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 چکيده
 با و نهاد خاك عرصه به پا بشر كه روزی از زیرا است؛ بوده توجه مورد دیرباز از مدیریت درباره بحث

 مجموعه همان سرپرستی و مدیریت اندیشه نمود، آغاز را اجتماعی زندگی قبیله و قوم و خانواده

 و نموده رفتپیش دانش و تكنولوژی علوم، كه نیز امروز جهان در .پروراند خود ذهن در را كوچك

 یاداره چگونگی مسئله، ترینمهم است، آمده وجود به تولیدی و صنعتی بزرگ های سازمان

 پیش اداری عدالتیبی سمت به روز هر جهان سو یك از امروزه. است انسانی عظیم هایمجموعه

 فقه با است الزم لذا است، شده تبدیل تكنیكی و پیچیده فنی به مدیریت سو، دیگر از و رودمی

 زیرا شود؛ ارائه اسالمی مندنظام و سالم مدیریت... و سنت و كتاب از استفاده با و اسالمی پویای

نیست. لذا در تحقیق حاضر هدف اصلی بررسی اصول  طریق ی ارائه بدون موردی، هیچ در اسالم

مدیریت در فرمان امام علی )ع( به مالك اشتر را با مكاتب امروزی مدیریت بیان می كند كه روش 

 .تحقیق حاضر كتابخانه ای می باشد
 

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

 

 مقدمه

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

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

 آنها كاركرد ماهیت ولی دارند شباهت هم به سازمانی فراگردهای از بسیاری و یكسان هستند سازمان ها در مدیریت كاركردهای و وظایف از

 از منظور .كرد 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 یك در كه است عملی و فعالیت مدیریت

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

 را فنی مهارت های و علمی های و یافته اصول موقعیت، اقتضای به خود كار محیط در بتواند كه دانیم می مدیر را كسی دیگر عبارت به

 كه آن است مدیریتی چنین الزمه ببخشد تحقق را هدفی و كند را حل مشكالت بتواند ببرد، كار به اخالقی موازین رعایت با و هنرمندانه

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

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

 انجام در را و زیردستان خود مشاركت و همكاری بالخره و كند انتقاد و ارزشیابی را خود سازمان عملكرد انگیزد، بر موثر فعالیت و كار به را

 طور به آن از پیش دارد تعلق بیستم قرن به مدیریت شده شناخته های نظریه و مكاتب دهد. همه قرار رهبری و مدیریت اساس امور، دادن
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 2مانعی  کلثومه، 1برکت  غالمحسين دکتر

1  
 آزاد دانشگاه انسانی علوم دانشکده آموزشی، مدیریت رشته ارشد، کارشناسی دانشجوی 2

 .اهواز واحد اسالمی

 
 

 

 

 

بررسی اصول مدیریت در فرمان امام علی )عليه 

السالم( به مالک اشتر و مقایسه ي آن با نظریات مکتب 

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

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

 بيان مساله

كارآمد و خوب،  ریو تدب تیریمد المال؛ ریكث یفنی ریالمال و سوء التدب لیقل یمنی ریحسن التدب: »ندیفرما یم (السّالم هیعل) یامام عل

متفاوت تر و  تیوضع باشد، یانسان ه،یسرما نیو اگر ا «سازد یانبوه را نابود م هیسرما سوء، تیریو مد ریكند و تدب یاندك را افزون م هیسرما

 ءبا اتكا ،یبه روش علم ییك مدیر تصمیم گیر ینظر دانش مدیریت وظیفه اصل (.7ص  ،1381 یآباد ی)عل دومراتب مخرّب تر خواهد ب هب

 یكم یها ها و تكنیك وجود دارد، روش یكیف یها روش ،یاست. ضمن آنكه در علم مدیریت جهت مسائل و مشكالت كیف یاله یبه باورها

 و در نتیجه ایجاد طرح یاتخاذ تصمیمات منطق یبرا د،مورد نظر باش ییا كیف یكم یها خورد. در علم دیریت خواه روش ینیز به چشم م

 (علیه السالم)طبق فرموده امیرالمؤمنین  (.1382)رضائیان،  گردد یعملیات استفاده م یاز بررس یو تجرب یبه طریقه علم یمناسب عملیات یها

گماشته شده اند، سفارش مؤكد شده است. بویژه  یبه كار یكه به هر نحو یهمه كسان ین توده مردم هستند و بر كنترل دائمخدمتگزارا

ها را كنترل و مواظبت كند تا با سوء استفاده از  امام توصیه فرموده است كه عالوه بر آنكه مدیر خود باید ناظر اعمال آنان باشد، كار آن

آنها بگمارد تا همواره او را در جریان  یهمیشگ یبازرس یبرا یرا نیز بایست یبه آنها داده است به رعیت ستم نكنند گروه یكه و یقدرت

 یمالك اشتر م یاز سخنان گهربار خود خصوصیات الزم را جهت انتخاب این بازرسان، برا یشیوه عملكرد آنها قرار دهند. امام در قسمت

كلمه  .«بگمار كه به تو وفادار و راستگو باشند یبرآنها بازرسان و كنترل كنندگان ؛ن اهل الصدق و الوفاء علیهمو ابعث العیون م»فرماید: 

 یاز بزرگترین و مهمترین اركان مدیریت كه م ییك .(1379)ترجمه دشتی، باشد  یناظر بر اعمال م یبازرسان و چشمها یبه معن« عیون »

 یداند: را یافراد عاقل را موجب نجات آنان م یرا (علیه السالم)است. امیرالمؤمنین « یتصمیم گیر»باشد، تواند رمز شكست و یا موفقیت مدیر 

صحیح و عاقالنه، امور مختلف سازمان  یها تصمیم«. اوست همیزان عقل مرد، اندیش؛ الرجل میزان عقله یرا»فرماید:  یو نیز م یالعاقل ینج

دقیق كه موجب كمال سعادت انسان شمرده شود. « یتصمیم گیر»چه بسا ؛ زند یاهداف را رقم م یدهد و حركت و ارتقا به سو یرا نظام م

)تقوی دامغانی، « شود یسعادت كامل م ،كه تصمیم با دقت همراه شود یهنگام؛ اذا اقترن العزم بالحزم كملت سعاده»فرمایند:  یحضرت م

واجعل لراس كل امر من امورك راسا منهم ال یقهره كبیرها و ال »فرماید:  یدر نامه خود به مالك اشتر م (معلیه السال) یحضرت عل(. 1377

مهم او را مغلوب نسازد و كثرت  یكه كارها یرئیس ،یهر كدام از كارهایت یك رئیس انتخاب كن یمالك! باید برا یا؛ یتشتت علیه كثیرها

بعد از مطرح كردن  تیریمد یاصول و مبان انیدر ب (السّالم هیعل) یحضرت امام عل .(ق.  ه 1401 اهپوش،سی) «و خسته نكند پریشانكارها او را 

 یبه مورد چهارم م )عمارة بالدها(، توسعه ندیو فرآ )جهاد عدوّها( تیامن جادیا ها(؛ خراج ةی)جبا ایكالن چون: اقتصاد پو تیریدر مد یموارد

در نامه به مالك اشتر  (لیه السالم)ععلی  نیالمومن ریام (.1386)كریمی،  )استصالح اهلها( است «یو آموزش یتیترب تیریبحث مد» پردازد و آن

در نامه به مالك اشتر  (لیه السالم)ع یعل(. حضرت 1374 ،ی)قوچان« و آنان را به عنوان كار گزار انتخاب نما. وندیبه اهل شجاعت بپ: »ندیفرما یم

 ،ییكارا شیاست كه افزا نیاعتقاد بر ا مدیریت علمی هیدر نظر(. 1374 ،ی)قوچان« به را به عنوان كارگزار انتخاب نما.افراد باتجر: »دیفرما یم

بودند كه به منزله  لوریاز افراد معاصر ت لبرتیمولر گ امیلیو ل لبرتیگ انكریدارد. فرانك  یكاراتر كردن كارگر بستگ یكردن راه برا دایبه پ

كار،  یساده ساز نهیدر زم یبعد شرفتیپ یبرا ییمبنا هها به منزل لبرتیكار گ (.1384رضائیان، بودند ) یمطالعه حركت سنج شگامانیپ

 رود. یبه كار م یكار یها طیفنون هنوز همدر مح نیپاداش كارمند مد نظر قرار گرفت كه همه ا یبرنامه ها نیاستاندارد كردن كارها و تدو

منجر به ظهور نهضت روابط  تیریدر مد یتوجه به ابعاد سازمان یعنی كیكالس هیگردد. نقص نظر یبرم 1920به دهه  ها كیعصر نئوكالس

 یول شدند. یآن ها پول بود فرض م یكار زهیكه تنها انگ دیمانند قطعات استاندارد شده تول شیدر دوره قبل كارگران كم و ب دیگرد یانسان

 دیتول ییبودن كارا نییاز عدم تحقق اهداف و پا تیریكند، مد یرا دنبال نم یشده و قابل انتظار ینیب شیپ یالگوها شهیچون انسان هم

رفتار مؤثر عوامل  ریو تأث یعامل انسان ،یو علم یتجرب یها افتهیبرآمد و براساس  یسازمان لیبرا حل مسا یچاره ا یعاجز شده بود. در پ

)مشتمل بر مطالعات  تیرینسبت به مد یمنابع انسان ای یرفتار افتیره نیعمده ا یشاخه ها افت،ی تیاهم یدر تحقق اهداف سازمان یانسان

منابع  افتیدهد. ره ی( را نشان منیریو سا سیآرجر گور،یواگالس مگ گر یها هینظر نیمازلو و همچن یانسان یازهاین هیهاثورن، نظر

است. به  یارضا روابط اجتماع یكار در جستجو طیو خودشكوفا هستند، فرد در مح یاست كه انسان ها اجتماع توارباور اس نیبر ا یانسان

كار را به » دیبا ریآن است كه چون مد یمكتب رفتار یادیفكر بن(. 1385)طرقی،  است ییدهد و مترصد خودشكوفا یپاسخ م یفشار گروه

 یآنان را رهبر زدیبداند كه چگونه افرد را به كار برانگ دیبا ریست و مدبه واقع، كاربرد علم رفتار ا تیریمد نیبنابرا« افراد انجام دهد لهیوس

 هینظر .مجهز شوند یرفتار یبه دانش و مهارت ها دیبا رانیمد ن،یرا كامال  درك كند. بنابرا یكند و روابط متقابل افراد و رفتار گروه

 یداده ها برا لیاز تحل هینظر نیا یبر مبنا. نظر گرفت در افتهیكل نظام  كیسازمان را به منزله  دیتفكر است كه با نیبر ا یمبتن یستمیس
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(. با توجه به موارد گفته شده در باال هدف تحقیق حاضر كه بررسی اصول 1382)شریعتمداری،  شود یاستفاده م میو اتخاذ تصم لیحل مسا

 با نظریات مكتب امروزی می باشد. به مالك اشتر و مقایسه ی آن  )علیه السالم(مدیریت در فرمان امام علی 

به مالك اشتر و مقایسه آن با نظریات مكتب امروزی، الزم است كه  )علیه السالم(برای درك بررسی اصول مدیریت در فرمان امام علی 

مكتی امروزی اوال  نظریات مكتب امروزی به تفصیل مشخص كنیم؛ ثانیا  اصول مدیریت را بشناسیم؛ سپس اصول مدیریت را با نظریات 

 و ارتباط یكدیگر با اشخاص سرنوشت و افراد مقاصد و منافع اجتماع، در زیرا است؛ اجتماعی زندگی اركان از یكی مقایسه می كنیم. مدیریت

 كنند می زندگی اجتماعی بصورت كه حیوانات از بسیاری حتی كه آنجاست تا اجتماعی زندگی در مدیریت ضرورت. كنند می پیدا اشتراك

 سازماندهی، نیازمند اولی به طریق كنند، می زندگی اجتماعی بصورت كه انسان ها حال. گزینند برمی را مدیری غریزه، فرمان اساس بر

 مبانی اهم از الیق مدیران تربیت و آن راهكارهای و مدیریت. سازد رهنمون اهدافشان به را آنها بتواند كه هستند سیستمی و ریزی برنامه

 همان به او. كند زندگی هستی جهان در ناهمرنگ ای وصله همچون و ناموزون ای گونه به تواند نمی انسان. شود می محسوب دینی فكری

 (.1370)مكارم شیرازی،  فناست به محكوم و شد خواهد روبرو ناكامی و شكست با گیرد فاصله مدیریت و تشكیالت نظام، از كه اندازه

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

می توان مقایسه ای بین مدیریت در فرمان امام علی )ع( به مالك اشتر و مكاتب امروزی مدیریت انجام داد كه می تواند مورد توجه 

 پژوهشگران برای تحقیقات آینده قرار گیرد.

 سؤاالت تحقيق 

 وجود دارد؟ مدیریت علمی تفاوت  با نظریه ی  )ع( به مالك اشتری در فرمان امام علبین اصول مدیریت  ایآ .1

 وجود دارد؟مكتب رفتاری تفاوت  با نظریه ی  )ع( به مالك اشتری در فرمان امام علبین اصول مدیریت  ایآ .2

 وجود دارد؟مكتب سیستمی تفاوت  با نظریه ی  )ع( به مالك اشتری در فرمان امام علبین اصول مدیریت  ایآ .3

 روش تحقيق
روش  نیاستفاده شده است. در ا یاسناد ای یااز روش كتابخانه ، نوع تحقیق توصیفی و روش گرداوری اطالعاتقیتحق نیدر ا

)پایان نامه ها، كتاب  شده از قبل یی. محقق با مراجعه به همه منابع شناساكندیاستفاده م یبردار شیف یعنیابزار خود  نیترمحقق از مهم

 ستفاده،مشخصات منبع مورد ا قیالبته با ذكر دق قیتحق یهاشیدر فرا خود  ازی، مطالب مهم و مورد نها، مقاالت علمی و پژوهشی و . . .(

 یبنددسته كیبا  قیشده و در فصل دوم تحق یبنددسته ینظم منطق كیاند با ثبت شده هاشیشده كه در ف یآور. اطالعات جمعسدینویم

 .شوندیثبت م یمناسب و منطق

 ابزار گردآوري اطالعات
)پایان نامه ها، كتاب ها،  شده از قبل ییمحقق با مراجعه به همه منابع شناساابزار گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر این است كه 

 ستفاده،مشخصات منبع مورد ا قیالبته با ذكر دق قیتحق یهاشیدر فرا خود  ازین، مطالب مهم و مورد مقاالت علمی و پژوهشی و . . .(

، ها، مجالتنامهفرهنگ ها،المعارفرهیهمانند كتاب، دا یهمه اسناد چاپ ،یااطالعات محقق در روش كتابخانه یآورابزار جمع .سدینویم

 یمتون چاپ ،یعلم یهاشیهما یهاها، كتابنامهچاپ شده، پژوهش یهاها، مصاحبهها، سالنامهنامهها، لغتها، ماهنامهنامهها، هفتهروزنامه

 ست.باشد؛ ا ییقابل شناسا یكه به صورت چاپ یو هر منبع نترانتیو ا نترنتیو ا یاطالعات یهادر بانك شده هینما

 ادبيات تحقيق
به مالك اشتر و مقایسه )علیه السالم( مدیریت در كشور در تحقیق حاضر به بررسی اصول مدیریت در فرمان امام علی توجه به اهمیت با 

رد ی ان با نظریات مكتب امروزی خواهیم پرداخت. اگرچه به طور مستقل تحقیقی در این خصوص در قالب كتاب یا پایان نامه در زمینه مو

 تحقیق انجام نشده است، اما اثراتی كه اشاره ای به این موضوع داشته اند، عبارتند از:

های بین المللی و  ها و سازمان با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در نظام( در تحقیقی بیان نمود كه 1389عظیم زاده اردبیلی )

به عنوان مدیری مدبر و كارآمد در تشكیل نخستین  (علیه السالم)زشمند امام علی های ار ترویج مدیریت نوین بر آن شدیم تا با تبیین دیدگاه

چرا كه امروزه جزئیات این مبانی دینی به عنوان یك نظریه  ؛شیعی گامی هرچند كوتاه در احیای این تفكر شیعی برداریم -حكومت اسالمی

منبع دارای دو بخش عمده است: بخش اول به تبیین  65با بررسی بیش از  این مقالهجدید علمی و كاربردی با موفقیت قابل اجرا است. 

 مبانی علم مدیریت، معرفی مكاتب و ارائه نظریه های كالسیك و نئوكالسیك و نوین پرداخته است كه می تواند زمینه تطبیق این نظریه را با

در مدیریت و عناصر و  (علیه السالم) علیتبیین تئوری و مبانی اعتقادی حضرت مهیا كند. بخش دوم نیز به  (علیه السالم)افكار و آرای امیرالمؤمنین 

های مدیران موفق به بررسی اقسام سوء مدیریت و  شایسته ساالری و ویژگی -سازماندهی، برنامه ریزی، كنترل، نظارت، هماهنگی -اركان آن

انتخاب مدیران و كارگزاران اصلح چه در بخش دولتی و چه مود كه ( در تحقیقی بیان ن1385آقاجانی ) معضالت نظام مدیریتی می پردازد.

باشد. به منظور انتخاب اصلح، باید معیارهایی وجود داشته باشد تا مدیران و كارگزاران با آن های خصوصی دارای اهمیت بسیار میدر سازمان
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، در این مقاله سعی شده است معیارهای مدیران جامعه اسالمی (سالملیهما ال)ع معیارها سنجیده و ارزیابی شوند. با توجه به حجیت كالم معصوم

البالغه استخراج شده است ارائه گردد. معیارهای به دست آمده، در سه دستة معیارهای كه از كتاب شریف نهج (لیه السالم)ع از نظر حضرت علی

آمیز شغل داللت دارند، معیارهای ارزشی رانجام موفقیتبندی شده است. در حالی كه معیارهای تخصصی بتخصصی، ارزشی و مكتبی دسته

بندی كند. این دستهپردازد و باالخره معیارهای مكتبی بر ضوابط خاص اسالم برای مدیریت حكایت میبه ابعاد هنجاری عملكرد مدیران می

 آید.الگوی اسالمی برای مدیریت به شمار می های تحلیلهای رایج بوده و از این منظر، جزو دادهشناسیاز حیث ماهوی متفاوت با گونه

مكتب  اتیآن با نظر سهیبه مالك اشتر و مقا (لیه السالم)عی در فرمان امام عل تیریاصول مد یبررس( در تحقیقی با عنوان 1377حسام )

در نظر گرفته شده  كیكه به عنوان سمبل مكتب كالس ولیف یعموم تیریاصل مد 14تمام  یبرا، به این نتیایج دست یافت كه كیكالس

 به مالك اشتر وجود دارد. (لیه السالم)عی در فرمان امام عل ییها است مصداق

 كنترل و هدایت امكانات، و منابع بسیج سازماندهی، ریزی،برنامه در انسانی و مادی منابع كارآمد و مؤثر كارگیری به فرایند مدیریت

 (.1383 گیرد )رضائیان،می صورت قبول مورد ارزشی نظام اساس بر و سازمانی اهداف به ابیدستی برای كه است

 :است زیر قرار به شده، ارائه كه تعاریفی ترینمهم از برخی. است شده ارائه مدیریت برای متعددی تعاریف تاكنون،

 دیگران؛ وسیلهبه  امور انجام هنر 

 پذیرد؛می صورت هاسازمان در گیریتصمیم آن طی كه فرایندی 

 كنترل؛ و هماهنگی رهبری، سازماندهی، ریزی،برنامه وظایف انجام 

 سازمانی؛ اهداف به نیل برای منابع از استفاده و سازمان اعضای مساعی و هاكوشش هماهنگی هنر و علم 

 (.1382)الوانی، سازمان  اعضای برای رابط و گیرندهتصمیم اطالعاتی، منبع رهبر، نقش كردن بازی 

 رهبری، ارتباطات، هماهنگی، نوآوری، سازماندهی، گیری،تصمیم ریزی،برنامه همچون وظایفی شامل كاركردی دید از مدیریت

 اما روبروست، وظایف كنندهبیان هایواژه در هاییفزونی یا كاستی و كمی با چه اگر مدیریت از تعاریف نوع این. گرددمی كنترل و انگیزش

. بیفزایند مفهوم به خاصی فلسفی ارزش یا نمایند خاص ویژگی یك به محصور را مدیریت كوشندمی كه است تعاریفی از ترروان نظر به

 سادگیبه كه است هاییتفاوت دارای گیولیك یا فایول چون محققانی سوی از آن كاركردهای به توجه با مدیریت از متعدد تعاریف حال،بااین

 (.1383كند )رضائیان،  مدیریت را خود تعریف است نتوانسته هنوز مدیریت علم است واضح آنچه. كرد گذر هاآن از تواننمی

 :دربردارد را مدیریت كلیدی مفاهیم ذیل، تعریف

 است فرایند یك مدیریت. 

 است انسانی تشكیالت هدایت مدیریت، نهفته مفهوم. 

 یابدمی دست مطلوبی نتایج به و گیردمی مناسبی هایتصمیم مؤثر، مدیریت. 

 گویندمی مدبرانه مصرف و تخصیص به كارا مدیریت. 

 (.1383دارد )رضائیان،  تمركز هدفدار هایفعالیت بر مدیریت 

 مدیریتی نخستين هاياندیشه

 هایسیستم نظیر مسائلی. شودمی بندیطبقه قسمت این در 1880 سال تا بشر تاریخ ابتدای از مطرح مدیریتی مسائل تمامی

 بندیطبقه حوزه این در چین دیوار ساخت و مصر ثالثه اهرام ساخت نظیر مواردی و باستان ایرانیان ها،مصری ها،سومری مدیریتی و اداری

 .شودمی

 کالسيک . مکتب1

 :شوندمی تقسیم كلی دسته 3 به و شدند شروع 1920 تا 1880 سال از هانظریه این

 تیلور فردریك علمی مدیریت مكتب 

 فایول هنری( گرایاناصول) اداری مدیریت مكتب 

 وبر ماكس آرمانی بروكراسی نظریه 

 توجه رسمی سازمان به هاكالسیك. است سازمان در كارایی حداكثر به دستیابی كالسیك مدیریت هاینظریه بحث محوریت

. است بوده افراد و سازمان به مكانیكی صرفا  نگرشی شامل كالسیك هایدیدگاه. دانستندمی مضر را غیررسمی سازمان وجود و داشتند

 .نبودند قائل مستقل هویت برایش و دانستندمی تولید عناصر سایر با همردیف را انسان هاكالسیك

 (انسانی روابط) نئوکالسيک .مکتب2

 التون رهبری به اجتماعی علوم دانشمندان از برخی كرد،می تجربه را اقتصادی ركود غرب كه حالی در ،1950 تا 1920 سال در

 آغاز مدیری هایمحرك و شغل طراحی كاری، شرایط تغییر صورت در تولید میزان به كاركنان واكنش چگونگی درباره را مطالعاتی مایو
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 هاثورن مطالعات به بعدها كه گرفت صورت هاثورن شهر در الكتریك وسترن شركت واحدهای از یكی در مطالعات این اعظم بخش. كردند

 بر را خود توجه باید مدیریت كه بودند معتقد روش این طرفداران. كردندمی تأكید مدیریت انسانی هایجنبه بر هاشد. نئوكالسیك مشهور

 در كه هاییفعالیت عمده (.1383 دانستند )رضاییان،می فیزیكی متغیرهای از مؤثرتر را اجتماعی متغیرهای دیگر بیان به كند؛ متمركز افراد

 :شودمی تقسیم زیر دسته ی دو به شد، انجام دوره این

 هاثورن . مطالعات1

 توانندمی كنند،می برقرار كار محیط در خوبی انسانی روابط كه مدیرانی كه بود استوار مبنا این بر كه( مدیریت) رفتاری نگرش    

 یعنی سازمانی، رفتار رشته عنوانبه امروز آن یافته تكامل كه كرد ایجاد را ایمرحله انسانی روابط جنبش عالوه، به. یابند دست وریبهره به

 (.1383است )فیضی،  مطرح سازمان در هاگروه و افراد مطالعه

 اجتماعی سيستم هاي . مکتب2

 طریق بهترین سیستمی نگرش معتقدند نظریه این طرفداران. شد مرسوم مدیریت در 1950 دهه از تقریبا  كه سیستمی، نگرش

 اجتماعی هایسیستم (. مكتب1383است )فیضی،  جامع اینظریه به دستیابی و مدیریت هاینظریه و مفاهیم به بخشیدن وحدت برای

 .شد هاسیستم تئوری تكامل و پیدایش باعث نیز و شود بعدی چند صورت به هاسازمان مسائل مطالعه كه شد باعث

 اقتضایی . مکتب3

 گراییشرایط و گراییمحیط گرایی،موقعیت چون دیگری عناوین با مكتب این( تاكنون 1960) (اقتضایی رهیافت) اقتضایی مكتب

 بسته و گوناگون شرایط در كه دارد اشاره موضوع این به هاست،پدیده و مدیریت درباره سازمان، فكری طرز بیشتر كه مكتب این. است آمده

 كالسیك مكاتب اندیشمندان حالی كه در عبارتی، به. كرد نظر اظهار موضوعی دربارة توانمی كه است موقعیتی و مكانی زمانی، اقتضائات به

 دانستند،می مناسب شرایط همة برای را خودشان توسط شدهارائه راهكارهای و داشتند باور همیشگی و جهانشمول اصول به نئوكالسیك و

. است بهترین چیز چه «خاص مورد آن» در دهدمی نشان كه است اقتضائات این بلكه. ندارد وجود بهترین نام به چیزی اقتضائی مكتب در

 دیگری سبك به شرایط تغییر با است ممكن است، مفید و راهگشا سازمان برای مكانیكی مدیریت شرایط از بعضی در حالیكه در مثال، برای

 .باشد احتیاج( ارگانیك مدیریت) مدیریت از

 نوگرایی . مکتب4

 جدید پیروان. است گرفته شكل هانئوكالسیك و هاكالسیك هایتئوری تركیب از هانظریه از بسیاری امروز مدیریت مطالعات در

 روابط امروزی پردازاننظریه گروه. دارند تأكید گیریتصمیم ابزارهای و رایانه كارگیری به علمی، هایگیریتصمیم بر علمی مدیریت جنبش

 پایبند اصولی به بتوان آنكه از قبل معتقدند كه اندگرفته كسانی را گرایاناصول جای و كنندمی صحبت سازمان بازسازی و بهبود از انسانی،

 تقسیم زیر هایدسته به توانمی را دوره این نظریات (.1383داد )رضائیان،  قرار مطالعه مورد عملی طور به را زیادی مدیران است الزم شد

 :كرد

 اصلی شاخه سه كمی مدیریت. است وسیع سطح در فنی مسائل حل برای علمی روش كاربرد هدفش كه مدیریت: کمی نگرش .1

 مدیریت. اطالعاتی هایسیستم و عملیاتی مدیریت عملیات، در تحقیق یا مدیریت علم: دارد

 برای مدیریت الگوی یك كه است استوار این بر شودمی گفته نیز موقعیتی نگرش آن به كه نگرش این اساس اقتضایی: نگرش .2

 تحت خاصی، موقعیت چه در روشی، چه كند تعیین كه است این مدیر وظیفه. ندارد وجود راه بهترین عنوانبه هاموقعیت همه

 كند.می فراهم مدیریت اهداف به نیل برای را زمینه بهترین بخصوصی زمان چه در و ایویژه شرایط چه

 پدید انسانی روابط نگرش با معاصر مدیریت در دیگری هاینظریه گذشته سال بیست طول در انسانی: روابط جدید جنبش .3

 (.1383كرد )فیضی،  اشاره زد نظریه به توانمی هانظریه قبیل این از كه است آمده

 ضرورت و اهميت مدیریت در اسالم

اشخاص با یكدیگر ارتباط و اشتراك زیرا در اجتماع، منافع و مقاصد افراد و سرنوشت ؛ مدیریت یكی از اركان زندگی اجتماعی است

صورت اجتماعی زندگی می كنند ه پیدا می كنند. ضرورت مدیریت در زندگی اجتماعی تا آنجاست كه حتی بسیاری از حیوانات كه ب

زماندهی، طریق اولی نیازمند ساه صورت اجتماعی زندگی می كنند، به ها كه ب براساس فرمان غریزه، مدیری را برمی گزینند. حال انسان

برنامه ریزی و سیستمی هستند كه بتواند آنها را به اهدافشان رهنمون سازد. مدیریت و راهكارهای آن و تربیت مدیران الیق از اهم مبانی 

انسان نمی تواند به گونه ای ناموزون و همچون وصله ای ناهمرنگ در جهان هستی زندگی كند. او به همان  .فكری دینی محسوب می شود

 (.1370)مكارم شیرازی،  زه كه از نظام، تشكیالت و مدیریت فاصله گیرد با شكست و ناكامی روبرو خواهد شد و محكوم به فناستاندا

 تشيع و ضرورت مدیریت
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زیرا امامت از نظر شیعه، به عنوان یك اصل اعتقادی، چیزی جز  ؛در تفكر شیعی، ضرورت مدیریت را باید در امامت جستجو كرد

)الحكیمی،  «امامت، ریاستی عمومی در امور دین و دنیاست؛ االمامة ریاسة عامة فی امور الدین و الدنیا»مدیریت جامع و كامل نیست: 

1370.) 

ردد و از نور وجودی نبوت تغذیه می كند و شجره طیبه امامت، ریشه در زمین وحی دارد و با آب عصمت و طهارت سیراب می گ

مدیریت یكی از شاخه های این درخت تناور است. امیر مؤمنان  ؛شاخه های سرسبزش بر سر امت اسالمی و جامعه بشری سایه می افكند
پیامبران خود را در میان مردم برانگیخت تا خداوند ؛ فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه . . . لیثیروا لهم دفائن العقول» می فرماید: (علیه السالم)

 (.1379)ترجمه دشتی، « با مدیریت خویش ذخایر پنهان استعدادها را استخراج كنند

مشروعیت مدیریت در جامعه دینی  :در واقع باید گفت ؛ها از امامت ریشه می گیرند در نظام اداری و اجتماعی اسالمی، مدیریت

آنچه  .ها مشروعیت و خاصیت خود را از دست می دهند مت دارد. هرگاه این رابطه قطع گردد، كلیه حركتناشی از پیوندی است كه با اما

است كه هرگاه « ها ضعف بعضی از مدیریت»نیست، بلكه مشكل « كمبودها»كه باید بدان اشاره كرد، این است كه مشكل جامعه ما مشكل 

 (.1379)ترجمه دشتی،  می توان بر مشكالت فایق آمد با الهام از مبانی معنوی اسالم اصالح گردد، بسرعت

 وجه تمایز مدیریت اسالمی با سایر مکاتب مدیریت

هایی است كه با مفهوم عدالت  از این رو وظیفه مكتب، ارائه راه حل ؛مدیریت اسالمی پیش از آنكه علم باشد، یك مكتب است

ها باشد، باید با سیر مطالعاتی مكتبی كه در یك سیر اكتشافی  یا تعالی انسانخواهی سازگار باشد. اگر علم نیز خواهان خدمت به مكتب 

لذا «. ، یك جهان بینی الهی و نشات گرفته از وحی است«تولید»در حیطه  علم»است بدین نتیجه رسید كه جهان بینی حاكم بر كاربرد این 

« علمی»باشد كه با روش مطالعه « زیربنا»به طرف « روبنا»باید از سیر مطالعاتی مكتبی پیرامون مدیریت اسالمی یك سیر اكتشافی است و 

وجه تمایز مدیریت اسالمی با اشكال دیگر مدیریت در این است كه در  .است، متفاوت است« روبنا»به « زیربنا»كه یك سیر تكوینی و از 

های  در حالی كه در نظام ؛ی از سردمداران حكومت استجوامع سرمایه داری )بورژوازی( و یا سوسیالیستی، اداره امور مردم در دست عده ا

 .می باشد« وحی»بودن نظام مدیریتی و متكی و مبتنی بودن این نظام بر پایه اصول الیتغیر « اسالمی»ویژه اسالمی وجه تمایز در ه الهی ب

و از دریای زالل و عمیق معانی قرآن برداشت  بدین معنا كه هر لحظه باید مطلب تازه ای از متن مكتب ؛این مكتب اكتشافی است نه تكوینی

پس هرگونه سیر  ؛تبیین كننده این مفاهیم بوده اند (علیهم السالم)و امامان معصوم  و سلم( صلی اهلل علیه و آله)دنبال نزول قرآن، رسول اكرم ه لذا ب؛ شود

حكومتی كه  ؛تبیین شده توسط رهبران حكومت اسالمی باشندهای  تكوینی بر افكار الهی ممنوع است و مدیران باید تابع و حافظ ارزش

وجه تمایز دیگر مدیریت اسالمی این است كه  .سیاست و دیانت آن جدای از هم نیست و سیاست آن متكی و مبتنی بر فرامین الهی است

ن و تولید كاال. این كاال زمانی ارزشمند مبتنی بر دو اصل تعالی و تولید است تعالی انساذكر شده است مدیریت اسالمی همانگونه كه قبال 

نه افزایش مكارم اخالقی و  ؛است كه در خدمت تعالی انسان باشد، ولی در مكاتب شرق و غرب اصول مدیریت مبتنی بر محور تولید است

تشكیل « سازمان»آنكه است و قبل از « اسالمی»یا « الهی»پس نتیجه می گیریم كه مدیریت اسالمی مبتنی بر حضور یك مكتب  .اعتقادات

 (.1381)افجه ای،  تشویق، محبت و احترام متقابل از اركان این مدیریت به شمار می رود. داده شود، مكتب پایه گذاری می شود

السالم( )عليه علی امام دیدگاه از مدیریت مبانی و تئوري
  

  مدیریت در اصلی مبانی و . اهداف1
 اهداف باید نیست، - است آن پیكره از جزئی مدیریت ها كه - اسالمی حكومت اهداف از جدا اسالم، در مدیریت اهداف كه آنجا از

 سازمان آن خاص ای اداره و سازمان هر كالن و خرد اهداف البته باشد؛ مدیریتش چوب چهار در مدیر یك اصلی اهداف اسالمی حكومت

 كه كند می توجه جلب موارد همه از بیش عمده هدف چهار بررسی، یك در باشد. اسالمی نظام جامع اهداف راستای در باید ولی است،

 دارند: برمی گام اهداف این مسیر در گیرد می نشات آن از كه مدیریت هایی و اسالمی حكومت

 انسان ها به بخشیدن آگاهی  

 اخالقی ارزش های احیای و معنوی تربیت  

 جامعه متن از برخاسته مردمی حركتی بصورت عدل و قسط اقامه  

 شیرازی، پیشین(. شریعت و قانون حریم در انسانها آزادی( 

  اسالمی مدیریت . مبانی2
 است: زیر ویژگی های دارای اسالمی مدیریت مبانی

  تشكر.+  تفكر - تشكر: حمد و حمد نظام به بودن . قائل1

 جامعه یك در حمد نظام بنابراین. گردند می الهی مدیریت نظام شدن فراگیر باعث كه هستند عواملی نظم و تقوا: نظم و . تقوا2

 شود: می تعبیر این چنین اسالمی

http://www.joih.ir/


 149-159، ص 1395فروردین، 2جلد ،  10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 باتقوا(.) تشكر نظام( + باتقوا) تفكر نظام( حمد) فراگیر نظام

  (.1945آوری، « )كند می فاسد را عقل خودبینی و العقل؛ خودپسندی یفسد العجب: فرماید می السالم( )علیه علی امام

 انسان های تمامی و مؤمنان متقیان، به بخشیدن كرامت( مشاركت نظام) اسالمی و قرآنی الهی، مدیریت نظام هدف اصلی ترین

 به مردم مفید و خوب پیشنهادهای از باید نظام این در. دهد می انجام فراگیر تشكر و حمد نظام ایجاد با را آن كه است عالم وارسته

 گردد. می انسان ها و ها اندیشه فكرها، رشد موجب كار كرد؛ این تشكر و تقدیر شایستگی

 می ضرر كه كسانی تنها برند می سود مشاركت از همگی ملت و دولت كاركنان، مدیر، اسالمی، مدیریتی نظام در: مشاركت . اصل3

 (.1375، باتمانقلیچ) هستند ظالمان و سودجویان بینند،

  و یادآوری. تذكر - خالقیت نوآوری، مغز نظم و تقوا

 اخالقی: اصول و عبادات. 4

 فراگیر( بركات و نعمت و رحمت نظام) نماز به امر و صاله 

 فراگیر( سازی منزه و پاك نظام) تسبیح 

 فراگیر( سازی ایمن نظام) ایمان 

 فراگیر( گرایی مردم نظام) ناس 

 فراگیر( سازی بهترین نظام) حسنات 

 فراگیر( كیفیت با ارتباطات نظام) رسالت 

 فراگیر( طلبی سالمت نظام) اسالم 

 بحث ونتيجه گيري:
  .وجود داردبا نظریه ي مدیریت علمی تفاوت  )ع( به مالک اشتری در فرمان امام علبين اصول مدیریت فرضیه اول: 

 در ها مدیریت سایر با اسالمی مدیریت تمایز وجه و است اسالمی مدیریت مبنای و اساس حق، به عمل اسالمی مدیریت مبنای درپاسخ: 

 می هدف، به رسیدن برای یعنی گرداند؛ می مبلح و توجیه را وسیله هدف بسا چه اسالمی، غیر های مدیریت در. است نهفته موضوع همین

 هدف به رسیدن برای و است استوار حقیقت و حق مبنای بر اسالمی مدیریت اما. كرد استفاده مجاز غیر و مجاز از اعم ای وسیله هر از توان

 گوناگون، اجتماعی شرایط با متناسب و مختلف زمان های اقتضای به كه است دینی اسالم. كرد استفاده مشروع وسایل از توان می تنها

 شك، بدون. است سازگار اقتضایی مدیریت با اسالم لذا باشد، می عقیدیتی مبانی و اصول بر مبتنی و دهد می ارائه را خاصی های رهنمود

 است، اسالمی مدیریت های آموزه ترین ارزنده حاوی شده، صادر مصر فرمانداری به ایشان نصب هنگام كه اشتر مالك به( ع)علی  امام نامه

( ع)علی  حضرت اندیشه در كه داد توضیح صورت این به توانمی را( ع)علی  حضرت دیدگاه از مدیران خصوصیات و صفات تبیین همیتا

 كه مصریان به اینامه در حضرت آن. نیست صالحیتكم یا اهلیت فاقد افراد آمدن كار سر بر خطر همچون اسالمی، جامعة برای خطری هیچ

 زمام نابكاران و نابخردان كه دارم آن بیم من: »است داده هشدار چنین گمارد، سرزمین آن حكومت را او كه هنگامی فرستاد، اشتر مالك با

 و برخیزند دشمنی به صالحان با و گیرند خود بردگان را او بندگان و گردانند دست به دست را خدا مال و آرند دست به را ملت این امور

 یا شود كاسته زمامداران برای الزم شروط و صفات به نسبت مردم حساسیت اگر (.62 نامه: البالغهنهج) «دهند قرار خود حزب را فاسقان

 هشدار چنین( ع)علی  امام. آورد بار به هاتباهی و گیرد قرار مدیریتی هایرده در تواندمی اهلیتی فاقد و صالحیتبی هر آنگاه گردد، رنگبی

( ص)پیامبر  جای به كه هر: گفتند و شمردند یكسان را كفر پیشوایان و هدایت پیشوایان كه گاهآن شدند هالك مردمان گمانبی: »اندداده

 مؤثر عوامل از یكی بندیزمان و ریزیبرنامه . نظم،«شدند هالك سبب بدین پس است واجب او اطاعت بدكار چه و باشد نیكوكار چه نشست،

علی  امام. است محدود او وقت دیگر سوی از و دارد برعهده متعددی وظایف و كارها سویی از سازمان مدیر كه چرا است، مدیر موفقیت در

. «دارد خود به مخصوص كاری روز هر زیرا بده، انجام روز همان را روز هر كار: »فرمایدمی اشتر مالك به خود عهدنامه از بخشی در( ع)

نظریه مدیریت  صاحب .«امور در نظم و تقوی به را شما كنممی سفارش: »فرمایندمی شهادتشان از قبل خود وصیت در حضرت آن همچنین

 مشاهده را مشاغل توان می حل راه بهترین یافتن برای -1 :است اصل چهار بر مبتنی تیلور مدیریت. باشد می تیلور وینسلو فریدریك علمی

 بر -تشویقی مزد پرداخت با -3 .داد آموزش و برگزید علمی ای گونه به را كاركنان بهترین توان می شغل هر برای -2 .كرد تحلیل و تجزیه و

 و است كنترل و كار سازی آماده ریزی، برنامه مسئول مدیر، -4 .آورد به دست را ممكن تولید مقدار باالترین توان می تولید میزان پایه

و اصول مدیریت در فرمان امام علی )ع( به مالك اشتر  اسالمی مدیریت كه گیریم می نتیجه پس. دهند انجام را دستورات تنها باید كاركنان

 تشویق، شود. می گذاری پایه مكتب شود، داده تشكیل« سازمان» آن كه از قبل و است« اسالمی» یا« الهی» مكتب یك حضور بر مبتنی

رود و می توان گفت با نظریه مدیریت علمی شباهت بسیاری دارد و می توان گفت  می شمار به مدیریت این اركان از متقابل احترام و محبت

 .از اصول مدیریت امام علی )ع( تبعیت می كند. با توجه به مطالب گفته شده فرضیه اول تحقیق تأیید می شود
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 .وجود داردبا نظریه ي مکتب رفتاري تفاوت  )ع( به مالک اشتری در فرمان امام علبين اصول مدیریت م: فرضیه دو

 در قبال  كه را كسانی حضرت، آن همچنین. دادمی قرار توجه مورد دقیقا  مدیران گزینش در را افراد كاری سوابق( ع)علی  امامپاسخ: 

 نامه در و دانندنمی شایسته مدیریتی هایجایگاه تصدی جهت اند،بوده شریك گناهكاری در و اندبوده منصبی دارای طاغوت و ظلم حكومت

 اندكرده همكاری گناهان در آنان با و اندبوده تو از پیش بدكار والیان وزیران كه اندكسانی تو وزیران بدترین» :اندفرموده اشتر مالك به 53

 كه كسانی بیابی، را آنها از بهتر آنان جای به توانیمی تو ستمكارانند، برادران و گنهكاران یاران كه زیرا باشند تو اسرار صاحبان اینان مبادا

 بر كمتری هزینه پاكدامن مردان این. اندنكرده همكاری گنهكاران و ستمكاران با و ندارند را آنها وبال و وزر ولی دارند را آنها نفوذ و نظریات

 .«ده قرار خود علنی هایانجمن و سِری هایجلسه مخصوصا  را آنها ترند،الفت كم بیگانه با و ترندمهربان تو به نسبت و كنندمی تحمیل تو

 عالم وارسته انسان های تمامی و مؤمنان متقیان، به بخشیدن كرامت( مشاركت نظام) اسالمی و قرآنی الهی، مدیریت نظام هدف اصلیترین

 و تقدیر شایستگی به مردم مفید و خوب پیشنهادهای از باید نظام این در. دهد می انجام فراگیر تشكر و حمد نظام ایجاد با را آن كه است

 از همگی ملت و دولت كاركنان، مدیر، اسالمی، مدیریتی نظام در. گردد می انسان ها و ها اندیشه فكرها، رشد موجب كار این كرد؛ تشكر

 تئوری فلسفه كه از تضادهایی انسانی روابط هستند. تئوری ظالمان و سودجویان بینند، می ضرر كه كسانی تنها برند می سود مشاركت

 كلی، طور به. است شده گذاری پایه انسانی و شخصیت انسان بر وجود و بیشتر گرفته سرچشمه داشت، انسان و روان با روح كالسیك

 معتقد روش این طرفداران. كردندمی تأكید مدیریت انسانی هایجنبه بر بلكه كنند نمی رد كلی را به ها كالسیك نظریه ها، نئوكالسیك

 این. دانستندمی فیزیكی متغیرهای از مؤثرتر را اجتماعی متغیرهای دیگر بیان به كند؛ متمركز افراد بر را خود توجه باید مدیریت كه بودند

. است داده قرار سرمایه و زمین نظیر عناصری ی زمره در را آن و كرده قلمداد( كار نیروی) تولید عوامل از یكی عنوان به را انسان مكتب

 به. نگریست تولیدی ابزار یك چشم به آنان به نباید و دارند شعور و عقل و كرامت احساس، عاطفه، هاانسان كه معتقدند نظریه این صاحبان

 و حرمت چون اجتماعی، مختلف نیازهای دارای فیزیكی، و مادی نیاز بر عالوه و هستند نبوغ و استعداد از سرشار هاانسان دیگر، عبارت

 و استعدادها به و بیندیشند بیشتر و كنند زندگی بهتر افراد كه شودمی موجب نیازها این تأمین. هستند خودیابی و خودشكوفایی احترام،

 اقناعی مدیریت. بخشدمی توسعه و كندمی فعال را افراد نوآوری و خالقیت یقوه مدیریت، در نگرش این. ببرند پی خویش هایتوانمندی

 كارگر یك كه بود این بر انسانی روابط یا نئوكالسیك نظریه اساس كل طور به. است نظریه این در غالب سبك ،(استداللی – تشویقی)

 شود می ناشی انسانی عامل داشتن نگه خوشحال و راضی از ها سازمان اثربخشی و كارآیی بنابراین. است سازنده و مولد فرد یك خوشحال،

 با توجه به توضیحات می توان گفت كه فرضیه دوم تحقیق تأیید می شود. . سازمان رسمی روابط ساخت نه

 .وجود داردمکتب سيستمی تفاوت  با نظریه ي )ع( به مالک اشتری در فرمان امام علبين اصول مدیریت فرضیه سوم: 

 بر را مدیرانی و داشت كامل توجه آنان مسائل تحلیل و تجزیه و تشخیص و ادراكی مهارت به كشور، مدیران انتخاب در( ع)علی  امامپاسخ: 

 و ادراكی مهارت به نظامی فرماندهان دیگر به اشتر مالك معرفی در لذا. بیابند را مناسب حل راه خود آمده پیش هایبحران در كه گزیدمی

 شما امر تحت كه سپاهیانی و شما بر را حارث پسر اشتر مالك من: »فرمایدمی اشاره اشتر، مالك توسط مسائل تحلیل و تجربه و تشخیص

 به سستی نه مالك كه زیرا برگزینید خود نگهبان سپر و زره مانند را او كنید اطاعت او فرمان از و بشنوید را او گفته دادم، فرماندهی هستند

 «گیردمی شتاب است، پسندیده كندی كه آنجا نه و دارد كندی است الزم شتاب كه آنجایی در نه شود،می لغزش دچار نه و داده خرج

 حكومت بلكه باشد؛ حاكمیت برای ای وسیله نباید خدمت دیگر عبارت به بخواهد؛ خدمت برای را مدیریت باید . مدیر(53 نامه: البالغهنهج)

 و حق اقامه خدمتگزاری، جهت در مدیریت تیز تیغ با و است خدمتگزار باشد، ریاستمدار آنكه از قبل مدیر .باشد خدمت برای ای وسیله باید

 در اكلهم؛ مبادا تغتنم ضاریا لعبا علیهم تكونن ال و»: فرماید می السالم( )علیه امیرالمؤمنین حضرت .كند می ظلم و باطل دفع و عدل

 السالم( )علیه امیرالمؤمنین مكتب در«. شمری غنیمت را خوردنشان كه باشد ای درنده جانور مانند آنان با برخوردهایت مدیریت منصب

 و مشخص امور، مجاری اگر. كند می توزیع افراد شایستگی و لیاقت مبنای بر را امور مدیر. پذیرد می انجام شایستگی ها اساس بر كار تقسیم

 حاكم و مدیر وظیفه. شود می ایجاد اصطكاك موارد برخی در حتی و گردد می مختل امور نشود، توجه كار تقسیم اصل به و نباشد معین

 موفق مدیرانی یقینا  .كند می جلوگیری ضوابط بر روابط جایگزینی مبنای بر مشاغل احراز از لیاقت اصل رعایت. است وظایف تبیین اسالمی

 و هیبت و وقار تواضع، دقت، نظم، هستند؛ مدیریت برنده پیش عوامل كه یازند دست تواناییهایی و مهارتها به فوق اركان بر عالوه كه هستند

 السالم( )علیه امیر حضرت تئوری: گفت باید و است اسالمی و انسانی مناسبات در عوامل و لوازم ترین اصلی از عشق و محبت مهمتر همه از

 زمامدار والی، خود كه كند می انسان هایی همه نثار را محبت همین كه است اهلل اقدس ذات به محبت و عشق از حاكی مدیریتی بر مبتنی

 در اند كرده ونما نشو معینی ی محدوده ودر علمی ی رشته یك در كه فكری جنبشهای از برخی خالف بر سیستمی تفكر .آنهاست مدیر و

 انسانی ابعاد ی برحوزه بیشتر سیستمی تفكر تاثیر شاید.كرد رشد ای رشته میان محیطی ودر شد متولد معین علم یك ی محدوده از خارج

 رشته های یافته تركیب بر مبتنی نگرش به وریز تخصصی های حوزه به علوم تفكیك بر مبتنی نگرش بر سیستمی تفكر است بوده سازمان

 و كاربرد اعتبارو  دادند تغییر بخش اثر نحوی به را موجود فكری سیستمی، جو متفكران ترتیب این كند، به می تاكید علمی گوناگون های
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 نظریه (.10، ص 1384رضائیان، )بردند  سوال زیر -شد می گرفته كار به یافته تكامل فیزیك در كه گونه آن-مدار تجزیه تحلیلی تفكر عام

 در عبارت را مفهوم این بر تالنفی .دارد ریشه شود می نامیده ارگانیك معموال انقالب كه وبیولوژیك ارگانیك مفهوم یك در سیستم ها عمومی

 نام به« فرد به منحصر موجودیت های» در فقط حیات دیده و الكتریسیته جاذبه مانند فیزیكی های پدیده خالف بر: »است كرده خالصه زیر

 در «دارند پویا طرفینی، نظمی تعاملی در آن و فراگردهای اجزا معنی است. بدین سیستم یك ارگانیسم هر .شود می یافت «ارگانیسم»

 داخل فرعی های و بخش گروه ها میان و غیررسمی رسمی ارتباطات بر تاكید سازمان و داخل خارج محیط پذیری اثر بر سیستم ها نظریه

 قالب در سازمان خارجی و داخلی متغیرهای و عوامل تجسم برای چهارچوبی گرفتن نظر در با سیستمی، است. رهیافت مطرح نیز سازمان

 ترتیب بدین. كند می كمك «سازمان بر محیط پیچیده سیستم ابر» و «اصلی سیستم» ،«سیستم ها خرده» شناخت به واحد، مجموعه یك

 بهبود برای سازمان، كلی سیستم از سیستم خرده هر توسط شده انجام كارهای و شده ریزی برنامه كارهای گرفتن نظر در با توان می

 آن اصلی عناصر به توجه با سیستمی، نظریه در پدیده هر تحلیل كلی طور به. كرد اقدام آن مأموریت تحقق مسیر در سازمان فعالیت های

 كه باورند این بر زیرا دارند؛ اصرار تركیبی تفكر شیوه انخاذ ضرورت بر سیستمی، پردازان نظریه .پذیرد می انجام( ها بازده فراگرد، ها، داده)

 گذارند. به می اثر متغیرها این بر متقابال  و دارند قرار محیطی و سازمانی متغیرهای تأثیر تحت مدیران و شود نمی انجام خالء در مدیریت

 باید نگرش این مبنای بر زیرا گردید؛ مواجه عظیمی چالش با مدیریت دانش های یافته سیستمی، نگرش ضرورت شدن مطرح با ترتیب، این

 با آنها تعامل چگونگی و مذكور اجزای منظم فعالیت های و فراگردها كلیه و شوند شناسایی آن اجزای همه سازمان، یك مدیریت برای

 چهارچوب در آنها مسائل و سازمان ها شناسایی مبانی» كه اند كرده بینی پیش مدیریت نظران صاحب از نفر دو. گیرند قرار نظر مد یكدیگر،

 حاصل تیلور علمی مدیریت نظریه مبانی اشاعه با آنچه نظیر شود؛ منجر مدیریت عرصه در انقالبی به آینده در است ممكن سیستمی، نگرش

 قابل های ستاده وتولید ها داده مداوم از دریافت اطمینان حصول برای محیط با روابط قبیل از عواملی به خودرا توجه سیستمی نظریه .«شد

 تعارض سطح داخلی، ارتباطات در ها، وضوح ستاده به ها داده تبدیل در سازمان محیطی، كارایی تغییرات به پاسخ در پذیری قبول، انعطاف

 تفكر عنوان با تفكر از جدید الگوئی از استفاده با مدیر می دارد. معطوف ركنان كا شغلی رضامندی ومیزان سازمانی های گروه بین در

 بین روابط در را جزء آن وجود عدم یا وجود از ناشی آثار .بپردازد بررسی به خودش مكانی و موقعیت مفهوم اتكا به تواند می سیستمی

 جهت در آن به مربوط امور و سازمان از كل مفهوم تشكیك در جز آن و موقعیت مقام تاثیر و به كند بررسی و غیرهمجوارش همجوار عناصر

 می آن افراد سالمت گرو در را جامعه و سالمت سازمان سالمت هر چیز از پیش( ع) علی حضرت اساس، برد. بر این پی اهداف به حصول

 نیازهای به توجه با و ربانی و كامل انسان یك تربیت بر اساس انسان با رابطه در قوانین البالغه، نهج مطلوب اجتماعی نظام الگوی در. داند

الهام از نامه امام با توجه به مطالب ارائه شده در فصول قبل و همچنین با . شود می تنظیم سازنده و سالم اجتماع یك برقراری و او حقیقی

علی )ع( با ملك اشتر می توان گفت كه نظریه سیستمی بر اساس مدیریت امام علی )ع( به مالك اشتر می باشد و می توان فرضیه سوم 

 تحقیق را پذیرفت، بنابراین فرضیه سوم تحقیق تأیید می شود.

 استخراج معیارهای در كه همانطور. است انسان برای آخرت یرستگار و دنیا این در سعادتمند زندگی درس ،(ع) معصومین سیره و كالم

 براین. دهدمی رشد وجودی ابعاد تمام در را انسان و نمیپردازد انسان بعد یك به فقط بیت اهل معارف شد، مشاهده البالغهنهج از شده

 است نظر مد مدیران هایویژگی تعریف مقام در جانبه همه و جامع نظامی اسالمی، رویكرد در كه نمود گیرینتیجه چنین توانمی اساس

به مالك، او را به رفتار عادالنه با مردم نامه ی خود علی )ع( در حضرت . دهدمی پوشش همزمان بصورت را رفتاری ساختاری، درونی ابعاد كه

نباید خود و بستگان خویش را در مسائل كند؛ یعنی مدیران و مسوولین و پرهیز از ظلم و ستم و دوری از تبعیض در بین آنان سفارش می

شخصی و امتیازات اجتماعی بر دیگران مقدم بدارند، زیرا در صورتی كه مسوول یك سازمان عدالت را رعایت نكند، مرتكب ظلم شده است. 

، نارضایتی عمومی پدید دهد. طبیعی است كه با رفتار ناعادالنه و تبعیض آمیز مسوولینچنین مسوولی محبوبیت مردمی خود را از دست می

های های مسوولین و مدیران طبق فرمانرود. بر این اساس یكی از ویژگیآید و در اثر آن پایه های قدرتشان به تدریج رو به ضعف میمی

ند تا خوردار باش)ع( عدالت خواهی است، بنابراین مسوولین نظام اسالمی باید از چنین خصوصیتی بر حكومتی حضرت علی بن ابیطالب

خواهی بتوانند حق و عدالت را در جامعه اجرا نمایند. امروز بیش از هر زمان دیگر به خصوص در نظام جمهوری اسالمی ضرورت عدالت

های خود نیازمند نیروهای متخصص و كاردان است كه شود، زیرا نظام مقدس جمهوری اسالمی برای رسیدن به اهداف و آرماناحساس می

. شودرو میهای اجرایی و قانونی روبهخواهی باشد، كه اگر این خال ایجاد شود، نظام اسالمی گاهی با چالشتعهد و عدالتدارای ویژگیهای 

 اسالمی حكومت. طلبی منفعت و خودرأیی و استبداد نه است، شهروندان به مهربانی و محبت رحمت، اسالمی، مدیریت و حكومت ی الزمه

 اسالمی، نظام در بنابراین، ؛... و زورگویی برای نه است، شده بنا مردم حقوق احقاق و اجتماعی امنیت و آرامش تأمین و دین احیای برای

 اسالمی، مدیریت در كند. مدیریت الهی احكام با هماهنگ مقررات و قوانین وضع و ارزشی، مسائل انسانی، های منزلت به توجه با باید مدیر

نقاط ضعف مكتب رفتاری  است. برخوردار ای ویژه جایگاه از...  و مردم با مدیر ارتباط مشورت صدر، ی سعه هماهنگی، و وحدت ارزشیابی،

عبارتند از: توجه بیش از حد به عوامل انسانی در اداره سازمان ، به طوری كه به دیگر عوامل كمتر پرداخته شد. پیچیده و ذهنی بودن 
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دقیق امكان پذیر نمی باشد. در سنوات اخیر پاره ای از تحقیقات نشان داده كه ممكن است  نظریات رفتاری كه اندازه گیری رفتار به طور

كه بیش ازحدبه نقش عوامل  های نظریات مكتب روابط انسانی این بود محدودیت ازكاركنان خوشحال هم، نیروی كار غیر مولدی باشند. 

كه نمی خواهند بپذیرند كه در رفتار با دیگران نیاز به افراد متخصص دارند، در داشتند. مدیران از آنجایی  تاكید ها انسانی دراداره سازمان

انتزاعی  ه یبرابر پیشنهادات دانشمندان علوم رفتاری مقاومت می كنند. الگوهای ارائه شده دانشمندان علوم رفتاری آنچنان پیچیده و جنب

ت. از آنجا كه رفتار انسان بیش از اندازه پیچیده است دانشمندان علوم پیدا كرده اند كه پیاده كردن آنها در عمل بسیار مشكل شده اس

 رفتاری به نتایج متفاوتی می رسند و توصیه های گوناگونی می كنند و در نتیجه مدیران به هنگام انتخاب نمی دانند كه به توصیه های كدام

نتوانست بطور كامل انسان را در محل كار یا كارگاه شرح دهد.  اقتصادی–انسان اجتماعی در مقابل انسان منطقی  یك از آنها عمل كنند.

این دیدگاه نیز از نظر تئوریهای جدید مدیریت یك دیدگاه بسته است. در مكتب روابط انسانی نیز سازمان به مانند یك سیستم  همچنین

وری درونی با تاكید بر منابع انسانی بر حداكثر بهرهانگارد. در دیدگاه نئوكالسیك تمركز شود كه نقش محیط را نادیده میبسته مشاهده می

 شوند. های بسته طبقه بندی میها نیز در دسته سیستماست. از این لحاظ نئوكالسیك

 پيشنهادات تحقيق
حاضر  هر تحقیقی پیشنهاداتی دارد كه توسط پژوهشگر ارائه می شود كه می تواند در بهتر شدن نتایج تحقیقات آینده كمك كند. تحقیق

 نیز پیشنهاداتی دارد كه در زیر آورده شده است:

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

 شود.

 نواقص تحقیق نمایند. با توجه به وجود كتب عربی در این زمینه، پژوهشگران با ترجمه ی كتب عربی در این زمینه كمكی به .2
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 هشتم. چاپ هدف، قم:: اسالم در فرماندهی و (. مدیریت1370ناصر. ) شیرازی، مكارم 

 20 شماره صادق، ندای فصلنامه .(علیه السالم) علی امام دیدگاه از مدیریت (. تئوری1389اردبیلی، فائزه. ) زاده عظیم. 

 رامین نشر :اسالمی، تهران جامعه . مدیران(1381)آبادی، علیرضا.  علی. 

 .به السالم( )علیهابیطالب  بن علی المومنین امیر نامه عهد مدیریت، شرح پیرامون حكومتی . فرمان(1374) قوچانی، محمود 

 .دولتی مدیریت آموزش مركز :اشتر، تهران مالك

 ،مالك به (ع)ابیطالب ابن علی امیرالمومنین ی نامه عهد شرح مدیریت، پیرامون حكومتی فرمان .(1382) محمود. قوچان 

 .دولتی مدیریت مركزآموزش: تهران اشتر،

 تربیت نیست؟، تهران: انتشارات چیز چه . تربیت(1386)العظیم.  كریمی، عبد. 

 نور. پیام دانشگاه انتشارات. مدیریت و سازمان مبانی (.1383) .فیضی، طاهره 

 ششم. چاپ ،1379 مشرقین، نشر قم: دشتی، محمد ترجمه: السالم( )علیه امیرالمؤمنین حضرت البالغه نهج  
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