظام ارزشی اسالمی، مجریان -٢

. توکل کنند خدا به خط مشی باید اتخاذ از پس پزشکی قانونی

الهی،  کرانبی نیروی بر توکل و آخرت به توجه، عبارتی دیگربه

 ،واقع در. قرار گیرد مدیریت درها گیریتصمیم همه اصلی مبنای

غیرمادی مورد توجه مجریان قرار گیرد. مجریان  و معنوی دیدگاه

را، پیشه خود کنند و در  های اسالمیایمان و توجه به ارزش

  را مدنظر داشته باشند. های اسالمیارزش، های خودهدف

قصود نهایی کسب رضایت خداوند م، سازمان پزشکی قانونی در -٣

ابعاد . باشد و خدمت به خلق را نوعی عبادت بدانند

احترام به ، بودنصادق، گیریطلبی و سبقترقابت، پذیریمسئولیت

 بامردم و همدردی، ها و هنجارهاارزشعالقه درونی به ، دیگران

وفاداری و تعهد به انجام وظایف، رعایت عدل و انصاف با 

 . مورد توجه بسیار قرار گیرندبا توجه به تاثیر آنها، زیرمجموعه 

نیاز دستیابی به اجرای خط مشی مبتنی بر نظام ارزشی اسالمی  -٤

مدیران برای دارد. به یک حرکت فرهنگی ظریف و درازمدت 

افزایش سطح  مندنیاز ، دشوار خودبردن وظایف حساس و پیش

، نظام ارزشی اسالمی. هستندهای مختلف آگاهی خود در زمینه

مدیران  مخصوصاً  ها،یکی از مواردی است که مدیران سازمان

مسلمان نیاز دارند تا اطالعات خود را در مورد آن افزایش دهند. با 

، مدیران بهتر نظام ارزشی اسالمیافزایش آگاهی مدیران از 

زمینه موفقیت سازمان خود را فراهم آورند و به اهداف  توانندمی

 . دست یابند، شده خودتعیین

اندیشمندان و پژوهشگران توانمند با مطالعات و  رود،انتظار می -٥

اسالمی  های علمی و میدانی، ضمن شناسایی نظام ارزشیپژوهش

ا نظام و عناصر آن، ارتباط این نظام ارزشی بها و معرفی ویژگی

 . ر دهندارا مورد توجه قر اجرای خط مشی مدیریتی، 

، الزامی است. داشتن مشروعیتنظام،  یک پایایی برای -٦

ارزیابی بر  های اسالمی چیزی نیست جز پذیرش درونی.ارزش

در صورتی که مسئوالن ارشد  .گیردهای اسالمی انجام اساس ارزش

اعتماد مردم را ، نظام بتواند با عملکرد صحیح و شفاف خود

ها و خط در برابر برنامه طور متقابلمردم نیز به د،ندست آور به

ها متعهدانه عمل کرده و در نتیجه برنامه ها در همه سطوح،مشی

 . به ثمر خواهد نشست

دنیای امروزی و با توجه به افزایش و  در آنچه مسلم است -٧

دیگر ، شدبا عمل منطبق نبا حرفشعور اجتماعی، در صورتی که 

خواهد  سلبخواهد نشست و اعتماد را از مردم نشعار تنها به بار 

خط  وها کرد و در نتیجه هیچ گونه تعهدی در اجرای سیاست

عمل که  شوداز این رو توصیه می. خواهند داشتوجود نمشی 

و در سایه های اسالمی جای شعار را گرفته متکی به علم و معیار

 باشد.  اعتمادسازی

 گیرینتیجه

 هایمشی خطتر اجرای بهتر و صحیح دراسالمی،  ارزشی نظام

 .داردمثبت  تاثیر قانونی پزشکی سازمان
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