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 چکیده
 در و کنندمی ترسیم را خود های استراتژی انسانی، و الهی های ارزش مدد به اسالمی مدیران

 ۀمطالع. هستند اسالمی عملکرد مدیران ۀدهند جهت انسانی، و الهی های ارزش حقیقت،
 به استناد با بنیاد داده ۀنظری رویکرد بر مبتنی مدیریتی، های مؤلفه واکاوی هدف با حاضر

 روش از و کیفی پژوهش، رویکرد. پذیرفت صورت تطبیقی روش به توبه ۀسور 128 ۀآی
 متخصصان از نفر 12 با کیفی، های داده گردآوری برای. است شده  استفاده بنیاد داده ۀنظری

 صورت به گیرینمونه. پذیرفت صورت مدیریت مصاحبه دانش به آشنا روحانیون و مدیریت
 از استفاده با پژوهشگر که یافت ادامه جایی تا گیری نمونه روش. پذیرفت انجام هدفمند
 حاصل نتایج از هاستفاد با. رسید نظری اشباع به نمونه اعضای با ساختاریافته نیمه مصاحبۀ

 های مصاحبه محتوای تحلیل و  تجزیه و پژوهش پیشینۀ و نظری مبانی بررسی از
 128 ۀآی توبه، ۀسور مدیریت های مؤلفه بر تأکید با اسالمی مدیریت نشانگان گرفته، انجام

 مدل ،انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری مرحله سه طی و شده شناسایی 
 علی، شرایط اصلی ۀمقول (6) قالب در توبه ۀسور از 128 ۀآی بر تأکید با میاسال مدیریت

 باشد، مردم جنس از مدیر) :شامل اصلی ۀمقول (5شامل): قرآنی مدیریت) محوری پدیدۀ
 به نسبت مدیر باشد، حریص مردم به خدمت برای شود، مدیر حتانار مردم حتیانار از مدیر

 ،(باشد رحیم رجوع ارباب و همکاران به نسبت رمدی داشته باشد، رحمت مردم ۀهم
 جهت قرآنی، مدیریت مدل پیامدهای و گر مداخله شرایط ای، واسطه شرایط راهبردها،

 .گردید  ارائه هاسازمان در برداری بهره
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 . مقدمه1

ن، از جمله مدیریت، دارای برنامه بوده و امور زندگی انسا ۀدین اسالم برای هم
تمام نیازها برای رشد، بالندگی و تکامل انسان است. امروزه یکی از مشکالت  ۀکنند یانب

اساسی، که مدیران کسب و کارها و نظام اداری کشور را با چالش مواجه کرده، نبود 
ز مبانی شرع های اقتباس شده اتوجه کافی به اجرای دقیق اصول و موازین و ارزش

قرآن کریم  .[6مقدس و آیات و روایات اسالمی در مدیریت و مدیریت منابع انسانی است]
 ۀرویکردهای مدیریتی بوده و دارای مفاهیمی در زمین ۀمعتبرترین منبع برای مطالع

برای آبادانی، آسایش،  گذاری شناخت انسان، شناخت اجتماع، اصول سازماندهی و هدف
روابط و مناظرات مؤثر و سازنده برای انجام  ۀنوی و نیز شبکپیشرفت علمی و مع

رفتارهای معطوف به اهداف متعالی است. امروزه نه تنها تفسیر مدیریتی قرآن کریم 
ممکن و جایز شمرده شده، بلکه یک امر الزم و ضروری است تا بتوان از مفاهیم و 

در قرآن کریم به سبب  .[19] ای روشمند استفاده نموددستورات مدیریتی آن به شیوه
مدیریت از رهبر و مدیر بسیار سخن به میان آمده است و در این زمینه  اهمیت موضوع

سعادت هدایت  که به نیکی و "رهبری خیر"است: از دو نوع مدیریت و رهبری یاد شده 
که  "رهبری شر"(؛ و نَُّورِال یاللََّهُ وَلِيَُّ الََّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَُّلُمَاتِ إِلَکند )می

وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ) کشانندپیروان خود را به گمراهی و نابودی می
از . [257]البقره:  (الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ ییُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَ
مدیریت نقش اول را در تغییر و تحوالت اجتماعی به عهده روایات،  دیدگاه قرآن کریم و

به اهلش واگذار شود؛  بدین روی، از منظر قرآن کریم، مدیریت امانتی است که باید ؛دارد
شوند یا خداوند طور مستقیم، از طرف خداوند حکیم معرفی می پس مدیران، به

ني رفتاري است برگرفته از مدیریت دی .[18] نمایدبیان می ها راهای انتخاب آن مالک
هایي )آیات قرآني( که از سوي خداوند متعال بر پیامبر گرامي اسالم)ص( یکسري داده

هاي ها و مجموعههایي را مشخص نموده، تا سازماننازل شده، که براي مدیران ویژگي
و ریزي، سازماندهي، هماهنگي و هدایت، ارزیابي و نظارت، تشویق انساني را با برنامه

مدیر در واقع  .[10اي اداره کنند که تعالي افراد را به ارمغان آورد ]تنبیه به گونه
های  راهنمای کاروان و قافله ساالر مردم در مسیر حرکت به سوی کمال است. او باید راه

کمال را بشناسد و به خطرهای راه واقف باشد و با مدیریتی حکیمانه و همه جانبه، 
ها را به  های آنان مبارزه کند و آننظر بگیرد و با انحرافات و لغزش نیازهای افراد را در
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خود را  ۀتواند جامعمدیریتی شایسته است که می سوی سعادت واقعی سوق دهد.
]اسرا :  «یَومَ نَدعُو کُلَّ أُناسٍ بِاِمَامِهِم» بهشتی نماید. مگر نه این است که در قرآن آمده:

اگر . «خوانیم ای از مردم را با پیشوایان خود، فرا میر روز قیامت هر دسته د»[. 71
پیشوایان، در دنیا خیرخواه و صالح و سعادتمند باشند، پیروان آنان هم طریق سعادت در 

امام به صورت  ۀدر قرآن کلم گیرند، چرا که مردم بر دین حاکمان خود هستند. پیش می
باشد. اما این کلمه در هر  رهبر می منفرد در موارد زیادی به کار رفته است که به معنای

دو جهت هدایت و ضاللت کاربرد دارد. در آیات زیر امام به عنوان هادی برای هدایت 
یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا  ةوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّ» فرماید:می . قرآنباشدبشر به سوی خدا و سعادت می

ما » .[73]انبیاء:  1«عَابِدِینَوَکَانُوا لَنَا  ةوَإِیتَاء الزَّکَا ةامَ الصَّلَاوَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَ
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ » قصص: ۀسور 5 ۀآی ؛«ها را پیشوایان هادی به امر خودمان قرار دادیم...آن
خواهیم بر و می» ؛«الْوَارِثِینَ وَنَجْعَلَهُمُ ةالَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ یعَلَ

 ۀسور 124 ۀآی .«ها را رهبران و وارثان قرار دهیممستضعفین زمین منت بگذاریم و آن
إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن  یوَإِذِ ابْتَلَ» بقره:

را به اموری آزمایش کرد  )ع( و چون خدا ابراهیم»؛ «مِینَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِذُرِّیَّتِی قَالَ الَ
 74 ۀآی؛ ...« دهم می ها برآمد، خدا به او گفته که من ترا رهبر و پیشوا قرار آن ۀو از عهد

أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ  ۀا قُرَّوَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَ» فرقان: ۀسور
گویند: خدایا به ما همسرانی و فرزندانی عطا کن که روشنی و کسانی که می»؛ «إِمَامًا

که در آیات زیر در حالی. «چشم ما باشد و ما را برای پرهیزکاران پیشوا و رهبر قرار ده
-معرفی میکشاند  لمت و آتش میامام را به عنوان رهبری که پیروان خود را به سوی ظ

؛ «لَا یُنصَرُونَ ةیَوْمَ الْقِیَامَ النَّارِ وَ ییَدْعُونَ إِلَ ةوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّ» قصص: ۀسور 41 ۀآی: نماید
 ۀسور 12 ۀآی ...« خوانندها را به سوی آتش میها پیشوایانی که آنو قرار دادیم برای آن»

ها ...پس پیشوایان کفر را بکشید که آن؛ «فسِدونَ وَ لَکِن الَّ یَشعُرُونَاَال اِنَّهُم هُمُ المُ» توبه:
پیامبر اسالم)ص(  .[9] را به عهد و سوگند استواری نیست، باشد که دست بردارند

که هرگاه حاکم فردي را به عنوان مدیر و کارگزار انتخاب کند، در حالی»فرمایند:  می
 )ص( تر از او به کتاب خدا و سنت رسولتر و آگاهداند در جامعۀ اسالمی شایستهمی

امام علی)ع( نیز «. و تمام مسلمانان خیانت کرده است )ص(هست، او به خدا و رسول
در  ،ها به احکام خداوندسزاوارترین افراد براي اداره، تواناترین و داناترین آن»فرمایند: می
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طراحی شده، و با  یبه اهدافیل هر اجتماعی برای ن .[3] تمسائل مربوط به حکومت اس
مربوط به روزگار  ،اداره کردن ۀنیازمند نوعی مدیریت است. اندیش ،توجه به ساختارش

های خود، ناگزیر  معاصر نیست. بلکه از دیرباز، بشر متوجه بود که برای رسیدن به آرمان
آن اهداف  رسیدن به برای ،گیری از تمامی امکانات و رهبری این امکانات باید با بهره

ای بستگی به ساخت فرهنگی آن  رهبری و مدیریت هر جامعه ۀ. شیوقدم برداردمعین 
رو چگونگی مدیریت و همچنین نهادینه کردن اصول مربوط به آن از  جامعه دارد. از این

. مدیریت فرایندی سه بعدی است که ابعاد آن عبارتند [1اهمیت باالیی برخوردار است ]
. یک مدیر توانمند باید این هر سه بعد را داشته باشد، تا بتواند در این از: علم، هنر و فن

قرآن کریم ضرورت مدیریت . [22] عرصه با مشکالت هماوردی کند و پیروزی را دریابد
بشری را به  ۀتا جامع ،دارد های خاصی بیان میها و شیوهرا در موارد گوناگون و با شکل

های قرآنی که حامل سرگذشت عه در داستاناین اصل اساسی متوجه سازد. مطال
-آیهاز  کند. باشد، این معنا را بهتر روشن میتاریخ می ۀپیامبران بزرگ و مردان برجست

 های بسیاری در زمینهای فراوان و آموزشنکته ۀپر شور قرآنی که در بردارند های
لَقَدْ "ر چنین آمده باشد. در تفسیر نوتوبه می ۀسور 128 ۀآی باشد،می مدیریت و رهبری

؛ "وفٌ رَحِیمٌئجَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتَُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَ
همانا رسولی از جنس شما برای )هدایت( شما آمد که فقر و پریشانی و جهل و فالکت 

شما بسیار حریص و به مؤمنان رئوف و آید و بر )آسایش و نجات(  شما بر او سخت می
 یها یک از پیامبران دو نام از نام، بر هیچ)ص( خداوند جز بر پیامبر اسالم .مهربان است

که در این  یتوجه به صفات رهبران آسمان؛ "رَؤُفٌ، رَحِیمٌ"خویش را اطالق نکرده است. 
ف خدا را به بشر و لزوم ، لطیها با صفات دیگر رهبرانِ بشرآن  ۀآیه مطرح است و مقایس

ها هست که: و این مؤید این پیام دهد یگونه رهبران را نشان ماطاعت مطلق از این
 )ص(رسول خدا . 2؛ "مِنْ أَنْفُسِکُمْ" ،برخاسته از میان خود مردم است )ص( خدا رسول.1

ها و  یسختباید در  یرهبران اسالم. 3؛ "عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتَُّمْ"، خوار امت است غم
در هدایت و ارشاد مردم،  )ص( پیامبر خدا. 4د؛ ها با مردم همدل و همراه باشن یگرفتار

، یاز عوامل تأثیر کالم در دیگران، خیرخواه. 5؛ "حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ"، شناسد یسر از پا نم
؛ "ؤُفٌ رَحِیمٌعَزِیزٌ عَلَیْهِ، حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ، رَ" ،و تواضع است یتوقع ی، بی، مهربانیدلسوز

کس، بلکه بر دشمن شدید و تنها بر مؤمنان رئوف و رحیم است، نه بر همه یرهبر اسالم
چنین در  . همچنین در تفسیر نمونه این[15] "بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ" ،غلیظ است
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لَقَدْ "«! پیامبری از خودتان به سوی شما آمد: »توبه آمده است ۀسور 128 ۀمورد آی
اشاره به شدت ارتباط  ،)از خودتان(« مِنْ أَنْفُسِکُمْ» ؛"اءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْج

 )ص(مردم و روح جامعه در شکل پیامبر ای از جان با مردم است، گویی پاره )ص(پیامبر
 )ص(قسمت دیگر از صفات ممتاز پیامبر پس از ذکر این صفت به چهار. ظاهر شده است

ف مردم و جلب احساساتشان اثر عمیق دارد اشاره کرده، نخست که در تحریک عواط
برای او سخت ناراحت کننده  ،هرگونه ناراحتی و زیان و ضرری به شما برسد»گوید:  می

او »دیگر اینکه: . برد های شما رنج میو به شدت از رنج "عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتَُّمْ"، «است
سپس . "حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ" ،ورزد به آن عشق میو « مند است سخت به هدایت شما عالقه

وف و رحیم ئاو نسبت به مؤمنان ر»گوید:  به سومین و چهارمین صفت اشاره کرده، می
 ."بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ"، «است

فرماید: عملکرد می ۀبقره در خصوص قضاوت دربار 249 ۀهمچنین خداوند در آی
پس »، "یبِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّفَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ "

را به یک  ها گفت: خداوند شماکه طالوت، سپاهیان را با خود بیرون برد، به آن یهنگام
کند، پس هر که از آن بنوشد از من نیست و هرکس از آن نخورد از  ینهر آب آزمایش م

ها پس مدیر باید بین نیروهای کارآمد و ناکارآمد خود تفاوتی قائل شود و آن«. من هست
ها را از هم جدا کند، تا بتواند نیروهای غیر مفید را از مجموعه طرد کند، زیرا حضور آن

فرماید: گردد. خداوند در جای دیگری از قرآن میموجب سست شدن سایر نیروها می
 مِنْ بَعْدِ مَا بَیََّنََّاهُ لِلنََّاسِ فِي الْکِتَابِ یتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیَِّنَاتِ وَالْهُدَإِنََّ الََّذِینَ یَکْ"

 عَلَیْهِمْ أَتُوبُ ئِکَإِلََّا الََّذِینَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَیََّنُوا فَأُولَ /یَلْعَنُهُمُ اللََّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللََّاعِنُونَ أُولَئِکَ
کسانی که حقایق هدایت را کتمان کنند مورد لعنت »(، 160)بقره: " الرََّحِیمُ التََّوََّابُ اوَأَنَ

و کارهای خود را اصالح کنند که در این  گیرند، مگر آنکه توبه کنندخداوند قرار می
توان استنباط نمود که لذا می«. پذیر و مهربانمبخشم. زیرا من توبهصورت ایشان را می

سازی رشد و اصالح ن و پاداش نیکوکاران، دو رکن اساسی در زمینهتوبیخ بدکارا
. امام علی )ع( در حدیثی فرمودند که پس خداوند بر [21] ها در سازمان استنادرستی

سوی شما فرستاد و در آنچه  شما لطف کرد و محمد )ص( را رسولی از میان خودتان به
مْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ لَقَدْ جاءَکُ"که از کتابش فرو فرستاد فرمود: 

به یقین، رسولی از خود شما بسویتان »و فرمود:  "حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ
آمد که رنجهای شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، 
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سوی شما، از خود شما بود و کتاب،  شده به   فرستاده رسول«. رئوف و مهربان است
همچنین خداوند متعال در قرآن کریم حکمت، فرائض و سنت را به شما آموخت. 

: ما هیچ شهر "وَمَا کُنَّا ظَالِمِینَ یذِکْرَ /إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ  ۀوَمَا أَهْلَکْنَا مِن قَرْیَ"فرموده است: 
تا متذکر  ،( داشتندی)از پیامبران اله یمگر اینکه انذارکنندگان ،را هالک نکردیم یو دیار

/ الشعراءشوند؛ و ما هرگز ستمکار نبودیم! )که بدون اتمام حجت مجازات کنیم( )
همواره پاداش از ابزار هدایتی مدیر، برای ارتقاء کمیت و کیفیت بازدهی  (.208ـ209

ارگزاران و مدیران از طرق مادی عوامل و عناصر تحت فرمان اوست، هرچند که پاداش ک
یابد، لکن اگر انجام امور از سوی عوامل اجرایی در راستای رضای خدا  و معنوی ظهور می

هللا باشد، پاداش مورد توقع، برای او اخروی است و آنچه که در امور دنیایی  سبیل و فی
وا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِینَ جَاهَدُ" باشد: قابل رؤیت است، سرانجام نیک این افراد می

ها که در راه ما )با خلوص نیت( جهاد کنند، قطعاً ایشان و آن» :"وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ
 (.69/ العنکبوت)« خود هدایت خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران است یها را به راه

تقسیم گردد که تبعیض و با نادیده گرفتن  ،ای در بین عوامل قدرت تشویق باید به گونه
ها در آن دیده نشود که در این صورت، موجب دلسردی  بعضی از خدمات و تالش

أَنْ " دخان: ۀسور 18 ۀبر طبق آی شود و در نهایت، نتایج نامطلوب حاصل خواهد شد. می
باید اعتماد افراد سازمان را به خود  ، مدیران"أَمِینٌ رَسُولٌ لَکُمْ إِنَِّي أَدَُّوا إِلَيََّ عِبَادَ اللََّهِ

از دیگر  ؛[14] گرددپذیری بیشتر میجلب نمایند، زیرا اعتماد متقابل، موجب اطاعت
که در مدیریت  توان به قدرت تخصص اشاره نمود، چرا های مورد لزوم مدیران می قدرت

رسیدن  قدرت تخصص به عنوان یک راه نفوذی مورد قبول است و برای ،الهی و اسالمی
معجزات انبیاء الهی  ۀبارز آن مسئل ۀشود و نمون اهداف و مقاصد موردنظر استفاده می

خوانیم هنگامی که یوسف )ع( از زندان بیرون آمد و یوسف نیز می ۀدر سور. [11است ]
 ۀجهت ادار ،نزد عزیز مصر مقام و تقوایش مشخص شد، از یوسف )ع( درخواست کمک

رد. آن پیامبر پذیرفت و معیار و مالک پذیرش این پست مملکت و پذیرش مسئولیت ک
 [55: یوسف" ]خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنَِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ  یقالَ اجْعَلْنِي عَل" را چنین بیان داشت:

دار های این سرزمین را به من بسپار، چون امانتها و داراییمسئولیت و مدیریت خزینه»
قرآن مجید نه فقط حاوی دستورات عبادی، بنابراین،  [8] «.باشم  می و دانای به کار

کتابی است جامع و کامل  ،است، بلکه مسلمانان معتقدند آن اعتقادی و معارف و امثال
های  باشد، از جمله علوم روز، دستورالعمل که حاوی مسائل مرتبط با علم روز نیز می
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ها، رفتار و روابط  تئوری نظررا به عنوان مثال از نقطهتوان آن مدیریتی است که می
مورد تجزیه و تحلیل و امثال آن  داری و امثالهمسازمانی، دولت، حکومت و حکومت

عوامل مؤثر بر هر جامعه،  نیاز مهمتر یکتوان گفت که یبنابراین می .مطالعه قرار داد
 تواند یم و است یو اسالم یقرآن تیریمد ت،یریشکل مد نیاست. بهتر یو رهبر تیریمد

کار را  طیمح یها از مشکالت و گره یاریبس ت،یریاصول مد یریو به کارگ تیا رعاب
همواره مهمترین  قرآن و سنت ۀسیر توان گفت:. با سیر در آیات باال می[2] دیمرتفع نما

پردازی مدیریت اسالمی استفاده کرد. مدیران توان از آن در نظریهمنبعی است که می
حکومت  ۀآیند ،تواندها میشی کلیدی دارند که بود و نبود آننق ،حکومت ۀارشد در ادار

همچون حضرت  رو تربیت مدیران در الگوییاز این. خوش تغییراتی جدی نمایدرا دست
 تواندمی ،خود در آن زمان به کار برده است المللینحکومت بی ۀبرای ادار ،که علی)ع(

 هاي مدیریت اثربخشاي سبکهویژگی .[12برای حال حاضر نیز راهگشا باشد ]
سازي، توانایی هدایت، نظارت، تشویق، تسهیل در امور، رهبري [عبارتند از: فرهنگ3]

ریزي، صداقت و درستکاري، شجاعت، تعهد، عالقه، تغییر، انسجام و هماهنگی، برنامه
کاري، شفقت و حساسیت. اثربخشی سبک مدیر نیز در گرو اعمال اراده، وجدان

هاي ارتباطی، مهارت هاي ابتکاري حل مسئله، مهارتذیل است: مهارتهاي  مهارت
. [3مدیریت در تعارض، مهارت مذاکره و گفت و شنود، مهارت توسعه و خودآگاهی ]

محوری، حق) اصول وحی ۀبودن آن بر پای بودن مدیریت، متکیسالمی وجه تمایز ا
بیان  (،گراییدامحوری و وحیگرایی، خطلبی، صداقتطلبی، معنویتگرایی، عدالتآخرت

 کیبه کهف  ۀسور 102 ۀ. در آی[16] است (ص) شده توسط خداوند متعال و پیامبر
اشاره  ،بوده است گرشانیانحرافات د یاصل ۀیکه پاکافران ها آن یانحراف فکر ۀنقط

و سرپرست  یمن ول یبندگانم را به جا ،توانند یکافران پنداشتند م ایآ: »دیگو یکرده، م
 ،که معبود واقع شدند یبندگان نیا ایآ؛ "کَفَرُوا نَیأَ فَحَسِبَ الََّذِ" ؟«ود انتخاب کنندخ

دارند که بتوانند از  یزیاز خود چ ،هر قدر مقامشان واال باشد ،و فرشتگان حیهمچون مس
 یحت ؟خدا بود ۀیها هم هرچه داشتند از ناحبه عکس، خود آن ایکنند؟  تیحما گرانید

کردند و  شها فراموشاست که آن یقتیحق نیا !او بودند تیبه هدا ازمندین زیخودشان ن
 ییرایپذ یما جهنم را برا: »دیفرما یم شتریب دیتأک یبرا هیآ انیپا در. در شرک فرو رفتند
می، الگیری تمدن نوین اسشکل ."نُزُلًا نَیإِنََّا أَعْتَدْنا جَهَنََّمَ لِلْکافِرِ" ،«میا کافران آماده کرده

است.  ایرانی -، شکل گیری تمدن نوین اسالمیمیالرگترین آرمان نظام جمهوری اسبز
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م ناب المبتنی بر اس ،شک نیازمند الگوی پیشرفتبال ،برای پیشروی در این مسیر
ضرورت پرداختن به امور لذا . [13محمدی و منطبق بر شرایط بومی کشور هستیم ]

کند تا در  اند، ایجاب می ه بودهمدیریتی که مردم در طول عمر خود با آن مواج
 های آکادمیک کارگیری اصول و معیارها، به صورت غیرارادی و ارادی از روش به

دریغ در اختیار بشر  گیری از امکانات طبیعی که خداوند منان بی در بهره ،)دانشگاهی(
ذهنی های فکری،  . ناگزیر با محدودیتشود قرار داده، برای بهتر زیستن استفاده نمایند

تواند در  و عقلی که بُرد هریک از آنان برای افراد مختلف نیز متغیر است، انسان می
ها و فنون، انتخابی داشته باشد که در عصر خود راهکاری برای  عظیم روش ۀگستر

هایی  مداری و تکیه بر آموزه یند، اخالقادر این فر شمار آید. مطلوب به ۀرسیدن به نتیج
سازد تا دست  انسانی و انسان را فراهم می ۀرشد و بالندگی جامعالهی، مسیر  أبا منش

باشد، در مقابله با  های نامتعارف می هایی که حاصل روش یافتن به نتایج و پیروزی
های پاک و عاری از پلیدی و پلشتی، مذموم باشد و در مخالفت با اصول  مدیریت
های عه و بررسی پیشینه پژوهشبا مطال .[11خواهی قرار گیرد ] اندیشی و عافیت عاقبت

مورد در  ۀدر ایران مطالع رسد تاکنون مطالعه ای در خصوصصورت گرفته، به نظر می
انجام نگرفته است.  توبه، به صورت تخصصی ۀسور 128 ۀواکاوی نشانگان مدیریتی آی

روی، چون امروزه، یکی از مشکالت اساسی که مدیران کسب و کارها و نظام اداری بدین
مواجه کرده، نبود توجه کافی به اجرای دقیق اصول و موازین و   ور را با چالشکش

مدیریت است،  ۀهای منبعث از مبانی شرع مقدس و آیات و روایات اسالمی در حوز ارزش
به دنبال واکاوی و پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مدیریت و جایگاه آن،  نابراین،ب

و سعی  گردد می انجام مدلدر قالب یک توبه،  ۀرسو 128 ۀاحساء نشانگان مدیریتی آی
بر آن است تا از منظر این آیه، به این موضوع بپردازیم پرداخته شود، تا مدیران با 

ها از آن راه جویند. در  عمل، در برخورد با مشکالت و چالش ۀالگوپردازی در عرص
 اند:ههای پژوهش به این شرح مطرح شدراستای دستیابی به این هدف، پرسش

 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر قرآن، آی شرایط علی علٌی در طراحی مدل   .1

 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر قرآن، آی حاکم در طراحی مدل ۀزمین. 2

 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر قرآن، آی گر در طراحی مدلشرایط مداخله. 3

 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر قرآن، آی حی مدلراهبردهای طرا. 4

 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر قرآن، آی پیامدهای طراحی مدل. 5
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 شناسی پژوهش. روش2

 بنیاد است.پردازي دادهنظریه هاي پژوهش کیفي،یکي از مهمترین استراتژي
پژوهشگران، در  است که بسیاري ازهمان عملي  ۀبنیاد نشان دهندپردازي داده نظریه

هاي جدیدي فرضیه ها،ها براي سازگار شدن با دادهدهند؛ آنهنگام مرور گذشته انجام مي
 کردیبا رو فيیپژوهش، پژوهشي ک ۀحاضر از نظر فلسف قیتحق [24دهند ]شکل مي

های مؤلفه نییو تب واکاویبه دنبال از آن جا که چون  ري،یگجهت ي بوده و از نظریاستقرا
شود. از آنجا  مي محسوب اديیباشد، پژوهشي بنمي توبه ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر آی

پژوهش  است. اکتشافي پژوهشي ت،یاز موضوع وجود ندارد، به لحاظ ماه قيیکه درک عم
آشکارسازي دانش  به ازیو ن دیتئوري تأک نیتدو ایدهي چارچوب مفهومي حاضر بر شکل

و به  «ادیبنداده ۀینظر» از استراتژي لذا حوزه دارد، نیدر ا عیمتخصصان موضوضمني 
هدفمند  ريیگها از نوعي نمونهآوري دادهبراي جمع نیهمچن برد.مي بهرهروش تطبیقی 

در پژوهش حاضر  باشند. مي قیشونده، منابع تحقمصاحبه کند و خبرگاناستفاده مي
از روحانیون مجرب و متخصصان موضوعی نفر  12مصاحبه با  قیاز طر ،هاداده یگردآور

 .باشدها به شرح جدول زیر میه است که مشخصات آنشد انجام

 

 .کنندگان در پژوهششناختی مشارکت. توزیع جمعیت1جدول شماره 
 خدمت ۀسابق علمی ۀمرتب جنسیت

 سال 15کمتر از  سال 20بیشتر از  حوزوی مربی استادیار دانشیار زن مرد

7 5 1 6 2 3 9 3 

 

شوندگان صحبت شد تا پژوهش با مصاحبه تیقبل از مصاحبه در مورد اهداف و اهم
شوندگان در دقت را داشته باشند. مصاحبه تینها دهند،یکه ارائه م یاطالعات مورد در
 انیخود را ب اتینظرات و تجرب ،یرسم رغیدوستانه و  کامالً ییفضا در زمان نیا یط

 شد، خوانده هامصاحبه هاییاداشت متن بار چندین ابتدا ها،بهانجام مصاح از بعد کردند.

 شد، بررسی و مرور هامصاحبه متن خط به خط سپس و آید به دست متن از درک کلی تا

استخراج شده،  کلیدیِ مهم و مفاهیم شوند، در نهایت و کلیدی استخراج مهم مفاهیم تا
 استخراج هاداده از ای مدیریت اسالمیهتا نشانگان مؤلفه شدند، سازماندهی و کدگذاری

 و هیتجز از روش ها،مصاحبهمتن های استخراج شده از شوند. برای تجزیه و تحلیل داده
 لیتحل استفاده شد. ی(کدگذار ندایو فر یفیک یمحتوا لیتحل) یفیک یهاداده لیتحل
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ه است. شد تدوین انتخابی،و  محوری، طی سه مرحلۀ کدگذاری باز مدل نیدر ا اطالعات
 کدها ها،مصاحبه سازماندهی متون و مرور از پس باز، کدگذاری ۀمرحل در منظور، به این

های )مؤلفه خاصی هایطبقه در مشابه کدهای ادامه، در و شناسایی اولیه مفاهیم یا
 طبقات، این از هریک برای سپس،. توبه( قرار گرفتند ۀسور 128 ۀاحصاء شده از آی

 در. انتخاب شد مد نظر باشند، ۀطبق آی طبقه، آن کدهای کل نگرنمایا که عناوینی
 اساس، بر مفاهیم و مقوالت سایر و محوری پدیده بین ارتباط محوری، کدگذاری ۀمرحل

 ماهیت اینکه به توجه با که است یادآوری به الزم شد؛ ارائه و مشخص مدل پارادایم
مورد  موضوع خصوص در نکنندگامشارکت دیدگاه دقیق واکاوی پژوهش نیازمند

در  .گرفت انجام دستی به صورت ها،مصاحبه تحلیل کدگذاری و روند است، مطالعه
 اساس، بر کیفی، هایتحلیل از های حاصلیافته بودن معتبر از اطمینان جهت نهایت،

 از نفر 5) اعضا توسط بازبینی روش از ،[22] میلر و توسط کرسول ارائه شده معیارهای
 اصلیِ ۀلدر شش مقو مدیریت اسالمی و در نهایت مدل .شد ندگان( استفادهشومصاحبه

گر و  ای، شرایط مداخله زمینهشرایط  ،پدیدۀ محوری، راهبردها ،علٌی شرایط علی
 گردید.  ارائه تدوین و مدل مدیریت اسالمیپیامدهای 

 
 ها. یافته3

 128 ۀهای مدیریتی آیحاضر که واکاوی نشانگان مؤلفه هدف پژوهشبا در نظر داشتن 
 جیبا توجه به نتاباشد،  می هامدیریت اسالمی در سازمان مدلمنظور ارائۀ   به توبه، ۀسور

مدیریت اسالمی در  مدلانجام شده،  یهامصاحبه یو کدگذار لیتحل و هیحاصل از تجز
 طیشرای، اهزمین طیشرا ،یعل طیشرا ،یمحور ۀدیپد یِاصل ۀدر شش مقولها، سازمان

که در  شده گنجاندهمدل مدیریت اسالمی،  یامدهایراهبردها و پ ،ای()واسطه گراخلهمد
 یاصلۀ دیپد ،یمحور ۀدیپد. شده است ها ارائهمقوله نیهرکدام از ا ل،یتفص ادامه به

مدیر از : یاصل ۀمقول 5شامل  شده، مدل ارائه یمحور ۀدیمطالعه است. پد مورد ندیفرا
نارحتی مردم نارحت شود، مدیر برای خدمت به مردم حریص جنس مردم باشد، مدیر از 
مردم رحمت داشته باشد، مدیر نسبت به همکاران و ارباب  ۀباشد، مدیر نسبت به هم

 رجوع رحیم باشد.
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 . یک نمونه از کد گذاری باز بر اساس بخشی از یک مصاحبه2 ۀجدول شمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توبه(. ۀسور128 ۀ)مدیریت از منظرآی یمحور ۀدیپدمربوط به  ها و کدهای باز : مقوله3 ۀجدول شمار
 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری کدگذاری باز

 پدیده محوری مقوالت اصلی مقوالت فرعی ای از کدهای باز خالصه
 و در حد متعارف دارد؛ زندگی شبیه مردم

 پوشش مدیر شبیه و در حد متعارف است؛  
 ؛استساده زیستی 

   متقی است؛
 پیشه است؛  صداقت
 کند؛   گرایی پرهیز میاشرافی

 شود؛  خودرو ملی سوار می
 پسندد؛  پسندد، برای دیگران نیز میآنچه را برای خود می
 پسندد؛   پسندد، برای دیگران نیز نمیآنچه برای خود نمی

 همدرد مردم است؛  
 همدل مردم است؛  

 مردمی است؛  
 خود برتربینی ندارد؛

 ؛ قلب سلیم دارد

 
 
 
 

مدیر از جنس 
 مردم است  

 «مِنْ أَنْفُسِکُمْ»
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 کد های باز
 دارد؛زندگی شبیه مردم و در حد متعارف  -
 پوشش مدیر شبیه مردم و در حد متعارف است؛  -
 ساده زیستی؛ -
 گرایی؛ پرهیز از اشرافی -
 مردمی است،  -
 پسندد؛پسندد برای دیگران نیز میآنچه را برای خود می -
 پسندد؛ پسندد برای دیگران نیز نمیآنچه برای خود نمی -
 همدرد مردم است؛ -
 همدل مردم است؛  -
 مردمی است  -
 نداردخود برتر بینی  -

به نظر من مدیری از جنس مردم است که زندگیش شبیه به عامۀ مردم باشد، مثل مردم بپوشد، مثل 
مردم ساده زندگی کند، به دنبال اشرافیگری نباشد، مثل مردم سوار بر ماشین شود، برای دیگران هم 

 همچون خود خوب بخواهد و و بدی را برای دیگران نخواهد، درد مردم را متوجه باشد.
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 خو است؛  نرم
 متواضع و فروتن است؛  
 های متضاد است؛  مدیر زبان مشترک گروه

 شنوا دارد؛ گوش
 پندپذیر است؛  

 خاشع است؛  
 منیب است؛  

 گشاده رو است؛  
 گذارد؛  به فرهنگ مردم احترام می

 دهد؛ مدیریت خود قرار می ۀمعنویت را سرلوح
 راستگو است؛  

 دهد؛ به رأی و نظر مردم اهمیت می
 برخورد منصفانه دارد؛  

 پرهیز از مستی ریاست؛  
   ؛خودانگیخته است

   ؛برونگرا است
   ؛حلیمم و بردباری است

 چه به نفع چه به ضرر خویش؛   ،حقگو است
   ؛پذیرد می سخنان حق همکاران را

 بردبار است؛  
 داند؛  نارحتی دیگران را نارحتی خود می

 کاری دارد؛ وجدان
 شود؛ رنج دیگران را متوجه می
 رنج دیگران، رنج اوست؛  

 درونی است؛   ۀتالشگر با اراد
 برد؛  خود پی به نارحتی مردم می

 نظارت قوی دارد؛  
 اشراف شخصیتی دارد؛  

 اشراف شخصی دارد؛ 
 تفکر راهبردی دارد؛ 

 کند؛ بینی میمشکالت مردم را از قبل پیش
 امور در نظر دارد؛  ۀخدا را در هم

 های مؤثر است؛  به دنبال راه حل
 کند؛  عرصه را بر مردم تنگ نمی

 صدر دارد؛   ۀسع
 مدیر برای تسلط بر مشکالت برنامه دارد؛ 

 مدیر به دنبال بالندگی مردم است؛  

 
 
 
 
 
 
 

ــدیر از  مــــــ
نارحتی مـردم  
ــت  ناراحــــــ

   شود می
عَزِیزٌ عَلَیْهِ مـا  »

 «عَنِتَُّمْ
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 پروری است؛  انشینمدیر به دنبال ج
 مردم است؛ تعالی به شخصیتمدیر به دنبال 

 مدیر به دنبال یادگیری در حد استقالل برای خود است؛  
 در حد استقالل برای مردم است؛   مدیر به دنبال یادگیری
   ؛کند می افکار مخالف را تحمل

  ؛کند می ها برخوردبا تخلفات وانحراف
  ؛کند می از اجبار و تحکم پرهیز

  ؛توانایی مذاکره جهت رفع تضادها را دارد
   ؛برخورد مؤثر دارد

 خدمت است؛   ۀدر هر زمان و مکانی آماد
 خادم است نه حاکم؛  
   ؛کند می امور را اولویت بندی

   ؛مراقب و حامی کارکنان است
 رد؛ درایت دا

 بصیرت دارد؛  
   ؛صداقت در گفتار و عمل دارد
  ؛کند می کاریعمل به تکلیف بدون مالحظه

 انداز دارد؛  برای سازمان چشم
 ؛نگاه بلند مدت دارد

   ؛کند می بندی نیازها و تمرکز بر نیازهای اساسیاولویت
 ناپذیر در خدمت است؛  کوش و خستگیسخت

   دهد؛کار مردم را با عشق انجام می
 های آخر است؛  حق مدیریت برای او در اولویت

 هد؛ د انجام می کار با اراده و ایمان قوی
 قبل از دیگران در محل کار حاضر است؛  

 نظم و انضباط را در محل کار مورد اهمیت است؛  
 مدیر به دنبال حل مشکالت است، نه تدوین آمار؛  

 کار فهم و کاردان است؛  
 مدیر نونگرا است؛  

  ؛کند می اری به فضای دوستانه تبدیلفضای ک
  ؛کند اتخاذ می تصمیم به جا و در زمان مناسب

   ؛از دانش روز دنیا و بومی کشور برخوردار است
   ؛گرا استپیگیر تصمیات و نتیجه

 ؛پیگیر امور تا حصول نتیجه ست
   ؛کند می راهبردها را به روز رسانی

  ؛کند می راهبردها بومی سازی
   ؛کند می الت مقاومتدر برابر مشک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــرای  ــدیر بـ مـ
ــه   ــدمت بـ خـ
مردم حـریص  

 است
حَــــــرِیصٌ » 

 «عَلَیْکُمْ



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و سوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش 150

   ؛کند می خودنسردی خود را حفظ
  ؛نگاه بسیجی به کار دارد

   ؛کند می های بومیتأکید بر توانمندی
   ؛ناپذیری استخستگی

  ؛کند می المالدقت در حفظ بیت
   ؛کند می دقت در به کارگیری اموال

   ؛کند می پیگیری امور نظارت بر
   ؛مجری قانون است

   ؛کند می دهها استفااز فرصت
 ؛دهد می رضایت اکثر همکاران را مد نظر قرار

  ؛کند می اسرار همکاران را حفظ
  ؛کند می حقوق را در وقت مقرر پرداخت

  ؛کند می جلوگیری از تضیع حقوق کارکنان
   ؛کند می زیردستان را هدایت و ارشاد

 انعطاف پذیر است؛  
 مدیر عادل است؛  
 کند؛ مدیر احسان می

 مدیر بلند همت است؛
 کند؛ برای حل مشکالت تعامالت محیطی برقرار می

   ؛وفای به عهد دارد
 بینانه است؛  مدیر به دنبال تدوین اهداف واقع

 کند؛ مدیر قدرت را به درستی توزیع می
  کند می به برابری اختیار و مسئولیت توجه
 کند؛  مدیر به پویایی اجتماعی کمک می

   ؛نشاط کاریدارد
 زیرک است؛  

  ؛تسلط بر امور دارد
 ؛مندی داردجرأت درحل مشکالت و اتخاذ تصمیمات

   ؛عیوب همکاران است ۀستارالعیوب و پوشانند
  ؛کند می گویی همکاران اجتناباز غیبت

  ؛کند می اجتناب از دورویی
   ؛از خودگذشتگی دارد

   ؛کند می امر به معروف
   ؛کند می نهی از منکر

   ؛حسن رفتار دارد
  ؛دهد می گرایی را مد نظر قراراصول

  ؛کند می اجتناب از کنایه

 
 
 
 
 
 

مدیر نسبت به 
ــ ــردم  ۀهمـ مـ

 رحمت دارد 
 بِــــالْمُؤْمِنِینَ»

 «رَؤُفٌ 
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 مدیر برای حل مشکالت مردم خطرپذیر است؛  
   ؛در برخوردهای اولیه قضاوت نمی کند

   ؛صراحت لهجه دارد
  ؛کندد می ایجاد آرامش روحی

   ؛ه داردتوان ایجاد انگیز
  ؛کند می ایجاد امنیت روانی

   ؛کند می امیدواری ایجاد ۀروحی
  ؛اعتماد و عالقه به همکاران دارد

 ؛کند می رفع استضعاف و محرومیت
   ؛سازمانی است ۀطالب توسع
   ؛درون سازمانی است ۀطالب توسع

   ؛کند می ایجاد صمیمیت
   ؛شجاع و دلدار است

   ؛اندیشی استژرف
   ؛کند می ارابا زیردستان مد

  ؛کند می کمتر کنترل و بیشتر نظارت
   ؛کند می حقوق کارکنان را رعایت

   ؛کند می روابط متعالی با همکاران برقرار
   ؛کند می جهت یگانگی اهداف تالش

 اندیش است؛عاقبت
 ؛عفو و گذشت دارد

 ؛بزرگورانه دارد پوشی به جاچشم
 ؛کند می کرامت نفس همکاران را رعایت

 ؛بینی داردژرف ۀروحی
 ؛حامی ضعیفان است

 مدیر دانا محور است؛
   ؛گذارد می به ارباب رجوع

 ؛کند می جهت پاسخگویی به نیازهای مردم تالش
هـا را بـرای حـل مشـکالت     هـا و مشـقت  مدیر سختی

 کند؛ تحمل می

  ؛کند می م پرهیزاز اجبار و تحک
 خدمت به مردم است؛   ۀتشن

  ؛دارد می ضابطه ها را بر رابطه ها مقدم
 کند؛ آفرینی میمدیر مزیت

   ؛کند می همکاران را هدفمند
   ؛نیکوکاری است

  ؛کند می همکاران تشویق و تحسین

 
مدیر نسبت به 
ــاران و  همکـــ
ــوع  ــاب رج  ارب

 رحیم است
بِــــالْمُؤْمِنِینَ » 

 «رَحِیمٌ
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 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر آی سش یک: شرایط علّی در طراحی مدلپر

 مطالعه مورد ۀدیپد ۀبه وجود آورند یکه عامل اصل شودیگفته م یطیبه شرا یعلَّ طیشرا
شده و پاسخ  انجام یهامصاحبه حاصل از جینتا لیبا توجه به تحل ن،یبنابرا. [24باشد ]

 ۀمدیریت از منظر آیی اصل ۀپژوهش که مقول نیدر ا یعلَّ طیشرا ،کنندگانمشارکت

انداز و اهداف و چشم نشانگان: دهد، شاملیقرار م ریرا تحت تأث سوري توبه 128
ای های اخالقی و حرفهمأموریت سازمان، عدالت در استخدام، عدالت در ارتقاء، ویژگی

یزه و پویایی سازمانی، دوستی، همدلی، انگمدیران، غنای فرهنگی فضای سازمان، انسان
حمایت مدیران فرادست، تعهد و مسئولیت مدیران، خداپرستی مدیران، ایمان مدیران، 

 .است اخالق مدیران، ایمان به روز جزا

 

 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر آی حاکم در طراحی مدل ۀپرسش دو: زمین

داللت  یادهیست که به پدا ژهیو اتیخصوص یسرکی ۀدهندنشان ی،انهیزم طیشرا
دار نبودن مدیر، وام نشانگان: شامل یانهیزم طیپژوهش، شرا نیدر ا .[24] کند یم

بانک اطالعاتی جامع  ۀگرایی، نظام ارزیابی عملکرد مدیران، تهیساالری، تخصصشایسته
، از افراد توانمند و مستعد، فضای فرهنگی حمایتگر، اعتبار سنجی مالک انتخاب مدیران

کاری، استفاده از ابزارهای سنجش باورهای دینی و پایبندی به اصول اسالمی و وجدان
 است. ها مذهبی و سایر توانمندی

 
 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر آی گر در طراحی مدلپرسش سه: شرایط مداخله

. دهندیر مقرا ریهستند که راهبرد را تحت تأث یطیمح یعموم طیشرای، اواسطه طیشرا
ای شامل نشانگان: شرایط واسطهها مصاحبه یمحتوا لیتحل اساسدر پژوهش حاضر و بر

های حس وفاداری و تعهد نسبت به سازمان، سعی در حفظ پایبندی نسبت به ارزش
می و السازمان، احساس مسئولیت در انجام صحیح وظایف محوله و پایبندی به اصول اس

های به هنگام و و کافی در رابطه با اتخاذ تصمیم الزم العاتداشتن اط ،کاریوجدان
و احتیاجات، برخوردار بودن از  کالتبینی نیازها، مشها، پیشو برنامهها مطابق با طرح

ها و تهدیدات سازمانی، دید گسترده در مسائل مختلف، توانایی استنباط و تحلیل فرصت
یی، ارشاد و ارزشیابی کارکنان، بازبینی ایجاد انگیزه و میل و رغبت در کارکنان، راهنما

 به کار، برای انگیزه ایجاد کارکنان، بین همکاری و تعاون ۀیبرقراری روح ،اثربخش کار
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و دانش  طالعاتسازمان، انتقال و تبادل ا المتیبقا و س مشترک، منافع شناختن رسمیت
 ۀیداری از روحو کاری، برخور خالقیمتانت و رازداری، رعایت اصول ا ،بین کارکنان
های نوین در کار، داشتن انعطاف فکری، صداقت ایده اللت ارائه و استدقدر انتقادپذیری،

رجوع،  ها، احساس مسئولیت در برابر مافوق، اربابو صراحت در بیان نظرات و دیدگاه
 باشد.می همکاران و جامعه

 
 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر آی پرسش چهار: راهبردهای طراحی مدل

. شوندیحاصل م یاصل ۀدیهستند که از پد یاژهیو یهاتعامل ایاقدامات  ،راهبردها
صداقت در کار مدیر، محبت و حیا در نگاه نشانگان:  شده شامل ارائه یالگو یراهبردها

مدیر، شادابی در رفتار مدیر، دقت در سکوت مدیر، اخالص و  ۀمدیر، خیرخواهی در اندیش
پژوهی، نظارت بهینه و کارآمد، ای به مسائل، آیندهالش مدیر، نگرش ریشهجدیت در ت

قدمی در امور خیر، عدالت در تقسیم های اخالقی و قانونی و دینی، پیشرعایت چهارچوب
ریزی، توان سازماندهی، توان ایجاد انگیزه، توان کنترل، توان مالی و وظایف، توان برنامه

امنیت روانی، ایجاد روحیه و  بع انسانی، توان برقراریحسابداری، توان مدیریت منا
ایجاد صمیمیت، تالش جهت تجهیز فضای فیزیکی، اعتماد و عالقه به همکاران،  امیدواری،

اندیشی، وری سازمانی، طالب موفقیت همکاران، ژرفسازمانی، طالب بهره ۀطالب توسع
رض، غافل نبودن از خطرات عهای همنگری، توجه به رقبا و سازمانپرهیز از سطحی

محبت به همکاران، مدارا با زیردستان  ،احتمالی، ایمان به خدا، عمل صالح، مهارت ادراکی
شناسی، امانت دانستن مدیریت، تکلیف دانستن و ضعیفان، عملی بودن فرمان، فرصت

 توجهی به متملقان وتوجهی به منافقان و زبانبازان، بیمدیریت، توان عذرخواهی، بی
گویی، متانت در سخن، پرهیز از منت نهادن، وفای به گویی، مفیدگویی، آرامچاپلوسان، کم

 است. عهد، رفع شبه در بین همکاران، حفظ اسرار، توجه به حقوق کارکنان

 

 توبه کدامند؟ ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر آی پرسش پنج: پیامدهای طراحی مدل

واکاوی شده  یامدهای. پشوندیم جادیردها اهستند که در اثر راهب یجینتا، امدهایپ
ها، ایجاد جو سازمانی پویا و برانگیزاننده، افزایش کارآمدی سازمانشامل نشانگان: 

ها، حفظ نیروهای توانمند و شایسته، وری سازمانها، بهرهافزایش اثربخشی سازمان
ارکت رضایت شغلی کارکنان، افزایش دلگرمی سازمانی، افزایش حس تعلق و مش
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نفع، ایجاد های ذیکارکنان، همراهی کارکنان با اهداف سازمانی، یگانگی اهداف گروه
نظم و انضباط در سازمان، خرسندی سازمانی، وفاق و همدلی سازمانی، آرامش سازمانی، 

 ۀتحقق اهداف، رسالت و مأموریت سازمانی، دستیابی به سازمان فاضله، برقراری روحی
 .برشمردتوان  می ارکنان راتعاون و همکاری بین ک

 
 
 دستی ۀتوبه به شیو ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر قرآن آی ۀ. مدل تدوین شد1مدل

مدیر نسبت به 
مردم رحیم 

 است 

مدیر نسبت به 
مردم رحمان 

 است

مدیر از 
ناراحتی مردم 

  شودناراحت می

 

 

 اهداف 

مدل مدیریت 
از منظر آیۀ 

سورۀ  128
 توبه 

مدیر از جنس 
 مردم است 

 

مدل مدیریت 
 قرآنی 

مدیر برای 
خدمت به مردم 

 حریص است 
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 .بنیادداده ۀتوبه در قالب نظری ۀسور 128 ۀمدیریت از منظر قرآن آی ۀ. الگوی تدوین شد2مدل 

 شرایط علّی
 و مأموریت سازمان، عدالت در استخدام، عدالت در ارتقاء، اهداف و چشم انداز

 های اخالقی و حرفه ای مدیران، غنای فرهنگی فضای سازمان، انسان دوستی همدلی،ویژگی
انگیزه و پویایی سازمانی، حمایت مدیران فرادست، تعهد و مسئولیت مدیران، خداپرستی مدیران، ایمان مدیران، اخالق مدیران، ایمان به 

 روز جزا
 
 
 
 
 

مدل مدیریت 

اسالمی سورۀ 

 128توبه آیۀ 

 هازمینه
-دار نبودن مدیر، شایستهوام

گرایی، نظام  -ساالری، تخصص
ارزیابی عملکرد مدیران، تهیۀ بانک 

نمند و اطالعاتی جامع از افراد توا
مستعد، فضای فرهنگی حمایتگر، 
اعتبارسنجی مالک انتخاب مدیران، 

-پایبندی به اصول اسالمی و وجدان

کاری، استفاده از ابزارهای سنجش 
باورهای دینی و مذهبی و سایر 

 ها توانمندی

 

 گرشرایط مداخله
حس وفاداری و تعهد نسبت به سازمان، سعی 

های سازمان، در حفظ پایبندی نسبت به ارزش
احساس مسئولیت در انجام صحیح وظایف محوله و 

داشتن  ،کاریمی و وجدانالپایبندی به اصول اس
های به و کافی در رابطه با اتخاذ تصمیم الزم العاتاط

بینی نیازها، ها، پیشو برنامهها ق با طرحمطابهنگام و 
و احتیاجات، برخوردار بودن از دید گسترده  کالتمش

ها در مسائل مختلف، توانایی استنباط و تحلیل فرصت
و تهدیدات سازمانی، ایجاد انگیزه و میل و رغبت در 
کارکنان، راهنمایی، ارشاد و ارزشیابی کارکنان، 

 همکاری و یۀ تعاونی روحبرقرار ،بازبینی اثربخش کار
 رسمیت به کار، برای انگیزه ایجاد کارکنان، بین

سازمان، انتقال  المتیبقا و س مشترک، منافع شناختن
متانت و  ،و دانش بین کارکنان طالعاتو تبادل ا

و کاری، برخورداری از  خالقیرازداری، رعایت اصول ا
ی هاایده اللت ارائه و استدقدر یۀ انتقادپذیری،روح

نوین در کار، داشتن انعطاف فکری، صداقت و صراحت 
ها، احساس مسئولیت در در بیان نظرات و دیدگاه

 رجوع، همکاران و جامعه برابر مافوق، ارباب
 

 راهبردها
دیر، خیرخواهی در اندیشۀ مدیر، شادابی در صداقت در کار مدیر، محبت و حیا در نگاه م

ای به رفتار مدیر، دقت در سکوت مدیر، اخالص و جدیت در تالش مدیر، نگرش ریشه
های اخالقی و قانونی و پژوهی، نظارت بهینه و کارآمد، رعایت چهارچوبمسائل، آینده
ی، توان ریزقدمی در امور خیر، عدالت در تقسیم وظایف، توان برنامهدینی، پیش

سازماندهی، توان ایجاد انگیزه، توان کنترل، توان مالی و حسابداری، توان مدیریت منابع 
انسانی، توان برقراری امنیت روانی، ایجاد روحیه و امیدواری، ایجاد صمیمیت، تالش 
جهت تجهیز فضای فیزیکی، اعتماد و عالقه به همکاران، طالب توسعۀ سازمانی، طالب 

نگری، توجه اندیشی، پرهیز از سطحینی، طالب موفقیت همکاران، ژرفوری سازمابهره
عرض، غافل نبودن از خطرات احتمالی، ایمان به خدا، عمل های همبه رقبا و سازمان

صالح، مهارت ادارکی، محبت به همکاران، مدارا با زیردستان و ضعیفان، عملی بودن 
یف دانستن مدیریت، توان عذرخواهی، شناسی، امانت دانستن مدیریت، تکلفرمان، فرصت

گویی، توجهی به متملقان و چاپلوسان، کمتوجهی به منافقان و زبانبازان، بیبی
گویی، متانت در سخن، پرهیز از منت نهادن، وفای به عهد، رفع شبه در مفیدگویی، آرام

 بین همکاران، حفظ اسرار، توجه به حقوق کارکنان.
 
 

  پیامدها
 ها،مانی پویا و برانگیزاننده، افزایش کارآمدی سازمانایجاد جو ساز

 ها، حفظ نیروهای توانمند و شایسته، رضایت شغلی کارکنان،وری سازمانها، بهرهافزایش اثربخشی سازمان
-افزایش دلگرمی سازمانی، افزایش حس تعلق و مشارکت کارکنان، همراهی کارکنان با اهداف سازمانی، یگانگی اهداف گروه

 نفع،ای ذیه
ایجاد نظم و انضباط در سازمان، خرسندی سازمانی، وفاق و همدلی سازمانی، آرامش سازمانی، تحقق اهداف، رسالت و 

 مأموریت سازمانی،
 دستیابی به سازمان فاضله، برقراری روحیه تعاون و همکاری بین کارکنان
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 یگیرحث و نتیجهب .4

توبه  ۀسور 128 ۀهای مدیریت از منظر آیواکاوی نشانگان مؤلفههدف با  حاضر ۀمطالع
ها، مصاحبه یکدگذار جیبا توجه به نتابنیاد انجام گرفت. بنابراین بر اساس الگوی داده

 ،یمحور ۀدیپد ،یعلَّ طیشرا یِاصل ۀدر شش مقول مدل مدیریت اسالمی، یهالفهؤم
 ی مدل مدیریت اسالمیامدهایپ و راهبردها ،ای()واسطه گرمداخله طیشرا ،اهزمینه

شده و پاسخ  انجام یهاحاصل از مصاحبه جینتا لیبا توجه به تحل. دیو ارائه گرد نیتدو
 ۀتوبه آی ۀمدل مدیریت اسالمی سور"اصلی ۀکه مقول شرایط علّی، کنندگانمشارکت

انداز و مأموریت سازمان، اهداف و چشم ۀل مقولدهد، شامرا تحت تأثیر قرار می "128
ای مدیران، غنای های اخالقی و حرفهعدالت در استخدام، عدالت در ارتقاء، ویژگی

فرهنگی فضای سازمان، انسان دوستی، همدلی، انگیزه و پویایی سازمانی، حمایت 
ن، اخالق مدیران فرادست، تعهد و مسئولیت مدیران، خداپرستی مدیران، ایمان مدیرا

 . استمدیران، ایمان به روز جزا 
گرایی، نظام ساالری، تخصصدار نبودن مدیر، شایستهوامشامل  ی،انهیزم طیشرا

بانک اطالعاتی جامع از افراد توانمند و مستعد، فضای فرهنگی  ۀارزیابی عملکرد مدیران، تهی
کاری، المی و وجدانحمایتگر، اعتبارسنجی مالک انتخاب مدیران، پایبندی به اصول اس
 است.ها استفاده از ابزارهای سنجش باورهای دینی و مذهبی و سایر توانمندی

حس وفاداری و تعهد نسبت به سازمان، سعی در حفظ پایبندی نسبت به همچنین 
های سازمان، احساس مسئولیت در انجام صحیح وظایف محوله و پایبندی به ارزش

های و کافی در رابطه با اتخاذ تصمیم الزم العاتتن اطداش ،کاریمی و وجدانالاصول اس
و احتیاجات،  کالتبینی نیازها، مشها، پیشو برنامهها مطابق با طرحبه هنگام و 

ها و برخوردار بودن از دید گسترده در مسائل مختلف، توانایی استنباط و تحلیل فرصت
ان، راهنمایی، ارشاد و ارزشیابی تهدیدات سازمانی، ایجاد انگیزه و میل و رغبت در کارکن

 ایجاد کارکنان، بین همکاری و تعاون ۀیبرقراری روح ،کارکنان، بازبینی اثربخش کار
سازمان، انتقال و  المتیبقا و س مشترک، منافع شناختن رسمیت به کار، برای انگیزه

اری، و ک خالقیمتانت و رازداری، رعایت اصول ا ،و دانش بین کارکنان طالعاتتبادل ا
های نوین در کار، داشتن ایده اللت ارائه و استدقدر انتقادپذیری، ۀیبرخورداری از روح

ها، احساس مسئولیت در برابر انعطاف فکری، صداقت و صراحت در بیان نظرات و دیدگاه
هستند که راهبرد را تحت  یاواسطه طیشرا ،رجوع، همکاران و جامعه مافوق، ارباب
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صداقت در کار مدیر، محبت و  شده شامل ارائه مدل یراهبردها .دهندیقرار م ریتأث
مدیر، شادابی در رفتار مدیر، دقت در سکوت  ۀحیا در نگاه مدیر، خیرخواهی در اندیش

پژوهی، نظارت ای به مسائل، آیندهمدیر، اخالص و جدیت در تالش مدیر، نگرش ریشه
قدمی در امور خیر، ی و دینی، پیشهای اخالقی و قانونبهینه و کارآمد، رعایت چهارچوب

ریزی، توان سازماندهی، توان ایجاد انگیزه، توان عدالت در تقسیم وظایف، توان برنامه
امنیت روانی،  کنترل، توان مالی و حسابداری، توان مدیریت منابع انسانی، توان برقراری

ی، اعتماد و ایجاد صمیمیت، تالش جهت تجهیز فضای فیزیک ایجاد روحیه و امیدواری،
وری سازمانی، طالب موفقیت سازمانی، طالب بهره ۀعالقه به همکاران، طالب توسع

عرض، های همنگری، توجه به رقبا و سازماناندیشی، پرهیز از سطحیهمکاران، ژرف
غافل نبودن از خطرات احتمالی، ایمان به خدا، عمل صالح، مهارت ادراکی، محبت به 

شناسی، امانت دانستن دستان و ضعیفان، عملی بودن فرمان، فرصتهمکاران، مدارا با زیر
توجهی به منافقان و زبانبازان، مدیریت، تکلیف دانستن مدیریت، توان عذرخواهی، بی

گویی، متانت در سخن، گویی، مفیدگویی، آرامتوجهی به متملقان و چاپلوسان، کمبی
ین همکاران، حفظ اسرار، توجه به پرهیز از منت نهادن، وفای به عهد، رفع شبه در ب

ایجاد جو سازمانی پویا و برانگیزاننده، افزایش کارآمدی  یامدهایپ حقوق کارکنان است.
ها، حفظ نیروهای توانمند و وری سازمانها، بهرهها، افزایش اثربخشی سازمانسازمان

و شایسته، رضایت شغلی کارکنان، افزایش دلگرمی سازمانی، افزایش حس تعلق 
نفع، های ذیمشارکت کارکنان، همراهی کارکنان با اهداف سازمانی، یگانگی اهداف گروه

ایجاد نظم و انضباط در سازمان، خرسندی سازمانی، وفاق و همدلی سازمانی، آرامش 
سازمانی، تحقق اهداف، رسالت و مأموریت سازمانی، دستیابی به سازمان فاضله، برقراری 

گمان مدیران موفق  بی .توان برشمرد می ین کارکنان راتعاون و همکاری ب ۀروحی
 ۀکنند که در نحو های خود را بر اساس قوانین و مقررات الهی و عرفی اتخاذ می تصمیم

اجرایی کردن آن با مقتضیات زمان، مکان و شرایط و امکانات موجود به صورت 
که  زند، چرا را می را پیش چشم دارند. دراین راستا، قاطعیت حرف اولدستورالعمل آن

های مدیران را به معنای تغییر زودهنگام تلقی و با اتخاذ  تزلزل در تصمیم ،مجریان
دارند و از راندمان کارشان به نحو  های میانه، خود را از تبعات آن دور نگاه می روش
گیری و استحکام آن، کارکنان  گردد. در صورت ثبات در تصمیم گیری کاسته میچشم

دهند. در چنین موقعیتی است که هرگاه شرایط در  عف از خود نشان میکوشش مضا
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گیری ایجاد شود،  باید اصالحی در اجزای تصمیم  ای تغییر یابد که مسیر اجرا به گونه
را تعدیل و با قاطعیت  دهای خو توانند تصمیم بندی به اصول می مدیران با شجاعت و پای

آحاد مردم را توجیه و زیرمجموعه را از پذیرش بر راه جدید اصرار ورزند که این عمل 
 یها یژگیها و و با شاخصه یتیریمد یدبا ،یرونیاز ا .نماید راهکار اصلح خرسند می

مندرج در آن،  یها و دستور میکردن مفاه ییچراغ راه نمود تا با اجرا ،برگرفته از قرآن را
 یروشیپ ات،یط اخالص در نرا به شر یدور و راه رستگار یو آفات اجتماع ها بیاز آس
 هند.قرار د تیبشر

های اصلی انتخاب و انتصاب مدیران به مؤلفهدر  شود؛می پیشنهاد به همین دلیل،
هایی که قادر توبه توجه وافر شود و از پرسشنامه  ۀسور 128 ۀمدیریت برگرفته از آی

گیری نمایند، های پیشنهادی پست مدیریت اندازهها را در گزینههستند این مؤلفه
های های قبل از خدمت برای تازه منتصبین و آموزشآموزش همچنین، .استفاده شود

ها در نظر اصلی مدیریت و نشانگان آن ۀمؤلف 5حین خدمت جهت مدیران در راستای 
خود را از مردم بدانند، برای آموزش داد تا مدیران  باید به جلساتدر این گرفته شود. 

های جدی داشته باشد، جهت هدایت و ارشاد همکاران حریص رنامهرفع نارحتی مردم ب
از  شایان ذکر استرجوعان رئوف و رحیم باشد. باشد، در حق همکاران و ارباب

های مصاحبه، قدری متفاوت های خارج از اختیار محقق با توجه به محددویتمحدودیت
 در اختیار محقق دیتمحدو آماری دیگر و از ۀهای این پژوهش در جامعبودن یافته

 ۀتوان صرفاً پرداختن به یکی از آیات قرآن، دانست. از نکات برجستحاضر را می پژوهش
ها با وظایف این پژوهش، مفاهیم استخراج شده در این مطالعه، مرتبط بودن مستقیم آن

مصاحبه با افرادی بوده است که خود دارای تجربه و  ۀمدیریت است و این به واسط ۀحرف
 کمک نماید. زمینه این در آتی تحقیقات رشد به توانداند و میصص مدیریت بودهتخ
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