
 

  

  

  

  

 نگرش اسالمی به مدیریت در مقابل مدیریت اسالمی
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  چكیده

های بسیاری برای توسعه تفكر مـدیریت اسـالمی بـه عمـل      هاست كه استادان و كارشناسان كوشش مدت
اند، اما امروزه ثابت شـده   ای قابل دسترس ها و مقاالت عمده ر قالب كتابها اكنون د اند. این كوشش آورده

هـای عملیـاتی اداره    توان سیسـتم  های علم مدیریت نمی است كه بدون طرح مبانی نظری متناسب با تئوری
ریزی مجدد كرد. برای این منظور، نیاز اسـت تـا تركیـب نگـرش      ها را براساس مبانی اسالمی طرح سازمان
آن است تا با  های مدیریت مورد مداقه قرار گیرد. این مقاله بر های حاكم بر تئوری با دیگر نگرش اسالمی

های مدیریت نتایج حاصل از ادغـام نگـرش اسـالمی بـا      های حاكم بر تئوری بندی نگرش طرح نوعی گروه
ـ   «ترتیب، از مقولـه   های خاص مدیریت را ارائه و معرفی كند. بدین نگرش كـه  » دیریتاسـالمی كـردن م

شـود. نگـرش    بیشتر جنبه دستوری دارد، فاصله گرفته، به طرح وجوه اثباتی مدیریت اسالمی پرداخته مـی 
های اخالقـی بـرای تكامـل نیـروی انسـانی       كند تا محور توجه مدیران به توسعه ارزش اسالمی كمك می

ه باالترین حـد كمـال تعیـین    های سازمان رضایت الهی، یا تقرب ب سازمان تغییر یافته و نیز هدف فعالیت
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  مقدمه

بینی  بسیاری از دانشمندان اسالمی معتقدنـد مـدیریت اسـالمی نـوعی مـدیریِت منـتج از جهـان

گیـرد. آنهـا بـر ایـن باورنـد کـه  اسالمی است و در کنار دیگر دستاوردهای علمی مدیریت قرار می

تواند به عنوان اصول  ایی دارد که میاسالم به واسطه کمال خود برای همه شؤون مدیریت رهنموده

هاسـت کـه مبنـای  ). این دیـدگاه سال۸۵، ص۱۳۸۳مدیریت به کار گرفته شوند (تقوی دامغانی، 

تحقیقات نظری فراوانی را تشکیل داده و آنها با مراجعه به متون تاریخی و نیز بررسی متـون دینـی و 

ن کتاب راهنمای بشر، به دنبال تعریـف قواعـد باالتر از همه، بررسی موشکافانه قرآن کریم، به عنوا

کنند مغـایر یـا متفـاوت بـا دسـتاوردهای علمـی  جدیدی در مدیریت هستند؛ قواعدی که فکر می

های علمـی ناشـی از شـناخت و  مدیریت خواهند بود. این در حالی است که توسـعه همـه رشـته

وه مطـابق بـا اصـول قـرآن شود و این شی هایی است که خلقت خداوند محسوب می تحلیل پدیده

پردازد. صـاحبان ایـن  است. دیدگاه حاکم در مدیریت اسالمی بیشتر به اسالمی کردن مدیریت می

ها، یا حتی تغییـر در رفتـار  نامه ها، آیین دیدگاه تالش دارند تا با تغییر در ظواهری مانند تغییر در رویه

هـا متوجـه مجریـان اسـت.  شـترین تالشمدیر، مدیریت اسالمی را پیاده سازند. در ایـن روش، بی

 اسالمی، برای مثال برنامـه
ً
ریزان متعهـد بـه مـوازین اسـالمی،  جذب یا توسعه منابع انسانی کامال

ها هرچنـد  کنندگان اسالمی، از نتایج این دیدگاه است. این کوشـش مجریان اسالمی و حتی کنترل

انـد، ولـی در عمـل بـه  المی موفق بودهتا حدودی برای تبیین و معرفی موضوعی به نام مدیریت اس

اند و از پایـداری و قابلیـت  ها چندان به کار گرفتـه نشـده عنوان راهنمای مدیران در هدایت سازمان

توانـد مبنـای سـؤال اصـلی اندیشـمندان مـدیریت  اتکای باالیی برخوردار نیستند. این موضوع می

در هدایت سـازمان اثـربخش و کارامـد  تواند اسالمی باشد که الگوی مدیریت اسالمی چگونه می

رسد باید گامی به عقب برداشت. آنچه در سـازمان  برای پاسخگویی به این سؤال به نظر می باشد؟

های عینی قابل ارزیابی است متأثر از تفکری حـاکم بـر سـازمان اسـت. ریچـارد  به عنوان فعالیت

مان را تعریـف کنـد. ایـن معتقد است هـر مکتـب فکـری بـر آن اسـت تـا کـل پدیـده سـاز 1هال

ریزی و رهبری متـأثر از اصـولی هسـتند  معناست که همه اجزای سازمان مانند ساختار، برنامه  بدان

اند. وی معتقد است برای درک بهتر سازمان و مدیریت بایـد  که مکاتب مدیریت آنها را مبنا قرار داده

اه نـوین در ارتبـاط بـا مـدیریت نوعی انسجام در مبانی نظری مشاهده شود. بر این اسـاس، دیـدگ

بـه ایـن نـوع های علمی مدیریت بنا نهاده شده است.  اسالمی به تئوری 2اسالمی بر مبنای نگرش

                                                           
1. Hall,Rechard  2. Attitude  
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یت نام نهاد نگاه می رسد فصل اسالمی نمـودن مـدیریت  . به نظر میتوان نگرش اسالمی به مدیر

مده و بـه جـای کوشـش در سـرآ  ای که تمرکز مدعیان آن، اسالمی کردن مجریان است، بـه به شیوه

توانـد   های مدیریت کوشش نمود. این رویه می  های بنیادی تئوری  ظواهر، باید برای تغییر در نگرش

های آینده برای توسعه مدیریت اسالمی باشد. بنـابراین، تفـاوت عمـده اسـالمی   مبنای همه تالش

الش بر تغییر ظـواهر یـا ابعـاد کردن مدیریت با نگرش اسالم به مدیریت، در آن است که در اولی ت

ها یا ابعاد نظـری موضـع بـدیهی اسـت بـا  عملی موضوع است، اما در دومی تالش در تغییر بنیان

توان در آینده شاهد تغییری پایـدار و قابـل اتکـا در ابعـاد عملـی هـم بـود.  تغییر در ابعاد نظری می

نگـرش  ،رو از ایـن .شـود  معه مـینگرش مکاتب به مسائل مختلف مبنای بسیاری از رفتارها در جا

بنابراین، باید تالش کرد تـا نگـرش  گذاشت.خواهد  رمکتب اسالم هم بر تمام امور اطراف خود اث

منظور باید نگـرش اسـالم را   های مختلف علم مدیریت شناسایی شود. بدین واقعی اسالم بر حوزه

سازی مـدیریت اسـالمی  ی پیادهترین اصول برا های علمی مدیریت تلفیق نمود تا مناسب با نگرش

های علمی به مـدیریت و  شناسایی شوند. بنابراین، در این نوشتار برآنیم تا از آمیختگی میان نگرش

نگرش اسالمی، مبنایی جدید برای تعریف ارکان مدیریت یا عناصـر مـدیریت شناسـایی کنـیم. در 

های مدیریت معرفی شـوند و  شده در تعریف تئوری های شناسایی بخش اول، تالش شده تا نگرش

های نگرش اسالمی پرداخته شده است. درنهایت با تلفیـق ایـن دو حـوزه،  در بخش دوم به ویژگی

  کوششی برای تعریف جدیدی از مدیریت اسالمی به عمل آمده است.

  به مدیریت های علمی  نگرش

هایی که  بررسی نگرشمعتقد است  1د لوتانزرِ فِ  ،های مدیریت بندی تئوری برای شناسایی و دسته

بنـدی منسـجم ارائـه کنـد.  تواند نوعی دسته می ندا های مدیریت قرار گرفته مبنای تعریف تئوری
 (رابینـز، »گیـرد فرد یا موضـوعی صـورت می ارزیابی یا برآوردی است که درباره شیء، ،نگرش«

 ،نگـرش یم.هسـت تـری قائـل تعریـف گسـتردهبـه ) البته ما در اینجا برای نگـرش ۴۵، ص۱۳۸۱

و در ارتبـاط بـا موضـوعی مشـخص ایجـاد  هـایی مشـخص اسـاس فرضردیدگاهی است که ب
شـک ایـن  بـی ها و فرضـیات مختلـف باشـد. تئوری تواند شامل تفکر، این دیدگاه می شود. می

هـای  بـه معرفـی تئوری انـد و حاکمپردازان و نیز مشاهداتی  که بر دیدگاه تئوری ندستهها  نگرش

در بسیاری از متون از کلمه مکتب یا مکاتب به جای نگرش استفاده شده  د.نشو میمنجر جدید 
 های مدیریت معرفی کرده است. را در ارتباط با تئوری ذیلبندی  لوتانز دسته است.

                                                           
1. Fered lutanz 
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  های خاص نگرش

  ؛یندی به مدیریتانگرش فر .۱

  ؛نگرش روابط انسانی به مدیریت .۲

 .کمی) به مدیریت( نگرش علمی .۳

  ومی غیر ایدئولوژیكهای عم نگرش

  ؛به مدیریت نگرش سیستمی  .۴

  ؛نگرش اقتضایی به مدیریت .۵

  ت.نگرش استراتژیک به مدیری .۶

 های سیستمی، گویند و نگرش های اختصاصی مدیریت می های اول تا سوم را نگرش نگرش

یت علوم از جمله مـدیر همهتوان برای  که می ندستههای عمومی  نگرش ،اقتضائی و استراتژیک

هـای ایـدئولوژیک در  امـروزه نگرش یادشـده،های عمـومی  بر نگرش افزون د.نکار گرفته شوه ب

های مارکسیسـتی و  دیدگاه ،برای مثال .ندستههای عمومی  نگرش ۀد که از دستنا مدیریت مطرح

(لوتـانز،  هـای عمـومی دانسـت تـوان از نگرش نظیر اسالم و مسیحیت را می ،های دینی دیدگاه

  .)۹۹و  ۹۸ص ،۱۳۷۵

 یندی به مدیریتانگرش فر

بـا ایـن  کنـد. جزء مدیریت توجـه می به یندی به مدیریت بیشتر بر تجزیه و تحلیل جزءانگرش فر

گرفـت و اجـزای  ینـد در نظـراتوان مانند یک فر علوم را نیز می دیگربلکه  ،تنها مدیریت نگرش نه

 .نـدا براساس این نگرش نوشته شـده های مدیریت بسیاری از کتاب آنها را تجزیه و تحلیل نمود.

ها  به یکی از وظیفـه ،و در هر بخشکرده در برخی از آنها مدیریت را به وظایف مشخص تقسیم 

توان گفت این نوع نگاه به مدیریت شناسایی وظایف مدیر را در  می ،پرداخته شده است. بنابراین

و  تری، کـونتز و اودانـل، گیبسـونلوتر گیولیگ، جورج ، هنری فایول دانشمندانی چون پی دارد.

شـده فـایول  . وظـایف مطـرحدانسـتپـردازان  توان از این دسته از تئوری استیفن پی. رابینز را می

دهـی، فرمانـدهی، همـاهنگی و کنتـرل. دیگـران نیـز بـرای  ریـزی، سـازمان ند از: برنامها عبارت

با استفاده از  ،بنابراین اند. هعمل آورده ی ببسیارهای  های مدیران تالش شناسایی وظایف و نقش

نگرش که یادآور شد  دالبته بای د.کرگرایی را در مدیریت پیگیری  توان نوعی تقسیم این نگرش می

  دیگریندی به افر
ً
در مهندسـی  ،برای مثـال به معنی وظایف مجری در آن علم نیست. علوم لزوما
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یند ساخت یا طراحی ابلکه فر ،ودش یندی معرفی نمیان به عنوان نتیجه نگرش فراوظایف مهندس

 گیرد. ها قرار می در علم مهندسی مبنای تعریف تئوری

 نگرش روابط انسانی به مدیریت

دهنـد و از ایـن منظـر  سـازمان را محـور توجـه قـرار می های مدیریت، عناصـر بسیاری از تئوری

 منـابع انسـانی، هـای مـدیریت تئوری ها بررسـی کننـد. ها را در سازمان روابط انسان کوشند می

دهـی مـدیریت را از ایـن منظـر مـورد  های سازمان های رفتار سازمانی و بسیاری از تئوری تئوری

 مدیران میـانی، های مدیران ارشد، رسد در این دیدگاه بررسی ویژگی به نظر می اند. توجه قرار داده

سـانی در برخـی ترین وظایف این نگرش اسـت. نگـرش روابـط ان سرپرستان و کارکنان، ابتدائی

شـاکیان و  عناصـری چـون قضـات، میـانبررسی روابـط  ،برای مثال علوم دیگر نیز کاربرد دارد.

تواند مثالی بـرای بررسـی علـم حقـوق بـر مبنـای روابـط انسـانی باشـد. مکتـب  متشاکیان می

 .دنـا که در این حوزه برداشته شدههستند هایی  از جمله گام 2و نهضت روابط انسانی 1رفتارگرایی

تئـوری  گـور، مـک گـری y4و  xتئـوری  آبراهـام مـازلو، 3مراتـب نیازهـای نظریاتی چون سلسله

از جمله نظریـات حاصـل از  ،ویکتور روم 6فدریک هرزبرگ و نظریه انتظار 5بهداشت و انگیزش

 .هستنداین دیدگاه 

 نگرش علمی (كمی) به مدیریت

حلیل شواهد علمی در مدیریت فصل پیدایش پژوهش عملیاتی و الگوهای پیچیده ریاضی در ت

های پس از  توان به سال مکتب علم مدیریت را می های مدیریتی آغاز نمود. جدیدی را در تئوری

در کارخانـه  م،۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های مک نامارا در دو دهـه  کوشش جنگ جهانی دوم مرتبط نمود.

 ،ترتیـب بـدین هـای پیـداش ایـن نگـرش بـه مـدیریت اسـت. گام ، نخستینخودروسازی فورد

های آمـاری و ریاضـی  ارقام مرتبط شد و با پیشرفت رویکرد گیری در مدیریت به اعداد و تصمیم

بینـی در  های پیش تکنیک همهامروزه  گیری وارد شد. در تحلیل شواهد، زمان نیز به ابعاد تصمیم

ارا و رابرت مـک نامـ آغازینهای  ل کوششوتوان محص ی سازمان را میخصوص پارامترهای کّم 

هـای علمـی مـدیریت تمرکـز  هایی که بیشتر بر روش در این نگرش تئوری. همکاران وی دانست

                                                           
1. Behavioral School  2. Human Relations  

3. Hierarchy of needs theory  4. X,Y Theory  

5. Motivation – Hygiene Theory  6. Expectancy Theory  
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های  مدیریت تکنولوژی و سیستم موجودی، مباحثی چون مدیریت تولید،ند. ا شده د معرفیندار

 .اند که در این نگرش به عمل آمده ندستههایی  پشتیبانی سازمان نتیجه کوشش

 یتنگرش سیستمی به مدیر

برتاالنفی، ایـن نگـرش  میالدی از سویها در اواسط قرن بیستم  سیستم  با معرفی تئوری عمومی

اجزای سازمان بـه عنـوان یـک عنصـر  همهبه دنیای علم ارائه شد. در این رویکرد تالش شده تا 

ه بـ ،های تغییر در سازمان در صورت اعمال سیاستد ایب ،ترتیب بدین د.نواحد در نظر گرفته شو

 تحلیلگـران ،در نگرش سیسـتمی در سازمان ایجاد شود. بسیارید تا هماهنگی کرای عمل  ونهگ

نگـرش سیسـتمی  ثیر را بر انسجام داخلی داشته باشد.أهایی هستند که بیشترین ت دنبال روشه ب

ریـزی و اجـرا  برنامـه های آنان نظیر تحول، ترین فعالیت ها و در مهم امروزه در بسیاری از سازمان

از  ،های مدیریت مشـارکتی ریزی تعاملی راسل ایکاف و همچنین سیستم برنامه شود. گیری میپی

هـای  رویکرد دیگـر. این نگرش مسـتقل از ندستهجمله نتایج این نوع نگاه در مدیریت سازمان 

این نگرش را یک نگرش عمومی  رو، از این تواند سازمان و مدیریت را تحلیل کند. شده نمی گفته

علـوم از جملـه مـدیریت ادغـام  همههای  تواند با تئوری معنی است که می نااین بد د.گوین می

 شـود. هـای خـاص گذاشـته می نگرش دیگـر شود. نگرش سیستمی به مثابه عینکی است که بر

شـود تـا پزشـکان در زمـان  موجـب می ،ادغام این نگرش با نگرش علمـی در طـب ،برای مثال

صدمه وارد آمدن کل سیستم بدن انسان را در نظر گیرند و از  ،های علمی درمان کارگیری روش هب

؛ گونـه اسـت در مـدیریت نیـز بـه همـین نند.کواسطه درمان بخش دیگر پرهیز ه ب یک بخشبه 

بـا  رو، از ایـن نگرش سیستمی را در نظـر گرفـت. ،توان با در نظر گرفتن نگرش روابط انسانی می

 د.ناجزای سازمان در نظر گرفته شو همهد های بهبود روابط انسانی بای اجرای روش

 ی به مدیریتئنگرش اقتضا

کار مدیر این است که دریابد چه روشی در یـک حالـت  طبق تئوری مبتنی بر نگرش اقتضائی،«

های  مین هـدفأتواند به بهترین نحو برای تـ تحت موقعیت ویژه و در زمان مشخص می ،خاص

هنـر نگـرش  ،بنـابراین ).۲فصـل  ،۱۹۵۱ گیلبـرت، فـریمن، (استونر، »ثر واقع شودؤمدیریت م

های تخصصی را  نگرش دیگرهای علمی یا دستاوردهای  اقتضائی این است تا مدیر بتواند روش

» نظریه اقتضـائی« که) ۱۹۶۷با شرایط و محیط سازمان تطابق دهد. پاول الرنس و جی لورش (

ضـیات متفـاوتی را بـر سـازمان هـای گونـاگون مقت ننـد محیطک استدالل می ،دندکررا مصطلح 
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سـریع تغییـر در شـرایط  درجـههایی که با ویژگی عدم اطمینان و  محیط ویژه، به کنند. اعمال می

هـای  هـایی کـه چالش یا تکنولوژی ،شوند های آرام و با ثبات مشخص می بازار نسبت به محیط

بـرای  ،ترتیب دین). ب۱۸۷، ص۱۳۸۹ دیویس، کنند (اسکات، گوناگون را بر سازمان تحمیل می

تـرین و  الگـوی فیـدلر توانسـت جـامع«شـود.  سازمان بیشترین سازگاری بـا محـیط ایجـاد می

تئوری او بیانگر این اسـت کـه عملکـرد  ترین تئوری اقتضائی را در مورد رهبری ارائه کند. گسترده

ایطی باشـد آمیز گروه به این بستگی دارد که شیوه رهبری باید متناسب با موقعیـت و شـر موفقیت

تنهایی دسـتاوردی بـرای  ). نگرش اقتضائی به۲۲۵، ص۱۳۸۱ (رابینز، »گیرد که فرد در آن قرار می

تـوان وی را بـه  توان گفت چون فردی دارای نگرش اقتضائی اسـت می نمی علوم به همراه ندارد.

 بایـد ثابـت شـود کـه وی نخستبلکه  یا متخصص مدیریت به کار گمارد. ،فقیه ،عنوان قاضی

سفانه پنـاه بـردن بـه أعلوم است تا بتوان از آرای وی در شرایط خاص بهره گرفت. متآن مسلط بر 

بـه  نادرسـت را یاه راه را برای مدیران پراشتباه باز کرده است و اتخـاذ تصـمیم یاین نگرش گاه

 کنند. شرایط محیط مربوط می

 نگرش استراتژیك به مدیریت

. ایـن نـوع نگـاه بـه دشـمطـرح  م،۲۰۰۱ه از سـال نگرش جدیدی است کـ ،نگرش استراتژیک

هـای  ست تـا ویژگـی جدیـدی بـر تئوریا آن های اقتضائی و سیستمی بر مدیریت مانند نگرش
گیـرد.  دیدگاه استراتژیک در مـدیریت در مقابـل دیـدگاه عملیـاتی قـرار می ند.کمدیریت اضافه 

اند تا اهمیت استراتژی  کر تالش کردهبسیاری از دانشمندان مدیریت مانند مایکل پورتر و پیتر درا

چیزی فراتر از  ،اما آنچه به عنوان نگرش استراتژیک مطرح است ها روشن سازند. را برای سازمان
ساختار و تکنولـوژی  اجزای سازمان مانند منابع انسانی، همهاین نگرش در  .استتدوین برنامه 

 اسـت کـه شـود ایـن  ریت حاصل میآنچه از تسری نگرش استراتژیک در مدی قابل تسری است.

 توان هر جزء از مدیریت را در دو سطح استراتژیک یا ذهنی و عملیاتی یا عینی تصـور نمـود.  می
طراحـی در علـم  علوم نیز قابل تعریف اسـت.دیگر بلکه در  ،تنها در علم مدیریت این نگرش نه

کنـد و  ژیک را مشـخص مینوعی سطح اسـترات شود به مهندسی که تنها بر روی کاغذ نمایان می

در مـدیریت نیـز  ،بنـابراین ساختن یک پل یا ساختمان در عمل مبتنی بر سطح عملیاتی اسـت.
 تر از اما آنچه مهم اجزای مدیریت را در دوسطح استراتژیک و عملیات تصور نمود. همهتوان  می

وقتی سطح  که آنها بر این باورند ست.اهدف دانشمندان از طرح این نگرش  ،این قضاوت است

آرمان هستیم کـه ورای زمـان یـا  کدنبال طراحی یه ب ،شویم ر میاستراتژیک موضوعی را متصوَّ 
  گرایی از اهداف اصلی نگرش استراتژیک ذکر شده است. آرمان ،بنابراین مکان خاصی است.
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بـرای  نشـان داد. ۱ شماره گفته را در جدول های پیش توان مشخصات نگرش طور کلی می به

 د.کرتصور  را »دستاورد یا هدف«و » محور توجه«ویژگی  توان در عمل دو ک از آنها میی هر

  های مختلف به مدیریت مقایسه نگرش :1جدول 

 مدیریت های عمومی ایدئولوژیك به نگرش

های  ترین محورهای تعریف روش های دینی و ایدئولوژیک به مدیریت امروزه یکی از مهم نگرش

 ،انـد ثر بودهؤگیری علوم م کلخود بر ش آغازها اگرچه در  . این نگرشندستهجدید اداره سازمان 

ثیر آنها أو تنمود آنها را تحلیل  کرد وهای علمی تالش  هر عصری با توجه به پیشرفت در داما بای

مانند نگرش اسـالم  ،ها د. برخی از این نگرشکرهای علمی شناسایی   را بر تعریف مجدد تئوری

و  هسـتندهای پیامبر گرامـی اسـالم  مبتنی بر وحی و آموزه ،حتی علوم تجربی به علوم انسانی و

های  اصول مارکسیستی خود از جمله ایدئولوژی ،د. برای مثالنبرخی نیز ناشی از دیدگاه متفکران

اقتصاد مارکسیسـتی، مـدیریت  .استاقتصاد  ثر بر علوم انسانی از جمله مدیریت، سیاست وؤم

در ایـن بخـش بـه  .ندهستحاصل این نوع نگرش  ،مارکسیستی و همچنین سیاست مارکسیستی

شـود تـا نگـرش  سـعی می ،های دینی اشاره شـده نگرش اسالمی به عنوان باالترین سطح آموزه

 .گرددهای ارزشی نیز معرفی  مارکسیستی به عنوان یکی از نگرش

  دیدگاه ماركسیستی

معتقد است دیدگاه مارکسیسی از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست، از جهت کـارگران و رابطـه  1ِففر

های دیگـر در هیئـت  دوم، رابطه سازمانی در مورد پـذیرفتن عضـو سـازمان ؛ان در زمینه استخدامآن

تواننـد نقـش داشـته باشـند  ها می مدیره شرکت. در مورد میزانی که کـارگران در سرنوشـت سـازمان

                                                           
1. Jeffrey Pfeffer (1972) 

  محصول ناشی از نگرش موضوع محوری نوع نگرش

 وظایف مدیر یندی مشخصامعرفی علم مدیریت در قالب فر فرایندی

 های انجام كار روش ن مبنایی برای مدیریتی و ریاضی به عنواارائه الگوهای كم  علمی

 ها تنظیم روابط بین انسان ی برای مدیریت روابط انسانییها معرفی روش  رفتاری

 ایجاد انسجام در سازمان ها نشان دادن رابطه تعاملی بین عناصر و زیرسیستم  سیستمی

 گاری با محیطساز های علمی كارگیری روش هبررسی شرایط حاكم بر سازمان در ب  یئاقتضا

 گرایی آرمان تعریف سطحی آرمانی برای تمامی اجزای مدیریت  استراتژیك
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شواهد متفاوی وجود دارد. ولی دیدگاه مارکسیستی بـر تسـلط کـارگران بـر سیاسـتگذاری سـازمان 

ها  کارگیری مـدیران دیگـر سـازمان دارد. از سویی تالش این رویکرد بر آن است تا امکـان بـهتأکید 

ها و اجتنـاب از  های دولتـی در اداره سـازمان های سازمان فراهم شود. توسعه مـدل گیری درتصمیم

تواند نظام اشـتراکی را بـه دنبـال داشـته باشـد. نگـرش  کند که می بروز رقابت، فضایی را ایجاد می

های خاص علمـی، فراینـدی  یک از نگرش  تواند با هر مارکسیستی به عنوان یک نگرش عمومی می

 ها ایجاد کند. های جدیدی برای هدایت سازمان ترتیب، روش  و انسانی تجمیع و بدین

  نگرش اسالمی

 بایـدشـده  های بررسـی یک از نگرش نشان داده شده در ارتباط با هر ۱که در جدول شماره چنان 

نگرش اسالمی به مـدیریت یـک نگـرش خـاص  د.نمحور توجه و دستاورد معرفی شو نصرِ دو ع
های مدیریت طرح شـود. بـرای  بخش برای تئوری ای تکامل تواند به عنوان رویه بلکه می ست،نی

به مبانی فلسفه اسالمی  کهشناسایی محور توجه و دستاورد مدیریت در دیدگاه اسالم نیاز است 

  رجوع شود.
 یم:یتـوانیم بگـو اگر بخواهیم تعریفی از مـدیریت اسـالمی داشـته باشـیم می جه.محور تو 

 بـه نیـل بـرای اسـالمیهـای  آموزه از برگرفتـه مـادی، امکانات و انسانی منابع کارگیری به شیوه«

ها برگرفته از قـرآن کـریم و  این آموزه .)۲۰۰۹ (اژدری، »است اسالم ارزشی نظام از ثرأمت اهداف
های اسالمی مبنـای  ترین منابع شناسایی ارزش این دو به عنوان مهم .است (ع)هارت ائمه اطسنّ 

هـای  نگرش دیگـراسـالم بـرخالف  .نـدا تعیین محور توجه مکتب اسالم در مدیریت قرار گرفته

تنها سعادت دنیـایی را محـور توجـه  نه ،کنند وری و نتایج دنیوی را دنبال می بیشتر بهره مادی که
آخـرت ادامـه دنیـا  ،در اسـالم هاسـت. دنبال سعادت اخروی انسـانه ب ،تر از آنبلکه باال ،دارد

بـر ایـن  اسـباب آخـرت فـراهم گـردد. دتر از نتایج دنیوی بایـ مهم رو، ، از اینشود محسوب می

  هر نوع فعالیت دنیوی با نیت اخروی دارای ارزش است. ،اساس
 ،شـود که شامل منابع انسـانی نیـز می های قبلی بیشتر بر استفاده حداکثر از منابع نگرشدر 

هدف اصلی تکامل یافتن انسان و اسـتفاده صـحیح  ،در مدیریت اسالمی اما ،کید شده استأت

  گیری مدیران قرار دارد. های انسانی در سرلوحه تصمیم که ارزش طوری هب است، از انسان
ی در نظـام مـاده اسـت. هـدف عـال ،شـده های گفتـه نگرش دیگر محور توجهطور کلی،  به

وسـیله، انسـان بـه کمـال  خواهد بدین میاسالم  ،اسالمی، تنها رفاه و آسایش مورد نظر نیست

ابتدا باید نیازهـای اقتصـادی انسـان، ماننـد  تر شود. دیگر، انسان سخنبیشتری دست یابد و به 
 ؛دآیـبهداشت، مسکن و امنیت شخصی تأمین شود، سپس زمنیه برای تعالی روح انسان فراهم 



  1392 بهار و تابستان/ 3/ ش2اسالم و مدیریت/ س  132

  

لَیس	تَخْل�فَنَّه�م ف�[ ا56_34ر	ض8 کم�_ا اس	_تَخْلَف� الَّ_ذِین�  الص,ال�ح�اتِال-,ه� الَّذِین� آم�نُوا م�نکم	 و+ع�م�لُوا  و+ع�دَ«
 )۵۵(نـور،  »م<�_ن ب�ع	_دِ خَ_و�ف�هِم	 ا%م	نً_ا و+لَیب�_دِّلَنَّه�مقَب	ل�هِم	 و+لَیم�Hنَن, لَه�م	 دِینَه�م� الَّذِی ار	تَض�[ لَه�_م	  م�ن

(نـور،  »شَ_یىbا بِ_ییع	ب�دُونَن�[ P6_4 یشْ_رِکونَ «کند:  نتیجه چنین کاری را خداوند در ادامه آیه ذکر می
خـدا وعـده  __ پسـند ای اسـالم جامعـه __به کسانی که اهل ایمان و عمـل صـالح باشـند ) ۵۵

نی را از یابنـد، موجبـات نـاام دهد، در دنیا عّزت می میسروری دهد که به آنان در روی زمین  می
تا خداپرستی، که کمال  ،ای خواهند داشت دارد و درنتیجه، زندگی راحت و آسوده میانشان برمی

طلبـی  کمـال ،محور توجه نگـرش اسـالم در مـدیریت ،نابراینب. دیابانسان در آن است، تحقق 

ها برای ارتقای فطرت انسانی تا جایی اسـت کـه بـا ذات  تالش همهدر این نگرش  انسان است.
   یتناهی و منبع نهایی انسانیت یکی شود.ال

کنـد تـابعی از  اهداف یا دستاوردی که نگرش اسالمی در مـدیریت دنبـال میهدف.   دستاورد/

ها قائل است. براساس فلسفه اسالمی، وقتـی جسـم بـه  اهدافی است که دین مبین اسالم برای انسان
). ۵۹، ص۱۳۸۹یـد (علـم الهـدی، آ  پدیـد مـی 1رسد، موجـودی بـه نـام انسـان حد کمال خود می

بنابراین، باید تالش کرد تا از این مرحله به سوی کمـالی دیگـر راه پیمـود. کمـال دیگـر ذات پرودگـار 

ایـن بـه معنـی رفتـاری منطبـق بـا  است و انسان باید تالش کند تـا درنهایـت بـه قـرب نائـل شـود.
دیریت اسالمی است. براسـاس های خداوند است. بنابراین، رضایت خداوند هدف اصلی م خواسته

آمده بایـد صـرف رضـایت خـدای متعـال شـوند و  های به عمل ها و تالش های دینی همه رفتار آموزه

تواند لقای واقعی خداوند را درک کند. بر این اسـاس، همـه  انسان تنها با تأمین این هدف است که می
نـد باشـد و زمـانی ایـن رضـایت ها باید در راستای تأمین رضـایت خداو های مدیریت سازمان روش

شود که قواعد و قوانین الهی رعایت شوند. رضایت الهی است که انسان را در هـر جامعـه  حاصل می

سازد. دستاورد مـدیریت اسـالمی  رهنمون می 2الوجود ای که باشد به سمت واجب یا در هر مجموعه
ود است. در برخی مواقـع الوج و درنهایت همان تقرب به واجب حق نیستچیزی جز تحقق رضایت 

داننـد. اگـر لـزوم  الوجود مسیر و دسـتاورد را یکـی می بین تکامل انسان با تقرب واجب به دلیل نزدیک

دادیم. وجـود  تفکیک بین محور و هدف نبود، شاید هدف را نیز جزئی از مسیر یا محور توجه قرار مـی
خـود مظهـر تمـام صـفات کمـالی  خودی الوجود (خداوند)، که عین ذات و ماهیت اوست به واجب

الوجود برتـرین مرتبـه  است، بدون اینکه تفاوت و تنوع یا تغییر و انفعالی در آنها باشد. بنابراین، واجب

الیه سلسله حاجات و تعلقات اسـت  کمال و جامع همه کماالت، بلکه ماورای کمال و تمام و منتهی

                                                           
 ،مل است! فصل ممیز انسان از دیگر موجوداتأمحل ت »حد کمال جسم، انسان است«ان بر این باورند که رنظ برخی صاحب. ١

 .مشترک بین انسان و حیوان است نه فصل ممیز اوجنس  ،بلکه نفس ناطقه است و جسم ،کمال در جسم نیست
  سیء.الوجود رهنمون هستند چه مطیع و چه مُ  همه به سمت واجب. ٢
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و نگرش ایدئولوژیک یـا ارزشـی توضـیح داده توان برای د ). اکنون می۱۳۸۹، ۶۹و  ۶۸(علم الهدی، 

  شده جدول ذیل را معرفی نمود.

  های ایدئولوژیك مقایسه نگرش :2جدول 

 محصول ناشی از نگرش محور توجه نوع نگرش

 عدالت اقشار ضعیف (كارگران) ماركسیستی

 رضایت خداوند تكامل انسانی  اسالمی

  های عمومی غیر ایدئولوژیك و خاص ادغام نگرش

های خاص و عمـومی را بـا یکـدیگر  یک از نگرش توان هر ای بررسی مدیریت و اصول آن میبر

در ایـن بخـش نگـرش  ها بهره گرفـت. از نتایج آن برای طرح قواعد مدیریت سازمان وکرد ادغام 

هـای  های خاص و نگرش استراتژیک بـه عنـوان یکـی از نگرش فرایندی به عنوان یکی از نگرش

ایـن  ۱ شـماره شـکل ای برای مـدیریت شناسـایی نمـود. توان نقشه ژیک میعمومی غیر ایدئولو

ینـدی دسـتاوردی بـه انگـرش فر دهد. ادغام یا آمیختگی را در خصوص این دو نگرش نشان می

یـک از اجـزای  کند تا هـر عنوان وظایف مدیریت را به همراه دارد و نگرش استراتژیک کمک می

مـدت  عینـی و کوتـاه و آرمانی و همچنین در بعد عملیاتی،ذهنی  یند در بعد استراتژیک،ااین فر

ریزی استراتژیک و  توانند هم دارای برنامه ها می سازمان ،براساس این نتیجه ،بنابراین تعیین شود.

ریـزی  ریـزی عملیـاتی تـابع برنامـه بـه نحـوی کـه برنامـه ،ریزی عملیاتی باشند هم دارای برنامه

توانند هـم  ها می سازمان ص اجرا و کنترل نیز صادق است.این اصل در خصو استراتژیک است.

  و هم دارای اجرا و کنترل عملیاتی. باشند کنترل استراتژیک وباشند دارای اجرای استراتژیک 

  

  یندی با نگرش استراتژیكاآمیختگی نگرش فر: 1شكل 
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 های خاص های عمومی ایدئولوژیك با نگرش ادغام نگرش

  یندیارش فرادغام نگرش اسالمی با نگ

هـای خـاص در  یـک از نگرش توان به عنوان یک نگـرش عمـومی بـا هـر نگرش اسالمی را می
را مبنای عمـل قـرار داد. از ادغـام  علوم انسانی تلفیق نمود و نتایج آن دیگریا حتی در  ،مدیریت

شـود. شـکل   ریزی، اجرا و کنترل اسـالمی حاصـل مـی یندی برنامهانگرش اسالمی با نگرش فر
  دهد. این ادغام را نشان می ۳رۀ شما

  
  یندیاآمیختگی نگرش اسالمی با نگرش فر :2كل ش

یزی اسالمی: برنامه ریزی، به معنی تدوین برنامه بوده و برنامه شـامل دو جـزء اساسـی  برنامه ر

مقصـد سـازمان براسـاس  مسـیر و هم مقصد و مسیر است. بنابراین، براساس این ترکیـب بایـد هم
گونه که در تشریح نگرش اسالمی گفته شد هـدف رضـایت  می تدوین شود. همانهای اسال آموزه

تـوان تمـامی اهـداف  الهی است و لذا باید همه اهداف سـازمانی دارای ایـن صـفت باشـند. می

توانـد  ریزی با اصول اسالمی تطابق داد و مشـخص نمـود کـه تـا چـه حـد می سازمان را در برنامه
شـک در صـورتی کـه مقصـد سـازمان در جهـت اصـول  ه باشد. بیرضایت الهی را به دنبال داشت

تواند در راستای رضایت الهـی باشـد.  شده باشد، می اسالمی و براساس مبانی قرآن و سّنت تدوین

شود که سازمان را بـه سـمت اهـداف نزدیـک کنـد. در  از سویی، مسیر در برنامه، به راهی گفته می
لذا هر مسیر یا اسـتراتژی کـه در خـود ایـن ویژگـی را  نگرش اسالمی، محور تکامل انسان است و

نداشته باشد و اسباب تکامل نیروی انسانی سـازمان را فـراهم نیـاورد، از نگـرش اسـالمی بـه دور 

  ریزی را در نگرش اسالمی جستجو کرد. توان با این دو معیار برنامه رو می است. از این
رو، در ایـن  تأمین منابع و رهبری اسـت. از ایـندهی،  اجرا درواقع شامل سازمان اجرای اسالمی.

دهی در مـدیریت بـه معنـی اصـالح  حوزه نیز باید تالش کرد تا نگرش اسالمی محقق شود. سـازمان

های دینی باشد و بـرای مثـال،  روابط میان نیروی انسانی است. بنابراین، باید این روابط براساس آموزه
دهی هسـتند.  ین نیروی انسانی از اصول اسالمی در سازمانجویی، تکریم نیروی انسانی و تأم تکامل

های مهم مدیریت در حوزه اجـرا  تأمین منابع، اعم از منابع مالی، انسانی و اطالعاتی از جمله فعالیت
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تـرین  است. جذب نیروی انسانی ارزشی و نیـز تـأمین منبـع مـالی براسـاس اصـول اسـالمی از مهم

دانـد.  ها به سوی کمـال می م، مدیریت را وسیله هدایت انسانتأکیدهای نگرش اسالمی است. اسال
 سـورۀ نمـل درخصـوص ۳۳بر این اساس، مدیریت به معنی هدایت و حکومت است. قرآن کریم در آیه 

کننـد آن منطقـه را ویـران  پادشاهان چون بـه سـرزمینی حملـه می«فرماید:  های نادرست می مدیریت

  ».چنین است ین خواهند کرد و پادشاهان راه و رسم مدیریتشان اینتر سازند و عزیزترین افراد را ذلیل
بـدون ایـن  در اسالم اجرا باید همراه با هدایت و حرکت به سمت سـعادت باشـد. ،بنابراین

هـا بایـد بـرای تحقـق  تالش رو، همه از این اجرا در مدیریت اسالمی صحیح نیست. ،ها ویژگی

  .باشدطلبی  هدایت و کمال
نظارت باید پوشیده و همراه بـا حفـظ  .استکنترل نیز دارای شرایط خاصی  .کنترل اسالمی

کنتـرل بایـد بـرای  لذا در موضوع کنترل نیز باید اصول اسالمی مبنا قرار گیـرد. آبروی افراد باشد.

رفتارهایی کـه در دیـن  رو، همه از این تکامل بیشتر و نیز در جهت تحقق رضایت خداوند باشد.
بخش و یا رضایت خداونـد را  یند کنترل، تکاملاد در فرنتوان نمی ،دنشو ب میاسالم گناه محسو

 هـایی دارد کـه تنهـا در روش انبیـا وجـود دارد. اسالم برای نظـارت شـیوه د.ندنبال داشته باشه ب

هـا را  انسان ،ترتیب کید فراوان دارد و بدینأبر نظارت بر اعمال بندگانش تکریم خداوند در قرآن 
خداونـد بـه «فرمایـد:  من میؤسـوره مـ ۱۹که در آیه  همچنان کند. ر خود دعوت میبه نظارت ب

گاه است ها و اندیشه ها و محتوای دل خیانت چشم   .»ها آ

حـدی از کمـال  تـا کارکنـان سـازمان بـه کردای عمل  پس در مدیریت اسالمی باید به گونه
ین حال همواره خداوند را ناظر بر های خود باشند و در ع دار نظارت بر رفتار برسند که خود عهده

 ،های سـازمان باشـند کننده رفتار کنترل شاناین دیدگاه که کارکنان خود های خود ببینند. فعالیت

هـای تخصصـی در  های مـدیریتی پذیرفتـه شـده و تشـکیل کارگروه امروزه در بسیاری از سـبک
  .استهای این روش  از ابزار ،ها سازمان

  گرش روابط انسانیادغام نگرش اسالمی با ن

بنیانگـذاران ایـن  ،داگـالس مـک گریگـور و وارن بنـیس چستر بارنارد، افرادی چون التون مایو،
های آنها بـر شـرایط حـاکم بـر نیـروی انسـانی  مکتب یا نگرش در مدیریت بودند. بیشتر تالش

ی مختلـف هـا ای از افراد بـا ویژگی سازمان به عنوان مجموعه ،در این نگرش متمرکز بوده است.

شود. برای تلفیق این نگرش با نگـرش اسـالمی در مـدیریت نیـاز اسـت تـا بـه  در نظر گرفته می
تا از  اند کوشیده. دانشمندان مدیریت تاکنون ه شودبندی خاصی از منابع انسانی دست یافت دسته

از  برخـی ننـد.کبندی  های مختلفی تقسیم های مختلف نیروی انسانی سازمان را به گروه دیدگاه

  ارائه شده است. ذیلها در جدول  بندی این گروه
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  بندی كاركنان سازمان از دیدگاه دانشمندان نگرش انسانی به مدیریت گروه :3جدول 

  ها گروه  بندی مبنای گروه  محقق  ردیف

  مدیران، كاركنان  روابط اجتماعی  التون مایو  1

  كاركنان منفی، كاركنان مثبت  دیدگاه مدیران  مك گریگور  2

  های حاكم گروه  مینتزبرگ  3
های  های عملیاتی، نیرو مدیران ارشد، مدیران میانی، هسته

  های مهندسی اداری و نیرو

نگرش انسانی در مدیریت به دنبال بررسی روابط انسانی در سازمان است. بـرای مثـال، مـدیر، 
اسـالمی سرپرست و کارکنان از جمله مباحث این نگرش هسـتند. ادغـام ایـن نگـرش بـا نگـرش 

توانند در معرفی مدیریت اسالمی مؤثر واقع شـوند. در  آورد که می هایی را به ارمغان می گیری جهت

این ادغام باید برای مدیران و دیگر سطوح سازمانی، نگـرش اسـالمی را مبنـای انتخـاب و توسـعه 
تئــوری هــای مطــرح در مــدیریت  ترین تئوری افــراد قــرار داد. بــرای ایــن منظــور، یکــی از مناســب

ها در سازمان، پـنج بخـش را تعریـف  بندی مینزبرگ است. وی در تعریف روابط میان انسان بخش

دهد. وقتی سخن از روابـط انسـانی بـه  ها را توضیح می نوعی این بخش به ۳شمارۀ  شکلکند.  می
ها، سـاختار سـازمانی اسـت. سـاختار  ترین عامل تعریف این روابـط در سـازمان آید مهم میان می

هایی اسـت کـه بایـد در سـازمان  کننده میزان اختیارات، سطوح سـازمانی و سیسـتم رواقع تعییند

ها پنج گروه از افـراد هسـتند کـه ممکـن اسـت بـر  حاکم باشند. مینتزبرگ معتقد است در سازمان
سازمان حاکم شوند. در این صورت شرایط سازمانی تفاوت خواهد نمود. شاید تحقیقات مینزبرگ 

های  ترین کارهـای او باشـد. وی براسـاس یافتـه انـواع سـاختارهای سـازمانی از برجسـتهدر مورد 

بندی ساختارها ارائـه نمـود  گیل، شیوۀ خاصی برای دسته تحقیقات همکاران خود در دانشگاه مک
که عبارت اسـت از: بوروکراسـی سـاده، بوروکراسـی ماشـینی (مکـانیکی)، بوروکراسـی بخشـی، 

  ).۱۴۹و  ۱۴۸، ص۱۳۸۳سرشت،  ساالری) (رحمان ادهوکراسی (متخصصای و  بوروکراسی حرفه

  
  )21ص ،1979 1،پنج بخش اصلی سازمان (منبع: مینتزبرگ :3 شكل

                                                           
1. Mintzberg 
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گیری، غیر متمرکز خواهـد  بتواند سازمان را کنترل کند، سیستم تصمیم» عملیات ۀهست«اگر 

بـر » مدیریت عـالی«آید. اگر  پدید» ای بوروکراسی حرفه«شود در سازمان  بود. این امر باعث می

شـود و سـازمان  سازمان حاکم باشد، در این صورت سیستم تحت کنتـرل درآمـده، متمرکـز می

میـانی باشـد،  ۀخواهد بود. اگـر کنتـرل سـازمان در دسـت مـدیران رد» بوروکراسی ساده«دارای 

اساس قرار  ی بخش یا واحد مستقل خواهد شد و ساختار آن بر همانبسیارسازمان دارای تعداد 

اسـت. ولـی اگـر کارشناسـان فنـی و » بوروکراسـی بخشـی یـا مسـتقل«گیرد، یعنـی دارای  می

تحلیلگران متخصص بر سازمان حاکم باشند، سیسـتم کنتـرل بـه صـورت اسـتاندارد درآمـده و 

نامنـد. سـرانجام  می» بوروکراسی ماشینی (مکانیکی)«شود که آن را  سازمان دارای ساختاری می

کنتـرل بـه صـورت نـوعی سـازش و  ،شـوند که نیروهای ستادی بر سازمان حاکم می در مواردی

آیـد  وجـود میه بـ» ساالری) ادهوکراسی (متخصص«که درنتیجه  ،شود تعدیل رفتارها اعمال می

را در ترکیب با نگـرش اسـالمی کـه  یادشدههای  توان بخش ). اکنون می۲۰ص ،۱۳۷۹(اعرابی، 

 جـدول بررسـی نمـود. ،ف یا دستاورد رضایت خداونـد اسـتبخشی و هد تکامل دارای محورِ 

  دهد. این ترکیب را نشان می ۴ شماره

  تركیب نگرش انسانی با نگرش اسالمی در مدیریت :4جدول 

  
  نگرش اسالمی

  هدف: رضایت الهی  طلبی محور توجه: كمال

نگرش 

روابط 

  انسانی

مدیران 

  ارشد

مدیرانی كه به ارتقا و كمال انسانی 

  اندیشند كاركنان خود می نیروی

هایی  دار تدوین اهداف و استراتژی عهده

  اند هستند كه در مسیر تحقق رضایت الهی

مدیران 

  میانی

مدیرانی كه به ارتقا و كمال انسانی 

  اندیشند نیروی كاركنان خود می

های عملیاتی هستند  دار تدوین برنامه عهده

  كه سرلوحه آنها رضایت الهی است

  كارگران
كارگرانی كه در مسیر تكامل هم 

  رسانند همكاران و سازمانی را یاری می

هایی كه رضایت الهی را به  تالش در زمینه

  دنبال دارند.

های  نیرو

  اداری

كارمندانی كه سازمان را برای ارتقای 

  سازند كاركنان آماده می

هایی در سازمان كه به  تدوین مقررات و رویه

قی در سازمان های اخال سازی ارزش پیاده

  منجر شود.

های  نیرو

  مهندسی

های علمی جدید  متخصصانی كه روش

های انسانی در  برای ارتقای ارزش

  دهند سازمان ارائه می

های  های اخالقی در رویه لحاظ نمودن ارزش

  علمی و دانش سازنانی

  
بود  می قائلهایی را براساس نگرش اسال  سازمانی ویژگی سطوح همهتوان برای   می ،بنابراین

هـای   نگـرش همـهشـود. بـرای   سازی مدیریت اسالمی فـراهم مـی امکان پیاده ،ترتیب که بدین
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های انسانی و نیز تالش بـرای رضـایت  توان با در نظر گرفتن دو ویژگی تکامل ارزش  مدیریت می

  نمود. الهی، مدیریت اسالمی را پیاده

 گیری نتیجه

ها الزم است تا با استفاده از نگرش اسالمی و  می در سازمانسازی نظام مدیریت اسال برای پیاده

هـای مـدیریت در  ویـژه تئوری بـه ،هـای دینـی، مبـانی مـدیریت شـده در آموزه اثبات های فرض

هـای  بنـدی تئوری برای این منظور نیاز است تا از نوعی گـروه د.شونمختلف بررسی  های مکتب

 :شامل سه گروه ،ها های حاکم بر تئوری اساس نگرشبندی بر این دسته .ه شودمدیریت بهره گرفت

هـای  هـای عمـومی غیـر ایـدئولوژیک و نگرش نگرش های خـاص، های مبتنی بر نگرش تئوری

توانـد  نگرش اسالمی به عنوان یک نگرش عمومی می عمومی ایدئولوژیک بنا نهاده شده است.

های دین مبین اسالم  آموزههای اختصاصی براساس  های علمی حاصل از نگرش یافته همهبرای 

چـارچوبی بـرای  ،آمـده از آن دسـت هتعریفی مجدد ارائه کند به نحوی که این تعریف و قواعد ب

آمـده بـدون طـرح یـک  دسـت هسازی مدیریت اسالمی ارائه خواهدکرد. براسـاس نتـایج بـ پیاده

 ،لهـیهای اولیـای ا احادیث و سـنت چارچوب مشخص حتی با وجود منابع غنی شامل آیات،

هـای  بندی نگرش اما با توجه به تقسیمداد، توان برای مدیریت اسالمی تعریف مناسبی ارائه  نمی

توان چارچوبی برای مدیریت اسالمی ارائه کرد که قابـل  های مدیریت می حاکم بر تحلیل تئوری

 هـای طلبـی بـرای کارکنـان سـازمان در راسـتای ارزش محـور کمـال سازی و ارزیابی باشد. پیاده

 هـای توانـد تعریف الوجـود می گذاری رضایت الهی برای تقرب بـه واجـب اسالمی و نیز هدف

د. آنچـه تـاکنون حاصـل شـده کنهای خاص علم مدیریت ارائه  یک از نگرش جدیدی برای هر

تـر و  برای تحصیل نتـایج عینـی های تحلیل سازمان و مدیریت است و نتایج بازنگری در نگرش

هـای  یـک از حوزه های مدیریت در هـر نیاز است تا برای سیستم ،رزیابیی و قابل اهمچنین کّم 

این  های وافری به عمل آید. فناوری و فرهنگ تالش سازماندهی، مورد بحث نظیر منابع انسانی،

سـازی اصـول  تری برای مدیران در پیاده واگذار شده است که نتایج عملی ندهمهم به تحقیقات آی

  داشت.اسالمی به ارمغان خواهد 
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