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چكيده
این مقاله به بررسی تطبيقی مدیریت در اسالم با غرب در حوزه فرآیند مدیریت ،به عنوان یک پژوهش کتابخانه ای می پردازد .بدین
منظور مطالعات گسترده ميدانی بر اساس مراجع و متون موجود و با بهره گيری از دیدگاه های صاحبنظران انجام شده و مؤلفه های
مختلف فرآیند مدیریت در اسالم و غرب با همدیگر مقایسه شده اند .نتایج نشان می دهد مدیریت در اسالم با مدیریت در غرب در
ویژگی های ماهيت ،مبانی ،اصول و هدف دارای تفاوت های بنيادین هستند و در برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری ،تصميم گيری،
کنترل و هماهنگی که از مؤلفه های اصلی مدیریت می باشند ،در روش اجرا متفاوت هستند..
واژگان كليدی :مدیریت ،اسالم ،غرب ،برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری.
A Comparative Study of Management in Islam and the West in the Area of Management Process
Abstract: This paper compares Islam and the West in the area of management process as a
library research. The results suggest that management in Islam has fundamental differences
with the management in the West in terms of effective characteristics of nature, foundation
principles and objectives. They have different procedures in planning, organizing,
leadership, decision-making, control and coordination.
Keywords: Management, Islam, the West, Planning, Organizaing, LeadrerShip.
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 -1مقدمه
گسترش و تغيير زندگی اجتماعی و نيازهای بشری همراه با انباشت سرمایه و روی آوردن انسان به زندگی ماشينی و همچنين رشد فرهنگ و
تمدن ،منجر به توسعه هر چه بيشتر سازمانهای اجتماعی شد ه است .در این راستا شيوه های مدیریت و رهبری جوامع گوناگون در گذر زمان ،همراه با
ارتقاء ساختار و شيوه زندگی بشر و فرهنگ و هنر و تمدن ،تغييرات مختلفی را تجربه نموده است.
مدیریت به شکل های مختلف و متفاوت در طول تاریخ وجود داشته و به صور گوناگون ،زمينه پایداری و دوام و قوام تمدن ها و حکومت ها را
فراهم ساخته است .با پيشرفت علم و افزایش آگاهی بشر در استفاده از امکانات و توانایی های خود ،تأثير مدیریت در پيشرفت بشر نيز فزونی یافت و
همراه با آن ،نظریههای مختلف و متفاوتی که از منظرهای گوناگون به مقوله انسان می نگریستند ،نيز ارایه گردید.
وجه مشترک تمامی این نظریهها ،هدفگرا بودن و توجه به نتيجه کار است و در این راستا ،انسان نيز گاه همسنگ ابزار مورد توجه قرا گرفته و
گاه به آن در سطوح باالتر توجه شده است
در نگاه کلی مدیریت به فرایند بکارگری مؤثر و کارآمد (منابع مادی و انسـانی) بر مبنای نظـام ارزشـی حـاکم پذیرفتـه شـده اطالق می شود
کـه این مهم بـا فرآیند مدیریت یعنی :برنامه ریزی ،سازماندهی ،بسيج منابع ،هدایت و کنترل عمليات برای دستيابی به اهداف تعيين شده ،محقﻖ می
شود ].[1
مدیریت در ميان علوم انسانی رابطه بسيار نزدیکی با فرهنگ دارد به گونه ای که با اندک تأملی می توان نقش فرهنگ را در آن مشاهده کرد .به
همين دليل فرهنگ های گوناگون ،مدیریت های متفاوتی را اقتﻀا می کنند .مدیریت ژاپنی ،مدیریت آمریکایی ،مدیریت کره ای و  ...نمونه هایی از این
قبيل می باشند که متناسﺐ با فرهنگ خود شکل گرفته اند.
کاستیهای مکاتﺐ مدیریتی غيردینی و غيراسالمی ،که در عمل نشان داده شده و بعﻀاً مورد اعتراف خود غربیها است ،ما را بر آن میدارد که
در نظام مدیریتی اسالم جستجو کنيم ].[2
در کشورهای اسالمی با توجه به احکام و شریعت اسالمی  ،مدیریت اسالمی جزء الینفک این جوامع است .بنابراین ﺿرورت طرح این مسأله و
توجـه بـه مدیریت اسـالمی در حکـومت اسالمی و بررسی مفاهيم و تعاریف این نوع مدیریت ،موﺿوعی ﺿروری و مهم می باشد ].[8
بعثت پيامبران و ابالغ وحی و نزول کتﺐ آسمانی و در نوع متکامل آن دین مبين اسالم؛ نيز در این ميان تأثيرات عميقی بر زندگانی بشر به جای
گذاشته و شيوه ها ،روشها و ارزشهای مدیریتی را دستخوش تغييراتی مهم نموده است.
از مهمترین علل بعثت انبياء تهذیﺐ نفوس و تربيت انسان های مستعد و متعهدی است که با پيروی از پيامبران الهی ،برای رسيدن به قله سعادت
و کمال کوشش می کنند  .به عبارتی هدف اصلی در مدیریت در اسالم انسان و تعالی اوست .و الزمه چنين امری ،مکتبی بودن ماهيت آن می باشد .از
دیگر سو اصول ثابت وحی ،که مبتنی بر حﻖ محوری ،آخرت گرایی ،عدالت طلبی و...است ،مبانی مدیریت در اسالم را تشکيل ميدهند واین خصوصيت
متمایز دیگری است که عالوه بر مکتبی بودن ماهيت ،می توان به آن اشاره کرد.
مدیریت اسالمی واجد خصوصيات و ویژگيهایی است که میتواند در موفقيت سازمانها نقش اساسی ایفا نماید ،این ویژگيها در بطن دستورها،
توصيهها ،نظرها و شيوههای قرآنی به کارگرفته شده توسط پيشوایان دین حﻀور و وجود عينی داشته است ،ولی برای استفاده از آن در سطوح سازمانی و
کاربردی کردن آنها در سازمانها ،نياز به کار پيشگامانه و دور از هراس و خود کمبينی صاحﺐنظران و عالمان مدیریت و تحقيﻖ پژوهش مستمر می باشد.
مدیریت غربی به دليل توانایيهای خاص اقتصادی و سياسی خود در عرصه های مختلف توانسته سيطره نفوذ خود را بر کشورهای اسالمی بيشتر
نموده و همين ن کته باعث شده در حﻖ مدیریت اسالمی اجحاف شود .در مدیریت اسالمی تمام جوانﺐ و ابعاد در مورد مدیران و مرئوسين و روابط این دو
گروه رعایت شده ،درصورتی که ممکن است این موارد در مدیریت غربی تک بعدی باشد .بدین جهت الزم است تا در مورد مدیریت اسالمی و مدیریت
غربی و وجوه تمایز و شباهت های پيرامون آن ها بررسی و تحقيﻖ نموده تا بتوان با دیدگاهی بهتر ،پژوهشهای الزم را انجام داد ].[4
یکی از پيامدهای مهم به هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب ،حاکم شدن مکتﺐ اصالت نفع بر روند فعاليت های اقتصادی و توليدی است؛
معتقدین به این مکتﺐ یک عمل را تا آنجا درست قلمداد می کنند که برای فرد یا افرادی ،بيشترین منفعت و آسایش را سبﺐ شود .به بيان دیگر ،مالک
درستی یک عمل نتایج آن است نه شيوه انجام آن عمل؛ در واقع طرفداران این اندیشه ،چهره اصلی هر عمل را که همانا انگيزه آن می باشد ،بی بها جلوه
داده اند .بدیهی است در این مکتﺐ ،ميزان درستی نتيجه بستگی به ميزان سوددهی آن دارد .بدین سان این تمدن بعد از انقالب صنعتی به یک تمدن
سود انگار تبدیل شده و در نتيجه زندگی بشر در غرب ،صحنه رقابت تمام عيار سودمحوری شده است ].[5
روشن است که اصول مدیریت حاکم بر جوامع غربی ر ا نمی توان مطلﻖ پنداشت و یا کاربرد تمامی آن اصول را در جوامع مختلف مجاز دانست.
اگر چه بکارگيری آن دسته تئوریهای غربی مدیریت که با آموزه های الهی تعارﺿی ندارند ،و به جهت رفع حاجات علمی می باشند ،خالی از اشکال است،
اما اصل بر تدوین اصول مدیریت بر مبنای ارزش های الهی است که می توان آن را علم مدیریت اسالمی ناميد و آن را اینگونه تعریف کرد« :علم و هنر
فراینـد اسـتفاده کارآمد و اثربخش منابع انسانی و مادی از طریﻖ برنامـهریـزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل در یک محيط پویا در جهت تحقﻖ اهداف
سازمان یا جامعه در چارچوب احکام اسالم و جهت تقرب الی اهلل» ].[2
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بنابراین مطالعه و بررسی تأثيرات ادیان آسمانی و در صدر آنها دین اسالم بر جنبه ها و ارکان مختلف زندگی بشر و علی الخصوص جنبه های
مدرن و چالش برانگيز نظير حوزه مدیریت بسيار حائز اهميت بوده و می تواند پاسخگوی سئواالت متعددی باشد .با توجه به مطالعاتی که تاکنون انجام
گرفته می توان به این نکته اذعان نمود که هنوز مطالعه جامعی در خصوص تطبيﻖ فرآیند مدیریت در اسالم با غرب انجام نشده است.
در این مقاله فرآیند های مدیریت در دو بخش اسالم (دیدگاه قرآن) و غرب مورد مطالعه قرار گرفته شده و نتایج بدست آمده در از جنبه
مطالعات کتابخانه ای گزارش شده اند .نيز موارد اشتراک و تفاوت مدیریت در اسالم و غرب به تفصيل بيان شده است.
 -2پيشينه موضوع
نویسندگان و صاحﺐ نظران قلمرو مدیریت اسالمی و دیدگاههای اسالم در این زمينه ،هر یک به فراخور برداشت و علم خود از اسالم ،مبانی
اخالقی و سيره پيامبر (ص) ،به طور مستقيم و یا غيرمستقيم تعاریف و یا توﺿيحاتی را ارائه داده اند که نوعی مفهوم مدیریت اسالمی از آن مستفاد می
شود.
با توجه به این که دامنه این برداشتها و تعریفها (که بيشتر بر محور ارزشها و مبانی اخالقی مکتﺐ اسالم و سيره پيشوایان دین قرار داشته اند)
گسترده و از نظر نوع نگاه نيز (در عين نزدیک به هم بودن) متنوع است ،به صورت مختصر به تعدادی از این موارد اشاره می شود.
مدیریت اسالمی مقوله ای مکتبی است و وظيفه مکتﺐ ارائه راه حل هایی است که با مفهوم عدالت خواهی سازگار باشد.نظریات و قواعد مکتﺐ یا
مدیریت اسالمی زیر بنا و سيستم قانونی یا علمی حاکم بر مدیریت سازمان ها روبنا را تشکيل می دهند ].[6
طبﻖ نظر خبرگان مدیریت اسـالمی تحـت مطالعه در مدیریت اسالمی برای انجام وظایف مدیریتی از قبيل برنامه ریزی ،سازماندهی ،بسيج منابع،
هدایت و رهبری ،هماهنگی ،کنترل ،گزارش دهی و بودجه بندی به ویژگيهای ذکر شده (که مأخوذ از آیات قرآن هستند) توجه بيشتری نسبت به
مدیریت غربـی نشـان داده می شود .به عبارت روشنتـر هرچـه ارزشهای برخواسته از مکتﺐ در رابطه با مدیریت اسالمی بيشتر پياده شود ،فاصله کمتر
خواهد بود یعنی انحـراف از معيـار ویژگـی هـا کاهش می یابد.
نجاتبخش اصفهانی و شهریاری در ] [7در پژوهشی تحت عنوان " مقایسه ویژگيهای مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیریت از دیدگاه تئوریهای
غربی" به تشریح ویژگيهای مدیریت اسالمی از دیدگاه آیات قرآن و مقایسه آن با مدیریت برآمده از تئوریهای مدیریت غربی پرداخته است.
سير تحول نظریه های مدیریت  ،و مقایسه مدیریت غربی در وظایف مدیریتی در شرکت های ژاپنی ،آمریکایی و چينی،برای مؤلفه های برنامه
ریزی ،تصميم گيری ،سازماندهی ،هماهنگی و کنترل را فالحی صفدر آبادی در پژوهش بررسی تطبيقی مدیریت اسالمی با مدیریت غربی ] [1در دو
بخش بيان می کند .در بخش سوم مدیریت اسالمی و مؤلفه های ذکر شده بررسی ميشود و در بخش چهارم مقایسه مدیریت اسالمی و غربی و در پایان
شامل نتيجه گيری می باشد.
سيزده ویژگی مهم مدیریت از دیدگاه اسالم ،مانند ایمان به ارزش کار ،امانت و تعهد ،دانایی و توانایی ،عدالت و دادگری در ميان زیردستان،
احترام به افکار دیگران و .. .؛ سه عنصر هدف ،اعﻀای سازمان و ابزار مدیریتی را برای برنامه ریزی در فرآیند مدیریت از دیدگاه قرآن را رنگریز و محرابی
در کتاب "تئوری های مدیریت پيشرفته" بيان می کنند ].[9
نگاهی اسالمی به جنبه های متفاوت مدیریت و بررسی جنبه های مختلف مدیریت اسالمی در زندگی و مثالهای متعددی از مدیریت اسالمی
مواردی است که ناصر جبنون بيان نموده است ] . [28محوریت بحثهای ارائه شده در این کتاب مبتنی بر قرآن کریم و سيره نبوی (ص) می باشد.
مدیرا ن مسلمان ،ابتدا اختياراتشان را به آموزش های دینی می سپارند و سپس دانش و تجربه اکتسابی از این آموزش ها را به عنوان یک رویکرد
کلی گرایانه برای مدیریت سازمان بدست می آورند و نتيجه این که مدیریت در اسالم به حد کفایت برای انطباق پذیری بر اساس شرایط و کسﺐ
همزمان بيشترین بهره وری در سازمان انعطاف پذیر است.
رحمان و همکاران ] [24در پژوهشی با عنوان مدل مدیریت اسالمی به مدل مدیریت اسالمی پرداخته اند.
با توجه به مرور ادبيات انجام شده می توان به این نکته اذعان نمود که هنوز مطالعه جامعی در خصوص تطبيﻖ فرآیند مدیریت در اسالم با غرب
انجام نشده است .این مقاله تالش نموده تا نتایج انجام این موﺿوع مهم را از جنبه مطالعات کتابخانه ای گزارش نموده و موارد اشتراک و تفاوت مدیریت
در اسالم و غرب را به تفصيل بيان نماید.
 -3كليات پژوهش
 1-3اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش در این مقاله بررسی تطبيقی مدیریت در اسالم با غرب در حوزه فرآیند مدیریت و اهداف فرعی به شرح زیر تعریف شده اند:


ارائه الگوی مفهومی مناسﺐ مدیریت در اسالم و غرب،



شناسایی ویژگیهای مؤثری که مدیریت در اسالم و غرب در آن متفاوت هستند،



شناسایی ویژگیهایی مؤثری که مدیریت در اسالم و غرب در آن متشابه هستند،
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 2-3روش تحقيق
تحقيﻖ حاﺿر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهيت کتابخانه ای می باشد که در آن مقایسه تطبيقی مدیریت در اسالم با غرب در حوزه
فرآیند مدیریت در بخش کتابخانه ای انجام گرفته است.
برای تهيه و تدوین مباحث نظری تحقيﻖ ،مطالعات کتابخانه ای با بهره گيری از مطالعه منابع فارسی و التين ،کتﺐ ترجمه شده و متون ،مجالت،
مقاالت ،روزنامه ها ،مرتبط با موﺿوع تحقيﻖ ،از ابزار فيش برداری جمع آوری می شود.

 3-3مدل مفهومي تحقيق
مدل مفهومی پژوهش بر اساس مطالعات انجام شده و پيشينه های موجود با استناد به نظریه های علما و اندیشمندان مدیریت اسالم و غرب
استخراج شده است و برای تأیيد و ارائه مدل مفهومی ،مصاحبه عمقی با خبرگان حوزه مدیریت به عمل آمد و خبرگان متغيرهای فوق را مورد تایيد
نهایی قرار دادند .لذا مدل فوق یک مدل محقﻖ ساخته است.
در قسمت مرکز مدیریت و در طرفين آن دو جنبه مورد بحث یعنی واژه های اسالم و غرب نشان داده شده اند.
در بخشهای باال و پایين مؤلفه های مفروض مشترک مدیریت در اسالم و غرب و در طرفين مؤلفه های غير مشترک قرار دارند.
واژه های قرار گرفته بر محيط شکل کلمات کليدی ای می باشند که بيانگر تفاوت بنيادین بين مدیریت در اسالم و غرب در هر مورد می باشند.

شكل ( :)1مدل مفهومي پژوهش

 -4مدل تحليلي مديريت در اسالم و غرب
مدیریت اسالمی واجد خصوصيات و ویژگيهایی است که میتواند در موفقيت سازمانها نقش اساسی ایفا نماید .این ویژگيها در بطن دستورها،
توصيهها ،نظرها و شيوههای قرآنی به کارگرفته شده و توسط پيشوایان دین حﻀور و وجود عينی داشته ،ولی برای استفاده از آن در سطوح سازمانی و
کاربردی کردن آنها ،نياز به کار پيشگامانه و دور از هراس و خود کمبينی صاحﺐنظران و عالمان مدیریت و تحقيﻖ پژوهش مستمر دراین زمينه دارد.
در هر حال مدیران در هر جامعه ای ،از جمله جامعه اسالمی نياز به برنامهریزی ،سازماندهی ،کنترل و به کار بردن تکنيکها و روشهای مرسوم
دارند و ازاین جهت این شيوهها تا حدود زیادی به هم شباهت دارند .ولی مدیریت اسالمی به لحاظ توجه به زمينههای دیگری که تاکنون کمتر مورد
توجه مدیریت غربی قرار گرفته است بر مدیریت غربی ارجحيت دارد و می تواند در این زمينه مبانی نظری قابل توجهی در اختيار دانش پژوهان قرار
دهد تا با استفاده از آنها ،نسبت به کاربردی کردن این نظریهها در سطوح سازمانی اقدام کرد.
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بر ا ساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته مهمترین نکات در خصوص مؤلفه های مدیریت در اسالم در مقایسه با مدیریت در غرب به صورت
جدول ( )8قابل ارائه می باشد.
این جدول نتيجه بررسی منابع مختلف داخلی و خارجی در حوزه مدیریت بوده و بيانگر تفاوت های مدیریت در اسالم و غرب به صورت کليدی
در مؤلفه های مورد مطالعه است .این موارد با پژوهش رحيمی نيک ] [11تحت عنوان بررسی تطبيقی مدیریت اسالمی و سایر مکاتﺐ مدیریتی،
بهارستانی ] [12در مقاله مطالعه تطبيقی مدیریت اسالمی و مدیریت رایج که به بيان تفاوت از زاویه ای دیگر پرداخته ،همراستا و همخوان است .نيز با
مطالعات افجه ای ] [6که مکتبی بودن ماهيت مدیریت در اسالم را بيان نموده و با پرداختن به فلسفه علوم مکتبی آن را تشریح نموده و فالحی
صفدرآبادی ] [1که با روشی متفاوت در پژوهش تطبيقی خود مقایسه این دو مدیریت را بازگو کرده و وظایف مدیریت را برای شرکت های چينی،
آمریکایی و ژاپنی در مؤلفه هایی مانند برنامه ریزی ،تصميم گيری ،ساختار و  ...تحليل نموده است ،مطابقت دارد.
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جدول ( :)3مدل تحليلي مديريت در اسالم و غرب
توضيحات
مديريت در غرب
مديريت در اسالم
عنوان
رديف
در غرب
در اسالم
دانشی که پدیده های مختلف را
ارائه راه حل مطابﻖ اصول و
][12،6
تفسير و روابط آنها را تعيين می
ارزش ها با مفهوم عدالت
علمی
مکتبی
 1ماهيت
کند.
خواهی
مبتنی بر حﻖ محوری ،آخرت
مبتنی بر ارزش های مادی ميباشد
اصول ثابت وحی و دین نظریات و مکاتﺐ فکری گرایی ،عدالت طلبی(...اصول
][18-16
و حاصل حس ،تجربه ،آزمایش و
 2مباني
اسالمی و فرامين الهی)
مختلف
اسالم
مطالعات ميدانی است.
ميباشد.
حاصل تجربه عملی و شامل اصول ثابت توحيد ،معاد ،اصول متفاوت و متغير مطرح شده
مبتنی بر اصول دین و
][6 ،14 ،17
 3اصول مديريت
توسط نظریه پردازان علم مدیریت
یا نهایتأمطالعات ميدانی نبوت می باشد.
جهان بينی اسالمی
اصول ثابت و بدون تغيير.از نظر اصول متغير و اقتﻀایی ،تابع
ثابت ،معنوی و بر اساس متغير ،مادی و بر اساس
][6 ،18-15
شرایط زمان و مکان تغييرات
مصادیﻖ متغير و انعطاف
 4اصول ارزشي
سود گرایی
دستورات قرآن
بنيادی دارند.
پذیرند.
علوم رفتاری تا آنجا استفاده می
علوم رفتاری تا آنجا استفاده
تعالی انسان و توليد (با
شود که در خدمت افزایش بهره
][6 ،11
ميشود که در خدمت تعالی
توليد
تکيه بر اصل عدالت
 5رسالت
وری و رشد و توسعه سازمانی
انسان باشد.
محوری)
باشد.
با آموزه های دینی و پرورش
][6 ،16 ،11
با توليد و سود بيشتر
منافع مادی
کمال و قرب الهی
 6هدف
بعد معنوی در انسان
سوره مبارکه توبه،
فرماندهی وحکومت
انگيزه های معنوی قوی می انگيزه های مادی قوی ترین انگيزه
خدمت به خلﻖ خدا و
آیه 72
کردن ،افزایش توليد و
 8انگيزه
می باشد.
باشد.
کسﺐ رﺿایت الهی
][6 ،11 ،11
سود بيشتر
مدیریت از دیدگاه اسالم تکليف مدیریت از دیدگاه غرب یک حﻖ سوره مبارکه
حﻖ طبيعی فرد یا
امانتی از طرف خدا به
است و پست و مقام اجتماعی تلقی نساء ،آیه 51
و مسؤليت تفویض شده می
 9مفهوم مديريت
برگزیدگان مردم
انسان
][19
می شود.
باشد.
قوانين و ﺿوابط متغير تحت عنوان
قوانين وﺿوابط متغير اصول و احکام اسالمی نشإت
ﺿوابط اصول و احکام
][19
تئوری های علم مدیریت از طرف
 11ابزار
گرفته از قرآن و سنت
فردی یا گروهی
اسالمی
فرد یا گروه
مدیر در اسالم بيشتر وقت خود
مدیریت علمی تمرکز تالش و وقت
را صرف هدایت رفتار و
خود را بر توليد و سود بيشتر می
روحيات انسان مشغول در
][4 ،6 ،11
اجرایی
ارشادی و اجرایی
 11نقش مدير
سازمان ميکند.تغيير و تأثير گذارد .در چارچوب تعيين شده
انجام وظيفه می کند.
جزء وظایف اوست(.نقش
رهبری)
سوره مبارکه آل
عمران ،آیه 159
بر اساس جهان بينی و
اصول برنامه ریزی :هدف ،اعﻀای و سوره مبارکه
ایدئولوژی اسالمی ،عوامل بر اساس اصول علمی
عوامل معنوی :توکل و دعا
 12برنامه ريزی
یوسف ،آیات -47
سازمان ،ابزار مدیریتی
برنامه ریزی درمدیریت
معنوی و اصول علمی
49
برنامه ریزی در مدیریت
][9 ،11 ،15 ،11
با توجه به اعتقاد اسالم به
با توجه به نوع سيستم مدیریتی
شایسته ساالری و
اتخاذ شده هر دو نوع سازماندهی ][9 ،11 ،15 ،11
متمرکز و غير متمرکز
غير متمرکز
 13سازماندهي
شوری(مشورت) ،از نوع
مشاهده می شود.
غيرمتمرکز می باشد.
ارزشهای اسالمی محور تصميم ارزش های مادی محور تصميم
سوره مبارکه
گيری.
گيری.
از پایين به باال و مبتنی بر لزوما از پایين به باال و
ایجاد تعهد اخالقی و وجدان اجرا سبک های مختلف تصميم احزاب ،آیه 47
 14تصميم گيری
مشورتی نمی باشد.
مشورت(شوری)
گيری (افقی ،عمودی ،مشارکتی ][9 ،11 ،12 ،15
کاری برای کارکنان جهت
و)...
مشارکت در تصميم گيری
کنترل بيرونی :با سيستم های
خود کنترلی :با آگاهی به
کنترل بيرونی ارجح
]،16 ،11 ،19
کنترل درونی(تقوی) ارجح
برکنترل درونی (خود نظارت خداوند بر همه امور و کنترل مستقيم و غير مستقيم و
 15كنترل و ارزيابي
بر کنترل بيرونی
[12
مخفی
وجدان بيدار هر فرد
کنترلی)

همسويي با
مطالعات پيشين
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با توجه منابع اسالمی
به پاداش و تنبيه به یک ميزان
ميزان پاداش و تنبيه
سيستم جبران
ميزان پاداش و تنبيه (قرآن)تأکيد برپاداش و تشویﻖ
][4 ،21
توجه می شود و در برخی موارد
بستگی به مخاطﺐ ندارد و
16
بستگی به مخاطﺐ دارد( .تبشير) بيشتر از تنبيه (انذار)
خدمت
تنبيه بيشتر مورد تأکيد است.
متناسﺐ خدمت است.
است.
تبليغات
بر مبنای صداقت و رفع تبليغات آزاد و ایجاد برای حذف نشدن از بازار و در برای حذف رقيﺐ( ،رقابت از هر
][16 ،19
11
جهت آزاد)
حد نياز برای تداوم فعاليت
ميل کاذب
نياز واقعی جامعه
(رقابت)
آزادی انتخاب ،که
اميال نفسانی و بعد مادی در
برای رسيدن به رستگاری،
][11 ،21 ،22
بيشتر تابع اميال
 18مفهوم آزادی آزادی از هوای نفس
اولویت است.
تعالی و قرب الهی
نفسانی است.
مالک صحت عمل افراد ،رعایت و
اطاعت دستورات ما فوق و مقررات
مالک صحت عمل افراد،
الگوهای
قطﺐ های قدرت
انسان های وارسته و
][8 ،9 ،15 ،21
سازمانی و جلﺐ رﺿایت مدیر از
اطاعت ازدستورهای الهی و
19
اقتصادی و سياسی
رستگار
مديريتي
جلﺐ رﺿایت خداوند می باشد .طریﻖ تحقﻖ هدف های سازمانی
می باشد.
سوره مبارکه
در زمان و مکان های مختلف اصول متغير و اقتﻀایی ،تابع
بر مبنای فلسفه اخالق و بر مبنای رفتار اخالقی و
مجادله ،آیه 7
شرایط زمان و مکان تغييرات
اصول ثابت و بدون تغيير
 21روابط انساني
اقتﻀایی می باشد.
ثابت می باشد.
][16 ،19
بنيادی دارند.
ميباشند.
رسالت مدیریت در اسالم تعالی انسان و توليد (با تکيه بر اصل عدالت محوری) ،انگيزه در مدیریت در اسالم ،خدمت به خلﻖ خدا و کسﺐ رﺿایت
الهی و انگيزه در مدیریت در غرب ،فرماندهی وحکومت کردن ،افزایش توليد و سود بيشتر است.
با توجه به موارد گفته شده می توان پيشنهادات کاربردی زیر را ارائه داد:


اجرایی نمودن بيشتر اصول و ارزشهای اسالمی در مبحث مدیریت در اسالم در سازمان ها



اخذ روش ها و راهکارهای موفﻖ مدیریت غربی و اجرا نمودن آنها در سازمان ها به طوری که مغایر با اصول و ارزشهای اسالمی نباشد.



هموار سازی شرایط در سازمان ها جهت اجرای فرآیند سازماندهی بر اساس روش عدم تمرکز (شورا) و توانمند سازی کارکنان.



رفع موانع موجود در سازمان ها برای اجرای سيستم جبران خدمت بدون درنظر گرفتن پست سازمانی.



ایجاد انگيزه درونی از طریﻖ آموزه های دینی در کارکنان سازمان ها مبنی برانجام وظایف به منظور رﺿایت الهی و خدمت به خلﻖ
خدا.



جذب و بکار گيری نيروهای متعهد و وارسته در پست های کليدی سازمان جهت الگوسازی در مدیریت در اسالم.



رفع نواقص موجود در امر بهينه سازی کنترل و اجرای آن در سازمان ها بر اساس اصول مدیریت در اسالم.



مبنا قراردادن اصول رقابت سالم و رفع نياز های واقعی در امر تبليغات.



نها دینه کردن امر شوری و فرهنگ سازی در راستای آن در سازمان ها و رفع موانع موجود.



انجام اصول برنامه ریزی بر اساس جهان بينی و ایدئولوژی اسالمی.



آموزش مدیرانی متعهد و آگاه به انجام نقش ارشادی (نقش رهبری) در تمام سطوح به موازات انجام وظایف اجرایی در سازمان.

منابع و مأخذ
] [1دفت ،ر ،ال ( .)1871پارسائيان ،علی و اعرابی ،سيد محمد ،مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،تهران ،چاپ اول.
] [2آقا پيروز ،علی؛ خدمتی ،ابوطالﺐ ،شفيعی ،عباس و بهشتی نژاد ،سيد محمود ( .)1892پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،قم ،چاپ اول.
] [8علی نسﺐ ،محمد ( .)1811مدیریت اسالمی ،ﺿرورت آن و تفاوتهای آن با مدیریت غير اسالمی ،دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه عالمه
طباطبایی ،تهران ،چاپ اول.
] [4فروزنده دهکردی ،لطف اهلل؛ جوکار ،علی اکبر ( .)1816مدیریت اسالمی و الگو های آن ،دانشگاه پيام نور ،چاپ اول.
] [5توالیی ،روح اهلل ( .)1817ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسالمی ،همایش ملی روش شناسی تحقيﻖ در رهبری و مدیریت اسالمی ،تهران.
] [6افجه ای ،علی اکبر ( .)1898مدیریت اسالمی ،جهاد دانشگاهی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
] [7نجاتبخش اصفهانی ،علی و شهریاری ،بهاره ( )1811م قایسه ویژگی های مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیریت از دیدگاه تئوریهای غربی،
پژوهشهای ميان رشته ای قرآن کریم ،شماره  ،2دوره .78-11 ،1
] [1فالحی صفدرآبادی ،رقيه ( .)1892بررسی تطبيقی مدیریت اسالمی با مدیریت غربی ،پایان نامه کارشناسی ارشد.1892،
] [9رنگریز ،حسن و محرابی ،جواد ( .)1898تئوری های مدیریت پيشرفته ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،چاپ دوم.
] [11مکارم شيرازی ،ناصر ( . )1891مدیریت و فرماندهی در اسالم ،نسل جوان ،قم.
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] [11رحيمی نيک ،اعظم ( ) 1877مطالعه تطبيقی مدیریت اسالمی و سایر مکاتﺐ مدیریتی ،مرکز تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
] [12بهارستان ،جليل ( .) 1818مطالعه تطبيقی مدیریت اسالمی و مدیریت رایج ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،ویژه نامه مدیریت.1-87 ،
] [18مصباح یزدی ،محمد تقی ( .)1876پيشنيازهای مدیریت اسالمی ،انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ،قم.
] [14نجاری ،رﺿا ( .)1892مبانی مدیریت اسالمی ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،چاپ پنجم.
] [15احمدی ،مسعود ( .)1819مدیریت اسالمی (اصول ،مبانی ،مفاهيم و الگوها) .نشر پژوهش های فرهنگی ،تهران ،چاپ پنجم.
] [16علی احمدی ،عليرﺿا ( .)1818مبانی و اصول مدیریت اسالمی ،توليد دانش ،تهران ،چاپ اول.
] [17نقی پور ،ولی اهلل ( .) 1814اصول مدیریت اسالمی و الگو های آن ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،تهران ،چاپ اول.
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