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 غالمحسین برکت، کلثومه مانعیدکتر 
 

 چکيده
در تحقیق حاضر هدف اصلی بررسی مدیریت در فرمان امام علی )ع( به مالک اشتر در مدیریان 

مقایسه ای می باشد و جمع آوری اطالعات به دو روش  -شهرستان شوش. روش تحقیق حاضر علی

عه ی آماری عبارت است از کلیه میدانی )استفاده از پرسشنامه( و روش کتابخانه ای می باشد. جام

نفر بودند که تمام افراد به عنوان نمونه آماری انتخاب  100مدیران شاغل در شهر شوش که تعداد 

( استفاده شده است. نتایج با 1394شدند. در این تحقیق از پرسشنامه مدیریت محقق ساخته )

مستقل تجزیه و تحلیل شدند.  tزمون و با استفاده از آ 21نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار آماری 

نتایج عبارتند از: بین مدیریت در بین مدیران زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد. بین مدیریت در 

)ع( به ی در فرمان امام علبین مدیران مجرد و متاهل تفاوت معنادار وجود دارد. بین اصول مدیریت 

)ع( ی در فرمان امام علبین اصول مدیریت  .د داردوجوبا نظریه ی مدیریت علمی تفاوت  مالک اشتر

ی در فرمان امام عل. بین اصول مدیریت وجود داردمکتب رفتاری تفاوت  با نظریه ی به مالک اشتر

 .وجود داردبا نظریه ی مکتب سیستمی تفاوت  )ع( به مالک اشتر
 

 .مدیریت علمیمدیریت، مکتب، نظریه سیستمی، نظریه رفتاری، نظریه  :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 پیش را پرسش این غالبا   جامعه رسمی سازمان های وتنوع کثرت و است حیاتی و محسوس ها زمینه همه در مدیریت به نیاز امروزه

 بسیاری که رسد می نظر به: دارد زیادی تفاوت دیگر سازمان های مدیریت با و همتاست و بی منحصر سازمانی هر مدیریت آیا که آورد می

 آنها کارکرد ماهیت ولی دارند شباهت هم به سازمانی فراگردهای از بسیاری و یکسان هستند سازمان ها در مدیریت کارکردهای و وظایف از

 از منظور .کرد پیدا اداری های مسئولیت و وظایف قلمروی در عمدتا  توان می را مختلف سازمان ها در مدیریت های است. شباهت متفاوت

 و گیرد می صورت معینی هدف های جهت در امور هدایت و هماهنگی برای یافته سازمان موقعیت یک در که است عملی و فعالیت مدیریت

 یا و است مبتنی اجتماعی اخالق و فنی مهارت هنری، توانایی علمی، های یافته و دانش بر که کنیم تلقی عملی را مدیریت ویژه طور به یا

 را فنی مهارت های و علمی های و یافته اصول موقعیت، اقتضای به خود کار محیط در بتواند که دانیم می مدیر را کسی دیگر عبارت به

 که آن است مدیریتی چنین الزمه ببخشد تحقق را هدفی و کند را حل مشکالت بتواند ببرد، کار به اخالقی موازین رعایت با و هنرمندانه

 انسانی نیروهای از و آورد وجود به کارکنان فعالیتهای و وظایف انجام برای مساعدی جو و باشد مطلع آن فراگردهای و اهداف از مدیر شخص

 خود و زیردستان همکاران نماید، ایجاد را سازمان عناصر و اجزاء میان الزم هماهنگی و وحدت کند، استفاده مقتضی طور به موجود مادی و

 انجام در را و زیردستان خود مشارکت و همکاری بالخره و کند انتقاد و ارزشیابی را خود سازمان عملکرد انگیزد، بر موثر فعالیت و کار به را

 طور به آن از پیش دارد تعلق بیستم قرن به مدیریت شده شناخته های نظریه و مکاتب دهد. همه قرار رهبری و مدیریت اساس امور، دادن

 های معیار با رسمی تعداد سازمان های گذشته قرن در واقع در بود نگرفته شکل ای نظریه مدیریت و سازمان درباره دقیق و مشخص

 .(1382بودند )رضائیان،  دینی و نظامی سازمانهای سازمانی های مدل ترین اساسی بود قلیل بسیار امروزی

 یه)جبا ایکالن چون: اقتصاد پو تیریدر مد یبعد از مطرح کردن موارد تیریمد یاصول و مبان انیدر ب (السّالم هیعل) یحضرت امام عل

 «یو آموزش یتیترب تیریبحث مد» پردازد و آن یبه مورد چهارم م )عمارة بالدها(، توسعه ندیو فرآ )جهاد عدوّها( تیامن جادیا ها(؛ خراج

و آنان را به  وندیبه اهل شجاعت بپ: »ندیفرما یدر نامه به مالک اشتر م (لیه السالم)ععلی  نیالمومن ریام (.1386)کریمی،  )استصالح اهلها( است
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بررسی مدیریت در فرمان امام علی )عليه السالم( به 

 مالک اشتر در مدیران شهرستان شوش
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« افراد باتجربه را به عنوان کارگزار انتخاب نما.: »دیفرما یدر نامه به مالک اشتر م (لیه السالم)ع یعلحضرت  .«عنوان کار گزار انتخاب نما

باشد  یاداره کننده، که اسم فاعل از مصدر اداره بر وزن اقامه م یاست و مدیر یعن« اداره کردن»ریت مدی یلغو یمعنا (.13۷4 ،ی)قوچان

 .ه. ق( 1403 ،یالشرطون ی)الخور

 آغاز (سلم و آله و علیه اهلل صلی) پیامبر رحلت با اسالمی مکتب بقای و احیا ( در تحقیقی بین نمودند که طرح1393هاشمی و شاهرودی )

 وقایع از هریک به نسبت( السالم علیهم) امامان مواضع اسالم تاریخ در. پیوست وقوع به گوناگونی اتفاقات و وقایع ساله، 250 دوره این در. گردید

 و اسالم دین حراست و حفظ برای مدیریتی، های شیوه نیکوترین از ،(السالم علیهم) معصوم پیشوایان دوران این در. است گردیده ضبط و ثبت

 (السالم علیهم) امامان مواجهه روش و مدیریتی شیوه در هایی تفاوت تاریخ، در بررسی با. نمودند می استفاده اسالمی حکومت تشکیل برای تالش

 اقتضائات شرایط و زمانه در تفاوت ،(السالم علیهم) معصومین روش در ها تفاوت این خاستگاه. شود می مشاهده زمان و عصر هر در مخاطبان با

 اطهار ائمه مدیریت روش شناخت ضمن که است سودمند جهت آن از زمان مقتضیات با آن تناسب و وقایع این تحلیل. باشد می دوره هر
 موقعیت در...  و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، زندگی مختلف های عرصه در مسلمانان، زندگی سبک جهت عملی و جامع الگویی ،(السالم علیهم)

 پوشیده بر کسی مدیریت موضوع ( در تحقیقی بیان نمودند که اهمیت1393زاده کافی و بنی اسدی کمال آبادی ) .باشد می متفاوت های

 از و شده ایجاد گذشته قرن دو در بشر توسط غربیکه مدیریت اصول از باید جامعه مدیریت برای آیا که است این در تأمل قابل نکته. نیست

 آخرت و معصوم از پیروی خدامحوری، برپایه راکه اسالمی مدیریت توانیم می یا و نمود استفاده شود، می یاد نوین مدیریت عنوان به آن

 امامان روایات و( 193۷) گیولیک مدیریتی های مولفه بین تحقیق این در. نماییم استفاده استواراست، معنویت و گرایی عدالت و گرایی

( در تحقیقی بیان نمود 1391ترکمنی ) .می رساندند، رابطه معنادار مشاهده شد اثبات به مدیریت در را اسالم غنای که السالم( )علیهم معصوم

 آن مهم دستاوردهای و اسالمی انقالب پیروزی ایران، کشور در. رود می شمار به مدیریت در اساسی های بحث از رهبری و که هدایت

 ،«اخالص» ،«تقوا» ،«توکل» ،«خدامحوری» های شاخص داد نشان نتایج که است انقالب روند در خمینی امام توانمندانه مدیریت مرهون

 ها اولویت باالترین ترتیب به ،(فردی رفتار و فردی درون هایویژگی و نیت عناصر از) «دین احکام به تقید»  ،«قربت قصد» ،«نفس تزکیه»

 های شاخص با سازمانی و گروهی فردی، رفتار فردی، درون سطوح در خمینی امام حضرت رهبری و مدیریت. دادند اختصاص خود به را

 پیش الگویی عنوان به فردی اعتقادات و باورها ها، ویژگی ارزشی، مفروضات و مبانی بر تاکید با پژوهش این مفهومی مدل در شده مطرح

 با ایشان و نبوده فردی خودسازی و نفس تزکیه جز چیزی رهبری و مدیریت حوزه در خمینی امام موفقیت ضامن. است مدیران روی

 سازمانی، حرکت مهم های مولفه عنوان به آنها تعیین و الهی های ارزش و اهداف مبنای بر توان می که دادند نشان عمل در خود مدیریت

 از پس تا کند، شروع خود از ابتدا که است اسالمی فرهنگ در مدیری هر بر لذا. نمود مدیریت ها ارزش همان اساس بر و داد طرحی و الگو

( در تحقیقی بیان نمودند که مهمترین اصول و ارکان 1390افتخاری و حسین زاده ) .شود سازمان در مدیریت و رهبری شایسته سازی، خود

الگوی مدیریتی حضرت امام خمینی )ره( ذیل الگوی جامع اسالمی به عنوان یک مکتب جدید مدیریت سیاسی شامل: برنامه ریزی، تصمیم 

اصلی این الگو با دیگر الگوهای مدیریتی مشابه است ولی  گیری، سازماندهی، هدایت و کنترل و نظارت تبیین می شود. هر چند عناصر

هریک از عناصر آن با عناصر الگوهای دیگر تفاوت ماهوی دارد و دارای نوآوری های بدیعی از جمله: جامع نگری و هدف گذاری در برنامه 

بری فراکاریزمایی و . . . است که از مهم ترین عقالنی در تصمیم گیری، والیی بودن نظام سازماندهی، ره -ریزی، به کار گیری الگوی الهی

با ( در تحقیقی بیان نمود که 1389شاخصه های الگوی مدیریت سیاسی حضرت امام خمینی )ره( به شمار می روند. عظیم زاده اردبیلی )

های ارزشمند  م تا با تبیین دیدگاههای بین المللی و ترویج مدیریت نوین بر آن شدی ها و سازمان توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در نظام

شیعی گامی هرچند کوتاه در احیای این تفکر  -به عنوان مدیری مدبر و کارآمد در تشکیل نخستین حکومت اسالمی (علیه السالم)امام علی 

با  این مقالهل اجرا است. چرا که امروزه جزئیات این مبانی دینی به عنوان یک نظریه جدید علمی و کاربردی با موفقیت قاب ؛شیعی برداریم

منبع دارای دو بخش عمده است: بخش اول به تبیین مبانی علم مدیریت، معرفی مکاتب و ارائه نظریه های کالسیک و  65بررسی بیش از 

کند. بخش دوم نیز به  مهیا (علیه السالم)نئوکالسیک و نوین پرداخته است که می تواند زمینه تطبیق این نظریه را با افکار و آرای امیرالمؤمنین 

 -سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل، نظارت، هماهنگی -در مدیریت و عناصر و ارکان آن (علیه السالم) علیتبیین تئوری و مبانی اعتقادی حضرت 

( در 1389) فقهی فرمند های مدیران موفق به بررسی اقسام سوء مدیریت و معضالت نظام مدیریتی می پردازد. شایسته ساالری و ویژگی

 مدیریت اصول سازمان ها ساماندهی در چون است سازمان مدیریت اصول بهره وری، افزایش در مؤثر عوامل از تحقیقی بیان نمودند که یکی

 به نیل در سازمان ها موفقیت باعث و نموده آسانتر را آنها انجام وظایف آن، تئوری های و الگوها از مدیران آگاهی و می طلبد را خود

 با مؤثر مدیریت اهداف اصول تحقق با سازمان موفقیت لذا است انسانی نیروی سازمان ها، منابع مهمترین چون از طرفی. می گردد اهدافشان

 با طرفی از. است بوده پژوهش این مسئله سازمان ها، در و کارکنان مدیران عملکرد ارتقاء در سازمانی مدیریت اصول مؤثر عوامل بررسی

 و رضایت با محوریت انسانی نیروی عملکرد ارتقاء برای مذکور عوامل تعیین سازمان، مدیریت اصول عملکرد ضرورت ارتقاء و اهمیت به توجه

 سازمان های مرد و زن تفکیک به کارکنان و مدیران بررسی آماری این جامعه راستا این در. است بوده اصلی هدف سازمانی اجتماعی انگیزه
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 اصول عوامل مؤثر به نسبت جنسیت حسب بر کارکنان نظرات به بردن پی تفکیکی، چنین اصلی علت در واقع. می باشد تبریز شهر خدماتی

 جهت سازمان ها این از نمونه پنج به محدودیت هایی توجه با که بوده سازمان در کارکنان و مدیران عملکرد ارتقاء در سازمانی مدیریت

از  پس که بوده صورت بدین بررسی این روش. گرفت قرار بررسی مورد مختلف مدیریت کلیدی اصول عوامل و انتخاب اطالعات جمع آوری

 شد طرح سؤال این ترفیع، و عدالت، مسئولیت پذیری روابط، زندگی، شغل، رفاه، قانون، شامل سازمانی مدیریت اصول ویژگی های تشریح

با  سازمان انسانی نیروی عملکرد افزایش برای و است جاری کار محل سازمان در حال حاضر در سازمان مدیریت اصول از یک کدام که

 در که بوده صورت بدین بررسی این روش .می شود داده ترجیح مدیریت اصول از یک کدام سازمانی اجتماعی انگیزه و رضایت محوریت

 کامل طور به ترفیع و مسئولیت پذیری عدالت، روابط، زندگی، شغل، رفاه، قانون، سازمانی شامل مدیریت اصول ویژگی های ابتدا جلساتی

 قابل نتایج به بتوان که باشد باالتری برخوردار اطمینان سطح از حضوری مباحث و چالش های از پس آمده دست به نتایج تا تشریح می شد

 در که است توصیفی تحقیقات نوع از روش لحاظ از و کاربردی نوع هدف لحاظ بررسی از این تحقیق روش این بنابر. کرد پیدا دست قبولی

 به می تواند که فعالیت نوع بر اساس سازمان هر برای تفکیک به اولویت ترتیب به مدیریت اصول آمده اعمال دست به مطابق نتایج نهایت

 سازمان، فعالیت نوع اساس بر تا مشخص گردید باشد، تأثیرگذار سازمانی انگیزه اجتماعی و رضایت محوریت با انسانی نیروی عملکرد ارتقاء

انتخاب مدیران و کارگزاران اصلح چه در بخش ( در تحقیقی بیان نمود که 1385آقاجانی ) .گیرد قرار سازمان همان کار مدیران دستور در

اشد تا مدیران و باشد. به منظور انتخاب اصلح، باید معیارهایی وجود داشته بهای خصوصی دارای اهمیت بسیار میدولتی و چه در سازمان

، در این مقاله سعی شده است معیارهای مدیران (لیهما السالم)ع کارگزاران با آن معیارها سنجیده و ارزیابی شوند. با توجه به حجیت کالم معصوم

البالغه استخراج شده است ارائه گردد. معیارهای به دست آمده، در سه که از کتاب شریف نهج (لیه السالم)ع جامعه اسالمی از نظر حضرت علی

آمیز شغل داللت دارند، بندی شده است. در حالی که معیارهای تخصصی برانجام موفقیتدستة معیارهای تخصصی، ارزشی و مکتبی دسته

و باالخره معیارهای مکتبی بر ضوابط خاص اسالم برای مدیریت حکایت  پردازدمعیارهای ارزشی به ابعاد هنجاری عملکرد مدیران می

های تحلیل الگوی اسالمی برای های رایج بوده و از این منظر، جزو دادهشناسیبندی از حیث ماهوی متفاوت با گونهکند. این دستهمی

آن  سهیبه مالک اشتر و مقا (لیه السالم)عی در فرمان امام عل تیریاصول مد یبررس( در تحقیقی با عنوان 13۷۷حسام ) آید.مدیریت به شمار می

در  کیکه به عنوان سمبل مکتب کالس ولیف یعموم تیریاصل مد 14تمام  یبرا، به این نتایج دست یافت که کیمکتب کالس اتیبا نظر

 .به مالک اشتر وجود دارد (لیه السالم)عی در فرمان امام عل ییها نظر گرفته شده است مصداق

اهمیت تحقیق از آنجایی ناشی می شود که می توان ارتباط مدیریت امام علی )ع( را با مکاتب مدیریت امروزی دانست و همچنین 

می توان مقایسه ای بین مدیریت در فرمان امام علی )ع( به مالک اشتر و مکاتب امروزی مدیریت انجام داد که می تواند مورد توجه 

آینده قرار گیرد. با توجه به موارد گفته شده در باال هدف تحقیق حاضر که بررسی اصول مدیریت در فرمان امام پژوهشگران برای تحقیقات 

 به مالک اشتر و مقایسه ی آن با نظریات مکتب امروزی می باشد.  )علیه السالم(علی 

 روش

باشد. نوع روش تحقیق آزمون همبستگی میتحقیق حاضر از دسته تحقیقات کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی )غیر آزمایشی( از 

نفر می باشند. با توجه به اینکه تعداد  100جامعه ی آماری پژوهش حاضر از مدیران اداره های شهر شوش تشکیل شده است که تعداد 

شوش( به عنوان نمونه  نفر از مدیران شهر 100جامعه آماری محدود می باشد، تمام افراد جامعه را به روش نمونه گیری در دسترس )تعداد 

این پرسشنامه (: 1394پرسشنامه مدیریت محقق ساخته ) آماری تحقیق حاضر انتخاب نمودیم. ابزار جمع آوری داده ها عبارتند از:

ود و در مدیریت خ )علیه السالم(ماده است. این پرسشنامه عواملی را که حضرت امام علی  20توسط نگارنده تحقیق حاضر ساخته شده و دارای 

 همچنین در فرمان خود به مالک اشتر به کار برده است بیان می کند که مدیران با توجه به عبارات و گزینه ها موافق یا مخالفت خود را به

 عبارات ذکر می کنند و در انتها محقق میانگین موافقت مدیران را به اصول مدیریت از دیدگاه امام علی به دست می آورد. نحوه نمره گذاری

، کامال  2، مخالفم 3، نسبتا  موافقم 4، موافقم 5ماده های این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای برای گزینه کامال  موافقم نمره 

 به دست آمده است.  86/0در نظر گرفته می شود. پایایی این آزمون در تحقیق حاضر برابر با  1مخالفم نمره 

 شاخص ،یمرکز های شاخص نها و تعیی داده میتنظ یبرا ل،یو تحل هیراج آنها جهت تجزاطالعات خام و استخ یپس از گردآور

( مستقل tآزمون ) یپژوهش از آمار استنباط های هیفرض لیو تحل هیتجز یو برا یفیمختلف از آمار توص ینمودارها میو ترس یپراکندگ های

 استفاده شده است. 21نسخه   SPSSدر این پژوهش از نرم افزار آماری  .دیاستفاده گرد

 

 یافته ها

 نتایج در جداول زیر آورده شده است:
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 : جدول فروانی، فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی کل مدیران شهر شوش1جدول 

       

 شاخص ها

 متغیر

ف

 راوانی 

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 نسبی

فراوان

 ی تجمعی

۷ زن

0 

۷0 ۷0 ۷0 

3 مرد

0 

30 30 0/

100 

1 جمع

00 

100 100  

 

 
 : نمودار کل مدیران شهر شوش1نمودار 

 : جدول فروانی، فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی مدیران شهر شوش در تحقيق حاضر2جدول 

       

 شاخص ها

 متغیر

فراوانی 

 کلی ناحیه

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 تجمعی

 ۷0 ۷0 ۷0 ۷0 زن

 0/100 30 30 30 مرد

  100 100 100 جمع

 

Series1, زن ,

70

Series1, 
30, مرد
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 شهر شوش در تحقيق حاضر مدیران: نمودار 2نمودار 

 : جدول فروانی، فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی متغير سابقه خدمت کارمندان3جدول 

       

 شاخص ها

 متغیر

درصد  فراوانی

 فراوانی

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 تجمعی

سال و  5

 کمتر

18 18 18 18 

10-6 

 سال

13 13 13 31 

15-11 

 سال

2۷ 2۷ 2۷ 58 

بیشتر از 

 سال 16

42 42 42 0/100 

  0/100 0/100 100 جمع

 
 : نمودار متغيرسابقه خدمت مدیران در تحقيق حاضر3نمودار 

 : جدول فروانی، فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی متغير وضعيت تأهل مدیران4جدول 

شاخص        

 ها

 متغیر

درصد  فراوانی

 فراوانی

 فراوانی

 نسبی

فراوانی 

 تجمعی

 43 43 43 43 مجرد

 0/100 5۷ 5۷ 5۷ متأهل

Series1, زن ,

70

Series1, مرد ,

30

Series1, 5 سال

18Series1, 10-6, کمترو
13, سال

Series1, 15-11
27, سال

Series1,  بیشتر

42, سال16از 

http://www.joih.ir/


 140-148، ص 1395فروردین، 2جلد ،  10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

  0/100 0/100 100 جمع

 
 : نمودار متغير وضعيت تأهل مدیران4نمودار 

 مستقل براي بررسی تفاوت بين مدیریت در بين مدیران زن و مرد شهر شوش t: آزمون 5جدول 

 شاخص       

 جنسیت

سطح  tآزمون  میانگین

 معناداری

 004/0 485/1 13/۷5 زن

 13/82 مرد

 مستقل براي بررسی تفاوت بين مدیریت در بين مدیران مجرد و متأهل شهر شوش t: آزمون 6جدول 

 شاخص       

 جنسیت

سطح  tآزمون  میانگین

 معناداری

 002/0 542/2 24/69 مجرد

 25/۷8 متأهل

 بحث
شود، جامعه ی آماری تحقیق حاضر مالحظه می 1شد، همانطور که در جدول با توجه به نتایجی که از تحقیق حاضر استخراج 

اند. با توجه به نتایج می بوده ٪30کارمند مرد معادل  30و تعداد  ٪۷0مدیر زن که معادل  ۷0مدیر بوده اند که از این تعداد  100تعداد 

اشد که تمام مراکز پیش دبستانی و دبستان واقع در شهر شوش توان گفت بیشتر تعداد مدیران از جنسیت زن بوده است و شاید علت این ب

مدیر بوده اند که از این  100شود، نمونه ی آماری تحقیق حاضر تعداد مالحظه می 2به مدیریت زنان می باشند. همان طور که در جدول 

نتایج می توان گفت بیشتر تعداد مدیران از  اند. با توجه بهبوده ٪30مدیر مرد معادل  30و تعداد  ٪۷0مدیر زن که معادل  ۷0تعداد 

سال و کمتر،  5مدیران دارای سابقه خدمت  ٪18نفر معادل  18شود، تعداد مالحظه می 3جنسیت زن بوده است. همان طور که در جدول 

سال( و 11-15ه خدمت )مدیران دارای سابق ٪2۷نفر معادل  2۷سال(، تعداد 6-10مدیران دارای سابقه خدمت ) ٪13نفر معادل  13تعداد 

نفر  43شود، تعداد مالحظه می 4اند. همانطور که در جدول سال بوده 16مدیران دارای سابقه خدمت بیشتر از  ٪42نفر معادل  42تعداد 

مستقل  tمالحظه می شود، مقدار آزمون  5اند. بر اساس جدول مدیران متأهل بوده  ٪5۷نفر معادل  5۷مدیران مجرد و تعداد  ٪43معادل 

(004/0 = t بین مدیریت در بین مدیران زن و مرد شهر شوش در سطح )باشد. لذا فرض صفر رد می شود و آزمون معنادار معنادار می 05/0

گیریم که بین نتیجه می %95می باشد و وجود تفاوت را بین مدیریت در بین مدیران زن و مرد شهر شوش می پذیریم. یعنی با اطمینان 

بین مدیران زن و مرد شهر شوش تفاوت وجود دارد. پس فرضیه اول پژوهش )بین مدیریت در بین مدیران زن و مرد تفاوت  مدیریت در

( بین مدیریت در بین مدیران t = 542/2مستقل ) tمالحظه می شود، مقدار آزمون  6شود. بر اساس جدول معنادار وجود دارد.( تأیید می

باشد. لذا فرض صفر رد می شود و آزمون معنادار می باشد و وجود تفاوت را بین معنادار می 05/0مجرد و متأهل شر شوش در سطح 

گیریم که بین مدیریت در بین مدیران نتیجه می %95مدیریت در بین مدیران مجرد و متأهل شهر شوش می پذیریم. یعنی با اطمینان 

هش )بین مدیریت در بین مدیران مجرد و متأهل تفاوت معنادار وجود مجرد و متأهل شهر شوش تفاوت وجود دارد. پس فرضیه دوم پژو

 . شود و این تفاوت به نفع مدیران مرد می باشددارد.( تأیید می

 بحث ونتيجه گيري:

Series1, مجرد ,

43

Series1, متأهل ,

57
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اصول مدیریت در فرمان امام علی )علیه السالم( به مالک اشتر و مقایسه ی آن با نظریات مکتب امروزی می  هدف از پژوهش حاضر، بررسی

 5-4باشد. با توجه به نتایج، فرضیه اول بیان می کند که بین مدیریت در بین مدیران زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد بر اساس جدول 

باشد. معنادار می 05/0( بین مدیریت در بین مدیران زن و مرد شهر شوش در سطح t = 004/0مستقل ) tمالحظه می شود، مقدار آزمون 

لذا فرض صفر رد می شود و آزمون معنادار می باشد و وجود تفاوت را بین مدیریت در بین مدیران زن و مرد شهر شوش می پذیریم. یعنی با 

)بین  فرضيه اول پژوهشران زن و مرد شهر شوش تفاوت وجود دارد. پس گیریم که بین مدیریت در بین مدینتیجه می %95اطمینان 

(، زاده 1393شود. این یافته از تحقیق با نتایج هاشمی و شاهرودی )مدیریت در بین مدیران زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد.( تأیید می

(، فقهی فرمند 1389(، عظیم زاده اردبیلی )1390ده )(، افتخاری و حسین زا1391(، ترکمنی )1393کافی و بنی اسدی کمال آبادی )

 عامل دو در ریشه مرد و زن جنس دو میان ( همخوانی دارد. برای تبیین می توان گفت تفاوت13۷۷( و حسام )1385(، آقاجانی )1389)

 این در نیز شناختی زیست عوامل بلکه دهد می شکل را زنان و مردان که است جامعه که بگوییم توانیم نمی فقط و دارد طبیعت و تغذیه

باشند و در تحقیق حاضر تفاوت معناداری میان دو جنسیت پیدا شد. ولی با توجه به تحقیقات گذشته  می ای گسترده اهمیت دارای میان

 زن مدیر یک تنها برتر مدیر سه هر از که طوری به. باشد می پایین بسیار جهان برتر شرکت 500 در مدیر زنان تعداد هنوز محققان ظاهرا 

 و اند بوده خود مدیریتی های مهارت عرضه برای تری کم مجال دارای زنان که شود می ناشی جا آن از مشکل این من عقیده به و باشد می

 قرن نیم در و باشد می شدن کامل حال در برتری این شک بدون ایشان، گذشته قرن نیم گیر چشم های موفقیت به توجه با اکنون هم

باالست ولی با این وجود در تحقیق  بسیار باشد داشته وجود مرد موفق مدیر یک نسبت تنها زن، موفق مدیر سه هر از که این احتمال آینده

فرضیه دوم بیان می کند که بین مدیریت در بین  .حاضر نتیجه مثبت بوده و مدیران زن نیز می توان از عهده ی کارهای مدیریت برآیند

( بین مدیریت t = 542/2مستقل ) tمالحظه می شود، مقدار آزمون  6-4و متاهل تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس جدول مدیران مجرد 

باشد. لذا فرض صفر رد می شود و آزمون معنادار می باشد و وجود معنادار می 05/0در بین مدیران مجرد و متأهل شر شوش در سطح 

گیریم که بین مدیریت در بین نتیجه می %95ن مجرد و متأهل شهر شوش می پذیریم. یعنی با اطمینان تفاوت را بین مدیریت در بین مدیرا

مدیران مجرد و متأهل شهر شوش تفاوت وجود دارد. پس فرضیه دوم پژوهش )بین مدیریت در بین مدیران مجرد و متأهل تفاوت معنادار 

(، زاده کافی و 1393ن مرد می باشد. این یافته از تحقیق با نتایج هاشمی و شاهرودی )شود و این تفاوت به نفع مدیراوجود دارد.( تأیید می

(، 1389(، فقهی فرمند )1389(، عظیم زاده اردبیلی )1390(، افتخاری و حسین زاده )1391(، ترکمنی )1393بنی اسدی کمال آبادی )

 مجردها با مقایسه در عم ربیشتری طول و سالمت گفت متاهلین ( همخوانی دارد. برای تبیین می توان13۷۷( و حسام )1385آقاجانی )

 دارند و چون سالمت روان باالتری دارند می تواند از عهده ی کارها به خوبی برآیند و در مدیریت امور نسبت به مجردها موفق ترند.

 پيشنهادات تحقيق

تواند در بهتر شدن نتایج تحقیقات آینده کمک کند. تحقیق حاضر هر تحقیقی پیشنهاداتی دارد که توسط پژوهشگر ارائه می شود که می 

 نیز پیشنهاداتی دارد که در زیر آورده شده است:

پیشنهاد می شود تحقیق حاضر با نظریات مکاتب دیگر مدیریت نیز صورت بگیرید تا نواقص و کمبودهای تحقیق حاضر نیز برطرف  .1

 شود.

 ، پژوهشگران با ترجمه ی کتب عربی در این زمینه کمکی به نواقص تحقیق نمایند.با توجه به وجود کتب عربی در این زمینه .2

با توجه به اینکه در قسمت پیشینه تحقیقات با کمبود مواجه شدیم، پیشنهاد می شود دانشجویان رشته ی مدیریت با تحقیق در  .3

و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه و آشنایی  زمینه بررسی مدیریت از دیدگاه امامان و ائمه، زمینه را برای تبیین تحقیقات

 دانشجویان با مدیریت از دیدگاه امامان، راه تحقیق را هموارتر نمایند.

از جمله پیشنهادات کاربردی این است که می توان با برگزاری کارگاههایی در زمینه آشنایی دانشجویان با مدیریت از دیدگاه امامان و  .4

 مه و مقاله در زمینه مدیریت از دیدگاه امامان، کمک به افزایش تحقیقات عملی اسالمی نمود.بررسی موضوعات پایان نا

می توان نتایج و مطالب حاصل از تحقیق حاضر را در بین مدیران و معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش به کار بست تا با  .5

 مدیریت اسالمی آشنا شوند.

 محدودیت هاي تحقيق
 ابتدای امر محدودیت هایی دارد که محدودیت های تحقیق حاضر نیز در زیر آورده شده است:هر تحقیقی از 

 عدم دسترسی به کتاب، مقاالت و پایان نامه های مشابه یا نزدیک به موضوع تحقیق. .1

 عدم توانایی تبیین بهتر موضوع به دلیل در دسترس نداشتن منابع مورد نیاز تحقیق. .2
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