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 چكيده
باشد.  هاي دولتي استان فارس مي سنجي استقرار مديريت اسالمي در سازمان هدف پژوهش، امكان

و وابسته به دولت  يدولت يها سازمان يران و رؤساينفر از مد 240جامعه آماري پژوهش شامل 
نفـر   171، تعـداد  يا طبقـه  يگيري تصـادف  بود. با استفاده از روش نمونهآنان  ان ن معاونيو همچن

اس يـ . ابـزار پـژوهش شـامل مق   شـدند نمونـه انتخاب  عنـوان  بههاي مختلف  مدير و معاون سازمان
 يردكـ و عمل ي، ساختاريبعد مفهوم 3سؤال در  34بر  يمبتن )1388زاده ( مديريت اسالمي ترك

تـك متغيـره، تحليـل     tهاي آمـاري   و آزمون  SPSS24افزار آماري ها با استفاده از نرم بود. داده
گروهي، تعقيـب بنفرونـي و شـفه تجزيـه و تحليـل شـدند. نتـايج نشـان داد كـه           واريانس درون

هاي دولتي از سطح كفايت مطلوب باالتر  در سازمان هاي مفهومي استقرار مديريت اسالمي زمينه
پـذيرش  و دو زمينه ساختاري و عملكردي استقرار مديريت اسالمي در سطح حداقل كفايت قابل 

گانـه مـديريت اسـالمي (زمينـه مفهـومي، سـاختاري و        هاي سـه  تفاوت معناداري بين زمينهبود. 
امكان استقرار مديريت اسـالمي در زمينـه   ن ارزيابي يب يتفاوت معنادار عملكردي) وجود دارد.

امـا تفـاوت    ؛) وجـود دارد 002/0مفهومي از ديدگاه مديران داراي تحصيالت مختلف در سطح (
هـاي سـاختاري و عملكـردي از ديـدگاه      معناداري بين امكان استقرار مديريت اسالمي در زمينه

اسـتقرار مـديريت اسـالمي در    آنان وجود ندارد. همچنين تفاوت معناداري بين ارزيـابي امكـان   
گانه از ديدگاه مديران با سوابق مختلف وجود ندارد. با توجه به نتـايج بسترسـازي    هاي سه زمينه

هاي سازماني و مديريتي كشور و  براي تغيير تدريجي به سمت الگوي مديريت اسالمي در عرصه
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  مقدمه
ای است که در  جامعه اسالمی نیز مانند جوامع دیگر، نیاز به مدیریت دارد، جامعه اسالمی، جامعه

های الهی، دینی و اخالقی اسالم مورد توجـه بـوده و در مناسـبات رسـمی و غیررسـمی  آن، ارزش
های اسالمی  شود. رویکرد اسالمی مدیریت در جامعه اسالمی با اخالق، رفتار و ارزش می رعایت
هـا  دهـد. بنـابراین اگـر ارزش مـیها مدیریت اسالمی را تحت تأثیر قـرار  و این ارزشاست آمیخته 

ریزی درست  توان یک برنامه ها وجود نداشته باشد نمی شناخته نشوند و یا شناخت درستی از ارزش
دهـی  های اجتماعی و چیزهای دیگـر را جهـت ها، دستگاه ام داد، چه رسد به اینکه سایر بخشانج

). جامعه اسالمی نیاز به نـوعی از مـدیریت ١، ص١٣٩٧بخشید (شکریان امیری و قاسم آهنگری، 
هـای اسـالمی را  های انسانی و دینی و مبانی اخالقی آن پیوستگی داشـته و آرمـان دارد که با ارزش

 ).١٢١، ص١٣٩٨توجه و عنایت قرار دهد (کریمی و همکاران، مورد 
 دینـی اسـالم. گیـرد دربرمـی را انسانی های فعالیت های جنبه همه که است جامع دین یک اسالم

 زنـدگی در را انسـان های فعالیت و تعامل بلکه شود، معطوف افراد خصوصی زندگی به فقط که نیست
 اسـالمی، هـای آمـوزه بودن جامع وجود با. کند می راهنمایی و دهد می قرار پوشش تحت خود روزمره

 اسالمی های سازمان در کاری فرایندهای مدیریت در اسالم عملکرد بررسی برای محدودی مطالعات
 موضـوع این بر نیز اسالم دین زمینه این در). ١٨٩ص ،٢٠١۴ همکاران، و 1سلیمان( است شده انجام
 مـذهبی و سیاسـی اجتمـاعی، مـدیریت نـوع یـک جهـان در تاکنون، تاریخ بدو از که ورزد می تأکید
 خداونـد جانـب از اسـت عبودیـت همانا که خلقت هدف خاطر به که مدیریتی. است بوده فرما حکم
 یالگـو یـک). اسـالم ٢۶٨، ص٢٠١٧ 2ی،و بهـات یخ(شـ اسـت شـده معین و مشخص متعال،
. در شـود یم یکرده است که باعث تمدن، رفاه، تنوع و خوشبخت یجادمنحصر به فرد ا یریتیمد
سـال در سراسـر جهـان وجـود  ١٠٠٠از  یشب یمختلف مذهب یها ها و فرهنگ مردم آموزه ینب

 یریتبخش از مـد بسازند که الهام ییها سازمان یدامروز، افراد با یویدر سنار یول ؛داشته است
 نیـز رهبـران و مـدیران اسالم، دیدگاه از). ١٨٧٣ص، ٢٠١٠و همکاران،  3یباشد (عباس یاسالم
. گیرنـد عهـده بر را انسانی جامعه مدیریت باید عدالت، شرط با که هستند معصومی امامان آوران پیام
 مبـانی عنـوان بـه کـه اسـالمی اساسی مسائل و عام ضوابط از عبارت اسالمی مدیریت اصول واقع در

 هـا سـازمان در اسـالمی مـدیران رفتـار و افکار راهنمای و مالک مصدر، مکتبی، معیارهای و عقالنی
 نظـر در با سازمانی کارایی آوردن دست به آن هدف که) ٧۵ص ،١٣٩١ همکاران، و بهرامی( باشد می
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 و) ۴ص ،٢٠٢٠ 1مقدسی،( یابد دست پیشرفت و رشد نهایت به تا است انسان آفرینش هدف گرفتن
  ).  ٢٢۴ص ،٢٠١٨ 2فونتاینی،( برساند حداقل به را متعارف مدیریت ناخواسته عواقب
ر ی، مـدید به اهل آن سپرده شـود. در نظـام اسـالمیه باکاست  یت امانتیریدگاه اسالم مدیاز د

گاه یستگیت، و شایفاک، یید توانایبا ز برخوردار باشـد. ین یافک یالزم را داشته باشد و از دانش و آ
 یرد و از درگـاه الهـکل کد به خدا تویم، بایاذ تصم، پس از اتخیت اسالمیریمد فرایندن در یهمچن

 یرویل بر نکگر توجه به آخرت و توی). به عبارت د١٢١، ص٢٠١١و همکاران،  3مدد خواست (اتهر
 یدگاه معنـویاست. در واقع، د یت اسالمیریها در مد یریگ میهمه تصم یاصل یمبنا یران الهک بی
ت شـده یریاتب مـدکر میسه با سایز آن در مقایو تما یه موجب برترکتب است کن میا یرمادیو غ

  ). ٩٧، ص١٣٩۵است (عالئی، 
بینی   ها در نظام ارزشی است که نشأت گرفته از جهان  وجه تمایز مدیریت اسالمی از دیگر نظام

بیند  ای هماهنگ و هدفدار می  ی کل جهان هستی را به صورت مجموعهبین جهانباشد. این   می الهی 
های ربوبی بر آن حاکم است. در این نوع اداره جامعه، شـرافت انسـانی مـد نظـر اسـت و  سنتکه 

ساز رشد انسانی و کمال معنـوی و ابزارهـایی بـرای رسـیدن بـه   قوای نباتی و حیوانی در واقع، زمینه
هـای سـازمان،  مشـی درجات بلند و سعادت جاودانی است. بنابراین، باید در تعیین اهداف و خـط

در حیطـه  های معنوی داد. به این معنا کـه اسـالمی بـودن سـازمان اقتضـا دارد   ارزش  لت را بهاصا
تأمین منافع مادی موجب  تنها نهشده و   فعالیت آن، اهداف معنوی و هنجارهای مربوط به آن رعایت

منـافع  بر ایـن باشـد کـهتا جایی که امکانپذیر باشدتالش  نشود، بلکه  پایمال کردن مصالح انسانی 
شـعائر  هـای الهـی و تـرویج  ای برای توسعه و تعمیق بینش  مصالح انسانی و مقدمه  مادی در جهت

انسان با این دید نگریسـته   اسالمی قرار گیرد. در مدیریت اسالمی، نگرش الهی وجود دارد یعنی به
قام جانشینی خـدا شود که وی الیق کرامت انسانی بوده و مستعد رسیدن به قرب الهی و نیل به م  می

  ).٢۶١٢، ص٢٠١۵ 4،است (فاطمی و صارمی
 افـراد فراخـور بـه اسـالمی مـدیر است، ها  انسان رشد و هدایت اسالمی  مدیریت هدف که آنجا از
 مادی امکانات شدنفراهم و مؤسسه مادی پیشرفت با همگام که است آن پی در پیوسته خویش،  سازمان
 مسئول انسان اسالمی، مدیریت نظام در. بیندیشد نیز سازمان افراد معنوی تعالی و رشد به کارکنان، برای
 قـدرت  انسـان بـه کـه شود می تلقی ای حربه مانند دیگر، های  نظام در که حالی در است خویش اعمال
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 خـود  سـازمانی و  شخصـی  اهـداف  بـه و نماید  کوشش  خویش  شخصی تمایالت عرصه در تا دهد  می
 تقـوا کـه شـود  مـی داده خدا با ارتباط مهارت به  اهمیت بیشترین اسالمی، مدیریت نظام در. یابد  دست
 آنهـا  تقواترین با افراد ترین ارزش با و گردد می ارزیابی تقوا با کس هر  مقام و ارزش حتی. شود می نامیده

 سهل و آسان وی برای مشکالت از  خروج باشد داشته را خدا با ارتباط مهارت مدیر اگر آیند،می شمار به
  ).٣٠٧ص ،٢٠١۴ 1محمد، ملک و تسلمو( یابد  رهایی مشکالت از تواند می بهتر و شده

 اسـالمی مدیریت به خاص توجه ضرورت اسالمی، غنی فرهنگ به توجه با ایران اسالمی کشور در
 غربـی هـای مـدیریت دیگر و اسالمی مدیریت بین که مشخصی مرزبندی به توجه با. است بوده مطرح
 مورد نتایج معمول مدیریت اصول اعمال زیرا داشت؛ خواهد منفی تأثیرات آن به  نکردن توجه دارد وجود
 مبنـای بـر اسـالمی بینـی جهان نظر مورد ثمره اسالمی مدیریت که حالی در داشت خواهد را خود نظر
 اسالم دین اهداف به رسیدن منظور به. آورد می وجود به را سنت و قرآن از منتج، شده تعریف های ش ارز
 سازمان ورشکستگی و رکود باعث ضعیف مدیریت یک همانا. شود می احساس صحیح مدیریت به نیاز
  .برد می اوج به را سازمان قوی مدیریت یک مقابل در و شده

هـای کشـور هنـوز  با وجود بسترهای مناسب توسـعه مـدیریت اسـالمی در جامعـه و سـازمان
ها با  جهت پیشرفت آن صورت نگرفته است، اکثر کارکنان اجرایی سازمان ریزی صحیحی در برنامه
نامطلوب از آن استفاده  طور بهو گاهی اوقات نیستند کارگیری صحیح مدیریت اسالمی آشنا  نحوه به

گـاهی از  های جبران و موجب زیانمی شود  ناپذیری به این نوع مدیریت شده است. نبود اطـالع و آ
و نداشتن تحلیلـی مناسـب از بازخوردهـای رفتـاری حاصـل از اعمـال رفتـار چگونگی اجرای آن 

مدیریت اسالمی باعث شده مباحث مربوط به وجود نظام مـدیریت اسـالمی طـرح گشـته و مـورد 
 کنکاش قرار گیرد.

 مفاهیم کردن کاربردی جهت اسالمی مدیریت در تحقیق شناسی روش و اسالمی مدیریت شناخت
 صورت بدان نیل جهت زیادی های تالش تاکنون که است بحثی اسالمی، های سازمان برای آن اصول و

 مدیریت علم دانشمندان قبول مورد که کاربردی و شده  اثبات جامع، الگویی به هنوز ولی است، پذیرفته
 توسـعه هـای تـالش موفقیـت). ۵۶ص ،١٣٨٧ تـوالیی،( است نیافته دست باشد علمیه حوزه اساتید و

 و رویکردهـا رعایـت ماننـد خاصـی اقـدامات و شـرایط وجود مستلزم ها سازمان در اسالمی مدیریت
 مدیریتی، های زیرساخت توسعه اثربخش، رهبری رویکرد اسالمی، مدیریت توسعه در علمی های روش
 الزم زمینـه منـد نظام تعامل از حالتی در که است اثربخش رفتاری نظام گیری شکل و تغییر برای آمادگی
 ).١٣٢ص ،١٣٨٨ زاده، ترک( سازند می فراهم را امر این تحقق برای
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ترین چالشـی کـه در مسـیر توسـعه مـدیریت  ترین یا به تعبیری کالن توان اذعان داشت مهم می
گیری و فعالیت منسجم یک نظام برای توسعه و استقرار مـدیریت اسـالمی  اسالمی قرار دارد، شکل

هـای توسـعه مـدیریت  ه با اتخاذ آن در عمل و هدایت تـالشمبتنی بر یک الگوی سیستمی است ک
). در ایـن زمینـه نبـود ١٣٨٨زاده،  آیـد (تـرک اسالمی بر آن اساس چارچوبی مهم و قوی فراهم می

گیری پنداری متناسب با چارچوب نظام مدیریت اسالمی و  های مناسب مفهومی و عدم شکل زمینه
آن باعث طرح مباحث استقرار نظام مـدیریت اسـالمی همچنین نبود ساختار مناسب و مطلوبی با 

در اجرای چنین مـدیریتی و  ن مسئوال همه  شده است. همچنین نبود عملکردهای متناسب از سوی
ضعف در شناسایی عوامل مؤثر اجرایی در این زمینه بیش از پیش ضرورت استقرار چنین مـدیریتی 

) در مجموع بدین نکته اذعـان ١٣٨٨زاده ( ترک» نظام رفتاری اثربخش«را مطرح داشته است. مدل 
دارد که مدیریت اسالمی در سه مؤلفه مفهومی، ساختاری و عملکردی نیاز بـه بسترسـازی و اقـدام 

هـای  های بیشتری برای آشـنایی جامعـه از طریـق برگـزاری کـالس داشته و همچنین نیازمند تالش
  باشد. ها می آموزشی و ارائه سمینارها و کنفرانس

ضرورت انجام چنین پژوهشی که با هـدف اسـتقرار نظـام مـدیریت اسـالمی همـراه باشـد در 
بایسـت گسـترش یابـد.  های اخیر در این زمینه نیز مـی تالشتمام کشورمان از اهم واجبات بوده و 

هـای دولتـی و  سنجی استقرار مدیریت اسالمی در سازمان کنون تحقیقی در زمینه امکان همچنین تا
کشور صورت نگرفته است. نظر به اهمیت و نقش توسعه الگوهای مدیریت اسـالمی در  دولتی غیر

های  سنجی استقرار مدیریت اسالمی در سازمان های دولتی کشور، در این پژوهش به امکان سازمان
عنوان راهکـاری  تواند به شود. ارائه الگو می پرداخته مییاد شده دولتی استان فارس بر مبنای الگوی 

ب شناخته شود تا در حیطه آزمایش قرار گیرد تا اثربخشی و یا کژکارکردی آن مشخص گشته و مطلو
هـای پرسـشبه دنبال بررسـی  پیش رو  نواقص آن مرتفع گردد. بر این اساس پژوهشگر در پژوهش

  ذیل است:
های مفهومی، ساختاری و عملکردی استقرار مدیریت اسـالمی بـه چـه میـزان فـراهم  . زمینه١
 اشد؟ ب می

. آیا تفاوت معناداری بین امکان استقرار مدیریت اسالمی در سه زمینه مفهومی، سـاختاری و ٢
  عملکردی وجود دارد؟

. آیا بین دیدگاه مدیران با سـوابق و تحصـیالت مختلـف در مـورد امکـان اسـتقرار مـدیریت ٣
  ارد؟ های مفهومی، ساختاری و عملکردی تفاوت معناداری وجود د اسالمی در زمینه
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  مبانی نظری پژوهش
  تعریف مدیریت اسالمی

مدیریت اسالمی ماهیت مکتبی، ارزشی و اخالقی دارد و مبتنی است بر وحی، قرآن، سّنت، عقل و 
اجماع. شجره طیبه مدیریت ریشه در مبانی وحی، قرآن و سنت دارد و ساقه و تنه آن مبتنی است بـر 

ولی در شـاخ  ؛مختلف علمی یها ها و نظریه تئوریعقل، اجماع، اصول موضوعه، اصول متعارفه، 
تکنولـوژیکی، فنـی و  یهـا علمـی و روش یتـوان از متـدولوژ این شجره مـدیریت مـی یها و برگ

تخصصی استفاده کرد. بنابراین، نگهبان ماهیت مدیریت اسالمی موازین ارزشی و مواریث فرهنگ 
). در ٢٢، ص١٣٨۵اجماع (بهارستان،  اسالمی است که مبتنی است بر وحی، قرآن، سّنت، عقل و

منابع مختلف از مدیریت اسالمی تعاریفی گوناگون ارائه شده است که در جدول ذیل خالصه ایـن 
  گردد: تعاریف ارائه می

  
  تعاریف مدیریت اسالمی :١جدول 

  ارائه شدهیفتعار یسندگاننو
یجعفر یو عابد  یریام

 )۵١، ص١٣٩۶(
 ی،گروه ی،درباره اداره امور در ابعاد مختلف فردیااز قضایمجموعه خاصی،اسالمیریتمد

  . یردگ یقرار م یمورد استنباط و بررس یاست که با روش تعبدیو اجتماعیسازمان

، ١٣٩۴و همکاران ( یصادق
  )١٠۵ص

 یکه تمام یاساس ساختار فطرت و سرشت انسانو برییاست عقالیریتیمدیاسالمیریتمد
و  یضاستقرار عدالت و رفع تبع یو برا یردگ یکار م تالش خود را در جهت شأن و منزلت انسان به

  کند. یم یزیرانسان در ابعاد مختلف برنامهیتو تربیلاصیهاعقل و ارزشیتحاکم

افراد و امکانات در جهت وصول  یحصح یریکارگعبارت است از هنر و علم بهیاسالمیریتمد  )١١٣، ص١٣٩٢( ینبو 
  نداشته باشد. یرتشرع مغا ینکه با مواز ینحو است، بهیاهداف سازمان

و همکاران یارمحمدیان
 )١٠٠٠، ص١٣٩٠(

برگرفته و با  یریتمدیارو در اخت یو امکانات مادیمنابع انسانیریکارگبهیوهشی،اسالمیریتمد
  اسالم است. یو ارزش یکه متأثر از نظام اعتقادیه اهدافبیلنیبرایاسالمیهابر آموزهیدتأک

، ١٣٨٩اقدم ( یخضر 
  )١٧ص

در نظر گرفت.  یسیتأس−یاستنباط یا یاستنباطیعنوان امر توان بهیرا میاسالمیریتمد
در اسالم  یریتمربوط به مد یممفاه یشناخت و بررس ی،استنباط یعنوان امر  به یاسالم یریتمد

عنوان  باشد. به یم یتو ترب یمو استفاده از آنها در حل مسائل تعل یو استخراج آن از متون اسالم
و قرار دادن آنها در  یاسالم یمبا استفاده از مفاه یاسالم یریتمد یسی،تأس−یاستنباط یامر 
آنها را در عرصه پردازد و  یم یریتدر امر مد یدجد یها یهفرض یبند  به صورت فرض یشپ یگاهجا

 برد. یبه کار م یتو ترب یمل تعلئتجربه آزموده و در حل مسا

سطوح آن، زهد و  همهکه در یمعن ینبه خداوند است، بدیکینزدیبرایریاسالم مسیدگاهاز دیریتمد  )۵٢، ص١٣٨٣( یانعسگر 
  شود. یم یشترب یتاکثر یتو جلب رضا یابد یمیدر بخشش و ارشاد فزونتالششود،یمیشهپاتقو 

خداوند را فراهم کند و هدف آن به دست آوردن  یرشد به سو ینهاست که زمیریتیمدی،اسالمیریتمد  )۴، ص٢٠٢٠( یمقدس
  . یابددست  یشرفترشد و پ یتانسان است تا به نهاینشنظام با در نظر گرفتن هدف آفرییکارا

،٢٠١٩و همکاران ( 1فاروق
 )٨ص

است که با  ییها حلاز نظر او ارائه راه یزمکتب نیفهاست و وظیمکتبیامقولهیاسالمیریتمد
  سازگار است. یخواهمفهوم عدالت

                                                           
1. Farooq 
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  ارائه شدهیفتعار یسندگاننو

است و منجر به  یثقرآن و حد یعنی یاست که دانش آن برگرفته از وحیریتیمدی،اسالمیریتمد  )١۵٢، ص٢٠١٩( 1صالح
 گردد. یاعتقادات و اعمال اسالم ممتناسب بایاجرا

، ٢٠١٨و همکاران ( 2یانتوتر 
  )٨٣ص

کامل و جامع به منظور  یزندگ یوهش یکعنوان قرار دادن اسالم بهیبرایندیفرایاسالمیریتمد
و  یو معنو  یماد یازهاین ینرفع مسائل و مشکالت و تأم یها، الگوها و... برا بهبود رفتارها، روش

  باشد. یم یجامعه اسالمیرشد و اعتال
،٢٠١٧(3یبیمختار و سا
 )٣٩٧ص

و آخرت در  یویدنیها خواسته یناست که متمرکز بر نقطه تعادل بیریتیمدیاسالمیریتمد
  دارد.یاسالم یها بر آموزه یدمتعارف است که تأکیریتبا مدیسهمقا

،٢٠١٢( 4ینالد یمح
 )۴١١ص

با  یامبراز پ یرویخداوند و پ ییها بسته به راهنمایتانجام فعالیمعنابهیاسالمیریتمد
  شده است. یینتعیشهدف از پ یکبه  یابیدستیبراییصداقت و مهارت پاسخگویت،ذهن

  
  ضرورت توسعه مدیریت اسالمی در جامعه اسالمی

ه مـدیریت اسـالمی در اکثـر ئلامروزه وجود اعتقادات موجود در جامعـه ایـران موجـب شـده مسـ
توجه بدان تا حدی است که اکثر علمای اجتمـاعی  ها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. لزوم سازمان

توان به ابویوسف یکـی از  می مثال عنوان بهاند.  جامعه در سخنان خود بدان توجه ویژه مبذول داشته
نخستین دانشمندان مکتب اسالم اشاره کرد که به بحث درباره نحوه اداره وظایف اساسی حکومـت 

یالدی به نقش آیین تعـالیم اسـالمی در بهبـود سـازمان م ١٠٩٣پردازد. همچنین غزالی در سال  می
کید می کند. االحکـام السـلطانیه (قـوانین دولتـی) اثـر  اداری و بروکراتیک در کشورهای مسلمان تأ

پردازد و درباره رفتار سیاستمداران  المواردی به بحث درباره قانون اساسی در کشورهای اسالمی می
خلدون و شهید مطهری راجع به مدیریت اسالمی  همچنین ابن کند. و مدیران این کشورها بحث می

  ).۴۶−۴۵، ص١٣٨٨اند (چاوشی،  مطالب ارزشمندی نگاشته
ها به یک الگـوی مـدیریت صـحیح مطـابق بـا فرهنـگ و اعتقـادات جامعـه  نیازمندی سازمان

کنـد. مـدیریت  های استقرار یک نظـام مـدیریتی همگـام را طلـب مـی ضرورت هرچه بیشتر زمینه
اسالمی در این زمینه با توجه به تحقیقات انجام شده دارای تصوری مبهم در اذهـان عمـوم جامعـه 

سازی آن به توسعه آن با بستری مناسب در جامعه پرداخت. نظـام  بایست به منظور شفاف بوده و می
گیـرد و بنـابراین، مـدیریت بـر یـک  مدیریت در تفکر اسالمی از اصول اعتقادی آن سرچشـمه مـی

انسانی و در یک سازمان در راستای مدیریت جهـان خلقـت اسـت، بـا ایـن ویژگـی، وی   موعهمج
کند که در آن مدیر نیز عضوی از اعضای آفرینش است کـه  یک بینش مطرح می عنوان بهمدیریت را 

باید همراه و هماهنگ با ضوابط و قوانین کلی آن باشـد؛ زیـرا تشـکیالتی کـه بـه وی سـپرده شـده، 
                                                           
1. Salleh 

2. Trianto 

3. Mokhtar & Saibi 

4. Mohiuddin 
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های بشری به منظـور دسـتیابی بـه سـطوح  هت نظم کلی جهان و برای پیشبرد فعالیتهدفش در ج
  آرمانی است.

دانـد.  ) مدیریت از دیدگاه اسالم را در مسیر نزدیکی به خداوند مـی۵٢، ص١٣٨٣عسگریان (
یابد  در بخشش و ارشاد فزونی می تالششود،  پیشه می اسطوح آن زهد و تقوهمه بدین معنی که در 

) بیـان داشـتند کـه در ٩١، ص١٣٩٣شود. توالیی و رجب دری ( رضایت اکثریت بیشترمیو جلب 
مدیریت اسالمی ابتدا محور رابطه با خدا و حرکت به سوی او همراه بـا قـادر مطلـق دانسـتن وی و 
شهادت به یگانگی، یعنی فقط یاری و کمک طلبیدن از او منظور است. مدیریت در اسـالم، بـدون 

ل مدیریت در اسـالم، ئعتقاد به معاد و یا آخرت ناقص است؛ در واقع مطلب و مسادر نظر گرفتن ا
جدا از دین، خدا و آخرت همان مدیریت غربی است. هنگامی که صـحبت از مـدیریت در اسـالم 

اعتقـاد بـه  اسـاس برهـای الهـی  بـرداری صـحیح از نعمـت شود، ابتدا منظور اداره امور و بهـره می
بینـی  ها و یا مدیران باید بر مبنـای جهـان اعمال و رفتار انسانهمه بینی توحیدی است، یعنی  جهان

بینـی  انطباق با جهـان بر عالوهکند که اعمال یک مدیر،  توحیدی باشد و فلسفه توحیدی ایجاب می
  توحیدی، با اصول و اهداف جامعه اسالمی نیز تطبیق داشته باشد.

اسـتقرار نظـام  گانه سـهی ها ) از مؤلفه١٣٨٨زاده ( گیری ترک نتیجه با توجه به مباحث پیش رو و
ای در  ای و پنـداره توان گفت که بسترهای مناسب و مطلـوب زمینـه مدیریت اسالمی در مجموع می

نظـام مـدیریت  اسـاس برخصوص مدیریت اسالمی شکل نگرفته، همچنین ساختارهای سـازمانی 
اجرایـی در خصـوص نظـام  ن د مناسـبی از سـوی مسـئوالاسالمی بنا گذارده نشده است و عملکر

مدیریت اسالمی مشاهده نگردیده، بنابراین در این مسیر نیـاز بـه اسـتفاده از رویکـردی عقالنـی و 
هایی در خصوص توسعه نظام  های آموزشی و برگزاری سمینارها و کنفرانس تکاملی، برگزاری کالس

های استقرار و توسعه مدیریت اسالمی بـا  د زمینهشود. همچنین ایجا مدیریت اسالمی احساس می
سازی فرهنگ این از مـدیریت  استناد به تجربیات کاربردی سازمانی و همچنین تالش جهت درونی

  نماید.  بررسی در این زمینه ضرورت می ، از این رو آور است الزام
  

  الگوی سیستمی استقرار و توسعه مدیریت اسالمی 
ر سطوح کالن تا خرد، مستلزم سیستمی متشـکل از سـه بعـد مفهـومی، توسعه مدیریت اسالمی د

مـوجز  طور بـهدر ذیـل  گانه سه). هر یک از این ابعاد ١٣٨٨زاده،  ساختاری و عملکردی است (ترک
هـای توسـعه  ) در مقاله شناسایی و تحلیل چـالش١٣٨٨زاده ( بیان شده است. این الگو توسط ترک
می) پیشنهاد گردیده و در اینجا با استفاده از منبع یاد شده عینـًا مدیریت اسالمی (یک الگوی سیست

  توصیف گردیده است:
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 الف) بعد مفهومی
شناختی موجود در سطوح ملی، سازمانی و فردی در خصـوص مـوارد منظور از بعد مفهومی پنداره

  باشد: زیر می
یکبـودی افـراد و . نقش، ضرورت و مزایای مدیریت اسالمی در توسعه همه جانبـه کشـور و ن١

  ها؛ سازمان
فـرد،  زاده و خلقـی ها و الزامات اساسـی آن (تـرک ها، ارزش ها، روش . چیستی، ابعاد، ویژگی٢
  ).٢۵۵، ص١٣٩٧

  تواند مشتمل بر موارد ذیل باشد: محتوای شناختی این بعد می
شرایط ویژه محیط جهانی و فشارها و اقتضائات ناشی از آن برای کشور و مجموعه سـازمانی  −

  و مدیریتی آن؛
های بیرونـی و درونـی کشـور از جهـات مختلـف (سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاعی،  چالش −

  کند؛ سازمانی و مدیریتی) که توسعه و کاربست الگوی مدیریت اسالمی را ایجاب می
  اسالمی؛ مدیریت ای واسطه های هدف و غایی هدف فعالیت، قلمرو تمرکز، حوزه کلی مفهوم −
 های مدیریت اسالمی؛ ها و روشفرایندرویکردها و  −
 های عملی مدیریت اسالمی؛ ها و ارزش ویژگی −
  ).١٣۴ و ١٣٣ص ،١٣٨٨ زاده، ترک( اسالمی مدیریت توسعه و اثربخشی مالحظات و ها ضرورت −
  

 ب) بعد ساختاری
گیری، ترتیبات و سازوکارهای ملـی و سـازمانی تمهیـد شـده  از بعد ساختاری هرگونه جهت منظور

باشد. این بعد مهم متشکل از سه جنبـه  جهت احیا، پیشبرد و تحقق مدیریت اسالمی در کشور می
). ۶۵، ص١٣٩۵زاده و عبدشـریفی،  اساسی است: استراتژی، طرح سازمانی و بستر فرهنگی (ترک

بایست پاسخگوی شرایط و اقتضائات محیطی باشـد.  می راهبرد یا راهبردهای حاصلبدیهی است 
طرح سازمانی متشکل از عوامل چندی است که در ارتباط با همدیگر، الگوی سازمان یافته مناسب 

 توان به شرح ذیل برشمرد: می آورند. این عوامل را برای تحقق استراتژی مورد نظر را فراهم می
هـای معطـوف بـه توسـعه  متولی بسترسازی؛ پشـتیبانی و هـدایت کلـی تـالشسیستم ویژه  −

 مدیریت اسالمی؛
هـا، واحـدها و  سیستم ساختاری؛ که مبنای تقسیم کار، تشریک مساعی و هماهنگی سیستم −

 باشد؛ در راستای توسعه مدیریت اسالمی میآنها  های (مستقیم یا غیرمستقیم) افراد و فعالیت
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هـا و نتـایج حاصـل، یـادگیری  مـدیریت دانـش؛ بـرای ارزیـابی فعالیـت سیستم یـادگیری و −
 یافته از تجارب، تدوین یا تولید و انتشار دانش بومی در زمینه مدیریت اسالمی و توسعه آن؛ سازمان
سیستم منابع انسانی؛ که شامل سازوکارهای کارآمـد بـرای گـزینش، کارگمـاری، آمـوزش و  −

هـای توسـعه و تحقـق مـدیریت  دهی افراد در ارتبـاط بـا تـالش داشبهسازی، ارزیابی عملکرد و پا
باشد. برای ایجاد و تقویت بستر فرهنگی مناسب برای احیا و توسعه  اسالمی در گستره مورد نظر می

ها و ابزارهای علمی و امکانات مـوقعیتی، تـالش  مدیریت اسالمی، باید با استفاده درست از روش
ها و هنجارهای مشترک و همسویی در خصوص مدیریت اسـالمی  نمود مفروضات اساسی، ارزش

  و توسعه آن در سطوح ملی، سازمانی و فردی شکل گیرد.
  

  ج) بعد عملکردی
هـا یـا اقـداماتی اسـت کـه در جهـت پیشـبرد و تحقـق  منظور از بعد عملکردی، مجموعه فعالیت

دسته  ٣توان در  قدامات را میها یا ا آید. این فعالیت مدیریت اسالمی در سطوح مختلف به عمل می
  نظر قرار داد: مد

 ساز یا پشتیبان، مالحظات عملکردی. ی اصلی (مرکزی)، اقدامات زمینهها . فعالیت١
هـا  دهند. ایـن فعالیـت های اصلی، هسته مرکزی توسعه مدیریت اسالمی را تشکیل می فعالیت
 توسعه مدیریت اسالمی و رهبری و مدیریت. فرایندعبارتند از 

ساز یا پشتیبان، مبتنی بر برخی سوابق پژوهشی در حوزه توسعه سـازمانی بـه  . اقدامات زمینه٢
  شرح ذیل احصا شده است: 

 های مختلف؛ اتخاد رویکرد سیستمی و اشاعه تفکر سیستمی درباره موضوع در سطوح و الیه −
 اتخاذ رویکرد راهبردی در عمل؛ −
 (ارزیابی عینی وضعیت)؛گیری مبتنی بر داده  تشخیص و تصمیم −
 انداز مشترک؛ توسعه یک چشم −
هـای اطالعـاتی،  های پشـتیبان توسـعه مـدیریت اسـالمی (از جملـه سیسـتم توسعه سیستم −

 ؛…)ریزی و یادگیری، ارزیابی عملکرد و بازخورد، ارتباطات، رهبری و برنامه
 ؛)فردی و تیمی سازمانی، ورتص  به( همگانی معنادار و یافته سازمان مشارکت برای سازی زمینه −
 بهسازی جو و فرهنگ مدیریتی ملی یا سازمانی در راستای مدیریت اسالمی؛ −
 ای و توانمندسازی افراد برای اعمال مدیریت اسالمی؛ بهسازی حرفه −
  برقراری ارتباطات مؤثر؛ −
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 فردی؛ و سازمانی ملی، سطوح در جدید الگوی پذیرش و تغییر برای آمادگی گسترش و ایجاد −
  ).١٣٨٨ زاده، ترک( اسالمی مدیریت حوزه در مستمر بهبود و نوآوری یادگیری، به پژوهش ترغیب −

توانـد نقـش مهمـی را  رویکردهای ساختاری و هنجاری و استفاده از هر کدام در جای خود می
حمایـت است که رویکرد ساختاری به منظـور گفتنی ها ایفا نماید.  در اجرای اخالقیات در سازمان

کید می کند. در حالی کـه رویکـرد هنجـاری درصـدد  از هنجارهای اخالقی بر قوانین و مقررات تأ
هـای رویکـرد  کوشد تا با فراتـر رفـتن از محـدودیت ایجاد یک نظام اخالقی در سازمان است و می

ساختاری، فرهنگی را ایجاد کنـد کـه مشـوق رفتـار اخالقـی در سـازمان باشـد. بنـابراین رویکـرد 
های اجرایی و رویکرد هنجاری با نهادینه کردن نظام اخالقی در فرهنگ  اختاری با ایجاد ضمانتس

تواند نقش قابل توجهی در اجرا و عملی ساختن یک نظام مـدیریتی مطلـوب ایفـا کنـد  سازمان می
  ).٢٠٠٢ 1،(فیلدمن

  
  روش پژوهش

توصـیفی و از نـوع  یهـا و از نظـر روش در زمـره پـژوهش یپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربرد
 یران و رؤسـایباشد. جامعـه آمـاری مـد های مقطعی می پیمایشی و از حیث زمانی از نوع پژوهش

باشـد کـه بـا اسـتفاده از روش  نفـر) مـی ٢۴٠(شـامل آنها  نین معاونیو همچن یدولت یها سازمان
ری انتخـاب گردیدنـد. نمونه آما عنوان بهنفر مدیر و معاون  ١٧١تعداد  یا طبقه یگیری تصادف نمونه

معیارهای ورود به پژوهش شامل مدیران و معاونانی بود که دارای مـدرک تحصـیلی کارشناسـی یـا 
ماه حضور در پست مدیریت و  ۶های دولتی و از سابقه حداقل  باالتر، شاغل به خدمت در سازمان

و تکمیل نـاقص  تمایلی به شرکت در پژوهش یمعاونت برخوردار بودند. معیار خروج از پژوهش ب
  ها بود.  پرسشنامه

) بود. مقیاس مدیریت اسالمی ١٣٨٨زاده ( کاس مدیریت اسالمی تریها، مق ابزار گردآوری داده
) و عملکـردی ١۶تـا  ٧)، ساختاری (سـؤاالت ۶تا  ١بعد مفهومی (سؤاالت  ٣سؤال در  ٣۴شامل 

ای لیکـرت از خیلـی  درجه ۵طیف  اساس برگذاری این مقیاس  باشد. نمره ) می٣۴تا  ١٧(سؤاالت 
دهنـده فـراهم بـودن  باشد که نمره باالتر در این مقیاس نشان ) می۵) تا خیلی زیاد (نمره ١کم (نمره 

های مفهومی، ساختاری و عملکردی برای استقرار مدیریت اسـالمی اسـت. روایـی و پایـایی  زمینه
هـای تحلیـل گویـه و  سـتفاده از روشی استقرار مدیریت اسالمی به ترتیـب بـا اسنج امکانمقیاس 

  ).٢ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (جدول 
                                                           
1. Feldman 
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 سنجی استقرار مدیریت اسالمی محاسبه روایی و پایایی مقیاس امکان :٢جدول 
  یاییپاییروایرمقیاسز 

 ٧۶/٠٧١/٠−۵٨/٠ یبعد مفهوم
 ٨٢/٠٩١/٠−٧٠/٠ یبعد ساختار 
 ٨۴/٠٩٣/٠−۶١/٠ یبعد عملکرد

  
تک متغیره، تحلیل واریـانس  tهای آماری  و آزمون  SPSS24افزار آماری استفاده از نرم ها با داده
  تجزیه و تحلیل شدند. ٠۵/٠داری  گروهی، تعقیب بنفرونی و شفه در سطح معنی درون
  
  ها یافته
یابی میزان زمینه١   های مفهومی، ساختاری و عملکردی استقرار مدیریت اسالمی  . ارز

های مفهومی، ساختاری و عملکردی استقرار مدیریت اسالمی با سطوح کفایت  مقایسه میانگین نمره زمینه :٣جدول 
  متوسط و مطلوب

انحراف   یانگینم یرمتغ
  استاندارد

سطح
 یتکفا
 (Q2)متوسط

t  سطح
  یمعنادار 

سطح 
 یتکفا

  (Q3)مطلوب 
t   سطح

  یمعنادار 

  ٠٠٠١/٠  ٧۴/۴  ۴  ٠٠٠١/٠ ٠۴/٣۴ ٣ ۴۴/٠ ١۶/۴ یمفهوم
  ٠٠٠١/٠  ۴٨/٢١  ۴  ٣٨/٠ ٨٧/٠ ٣ ۵٨/٠ ٠٣/٣  یساختار 
  ٠٠٠١/٠  ١۵/٢٠  ۴  ٢٢/٠ ٢٢/١ ٣ ۶١/٠ ٠۵/٣  یعملکرد

  
هـای مفهـومی اسـتقرار مـدیریت اسـالمی در  دهد که زمینـه متغیره نشان می تک tنتایج آزمون 

سـاختاری و هـای  ولی زمینه ؛باشد های دولتی از سطح کفایت متوسط و مطلوب باالتر می سازمان
تـر و از  های دولتی از سطح کفایـت متوسـط پـایین عملکردی استقرار مدیریت اسالمی در سازمان

  ).P=٠٠٠١/٠باشد ( سطح کفایت مطلوب باالتر می
 

. بررسی تفاوت بین امکان استقرار مدیریت اسالمی در سـه زمینـه مفهـومی، سـاختاری و ٢
  عملکردی 

 های مفهومی، ساختاری و عملکردی یت اسالمی از نظر زمینهمقایسه امکان استقرار مدیر :۴جدول 

 

 F P-value انحراف استاندارد یانگینم  یرهامتغ
۴۴/٠ ١۶/۴ یمفهوم

٠٣/٣۵٨/٠  یساختار   ٠٠٠١/٠  ٣۵/۴٣٨
٠۵/٣۶١/٠  یعملکرد
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گروهی نشان داد که جهت استقرار مدیریت اسالمی زمینه مفهومی  نتیجه تحلیل واریانس درون
تـرین امکـان  ) پایین٠٣/٣) باالترین امکان استقرار و زمینه ساختاری با میانگین (١۶/۴میانگین ( با

). نتیجه آزمـون تعقیـب بنفرونـی نشـان داد کـه بـین امکـان اسـتقرار P=٠٠٠١/٠استقرار را دارد (
ی های ساختاری و عملکـردی تفـاوت معنـادار های مفهومی با زمینه مدیریت اسالمی از نظر زمینه

هـای  هـای سـاختاری بـا زمینـه اما بین امکان استقرار مدیریت اسـالمی از نظـر زمینـه ؛وجود دارد
  عملکردی تفاوت معناداری وجود ندارد.

  
هـای مفهـومی، سـاختاری و  . بررسی تفاوت امکان اسـتقرار مـدیریت اسـالمی در زمینـه٣

  شناختی (سوابق و تحصیالت مختلف)  مشخصات جمعیت اساس برعملکردی 
اساس مشخصات  های مفهومی، ساختاری و عملکردی بر مقایسه امکان استقرار مدیریت اسالمی در زمینه :۵جدول 

 شناختی جمعیت

  
امکـان اسـتقرار مـدیریت اسـالمی در ن یب ینتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنادار

های مفهومی، ساختاری و عملکردی از دیدگاه مدیران دارای سـوابق مختلـف وجـود نـدارد.  زمینه
ن امکان استقرار مـدیریت اسـالمی در زمینـه مفهـومی یانگین میهمچنین نتایج نشان داد که بیشتر

ن متعلـق بـه ارزیـابی یانگیـن میمتـرک) و ۶٣/۴متعلق به ارزیابی مدیران دارای تحصیالت دکتـرا (
ن ارزیابی امکـان یب یباشد و تفاوت معنادار ی) م١٠/۴مدیران دارای تحصیالت کارشناسی ارشد (

استقرار مدیریت اسالمی در زمینه مفهومی از دیدگاه مدیران دارای تحصیالت مختلف وجود دارد. 

  یرهامتغ
  یعملکرد  یساختار  یمفهوم

انحراف±نیانگیم
 استاندارد

 انحراف±نیانگیم
  استاندارد

 انحراف±نیانگیم
  استاندارد

  سوابق

١٠−١۴١±  ٧/٠۶/۴  ۶٠٧/٣±  ٨/٠  ۶١٨/٣±  ٧/٠  
٢٠−١١ ۴١±  ٣/٠۶/۴  ۵۴/٠٢/٣±  ٠  ۵۶/٩±  ٠۴/٢  
٣٠−٢١ ۴۴/١±  ٠۴/۴  ۵٠١/٣±  ٣/٠  ۵٠±  ٧/٠۶/٣  

  ٠۵/٣±  ۶١/٠  ٠٣/٣±  ۵٨/٠ ١۵/۴±۴۴/٠ جمع
F١٨/٠ ٠٣/٠  ۴٩/٢  

P-value ٩۶/٠٨/٠  ٨٣/٠ ٠  

  یالتتحص

  ٠۴/٣±  ۵٩/٠  ٠١/٣±  ۵۵/٠ ١۴/۴±۴٢/٠یکارشناس
  ١٠/٣±  ۶٢/٠  ٠٨/٣±  ۶٣/٠ ١٠/۴±۴۴/٠ ارشدیکارشناس

  ٨٠/٢±  ۵۴/٠  ٩٢/٢±  ۴٩/٠ ۶٣/۴±۴٠/٠ دکترا
  ٠۵/٣±  ۶٠/٠  ٠٣/٣±  ۵١/٠ ١۵/۴±۴۴/٠ جمع

F۵٣/۶ ۴۵/١٠/١  ٠  
P-value ٠٠٢/٠ ۶٣٣/٠  ٣/٠  
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تحصـیالت کارشناسـی و کارشناسـی آزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد که بین دیدگاه مـدیران دارای 
ارشد با دکترا در مورد امکان استقرار مدیریت اسالمی از زمینه مفهومی تفاوت معناداری وجود دارد 
اما بین دیدگاه مدیران دارای تحصیالت کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد در مـورد امکـان اسـتقرار 

ن امکـان یب یولی تفاوت معنادار ؛دمفهومی تفاوت معناداری وجود ندارۀ مدیریت اسالمی از زمین
های ساختاری و عملکردی از دیـدگاه مـدیران دارای تحصـیالت  استقرار مدیریت اسالمی در زمینه

  مختلف وجود ندارد.
  

  گیری بحث و نتیجه
اسـتان فـارس  یدولتـ یهـا در سازمان های استقرار مدیریت اسالمی در بعد مفهومی زمینهارزیابی 

هـای  های مفهومی استقرار مـدیریت اسـالمی در سـازمان مینهدهندگان ز پاسخاز نظر  نشان داد که
هـای دولتـی اسـتان فـارس، نقـش  به این معنا که مـدیران سـازمانمطلوبی است. دولتی در سطح 

تواننـد در  انـد و معتقدنـد کـه مـی دهکرجایگاه و اهمیت مدیریت اسالمی را در جامعه کنونی درک 
ها نقش مؤثری داشته باشند. در توجیه نتیجه بـه دسـت  یکبودی سازمانتوسعه همه جانبه کشور و ن

ها به یـک الگـوی مـدیریت صـحیح مطـابق بـا فرهنـگ و  توان گفت که نیازمندی سازمان آمده می
هـای اسـتقرار یـک نظـام مـدیریتی همگـام را طلـب  بیشتر زمینـه هرچهاعتقادات جامعه ضرورت 

های حاکم بر بافـت سـازنده یـک جامعـه (تمـدن)  از ارزشکند. شیوه رهبری و مدیریت تابعی  می
دهنده یک جامعه، خود نوع خاصـی از نظـام  است و بدیهی است چگونگی ماهیت عناصر تشکیل

کند. آنچه در بحـث ابعـاد مفهـومی مـدیریت اسـالمی  ارزشی و شیوه خاص مدیریت را اقتضا می
منـدی از  بـر مـدیریت در کنـار بهـره های اسالمی و معیارهای الهی مطرح است حاکم بودن ارزش

باشد، یعنی در نظـام اسـالمی  ها و ساختارهای علمی و مدیریتی برای گزینش مدیران می چارچوب
هـای  های خـود بایـد از احکـام، راهکارهـا و ارزش موجود، مدیران معتقدند که مدیریت برای داده

دهکـردی،  زیرزنجـانی و فروزنـدهمند گردد تا به موفقیت حقیقی خـود دسـت یابـد (و اسالمی بهره
هـای الهـی  رسد که از دیدگاه مدیران، مدیریت اسالمی بر مبنای ارزش ). در واقع به نظر می١٣٨٩

آورد. این امر چه در سطح جامعه (مـدیریت  های تعالی و شکوفایی انسان را فراهم می اسالم، زمینه
و رهبری سازمانی) مصداق دارد کـه و رهبری در جامعه اسالمی) و چه در سطح سازمان (مدیریت 

ها در سازمان، در کنار دیگر منـابع سـازمانی، بـه نگـاه سـرمایه  نمونه آن در تغییر نوع نگاه به انسان
  ارزشمندی که با پرورش آن، زمینه ایجاد خالقیت و شکوفایی در سازمان فراهم خواهد شد. 

اسـتان  یدولتـ یهـا اری در سـازمانهای استقرار مدیریت اسالمی در بعد سـاخت ارزیابی زمینه
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هـای دولتـی در حـد  های ساختاری استقرار مدیریت اسالمی در سـازمان فارس نشان داد که زمینه
، یریگ های موجود تا حدودی جهت که در سازمان بر این باورندمتوسطی است. بر این اساس مدیران

 یت اسـالمیریشبرد و تحقق مـدیا، پید شده جهت احیتمه یو سازمان یمل یارهاکبات و سازویترت
ت یریشـبرد مـدیقوی جهت پ یعمل یها ا طرحیها  یافته است، استراتژیو توسعه  یشور طراحکدر 

، اسـتقرار، اسـتمرار و توسـعه یالزم جهـت طراحـ یده است، بستر فرهنگـینگرد یطراح یاسالم
هــا،  فــراهم در حــد مطلــوب توســعه نیافتــه اســت، در درون ســازمان یت اســالمیریمــد یالگــو
و توسعه آن در سطوح  یت اسالمیریدر خصوص مد کمشتر یها ی، باور و هنجارسازینیآفر ارزش

است، نیافته اما شکل واقعی و منسجم خود را  ؛ل گرفته استکتا حدودی ش یو فرد ی، سازمانیمل
ت یریمعطـوف بـه توسـعه مـد یهـا تـالش یلکت یو هدا یبانی، پشتیبسترساز یژه متولیستم ویس

اما هنوز آزمایش عملی مربوط به کارآمدی را با موفقیت نگذرانده است،  ؛ه شده استیتعب یاسالم
 ؛در نظر گرفته شده اسـت یت اسالمیریتوسعه مد یدر راستا یار و هماهنگکم یی جهت تقسیمبنا

و  یریادگیـسـتم یس یطراح یواضح و روشن تعریف نشده است، در راستا طور بهاما این مبنا هنوز 
ها هنوز به مراحل نهایی  اما این گام ؛شور برداشته شده استکدر  ییها ، گامیت دانش اسالمیریمد

 یت اسـالمیرینـه مـدیدر زم یهایی برای تولید و انتشار دانش بوم اند، تالش و تکاملی خود نرسیده
سازی بیشتری  هنوز در مقایسه با دانش غربی نیاز به توسعه و نظریه این حال  ؛ باصورت گرفته است

 یابیـ، ارزی، آمـوزش، بهسـازیارگمـارکنش، یجهت گز یا اقداماتیها  دارند و با وجود آنکه طرح
ده شـده یشـیاند یت اسالمیریآنان در توسعه مد یها افراد در ارتباط با تالش یده رد و پاداشکعمل
  اند. ها به مرحله کاربردی شدن نرسیده ولی بسیاری از این طرح ؛است

اسـتان  یدولتـ یهـا های استقرار مدیریت اسالمی در بعد عملکردی در سـازمان ارزیابی زمینه
های دولتی در حداقل  های عملکردی استقرار مدیریت اسالمی در سازمان فارس نشان داد که زمینه

هـا وزیرزنجـانی و فروزنـده  هـای پـژوهش این مطالعـه بـا یافتـه های باشد. یافته کفایت متوسط می
باشد. شاید بتوان گفت کـه بـا وجـودی کـه نگـرش و اعتقـادات و  ) هم راستا می١٣٨٩دهکردی (

ها وجود دارد، امـا آنـان  باورهای مثبت و قوی نسبت به استقرار مدیریت اسالمی در مدیران سازمان
شور در عمـل اجـرا کتا حدودی در  یت اسالمیریمد یهایندفرامعتقدند که در مرحله عملکردی، 

و  یریادگیـهـا،  ت افـراد و سـازمانکزه، جلب تعهد و مشاریجاد انگی، ایگذار شده است، به هدف
 یشود، اقـدامات محـدودی بـرا یدر عمل توجه محدودی م یت اسالمیریتوسعه مد یساز نهینهاد

ده اسـت، یو اجرا گرد یمختلف طراح یها هیدر سطوح و ال یت اسالمیریشه و عمل مدیاشاعه اند
ر نشـده اسـت، یـشـور فراگکدر  یت اسـالمیریتوسعه مد یبرا یمشخص یرد راهبردیکدر عمل رو
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شـور صـورت کدر  یت اسـالمیریتوسـعه مـد یبـرا کانداز مشتر چشم یکهایی برای ایجاد  تالش
ا اجـرا یاتخاذ  یت اسالمیرینه توسعه مدیمات در زمینگرفته است و فراگیر نشده است، برخی تصم

(از  یت اسـالمیریبان مـدیپشـت یها ستمیالزم جهت توسعه س ییشده است، تا حدودی بستر اجرا
افتـه اسـت، یو اسـتقرار  یو...) طراحـ یزیر و برنامه ی، رهبری، ارتباطیاطالعات یها ستمیجمله س

) در یو فرد یمی، تی(به صورت سازمان یافته و معنادار همگانیت سازمان کنه الزم جهت مشاریزم
 یشده است که فرهنگ و جو عمومکوشش ده است، یفراهم گرد یت اسالمیریخصوص توسعه مد

هـای تخصصـی و  شور فراهم شـود، بـا برگـزاری دورهکدر  یت اسالمیریاربست مدک یبرا یمناسب
 ی، اقـداماتیت اسالمیریداعمال م یافراد برا یو توانمندساز یا حرفه یبهساز یمعرفتی، در راستا

شـده  یطراحـ یارتبـاط یهـا هک، شبیت اسالمیریشبرد و توسعه مدیده است، جهت پیمنظور گرد
نـه الزم جهـت یباشد، بستر و زم است که نیازمند ارزیابی بیشتر برای تعیین میزان اثربخشی آنان می

و  ی، سـازمانیدر سطوح ملـ یت اسالمیریمد یر به سمت الگوییتغ یبرا یجاد و گسترش آمادگیا
و بهبـود مسـتمر در حـوزه  ی، نوآوریریادگیب به پژوهش و ینه ترغیفراهم شده است و در زم یفرد
  انجام شده است. ییها تی، فعالیت اسالمیریمد

هـای  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بـین امکـان اسـتقرار مـدیریت اسـالمی از نظـر زمینـه
امـا بـین امکـان اسـتقرار  ؛و عملکردی تفاوت معناداری وجود دارد های ساختاری مفهومی با زمینه

 های عملکردی تفاوت معناداری وجود نـدارد. های ساختاری با زمینه مدیریت اسالمی از نظر زمینه
از آنجایی که مدیریت اسالمی نوعًا یک سیستم رفتاری است و این سیستم مبتنی بـر مبـانی نظـری 

هـای توسـعه مـدیریت  گیرد و موفقیـت تـالش ساختاری ویژه شکل میخاص و در یک چارچوب 
مند  ها مستلزم وجود شرایط و اقدامات خاصی است که در حالتی از تعامل نظام اسالمی در سازمان

). البتـه جـای امیـدواری در آن ١٣٨٨زاده،  سازند (تـرک زمینه الزم برای تحقق این امر را فراهم می
مبنای نظری و پشتوانه اعتقادی و عملی به وسعت و کمال دین اسـالم و است که این سیستم از یک 

امـروزه یـک نظـام حکـومتی قدرتمنـد مضاف بـر اینکـه تاریخ پرفراز و نشیب آن برخوردار است. 
جمهوری اسالمی ایران از جهات مختلف پشتیبان توسـعه آن اسـت (پنـاهی و همکـاران،  عنوان به

باشـد. در  ) هم راسـتا مـی١٣٨٧های پژوهش توالیی ( ه با یافتههای این مطالع ). یافته٣، ص١٣٩٣
ه سـازمان در خصـوص امکـان اسـتقرار ککرد توجیه یافته به دست آمده شاید بتوان چنین استدالل 

های مفهومی که نوعًا ماهیت شناختی و نگرشـی (شـعاری) دارد، از  مدیریت اسالمی از نظر زمینه
نش و یشه در بیه رکم بر آن است کحا یها ه متأثر از ارزشت در هر جامعیریآن جهت که روش مد

سازهای ساختاری و اقدامات عملکـردی آن جامعه دارد و همچنین عدم امکان زمینه یبافت فرهنگ
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مناسب، سبب شده است که نسبت به سایر ابعـاد از توسـعه و گسـتردگی بیشـتری برخـوردار بـوده 
دیریت اسالمی مستلزم وجود شرایط و اقدامات خاصی اما از آنجایی که توسعه و گسترش م ؛باشد
مطالعه و تدوین مـدیریت اسـالمی در جامعـه، عـدم  ینبودن متولی مشخصی برا، بنا بر این است

ن امـور یـمدیریتی جامعه و شاید بتوان گفت همـه ا یها حاکمیت رویکرد اسالمی در تمام آموزش
هـای سـاختاری بـا  یریت اسالمی از نظر زمینهه تفاوت معناداری بین امکان استقرار مدکسبب شد 

  های عملکردی مشاهده نشود. زمینه
مفهومی از دیدگاه مدیران بـا سـوابق مختلـف   سه امکان استقرار مدیریت اسالمی از زمینهیمقا

ن ارزیابی امکان اسـتقرار مـدیریت اسـالمی از زمینـه مفهـومی از یب یتفاوت معنادار نشان داد که
ه کـ یبـاور و معرفتـ اسـاس بردیدگاه مدیران با سوابق مختلف وجود ندارد. از آنجایی که فرد خـود 

 یند. رفتارک یها را اعمال م برگرفته از ارزش یدهاید و نبایبا یند در ابعاد مختلف زندگک یسب مک
از تعـادل در رفتـار هـر فـرد مسـلمان  ی، نمودیو اجتماع یدر ابعاد فرد یو ارزش یمعقول و منطق

را  یانسان یرفتارها ین هدف عالیت خود خدامحور است. اکاست. انسان مسلمان در برنامه و حر
رد. بنابراین، با توجه به اینکه دین اسالم یک دین الهی کخواهد  یدرون یل هماهنگکمنسجم و به ش

یز میل به تکامل دارد و این احکام به انسان در جهت رسیدن به تکامـل کمـک بوده و فطرت انسان ن
گاه به سمت این تعالیم کشیده می می شود. لذا در توجیه نتیجه بـه دسـت آمـده شـاید  کند، ناخودآ

هـای مـذهبی بـوده  بتوان گفت با توجه به اینکه فرهنگ غالب، اسالمی و اکثـر مـدیران از خـانواده
مشـاهده آنها  در ارزیابی امکان استقرار مدیریت اسالمی از زمینه مفهومی از دیدگاهبنابراین تفاوتی 

  نشد.
سه امکان استقرار مدیریت اسالمی از زمینه ساختاری از دیدگاه مدیران با سـوابق مختلـف یمقا

ن ارزیابی امکان استقرار مـدیریت اسـالمی از زمینـه سـاختاری از یب ینشان داد که تفاوت معنادار
گیـری، اقتضـائات محیطـی،  دیدگاه مدیران با سـوابق مختلـف وجـود نـدارد. بـا توجـه بـه جهـت

های حاکم بر جامعه و همچنین بسترهای فرهنگی  ها و اولویت سازوکارهای ملی و سازمانی، ارزش
  مشابه، شاید بتوان از عواملی دانست که منجر به نتیجه به دست آمده شده است. 

مدیریت اسالمی از زمینه عملکردی از دیدگاه مدیران با سوابق مختلـف  سه امکان استقراریمقا
ن ارزیابی امکان استقرار مدیریت اسـالمی از زمینـه عملکـردی از یب ینشان داد که تفاوت معنادار

تـر و  دیدگاه مدیران با سوابق مختلف وجود ندارد. این بدان معنی است که ضرورتًا مـدیران باسـابقه
نشانگر وجود زمینـه آنها  های تر نیستند. مضافًا اینکه عدم تفاوت در ارزیابی اسالمیتر،  البته مدعی

  واحد در فضاهای کاری مختلف در استان است. 
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سه امکان استقرار مدیریت اسالمی از زمینـه مفهـومی، از دیـدگاه مـدیران بـا تحصـیالت یمقا
ار مـدیریت اسـالمی از زمینـه ن ارزیـابی امکـان اسـتقریبـ یمختلف نشان داد که تفاوت معنـادار

سـه امکـان اسـتقرار یمفهومی از دیدگاه مدیران دارای تحصیالت مختلف وجود دارد. همچنین مقا
مدیریت اسالمی از زمینه ساختاری و عملکردی از دیدگاه مدیران با تحصیالت مختلف نشـان داد 

اری از دیدگاه مـدیران دارای ساخت ۀن امکان استقرار مدیریت اسالمی از زمینیب یکه تفاوت معنادار
  تحصیالت مختلف وجود ندارد. 
سه امکان استقرار یای که به مقا دسترس، مطالعه های اطالعاتی در با جستجوی فراوان در پایگاه
، ساختاری و عملکردی از دیدگاه مدیران با تحصیالت مختلـف  مدیریت اسالمی از زمینه مفهومی

توجه به این که تنها در بعـد مفهـومی بـین مـدیران بـا تحصـیالت اما با  ؛پرداخته باشد، یافت نشد
مختلف تفاوت معناداری مشاهده شد و مدیران با تحصیالت دکتـرا بـیش از سـایر مـدیران اعتقـاد 

توان گفت  باشد، می ها فراهم می های مفهومی استقرار مدیریت اسالمی در سازمان داشتند که زمینه
های سطح برتر تفکر  باشند با رشد و توسعه مهارت ی تحصیالت میکه مدیرانی که دارای سطح باال

هـای ادراکـی ماننـد  ه از یک سو و کسب مهـارتئلهمچون تفکر انتقادی، تفکر خالقانه و حل مس
های جامع و عقالیی از سوی دیگر، بینش و بصیرت بیشتری نسبت به ضرورت  گیری قدرت تصمیم

ها دارند و مزایای استفاده از این سیستم مدیریتی را  ازمانو اهمیت و جایگاه مدیریت اسالمی در س
های به کارگیری این نوع مدیریت بـیش از  اند و قابلیت در توسعه همه جانبه کشور بیشتر درک نموده

ریزی اسـتراتژیک قـادر بـه  سایرین بر آنان آشکار شده است و با استفاده از قدرت مدیریت و برنامه
  ها هستند.  ها و تهدیدهای اعمال این مدیریت در سازمان و فرصتشناخت نقاط قوت و ضعف 

هـای حـاکم بـر بافـت  که شیوه رهبری و مدیریت تـابعی از ارزشکرد توان بیان  کلی می طور به
دهنده یک جامعه،  سازنده یک جامعه (تمدن) است و بدیهی است چگونگی ماهیت عناصر تشکیل

ای   وهیت اسالمی شـیریکند. مد خاص مدیریت را اقتضا میخود نوع خاصی از نظام ارزشی و شیوه 
ها بـا  های مسئول و متأثر از ارزش ک مجموعه را به صورت انسانیت است که تمامی افراد یریاز مد
رد. در حال حاضر انجـام پـژوهش در حـوزه مـدیریت یگ یاسالم در نظر م دهی نظام ارزشی  جهت

خی محافل دانشگاهی و حوزوی قرار گرفتـه اسـت، بـا اسالمی، چند سالی است که مورد توجه بر
های استقرار مدیریت اسالمی  توان اظهار داشت که زمینه کلی می طور بهتوجه به نتایج این پژوهش 

باشد، بـا ایـن  در هر سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی در میان نمونه مورد مطالعه فراهم می
هـای  امـا در زمینـه ؛باشـد قرار، در سـطح مطلـوبی مـیتفاوت که در زمینه مفهـومی، امکـان اسـت

تـوان  ساختاری و عملکردی، امکان استقرار در حد متوسطی است. با توجه به آنچه مـرور شـد مـی
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توان مطلق پنداشت و یا کاربرد تمامی آن اصـول را  گفت که اصول مدیریت حاکم بر جوامع را نمی
هـای  های غربی مـدیریت کـه بـا آمـوزه ری تئوریدر جوامع مختلف مجاز دانست. اگرچه به کارگی

، منتهـا  باشد، خالی از اشکال اسـت الهی تعارضی ندارند و به جهت رفع حاجات علمی کشور می
های الهی است که ما آن را علـم مـدیریت اسـالمی  اصل بر تدوین اصول مدیریت بر مبنای ارزش

های الهی اسـالم، زمینـه تعـالی  بنای ارزشرسد مدیریت اسالمی بر م نامیم. در واقع به نظر می می
آورد. این امر چه در سطح جامعه (مدیریت و رهبری در جامعه اسـالمی) و چـه  انسان را فراهم می

در سطح سازمان (مدیریت و رهبری سـازمانی) مصـداق دارد، در عـین حـال ذکـر ایـن نکتـه نیـز 
نظران غربی ارائه  یریت از نظر صاحبضروری است که این امر با به کارگیری اصولی که در علم مد

هـا بخواهنـد اهـداف و مأموریـت خـود را تنهـا در  شده است، منافاتی ندارد. منتهی اگـر سـازمان
دستیابی به منافع کمی مادی تعریف کنند، به مرور زمان پس از دستیابی نسبی به آنها، دیگـر بـرای 

). وجـود ١٣٨٧ید خواهند شد (توالیی، ادامه فعالیت سازمان خود و فلسفه وجودی خود دچار ترد
هـای  بیشتر زمینه هرچهیک الگوی مدیریت صحیح مطابق با فرهنگ و اعتقادات جامعه، ضرورت 

هـای بیرونـی و درونـی  کند. لذا در این راستا، چالش استقرار یک نظام مدیریتی همگام را طلب می
مدیریتی) که توسعه و کاربست  کشور از جهات مختلف (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی و

کنـد؛ را بایسـتی شناسـایی کـرد و همچنـین اتخـاد رویکـرد  الگوی مدیریت اسالمی را ایجاب می
هـای مختلـف، اتخـاذ رویکـرد  سیستمی و اشاعه تفکر سیستمی درباره موضوع در سـطوح و الیـه

است که باید مـدنظر هایی  انداز مشترک و... از جمله استراتژی راهبردی در عمل، توسعه یک چشم
  قرار داد.

توان گفت که با عنایـت بـه تفـاوت مـاهوی نظـام ارزشـی در  می یاد شده با توجه به همه موارد
ها تدوین گردد. برای دستیابی به ایـن  اسالم، الزم است تا شیوه رهبری و مدیریت خاص در سازمان

های این شاخه از  پردازی و نظریهرسد الزم است تا یک تغییر رویکردی در مطالعات  مهم به نظر می
های مـدیریت  نظران با نگاه جامع و سیستمی، تمام جنبه علم صورت گیرد و اندیشمندان و صاحب

های حاصل از آن به صورت  ها و تئوری اسالمی را در تعامل با یکدیگر مدنظر قرار دهند تا خروجی
هـای  هش بـا توجـه بـه اینکـه زمینـهن پـژویـهای اسالمی قابل اجرا باشـد. در ا کاربردی در دولت

های دولتی در حداقل کفایت قابل قبول  ساختاری و عملکردی استقرار مدیریت اسالمی در سازمان
هـای سـاختاری و عملکـردی،  بسترسازی مناسب جهت اسـتقرار زمینـه شود یشنهاد میباشد، پ می
ها و...  می، برگزای همایشهای مدیریت اسال ها و پژوهشکده وسیله تدوین الگوی توسعه انجمن به

های دولتـی صـورت گیـرد.  برای توسعه دانش نظری و عملی در زمینه مدیریت اسالمی در سازمان
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هـای سـازمانی و  بسترسازی برای تغییر تدریجی بـه سـمت الگـوی مـدیریت اسـالمی در عرصـه
پیشـنهاد سازی مشـترک دربـاره مـدیریت اسـالمی و فرهنـگ سـازمانی آن  مدیریتی کشور و مفهوم

نظران علم مدیریت در خصوص ایجـاد پـارادایم مـدیریت اسـالمی در  گردد. همچنین صاحب می
هـای الزم جهـت توسـعه دانـش مفهـومی (نظـری) و عملـی در زمینـه  جامعه تالش کنند تا زمینه

هایی مواجه بوده است. بعضـی از مـدیران  مدیریت اسالمی فراهم گردد. این پژوهش با محدودیت
گاهی نسبت به اهمیت موضوع، از پاسخگویی به پرسشنامه به دلیل  مشغله فراوان، عدم تمایل و ناآ

هـا  آوری پرسشـنامه نمودند. از این جهت جمع امتناع نموده و با تأخیر نسبت به تکمیل آن اقدام می
همراه با مشکل و صرف زمانی طوالنی بود. همچنین عدم وجـود مقیاسـی اسـتاندارد در رابطـه بـا 

ابی امکان استقرار مدیریت اسالمی نه در مطالعات داخلی و نه در مطالعات خارجی از دیگـر ارزی
  های پژوهش حاضر بود.  محدودیت
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