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   مقدمه

 را سـازمان و فرد های تالش همۀ راهبری و هدایت نقش ریزی، برنامه رکن ترین اصلی عنوان به هدف
 کنـد، ایفـا را نقشـی چنـین بتوانـد هـدف آنکـه بـرای. دارد عهـده بر محوری نقطه یک صورت به
 ترین عـالی ها، هـدف بهتـرین ؛اعالهـا یـرالهممخ«. باشـد صـریح و حصول قابل عالی، بایست می

 ایـن به روایات، در بلند و عالی اهداف داشتن به توصیه شاید). ۴٩٧٧ح تمیمی، آمدی( »آنهاست
 اهـداف آن آوردن دسـت بـه بـرای افـراد انگیـزه افـزایش باعـث اهدافی چنین داشتن که باشد دلیل
 و تـالش ؛قـدر همتـه یهمـوم الرجـل علـ«. است شده متذکر علی امام نیز را نکته این. شود می

 بایـد هـدف ایـن بـر افـزون). ١٠٠۵٩ح تمیمـی، آمـدی( »اوسـت هـدف اندازه به آدمی کوشش
 یـا فـرد بـرای اهـداف بـه دسـتیابی امکـان که باشد ای گونهبه یعنی. باشد حصول قابل و بینانه واقع

ما  یطلب ی... والذ یفتنون... «: فرماید می نیز مورد این در علی امام. باشد داشته وجود سازمان
 نایـافتنی دسـت چیـزی پی در که است کسی اندازد می رنج به را خود که کسانی جمله از ؛یـدرکال

 مسیر و سازمان حرکت جهت کننده تعیین روشنی، و صراحت). ١۵٩ص ،١٣٨۶ مجلسی،( »است
 صورت به باید دهد انجام خوبی به را رسالت این بتواند اهداف اینکه برای و است، آن های فعالیت
 کنـد اعـزام محلـی بـه را خود کارگزاران اینکه از پیش امیرالمؤمنین. شوند تبیین روشن و واضح
ــامی ــتورالعمل تم ــی های دس ــرایش را او اجرای ــان ب ــرد می بی ــاپیروز( ک ــاران، و آق  ،١٣٨۴ همک

. بگیرنـد قرار مدنظر ها ویژگی این بایست می ها سازمان برای هدف تعیین در بنابراین). ۴١−٣٩ص
 نظـام مطـابق و عـالی مـدیریت اهـداف جهـت در بایست می نیز سازمانی اهداف دیگر، طرفی از

 در جامعـه بـر حـاکم هـای ارزش هرگـاه: گفت توان می جرئت به ،)١٣٨۵ سجادی،( باشد ارزشی
 شد خواهند رو روبه ای عمده مشکالت با یقین به شده یاد اهداف نگردند، منعکس سازمانی اهداف

 و اسـت خودیابی سوی به انسان هدایت اسالم مکتب در اصلی رسالت). ۶٣ص ،١٣٧٩ الوانی،(
 اساس بر باید مکتب این در کنترل و ارتباطات انگیزش، رهبری، هدایت، سازماندهی، ریزی، برنامه
 انتظـار ).١٣٧٩ شریعت،( کند تأمین را انسان تعالی هدف و باشد اسالمی مقررات و شرع موازین

 و داد ارائه یسازمان اهداف نییتع یبرا را یمطلوب یالگو بتوان یقیتطب مطالعه کی قیطر از رود یم
 بـر مبتنی و کیفی پژوهش روش از منظور این به رسیدن برای. کرد باز شتریب یها پژوهش یبرا را راه

 از اسـتفاده دلیل. گیرد می شکل مختلف منابع بررسی طریق از که کردیم استفاده بنیان داده رویکرد
 و نگردیـده بیـان روشـنی به ها سازمان در هدف به مربوط مقوالت و مفاهیم که است آن روش، این

 توسـعه و آشکارسازی برای آن از استفاده رو این از است؛ نشده شناسایی کامل طور به آن متغیرهای
  ).٢٠٠۵ 1پولیت،( است منطقی پدیده این به مربوط مفاهیم
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 و اهداف سازمان یارزش یها نظام

 مـدیران بـرای ای ویژه چارچوب در و جامعه های ارزش با متناسب سازمان هدف معتقدند محققان
 اقـدام مـدیران ها ارزش این پرتو در). ٧٧ص ،١٩٩٧ 1شوارتز، و اسمیت( شود می تعیین ها سازمان

 مردم و جامعه نیازهای به پاسخگویی برای عالیه اهداف و ها مأموریت تعیین انداز، چشم طراحی به
 نظامـات، طراحی عالیه، اهداف و ها مأموریت تحقق برای و گردیده حاکمیتی های خواسته اعمال و

 رسـانی خدمت و حـاکمیتی وظـایف و هـا فعالیت و فراینـدها زیـر فراینـدها، کارکردها، ها، سیستم
  .پذیرد می صورت

 و ماهیـت.  انـد جامعه یک سازنده بافت بر حاکم های ارزش از تابعی ها سازمان هدف بنابراین،
 هـا، ارزش واضـع الهـی، نظـام در و اسـت اساسـی اصل این بیانگر ها ارزش دهنده تشکیل عناصر
 آن در نحـوی بـه مسـائل همـه و بـوده جامع و کامل ارزشی نظام این. است علیم و حکیم خداوند
 نظـام ایـن از متـأثر نیـز مـدیریت وظایف و ها فعالیت تمامی رو این از است؛ شده بررسی و مطرح
  . بود خواهد ارزشی
 رونـد بـر رنسـانس از پـس غـرب ارزشـی نظـام عنوان بـه نفـع اصالت مکتب غرب، جهان در
 قلمـداد درست آنجا تا را عمل یک مکتب این به معتقدان شد؛ حاکم تولید و اقتصادی های فعالیت

 بعـد تمدن این سانبدین. آورد وجود به را آسایش و خوشی بیشترین افرادی، یا فرد برای که کنند می
 رقابت صحنه غرب، در بشر زندگی نتیجه در و شد تبدیل سودانگار تمدن یک به صنعتی انقالب از

 مکتـب، ایـن بر مبتنی دیگر، طرفی از). ۵ص ،١٣٨٢ رضاییان،( است شده سودمحوری عیار تمام
 مجموعـۀ بـه فکـری مشـرب و مکتـب یـک منزلـۀ بـه سـکوالریزم. گیرد می شکل سکوالر اندیشه

 خارج دینی رسمی مراجع و مقامات کف از اجتماعی امور کنترل آن ضمن که تحوالتی و جریانات
 دینـی آداب و ضـوابط جـای جهـانی این و تجربی و علمی و دینی غیر و عقالنی هایروش و گشته
 و اصـول سـرییـک بر مبتنی سکوالریزم). ١٣٧۵ همتی،( شود می استفاده  گرفته، را آنها ادارۀ برای
 شود می ناشی آن کردن تلقی خصوصی و دین راندن حاشیه به از عمده طور به که است نظری مبانی
 فکـری هـایبنیان. اند داده تنزل ذوق و سلیقه و احساس یک حّد  به را دین سکوالریزم مکتب در که

 مــداریعقــل) ج فردگرایــی؛) ب ؛)اومانیســم( محــوری انســان) الــف: از عبارتنــد سکوالریســم
 جهـان انگاری  ماشـین) ز نـوگرایی؛ و گریزیسنت) و محوری؛علم یا سیانتیسم) د ؛)راسیونالیسم(
 شـده داده شـرح ادامـه در خالصـه طـوربه سکوالریسم فکری بنیادهای. الئیسیزم) ر ؛)ماشینیسم(

  ).١٣٧۶ نوروزی،( است
                                                           
1. Smith & Schwartz 



                        ١٣٩٧ پاییز و زمستان/ ١۴ش/ ٧س/ مدیریت اسالم و     ۵۴

 

 انسـان خـود ها ارزش همۀ خالق و است چیز همه مدار و محور انسان اینکه یعنی :اومانیسم 
 وحـی از نبایـد را رذایـل و فضـائل و زنـدگی شـیوۀ و نبایدها و بایدها و اخالقی های ارزش و است

 و نـدارد نیـاز بـدان آدمـی دارد اگر یا و ندارد واقعیت سکوالرها نظر به وحی مقوله یا زیرا آموخت؛
 در. «است وحی و خدا و دین از نیاز بی انسان و بیافریند، را بد و خوب مستقالً  تواند می انسان خود
 ؛»است سکوالریزم گوهر و لّب  گریزی معنویت و ستیزی غیب و ستیزی دین واقع
 و محـوریعقـل یـا راسیونالیسـم سکوالریزم، نظری مبانی از یکی ):راسیونالیسم( مداری عقل 
 درک را مسـائل همه عقل از استفاده با قادرند ها انسان است معتقد که معنی بدین است؛ بسندگی عقل
 کند؛ می قلمداد غیرعقلی را آن نهادهای و دینی های یافته مبنا، این اساس بر سکوالریسم. کنند حل و

 واالی ارزش به اعتقاد. است غرب کنونی تمدن اساسی اصول از فردگرایی اصالت :فردگرایی 
 قـانون در ریشـه کـه مـالی، و جانی تأمین و مالکیت حق فردی، های آزادی و حقوق به اعتقاد و فرد

 باشد؛ می متبلور فردگرایی در دارد، حقوق یا طبیعی
 و اجتمـاعی و تجربـی علـوم بـر تکیـۀ و پرسـتی علم یـا سیانتیسم :محوریعلم یا سیانتیسم 
 علـوم مجموعـه کـه اسـت معتقد که است سکوالریزم نظری های مؤلفه از یکی بشری های معرفت
 نواهی و اوامر به نیازی و کندمی کفایت آن ادارۀ و جامعه امور تدبیر برای تجربی علوم ویژه به بشری

 و دهند می قرار فقهی مدیریت مقابل در را علمی مدیریت و نیست دینی دستورات و شرعی احکام و
 .دانند می عاجز جامعه امور ادارۀ از را شریعت و فقهی مدیریت
 یزی سنت  البتـه اسـت، سـتیزی سّنت و سـّنت بـا تضاد سکوالریزم دیگر مبنای :نوگرایی و گر
 قـومی و ملـی رسـوم و آداب معنـای به سّنت سّنت، از مرادشان و است مدرنیته مقابل در که سنتی
 سکوالرها نظر به که است قدسی و روحانی و معنوی های ارزش و دینی سّنت مرادشان بلکه نیست،
 بـه و پرستی کهنه و ارتجاع آن به بازگشت و گذشته آن مصرف تاریخ و نشسته اش گونه بر تاریخ غبار
 است؛ رفتن قهقرا
 منظور. است» مداریآخرت« مقابل در» دنیامداری« سکوالریسم مبانی از یکی :ماشینیسم 

 باشد؛ می اخروی های اندیشه مقابل در دنیوی معتقدات و اصول ها، ارزش به توجه اصل، این از
 امـر هـر و خـدا و حـق حضـرت از اسـتغنا و خدا از اعراض و دینی بی یا الئیسیزم :الئیسیزم 
 دین نه الئیسیزیم. است سکوالریزم مبانی از دیگر یکی کردن قربانی عقل حکومت پای به را قدسی

 اصل در تفکر این در زیرا بگذارد؛ مسکوت را آن کوشد می و پردازد می آن اثبات به نه و کندمی ردّ  را
 تفکیـک بـه قائـل که حکومتی یعنی الئیک حکومت و. آید میان به خدا پای تا نیست دین به نیازی
 سیاست از دین تفکیک زیرا است، سکوالر مصادیق از الئیک نظر این طبق و است سیاست از دین

 و متکـی اسـالمی اندیشه و مکتب دیگر طرفی از. است الئیک از اعّم  سکوالر و سکوالر از اخّص 
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 و گرایی،خدامحوری صــداقت طلبی، معنویــت طلبی، عــدالت گرایــی، آخرت محــوری، حق بــر مبتنــی
 سیاسـی فلسـفه بـا اسـالمی سیاسـی فلسـفه های تفاوت بین در که نظر  اختالف این. است گرایی وحی

 فـرض هـدف را او انسـان، بـه سکوالریسـم نگـاه در اسالم نظر برخالف زیرا دارد؛ وجود سکوالریسم
 نگـرش بـا و دانـد می شـناخت عامـل و موضوع را او هم، مدرن شناسی معرفت چارچوب در و کند می

 های پدیــده در را طبیعــی  فــوق و غیرملمــوس هــای واقعیت هرگونــه ،)اومانیســم( صــرف گرایی انســان
 و علمـی اسـتداللی هـای روش بـا توانـد می فقـط انسـانی مسـائل جهـت، بدین. کند می رد اجتماعی

 ٢ جدول. ندارد وجود غیرمحسوس های واقعیت و طبیعی  فوق قضایای بر اعتقادی و شود حل ساالر مردم
 .دهد می نشان را شناسی هستی و شناسی انسان شناسی، معرفت مقوله به توجه با را مبانی این شرح

 
  اسالم و سکوالر اندیشه فلسفی مبانی: ١ جدول

  یشناس معرفت

 یامـور  بـه مـا کـه معناسـت نیبـد نیـا و باشـدیمـحـساصالتبهشناختابزار)الف:سکوالرشهیدر اند
 بـه دنیرس راه و اهداف خود عقل اساس بر سکوالر انسان) ب باشد؛ ییشناسا قابل که میکن توجه میتوان یم
 ایـ تجربـه قابـل زیـچ هـر و رفتیپـذ شیپـ از دیـنبا را زیچ چیه سکوالر شهیاند در) ج کند؛ یم جستجو را آن

 تواند ینم خود عقل با بشر آنکه، اول ،یاسالم یشناس معرفت در نکهیا حال و است یعقالن لیتحل و هیتجز 
  .کند درک خود عقل با را هدف نیا به دنیرسراهتواندینمنکه،یاگریدوابدیدرراخلقتیینهاهدف

  یشناس یهست

 نیـا سـکوالر، شـهیاند در. اسـت سمیسکوالر  یشناختیهستمبدأ)،یاخواهی(دنسمیالیماتررومندینانیجر
 ن،یبنـابرا. اسـت شیخـو یخـدا خالق یحت و ایاش همه شتن،یخو مرکز و محور انسان، که دارد وجود یتلق

 رابطه ییجدا بر سکوالر، شهیاند در ،یشناس یهست یمبان لحاظ به رو نیا از زهاست؛یچ همه اسیمق انسان
 از سـت؛ین معتقـد هم مقصد به و ندارد مبدأ به یاعتقاد چون و است استوار(معاد)  مقصد ،یهست مبدأ نیب
 بـه انسان ،یشناس یهست لحاظ به یاسالم شهیاند در آنکه حال. کند یم یتلق ینیزم امر را زیچ همه رو نیا

 کیـ عنوان بـه را برتر قدرت نیا لذا باشد؛ موفق اجتماع اداره در تواند ینم عقل از تنها یر یگ بهره با و ییتنها
  .باشدامانت یپاسخگو  دیبا یینهامقصددرکهاستکردهافتیدرامانتصورتبهیالهحق

  یشناس انسان

 نیـدر ا دیاست و بایخود زندگ ،یو هدف زندگستیاعتقاد است که انسان ذاتًا فاسد ننیانسان سکوالر بر ا
به سر نبرد و انسان فقـط بـا راه عقـل و تجربـه  ندهیدر جهان آ یزندگ یداشت و در آرزو  یخوب یجهان زندگ

 ینظمـ ینظم هست ،یاسالم شهیداشته باشد. حال آنکه طبق اند ایدن نیادر  یکامًال خوب یقادر است زندگ
است  یو ابد  یذات یقتیامر حق نیاز آن عمل کند و ا رونیب تواند یاست که اراده انسان نم ریگ محکم و همه

بـه سـعادت، هـم  دنیو رسـ ریـبه خ یابیدست ی. انسان براکند یوارد نم یزمان و مکان در آن خلل رییکه تغ
و برجسـته خـود را  یرسول است؛ چراکه طالب رشـد و کمـال اسـت و نمونـه اعلـ ازمندیعقل و هم ن ازمندین

 یابعـاد از و افتـهی دسـت یاله یفطر  یاستعدادها بروز حد نیباالتر  به که یانسان داند؛ یم» انسان کامل«
 معـرف کـه یوجودشناسـ نگـرش با و یاسالم شهیاند در ن،یبنابرا. است برخوردار هم با همسو و جانبه همه
 گـاهیجا بـه یتیمـاه نیچنـ بـا را انسـان است تالش در و است یهست عالم در و خداوند نزد انسان یوجود
  ).١٣٩٢(اخترشهر،  کرد تصور انسان یبرایبرتر قدرتتوانینمبرساندیالهفهیخلوخداتیعبود

  
 اهـداف تعیـین و اسـالم و غـرب ارزشـی نظـام بـین ارتباط توان می شد، اشاره آنچه به توجه با

  .داد نشان ٢ شکل به تطبیقی مقایسه یک در سازمان
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  سازمان اهداف           انسان به نگاه             خلقت از هدف
  

  

  

  
  سازمان اهداف             انسان به نگاه            خلقت از هدف

  

  

  

  

  

  سازمان اهداف بر اسالمی و غربی ارزشی نظام تأثیر: ٢ شکل

 در. دارد عملـی و نظری ارزش که است الهام و وحی اسالم، بینی جهان مبدأ ،٢ شکل براساس
  .سودگراست و مادی ها ارزش سکوالر در ولی است؛ وحی بر مبتنی و معنوی ها، ارزش اسالم

 طلبی، معنویـت طلبی، عـدالت گرایـی، آخرت محـوری، حق بـر مبتنـی و متکـی اسالمی نظام
 اومانیسـم، فاشیسم، اساس بر غربی ارزشی نظام و است گرایی وحی و خدامحوری گرایی، صداقت

 در و) ۴٣ص ،١٣٨٣ احمـدی، علـی و احمدی علی( است سودپرستی و گرایی منفعت لیبرالیسم،
 عنایـت بـازار سـهم افـزایش محصول، کیفیت رقابت، قدرت افزایش سود، به بها بیشترین نظام این

  ). ۵٢ص ،١٣٨۶ جوکار، و دهکردی فروزنده( دارند
 تـأثیر تحـت غربـی مکاتـب نظـر از. اسـت متفاوت نظام دو این در نیز انسان خلقت از هدف
 دیـدگاه از انسـان خلقت از هدف. شود می خالصه تن به پرداختن و طلبی لذت که بوده ماتریالیسم

  . شود می  اهداف در  تفاوت  موجب که هاست  تفاوت  همین. خداست بندگی و اطاعت اسالم

خدابندگیواطاعت
 بعدمعنوی مادی بعد

 بعدروحی

 مادی بعد
 معنوی بعد
 روحی بعد

  ینیمکاتب د یرو سا اسالم

  بینیجهان

 کماالت به رسیدن 
 معنوی،

خداوند به تقرب و

اسالمی جمهوری
 خدامحوری دینی هایحکومت

توحید
 گراییوحی

 امامت
طلبیعدالت
 گراییآخرت

 بصیرت
 معنویت
 صداقت

...و

 و سود کسب
 مادی منفعت

 و دنیا از بردن لذت
 مادی بهروزی

 :مادی بعد
 و انسان اصالت
 عقل اصالت
 و مادی موجودی
 طلبلذت

 گرامادی مکاتب سایر و سوکوالر

 بینیجهان

 

 

 

ماتریالیسم

 یسمناوما
 راسیونالیسم
 ماشینیسم

 یسمنمدر 
 الرئیسم
 سیاتنیسم

 کاپیتالیسم
 لیبرالیسم
 نارسیسم
 ناشیسم
 مارکسیسم
 مائونیسم
 سوسیالیسم
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 و داننـد می اجتمـاعی و فیزیکـی بعـد یعنـی مـادی، بعـد در را انسـان کمال دهریون و مادیون
 اجتمـاعی اعتبـار و شـهرت ثـروت، کسب دنیا، لذایذ از بیشتر هرچه کامیابی در را انسان سعادت
 در کمـال یعنـی داند؛ می نفسانی کمال گرو در را انسان سعادت اسالم که حالی در .کنند می تصور
  ). ١١ص ،١٣٧١ حلبی،( معنوی و عاطفی عقلی، بعد

 سـازد، می متمـایز ها سازمان سایر از را اسالمی سازمان هدف که چیزی آن گفت، توان می پس
 الـی قرب و اسالمی احکام چارچوب در آن اصلی رسالت و ها مأموریت اهداف، مجموعه و راستا
 وجـود الهـی قوانین اجرای با رابطه در التزامی گونه هیچ اسالمی، غیر های سازمان در که است الله
  ). ١٣٨٨ احمدی،( ندارد
بـه کـدام هـر کـه اسـت گرفته صورت مختلفی مقاالت سازمان برای هدف تعیین خصوص در
  .گردد می اشاره تحقیقات این از برخی به که  اند پرداخته موضوع این شرح به ای گونه

 جملـه از اسـت شـده آراسـته چاپ زیور به ارزشمندی های مقاله دینی حکومت اهداف درباره
 روایـات و آیـات از اسـتفاده بـا »اسالمی حکومت اهداف« مقاله در کریمی مسعود و فوزی یحیی

 منشـأ بیـان و اسـالمی حکومـت کـالن اهـداف تبیین به خمینی امام سیاسی اندیشه و اسالمی
  . اند پرداخته ها حکومت سایر با دینی حکومت تمایز وجه و دینی حکومت اهداف
 در »البالغهنهج دیدگاه از دینی حکومت اهداف بررسی« عنوان با تحقیق در کمالی علیرضا 
 اهداف امام رفتار و سیاسی سیره و ها نظام در جستاری با تحقیق این در. است پرداخته ٩۶ سال

 و اقتصــادی فرهنگــی، اجتمــاعی، سیاســی، مختلــف های جنبــه در را اســالمی حکومــت کــالن
 و غایی اهداف دسته دو به را علی امام منظر از حکومت اهداف. نمودند بررسی امنیتی−نظامی
 هـدایت و سـازی انسان دنبـال  بـه بلندمدت و غایی اهداف در دینی حکومت. نمودند تقسیم میانی
 حاکمیت الهی، قوانین مبنای بر مدیریت جهت در مدت میان اهداف در و است الهی قرب به انسان
 های نیازمنـدی تـأمین جانبه، همه عدالت اجرای ها، حکومت دیگر با بهینه ارتباط شایستگان، دادن

 در دانش مرزهای گسترش دینی، ناب های اندیشه توسعه و ترویج عمومی، رفاه گسترش و همگانی
 تجـارت، تـرویج و توسـعه کشور، عمران و آبادسازی شهروندان، اقتصادی توان افزایش مردم، میان

 وقـوع از پیشـگیری و ها توطئه کشف شهروندان، همه برای عمومی امنیت تأمین زراعت، و صنعت
  کوشد؛ می سیاسی−اجتماعی های بحران مدیریت و آنها

 اسالمی حکومت اهداف« عنوان با دیگر تحقیقی در لطفی مهرعلی و پازوکی کربالیی علی 
 اجتمـاعی، عـدالت یعنـی اسالمی حکومت میانی اهداف ترین مهم مورد در »البالغه نهج منظر از

 البالغـهنهـج منظـر از معنـوی و فرهنگـی اخالقـی، تربیـت و اقتصـادی توسـعه اجتماعی، آزادی
 و الهی قرب که اصلی هدف به رسیدن جهت در جامعه اهداف، این تحقق صورت در که پردازد می
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 و عدالت برقراری و دنیوی اهداف بر افزون خالصه طور به. کرد خواهد حرکت است انسانی تکامل
 نیازهای بسان معنوی نیازهای تأمین و ابدی سعادت و ُاخروی غایات مختلف، های حوزه در توسعه
  دارد؛ قرار اسالمی حکومت های آرمان حوزه در مادی
 فیلسوفان های دیدگاه ترین مهم به »دینی حکومت وظایف و اهداف« مقاله در نیازی احمدعلی 
 بــا دینــی حکومــت تمــایز بیــان بــه و کنــد می اشــاره حکومــت اهــداف بــاب در کالســیک و مــدرن

 خیـر و سـعادت به نیل برای جامعه تربیت و هدایت خواهی، عدالت و پرداخته غیردینی های حکومت
  است؛ برشمرده دینی حکومت اصلی های شاخصه عنوان به را اخروی مصالح مالحظه و حقیقی
 یسکوالر و حکومت اسالم یها اهداف حکومت یشناس تفاوت«در مقاله  یمیو کر یفوز« 
 یـنبـه ا ییفوق پرداختـه و درصـدد پاسـخگو یها اهداف حکومت ینب یها تفاوت یانو ب یینبه تب

دارند؟ آنان بـه  یکدیگربا  یو ماهو یصور یها ها در اهداف چه تفاوت حکومت یناند که ا پرسش
باشـد بـا حکومـت سـکوالر در تمـام  یاگر واقعًا اسـالم یاند که حکومت اسالم یدهرس یجهنت ینا

  هستند؛ یمهم یها اختالف یآنها دارا یرو تفاس یلگرفته تا تفص یناز عناو یسطوح اهداف حکومت
 بسـتر علـوی حکومـت اصـول رعایت« مقاله در نیز نعل زرین زینب و آبادی شاه ابوالفضل 
 مـدیریتی اصـول تا  اند نموده تالش علی امام حکومتی سیره به توجه با »حکومتی اهداف تحقق
 وضـع بهبـود و اسـتقالل و آزادی تربیت، و تعلیم عدالت، احیای ایشان. نمایند تبیین را حضرت آن

 ایـن بـه رسـیدن برای و دانسته علی امام حکومت اهداف عنوان به را الهی قرب و مردم معیشتی
 و اهداف بودن مردمی امور، در مشورت کارگزاران، و مسئوالن انتخاب چون اصولی رعایت اهداف
 شناخت و علم عدالت، و اعتدال رعایت کار، تقسیم تنبیه، و پاداش ، اسالمی اخالق مردم، حمایت

گاهی و   .بینجامد حکومت اهداف تحقق به تواند می نظارت و کنترل نهایت در و امور به نسبت آ
 نگـارش سـازمان هـدف تعیـین بر متمرکز پژوهشی تاکنون یافته انجام علمی های تالش رغم به
  .است نیافته

 
 اسالم مکتب و یغرب مکاتب در هدف نییتع نیادیمقوالت بن و میمفاه

 های سـامانهخـرده سـایر کـه سـازمان، اهـداف تنهـانه غرب در داری سرمایه و اقتصاد سنگین سایه
 نظـام اهـداف تحقـق نفـع به و داده قرار خود الشعاع  تحت نیز را آنها فرهنگی و اجتماعی سیاسی،
 محـور بـر غـرب در جامعـه نـبض سخن، دیگر به. است پرداخته آنان تعدیل و جرح به اقتصادی،
 ایـن در شـود می تعریـف داری سرمایه دریچه از مدیریت چیز همه و است استوار اقتصادی مدیران
 تعیـین پرسـتی سود و گرایی منفعـت لیبرالیسم، اومانیسم، فاشیسم، مبانی اساس بر ها ارزش جوامع
 رقابـت، قـدرت افـزایش سـود، در انسانی های ارزش به و) ۴٣ص ،١٣٨٣ احمدی، علی( شود می
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). ۵٢ص ،١٣٨۶ جوکـار، و دهکـردی فروزنـده( دارند عنایت بازار سهم افزایش محصول، کیفیت
  .دانند می مادیات و جسمی، آسایش به را انسانی کمال
 وری بهـره و کارایی، سود، به کالسیک مدیریت مکتب نظرانصاحب اصلی توجه دیدگاه، این با
 بـه مکتـب این در »شدند می فرض اقتصادی ماشین« عنوان به ها انسان و بود معطوف ها سازمان در

 به قدم یک با و) ٢٨ص ،١٣٨٨ احمدی،( باشند داشته بیشتر تولید تا شد می توجه ها انسان مادیات
 نیـز کارکنـان شخصـیت و روحیـات، بـه باید که رسیدند نتیجه این به انسانی روابط مکتب در جلو
 که شود می متوجه انسان تأمل، و دقت کمی با. باشند داشته کار برای بهتری انگیزه آنان تا شود توجه
 بعـد بـه اینکـه نـه کردنـد بررسـی تولیـد زاویه از را ها انسان کالسیک، مکتب مانند هم مکتب این

 و محیطـی عوامـل بـه کـه »اقتضـایی« های نظریه حتی. باشد شده توجه هم با آنها مادی و معنوی
 و دانـایی، مـدیریت نظریه آشوب، نظریه مثل نظریاتی که »نوین مکاتب« یا و دارند توجه وضعیتی
 کارفرمایـان سـود کردن حداکثر برای ها، روش و فنون این همه کارگیریبه گیرد، می دربر را آن نظایر
). ٣٠−٢٩ص ،١٣٨٨ احمدی،( باشند می ساالری سرمایه ویا داری سرمایه نظام اهداف راستای در

  .دهد می نشان تفصیل به را نظریات این خالصه ٣ جدول

 هدف به) غربی( مدیریت مکاتب رویکرد: ٣ جدول

 منبع  ییهدف نهاوسیله/یقاز طراهداف مکتب

  یککالس

ویبازدهیشافزایقاز طر  تولید افزایش: یتآدام اسم
 ییگراتخصص

کسب سود و 
 یمنفعت ماد

   )١٩٩۶(شرهومون، 

  )١٩٩۶(شرهومون،  مشارکت کارکنانیقاز طر یدتولیشچارلز پاپپج: افزا

ویعلمیهاروشیقاز طر کارایی افزایش: یلورت
یدستمزدیزهانگ

  ) ١٣٨۶(هچ، 
 )١٣۵٩ یاهپوش،(س

کاروریبهرهکارایی،افزایش:یولفا
 منابعازبرداریبهرهو

کردنیمسهیقاز طر
 )١٣٩١(برومند و همکاران،  کارکنان در سود و درآمد

 )١٣٩١(برومند و همکاران،  سازمان کارا یطراح یقاز طر سازمان یور  و بهره ییکارا یشوبر: افزا

یکنئوکالس
 یازهاین یارضا یقاز طر وریبهرهکارایی،:یوما

 کارکنان یاجتماع

  )١٣٩١(برومند و همکاران، 
گهر،  و ساسان یزیپار  نژاد یران(ا

  یکپارچگیفالت: وحدت و  )١٣٨۵

 یکم

ویریتمدیرهایکردن متغیکم
  گیری یمتصم یندفرا سازی ینهبه

 یور  بهره یشافزا یبرا یکم های یوهش
 کاالها و خدماتیددر تولییو کارا

  یکم یکاربرد الگوها
 )١٣٩١(برومند و همکاران،  یاضیر  یساز  و مدل

 یستمیس

یو فرصت برایستمسسازیینهبه
  تکامل

سازمانیو اثربخش

بهیدننظم بخش
از اصول جامع  یا مجموعه

یو همگان

  )١٣٩١(برومند و همکاران، 
  
  
  

  )١٣٨٧ ی،(علو 
 آشوبنظریه:یورکلورنز و

 سازمانیاتبقا و ح
یریپذو وفقیریپذانعطاف

 ییراتبا تغ
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 منبع  ییهدف نهاوسیله/یقاز طراهداف مکتب
یادگیرییهو مارچ: نظریرتسا

  یسازمان
 سازمانیاثربخش

آموزش همه جانبه و 
  و کاهش خطا یادگیری

 

  ییاقتضا
 یسبک رهبر یاثربخش

 ییو کارا یور  بهره یشافزا
 یچیدهپیطبهتر در شراگیرییمتصم

مناسب  ییپاسخگو یقاز طر 
 )١٣٩١(مورگان،  یطبا مح یو سازگار 

 یاتنظر 
  یننو

  :یمشارکت یریتمد
 یفیتبهبود ک−بهتر گیری یمتصم

  سازمان

مشارکت دریقاز طر
  گیری یمتصم
 یاراتاخت یو واگذار 

نامحدود

 )١٣٩٧و همکاران،  ی(قدم

  یاوچ نوناکا و تاکا
  :ییدانا یریتمد

  ینیآفر  ارزش
  ینیآفر  توسعه دانش و دانش

 سازمان یاتسازمان و تداوم ح یتموفق

و  یو نوآور  یتخالق یقاز طر 
  دانش یتخصص یها گروه

  )١٣٨۵(عالمه، 
 

  

 معنـوی و روحـی کمال و رشد در انسان شرافت که است این اسالم دیدگاه غرب، دیدگاه برعکس
 او جسـم اگرچـه رسـد، می کمال به بیشتر شخص آن باشد قوی انسانی روح که مقدار هر به باشد، می

عُونَ  يْهِ إِنّا هللاِ وَ إِنّا إِلَ «. باشد می خدا از انسان روحی بعد. شود ضعیف  و ایـم آمـده خدا فرمان به ما ؛راجِ
وَّ «). ١۵۶ بقره،( »کرد خواهیم رجوع او سوی به إِذا سَ تُهُ فَ تُ ف يْ خْ وحـ يهِ وَ نَفَ نْ رُ د یمِ ـوا لَـهُ سـاجِ قَعُ  ;ينَ فَ

 حجـر،( »کنیـد سجده او بر همه بدمم خویش روح از آن در و بیارایم معتدل را) عنصر( آن چون پس
خَ ف«). ٢٩ اهُ وَ نَفَ وّ هِ  يهِ ثُمَّ سَ وحِ نْ رُ  سـجده،( »بدمیـد آن در خود روح از و بیاراست نیکو را آن سپس ؛مِ
وَّ «). ٩ إِذا سَ تُهُ فَ تُ ف يْ خْ وح يهِ وَ نَفَ نْ رُ د یمِ قَعُوا لَهُ ساجِ  و بیاراستم کامل خلقت به را او که آنگاه پس ؛ينَ فَ
 از توانـد می خود هدف تعیین با انسان). ٧٢ ص،( »افتید در سجده به او بر بدمیدم او در خود روح از

وَ «: اسـت مخلوقات بهترین انسان. شود ترپست هم چارپایان از تواند می همچنین و شود، برتر فرشته
نا بَن مْ رَّ دْ كَ مْ فِ  یلَقَ َلْناهُ مَ وَ محَ ـنَ الطَّ  یآدَ مْ مِ نـاهُ قْ زَ رِ وَ رَ ِّ وَ الْبَحْ ـىل يِّبـاتِ الْربَ مْ عَ ـلْناهُ ثـ  وَ فَضَّ نـا  ريٍ كَ لَقْ نْ خَ ـَّ ممِ

 و کـردیم سوار بحر و بّر  در) مرکب بر( را آنها و داشتیم گرامی بسیار را آدم فرزندان ما محققاً  و ؛يالً تَفْض
 فضـیلت و برتـری خـود مخلوقات از بسیاری بر را آنها و دادیم روزی را آنها پاکیزه و لذیذ غذای هر از

وَ الَّذ«: انسان به ها نعمت اختصاص). ٧٠ اسراء،( »بخشیدیم کامل مْ ما فِ  یهُ لَقَ لَكُ ضِ مجَ  یخَ َرْ ااألْ  ؛يعً
 ایـن بـا). ١٣٨٨ احمدی، ؛٢٩ بقره،( »کرد خلق شما برای را زمین موجودات همه که است خدایی او

 تر نزدیـک خداونـد بـه کنـد پیـدا افـزایش انسـان روحـی کمـاالت مقدار هر که شود می معلوم وجود
 در کـه باشـد می روحـانی و معنوی های ارزش با اصالت اسالم، ارزشی های نظام در بنابراین. شود می

 و اوصـاف. تنهـا مادیـات نـه شـود، می انجـام معنویـات و مادیـات، مبنـای بـا گـذاریهـدف نتیجه
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 پرداختن که شده بیان اسالمی جامعه در مدیریت اهداف برای اسالمی متون در متعددی خصوصیات
 شـده اشـاره آنهـا اّهـم بـه ۴ شـماره جدول در دلیل همین به است، خارج مقاله این حوصله از آنها به

 و تقوی ایجاد خداوند، عبادت و بندگی تعبد های عنوان با تر،جزئی های مصداق با ها هدف این. است
 پسـت در امانتـداری امـور، همه در عدالت داشتن اجتماعی، طبقات نفی کارکنان، بین در پرهیزکاری
 افـراد میـان تعامـل و شـور های زمینـه ساختن فراهم عمومی، اموال حفظ و وریبهره داشتن مدیریت،
 مـدیران از انتظـار. اسـت تبیـین و مطالعـه قابـل اخالقی، های ارزش احیای و معنوی تربیت سازمان،
 خـود بـرای ،اطهار ائمه و نبوی سیاسی سیرۀ قرآن، در مطالعۀ و دقت با که است، این مسلمان
  .نمایند تالش هاسازمان در اسالمی هایآرمان و اهداف به بخشیدن تحقق در و سازنده اسوۀ و الگو

 هدف به اسالمی اندیشمندان رویکرد: ۴ جدول

 منبع  ییهدف نهااهدافنظرانصاحب  مکتب

  اسالم

  گزکوه یدرش
  یرض یدس

 )ی(امام عل

  عدالت و انصاف یترعا
  یور  بهره

   ینخدمت عاشقانه و توجه به محروم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به  یدنرس
  یکماالت معنو 

به مقام وصول  −
و  یقرب اله

  رضوان خدا

  )۵٣ نامه ،البالغه نهج(
-  

 یدگاهاز د یریتسلوک مد(
 )١٣٨٠،یرالمؤمنینام

 ینیامام خم

 یعدل و دموکراس
  یخواه یتو مسئول یاراخت یضتفو
و  یاناز سوء استفاده اطراف یریجلوگ

  وابستگان
 گیرییممشورت در تصم

  ) ۴۴، صیهفق یتوال (
  )١٨٧ص، ۵ج ،نور یفهصح(

  )٢٧ص، ۵ج ،نور یفهصح(
 )١٩۴ص، ٢٠ج ،نور یفهصح(

 اللهیتآ
یاخامنه

 به خدایعبادت و اطاعت انحصار 
 یطبقات اجتماعینف

 یاسالم های یشهاندیطرح کل(
  )١٣۵۴، در قرآن

  الله یتآ
  یآمل یجواد

  

خدمت بدون منت
 عدالت

ها فراخور  انسان یلو تکم یتترب
 استعدادشان

 اقامه قسط و عدل
رشد  ینفوذ در فطرت انسان برا

 و بازگشت به فطرت یفضائل اخالق
 یو اجتماع یبه توسعه اقتصاد یقتشو

 یو اخالق یاعتقاد
 یرفتار با صبغه ملکوت

در قبال  یاجتماع یتداشتن مسئول
 و صدمه نزدن به آن یستز  یطمح

 کارکنانیشتاصالح مع

، ١٣٩١، ینظار بشر از دانت(
  )١٩۶−٣۴ص

اخالق کارگزاران در حکومت (
  )١۶۴، ص١٣۶٧، یاسالم

 خداوند،یتکسب رضا  یبرات یعباسعل
  )۵، ص١٣٧٣، یریتفقه مد( مردمیشتمعینخدمت به خلق و تأم

 اکبریدعلیس
 )١٣٧٢ ،»یژاپن یریتمد یابیکام(«    الله یانسان و رشد او به سو  یاافجه
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 منبع  ییهدف نهااهدافنظرانصاحب  مکتب

 یرضاو عل ینحس
  یاحمد  یعل

ویمعنو یرتکامل کارکنان در مس
و  یفوظا ینآنها در ح یملکوت

 یسازمانهاییتمأمور

بر  یهبا تک یارزش یریتمد(
) ٣، ص١٣٨۶، یاسالم یها ارزش

 ینمحمدحس
  یمیابراه

 خداوندیتکسب رضا
  و خدمت به خلق

 راستاینافراد در ایشتمعینتأم
 )٢٧، ص١٣٧٩، یاسالم یریتمد(

  

 نظـام در عـالی هدف. است ماده محورش است، غرب نظر مورد که غایی، هدف آن کلی، طوربه
 هـدفی بـرای مقدمـه عنوان بـه رفـاه و آسـایش. نیست نظر مورد آسایش و رفاه تنها اسالم، در  اسالمی
 و رفـاه راحـت، زنـدگی مـردم، بـرای اسـالم. نـدارد اصـالت تنهایی به و است مطلوب واالتر و باالتر

 وسـیله، بـدین خواهـد می دارد؛ نیـز دیگـری هـدف اما خواهد، می احسان و عدالت امنیت، آسایش،
 و شـکم بـدن، بـه انسـان انسانیت. شود ترانسان دیگر، تعبیری به و یابد دست بیشتری کمال به انسان
 روح که است این  اسالمی نظام در عالی هدف. است انسان روح به انسانی کمال بلکه نیست، دامنش
 کـه باشـند کسـانی اگـر. اسـت برقـرار ناگسستنی ارتباطی روح و بدن بین البته. شود ترکامل هاانسان

 باشد مریض یا گرسنه شکمش بگیرند؛ نادیده را او بدن توانند نمی کنند، تربیت را انسان روح بخواهند
 ماننـد انسـان، اقتصادی نیازهای باید ابتدا .است ممکن غیر این. کنند تقویت را روحش ولی بمیرد؛ تا

 گـردد؛ فـراهم انسـان روح تعـالی بـرای زمنیـه سپس شود، تأمین شخصی امنیت و مسکن بهداشت،
دَ اهللاُ الَّذ« عَ اتِ لَ  ينَ وَ احلِ لُوا الصّ مِ مْ وَ عَ نْكُ نُوا مِ مْ آمَ نَّهُ لِفَ تَخْ لَفَ الَّـذ یفِ  يَسْ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ وَ  ينَ األْ ـبْلِهِ ـنْ قَ مِ
نَنَّ لَ  كِّ مْ دـلَ  يُمَ مُ هُ تَىض یالَّذِ  ينَهُ مْ مْ وَ لَ ـُهلَ   ارْ لَنَّهُ نًا يُبَدِّ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ نْ بَعْ  در خداونـد را کـاری چنـین نتیجه» مِ

ونَنی«: کند می بیان آیه ادامه بُدُ عْ كُونَ ال  يَ ِ  عمـل و ایمـان اهـل کـه کسـانی بـه). ۵۵ نور،» (يْئًاشَ  یب يُرشْ
 در دهـد، می آقـایی زمـین روی در آنان به که دهد می وعده خدا −پسنداسالم ایجامعه− باشند صالح
 ایآسـوده و راحـت زنـدگی نتیجـه، در و دارد برمـی میانشـان از را ناامنی موجبات یابند، می عّزت دنیا

  .شوند آشنا خدا با بتوانند و کند پیدا تحقق است، آن در انسان کمال که خداپرستی، تا داشت خواهند
  

 روش پژوهش

 البالغـهنهج و قرآن شامل اسالمی متون به مراجعه با و متنی بنیادداده کیفی روش از حاضر پژوهش در
 مفـاهیم،: است شده تشکیل اصلی جزء سه از روش این. است شده استفاده نظران،صاحب روایت به

 طـی در را خـود های فعالیت او که بگوید محقق به پاسخگویی اگر مثال، برای. مفروضات و مقوالت
. بنامـد حرکـت آهنـگ را پدیده این است ممکن محقق کند، می توزیع کردن استراحت و کار بین روز
 ایـن از اسـتفاده با تواند می ها بعد محقق بلکه شود، نمی ختم مفهوم این به و اینجا به فقط کار این البته

 سـطح دارای آمده، مقوالت نام به که دوم جزء. کند اطالق نام همین به نیز را مشابه رویدادهای ویژگی
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 فراینـد طریق از ها تفاوت و ها شباهت گرفتن نظر در با و بوده مفاهیم یعنی اول جزء از انتزاعی و باالتر
 را خاصی معانی آنها شوند می محسوب تئوری بسط اساس مقوالت.  اند آمده وجود به تحلیلی مقایسه

 در کـه »حرکـت آهنگ« مفهوم بر افزون مثال عنوان به. بیانجامد تئوری به تواند می که دهند می ارائه نیز
 نیـز »نظـارت« و »خودسـازی« ماننـد کلماتی از است ممکن محقق کردیم اشاره آن به پیشین بخش
 امـا انـد؛متفـاوت شـکلی نظر از مفاهیم این اگرچه که نماید اظهار کدگذاری هنگام به و کند استفاده
 بـین روابـط کـه اسـت هـایی گزاره مبـین سـوم جزء. است قبلی فعالیت مشابه که هایی فعالیت بیانگر

 بنیـاد داده بنـابراین. گوینـد می فرضـیه اصـطالحاً  را جزء این گذارد می نمایش به را مفاهیم و مقوالت
 پـنج روش ایـن انجـام بـرای. شـود می شروع است آن به وابسته که آنچه و مطالعه مورد زمینه با اساساً 
  .است شده ارائه ۵ شمارۀ جدول در که دارد ضرورت اساسی گام نه و مرحله

  

  بنیاد داده روش استفاده با تحقیق کلی چارچوب: ۵ جدول

  ١مرحله 
  یقطرح تحق

١گام
 یاتادبیفنیبررس

 بـر تمرکـز گـام ایـن بـر حـاکم منطـق. شـود یم یـفتعر  یـهو ساختار اول یقسؤال تحق
  .است نامرتبط اختالفات تحمل و بیرونی اعتبار تشدید ها، فعالیت

 ٢گام
 مطالعهیهاانتخاب نمونه

اسـت، منطـق  یریگ نمونه یقو از طر  تصادفی یرغ ی،ها به صورت نظر  انتخاب نمونه
  .است یدمف ینظر  یها نمونه یها رو  گام متمرکز شدن کوشش ینا

  ٢مرحله 
 یآور  جمع
  ها داده

  ٣گام 
  ها داده یآور  پروتکل جمع یمتنظ

و  یاعتبـار سـاختار، بـاال بـردن اعتبـار درونـ یشافـزایی،روایشگام با منطق افزاینا
 یمطالعات مـورد یداده برا یگاهپا یجادمضاعف شواهد به دنبال ا یبا بررس ینهمچن

  .است) یو کمیفیچند جانبه (ک یها داده یآور جمعیهاروشیریو به کارگ

  ۴گام 
  ها داده یدانیم یآور  جمع

ها و با استفاده  داده یآور  جمع یبرا یدمف یها قضاوتیصو تشخیعسریزبا منطق آنال
ها توأمان انجام  داده یزو آنال یآور  فرد محققان، جمع منحصربه یژگیها و و طرح یتاز مز 

  ها برخوردار است. داده یآور  جمع یها و فرصت روشیریپذشده و از انعطاف
  ٣مرحله 

منظم کردن 
  ها داده

  ۵گام 
  ها داده یخیتار  یشآرا

 ینتـر  به سهولت انجـام شـود. مهم یندهافرا یشها و آزما داده یلتا تحل شود یباعث م
  .یدادهاستبخش منظم کردن حوادث و رو ینا یتفعال

  ۴مرحله 
 یلو تحل یهتجز 

  ها داده

  ۶گام 
  نمونه یناول یها داده یزآنال

انجـام  یانتخـاب یگـذار  و کد یمحـور  یگـذار  بـاز، کد یگـذار  مانند کد هایی یتبا فعال
 بهبـود همچنـین. هاسـت یژگیمقـوالت و و یم،که هدف از آنها توسعه مفـاه شود یم

 یـک سـاختن برای مقوالت انسجام نهایت در و فرعی مقوالت با مقوله یک بین رابطه
  .است گذاری کد مختلف اشکال طریق از درونی اعتبار افزایش نیز و نظری چارچوب

 ٧گام
  دارد. یاست و به انتخاب محقق بستگ ینظر  یها ها، با چارچوب تکرار نمونه ینظر یریگنمونه

 ٨گام
 یقتحقیتکفا

ادامـه کـار وجـود  یبـرا یـدیداده جد یگـرکـه د یاست، زمـان یبا اشباع نظر  یتکفا
  نداشته باشد.

  ۵مرحله 
 یسهمقا
  یاتادب

 ٩گام
خلق شده با  یتئور  یسهمقا

 موجودیاتادب

شـده و بهبـود اعتبـار  یفساختار تعر  یتمشابه، موجب تقو یاو  یرمغا یاتبا ادب یسهمقا
  .شود یآن م یدرون

  )١٩٩۶ 1پاندیت، منبع(

                                                           
1. Pandit 
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 و نظـری هـای پارادایم بـه مربوط مطالعات شامل که تحقیق پیشینه بررسی از پس ترتیب این به
 ها نمونـه نظری انتخاب و ها داده آوریجمع پروتکل تنظیم به محقق آنهاست، از برآمده مدل کشف

 محـوری گذاریکد باز، گذاریکد مانند های فعالیت با سپس. کند می اقدام شناسیمفهوم اساس بر
 رابطـه باشـند، می آنهـا های ویژگی و مقوالت مفاهیم، توسعه آنها از هدف که انتخابی گذاریکد و

 بـا مقایسـه. رسـد می نظری چارچوب یک به نهایت در و بررسی را دیگر مقوالت با مقوله یک بین
 و درونـی اعتبـار از وسـیله بدین تا شده لحاظ مرحله آخرین برای نیز مشابه و مغایر هایچارچوب
روش سـایر از متمـایز را شـیوه این محققان ها،ویژگی همین واسطه به. نشود غفلت تحقیق بیرونی
 ناشـی پیشـین مطالعـات از مفهومی چارچوب روش، این در معتقدند، و دانسته تحقیق کیفی های
 به بررسی، تحت واحد توصیف جای به محقق. گردد می حاصل فعلی اطالعات از بلکه شود، نمی

 مقایسـه دیگـر هـای داده تمـام بـا را داده هـر و پـردازد می اجتماعی عرصۀ اصلی فرایندهای کشف
 را هـا داده آوری جمع های روش نظریه، تکوین مراحل پیشرفت به بسته محقق است ممکن کند؛ می
 شـود می طـرح تری ژرف سؤاالت لزوم صورت در و رفته کنار کاذب اطالعات بنابراین،. دهد تغییر
 و کنـد  سازی مفهوم و بندی مقوله کدگذاری، به شروع و بررسی را آنها ها، داده آوری جمع حین در تا

 یـادآوری به الزم. بپردازد  تحقیق گزارش دربارۀ خود اولیۀ افکار نوشتن به کار ابتدای همان از تقریباً 
 بـودیم مقـوالت کشـف دنبال به باز گذاریکد از استفاده با صرفاً  تحقیق این در که هستیم نکته این
  .آید فراهم بحث موضوع با ارتباط در رویکرد دو بین مقایسه برای ای زمینه تا

 
   قیتحق یها افتهی

 ترکیبـی صـورت به توان می را تحقیق این های یافته فوق، ارزشی های نظام به مربوط منابع به توجه با
 از انتزاعی و باالتر سطح دارای مقوله. کرد خالصه ١ شماره نمودار شرح به مفهوم ٢۵ و مقوله دو در

 وجـود بـه تحلیلـی مقایسـه فراینـد طریـق از هـا تفاوت و ها شباهت گرفتن نظر در با و بوده مفاهیم
 کـه دهنـد می ارائـه را خاصـی معـانی آنهـا شوند می محسوب تئوری بسط اساس مقوالت. آیند می
 تعیـین بـرای و شـد حاصـل مطالعـات از تحقیـق های یافتـه مجموعه. بیانجامد تئوری به تواند می

  .دهد می نشان را غربی و اسالمی نظام در اهداف
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هدف سازمان  نییمدل تع :٣شکل 

براساس نظام مستخرج از  یارزش یها

ادیبن داده لیتحل  

  
  

   

 قسط و عدلۀاقام
 یاجتماعتیداشتن مسئول

 خدمت عاشقانه و توجه به محرومان
 ینیناب دهاییشهو توسعه اند یجترو

 رشد افراد سازمانینۀفرصت و فراهم ساختن زم یجادا
 یاخالقیهاارزشیایو احیمعنو  یتترب

 یبردن فاصله طبقاتیناز ب
 و عبادت)یو بندگی(امانتدار یرشد فضائل اخالق

 یفانجام وظایرتکامل افراد در مس
 خداوندیتکسب رضا

  

  مقوالت
 یمعنو  یتعال

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یرفاه ماد

 خواهی یتو مسئول یاراخت یضتفو
 و بستگانیاناز سوء استفاده از اطرافیریجلوگ

 گیرییممشارکت کارکنان در تصم
 یفیتبهتر و با کگیرییمتصم

 توسعه دانش
یزندگیشتاصالح مع

یسودآور 
ییکارا
یور بهره

یو رفاهیمصالح مادینتأم
 سازمانیو بقایاتح

 یدتولیشافزا
 هایستمسسازیینهبه

 افراد سازمانیندر بیکپارچگیوحدت و−یهماهنگ
 یاثربخش
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  یمعنو یتعال

 ایجـاد اخالقـی، هـای ارزش احیـای و معنـوی تربیـت عدل، و قسط اقامۀ :مفاهیم جمع مقوله این
 بـه توجـه و عاشـقانه خـدمت اجتمـاعی، مسـئولیت داشـتن رشـد، زمینـۀ ساختن فراهم و فرصت

 اخالقی فضائل رشد طبقاتی، فاصله بردن بین از دینی، ناب های اندیشه توسعه و ترویج محرومان،
 اسـت خداوند رضایت کسب و وظایف انجام مسیر در افراد تکامل ،)عبادت و بندگی و امانتداری(
 غربـی مدیریت مکاتب ارزشی نظام در و دارند بنیادین جایگاه اسالمی مدیریت ارزشی نظام در که
  . اند جلوه بی و رنگکم

  
  یرفاه ماد

 خواهی، مسـئولیت و اختیار تفویض وری،بهره سودآوری، مادی، مصالح تأمین :مفاهیم جمع مقوله این
 گیری تصـمیم گیری، تصـمیم در کارکنـان مشارکت بستگان، و اطرافیان از استفاده سوء از جلوگیری

 افـزایش سـازمان، بقـای و حیـات کارایی، زندگی، معیشت اصالح دانش، توسعه کیفیت، با و بهتر
 اثربخشـی و سـازمان افـراد بـین در یکپارچگی و وحدت−هماهنگی ها، سیستم سازی بهینه تولید،
 مـدیریت ارزشـی نظـام در و دارنـد بنیادین جایگاه غربی مدیریت مکاتب ارزشی نظام در که است

 بـرای بایسـت می کـه باشـند می مسـیری از بخشـی بلکه نیستند؛ جلوه بی و رنگکم تنهانه اسالمی
  .کرد طی را آن بشری تکامل

 در. اسـت ارزشـی مقوالت و مفاهیم از تابعی سازمان در هدف تعیین موجود های یافته مطابق
 همه و بوده جامع و کامل ارزشی نظام این. است علیم و حکیم خداوند ها،ارزش واضع الهی، نظام

 وظـایف و ها فعالیت تمامی رو این از است؛ گرفته قرار بررسی مورد و مطرح آن در نحوی به مسائل
 عـدم یـا مقبولیت کننده تعیین اسالم ارزشی نظام. بود خواهد ارزشی نظام این از متأثر نیز مدیریت
 بیـنش بـر مبتنـی و مدارانـهارزش نگرشی ارائه با اسالم. است خداوند دیدگاه از فعل یک مقبولیت
 بـر نظـام ایـن درون های سامانهخرده. است کرده ارائه مدیریت و هستی آفرینش از نو طرحی الهی،
 همه بر تواند نمی دیگر اقتصاد تنهانه بنابراین،. شوند می تعریف او به قرب هدف با و خداوند محور
 رو این از. شود می تعریف و بندیچارچوب توحید، چتر زیر در خود بلکه بگستراند، سایه ها سامانه
 کـالن هـدف تحقق برای و یابد می سامان الله محوریت بر... و اجتماع فرهنگ، سیاست، اقتصاد،
. دهند می قرار خویش های ریزیبرنامه و ها گذاری سیاست سرلوحه را انسان تربیت اسالمی، جامعه

 قـرب جهـت در انسان معنوی و مادی استعدادهای شکوفایی خلقت، غایی هدف اسالم، دیدگاه از
 تـأثیر تحـت کـه یابـد می دیگـر بویی و رنگ اسالمی هایسازمان هدف تفسیر، این با. است الهی
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 ها، دیـدگاه از برخـی در کـه نمانـد ناگفتـه. داشـت خواهـد پی در را انسان تعالی اسالمی، اهداف
 آن نتیجه و است نابجایی حرف که دانستند عینی حقیقت و خارجی وجود فاقد را اسالمی مدیریت

 برخی .است غربی مدیریت به آن سازی نزدیک و دینی هایارزش از اسالمی مدیریت ساختن تهی
 مشـخص کامالً  دستورهای مدیریت، جمله از و زندگی جزئیات همۀ برای اسالم که معتقدند دیگر
 بشـر، اجتمـاعی تعارضـات همه حل برای علم به نیاز بدون اسالم که است معتقد دیدگاه این. دارد

). ١٣٨٧ ابتهـاج، عبیـدی( نیسـت قبول قابل نیز اسالم از بیان این که دارد مشخص دستور و نسخه
 اسالم اثرگذاری رویکرد این .دارند تأثیر مدیریت بر اسالمی هاینظام که اینست دارد واقعیت آنچه
 اسـالمی هـایارزش از ناشـی تـأثیرات طریـق از را) سازمانی هدف تعیین جمله از و( ها نظریه بر
 را او سـازمانی هـدف و گـذارده تـأثیر مسلمان مدیر بر اسالم ارزشی نظام دیگر عبارت به. داند می

 بـر او تـالش. کنـد زیادتر را کارخانه سود خواهد می غربی مدیریت حال عین در. کند می مشخص
 کارخانـه عایـد بیشـتری سـود و فـراوان درآمـد و باشد داشته بهتری و بیشتر محصول که است این

 طـرح هـاییارزش یا شودمی داده هاییدستورالعمل دولتمردان و مدارانسیاست به هم اگر. گرداند
 بهتـر کننـد؛ زنـدگی آسـودگی بـا مردم و شود اداره آرام شکلی به کشور که است این برای گردد،می

ارزش همـه محور دیگر، بیان به. باشند برخوردار بیشتری رفاه و آسایش از و بپوشند بهتر و بخورند
 چیز این جز و آن آسایش و دنیا زندگی پول، است؛ ماده شودمی مطرح مدیریت با رابطه در که هایی

 شـالق کارگر سر بر که گویندمی شود میّسر شّالق با هدف این به رسیدن اگر. نیست مطرح دیگری
 بـه گذاشـتن احتـرام طریق از اگر کن؛ تشویق را او که گویندمی شود حاصل تشویق راه از اگر بزن؛
 وی بـا همراهـی و دلسـوزی روی از اگـر بـاألخره، و کـن احترام را او که گویندمی آید دست به وی

 نظـر مـورد کـه هدفی و نتیجه و دهد انجام بهتر را کار تا کن دلسوزی او با که گویندمی شود فراهم
 اسالمی سازمان هدف که چیزی آن پس،). ٢٠ص ،١٣٧۵ یزدی، مصباح( آید دست به بهتر است

 در آنهـا اصـلی رسـالت و هـا مأموریت اهـداف، مجموعـه سـازد، می متمـایز هاسازمان سایر از را
 در التزامی گونه هیچ غیراسالمی، هایسازمان در که است الله الی قرب و اسالمی احکام چارچوب

 ،١٣٧۶( یـزدی مصـباح اللـه آیت که گونههمان). ١٣٨٨ احمدی،( ندارد وجود آنها اجرای با رابطه
 تنهـا اسـت، نهـایی هـدف مـادی دیدگاه در آنچه اسالم، ارزشی نظام در: «کنند می بیان) ٢٧٢ص

. شـود می او عاید شخصی سود اندازه چه تا که نیست مهم او برای...  است وسیله یا متوسط هدفی
 کننده تعیین نقش که اینجاست...  کند اجتماعی منافع فدای را خود شخصی منافع است حاضر لذا
  .»کند می بازی ها ارزش را

 را ها ســازمان  آن اســاس بر  تــوان می  کــه  هایی مشخصــه از  یکــی گفــت، تــوان می کلــی طور بــه
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 بـا اسـالمی  سـازمان  اسـت  ممکـن موارد از  بسیاری در. است ها سازمان  اهداف کرد،  بندی تقسیم
  لکـن باشـد؛  داشـته  شباهت  هم  شان اصلی  های لفه مؤ  حتی باشد  داشته  مشترکاتی سکوالر  سازمان
  اهـداف کنـد می جـدا سـکوالر  سـازمان از را اسـالمی  سـازمان  مـاهوی و  کلـی طـور بـه  که  آنچه

  آن و دارد وجـود نیـز سـکوالر  سـازمان  عمومِی   اهداِف  اسالمی  سازمان در. است اسالمی  سازمان
 در  اســت ســکوالر  ســازمان  هــدف  کــه رفــاهی و مــادی مســائل. اســت رفــاهی و مــادی اهــداف
  رشـِد   بـرای  مناسـب  بسترسـازی و  هـدایت  مسـئله  اینکـه بـر مضـاف  هسـت  هم اسالمی  سازمان

 توانـد می  هم استعدادها  این  البته. است اسالمی  سازمان  عمده  هدف بشری، و  انسانی  استعدادهای
  انسـان  معنوی  تکامل در مؤثر  معنوی  استعدادهای  هم و باشد دنیا امور در مؤثر  مادی  استعدادهای

 در  اصـلی  شـاخص  کـه  گفت  توان می  بنابراین. شود می تعبیر خدا  به  تقرب اسالمی  اصطالح در  که
 سیاسـی،  مختلـف  اهداف  داشتِن  وجود با اسالمی  های سازمان  که  است  این اسالمی  سازمان تمایز

  رشـِد   بـرای بشـر  هـدایت  آن و هستند  عام و  اصلی  هدف  یک  دارای  فرهنگی و  اجتماعی اقتصادی،
  .است خدا  به  تقرب  سطح در  انسان  بردن باال نهایت در و  جمعی و  فردی
  

   یریگ جهیبحث و نت

 مقالـه ایـن در. اسـت جامعـه غالـب هایارزش از متأثر ها سازمان اهداف شد، بیان آنچه اساس بر
 ارزشـی هـای نظام اسـاس بر. شـد بررسـی غرب و اسالم ارزشی های نظام منظر از سازمان اهداف
. نمـود تقسـیم) مـدتکوتـاه( مـادی و) معنوی تعالی( متعالی اهداف به توان می را سازمان اهداف
 در و اسـت الهـی قـرب به انسان هدایت و سازیانسان دنبال به متعالی اهداف در اسالمی سازمان
 تـوان افـزایش عمـومی، رفـاه گسترش و همگانی های نیازمندی تأمین جهت در مدتکوتاه اهداف

  .کوشد می بیشتر تولید و سازمان کارایی و اثربخشی کارکنان، اقتصادی
 مـدیریت مکاتـب شـده باعـث غـرب در موجود ارزشی های نظام دهد، می نشان بررسی نتایج

 بـر همگـی مدیریت، نوین نظریات حتی و اقتضایی و سیستمی نئوکالسیک، کالسیک، نظیر غربی
کید بشری منفعت و سود و مادی نیازهای  و متعـالی و واال اهـداف اسالم ارزشی نظام اما، کنند؛ تأ
 نحـوی بـه دارد کامل کنترل) معنوی و مادی( بشری زندگی جوانب تمام بر که کند می مطرح فراگیر
 گفـت بایـد. کنـد می پاسـخگو و مسئول مردم و کارکنان مدیر، خدا، مقابل در را سازمان تمامی که

 فـراوان خطاهـای و سـعی و شـده حسـاب و دقیـق مطالعات انجام طوالنی سابقه به توجه با غرب
 مند م نظا صورت به ها حوزه سایر مانند مدیریت علم حوزه در را خود علوم و ها دانسته است توانسته

 بـه خـود اهدف به دستیابی برای را آن بتوانند گسترده طوربه تا کند عرضه مشخصی چارچوب در و
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 تعبیـه را بسـیارخوبی کـاربردی چـارچوب خود نظریات و ها تئوری برای است توانسته و گیرند کار
 اشکال دو شود می ریخته چارچوب این در که نبایدهایی و باید و ها،داده و اطالعاتی منابع اما کند؛
 انسـانی جوانـب تمـام بـه و شده نگریسته بعدیتک او نیازهای و انسان به اینکه، یکی. دارند عمده
 به. است شده تحریف خاص دالیل به بنا واقعیات و حقایق درمواردی اینکه، دوم است؛ نشده توجه
 و اسـالم ارزشی نظام در هدف تعیین مفاهیم بین اساسی هایتفاوت مختلف جهات از دلیل همین
 لیبرالیسـم، داری، سـرمایه سوسیالیسم، ارزشی نظام بر مبتنی غربی مکاتب در هدف تعیین مفاهیم

  :از عبارتند آنها از برخی که دارد وجود... و سکوالریسم کمونیسم،
 و متقابـل سـود و عـدالت اصـل رعایـت با و کفایت قدر به اسالم، ارزشی نظام در سود کسب
 وضـعیت اقتضـایی و مکانی و زمانی شرایط با متناسب نیز کفایت مقدار. گردد می تحصیل متعادل
 .شود می تعیین کارشناسان توسط

 بـه هـاتـالش تمام و است انسان الهی رشد و کمال اسالم، ارزشی نظام دیدگاه در اصلی غایت
 حـالی در دارند ابتدایی و ای وسیله جنبه اقدامات سایر. شود می گیریجهت هدف این تحقق سوی
 اسـت، مبتنـی سـودآوری و گرایانـه مادی بعـد بـر همواره که غیراسالمی مدیریت اصلی فلسفه که،

 .است انسانی جوامع بر طلبیسلطه
 و دانـش سـیطره بـر خـود تسلط گسترش با دارد سعی همواره غربی مکاتب دیدگاه در مدیریت

 بـرای را انسـانی جوامـع بـر خود اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، های سلطه دایره روز علوم
 بـر مـدیریت بـرای اسـالمی جامعه در که است آن حقیقت اما دهد؛ توسعه خود اهداف به رسیدن
  .کند می توجه افراد مادی منافع بر که کرد تکیه اهدافی به توان نمی صرفاً  سازمان،

 اهـداف بـا کـه اسـت شده تعریف لیبرالیسم و داری سرمایه اهداف راستای در غرب در اهداف
 دارد پـی در را خداوند از انسان شدن دور غرب، در مدیریت اهداف بنابراین، است؛ ناسازگار الهی
 جهـت در درسـت شـدن نزدیـک هـدف، اسالمی، مدیریت در اما است، تباهی و خسران عین که

 .دارد قرار حق رحمت جوار و الهی قرب به نیل و انسان تعالی
 نظـام بـر مبتنـی سـازمانی اهداف ترمتکامل و برتر جایگاه دهندهنشان رویکرد، دو این مقایسه

 کنـد می توجه نیز سازمان هایانسان تعالی به مادیات، به توجه مقوله از جدا که است اسالم ارزشی
 باید اما است؛ نظر مطمح و داشته قرار توجه مورد غربی مکاتب در که است آن از بیش چیزی این و

 و اسـالمی هـای ارزش بـودن حـاکم بـر افـزون هـاسـازمان اهـداف تعیین در که کرد، نشان خاطر
 نیـز غربـی مکاتـب مـدیریتی و علمـی ساختارهای و ها چارچوب از آن، اهداف بر الهی معیارهای

  .کرد استفاده مردم مادی رفاه برای توان می
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 فراوانـی مثبـت آثـار شـاهد اسـالمی ارزشـی هاینظام براساس سازمان هدف تعیین رعایت با
 و کـاری محـیط: از اسـت عبارت آنها از برخی که. گردد می سازمان و افراد نصیب که بود خواهیم
 روحـی نیرومندسـازی روانـی؛ و روحـی امنیت احساس ارتقای انگیز؛ ط نشا و بخشآرام سازمانی
 تشـکیل همیـاری؛ و همکـاری فضـای گیـریشکل زندگی؛ و کار از رضایتمندی افزایش کارکنان؛
 سـالمت سـطح ارتقـای معنـوی؛ و مادی بالندگی و رشد زمینه ایجاد اسالمی؛ اخوت و صمیمیت
 کاریکم از جلوگیری معنوی؛ و مادی های انرژی رفتن َهَدر از پیشگیری روانی؛ بهداشت و عمومی

 بـرای اطمینـان حصـول و بـازار سـهم افـزایش تولیـد؛ سـطح و وریبهـره ارتقای پنهان؛ بیکاری و
 تولیـد، سـاخت، زمـان کـاهش آن؛ خـدمات و شـرکت طیـف عملکرد دائمی موفقیت سودآوری؛
 مختلـف هـای کانال رسانیدن حداقل به رهبری؛ و مدیریتی ساختار کردن محکم خدمات؛ فروش،
 کـم تولید؛ هزینه بردن پایین کاری؛ فرایندهای کردن بهینه طراحی؛ زمان کردن کوتاه گیری؛ تصمیم
 ها،سازمان بین همکاری کفایت، حد در و سازنده های رقابت افزایش گذاری، سرمایه مخارج کردن
 همکـاری کنندگان،مصرف حقوق رعایت افزایش جا، بی تبلیغات کاهش دروغین، تبلیغات کاهش

 نظـام دیـدگاه در اصلی غایت و هدف که زیرا سالم، رقابت رکودی، یا تورمی شرایط در هادولت با
 گیـریجهـت هـدف ایـن تحقـق سـوی بـه هاتالش تمام و است انسان الهی رشد و کمال ارزشی،

  .دارند ابتدایی و ای وسیله جنبه اقدامات سایر. شود می
 دقیـق اجـرای عـدم ایـران، اسـالمی جمهـوری نظام اساسی مشکالت از یکی امروزه متأسفانه

  . است هاسازمان و مدیران سوی از احکام و آیات از برخواسته مبانی و معیارها ها،ارزش اصول،
 و سندنویسـی در رایـج روال مبنـای بر حالت بهترین در اسالمی مبانی و هاارزش ما کشور در
 بیانیـه و شـده تـدوین بیانیـه اولـین عنـوانبه ارزشی بیانیه عنوان تحت بخشی راهبردی ریزیبرنامه
 در هـاارزش از استفاده ولی ؛ اند شده تدوین ارزشی بیانیه در شده تدوین هایارزش مبنای بر بعدی
 هـایبخـش و اجـزا سایر و است بوده روشمند صورت به نه و ضمنی صورت به سند بعدی اجزای
 ایـن از حکایت کشورمان فعلی شرایط بررسی. دهند می قرار توجه مورد هاارزش از منفک را برنامه

 و هسـت رو روبه ظالمانه های تحریم با که کشور اقتصاد فعلی شرایط در که، طوری به. دارد موضوع
. زننـد می دامـن بیشـتر وضـعیت ایـن به هاسازمان هستند روبهرو معیشتی مشکالت با کشور مردم
 اقدام قبیل این از و طال زمین، امالک، خرید با هابانک نظیر کشورمان اقتصادی هایبنگاه از برخی

 سـود نهایتـاً  و هـابانک سود آنکه خاطر به فقط نمایند می کشور اقتصادی وضعیت کردن تر وخیم به
 اقتصـاد چرخ وارد را خود صادراتی ارزهای صادرکنندگان یا دهند، افزایش را هابانک صاحبان سهام
 اقدام دولتی های ارز با دیگر برخی کنند، می گذاری سرمایه به اقدام خارجی بازارهای در و کنند نمی
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 امـالک خریـد به اقدام همسایه کشورهای در سود کسب جهت و کنند نمی مردم مایحتاج تأمین به
 خریـد بـه اقـدام همسـایه کشـورهای در مردم مایحتاج خرید جای به را دولتی ارزهای یا نمایند می

 خریداری مایحتاج یا فروشند می آزاد بازار قیمت به داخلی بازار در را دولتی ارز یا نمایند می امالک
 و کننـد می صـنفی تخلفات به اقدام یا. کنند می عرضه بازار به باالتری قیمت با را دولتی ارز با شده
 جلـوی طریـق ایـن از تـا کننـد می زحمـتکش کارگران اخراج به دست آنها با قانونی برخورد هنگام
  .نیستند کم اقدامات این امثال البته و بگیرند را قانون اجرای
 را طلبـیمنفعت غربی مکاتب با سوییهم و متعالی هدف به اعتقاد عدم از نشان اقدام گونه این
 کـه یافـت اطمینـان توانـد نمی باشـد دارادامـه اقـدام گونـه این که زمانی تا رو این از دهد؛ می نشان
 ارزشـی اهـداف بـه دستیابی به پایبند مدیران و شد خواهند اجرا عمل در اسالمی ارزشی های نظام
  .بود خواهند دینی

 بسـیاری تحقیقـاتی نیازمنـد اسـالمی های سازمان واقعی اهداف به دستیابی است، ذکر شایان
 آنکـه ضـمن و نبـوده کـافی ولی است؛ گرفته صورت امر این حدودی تا مقاله، این در که باشد می
 در آنها سازی پیاده برای واقعی و عملی راهکارهای نیازمند شده بیان اهداف این ساختن عملی برای

 خود آتی تحقیقات در محققان ها، کاستی این رفع برای شود می پیشنهاد لذا،. دارد وجود ها سازمان
  :نمایند توجه زیر موارد به زمینه این در

 شود؛ استخراج شده، بیان که عناوین زیر و عناوین با رابطه این در بیشتری روایات و آیات
 گردد؛ اضافه مطالب همین به جدید بازنگری یک با مفسران، خصوص به دینی علمای نظرات
 ایـن جدید تحلیل و بازنگری با مسلمان مدیران خصوص به انسانی علوم نظرانصاحب نظرات
 گردد؛ اضافه مطالب

  .گردد ارائه اسالمی هایسازمان در اهداف این نمودن اجرایی برای عملی های راهکار
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