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  بررسي تطبيقي مديريت در اسالم با غرب در حوزه فرآيند مديريت

  3مهدي صادقي، *،2، حسن رنگريز1پورسعيده لطفي
  ، دانشگاه آزاد اسالمي، كرمانشاه، ايران.كرمانشاهروه مديريت اجرايي، واحد علوم تحقيقات كارشناسي ارشد، گ 1

  دار مكاتبات)(عهده ايران تهران، ،يدانشگاه خوارزم دانشيار، گروه مديريت منابع انساني، 2
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  1395تيرماه  ، پذيرش:1395خرداد ماه ، اصالحيه: 1395فروردين ماه تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
توصيفي، پيمايشي در  با روش و ماهيت در حوزه فرآيند مديريت، به عنوان يك پژوهش كاربردي بررسي تطبيقي مديريت در اسالم با غربه اين مقاله ب

و  140ترتيب برابر به و مديران و طالب حوزه هاي علميه شهر كرمانشاه مديران و اعضاء هيئت علمي دانشگاه  ي،امعه آمارجپرداخته است.  1394سال 
و   103برابر و حوزه هاي علميه به ترتيب جامعه دانشگاهي و براي از روش نمونه گيري تصادفي ساده كوكران، د. حجم نمونه مطابق فرمول نفر بوده ان 93
توسط  آنروايي  درجه اي طيف ليكرت است كه 5اسخ هاي گويه اي با پ 38نفر محاسبه شدند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته  75

آمار  و يفيدر دو بخش آمار توص SPSSنرم افزار مختلف با اطالعات به دست آمد.  869/0ريب آلفاي كرونباخ برابر متخصصين تأييد و پايايي آن با ض
 درمديريت در اسالم با مديريت در غرب نشان مي دهد نتايج حاصل از بخش ميداني،  .گرديد ليو تحل هيتجزي تنيو من U آزمونبا استفاده از  ياستنباط

داراي تفاوت هاي بنيادين هستند و در برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري، تصميم گيري، كنترل و هماهنگي كه  ،باني، اصول و هدفويژگي هاي ماهيت، م
برنامه ريزي و هماهنگي، حداقل بود از آن صرف نظر و چون اختالف در روش براي . هستند، در روش اجرا متفاوت مي باشنداز مؤلفه هاي اصلي مديريت 

ريت در تشابه از آنها ياد مي شود. همچنين در نتايج مطالعات كتابخانه اي، حاصل مطالعات كه تفاوت ديدگاه هاي صاحبنظران را در مورد مدي به عنوان
  اسالم و غرب نمايش مي دهد، ارائه شده است.

  كنترل.مديريت، اسالم، غرب، برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري، تصميم گيري، هماهنگي، : هاي اصليواژه

  مقدمه  - 1

نيازهاي بشري همراه با انباشت  زندگي اجتماعي و و تغيير گسترش
همچنين رشد فرهنگ و  ماشيني وسرمايه و روي آوردن انسان به زندگي 

ه است. در شدجتماعي ابيشتر سازمانهاي هر چه  توسعهتمدن، منجر به 
ن، اين راستا شيوه هاي مديريت و رهبري جوامع گوناگون در گذر زما

همراه با ارتقاء ساختار و شيوه زندگي بشر و فرهنگ و هنر و تمدن، 
 و مختلف يها شكل به تيريمد تغييرات مختلفي را تجربه نموده است.

 و يداريپا نهيگوناگون، زم صور به و داشته وجود خيتار طول در متفاوت
 علم شرفتيپ با. است ساخته فراهم را ها حكومت و ها تمدن قوام و دوام

 ريخود، تأث يها ييتوانا و امكانات از استفاده در بشر يآگاه شيافزا و
 يهاهيآن، نظر با همراه و افتي يفزون زين بشر شرفتيپ در تيريمد

مي نگريستند،  انسان مقوله به گوناگون يمنظرها از كه يمتفاوت و مختلف
 توجه و بودن گراها، هدفهينظر نيا يتمام مشترك وجه .ديگرد هيارا زين

 توجه مورد ابزار همسنگ گاه زين راستا، انسان نيا در و است كار جهينت به
 .است شده توجه باالتر سطوح در آن به گاه و گرفته قرا

  دي ومد (منابع مارآكاو ثر ؤمي گرربكايند افر در نگاه كلي مديريت به

  

اطالق مي شود ه دـه شـفتيراكم پذـي حـشم ارزاـنظي اني) بر مبناـنسا
 بسيج، ماندهيزساي، يزربرنامه فرآيند مديريت يعني: ا ـباين مهم ه ـك

ه، شد تعييناف هدابه  دستيابياي بر عملياتل كنترو يت اهد، منابع
با  نزديكي بسياربطه رانساني م اعلو ميانمديريت در  .]1[ دمحقق مي شو

را در نقش فرهنگ ان ملي مي توأتك نداكه با اي به گونه دارد  فرهنگ
ي هامديريت ، نگوناگوي فرهنگ ها دليل همينبه . دكره مشاهد آن

، مديريت آمريكايي، مديريت پنيمديريت ژاكنند. قتضا مي را اتي ومتفا
مي باشند كه متناسب با فرهنگ  قبيل ايناز  يي. نمونه ها.. ه اي وكر
، يو غيراسالم يغيردين يمكاتب مديريت يهاي. كاستنداشكل گرفته د خو

ها است، ما را يمورد اعتراف خود غرب ل نشان داده شده و بعضاًكه در عم
  .]2[ اسالم جستجو كنيم يدارد كه در نظام مديريتيبر آن م

، مديريت ياحكام و شريعت اسالم ا توجه بهدر كشورهاي اسالمي ب
  له و أح اين مسطرورت ضراسالمي جزء الينفك اين جوامع است. بنابراين 

و  مفاهيمو بررسي سالمي ت اومـحكدر المي ـسمديريت اه ـه بـتوج
  .]3[ باشد مي مهمموضوعي ضروري و ، اين نوع مديريت تعاريف
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بعثت پيامبران و ابالغ وحي و نزول كتب آسماني و در نوع متكامل آن 
دين مبين اسالم؛ نيز در اين ميان تأثيرات عميقي بر زندگاني بشر به 

شيوه ها، روشها و ارزشهاي مديريتي را دستخوش  جاي گذاشته و
  .تغييراتي مهم نموده است

و از مهمترين علل بعثت انبياء تهذيب نفوس و تربيت انسان هاي مستعد 
براي رسيدن به قله سعادت ، پيامبران الهيكه با پيروي از  استمتعهدي 

. به عبارتي هدف اصلي در مديريت در اسالم و كمال كوشش مي كنند
انسان و تعالي اوست. و الزمه چنين امري، مكتبي بودن ماهيت آن مي 
باشد. از ديگر سو اصول ثابت وحي، كه مبتني بر حق محوري، آخرت 
گرايي، عدالت طلبي و...است، مباني مديريت در اسالم را تشكيل ميدهند 
واين خصوصيت متمايز ديگري است كه عالوه بر مكتبي بودن ماهيت، 

  آن اشاره كرد.مي توان به 
 كه است ويژگيهايي و خصوصيات واجد اسالمي مديريتهمچنين 

 بطن در ويژگيها نمايد، اين ايفا اساسي نقش سازمانها موفقيت در تواندمي
 توسط شده كارگرفته به يقرآن هايشيوه و ها، نظرهادستورها، توصيه

 آن از استفاده براي است، ولي داشته عيني وجود و حضور دين پيشوايان
 كار به سازمانها، نياز در آنها كردن كاربردي و سازماني سطوح در

 مديريت عالمان و نظرانصاحب بينيكم خود و هراس از دور و پيشگامانه
  .مي باشد مستمر پژوهش تحقيق و

به دليل تواناييهاي خاص اقتصادي و سياسي خود در عرصه مديريت غربي 
د را بر كشورهاي اسالمي بيشتر توانسته سيطره نفوذ خوهاي مختلف 

نموده و همين نكته باعث شده در حق مديريت اسالمي اجحاف شود. در 
مديريت اسالمي تمام جوانب و ابعاد در مورد مديران و مرئوسين و روابط 
اين دو گروه رعايت شده، درصورتي كه ممكن است اين موارد در مديريت 

تا در مورد مديريت اسالمي غربي تك بعدي باشد. بدين جهت الزم است 
ه تمايز و شباهت هاي پيرامون آن ها بررسي و وو مديريت غربي و وج

  .]4[ ، پژوهشهاي الزم را انجام دادتا بتوان با ديدگاهي بهترنموده تحقيق 
هم ريخته شدن نظام ارزشي غرب، حاكم شدن به يكي از پيامدهاي مهم 

دي و توليدي است؛ معتقدين مكتب اصالت نفع بر روند فعاليت هاي اقتصا
 به اين مكتب يك عمل را تا آنجا درست قلمداد مي كنند كه براي فرد يا

. به بيان ديگر، مالك سبب شودو آسايش را  تافرادي، بيشترين منفع
درستي يك عمل نتايج آن است نه شيوه انجام آن عمل؛ در واقع 

انگيزه آن مي  طرفداران اين انديشه، چهره اصلي هر عمل را كه همانا
ميزان درستي ، باشد، بي بها جلوه داده اند. بديهي است در اين مكتب

نتيجه بستگي به ميزان سوددهي آن دارد. بدين سان اين تمدن بعد از 
انقالب صنعتي به يك تمدن سود انگار تبديل شده و در نتيجه زندگي 

  .]5[ رقابت تمام عيار سودمحوري شده استه بشر در غرب، صحن
را نمي توان مطلق جوامع غربي وشن است كه اصول مديريت حاكم بر ر

پنداشت و يا كاربرد تمامي آن اصول را در جوامع مختلف مجاز دانست. 
اگر چه بكارگيري آن دسته تئوريهاي غربي مديريت كه با آموزه هاي 

د، خالي از نالهي تعارضي ندارند، و به جهت رفع حاجات علمي مي باش
اصل بر تدوين اصول مديريت بر مبناي ارزش هاي الهي  امااشكال است، 

و آن را اينگونه تعريف  است كه مي توان آن را علم مديريت اسالمي ناميد

دي ماو نساني اثربخش منابع و امد رآكاده تفاـساد ـيناهنر فرو «علم  كرد:
يك محيط پويا ل در كنترو يت اهد، ماندهيزساي، زـيرهـطريق برناماز 
جهت  م وسالم احكاب اچورچادر يا جامعه ن مازسااف هدات تحقق جهدر 
  .]2[» ب الي اهللاتقر

بنابراين مطالعه و بررسي تأثيرات اديان آسماني و در صدر آنها دين اسالم 
بر جنبه ها و اركان مختلف زندگي بشر و علي الخصوص جنبه هاي مدرن 

بوده و مي تواند و چالش برانگيز نظير حوزه مديريت بسيار حائز اهميت 
پاسخگوي سئواالت متعددي باشد. با توجه به مطالعاتي كه تا كنون انجام 
گرفته مي توان به اين نكته اذعان نمود كه هنوز مطالعه جامعي در 

  خصوص تطبيق فرآيند مديريت در اسالم با غرب انجام نشده است.
رآن) و در اين مقاله فرآيند هاي مديريت در دو بخش اسالم (ديدگاه ق

غرب مورد مطالعه قرار گرفته شده و نتايج بدست آمده در دو جنبه 
مطالعات كتابخانه اي و ميداني گزارش شده اند. نيز موارد اشتراك و 

  تفاوت مديريت در اسالم و غرب به تفصيل بيان شده است.

  پيشينه موضوع  - 2

 قلمرو مديريت اسالمي و ديدگاههاي اسالم نويسندگان و صاحب نظران
هر يك به فراخور برداشت و علم خود از اسالم، مباني در اين زمينه، 

اخالقي و سيره پيامبر (ص)، به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تعاريف و يا 
توضيحاتي را ارائه داده اند كه نوعي مفهوم مديريت اسالمي از آن مستفاد 

  شود. مي
بيشتر بر محور  با توجه به اين كه دامنه اين برداشتها و تعريفها (كه

ارزشها و مباني اخالقي مكتب اسالم و سيره پيشوايان دين قرار داشته 
اند) گسترده و از نظر نوع نگاه نيز (در عين نزديك به هم بودن) متنوع 

  اره مي شود.موارد اش اين تعدادي از صورت مختصر به بهت، اس
حل هايي  راهه ارائ و وظيفه مكتباست مقوله اي مكتبي  مديريت اسالمي

نظريات و قواعد مكتب يا .باشداست كه با مفهوم عدالت خواهي سازگار 
مديريت اسالمي زير بنا و سيستم قانوني يا علمي حاكم بر مديريت 

  .]6[دهند  سازمان ها روبنا را تشكيل مي
طبق نظر خبرگان مديريت اسـالمي تحـت مطالعه در مديريت اسالمي 

ريزي، سازماندهي، بسيج  قبيل برنامه براي انجام وظايف مديريتي از
بندي  دهي و بودجه منابع، هدايت و رهبري، هماهنگي، كنترل، گزارش

به ويژگيهاي ذكر شده (كه مأخوذ از آيات قرآن هستند) توجه بيشتري 
شود. به عبارت روشنتـر هرچـه  نسبت به مديريت غربـي نشـان داده مي
ا مديريت اسالمي بيشتر پياده ارزشهاي برخواسته از مكتب در رابطه ب

كاهش  شود، فاصله كمتر خواهد بود يعني انحـراف از معيـار ويژگـي هـا
  يابد. مي

مقايسه "تحت عنوان  پژوهشيدر  ]7[در نجاتبخش اصفهاني و شهرياري  
ويژگيهاي مديريت از ديدگاه قرآن كريم با مديريت از ديدگاه تئوريهاي 

ريت اسالمي از ديدگاه آيات قرآن و به تشريح ويژگيهاي مدي "غربي
  .مقايسه آن با مديريت برآمده از تئوريهاي مديريت غربي پرداخته است

، و مقايسه مديريت غربي در وظايف سير تحول نظريه هاي مديريت
مديريتي در شركت هاي ژاپني، آمريكايي و چيني،براي مؤلفه هاي برنامه 
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فالحي صفدر و كنترل را ريزي، تصميم گيري، سازماندهي، هماهنگي 
 ]8[ در پژوهش بررسي تطبيقي مديريت اسالمي با مديريت غربي آبادي

در دو بخش بيان مي كند. در بخش سوم مديريت اسالمي و مؤلفه هاي 
ذكر شده بررسي ميشود و در بخش چهارم مقايسه مديريت اسالمي و 

  غربي و در پايان شامل نتيجه گيري مي باشد.
م مديريت از ديدگاه اسالم، مانند ايمان به ارزش كار، سيزده ويژگي مه

امانت و تعهد، دانايي و توانايي، عدالت و دادگري در ميان زيردستان، 
احترام به افكار ديگران و. .. ؛ سه عنصر هدف، اعضاي سازمان و ابزار 

 رنگريز را مديريتي را براي برنامه ريزي در فرآيند مديريت از ديدگاه قرآن
  .]9[د نبيان مي كن "تئوري هاي مديريت پيشرفته" در كتاب ابيو محر

بررسي جنبه هاي و نگاهي اسالمي به جنبه هاي متفاوت مديريت 
مختلف مديريت اسالمي در زندگي و مثالهاي متعددي از مديريت اسالمي 

) و ١ن#-١(د#]24[ ناصر جبنون بيان نموده استمواردي است كه 
مبتني بر قرآن  توسط وي،ارائه شده  . محوريت بحثهاي)٥ن#-٢(د#

  كريم و سيره نبوي (ص) مي باشد.
مديران مسلمان، ابتدا اختياراتشان را به آموزش هاي ديني مي سپارند و 
سپس دانش و تجربه اكتسابي از اين آموزش ها را به عنوان يك رويكرد 
كلي گرايانه براي مديريت سازمان بدست مي آورند و نتيجه اين كه 

ريت در اسالم به حد كفايت براي انطباق پذيري بر اساس شرايط و مدي
  كسب همزمان بيشترين بهره وري در سازمان انعطاف پذير است.

در پژوهشي تحت  )٥ن#-٢) و (د#١ن#-١(د#]25[همكاران و  عباسي
  به مدل مديريت اسالمي پرداخته اند. "مدل مديريت اسالمي "عنوان

ام شده مي توان به اين نكته اذعان نمود كه با توجه به مرور ادبيات انج
هنوز مطالعه جامعي در خصوص تطبيق فرآيند مديريت در اسالم با غرب 
انجام نشده است. اين مقاله تالش نموده تا نتايج انجام اين موضوع مهم را 
از دو جنبه مطالعات كتابخانه اي و مطالعات ميداني گزارش نموده و موارد 

  ديريت در اسالم و غرب را به تفصيل بيان نمايد.اشتراك و تفاوت م

  پژوهش كليات  - 3

 اهداف پژوهش - 3-1
هدف اصلي پژوهش در اين مقاله بررسي تطبيقي مديريت در اسالم با 

  فرعي به شرح زير تعريف شده اند:اهداف غرب در حوزه فرآيند مديريت و 
 ،ارائه الگوي مفهومي مناسب مديريت در اسالم و غرب  
 هاي مؤثري كه مديريت در اسالم و غرب در ويژگي شناسايي

 آن متفاوت هستند،

 هايي مؤثري كه مديريت در اسالم و غرب در شناسايي ويژگي
 آن متشابه هستند،

  هاي مؤثر مديريت در هر يك از ويژگيميزان اهميت تعيين
 اسالم و غرب.

  روش تحقيق -3-2
توصيفي،  ماهيت روش و نظر از و كاربردي هدف نظر از حاضر تحقيق

مقايسه تطبيقي مديريت در اسالم با غرب  آن در كه باشد پيمايشي مي

انجام گرفته  در حوزه فرآيند مديريت در دو بخش كتابخانه اي و ميداني
است.در تحقيق حاضر حجم نمونه با توجه به رابطه كوكران براي هر دو 

  گروه محاسبه گرديده است.
  تعداد و حجم نمونه آماري ):1( جدول

  حجم نمونه آماري  تعداد جامعه  افراد جامعه آماري

  103  140  مديران و مسئولين دانشگاهي

  75  93  مديران و مسئولين حوزوي

براي تهيه و تدوين مباحث نظري تحقيق، مطالعات كتابخانه اي با بهره 
ه و متون، مجالت، كتب ترجمه شدن، يگيري از مطالعه منابع فارسي و الت

تحقيق، از ابزار فيش برداري جمع  وضوعمقاالت، روزنامه ها، مرتبط با م
  شود. يآوري م

سپس نگارنده به  هشد نييمنظور نخست منابع مرتبط با موضوع تع نيبد
همت گماشته و در مرحله بعد  كيمنابع و كشف درجه اعتبار هر  ديتحد

شده به صورت  يطالعات گردآورو اگرديده مطالعه  قيمنابع و مĤخذ تحق
مناسب  نيعناو كيهر يو براشده س يو طبقه بند يبنددسته  يموضوع

  ه است.و درخور انتخاب شد
پرسشنامه مورد نظر اين تحقيق مطالعات ميداني  از طرفي در بخش

شامل دو بخش كلي است كه بخش اول خصوصيات جمعيت شناختي 
و در بخش دوم سؤاالت اصلي پاسخگويان را مورد بررسي قرار مي دهد 

  گويه ارائه شده است. 38مؤلفه مديريت در  10مربوط به 
نامه، از روش اعتبار محتوا در تحقيق حاضر به منظور بررسي روايي پرسش

توجه به روايي ظاهري كه استفاده شده است. براي اين منظور، با 
نفر از  10 گويه بود كه در اختيار 54، پرسشنامه اوليه داراي پرسشنامه

اساتيد دانشگاهي و مديران حوزه هاي علميه قرار گرفت و با حذف و 
سوال مورد تاييد قرار  38اصالح برخي از گويه هاي پرسشنامه، تعداد 

  گرفت.
پرسشنامه توزيع و پس از جمع  30براي بررسي پايايي محقق تعداد 

مقدار  به SPSSآوري، ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار 
  محاسب شد. كه بيانگر اعتبار باالي پرسشنامه مي باشد. 869/0

  مدل مفهومي تحقيق -3-3
بر اساس مطالعات  ))1(نشان داده شده در شكل ( مدل مفهومي پژوهش

انجام شده و پيشينه هاي موجود با استناد به نظريه هاي علما و 
ي تأييد و انديشمندان مديريت اسالم و غرب استخراج شده است و برا

ارائه مدل مفهومي، مصاحبه عمقي با خبرگان حوزه مديريت به عمل آمد 
لذا مدل فوق  و خبرگان متغيرهاي فوق را مورد تاييد نهايي قرار دادند.

  يك مدل محقق ساخته است.
مديريت و در طرفين آن دو جنبه مورد بحث يعني واژه  ،در قسمت مركز

  .دنشان داده شده انهاي اسالم و غرب 
ض مشترك مديريت در اسالم و وفرممؤلفه هاي  ،باال و پايينبخشهاي در 

  مؤلفه هاي غير مشترك قرار دارند. ،غرب و در طرفين



 / بررسي تطبيقي مديريت در اسالم با غرب در حوزه فرآيند مديريتو همكارانپور سعيده لطفي

36 
 

باشند كه  ميي اي كلمات كليد ،محيط شكل رويواژه هاي قرار گرفته 
بنيادين بين مديريت در اسالم و غرب در هر مورد مي  هاي بيانگر تفاوت

  باشند.
  

  
  

  
  ): مدل مفهومي پژوهش1كل (ش

  
 هانتايج و يافته  - 4
 هاي كمي با آمار استنباطيتحليل داده -4-1

ثر بر مديريت داراي مقياس رتبه اي مي با توجه به اينكه متغيرهاي مؤ
باشند، امكان ارائه ميانگين و انحراف معيار نمي باشد و بايد ميانگين رتبه 

شود، به جاي اينكه اين شاخص جداگانه ارائه شود در قسمت ها ارائه 
  نيز سهل تر مي كند.آماري استنباطي ارائه شده است كه درك جداول را 

قبل از بررسي فرضيه هاي پژوهش به منظور بررسي فرض نرمال بـودن از  
) 2نتايج ايـن آزمـون در جـدول (    آزمون كلموگراف سميرنف استفاده شد.

  ارائه شده است.
  ) نتايج آزمون كلموگراف سميرنف براي بررسي فرض نرمال بودن2جدول (

 )٣ن#-١(د#
 سطح معني داري zمقدار    متغير
 000/0 072/2  ماهيت
 012/0 601/1  مباني
 166/0 116/1  اصول
 055/0 342/1  هدف
 000/0 330/2  هدايت

 016/0 556/1  برنامه ريزي
 004/0 758/1  سازماندهي

  074/0  285/1  تصميم گيري
  138/0  156/1  كنترل

  000/0  225/2  هماهنگي
 

در متغيرهاي ماهيت، خص مي باشد، ش) م2همچنان كه از جدول (
بدست  Zمباني، هدايت، برنامه ريزي، سازماندهي و هماهنگي (با توجه به 

است و بنابراين  05/0آمده براي هر متغير) سطح معني داري كوچكتر از 
ا فرض نرمال بودن رعايت اشند. اما در ساير متغيرهداده ها نرمال نمي ب

  شده است.
با توجه به اينكه مقياس اندازه گيري متغيرها رتبه اي مي باشد و در 
بعضي از متغيرها فرض نرمال بودن رعايت نشده است، از آزمون 

براي گروه هاي مستقل است،  Tمن ويتني كه معادل  Uناپارامتريك 
  استفاده شد.

 ج فرضيه هاي پژوهشنتاي -4-2
من ويتني براي فرضيه هاي پژوهشي ده گانه در خصوص  Uنتايج آزمون 

) نشان داده شده 3مقايسه فرآيند مديريت در اسالم و غرب در جدول (
 است.

و  1و4ني داري براي فرضيه هاي پژوهشي الزم به ذكر است كه سطح مع
  فرض شده است. درصد  1درصد و براي بقيه فرضيه ها برابر  5برابر  6
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  )٣ن#-٢د#( من ويتني براي فرضيه هاي پژوهشي ده گانه در خصوص مقايسه فرآيند مديريت در اسالم و غرب U): نتايج آزمون 3( جدول

  سطح معني داري Zمقدار ميانگين رتبه هاي مديران  شماره سوال
  

  (رد شدن فرض صفر) .اردفرضيه پژوهشي اول: بين ماهيت مديريت در اسالم و غرب تفاوت وجود د

1  
 25/100  حوزوي

586/2-  010/0  
 67/81  دانشگاهي

2  
 73/88  حوزوي

183/0-  855/0  
 06/90  دانشگاهي

3  
 95/88  حوزوي

125/0-  900/0  
 90/89  دانشگاهي

4  
 37/63  حوزوي

0266-  000/0  
 53/108  دانشگاهي

Z از مقدار 4تا  1به دست آمده در سواالت Z 05/0ول بزرگتر است و در سطح (جد≤Pفرض صفر مبني بر عدم تفاوت در ماهيت مديريت رد ) معني دار است. بنابراين
در غـرب علمـي، و ميـزانو مي شود. نتايج حاصل از جدول آزمون بيانگر اين است كه با توجه به ديدگاه پاسخگويان، ماهيت مديريت در اسالم مكتبي، ماهيت مـديريت  

همخوان و همسو مي باشد. ]6[مطالعه افجه اي مرجع يت مكتبي در اسالم قويتر از ميزان ماهيت علمي غرب با فرايند مديريت مي باشد. نتايج اين فرضيه با همبستگي ماه
  

  (رد شدن فرض صفر) در اسالم و غرب تفاوت وجود دارد.تيريمديمباننيدوم: بيپژوهشهيفرض

5  
 17/101  حوزوي

721/2-  007/0  
 00/81  دانشگاهي

6  
 35/97  حوزوي

998/1-  050/0  
 78/83  دانشگاهي

21  
 73/113  حوزوي

603/5-  000/0  
 86/71  دانشگاهي

22  
 11/68  حوزوي

933/4-  000/0  
 08/105  دانشگاهي

Zاز سواالت بزرگتر از به دست آمدهZ) 05/0جدول مي باشد و در سطح≤Pمديران حوزي نسبت به مديران دانشگاهي بيشتر نگين رتبه ها) معني دار است. براساس ميا
همچنـيناتكـا دارد.   مختلـف  فكري مكاتب و نظرياتمتكي است و بر همين اساس، مباني مديريت در غرب بر  وحي ثابت اصولمعتقدند كه مباني مديريت در اسالم بر 

قوانين و ضوابط تعريف شده در هـر مكتـب فكـري اسـت. بنـابراين اساس بر غرب در مديريت يكهايتكن و مديران دانشگاهي نسبت به مديران حوزوي معتقدند كه ابزار
  همخوان مي باشد]10[مطالعه مكارم شيرازي مرجع فرض صفر مبني بر عدم تفاوت در مباني مديريت رد مي شود. نتايج بدست آمده از فرضيه حاضر با نتايج 

  

  (رد شدن فرض صفر) در اسالم و غرب تفاوت وجود دارد.فرضيه پژوهشي سوم: بين اصول مديريت 

7  
 30/111  حوزوي

075/5-  000/0  
 63/73  دانشگاهي

8  
 50/79  حوزوي

299/2-  021/0  
 78/96  دانشگاهي

9  
 55/106  حوزوي

966/3-  000/0  
 09/77  دانشگاهي

10  
 39/89  حوزوي

474/1-  140/0  
 95/93  دانشگاهي
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11  
 70/67  حوزوي

991/4-  000/0  
 37/105  دانشگاهي

12  
 35/95  حوزوي

418/1-  156/0  
 24/85  دانشگاهي

Zبزرگتر از11و9، 8، 7دست آمده در سواالت بهZ) 05/0جدول مي باشد و در سطح≤P   مـديران حـوزي نسـبت بـه      ) معني دار است. براساس ميـانگين رتبـه هـا
مديريت در اسالم مبتني بر جهان بيني اسالمي و اصول ارزشي مديريت در اسالم ثابت، معنوي و بر اسـاس دسـتورات قـرآن     مديران دانشگاهي بيشتر معتقدند كه اصول

بـر اسـاس سـود    مي باشد. همچنين پاسخگويان معتقدند كه اصول مديريت در غرب حاصل تجربه عملي و يا نهايتأ مطالعات است و اصول ارزشي مديريت در اسـالم  
مبتني بر اصول ثابـت معنـوي و اصـول    و غرب به ترتيب نابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت در اصول مديريت رد مي شود. اصول مديريت در اسالم گرايي است. ب

ايج به دست آمـده از  نت مديريت در غرب مبتني بر اصول متغير مادي است كه بيانگر قوي تر بودن ميزان همبستگي اصول ثابت معنوي در اسالم با فرآيند مديريت است.
 همخوان و همراستا مي باشد.]11[مطالعه مشرف جواديمرجع اين فرضيه با 

  

  (رد شدن فرض صفر) بين هدف مديريت در اسالم و غرب تفاوت وجود دارد.فرضيه پژوهشي چهارم:

13  
 32/112  حوزوي 

315/5-  000/0  
 88/72  دانشگاهي

14  
 62/94  حوزوي 

214/1-  225/0  
 77/85  نشگاهيدا

15  
 11/89  حوزوي 

090/0-  928/0  
 79/89  دانشگاهي

16  
 32/87  حوزوي 

526/0-  599/0  
 09/91  دانشگاهي

19  
 27/110  حوزوي 

114/5-  000/0  
 38/74  دانشگاهي

20  
 90/98  حوزوي 

293/2-  022/0  
 66/82  دانشگاهي

Z بزرگتر از20و  19، 13به دست در سواالتZ) 05/0جدول مي باشد و در سطح≤Pمعني دار است. براساس ميانگين رتبـه هـا، مـديران حـوزي نسـبت بـه مـديران (
خدمت به خلـق خـدا و كسـبدانشگاهي بيشتر معتقدند كه رسالت مديريت در اسالم تعالي انسان و توليد (با تكيه بر اصل عدالت محوري)، انگيزه در مديريت در اسالم، 

يانگيزه در مديريت در غرب، فرماندهي وحكومت، افزايش توليد و سود بيشتر است. بنابراين فرض صفر مبني بر عـدم تفـاوت در هـدف مـديريت رد مـ     رضايت الهي و 
  مراستا مي باشد.همخوان و ه ]7[و همچنين با تحقيق شهرياري و نجاتبخش اصفهاني ]9[و محرابيمطالعه رنگريزمراجعشود. نتايج به دست آمده از اين فرضيه با

  

  (رد شدن فرض صفر) ت در اسالم و غرب تفاوت وجود دارد..بين برنامه ريزي در مديري فرضيه پژوهشي پنجم:

23  
 77/108  حوزوي

515/4-  000/0  
 47/75  دانشگاهي

24  
 47/94  حوزوي

193/1-  233/0  
 88/85  دانشگاهي

25  
 10/114  حوزوي

647/5-  000/0  
 59/71  دانشگاهي

26  
 41/78  حوزوي

561/2-  010/0  
 58/97  دانشگاهي

Z  بزرگتر از  26و  25،  23به دست آمده در سواالتZ ) 01/0جدول مي باشد و در سطح≤P،مديران معتقدند كه برنامه ريـزي ) معني دار است. براساس ميانگين رتبه ها
است. درمديريت ريزي برنامه علمي اصول اساس اسالم بر در مديريت ريزي وامل معنوي و همچنين برنامهمديريت در اسالم بر اساس جهان بيني، ايدئولوژي اسالمي و ع

اصول علمي برنامه ريزي در مديريت مي باشد. بنابراين در مورد برنامه ريزي مديريتي تفاوت فاحشي اساس بر غرب در مديريت ريزي همچنين مديران معتقدند كه برنامه
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وهمخـوان   ]7[و همچنين با تحقيق شهرياري و نجـاتبخش اصـفهاني   ]9[و محرابيرنگريزمطالعهمراجعود ندارد. نتايج به دست آمده از اين فرضيه بادر ديدگاه ها وج
  .همراستا مي باشد

  

  (رد شدن فرض صفر) .بين سازماندهي در مديريت در اسالم و غرب تفاوت وجود داردفرضيه پژوهشي ششم: 

27  
  822/0  -225/0 52/88  حوزوي
  754/0 -217/0 21/90  دانشگاهي

28  
 45/102  حوزوي

988/2-  003/0  
 07/80  دانشگاهي

Z كوچكتر از 27به دست آمده در سئوالZ) 05/0جدول مي باشد و معني دار نيست>P   28). ولـي در سـوال ،Z     بـه دسـت آمـده بزرگتـر از Z    جـدول و در سـطح
)01/0≤Pمديران حوزي نسبت به مديران دانشگاهي معتقدند كه سازماندهي در مديريت در غـرب، مبتنـي بـر اصـل تمركـز       اساس ميانگين رتبه ها،) معني دار است. بر

ب بر اساس تمركز و سازماندهي در مـديريت در غـر  و غرب به ترتيب است. بنابراين فرض صفر در اين مورد رد مي شود. به عبارتي سازماندهي در مديريت در اسالم 
همخوان و همراسـتا  ]7[و همچنين با تحقيق شهرياري و نجاتبخش اصفهاني ]9[ و محرابي مطالعه رنگريزمراجع غير متمركز است. نتايج به دست آمده از اين فرضيه با 

  مي باشد.
 

  (رد شدن فرض صفر) .بين هدايت (رهبري) در مديريت در اسالم و غرب تفاوت وجود داردفرضيه پژوهشي هفتم: 

37  
 40/113  حوزوي 

826/5-  000/0  
 10/72  دانشگاهي

38  
 47/102  حوزوي 

208/3-  001/0  
 06/80  دانشگاهي

Z  به دست آمده از اين سواالت بزرگتر ازZ ) 01/0جدول مي باشد و در سطح≤P    ،مـديران حـوزي نسـبت بـه مـديران       ) معني دار است. براسـاس ميـانگين رتبـه هـا
انسان هاي وارسته و رستگار و الگوهاي مديريتي در مـديريت در غـرب، قطـب     وهاي مديريتي در مديريت در اسالم و غرب به ترتيبدند كه الگدانشگاهي بيشتر معتق

چنين با تحقيق و هم]9[ و محرابي مطالعه رنگريزمراجع هاي قدرت اقتصادي و سياسي مي باشند. بنابراين فرض صفر رد مي شود. نتايج به دست آمده از اين فرضيه با 
  و همراستا مي باشدهمخوان ]7[شهرياري و نجاتبخش اصفهاني 

  

  (رد شدن فرض صفر) .دارد : بين تصميم گيري در مديريت در اسالم و غرب تفاوت وجودفرضيه پژوهشي هشتم

17  
 59/68  حوزوي

779/4-  000/0  
 73/104  انشگاهيد

18  
 77/108  حوزوي

854/4-  000/0  
 47/75  دانشگاهي

29  
 71/120  حوزوي

270/7-  000/0  
 78/66  دانشگاهي

30  
 52/86  حوزوي

205/0-  778/0  
 42/95  دانشگاهي

Z بزرگتر از29و18، 17به دست آمده در سواالتZ) 01/0جدول مي باشد و در سطح≤P معني دار است. نيز (Z   از 30بدست آمده در سـؤالZ    جـدول كـوچكتر
 و اسـالم بـه ترتيـب    غـرب  در مـديريت  در گيري تصميم ) معني دار نيست. پس براساس ميانگين رتبه ها، مديران حوزي معتقدند كه فرآيندP<05/0است و درسطح (

طرف ديگر مديران دانشگاهي معتقدند كـه فرآينـد    از پايين به باال مي باشد. ازو مبتني بر مشورت (شوري)، مادي و تصميم گيري در مديريت در اسالم،  منافع بر مبتني
از پايين به بـاال نمـي   و بر مشورت (شوري)، مبتني بر منافع مادي مي باشد و تصميم گيري در مديريت در غرب، و غرب به ترتيب تصميم گيري در مديريت در اسالم 

و مبتني بر مشورت مي باشد اما هـم در مـديريت اسـالمي و هـم در مـديريت غربـي فرآينـد         باشد. به عبارتي تصميم گيري در مديريت در اسالم بيشتر از پايين به باال
ي معنـي دار اسـت و   تصميم گيري مبتني بر منافع مادي است. بنابراين در مورد تصميم گيري در مديريت تفاوت در ديدگاه مديران حوزي و دانشـگاهي از لحـاظ آمـار   

و همخـوان  ]7[و همچنين با تحقيق شهرياري و نجـاتبخش اصـفهاني   ]9[ و محرابي مطالعه رنگريزمراجع از اين فرضيه با فرض صفر رد مي شود. نتايج به دست آمده 
  همراستا مي باشد.
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  (تأييد فرض صفر) .دارد بين هماهنگي در مديريت در اسالم و غرب تفاوت وجودفرضيه پژوهشي نهم: 

35  
 79/111  حوزوي 

182/5-  000/0  
 27/73  دانشگاهي

36  
 42/102  حوزوي 

395/5-  01/0  
 19/75  دانشگاهي

Z به دست آمده بزرگتر ازZ ) 01/0جدول مي باشد و در سطح≤P،مديران حوزي و دانشگاهي معتقدند كه فرآيند هماهنگي  ) معني دار است. براساس ميانگين رتبه ها
و همچنين با ]9[مطالعه رنگريز و محرابي مراجع ول است. نتايج به دست آمده از اين فرضيه با در مديريت در اسالم و غرب، موضوعيت دارد و فرض صفر قابل قب

  و همراستا مي باشد.همخوان ]7[تحقيق شهرياري و نجاتبخش اصفهاني 
  

  (رد شدن فرض صفر) .بين كنترل در مديريت در اسالم و غرب تفاوت وجود داردفرضيه پژوهشي دهم: 

31  
 26/115  حوزوي 

985/5-  000/0  
 74/70  دانشگاهي

32  
 59/67  حوزوي 

978/4-  000/0  
 45/105  دانشگاهي

33  
 02/108  حوزوي 

253/4-  000/0  
 01/76  دانشگاهي

34  
  106/0 -516/1 25/94  حوزوي 
 22/87  دانشگاهي

Z بزرگتر از33تا  31به دست آمده در سوالZ) 01/0جدول مي باشد و در سطح≤Pمديران حوزي معتقدند كـه كنتـرل و   عني دار است. براساس ميانگين رتبه ها،) م 
گي بـه مخاطـب دارد. از   ارزيابي در مديريت در اسالم، دروني(تقوي)، ارجح بر كنترل بيروني و سيستم جبران خدمت (ميزان پاداش و تنبيه) در مديريت در اسـالم بسـت  

ترل وارزيابي در مديريت در غرب، بيروني، ارجح بر كنترل دروني (خود كنترلي) است، اما سيستم جبران خدمت (ميزان طرف ديگر مديران دانشگاهي نيز معتقدند كه كن
به عبارتي در مديريت در اسالم، ارزيابي و كنترل بيشتر دروني و در مديريت در غـرب ارزيـابي و كنتـرل    پاداش و تنبيه) در مديريت در غرب بستگي به مخاطب ندارد. 

 تفاوت در ديدگاه مديران حوزي و دانشگاهي از لحاظ آماري معني دار است و فـرض صـفر رد مـي شـود.     ،بنابراين در مورد كنترل در مديريتتر بيروني مي باشد. ببيش
    و همراستا مي باشد.خوان هم]7[و همچنين با تحقيق شهرياري و نجاتبخش اصفهاني ]9[مطالعه رنگريز و محرابيمراجعنتايج به دست آمده از اين فرضيه با

ه ها به صورت يهركدام از فرض يبرافوق ج حاصل از جدول ين نتايمهمتر
  )3#ن-2#د( :باشند ير ميز

: ماهيت مديريت در اسالم مكتبي، ماهيت مديريت در 1 يه پژوهشيفرض
از ميزان  بيشترغرب علمي، و ميزان همبستگي ماهيت مكتبي در اسالم 

 ]6[رايند مديريت مي باشد. نتايج با مرجع ماهيت علمي غرب با ف
  همخوان و همسو مي باشد.

 بيشـتر يران حوزي نسـبت بـه مـديران دانشـگاهي     مد: 2 يه پژوهشيفرض
متكـي اسـت،    وحـي  ثابـت  اصولمعتقدند كه مباني مديريت در اسالم بر 

دارد،  ءاتكـا  مختلـف  فكـري  مكاتـب  و نظريـات مباني مديريت در غرب بر 
 تكنيكهاي و ي نسبت به مديران حوزوي معتقدند كه ابزارمديران دانشگاه

قوانين و ضـوابط تعريـف شـده در هـر مكتـب       اساس بر غرب در مديريت
  همخوان مي باشد. ]10[مرجع فكري است. نتايج با 

مديران حوزي نسـبت بـه مـديران دانشـگاهي بيشـتر      : 3 يه پژوهشيفرض
  ن بيني اسالمي و معتقدند كه اصول مديريت در اسالم مبتني بر جها

  

اصول ارزشي مديريت در اسالم ثابت، معنوي و بر اساس دسـتورات قـرآن   
  مي باشد. اصول مديريت در غرب حاصل تجربه عملي يا مطالعات است و 

  

اصول ارزشي مديريت در اسالم بر اساس سود گرايي است. اصول مديريت 
اصـول متغيـر   در اسالم و غرب به ترتيب مبتني بر اصول ثابـت معنـوي و   

مادي است كه بيانگر قوي تر بودن ميزان همبستگي اصول ثابـت معنـوي   
همخوان و همراستا  ]11[مرجع در اسالم با فرآيند مديريت است. نتايج با 

  مي باشد.
مديران حوزي نسـبت بـه مـديران دانشـگاهي بيشـتر       :4 يه پژوهشيفرض

يـد (بـا تكيـه بـر     معتقدند كه رسالت مديريت در اسالم تعالي انسان و تول
اصل عدالت محوري)، انگيزه در مديريت در اسالم، خدمت به خلق خـدا و  
كسب رضايت الهي و انگيزه در مـديريت در غـرب، فرمانـدهي وحكومـت،     

همخـوان و   ]9[و ]7[مراجـع  افزايش توليد و سود بيشتر است. نتـايج بـا   
  همراستا مي باشد.

سالم بر اساس جهـان بينـي،   برنامه ريزي مديريت در ا: 5 يه پژوهشيفرض
 در مـديريت  ريـزي  ايدئولوژي اسالمي و عوامل معنوي و همچنين برنامـه 

 در مـديريت  ريـزي  است. برنامـه  ريزي برنامه علمي اصول اساس اسالم بر
اصول علمي برنامه ريزي در مديريت مـي باشـد. نتـايج بـا      اساس بر غرب

  همخوان و همراستا مي باشد. ]9[و ]7[مراجع 
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مديران حوزي نسبت به مـديران دانشـگاهي معتقدنـد    : 6 يه پژوهشيفرض
كــه ســازماندهي در مــديريت در غــرب، مبتنــي بــر اصــل تمركــز اســت.  
سازماندهي در مديريت در اسالم و غرب به ترتيب بر اساس تمركز و غيـر  

  همخوان و همراستا مي باشد. ]9[و ]7[مراجع متمركز است. نتايج با 
ران حوزي نسـبت بـه مـديران دانشـگاهي بيشـتر      مدي: 7 يه پژوهشيفرض

معتقدند كه الگوهاي مديريتي در مـديريت در اسـالم و غـرب بـه ترتيـب      
انسان هاي وارسته و رستگار و قطب هاي قدرت اقتصادي و سياسـي مـي   

  همخوان و همراستا مي باشد. ]9[و ]7[مراجع باشند. نتايج با 
 در گيـري  تصـميم  فرآينـد مديران حوزي معتقدند كه : 8 يه پژوهشيفرض

مـادي و بـر مشـورت     منافع بر مبتني غرب و اسالم به ترتيب در مديريت
(شوري)، از پايين به باال مي باشد. مديران دانشگاهي معتقدند كه فرآينـد  
تصميم گيري در مديريت در اسالم و غرب بـه ترتيـب مبتنـي بـر منـافع      

باشد. تصـميم گيـري در   مادي و بر مشورت (شوري)، از پايين به باال نمي 
مديريت در اسالم بيشتر از پايين به باال و مبتني بر مشورت مي باشد امـا  
هم در مديريت اسالمي و هم در مـديريت غربـي فرآينـد تصـميم گيـري      
مبتني بر منافع مادي است. در مورد تصميم گيري در مديريت تفـاوت در  

ي دار است. نتايج با ديدگاه مديران حوزي و دانشگاهي از لحاظ آماري معن
  همخوان و همراستا مي باشد. ]9[و  ]7[مراجع 

فرآينــد همــاهنگي در مــديريت در اســالم و غــرب، : 9 يه پژوهشــيفرضــ
  همخوان و همراستا مي باشد. ]9[و ]7[مراجع موضوعيت دارد. نتايج با 

مـديران حـوزي معتقدنـد كـه كنتـرل و ارزيـابي در       : 10 يه پژوهشيفرض
م، دروني(تقوي)، ارجح بر كنترل بيروني و سيستم جبران مديريت در اسال

خدمت (ميزان پاداش و تنبيه) در مديريت در اسالم بستگي بـه مخاطـب   
دارد. مديران دانشگاهي معتقدند كه كنترل وارزيابي در مديريت در غرب، 
بيروني، ارجح بر كنترل دروني (خود كنترلي) اسـت، امـا سيسـتم جبـران     

ش و تنبيه) در مديريت در غرب بسـتگي بـه مخاطـب    خدمت (ميزان پادا
در مديريت در اسالم، ارزيابي و كنترل بيشتر درونـي و در مـديريت    ندارد.

در مـورد كنتـرل در   در غرب ارزيابي و كنترل ببيشتر بيروني مـي باشـد.   
مديريت، تفاوت در ديدگاه مديران حـوزي و دانشـگاهي از لحـاظ آمـاري     

 همخوان و همراستا مـي باشـد.   ]9[و ]7[مراجع  معني دار است. نتايج با

 )3#ن-2#د(
) رتبه بندي ويژگي هاي مديريت در اسالم و غرب بر اساس 4جدول (

  .مي دهدشان ي مختلف را ناهميت مؤلفه ها
  

  لفه هاؤ): رتبه بندي ويژگي هاي مديريت در اسالم و غرب بر اساس اهميت م4( جدول

 در اسالم مديريت مؤلفه ها مديريت در غرب

  ترتيب ميانگين رتبه   ميانگين رتبه ترتيب
 8 96/90 ماهيت مديريت 6/89 7

 6 94/91 مباني مديريت 58/88 8

 7  82/91 اصول مديريت 29/90 5

 4 46/92 هدف مديريت 48/90 4

 3 75/92 برنامه ريزي 26/91 3

 5 12/92 سازماندهي 17/90 6

 10 36/89 هدايت (رهبري) 26/91 3

 1 74/93 تصميم گيري 12/92 2

 2 93 هماهنگي 52/86 9

 9 30/90 كنترل 53/92 1
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  مدل نهايي تحقيق با توجه به نتايج آزمون فرضيه ها :)2شكل (

  

 )4#ن- 2#) و (د4#ن- 1#(د  گيرينتيجه  -5

 در تواندمي كه است ويژگيهايي و خصوصيات واجد اسالمي مديريت
دستورها،  بطن در ويژگيها اين. نمايد ايفا اسياس نقش سازمانها موفقيت
 پيشوايان توسطه و شد كارگرفته به يقرآن هايشيوه و ها، نظرهاتوصيه
 سطوح در آن از استفاده براي داشته، ولي عيني وجود و حضور دين

 و هراس از دور و پيشگامانه كار به آنها، نياز كردن كاربردي و سازماني
 مستمر پژوهش تحقيق و مديريت عالمان و ننظراصاحب بينيكم خود

  .داردزمينه  اينرد
 به نياز اسالمي جامعه جمله ، ازمعه ايجا هر در مديران حال هر در

 مرسوم روشهاي و تكنيكها بردن كار به و كنترل، ريزي، سازماندهيبرنامه
 ولي. دارند شباهت هم به زيادي حدود تا هاشيوه اين جهت ينااز و دارند
 كمتر تاكنون كه ديگري هايزمينه به توجه لحاظ به اسالمي يتمدير
 دارد ارجحيت غربي مديريت بر است گرفته قرار غربي مديريت توجه مورد

 دانش اختيار در توجهي قابل نظري نيبام زمينه اين درو مي تواند 
 اين كردن كاربردي به آنها، نسبت از استفاده باهد تا د قرار پژوهان
  .كرد اقدام سازماني سطوح در هانظريه

بر اساس مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته مهمترين نكات در خصوص 
مؤلفه هاي مديريت در اسالم در مقايسه با مديريت در غرب به صورت 

نتيجه بررسي منابع مختلف داخلي و ، كه دباش قابل ارائه مي) 5جدول (
مديريت در اسالم و  خارجي در حوزه مديريت بوده و بيانگر تفاوت هاي

غرب به صورت كليدي در مؤلفه هاي مورد مطالعه است. اين موارد با 

تحت عنوان )٥ن#-٢) و (د#١ن#-١(د#]12[پژوهش رحيمي نيك 
مطالعات انجام بررسي تطبيقي مديريت اسالمي و ساير مكاتب مديريتي، 

در مقاله  )٥ن#-٢) و (د#١ن#-١(د#]13[بهارستاني شده توسط 
طبيقي مديريت اسالمي و مديريت رايج كه به بيان تفاوت از مطالعه ت

زاويه اي ديگر پرداخته، همراستا و همخوان است. نيز با مطالعات افجه اي 
كه مكتبي بودن ماهيت مديريت در اسالم را بيان نموده در خصوص  ]6[

و با پرداختن به فلسفه علوم مكتبي آن را تشريح نموده و فالحي 
كه با روشي متفاوت در پژوهش تطبيقي خود مقايسه  ]8[صفدرآبادي 

اين دو مديريت را بازگو كرده و وظايف مديريت را براي شركت هاي 
چيني، آمريكايي و ژاپني در مؤلفه هايي مانند برنامه ريزي، تصميم 

  گيري، ساختار و ... تحليل نموده است، مطابقت دارد.
) 5ات كتابخانه اي (جدول نتايج حاصل از مطالع در اين مقاله همچنين

در خصوص فرآيندهاي مديريت در اسالم و انجام شده در پژوهش حاضر 
  غرب كه به نوبه خود در اين زمينه منحصر به فرد مي باشد، بيان شد.

بر اساس ديدگاه پاسخگويان  نتايج مطالعات ميدانيبه صورت خالصه 
  :بيانگر آن است كه

 در م مكتبي و ماهيت مديريتبا توجه به ماهيت مديريت در اسال - 
 غرب علمي مي باشد.

براساس ميانگين رتبه ها، مديران حوزي نسبت به مديران  - 
 ثابت اصولدانشگاهي بيشتر معتقدند كه مباني مديريت در اسالم بر 

متكي است و بر همين اساس مباني مديريت در غرب بر  وحي
ي مي متك فكري مختلف مكاتب تعريف شده در و قوانين نظريات
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 باشد.

اصول مديريت در اسالم مبتني بر جهان بيني اسالمي و اصول  - 
و بر اساس دستورات قرآن ثابت، معنوي  ،ارزشي مديريت در اسالم

  مي باشد.

همچنين پاسخگويان معتقدند كه اصول مديريت در غرب حاصل  - 
  تجربه عملي و يا نهايتاً مطالعات است.

  

  )٤ن#-٢(د#الم و غرب): مدل تحليلي مديريت در اس5( جدول

همسويي با مطالعات   توضيحات  مديريت در غرب  مديريت در اسالم  عنوان رديف
  در غرب در اسالم  )٢ن#-١د#( پيشين

ارائه راه حل مطابق اصول و  علمي  مكتبي  ماهيت  1
 ارزش ها با مفهوم عدالت خواهي

پديده ها مختلف را و  فسرمكه  دانش
  كند. روابط آنها را تعيين مي

) و١ن#-١(د#]13،6[
  )٥ن#-٢(د#

اصول ثابت وحي و دين   مباني  2
  اسالم

نظريات و مكاتب فكري 
  مختلف

مبتني بر حق محوري، آخرت
گرايي، عدالت طلبي...(اصول 
  اسالمي و فرامين الهي) ميباشد.

مبتني بر ارزش هاي مادي ميباشد و 
آزمايش و و  حاصل حس، تجربه

  مطالعات ميداني است.
)١ن#-١(د#]14- 17[

  )٥ن#-٢و (د#

مبتني بر اصول دين و جهان  اصول مديريت  3
  بيني اسالمي

حاصل تجربه عملي و يا
  مطالعات ميداني نهايتأ

شامل اصول ثابت توحيد، معاد،
  نبوت مي باشد.

اصول متفاوت و متغير مطرح شده 
ه پردازان علم مديريتمديريتي توسط 

-١(د#]6، 15، 18[
-٢) و (د#١ن#   )٥ن#

و بر اساس  ،ثابت، معنوي  اصول ارزشي  4
  دستورات قرآن

و بر اساس  ،متغير، مادي
  سود گرايي

اصول ثابت و بدونمنعطف از
تغيير.از نظر مصاديق متغير و 

 انعطاف پذيرند.

اصول متغير و تغييرات بنيادي 
شرايط زمان وبر اساس اقتضايي، تابع 

  مكان دارند.

-١(د#]6، 14- 16[
-٢) و (د#١ن#   )٥ن#

تعالي انسان و توليد (با تكيه   رسالت  5
  توليد  بر اصل عدالت محوري)

علوم رفتاري تا آنجا استفاده
خدمت تعالي براي ميشود كه در 

 انسان باشد.

علوم رفتاري تا آنجا استفاده مي شود 
افزايش بهره وري براي كه در خدمت 

  و رشد و توسعه سازماني باشد.
) و١ن#-١(د#]6، 10[

  )٥ن#-٢(د#

عد با آموزه هاي ديني و پرورش ب  منافع مادي  كمال و قرب الهي  هدف  6
-١(د#]6، 17، 19[  با توليد و سود بيشتر  معنوي در انسان

-٢) و (د#١ن#   )٥ن#

خلق خدا و مردم خدمت به   انگيزه  8
  كسب رضايت الهي

حكومتفرماندهي و
كردن، افزايش توليد و 

  سود بيشتر
معنوي قوي انگيزه هاياولويت با 

  مي باشد.
انگيزه هاي مادي قوي تريناولويت با 

  انگيزه مي باشد.

  72/سوره مباركه توبه
-١(د#]6، 10، 19[

-٢) و (د#١ن#   )٥ن#

خدا به از ي از طرف  امانت  مفهوم مديريت  9
  انسان

حق طبيعي فرد يا 
  برگزيدگان مردم

مديريت از ديدگاه اسالم تكليف و
  د.مسؤليت تفويض شده مي باش

يكبه عنوان  مديريت از ديدگاه غرب
حق است و پست و مقام اجتماعي 

  تلقي مي شود.

  58/سوره مباركه نساء
) و ١ن#-١(د#]20[

  )٥ن#-٢(د#

ضوابط اصول و احكام   ابزار  10
  اسالمي

ضوابط متغير  قوانين و
  فردي يا گروهي

اصول و احكام اسالمي نشإت 
  گرفته از قرآن و سنت

عنوان با غير تحت قوانين و ضوابط مت
تئوري هاي علم مديريت از طرف 

  ييا گروه يفرد
) و ١ن#-١(د#]20[

  )٥ن#-٢(د#

  اجرايي  ارشادي و اجرايي  نقش مدير 11

مدير در اسالم بيشتر وقت خود را
صرف هدايت رفتار و مدير 

افراد روحيات انسان مشغول در 
تغيير و تأثير است.  سازمان ميكند.

رهبري)جزء وظايف اوست.(نقش

مديريت علمي تمركز تالش و وقت 
توليد و سود بيشتر افزايش خود را بر 

مي گذارد. در چارچوب تعيين شده 
  انجام وظيفه مي كند.

)١ن#-١(د#]4، 6، 19[
  )٥ن#-٢و (د#

  برنامه ريزي  12
بر اساس جهان برنامه ريزي 

بيني و ايدئولوژي اسالمي، 
عوامل معنوي و اصول علمي

  در مديريت

اساس اصول علمي بر 
يء و اصول برنامه ريزي: هدف، اعضا  عوامل معنوي: توكل و دعا  مديريت برنامه ريزي در

  سازمان، ابزار مديريتي

/آل عمرانمباركه سوره 
مباركه سورهو  159

  49-47/يوسف
-١(د#]9، 10، 16، 19[

-٢) و (د#١ن#   )٥ن#

  متمركز و غير متمركز  غير متمركز  سازماندهي  13
به اعتقاد اسالم به شايسته با توجه

ساالري و شوري(مشورت)، از 
 نوع غيرمتمركز مي باشد.

با توجه به نوع سيستم مديريتي اتخاذ 
شده هر دو نوع سازماندهي مشاهده 

  مي شود.

-١(د#]9، 10، 16، 19[
-٢) و (د#١ن#   )٥ن#

مبتني لزوما ، از پايين به باال  تصميم گيري  14
  (شوري) بر مشورت

پايين به باال و  ازلزوماً 
  مشورتي نمي باشد.

ارزشهاي اسالمي محور تصميم
  گيري.

ايجاد تعهد اخالقي و وجدان 
كاري براي كاركنان جهت 
 مشاركت در تصميم گيري

 ارزش هاي مادي محور تصميم گيري
سبك هاي مختلف تصميم  ءاجراو 

 گيري (افقي، عمودي، مشاركتي و...)

  47/احزاب مباركه سوره
-١(د#]9، 10، 13، 16[

-٢) و (د#١ن#   )٥ن#

كنترل درونيارجحيت   كنترل و ارزيابي  15
(تقوي) ارجح بر كنترل

كنترل بيرونيارجحيت
كنترل درونيارجح بر

خود كنترلي: با آگاهي به نظارت 
خداوند بر همه امور و وجدان

كنترل بيروني: با سيستم هاي كنترل 
  م و غير مستقيم و مخفيمستقي

-١(د#]13، 17، 19، 20[
-٢) و (د#١ن#
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رسالت مديريت در اسالم تعالي انسان و توليد (با تكيه بر اصل  - 

عدالت محوري)، انگيزه در مديريت در اسالم، خدمت به خلق خدا 
الهي و انگيزه در مديريت در غرب، فرماندهي و كسب رضايت 

 وحكومت كردن، افزايش توليد و سود بيشتر است. 

براساس ميانگين رتبه ها، مديران معتقدند كه برنامه ريزي مديريت  - 
در اسالم بر اساس جهان بيني، ايدئولوژي اسالمي و عوامل معنوي 

ت. نيز اس در مديريت ريزي برنامه علمي اصول اساس و همچنين بر
 بر غرب در مديريت ريزي مديران دانشگاهي معتقدند كه برنامه

اصول علمي برنامه ريزي درمديريت و سازماندهي در  اساس
 مديريت در غرب، مبتني بر اصل تمركز است. 

مديران حوزي بيشتر معتقدند كه الگوهاي مديريتي در اسالم،  - 
مديريت در انسان هاي وارسته و رستگار و الگوهاي مديريتي در 

 غرب، قطب هاي قدرت اقتصادي و سياسي مي باشند و فرآيند
تصميم  مادي و منافع بر مبتني غرب در مديريت در گيري تصميم

مبتني بر مشورت(شوري) مي باشد. از  گيري در مديريت در اسالم
طرف ديگر مديران دانشگاهي معتقدند كه فرآيند تصميم گيري در 

منافع مادي مي باشد و تصميم گيري  مديريت در اسالم مبتني بر
 عمدتاً در مديريت در غرب، مبتني بر مشورت (شوري) نمي باشد.

يت در اسالم و غرب موضوعيت همچنين فرآيند هماهنگي در مدير
  دارد.

مديران حوزي معتقدند كه كنترل و ارزيابي در مديريت در اسالم،  - 
ن خدمت دروني(تقوي)، ارجح بر كنترل بيروني و سيستم جبرا

(ميزان پاداش و تنبيه) در مديريت در اسالم بستگي به مخاطب 
دارد. از طرف ديگر مديران دانشگاهي نيز معتقدند كه كنترل 
وارزيابي در مديريت در غرب، بيروني، ارجح بر كنترل دروني (خود 
كنترلي) اما سيستم جبران خدمت (ميزان پاداش و تنبيه) در 

 خاطب ندارد.يت در غرب بستگي به ممدير

) و مقايسه آن با 5مطالعه نتايج ميداني ارائه شده در جدول (همچنين از 

) و اعمال نتايج مطالعات 1شكل پيش فرض و محقق ساخته (شكل 
. در اين شكل قسمتهاي ) را ارائه داد.2ميداني بر آن مي توان، شكل (

بنفش رنگ، مؤلفه هاي مشابه و بخش هاي آبي رنگ، تفاوت ها را 
مايش داده اند. واژه هايي كه در حاشيه و قسمت بيروني قرار گرفته اند ن

در اين خصوص مهم  يجانت بيانگر داليل تفاوت ها در مؤلفه ها مي باشند.
  آن است كه:

مديريت در اسالم با مديريت در غرب به لحاظ ويژگي هاي مؤثر  - 
ماهيت، مباني، اصول و هدف، داراي تفاوت هاي بنيادين و در 

نامه ريزي، سازماندهي، رهبري، تصميم گيري، كنترل و بر
هماهنگي كه از مؤلفه هاي اصلي حوزه مديريت هستند، در روش 

 اجرا متفاوت مي باشند.

برنامه ريزي و هماهنگي مي باشد  هاي كمترين تفاوتها در مؤلفه - 
 .شابه از آنها نام بردبه عنوان تو نمود كه مي توان از آن صرف نظر 

  به موارد گفته شده مي توان پيشنهادات كاربردي زير را ارائه داد:با توجه 
با وجود شباهتهاي عميق و اساسي در نگرش دو مجموعه  - 

دانشگاهي و حوزوي به مقوله مديريت در اسالم و غرب و مؤلفه 
هاي مؤثر در اين زمينه (به لحاظ فكري و ماهوي)، هنوز برخي 

يي و كنترلي) قابل توجه است. تفاوتها در اين مقوله (به لحاظ اجرا
نظر به نقش اساسي مديريت در راهبري جامعه اسالمي و تأثير آن 
در نيل به اهداف عاليه جامعه، استمرار تبادالت و افزايش تعامالت 
فكري بين اين دو مجموعه، به عنوان راه حل اساسي در اين زمينه 

 پيشنهاد مي شود.

و ارزشهاي اسالمي در  اجرايي نمودن بيشتر اصول تالش براي - 
با تأكيد بر عدم وابستگي ، مبحث مديريت در اسالم در سازمان ها

سيستم جبران خدمت (ميزان پاداش و تنبيه) در مديريت به 
  مخاطب.

اخذ روش ها و راهكارهاي موفق مديريت غربي و اجرا نمودن آنها  - 
در سازمان ها به طوري كه مغاير با اصول و ارزشهاي اسالمي 

  )٥ن# بيدار هر فرد (خود كنترلي) بيروني

سيستم جبران  16
  خدمت

متناسبميزان پاداش و تنبيه
بستگي با خدمت و عدم وا

 به مخاطب ندارد و است.
هبستواميزان پاداش و تنبيه 

  گي به مخاطب دارد.
تأكيدبا توجه منابع اسالمي (قرآن)

بيشتر  پاداش و تشويق (تبشير) بر
 از تنبيه (انذار) است.

به پاداش و تنبيه به يك توجه برابر 
در برخي و ميزان توجه مي شود و 

 تنبيه مورد تأكيد است.بيشتر بر موارد 
) و١ن#-١(د#]4، 22[

  )٥ن#-٢(د#

بر مبناي صداقت و رفع نياز  تبليغات (رقابت)  17
 واقعي جامعه

تبليغات آزاد و ايجاد ميل
 كاذب

نشدن از بازار و دربراي حذف
 حد نياز براي تداوم فعاليت

براي حذف رقيب، (رقابت از هر 
  جهت آزاد)

)١ن#-١(د#]17، 20[
  )٥ن#-٢و (د#

آزادي انتخاب، كه بيشتر  آزادي از هواي نفس  مفهوم آزادي  18
  تابع اميال نفساني است.

، تعالي ورستگاريبراي رسيدن به
  قرب الهي

عد مادي در اميال نفساني و باولويت 
  است.

-١(د#]10، 21، 23[
-٢) و (د#١ن#   )٥ن#

قطب هاي قدرت انسان هاي وارسته و رستگار  الگوهاي مديريتي  19
  اقتصادي و سياسي

مالك صحت عمل افراد، اطاعت 
دستورهاي الهي و جلب  از

  رضايت خداوند مي باشد.

، رعايت و مالك صحت عمل افراد
مقررات ، فوقاطاعت دستورات ما

جلب رضايت مدير براي ماني و ساز
از طريق تحقق هدف هاي سازماني 

  مي باشد.

-١(د#]3، 9، 16، 21[
-٢) و (د#١ن#   )٥ن#

،بر مبناي فلسفه اخالقمبتني   روابط انساني  20
  ثابت مي باشد.

بر مبناي رفتارمبتني
اقتضايي مي ، اخالقي

 باشد.
در زمان و مكان هاي مختلف 

 يباشند.اصول ثابت و بدون تغيير م
اصول متغير و اقتضايي، تابع شرايط 
  زمان و مكان تغييرات بنيادي دارند.

  7/مجادلهمباركه سوره 
)١ن#-١(د#]17، 20[

  )٥ن#-٢و (د#
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  د.نباش
هموار سازي شرايط در سازمان ها جهت اجراي فرآيند سازماندهي  - 

 بر اساس روش عدم تمركز (شورا) و توانمند سازي كاركنان.

رفع موانع موجود در سازمان ها براي اجراي سيستم جبران خدمت  - 
  بدون درنظر گرفتن پست سازماني.

مان ايجاد انگيزه دروني از طريق آموزه هاي ديني در كاركنان ساز - 
ها مبني برانجام وظايف به منظور رضايت الهي و خدمت به خلق 

  خدا.
جذب و بكارگيري نيروهاي متعهد و وارسته در پست هاي كليدي  - 

 سازمان جهت الگوسازي در مديريت در اسالم.

رفع نواقص موجود در امر بهينه سازي كنترل و اجراي آن در  - 
 سازمان ها بر اساس اصول مديريت در اسالم.

نا قراردادن اصول رقابت سالم و رفع نياز هاي واقعي در امر مب - 
 تبليغات.

  نهادينه كردن امر شوري و فرهنگ سازي در راستاي آن در
 سازمان ها و رفع موانع موجود.

  انجام اصول برنامه ريزي بر اساس جهان بيني و ايدئولوژي
 اسالمي.

ش آموزش مديراني متعهد و آگاه به انجام نقش ارشادي (نق - 
 رهبري) در تمام سطوح به موازات انجام وظايف اجرايي در سازمان.
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