
 

  
  
  
  

  تأملی بر رابطه فضیلت و صالحیت در مدیریت اسالمی
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  چكیده

در مـدیریت اسـالمی   » صـالحیت «و » فضـیلت «هدف این مقاله بررسی چگونگی رابطه دو معیار اساسی 
های فنی  ها و شایستگی نظران مدیریت در غرب، فضیلت دهند كه از منظر صاحب ها نشان می است. بررسی

مدیریت غربی، میان این دو معیـار در بیشـتر مـوارد    اند و اصوالً در پارادایم  و تخصصی یكسان دانسته شده
). در این مقاله تالش شده تـا بـا اسـتفاده از پرسشـنامه و     2006كولی و الوتن،  اند (مك تفاوتی قائل نشده

ساختاریافته و با توجه به این واقعیت كـه تعریـف فضـایل تـا حـدودی از دیـدگاه اسـالم         مصاحبه نیمه
ای غرب است، به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا در مدیریت اسـالمی كـه   متفاوت با نگاه غالب در دنی

هـای   ها بـا صـالحیت   های مدیریت غربی است، فضیلت های بنیادی آن تا حدودی متفاوت از ارزش ارزش
شـرح   دار دارد. جامعه آماری این پژوهش بدین های تخصصی یكسان است، یا تفاوتی معنا فنی و شایستگی
هـای تهـران،    ی رشته مدیریت در دانشـگاه ااعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دكتر است: گروهی از

تربیت مدرس و عالمه طباطبایی كه با مبانی مدیریت اسالمی آشـنا هسـتند و شـماری از فضـالی حـوزه      
های پژوهش پس از تجزیـه   شوند. یافته نظر محسوب می علمیه كه نوعاً در زمینه مدیریت اسالمی صاحب

دهد كه پاسخگویان در اغلب موارد ضمن تفاوت قائل شدن میان فضایل و  ها نشان می لیل آماری دادهو تح
ها، این دو دسته مالك را از منظر مدیریت اسالمی الزاماً یكسان ندانسـته و بـرخالف دیـدگاه     صالحیت

را دو معیـار نسـبتاً   هـا   ها و صـالحیت  تبع آن در پارادایم مدیریت غربی، فضیلت رایج در دنیای غرب و به
  دانند. مجزّا و تا حدودی متفاوت از هم می
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  مقدمه

هـا) دو معیـار    2ای (صـالحیت  هـای حرفـه   هـای اخالقـی) و شایسـتگی    (ارزش ها1 یلتفض
شـوند. ایـن دو    ب مـی بااهمیت و دارای وزانت خاص در ارزیابی مدیران و كاركنـان محسـو  

ای تعهـد و تخصـص، بارهـا مـورد اشـاره قـرار        های كلیشـه  معیار اگرچه تحت عنوان بحث
اند، ولی از آنجا كه این دو دسته مالك در پارادایم مدیریت غربی یكسان فرض شـده و   گرفته

 3كولی و آلن الوتـن،  اند (میشل مك به عنوان معیار انجام درست خدمات عمومی معرفی شده
)، الزم است از طریق پژوهش رابطه آنها از منظر معتقدان به مكتـب مـدیریت اسـالمی    2006

انـد، در حـالی كـه در     ها معنـابخش  ها ارزش دانیم، در فضیلت گونه كه می بررسی شود. همان
اند و سوگیری خاصی مورد نظر نیست و همین باعث شـده   ها بیشتر عقالنی ها نگاه صالحیت

نیز اسـتفاده كننـد (دیمـایر و     4»طرفانه شایستگی بی«ۀ صالحیت از واژۀ تا برخی به جای واژ
  ).2008 5نایهن،

ها) در تمام جوامـع بـا هـر سـامانه      های فنی (صالحیت بسیار واضح است كه شایستگی
سـادگی   شـوند، امـا بـه    ها قلمداد می ترین مالك ارزشی، اعتبار باالیی دارند و از جمله باارزش

هـا   ت را به همه فضایل در هر سـامانۀ ارزشـی تعمـیم داد؛ زیـرا فضـیلت     توان این قضاو نمی
كند و طبیعـی اسـت كـه در جوامـع مختلـف       های اخالقی كسب اعتبار می مستقیماً از ارزش

شوند و شدت و ضعف اعتبار آنها  های اخالقی موضوعی یكسان و ثابت محسوب نمی ارزش
 6»تومـاس آكوئینـاس  «هـای دینـی اسـت.     شدر تابعیت عواملی دیگر، از جمله باورهـا و ارز 
طـور صـحیح و    شـود مـا بـه    كند كه باعث مـی  فضیلت را یك عادت خوب نفس تعریف می

)، در حالی كه اوكلی و كالینگ با اشـاره  39، ص1274_1265 7شایسته عمل كنیم (آكویناس،
هسـتند   های شخصیتی فضایل اخالقی، ویژگی«معتقدند  8،»فضیلت اخالقی«به نیاز انسان به 

 9(اكلی و كوكینگ،» ای انسانی، به آنها نیاز داریم كه ما برای یك زندگی شكوفاشونده به شیوه
ها پیرامـون   صالحیت«نظران بر این باورند كه  ). از طرفی دیگر، برخی صاحب18، ص2001

). با ایـن  25، ص2003 10(ناكوین و هولتن،» گیرند ها، شكل می اصول بنیادی نمایش قابلیت
گونه تعریف كنیم، بدون شـك آنهـا دو معیـار ارزشـمند و      ه، فضیلت و صالحیت را هرمقدم
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شوند و الزم است از منظـر معتقـدان بـه مـدیریت      قابل اعتنا در دانش مدیریت محسوب می
اسالمی تمایز، یا عدم تمایز آنها بررسی شود و كنكاش الزم در خصوص رابطـه همسـانی یـا    

  همبستگی این دو به عمل آید.

  مبانی نظری پژوهش و ادبیات تحقیق

های تبیین شایستگی و قابلیت افراد ظـاهر   اگرچه هم فضیلت و هم صالحیت در كسوت مالك
اند، در حالی كـه فضـیلت    اما بدون تردید خاستگاه این دو دسته مالك كامالً متفاوت شوند، می

مربـوط بـه توسـعه    برخاسته از حوزه علم اخالق و مشخصاً فلسفه اخالق اسـت، صـالحیت   
های شخصی اسـت. بنـا بـه     دانش فردی در حوزه نظر و عمل، یا مقوله مدیریت توسعه توانایی

رغم باور غالب به یكسان بودن این دو معیار، همچنان فضیلت  های غربی به بررسی، در دانشگاه
یـن در  شوند. ا های متمایز فلسفه اخالق و توسعه مدیریت آموزش داده می و صالحیت در رشته

پـردازان مـدیریت در    حالی است كه شماری از مدیران در غرب در عرصه زندگی واقعی و نظریه
یافتگی و واجد صالحیت بـودن) را از اخالقـی بـودن     آسانی توانمند بودن (توسعه بعد نظری به

دهنـد كـه    ). با این حال، مطالعات تاریخی نشان مـی 205، ص1995 1دانند (راندلس، جدا نمی
ز دیرباز (یونان باستان) مبحث فضیلت را مورد توجه قرار داده و قرائت خاص خـود را از  غرب ا

این مقوله داشته است. پیشكسوتانی نظیر ارسطو، شرح مفصلی از فضیلت را به شكل اعم ارائـه  
اند و شاید همان شرح، بستر اصلی توصیف كالسیك غرب از مفهـوم فضـیلت و زنـدگی     كرده

ارسطو، فضیلت را نوعی مزیت قلمـداد نمـوده و آن را بـه دو دسـته مزیـت       اخالقی بوده است.
فضــیلت را یكــی از «فكــری و مزیــت اخالقــی تقســیم كــرده اســت. همچنــین او مشخصــاً  

). ارسـطو در  10_1آ، ص1103، 1947 2(روس،» دانـد  فـرد انسـانی مـی    خصوصیات منحصربه
ن چیـزی را فهمیـد و انجـام داد كـه آن     توا اظهار داشته كه تنها زمانی می 3»شناسی غایت«حوزه 

چیز به هدف غایی و طبیعی خود رسیده باشد. برای مثال، هدف طبیعی میوه بلوط آن است كـه  
است. بـه   4»سعادت«به یك درخت بلوط تبدیل شود و در مورد انسان هدف طبیعی رسیدن به 

بـر همـین مبنـا در    تر از آن قابل حصول است و او  زعم وی، زندگی خوب قابل تشخیص و مهم
تر اسـت و همـین امتیـاز     مقدم 6»درست و صحیح«از  5»خوب«باب فضیلت اظهار داشته است 
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 1برای اصول اخالقی مربوط به فضیلت، در روزگـار كنـونی همچنـان پابرجـا اسـت (منگینـی،      
آید كه همین مسئله نیز باعث یكسان در نظر  ). چنین به نظر می2001 2؛ اكلی و كوكینگ،2000

هـا و هـم    فتن فضـیلت و صـالحیت در مـدیریت غربـی شـده اسـت، زیـرا هـم فضـیلت         گر
شوند. شاید تا اینجا خیلـی نتـوان    محسوب می» سعادت«و علت » خوبی«ها، اسباب  صالحیت

اختالف اساسی میان نگرش مدیریت غربی و مدیریت اسالمی را مشاهده نمـود، امـا اخـتالف    
ها به میان آیـد؛ زیـرا تمـام     ها و صالحیت ری فضیلتگذا آنجا روی خواهد نمود كه پای ارزش

وكاست از منظـر   شوند، بدون كم مواردی كه از دیدگاه غربیان فضیلت و صالحیت محسوب می
شـوند، چنـان كـه از نظـر اسـالم       اهل اسالم نه فضیلت ناب و نه عامل سعادت، محسوب نمی

تنهـا دارای ارزش اخالقـی    نـه رغم واجد صالحیت باال بـودن،   های ضد بشری، به برخی دانش
آیند؛ بلكه، بسته به اینكه چه تـأثیر مخربـی    نیستند، بلكه فضیلتی سطح پایین نیز به حساب نمی

اسـالمی داشـته باشـند، ضـد فضـیلت (رذیلـت) نیـز قلمـداد           _  های انسـانی  بر سامانه ارزش
رنـد در آن واحـد   ای و بیولوژیـك كـه قاد   هـای هسـته   گردند. برای مثال، مسئله تولید سالح می

رغم دانش و تكنولـوژی بـاال و نیـاز بـه سـطوح       گناه را نابود كنند و به ها انسان بی زندگی میلیون
باالی صالحیت علمی، از نظر اسالم واجد ارزشـی از نـوع فضـیلت نیسـتند. همچنـین اسـت       

زی و هـای مجـا   كنندگان و سارقان اطالعـات در محـیط   های هكرها، خرابكاران و ناامن توانایی
های او بر رسـوخ مفهـوم فضـیلت در     سایبری. عالوه بر ارسطو، یكی دیگر از افرادی كه دیدگاه

است. ماكیاولی بـا ارائـه مفهـومی ثـانوی از      3»نیكوال ماكیاولی«دنیای غرب اثرگذار بوده است، 
فضیلت و با پیوند آن با مقوله سیاست در تضادی آشكار با نظر ارسطو، فضـیلت را بـه فضـیلت    

ظاهر بـا فضـیلت    رهبر به«ظاهری و باطنی تقسیم نمود و به شكل آشكاری چنین تجویز كرد كه 
جامعه، باید فضایل اخالقی سنّتی را نادیده گرفته، به جای آن دروغ بگویـد، تقلـب كنـد، گـول     

). نیاز به توضیح نیست كه تـا چـه حـد فضـیلت مـورد نظـر       2003(مشیاولی و الوتن، » بزند...
راحتـی تـأثیر    توان بـه  ا مفهوم اخالقی فضیلت در سنّت ارسطو در تضاد است، اما نمیماكیاولی ب

های ایشان را كه نـاظر بـه نـوعی مهـارت و توانـایی در اعمـال حاكمیـت و         آن بخش از دیدگاه
رفتـه شـاهد رواج    رهبری در سامانه ارزشی خاص ذهنی اوست، منكر شد. اینجاست كـه رفتـه  

فضیلت و صـالحیت هسـتیم و غـرب چـه بپـذیرد یـا نپـذیرد ایـن         نوعی دوگانگی در مفاهیم 
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ای از  ویژه مدیران سیاسی به عنوان شـاخه  ، بهدیارهای مدیران كالن آن  ها بر برخی دیدگاه قرائت
هـای مـدیریتی    مدیریت جامعه غرب سایه انداخته است و بدیهی است این موضـوع بـا ارزش  

دارد و نه سر سازگاری. شاید برخی در مقـام دفـاع   دنیای اسالم و مدیریت اسالمی نه همخوانی 
دستی حـاكم   بگویند فضیلت ماكیاولی مفهوم اخالقی فضیلت نیست و ماكیاولی مهارت و چیره

را به جای فضیلت نشانده است و این ربط منطقی با صحت و سـقم یكسـان بـودن فضـیلت و     
است، باید در جواب گفـت   صالحیت ندارد؛ زیرا ایراد در تشخیص مصداق به وسیله وی بوده

كند تا در حكـم   اگر حتی همین یك مورد به عنوان نقض مصداق وجود داشته باشد، كفایت می
  كلی یكسان بودن این دو دسته مالك، خدشه شود و با عالمت سؤال مواجه گردد.

  فضیلت و صالحیت در مدیریت غربی

ـ   دهند كه حوزۀ مـدیریت در غـرب بـه    ها نشان می بررسی طـرز اداره و  «اهیمی مثـل  رغـم مف
نظـران   شـد. در میـان صـاحب    آمیز تلقی می ها بدون فضیلت و رفتار فضیلت مدت 1»سیاست

ترین شخصی باشد كه این طـرز   معروف 2»اینتایر مك«ویژه اهل فلسفه اخالق شاید  به غربی،
یریت، كند، زیرا او به اخالق توأم با فضیلت و فضـیلت اخالقـی در مـد    تلقی را نمایندگی می

دهـد كـه    تصویری از مدیریت بـه دسـت مـی   «هایش  باور چندانی ندارد. وی در طرح دیدگاه
حریف و قادر مطلق نیست، بلكه تصویری است ناتوان كه اگر بر سازمان خـود تـأثیر    فن همه
ـ (م» رغـم آنهاسـت   های مدیریتی است بلكه بـه  گذارد، نه به دلیل مهارت می ولی و التـون،  ك

گرایی معتقد است، ولی خود را محتاج طرفـداری   یر درباره فضایل، به غایتاینتا ). مك2006
داند. این در شرایطی است كه بـرخالف نظـر ایشـان،     شناسی متافیزیكی ارسطو نمی از زیست

اند از طریق ایجاد یك اخالق فضیلتی جدیـد فضـیلت را بـه قلمـرو      بعضی مفسران كوشیده
گوید: هر كار یا هر اقدامی دارای سه محدوده یـا   پر می). كو1987 3مدیریت برگردانند (كوپر،

ها و سوم وفاداری بـه همكـاران. وی بـا     قلمرو است؛ ابتدا، نفع عمومی، دوم فرایندها و روش
نیكوكاری بـرای شـهروندان   «های مترتب بر هر كدام از این قلمروها، برای مثال،  ذكر فضیلت
كنـد كـه    خواهی و خیرخواهی ذاتی قلمداد مـی  یكرا یكی از فضایل مالزم با ن» در كار اداری

شده موجود نباشد، هرگز توفیق دسـتیابی بـه آن    چنانچه زمینه آن در كارمند به صورت درونی

                                                           
1. policy 2. MacIntyre  
3. Copper 
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هـای مـدیر از سـوی افـراد      اینتایر در باب شخصـیت و ویژگـی   شود. دیدگاه مك حاصل نمی
وانـدن نظـر او، وی را بـه    گوناگونی نقد و بررسی شده است و بیشتر منتقدان ضمن اشـتباه خ 

های شخصیتی اصیل تكیه كند، بر تصویری از  به جای اینكه بر ویژگی«ارتكاب این اشتباه كه 
دهنـد   ها نشان می اند. بررسی )، متهم نموده1995 1(ناش،» ساالر تأكید كرده است مدیر دیوان

وجـود   غربـی نظـران   طور كلی دو دیدگاه نسبتاً متضاد در این خصوص در میان صاحب كه به
تی كه فضیلت را یكی از اركـان و  تی كه منكر فضیلت اخالقی در مدیریت است و سّندارد، سّن

ماهیـت و   برخی شواهد نشان از آن دارند كـه بـاور بـه   . داند میعناصر كلیدی مدیریت موفق 
رشـته مـدیریت در غـرب بـا      از پژوهشـیان ن برخـی  ایمویژگی اخالقی مدیریت همچنان در 

اخیـر   های محققان در سال با این حال، شماری از. )1998 2(الوتن، دهایی مواجه استتردی
اند فضیلت و صالحیت فنی را به عنوان عناصر كلیدی مدیریت موفق در هـم ادغـام    كوشیده

و مدیریت موفق را بر پایه ركن صـالحیت فنـی، رهبـری و     3)2004كنند (بومن و همكاران، 
هـا میـان    د. در این میان، بعضی نویسـندگان بـر وجـود تفـاوت    فضیلت اخالقی معرفی نماین

) و 1997 4انـد (السـتروم،   صالحیت و واجد شـرایط بـودن خشـك و خـالی تأكیـد نمـوده      
ها،  ها و انگیزه ها، ارزش های ذهنی، نگرش صالحیت را برحسب برخی عوامل، مانند: مهارت

. ویرتانن، بـا متمـایز دانسـتن    اند های اجتماعی، تعریف كرده های شخصیت و مهارت ویژگی
هـای مـدیریتی،    ای از صـالحیت  صالحیت و واجد شرایط بودن و با فهرست كردن زنجیـره 

). مجموعـه ایـن   2000 5آخرین آنها را صالحیت اخالقـی معرفـی نمـوده اسـت (ویرتـانن،     
دهند در پارادایم جدید مدیریت غربی صالحیت اخالقی (فضیلت) بـرای   ها نشان می نگرش

رسـد؛   تنها الزم، بلكـه ضـروری بـه نظـر مـی      اری چارچوبی برای اقدام صحیح، امری نهبرقر
بدون صالحیت اخالقی، مدیران قادر نخواهنـد  «كند كه  طوری كه همین شخص تأكید می به

البته این باورها همچنـان  ». ای خود را به كار گیرند ای و وظیفه های سیاسی، حرفه بود قابلیت
ها وجود دارد. بـه منظـور تبیـین بیشـتر      ها و صالحیت یكسان بودن فضیلتدر كنار اعتقاد به 

هـای   تـرین مصـداق   دیدگاه مدیران غربی و به تبع آن نظام مدیریت در غرب، شماری از مهم
تر بدان اشـاره شـد در اینجـا     فضیلت و صالحیت به نقل از پژوهش رسمی و عمیقی كه پیش

  شود: آورده می
                                                           
1. Nash 2. Lawton  
3. Bowman et al. 4. Ellstrom  
5. Virtanen 
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  خذ مقاله مایكل مكولی وآلن التون)أشده به فضیلت و صالحیت (م بندی ی طبقههای كلید مهارت: 1جدول 

  صالحیت  فضیلت

  آگاهی اخالقی

  خودانگیزی

  پذیری شخصی انعطاف

  ترسی بی

  های بین فردی مهارت

  های رهبری مهارت

  پشتكار

  حساسیت سیاسی

  های ارتباط كالمی (یا شفاهی) مهارت

  وجو های تحقیق و پرس مهارت

  های اداری مهارت

  كارشناسی حقوقی

  لهئهای حل مس مهارت

  های آموزشی توانایی

  های مدیریت زمان مهارت

  تصدی مقام محلی

  های ارتباط كتبی مهارت

  
  

هـای بایسـته،    باید یادآور شویم كه در برخی آثار نویسندگان غربی، از جمله در كتاب صفت
منشـی،   تشخیص، تمركـز، بـزرگ   ها نظیر شجاعت، لیاقت، قدرت یك رهبر از برخی شایستگی

پـذیری،   گشـایی، مسـئولیت   آفرینی، نگرش مثبت، مشـكل  ابتكار، هنر گوش دادن، شور و شوق
بینـی و قـدرت تشـخیص     امنیت خاطر، تسلط بر نفس، خدمتگزاری، یـادگیری مسـتمر، آینـده   

لـه  ). در اینجا الزم است یادآوری شـود كـه ایـن مقا   1387سخن به میان آمده است (گودرزی، 
قصد انكار اهمیت و نقش اخالق و مبانی اخالقی در مدیریت غربی را نـدارد، بلكـه بـه دنبـال     

  های فنی در مدیریت اسالمی است. معرفی تمایز و یا عدم تمایز فضایل اخالقی و صالحیت

  فضیلت و صالحیت در مدیریت اسالمی

یـا بـه عهـده گـرفتن      در حالی كه صالحیت، داللت بر قابلیت و شایستگی برای انجـام كـاری  
كند، فضیلت، دارای معانی برتری، رجحان و مزیت اسـت   ای خاص را به ذهن متبادر می وظیفه

گونـه توصـیف نمـوده اسـت: فضـیلت       ها پیش فضـیلت را ایـن   ). ارسطو قرن1377(دهخدا، 
ای است كه برای عمل كردن بر طبق عقل الزم است (گریـت بـوك). از طرفـی مـدیریت      ملكه

ها و شریعت اسالمی به تعریـف مقبـولی از    طور تعریف كنیم بدون اشاره به ارزش  ا هراسالمی ر
های مختلف از مدیریت اسـالمی   آن دست نخواهیم یافت. به سخن دیگر، شاكلۀ اصلی تعریف

های اخالقی و عقیدتی دین مبین اسالم است و حدود آن بـه محـدودۀ شـریعت     مبتنی بر ارزش
د. دین اسالم به دلیل وسعت تالش و كوششی كه در حـوزه  اسالم محدود و محصور خواهد بو

شود و پیـامبر اكـرم(ص)    ترین ادیان آسمانی محسوب می اخالق به عمل آورده، یكی از اخالقی
های اخالقـی بیـان فرمـوده     هدف بعثت خود را اوج دادن مكارم اخالق یا همان تعالی فضیلت
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ها در دین مبـین   نیز شد، به دلیل تفاوت ارزشگونه كه پیش از این  ). همان1382است (پاینده، 
های اخالقی این دین نیز متفاوت از فضایل اخالقی دیگر مكاتـب،   اسالم، طبیعی است فضیلت

اعم از بشری و آسمانی باشد. بر ایـن اسـاس و بـا بررسـی در متـون اخالقـی علمـای اخـالق         
تأمل در جـواب، تقـدم در سـالم،     طور كلی ما با فضایل اخالقی نظیر: ادب در كالم، اسالمی، به

هـا، راسـتی در گفتـار،     تفكر در امور، استقامت در كار، سرعت در كارهای خیر، صبر در مصیبت
دوری كردن از غیبت، توكل در كارها، مخالفت با نفس، مصاحبت با نیكـان، شـفقت بـا مـردم،     

شویم. بـا سـیری    می جوانمردی با مغلوب، داوری به هنگام ظلم و مقوالتی از این دست مواجه
الرئیس، خواجه نصیرالدین طوسی، مالصـدرا و... مشـاهده    در آثار فیلسوفان مسلمان مانند شیخ

رغم پذیرش موضع ارسطو در باب تعریـف فضـیلت،    خواهیم نمود كه این صاحبان اندیشه، به
ق در مورد معنا و مصداق با ایشان اخـتالف نظـر دارنـد و اخـالق شـریعتمدار را همـان اخـال       

دهند كه از نظر اسالم فضـیلت   ها نشان می آورند. بررسی فضیلت یا فضیلت اخالقی به شمار می
رو، هـر   اش بسـتگی دارد؛ از ایـن   فعل اخالقی به تأثیر آن فعل در رسیدن انسان به كمال انسـانی 

شـود   فعلی كه در بازسازی روح آدمی و وصول به كمال نهایی تأثیر گذارد، فضیلت محسوب می
). در اسالم، برخالف یونانیان باستان كه خردمندی، شـجاعت و اعتـدال   1381صباح یزدی، (م

تـر   دانستند، حوزه فضیلت و فضایل اخالقی بسیار وسیع را به عنوان سه فضیلت عمده انسان می
 53ویـژه نامـه    امیرالمؤمنین علی(ع) به البالغه نهجتر از موارد یادشده است. با سیری در  و متنوع

های متعددی به عنوان فضـیلت و صـالحیت بـرای     اشتر، معیارها و مالك حضرت به مالك آن،
مدیران و كارگزاران سفارش و توصیه شده است كه در اینجا اهم آنها با توجه به كاوشـی كـه در   

  گیرد. متون مرتبط با فرمان یادشده صورت پذیرفته در جدول ذیل مورد اشاره قرار می

  ، علی(ع))البالغه نهجهای اساسی متصدیان امور از منظر اسالم ( ها و صالحیت : برخی فضیلت2جدول 

  های مورد نظر اسالم برای كارگزاران مالك  های مورد نظر اسالم برای كارگزاران مالك

  دوری از اسراف و تبذیر

  صدر و صبوری سعۀ

  شجاعت

  ثبات و استواری

  مالیمت و مالطفت

  تقوا و ورع الهی

  نفسنجابت و صیانت 

  دوری از تملق

  پذیری انعطاف

  خالقیت و ابداع

  عدل و انصاف

  اهل تحقیق بودن

  تجربه و توانایی

  علم و آگاهی

  امانتداری
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اند، صالحیت احـراز   شود كه شماری از این فضایل در عین حال كه فضیلت مالحظه می
جایگـاه آنـان   توان با قاطعیت  رو، فعالً نمی شوند و برعكس. از این مسئولیت نیز محسوب می

ها در مدیریت اسـالمی بـه حـدی     تعیین نمود. فضیلت 1بندی جدول شماره  را مطابق دسته
اند كه نادیده گرفتن آنها در زمرۀ عوامل انحطاط و سقوط حكومت شمرده شـده اسـت،    مهم

  آنجا كه امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود:
. پرداختن 2ل؛ . ضایع كردن اصو1چهار چیز باعث انحطاط و سقوط دولت است: 

. عقـب رانـدن شایسـتگان و افـراد     4. مقدم داشـتن فرومایگـان؛   3به امور جزئی؛ 
 ).البالغه نهجبافضیلت (

  همچنین پیامبر اسالم(ص) در حدیثی فرمود:
دانـد در جامعـه اسـالمی     كس مسلمانی را به خدمت گیـرد در حـالی كـه مـی     هر

خدا و سنّت رسول وجـود دارد بـه    تر از او به كتاب تر و آگاه تر و بافضیلت شایسته
؛ به نقل 1403خدا، رسول خدا و تمام مسلمان خیانت كرده است (عالمه مجلسی،

  از: اخبارالقضات).

اخـالق  «در تقابل با نظریه » محوری فضیلت«با این همه، برخی بر این باورند كه اصوالً نظریه 
در » محوری فضیلت«اسالمی بر است، این در حالی است كه شمار زیادی از اخالقیون » دینی

اند. استاد مطهری در ذیل ترجمه آیۀ هشتم از سورۀ مائده و بحث فضیلت  اسالم تأكید داشته
  عدالت بیان داشته است:

شناسد، بلكـه خـود دیـن، مـرزی بـرای       تنها خویش و فامیل نمی مبنای فضایل نه
  ).1358فضایل اخالقی نیست (مطهری، 

شده  به متون مبنا در مدیریت اسالمی از جمله آیات قرآن و روایات نقلای  بار دیگر با مراجعه
از پیامبر گرامی(ص) و امیرمؤمنان علی(ع) به عنوان شـاگرد برجسـته مكتـب اسـالم اصـیل،      

شـدت   هـا بـه   ها و هم به صـالحیت  خواهیم یافت كه در مدیریت اسالمی هم به فضیلت در
هـا بـه    وند متعال در قرآن كریم بر سـپردن امانـت  توجه و اهتمام شده است، تا جایی كه خدا

هـا را   هـا و جایگـاه   ) و همـه مفسـران، مسـئولیت   58اهلشان تأكید ورزیـده اسـت (نسـاء،    
  اند. ها دانسته ترین مصداق این امانت اصلی

توان چنین نتیجه گرفت كه از دیدگاه اسالم و به تبع آن در مـدیریت اسـالمی،    تا اینجا می
تـر و   ای اشتراكات بـا مـدیریت غربـی، بسـیار گسـترده      رغم پاره ها به حیتها و صال فضیلت

تر و در عـین حـال سـازگارتر بـا روح و روان آدمـی       تر و انسانی های لطیف برخوردار از ارزش
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هـا   ها دقیقاً یكسان با صالحیت آید كه در مدیریت اسالمی فضیلت هستند و چنین به نظر می
دیریت اسالمی و مدیریت غربی در خصوص عدم تمـایز ایـن دو   نیستند و از این منظر میان م

  دسته مالك تفاوت دیدگاه وجود دارد.

  ها روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده

پژوهش توصیفی حاضر از نوع مطالعه همسانی و همبسـتگی میـان دو دسـته     روش تحقیق:
ـ  هـای اخالقـی اسـالمی) و مـدیریتی (شایسـتگی      های اخالقـی (فضـیلت   ویژگی ای فنـی و  ه

تخصصی) است كـه از منظـر شـماری از اعضـای هیئـت علمـی و دانشـجویان دوره دكتـری         
شـناس، در   نظر در حوزه مـدیریت اسـالمی، بـه عنـوان اسـالم      مدیریت و علمای دینی صاحب

های فنی با اسـتفاده   های اخالقی و صالحیت خصوص تبیین تمایز و یا عدم تمایز میان فضیلت
ــنا ــع پرسش ــه از روش توزی ــاحبه نیم ــام مص ــش  مه و انج ــاس پرس ــاختاریافته و براس ــای  س ه

ای با هدف اختصاص هر مفهوم به یكی از چهار دسته فضیلت، صالحیت، هـر دو و   چهارگزینه
افـزار   شـده، بـا اسـتفاده از نـرم     های گـردآوری  كدام به پژوهش گذاشته شده است و داده یا هیچ

"SPSS" ی است كه پاسخگویان، امكان طرح دیـدگاه خـود   اند. گفتن تجزیه و تحلیل آماری شده
از طریق اظهار تمایل به شركت در مصاحبه را داشتند و بر ایـن مبنـا محـدودیتی در خصـوص     

  های پرسشنامه وجود نداشت. حذف، اضافه و مسكوت گذاشتن پاسخ در مورد گزینه
هـا   یلتمیان مدیریت اسالمی و مدیریت غربی در خصوص عدم تمایز فض فرضیه تحقیق:

  ها تفاوت دیدگاه وجودندارد. و صالحیت

  های تحقیق داده

شده دریافت گردید و  پرسشنامه تكمیل 36نظران،  شده میان صاحب از پنجاه پرسشنامه توزیع
 نفر از پاسـخگویان  27های ذیل خالصه و تكمیل شد. شده به شرح جدول های گردآوری داده

دكتـری و معـادل حـوزوی آن و عضـو هیئـت      درصد پاسخگویان) دارای مدرك  75(معادل 
درصـد پاسـخگویان) دانشـجوی دوره     25دهنـدگان (  علمی دانشگاه بودند، نُه نفر از پاسـخ 

نفر از آقایان بودند. فرضیه تحقیق بـا   27دهندگان بانوان و دكتری مدیریت بودند. نُه نفر پاسخ
هنـدگان در پاسـخ بـه سـؤال     د ها مورد آزمون واقع شد. پاسخ استفاده از آزمون تفاضل نسبت

هـا   هـا و صـالحیت   اصلی تحقیق، یعنی اعتقاد به یكسان بـودن، یـا منفـك بـودن فضـیلت     
  اطالعاتی به شرح جدول ذیل به ثبت رساندند:
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  : فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به سؤال اصلی تحقیق3جدول 

 درصد فراوانی عنوان

 6/30 11 اعتقاد به یكی بودن دومفهوم

 4/69 25 اعتقاد به تفكیك پذیری دو مفهوم

 100 36 جمع
  

شده در جـدول   های واصل شده در زمینه پرسشنامه بندی دیگر اطالعات گردآوری و جمع
  ذیل قابل دستیابی است:

  دهندگان : تعداد و درصد فراوانی پاسخ4جدول 

  كدام و هیچ ها به یكی از چهار دسته فضیلت، صالحیت، هر دو در زمینه تخصیص مؤلفه

 مؤلفه/ مفهوم
 درصد فراوانی (سهم هر گزینه از كل) فراوانی

 كدام هیچ هر دو صالحیت فضلیت كدام هیچ هر دو صالحیت فضلیت

 %0  %60  %26  %14 0 21  9 5 تفكر در امور

  %0  %8 %92  %0 0 3 33 0 های حل مسئله مهارت

  %0  %14  %81  %6 0  5 29  2 تجربه و توانایی

 %0  %11  %89  %0 0 4  32  0 ارتباط كتبیهای  مهارت

 %0  %33  %0  %67 0 12 0 24 مالیمت مالطفت

 %0  %25  %61  %14 0 9 22 5 خالقیت و ابداع

 %0  %8  %92  %0 0 3 33 0 های آموزشی توانایی

 %0  %25  %8  %61 2 9 3 22 دوری از تملق

 %0  %44  %6  %56 0 16 2 20 صدر و صبوری سعه

 %0  %36  %50  %14 0 13 18 5 های بین فردی مهارت

 %0  %50  %42  %8 0 18 15 3 های رهبری مهارت

 %0  %36  %42  %22 0 13 15 8 پشتكار

  %17  %8 %58  %17  6 3  21 6 حساسیت سیاسی

  %8  %33 %58  %0 3 12 21  0 های ارتباط كالمی (یا شفاهی) مهارت

 %0  %25  %67  %8 0 9 24  3 وجو های تحقیق و پرس مهارت

 %0  %3  %97  %0 0 1 35 0 اداریهای  مهارت

 %0  %61  %17  %22 0 22 6 8 كارشناسی حقوقی (عدل و انصاف)

 %0  %22  %8  %69 0 8 3 25 تقوا و خداترسی

 %0  %56  %3  %42 0 20 1 15 ترسی/ شجاعت بی

 %0  %25  %75  %0 0 9 27  0 های مدیریت زمان مهارت

 %0  %42  %92  %17 0 15 15 6 پذیری شخصی انعطاف
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 مؤلفه/ مفهوم
 درصد فراوانی (سهم هر گزینه از كل) فراوانی

 كدام هیچ هر دو صالحیت فضلیت كدام هیچ هر دو صالحیت فضلیت

 %0  %44  %0  %56 0 16 0  20 امانتداری

 %0  %50  %6  %44 0 18 2 16 دوری از اسراف و تبذیر

 %0  %50  %50  %0 0 18 18 1 علم و آگاهی

 %0  %50  %14  %36 0 18  5 13 ثبات و استواری

 %0  %33  %3  %64 0 12 1 23 نجابت و صیانت نفس

 %0  %39  %31  %31 0 14 11 11 خودانگیزی

 %0  %39  %6  %56 0 14 2 20 آگاهی اخالقی

  %1  %33  %40  %26  11  335  403  260 مجموع

  آزمون فرضیه تحقیق

  براساس فرضیه تحقیق خواهیم داشت
���: � = 0.5
�
: � ≠ 0.5 

شود. بـا   ها و مطابق فرمول ذیل استفاده می برای آزمون این فرض از آزمون تفاضل نسبت
  شده براساس فرمول: محاسبه Zتوجه به 

� =  −		�
���

�
 

  شود. باشد، فرض صفر رد می 96/1شده بیشتر از  محاسبه Zاگر 
هـا یكسـان نیسـتند     ها با صـالحیت  اند فضیلت از آنجا كه نسبت افرادی كه اظهار داشته

  از فرمول باال چنین است:Z  درصد) و محاسبه مقدار 4/69(
Z = 0.694 − 0.5

��.���×�.���
��

= 2.52 

استاندارد با اطمینان  Z=96/1، بیشتر از 52/2مقدار شده به  محاسبه Zشود كه  مشاهده می
به سخن دیگر،میان مـدیریت غربـی    شود. درصد است بنابراین، فرض صفر پذیرفته نمی 96

یـدگاه  هـا تفـاوت د   هـا و صـالحیت   مدیریت اسالمی در خصوص یكسان بودن فضـیلت  و
  دارد. وجود

هـا بپـردازیم،    تـك مؤلفـه   لی تـك اگر بخواهیم با استفاده از آزمون خی دو، به تحلیل عام
جدولی به شرح ذیل به دست خواهد داد  4های جدول شماره  براساس داده "SPSS"افزار  نرم

  مورد به شرح ادامه خواهد بود: و نتایج آزمون موردبه
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  تك مؤلفه ها (تحلیل عاملی مفاهیم) : نتایج آزمون خی دو در مورد تك5جدول 

ف
ردی

 

 نتیجه نتیجه آزمون .Chi-Squre symp. Sig مؤلفه/ مفهوم

  0.003  11.886 تفكر در امور  1
رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
هر دو مؤلفه مؤثرند. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید نیست. تفكیك

2  
های حل  مهارت

 مسئله
25  0  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 تأیید است.پذیری عوامل مورد  تفكیك

 0  36.5 تجربه و توانایی  3
رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

4  
های  مهارت

 ارتباط كتبی
21.778  0  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

5  
مالیمت 

 مالطفت
4  0.046  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
فضیلت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

  0.001  13.167 خالقیت و ابداع  6
رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

7  
های  توانایی

 آموزشی
25  0  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

  0  28.222 دوری از تملق  8
رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
فضیلت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

9  
سعه صدر و 

 صبوری
14.105  0.001  

 رد فرض یكسان بودن

 نسبت عوامل
فضیلت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

10  
های بین  مهارت

 فردی
7.167  0.028  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

11  
های  مهارت

 رهبری
10.5  0.005  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
هر دو مؤلفه مؤثرند. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید نیست. تفكیك

  0.338  2.167 پشتكار  12
تأیید فرض یكسان بودن 

 عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

  0  22 حساسیت سیاسی  13
رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

14  
های  مهارت

 ارتباط كالمی
13.5  0.001  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

15  
های  مهارت

 تحقیق
19.5  0  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 عوامل مورد تأیید است. پذیری تفكیك

16  
های  مهارت

 اداری
32.111  0  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

17  
كارشناسی 

 حقوقی
12.667  0.002  

رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
هر دو مؤلفه مؤثرند. مفهوم 

 تأیید نیست.پذیری عوامل مورد  تفكیك

  0  167/22 تقوا و خداترسی  18
رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
فضیلت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك
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ف
ردی

 

 نتیجه نتیجه آزمون .Chi-Squre symp. Sig مؤلفه/ مفهوم

19  
ترسی/  بی

 شجاعت
16.167  0  

رد فرض یكسان بودن 
 نسبت عوامل

مؤثرند. مفهوم  هر دو مؤلفه
 پذیری عوامل مورد تأیید نیست. تفكیك

20  
های  مهارت

 مدیریت زمان
9  0.003  

رد فرض یكسان بودن 
 نسبت عوامل

صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 
 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

21  
پذیری  انعطاف

 شخصی
4.5  0.105  

رد فرض یكسان بودن 
 عوامل

هر دو مؤلفه مؤثرند. مفهوم 
 پذیری عوامل مورد تأیید نیست. تفكیك

  0.505  0.444 امانتداری  22
تأیید فرض یكسان بودن 

 عوامل
فضیلت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

23  
دوری از اسراف و 

 تبذیر
12.667  0.002  

رد فرض یكسان بودن 
 نسبت عوامل

هر دو مؤلفه مؤثرند. مفهوم 
 عوامل مورد تأیید نیست.پذیری  تفكیك

  1  0 علم و آگاهی  24
تأیید فرض یكسان بودن 

 عوامل
هر دو مؤلفه مؤثرند. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید نیست. تفكیك

  0.028  7.167 ثبات و استواری  25
رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
هر دو مؤلفه مؤثرند. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید نیست. تفكیك

26  
نجابت و صیانت 

 نفس
20.167  0  

رد فرض یكسان بودن 
 نسبت عوامل

فضیلت مؤثرترین است. مفهوم 
 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

  0.779  0.5 خودانگیزی  27
تأیید فرض یكسان بودن 

 عوامل
هر دو مؤلفه مؤثرند. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید نیست. تفكیك

  0.001  14 آگاهی اخالقی  28
فرض یكسان بودن  رد

 نسبت عوامل
فضیلت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

  0  348.205 مجموع 
رد فرض یكسان بودن 

 نسبت عوامل
صالحیت مؤثرترین است. مفهوم 

 پذیری عوامل مورد تأیید است. تفكیك

  گیری بحث و نتیجه

ال اصـلی تحقیـق باسـر جمـع     ؤپاسخگویان به سی نمقایسه درصد فراوا ها و از مجموع بررسی
هـا بـا    یعنـی یكسـان دانسـتن فضـیلت     فـرم پرسشـنامه،   »هر دو«فراوانی پاسخگویان به گزینه 

مراتب كمتر از مجموع  ، به»هر دو«كنندگانِ گزینۀ  و مشاهده این موضوع كه انتخابها  صالحیت
بـه  تحقیـق   صـفر  فـرض  رد همچنینهای فضیلت و صالحیت هستند،  كنندگان گزینه انتخاب

ها با استفاده از  تك مؤلفه آمده از تحلیل عاملی تك دست و نتایج به ها آزمون تفاضل نسبت وسیله
مؤلفـه (مفهـوم) مـورد     28پذیری بیسـت مـورد از    شیوه آزمون خی دو، همچنین تأیید تفكیك

)، 5بررسی، به عالوه رد فرض یكسان بودن نسبت عوامل درمجموع (ردیف آخر جدول شماره 
گیـری   برخ الف نتیجه معتقدان به آن، مدیریت اسالمی وتوان چنین نتیجه گرفت كه از منظر  می

هـا را   كـه صـالحیت   1»از فضیلت تا صالحیت: تغییر اصول خدمات عمومی«نویسندگان مقالۀ 
                                                           
1. From Virtue to Competence: Changing the Principles of Public Service 
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در حالت كلـی الزامـاً   ها  صالحیت ها با فضلیت ها و برعكس قلمداد نموده بودند، عین فضیلت
به  مدیریت اسالمی تفاوت دیدگاه وجود دارد. از این بابت میان مدیریت غربی و و نبودهیكسان 

ها، میان آنچه  ها و انطباق برخی مصداق ای اشتراك رغم پاره سخن دیگر، در مدیریت اسالمی به
آید، تمایزی آشـكار   ای به شمار می شود و آنچه مهارت و صالحیت حرفه فضیلت محسوب می

ناپذیر قلمداد نمود.البته به ایـن نكتـه    كها تفكی توان این دو را در همه مصداق وجود دارد و نمی
اگـر از منظـر نظـام فكـری     » صالحیت«و » فضیلت«اساسی هم باید توجه داشت كه دو مفهوم 

اسالم و از موضعی برتر بررسی شوند، هر دو به منزله اجزای یك سیستم هستند كـه بـا داشـتن    
هـایی مواجـه اسـت.این     دشواریپذیری واقعی میان آنها با  اختالف، اشتراك نیز دارند و تفكیك

تنیدگی ذاتی بین آنهاست، به نحوی كه همواره نسـبتی از ارتبـاط و    واقعیت ناشی از نوعی درهم
توان مالحظه نمود.این امر ناشی از قرار داشتن آنها در یـك طیـف    اشتراك، توأم با تفاوت را می

  شود. گذاری متبلور می ماهیتی است كه تنها در نظام ارزش

  پیشنهادها

شود این پـژوهش   به منظور كمك به اتقان نتیجه تحقیق و ارتقای روایی بیشتر آن، پیشنهاد می
از طریق نظرسنجی و انجام مصاحبه با نویسندگان و مؤلفان آثار علمی بـا موضـوع مـدیریت    

د های علوم دینی داخل و خارج كشور و با شمار بیشتری از افرا ها و حوزه اسالمی در دانشگاه
  ای عمیق و ساختاریافته به عمل آید. نظر، مصاحبه صاحب
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