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یک جامعه  های حاکم بر بافت سازندههای مدیریت و رهبری تابعی از ارزششیوه :چکیده

باشد. از همین رو چگونگی ماهیت عناصر تشکیل دهنده در جامعه، خود شیوه یا تمدن می

های الهی در کند. با عنایت به لزوم حاکمیت ارزشخاصی از مدیریت را اقتضا می

های اسالمی، الزم است تا شیوه خاص مدیریت اسالمی نیز در آنها اجرا گردد تا به سازمان

 از . پسباشد، دست یابندحصر به فرد خود، که همان تعالی انسانی میهای منموفقیت

 دلیل جامعه)به ابعاد تمامی در دگرگونی شاهد ایران، اسالمی شکوهمند انقالب پیروزی

 متأثر بر عالوه اسالمی مدیریت است حاکمیت بدیهی .گرفتن اسالم( بودیم قرار مبنا

اهداف آن بر ویژگی های شخصی مدیر نیز ابعاد سازمان،نحوه اداره و تدوین  ساختن

حضور  خأل اسالمی، انقالب پیروزی از تأثیرگذار می باشد.علی رغم گذشت چندین سال

 احساس ما های سازمان در اسالمی مدیریت کامل اجرای عدم و اسالمی مدیران پررنگ

 ، اسالمیدر راستای نیل به این هدف و یافتن الگویی برای مطالعات مدیریت شود.  می

سازمان از  تبیین درصدد ای کتابخانه و تحلیلی –حاضربا بکارگیری روش توصیفی  تحقیق

 و نظری سیرة و کریم قرآن آیات از استفاده با نگاه اسالمی بر مبنای مدل مک کینزی

  .معصومان )ع( است عملی

 مدیریت اسالمی .سازمان اسالمی ، نظام ارزشی ،  سخت افزار ، نرم افزار ،  : کلیدی اژگانو
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 مقدمه :

حیات  به دستیابی جاوید و مطمئن سند و پیشرفت مسیر جامعه در انسان و عمل و اندیشه راهنمای ترین جامع کریم، قرآن

 بودن زندگی، دارا برای بودن گر هدایت و راهنما قرآن، های آموزه فراتاریخی بودن راستا، این .در است معنوی و مادی سعادتمند

 کاربردی و مندی تخصصی بهره برای را آن، زمینه نجاتبخشی و مرجعیت گیر بودن، موضع حساسیت، پویایی، اجتماعی، دستورهای

 (.9313931مدیریت ، فراهم کرده است)موصلی و مستانه، و سازمان حوزه ی تخصصی در آسمانی هدیه ی این از

 انسان، نقشی و هستی،اجتماع نظام به نسبت علم این بینش نظریه پردازان که کرد استنباط میتوان مدیریت علم مبانی در دقت با

 جامعه آن بر ارزشهای حاکم از متأثر جامعه، هر مدیریت روش که یابیم می است. همچنین در داشته آنها نظریه های در اساسی

است و بدیهی است چگونگی ماهیت  های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه )تمدن(شیوه رهبری و مدیریت تابعی از ارزش .است

 که است بدیهی . بنابراینکندعناصر تشکیل دهنده یک جامعه، خود نوع خاصی از نظام ارزشی و شیوه خاص مدیریت را اقتضا می

 ودسیستمهای موج و سازمانها جامعه، تا نهد بنا خود ارزشهای اعتقادی و باورها پایهی بر را خود مدیریت اصول جامعه ی اسالمی،

 صحیح کارگیری به مجموعه با یک اداره علم و هنر اسالمی، مدیریت .نماید قرآنی اداره و اسالمی مدیریت اصول راستای در را آن در

 اداره ی برای اسالم .باشد مغایرت نداشته شرع موازین با که نحوی به است، سازمانی های -هدف به رسیدن برای امکانات و افراد

است .همان طور که ذکر شد  خویش الهی مستقیم و مسیر در ها انسان رشد و ارتقا آن، هدف که یی برنامه دارد؛ برنامه جامعه

 اسالمی، جامعه ی مدیریت و استخراج را مدیریت روز علوم روشمند، شیوه ای به آن از میتوان که است منبعی جامعترین قرآن،

برد.یکی از مدل هایی که از آن برای شناخت بهتر  پیش و کرد بنا قرآنی مفاهیم پایه ی بر را آن سیستمهای مدیریت سازمانها و

 یکی دارد مدیریت در متعددی کاربردهای تکنیک می باشد. این 7sسازمان استفاده می شود مدل مک کینزی معروف به ماتریس 

یکدیگر  با آنها وتعامالت ارتباطات کیفیت و هفتگانه ابعاد از هرکدام در سازمان داخلی و ضعف قوت تحلیل آن مهم ازکاربردهای

 در مفاهیمی دارای که است مدیریتی مطالعه ی رویکردهای برای منبع معتبرترین باشد. قرآن، می مناسب استراتژی طراحی برای

 و نیز معنوی و علمی پیشرفت و آسایش آبادانی، برای گذاری و هدف سازماندهی اصول اجتماع، شناخت انسان، زمینه ی شناخت

این پژوهش تالش بر این است.بنابراین در  متعالی اهداف به معطوف انجام رفتارهای سازنده برای و مؤثر مناسبات و روابط شبکه ی

مراجعه به تفسیر قرآن کریم که پل ارتباطی میان ذهنهای خسته ما و آیات  با و ست که با مبنا قراردادن  مدل مک کینزیاست 

 .، استخراج گرددشناخت ابعاد سازمان داردارشادات آن منشور ربّانی که نگاهی به حوزه  رات و اهلل است، دستونورانی کالم
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 مک کینزی Sمدل هفت 

 ارائه سازمانها مناسب مدیریت و و سازماندهی بهتر شناخت برای جامع روش یک یک عنوان به را S7 مدل مکینزی مشاورین گروه

 در مهمی نقش آنها از کدام هر که است شده تشکیل افزاری سخت عامل و سه افزاری نرم عامل چهار از مدل این است نموده

 : است زیر نمودار شرح به 7S مدل دارند.چارچوب سازمانها عدم موفقیت یا موفقیت

 (9191مک کینزی)پیترز و واترمن،چارچوب مدل  -(9شکل شماره)

 
 همانگونهگیرد. می تغییرات در شرایط درونی یک سازمان مورد استفاده قراراین مدل اغلب به عنوان ابزاری برای ارزیابی و پایش 

 ضروری اینجا در نکته به چندین توجه ولی .هستند ارتباط در یکدیگر با مکینزی مدل ابعاد است، شده داده نمایش نیز شکل در که

 یک به تنها نباید که میدهد هشدار و میکند را یادآوری سازمانی تغییر در سازمانها توانایی بر تاثیرگذار عوامل تعدد اینکه اول .است

 اشاره شده شناسایی عوامل داخلی روابط به نمودار این اینکه، دوم .چشمپوشی کرد موثر عوامل سایر از و داشت توجه عامل چند یا

 بسیار نمودار شکل اینکه، نهایت در .نیست امکانپذیر عوامل سایر بهبود بدون از عوامل یکی بهبود امکان که میکند بیان و دارد

 این به .ندارد وجود مدل ابعاد بین مراتبی سلسله یا و شروع نقطه هیچ که میشود یادآور را مساله و این است توجه قابل و خاص

است)واتر من و  برخوردار باالتری اهمیت درجه از عامل کدام خاص، سازمان یک در مشخصو زمان یک در گفت که نمیتوان معنی

 .(9191همکاران،

 

 

http://e-pm.ir/wp-content/uploads/2013/03/7smckinsey-managerial.ir_.gif
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 بررسی ابعاد هفتگانه مدل مک کینزی با نگاه اسالمی

 الف( سخت افزارها:

رود که مفاهیم آن ابعاد عینی، واژه سخت بدین معنی بکار میبه سه بعد ساختار ، استراتژی و سیستم سخت افزار می گویند.

 .ملموس، عملی وبه سادگی تعریف شدنی هستند

 ساختار(  1-الف

 را پاسخگویی و قدرت مراتب-سلسله ساختار، دیگر، عبارت به .است گزارشدهی سطوح اطالعات و سازمانی چارت از عبارت ساختار

 شامل همچنین شاختار .میباشد غیره و ماتریسی، شبکهای ساختار تمرکز، عدم تمرکز، وضعیت بیانگر و میدهد نشان سازمان در

میباشد)واترمن و  کنترل و طبقهبندی الگوهای افراد و ارتباط نحوه هماهنگی، سازی، تخصصی و کار تقسیم اصول

(.عوامل ساختاری با رویکرد اسالمی عبارتند از 9تصمیم گیری مشورتی ، قانون گرایی، شفافیت در امور ، پاسخگویی 9191همکاران،

 .(.در ادمه هر یک به تفضیل توضیح داده می شود91999311، نظارت سازمانی و نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقد پذیری)شیخی،

 ( تصمیم گیری مشورتی1-1-الف

منظور از تمرکز اداری این است که قدرت تصمیم گیری در اختیار افرادی معدود در باالترین سطح اداری یا سازمانی قرار گیرد؛  

اگر این قدرت در سطوح مختلف سازمانی توزیع شود ،تمرکز تحقق نخواهد یافت. سازمان های متمرکز از آنجا که قائم به شخص 

رند و با اندك تحولی فرو می پاشند. منطق قرآن نیز این است که حتی اگر رهبری جامعه بر هستند بسیار شکننده و آسیب پذی

عهدة باالترین انسان، یعنی وجود شریف پیامبر اکرم )ص( باشد ، باز جامعۀ اسالمی نباید قائم به شخص او باشد، به گونه ای که با 

هر آن کس که رایزنی کند، هالك و نابود نمی "می فرماید 9 فقدان آن حضرت ، شالود ة جامعه به هم ریزد.حضرت علی )ع( 

(. در این شیوه از نظرهای متخصصان استفاده می شود، اما تصمیم گیری نهایی با یک نفر 99399399)آقاپیروز و دیگران،"شود

فاده و از معایب آن که که تنوع دیدگاه هاست است. ویژگی این نوع از تصمیم گیری آن است که از مزیت تصمیم گیری گروهی است

 .اجتناب می شوداست ،   مسئولیت گریزی افراد و همچنین وقت گیر بودن آن
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 ( قانون گرایی2-1-الف

مهم ترین اصل در ادارة امور، پایبندی همگان به قانون است. رعایت قانون از جانب همگان در هر مرتبه ای که باشند و نبودن 

انون ، برترین چیزی است که سالمت دولت ها را حفظ می کند و پشتوانۀ مردمی آنها را تبعیض و عمل به مساوات در اجرای ق

در روزگاری که از حکومت محروم شده بود ، این حقیقت را به زمامداران یادآور می شد تا آنان از . امیرمؤمنان تضمین می نماید 

ز است که اگر آنها را پاس داری و بدانها عمل کنی از چیسه "مسیر درست خارج نشوند؛ چنان که به عمربن خطاب یادآور شد9 

سایر امور بی نیاز باشی و اگر آنها را ترك کنی چیزی جز آنها سودت نبخشد. ]پرسید9 آنها چیست؟ فرمود9[ اجرای حدود ]طور 

مال[ به عدالت میان یکسان[ نسبت به نزدیک و دور ]خویش و بیگانه[ و حکم به کتاب خدا در خشنودی و خشم، و تقسیم ]بیت ال

 (.117)التهذیب9"سفید و سیاه

 ( شفافیت در امور3-1-الف

یکی از عواملی که از بی عدالتی ها و فسادهای بالقوة نظام و نیز از اصول نسنجیدة کارایی وصرفه جویی خالص در فرآیندهای 

حت و روشنی و شفاف سازی می داند، چنان امیرمؤمنان بنای حکومت را بر صرا.مدیریت و اداره جلوگیری می کند، شفافیت است

خدا سوگند به  »فرماید9 بیان می  که در آغاز حکومت خویش در سخنی با مردم، روش حکومت داری و مدیریت خود را چنین

د ، حکومت و مدیریت امام علی این گونه بو«. هرگز به اندازة سر سوزنی حقیقت را پنهان نداشته ام  و هیچ گونه دروغی نگفته ام

هان بدانید که حق شما در  »شفاف و به دور از هرگونه ناراستی ، پنهان کاری، دروغ گویی و فریب کاری. آن حضرت می فرمود9 

 (.01نهج البالغه،نامه«)نزد من آن است که هیچ رازی را  جز در جنگ  از شما پنهان ندارم

 ( پاسخگویی4-1الف

همۀ مدیران واحدهای سازمانی، چه در سطح خرد و چه در سطح کالن نظام اداری ،مسئولیتی مشترك دارند که به سوی اهداف 

حرکت کنند. مدیران ارشد با مسئوالن پایین ترکامالً در اشتراك و همسویی قرار دارند و ماهیت سرپرستی، مسئوالنه است؛چنان 

که همۀ شما سرپرستید و همۀ شما دربارة اداره شوندگانتان بازخواست می شوید. آن انید بد9»که درحدیث مشهور نبوی آمده است 

 (.9991 9311شیخی،«)زمامداری که بر مردم فرمان می راند، سرپرست است و دربار ة شهروندانش بازخواست می شود

 



 1-29، ص   1991 ید،  1، جلد 19علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

6 
 

 ( نظارت سازمانی5-1-الف

نظارت بر عملکرد کارگزاران به منظور پیشگیری از کوتاهی در ادای وظایف و تجاوز به حقوق مردم و نیز حفظ سالمت نظام اداری، 

ضروری است. دستور حضرت به کعب بن مالک مبنی بر مسافرت به منطقۀ کوره السواد و تحقیق و بررسی عملکرد کارگزاران در آن 

رت بیانگر این مهم در حفظ سالمت نظام اداری است.امیرالمؤمنین در نامه ای به یکی از مدیران منطقه و ارسال گزارش به آن حض

من خبر رسیده که تو زمین های آباد را ویران کرده ای و آنچه توانسته ای تصاحب نموده ای و از بیت المال به »خود می فرمایند9 

 (.31نهج البالغه،نامه «)اب خویش را برایم بفرستکه زیر دستت بوده است، به خیانت خورده ای؛ بی درنگ حس

 ( نهادیه سازی فرهنگ نقد و نقدپذیری6-1-الف

یکی از آفت های گریبانگیر سازمان ها، تملق گویی و چاپلوسی از مدیران عالی است. معموالً افراد فرصت طلب برای منافع خود و 

ین )ع( به کارگزاران خود توصیه می نمودند کسانی را که در حق نزدیک شدن به مدیران چنین می کنند. چنان که امیرالمؤمن

گویی صراحت بیشتری دارند و به جای مدح و تعریف از کارها و برنامه های آنان انتقادات سازنده و خیر خواهانه دارند به خود 

راه حل ها را در اختیار مدیران نظام قرار  نزدیک نمایند.فضای نقد و انتقاد در جامعه زمینۀ پرورش افکار را فراهم می آورد و بهترین

 (.01399311داده، آنها را از نقاط ضعف خویش آشنا می کند )دلشاد تهرانی،

 ( استراتژی2-الف

 توجه قابل مزیت کسب شده برای برنامه ریزی اقدامات و تصمیمات و شده تعیین اهداف به دستیابی برنامه های از عبارت استراتژی

یا  و تصمیم اقدام، برنامه، سیاست، الگو، استراتژی گفت میتوان .است باتوجه به فرصت ها و تهدیدهای محیطیرقبا  برابر در

 (.9191همکاران، و )واترمن میکند چنین چرا و میکند چه چیست، سازمان میکند تعریف که است منابع تخصیص

ر تفکر و اندیشه صاحبنظران )اولوااللباب ( وبا توجه به سیاستگذاری و تصمیم گیری در نظام مدیریت و رهبری اسالمی لزوماً ب

تجربه های تلخ و شیرین که از گذشته در ذهن مانده اند و واقعیات موجود در آینده شکل می گیرد . با این تفاوت که سیاستگذاری 

های انسان عادی متکی میباشد . به در نظام اسالمی تنها برعقل معمول متکی نیست ، بلکه بر اندیشه ای واالتر و برتر از اندیشه 

تعبیر دیگر سیاستگذاری و تصمیم گیری در نظام اسالمی نشأت گرفته از مجموعه قوانین اسالمی است که واقعیات زندگی و حیات 

الوه در الگوی تصمیم گیری الهی / عقالیی ، مدیر در پرتو اعتقادات و ارزش های اسالمی ، ع متکامل و متعالی بشری منطبق است.
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بر رعایت مراحل تعیین شده و استفاده از دانش و اطالعات خود و دیگر افراد ذیصالح ، با اتکال به خداوند و استمداد از او  روحیه 

ای قوی و قلبی مطمئن اقدام به اتخاذ تصمیم نموده و از تزلزل روحیه ، اضطراب و تردید مصون خواهد بود ، و امنیت خاطر حاصل 

 .(9999399)جاسبی،اوند موجب تقویت بعد عقالیی تصمیم گیری نیز خواهد شداز اتکال به خد

 ( توجه دادن به امانت الهی بودن فرصت ها و تهدیدها 1-2-الف

سوره احزاب ، این مطلب یادآوردی شده است که همه امکانات و فرصت های موجود امانت الهی اند و انسان به  73و  71در آیات 

خداوند باید به آن همچون امانت الهی بنگرد و از آن در موارد تعیین شده و مشروع بهره برداری عنوان خلیفه و امین 

( .بر اساس این آیات اوالً خداند فرصت حمل امانت الهی  را برای همه موجودات فراهم کرد ؛ ثانیاً ا میان همه 99199371کند)صدر،

داد.از این آیه استفاده می شود که خداوند به همه انسان ها این فرصت را به  آنها تنها انسان بود که به پذیرش چنین بار گرانی تن

طور برابر عظا کرده است تا با اختیار خود امانت الهی را بپذیرند. بنابراین امکانات ، نعمت ها و فرصت های موجود ، همگی بسان 

ذیرفته اند که جز در موارد مرضی خداوند از آنها استفاده امانت در دست تک تک افراد انسان قرار دارند و همگی براساس این آیه پ

 .نکنند

 ( ضرورت برنامه ریزی و تصمیم گیری در اسالم 2-2-الف

ر عصر ارتباطات و پیشرفت های شگرف برای کسب علم و دانش و رشد فکری و اجتماعی و معنوی و هر کاری، انسان نیاز به د

به عنوان کاملترین دین الهی که برای بشریت آمده بر مسئله برنامه ریزی تأکید و پافشاری  برنامه ریزی و تنظیم اوقات دارد، اسالم

ضرورت برنامه ریزی یا استراتژی در اسالم تا حدی است که حتی در زمینه های جزئی و کوچک هم بدان سفارش  .نموده است

شده است و در قرآن و متون اسالمی نمونه های فراوانی از این برنامه ریزی را می توان مشاهده کرد. امام علی )ع( می 

تدوین استراتژی، سیاست و خط مشی در قالب قانون اساسی و قوانین .«دداناترین مرد کسی است که آینده را بهتر ببین» :فرایند

عادی از مهم ترین توصیه های مدیریت اسالمی است. که البته این قوانین باید در چارچوب احکام شرع مقدس باشد. این قوانین در 

یین می کند. یکی از بارزترین این قالب برنامه ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت خط مشی حرکت به سوی اهداف را تع

و ساله را برای کشور مصر تدوین کردند 90برنامه ریزی ها را می توان در برنامه جامع حضرت یوسف )ع( بیان کرد که برنامه ای 

 نظر در با -السالم علیه–بدین وسیله کشور از بحران بزرگ اقتصادی و خطر قحطی و خشک سالی، نجات یافت. حضرت یوسف 
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 استفاده با و تالش و جدیت با بود زیاد بارندگی که اول سال هفت تا دهد می دستور ها آن دقیق بندی زمان و کارها توالی تنگرف

و بقیه را ذخیره و انبار  از تمامی توان و امکانات به زراعت بپردازند ولی همه محصول را که به دست می آوردند استفاده نکنند

که دوران سختی و قحطی خواهد بود گرفتار گرسنگی نشوند و از ذخیره های خود استفاده کنند البته نمایند تا در هفت سال دوم 

 برای تحقق برنامه در تفکر اسالمی عوامل معنوی از قبیل توکل و دعا توصیه می شود که ضمانت کار را افزایش می دهد

 (.1399399)حسینی،

 ( نقش توکل در تصمیم گیری3-2-الف

 عامل ترین مهم عنوان به خداوند، بر توکل کریم، آیات  قرآن و الهی تعالیم اساس بر که کرد اوعا توان می گذشت، آنچه به توجه با

 می یاری تصمیمات بهنرین به در دستیابی را اسالمی جامگه مدیران گیری، تصمیم فرایند مراحل همه در و اتخاذ تصمیم در اثرگذار

 گیرنده وارد  تصمیم شخص که هنگامی زیرا نماید؛ می برطرف را مدیران تصمیمات موجود در های محدوویت و موانع و رساند،

 از تعدادی اندازد، می فاصله هدف و او میان که تنها چیزی ، میکند آماده را نیاز مورد طبیعی عوامل همه و شود می عمل میدان

 تردید، و شک افراطی، و دقت وسواس تعادل، عدم و زدگی شتاب اندوه، و غم ترس، تصمیم، و اراده مانند سستی ، رفتاری عوامل

 بنابراین .است االباب و علل تأثیر به نسبت بدگمانی و تجربگی کم ذهن، عدم تمرکز و نفس به اعتماد عدم اطالعات، فقدان و ابهام

 رسد می باکی بی و شجاعت و آرامش به گردد، می راسخ و عزم قوی اش اراده باشد، واشنه توکل خدا بر انسان اگر وضعی چنین ور

 چنین با و خورد می پیوند األسباب با مسبب توکل مقام در انسان زیرا ؛ شد خواهد خنثی آن برابر در روحی ومزاحمات موانع و

 برسد، مقصودبه  تا کند م می نر پنجه و دست موانع با قاطعیت با و ماند نمی باقی و تشویش خاطر نگرانی برای جایی دیگر پیوندی

 .( 0199313کرد)اسماعیلی زاده و محدثی فر، خواهد اتخاذ را تصمیمات بهترین و

 ( سیستم3-الف

 ، ارزیابی عملکرد سیستم مانند شده اند تشکیل مختلف های سیستم از که هستند همکاری های سیستم حقیقت در سازمانها

 به باید سازمانی های ها. سیستم سیستم سایر و انگیزش و پاداش سیستم ، ودستمزد سیستم حقوق ، فروش سیستم تولید، سیستم

 هدف این تحقق نمایند تسهیل را رقابتی الزامات سایر و نوآوری ، های پائین هزینه ، باال کیفیت و سرعت که شوند طراحی نحوی

 (.9191همکاران، و باشد )واترمن می مختلف های سیستم افزائی مناسب هم مستلزم
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 سیستم جبران خدمات در اسالم( 1-3-الف

 است. هدف گرفته قرار زیادی موردتوجه جبران خدمات اسالمی، جامعه تشکیل مراحل اولین در انسانی منابع وظایف سایر برخالف

 دادن انجام بهتر برای آنها در انگیزه ایجاد و کارکنان عملکرد ارزشهای تقویت و غیرمستقیم( ،  )مستقیم اسالمی جبرانخدمات اصلی

 دریافت را اقتصادی شرایط کلی و نیازها کار، با مناسب و کافی حقوق باید کارگران که دارد تأکید موضوع این بر اسالم .کارها است

  :از است عبارت اسالم در جبران خدمات (. پنج اصلAli,11919711) است مخالف اجباری کار با جدی طور به اسالم .کنند

  کنند رعایت را آن باید طرفین که دارد همراه به را قانونی و اخالقی استخدام تعهدات داد قرار کردن پر :استخدام بودن قراردادی

 پرداخت در تفاوت مسئولیتها و کار ماهیت اما است مهم برابری اسالم در درحالیکه :موقعیتها و تخصص براساس جبرانخدمات تفاوت

 میکند مشخص را

 جبرانخدمات؛ بودن وقفه بدون و فوری

 جبرانخدمات؛ بودن غیرنقدی یا و نقدی

 (.Hashim,11119103گذرانی ) برای حقوق بودن کافی همچنین و غیره( و )تورم شرایط براساس جبرانخدمات افزایش

 ( سیستم پاداش در اسالم2-3-الف

 به توجه با میکند.پاداش اسالمی کار،تشویق میزان و قابلیتها دانش، تجربهها، صالحیتها، براساس دادن پاداش به را کارفرمایان اسالم

 پاداش اصلی فلسفه دو رویکرد نخبه پروری و تساویمحوری .است متفاوت منابع دسترس بودن در بهخصوص و سازمانی شرایط

 با پاداش بودن مرتبط :از عبارتند خطوط این .است گرفته نظر در پاداش زمینه در را راهنمایی خطوط اسالم .اسالمی هستند

 زمینه در باشد دو این از ترکیبی یا و غیرپولی پولی، میتواند که پاداش نوع اخالقی، محرك عامل مناسب، عملکرد تشویق عملکرد،

انجام  برای که میفرمایند مالکاشتر به خود نامه در )ع( علی امام دهند. قرار تشویق مورد کارکنان را باید رهبران غیرپولی پاداشهای

  )ع( امام علی .کند ایجاد بین زیردستان در را دشمنی احساس نباید پاداش دهیدو قرار تشویق مورد را کارکنان خوب کارهای

 هیچ اسالم در ندهید . قرار تشویق مورد آنرا اندازه از بیش و پاداش بدهید است شایستهتر که کارکنان از هرکدام به که میفرمایند

 میزان باید دارای فرزند و متأهل کارکنان که است شده سفارش اسالم در اگرچه نیست؛ قبول قابل جنسیت مورد پاداشی در تبعیض
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 داشته را درمانی مزایای و حقوق افزایش سطح اضافهکاری، پاداش، باید کارکنان همچنین .باشند داشته بیشتری دریافتی

 (.Azmi,1191939کنند) مذاکره کارفرمایان با هستند، ناراضی خود جبرانخدمات میزان از اگر میتوانند اسالمی باشند.کارکنان

 ( سیستم ارزیابی عملکرد در اسالم3-3-الف

 قرار ارزیابی مورد اعمالشان حاضر میشوند، الهی عدل دادگاه در روز آن در که هستند باور این بر و دارند اعتقاد جزا روز به مسلمانان

 طاعت در را پاداش سبحان خدای که میفرمایند مالکاشتر به خود نامه در )ع( علی میگیرند.امام قرار تنبیه یا پاداش مورد و گرفته

 و رفتار را براساس کارکنان باید و راند خویش بهشت به و برهاند عذابش از را خود بندگان تا معصیت برابر را کیفر استو نهاده

رویکرد  دو رفتار ارزیابی و قضاوت روش دو .باشد ملموس و عینی باید اسالمی عملکرد دهید. ارزیابی قرار ارزیابی مورد عملکردشان

 .می شود تقسیم غیرمستقیم و مستقیم دسته دو به عملکرد ارزیابی )ع(، علی امام فرمایشهای است. براساس اسالمی عملکرد ارزیابی

 نظر تحت برای فردی فرستادن روش غیرمستقیم و میدهد ارائه را عملکرد نتیجه خود فرد که است صورت این به مستقیم روش

 سایر به را کارکنان ضعف نقاط نبایند افراد این و باشند آموزشدیده باید اسالمی . ارزیابهای است آنان ارزیابی و کارکنان داشتن

 تنها کارکنان نباید که است موضوع این انسانی منابع در اصل این اثر .دارد نیت ها بستگی به اقدامات اسالم . در دهند افراداطالع

دهد)مشایخی  قرار تأثیر تحت کار را نتیجه کنترل، از خارج بیرونی عوامل است ممکن زیرا شوند، تنبیه کار نتیجه براساس

 . (0099311پور،

 ( سیستم آموزشی در اسالم4-3-الف

 فرهنگ با آشنایی برای را آموزشی دورههایباید  مسلمان وکارکنان است مبارك آید کار به که دانشی میفرمایند اکرم پیامبر

 .کنند کار خالصانه و مشتاقانه ظرفیت، تمام با جامعه و سازمانی هدفهای به رسیدن برای مسلمان باید بگذرانند.کارکنان سازمانی

 صورت به خواه را آموزش اسالمی باشند. تفکر کارها دادن انجام بهتر برای دانش دنبال به که است تعهد یک این برای مسلمانان

 با مطابق باید کار محیط در آموزش که است آمده اسالمی آموزههای در .است داده قرار تأکید مورد عملی صورت به خواه و تئوری

 برنامه های مبنای اصل و این میکند تشویق جدید تکنولوژیهای و مهارتها کسب به را افراد .قرآن کند تحول پیدا مسئولیتها و شرایط

 به آگاهی و علم بدون که کسی :میفرمایند کارکنان برای آموزش ضرورت در بیان نیز )ع( علی است.امام کارکنان توسعه و آموزش

 . (Alorfi,1191991) میشود دورتر اصلی هدف و مسیر از میرود راه هرچه که میرود، بیراهه به که است کسی میپردازد مثل کاری
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 ب( نرم افزارها

به چهار بعد سبک، مهارت ها ، ارزش ها و اهداف و کارکنان نرم افزار می گویند.واژه نرم هم بدین معنی  در ماتریس مک کینزی

رود که مفاهیم آن ابعاد غیر ملموس، غیر عملی، و به سختی تعریف شدنی و توصیف شدنی هستند.در ادامه هر یک به بکار می

 تفضیل توضیح داده خواهد شد.

 ( سبک1-ب

 می مدیران شود سازمانی واثربخشی به کارامدی منجر باید مدیریت الگوهای است اهمیت حائز بسیار سازمان اداره الگوهای و سبک

 ممکن شکل بهترین به کارگیرند به را هائی سبک ، درونی های ویژگی و و قابلیتها یکسوی از محیطی الزامات با متناسب توانند

 (.9191همکاران، و نمایند )واترمن برداری بهره روش موثرترین وبه داده تخصیص را منابع سازمانی

 ( رهبری در سازمان اسالمی1-1-ب

 او با تعامل و رهبری نحوة باشیم، ذاتی قایل کرامت نوعی انسان، برای اگر .دارد وثیقی ارتباط شناسی انسان نوع با رهبری شیوة

 دیدگاه باید ، چیز هر از پیش .است خوارکننده و مستبدانه رهبری، شیوة تصورکنیم، پست و لئیم را او اگر و بود خواهد کریمانه

بار در قرآن کریم ذکر شده است.افزون بر آن یک  "7"بار و واژه بنی آدم  "37"کنیم. واژه انسان  مشخص انسان به رانسبت خود

 انسان مبانی اساس (. بر1099311پیروز،نام گذاری شده که حاکی از نهایت اهتمام قرآن به انسان است)آقا  "انسان"سوره به نام 

 ذاتی کرامت و شرافت دارای و هستی عصارة انسان و آفریده شده انسان تکامل برای هستی عالم اینکه به توجه با و اسالم شناسی

 نظام سرمایه در ی ابزار همچون تواند نمی انسانی چنین شود، مند بهره سعادت به نیل برای استعدادهای خود از د ی با که است

 نظریه در کارمندمداری و کارمداری اساس و ممنوع است انسان به ی استثمار نگاه منظر، این از .شود سودآوری افزایش فدای داری،

به  انگیزة و مادی، بینی جهان از برخاسته انسان، به نگرش نوع نیز کارمندمدارانه حتی دررفتار ، نیست پذیرش قابل رفتاری، های

 بیشتر و افزایش بهره وری نگاه می شود. سودآوری به رسیدن برای ابزاری عنوان به او به است؛ کامالً سودجویانه اش کارگیری

 ( سیره نظری حضرت علی )ع( در رهبری : شیوه رهبری کریمانه2-1-ب

کالم موالی متقیان  شیوه رهبری در مدیریت اسالمی کریمانه و مبتنی بر کرامت ذاتی انسان هاست این شیوه که مستفاد از

حضرت علی )ع(  است بیان می کند ؛ که رهبر باید نرمش حداکثری را با شدت عمل حداقلی ترکیب و در مواجهه با افراد تا حد 



 1-29، ص   1991 ید،  1، جلد 19علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

78 
 

امکان نرمش و مدارا نماید و در مواقع ضرورت، شدت عمل از خود نشان دهد . این شیوه رهبری که جامع عناصری همچون صفات، 

است، نسبت به نظریه های غربی از جامعیت باالیی برخوردار است اعمال این شیوه نیازمند مبادی و صفاتی در رهبر  رفتار و اقتضاء

است که مهمترین آنها سعه صدر است )آلۀ الریاسۀ سعۀ الصدر(. به مدیران توصیه می شود که ویژگی سعه صدر را در خود افزایش 

وجو ندارد، وارد این عرصه نشوند.اتخاذ چنین شیوه ای در رهبری، اجزاء و عناصر  داده و در صورتی که چنین ظرفیتی در آنها

 مدیریت را تحت تأثیر قرار می دهد.

 رهبری کریمانه -(1شکل شماره)

 

 

و ویژگی هایی است که برای اعمال رهبری ، صفات « ی مبادی عمل» سبک رهبری کریمانه دارای مبادی عملی می باشد.منظور از 

» را بریده از « رفتار » از یکدیگر جدا نیستند و نمی توان «  رفتار » و « صفات » . به نظر می رسد که دو مقولۀ کریمانه الزم است

یعملُ علی کلٌّ »رآن که می فرماید 9 ، مورد توجه قرار داد. برای این مدعا دالیلی می توان ذکر کرد؛ از جمله آیۀ شریفۀ ق« صفات 

هرکس براساس شاکله )ویژگی های شخصیتی( خویش رفتار می کند.با این بیان، رفتار ها منبعث از صفات شخصیتی « 9 شاکلَته

مبادی عملی »است که فرد واجد آنهاست. این صفات در نهج البالغه به خوبی بیان شده است. این صفات ، که از آن به عنوان 

یاد می شود، عمدتاً عبارت اند از9 سعۀ صدر، صداقت، تقو ا. آنچه از همه مهم تر و به این سبک رهبری نزدیک تر « هبری کریمانهر

 (.1999311است سعۀ صدر است )آقاپیروز،

 ( اهداف و ارز شهای مشترک2-ب

 راهنمای این موارد .میکند القاء به افرادش سازمان یک که مهم اعتقادات یا مالحظه قابل معانی اساسی، ایدههای راهنما، مفاهیم

 ارزش این است؟ کدام سازمان های متعالی ارزش .است غیره و جامعه اهداف، کارکنان، وظایف، انجام به نسبت سازمان جهتگیری

 (9191همکاران، و کند؟)واترمن می تشویق را سرعت و نوآوری سازمانی های ارزش آیا است؟ سازگار رقابتی با الزامات میزان چه ها

هر فرد نظام ارزشی خاصی دارد و برخی از ارزشها را به ارزشهای دیگر ترجیح میدهد.ارزشهای فرد، ناشی از دیدگاه و جهان بینی 

اوست که مذهبی یا غیرمذهبی است. به هرحال، هر کسی دارای ارزشهای خاصی است که براساس آن تفکر و اقدام میکند. رفتار 

 نرمش و مدارا                                شدت عمل
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دی انسان زیربنای تمامی دیگر نمودهای ارزشی در جامعه است. برخی از ارزشهای اسالمی، که بر حسب مورد برای سازمان یا فر

کارکنان و یا هر دو میتوانند بهعنوان ارزش تلقی گردند، به شرح زیر است 9انضباط سازمانی، وجدان کاری، مسئولیت پذیری، تعهد، 

ارکت در تصمیم گیری، صداقت و راستگویی، وقت شناسی، برخورد و رفتار مناسب، توجه به عدالت سازمانی، حس همکاری، مش

کیفیت، توجه به کمّیت، کارایی، شناخت هدف، توجه به نیروی الیزال الهی، کار گروهی، صبر و شکیبایی، امنیت شغلی، روحیه 

عایت حقوق دیگران، عزت نفس و... .نگاه اسالم به انسان خوب، احساس تعلق، رضایت شغلی، اطاعت الهی، امانتداری، تقوای الهی، ر

از جهات آفرینش، هدف از زندگی، طبیعت انسانی، جایگاه انسان در پهنه هستی، با نگاه سایر اندیشمندان غیردینی کامالً متفاوت 

بود. با عنایت به این موضوع، که است. براساس این تفاوتها، نظام ارزشی اسالم کامالً متمایز از نظام ارزشی سایر جوامع خواهد 

مدیریت دانشی میان رشته ای است که خود مستقیماً از انسان بحث نمیکند، بلکه از دستاوردهای علوم انسانی دیگر بهره میگیرد، 

بر روشن است که نوع انسانشناسی مکاتب، تأثیری غیرمستقیم اما اساسی بر نوع مدیریت سازمان و متعاقباً نظام ارزشی حاکم 

سازمان دارد. انسان شناسی اسالمی، هدف از زندگی انسان را دستیابی به کمال و قرب الهی میداند و متعاقباً نظام ارزشی سازمانی 

در جوامع اسالمی نیز هدف سازمان را ورای سود و رفاه مادی میداند. حال آنکه نظام مدیریتی غرب، یگانه محرك انسان را حوائج 

نسان در این نگاه، نظیر ماشینی است که برای کسب سود و تولید بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین، با مادی او میداند و ا

توجه به نگاه متفاوت این دو نظام، تفاوت در ابعاد مختلف مدیریتی و نظام ارزشی مشهود در سازمانهای این جوامع است)واثق 

انشناسی هر مکتب، از مبانی فکری اساسی مدیریت در آن جوامع است و با عنایت به (. در نهایت،میتوان گفت9 انس10،9311غزنوی9

جایگاه متعالی انسان در نظام ارزشی اسالم، سبک مدیریتی برگرفته از آن نیز سبکی مترقی و مطابق با فطرت کمالجوی انسان 

 خواهد بود.

 ( کارکنان3-ب

 شکل دهی انسانی،روش منابع نحوه مدیریت کاری؛ زمینه های یا کارکردی اصول تحصیالت، لحاظ از سازمان افراد مشخصه های

 سازی توانمند های روش است؟ آینده شغلی چگونه و شغلی مسیر ارتقاء کدامند؟ و انتخاب معیارهای نیرو؛ جذب در پایه ارزشهای

 (.9191همکاران، و )واترمن... و انگیزش سیستم ، آنها میزان اثربخشی و کارکنان
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 اسالمی انسانی منابع ( مدیریت1-3-ب

 تعالی ارزشهای و رشد نیز اساسی هدف و است انسان اسالم، در مدیریت میداند. محور بشر سعادت برای راهی را مذهب اسالم

 رویکرد .است کرده بیان زمینه این در را اصولی و است کرده تأکید منابع انسانی مدیریت اهمیت بر کریم اوست. قرآن معنوی

 مدیریت و انسانی مدیریت منابع افراد، روابط بر را بزرگی اثر برمیگیرد. اسالم در را انسانی منابع مفهوم مدیریت اسالمی مدیریت

 است. اکثر تئوریهای شریعت و قرآن براساس افراد هماهنگی فعالیتهای فرایند اسالمی انسانی منابع مدیریت اسالم در .دارد سازمانی

 است عبارت اسالمی انسانی منابع مدیریت هستند. مشخصه های ناموفق واقعی کارکنان، نیازهای ارضای عدم دلیل به غربی مدیریت

 اسالمی ارزشهای و رفتار راهنمای .3، بودن، تکنیکی و دانشی .3 تئوری، جنبه از بودن .کامل1شریعت، و قرآن از گرفته نشأت .9 :از

 را انسانی منابع مدیریت بر اسالم اثر (،3شماره) (. شکل7199391عملی)بهشتی فر و نکویی مقدم، و تئوری مباحث گرفتن دربر .0 و

 اثر اسالم بر مدیریت منابع انسانی -(3شکل شماره ).                                   میدهد نشان

 

 

 

 

 

 

(Tayeb:73317991) 

باشد، اهمیت بسیار حکومت اسالمی در شکل صحیح آن که نمونه بارزش حکومت پیامبر اسالم )ص( و امیرالمومنین علی)ع( می

زیادی برای منابع انسانی قائل بوده و همواره فرمانداران و فرماندهان خویش را نسبت به ضرورت توجه به این سرمایه بزرگ توصیه 

به جرأت می توان گفت در طول تاریخ و در بین حکومتهای مختلفی که براین کره خاکی وجود داشته است، هیچ کدام  نموده است.

های روشنفکر غرب زده که خواستار جدایی باشد و برخالف برداشت گروههای اسالمی فوق نمیاز این حیث قابل مقایسه با حکومت

احکام و و به دو به یکدیگر در صورتی که استفاده ابزاری از دین به عمل نیاید دین از حکومت و سیاست هستند، همبستگی این 

 اسالم

 سیستم قانونی فرهنگ سیاسی فرهنگ ملی

 سازمان ها

 مدیریت منابع انسانی
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قوانین ناب اسالمی در همه شئون کشور داری، توجه شود، باعث خواهد شد منابع دینی به عنوان پشتوانه حکومتها در جهت اجرای 

 عبارتند از 9 اصول این است، اصولی بر مبتنی انسانی منابع مدیریت استراتژیهای اسالم عدالت و مردم ساالری درآیند. در

 ( عدالت در برخورد با کارکنان1-3-ب

انسان ها بیشتر عمر خود را در نهادهای اجتماعی به سر می برند و در ازای آن، نهادهای اجتماعی به افراد مزایای گوناگونی ارائه 

جوالن زور و ستم و غارت و چپاول می می دهند. اگر عدالت نباشد، جامعه و دستگاه های اداری آن عرصۀ 

که حق ملّتى »امام علی )ع( به مالک اشتر می فرماید بارها از رسول خدا)ص( شنیدم که می فرمود9(.Khanifar,15777197شود)

اندیشه و سیرة از مهم ترین اصول ادارة امور در «ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه اى باز نستاند ، رستگار نخواهد شد.

مدیریتی امام علی اصل عدالت است  که معیار همه چیز است و جز بدان نمی توان به اهداف دولت اسالمی و فراهم کردن زمینۀ 

تعالی فرد و جامعه دست یافت. عدالت تنها یک امر پسندیدة اخالقی نیست، بلکه مهم ترین اصل مدیریت اجتماعی است  تا جایی 

ب شهید راه عدالت شد و پایبندی او به اصل عدالت در مدیریت و حکومت ، اسباب آن همه مخالفت با وی و که علی بن ابی طال

 .(9799397دولتش شد)مختاری پور و سیادت،

 ( بهبود وضعیت معیشتی کارکنان2-3-ب

عی و سازمانی تلقی کرد. به همین با توجه به اهتمام اسالم به بعد مادی انسان می توان فقر مادی ر ا زمینۀ بسیاری از مفاسد اجتما

دلیل یکی از راه های جلوگیری از فساد اداری که در منابع دینی فراوان بر آن تأکید شده، تأمین معیشت کارکنان و مدیران دولتی 

نان بده؛ در سیرة مدیریتی علی)ع( نیز به این مهم توجه شده است. آن حضرت به مالک می فرمایند9 آن گاه حقوق کافی به آ. است 

زیرا این کار آنها را در اصالح خویشتن تقویت می کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنهاست، بی نیاز می سازد و حجتی بر 

 (.03آنهاست ، اگر از دستورهای تو سرپیچی یا در امانت تو خیانت کنند)نهج البالغه،نامه 

 ( رعایت شایسته ساالری3-3-ب

ن باید مدیران و کارکنان از توانایی و شرایط الزم برای انجام دادن کارها برخوردار باشند. این شرایط و برای تحقق اهداف سازما

ویژگی ها شامل مهارت ها ، دانش ، و اعتقادات و باورهای کارکنان می شود. اگر افراد ناالیق ادارة امور را به دست بگیرند ، اهداف 

سازمان نیز تهدید خواهد شد . از دیدگاه اسالم زمامداران امانت داران مردم اند و از  سازمان محقق نمی شود و سالمت و کارایی
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مصادیق مهم امانت داری این است که کارها به کاردانان و شایستگان سپرده شود که درغیر این صورت باب همۀ ستم ها گشوده 

به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به خداوند 9 » می شود . خدای متعال فرمان داده است که امانت ها به اهلش سپرده شود

 (  09) نساء9 «.صاحبانش بدهید و هنگامى که میان مردم داورى مى کنید، به عدالت داورى کنید

 ( مهارت ها4-ب

 میکند؟ حفظ را خود متمایز چگونه ویژگیهای میدهد؟ انجام همه از بهتر را کاری چه سازمان چیست؟ سازمان متمایز ویژگیهای

 و است؟)واترمن محوری های شایستگی کدام نیازمند سازمان چیست؟ رقابت پذیری برای سازمان نیاز مورد ویژه های قابلیت

(.در این جا برای شناخت ویژگی های متمایز سازمان اسالمی به معرفی انواع سازمان اسالمی به همراه ویژگی های 9191همکاران،

 م9منحصر به فرد آنها می پردازی

 ( سازمان آخرت گرا1-4-ب

 بند قید و از را خود گرا آخرت سازمان در ذینفعان .میکند استفاده مسافر استعاره از گرایی آخرت ضرورت تبیین برای علی)ع( امام

 منزلگاه به نموده اند، ترسیم خود برای الهی تعالیم اساس بر که روشنی هدف با و سازند می آزاد مادی های چالش و ها محدودیت

 روند می سازمانی و زندگی فردی در رو پیش مشکالت و مسائل استقبال به کامل آمادگی با روانی و روحی نظر از اندیشند می ابدی

سازند)نهج البالغه9  فراهم خود برای آخرت بیشتری های سرمایه تا میکنند تحمل خاطر طیب با را مادی غیر و مادی های هزینه و

 های بارفتار تا بیابند را نیازندی یا کمک محتاج تا هستند فرصتی مترصد کارکنان و مدیران گرا آخرت سازمان یک در.(39نامه 

هیچ  بدون جامعه و سازمان محیط در همکاران روانی و معیشتی کاری، مشکالت حل به نسبت دوستی نوع و همکاری مبتنی بر

 اسالم .باشیم شاهد باید را رفاقتی و جهادی ایثارگرانه، فرهنگ فضایی چنین در .آورند عمل به مقتضی اقدام مادی چشمداشت

 می زندگی دنیایی های مسئولیت و زندگی متن از آخرت راه اسالم، نظر از .است داده قرار گرایی زندگی متن در را گرایی اخرت

 آسایش و رفاه هدفش که گرا دنیا سازمان خالف بر و اندیشند اخروی می سعادت به ارکان تمامی گرا آخرت سازمان در .گذرد

 برای ای توشه تا میکند سعی خود ای پسندانه خدا اقدامات با و خرد جان می به را سازمانی مشکالت و مسائل بسا ای است، دنیایی

 سازد، می جهت هم و همراستا گرا آخرت سازمان در کارکنان( را و مدیران گانه)سازمان سه اهداف که عنصری .برگیرد خود آخرت

 شود داده نشان تا شوند می ذکر هم کنار در معموال صالح عمل و ایمان کریم، قران (.در9137 9313است) ممتاز و پرچ، الهی تقوای

 .(10و3یابند)سوره بقره9 تبلور انسان کردار در باید هستند و هم ملزوم و الزم آنها که
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 ( سازمان ارزش محور2-4-ب

 ویژگی های سازمان ارزش محور عبارتند از 9    

 است انسان نفس کمال در آن تاثیر کار، ارزش مالك. 

 داشت خواهد را تاثیر ترین عالی باشد، داشته انسان کمال باالترین در را تاثیر بیشترین که کاری هر. 

 بود خواهد ها رذیلت بدترین و ها ارزش ترین پست باشد، داشته خدا از انسان شدن دور در را تاثیر بیشترین که هرکاری. 

 ارزش بی نقطه آن باشد، قطب دو هر به متساوی نسبتش که شود فرض ای نقطه اگر الذکر فوق قطب دو بین در 

 .خواهدبود

 کار شکل تابع هم و است نیت تابع هم زوال در اخالقی های ارزش. 

 در تام بطورحقیقی تاثیر که افعالی یعنی .نیست اعتبار قابل اسالمی دیدگاه از آن از کمتر که دارد نصاب حد یک ها ارزش 

 باشد)فروزنده دهکردی،(.  شرایط دارای که است افعالی دارد، انسان کمال

 ( سازمان توحید محور3-3-ب

اصول گری، گرایی، اسوهشود و اصل آخرتسازمان توحیدی یا موحد، سازمانی است که تجلی اصل عدالت در آن به وضوح دیده می

ترین اصل توحید است و توحید ییدین نیز در آن متجلی و قابل رؤیت است.اگر بخواهیم عدالت به بهترین شکل اجرا شود، مبنا

. خصوصیات و ویژگی های سازمان توحید محور به شرح البالغه معرفی شده استمبنای برقراری استمرار و مفهوم عدالت در نهج

 ذیل می باشد 9

 رای نظمی است که همگان در برابر آن شان و مرتبه ای یکسان دارند. سازمان توحیدی سازمان عدل سازمان موحد دا

 است و تداعی گر زیبایی وحدت مدار خلقت است.

  رساند. فردی که در این سازمان می   سازمان توحیدی به تلقین تواضع ناشی از حقارت انسان در پیشگاه خداوند کمک

ذیرش غرور یا حقارت را شرك آمیز تلقی می کند و از هر دو میگریزد تا عزت بندگی خالص فعالیت می کند، همواره پ

 .خدا را در یابد

  در سازمان توحیدی مدیران از خودستایی و خود بزرگ بینی می پرهیزند، در چنین سازمانی، مدیر محدود به قانون است

 تان نیز کامال در حریم قانون و فقط در چارچوب آن می تواند فرمان بدهد و فرمانبری فرودس

 .صورت می پذیرد
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 در سازمان توحیدی هیچ چیز در وجود هستی اثر گذار تلقی نمی شود جز امر خداوند یکتا. 

  شود که هیچ کس عالم مطلق می   درنگاه سازمان توحیدی به سلسله مراتب اقتدار و قدرت در سازمان، چنین تاکید

سوره مبارك اسراء، به انسان ها جز علم اندکی داده نشده است. یعنی  90نیست، به جز ذات حق تعالی و بر اساس آیه 

 (. 9313مجموعه انسان ها در نهایت، علم اندکی در اختیار خواهند داشت)پورعزت،

 ( سازمان اسوه4-4-ب

          9 سازمان اسوه دارای خصوصیانی به شرح ذیل می باشد 

  سازمان اسوه، سازمانی حکمت گرا، رحمت گستر، مقاوم و مسئول است. سازمانی با ویژگی هایی ازجمله ، حافظ محیط

 زیست و هادی آحاد جامعه و سبقت گیرنده در توسعه و خیر و نیکی.

 ر و قاطع و مقاوم می باشد. برنامه های خود را به طور مستدل،در جهت سازمان اسوه، سازمانی است که، حکمت گست

 اهدافی سالم تدوین می نماید و در مسیر نیل به آنها استقامت می ورزد و در برابر نامالیمات، پایداری پیشه می کند.

 منزلت درآن بر حسب  سازمان اسوه، سازمانی است که، کانون مهرورزی، و برادری و روابط سالم اجتماعی است. عزت و

 مراتب شایستگی خلق و خو و رفتار و کردار پسندیده تعیین می شود.

  سازمان اسوه، سازمانی کم مصرف و پربازده است و همه مومنان و کارکنانی که در آن کار می کنند نیزچنین اند. سازمان

 & Barnineدنیا می اندیشد)اسوه، سازمانی است که به مسئولیتی واالتر و منزلتی باالتر از سود جویی 

Polard,11999939.) 

 ( سازمان هادی5-4-ب

  در سازمان هادی، رهبر پیشرو سایرین است و باید به آنچه می گوید عمل کند. در سازمان هادی، رهبر باید همه

سته بماند. از رفتارهایش هدایتگر و اطمینان بخش و موجد ایمان در میان مردم باشد و از هرگونه ابهام و انحراف پیرا

سوی دیگر همه مردم باید تالش کنند تا در برابر رفتارهای خود توجیهی داشته باشند، زیرا هیچ کس در برابر عواقب 

گمراه سازی و انحراف دیگران مصون نیست. همچنین رهبر باید از حیث شجاعت و دالوری، الگوی سایر مردم 

نهج البالغه آمده است9 هرگاه آتش  1امبر)ص( می باشد که در خطبه باشد.)بهترین اسوه و الگوی پیشروی و شجاعت پی

جنگ شعله می کشید، ما به رسول خدا )ص( پناه می بردیم که در آن هنگام، کسی از ما از پیامبر)ص( به دشمن 

  نزدیکتر نبود(.
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 عدالت،زهدو مناعت ، رهبر در درون سازمان هادی، دارای ویژگی هایی چون، جدیت در هدایت، حکمت، شجاعت، تواضع

 طبع، دور اندیشی و تدبیر و توکل، استقامت می باشد ، که اگر در شرایط احراز مشاغل حساس 

 ،(.9139 9313نهادینه شوند، زمینه توسعه یک سیستم شایسته ساالر فنی و اخالقی را فراهم می آورند)ممتاز و پرچ 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات :

های بارز تمدن بشری است. به این ترتیب و باتوجه به عوامل و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصههای اجتماعی ظهور سازمان

شود. بدیهی است ها افزوده میها و نیازهای خاص هر جامعه، هر روز برتکامل و توسعه این سازمانگوناگون مکانی و زمانی و ویژگی

باید توجه داشت شیوه  .و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده

 پیاده جامعه ای دارد که سازمان در آن به فعالیت می پردازد.برایبستگی به ساخت فرهنگی  سازمانیرهبری ومدیریت در هر 

 دینی، های آموزه در شده اثبات ضهای و فر اسالمی نگرش از استفاده با تا است الزم ها سازمان در اسالمی مدیریت نظام سازی

 برای طلبی کمال شوند. در کشور عزیزمان ایران،محور بررسی مختلف های در مکتب مدیریت های تئوری ویژه به مدیریت، مبانی

های  تعریف تواند می الوجود واجب به تقرب برای الهی رضایت گذاری هدف نیز و های اسالمی ارزش راستای در سازمان کارکنان

همانطور که در مقدمه اشاره شد، شیوه رهبری و مدیریت تابعی از  .کند ارائه مدیریت علم خاص های نگرش از یک هر برای جدیدی

های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه )تمدن( است و بدیهی است چگونگی ماهیت عناصر تشکیل دهنده یک جامعه، خود ارزش

 .کندص مدیریت را اقتضا مینوع خاصی از نظام ارزشی و شیوه خا

اسالمی تدوین گردد.  سازمان هایبا عنایت به تفاوت ماهوی نظام ارزشی در اسالم، الزم است تا شیوه رهبری و مدیریت خاص در 

های این شاخه از علم رسد الزم است تا یک تغییر رویکردی در مطالعات و نظریه پردازیبرای دستیابی به این مهم به نظر می

های مدیریت اسالمی را که در این مقاله از آنها به ت گیرد و اندیشمندان و صاحبنظران با نگاه جامع و سیستمی، تمام جنبهصور

های حاصل از آن ها و تئورییاد شده است، در تعامل با یکدیگر مدنظر قرار دهند تا خروجی سازمانافزاری افزاری و نرمابعاد سخت

 .آورده اند دست به ابعاد این بین تناسبی اثربخش، و موفق . سازمانهایهای اسالمی قابل اجرا باشدبه صورت کاربردی در دولت

 برخوردار ورقابت پذیری بقاء برای ضروری های ویژگی از هفتگانه عناصر این از کدام هر اوالَ که است موفق سازمانی سازمان یک

 ابعاد بقیه بر کند تغییر ابعاد از یکی باشد اگر حاکم بر بافت سازنده جامعه برقرارآنهاو ارزش های  بین مناسبی افزائی هم باشد ثانیاَ

 و سازگاری تغییر های برنامه اجرای برای نرم عناصر وهم سخت عناصر هم که است این حائز اهمیت نکته میگذارد. باشد تأثیر نیز
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 نرم .ابعاد باشد می سخت عوامل از تر بسیار پررنگ کنونی بازارهای فرارقابتی شرایط در افزاری نرم عوامل نقش لکن هستند مهم

 فرهنگ روی بر میتوانند سختی به جدید و استراتژیهای ساختارها که چرا شوند موفق تغییر فرایند ایجاد عدم یا ایجاد باعث میتوانند

تواند اسالمی واجد خصوصیات و ویژگیهایی است که میپیاده شوند.نکته ی پایانی این است که مدیریت  و بنا نامتناسب ارزشهای و

های به کارگرفته شده توسط ها، نظرها و شیوهدر موفقیت سازمانها نقش اساسی ایفا نماید، این ویژگی ها در بطن دستورها، توصیه

کردن آنها در سازمانها، نیاز پیشوایان دین حضور و وجود عینی داشته است، ولی برای استفاده از آن در سطوح سازمانی و کاربردی 

نظران و عالمان مدیریت و تحقیق پژوهش مستمر در این جهت دارد.از بینی صاحببه کار پیشگامانه و دور از هراس و خود کم

آنجایی که اسالمی کردن سازمان ها مبحثی نو و تازه تلقی می شود لذا در راستای پیاده سازی هر چه بهتر آن ، بر اساس مطالعات 

 انجام گرفته، پیشنهادات ذیل ارائه می گردد 9

 در توسعه حال در جوامع از بسیاری مانند ما، ی جامعه رسدمی نظر ایجاد و توسعه خودباوری در مدیران و کارکنان ؛ به (9

 به نیاز زمینه هر در باوری خود به رسیدن و ناتوانی باور از رهایی. دارد اتکایی خود و باوری خود به نیاز زیادی هایزمینه

 و دانشگاهیان تالش با و است صادق امر این نیز مدیریت زمینه در. دارد موضوع آن به عالم و نستوه شجاع، پیشگامانی

 نظر به. است شدن هموار حال در راه این دارند، دستی نیز مدیریت در که اسالمی علوم به آشنایان نیز و متخصصین

 شود . مسیر این طی مانع نباید …و هدف داشتن قرار دست دور در انتقادها، موانع، از هراس مسیر، این در رسدمی

 اعتقادی به کاربردی کردن آنعدم اشنایی مدیران و مردم با قابلیت های مدیریت اسالمی و بی (1

غربی، های مدیریت در جوامعی مانند ایران به مکاتب مدیریت نظران زمینهای از صاحبدر کنار شیفتگی بخش عمده

مدیریت اسالمی نیز در جامعه ایران اسالمی تا حدود زیادی مجهور و ناآشنا و غریب مانده است و این امر موجب شده 

های مدیریت غربی، گستردگی و عمق بیشتری بیابد. این امر علیرغم وجود منابع غنی و پشتوانه است که چیرگی نظریه

المی است که به یمن سال های پر بار صدر اسالم و سال های پس از قابل توجه نظری در مورد مدیریت در جامعه اس

 .پیروزی انقالب اسالمی به رهبری مدبرانه ی امام راحل )ره( به منصفه ظهور رسیده است

؛ در مورد مدیریت در جامعه اسالمی، به دلیل اهمیت های نظری در مورد مدیریت اسالمی در سطح سازمانزمینه ایجاد (3

بری )و مدیریت( و چگونگی رابطه میان رهبرا ن و مدیران با پیروان و سایر افراد جامعه منابع زیادی ) در خاص مقوله ره

توان از آنها چگونگی رفتار رهبران را با مردم و پیروان استنتاج و استخراج .( وجود دارد که می…قرآن، روایات، احادیث و

در سطح سازمان و نیز مدیریت اسالمی در سطوح سازمانی منابع  کرد، ولی در مورد چگونگی رفتار مدیران و رهبران

رسد تازگی بحث در کشور، کمبود منابع وجود نوعی ابهام در معنا و مفهوم مدیریت به نظر می.چندانی وجود ندارد
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اسالمی و اهداف آن از جمله دالیلی است که موجب شده است محققین و صاحب نظران مدیریت به مقوله مدیریت 

 .سالمی در سطوح سازمانی توجه کمتری بنمایند. این امر خود موجه تشدید کمبود منابع در این زمین شده استا

مدیریت اسالمی ارایه تعاریف مشخص و تبیین دقیق تر محدوده و مرزهای سازمان اسالمی؛یکی از مباحث مهم در زمینه  (3

« مدیریت بودن»و وظایف آن است مدیریت اسالمی به اعتبار ها، ابزار ،تبیین دقیق تر مفهوم، دورنما، اهداف، برنامه

دهد های ارزشی اجازه میامر همان تکنیکها و روشهای مدیریت غربی را تا جایی که محدودهبدایت  تواند و باید درمی

شور ما . ک…اتخاذ کرده و به بومی کردن و هماهنگ کردن آن با شرایط ارزشی ،اجتماعی ، فرهنگی، محیطی، تاریخی و

خامنه ای )دامه ظله( }در مقوله ی نهضت نرم  …بپردازند. )موضوعی که بارها توسط مقام عظمای والیت، حضرت آیه ا

 . افزاری و بومی سازی دانش ها { به آن اشاره شده است

 : مراجع

 (،9311اسماعیلی زاده،عباس و محدثی فر،مهناز،)" گیری مدیران از منظر توکل و تأثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم

 .11-03،صفحات999،مشکوة،شماره"قرآن

 (،9399آقا پیروز، علی و دیگران،)"چاپ ششم، قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه."مدیریت در اسالم، 

 ،(،فصلنامه اسالم و پژوهش های مدیریتی، سال اول، شماره سوم، 9311،)"رهبری در مدیریت اسالمی"آقاپیروز،علی

 .19-993صفحات 

 اخالق فصلنامه (،9391شغلی کارکنان،،) رضایت با مدیران اخالقی رفتار رابطه "تی فر ،ملیکه و نکویی مقدم،محمود،بهش 

 .37-73(،1،)0فناوری، و علوم در

 ،از روشنای عشق تا تجلی »جشنواره شیراز، (،9313،)"البالغهمدل سازمان توحیدی در نهج"پور عزت ، علی اصغر

 .«والیت

 319و  317(،ماهنامه پاسدار اسالم ، شماره های 9399،)"اهمیت و فوائد برنامه ریزی در اسالم"، حسینی،سید جواد ،

 .11-17صفحات

 ، ..(، مجله اقتصاد و مدیریت 9399،)"عقالیی –تصمیم گیری در مدیریت اسالمی9الگوی تصمیم گیری الهی "جاسبی،عبدا

 .0 -13،صفحات10و 13، شماره
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