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، بر مدیر جامعه اسالمی، پیامبر اعظم قرآن کریم آیات :چکيده

وآله، نازل گردیده که خود اقدام به تشکیل حکومت و اداره علیهاهللصلی

آن به مدت ده سال نموده و در تمام آنات و لحظات و مشکالت، عنایات 

تداوم از آنجایی که  .است گشای وی بودههای وحیانی راه و راهنمایی

مستلزم ایجاد خالقیت  محیطی تغییرات با هماهنگی و هانحیات سازما

 هایپیشرفت  ها،ی رقابت میان سازماندامنه گسترش در سازمان است.

 فرآیندهای و محصوالت ابداع و پژوهش در سرعت اطالعات، تکنولوژی

 کارها، و کسب شدن جهانی ،دانش مدیریت های پیشرفت  جدید،

اجتماعی همگی مدیران و کارکنان سازمان را  و اقتصادی محیط تحوالت

در این  .نمایدو اجرای آنها در قالب نوآوری می ملزم به داشتن خالقیت

نی در خالقیت مدیران نیز آیات قرآ بین نیاز است ضرورت نقش دین و

این است تا با مراجعه در این پژوهش تالش بر مورد بررسی قرار بگیرد. 

دستورات و ارشادات آن منشور ربّانی که نگاهی به  ،به تفسیر قرآن کریم

ای آیات، نکتهبررسی شود. همچنین این دارد،  خالق حوزه علوم مدیریتی

به عنوان یک اصل هدایتگر  که داردبیان میخالق پیرامون علم مدیریت 

 .گیردیدر علم مدیریت اسالمی مورد استفاده قرار م

 نوآوریآیات قرآنی، مشورت، مدیران خالق،  :يديکل واژگان
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 مقدمه

ها و ها، روشاست که با استفاده از استراتژی هاهای مدیریت در سازمانبخش و اجزا ترینمهم از یکی خالقیت، مدیریت          

خالقیت  های آموزشتی، نظیر مدیریت کیفیت فراگیر، نظام مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادات سازمانی، برنامههکارهای مدیریرا

همچنین یک مدیر خالق و تیزهوش اصل مشورت در سازمان را نماید. منابع انسانی را فعال و شکوفا میو .... خالقیت و نوآوری 

سی جمهوری اسالمی نیز از جایگاهی واال برخوردار است، به طوری که طبق اصل مشورت در قانون اساشمرد. همانطور که مهم می

های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص تعیین سیاست"یکصد و دهم، نخستین وظیفه رهبری، 

ورتی، مانند مجلس شورای اسالمی، است. بسیاری از امور سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور، از طریق مجالس مش "مصلحت نظام

، رسد و مبنای آنروستایی، به سامان نمی و شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای شهر

 است. شده دانسته "األمر فی شاورهم و" و "بینهم شوری أمرهم و"چنان که در اصل هفتم آمده، فرمان قرآن کریم 

 به چیز همه به کردن نگاه یعنی دهیم،می انجام کارهایی که تک تک برای نوآورانه و آمیز تخیل راهکارهای یافتن یعنی خالقیت

 (. 5002، 1هستی )کاولی عالم کل باالبردن امید به است، نداشته وجود تاکنون چیزی که آوردن وجود به برای فرصتی چشم

 باورهاي دینیاستراتژیهاي مدیریتی موثر در خالقيت 

ها و راهکارهای ها، روشاست که با استفاده از استراتژی هاهای مدیریت در سازمانبخش و اجزا ترینمهم از یکی خالقیت، مدیریت 

.. خالقیت های آموزش خالقیت و ..مدیریتی، نظیر مدیریت کیفیت فراگیر، نظام مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادات سازمانی، برنامه

 نماید. منابع انسانی را فعال و شکوفا میری و نوآو

ی و افزایش کیفیت و ارتقای مستمر، تاکید های دینی که بر فرآیند دائمدر قالب پرداختن به آموزه عالوهیر نظام مدیریت فراگ

 : (49،الهام ملکی)باشد که عبارتند ازنماید، به شش اصل اساسی استوار میمی

 گیرنده بریاد تمرکز-

 ( عملیاتی)  فراگرد بر تمرکز-

  بازرسی جای به پیشگیری-

 کار نیروی تخصص و مهارت کردن بسیج-

  اطالعات پایه بر گیری تصمیم-

  بازخورد-

 

 

 

                                                           
1 -Cowley 
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 خالقيّات در آموزه هاي دینی

 هاانتخاب براقدامات، حاکم که دارد اشاره اقداماتی و باورها هنجارها، ها،ارزش از ای مجموعه به سازمان یک ارزشی و اخالقی فضای

 (68،پاریزی ).ها و اخالقیات داردارتباط مستقیم و نزدیکی با ارزش «فرهنگ سازمانی »، رنظ این از. است سازمان تصمیمات و

 :محدود کرد رسد بتوان مهمترین ارزش های اخالقی سازمانی را به چهار ارزش زیردر مجموع به نظر می

 کردن همه جزئیات اطالع  منتشر و ریختن فرو معنی به نه اما است، شفافیت معنای به: صداقت     .1

 انون،ق مقابل در شناسی وظیفه مثالً)  گیردمی قرار وفاداری مقابل نقطه در گاهی اما است، وفاداری معنی به: شناسی وظیفه     .5

 (باشد سازمان به وفاداری خالف ظاهراً اگر حتی جامعه یا مشتری

 با تاکید بر استاندارد های باال اما است، تنّوع به حساسیت: توجه و احترام     .3

 که کسانی مورد در(  تشویق مثالً)  متفاوت رفتار قید با اما است، همه با یکسان و مشابه رفتار معنی به: عدالت و انصاف     .9

 .دارند تقدیر قابل و شایسته عملکردهای

 .روان بيشتري دارندافراد داراي اعتقادات مذهبی سالمت 

 :(45،رمضانی زین آباددارد ) فرد روان  ویت بر سالمتمعن و باوریدین تاثیر  های عملیشیوه

 .تقویت اعتقادات مذهبی و مدیریت زمان و پایبندی به وظایف1

 پرورش حس محبت .مذهب و5

 گذاری استدالل عقالنی و منطقی در فرد.مذهب و پایه3

 هیجانات .باورهای دینی و تخلیه9

 .مذهب و پرورش صداقت در رفتار2

 .مذهب و داشتن هدف در زندگی8

 رامش خاطرآ.مذهب و ایجاد حس امنیت و 6

 پژوهش و بررسی در تفسير آیات قرآنی

حال آنکه رویکرد رجوع به . "چگونه مدیریت کنیم؟"این پژوهش با مد نظر قرار دادن این رویکرد، از قرآن کریم پرسیده است: 

ا و تواند راهگشبرای دانستن آنچه در مورد تاریخ و سرنوشت مدیران بشری و شرایط و شئون رهبری بیان داشته است، میآیات 

گیرد، بلکه هر آنچه در اداره سازنده باشد، زیرا این نگاه، در چارچوبهای تعریف شده و ساختار یافته علم مدیریت صورت نمی

گیرد، یعنی به تک تک آیات به مثابه راهنمای هدایت مراجعه توجه و استفاده قرار می مجموعه اسالمی الزم و کافی است، مورد

دارد، آن نکته به عنوان یک اصل هدایتگر در علم مدیریت اسالمی مورد ای پیرامون علم مدیریت بیان میشود و اگر آیات، نکتهمی

 )قرائتی(.گیرداستفاده قرار می

 



 739-138، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

147 
 

 علم و توانایی، شفاف سازي-1

     (742قالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ... )بقره،  

قوم بنی اسرائيل به پيامبرشان گفتند: فرمانده اي براي ما مشخص کن تا به جنگ حاکم ستمگر برویم. پيامبرشان 

 وان علمی و جسمی الزم براي این مسؤوليت را دارد.گفت: خداوند، طالوت را به فرماندهی شما برگزید زیرا ت

 .قدرت علمی و توانایی جسمی برای انجام مأموریت، دو شرط الزم برای مدیران است. 1 

 .داشتن توانایی علمی مهم تر از توانایی جسمی است. )ابتدا کلمه علم آمده سپس جسم(5

 .اعلم بودن، در گزینش مدیران یک اولویت مهم است. 3

 الوتط انتخاب دلیل اسرائیلبنی پیامبر چنانچه)  رهبر و مدیر باید زیر دستان خود را توجیه کند و ابهامات را برطرف سازد.. 9

 .( کرد بیان وضوح به را فرماندهی به

 

 هاي سازمانیرویه-7

 (121الیَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ ال یَهْتَدُونَ )بقره، قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْکانَ آباؤُهُمْ  

گویند: ما از آن راهی که نياکانمان پيروي کردند دست شود: از راه خدا پيروي کنيد، میهنگامی که به آنها گفته می

 فهميدند و به خطا رفته باشند.داریم در حالی که ممکن است گذشتگانشان چيزي نمیبر نمی

ق سازمانی ممکن است نادرست باشد، لذا پیروی از راه و روش و منش مدیران سابق اگر همراه با استدالل و های ساب.رویه2 

 تعقل نباشد، قابل پذیرش نیست.

 

 ارزش و تالش-3

 (134تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما کَسَبَتْ وَ لَکُمْ ما کَسَبْتُمْ ...)بقره،  

باشد و دستاورد شما نيز مربوط به تالش دستاورد آنها مربوط به تالش خودشان میآنها امتی بودند که درگذشتند و 

 خودتان است.

 .معیار ارزش گذاری در موفقیت افراد، میزان تالش آنان است.8 

 

 عدم انهدام منابع-4

 (21الْحَرْثَ...)بقره، قالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ ال ذَلُولٌ تُثيرُ اْالَرْضَ وَ التَسْقِی  

پس از آنکه قوم بنی اسرائيل خطایی مرتکب شدند، خداوند فرمود: باید گاوي را ذبح کنند که مشخصات آن گاو را  

 اینگونه بيان فرمود: گاوي که نه زمين را شخم بزند و نه آن را آبياري کند.

 د منهدم شود. )الذلول ...و ال تسقی(ها، منابع و عناصر فعال تولیدی و اقتصادی نبای.در اجرای طرح7 

 

 پيگيري کارها-5

 (72وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْکِتابَ وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ...)بقره،  

 خداوند به موسی، کتاب تورات عطا فرمود و پس از آن پيامبرانی پشت سر هم فرستاد تا دین الهی را تبليغ کنند.
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ها برای حصول نتیجه نهایی است. )همچنانکه خداوند، الزم در راه رسیدن به موفقیت، پیگیری و تداوم برنامه .یکی از نکات6 

 پیامبران را پشت سر هم برای دعوت مردم فرستاده است.(

 

 لياقت، مالك ارتقا-6

 (34وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا ِالدَمَ ... )بقره،  

 .کنند سجده آدم بر نمودیم امربه مالئکه 

کردند، باید برای انسان تازه به دوران رسیده، ها خداوند را عبادت می.لیاقت از سابقه مهمتر است. )فرشتگان قدیمی که سال4 

 اما الیق، سجده کنند.( ارتقای سازمانی نیز باید بر مبنای شایستگی و لیاقت باشد و سابقه داشتن، کافی نیست.

 

 تهدیدهاشناخت -2

 ( 57مِنْهُمُ الْکُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصاري إِلَی اللّهِ ... )آل عمران،  فَلَمّا أَحَسَّ عيسی 

 کنند.ورزند، گفت: چه کسانی مرا در راه خدا یاري میهنگامی که عيسی احساس کرد اطرافيانش کفر می

 ی رهبری است..هوشیاری در شناخت افکار و عقاید و تهدیدها، یکی از شروط اساس10 

 .شناخت نیروهای وفادار و سازماندهی و تمرکز آنان، برای اداره جامعه و ادامة حرکت ضروری است. 11

 

 پيگيري تا حصول نتيجه-7

 (25مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ الیُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِالّمادُمْتَ عَلَيْهِ قائِمًا...)آل عمران،  

راي که بگرداند، مگر آن)یهودیان( کسانی هستند که اگر به او دیناري بدهی آن را به تو برنمیبعضی از اهل کتاب 

 مطالبة آن دائماً باالي سر او بایستی.

که خداوند وصول مطالبات را به پیگیری مستمر منوط .پیگیری برای رسیدن به نتیجه، اصلی مهم در مدیریت است، چنان15 

 داند.می

  
 

 تالش-9

 (136عمران، )آل نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلينَوَ  

 و چه نيکوست پاداش اهل عمل.

توان به چیزی دست یافت، کار و عمل و سخت کوشی است که شیرینی موفقیت را به کام انسان .با شعار و آرزو نمی13 

 نشاند.می
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 تقویت روحيه، بررسی عوامل شکست-11

 (139عمران، أَنْتُمُ اْالعْلَوْنَ ... )آلوَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ  

فرماید: سستی نکنيد و غمگين نباشيد که شما پس از شکست در جنگ احد، خداوند خطاب به مسلمانان می

 برترید.

 ای برای رسیدن به موفقیت و پیروزی است..شکست موضعی در یک برهه از زمان، نشانه شکست نهایی نیست، بلکه تجربه19 

 ها را تقویت کند. و رهبر باید روحیه.مدیر 12

.در ضمن روحیه دادن باید به عوامل شکست توجه کرد. )چنان که خداوند ضمن تقویت روحیه، فرمود: این بار سستی کردید 18

 و به دستورات خوب عمل نکردید.(

 

 عوامل شکست سازمان-11

 (157عمران، عَصَيْتُمْ ... )آلحَتّی إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِی اْالمْرِ وَ  

فرماید: شما رو به پيروزي بودید تا آنکه سست شدید و در ميانه جنگ خداوند در بيان علل شکست جنگ احد می

 به نزاع بر سر تقسيم غنایم پرداختيد و از دستور پيامبر نافرمانی کردید.

ف، نزاع و اختالفات داخلی و عدم اطاعت از مدیریتی واحد .از جمله عوامل شکست هر سازمان، سستی افراد در انجام وظای17 

 است.

  
 مدیریت بحران-17

 (153عمران، أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ ... )آل إِذْ تُصْعِدُونَ وَ ال تَلْوُونَ عَلی 

را پيامبر شما را ف کردید در حالی کهکردید و به هيچ کس توجه نمیبه یاد بياورید هنگامی که در جنگ احد فرار می

 خواند.می

 های حساس و مشکالت خطرآفرین سازمان، افراد سست و ترسو خود را کنار خواهند کشید..در صحنه16 

های کلیدی را به شود، لذا نباید پستها نمیهای حساس، موجب به حرکت درآمدن ترسوها و سست.دستورات مدیر در لحظه14

 ایشان سپرد.

 تر داشته باشد.شود، مدیر باید حضوری پررنگگر میها جلوهو سختی .آنجا که مشکالت50

  
 هاشناخت ضعف-13

 (165عمران، وَلَمّا أَصابَتْکُمْ مُصيبَةٌ...قُلْتُمْ أَنّی هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِکُمْ... )آل 

از کجاست؟ بگو: آن از سوي هنگامی که مصيبتی )همچون شکست جنگ احد( به شما رسيد، گفتيد: این مصيبت 

 خودتان است.

های سازمانی بود، سپس عوامل خارجی بررسی شود، .در جستجوی عوامل شکست، ابتدا باید به دنبال عوامل داخلی و ضعف51 

 زیرا عوامل داخلی به دست مدیران سازمان قابل کنترل است.
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 علم و حکمت-14

 (73)انعام، إِنَّ رَبَّكَ حَکيمٌ عَليمٌ  

 پروردگارت حکيم و داناست.

 آمده  ر لغت به معنای مربید رب کلمة اینکه به توجه با)   .علم و حکمت، دو شرط الزم برای تدبیر و مدیریت امور است.55 

 .(است

 

 ریزي و اجرابرنامه-15

 (96)انعام،  تَقْدیرُ الْعَزیزِ الْعَليمِ فالِقُ اْإلِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَکَنًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبانًا ذلِكَ 

دم است و شب را مایة آرامش و خورشيد و ماه را وسيله شمارش ایّام قرار داد. این است خداوند، شکافندة سپيده

 ریزيِ خداوندِ قدرتمند و دانا.گيري و برنامهاندازه

 درت دارد، علم برای تدوین برنامه و قدرت برای اجرای نیکوی آن.ها، نیاز به علم و قریزی دقیق و اجرای کامل برنامه.برنامه53 

 

 ریزيبرنامه-16

ف، )اعراءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها ... شَیْ ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصيالً لِکُلّشَیْ وَ کَتَبْنا لَهُ فِی اْاللْواحِ مِنْ کُلّ 

145) 

اح تورات، به موسی در هر موردي پندي دادیم و به او گفتيم: آنها را با قوت اجرا کن و به قوم خود فرمان ده در الو

 که بهترین آنها را انتخاب کنند و اجرا نمایند.

ی، اقتضائریزی باید بهترین روش را انتخاب نمود و آن را با تمام توان انجام داد. گرچه در بعضی شرایط، مدیریت .در برنامه59 

 کند.مفهوم بهترین اقدام را تبیین می

  
 باور اهداف-12

 (157)اعراف، یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ کَلِماتِهِ ...  

 فرماید: پيامبري که به خدا و گفتار او ایمان دارد.خداوند در بيان صفات حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله می

اید از ماموریت سازمان و اهداف سازمانی اطالع کافی داشته و به آن ایمان .شخصی که مدیریت سازمان را برعهده دارد ب52 

 داشته باشد تا بتواند زیردستان را در این راه توجیه، یاری و هدایت کند.

 

 

 پيشرفت اقتصادي-17

 (57قُوَّتِکُمْ...)هود،  وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلىیا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْکُمْ مِدْرارًا  

حضرت هود خطاب به مردم گفت: اي قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد و به سوي او بازگردید و توبه 

 نمایيد تا او از آسمان پی در پی بر شما باران و برکت بفرستد و نيرویی بر نيروي شما بيفزاید.
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های توسعة اقتصادی، دوری از نافرمانی خداوند و جبران گذشته است. تعبیر قرآن که نگاه دینی، یکی از راهبینی و .در جهان58 

تواند اثر معنوی توبه باشد، نظیر نماز باران که راهی برای نزول باران فرماید: )توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا( هم میمی

زیرا اگر مردم به پاکی و صداقت کسی مطمئن شوند، روابط خود را با او توسعه  تواند اثر طبیعی آن باشد،است و هم می

 دهند.می

 

 دانش استراتژیك-19

 (6)یوسف، وَ کَذلِكَ یَجْتَبيكَ رَبُّكَ وَ یُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْویلِ اْألَحادیثِ ...  

 ور را عطا فرمود.خداوند حضرت یوسف را برگزید و به او علم تعبير خواب و آگاهی از انجام ام

های استراتژیک را نباید به هر فردی آموخت، برای در اختیار گذاشتن اطالعات مهم باید افراد را .علوم کلیدی و دانش57 

 گزینش کرد.

 

 ریزي استراتژیكمدیریت بحران، برنامه-71

 (42)یوسف، سُنْبُلِهِ إِالّ قَليالً مِمّا تَأْکُلُونَ قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَأَبًا فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فی  

اش کنار خورید، در خوشهیوسف گفت: هفت سال پی در پی کشت کنيد و آنچه را درو کردید، جز اندکی را که می

 بگذارید.

روج از وضعیت .تشریح وضعیت بحران، از جمله وظایف مهم مدیریت بحران است و ارائة راه حل )طرح و برنامه( برای خ56 

 بحرانی نیز از وظایف ایشان است.

  جویی در مصرف برای ایجاد پشتوانه، یک ضرورت برای کشورهای در حال توسعه است. ریزی در تولید و صرفه.برنامه54

 .شود مراعات و حفظ آینده نسل سهم مصرف، بر نظارت و ریزیبرنامه در.30

دن ، واگذارانبار و سیلو بدون گندم سازیذخیره راه بهترین. )باشد داشته شدن عملی قابلیت برنامه نحوی به باید هاطرح.31

 اش بود تا دچار فساد زودرس نشود.(گندم در خوشه

 

 مشاوره تخصصی )اتاق فکر(-71

 (51وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونی بِهِ فَلَمّا جاءَهُ الرَّسُولُ ... )یوسف، 

 دید، خواست که یوسف را نزد وي آورند تا در مورد خواب سؤال کند.هنگامی که پادشاه مصر خوابی عجيب 

.در شرایط بحرانی سازمان، برای حل معضالت و مسائل از مشاوران و نخبگان باید بهره برد. یکی از راهکارهای عملی آن 35 

 های فکر در هر سازمان است.اندازی اتاقراه

 

 خالقيت، ریسك پذیري-77

 (67)یوسف،  أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ هِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فی رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلىوَ قالَ لِفِتْيانِ 

اند در بارهایشان بگذارید تا هنگامی که حضرت یوسف به غالمان خود گفت: آنچه را به عنوان بهاي گندم پرداخته

 د.این اتفاق( به مصر بازگردن دوبارة تکرار اميدگشایند آن را بازشناسند و )بهگردند و بارها را میبه خانة خود برمی
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های ابتکاری استفاده نمایند. در هر موقعیت و شرایطی بکارگیری قوة خالقیت باعث ایجاد .مدیران و رهبران باید از طرح33 

 گردد.نوآوری و ابتکار در روش می

قوی برای رسیدن به مطلوب کافی است و نباید دست روی دست گذاشت تا یقین  ها، گمان و ظنّکردن طرح.برای اجرایی 39

 پذیری الزم است، چنان که یوسف گفت: )لعلهم یرجعون( شاید بازگردند.(کامل شود. )ریسک

 

 دفع تهدیدها -73

 (7مُؤْمِنينَ ... )کهف، قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدیدًا مِنْ لَدُنْهُ وَ یُبَشِّرَ الْ 

 قرآن، کتابی استوار است تا عذاب شدید را هشدار دهد و به مؤمنان بشارت دهد.

بندی بین دفع ضررهای احتمالی که به سازمان وارد ها باید در اولویتتر از جلب منفعت است. لذا سازمان.دفع ضرر، مهم32 

اقدامی در سازمان است، ابتدا به دفع ضرر بپردازند. )پیشی گرفتن هشدار عذاب بر شود و منافعی که ناشی از انجام تصمیم و می

 شارت، تبیین کننده این معناست.(ب

 

 غرور علمی -59

 (27عِلْمٍ عِنْدي ... )قصص،  قالَ إِنَّما أُوتيتُهُ عَلى 

ر داشتند، مغرورانه گفت: این قارون درجواب قومش که او را به احسان و انفاق دعوت کردند و او را از فساد بر حذ

 ثروت فراوان به واسطة دانشی است که نزد من است.

 کنند وای که دیگر، نظرات و انتقادات دیگران را قبول نمیشود، به گونه.غرور علمی مدیران، سبب خودمحور شدن آنان می38 

 گردد.این سبب شکست و سقوط ایشان می

 

 ایجاد رقابت، سرعت انجام کار -75

أَنَا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ  الْجِنّ ( قالَ عِفْریتٌ مِن37َالْمَلَؤُا أَیُّکُمْ یَأْتينی بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ یَأْتُونی مُسْلِمينَ )قالَ یا أَیُّهَا  

لْکِتابِ أَنَا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَيْكَ الَّذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ا ( قال39َ)مِنْ مَقامِكَ وَ إِنّی عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمينٌ 

 (41)نمل، طَرْفُكَ...

تواند تخت پادشاهی ملکة سبا را قبل از آمدن او، در این مکان سليمان به نيروهاي خود گفت: کدام یك از شما می

 حاضر کند؟

 انجام در قطعاً من و شوي بلند جایت از که این از پيش دهممی انجام را کار این من: گفت و آمد پيش جنّيان از یکی 

 . اعتمادم مورد هم و دارم قدرت هم کار این

آورم. )در یك اي داشت گفت: من آن را قبل از آن که پلك بر هم بزنی میامّا یکی از کسانی که از علم الهی بهره

 چشم بر هم زدن(

سازی برای شکوفایی استعدادهای کارکنان، سازمان و زمینه.یکی از وظایف مدیران در راستای حفظ نشاط اجتماعی 37 

 سازی میدان رقابت سالم بین ایشان است.فراهم

.سرعت در انجام مأموریت، قدرت و توانایی بر انجام کامل مأموریت و امین بودن در بکارگیری روش صحیح و درست در انجام 36
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 ت.ها اسمأموریت، سه شرط اساسی برای واگذاری ماموریت

ها بازشناخته شوند و کارها به دست اهل ها، در صورتی که موجب فخرفروشی نباشد، الزم است تا بهترها از خوب.بیان توانایی34

 آن و متخصصین واگذار گردد.

 

 رمز موفقيت-76

 (59)عنکبوت، وَکَّلُونَ رَبِّهِمْ یَتَ ( الَّذینَ صَبَرُوا وَ عَلى57)وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ ...  

... دادند انجام شایسته کارهاي و آوردند ایمانفرماید: کسانی که خداوند در وصف بندگان درستکار و مؤمن خود می

 .کنندمی توکل پروردگارشان به و کرده استقامت و صبر مشکالت، برابر در و

 مدیریت مؤثر، باید به تقویت این چهار معیار بپردازد. .رمز موفقیت در کارها چهار نکته است:90 

 ( توکّل به خدا. 9( استمرار و پشتکار 3( فعالیت صحیح و سازنده 5( ایمان به هدف و انگیزه 1

 

 هاگيري از فرصتبهره-72

 (43)روم،مِنَ اللّه...فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ  

خواند: پس به دین استوار ایمان خداوند در توصيه به انسان، او را به استفاده از فرصتها قبل از نزول عذاب فرا می

 بياور قبل از آن که روزي بياید که دیگر راه جبران نيست.

گیری از آن جزو وظایف ها و بهرهاسایی فرصتها استفاده شود و آن را غنیمت شمرد. )شن.برای کسب موفقیت، باید از فرصت91 

 مدیران است.(

 

 شرایط موفقيت سازمانی-77

 (4)یس، صِراطٍ مُسْتَقيمٍ  ( عَلى3)( إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ 7)وَ الْقُرْآنِ الْحَکيمِ  

 کنی.آموز که تو پيامبر خدا هستی و بر راه راست حرکت میقسم به قرآن حکمت

 موفقیت در سازمان سه فاکتور اساسی الزم است: .برای95 

 الف( برنامة مدوّن )مثل قرآن که برنامة سعادت است.(

 آله که رهبر جامعة اسالمی بود.(وعلیهاهللب( رهبر و مدیر آگاه )مثل پیامبر صلی

 ج( راه و هدف مشخص )صراط مستقیم که مسیر سعادت است.(

 

 

 

 

 رابطه با خدا-79
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 (7( قُمِ اللَّيْلَ إِالّ قَليالً )مزمل، 1) مُزَّمِّلُیا أَیُّهَا الْ 

اي، به هنگام شب، جز اندکی که به استراحت نياز داري، اي پيامبر! اي کسی که جامة خواب به خود پيچيده

 داري کن.زندهشب

و  هاباشند تا در سختیتری با پروردگار هستی داشته .رهبران و مدیران به دلیل سنگینی مسؤولیت، باید رابطة قوی93 

که وسیله تقرّب به خداست، بر پیامبر واجب بوده و بر دیگر پیروان آن  مشکالت، امدادهای الهی شامل حالشان گردد. نماز شب

 بزرگوار مستحبّ اکید است.

 

 آوري و روشهاي ابتکاريفن-31

 (3سَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبابيل )فيل،أَرْ(...و1َ)الْفيلِأَلَمْ تَرَکَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ 

هنگامی که ابرهه با سپاهی فيل سوار به مکه حمله کرد، خداوند پرندگانی را فرستاد که هر یك سنگی به منقار 

  .ها را بر سپاه ابرهه فرو ریختند و همه آنها را هالك کردندداشتند و آن سنگ

کنند باید از امکانات جدید استفاده کرد. )استفاده از فیل، تجهیزات جدید استفاده میهنگامی که رقبا از وسایل و امکانات و .99 

 (.ابتکار دشمن بود و استفاده از پرندگان، ابتکار خداوند

های ابتکاری به جنگ رقبا های سنتی پاسخ داد، بلکه باید با متدها و روشتوان به روشهای صنعتی و جدید را نمیروش.92

  .رفت

 

 ونتيجه گيري:بحث 

د دهپژوهش نشان می تفسیرهای موجود در باشد.میمدیران خالقیت آیات قرآنی، مذهب و هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین 

 تفسیر آیات قرآن در زمینهبررسی  به اصل رسیدن به این به منظوروجود دارد. اعتقاد انسان و خالقیت او رابطه مستقیم  بین

. رابطه مثبت و معناداری وجود دارد این دو مهمنشان داد بین  هااین بررسی کهمدیریت خالق و مدیریت اسالمی پرداختیم. 

فکرهای بیشتر باعث جلوگیری از تهدیدهای ها و اصل اساسی و استفاده از ذهن ،گیری مدیران خالق از مشورتهمچنین بهره

 .تواند در صورت وجود این تهدیدها از آنها به عنوان یک فرصت استفاده نمایدشود که میناشناخته می
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