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چکیده
یژگایهاا نن اساتد دلیاق ع وای ن وای

یکی از موضوعات مهم در تمدن نوین اسالمی ساازمان ملواوو

زیاد در اهمیت سازمان تشکیالت ذکر شده است کا ها عناوان نمونا مایتاوان ها هیشای از هیاناات م اام م ام
رهبر (مدظو ال االی) در این راهل اشاره کرد «تشکیالت یکی از فرائض هر گر ه مردمای اسات کا یاف هادفی را دنباا
میکنندد تشکیالت ی نی ن م ،ی نی ت سیم ظایف ،ی نی ارتباط اتصا

زنجیرها کارکردن؛ این م نا تشاکیالت

استد این چیز است ک ن ف ط هد نیست ،هوک یف چیز خوو هوک یف چیز ضر ر استد های کاار در دنیاا
هد ن تشکیالت پیش نمی ر دد ان الو اسالمی ایران هم هد ن تشکیالت پیش نرفت پیر ز نشد»د ر ش مورداسافااده
در این پژ هش ،مر ر هر ادهیات هم چنین اسفااده از ر ش کیای تحویق گافمان تحویق اسناد استد هرا رسیدن ها
تمدن نوین اسالمی در تمدن نوین اسالمی ،نموزهها اسالمی پای

اساس تماام واوزههاا هاوده داشافن تصاویر

درست از ووزهها میفوف ،یف امر لزم ه من ور طی صحیح این مسیر خواهد هاودد مراع ا ها نیاات سایره اهاق
هیت(عویهمالسالم) ه عنوان م دنی غنی سرشار از م ارف در ترسیم این تصاا یر امار ضار ر

اعات اساتد در ایان

پژ هش ها مراع ه مناهع میفوف عومی هیانات م ام م م رهبر در واوزه ساازمان ملواوو ،سا ی شاده اسات تاا
تصویر از این ووزه در تمدن نوین اسالمی در اه اد پنجگان پیشنهاد  ،هدف چشمانداز ،ساخفار ساازمانی منااهع
انسانی ،مدیریت رهبر  ،فضا محیط فرهنگ سازمانی ،ارائ شودد
كلیدواژهها :سازمان؛ مدیریت؛ مناهع انسانی؛ تمدن اسالمی؛ سازمان ملووود

 اسفادیار ،گر ه نینده پژ هی مرکز رصد نینده پژ هی ،دانشگاه عامع امام وسین (عوی السالم) ،تهران ،ایران
Voghofi@gmail.com
 نویسنده مسئو  :دانشجو دکفر نینده پژ هی ،دانشگاه عامع امام وسین (عوی السالم) ،تهران ،ایران
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مقدمه
در دنیا غرو صحبت از «سازمان مسئو « ،»1سازمان کارنمد»« ،ساازمان مفبحار« »2ساازمان
عموگرا »3است ک هدف را ،تح ق سازمانی میدانند ک مدیران کارکناان ،مفناسات هاا و او ،
مناهع در اخفیار ،نون ر

ها ر زرساانی سااخفارها ،ظاایف محولا را درسات ها موقاع انجاام

ماایدهناادد در یااف کشااور اسااالمی ،از یااف سااازمان کارکنااان افااز ن هاار مااوارد مااذکور،
مسئولیت پذیر

کارنمد  ،تالش هیشفر ،رففار اسالمی ،دلسوز  ،ایثار ازخودگذشفگی انف اار

میر د ک عزئی از مراوق رسیدن ه کما هرا انسان مفدین ه شمار مینیدد
هرا رسیدن ه تمدن نوین اسالمی در تمدن نوین اسالمی ،نموزهها اسالمی ،پای

اساس

تمام ووزهها هوده داشفن تصویر درست از ووزهها میفواف ،یاف امار لزم ها من اور طای
صحیح این مسیر خواهد هودد مراع ه نیات سیره اهق هیت ه عناوان م ادنی غنای سرشاار از
م ارف ،در ترسیم این تصا یر امر ضر ر

اعت استد

م ام م م رهبر (مدظو ال االی) در راهل ها لز م تشکیالت سازماندهی هیانات فرا انی دارند کا
ه عنوان نمون می توان ه این موارد اشاره کرد« :تشکیالت یکی از فرائض هر گر ه مردمای اسات
ک یف هدفی را دنبا میکنندد تشکیالت ی نی ن م ،ی نی ت سیم ظایف ،ی نی ارتباط اتصا
زنجیره ا کارکردن؛ این م نا تشکیالت استد این چیز است ک ن ف ط هد نیست ،هوکا یاف
چیز خوو هوک یف چیز ضر ر استد هی کاار در دنیاا هاد ن تشاکیالت پایش نمایر دد
ان الو اسالمی ایران هم هد ن تشکیالت پیش نرفت پیر ز نشد4د
هد ن سازماندهی ،هد ن تشکیالت ،مدیریت امکان ندارد کاار هام پایش نمایر د ددد هناده
م ف د ه ن م سازمانی هسفم اما م ف دم ک این ن م سازمانی نباید ماا را از هویات خودماان خاار

1. Responsible Organization
2. Competent Organization
3. Practical-Based Organization
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کندد

1

مسائوی عود دارد ک این ها را هاید در نفا صدسال
محاد د پانج ساال

ده ساال

صد پنجاه سال دید ،نا در یاف افاق

کمفاارد ایانهاا همات هونااد لزم دارد؛ نگااه هوندهمفانا ها مسااائق

گوناگوند»2
در این پژ هش ها مراع ه مناهع میفوف عومی هیانات م ام م م رهبر در ووزه ساازمان
ملووو ،س ی شده است تا تصویر از این ووزه در تمدن نوین اسالمی ارائ شودد
همچنین در این پژ هش ها اسفااده از ر شها مر ر هر ادهیات ،ملال ات کفاهیان ا


تحویق

پارادایم ،یف مد ماهومی پیشنهاد شده است ک هراساس نن ،سازمان ملواوو در اه ااد میفواف
مورد هحث هررسی قرار گرفف استد این مد شاامق هیاشهاا هادف چشاماناداز ،سااخفار
سازمانی مناهع انسانی ،مدیریت رهبار در ساازمان ،فضاا محایط اساتد هراسااس ایان ماد
پیشنهاد س ی شده است تا تصویر از سازمان ملووو در تمدن نوین اسالمی ارائ گرددد
همانطور ک اشاره شد ،پژ هش ها زیااد در واوزه عواوم انساانی اساالمی ها خصاو
مدیریت اسالمی انجام شده است؛ اما تاا ت هین این پژ هشها پژ هش واضر عبارت است از:
 ازمن ر نینده پژ هی ها م ولا ساازمان پرداخفا نشاده اسات تصاویر ساازمان در تمادن
اسالمی ارائ نشده استد
 مدلی عدید (پنج گان ) هرا سازمان هررسی ساخفارمند تصویر سازمان ملواوو پیشانهاد
شده استد
 ه تمام اه اد سازمان در تمدن نوین اسالمی پرداخف نشده است در هرخی پژ هشها نیاز
ف ط ه ضی از اه اد هررسی شده استد
 ه صورت خا  ،افق تمدن اسالمی موضوع پژ هشها نبوده استد
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 در هسیار از پژ هشها موعود ه تأثیر م نویت هر فرهنگ سازمانی پرداخف شده اسات
از این طریق تأثیر دین اخالقیات را در فرهنگ سازمانی هررسی کاردهاناد درصاورتی
ک هدف در پژ هش واضر ،هررسای تاأثیر دیان اخاال اساالمی نباوده هادف ارائا
تصویر ملووو سازمان هدف اصوی پژ هش استد

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 )0تمدن نوین اسالمی
هرا فهم تمدن نوین اسالمی میفصات نن ،هاید ه صحبتها رهبر م م ان الو وضرت
نیتاهلل خامن ا

(وا

ا اهلل) مراع کرد؛ چراک ایشان مادتهاسات ها ایان ماهاوم پرداخفا

ننرا

هدف غایی ان الو اسالمی م رفی کردهاندد در ادام هرخی از صحبتها ایشان در این مورد کا
هیانگر اه اد میفوف تمدن نوین اسالمی است ،ارائ شده است:
«تمدن ،ی نى زندگى توأم ها ن م عومى ،ها تجرهیات خوو زنادگى ،اسافااده از پیشارفتهاا
زندگىد 1تمدن اسالمى ،ی نى تمدّنى ک در نن ،عوم همراه ها اخال است ،پارداخفن ها مادّیاات،
همراه ها م نویت دین است قدرت سیاساى ،هماراه هاا عاادالت اساات2؛ تمادّن هراسااس یاف
فکر عدید ،یف ورف عدید ،یف نگاه عدیاد ها مساائق هشار مسائق انسانیت عال دردها
انسانیت است ،یف زهان نویى است ک د هاا نساقها نو انسان قشارها محار م عوامااع
گونااگون ،نن زهاان را میفهمناد درك میکنند3د خصوصیت اسفثنایى عام

تمدن اساالمى،

ترکیت نمییفگاى دنیاا نخارت هاا هم استد نن کشور عام ا ک موردن ر اساالم اسات،
هاید هم ازلحاظ ماد

هم ازلحاظ م نو  ،پیشر هاشدد در چنین عام ا  ،م نویت اخال هم

هاید ه قدر ورکت پیشر نده ماد پیشرفت کندد د ها مردم ها خدا م نویات نشنا هشودد اناس
۱۶۲۳/۱۱/۱4 .۱
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ها خادا ،انس ها عالم م نا ،ذکر الهى توع ه نخرت در یف چنین عام ا هایسفى رایاج شاودد
تمدن فکر اسالمى ،پیشرفت ماد را میخواهد؛ اما هرا امنیت مردم ،نسایش ماردم ،رفاه مردم
همزیسفىِ مهرهانان مردم هاا یکادیگر1د دنیاایى کا هااا ت ویمااات ارزشاامند پیاامبران الهاى هاا
نیات نورانى خدا مف ا هرا هشر نراسف
ک در نن ،هم ن هاد
ت الى م نو

منور شده است ،دنیاا شایسف انسان اسات؛ دنیاایى

رفاه پیشارفت عوماى پیشارفت صان فى هسات هام اقفادار سیاساى

عود دارد؛ دنیایى ک در نن ،انسانهاا کناار یکادیگر اوسااس نراماش امنیات

اطمینان میکنند انسانیت در نن شکوفا است؛ چیز کا در دنیاا سااخف تمادن مااد

عاود

ندارد2د تمدن ماد ِ غرو در عوم تکنولاوژ پیشاارفت کاارد ،در ر شهااا پیيیااده ماااد ،
توفی ات هزرگى ه دستن رد ،اما در کا م نو ر زه ر ز هیشفر خسارت کاردد نفیجا این شد ک
عوم پیشرفت تمدن ماد ِ غرو ،ه ضرر هشریت تمام شدد عوام هایاد ها سود هشریت تمام شاودد
سرعت سهولت ارتباطات ز د دسافرس ،هایااد در خاادمت نراماش امنیات راوفاى ماردم
هاشد3د
ما اگر پیشرفت هم عانب را ه م نا تمدنساز ناوین اساالمى هگیاریم ،ایان تمادن ناوین د
هیش دارد :یف هیش ،هیش اهزار است ،هیاش دیگار ،هیاش مفناى اصاوى اساسى استد
هیش اهزار چیست؟ هیش اهزار عبارت است از همین ارزشهایى ک ماا امار ز ها عناوان
پیشرفت کشور ملرح میکنیم؛ عوم ،اخفراع ،صن ت ،سیاسات ،اقفصااد ،اقفادار سیاساى ن اامى،
اعفبار هینالمووى ،تبویغ اهزارها تبویغ؛ ایانهاا هما هیاش اهازار تمدن است؛ سیو استد
اما هیش و ی ى ،نن چیزهایى است ک مفن زندگى ما را تشاکیق مایدهاد کا هماان سابف
زندگى استد این ،هیش و ی ى اصاوى تمادن اسات ،مثااق مسااأل خااانواده ،ساابف ازد ا ،
نوع مسکن ،نوع لباس ،الگو مصرف ،نوع خوراك ،ناوع نشاپز  ،تاریحاات ،مسأل خط ،مسأل
۱۶۳۱/۱۳/۷۱ .۱
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زهان ،مسأل کست کار ،رففار ما در محق کار ،رففار ماا در دانشاگاه ،رففار ما در مدرس  ،رففار ماا
در ف الیت سیاسى ،رففار ما در رزش ،رففار ما در رسان ا ک در اخفیار ما است ،رففار ما ها پدر
مادر ،رففار ما ها همسر ،رففار ما ها فرزند ،رففاار ما ها رئیس ،رففار ما ها مرئوس ،رففاار ماا هاا پوایس،
رففار ما ها مأمور د لت ،ساارها ماا ،ن افت طهارت ما ،رففار ما ها د ست ،رففار ماا هاا دشامن،
رففار ما ها هیگان ؛ ایانهاا نن هیشها اصوى تمدن است ک مفن زندگى انسان استد تمدن ناوین
اسالمى در هیاش اصوى ،از این چیزها تشکیق میشود ،اینها مفن زندگى است؛ این همان چیاز
اساات کا در اصاالالح اسااالمى ها نن ع ااق م اااش ماایگویناادد ع ااق م اااش ،ف اااط هااا م ناااا
پاو درن ردن پو خر کردن نیست ک چگون پو در هیا ریم ،چگون پاو خار کنایم؛ نا ،
هم این عرص سی ى ک گاف شد ،عز ع ق م اش استد میشود این هیاش را ها منزلا هیاش
را هیشها سیتافزار ه وساون ردد اگر ماا

نرمافزار تمدن ه وساون رد نن هیش ا

در این هیشى ک مافن زناادگى اساات ،پیشارفت نکنایم ،هما پیشارفتهاایى کا در هیاش ا
کردیم ،نمیتواند ما را رسفگار کند ،نمیتواند ه ما امنیت نرامش ر انى هبیشد؛ همچنااان کاا
میهینید در دنیاا غارو نفوانسف ( »1هیانات م ام م م رهبر ه ن ق از ث ای)0۹9۱ ،د
یژگیها این تمدن ها توع ه هیانات م ام م م رهبر (مدظو ال الی) عبارتنداز:
الف) تشکیق امت هزرگ اسالمی (مدنیت اسالمی)؛
و) زمین مناست هرا رشد انسانها در فضا تمدنی عدید ازلحاظ ماد
) پاسخگویی ه نیازها ماد

م نو هشر؛

د) ت ویت سازندگی ههرههردار درست از عهان طبی ت؛
ه) پرهیز از تحجر ،ارتجاع ،هدعت الف اط؛
) عدالتمحور ؛
ز) رهایی از اقفصاد مبفنیهر یژهخوار ؛
ح) گسفرش م نویت اخال انسانی؛
۱۶۱۱/۱۲/۷۶ .۱
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ط) دفاع از م وومان عالم؛
) توع ه سهم نزاد  ،اخال

منلق در کنار هم( 1نادر )0۹9۱ ،د

 )۲آیندههای ممکن و آینده مطلوب
عیمز د تور ،نینده را از درهمکانش چهاار مؤلاا ر یادادها ،ر نادها ،تصاویرها اقادامهاا
میداند (هنیاد توس فردا)0۹9۱ ،د
اوساس ترسیم نینده تصویرساز نن ،دغدغ اصوی هشر هوده ها شر ع عناگ سارد ،ایان
مسأل شکق عد تر ه خود گرفتد ت ریباً از ده  04میالد  ،نینادهپژ های پیشارفف هاا توعا ها
اوساس نیاز شدید انسان ه دانسفن از نینده غوب هر ناپایادار هاا ،نرامنرام شاکق گرفاتد البفا
پیش از نن ادهیات «نرمانشهر» « یرانشهر» شکق گرفف هود (خزایی)0۹9۱ ،د
نیندهپژ هی در هو نیست س ی میکند تا هراساس ر یکردها اکفشافی ،نیندهها هدیق را
کشف شناسایی کند ،در این ر یکرد هنجارها ارزشها ،عایی ندارند انسان ه صورت منا ق
هرخی از نینده ها محفمق را پیشهینی میکندد یف نیندهپژ ه نیناده را مف این ،محفاوم قل ای
نمیداند هوکا ننرا هادیق تصاور مایکنادد نینادهپژ های هاا ر یکارد هنجاار

ارزشای از هاین

نیندهها هدیق ه نیندهها ملووو مرعح میاندیشد در اقع سااخت م ماار نینادههاا
دلیواه ملووو را مدن ر دارد (شکق )0د

شکل  .0انواع آینده ازمنظر آیندهپژوهی (حیدری)03۳۲ ،
۱۶۳۱/۱۱/۱۳ .۱
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نینده ها ممکن عبارتند از تمام نیندههایی ک می تواند مح ق شود درك تماامی ننهاا هاا
عوم دانش ف وی هشر امکانپذیر نیستد نیندهها ها رکردنی ها ها رها انسان سازگار منلبق ها
اصو

دانش امر ز ما هسفندد نینده ها مرعح یا ملووو نن دسف از نیندهها هسفند ک هارا

ما ملووهند هرخالف س نوع دیگر ک دانش شناخفیاند ،اینها هرانگیزاننده ،ارزشای ذهانگارا
هسفند ماهیفی عینیگرا ندارندد
ه همین عوت ممکن است د چشمانداز تد ینشده هرا د کشور میفواف هاا هام در تضااد
هاشند؛ چراک هر کشور ،نینده ملووو خود را مبفنیهر هنجارها ارزشهاا خاود تصاور کارده
است (نبیپور 0۹94 ،ویدر )0۹9۱ ،د
نینده ملووو می تواند ه عنوان یف چشمانداز مشفرك درن ر گرفف شاودد در اقاع مایتاوان
گات ک چشمانداز مشفرك عبارت است از ایجاد اوساس مسئولیت در یف گر ه ازطریق ایجاد
تصا یر مشفرك از نینده ملووو سازماند نرعریس شون م ف دند چشماناداز مشافرك عباارت
است از ظرفیت ایجاد یف تصویر نرمان مشفرك از نیندها ک ه دنبا نن هسفیمد چشاماناداز
مشفرك تنها یف ع یده نیست؛ چشمانداز مشفرك ،نیر یی است در در ن قوت مردمان کا مانناد
نیر

ع یم رففار مینماید ننان را ادار ه عمق میکندد ایدها ک همواره الهامهیش سازمانها

در زمین رهبر هوده است ،عبارت است از ظرفیت ایجاد یاف تصاویر چشاماناداز مشافرك از
نیندها ک ه دنبا نن هسفیمد چشمانداز مشفرك هرا افراد سازمان ،همانند سفارهها نسامان
هرا یاففن مسیر است (علایی)0۹9۱ ،د
 )3سازمان
ه ن ر مفاکران غرهی ،سازمان ،موضوعی عدید واصق تالش صد ساا اخیار اسات از د
هنیاد ن م ارتباط تشکیق شده استد اثرهیشی هر سازمان ،مسفوزم عود ر اهاط اعفمااعی اساتد
سازمان درهرگیرنده هیشهایی از انسانها است عدها را مسفثنا میکنادد پاس مایتاوان گاات
سازمان ه خود ِ خود ،مرز داردد ه گاف «مااکس هار» ناوع راهلا در ساازمان ،ادار اسات نا
خانوادگید این ت ریف سبت میشود ک سازمان از سایر نهادها اعفماعی مثق خاانواده تاکیاف
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شودد سازمان از افراد یا گر ههایی تشکیقشده ک ها هم در ت امق هسفندد یاف ساازمان ،مرزهاا
نسبفاً مشیصی دارد ک ه مر ر زمان میتوانند تغییر کنندد تشییص چنین مرزهایی ازطریق ان ااد
قراردادها رسمی یا غیررسمی هین اعضا سازمان صورت میپذیرد (نادر )0۹9۱ ،د در ت ریاف
دیگر  ،سازمان یف نهاد اعفماعی است ک هدف داشف

ن امی است ک ه سبت داشافن یاف

ساخفار نگاهان  ،ف الیتها خاصی را انجام مایدهاد مرزهاا شاناخف شادها دارد (اساکات،
)0۹۱7د
اما ازمن ر اسالمی ،انسانها فلرتاً اعفماعی نفریده شدهاند هرا ه اا تکاماق خاود نیازمناد
»سازمان» تشکیالتی هسفند تا ضمن تن یم ر اهط اعفمااعی ،ازطریاق همکاار هاا یکادیگر ،ها
اهداف موردن ر دست پیدا کنندد اصق اعفماعیهودن ناشی از فلرت اعفماعی انسان استد هرخای
از نیات قرنن هر ضر رت سازمانیاففگی طبع اعفماعی انساان ،تأکیاد کاردهاناد (افضاقنهااد
)0044د
 )0پیشینه پژوهش
پژ هش ها میفوای درهاره تأ ثیر م نویت نگاه اسالم در اه اد میفوف ه سازمان عود دارد
ک در عد

 ،0فهرسفی از این پژ هشها مباوث مهمی ک ه نن پرداخف اند ،ارائ شده استد

جدول  .0لیست پژوهشهایی كه ابعاد سازمان را از نگاه اسالمی بررسی كردهاند.
ردیف
0

۱

اهم موضوعات مورد بررسی

عنوان
ارائ الگو ملووو سازمانی هرا سازمانها
غیرد لفی ایران ها اسفااده از ر یکرد کارنفرینی
الگو سازمان مفدین ناعا ،لزم تح ق د لت
اسالمی

طراوی الگو کارنفرینی سازمانی
همچنین طراوی اه اد هاتگان
تبیین د لت اسالمی 
نیر

انف امی ه عنوان سازمان مفدین

هررسی شناسایی عوامق مؤثر هر م نویت
۹

شناساییکردن عوامق مؤثر هر م نویت سازمانی

سازمانی در هیمارسفان شهید صد قی یزد
(ر یکرد اسالمی)
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ردیف

اهم موضوعات مورد بررسی

عنوان
تأموی هر م نویت محیط کار

0

ازمن ر ر یکرد اسالمی غرهی (کارهرد در

دیدگاه اسالمی ه م نویت محیط کار

تأثیر هر نن

رففار سازمانی)
۵
۶
7
۱

تبیین نگاه اسالم ه سازمان در پرتو اسف اره

تبیین اسف اره امانت هرا شناخت اداره سازمان

امانت

هراساس نیات ر ایات

تبیین انگاره سازمان ت وامحور ازمن ر اسالم

تبیین انگاره ت وا در سازمانهایی در فرهنگ تووید

عایگاه انسانشناسی در سازمان مدیریت از

تاا ت نگاه ه انسان در تاکر اسالمی غرهی تأثیر

دیدگاه اسالم غرو

نن هر مااهیم اه اد سازمانی

کفاو اصو

مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

سیما سازمان اسالمی مف الی در پرتو فضیوت
9

سازمانی رففار محبتنمیز دینی (کهنالگو
سازمان شاداو)

هیان اصو

مبانی مدیریت هراساس نیات ر ایات

هررسی تأثیر میانجیگر سازمان شاداو اثر فضیوت
سازمانی رففار محبتنمیز هراساس نموزهها دینی

شناسایی ا لویتهند عوامق مؤثر هر م نویت
04

سازمانی (ملال مورد ؛ اداره کق ترهیت هدنی

شناساییکردن عوامق مؤثر هر م نویت سازمانی

اسفان یزد)
00
0۱
0۹
00

طراوی مد سازمان م نویتگرا در نموزش

هررسی تأثیر عوامق فرد  ،محیلی سازمانی در

عالی ایران

سازمان م نویتگرا

ظهور م نویت در سازمانها ،مااهیم ،ت اریف،
پیشفرضها مد ماهومی
گسفرش م نویت سازمانی فرهنگ دلبسفگی
ه کار در هسفر تمدنساز ایران اسالمی

هررسی انواع م نویت تأثیر نن هر سازمانها
هررسی تأثیر م نویت هر فرهنگ سازمانی

مؤلا ها اخال ورف ا در سازمان ها

هررسی مؤلا ها اخال ورف ا سازمان هراساس

الگوگرففن از مبانی دینی

ن ام ارزشی اسالم

مد م نویت سازمانی از دیدگاه اسالم در
0۵

سازمان نموزش پر رش هراساس هیانات م ام
م م رهبر

(مدظو ال الی)

00

ارائ الگو م نویت سازمانی مؤلا ها نن
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ردیف

عنوان

0۶

مدیریت سازمان از دیدگاه قرنن نهجالبالغ

07

م نویت فضیوت در سازمان

0۱

اهم موضوعات مورد بررسی
هررسی انواع ر یکردها مدیریفی عوق فر پاشی
ننان ارائ ر یکردها اسالمی
هررسی ماهوم م نویت فضیوت در سازمان

ن ش اخال کار اسالمی در فرهنگ ت هد
سازمانی

هررسی راهل اخال کار اسالمی ت هد ه سازمان

09

مدیران اخال اسالمی

هررسی اخال اسالمی

۱4

مدیریت اسالمی

هررسی وکومت اسالمی

۱0

کار هاید تشکیالتی هاشد

یژگیها مدیران
یژگیها مدیران

هررسی هیانات م ام م م رهبر در راهل ها تشکیالت
سازمان

هرا هررسی سازمان ملووو مد ها میفوای را میتوان درن رگرفتد ه عنوان نمون سارلف
همکاران در م ال «طراوی مد سازمان م نویاتگارا در نماوزش عاالی ایاران» ،ماد ماهاومی
پژ هش خود را در س هیش عوامق سازمانی ،عوامق فرد

عوامق محیلی ت سیم کاردهاناد کا

عواموی ن یر رهبر  ،ارتباطات ،ایمان ،خالقیت غیاره را در ایان سا هیاش قارارداده هررسای
کرده است (سرلف همکارن)0۹90 ،د
همچنین نادر در م ال «الگو سازمان مفدین ناعا ،لزم تح ق د لت اسالمی» مد سازمان

مورد هررسی در پژ هش خود را ها هررسی ن ر خبرگان در هات هیش هادف ،سااخفار ،فناا ر ،
مناهع انسانی ،فرهنگ سازمانی ،فضا فیزیف محیط ماورد هررسای پاژ هش قارار داده اسات
(نادر )0۹9۱ ،د
یا میرزایی اهرنجاانی م یمای در م الا «ارائا الگاو ملواوو ساازمانی هارا ساازمانهاا
غیرد لفی ایران» ها اسافااده از ر یکارد کاارنفرینی ماد ساازمانی خاود را در سا هیاش عواماق
ساخفار  ،عوامق رففار

عوامق زمین ا درن رگرفف اند مؤلا ها دیگر ازقبیق رهبر  ،منااهع

انسانی غیره را در ذیق این س هیش مورد هررسی پژ هش قراردادهاناد (میرزایای اهرنجاانی
م یمی)0۹۱۱ ،د
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زارعی در کفاو «کار هاید تشکیالتی هاشد» ،اه اد رهبر  ،مدیریت مناهع انسانی تشکیالت را
ها توع ه سینان م ام م م رهبر (مدظو ال الی) موردهررسی قرار میدهد (زارعی)0۹9۵ ،د
روش پژوهش
همچنین اسفااده از ر ش کیاای تحویاق
ر ش مورداسفااده در این پژ هش ،مر ر هر ادهیات 
گافمان تحویق اسناد استد مح ق ها عمعن ر اطالعاات درهااره پاژ هشهاا واوزه ساازمان
اسالمی ک در کفت م الت عرض شاده اسات در منااهع م فبار عومای ها چااد رسایدهاناد
همچنین ها مراع ه هیانات م ام م م رهبر (مدظوا ال االی) ،ها هررسای تصاویر ساازمان ملواوو در

تمدن اسالمی پرداخف است؛ هناهراین ،اهفدا ه سراغ شناسایی مجاالت نویساندگان سرشاناس در
این مبحث رفف  ،سپس ها اسفااده از اهزارها تحویق کیای ازعمو تحویاق گافماان ها عماعهناد
ملالت عمعن ر شده پرداخف استد
ر ش تحویق گافمان ازعمو ر ش ها عمده مشاهده اسناد است ک میتوان مفون نوشفار
شااهی را ها درن رگرففن شرایط زمانی نن مورد تحویق ارزیاهی دقیق من م قاراردادد تحویاق
گافمان ،هم ر شی است هرا تحویق کیای دادهها هم ر ش مشاهده اسناد میهاشد؛ اما ها عاا
مشاهده مسف یم رففار مردم یا پرسش در ماورد نن ،ها ارتباطااتی کا نناان ها عاود ن ردهاناد
پیامهایی ک پدید ن رده مبادل میکنند ،توع کرده ننرا مورد تفبع تحویق قارار مایدهنادد
ت اریف مف دد از ر ش تحویق گافمان ارائ شاده اسات؛ اماا ت ریاف ارائا شاده توساط ناورمن
فرکالف در گام ه د ت ریف دایان مفدانق هیش از سایر ت اریف ن ق شده ماورد اسافااده اقاع
شده است (ع یوی للایو ی ت)0۹۱9 ،د
تحویق گافمان ،در اقع ه کشاف ت اامالت زهاان هاا سااخفارها فکار ا اعفمااعی در مفاون
گافار یا نوشفار میپردازد چگونگی شاکقگیار م ناا در ارتبااط هاا عواماق در نزهاانی
هر نزهانی را ملال میکند (شکرانی همکارن)0۹94 ،د
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یافتههای پژوهش
ه من ور هررسی سازمان ملووو ،پژ هشگر نیازمند ت ریف اه اد میفوف هرا هیان ههفر مباوث
دسف هند ملالت استد اه اد میفوای از ساازمان در م االت کفات موردهررسای قارار گرففا
است ک در پیشین پژ هش ه ننها پرداخف شده استد
پژ هشگر نیز ها هررسی مناهع موعود در زمین سازمان نموزهها اسالمی ه من اور پوشاش
ملالت عمعن ر شده در این زمین  ،تصویر سازمان ملواوو در تمادن ناوین اساالمی را در اه ااد
پنجگان پیشنهاد زیر هیان کرده استد این اه اد عبارتند از هدف چشمانداز ،ساخفار ساازمانی
مناهع انسانی ،مدیریت رهبر  ،فضا محیط فرهنگ سازمانی (شکق )۱د

هدف
چشمانداز
ساخفار سازمانی
مناهع انسانی

سازمان
مطلوب

مدیریت
رهبر

فرهنگ
سازمانی

فضا محیط

شکل  .۲ابعاد پیشنهادی سازمان مطلوب در تمدن نوین اسالمی
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در ادام ه هیان هر کدام از اه ااد ماذکور ساازمان ملواوو در تمادن ناوین اساالمی هراسااس
نموزهها دینی پرداخف شده استد
 )0هدف و چشمانداز
در قرنن کریم هدف نهایی نفرینش انساان ،سا ادت ،پیشارفت ،هادایت ،م نویات ،پار رش،
ت وا ،تکامق رسفگار

در یف عمو قرو ه خدا ند است ک ازطریق عبادت ،تزکی  ،عهااد،

خشااوع در نماااز ،اعااراض از لغااو ،پرداخاات زکااات ،امانااتدار  ،فااا ه ا عهااد اقام ا نماااز
ه دستمینید؛ اما ازمن ر دانشمندان غرهی هدف از زندگی انسان لذت ،قدرت اسفااده از مفااع
مزایا طبی ی ماد استد این موارد در اقع تمرکز هر دنیا را در دیدگاه ننان نشان میدهد؛ اما
ازمن ر اسالمی دنیا مزرع نخرت است ( اثق غزنو )0۹94 ،د
درصورتی ک افراد در یف سازمان ه عالم نخرت توع کنناد ،موعات مایگاردد هاا ترسایم
هدف در چارچوو اصو اخالقی ایمانی در سازمان ،پذیرا نرا دیگران هاشند از ت صت
عمود د ر هاشندد چنین سازمانی هاا خلرپاذیر خردمندانا  ،ان لاافپاذیر

ر ویا ناون ر ،

خالقیت را در خود پر رش میدهد (نادر )0۹9۱ ،د
 )۲مدیریت و رهبری
هراساس پژ هش انجامشاده عاماق هاا فضاائق ،اعفمااعی ،ایماان ،انگیازش ،فضاا م ناو ،
خالقیت ،فرهنگی ،ساخفار  ،محفوایی رهبر هر م نویت سازمانی (اگرچ ها درعات مفااا ت)
مؤثر هوده ه من ور پیادهساز نن مهمناد ا لویاتهناد ننهاا ف اط ها سابت درك هیشافر
شناخت عوامق تأثیرگذارتر استد رهبر ها هیشفرین قدرت ناوذ کمفرین اهسفگی ه عنوان عامق
کوید مؤثر هر م نویت سازمانی شناخف شده استد هر این اساس رهباران مادیران هایاد هیشافرین
توع را ه عوامق دیگر ک در سلوح ه د قرارگرفف اند ،داشف هاشند (ن و

همکارن)0۹90 ،د

در هحث مدیریت رهبر ک یکی از مهمتارین اه ااد در ساازمان مایهاشاد ،مایتاوان یاف
دسف هند ارائ نمود تا ملالت را هراساس نن ملرح کردد این دسف هند عبارت است از:
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یژگیها شیصی مدیر رهبر



ظایف مدیر در راهل ها نیر ها



ظایف مدیر در راهل ها سازمان

 لغزشگاهها موانع
در ادام ه هر کدام از این دسف هند ها پرداخف خواهد شدد
الف) ویژگیهای شخصی مدیر و رهبر

ها مراع ه نیات ر ایاات اماور ن یار خالفات ،زارت ،فرمانادار  ،هرگونا مسائولیت
اعفماعی وکومفی ،هم

هم در لسان ن ق امانت خوانده شدهاند وفی ه ن ر هرخی از ماسرین،

نگاه موعود در نیات  ۵9 ۵۱سوره نساء را از عناصر محور تمدن اساالمی اسااس وکومات
اسالمی م رفی کردهاند (عواد نموی)0۹۱9 ،د
امانتپنداشفن مسئولیت ها اعفماعی اصوی است ک از کالنترین مدیریت اعفمااعی شار ع
شده تا خردترین سلوح مسئولیتها اعفماعی گسفرش مییاهد درنفیج  ،از ایان مسایر اسات
ک سازمان ها عام اسالمی ن ام خواهند یافت مدیریت عام ا اساالمی ها ساامان درنماده
مسیر صحیح خویش را طی خواهد کردد وضرت عوی(عوی السالم) ضمن هیان فوسا تشریع هسایار از
اوکام الهی میفرمایند« :خدا ددد امانت را هرا سازمانیاففن اماور امات فرماانهاردار از اماام را
هرا هزرگداشت م ام رهبر

اعت کرد»د

ها هررسی نیات قرنن می توان گات ماهوم امانات در قارنن هاا سا ماهاوم اساسای دیگار نیاز
پیوند عمیق داردد این س ماهوم عبارتنداز :رومت ،عوم عد

همانطور ک از نیاات ساوره

یوسف مشیص گشت ،ماهوم رومت نیز خاود ها د صاات وااف هاودن ناصاحهاودن ت سایم
می شود شاید هفوان گات ظهور صات رومت نسبت ه امانت در شیص امین در قالات ایان د
صف استد عوم ناظر ه ه د شناخفی ،رومت ناظر ه ه د گرایشی عاد نااظر ها ه اد رففاار
شیص امین است؛ در اقع س ماهاوم یادشاده هیاانگر ظیاا شایص اماین در سا سالح داناش،
گرایش رففار است (سوزنيی عوان وی نذر)0۹90 ،د
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امام عوی(عوی السالم) ه هزرگفرین لیقتارین مادیر کشاور اساالمی سااارش مایکناد کا اداره
صحیح عام اساالمی را ت اواگرایی ،عباادت ،هنادگی ،خودسااز

توعا ها امادادها غیبای

خدا ند سازمان دهد ه این موضوع ها ر داشف هاشد ک در اداره عام

هرخاورد هاا مشاکالت

نن تنها نیست انواع هدایتها الهی ا را یار خواهد کردد
در نام وضرت عوی(عوی السالم) ه مالف اشفر نمده است ک «ه مردم نگو ه من فرماان دادناد
من نیز فرمان میدهم ،هاید اطاعت شود ،چ این خاودهزرگهینای د را فاساد دیان را پژمارده
موعت ز ا ن مت هاست اگر ها م ام قدرتی ک دار دچار تکبر یا خودهزرگهینی شد  ،ها
هزرگی وکومت پر ردگار ک هرتر از توست هنگر ،ک تو را از سرکشی نجات میدهد تندر
تو را فر مینشاند ع ق اندیش ات را ه عایگاه اصوی هازمیگرداندد» (هیئت مرکاز گازینش
زارت ههداشت ،درمان نموزش پزشکی)0۹۱۱ ،د
هراساس هیانات م ام م م رهبر در راهل ها ظایف مدیر رهبر در قبا تشکیالت سازمان
موارد زیر را می توان اوصا نمود :پذیرش مسئولیت درصورت داشفن کاایت لیاقت لزم ،کست
نمااادگی ر واای ،م نااو
تاننسااایی ،تکویاافمحااور

اخالقاای ،وراساات از اخااال

صااد نیاات ،پرهیااز از دنیاااطوبی

هاای تااوعهی ها پساات م ااام ،توکااق توعا ها خاادا ،پرهیااز از

خودشیافگی عالق ه سفایششدن ،پرهیز از اسفبداد رأ  ،مسئولیتپذیر

پاسخگویی ،پرهیاز

از شفاو زدگی شجاعت هرگشت از اشفباهات ،سریع دقیق ،اگذار مسئولیت ها دیگاران در
زمان لزم (زارعی)0۹9۵ ،د
هرخی از یژگی ها مدیران ک در مفون اسالمی ه نن اشاره شاده اسات عباارت اسات از هاا
ایمان ،مفیصص ،پرهیزگار  ،صداقت ،شجاعت ،توانمند م فدر ،امین ،نیفنام خاوشسااه ،
اهق تغافق غاوت ممد ح ،تواضع ،غیرت دینی ،اهمیتدادن ه ش ائر اسالمی ،ارتبااط هاا ماردم،
عدالت مسئولیتپذیر  ،ساکتنبودن در هراهر خالف ،طارد چاپووساان ،صایانت ازهیاتالماا
(وسینزاده)0۹۱7 ،د
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ب) وظایف مدیر در رابطه با نیروها

هراساس هیانات م ام م م رهبر در راهل ها ظایف مدیر رهبر در قبا تشکیالت سازمان
موارد زیر را می توان اوصا نمود :ت ویت ایماان در مجموعا  ،پشافیبانی م ناو

ارت اا عومای ا

ایمانی نیر ها ،سازماندهی ارت ا نیر ها ،انفیاو انفصاو درسات ،تزریاق ر ویا
کار  ،الگوهودن هرا تشکیالت ،منبع نشاط امید در مجموع

عادان

انف ادپذیر (زارعی)0۹9۵ ،د

ج) وظایف مدیر در رابطه با سازمان

هراساس نموزهها اسالمی میتوان اهزارها میفوای را هرا مادیریت ذکار کارد کا ها د
هیر نی ت سیم میشوندد در اهزارها انگیزشی

قسمت کوی اهزارها انگیزشی اهزارها ظاهر

موارد مانند توع ه محبت خدا هر خوق ،ارزش ال خدمت ه خوق خدا مسئولیتپاذیر
در اهزارها ظاهر
شرحصدر نیر

هیر نی ،موارد مانند عوم ،تجره کار گذشفگان ،شور مشورت ،تاکر،
انسانی ملرح هسفند (وسینزاده)0۹۱7 ،د

هراساس هیانات م ام م م رهبر در راهل ها ظایف مدیر رهبر در قبا تشکیالت سازمان
موارد زیر را می توان اوصا نمود :خردگرایی وکمت در کارها ،اصالح ض فها ،ساازماندهای
خوو ،صبر ایسفادگی ،مبارزه هاا فسااد ،ن اارت مسافمر کاق ساازمان ،ههباود  /کارنمادترکردن
تشکیالت ،اسفحکام زیرساختها ،ا لویت سنجی در کارها ،ات ان در کار ،ههبود مسفمر ،توعا ها
کادرساز  ،ت امق ها مشا ران نیبگان رعایت انضباط مالی (زارعی)0۹9۵ ،د
د) لغزشگاهها و موانع

هرخی از لغزشگاه ها موانع هرا مدیران ک در مفون اسالمی ه نن اشاره شده است عباارت
است از عاهطوبی ،سوءظن ،قومگرایای ،تکبار ،دنیااطوبی تاننساایی ،خودشایافگی عالقا ها
سفایششدن (وسینزاده 0۹۱7 ،زارعی)0۹9۵ ،د
هاامچنااین لغاازشگاااههااایی در امااور اقفصاااد هاارا یااف ماادیر عااود دارد کا عبارتنااد از
اخفصااا

دادن امااوا عمااومی ه ا خااود ،هااذ

هیشااش ،ضاارر ه ا هیااتالمااا  ،مااا د ساافی

ثر تاند ز  ،هرهمزدن میزان مالی ،تأمین هودعا از راههاا غیرمشار ع (مادیریت ساازمان از
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دیدگاه قرنن نهجالبالغ )0۹۱۱ ،د
 )3فضا و محیط
در سازمان ها مف هد ،ه ُد ناموموس م نو سازمان در ا لویت قرار دارد سازمان ها نگاهی
هوندمدت ه سو اهداف عالی توس فرهنگ م نویت گام هرمیداردد ه دلیق همسویی اهداف
سازمانی ها فلرت انسانی ،کارکنان کمفر دچار ازخودهیگانگی میشوند (نادر )0۹9۱ ،د
هراساس پژ هشها انجامشده می توان دریافت کا در ر یکارد غرهاای هاارخالف ر یکاارد
اساالمی ،ها راهل انسان ها خالق هسفیهیش توع نشاده ننيا کا در م نویات محایط کاار
لحاظ شده اسات ،ایجاد م نا نوعی اوساس ال در راهل انسان ها خود در نی یا هسافی پیراماون
خود استد هار این اساس ،ایجاد م نویت در محیط کار از نگاه غرو ،هراساس دیدگاه محد د
تاافه ااد

ماااد نناااان ها انسااان نساابت ها ر یکاارد اسااالمی از ساالوح اه اااد محااد دتر

سلحیتر هرخوردار میهاشد (تركزاده راضی)0۹9۶ ،د
در پژ هشای سااازمان مف ااالی اساالمی ،ها عهاات قرارگارففن در م اارض فضاایوت سااازمانی
نراسف شدن کارکنان ه رففارها محبتنمیز دینی ه اسال ساازمان شااداو ماورد هررسای قارار
گرفف استد در این پژ هش پیشنهاد شده است ک مدیران ه رففارها محبتنمیاز دینای نراساف
هاشند تا ه ارت ا رففار اعضا انگیزه ننها منجار شاده ایجااد اوسااس مثبات را در ساازمان
ایجاد نماید تا عو فضیوتمأهان ساازمان نشااط ساازمانی ها شاکقگیار هیشافر ساازمان مف االی
هینجامد (غاار

قنبر )0۹97 ،د

 )0ساختار سازمانی و منابع انسانی
ساخفار سازمانی مناهع انسانی در یف سازمان از ارکان هسایار مهام ها شامار ماینیاد کا در
تصویر تمدنی سازمان نیز هاید ه نن پرداختد هر این اساس موارد میفوای از پژ هشهاا اسافیرا
شده است ک در ادام ه ننها اشاره شده استد
ایمان ه غیت ،موعت میشود کنفر در نی انسانها در ساازمان ها واداکثر هرساد نیااز ها
کنفار هیر نای هساایار کااهش یاهادد افااراد هاایماان ،ضاامن اعف ااد ها کمااا  ،عام یات ،مان یاات

88

تصویر سازمان مطلوب در تمدن نوین اسالمی

هوشمند اراده واکم هر سیسفم عالم هسفی ،ه صبر اسف امت در تمامی مراتت نن رغبت دارند،
در هراهر هر عموی ک ننرا خالف اراده واکم هر عالم هسفی میدانند ،م ا مت مایکننادد اعضاا
این سازمان تمام همت خود را عهت خدمت ه خوق هذ میکنندد دیگرخواهی ،انسان هدفمناد را
از کما

رشد هاز نمیدارد؛ هوک سیر ه سو کما را تسریع میکند (نادر )0۹9۱ ،د

مؤلا ها اخال ورف ا در سازمان هراساس نموزه ها دینای عباتناد از اوسااس مسائولیت،
ارزیاهی نامحسوس ،خوشخو ی نرمخویی ،پرهیز از د هارهکار  ،انضباط کاار  ،نزاداندیشای،
خودکنفرلی خودارزیااهی ،تکاریم ارهااو رعاوع ،ها موقاع پرداخاتکاردن دسافمزد ،نکاوهش
راناتخااوار  ،رازدار  ،راسافی راساافگویی ،اخاال
گذشت ،سیا ت ،امانتدار  ،میان ر

 ،عدالت ،گرهگشایی از کار مردم ،خیرخواهی تاالش،

شکر سپاس ،شاافیت ،اسف ال رأ  ،اعفدا
(محمد

در عمااق ،نکاوهش اوفکااار ،هیشااش

میانا ر

 ،فاادار  ،ووام هردهاار

تواضاع

گق رد )0۹9۱ ،د

در هیانات م ام م م رهبر نیز مؤلا ها میفوای هرا اعضا سازمان تشکیالت
ک در قبا سازمان هرعهده ننهاست ،عود دارند؛ ماوارد از قبیاق پایبناد
نموزه ها اسالمی ،افزایش خواو

ظایای

ت ویات اصاو

ت اوا ،پرهیاز از دنیااطوبی عادم تضا یف مادیر (زارعای،

)0۹9۵د
 )۵فرهنگ سازمانی
ه عنوان یکی از مهمترین مؤلا ها فرهنگ سازمان ملووو ،می توان ه م نویت اشااره کاردد
م نویت ،سپاس همیشگی در هراهر ن متها هیشمار خدا ند ،ورکت همراه ها هیم امید در مسیر
رضایت ا در هم شئون فرد

اعفماعی استد م نویت عبارت است از اوساس در نی ،قادرت

ر وانی یا سرشارهودن از و ی ت زندگی ه گون ا ک انسان اوساس کند س فی هاطنی ه پهنا
هسفی داردد م نویت هیشی عداییناپذیر از اخال
ساازمان ها عناوان اوسااس کاار خاا

ارزشها انسانی اساتد م نویات در کاار

هارا انارژ دادن ها افاراد عهات انجاام دقیاق کارهاا

درن رگرفف میشودد م مولً م نویت در کار را میتوان ها س مؤلا شناسایی کرد ک عبارتنداز:
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0د کار م نادار (سلح فرد ) :لذتهردن انرژ گرففن از کار اوساس هدف در نن؛
۱د اوساس همبسفگی (سلح گر هی) :اوساس پیوناد هاا همکااران ،پشافیبانی از همادیگر
داشفن هدف مشفرك
۹د همسویی ها ارزشها (سلح سازمانی) :پیوند ها اهداف ساازمان ،پیوناد هاا ارزشهاا نن
مالو

سازمان نسبت ه کارکنان (کاظمی)0۹9۵ ،د

م نویت در سلح فرد  ،تالش هرا یاففن م نا هدف در زندگی کار ؛ در سلح گر های،
ارتباط قو هین همکاران تمام کسانی ک ه نحو در کار مشارکت دارند در سلح سازمانی،
هماهنگی هین اعف ادات ها رها اصوی ارزشها سازمان استد م نویت در اقع نوعی نگاهی
در نی اوساس ارتباط هین خود عهان اطراف میهاشدد در ت ریای دیگر ،م نویات را شا ور
خودنگاهی ذاتی انسانها دانسف ک هرخاساف از ارزشهاا ها رهاا مشایص ازقباق ت یاینشاده
استد م نویت عنب ا از عود یف انسان است ک ه ا انسانیت میدهد ،ها ساخفارها مهم فارد
در ارتباط است ،ه ا هرا م اهو ها مسائق دشوار ها زندگی کمف میکند هالترین سلح
رشد را در زمین هایی همچون شناخت ،اخال

هیجاان در هاین افاراد ایجااد مایکناد (ماؤمنی

شهباز راد)0۹90 ،د
م نویت را می توان در س ووزه م نویت سالمفی ،م نویت خودپایشی نیر ها م نویات
توفی ات الهی مورد هحث هررسی قراردادد
الف) معنویت و سالمتی :از ا لین شر ط عمق موفاق نیر هاا ساازمان ،ساالمفی عسامی
ر وی ننها است ه طور ک از هیمار ها ر انی یا عسمی رنج نبرند وواس همتشاان هار
انجام ظایف خود مفمرکز هوده ،عموکرد موفق عالی ازن ر تاکار ،خواق خاو رففاار داشاف
هاشندد سالمت عسم عان هسفگی زیاد ه ایمان (مهمترین مشیص انسان م نو ) داردد م صود
این است ک ها عود ایمان محر میتها انساان را از پاا درنماین رد ،هوکا ت ااد

انگیازه ا را

محاوظ نگ میدارد (ملهر )0۹9۶ ،د
ب) معنویت و خود پایشی نیروها :دمیدن ر ح م نویت در در ن سازمان ها تشویق کارکنان

80

تصویر سازمان مطلوب در تمدن نوین اسالمی

ه اعما خیر سا ی در مف اعدسااخفن نناان در وسان انجاام مسائولیفی کا ها عهاده دارناد ،هاا
توع کردن ه ن ارتی ک خدا ند هر رففار نیّات ننان ها طاور مادا م اعماا مایدارد ،مایتواناد
کمف هسیار هرا عووگیر از هدررففن نیر ها انساانی ساازمان ها انگیازههاا گونااگون
غیرمشر ع هاشد (افج ا )0۹77 ،؛ چراک ه هیاان صاریح قارنن «خادا چشامهاا خاائن اسارار
د ها ناپاك را میشناسد» (مؤمنون)09 ،د
ج) معنویت و توفیقات الهی :افازایش م نویات ایماان الهای ،مایتواناد اثارات هرکاات
هسیار در سازمانب همراه داشف هاشد؛ اما مسوماً مهمترین اثر اهمیت نن ،کست رضا الهای در
اعفماعی درنفیج س ادت اخر

تمام امور فرد

هاعث میشود ر وی خدمت کاردن ارت ایاففا

همچنین توفیاق الهای
کارکنان خواهد هودد 

انجاام ظاایف محولا مافیرانا صاورت پاذیرد

(کاظمی)0۹9۵ ،د
همچنین ها توس ساز کار امره م ر ف نهی از منکر ،زمینا ن اد ساازنده مسافمر ساازمان

فراهم می نیدد این سازمان نسبت ه فرهنگ تووید وساس است در مفن نن از ر ا شارك
ناا

م اهر ننها اعفنااو مایشاودد ایان ساازمان هاا نسابت ها خلاا وسااس هسافند سیسافم

پاسخگویی وساورسی صریح دقی ی دارند (نادر )0۹9۱ ،د
در هررساای راهل ا هااین اخااال کااار اسااالمی ت هااد سااازمانی مح ااان (نازلیاااا۱449 ،1؛
الکیالنای۱404،2؛ هار ن همکاران )3۱40۱ ،نشاان دادناد کا راهلا مثباات م نااادار میااان
اخاال کاار اسالمی ت هد سازمانی عود داردد ایان هادین م نای اسات کا مایتاوان انف ااار
داشات تاا هاا افزایش اخال کار ِ اسالمی در سازمانها ،میاازان ت هااد سااازمانی افاراد افاازایش
یاهد (اسد

شیرزاد)0۹90 ،د

در هیانات م ام م م رهبر نیز مؤلا ها میفوای در راهل ها فرهنگ سازمانی شاخصها

1. Nazliyah
2. Al Kilani
3. Haroon
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یف سازمان تشکیالت موفق ارائ شده است؛ موارد ازقبیق ن م ساازمانی ،1ر ویا

فرهناگ

عهاد  ،2اعف اد ه عده ها الهی ،وا هافت ان الهی ،مشیصکردن اهاداف گامنکاردن نن،
داشفن هرنام اصولی ،عمومی کالن ،قانونمدار  ،عریانداشفن

ر د نیر ها عدید ها انگیزه،

توع ه اشفراكها ه عا اخفالف سوی هاا ،ان لاافپاذیر  ،پرهیاز از تحجار ،پرهیاز از ماواز
کار  ،داشفن همت هوند پرهیز از راوتطوبی مدیر (زارعی)0۹9۵ ،د
همچنین در پژ هشی ،مح ان مؤلا ها م نویت از دیدگاه م ام م م رهبر را در دسف ها

لیتمدار  ،هصیرت ،فرهنگ شهادت ،اقام وق ،عدلتمحور  ،دیندار  ،اخال

در عماق

سادهزیسفی دسف هند کردهاند (ثنایی خوجی)0۹9۱ ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
یکی از موضوعات مهم در تمدن ناوین اساالمی ،ساازمان ملواوو

یژگایهاا نن اساتد

دلیق ع وی ن وی زیاد در اهمیت ساازمان تشاکیالت ذکار شاده اسات کا ها عناوان نمونا
میتوان ه هیشی از هیانات م ام م م رهبر (مدظو ال الی) در این راهل اشاره کرد« :تشکیالت یکی از
فرائض هر گر ه مردمی است ک یف هدفی را دنبا میکنندد تشکیالت ی نی ن ام ،ی نای ت سایم
ظایف ،ی نی ارتباط اتصا

زنجیره ا کارکردن؛ این م نا تشکیالت استد این چیز است

ک ن ف ط هد نیست ،هوک یف چیز خوو هوک یف چیز ضر ر استد هی کار در دنیا هد ن
تشکیالت پیش نمی ر دد ان الو اسالمی ایران هم هد ن تشکیالت پیش نرفت پیر ز نشد»3د
هامچناین اسافااده از ر ش

در این پژ هش مح ق ها اسفااده از ر شهاا مار ر هار ادهیاات
کیای تحویق گافمان تحویق اسناد ،ه هررسی عماعهناد منااهع میفواف هیاناات م اام م ام
رهبر (مدظو ال الی) پرداخف استد هرا رسیدن ها تمادن ناوین اساالمی در تمادن ناوین اساالمی،
۱۶۲۱/۱۲/۱4 .۱
۱۶۳۷/۱۱/۱4 .۷
 ۱۶۳۱/۱۱/۷۲ .۶مصاحبه با روزنامه اطالعات
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نموزهها اسالمی پای

اساس تمام ووزهها هوده داشفن تصویر درست از ووزهها میفوف،

یف امر لزم ه من ور طی صحیح این مسیر خواهد هودد مراع ه نیات سیره اهق هیت ه عناوان
م دنی غنی سرشار از م ارف در ترسایم ایان تصاا یر امار ضار ر

اعات اساتد در ایان

پژ هش ها مراع ه مناهع میفوف عومی هیانات م ام م م رهبار در واوزه ساازمان ملواوو،
س ی شده است تا تصویر از این ووزه در تمدن نوین اسالمی در اه اد پنجگان پیشنهاد هادف
چشمانداز ،ساخفار سازمانی مناهع انسانی ،مدیریت رهبر  ،فضا محیط فرهنگ سازمانی،
ارائ شودد
در انفها هرا ههبود پژ هش واضر پیشنهاد میشود چارچوو پیشنهاد ارائا شاده هارا هیاان
تصویر سازمان ملووو مؤلا ها نن ها اسفااده از ر شها میفوای مانند پنق خبرگان یا دلای،
اعفبارسنجی هراساس نن یف هرنام کالن هرا رسیدن ه سازمان ملووو ارائ گردد ه عناوان
یف مبنا ،عهتدهی ملووهی در سیاستگذار ها در زمین ها موردنیاز درن رگرفف شودد

منابع
اسدی ،محسن و شیرزاد ،مهران ( ،)۱۶۱۱نقش اخالق کاری اسالمی در فرهنگ و تعهد سازمانی ،دوفصل نامله
علمی ل تخصصی اسالم و مدیریت.)۷( ۱ ،
اسکات ،دبلیو ریچارد ( ،)۱۶۳۲سازمانها :سیستمهای عقالیی ،طبیعی و باز ،ترجمه حسلن میرزایلیاهرنجلانی،
تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
افجهای ،سیدعلیاکبر ( ،)۱۶۲۲مدیریت اسالمی ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران.
افض آبادی ،محمدحسین ( ،)۱4۱۱اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ،انتشارات مدرسان شریف ،تهران.
بنیاد توسعه فردا ( ،)۱۶۱۷روشهای آیندهنگاری تکنولوژی ،ترجمه گروه آیندهاندیشی بنیاد توسعه فردا ،تهران.
ترک زاده ،جعفر و راضی ،الهام ( ،)۱۶۱۳تأملی بر معنویت محیط کااری ازمنظار رویکارد اساالمی و غربای،
کاربرد در رفتار سازمانی ،دوفصلنامه علمی ل تخصصی اسالم و مدیریت.)۱۱( ،
ثقفی ،عللی ( ،)۱۶۱۷تمدن بینالملل اسالمی ،فرایند تحقق اهداف اسامی از دیدگاه مقام معظم رهباری ،بنیلاد
فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی ،دفتر هشتم.
ثنایی ،سلیم؛ خلجی ،سارا ( ،)۱۶۱۳مدل معنویت سازمانی از دیدگاه اسالم در سازمان آموزشوپلرورش براسلا
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بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،نشریه علمی مدیریت اسالمی.)۱( ۷۲ ،
جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)۱۶۳۱تسنیم ،نشر اسراء ،جلد  ،۱۱قم.
حسینزاده ،محمدعلی ( ،)۱۶۳۲مدیران و اخالق اسالمی ،چاپ سوم ،انتشارات بوستان کتاب ،قم.
حیدری ،امیرهوشنگ ( ،)۱۶۱۷مبانی و مفاهیم آیندهپژوهی ،فص نامه علمی ل ترویجی ترویج علم.
خزایی ،سعید؛ محمودزاده ،امیر ( ،)۱۶۱۷آیندهپژوهی ،اصفهان ،پار

ضیاء.

زارعی ،محمود ( ،)۱۶۱۱کار باید تشکیالتی باشد ،انتشارات شهید کاظمی ،تهران.
سرلک ،محمدعلی؛ ویسه ،سیدمهدی؛ پوراشرف ،یاساناهلل؛ مهلدیزاده ،حسلین ( ،)۱۶۱۱طراحای مادل ساازمان
معنویتگرا در آموزش عالی ایران ،پژوهشهای مدیریت عمومی.)۱۳( ۱ ،
سعدآبادی ،علیاصغر ( ،)۱۶۱۶تبیین انگاره سازمان تقوامحور ازمنظر اساالم ،دوفصل نامله علملی ل تخصصلی
اسالم و مدیریت.)۳( ،
سوزنچی ،حسین؛ جوانعلی آذر؛ مرتضی ( ،)۱۶۱4تبیین نگاه اسالم به سازمان در پرتو اساتعاره امانات ،نشلریه
اندیشه مدیریت راهبردی.)۱(۱۱ ،
شکرانی ،رضا؛ مطیع ،مهدی؛ صادقزادگان ،هدی ( ،)۱۶۱۱بررسی گفتمان کاوی و چگاونگی کاربسات آن در
مطالعات قرآنی ،دوفص نامه عیار پژوهش در علوم انسانی (پژوهش سابق).)۱(۶ ،
صالحیساداتی ،زهرا؛ حقشنا

گرگابی؛ محملد ( ،)۱۶۱۱گسترش معنویت سازمانی و فرهنگ دلبستگی به کار

در بستر تمدنسازی ایران اسالمی ،دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشلرفت،
تهران.
عابدیجعفر ،حسن؛ رستگار ،عبا علی( ،)۱۶۳۳ظهور معنویت در سازمانها ،مفاهیم ،تعاریف ،پیشفرضها و
مدل مفهومی ،فص نامه علوم و مدیریت اسالمی.)۱( ۷ ،
عطایی ،مجتبی ( ،)۱۶۱۳چشم انداز مشترک تصویری از آینده مطلوب سازمان ،دوماهنامه مهندسی مدیریت۱۱ ،
( ،)۲۱رشت.
عقیلی ،وحید؛ لطفیحقیقت ،امیر ( ،)۱۶۳۱کاربرد روش تحلیل گفتمان در علوم رفتاری.
غفاری ،رحمان؛ قنبری ،مژگلان ( ،)۱۶۱۲سیمای سازمان اسالمی متعالی در پرتاو ف ایلت ساازمانی و رفتاار
محبتآمیز دینی ،کهنالگوی سازمان شاداب ،فص نامه علمی ل پژوهشی مدیریت اسالمی.)۶( ۷۳ ،
کاظمی ،سعید ( ،)۱۶۱۱معنویت و ف یلت در سازمان ،دومین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسلانی
در ایران ،مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر ،تهران.
محمدی ،مسلم؛ گ وردی ،مهدی ( ،)۱۶۱۷مؤلفههای اخالق حرفهای در سازمان با الگوگرفتن از مبانی دینای،
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دوفص نامه علمی تخصصی اسالم و مدیریت.)۶( ۷ ،
مطهری ،مرتضی ( ،)۱۶۱۳بیست گفتار ،انتشارات صدرا ،تهران.
مؤمنی ،خدامراد؛ شهبازیراد ،افسانه ( ،)۱۶۱۱رابطه معنویت ،تاابآوری و راهبردهاای مقابلاه ای باا کیفیات
زندگی دانشجویان ،مجله علوم رفتاری.)۷( ۳ ،
میرزایی ،اهرنجانی؛ مقیمی ،سیدمحمد ( ،.)۱۶۳۷ارائه الگوی مطلوب سازمانی بارای ساازمانهاای غیردولتای
ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی ،نشریه دانش مدیریت.)۳۷( ،
نادری ،امیر ( ،)۱۶۱۳الگوی سازمان متدین ناجا ،الزمه تحقق دولت اسالمی ،نشریه بصیرت و تربیت اسالمی.
نبوی ،محمدحسن ( ،)۱۶۱۳مدیریت اسالمی ،انتشارات بوستان کتاب ،قم.
نبیپور ،ایرج ( ،)۱۶۱۱آیندهنگاری فناوری ،بوشهر ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر.
نقوی ،سیدعلی؛ اسعدی ،میرمحمد؛ میرغفوری ،سلیدحبیباهلل ( ،)۱۶۱۶بررسای و شناساایی عوامال ماؤثر بار
معنویت سازمانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد :رویکرد اسالمی ،فص نامه اخالق پزشکی.)۶۱( ۳ ،
نقوی ،سیدعلی؛ اسعدی ،میرمحمد؛ میرغفوری ،سیدحبیباهلل ( ،)۱۶۱4شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بار
معنویت سازمانی (مطالعه موردی اداره کل تربیت بدنی استان یزد) ،نشریه مدیریت ورزشی.)۱( ۲ ،
هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشلکی ( ،)۱۶۳۳مدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و
نهجالبالغه.
واثق غزنوی ،قادرعلی ( ،)۱۶۱۱جایگاه انسانشناسی در سازمان و مدیریت از دیدگاه اساالم و غارب ،نشلریه
اسالم و پژوهشهای مدیریتی.)۷( ۱ ،
https://farsi.khamenei.ir/
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The Image of Desirable Organization in New Islamic
Civilization
Omid Voghoufi , Behnam Eftari 
Abstract
One of the important issues in new Islamic civilization is the desired
organization and its characteristics. There are many rational and narrative reasons
for the importance of organization and formations, for example, we can refer to a
part of the Supreme Leader's speeches in this regard: "Formations is one of the
duties of any group of people who pursue a goal. Formations means order, it means
division of tasks, it means communication and chain of work; This is the meaning of
Formations. This is not just a bad thing, but a good thing and a necessary thing.
Nothing in the world goes without Formations. "The Islamic Revolution of Iran did
not proceed without Formations and did not win." The method used in this research
is literature review and also the use of qualitative methods of discourse analysis and
document analysis. In order to reach the new Islamic civilization and in the new
Islamic civilization, Islamic teachings are the basis of all fields and having a correct
picture of different fields will be a necessary thing in order to follow this path
correctly. Reference to the verses and manners of the Ahl al-Bayt as a mineral rich
and rich in knowledge in drawing these images is necessary and obligatory. By
referring to various scientific sources and statements of the Supreme Leader in the
field of desirable organization, an attempt has been made to give an image of this
field in the new Islamic civilization in five proposed dimensions, purpose and
perspective, organizational structure and human resources, management and
leadership, provide space, environment and organizational culture.
Keywords: Organization, Management, Human resources, Islamic civilization,
Desirable organization
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