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چکیده
از ابتدای انقالب صنعتی تا کنون ،پارادایمهای مختلفی برای مطالعه مدیریت ظهور کردهاند که هدف اصلی
آنها تبیین وظایف یک مدیر در سازمان بوده است .اگرچه هر رویکرد به مدیریت پس از مدتی با تغییراتی
مواجه شده و در نهایت پارادایم جدیدی ظهور نموده است ،آنچه عمال در سازمانها جریان دارد ،ترکیبی از
همه این رویکردها در سطوح مختلف است .از سوی دیگر ،مدیریت مبتنی بر آموزههای اسالم که با هدفی
متفاوت اما با ابزارهای علمی و عقالنی مشابه شکل میگیرد ،رویکردی فرامکتبی داشته و با بهرهگیری از
آموزههای گوناگون این مکاتب ،اهداف واالی الهی خود را تبیین مینماید .در این مقاله با مروری بر مهمترین
مفاهیم موجود در مکاتب کالسیک ،نئوکالسیک ،مدرن و پسامدرن و بررسی ماهیت وظایف مدیر اسالمی در
مطالعات مربوط به این حوزه ،مطالعهای تطبیقی موضوعی میان مدیریت اسالمی و مدیریت در مکاتب مختلف
علمی صورت گرفته است .این پژوهش بیان میکند که مدیر اسالمی در صدر فعالیتهای خود ،وظیفه جاری-
سازی ارزشهای اسالمی را در سازمان دارد و در سطح تعیین منافع ،هر دو بُعد مادی و معنوی را در نظر
میگیرد .سپس مدیر اسالمی موظف است تا در حل مسائل فنی از اصول علمی و دقیق مدیریتی بهره ببرد؛
در سطح مسائل رفتاری به کرامت انسانی تاکید نماید و در موضوع حل مسئله ،با توجه به شرایط محیطی و
بر اساس اقتضائات زمان تصمیم بگیرد.
واژههای کلیدی :مکاتب مدیریتی ،کالسیک ،نئوکالسیک ،مدرن ،پسامدرن

مقدمه
از لحاظ تاریخی ،مطالعات مرتبط با مدیریت اسالمی ریشه در مدیریت دینی دارند و این ریشه تا دوره
مدیریت حضرت موسی (علیهالسالم) بر قوم بنیاسرائیل قابل ردگیری است .با این حال ظهور اسالم و به تبع
آن تحوالت صورت گرفته در سرزمین حجاز و سپس تعامل و ارتباطگیری آن با تمدنهای بزرگ اطراف
شبه جزیره به خصوص ایران موجب شکلگیری تمدنی شد که به آن دوران طالیی اسالم گفته میشود؛ به
طوری که در دوران سامانیان و آلبویه مهمترین مراکز علمی دنیا در سایه جهان اسالم پدید آمدند و تمدن
اسالمی -ایرانی به چنان شکوه و عظمتی رسید که پیش از آن مسبوق به سابقه نبود (پیمان.)1379 ،
این رشد و توسعه فکری ناشی از تحوالت دینی موجب پدید آمدن تفکرات منحصربهفردی در موضوع
حاکمیت و مدیریت گردید و حتی در نص صریح قرآن نیز منابعی برای درسآموزی مدیریتی قابل مشاهده
است .برای مثال آیه  59از سوره نساء به اهمیت رعایت سلسله مراتب مدیریت و فرماندهی در جامعه اشاره

 1استادیار روششناسی و نقد علم ،دانشگاه جامع امام حسینhekmat1400@yahoo.com ،
 2کاندیدای دکترای مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،نویسنده مسئول مقالهhamednasiri89@gmail.com ،
 3دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبائیniloofar.radaei@gmail.com ،
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دارد .1این سلسله مراتب رهبری که با مدیریت الهی و فرمان اهلل آغاز میشود ،در امت اسالم به پیامبر اکرم
(صلیاهلل علیه و آله و سلم) محول گردیده است و پس از آن امامان شیعه و سپس ولیفقیه قبول مسئولیت
کردهاند (مقیمی.)1393 ،
مسیر طوالنی و ریشه دار حکمرانی اسالمی که از آغاز بعثت پیامبر تا کنون ادامه دارد ،منبعی عظیم از درس
آموختههای مدیریتی است که میتواند راهگشای شکلدهی به جامعه و سازمانهای فعال در آن باشد .شاید
بتوان مهمترین و پررنگ ترین تفاوت مدیریت اسالمی را با مکاتب معمول مدیریت در جهان ،در این حقیقت
جستجو کرد که مدیریت اسالمی مدیریت سیر و سلوک است .سلوک در راهی بیانتها به سمت حقتعالی که
ماموریت اصلی مدیر اسالمی را نه حداکثرسازی ثروت سازمان که رضای حقتعالی میداند (پورعزت،
.)1393
اگرچه مطالعات بسیار متنوعی در حوزه مدیریت اسالمی صورت گرفته است ،با این حال نمیتوان به طور
قطع رویکرد مشخصی را از این مطالعات حاصل کرد .پورعزت ( )1393بیان میکند که پژوهشهای صورت
گرفته در حوزه مدیریت اسالمی با فاصله گرفتن از قرآن و سنت ،بعضا به جای فهم حقیقت مدیریت اسالمی
به مرور شیوههای مدیریت مسلمانان روی میآورند و دچار انواع مختلفی از التقاط میگردند .این التقاطها
اول از نوع دروغ بستن به پیامبر هستند که احادیث و تفکرات پیامبر را به عمد یا غیرعمد دچار تحریف می-
نماید  .دوم التقاط ایدئولوژیک است که خصوصا پس از جنگ جهانی دوم ،جهانبینی اسالمی را با پیوند زدن
آن به مفاهیم سوسیالیستی و اندیشههای چپگرایانه دچار تحریف نمود .سوم التقاط در عمل و اقدام است
که به شکل خاص پس از انقالب اسالمی ایران و تحوالت صورت گرفته در جامعه اسالمی موجب ظهور
سازمان ها و نهادهایی شد که در ظاهر وفادار به شعائر اسالمی بودند اما در عمل به دلیل سوبرداشت از
باورهای اسالمی و یا به جهت فریب مردم رفتارهای غیراسالمی و تحریف شده از سمت آنها صورت می-
پذیرفت .چهارم التقاط علمی و معرفتی و ادبی است که در آن با رشد دانشگاههای مدرن در جهان اسالم و
ترویج مطالعات علمی به شیوه نوین و آکادمیک ،پژوهشگران مسلمان میکوشند تا به توجیه باورهای علمی
که حتی الزاما تبدیل به یک قانون علمی نشدهاند؛ از طریق دین بپردازند .در نهایت التقاط پنجم ،التقاط
ناشی از دن یاگرایی افراطی است که با توسعه رویکرد کاربردی به علم ،باور دارد که هدف اصلی علم
بهرهبرداری سودمند از آن است و سپس با تحریف مفهوم سود به تعریف دنیوی آن ،سود را صرفا برطرف
کردن نیازهای این جهان میداند و به تبع آن مدیریت اسالمی را به سمت جهان مادی معطوف میسازد.
با وجود کژفهمی ها و سوتعبیرهای واقع شده در زمینه مفهوم مدیریت اسالمی بیش از زمان دیگری نیاز به
کسب درکی صحیح از ماهیت این مهم احساس می شود .در این میان نگارندگان معتقد هستند که اولویت
اول پژوهشگر این حوزه در خصوص تبیین ابعاد مدیریت اسالمی ،روشن ساختن نسبت این مسیر فکری با
جریان غالب مطالعات مدیریتی در جهان است تا بتوان درک مناسبتری از جایگاه مبانی اسالمی در
مدیریت حاصل نمود.
مسلما ،مدیریتی که از مبانی فرابشری الهام گرفته باشد ،نمیتواند وابسته به زمان و مکان و یا مشابه مکاتب
رایج مدیریتی باشد و همان طور که بیان شد ،حداقل در سطح هدف غایی سازمان با نظریههای معمول
 1یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَُّهَ وَأَطِیعُوا الرَُّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِ نْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُُّوهُ إِلَى اللَُّهِ وَالرَُّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَُّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا (ای اهل ایمان ،فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) که از خود شما هستند اطاعت کنید ،پس اگر در چیزی
کار به نزاع کشد آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید .این کار برای شما بهتر و خوش عاقبتتر خواهد بود).
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مدیریت و سازمان دارای اختالف است .با این حال به جهت وجود رویکردهای علمی موجود در هر دو
جریان ،وجوه تشابهی نیز میان آنها قابل استحصال است .از این رو در این مقاله تالش شده است تا با
مطالعه تطبیقی مضمونی یا مسئله محور ،ابتدا در بخش دوم ،مروری بر مفهوم مدیریت و وظایف مدیر از
نگاه مکاتب اصلی مدیریت صورت گیرد و در بخش سوم ویژگیهای مدیر اسالمی بررسی شود .سپس در
بخش چهارم با تطبیق این دو جریان فکری ،تشابهها و تفاوتها بیان گردند .در نهایت در بخش پنجم
رویکرد فرامکتبی اسالم به مسئله مدیریت پیشنهاد میگردد.
1

مروری بر مفهوم مدیریت و شاخصهای آن در مکاتب اصلی این حوزه

همانطور که پیش از این نیز مطرح گردید ،میتوان به نوعی ادعا کرد که مسئله مدیریت از دیرباز در تاریخ
بشر وجود داشته است و از زمانی که انسان فعالیت گروهی را آغاز نموده ،مفهوم مدیریت این گروه نیز مطرح
بوده است .سابقه تاریخی بررسیهای مدیریتی به پیش از میالد مسیح (علیهالسالم) میرسد و حتی
مطالعات متعددی آن را از  3000سال پیش از میالد در تمدنهای اولیه حوزه خاور نزدیک و ایران بررسی
نمودهاند (مقیمی .)1393 ،برای مثال باقری و کاظمی نجفآبادی ( )1392در پژوهشی به تبیین الگوی
رهبری حضرت موسی (علیهالسالم) برای مدیریت قوم بنیاسرائیل پرداختهاند.
اما وقتی از اصول و مکاتب مدیریت سخن به میان میآید ،منظور بررسی این مفاهیم در قالب نظریههای
علمی و دانشگاهی است (مقیمی .)1393 ،نقطه آغاز تغییر رویکرد اصلی به مدیریت را میتوان از انقالب
صنعتی به حساب آورد .جایی که تغییر شگرف در شیوه و میزان تولید باعث شد تا تولید خانگی و کارگاهی
جای خود را به مفهومی جدیدی به نام کارخانه بدهند و افزایش تولید موجب افزایش نیاز به فناوری گردید.
این تحوالت عمیق با خود حجم وسیعی از دگرگونیهای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را رقم زدند
و ساختار جدید صنعت نیازهایی کامال متفاوت برای حل مسائل خود داشت .با بزرگتر شدن اندازه سازمان-
ها ،تعریف مدیر نیز دستخوش تغییر گردید و مدیر به معنای امروزی آن به وجود آمد .در این تعریف ،مدیر
موظف بود تا منابع مالی ،انسانی و فناوری را به منظور بهرهوری هرچه بیشتر به جهت رسیدن به اهداف
مبتنی بر سودآوری بنگاه به کار گیرد (رن 1و بدیان.)2009 ،2
اگرچه انقالب صنعتی مسیر جدیدی را برای مفاهیم مرتبط با مدیریت باز نمود؛ اما روند و رویکرد بررسی
مفهوم مدیریت در طول سالیان دچار تغییرات بسیاری شده است .این تغییرات به مرور زمان و بر اساس
نیازهای مختلف پدید آمدهاند  .در حقیقت در هر دوره با توجه به تغییرات رخ داده ،مفاهیم پیشین
پاسخگوی پدیده موردنظر نبودهاند و پس از آن مفاهیم جدیدی جایگزین این مفاهیم اولیه شدهاند .در اینجا
باید به این نکته اشاره کرد که مکاتب و پارادایمهای جدید اگرچه مفاهیم جدیدی را برای توصیف پدیده
ایجاد کردهاند اما در شکلگیری آن ها روندی تطوری و تاریخی وجود دارد و الزاما از مفاهیم پایه مکاتب
پیشین خود کامال منفک نیستند (کان.)1970 ،3
به جهت تکاملی بودن شکلگیری مکاتب مدیریتی ،نمیتوان دستهبندی متقنی از آنها ارائه نمود و به
همین جهت پژوهشگران و اساتید حوزه مدیریت هر یک بر اساس نقطه نظر خود این مکاتب را به گونهای
1

Wren
Bedeian
3
Kuhn
2
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دستهبندی نمودهاند .اگرچه این دستهبندیها بسیار متنوع است ،اما جدول  1به برخی از مهمترین آنها
اشاره مینماید.
جدول  -1برخی از پراستنادترین دستهبندیهای مکاتب مدیریتی
منبع

دستهبندی
فرآیند مدیریت ،رویکرد تجربی (موردی) ،رفتا ر انسانی ،سیستم اجتماعی ،نظریه تصمیم و ریاضی (کمی)

1

سیستمهای عقالیی ،طبیعی و باز

2

کونتز ()1961
اسکات ()1981
3

رابینز ()1987

کالسیک ،کمی ،رفتاری و معاصر

5

4

مدیریت علمی ،نظریه سازمانی کالسیک ،رفتاری ،علم مدیریت ،سیستمها ،اقتضایی و مدیریت پویا

استونر  ،فریمن و گیلبرت
()1995

فرآیند جهانشمول ،عملیاتی ،رفتاری ،سیستمها و اقتضایی

کریتنر)1996( 7
8

کالسیک ،رفتاری ،کمی ،سیستمها

6

9

پالنکت  ،اتنر و پالنکت ()1997
10

هچ ()1997

مدرن ،نمادین -تفسیری و پستمدرن
11

12

13

مدیریت علمی ،مدیریت اداری ،مدیریت رفتاری ،علم مدیریت و محیط سازمانی

جونز  ،جورج و هیل ()2000

نظریههای کالسیک ،بوروکراسی ،روابط انسانی و روانشناسی اجتماعی ،رویکردهای سیستمها و اقتضایی و
رویکرد مدرن به مدیریت

کول)2004( 14

کالسیک ،انسانی ،مدیریت کمی و دیدگاه معاصر

تامپسون 15و مارتین)2005( 16

کالسیک ،انسانگرایی ،علم مدیریت ،نظریه سیستمها ،اقتضایی ،مدیریت کیفیت فراگیر ،سازمان یادگیرنده و
محیط کار فناوری محور

دفت)2010( 17
مک آولی ،18دابرلی ،19جانسون
()2007

سازمان مدرنیست ،نئومدرنیست ،پستمدرنیست و انعکاسی

1.1

مکتب کالسیک
21

22

23

مکتب کالسیک متاثر از تفکرات دانشمندانی همچون آدام اسمیت  ،کارل مارکس  ،هنری فایول ،
فردریک وینسلو تیلور ،24امیل دورکهایم ،1ماکس وبر 2و چستر بارنارد 3است (هچ .)1997 ،این مکتب
1

Koontz
Scott
3
Robbins
4
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که اولین مکتب رسمی در حوزه مدیریت مدرن محسوب میشود ،بیش از هر چیز تمرکز خود را بر
اصول اداری مدیریت و افزایش توان کارکنان قرار میدهد .از عمده موضوعات قابل طرح در این مکتب
میتوان به تقسیم کار ،استقرار سلسله مراتب اختیار و موضوعات مرتبط به حیطه نظارت اشاره نمود
(کول .)2004 ،مکتب کالسیک بیش از هر چیز به اصول و قواعدی میپردازد که بهرهوری نیروی کار
را در پروسه تولید بیشینه میکنند .به همین جهت در غالب مطالعات و رویکردهای شکل گرفته تحت
این پارادایم ،مباحث کمی و علمی مرتبط با اصول تخصصی تولید قابل مشاهده است.
نهضت مدیریت علمی که با مشاهدات تیلور از فضای تولید شکل گرفته بود بر این اصل استوار از که
کارگران از همه نیروی خود برای تولید استفاده نمیکنند و دچار کمکاری و اتالف وقت میشوند .این
کمکاری از سویی به دلیل محدودیتهای جسمی بشر در کار فیزیکی نشات میگیرد ولی از سوی دیگر
ناشی از یک نظامیافتگی مبتنی بر عقالنیت کارگران است .چرا که آنها ترجیح میدهند در فرآیند
کارگری دستمزدی ،با کنترل سرعت کار خود همواره کاری برای انجام دادن و دریافت دستمزد داشته
باشند .تیلور برای حل این مسئله به جای توبیخ کارگران ،مدیران را مورد خطاب قرار میدهد و علت
این کمکاری را ناشی از عدم طراحی مناسب شغل و مشوقهای مالی مناسب برای آن میداند (رن و
بدیان .)2009 ،لذا تمام آنچه او در مدیریت علمی دنبال میکند ،اصول علمی و عینی طراحی صحیح
مشاغل کارگری به نحوی است که تولید انبوه با بیشترین بهرهوری صورت پذیرد.
رویکرد اداری به مدیریت که اولین بار توسط فایول پایه نهاده شد نیز مدیریت را مجموعهای از
فعالیتهای اداری منظم میداند که شامل برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل است (دال،4
 .)2009در حقیقت از نظر فایول مدیریت مجموعهای وظایف است که توسط مدیر انجام میشوند.
اگرچه فایول قائل بر انعطاف وظایف مدیریتی بود اما در پاسخ به چگونگی انجام وظایف مدیریتی اصول
چهاردهگانه مشهور خود را بنا نهاد.
نظریه کالسیک مطرح دیگر ،نظریه بوروکراسی وبر است .وبر با تاکید بر عقالنیت انسان و سازمانها
تاکید بسیار ویژه ای بر بوروکراسی نمود و بر این مسئله باور داشت که تغییرات در جامعه برای رشد و
تعالی از مسیر عقالنیسازی جامعه اتفاق میافتد .به همین جهت او اصول سهگانه خود را شامل
رسمیت ،ابزارگرایی و اختیار عقالیی -قانونی برای ایجاد بوروکراسی در سازمان بنا نهاد تا عقالنیت و
اصول اداری را در سازمان جاری نماید (هنسلین.)2013 ،5
با مرور مفاهیم پایه این مکتب ،آنچه که بیش از هر چیز به چشم میخورد تاکید بسیار ویژه بر اصول
فرآیندی مدیریت و تجویز روشهایی برای بیشینه کردن کارایی و اثربخشی خط تولید در مواردی با
تمرکز زیاد بر علوم پایه همچون ریاضیات است .تاکید بر تقسیم کار ،تخصصی شدن مشاغل ،تبیین
سلسله مراتب ساختار سازمانی ،فرآیندهای کاری و حیطه نظارت ،یکپارچهسازی سازمان از طریق
اختیار و کنترل ،بسته فرض کردن سازمان و عدم ارتباط آن با محیط بیرون و انگیزش کارکنان از
طریق مشوقهای مادی را میتوان از مهمترین ویژگیهای مکتب کالسیک برشمرد (دال.)2009 ،
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بیهوده نیست که مورگان )1986( 1مکتب کالسیک مدیریت را در استعاره ،به یک ماشین تشبیه می-
کند که وظیفه آن انجام دادن یک وظیفه خاص بوده و مدیر را در این ماشین ،همچون مهندسی به
شمار میآورد که موظف است تا ماشین را طراحی کرده و به حرکت درآورد.
اگرچه تاثیرگذاری ژرف مکتب کالسیک بر اقتصاد و مدیریت و خلق رشته مدیریت صنعتی بر اساس
آموزههای آن قابل انکار نیست؛ اما نواقص زیاد این مکتب که ناشی از عواملی همچون بسته فرض
کردن سازمان ،رویکرد انحصارا تجویزی برای همه سازمانها در همه شرایط ،کاغذبازیهای زائد در
سازمان ،ماشین فرض کردن انسانها و ...ناشی شده است (مقیمی ،)1393 ،موجب شد تا جریان غالب
مطالعات ،رفته رفته با تغییراتی مواجه گردد.
1.2

مکتب رفتاری (نئوکالسیک)
2

3

4

نظریه ایکس و نظریه ایگرگ داگالس مکگریگور بیان میکند که رویکرد غالب در سازمانها -
مطابق با رویکرد ایکس -آن است که بیشتر افراد از کار کردن متنفر هستند و به همین جهت تالش
میکنند از کار فرار نمایند .به همین دلیل شخصی باید باشد تا آنها را وادار به کار کردن کند و به
آنها بگوید که چه کاری را چگونه انجام دهند؛ اما واقعیت آن است که بیشتر افراد -مطابق با نظریه
ایگرگ -از کار کردن مثل تفریح کردن لذت میبرند و در تالش هستند که در یک شرایط مناسب
خالقیت و قوه تخیل خود را برای رشد به کار بندند .لذا از فعالیتهای تنبیهی انگیزش کارکنان ایجاد
نخواهد شد (پالنکت و همکارانش.)1997 ،
ضعف اولیه مکتب کالسیک در تصور کردن انسانها به عنوان موجودات معقولی بود که با مشوقهای
مادی انگیزه کافی برای تالش و فعالیت پیدا میکردند .این در حالی است که انسان موجودی فرای
ماشین و سایر حیوانات است و ابعاد پیچیدهتری از تحلیل را نیاز دارد .با ورود مفاهیم جامعهشناسی و
روان شناسی به مباحث مدیریت ،مکتبی شکل گرفت که به اهمیت ماهیت انسان و روابط و تعامالت
اجتماعی میان انسان ها در سازمان انجامید .دوره جدیدی که از آن با عنوان عصر انسان اجتماعی یاد
میشود (رن و بدیان )2009 ،و به جای آنکه سازمان را همچون یک ماشین بیجان تصور کند ،توجه
خود را به انسان در سازمان معطوف ساخت (پالنکت و همکارانش .)1997 ،مکتب نئوکالسیک که
دریچه جدیدی به مطالعات این حوزه گشود ،در عمده نظریههای خود بر اهمیت توجه به رفتارهای
افراد تمرکز دارد.
نهضت روابط انسانی که اغلب با تحقیقات و نوشتههای التون مایو 5شناخته میشود ،از اولین مطالعاتی
بود که پس از رکود اقتصادی  1930و اعتراضات کارگران ،تالش کرد تا تعاریف جدیدی برای تبیین
روابط اجتماعی میان آنها ارائه دهد .این نهضت که مبتنی بر آزمایشهای مشهور هاثورن 6بنا شد،
باعث ایجاد تغییر در پیشفرض های سازمان گردید و به طور عمده چهار پیام اصلی را برای مطالعات
این حوزه به ارمغان آورد .اول آنکه مشخص شد کارکنان صرفا با انگیزههای مادی بهرهورتر نمیشوند.
دوم آنکه بیان شد نگرش کارکنان به موضوع و محیط کار بر رضایت آنان تاثیر به سزایی دارد .سوم
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مشخص گردید که اهمیت گروه های غیررسمی در سازمان بر اثربخشی آن قابل کتمان نیست و چهارم
اینکه نقش جدیدی برای مدیر سازمان به جهت خلق نگرش مثبت و ایجاد رضایت کارکنان جهت
اثربخشی بیشتر به وجود آمد (مقیمی.)1393 ،
از سوی دیگر مجموعه نظریه هایی که تحت عنوان رویکرد منابع انسانی در این مکتب مطرح شدهاند
شامل نظریههای مبنایی کلیدیای هستند که اهمیت انگیزش کارکنان از طریق جلب رضایت و ارضای
نیازهای آنان را نشانه گرفتهاند .برای مثال میتوان به نظریه سلسله مراتب مازلو اشاره نمود که نیازهای
هر فرد را از نیازهای زیستی ،ایمنی ،اجتماعی و احترام تا نیاز به خودشکوفایی طبقهبندی نموده است
(پالنکت و همکارانش.)1997 ،
مکتب نئوکالسیک تالش میکند تا منطق کارایی در سازمان را که مبتنی بر آموزههای کالسیک بوده
است با احساسات و عواطف انسانی پیوند زند و بیان نماید که در سازمان به عنوان یک سیستم
اجتماعی ،کارکنان تنها نیازهای مادی ندارند؛ بلکه نیازهای اجتماعی و روانی آنان پیشنیازی برای
انگیزش کارکنان به رشد و شکوفایی است (دال.)2009 ،
1.3

مکتب مدرن

یکی از مشکالت مکاتب پیشین آن است که به تجویز یک نسخه واحد برای سازمان در یک حالت
مشخص تالش دارند .در حقیقت مکتب کالسیک تالش میکند تا با تقلیلگرایی ،1یک سازمان را به
واحدهای کاری مشخص تقسیم و تالش نماید تا تک به تک آن واحدها دارای کارایی بیشینه گردند.
این در حالی است که مدیران تمایل دارند سازمان را همچون یک سامانه نظاممند به اجزای خود
بشکنند و با تحلیل اجزا به درک درستی از کل سیستم برسند .به همین جهت رویکرد کالسیک به
تنهایی نمیتواند درک صحیحی از سازمان را منتقل نماید (لوسیر .)2000 ،2رویکردی سیستمی به
سازمان با همین هدف اصلی به وجود آمد تا شناخت بهتری از سازمان را حاصل کند.
برتالنفی در دهه  1950نظریه عمومی سیستمها را با این منطق ارائه نمود که همه پدیدهها از اتم و
مولکول و یاخته تا اندامک ،افراد ،گروهها و جوامع به یکدیگر متصل هستند .لذا نمیتوان ارتباط میان
یک پدیده با سایر پدیده ها را در نظر نگرفت و به عبارت دیگر آن را یک سیستم بسته برشمرد .در این
مفهوم تبیین شده ،سیستم به معنای چیزهای به هم پیوسته هستند که در کنار یکدیگر عمل میکنند
و عملکرد آنها بر سایر بخشها اثر میگذارد .همچنین ماهیت آنها به ماهیت سیستم اصلی وابسته
است (هچ .)1997 ،مهم ترین دستاورد رویکرد سیستمی در مفاهیم مدیریت و سازمان آن است که
سازمان را یک سیستم اجتماعی و فرهنگی پیچیده تصور میکند ،همکاری میان اعضای گروه را برای
رسیدن به هدف اصلی سازمان حیاتی میداند و سازمان را یک سیستم باز دارای روابط هم در داخل
سازمان و هم در بیرون سازمان میداند و به همین جهت باعث میشود تا فهم بهتری از روابط بخش-
های فرعی و ارتباط آن با ماهیت اصلی سازمان حاصل شود (دال .)2010 ،رویکرد سیستمی به
مدیریت باعث میگردد تا ضمن آنکه مفهوم ارائه شده در مکتب نئوکالسیک و تاکید بر روابط اجتماعی
و انسانی مورد توجه قرار گیرد ،مشکل تقلیلگرایی مکتب کالسیک برطرف شود و از همه مهمتر آنکه
Reductionism
Lussier
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مسئله «محیط بیرونی» را به ادبیات سازمان بیفزاید تا سازمان نه یک فضای بسته ،بلکه یک سیستم
دارای ارتباط با محیط بیرونی در نظر گرفته شود .نمودار  1شمای کلی فرآیند سازمانی بر اساس نظریه
سیستمها را به تصویر میکشد.
بر اساس این نمودار ،سازمان عوامل تولیدی خود همچون منابع اطالعاتی ،منابع مالی ،منابع انسانی و
منابع فیزیکی و را با تعامل با محیط به دست میآورد و سپس با پردازش این عوامل در داخل سیستم
سازمان محصول یا خدمت تولید میکند و

نمودار  -1شمای کلی از رویکرد سیستمی به سازمان (دفت)2010 ،

از این طریق سود و زیان حاصل میشود .در این رویکرد اگرچه مرزی برای سازمان تصویر میگردد اما
سیستم بسته فرض نشده و با محیط بیرونی خود در تعامل است.
اگرچه رویکرد سیستمی بر خالف مکاتب پیشین ،اهمیت محیط سازمان را مدنظر قرار میدهد ،اما
مانند آن مکاتب عقیده دارد که نظریههای مدیریتی عام و جهان شمول هستند .در حقیقت برخی
معتقد هستند که تعامل محیط -سازمان به اندازه کافی در رویکرد سیستمی شکل نگرفته است .لذا از
داخل این رویکرد و مفاهیمی که در مباحث نظریههای رفتاری موجود است ،رویکرد اقتضایی یا
موقعیتی پدیدار میشود که ایده اصلی آن این است که« :یک اقدام خاص مدیریتی وجود ندارد که
برای تمامی موقعیتها مناسب باشد» .در واقع مفاهیم مرتبط به این رویکرد بر این مسئله متمرکز
هستند که مدیر باید متناسب با وضعیتی که در آن قرار دارد و بر اساس شرایط مربوط به آن تصمیم
بگیرد .حتی عمیق تر از آن مدیر موظف است تا آثار و نتایج راهکارهای ارائه شده را بر الگوهای در هم
تنیده رفتاری داخل سازمان در نظر بگیرد (مقیمی .)1393 ،مزیت این رویکرد مدرن نسبت به سایر

مکاتب آن است که تفاوتهای افراد و موقعیتها را زمان تصمیمسازی مدیر مدنظر قرار میدهد
(دابرین.)2012 ،1
DuBrin
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رویکرد اقتضایی بیان مینماید که روش ساده لزوما بهترین روش نیست و متغیرهایی مختلف حاکم بر
سازمان و محیط آن بر تصمیم مدیر اثرگذار هستند که از این میان میتوان به اندازه سازمان ،چگونگی
انطباق سازمان با محیط ،ناهمسانی میان منابع و فعالیتهای عملیاتی سازمان ،مفروضات مدیران راجع
به کارکنان ،استراتژیهای سازمان و فناوریهای مورد استفاده سازمان اشاره نمود (گو ،1هارپر ،2هیل و
هالی.)2009 ،3
اگرچه رویکرد موقعیتی بر خالف نظریههایی همچون دیدگاه موردی 4هر سازمان را یک ماهیت
منحصربهفرد و بیبدل فرض نمیکند .بلکه جایی در میانه این دو رویکرد تجویزهای مدیریتی را وابسته
به شرایط «اگر -آنگاه» میداند .در حقیقت دیدگاه اقتضایی تالش میکند تا بر اساس برخی متغیرهای
دخیل در تصمیمگیری ،سازمانها را در موقعیتهای متفاوت (و نه در یک حالت عام و جهانشمول)
تصویر نموده و سپس در هر وضعیت یک دسته از اقدامات را برای آن سازمان تجویز نماید (سرتو،5
 2000و زایتم ،6وارادارایان 7و زایتم.)1988 ،
مورگان ( )1986سازمان را از منظر مکتب مدرن به یک موجود زنده تشبیه میکند که به شکلی نظام-
مند برای بقا فعالیتهای متقابل انجام میدهد و مدیر را در این نگاه همچون بخشی از سیستم میداند
که روابط متقابلی با سایر اجزا دارد .در رویکرد اقتضایی اثربخشی سازمان صرفا با افزایش بهرهوری و
تولید اندازه گرفتن نمی شود .بلکه بر اساس شرایط محیطی که سازمان در آن قرار دارد هر یک از
مواردی همچون بهره وری ،نرخ بازدهی ،سرمایه ،رضایت شغلی کارکنان ،سود ،میزان ترک خدمت
کارکنان ،کارایی و سایر اهدافی از این دست میتوانند مبنای ارزیابی قرار گیرند (زایتم و همکارانش،
.)1988
1.1

رویکردهای نوین به مدیریت

پس از رویکرد مدرن به مدیریت که دوره قابل توجهی از مطالعات این حوزه را در برگرفته است و به
نوعی رویکرد غالب محسوب میگردد ،مکاتب فکری جدیدی به خصوص با تمرکز بر رویکرد پسامدرن
شکل گرفتهاند که طیف وسیعی از مواجهه با مدرنیزم را اتخاذ مینمایند .این رویکردها در مواردی
تالش میکنند تا مدرنیزم را کاملتر و اثربخشتر نمایند و در مواردی با ساختارشکنی محض در مقابل
مکاتب پیشین صف میبندند.
نظریه آشوب تالش میکند تا بینظمی موجود در سیستمها را توضیح دهد و مطرح مینماید که این
حالت آشوبناک دارای نظمی است که با محاسبات معمول قابل ادراک نیست (مقیمی .)1393 ،در
نمونهای دیگر مطالعات حوزه مدیریت دانش تالش دارد تا به اهمیت توسعه مالکیتهای معنوی در
سازمان و برقرا ری تعامالت اجتماعی برای خلق و ترویج دانش تاکید نماید (همان منبع) .از سوی دیگر
میتوان به نظریه های نهادی اشاره نمود که با هدف بقای سازمان بر اهمیت محیط نهادی و
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ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاکید دارد (همان منبع) .رویکرد نمادین -تفسیری یا ساختارگرایی
اجتماعی به سازمان نیز مفهومی است که واقعیت موجود در سازمان را حاصل خلق اجتماعی واقعیت
میداند و بیان میکند که واقعیت آن چیزی است که در خالل تعامالت اجتماعی شکل میگیرد (هچ،
 .)1997مورگان ( )1986این رویکرد را به فرهنگ تشبیه مینماید که در آن الگویی از معانی از طریق
تعامالت انسانی ،ارزشهای مشترک ،سنن ،آداب و رسوم خلق و نگهداری میشوند.
به دلیل این تفاوت نگاه در رویکردهای نوین ،عمدتا امکان دستهبندی و طبقهبندی و ارائه تعریفی
جامع از تمام زوایای آنها امکانپذیر نیست (هچ .)1997 ،با این حال به شکل کلی میتوان مطرح
نم ود که این مکاتب حداقل در دو موضوع مشترک هستند .اول آنکه این رویکردهای جدید بر
غیرحسی و غیرتجربی بودن مسائل و موضوعات سازمان تاکید دارند و بیان میکنند که الزاما تمامی
پدیدههای موجود در سازمان و محیط پیرامونی آن قابل اندازهگیری ،توصیف و کنترل از طریق روش-
های تجربی نیست؛ بلکه برخی از مسائل با شیوههایی همچون شهود قابل درک هستند.
مورد دوم اینکه غالب این مطالعات بر اهمیت زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی تاکید دارند و تالش
میکنند تا هدف سازمان را نه کسب ثروت برای سهامداران ،بلکه خلق منافع اجتماعی تفسیر نمایند.
در این رویکرد توجه به مسائل جمعی از محیطزیست تا فرهنگ ،بسیار مورد تاکید است.
1.1

رویکرد ترکیبی به مکاتب مدیریتی

نکته بسیار قابل تامل آن است که در سیر رشد و تکامل مکاتب مدیریت ،هر رویکرد ،رویکرد پیشین
خود را نقض نمیکند ،بلکه در حقیقت تالش مینماید تا نواقص آن را برطرف سازد و یا پاسخی برای
پدیدههایی ارائه نماید که توسط مفاهیم پیشین قابل توصیف نبودهاند .همه مکاتب نقاط قوت و ضعفی
دارند و این مسئله حتی در مورد رویکردهای اقتضایی که عمال پرکاربردترین رویکرد مدیریتی محسوب
میشوند نیز صادق است .به طور قطع نمیتوان یک رویکرد را به عنوان «بهترین» رویکرد اتخاذ نمود و
سایر نظریهها را فاقد اعتبار دانست .به همین جهت نظریهپردازان و پژوهشگران مختلف تالش نمودهاند
تا با تلفیق این دیدگاههای متنوع ،نگاهی جامعتر به مکاتب داشته باشند؛ مثال گریفین )2003( 1مدلی
ترکیبی ارائه میدهد که در آن مکاتب سیستمی و اقتضایی نظریههای کالن محسوب شده و ذیل آن
سایر مکاتب دستهبندی میگردند .در این مدل دو مکتب اول بر استراتژیهای سازمانی متمرکز هستند
و مکاتب کالسیک ،رفتاری و کمی علم مدیریت (رویکردی که هدف آن استفاده از ابزارهای ریاضی
برای حل مسائل مدیریت است (پالنکت و همکارانش ))1997 ،به مسائل درون سازمانی چون تعامالت
کارکنان میپردازند (نمودار ).

Griffin
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نمودار  -2مدل ترکیبی مدیریت بر اساس مکاتب گوناگون (گریفین ،)2003 ،برگرفته از مقیمی ()1393

در یک نظریه ترکیبی دیگر ،تامپسون ( )1967با تقسیمبندی سطوح سازمان به سه مرتبه فنی (بخشی
که وظیفه تبدیل ورودی به خروجی را بر عهده دارد) ،سطح مدیریتی (با هدف طراحی و کنترل فرآیند
تولید) و سطح نهادی (بخش دارای وظیفه تعیین مرزهای سازمان و برقراری ارتباط میان سازمان و
محیط پیرامون) ،کاربرد هر یک از مکاتب را در سطوح مختلف سازمان ترسیم کرده است (نمودار .)2

نمودار  -2مدل ترکیبی مدیریت بر اساس مکاتب گوناگون (تامپسون ،)1967 ،برگرفته از مقیمی ()1393

 2مروری بر مفهوم مدیریت و شاخصهای آن از نگاه اسالم
پیش از این نیز بیان شد که مفهوم مدیریت اسالمی دارای یکپارچگی در میان مطالعات صورت گرفته
نیست و دچار التقاطهای مختلف گشته است .با این حال پژوهشگران بسیاری تالش کردهاند با استفاده
از روششناسیهای گوناگون ،ابعادی از این مفهوم کالن را تبیین نمایند .برای مثال حاجیان ،کریمی،
آقاحسینی و موسویزاده ( ،)1393با هدف بررسی رابطه میان ابعاد مدیریت اسالمی و رفتار شهروندی
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سازمانی ،مدیریت اسالمی را در  4بعد هیجانی ،تحلیلی ،معنوی و مفهومی ،تشریح نمودهاند .تعامالت
موفق ،گذشت از خطا ،توجه به زیردستان و انگیزهآفرینی در بعد هیجانی؛ آموزش ،عبرتآموزی،
برنامهریزی و عدم جزءنگری در بعد تحلیلی؛ هماهنگسازی ،توجه به تفاوت و سعه صدر در بعد
معنوی و در نهایت توجه به نظرات ،شجاعت و عاقبتاندیشی ذیل بعد مفهومی قرار گرفتهاند.
شیخینژاد و احمدی ( ،)1387در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط دین ،معنویت و سازمان ،جهت ایجاد
محیط کار معنوی ،توجه به مواردی نظیر عالقه به کارکنان و احترام به دیگران در بعد رهبری و
سازمان ،تطبیقپذیری و عملکردهای مستمر در بعد کارکنان ،سازگاری و احساس مسئولیت نسبت به
جامعه در بعد کیفیت بیرونی و اعتماد متقابل را ضروری دانستند .در نهایت پژوهشگران مذکور اذعان
داشتند که معنویت به طور مثبت بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد و افزایش خالقیت ،عملکرد تیم و
تعهد سازمانی در سازمانهایی که سعی بر ارتقای بالندگی معنوی اعضای خود دارند مشاهده شده
است.
بسیاری از مطالعات ،بر شناسایی ویژگیهای یک مدیر یا رهبر اسالمی متمرکز شدهاند؛ مثال عطافر،
امیری ،کاظمی و امیری ( ،)1392در مطالعه ای با هدف بررسی تأثیر رهبری معنوی اسالمی بر عملکرد
سازمانی ،ابعاد رهبری مع نوی را شامل پنج بعد یاد خدا ،توکل ،اخالص ،تقوا و معادگرایی دانسته و
نتایج نشان داده است که توکل و اخالص رهبری باالترین تأثیر بر عملکرد سازمانی را داشتهاند .یاد
خدا ،تقوا و معادگرایی نیز به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
تاجمیر ریاحی ،صفری و شاملی ( ،)1396با استفاده از روش تحلیل مضمون به تبیین ابعاد رهبری
سازمانی با استفاده از آموزههای نهجالبالغه پرداختند .بر این اساس سه مضمون فراگیر شامل ابعاد
اعتقادی ،اخالقی و رفتاری به عنوان ابعاد رهبری سازمانی شناسایی و تبیین گردیدند .بعد اعتقادی
دربرگیرنده مولفه های شناخت (شناخت خدا ،توحید ،انسان ،عدل معاد ،نبوت و امامت) و پذیرش (اقرار
به وجود خدا و اصول دین) است .بعد اخالقی ،شامل مولفههای نفی رذایل (دوری از تکبر ،حسد ،ریا،
ستم ،بخل ،بدگمانی ،دنیاطلبی و اسراف) و فضایل (سعه صدر ،ادب ،امانتداری ،صبر و استقامت،
خوشخلقی  ،خیرخواهی ،شجاعت ،صداقت ،قدردانی ،کرامت ،گذشت ،مثبتاندیشی ،محبت ،انفاق و
استدالل محوری) بوده است .در نهایت بعد رفتاری دربرگیرنده مولفههای رفتار در برابر خداوند (ادای
واجبات ،ترک محرمات ،توکل به خدا ،عمل صالح و شکرگزاری) ،رفتار در برابر خود (خویشتنداری،
قناعت پیشگی ،دارا بودن دانش عملیاتی ،تأمل خردمندانه ،عملگرا بودن و تالش بیوقفه) و رفتار در
برابر کارکنان (توانمندسازی ،مربیگری ،الگو بودن ،ابالغ بایدها و نبایدها ،اصالح محوری و سامانه
انضباطی تدریجی ،درک افراد ،مدیریت قلبها ،تفویض اختیار ،احترام به حقوق ،آداب ،رسوم و
شخصیت افراد و ارتباط موثر) است.
احمدی ( ،)1394با هدف شناخت رابطه ویژگی های مدیر از دیدگاه اسالم با بهرهوری در سازمانهای
دولتی ،از هفت ویژگی مهم مدیریت شامل ایمان ،سعه صدر ،دانایی و توانایی ،شور و مشورت ،عدالت و
احسان ،سالمت روح ،روابط صمیمانه انسانی ،تحت عنوان الگوی ویژگیهای هفتگانه مدیر از دیدگاه
اسالم جهت سنجش رابطه با بهرهوری سازمانی استفاده نموده است.
خوبرو ،سعیدی ،صفری و سیدجوادین ( ،)1395برای بررسی رابطه رهبری معنوی اسالمی ،سرمایه
اجتماعی و تعلق خاطر کاری ،رهبری را در هفت بعد عدالتمحوری ،تقوا و اخالص ،ایمان و امید،
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صداقت ،پیروی از هویت اسالمی ،بخشش و شفقت و فروتنی و پرهیز از تکبر تعریف نموده و نشان
دادند هرچه گسترش رهبری معنوی با گرایشهای مبانی اسالمی ادامه یابد ،میتوان به گسترش
سرمایه اجتماعی اسالمی در جامعه هدف امید داشت.
اسکندری ،محمدی ،اکبری و سیف ( ،)1393در پژوهشی با مطالعه نامهها ،خطبهها و حکمتهای علی
(علیهالسالم) در نهجالبالغه و بهکارگیری روش نظریهپردازی داده بنیاد ،سبک رهبری نظامی آن
حضرت را شناسایی و تبیین نمودند .با توجه به یافتههای این پژوهش ،سبک رهبری مطلوب از دید
امام علی (علیهالسالم ) ،سبک اقتضایی مبتنی بر مبانی اعتقادی و تکلیف محور است که در مورد
زیردستان ،مردم ،نزدیکان و دشمنان با راهبردهای مناسب هدایت دلسوزانه ،مراعات برادرانه ،مراقبت
سختگیرانه و مبارزه جوانمردانه به کار میرود.
شهبازی سلطانی و صلواتیان ( ،)1396با روش فراترکیب ویژگیهای معرف مدیر جهادی شامل
خدامحوری ،دینمداری ،اخالقمداری ،بصیرت ،تصمیمگیری بر مبنای خرد ،شایستهساالری ،سعه
صدر ،ارتباط موثر با همکاران و مردم ،بهرهوری فزاینده ،اعتماد به نفس ،تعهد ،انقالبیگری ،نظم و
قانونگرایی  ،ایثار ،همت فزاینده و مدبر بودن را استخراج نموده و این ویژگیها را در دو ساحت
ویژگیهای عمومی و جهادی مدیران تقسیمبندی نمودند.
لطیفی ،منصوری و عبدالحسینزاده ( ،)1395با تحلیل مضمون ،به شناسایی اصول مدیریت در سیره
امام حسین (علیهالسالم) پرداختهاند .در پژوهش مذکور ،اصول ناظر به ویژگیهای مدیر و رهبر ،اصول
ناظر به مدیریت افراد و همکاری ،اصول ناظر به هدف ،راهبرد و برنامهریزی و اصول ناظر به رویارویی با
محیط احصا گردیدهاند.
عزیزآبادی ،مرتضوی ،انصاری اول و رحیمنیا ( ،)1395با استفاده تحلیل مضمون به استخراج
ویژگیهای رهبری اخالقی مکتب اسالم از نهجالبالغه پرداخته و در حوزههای سهگانه انسانشناسی،
جهانشناسی و خداشناسی به معرفی ویژگیهای رهبری اخالقی اسالمی پرداختند .در حوزه
انسانشناسی شش مضمون سازماندهنده شامل توجه به رابطه با خود و دیگران ،هدایتپذیری ،نگرش
به رفتار و مسئولیتشناسی مقام و کسب فضائل اخالقی ،در حوزه جهانشناسی ،چهار مضمون
سازماندهنده توجه به دنیا ،آخرت مرگ و تهدیدات محیطی و در حوزه خداشناسی سه مضمون
سازماندهنده توجه و شناخت صفات الهی ،هدایت انسانها و پیروی از هدایت خدا شناسایی گردیدند.
در بحث تصمیمگیری مدیر ،مدیر اسالمی بر اساس آموزههای شریعت ،با دو دسته کلی از قوانین
مواجه است .قوانین ثابت و متغیر .قوانین ثابت ناظر بر مسائل همیشگی و مداوم بشر هستند و تغییر
نمیکنند .در نقطه مقابل قوانین متغیر که بر مبنای قوانین ثابت تدوین میشوند ،با توجه به نیاز
شرایط روز وضع میگردند (مقیمی.)1393 ،
عزیزی ،عزیزی و لطیفی ( ،)1396سعی بر به چالش کشیدن نظریههای تصمیمگیری مدیریت
داشته اند و بر این اساس ،نظریه رشد اسالمی که جامعیت و جایگاه ویژهای در نظام اندیشه اسالمی
دارد را به عنوان جایگزینی بر مکتب فایده گرایی مطرح کردند .در نهایت با توجه به اصول ششگانه
نظریه رشد اسالمی و بر اساس انتقادات وارد بر تصمیمگیری فایدهگرا بر مبنای رشد اسالمی،
ویژگیهای اصلی تصمیمگیری رشد محور تحت عناوین تصمیمگیری محاسبهگر محدود ،تصمیمگیری
عادالنه ،تصمیمگیری بر اساس احکام فقهی ،تصمیمگیری با دو هدف توأمان مادی و معنوی،
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تصمیمگیری چهار معیاره انسانی و تصمیمگیری چابک ،معرفی گردیده است.
در بحث ساختاردهی به یک سازمان ،تفاوتهای عمده الگوی شکلدهی به یک سازمان اسالمی را می-
توان در قالب مفهوم سازمان اسوه جستجو نمود .سازمان اسوه با الگوگیری از ویژگیهای رفتاری نبی،
سازمانی حکمتگرا ،رحمتگستر ،مقاوم و مسئول است .چنین سازمانی حافظ محیطزیست ،هادی
آحاد جامعه و سبقت گیرنده در توسعه خیر و نیکی است .از جمله ابعاد و جلوههای اسوگی که در
مشخصههای سازمان متبلور میشود میتوان به حکمت و قاطعیت ،جذابیت و عزت ،راهنمایی و
هدایت ،تعادل ،متانت و حسن خلق ،درمانگری و احیاگری ،انسجامبخشی و وحدتآفرینی ،کممصرفی و
پربازدهی ،محبت و رحمت اشاره نمود (پورعزت.)1393 ،
در زمینه برنامهریزی برای نیروی انسانی ،ساجدی نیا ( ،)1382در بیان چارچوب و مشخصههای
مدیریت دینی ،از التزام به قانون خدا در هر شرایط ،احترام به مقام و منزلت انسانی ،تالش برای
استقرار عدالت ،ترویج ارزشهای متعالی در جامعه ،برنامهریزی جامع برای شکوفا ساختن استعدادهای
نهفته انسان و ایجاد تمهیدات الزم برای برخورداری از موهبتهای دنیوی نام برده است.
سید جوادین ،تنعمی و مختاری ( ،)1395با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و استخراج
معیارهای کارمندیابی از متون اسالمی پرداختهاند .بر این اساس ،معیارهای کارمندیابی مستخرج از
متون اسالمی ،شامل قرآن و نهجالبالغه را در سه گروه معیارهای تخصصی ،معیارهای میانفردی و
معیارهای اخالقی دستهبندی کردهاند .مواردی از قبیل تخصص ،باتجربه بودن ،مطیع و اطاعتکننده
بودن در معیارهای تخصصی؛ مواردی نظیر ایثار و بخشندگی و مورد اعتماد بودن در معیارهای
میانفردی؛ و تقوا ،امانتداری و خویشتنداری در معیارهای اخالقی گنجانده شدهاند.
در مبحث هدایت سازمان ،سازمان هادی مطرح میشود که سازمانی است که ویژگیهای هدایتگری و
راهنمایی در آن توسعه داده شده و رهبری پیشرو و راهبر وظیفه هدایتگری را به عهده دارد .با توجه
به پیچیدگی باالی وظیفه رهبری به ویژه در هدایت پیروان نابالغ ،الزم است تا رهبر ویژگیهای خاصی
داشته باشد که از جمله این ویژگیها میتوان به جدیت در هدایت و آموزش ،دانش و حکمت ،تواضع و
فروتنی ،شجاعت و همیت ،عدالت و ظلمستیزی ،زهد و مناعت طبع ،دوراندیشی و آیندهنگری ،صبر و
استقامت ،تدبیر مستمر و توکل دائمی اشاره نمود.
محمدی ،حجازیفر و قاسمینژاد ( ،)1395با هدف استخراج باورهای موثر در هدایت و کنترل
رفتارهای سازمانی از دیدگاه آیات منتخب قرآن کریم و با تحلیل مضمون ،شش مضمون سازماندهنده
که باور و اعتقاد به آنها در هدایت و کنترل رفتار سازمانی نقش مهمی ایفا میکند را شناسایی نموده-
اند .این مفاهیم عبارتاند از :علم خدا بر عملکرد انسان ،ثبت و ضبط عملکرد ،مرگ و بازگشت انسان به
همراه عملکرد ،ارائه عملکرد و آگاه کردن انسان نسبت به عملکرد خودش ،محاسبه دقیق عملکرد و
داوری بدون ظلم ،پاداش و کیفر رفتار بر مبنای عملکرد.
با هدف شناخت رابطه مدیر اسالمی و مشتریان ،باقری کنی و محمدی ( ،)1395ضمن تأکید بر لزوم
تبیین دیدگاه دینی در زمینه بازاریابی و مشتریمداری ،با استفاده از روش تحلیل مضمون و با رویکرد
قرآنی -روایتی ،اصول و سیاستهای کلی ارتباط با مشتری از دیدگاه دینی را استخراج نموده و الگوی
ارتباط با مشتری از دیدگاه اسالم مبتنی بر رابطه برادری را تبیین کردند .این الگو ذیل چهار دسته از
تکالیف مومن نسبت به برادر دینی خود ،شامل تکالیف فقهی -قانونی ،اخالقی ،نمادین و سیاستی
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مطرح گردیده است .از جمله مهمترین اصول و سیاستهای مطرح شده در الگوی پیشنهادی میتوان
به پرهیز از مادیگرایی ،برقراری ارتباط بیشتر ،ترک معصیت ،پرهیز از فریب دادن ،شایستگی ،حفظ
آبرو ،اصالح ،مشکل گشایی ،بخشش ،تواضع ،دیگرخواهی ،حسن ظن ،اعتدال ،اعتماد و اطمینان ،کمک
مالی و نفعرسانی اشاره نمود.
در مبحث عدالتمداری نیز سازمان اسالمی را میتوان یک سازمان علوی دانست که با پیروی از سیره
ائمه و به خصوص علی (علیهالسالم) که تجلی مدیریت بر مبنای عدل است ،نسبت مدیر با کارمندان و
جامعه را بر محور عدالت تنظیم مینماید (پورعزت .)1396 ،نمودار  3ابعاد مختلف عدالت را در سازمان
و جامعه به تصویر میکشد.
 3رابطه مدیریت اسالمی و مکاتب اصلی این حوزه
قبادی ( )1387بیان میکند عمده ترین وجه تمایز مدیریت اسالمی که مستند به وحی الهی و منابع
اسالمی است ،نبود نظام بهرهکشی انسان از انسان ،مبتنی بودن بر ارزشهای متعالی و ثابت و استوار
بودن بر پایه تعالی ،کرامت و شرافت انسانهاست .در عوض ،در نظریههای سازمان مربوط به مدیریت
اسالمی ،از سازمان توحیدی سخن به میان میآید .توحید به عنوان اساسیترین اصل ادیان حقیقی،
پیشران مجموعهای از پندارها ،کردارها و گفتارهای اجتماعی میشود .تجلی باور توحید در سازمان را
می توان در دو سطح مورد بررسی قرار داد .از حیث تأثیر بر رفتار مدیران و حکمرانان میتوان گفت با
فهم توحید حکمران بر حقارت خویش در برابر پروردگار واقف شده ،شأن انسانی برابر زیردستان با خود
را درک کرده و به ا همیت مسئولیت خویش در برابر استعالطلبان و زورگویان پی میبرد .از حیث تأثیر
نمودار  -3ابعاد عدالتورزی در سازمان و جامعه (پورعزت)1391 ،

بر رفتار مردم و کارکنان فرودست می توان گفت ،در صورت باور به توحید ،روابط استثماری و
استعماری از بین رفته ،زر و زور و تزویر توسط کارکنان نفی میشود .عالوه بر این ،افزایش توان
خالقیت و شکستن بت انگارهها و کهنالگوها یا سرنمونهای ناتوانی نیز از مهمترین آثار پذیرش باور
توحیدی در سازمان است (پورعزت.)1393 ،
از سوی دیگر در هدف غایی ،سازمان اسالمی یک سازمان آخرتگرا است که نه صرفه به آینده ،بلکه به
آخرت امور خود واقف است .در حقیقت بر خالف سازمان در مفهوم غربی خود ،سازمان اسالمی تالش
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میکند تا فعالیتهای دنیوی خویش را از امور جاری تا برنامهریزی برای آینده با رویکرد سعادت
اخروی تنظیم نماید (پورعزت.)1393 ،
چابکی ،خادمی و صادقی ( ،)1394به وسیله تحلیل محتوای آیات قرآن به بازشناسی عوامل رهبری
حضرت موسی (علیهالسالم) پرداخته اند .نتیجه این مطالعه نشان داده که رهبری و مدیریت از دید
قرآن در مقایسه با نظریههای غربی با وجود همانندیهای ظاهری در بیشتر موارد از ویژگیهایی
برخوردار است که به آن جامعیتی خاص میبخشد .جدول  2نگاه متفاوت دینی با نگاه غربی به مدیریت
و رهبری را مشخص مینماید.
جدول  -2مقایسه عوامل رهبری در رویکرد حضرت موسی (علیهالسالم) و نظریههای غربی (چابکی و همکارانش)1391 ،
عوامل رهبری و مدیریت حضرت موسی (علیهالسالم) با تأکید بر سوره طه

عوامل رهبری و مدیریت در دیدگاههای غربی

اتکال به قدرت بیپایان و انتساب همه موفقیتها به او

اتکا به توانمندیهای انسانی و انتساب موفقیتها به مدیر و رهبر

شرح صدر

وسعت دید

ارزیابی مهارتها و تشخیص محدودیتها

تعیین نقاط ضعف و قوت

بهرهگیری از بیان روان در تبلیغ اثربخش برای هدایت انسانها

استفاده از مهارتهای کالمی برای پیشبرد اهداف سازمانی

تاکید بر مدیریت مشارکتی

اتخاذ سبکهای مختلف رهبری بر اساس موقعیتها

هدفگذاری با اتکا بر انگیزههای معنوی و مادی

هدفگذاری با اتکا بر انگیزههای مادی

آگاهی ،درایت و بصیرت

دانش و آگاهی

واگذاری اختیار در عین مسئولیتپذیری

واگذاری اختیار

تبدیل تهدید به فرصتهای استثنایی و پایدار

تبدیل تهدید به فرصتهای مقطعی

بیان ارشادی و اقناعی

بیان رسمی و قانونی

انعطافپذیری

حاکمیت فرهنگ بوروکراتیک

با این حال مدیریت اسالمی ،مدیریت امور دنیوی و اخروی است .همچنین مدیریت اسالمی یک مدیریت
مبتنی بر خردورزی محسوب میشود و دانش و علم را در تبیین محورهای خود دخیل میداند .از این
حیث ،آنچه که در مدیریت اسالمی به عنوان وظایف یک مدیر قابل استحصال است قاعدتا وجوه
مشترکی با مدیریت به مفهوم آکادمیک خواهد داشت و در عین حال که تفاوتهای قابل توجهی را با
مبانی نظری این حوزه از منظر هدف سازمانی ترسیم مینماید ،در ساحت عمل و اقدام ،با برخی از
مفاهیم موجود در مکاتب گوناگون مدیریت همراه است .با مرور شاخصها و ویژگیهای مدیر در مکاتب
مدیریت غربی از سویی و مدیریت اسالمی از سوی دیگر ،این نقاط اشتراکی در مواردی قابل تشخیص
هستند .از این رو
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جدول  3به بررسی وجوه اشتراک و تشابهات مفهومی میان مدیریت اسالمی و مدیریت در مکاتب علمی
میپردازد.
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جدول  -3وجوه اشتراک مفهوم مدیر در اسالم و مکاتب غربی (تالیف نویسندگان)
نوع

وجوه اشتراک با

رویکرد

مفهوم مدیر

مکتبی

اسالمی

کالسیک

تصمیم-

گیری عقالیی
توجه به

اصول اداری مدیریت
افزایش

توان و بهرهوری
کارکنان
تقسیم

کار
استقرار

سلسله مراتب اختیار
توجه به

حیطه نظارت
تخصص-

گرایی علمی و
محاسباتی

آموزش،
بر
تاکید

برنامهریزی ،هماهنگسازی و ارزیابی
مداوم کارکنان
دارا بودن تخصص و

مهارت فنی و عملیاتی
ابالغ بایدها و نبایدها

اصالح محوری و سامانه

انضباطی تدریجی
تاکید بر سلسله مراتب،

تفویض اختیار و تقسیم کار
تصمیمگیری بر مبنای

خرد
نظم و قانونگرایی

تاکید بر بهرهوری فزاینده

تاکید بر تقویت مسئولیت-

پذیری و فرمانبری
مدیریت زمان


حاجیان و همکارانش
()1393
سید جوادین و
همکارانش ()1395
چابکی و همکارانش
()1393
تاجمیر ریاحی و
همکارانش ()1396
شهبازی سلطانی و
صلواتیان ()1396
لطیفی و همکارانش
()1395

نئوکالسیک

تاکید بر

انگیزش غیرمادی
توجه به

احساسات و عواطف
انسانها
تمرکز

بر عوامل رفتاری

انگیزهآفرینی و برقراری

ارتباطات موثر با همکاران
محبت و خوشخلقی

نسبت به کارکنان
احترام به دیگران

رعایت ادب در برابر

دیگران
بخشش و احسان نسبت

به کارکنان
قدردانی از کارکنان و

حفظ کرامت آنها
مدیریت قلبها

احترام به حقوق ،آداب،

رسوم و شخصیت افراد
برقراری روابط صمیمانه

انسانی
مراقبت ،مشکلگشایی و

دلسوزی
رعایت اصول اخالقی

گفتاری و شنیداری (مثال قطع نکردن
کالم ،عذرخواهی ،تشکر کردن،
خوشکالمی ،شوخی و مزاح و)...
رعایت اصول اخالقی

دیداری (مثال استقبال از برادر،

حاجیان و همکارانش
()1393
ساجدی نیا ()1382
تاجمیر ریاحی و
همکارانش ()1396
احمدی
مسعود
()1394
خوبرو و همکارانش
()1395
اسکندری و همکارانش
()1393
شهبازی سلطانی و
صلواتیان ()1396
باقری کنی و محمدی
()1395

مصادیق در مطالعات مربوط به
مدیریت اسالمی
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مالقات ،همنشینی ،مصافحه ،معانقه
و)...
پرهیز از مادیگرایی

رازداری و حفظ آبرو


مدرن

مدنظر

قرار دادن محیط
بیرونی سازمان و
برقراری تعامل با آن
انعطاف

در مدیریت ،بر
اساس وضعیت و
اقتضائات

امکان وضع قوانین و

تصمیمگیری با قوانین متغیر ،بر اساس
شرایط موجود
توجه به تفاوت در شرایط

و افراد
تطبیقپذیری با وضعیت

موجود
توجه و آگاهی در مورد

محیط اطراف
توجه به تفاوتهای موجود

در تعامل با مخاطبان مختلف

رویکردهای
نوین

تاکید بر

و
غیرحسی
بودن
غیرتجربی
برخی از پدیدهها
تاکید بر

زیرساختهای
اجتماعی


در جامعه
احساس مسئولیت نسبت

به جامعه
مردمساالری

مسئولیتپذیری در برابر

نسلهای آینده
تقدم کار جمعی بر فردی

اعتقاد به اصالت خانواده

فرد و جامعه
حساسیت بر حقوق

اجتماعی (مثال مساوات ،تضییع حقوق
نکردن ،ظلم نکردن ،امر به معروف و
نهی از منکر ،غیبت نکردن ،تهمت
نزدن ،بهتان نگفتن ،شهادت حق (له و
علیه برادر) و)...
اتکال به قدرت بیپایان و

انتساب همه موفقیتها به او
ترویج ارزشهای متعالی
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همانطور که در این جدول مشخص است ،مکاتب مختلف مدیریتی از ابعاد گوناگون دارای وجوه تشابهی با مدیریت
اسالمی هستند .باید توجه داشت که مدیر اسالمی حتی در موارد تشابه نیز هدف اصلی خود را نه کسب منافع مادی
برای سازمان که جلب رضایت خداوند می داند .مدیر اسالمی اگرچه همچون مکاتب نوین مدیریت بر غیرحسی بودن
و غیرتجربی بودن پدیدهها باور دارد؛ اما شهود و ادراک آنها را از راه توکل به خدا میسر میکند.
در عین حال ،مدیر اسالمی همچون یک مدیر در مکتب کالسیک بر اهمیت ابعاد فنی و افزایش بهرهوری کارکنان
تاکید دارد .همچون یک مدیر در مکتب نئوکالسیک عواطف و احساسات کارکنان را مدنظر قرار میدهد و بر کرامت
انسانی تاکید می کند و همچون یک مدیر در مکتب مدرن ،به شکل مداوم از محیط اطراف سازمان خودآگاهی کسب
مینماید و بر اساس اقتضائات محیطی و سازمانی تصمیم میگیرد.
1

جمعبندی رویکرد فرامکتبی مدیریت اسالمی

در این مقاله تالش شد تا با ت طبیق مفاهیم کلیدی در مکاتب اصلی مطالعات حوزه مدیریت از قبیل کالسیک،
نئوکالسیک ،مدرن و رویکردهای پسامدرن با مفاهیم اصلی مدیریت در اسالم ،نقاط تفاوت و تشابه مشخص گردد .بر
اساس آنچه بیان شد ،مدیریت اسالمی ،مدیریتی فرامکتبی است که در صدر امور خود بر خالف سازمانهای
کالسیک منافع مادی را هدف قرار نمیدهد و حتی بر خالف سازمانهای مدرن ،بر آثار جانبی فعالیتهای سازمان و
تاثیرات آن بر جامعه متمرکز نیست؛ بلکه هدف اصلی سازمان اسالمی ،قرب و رضای الهی و سعادت نوع بشر در دنیا
و آخرت است .در عین حال ،مدیر اسالمی همزمان با حفظ ارزشهای الهی در سازمان تحت امر خود ،در سطوح
مختلف وظایفش از رویکردهای عقالنی و خردگرای علمی استفاده مینماید.
به منظور جمعبندی آنچه در این مقاله ارائه گردید ،نمودار  4ارائه میشود که رویکرد فرامکتبی اسالم را به مسئله
مدیریت به تصویر کشیده است.

نمودار  -1رویکرد فرامکتبی مدیریت اسالمی (تالیف نویسندگان)
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بر این اساس ،در باالترین سطح مدیریت سازمان ،نگرش مدیر به ارزشهای سازمانی منطبق با ارزشهای اسالمی
است که از ایمان به خدا و توکل به او در امور سرچشمه میگیرد .این ارزشها از صدر سازمان به سطوح پایینتر
جاری میشوند و در سطح بعدی ،نگرش مدیر اسالمی به هدفگذاری در سازمان ،با تکیه بر منافع جمعی و باور به
این موضوع است که تمامی منافع قابل حصول ،از جنس منافع مادی و قابل لمس نیستند؛ بلکه بخش مهمی از این
منافع ،سعادت اخروی افراد را فراهم میآورند و از این منظر مدیر اسالمی باید به کسب هر دو منافع مادی و معنوی
توجه نماید .در مرحله سوم ،مدیر اسالمی با حفظ و ترویج ارزشهای الهی در سازمان و هدفگذاری مادی و معنوی،
از تصمیمگیری عقالیی برای اداره سازمان استفاده میکند .در سطح فنی ،مدیر اسالمی مسائل عملیاتی را با هدف
افزایش بهرهوری ،تقسیم کار و تخصصگرایی نیروی کار دنبال مینماید .در سطح رفتاری ،مدیر اسالمی احساسات و
عواطف انسانها مدنظر قرار میدهد و تالش میکند که با محبت ،رعایت ادب ،دلسوزی و حفظ کرامت نیروی کار
موجبات رضایت خاطر و انگیزش معنوی آنان را فراهم آورد .در سطح حل مسائل سازمان نیز مدیر اسالمی به
سازمان همچون یک سیستم باز و تحت تاثیر عوامل محیطی می نگرد و با توجه به شرایط درونی و بیرونی سازمان به
تصمیمگیری و حل مسئله میپردازد.
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