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بیان مسئله1

مبانی نظری

نقاط تالقی اسالم و 
مدیریت

خردمایه نظریه تشکیک 
اسالمیت مدیریت

سطوح اسالمیت مدیریت
در نظریه تشکیک

تحلیل یافته ها

نتیجه گیری

پیشنهادها

2

3

4

5

6

7

8
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:گیرد

کیضمنتادادارائهاسالمیمدیریتازمشککمفهومیتوانمیآیا

جایآندراسالمیمدیریتازمختلفهایتلقیمفهومی،توسعه

گیرند؟

هباتصافامکانضمنکهدانستایجوهرهرامدیریتتوانمیآیا

ترینمیاسالوتراسالمیاسالمی،بهمتصفبتواندبودن،غیراسالمی

بشود؟

یریتمدمدیریت،اسالمیتتشکیکنظریهدراینکهدیگرپرسشو

دارد؟مشخصاتیوسطوحچهاسالمی
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میتقسیممقسدوبرراکتابمثلدارندچیزیکازبیشبرصدققابلیت

.مشککومتواطی:کنند

:مدیریت(ب

«مادیوانسانیمنابعهماهنگیبردارندهدرکهمستمریاجتماعیفرایند

,Murugan)«استمطلوباهدافبهدستیابیمنظوربه 2008: p 6)

مقاله،ایندرهمچنین

مدیریتعلمنهبودهمدنظرمدیریتعملیمفهوم.

شدخواهدگرفتهنظردررهبریومدیریتمفهومیتفاوت.
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بریکدیگر،باآشکاراختالفاترغمعلیمدیریت،تعاریفهمگی

.دارندنظراتفاق«محوریهدف»

هاستانسانکمالاسالم،مکتبهدف.

هرهکبودههدفمندموجودیتدواسالم،مکتبومدیریتبنابراین

.نمایندمیپیگیریراخویشهدفکدام
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هدفکند،می(موفقکلمهیکدرو)کارآمدواثربخشرامدیرآنچه

.گیردمیکاربههدفتحققراستایدرکههایی«فرآیند»بلکهنیست

تااستنکردهتعیینراجامعهوخانوادهفرد،اهدافصرفانیزاسالم

اسالمینبایدهایوبایدبلکهکندعملبتوانندممکنیطریقهرازآنها

.هستندهدفآنبهرسیدنمسیراسالم،ارزشینظامیا

ابیدستیهایشیوهوفرآیندهادرهدف،برعالوهاسالم،ومدیریت

.داشتخواهندمواجههیکدیگربانیزهدفبه

وهدفمواجههدراسالم،بامدیریتعملتالقیواشتراکنقطه

.فرآیندهاست
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التحچندکند،میبرقراراسالممکتببامدیریتهدفکهنسبتی

:دارد

تطابق(جتغایر  ( بتعارض( الف

افراددینیبیراستایدرراخودهدفسازمانی،اگر:تعارض(الف

.استاسالمباتعارضدرهدفیچنینقطعاداد،قرارانسانی

مثال
قالبردرااسالمیضدهاییپیامومحتواسینمایی،شرکتیکاگر

اسالم،بهتنسبآنها،مشاهدهبابینندگانتاکندتولیدسریال،وفیلم

پیداکنندهمشمئزاحساسیومنفیادراکیآن،هایارزشوهدف

.بودخواهدغیراسالمیهدفیهدف،اینقطعاکنند،
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ضغریکبهدستیابیراخودهدفسازمان،یکاستممکن:تغایر(ب

ایندر.دهدقرارآنتحققخدمتدرراسازمانوباشددادهقرارمشروع

درکارکنانانسانیاستعدادهایکردنبالفعللزوماسازمان،هدفصورت

ولیاستاسالممکتبیهدفبامغایرجهتاینازونبودهسعادتمسیر

چنینبرایراتعارضوصفتواننمیهدف،آنمشروعیتدلیلبه

.دادقرارمدیریتی،

مثال
هعرضوتولیدچونمشروعکاریوکسبطریقازکهراسازمانی

نجاایدرتوانمیپردازد،میخویشسودکردنبیشینهبهخودرو

.دادقرار
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زچیهرازبیشآنها،هدفکههستندهاسازمانازبرخی:تطابق(ج

ورشدها،سازمانایناگرحال.هاستانسانرشدوتربیتدیگر،

قیقادآنهاهدفکنند،دنبالخویشاسالمیمعنایبهراانسانیارتقای

.بودخواهداسالممکتبهدفهمان

مثال
کردنهبیشینبرعالوهاقتصادی،شرکتیکچنانچهمثال،عنوانبه

قرارخویشکارکنانارتقایورشدراخوداصلیهدفمالی،سود

،مالیسودکردنبیشینهوکارکنانرشدبینکهجاییدرودهد

اینمونهتواندمیکند،انتخابراکارکنانرشدبیاید،پیشتعارضی

.شودتلقیاسالمیمدیریتیکاز
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هایارزشبامواجههدرنیزمدیریتیفرآیندهایمنوال،همینبه

:کنندمیبرقرارحالت،سهاسالمی

تطابق(جتغایر  ( بتعارض( الف

.نباشدروعمشهدف،تحققبرایشدهکارگرفتهبهفراینداگر:تعارض(الف

مثال
خدماتازادهاستفدربیشترمشتریجذببرایهواپیماییشرکتیکاگر

ابنماید،آرایشبهالزامراآنهاوکردهاستفادهزنکارکنانازخویش،

نان،کارکخاطررضایتهمچنینوبیشترجذبدرموفقیتامکانِوجود

وی،تمدیرینتیجهدرونبودهمشروعوی،شدهکارگرفتهبهفرآیندهای

.بودنخواهداسالمی
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ویشدههکارگرفتبهفرایندهایکهسازمانیموجود،فقهمطابق:تغایر(ب

چارچوبهولیاستاسالمیحراموحاللمُراعیِهدف،تحققبرای

.نورددمیدررا(اخالقیهایارزش)مکروهاتومستحبات

مثال
بهرهیجهنتدروفروشافزایشبرایاجتماعی،یااقتصادیسازمانیکاگر

یغاتتبلدرمادیحاللهایبرقوزرقوهاجذابیتانواعازبیشتر،وری

جملتناخواستهتزریقوی،کارایناثراتازیکیکند،استفادهخویش

عدموزهدمخالفنقطهاینوبودخواهدانسانیافرادبیندرگرایی

دفیهراستایدرکهفرآیندیچنینرو،ایناز.دنیاستبهدلبستگی

.استاسالمیهایارزشبامغایراست،رفتهکاربهمشروع،
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ظیمتنایگونهبهراخودسازمانیفرایندهایمدیریت،اگر:تطابق(ج

اینجرمالباشد،اسالمینبایدهایوبایدتمامباکاملتطابقدرکهنماید

.بودخواهنداسالمارزشینظامباکاملهماهنگیدرفرایندها

مثال
اخالقمباحثبهحرام،وواجبرعایتبرعالوهآندرکهمدیریتی

.تدانسحالتاینازاینمونهتوانمیرانیستتوجهبینیزسازمانی
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ایهارزشوهدفباکهنسبتیومدیریتیفرآیندهایواهدافتفاوت

ریت،مدیمختلفحاالتآمدنبوجودنتیجهدروکنندمیبرقراراسالمی

ارقرومتواطیمقولهیکازاسالمیمدیریتمفهومیِخروجبهمنجر

اسالمباتعارضازکهگرددمیطیفیرویبرمدیریتاسالمیتگرفتن

ظریهنخردمایهمهم،این.شودمیختمآنباکاملانطباقبهوشدهشروع

.استمدیریتاسالمیتتشکیک
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سطوح اسالمیت مدیریت 
در نظریه تشکیک
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کدامهرکهداردمهمرکندواسالمی،مدیریتنظریه،اینبامطابق

های«فرآیند»و«هدف».گرفتنخواهدشکلاسالمیمدیریتنباشند،

اشتهدرااسالمیتازحداقلیبایدهدف،تحققدرشدهگرفتهکاربه

آراسته،اسالمیتوصفبابتوانراگرفتهصورتمدیریتتاباشند

.فرآیندوهدفمشروعیتازعبارتستحداقل،این.کرد
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هافرآیندوهدفدررامجموعهآنکهمیزانیبهانسانی،مجموعهیکمدیریت

دهد،میحرکتاسالمیهایارزشوهدفتحققسمتبهمشروعیت،از

المیاسشود،آنهابامنطبقچنانچهکهجائیتابودهتراسالمیویمدیریت

کهچقدرهرطیف،دیگرسویدر.شدخواهدواقعممکن،مدیریتترین

ابمخالفتومشروعیتعدمسویبهراجمعیفرآیندهایوهدفمدیریت،

کهجائیتاشدهترغیراسالمیویمدیریتدهد،سوقاسالمیهایارزش

دخواهپدیدارراضداسالمیمدیریتگیرند،قرارآنهاباتعارضدرچنانچه

.نمود
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قرارمیاسالمدیریتپیوستاردرتعارضوانطباقحالتدوبینآنچه

رد.غیراسالمیهمدیگرسویازواستاسالمیسویکازگیرد،می

هدرجشود،میترنزدیکانطباقبهکهمیزانیبهمدیریتواقع،

تاسالمیعدمدرجهازحال،عیندروکردهپیداافزایشآن،اسالمیت

هدرجشود،میترنزدیکتعارضبهچقدرهروشودمیکاستهآن

.شودمیکاستهآن،اسالمیتازوشدهبیشتراسالمیتعدم
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درجههرچقدرولیداشتهاقتصادیایشالودهعموماها،سازماناگرچه

درشتربیسودآوری،یابد،افزایش(اسالمیضدواسالمی)مدیریتارزشی

رندحاضکارکنانومدیرکهجاییتاگیردمیقرارسازمانیاهدافحاشیه

.شودافزودهآنهاخدمتشدتبرولیباشنددهزیانموقتاحتی

مثال،
ایهپویانماییچونفرهنگیکاالییکتولیدکنندهکهسازمانیاگر

قیمتباراخودکاالیبخواهداست،کودکانبرایاسالمیوآموزنده

ندانیچفروشمردم،اهمیتیکمدلیلبهاستممکنبفروشد،بازارمعمول

ازکمترایدشحتیوبازارازکمترقیمتیبااستحاضرولیباشدنداشته

محققیابیشینهنحوبهسازمانی،دادبرونتابفروشدشده،تمامقیمت

شود
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ی،اسالممدیریتنتیجهدروبودهمشککمفهومیمدیریت،اسالمیت

.یابدمیمختلفیدرجاتوسطوح

،هدفکهشودمیمحققزمانی،اسالمیمدیریتسطحتریناسالمی

وآنهایارزشاسالم،مکتبیهدفبامنطبقمدیریت،تمرکزوفرآیندها

اسالمابکمتریانطباقبعد،سهاینکهچقدرهر.باشندمطلوببرونداد

عدمدرجهبهوشدهکاستهمدیریتاسالمیتدرجهازکنند،میپیدا

عدبسههرکهیابدمیادامهجائیتارونداین.شودمیافزودهاسالمیت،

.گیرندمیقراراسالمباتعارضدربلکهمغایرتدرتنهانهمذکور،
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ریتمدیبرایکهمختلفیسطوحپرتودراسالمیمدیریتمشککمفهوم

ودننبکاملودادهجایخوددررامختلفیهایتلقیکند،میمطرحاسالمی

راودآمدهبوجمفهومیتشتتنتیجهدرودهدمینشانراهاتلقیاینازبرخی

.کندمیبرطرفنیز

(1387مطهری،)هاانساندادنرشدرامدیریتاسالمیتمعیارکههاییتلقی

اسالمیمدیریتاولسطحدردانسته،(1394مقیمی،)الهیرضایتجلبیاو

،1375شهری،ریمحمدی)مدیریتبهاخالقیرویکردهایگرفته،قرار

تناسباسالمی،مدیریتمیانیسطحبا،(1391زاده،حسینوجعفریعابدی

اسالمیموجبراشرعباتعارضعدمصرفاکهرویکردهاییوداشتهبیشتری

ارتباطاسالمی،مدیریتآخرسطحبا،(1376نبوی،)دانندمیمدیریتشدن

.کنندمیبرقرار

نتیجه گیری
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مدیریت،اسالمیتتشکیکنظریهپرتودرنیزمدیریتعلمرایجنظریات

میرقرارباسالم،هایارزشومکتبیهدفبانسبتیچهاینکهبهبسته

نتیجه،رد.گیرندمیقراراسالمیغیرواسالمیمدیریتپیوستاردرکنند،

ایهتلقیهمانندمدیریتمطروحههایمدلونظریاتاینکهبهتوجهبا

تریناسالمیوتراسالمیاسالمی،بهاتصافقابلیتاسالمی،مدیریت

المیضداسوترغیراسالمیوغیراسالمیامکاناین،برعالوهآنهاداشته،

هبمنوطمدیریت،علماسالمیتدربابداوریهستند،دارانیزرابودن

یراسالمیغکامالراآنتواننمییکپارچهنحوبهوبودهتفصیلیبررسی

.دانست
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دردولتیتمدیریباکندمیپیداوثیقیارتباطاسالمی،مدیریتاولسطح

جامهدربایستیآنهامدیرانودولتیهایسازمانبنابراین.اسالمینظام

برمبتنیکهاینوجودبااما.باشندپیشتازمدیریت،نوعاینبهپوشاندنعمل

واجاستخرباره،ایندرمتعددیهایدیدگاهتاکنونغربی،هایفلسفه

از.استنشدهمنتشروتولیدآن،اسالمیدیدگاههنوزاست،شدهعرضه

یتمدیراولسطحدرپژوهشاینهاییافتهبرمبتنیتوانمیرواین

ظر،نعرصهدرهمتازددستاسالمیدولتیمدیریتتولیدبهاسالمی،

رااسالمیعملعرصههموشودمشخصغربیهایمعادلباآنتمایز

.کندشفافدولتی،هایسازمانمدیرانبرای
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ویژهبه-یاسالممدیریتکارهایوسازبادینیتربیتوتعلیمرابطهبررسی

دینیارتقایورشداول،سطحدرمدیریتهدفاگر.است-آناولسطح

هایعرصهدرفرآیندهاییچهاست،آنبیرونوسازماندروندرهاانسان

کاربهبایدکنترلونظارتوهدایتنیروها،بسیجسازماندهی،ریزی،برنامه

(1:دکراستفادهتوانمیعمدهراهبرددوازپژوهش،اینبرایشوند؟گرفته

طراحی(2مرتبطمطالباستنباطواستخراجدینی،متونمندنظامبررسی

اسالمیهایارزشوابسته،متغیرهایراهبرد،ایندر.تجربیهایپژوهش

مراتب،لهسلسرسمیت،میزانتاثیرمثال،عنوانبه.بودخواهدمدیرومدیریت

رشدبرموثرعواملبررسیکارکنان،شخصیترشدبر...وکنترل

یتشخصرشدعللکشف،(پیمایشیکمیپژوهشاستراتژی)شخصیت

(تجربیکمیپژوهشاستراتژی)کارکناناسالمی

پیشنهادها
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بررسیمورداسالمیمدیریتسطوحپژوهش،مسئلهبهبناپژوهش،ایندر

تحققجهتدراسالمهایآموزهکهاستحالیدراین.گرفتقرار

اهداف،کهآنگاهبلکهشوندنمیمدیربهمحدودصرفاجمعی،اهداف

َواللََّهيُعواَأطآَمُنواالَّذيَنَأيَُّهايا﴿«فرمانبرداری»اسالم،دستوردارند،دینیصبغه

َعَلىَوَتَعاَوُنوا﴿«همکاری»و(59آیه:نساء)﴾ِمْنُكماْلَأْمِرُأوِليَوالرَُّسوَلَأطيُعوا

سهاسالم،مدیریتیهایآموزهبنابراین.است(2آیه:مائده)﴾َوالتَّْقَوىاْلِبرِّ

سطح(3وفرمانبری:دومسطح(2مدیریت؛:اولسطح(1:دارندسطح

دراسالمیهایآموزهسومودومسطوحپیرامونپژوهش.همکاری:سوم

درمدیریتوسازمانبرایراارزشمندیرهاوردهایتواندمینیزبارهاین

.بیاوردباربهاسالمیجامعه



وجه اتنبا تشکر از ت 


