
  
  
  

معیارهای  براساسهای مدیران  ارائه چارچوبی برای تبیین شاخص
  اسالمی با روش سنتزپژوهی

  *آقامحمدیجواد 
 

  چكيده
هـاي مـديريت اسـالمي     هاي به كار رفته در پژوهش ها و روش هدف از اين پژوهش شناسايي مؤلفه
هـا و بـه روش    پـژوهش ها براساس معيارهاي اسالمي موجود در  در جهت گزينش مديران سازمان

شناختي در اين پژوهش كيفـي بـا اسـتفاده از راهبـرد سـنتزپژوهي و       سنتزپژوهي بود. رويكرد روش
مقاله در فاصـله   157ها و اطالعات تعداد  هاي معتبر داده روش تحليل محتوا بود. با رجوع به پايگاه

ي از آنهـا غيرمـرتبط بـا    در زمينه مديريت اسالمي يافت شد كه تعداد زياد 1396−1380هاي  سال
اهداف پژوهش حاضر و از سوي نويسندگان غيردانشگاهي منتشر شده بودند و از بـين آنهـا تعـداد    

هـاي پـژوهش نشـان داد كـه      عنوان نمونه و به صورت هدفمند انتخـاب گرديـد. يافتـه    مقاله به 43
بودنـد از:   هـاي مـديريت اسـالمي عبـارت     هاي شناسايي شـده در حـوزه پـژوهش    ترين شاخص مهم

طلبي، نرمخـويي و رفتـار نيكـو، سـعه صـدر، تقـوي،        مداري، دينداري و خدامحوري، عدالت اخالق
گرايـي، امانتـداري،    زيستي، تخصـص  ورزي، صداقت، تواضع و فروتني، شجاعت، ساده تدبير و انديشه

ر هـاي پـژوهش حاضـ    از ديگـر يافتـه   سـاالري.  گرايي، شايسـته  بخشش، مشورت و همفكري، قانون
هاي مديريت اسالمي اشـاره كـرد. از    عنوان روش غالب در پژوهش توان به روش تحقيق كيفي به مي
مقاله به صورت گروهي منتشر شده و  28مقاله به صورت فردي و  15مقاله بررسي شده تعداد  43

رد انـد. بيشـترين منـابع مـو     ها برعهده داشـته  در اين بين مردان بيشترين مشاركت را در اين پژوهش
  بوده است.   البالغه نهجهاي مديريت اسالمي مربوط به قرآن كريم و  استفاده در پژوهش

  ي مديريت اسالمي.ها سنتزپژوهي، مديريت، مديريت اسالمي، شاخصكليدي: اژگان و
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  مقدمه

از طبیعت و فطـرت او  از آنجا که انسان طبعًا موجودی اجتماعی است و رفتارهای اجتماعی او منبعث
است، بخش مهمی از سعادت انسان در گرو تحقق نیازهای اجتماعی و فطری اوست. یکـی از ارکـان 

کنـد. بـه  زندگی اجتماعی، مدیریت است که تحقق اهداف فردی، گروهـی و سـازمانی را روشـن می
وق، تعیین وظـایف، آل و پایمال نشدن حق تر این رفتارهای اجتماعی ایده خاطر برقراری هرچه مطلوب

معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد که حق از باطل و راستی از کژی مشخص گـردد. تفـاوت 
کنـد.  عالم انسانیت با عالم حیوانیت ضرورت مدیریت در زندگی اجتماعی انسان را بیشتر روشـن می

از آغاز تا بـه امـروز در  کند؛ زیرا مطالعه تاریخ و تتبع در زندگی بشر نیز ضرورت مدیریت را اثبات می
اند، نیاز بـه مـدیریت در رأس امورشـان قـرار گرفتـه  هر کجا که چند نفر انسان گرد یکدیگر جمع شده

فرمایند: روزی که همـه مردمـان را  ). خداوند متعال در سوره اسراء می١٠، ص١٣٨۵است (سرمدی، 
با پیشوای خـودش کـه عمـًال الگـو و  ) یعنی هر کسی٧١خوانیم (سوره مبارکه اسراء،  با رهبرانشان می

در خصوص ضرورت مـدیریت چنـین  گردد. حضرت علی بخش او بوده است، محشور می الهام
گویند زمامداری جز بـرای  فرماید: آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی اینها می می

ؤمنان در سایه حکومـت بـه کـار خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند، تا م
تـوان بـه  بـه خـوبی می ). از ایـن فرمـایش حضـرت۴٠، خطبه١٣٧٩مشغول شوند (سیدرضی، 

ضرورت و اهمیت مدیریت پی برد و این ضرورت در دنیای کنـونی غیرقابـل انکـار اسـت. ضـرورت 
ت جـز بـا وجود مدیریت از بدیهیات اولیه عقلی است؛ زیرا حرکت جامعه به سـوی تکامـل و پیشـرف

  ).  ١٨۶، ص١٣٩۶پذیر نیست (نجاری،  مدیریت صحیح و اصولی امکان
ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نمـود ها اثرات مثبت و سازنده مدیریت در تمام جنبه

ای دارد. در ایـن خصـوص تحقیقـات متعـددی صـورت گرفتـه اسـت.  یابد و تبلور ویـژه میعینی 
ل مختلف به عمل آمده بیانگر این واقعیت تلخ است ئمسا دربارۀ های اخیر در سالی که های بررسی

مـدیران شایسـته و  نبـودی متـوالی در ها و شکسـت ها برنامه آمیز نبودن که درصد باالیی از موفقیت
). در متـون اسـالمی، بـه ١٠، ص١٣٨۵(سـرمدی،  داردریشـه ناآشنایی آنان بـا اصـول مـدیریت 

 عنوان بـهی مهم مدیران بسیار توجه شـده اسـت. بـرای مثـال، در مـورد گـزینش طـالوت ها ویژگی
 ،١٣٩٢(حاجیـان و همکـاران،  فرمانده، به اهمیت صـالحیت علمـی مـدیران توجـه شـده اسـت

). به اعتقاد نویسنده مطلـب، نقـش معیارهـای اسـالمی در انتخـاب مـدیران در موفقیـت ١۴۴ص
ی هـا است و بر همین اساس تالش شده است تا از رهگذر پژوهشکارکنان و مدیران بسیار برجسته 

و  ها تـرین شـاخص میدانی در حوزه مدیریت اسالمی به چـارچوب مطلـوبی جهـت معرفـی مهـم
  ی مدیریت اسالمی پرداخته شود. ها ی پرکاربرد در حوزه پژوهشها روش
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نچه نویسنده مطلـب های مدیریت اسالمی نسبتًا مطلوب است؛ اما آ ها در زمینه شاخص پژوهش
هـا بـه تعـدادی از  را برآن داشت تا در این زمینه دست به قلم شود، این است که هـر کـدام از پژوهش

تـوان  اند برای مثـال می های کلیدی مدیریت اسالمی در انتخاب مدیران اشاره کرده ها و مؤلفه شاخص
)، آقامحمــدی ١٣٩٢()، گنجعلــی و همکــاران ١٣٩٠)، گرگــانی (١٣٨٨هــای تــدبیری ( بــه پژوهش

گمـان   ها پژوهش دیگر اشاره کرد. پژوهش حاضر به ) و ده١٣٩۵خوانی ( نژاد و عیسی )، قربان١٣٩۵(
نگارنده توانسته است تا حدودی این کاستی را برطرف و یا کاهش دهد. ضـمنًا در کمتـر پژوهشـی بـه 

است. بـا عنایـت بـه آنچـه بیـان های مورد استفاده پژوهشگران در این حوزه اشاره شده  ابزارها و روش
هـای  هـای مـورد اسـتفاده در پژوهش ها و روش ترین شاخص گردید این پژوهش درصدد است تا مهم

هایی که در مجالت  مدیریت اسالمی را در دو دهه اخیر که از سوی پژوهشگران دانشگاهی و پژوهش
رد واکـاوی قـرار دهـد. بـرای و نشریات دارای اعتبار به چاپ رسیده است را با روش سـنتزپژوهی مـو

  های ذیل مطرح و درصدد پاسخگویی بر آنها خواهیم بود: رسیدن به این هدف مهم پرسش
ی مـدیریتی در ها ی مدیریت اسالمی برای انتخـاب مـدیران در پسـتها شاخص ترین مهم −
  کدامند؟ ها پژوهش
 دامند؟ی مدیریت اسالمی کها ی به کار رفته در پژوهشها پرکاربردترین روش −
  

  ها تبیین مفاهیم و واژه

(انسانی و مـادی) بـرای  مدیریت عبارت است از : فرایند تأمین و هماهنگی منابع تعریف مدیریت:
ــاز جامعــه ــه خــدمات مــورد نی ). مــدیریت، فراگــرد ٣، ص١٩٩۵ 1،(پرینگــل تولیــد کــاال و ارائ

گیری هـدایت و کنتـرل بـرای اسـتفاده بهینـه از منـابع در جهـت  ریزی، سازماندهی، تصمیم برنامه
مـدیریت را فراینـد  3،). رابینز و جـاج۵ص ،١٩٩۶ 2،(گریفین باشد میرسیدن به اهداف سازمانی 

انـد  هی سازمانی تعریف کردها ، سازماندهی، رهبری و کنترل در جهت رسیدن به هدفریزی برنامه
کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در  ، فرایند به). مدیریت٢٠، ص٢٠٠٩(رابینز و جاج، 

، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف ریزی برنامه
). مـدیریت ٧، ص١٣٩۵(رضـائیان،  گیرد مینظام ارزشی مورد قبول، صورت  براساسسازمانی و 

اهنگی و تأثیرگذاری کارهای مدیریتی در سازمان برای به دست عبارت است از: فرایند هدایت، هم
). بـا همـه ایـن اوصـاف، از تعـاریف ١٠، ص١٩٩٠ 4،آوردن هدف مورد انتظار سـازمان(کارلیس

توان به چند خصیصه اشاره کرد: مدیریت فرایند است، یعنی امری مداوم  میمختلفی که ارائه گردید 
                                                           
1. Pringle   2. Griffin  
3. Robbins & Judge  4. Carlise  
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(انسانی و مالی و مادی) از دیگر ویژگی مهم مدیریت است و  و پیوسته است، هماهنگی میان منابع
شـود کـه در  میی سازمانی خصوصیت مهم و با ارزش مدیریت تلقی ها در نهایت رسیدن به هدف

  همه تعاریف مدیریتی به آن اشاره شده است.
پردازی و تولیـد  مدیریت اسالمی عبارت است از مدیریتی کـه براسـاس نظریـه مدیریت اسالمی:

هـای  لم از سوی دانشمندان مسلمان که با تکیه بر مبانی اسـالمی و مفروضـات بنیـادین آن بـا روشع
هـا، فنـون، ابـزار، سـاختارها و  مختلف اعم از تعبدی و تعقلی به منظور ایجاد یا بهبود رفتارهـا، روش

عه اسالمی، الگوها برای رفع مسائل و مشکالت و تأمین نیازهای مادی و معنوی و رشد و اعتالی جام
). مدیریت اسالمی ماهیتی مکتبی، ارزشـی و اخالقـی دارد و ٢٢، ص١٣٩۶گیرد (نجاری،  شکل می

، مدیریت مترادف رشـد و مبتنی است بر وحی، قرآن، سنت، عقل و اجماع. از نگاه شهید مطهری
بـرداری از امکانـات از طریـق بسـیج  داری و بهره تدبیر و عبارت است از: لیاقت و شایستگی برای نگه

  ).  ١٨، ص١٣٨٣کردن، سازمان و سامان دادن و کنترل نیروهای انسانی (بهارستان، 
نسـانی و ی منـابع اگیر کـار گوید: شـیوه بـه می) در تعریف مدیریت اسالمی ١٣٧٠( عسکریان

 ی اسالمی بـرای نیـل بـه اهـداف متـأثر از نظـام ارزشـی اسـالمها امکانات مادی، برگرفته از آموزه
مـدیریت در اسـالم در وهلـه اول از اعتقـادات و ایـدئولوژی انسـان  ).۵٢، ص١٣٧٠، عسگریان(

بینـی خـاص  پایـه جهـان ی خاص مدیریت در اسالم همه بـرها و شیوه ها گیرد. روش میسرچشمه 
الم است. مدیریت در اسالم برای رسیدن به حق و معشوق است. مدیریت در اسالم برای رضای اس

منظور از مدیریت اسالمی آن است که در عمل و اجرا  ).٣۶، ص١٣٨۵(سرمدی،  خداست و بس
و هدف، عدالت اجتماعی را مدنظر قرار دهد و مقصود نهایی آن، کسب رضایت خداونـد باشـد و 

 وعی عبـادت بدانـد و زنـدگی و معیشـت افـراد در همـین راسـتا تـأمین شـودخدمت به خلـق را نـ
توان گفـت؛ مـدیریت اسـالمی منبعـث از  می). با این اوصاف و احوال ٢٨، ص١٣٧٩(ابراهیمی، 

 ی دینی و اسالمی، عقل و اجماع است و هدف آن اعتالی فرهنگ اصیل ناب محمدیها آموزه
  کبارستیزی است.و تأمین قسط و عدل و زدودن ظلم و است

  
  شناسی پژوهش روش

های خـاص مجموعـه  رود، ترکیب مشـخص کار می سنتزپژوهی که گاهی معادل فراتحلیل کیفی به
هـا،  ادبیات تحقیق است. هدف سنتزپژوهی این است که تحقیقات تجربی را به منظور خلق تعمیم

(کـوپر و هـدگز،  شـود هایی که در آن، حد و مرزهای تعمیم نیـز مشـخص مـی ترکیب کند. تعمیم
). به عبارتی سنتزپژوهی عملیـاتی کـردن ١۶٠، ص١٣٩۴به نقل از عبدلی و محمدحسنی،  ٢٠٠٩

هـای تولیـد شـده پیشـین را دارد.  منـد دانش این اصل است که علم، قابلیت تجمیع یا تـراکم نظـام
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یـی و بـزرگ، (طال (عددی) قـرار دارد (واژگانی) و کمی طور کلی در دو دسته کیفی سنتزپژوهی به
های  یافتـه منـد ای از سـنتزپژوهی نظام نمونـه ۀ). آنچه که در این پژوهش مدنظر اسـت ارائـ١٣٩۴
های داخلی و خارجی در حوزه مدیریت اسالمی به صورت کمی، کیفـی و ترکیبـی اسـت.  پژوهش

  مراحل انجام سنتزپژوهی پژوهش حاضر مبتنی بر سه مرحله به شرح ذیل است:
های آنـان  هـایی کـه مقـرر اسـت از یافتـه جغرافیای پژوهش و تعیین پژوهش مرحله اول تعیین

انـد کـه در مجـالت علمـی  استفاده گردد. به عبارتی در این مرحله اسنادی مورد بررسی قرار گرفته
 ١۵٧معتبر مورد داوری قرار گرفته و مرتبط با سؤاالت پـژوهش باشـند. از جسـتجوی اولیـه تعـداد 

پرتال جـامع  1،های مختلف اطالعات از جمله مگ ایران ت اسالمی از پایگاهمقاله در حوزه مدیری
های  با کلیدواژه 4دانشنامه موضوعی قرآن 3،پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 2،علوم انسانی

محور و جهادی" بـه دسـت آمـد.  های فضیلت های اسالمی"، سازمان "مدیریت اسالمی"، "سازمان
مدارک و اسناد انتخابی بود. در این مرحله چکیده اسناد و مدارک  مند ی نظاممرحله دوم نقد و بررس

مرتبط به صورت هدفمند انتخاب گردید. دلیـل انتخـاب ۀ مقال ۴٣مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 
با نوع هدف و سؤاالت  کند که کامالً  مقاالت هدفمند این است که پژوهشگر مقاالتی را انتخاب می

باشند. مرحله سوم خلق چیزی جدید از عناصر جدا از هـم اسـت. در ایـن مرحلـه پژوهش مرتبط 
جا مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت که  ها و ابزارهای پژوهش به صورت یک ها، روش بخش یافته

  نتایج آن در ادامه از نظر خواهد گذشت.
  
 ی پژوهشها یافته

  های توصیفی پژوهش حاضر در یک نگاه : یافته١جدول 

  فراوانی  متغیر
 ١۵٧ شدهتعداد کل مقاالت یافت

 ۴٣ تعداد مقاالت انتخابی
  هدفمند نحوه انتخاب مقاالت

 ١۵ تعداد مقاالت منتشر شده فردی
 ٢٨ تعداد مقاالت منتشر شده گروهی

  )١١)          زن: (۶٢مرد: ( تعداد کل نویسندگان برحسب جنسیت
 ١٧١٣ تحقیق مورد بررسی۴٣تعداد کل منابع مورد استفاده در

 ١۴٨٧ تحقیق مورد بررسی۴٣تعداد منابع فارسی در
 ٢٢۶ تحقیق مورد بررسی۴٣تعداد منابع التین در

                                                           
1. www.magiran.com  2. www.ensani.ir  
3. www.sid.ir   4. www.maarefquran.org  
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  فراوانی  متغیر
  ٩٣/٣٨ تحقیق مورد بررسی۴٣میانگین تعداد منابع موجود در

 ٣٩٢ تحقیق۴٣های موجود درتعداد شاخص
 ١١/٩ بررسیتحقیق مورد۴٣های موجود درمیانگین تعداد شاخص

  مداری اخالق گانه۴٣هایترین شاخص مورد تأکید در پژوهش مهم
  قرآن کریم تحقیق مورد بررسی۴٣بیشترین منابع مورد بررسی در

 کیفی گانه۴٣هایترین رویکرد مورد استفاده در پژوهش مهم

  
  مند؟های مدیریت اسالمی کدا های شناسایی شده در پژوهش ترین شاخص . مهم١سؤال 

اخیـر مـورد  ۀمقاله بـه صـورت هدفمنـد و در طـی دو دهـ ۴٣برای پاسخ به این پرسش تعداد 
  نشان داده شده است. ٢و  ١بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول شماره 

  
  های مدیریت اسالمی براساس رویکرد و ابزار پژوهش ترین شاخص : مهم٢جدول 

  های مدیریت اسالمی های مورد تأکید در پژوهششاخص شناختیرویکرد روش پژوهشگر (ان)

ورزی، تواضع و  محوری، اندیشه پرستی، عدالت حاکمیت بر محور توحید و یگانه کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٨٠میرحسینی (
  ساالری. فروتنی، توجه به آرای جمعی، استبدادستیزی، توجه به شایسته

تربیت معنوی، ایجاد فرصت رشد و شکوفایی  اجتماعی، توجه به عدالت  کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٨٣بهارستان (
 افراد، هدایت و حمایت افراد.

طالبی  اجتهادی و شاه
)١٣٨٧(  

کمی: پرسشنامه محقق 
  ساخته

نگری،  گیری، خطرپذیری، نوآوری و خالقیت، آیندهتفکر جهادی، آسان
گیری، صداقت، تواضع و فروتنی، پایبندی به  مشارکت در تصمیم

 اخالقیات، رازداری، رفتار نیکو.

رویی، رفتارگرایی جمعی،  نرمخویی و مهربانی، تواضع و فروتنی، گشاده  کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٨٨تدبیری (
  ساالری. طلبی، بخشش، شایسته داری، سعه صدر، عدالتخویشتن

اخالص، وفای به عهد،  زیستی، تعهد به اسالم و اخالق اسالمی، ساده کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٨٨چاوشی (
گاهی سیاسی و علمی.   حسن خلق، صداقت، بینش و آ

زاده و عدلی  موسی
 کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٨٨(

ایمان، اعتقاد به آخرت و روز حساب، اندیشناکی در باب مرگ، عدم تعلق 
به دنیا، یاد خدا و استعانت و بندگی او را نمودن، حسن سابقه، پاکی و 

  برت از پیشینیان.صالحیت خانوادگی، ع

وند  پور و صمدی ربی
 کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٨٨(

ایمان به خداوند متعال، تقوی، وفای به عهد، صداقت، اعتدال داشتن، 
زیستی، عفو و گذشت، سعی و تالش، اخالق پسندیده، دلسوزی و  ساده

مهربانی، عدالت و دادگستری، وابستگی به خاندان شایسته و صالح، 
  تجربه الزم و توانایی اداره امور. تخصص، داشتن

  اندیشی و تفکر.قرب الهی، تدبیر نیکو، دوراندیشی، نظم، چارهکیفی: تحلیل محتوا )١٣٨٩عترت دوست (
  رحمت و محبت به مردم، سعه صدر و دریادلی، خدمتگزاری، توکل به خدا. کیفی: تحلیل محتوا )١٣٨٩حیدری (

 کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩٠گرگانی (

سازی  ها، شفافبندی کردن اطالعات و دادهداشتن نظم در طبقه
دستورات، داشتن هدف و برنامه، پاسخگویی، انتقادپذیری، 

ساالری، توانمندی در مأموریت و رسالت، ایجاد فضای رقابتی  شایسته
  سالم میان همکاران و تکریم ارباب رجوع.
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  های مدیریت اسالمی های مورد تأکید در پژوهششاخص شناختیرویکرد روش پژوهشگر (ان)

الهی، تقوی، ایجاد انگیزه در کارکنان، مشورت، رفق و مدارا با نظارت کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩٠علیمردانی (
  زیردستان، روحیه صلح و دوستی، تواضع علمی، فروتنی.

مشرف جوادی و
خوری، توجه به عدالت فراگیر، ارزشیابی دقیق کارها، پرهیز از حق کیفی: تحلیل محتوا )١٣٩٠ابوطالبی (

  مستضعفان، دوری از بداخالقی.

زاده  یوسف اسماعیلی و
 کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩١(

خلق، تواضع، رسیدگی به امور، نرمی و مدارا، دوستی با مردم، حسن
زیستی، در دسترس بودن، احترام به آرا، اجتناب از اجحاف به مردم،  ساده

  بخشش اشتباهات، رفتار نیکو، توجه به زیردستان، بردباری و صبر.
پور و همکاران نیک

)١٣٩٢( 
رسشنامه محققکمی: پ

 ساخته
ایمان به هدف، علم، امانتداری، صداقت و راستی، حسن سابقه، سعه صدر، 

  شجاعت، عدالت، پایبند بودن به اصول و ضوابط، دلسوزی و عشق به کار.

  کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩٢رفیعی و بهمنی (

زیستی، دوری از زودباوری، پرهیز از  ساالری، وفای به عهد، سادهشایسته
ورزی، برخورد صادقانه در  پردازی، مجالست با علما، اندیشه یالخ

طلبی،  آمیز، عفو و بخشش، پرهیز از قدرت ارتباطات، وجود روابط محبت
مداری،  تدبیر و کفایت در رهبری، بصیرت و تقوای سیاسی، وظیفه

  پذیری. طلبی، رعایت اصول اخالقی، انعطافعدالت
خانینژاد و عیسی قربان

)١٣٩٢( 
ترکیبی: تحلیل محتوا و

 دلفی خبرگان
مدار،  ورزی و انصاف، رفتار اخالق مداری، امانتداری، عدالتتقوی

  گیری. تصمیم
حاجیان و همکاران

)١٣٩٢( 
کمی: پرسشنامه محقق

 ساخته
آفرینی، سعه صدر، توجه به  گذشت از خطا، توجه به زیردستان، انگیزه
  اندیشی. نظرات، شجاعت و عاقبت

گنجعلی و همکاران
  تخصص، تعهد و مهارت. کیفی: تحلیل محتوا )١٣٩٢(

فرزندی و همکاران 
  پرسشنامه محقق ساخته  )١٣٩٢(

سعه صدر، عطوفت و مهربانی، تواضع، تمایل به رشد علمی، برخورداری 
از کماالت و اخالقی، آراستگی ظاهری، صدق در گفتار و عمل، مشورت 

شناخت عمیق از دین، بصیرت و و همفکری، شهامت و شجاعت، 
گاهی، صبور، خالق و نوآور.  آ

رفیعی و همکاران
مداری، توجه به حق، تدوین سند  بینانه، اخالقنگاه خیرخواهانه و خوش کیفی: تحلیل محتوا )١٣٩٢(

  گرایی.اخالقی در سازمان، تهذیب نفس، وظیفه

محوری،  ایمان به قادر مطلق، سعه صدر، محبت رحیمانه، عدالت  پرسشنامه محقق ساخته  )١٣٩٣آقامحمدی (
  ستیزی، حسن شهرت، تخصص.ظلم

معینی و همکاران
ها در نهان، صبر و تأمل  انصاف و داد، آشنایی با اصول دینی، تذکر لغزش کیفی: تحلیل محتوا )١٣٩۴(

  ها. گیری و توزیع مناسب مسئولیتدر تصمیم
فرد و همکاران دانایی

)١٣٩۴( 
کیفی: مصاحبه

 پذیری. تقوا، حکمت، ایثار، شجاعت، اخالص، مجاهدت مستمر، انعطاف ساختاریافتهنیمه

نورمحمدی و نیک معین 
  کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩۴(

گاهی، حسن تدبیر، قاطعیت، رفق و مدارا، شرح صدر،  عدالت، علم و آ
سخنوری و  نشاط و شادابی، قانونمندی، داشتن روحیه مشورت و رایزنی،

  روی. قدرت تفهیم، داشتن قدرت جاذبه و دافعه، اعتدال و میانه

چابکی و همکاران 
 کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩۴(

گیری از بیان روان در تبلیغ  پایان، بهره شرح صدر، اتکال به قدرتی بی
اقناعی −دین، تأکید بر مدیریت مشارکتی، درایت و بصیرت، بیان ارشادی

  پذیری. و انعطاف

  کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩۴علیانسب (
افزایی  شناختی مخاطبان، تعامل مستقیم با مردم، دانشهای روانتوجه به ویژگی

بخشی به مردم، بازسازی روانی جامعه پس از بحران، استفاده از ظرفیت  و آگاهی
  های مرجع، توجه به مسائل اعتقادی و نظام ارزشی جامعه.گروه
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  های مدیریت اسالمی های مورد تأکید در پژوهششاخص شناختیرویکرد روش پژوهشگر (ان)
خانیعیسینژاد و  قربان

)١٣٩۵( 
ترکیبی: تحلیل محتوا و

  ورزی و انصاف. تقوامداری، امانتداری، عدالت مصاحبه

عرب اسدی و احمدی 
 کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩۵(

گرایی، مدارا با مردم، المال، آخرت نهی از دنیاطلبی، حساسیت نسبت به بیت
مشورت، عبادت، مداری، نظارت دقیق، صبر و استقامت،  تکریم مردم، دین

  گرایی، امر به معروف و نهی از منکر. زیستی، ایمان به غیب، عبرتساده

 کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩۵آقامحمدی (

ایمان به قادر مطلق، داشتن تربیت اخالقی و ایمانی، سعه صدر، 
پذیری، اهتمام به ارشاد در مسیر سعادت، محبت رحیمانه،  مسئولیت

محوری،  گریزی، عدالت محوری، پرهیز از قانونقانونمندی، پرهیز از خود
  روی. حسن شهرت، داشتن بصیرت و دوراندیشی، تخصص، اعتدال و میانه

عزیزآبادی و همکاران
ها، رشد فضائل  توجه به دنیا و آخرت، شناخت صفات الهی، هدایت انسان کیفی: تحلیل محتوا )١٣٩۵(

 پذیری. اخالقی، مسئولیت
باقری کنی و محمدی

پذیری، نداشتن سوءظن نسبت به دیگران، بخشش، صالح بودن، مسئولیت کیفی: تحلیل محتوا )١٣٩۵(
  ورزی. گشایی، رازداری و محبت روی، مشکلتواضع، اعتدال و میانه

قاسمی و سریرپناه
)١٣٩۵( 

ترکیبی: تحلیل محتوا و
 پرسشنامه محقق ساخته

اطاعت و بندگی، علم، ها و استعدادهای شخصی، حسن معاشرت،ویژگی
  تجربه و صبر.

گرا،  گرا، الگوگرا، مبانی گرا، وظیفه گرا، تخصصگرا، اصولاخالق  کیفی: فراروش  )١٣٩۵فر ( حجازی
  گرا. گرا و حاکمیت گرا، فقهیمنبع

احمدی و همکاران 
  کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩۵(

 مداری، اعتماد به نفس، نظارت دقیق، مشورت،تکریم مردم، دین
ساالری، نظم و  زیستی، آموزش و توانمندسازی، شایسته عبادت، ساده

  تدبیر و امر به معروف و نهی از منکر.
رحمتی و همکاران

گرایی،  محوری، عقل مداری، احکام ستیزی، خدامحوری، اخالقظلم کیفی: تحلیل محتوا )١٣٩۵(
  محوری. محوری و بصیرتتکلیف

لطیفی و همکاران 
 تحلیل محتواکیفی:   )١٣٩۵(

تقوای الهی، مقابله با منکرات، شجاع بودن، نهراسیدن از دشمن، 
مداری، دوراندیشی، تابع خدا،  محوری، عزت نفس، ترویج اخالق تکلیف
 زیستی. گرایی، آراستگی ظاهری، مردمی بودن، سادهساالری، مشورتشایسته

 کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩۶یوسفی و اکبری (

جویی، داشتن سالمت جسمانی، سخاوتمندی، بصیرت و مشارکت
گاهی، توکل بر خدا، با صالبت و شجاع، ارزش پذیری،  مداری، مسئولیت آ

طلبی، توجه به کسب علم و دانش، تقوامداری، پرهیز از دنیاگرایی،  عدالت
  گرایی، نوآور و خالق و داشتن اعتماد به نفس.قانون

شهبازی سلطانی و 
 کیفی: فراتحلیل  )١٣٩۶ن (صلواتیا

گاهی، تصمیم مداری، اخالقخدامحوری، دین گیری  مداری، بصیرت و آ
ساالری، سعه صدر، اعتماد به نفس،  بر مبنای خرد، شایستگی و شایسته
  گرایی، مدیر بودن. تعهد، نظم و قانون

موسوی داوودی و 
  )١٣٩۶همکاران (

ترکیبی: مصاحبه
ساختاریافته و دلفی  نیمه

 خبرگان

دوری از گناه، لزوم توجه به تقوا، صداقت، رفتار صالح، سخاوتمندی، 
امانتداری، وفاداری، توجه به آخرت، ترس از خداوند متعال، توجه به 

 حالل و حرام و خدامحوری.

نفس،  گرایی، تعهد، اعتماد به اخالص، توکل به خدا، ایمان، تقوا، معنویت کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩۶زین الدینی (
  پذیری. ساالری، تخصص، قانونمندی، مشارکتشایسته

تاجمیر ریاحی و 
 کیفی: تحلیل محتوا  )١٣٩۶همکاران (

خدامحوری، معادشناسی، سعه صدر، ادب، امانتداری، صبر و استقامت، 
خلقی، خیرخواهی، شجاعت، صداقت، وفای به عهد، بصیرت،  خوش

اندیشی، مدارا و رفق،  بتپذیری، گذشت و مدارا، قدردانی، مث مسئولیت
 محوری. شکرگزاری، عدالت
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  های مدیریت اسالمی های مورد تأکید در پژوهششاخص شناختیرویکرد روش پژوهشگر (ان)

کیفی: مصاحبه  )١٣٩۶پور ( اصلی
 ساختاریافتهنیمه

مداری، وفای به عهد، امانتداری، تعهد  محوری، عمل صالح، تکلیفدین
  و پاسخگویی.

ترکیبی: مصاحبه و دلفی   )١٣٩۶نژاد ( عارف
  خبرگان

خواری، تالش و پشتکار، تعهد،  رانتمداری، امانتداری، پرهیز از ارزش
تقوا، حسن تدبیر، راستگویی، شرح صدر، مهارت و تخصص، قانونمندی، 

 عدالت طلبی، وجدان کاری.
  

یی کـه بیشـترین فروانـی را در بـین ها شـاخص ٢با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره 
کید بر روی آنها بـوده اسـت،  اند هی مدیریت اسالمی به خود اختصاص دادها پژوهش و بیشترین تأ

 به نمایش درآمده است.  ٢در جدول شماره 
  

  ها های مهم و کلیدی و پرتکرار مدیریت اسالمی به همراه نمونه پژوهش شاخص :٣جدول 

  هانمونه پژوهش  شاخص

  مداری اخالق

مشرف جـوادی و ابوطـالبی  )؛١٣٨٨)؛ چاوشی (١٣٨٨وند (پور و صمدی)؛ ربی١٣٨٧طالبی (اجتهادی و شاه
ــاران (١٣٩٠( ــدی و همک ــان١٣٩٢)؛ فرزن ــاران (١٣٩٢خانی ( نژاد و عیســی )؛ قرب ــی و همک )؛ ١٣٩٢)؛ رفیع

)؛ رفیعـی و ١٣٩٢)؛ رفیعـی و بهمنـی (١٣٨٨)؛ چاوشی (١٣٩١زاده ( )؛ اسماعیلی و یوسف١٣٩۵فر ( حجازی
ــاران ( ــاران (١٣٩٢همک ــادی و همک ــ١٣٩۵)؛ عزیزآب ــدی و همک ــاران ١٣٩۵اران ()؛ احم ــی و همک )؛ لطیف

  ).١٣٩۶)؛ شهبازی سلطانیان و صلواتیان (١٣٩۶)؛ تاجمیر و ریاحی(١٣٩۵(

دینداری و 
  خدامحوری

)؛ ١٣٩٠)؛ احمـدی و همکـاران (١٣٨٩دوسـت ()؛ عتـرت١٣٨٨زاده و عـدلی ()؛ موسـی١٣٨٠میرحسینی (
)؛ عرب اسدی و احمدی ١٣٩۴همکاران ()؛ معینی و ١٣٩۴)؛ چابکی و همکاران (١٣٩٢فرزندی و همکاران (

)؛ ١٣٩۶شهبازی سلطانیان و صلواتیان ( )؛١٣٩۵)؛ لطیفی و همکاران (١٣٩۵)؛ رحمتی و همکاران (١٣٩۵(
ــاحی (١٣٩۶پور ( اصــلی ــاجمیر و ری ــری (١٣٩۶)؛ ت ــفی و اکب ــاران ١٣٩۶)؛ یوس ــوی داوودی و همک )؛ موس

 ).١٣٩۶)؛ زین الدینی (١٣٩۶(

  طلبی عدالت

)؛ ١٣٩٠)؛ مشـرف جـوادی و ابوطـالبی (١٣٨٨وند (پـور و صـمدی)؛ ربی١٣٨٨)؛ تـدبیری (١٣٨٣(بهارستان
ــی ( ــان١٣٩٢رضــایی و بهمن ــدی (١٣٩٢خانی ( نژاد و عیســی )؛ قرب ــاران ١٣٩٣)؛ آقامحم ــی و همک )؛ معین

 )؛١٣٩۶)؛ یوسـفی و اکبـری (١٣٩۵خانی (  نژاد و عیسـی )؛ قربان١٣٩۴)؛ نورمحمدی و نیک معین (١٣٩۴(
 ).١٣٩۶نژاد ()؛ عارف١٣٩۶تاجمیر ریاحی و همکاران (

نرمخویی و رفتار 
  نیکو

ـــدبیری (١٣٨٧طالبی (اجتهـــادی و شـــاه ـــور و صـــمدی )؛ ربی١٣٨٩)؛ حیـــدری (١٣٨٨)؛ ت )؛ ١٣٨٨وند ( پ
ــی ( ــف١٣٩٠علیمردان ــماعیلی و یوس ــاران (١٣٩١زاده ( )؛ اس ــدی و همک ــی ١٣٩٢)؛ فرزن ــی و بهمن )؛ رفیع

)؛ بـاقری ١٣٩۵)؛ عـرب اسـدی و احمـدی (١٣٩۴)؛ نورمحمدی و نیک معین (١٣٩٣حمدی ()؛ آقام١٣٩٢(
 ).١٣٩۶)؛ تاجمیر و ریاحی (١٣٩۵کنی و محمدی (

  سعه صدر
)؛ حاجیـان و ١٣٩٢)؛ فرزنـدی و همکـاران (١٣٩٢پور و همکـاران ()؛ نیک١٣٨٩)؛ حیدری (١٣٨٨تدبیری (

)؛ ١٣٩۴)؛ نورمحمـدی و نیـک معـین (١٣٩۴همکـاران ()؛ چابکی و ١٣٩٣)؛ آقامحمدی (١٣٩٢همکاران (
 ).١٣٩۶نژاد ( )؛ عارف١٣٩۶)؛ تاجمیر و ریاحی (١٣٩۶شهبازی سلطانیان و صلواتیان (

 تقوی
)؛ ١٣٩٠)؛ علیمردانــی (١٣٩٢خانی (  نژاد و عیســی)؛ قربــان١٣٨٨وند (پــور و صــمدی)؛ ربی١٣٨٨چاوشــی (

)؛ یوسـفی و ١٣٩۵)؛ لطیفـی و همکـاران (١٣٩۵خانی (  و عیسـی نژاد )؛ قربـان١٣٩۴فرد و همکـاران ( دانایی
  ).١٣٩۶نژاد ( )؛ عارف١٣٩۶الدینی ()؛ زین١٣٩۶)؛ موسوی داوودی و همکاران (١٣٩۶اکبری (

تدبیر و 
  ورزی اندیشه

ــرت دوســت ()؛١٣٨٠میرحســینی ( ــی ()؛١٣٨٩عت ــی و بهمن ــاران ( )؛١٣٩٢رفیع ــان و همک )؛ ١٣٩٢حاجی
لطیفـی و  )؛١٣٩۵)؛ احمـدی و همکـاران (١٣٩۴فرد و همکـاران ( دانایی )؛١٣٩۴معین (نورمحمدی و نیک 

  ).١٣٩۶)؛ شهبازی سلطانیان و صلواتیان (١٣٩۶نژاد (عارف)؛١٣٩۵همکاران (
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  هانمونه پژوهش  شاخص

  صداقت
ــاه ــادی و ش ــور و صــمدی)؛ ربی١٣٨٧طالبی (اجته ــک١٣٨٨)؛ چاوشــی (١٣٨٨وند (پ ــاران  )؛ نی پور و همک

)؛ ١٣٩۶)؛ موســوی داوودی و همکــاران (١٣٩٢)؛ رفیعــی و بهمنــی (١٣٩٢کــاران ()؛ فرزنــدی و هم١٣٩٢(
 ).١٣٩۶)؛ تاجمیر و ریاحی (١٣٩۶نژاد (عارف

)؛ ١٣٩١زاده ( )؛ اسـماعیلی و یوسـف١٣٨٨)؛ تـدبیری (١٣٨٧)؛ اجتهادی و شـاه طلبـی (١٣٨٠میرحسینی (  تواضع و فروتنی
  ).١٣٩۵اقری کنی و محمدی ()؛ ب١٣٩٠)؛ علیمردانی (١٣٩٢فرزندی و همکاران (

ــاران (نیــک  شجاعت ــاران (١٣٩٢پور و همک ــان و همک ــاران (١٣٩٢)؛ حاجی ــدی و همک ــایی١٣٩٢)؛ فرزن فرد و  )؛ دان
  ).١٣٩۶)؛ تاجمیر و ریاحی (١٣٩۶)؛ یوسفی و اکبری (١٣٩۵)؛ لطیفی و همکاران (١٣٩۴همکاران(

)؛ ١٣٩٢)؛ رفیعی و بهمنـی (١٣٩١زاده ( )؛ اسماعیلی و یوسف١٣٨٨وند (پور و صمدی)؛ ربی١٣٨٨چاوشی (  زیستی ساده
  ). ١٣٩۵)؛ لطیفی و همکاران (١٣٩۵)؛ احمدی و همکاران (١٣٩۵عرب اسدی و احمدی (

)؛ ١٣٩٢)؛ گنجعلـــی و همکـــاران (١٣٩٣)؛ آقامحمـــدی (١٣٩٠)؛ گرگـــانی (١٣٨٨وند(پـــور و صـــمدیربی  گرایی تخصص
 ).١٣٩۶نژاد ()؛ عارف١٣٩۶)؛ زین الدینی (١٣٩۵فر (حجازی

)؛ موسـوی ١٣٩۵خانی (  نژاد و عیسـی )؛ قربان١٣٩٢خانی (نژاد و عیسی)؛ قربان١٣٩٢پور و همکاران (نیک  امانتداری
  ).١٣٩۶)؛ تاجمیر و ریاحی (١٣٩۶نژاد ()؛ عارف١٣٩۶پور ()؛ اصلی١٣٩۶داوودی و همکاران (

)؛ ١٣٩٢)؛ رفیعـی و بهمنـی (١٣٩١زاده ( )؛ اسماعیلی و یوسف١٣٨٨)؛ تدبیری (١٣٨٨وند (پور و صمدیبیر  بخشش
  ).١٣٩۵)؛ باقری کنی و محمدی (١٣٩٢حاجیان و همکاران (

مشورت و 
  همفکری

)؛ نورمحمـدی و نیـک معـین ١٣٩۴)؛ چـابکی و همکـاران (١٣٩٢)؛ فرزندی و همکاران (١٣٩٠علیمردانی (
  ).١٣٩۶)؛ زین الدینی (١٣٩۵ب اسدی و احمدی ()؛ عر ١٣٩۴(

)؛ شــهبازی ١٣٩۶)؛ یوســفی و اکبــری (١٣٩۴)؛ نورمحمــدی و نیــک معــین (١٣٩٢پور و همکــاران (نیــک  قانون گرایی
  ).١٣٩۶نژاد ()؛ عارف١٣٩۶)؛ زین الدینی (١٣٩۶سلطانیان و صلواتیان (

  ).١٣٩۶)؛ زین الدینی (١٣٩۵)؛ لطیفی و همکاران (١٣٩۵همکاران ()؛ احمدی و١٣٩٠)؛ گرگانی (١٣٨٨تدبیری (  ساالری شایسته

 
ی مـدیریت اسـالمی بـر ها شـاخص تـرین نمایان است، مهم ٣گونه که در جدول شماره  همان

مداری، دینداری و خدامحوری،  در تحقیقات مختلف به این شرح است: اخالق هامبنای فراوانی آن
ورزی، صداقت، تواضـع و  سعه صدر، تقوی، تدبیر و اندیشهطلبی، نرمخویی و رفتار نیکو،  عدالت

گرایـی، امانتـداری، بخشـش، مشـورت و همفکـری،  زیسـتی، تخصـص فروتنی، شجاعت، سـاده
  ساالری. گرایی، شایسته قانون

  های مدیریت اسالمی کدامند؟ های مورد استفاده پژوهشگران در پژوهش . پرکاربردترین روش٢سؤال 
مقاله تحقیقی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت که نتـایج آن در  ۴٣پرسش برای پاسخ به این 

 به نمایش درآمده است.  ٣ جدول شماره
  ها های مدیریت اسالمی به همراه نمونه پژوهش پرکاربردترین روش در پژوهش :۴ جدول

  های پژوهشنمونه شناختیرویکرد روش

)؛ ١٣٩٢)؛ حاجیـان و همکـاران (١٣٩٢همکاران (پور و)؛ نیک١٣٨٧طالبی (اجتهادی و شاه  کمی
  ).١٣٩٣)؛ آقامحمدی (١٣٩٢فرزندی و همکاران (

  کیفی
)؛ ١٣٨٨)؛ تـدبیری (١٣٨٧طالبی ( )؛ اجتهادی و شـاه١٣٨٣)؛ بهارستان (١٣٨٠میرحسینی (

)؛ عتـرت دوسـت ١٣٨٨)؛ چاوشی (١٣٨٨وند ( پور و صمدی )؛ ربی١٣٨٨زاده و عدلی ( موسی
)؛ اسماعیلی و ١٣٩٠)؛ مشرف جوادی و ابوطالبی (١٣٩٠)؛ گرگانی (١٣٨٩()؛ حیدری١٣٨٩(
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  های پژوهشنمونه شناختیرویکرد روش
)؛ رفیعـی ١٣٩٠)؛ علیمردانی (١٣٩٢)؛ رفیعی و بهمنی (١٣٩٢پور ()؛ نیک١٣٩١زاده (یوسف

ــی (١٣٩٢( ــاران (١٣٩۴)؛ معین ــابکی و همک ــایی١٣٩۴)؛ چ ــاران ( )؛ دان )؛ ١٣٩۴فرد و همک
)؛ ١٣٩۵)؛ عــرب اســدی و احمــدی (١٣٩۴)؛ علیانســب (١٣٩۴نورمحمــدی و نیــک معــین (

ـــدی ( ـــاران (١٣٩۵آقامحم ـــادی و همک ـــی و ١٣٩۵فر ( )؛ حجـــازی١٣٩۵)؛ عزیزآب )؛ رحمت
)؛ قاسـمی و ١٣٩۵)؛ باقری کنی و محمـدی (١٣٩۵)؛ احمدی و همکاران (١٣٩۵همکاران (
)؛ ١٣٩۶)؛ شــهبازی ســلطانی و صــلواتیان (١٣٩۵)؛ لطیفــی و همکــاران (١٣٩۵ســریرپناه (

)؛ زیــن ١٣٩۶پور ( )؛ اصــلی١٣٩۶)؛ یوســفی و اکبــری (١٣٩۶داوودی و همکــاران (موســوی 
 ).١٣٩۶نژاد ()؛ عارف١٣٩۶الدینی (

ــان  ترکیبی ــان١٣٩٢خانی (نژاد و عیســیقرب )؛ قاســمی و ســریرپناه ١٣٩۵خانی (  نژاد و عیســی)؛ قرب
  ).١٣٩۶نژاد ( )؛ عارف١٣٩۶)؛ موسوی داوودی و همکاران (١٣٩۵(

  
ی ها شناختی در پژوهش رویکرد روش ترین نمایان است، مهم ۴ گونه که در جدول شماره همان

رسد که رویکرد ترکیبی یـا آمیختـه  میمدیریت اسالمی استفاده از رویکرد کیفی بوده است. به نظر 
تواند ضعف هر  میبهترین رویکرد مورد استفاده قرار بگیرد؛ چراکه رویکرد ترکیبی  عنوان بهتواند  می

  دو روش کمی و کیفی را پوشش دهد. 
  

 

 

 

 

 

 

  

  

  های مدیریت اسالمی مبتنی بر رویکرد سنتزپژوهی : شاخص۵شکل 

 کیفی

 مصاحبه

 یمدار اخالق
 یخدامحور  و یندار ید

 یطلبعدالت
 کوین رفتار و ییخونرم

 صدر سعه
 یتقو 

 یورز شهیاند و ریتدب
 صداقت

 یفروتن و تواضع
 شجاعت

 یستیز ساده
 ییگراتخصص

 یامانتدار 
 بخشش

 یهمفکر  و مشورت
 ییگراقانون

 یساالر ستهیشا

 کمی

 پرسشنامه

 هایروش
 پژوهش

 ابزارهای
  پژوهش

 هایشاخص
 مدیریت
 اسالمی

 پیشنهادی چارچوب
 حوزه در مطالعات

 مبتنی اسالمی مدیریت
 سنتزپژوهی رویکرد بر

 ترکیبی

محتواتحلیل
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  یگیر نتیجهبحث و 

ی مدیریت اسـالمی مبتنـی بـر ها ، ابزارها و روشها هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی از شاخص
رویکرد سنتزپژوهی بوده است. در بخش مبانی نظری ابتدا تعاریفی از مدیریت و مدیریت اسالمی 

مقاله که به  ۴٣نظران و نویسندگان ارائه گردید. سپس در پیشینه پژوهشی از تعداد  از دیدگاه صاحب
ی مـدیریت اسـالمی ها ، ابزارها و روشها صورت هدفمند انتخاب شده بودند برای تحلیل شاخص

ی مهم مقاالت این بود کـه در مجـالت معتبـر و توسـط افـراد ها گیژاستفاده گردید که از جمله وی
  دانشگاهی منتشر شده است. 

سنتزپژوهی و بررسی مقـاالت مـرتبط ی پژوهش حاضر و با استفاده از روش ها با توجه به یافته
مقاله شناسایی گردید. در این تعداد مقـاالت کـه  ۴٣ی مدیریت اسالمی تعداد ها در زمینه پژوهش

مؤلفه کلیدی و مهم مـدیریت اسـالمی  ١٧ اند هبه صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت
  اشتند، شناسایی که عبارتند از: در انتخاب مدیران که بیشترین فراوانی را در بین مقاالت د

 را خصوصـاً  و حضرت محمد قرآن کریم محور دعوت پیامبران را عموماً  مداری:خالقا− 
). ١٣٩٠نژاد و رضایی فریمـانی،  (سبحانی ل اخالقی و ایمانی قرار داده استئتربیت و تکمیل فضا
برتری آدمیان و سبب واالیی شأن است، کرامت اخالقی است  ۀ، آنچه مایاز منظر حضرت علی

 امور نقشی اساسی دارد. ۀها در ادار و این کرامت
یک مدیر اسالمی موحد بودن و ایمان وی بـه قـادر نخست ویژگی  دینداری و خدامحوری: −

اسالم را شود که در بعد اندیشه و عمل،  ها به کسانی واگذار می یکتاست، در نظام اسالمی مدیریت
ها را با اوصاف و عناوینی همچون صـالحین، متقـین، قاسـطین،  گونه انسان قبول داشته باشند و این

 ).۴٧، ص١٣٨۵(سرمدی،  شناسیم مخلصین، محسنین و مطهرین می
در برخی از آیات قرآن کریم راجع به بعثت همـه انبیـای الهـی اقامـه قسـط و  طلبی:عدالت −

از اهداف عالیه و اولیه عنوان شده است. اقامه مردم بـر قسـط و عـدل،  عنوان یکی اجرای عدالت به
ترغیـب و  توان صرفاً  یک جریان مالزم با سیاست و اعمال حکومت است و از این آیات شریفه نمی

توصیه اخالقی در جهت عدالت را برداشت نمود. توجه به ایـن مقصـود در تشـکل سیاسـی صـدر 
کنـد. گذشـته از آیـاتی کـه در قـرآن  الترین حد خودنمایی میدر با اسالم و حکومت نبی اکرم

آنان و ستایش عدالت است، شـخص  بر ضدکریم به نحو عام، در مذمت ظلم و ظالمین و تعریض 
باشد و مـرام و زنـدگی او علـی الـدوام قرآنـی  در همه ابعاد قرآن مجسم و عینی می رسول اکرم

از  پـیشتاریخ زنـدگی آن حضـرت حتـی در دوران ن در ااست. همچنین اهتمام به حمایت مظلوم
 الفضول بر کسی که کمترین اطالعی از تـاریخ داشـته باشـد، مخفـی نیسـت بعثت و جریان حلف

هــای اثربخشــی و نفــوذ مــدیران در درون زیردســتان،  یکــی از راه ).٧٢، ص١٣٨۵(میرحســینی، 
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عادالنه رفتار کنـد، زیردسـتان ). هرگاه مدیر ٢٢٢، ص١٣٨۶(نبوی،  باشد عملکرد عادالنه آنها می
 دستورات او را با دل و جان خواهند پذیرفت.

و حسن خلق یکی از اصول اخالقی اجتماعی است که تـأثیر  محبت نرمخویی و رفتار نیکو: −
مردم دارد. این اصل مهم و اساسی، یکی از ابزارهای الزم و ضروری برای  های شگرفی در پیوند دل

مدیر برای اینکه بتواند دیگران را خوب به کار گیرد، باید برای افـراد تحـت مدیریت و رهبری است. 
نمونه برجسته رهبـر و مـدیری اسـت کـه از نفـوذ  مدیریت خود جاذبه داشته باشد. رسول اکرم

عمیقی در میان مردم برخوردار بود و در اعماق دل مردم نفـوذ داشـت و بـا همـین جاذبـه توانسـت 
و پراکنده را به خود جلب کرده و از آنها امتی متحد و نمونه بسازد. از نظـر دمی تندخو، بداخالق رم

محبت و مالیمت حضرت نسبت به مـردم بـود:  ترین جاذبه و نفوذ پیامبر اکرم قرآن کریم عمده
نَ ا« ةٍ مِ َ محْ بِام رَ مْ وَ لَوْ ـلِنْتَ لَ  هللاِفَ لكُ هُ نْ حَ ينْتَ فَظا غَ وا مِ ضُّ لْبِ الَنْفَ لِ ظَ الْقَ پس به موجب لطـف و  1»کَ وْ

از پیرامـون تـو  دل بـودی قطعـاً  دل شدی، و اگر تنـدخو و سـخت رحمت الهی، با آنان نرمخو و نرم
خلق و صمیمیت با همـه  شدند. بدون شک مدیر موفق کسی است که با محبت و حسن پراکنده می

 ).٢٧، ص١٣٩٠(حیدری،  عناصر و نیروها رفتار کند
شـود و دنیـایی  ها مبعوث می هنگامی که برای هدایت انسان حضرت موسی سعه صدر: −

دارد و اولین درخواسـت او از  بیند، دست به دعا برمی ها را در مقابل خود می از مشکالت و درگیری
حْ ل«خداوند متعال شرح صدر است:  َ بِّ ارشْ ر یرَ دْ پروردگارا سینه مرا گشاده دار. حضـرت  2»یصَ

از هر چیزی نیـاز بـه شـرح صـدر دارد. پیش داند که انجام دادن این مسئولیت بزرگ  می موسی
اند. بدیهی اسـت  آن را ابزار ریاست برشمرده اهمیت شرح یا سعه صدر در حدی است که علی

ابزار ریاست سعه صـدر » اله الرئاسه الصدر«لیت و رهبری شدنی نیست. ئوبدون آن ابزار انجام مس
بردبار کسی اسـت » انما الحلیم من اذا أودی صبر و اذا ظلم غفر«فرماید:  جایی دیگر میاست. یا در 

 ).١۴٧، ص١٣٨۶(نبوی،  که اگر آزار و اذیت شد، صبر کند و اگر به او ستم شد ببخشد
آید و کرامت  تقوا در ادبیات دینی یک کنترل درونی و معیار و مالک ایمان به شمار می تقوی: −

، ١٣٩۵(قاسـمی و سـریرپناه،  شـود ازها در جامعه اسالمی براساس تقوا سـنجیده میانسانی و امتی
تقوا و کنترل نفس انسان  به راهنزول برکات را منوط  ٩۶). خداوند متعال در سوره اعراف، آیه ۵۵ص

فرمایند: توشه جمع کنید و بهترین توشه پرهیزگاری است.  نیز می ۴دانسته است. در سوره طالق آیه 
  قواترین شماست.تفرمایند: بهترین شما با نیز می ١٩٧وره بقره آیه در س
گـاهی در مـورد کارهـایی کـه انسـان انجـام  ورزی و بصیرت:تدبیر و اندیشه − نبود بیـنش و آ
العاده بوده و در صورت نبود بینش  دهد، به خصوص اعمال فردی و اجتماعی، حائز اهمیت فوق می

                                                           
    .٢۵طه، . ٢   .١۵٩عمران،  . آل١
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هـا و خـروج از  های حساس زندگی، آدمـی را تـا مرحلـه افتـادن در پرتگاه در برهه کافی مخصوصاً 
 ،فرماید: کور آن نیست که چشمش نابینا باشد می برد. پیامبر اکرم صراط مستقیم الهی پیش می

، ١٣٩١(گـودرزی و طهماسـبی،  بلکه کور واقعی آن کسـی اسـت کـه دیـده بصـیرتش کـور باشـد
های چپ و راست رفتند، و راه ضاللت و گمراهـی را  ایند: به راهفرم می ). حضرت علی ٧٣ص

). با ایـن تفاسـیر، داشـتن ١۵٠، خطبه ١٣٧٩، سیدرضی( پیمودند، و راه روشن هدایت را گذاشتند
باشـد و  های کلیدی مدیران در حال حاضـر می ها و ویژگی بصیرت و دوراندیشی یکی از شایستگی

 ر باشند در فضای کنونی راه به جایی نخواهند برد.مدیرانی که از این اصل مهم به دو
به امین معروف و به صداقت و درستکاری بین مردم مشهور بودنـد  پیامبر اکرم صداقت: −

داشتند. در حالی که اگر هر سیاسـتمداری  گرایی و عالقه نابجا برحذر می و مردم را از جهل و خرافه
کـرد و  از این تصور و فکر غلـط مـردم سوءاسـتفاده می» کند هدف وسیله را توجبه می«بود با شعار

 ).٧١، ص١٣٩٠نژاد،  (فروزنده و نوایی ستود عالقه ناروای آنان را می
در آیات و روایات بسیاری نسبت به تواضع و فروتنی صحبت شده اسـت.  تواضع و فروتنی: −

جـویی را از سـر  تـریی برها تاج فرمایند: ای مردم ... می البالغه نهج ۵در خطبه  حضرت علی
فرمایند: تاج تواضع بر سر نهید و خودبرتربینی را زیر پا افکنید.  میبنهید. حضرت در جایی دیگری 

 ). ١٩٢(خطبه  ی زنجیر تکبر را از گردن فرونهیدها حلقه
ای در صـدر  های رهبر و مـدیر شـجاعت و قاطعیـت اسـت. عـده یکی از ویژگی شجاعت: −

ها را عبـادت  آوریم به شرط اینکه بت رفتند و گفتند ما به تو ایمان می اسالم خدمت رسول اکرم
زیرا حاضر نبودند حتی به قیمت زیاد شدن پیـروان  ؛نپذیرفت کنیم، نماز نخوانیم. اما حضرت

 ).٧١، ص١٣٩٠نژاد،  (فروزنده و نوایی های مکتب اسالم آسیب ببیند بخشی از آموزه
قـدر  اش معقـول و منطقـی باشـد و هـر نـد سـطح زنـدگیمدیر باید تـالش ک زیستی:ساده −
زیردستانش شباهت بیشتری داشته باشد مشـکالت کمتـری در ارتبـاط بـا  ترین اش، به پایین زندگی

آالیـش  ). زنـدگی سـاده و بـی١٣٩، ص١٣٩١، زاده (اسماعیلی و یوسـف زیردستان خواهد داشت
 ن باشد. وبی برای مسئوالتواند الگوی بسیار خ می و حضرت علی حضرت رسول اکرم

ها و  ها و مهارت فردی که قرار است در مقام مدیریت قرار گیرد، باید آموزش گرایی:تخصص −
های علمی الزم را کسب کرده باشد وگرنه مدیریت وی در واقع جلوس بر کرسی خیانـت  صالحیت

شود. آنگـاه کـه  ظرافت مطلب بیشتر نمایان می خواهد بود. با تأملی بر داستان حضرت یوسف
 عنوان خزائن سرزمین مصر انتخاب گردید و با درایت خود مصر را از هالکت و نابودی نجات داد هب

 ).٢٢، ص١٣٩٠(حیدری، 
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های  های برجسته مدیریت اسالمی است، سفارش در رابطه با امانتداری که از ویژگی امانتداری: −
فرمایند: فریب نماز و روزه مردم را نخورید؛ زیرا آدمی گـاه چنـان  می صادق زیادی شده است. امام
کند. بلکه آنهـا را بـه راسـتگویی و  کند که اگر آنها را ترک گوید، احساس ترس می به نماز و روزه خو می

 ). ٢٠، ص١٣٩۶به نقل از دهقانی و همکاران،  ٢، ج١٣۶٢امانتداری بیازمایید (کلینی، 
رهبـر جامعـه اسـالمی در  عنوان بـه باره به رسول اکـرم خداوند در این :عفو و بخشش −
فرمایند: رحمت خدا تو را با خلق، مهربان و خوشـخوی گردانیـد و اگـر  می١۵٩عمران آیه  سوره آل

شدند. پس چون امت به نادانی درباره تو بد  میدل بودی، مردم از پیرامون تو متفرق  تندخو و سخت
 طلب آمرزش کن. هادرگذر و از خدا بر آنکنند، از آنها 

عنوان اصـلی  بـه مشورت در زندگی سیاسی نظامی و حکومتی پیامبر اکـرم طلبی:مشورت −
بـا مسـلمانان در تـاریخ  های بسیاری از مشورت پیامبر اکـرم تربیتی مورد توجه قرار داشته و نمونه

 ه را از خصایص و سیره پیامبر اکرمثبت است تا جایی که مورخان و مفسران اسالمی کثرت مشاور
اند. مشورت با دیگران در مسند حکومـت و مـدیریت اسـالمی بـه معنـای نقـص فکـری در  برشمرده

بـا وجـود  اموری که آگاهی به آن از حوزه اطالعات مدیر خارج است، نیست؛ زیـرا پیـامبر اکـرم
و قـدرت خداونـد ارتبـاط داشـتند در  اند و از طریق وحی به منبع الیزال علـم اینکه خود عقل کل بوده

کردند کـه رمـز و راز چنـین عملکـردی را بایـد در همـان  امور ساده و جزئی نیز با دیگران مشورت می
). ١۵۴، ص١٣٩۴جستجو کـرد (نورمحمـدی و نیـک معـین،  های سیره تربیتی رسول اکرم جنبه

 اند.  همفکری تأکید جدی داشتهبر مسئله مهم مشورت و  ١۵٩عمران آیه  خداوند متعال در سوره آل
پـذیری بـه جـای  یکی از اهداف تربیت سیاسی و اجتماعی، تقویت روحیـه قانون گرایی:قانون −
گریزی و خودمحوری است. اینکه هر فرد بتواند به دور از از سـلیقه و منـافع شخصـی، قـانون را  قانون
). در قرآن کریم خداوند متعـال ١٣٨٨خواهد گردن نهد (کریمی،  گونه که می گونه که هست و نه آن آن

؛ ٩٠؛ نحـل، ٢٩؛ اعراف، ١۶۵؛ نساء، ٢١٣؛ بقره، ٣؛ اعلی، ۵٠ارها در آیات متعددی (طه، بارها و ب
 اند.  ) به نظم و انضباط و قانونمندی و رعایت آن تأکید فراوان داشته٩و اسراء،  ٣۶مدثر، 
ساالری امـری پسـندیده نـزد عقـل و فطـرت، و همچنـین مـورد تأییـد  شایسته ساالری:شایسته −
ترین مکتب توحیدی در این زمینه نکات قابل  عنوان کامل تلف است. مکتب اسالم نیز بههای مخ مسلک

کس جـز براسـاس شایسـتگی الزم،  کند. اصوًال سنت الهی بر این است که به هیچ توجهی را مطرح می
فرمایند: کسی کـه کـارگزاری را بـرای مسـلمانان  در این زمینه می دهد. رسول اکرم مسئولیتی را نمی

تر اسـت، او بـه خـدا و  تر و عـالم داند در میان آنها کسی هست که از او شایسته مارد در حالی که میبگ
). سـؤال ١۴۶، ص١٣٩۴رسولش و همه مسلمانان خیانت ورزیده است (نورمحمـدی و نیـک معـین، 
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ها براساس  این است که چه تعداد و درصد از مدیران ما در سازمان اصلی براساس فرمایش حضرت
  شوند؟ یستگی و معیارهای موجود که در باال به آن اشاره گردید، انتخاب و انتصاب میشا

هـای  های مورد اسـتفاده محققـان در حـوزه پژوهش توان به روش از دیگر نتایج پژوهش حاضر می
هـای کیفـی از سـوی  هـا، روش مدیریت اسالمی در تحقیقات مورد بررسی اشاره کرد. در بخش روش

های محققان نمـود  ورد استفاده واقع شده است و روش کمی و ترکیبی کمتر در پژوهشمحققان بیشتر م
های ترکیبی به این  یافته است. این در حالی است که امروز بر همگان مشخص است که استفاده از روش

 بعدی ارجحیت دارد.  های تک پیماید بر روش دلیل که زوایای مختلفی را در حوزه پژوهش می
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