
 22ـ  5، ص 1395بهار و تابستان ، 12پياپي ، دومشماره ، پنجمسال   _________________________________________________  

* 
 

 

 

 تطبيقيمديريت اسالمي و رويکرد 

 
 آموزشي و پژوهشي امام خميني کارشناس ارشد مديريت دولتي مؤسسة / محمدرضا صادقي mrsadeqi@gmail.com 

  mtnorozi@yahoo.com پژوهشي امام خمينيو آموزشي  استاديار مؤسسة / قي نوروزي فرانيمحمدت
 9/4/1395: پذيرشـ  4/9/1394: دريافت

 چكيده

بـا  بررسي وسالمي را مديريت ا تطبيقي در مديريت و سازمان براي مطالعه و تدوين علم ةاين مقاله استفاده از ابزار مطالع
ر فرهنـ  و بـبـا تککيـد را ابتـدا رويرـرد تطبيقـي  ،ياسياي و روش تجزيه و تحليل قخانهکتاب ةاستفاده از روش مطالع

نمـوده  عرفـيازماني و مـديريتي مسـطالعاتي مديريت و سازمان و جايگاه آن در سير تراملي نظريـا  م ةها در حوزارزش
 ،هايـتن. در اده اسـتد قـرارموضـو  گرايانـه با تککيد بر رويررد ارزشرا . سپس رويرردها به علم مديريت اسالمي است

د تطبيقـي رويرر آنره . نتيجهاست کرده ررسيبرا معرفي و نقاط قو  و ضعف آن  را رويررد تطبيقي به مديريت اسالمي
را شـرل « سازمان و مديريت»دانش  و« شناسياسالم» ةنظران در دو حوزهاي صاحبتالقي ديدگاه ةآنره نقطسبب به 
رـرد بايـد بـه م مديريت اسالمي باشد. البته اين رويشرو  مناسبي براي حرکت در جهت تدوين عل ةتواند نقطدهد ميمي

هـاي نـاب يرد. تزريـ  ارزشقرار گمطمح نظر راه به سوي علم مديريت اسالمي  ةکالن نقشجورچين اي از قطعهعنوان 
توان از جملـه قطعـا  مهـم سازي و اجرايي کردن رويرردهاي تکسيسي را مياسالمي به بدنه جامعه و تالش براي غني

 معرفي کرد.جورچين ديگر اين 

 .هاي سازمان، محيط، فرهن هاي اسالمي، نظريهرويررد تطبيقي، ارزشمديريت اسالمي،  :هاکليدواژه
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 مقدمه

علتم متديريت استالمي »سؤاالت بسياري مطرح استت  ستؤاال ي ماد:تد  « مديريت اسالمي»بارة علم در
ستالمي  ا   عبير مع:اداري است؟ براي ايجاد علتم متديريت ا« علم مديريت اسالمي»آيا  عبير « چيست؟

  وان استفاده کرد؟کارهايي ميرويکردها و راهچه 
کوش:د براي چ:ين سؤاال ي پاست  اي ميرشتهاي و برونرشتههاي درونادديشم:دان مسلمان ا  حو ه

ع موضتو ي رام:اسب بياب:د. اين مقاله در پي آن است که به اختصار  رويکرد  طبيقي به متديريت استالم
 مان و متديريت به اين هتد،  ابتتدا رويکترد  طبيقتي در مطالعت  ستايابي مطالعه قرار دهد. براي دست

گتردد. در داايتت  رويکترد ميها در موضتوع متديريت استالمي بررستي شود. سپس ديدگاهمعرفي مي
  طبيقي به مديريت اسالمي مطالعه خواهد شد.

ا يکتديرر بت« متديريت»و « ستا مان»اي را در خصتو  کتاربرد همامتان پيش ا  ورود به بحث  دکته
مامتان هاست  کتاربرد « رويکرد  طبيقي به مديريت اسالمي»شويم  با وجود آدکه ع:وان اين مقاله يادآور مي

وضتوع م« ستا مان»به سبب همبستري  :را :گ مطالعات در ايتن دو حتو ه استت. « مديريت»و « سا مان»
يريت يادهتاي متدحقيقت  مطالع  ب: مديريت و ا  دظر ر به  مقدم بر آن است. مطالعات مربوط به سا مان در

 شود.دهد  چ:ان که مديريت ديا ف:ي است که بر دظريات مربوط به سا مان ب:ا ميرا شکل مي

 رويکرد تطبيقي در مطالعات سازمان و مديريت

هتاي هتا و ستير  حتور در حو همطالعات مربوط به حو ة سا مان و مديريت  با  أثيرپتييري ا  پارادايم

هتاي گودتاگودي را علوم و علوم اجتماعي  حوالت شتاب:اکي را آ موده و  مي:  ظاور پارادايم ايفرارشته

 در اين حو ة مطالعا ي فراهم کرده است.
)فتي   گراياده در علوم اجتماعيبه موا ات ظاور الروهاي  فسيري و ادتقادي در برابر الروهاي اثبات

  مع:اي رفتار او در اين علوم اهميتت بيشتتري يافتت. ا(   وجه به درون ادسان و 1373ليتل   ب -1383
)فتي  « چ:دفره:ري»گرايي و فلسف  گرا کاسته شد و ا  دسبيتشمور و مطلقهاي جاانگرايش به ادراره

اد شتد. ي« علوم فره:ري»ستقبار شد   ا آدجا که ا  علوم اجتماعي و ادسادي با ع:وان االف( بيشتر  -1383
شتمور هاي قطعتي و جاانهاي کالسيك مديريت و ستا مان در پتي ايتدهدظريهاين در حالي است که 

اددا  مديريتي بته ادستان را ها  چشمبوددد و داضت روابط ادسادي با  أکيد بر  وجه به ددياي درودي ادسان
 (.1368ک::دگي براي مديريت کالسيك را ايفا کرد )هيکس   لطيف و دقش  کميل

عموماً به ددبتار  بيتين « اقتضا»بود. دظريه « اقتضا»ت مديريت  ظاور دظري  گام بعدي در  کامل دظريا
هتاي جادبه بين سيستم و محيط استت و در داايتت  اقتدامات متديريتي م:استب بتا موقعيتاي دورابطه
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( که ضمن حفظ  أکيتد بتر مالحظتات ادستادي  ستاير 37   1376)اعرابي  « ک:دخاصي را  وصيه مي
وري و سيستم اقتصادي را در ديدگاه خود وارد کترده استت.  حليتل  تاريظي دظريتات عوامل  ماد:د ف:ا

 -« اقتضتا»کالسيك )روابط ادسادي( و هاي کالسيك  دئودهد دظريهمديريت ا  ديدگاه سيستمي  دشان مي
 (.1374ک::د )اسکات  دراه مي  ها  ا  م:ظر سيستم عقاليي  طبيعي و با به سا مان -به  ر يب 

ها را بتر استات  ر يتب پيتدايش  متادي آداتا هاي سا مان  ايتن دظريتهياري ا  دويس:دگان دظريهبس

ب:تدي دظران ديا با محور قرار دادن موضتوع  طبقهها و صاحبادد. برخي ا  کتابموضوع بحث قرار داده

« دهتيدظم»بعتد  ه دوهاي سا مان را با  وجه بادد. بوريل و مورگان دظريهها ارائه کردهموضوعي ا  دظريه

اصتلي  بتودن ا  ستوي ديرتر  در چاتار پتارادايم« ذه:تي»و « عي:تي»ا  يك ستوي  و «  غيير ب:يادي»و 
 (.1383ب:دي کرده ادد )بوريل و مورگان  طبقه

ادد و بدين ستان  دظران ديا  لفيقي ا  رهيافت  اريظي و موضوعي را ادتظاب کردهگروهي ا  صاحب

 ادد.گيري کرده  دظريات سا مان  سير  کاملي اين دظريات را ديا پيب:دي ابا ارائ  طبقه

بتراي  -هاي ستا مان( و ديرر دويس:دگان دظريه1374دهد )اسکات  همان گوده که اسکات دشان مي

متيالدي  رويکترد  1970پتس ا  دهت   -(  ديا اذعان داردتد1376( و هار )هار  1385دموده  هچ )هچ  
کولتوييکي بته و بتا ستطت  جايته و  حليتل ا« سيستم طبيعي بتا » مان رويکرد هاي ساغالب در دظريه

حيط موضوع بحتث قترار م -هاي روابط سا مانها را ذيل ع:وان دظريهدظريه سا مان بوده است. هچ اين

 (.127   1385دهد )هچ  مي

 نقش محيط

 ويطي به ع:وان عامل اساستي ن  رويکرد آداا به محيط و عوامل محهاي معاصر سا مادکت  مشترک دظريه

هاستت. رويکترد اصتلي  رويکترد محتيط بته ش:استي سا مانگيري  بقا و ريظتک::ده براي شکل عيين

ک:تد. محتيط و  ر عوامل محيطي ش:استايي مياددا  کالنسا مان است  به اين مع:ا که سا مان را ا  چشم
راي بتوابسته و  ابعي  ا مان به ع:وان متغيريشود و سعوامل محيطي به ع:وان متغيري مستقل ادراشته مي

 گردد.اين عوامل لحاظ مي

 رويکرد تطبيقي به مديريت و سازمان

هتاي سا ي بتراي پيتدايش حو هو  وجه به محيط  ضمن  مي:ه« سيستم با » وجه به سا مان با رويکرد 

هاي را شتد. جرقتهگت  موجب ظاتور دظريتات ستا مادي محيط«مديريت  طبيقي» مطالعا ي جديد  دظير
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دظستين مديريت  طبيقي در ده  پ:جاه ميالدي  ده شد و در ده  شصت ميالدي بته ع:توان يتك رشتته 

مديريت و ستا مان را  تابعي ا  شترايط « مديريت  طبيقي». رويکرد (128   2001چن  )پييرفته شد 

  ماد:د سيستم فره:رتي  اقتصتادي  سياستي  هاي ديرر محيطيو مت:اسب با سيستمآن محيطي و متأثر ا  

به ع:وان ابتااري « مديريت  طبيقي»(. بدين روي  دظري  33   1380دادد. )فره:ري  حقوقي  و ف:ّي مي

 .(145   20012واردر  )شود سودم:د براي  جايه و  حليل سا مان و مديريت مطرح مي
 وان بته ادر است   يرا در بيشتر جاها دميد -ه مع:اي درست و دقيق آن ب -در علوم اجتماعي   جربه
. ها را  غيير داد و هماد:د علوم طبيعي  ا  مشاهده و  جربته کمتك گرفتتسادگي شرايط حاکم بر پديده

  وان شرايط ج:گ  ادقالب  رودق و يا رکود اقتصادي و را به طتور مصت:وعي بتر جامعتهبراي مثار  دمي
داتا آر بستتر واقعتي دبايد رويدادهاي عي:ي را  رو لعه دمود. ا اينحاکم کرد و  غييرات را مشاهده و مطا

ها و بررستي روابتط درودتي و ها  س:جش دستبتها  شباهتمالحظه کرد و با مشاهده و مقايس   فاوت
 چ:تد يتا دو  طبيتق و مقايسته بتا محقق روش  اين در ب:دي پرداخت.بيرودي به  جايه و  حليل و جمع

بته هتا  ها و  فاوترا بررستي متي ک:تد و ضتمن  حليتل شتباهت آداتا وضعيت عي:ي  يا دظري پديدة
 (.16   1376)اعرابي  « پردا دگيري ميب:دي و دتيجهجمع

 هاي عمده در آن را به  ر يب سير  اريظي ظاتور آداتا  بته پت: دويس:دگان مديريت  طبيقي ديدگاه
دررش  وستعه اقتصتادي  درترش محيطتي  درترش ها عبار :د ا   ادد. اين ديدگاهدسته کلي  قسيم کرده

  11   1376اعرابتي    19   1371رفتاري  ديدگاه سيستم با   و دررش مبت:تي بتر فره:تگ )دتات  
حيطتي  . همرام با  وجه به دقش فره:گ به ع:وان بظش درم و  أثيرگيار عوامتل م(128   2001چن  
 برخوردار شده است. ت  طبيقي ديا اين عامل ديا ا  اهميت بيشترييريدر مد

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 (117ص، 1385هچ، ) محيط عمومي سازمان :(1)نمودار 
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 نقش فرهنگ

هاي مام محيط عمتومي ستا مان دهد  عوامل فره:ري يکي ا  بظش( دشان مي1همان گوده که دمودار )

 ن و متديريت  ا  جملته(. دقش فره:گ در دظريات متأخر ستا ما117   1385ده:د )هچ  را شکل مي

 (.141   1385با  أکيد بيشتري مطمت دظر قرار گرفته است )هچ   يدظري  دااد

هاي درم محيط سا مادي ختود را در در مديريت  طبيقي ديا اين  وجه مؤکد به فره:گ و ديرر بظش

 ظاور دررش مبت:ي بر فره:گ دشان داده است.
ادستت ل فره:تگ در متديريت دمطالعات گيرت هافستد را شايد بتوان دقط  عطفي در  وجه به عام 

دهتد. او ي(. هافستد  أثير  ياد ابعاد فره:گ ملي بتر ستا مان و متديريت را دشتان م23   1371)دات  

پردا ان متديريت و ستا مان را  حتت دشان داده است که چروده ابعاد فره:گ ملّي  حتي دظريات دظريته

عتد بيابي ختود وي بته احتماالً علت عتدم دستت ک:د که أثير قرار داده است. فرا ر ا  اين  او اذعان مي

هتاي ار ش  پ:جم فره:گ ملي  که بعدها آن را بر چاار بعد فره:گ ملي حاصل ا  مطالعات خود افاوده

 .(1991فره:گ ملّي مربوط به خود وي بوده است )هافستد  
ستا مان   گام هافستد دقش فره:گ به ع:توان يتك عامتل متؤثر بترپس ا  مطالعات گسترده و پيش

 اي ا  سوي پژوهشرران مطالعه و  أييد شد.مديريت و کسب و کار به صورت گسترده

 

 

 

 
 

 

 

 
 (.1991با سطوح متفاوت از عمق )هافستد، هاي فرهنگ جلوه (:2)نمودار 

 هافرهنگ و ارزش

ا  ميان اصطالحات بسياري که براي  وصيف دمودهاي فره:گ به کار رفتته استت  چاتار اصتطالح در 

ده:د که  ا حدي دقيق هست:د  دمادها  استاطير  آداب و رستوم  ک:ار يکديرر  مفاومي کلي را پوشش مي
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دهتد دشتان ميهاي يك پيا   رسيم شتده استت  (  که اين مفاهيم به ع:وان اليه2ها. در دمودار )و ار ش

هتاي فره:تگ هستت:د  و استاطير و  رين جلوهها دمايتادرر عميتق رين  و ار شدمادها دمايادرر سطحي

دهتد  ( دشتان مي1کته دمتودار ) . چ:تان(7   1991هافستتد)گيردد آداب و رسوم بين اين دو قرار مي

در جاتت  ترجيت  هتا عبار :تد ا    متايالت وستيعده:تد. ار شها هستت  فره:تگ را شتکل ميار ش

 هاي ديرر.هاي خاصي ا  امور در مقايسه با وضعيتوضعيت

 تأثير دين بر فرهنگ

اي ديتا مجموعته« ميهب»شود. ب:دي  که ا  فره:گ ارائه شود  ميهب را ديا شامل ميهر  عريف يا طبقه

هاي اساستي ها  ه:جارها  دمادها و آداب و رسوم است. ميهب با پاسظي که به ستؤارگسترده ا  ار ش

 ک:د  جايرتاهي ماتممربوط به خدا  مع:ويت   ددگي اخالقي  و سردوشت داايي ادسان و جاان ارائه مي

را ا  « متيهب»دظران عامتل دهتد. صتاحبدر ميان عوامل مؤثر بر فره:گ ملي بته ختود اختصتا  مي

 (.514   1385ک::د )والتر   عوامل مام مؤثر بر فره:گ و متغيرهاي مام آن قلمداد مي

يظي در اين باره آيا ميهب يك عامل  يرب:ايي است يا روب:تايي  در محافتل علمتي يتك جتدر  تار
متور  اودن ديرتر وجود دارد. در دوران معاصر  ديدگاه کارر مارکس دربارة  يرب:ا بودن اقتصاد و روب:ا بت

اختال  ا  جمله فره:گ و ميهب معرو، است. در پاس  بته متارکس  متاکس وبتر بتا دوشتتن کتتاب 

 ( بر دقش  يرب:ايي ميهب در پيشرفت اقتصادي  أکيتد کترد.1373داري )وبر  پرو ستادي و روح سرمايه

دظران حو ه فره:گ ديا وجود دارد. هافستد ضمن بر شمردن متيهب و ديتن در اين جدر ميان صاحب

ب:تدي کترده طبقه هاي فره:ري  آن را در شمار دتاي  فره:گ و دته مبتادي آنشمار عوامل مؤثر بر  فاوت

فره:تگ   (. او با  ظطئ   صور  يرب:ا بودن ميهب در ميان عوامل متؤثر بتر12   2001است )هافستد  
 دادد.آن را يك عامل روب:ايي و دتيج   أثيرپييري ا  عوامل ديرر مي

  شود با فره:گ در ار باط است. اگتر  تاريکمتر ا  آدچه غالباً  صور مي به خودي خود - علق دي:ي 

رسد دين و گرايشي ا  آن  که يك کشتور بته آن اعتقتاد دارد  گيري ک:يم  به دظر ميدي:ي کشورها را پي

هتاي اوتقبالً موجود بوده است  بته همتان ادتدا ه کته علتتي بتراي  ف  دتيج  الروهاي ار شي فره:ري

 (.16   1989فره:ري )هافستد  

ک::تد. ر شمار عوامل ب:يادي فره:گ قلمتداد ميرا د« ميهب»دظران در مقابل  برخي ديرر ا  صاحب
هاي درختت ي دموده  لِسِم و دويباوئر با  شبيه فره:گ بته يتك درختت  متيهب را در شتمار ريشتهبرا

( بتا استتفاده ا  استتعارة درختت بتراي 3(. دمتودار )63   1385ادد )دارلي:رتون  فره:گ  صوير کرده
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شود کته مطتابق ايتن :گ را معرفي کرده است. مالحظه ميهاي درخت فرهها   :ه و ريشهفره:گ  برگ

هاي ابترا  دارضتايتي ا  وضتع و ديتا شتيوه« م:تابع الاتام فره:رتي»  به ع:وان «ه:ر»و « ميهب»ديدگاه  

 ک::د.دقش ريشه را براي درخت فره:گ ايفا مي« موجود

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 (63ص، 1385)دارلينگتون،  درخت فرهنگ(: 3نمودار )

ها آن باشد که ضتمن پتييرش  تأثير و  تأثر و ب:دي م:اسب ا  اين ديدگاهرسد يك جمعبه دظر مي
روابط متقابل فره:گ و ميهب  بر دقش مام ميهب  أکيد گتردد. همتان گودته کته ممکتن استت 

شتده بته ختود اي با  أثيرپييري ا  ديرر عوامل فره:رتي  صتورت متيهب بوميميهب در جامعه
 ر بر فره:تگ  آن را بته ستود ختود يرر  ممکن است ميهب با  أثيرگياري قويبريرد  ا  سوي د

 ر آن باشد که با فرا ر رفتتن اين  شايد م:اسببر غيير دهد و به صورت فره:ري ميهبي درآورد. ب:ا
هتاي ختا  ا  سطت کليات  دقش ميهب  همچون دقش ديرر عوامل مؤثر بر فره:تگ  در فره:گ

 ري ايفا دمايتد  ردگاي ميهب دسبت به عوامل ديرر  دقش کمدر جامعهبررسي شود. ممکن است 
 وان به جوامعي اشاره کرد کته  ر باشد. در جاان معاصر  مياما اين دقش در جامع  ديرري پرردگ

ار پس ا  چ:دين دهه مبار ه با ميهب و داديده گرفتن آن  ميهب به صورت يك موج قوي در حت
 وادتد چ:تين ( مي3   1379ور پ:اتان فره:تگ )شت:ايدر و بارستو  با گشتن به آداا است. حضت

شود کته اهميتت و ها و مفروضات ب:يادين موجب مياي را  وجيه ک:د. ملموت دبودن ار شپديده
رو  که دين يکي ا  عوامل و ع:اصر اساستي در ک::ده فره:گ داديده ادراشته شود. ا  آندقش  عيين

ا گشتت آن بتا متوج ادعکاستي داديده ادراشتن و يا مبار ه با آن  مي:  بهاي فره:ري است   فاوت
 ک:د. ر را فراهم ميقوي
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 رويکردها به علم مديريت اسالمي

و  ش:استتيهتتاي فلستف  علتتم  اسالمدظران در حو ههاي صتاحبور يوگوهتا و ادديشتته در اثتر گفتتت

عبتارت  اه است. بظش عمدة ايتن رويکردهتمديريت  ادبيا ي ا  رويکردها به مديريت اسالمي پديد آمد

 ر فلسف  دين و فلستف  علتم در بتاب علتم دي:تي  ر و در سطت کالناست ا    طبيق رويکردي که پيش

 توان ذيتل ايتن رويکردهتا ا ظاذ شده است. بر اين اسات  ادبيات موجتود در متديريت استالمي را مي

گترا  گرا   اتييبي  ادرياهدهاي است:باطي  هتد،مچون رويکرهب:دي کرد که در دتيج  رويکردهايي طبقه
 شود.گرا به مديريت اسالمي مطرح ميگرا  و عقالديتمتافايك

 را به صورت ذيل خالصه کرده است « مديريت اسالمي»هاي مظتلف ا  عالمه مصباح يادي برداشت

  «مديريت اسالمي». ديدگاه قايل به صحيت دبودن کاربرد  رکيب اضافي 1

اهتدا،  گاهي که قايل است مديريت اسالمي به مع:اي ادارة جامع  اسالمي در جات رستيدن بته. ديد2

يابي به عات جامع  اسالمي استت. ا  ديتدگاه ايشتان  روح ايتن ديتدگاه در پتي ستلب آن و دست

 شود.ديدگاه اور است که در لفافه بيان مي
 دادد.هاي عملي ويژة اسالم مي. ديدگاهي که مديريت اسالمي را ارائ  دظريات خا  و روش3

 دادد.مي« مديريت مديران مسلمان». ديدگاهي که مديريت اسالمي را به مع:اي 4

 ستت )مصتباح. ديدگاهي که معتقد به مديريت اسالمي به مع:اي  أثير دظام ار شي اسالم بر متديريت ا5

 (.283-286   1386يادي  

 گرايانه به علم مديريت اسالميرويکرد ارزش

مصباح  صحيت است  طبق دظر عالمه« مديريت اسالمي»ربارة اي:که چه برداشتي ا   رکيب اضافي د

ارائت   يادي  ا  ميان سه برداشت اثبات ک::دة مديريت اسالمي  اين ديتدگاه کته متديريت استالمي
درراده استت. هاي عملي ويژة اسالم استت  برداشتت و ديتدگاهي ستطحيدظريات خا  و روش

اين  برا  مديريت اسالمي اگرچه صحيت  ولتي داکامتل استت. ب:تا« ت مديران مسلمانمديري» لقي 

  أثير دظام» رين برداشت ا  مديريت اسالمي برداشتي است که مديريت اسالمي را به مع:اي صحيت

 دادد مي« ار شي اسالم بر مديريت

را  که مديريت مدديران مسدلمانما معتقديم که اسالم داراي نظام ارزشي عميق، گسترده و منسجمي است 

معنداي  …دهد. گذارد و به حرکت آنها جهت مياثر مي آنهاهاي عملي دهد در روشتحت تأثير قرار مي

 (.286ص، 1379نيز همين است )مصباح يزدي، « مديريت اسالمي»صحيح 
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اهميتت دارد ش:ات ارائه شده استت  ا  آن دظتر اين برداشت ا  مديريت اسالمي  که ا  سوي يك اسالم

 ست  ثاديتاًکه اوالً  ا  فضاي کلي مبحث علم دي:ي گير کرده و در خصو  مديريت اسالمي ارائه شده ا

 دظران سا مان و مديريت ديا با اقبار مواجته شتده استت. بترايدر فضاي بين االذهادي عالمان و صاحب

  بتا برداشتت فتو  يکستان ريت در ايتراندظران برجست  متديدموده  برداشت دکتر رضائيان  ا  صاحب

هاي مديريت و سا مان دستاوردهاي علمتي برخاستته ا  صتح:  عمتل استت و متديريت آمو ه»است  
 (.1378)رضائيان  « اسالمي به مع:اي  أثير دظام ار شي اسالم است

 هاي اسالمي در مديريتروش مطالعه ارزش

هاي استالمي بتر متديريت استت  ايتن شبا  قويت اين برداشت که مديريت اسالمي به مع:اي  أثير ار 

هاي اسالمي در مديريت چروده و با چه روشي قابل مطالعه است. پاست  شود که ار شسؤار مطرح مي

دستت آمتده ا    وان بررسي کرد که دتاي  بههاي اسالمي را به دو روش مياين سؤار آن است که ار ش

هتا و فره:تگ . اين دو روش  اباار مطالع  ار شهر يك ا  دو روش  کاربردها و استلامات خاصي دارد

 ست ا  اک:د. اين سه سطت عبارت اسالمي را در سه سطت فراهم مي
 گوده که هست.هاي اسالمي  آن. مطالع  اسالم و آمو ه1

گوده که در ديدگاه مجتادان  مکا ب  فتر  و متياهب استالمي هاي اسالمي  آن. مطالع  اسالم و آمو ه2

 يافته است.ادعکات 

 گوده که در يك جامعه خا  ادعکات يافته و بومي شده است.هاي اسالمي  آن. مطالع  اسالم و آمو ه3

هاي فره:ري مر بط مستتقيماً هاي اسالمي در سطت اور  يع:ي  سطحي که در آن ار شمطالع  آمو ه

هتا در ستطت دوم  يع:تي و هن آمگردد  و همچ:تين مطالعته ايتي استظراج ميهاي دي:ي و ميهبا  آمو ه
هتاي هاي فلستفي و ديرتر قالبهاي عرفادي  ديدگاهسطت مطالع  مکا ب کالمي  مياهب فقاي  مشرب

هتايي خاصتي و بتا پيير است. محقتق بتا  ستلط بتر دادشاجتاادي  با استفاده ا  روش اجتاادي امکان

اتادي ه مکتتب اجتببه م:ابع معتبر مر بط مراجعه به م:ابع اوليه و اصيل )براي سطت اور( و يا با مراجعه 

آورد. دتتاي  بته هاي دي:ي در هر يك ا  اين دو ستطت را بته دستت متيخا  )براي سطت دوم(  آمو ه

 اي/  جوياي فراملّي داشته باشد.  وادد کارکرد  وصيهدست آمده ا  اين روش و در اين دو سطت  مي

ايي  ستطت دوم ستطحي ميادته استت  دته خلتو  دمگوده که پيداست  ا  دظر خلو  و واقعهمان
دمايي سطت سوم را. ا  دظر دتاي  و کاربرد ديا در سطحي مياده قرار دارد  هتم سطت اور را دارد و ده واقع
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دادن  هاي کالن قابل استفاده است و هتم بتا دشتانگيريها و جاتگياريا  دظر  جوياي براي سياست

 آورد.هم ميبي:ي فراوضعيت جامعه  امکان پيش

هتاي هاي اسالمي در سطت سوم  يع:ي عي:يتت جامعته ختا   استتفاده ا  روشبراي مطالع  آمو ه

 وادد فره:گ متيهبي جامعته اي ميرسد. چ:ين مطالعهش:اختي و ميدادي م:اسب به دظر ميمطالع  جامعه

وش را يتق بتا ايتن ر حقيق را در  عامل با ديرر عوامل فره:ري دشان دهد. روشن است کته دتيجت   حق
هاي مستقيم دين و ميهب حاکم بر جامعه  حقيق  لقي کترد. دتيجت   حقيتق بتا  وان به ع:وان آمو هدمي

هتاي جامعت   حقيتق استت و بته گيريده:دة جاتاين روش بيشتر کاربردي غير  جوياي دارد و دشان

 (.57   1386  دهد )صادقيبي:ي ميربط امکان و قدرت پيشاددرکاران ذيمحقق و دست

 تحليل و بررسي

املي هاي سا مان و مديريت در سير  کتبا مرور ادبيات رويکرد  طبيقي  اين دتيجه به دست آمد که دظريه

 ويژهبتههاي حاکم بر علوم  جربي و خود  در طور  مان و متأثر و متعامل با رويکردهاي کالن و پارادايم

گيتري ا  استتعارة گيري اين خط سير بتا بارهعلوم  جربي ادسادي/ اجتماعي مراحلي را پيموده است. پي
هاي مثاب  سيستتم ها بهدهد که  لقي ا  سا مانبراي سا مان به مثاب  موضوع مديريت  دشان مي« سيستم»

 ت.هاي طبيعي با    غيير کرده اسعقاليي بسته  به سيستم

دهد  حرکت ا  ادرارة سا مان به مثاب  سيستتم عقاليتي بستته  بته ( دشان مي4مودار )گوده که دهمان

قطعتي »ه بت« داديده ادراشتن  تأثير محتيط»اي ادرارة سا مان به مثاب  سيستم طبيعي با   با دو طيف ادراره

و داراي  اهکارهتاي متديريتي بتومي همترشمور بته راهکارهاي مديريتي جاانو راه« ادراشتن  أثير محيط

  قارن مفاومي است.
 

 

 
 

 کارهاي مديريتيقي سيستمي از سازمان با تأثير محيط و راهمتقابل تل ةرابط (:4)نمودار 

رويکرد  طبيقي به مديريت محصور چ:ين  غيير رويکردهايي بته ستا مان  محتيط ستا مادي و متديريت 

شود. اگتر و مديريت محسوب مي سا ي دادش سا ماناست و اباار م:اسبي براي حرکت در جات بومي

اجتمتاعي(  - تر )فره:رتياقتصتادي( و درم - ر )ف:ّيهاي سظتده:دة محيط به مؤلفههاي  شکيلمؤلفه
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 تر  هاي درم  به مولفته«داادي دوين»هاي جديد ر سا مان و مديريت  همچون دظري   قسيم شودد  دظريه

هاي محيطتي ستا مان اعظم و داپيداي کوه ي  مؤلفتهاجتماعي  به مثابه بظش  -هاي فره:رييع:ي مؤلفه

هاي جديتد ستا مان و متديريت اهميتت در دظريته« فره:گ»روي  عامل ده:د. بديناهميت بيشتري مي

گتيار بتر  فتاوت فره:رتي  ا  دقشتي در ميان عوامل  أثير« دين و ميهب»اي يافته  و چون عامل فااي:ده

هاي دي:تي در متديريت ده:دة حضور پرردگ ريشهجديد دشان مام و برجسته برخوردار است  مطالعات
( 1387غربي و مديريت ياپ:ي به ع:وان دو الروي مديريتي مطترح در جاتان معاصتر استت. )ستا گار  

مت:اسب با  غيير و  کامل رويکردهاي محيطي به ستا مان  در متديريت  طبيقتي ديتا درترش مبت:تي بتر 

 ده است.فره:گ به دررش غالب و مطرح  بديل ش

آيد آن است که بتا به دست مي« علم مديريت اسالمي»ها و رويکردها به اي که ا  مرور ديدگاهدتيجه

ي بته هاي دفي ک::دة علم مديريت اسالمي  اين رويکردها را با استفاده ا  ديتدگاه سيستتمگير ا  ديدگاه

  وان  قسيم کرد دو گروه عمده مي
رويکردهتاي   توان بتهها  مياسيستم قرار داردد. ا  جمل  اين رويکردها در سطت فر. گروهي ا  ديدگاه1

)دلشتاد  ارادتي  « مديريت اسالمي مبت:ي بر ستيره معصتومين»(  1376پورفر  )دقي« مديريت قرآدي»

 توان اشتاره ( مي1378)خستروپ:اه  « مديريت اسالمي مبت:ي بر دظري  عقالديت استالمي»(  و 1372

 ش:اسان و فيلسوفان علم دين است.ها بيشتر م:عکس ک::دة ديدگاه اسالمگاهگروه ا  ديد. اين کرد

ها در سطت سيستمي قرار داردد و در ستطت  جايته و  حليتل ستا مادي و ا  م:ظتر . گروهي ا  ديدگاه2

 تپژوهشرر سا مان و مديريت و همچ:ين مديريت اجرايي سا مان  علم متديريت استالمي را  حت
ا ر وان به ديدگاهي اشاره کرد که متديريت استالمي ا  جمل  اين رويکردها مي ده:د.بررسي قرار مي

ظتام ار شتي د أثير »و ديدگاهي که مديريت اسالمي را به مع:اي « مديريت مديران مسلمان»به مع:اي 

ه داد:د. رويکرد  طبيقي به مديريت اسالمي در ذيل اين گتروه ا  رويکردهتا بتمي« اسالم بر مديريت

( سطوح  جايه و  حليتل رويکردهتا بته علتم 1ب:دي است. جدور )ريت اسالمي قابل طبقهعلم مدي

 ک:د.ب:دي ميمديريت اسالمي را طبقه
 

 ردها به علم مديريت اسالميبندي سطح تجزيه و تحليل رويکطبقه (:1)جدول 
 

 رويکرد به علم مديريت اسالمي سطح تجزيه و تحليل سطح سيستم

 شناسان و فيلسوفان علم و دينمنظر اسالماز  محيط فراسيستم

 از منظر عالمان سازمان و مديريت و مديران اجرايي سازمان سيستم
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 رويکرد تطبيقي به مديريت اسالمي

 ها و دستاوردهاي علمي در حو ة مطالعتا ي ستا مانرويکرد  طبيقي به علم مديريت اسالمي ا  پيشرفت

رويکترد »ک:د.  رکيب اضافي برداري ميهاي مديريت اسالمي بارهشاخصهيابي به و مديريت براي دست

ک:تد لتب ميج« دوگتادري»و « مقايسه»اگرچه در دراه دظست   وجه را به « مديريت  طبيقي»يا «  طبيقي

رويکترد  طبيقتي بته »اين  براما در اي:جا  مب:اي چ:ين رويکردي مطالعت  ستا مان و متديريت استت. ب:تا

و  حليتل ستا مان استفاده ا  اباار مديريت  طبيقي به ع:وان اباار سودم:د  جايه و »به « ميمديريت اسال
 شود. عريف مي« مها و دظام ار شي اسالمديريت با  مرکا بر ار ش

ها و رويکردهتا بته علتم متديريت استالمي بته دستت آمتد  يکتي ا  گوده که ا  مرور ديدگاههمان

  رويکترد آن  أکيتد شتده ش:اسان و عالمان مديريت بتردو گروه اسالمهاي مام  که ا  سوي هر ديدگاه

دة چ:داليته فره:تگ ها در هست  مرکتاي پديترو  که ار شآنگراياده به مديريت اسالمي است. ا ار ش

هاي برگرفته ا  دين اسالم  که بتر ستا مان و متديريت (. مطالع  ار ش9   1991قرار داردد )هافستد  

هاي علم متديريت استالمي يابي به شاخصه وادد روش م:اسبي براي مطالعه و دستردد  ميگيا أثير مي
 يريت باشد.هاي اسالمي بر سا مان و مدبه مع:اي  أثير ار ش

هتاي ذکتر شتد  ار ش« هتاي استالمي در متديريتروش مطالعه ار ش»گوده که  حت ع:وان همان

قابتتل مطالعتته استتت کتته هتتر يتتك ماايتتا و  استتالمي در ستتا مان بتته دو روش و در ستته ستتطت کلتتي

و « گراييآرايتده»ها را در دو ع:توان کلتي هاي خا  خود را دارد. ايتن ماايتا و محتدوديتمحدوديت

 وان خالصه کرد. در حقيقت  آدچه براي يك ستطت مايتت استت بتراي ستطت ديرتر مي« گراييواقع»

هتا و ( رابط  روش2دو مکمل يکديرردد. جدور )ين آيد  و البته ا  ديدگاه کلي  امحدوديت به شمار مي
گرايي و درجت  خلتو  دستتاوردهاي آرايتده تگراييهاي اسالمي با پيوستار واقعسطوح مطالع  ار ش

 ک:د مطالعه را خالصه مي
 گراييآلگرايي/ ايدههاي اسالمي با درجة خلوص و واقعة ارزشروش مطالع ةرابط (:2) جدول

 گراييآلگرايي/ ايدهواقع درجه خلوص مطالعهروش  سطح مطالعه

 گرايي باالآلايده باال اجتهادي مراجعه به منابع دست اول

 متوسط اجتهادي مکاتب اسالمي و آراء انديشمندان مسلمان
 گرايي متوسطآلايده

 گرايي متوسطواقع

 گرايي باالواقع پايين ميداني هاي اجتماعيهاي اسالمي بر واقعيتتأثير ارزش

استفاده ا  اباار و روش مطالع   طبيقتي در مطالعتات متديريت استالمي بته مع:تاي مطالعته  تأثير 
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هاي مربتوط بته ابعتاد گودتاگون هاي اسالمي داادي:ه شده در عي:يت جامع  اسالمي بر مؤلفهار ش

 سا مان و مديريت است.

 ارزيابي رويکرد تطبيقي به علم مديريت اسالمي

ا جاي طرح اين سؤار است که جايراه رويکرد  طبيقي به علتم متديريت استالمي در کجت اک:ون

ائت  قرار دارد  دقاط قوت آن کدام و دقاط ضعف آن در چيست؟ براي پاس  بته ايتن ستؤار و ار

هاي آن ها و محتدوديتار يابي ا  اين رويکرد  دقاط قوت و ضعف آن  و به  عبير ديرر  مايت
 شود بررسي مي

 . نقاط قوتالف

بتراي  آداتا توان ا  ها و دقاط قوت مامي است که ميرسد رويکرد  طبيقي داراي مايتبه دظر مي
وت حرکت در جات  أسيس و  وسع  علم مديريت اسالمي استفاده کرد. به برخي ا  اين دقتاط قت

 در ذيل اشاره شده است 
فکتري شايد بتوان وجتود فضتاي  رويکرد  طبيقي را  رين مايت  ماممشترک . همابادي و فضاي1

در آن دادست. براي حرکت در مسير علم مديريت استالمي  حرکتت در جاتت پديتد مشترک 
دظران شت:ات و صتاحبآوردن يك فضاي معرفتي و گفت وگوي مشتترک بتين عالمتان اسالم

 در علتم متديريت استالمي را« جامع  اهل دظر»سا مان و مديريت ضروري است. در حقيقت  
دهتد.  شتکيل مي« ستا مان و متديريت»و « ش:اسياسالم»ظران هر دو حو ة مطالعا ي دصاحب

ستا  استت. دظر در مستير ايتن حرکتت  أسيستي چالشفقدان هر يك ا  اين دو گروه صاحب
هاي اسالمي در سا مان و مديريت به پديد آوردن ايتن همررايتي و فضتاي مطالع   أثير ار ش

 ک:د.کمك ميفکري مشترک 
 توان اسب بودن براي شروع  علم مديريت اسالمي در آغا  حرکت خود قرار دارد و آن را مي. م:2

هاي شود حرکت در مسيرهماد:د طفلي دوپا دادست. دوپا بودن علم مديريت اسالمي موجب مي
 ر ضرورت يابد. همان گوده که کودک  ا ه:رام رستيدن بته بلتو  و جتوادي بته حمايتت سال

 وادد به استقالر و خودکفايي دست يابد  علتم و  :اا در ساي  حمايت آداا ميوالدين ديا  دارد 
مديريت اسالمي ديا در آغا  راه خود  به حمايت دوجادبت  علتوم استالمي و دادتش ستا مان و 

رو  مديريت ديا  دارد  ا بتوادد به درج  استقالر و خودکفايي دست يابد. رويکرد  طبيقتي ا  آن
دظران سا مان و مديريت قرار دارد و دظريتات ش:ات و صاحبعالمان اسالم که در دقط   وافق
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هاي کمتري مواجه است و فرصت رشد علم ک:د  با واک:شمربوط به سا مان ا  آن پشتيبادي مي
 ک:د.مديريت اسالمي ا  اين دقط  شروع فراهم مي

هايي چيست و چه شتاخ « لم  جربيع» پردا ي  دربارة اي:که دظريه وهسا ي مجار براي دظري. فراهم3
د. دارد  در فلسف  محل بحث شده است و اين موضوع ادبيات و پيشتي:  دظتري ختا  ختود را دار

شتود مطرح مي بارة چيستي دظريه و علم  اين موضوعمتأثر ا  فضاي عمومي بحث در فلسف  علم در

ده:تد و ادد و حقيقتت را دشتان دميريپييها در مظان ابطارت:د. دظريهها ادعاهايي بيش ديسکه دظريه

اي است کته موقتتاً رفتتار يتك پديتده را  ئوري يك يا چ:د گاارة فرضيه»چ:ين ادعايي هم دداردد. 

 (.1387فرد   )دادايي« ماددک:د.  ئوري هميشه فرضيه باقي مي بيين و  وصيف مي

هتاي استالمي ا و آمو ههتهآيتد کته  وصتيف گااربر اسات اين ديدگاه  اين دغدغه بته وجتود مي
هاست باشد که دتيج  آن در مثل  کور کردن چشم به اميد ها و ادرارهها به فرضيهفروکاستن حقيقت

 درست کردن ابروست.

استتن رويکرد  طبيقي به علم مديريت استالمي ايتن مايتت را دارد کته در آن  عمتالً دغدغت  فروک

شتود  دته م:تان مطالعته ميرفتتار اجتمتاعي مؤ شتود. در ايتن رويکترد حقايق به فرضيات برطتر، مي

آورد. رفتتار مستلمان متؤمن ا  مشکلي به وجتود دمتي« پييريابطار»اين  مسئل  هاي اسالمي. ب:ابرآمو ه

هاي اسالمي است که ا  صافي ذهتن او گيشتته استت. عوامل متعددي متأثر است که يکي ا  آداا ار ش
 ي دقدداپيير باشد.ها وادد دقد ار شدقد اين رفتار دمي

 هاب. محدوديت

هايي ديتا وجتود در ک:ار دقاط قوت رويکرد  طبيقي به علم مديريت اسالمي  دقاط ضعف يا محتدوديت

اي ديرتر   وادد به ع:وان دقاط قوت اين رويکرد  لقي شتود ا   اويتهدارد. جالب آدکه برخي ا  آدچه مي

ويکرد  طبيقي به مديريت استالمي بته دظتر رحدوديت دمايد. در ذيل به برخي ا  آدچه مدقاط ضعف مي

 شود رسد  اشاره ميمي

اي هاي اسالمي مؤثر بر سا مان مديريت با استتفاده ا  اباارهت. مسئل  خلو   دتاي  مطالع  ار ش1
 مربوط دادست؟ با  وجه به« علم مديريت اسالمي» وان به علوم ادسادي  جربي را  ا چه حد مي

اري موضوع مطالعته در چ:تين مطالعتا ي ا  عوامتل و متغيرهتاي بستي يتيريمد ياي:که رفتارها

هاي اسالمي است که ا  مبادي متعددي گيشتته  واد:د متأثر باشد که يکي ا  آن عوامل ار شمي

 است  دسبت دادن دتاي  به دست آمده به اسالم با مسئل  روايي مواجه خواهد شد.
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شمولي  رويکرد مطالع   طبيقي در حو ة سا مان و متديريت بتر پتييرش . مسئله دسبيت و جاان2

هاي علوم ادستادي مبت:تي استت. ستؤالي کته در اي:جتا اي بودن دظريهدسبيت فره:ري و جايره

ها و مدّعيات دين اسالم  دسبيت فره:ري  ا چته صتد شود آن است که ا  م:ظر آمو همطرح مي

هتا و ادعاهتايي دهتد کته استالم آمو ههاي اسالمي بته دستت ميست  مرور آمو هقابل قبور ا

ر بادي امر  رويکترد  طبيقتي بته علتم متديريت د -کمدستت شمور دارد. بر اين اسات جاان
 اسالمي متضمن دوعي پارادوکس خواهد خواهد بود.

 گيرينتيجه

م س ا  مفاتو طبيقي به مديريت معرفي شد. ستپدر اين مقاله  ابتدا با مرور ادبيات مربوط  رويکرد 

 بررستي« مديريت اسالمي بتا رويکترد  طبيقتي»بحث شد. در بظش سوم  « علم مديريت اسالمي»

المي  بته يتك که ا  اين مرور به دست آمد آن بود که براي  وليد علم مديريت اس ايگرديد. دتيجه

عه در ن و فراسيستم  فره:گ عمومي جامحرکت گا ادبري ديا  است  ا  يك سو  بايد در سطت کال

هاي اسالمي داب  م:طبق شود  و ا  سوي ديرر  در ستطت ستا مان و سطت ملي و فراملي با ار ش
هتاي استالمي در هاي ک:ودي جامعه  آثار و دتتاي  ار شها و موجوديتمديريت و با ا کا بر داشته

ان ا ي سا موردهاي ادديشم:دان حو ة مطالعسا مان و مديريت مطالعه شود و در اين  مي:ه  ا  دستا

هتا و ثير ار شو مديريت استفاده گردد. استفاده ا  رويکرد  طبيقي به ع:وان ابااري براي مطالعه  تأ

  وادد راهرشا باشد.دظام ار شي اسالم بر سا مان و مديريت  در چ:ين مطالعا ي مي

سا د کته استتفاده يريت اسالمي  روشن ميهاي رويکرد  طبيقي به مدها و محدوديت وجه به مايت

ت ا  ا  اين رويکرد براي  دوين علم مديريت اسالمي در عين آدکه ضروري است  دبايتد موجتب غفلت
متا هاي علم مديريت و سا مان سا گار ر است  اديرر رويکردها شود. رويکرد  طبيقي اگر چه با واقعيت

 ها فاصله دارد.آربا ايده

 ر ماد:د رويکرد قرآدتي  رويکترد علم مديريت اسالمي با رويکردهاي ب:يادي رويکرد  طبيقي به

و ديرتر رويکردهتايي کته در فضتاي « رويکترد عقالديتت استالمي»  مبت:ي بر ستيرة معصتومان

شتودد  رابطت   کميتل ک::تده دارد. محققتان و فعتاالن ش:اسي )رابط  علم و دين( مطترح مياسالم

اددا ي کالن و جامع دستبت بته  ر عمل خواه:د کرد که ا  چشمفقمديريت اسالمي در صور ي مو
اددا ي به پيشبرد ابعتاد خاصتي ا  کتار کمتك رويکردها برخوردار باش:د و با  وجه به چ:ين چشم
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ک::د. ضمن آدکه در رويکرد مديريت  طبيقي  مديريت اسالمي با اسالمي شتدن جامعته در ستطت 

ير محيط بر سا مان و مديريت  به هر اددا ه که محتيط کتالن و شود. با  وجه به  أثکالن محقق مي

هاي اسالم متأثر باشد  مديريت و سا مان غير مستقيم و داخودآگاه اسالمي فره:گ عمومي ا  آمو ه

اي جدابافتته و خواهد شد. بر اين اسات  مديريت اسالمي و در دتيجه  علم مديريت اسالمي  افتته

يرر ع:اصر جامع  اسالمي دظواهد بود. سا مان و مديريت استالمي فترع و افتاده ا  داي جداجايره
 اي است ا  شجرة طيب  جامعه اسالمي.دتيجه

  



  21 مديريت اسالمي و رويکرد تطبيقي

 منابع
   رجمت  دکتتر حستن هداي سدازمانيريهاي عقاليي، طبيعي و باز تئوها: سيستمسازمان  1374اسکات  ريچتارد  

 .مديريت دادشراه  اران ادشکدةرا سلطادي  يرادي   اران  دمير ايي اهردجادي و فلو

 .هاي فره:ري   اران  پژوهشروش تجزيه و تحليل تطبيقي در مديريت  1376محمد  اعرابي  سيد

 رجمت    زمانشدناختي و تجزيده و تحليدل سداهاي کدالن جامعهنظريده  1383بوريل  گيبسون و مورگان  گارت  

ها  سمت  قم  مؤسسته آمو شتي و محمد قي دورو ي   اران  سا مان مطالعه و  دوين کتب علوم ادسادي دادشراه

 .پژوهشي امام خمي:ي

  .ش:اسي  گروه دينقم  مؤسسه آمو شي و پژوهشي امام خمي:ي  علم و دين  1385خسروپ:اه  عبدالحسين  

 آمو شي و پژوهشي مديريت اسالمي.    دورةه امام صاد   دادشراعلم ديني و مديريت  1387تتتتت  

ويراستته پتت   هاهدا: مباحدو و ديددگاهمديريت در عرصة فرهنگ ،فرهنگ: مرور نظري  1385دارلي:رتون  گري  

ا مان مطالعه و  دوين کتب علوم ادستادي س   اران  77 -50    رجم  محمد قي دورو ي  جوي:ت و ملکم واردر

 .سمت  قم  مؤسسه آمو شي و پژوهشي امام خمي:يها  دادشراه

  دورة آمو شتي   دادشراه امام صاد هاي سازمان و مديريتتحليلي فراتئوريک بر تئوري  1387فرد  حسن  دادايي

 و پژوهشي مديريت اسالمي.

ره:تگ و و ارت ف  دفتر سوم  سيرة مديريتي   اتران  سيرة نبوي )منطق عملي(  1372دلشاد  ارادي  مصطفي  

 ارشاد اسالمي.

  دورة آمو شتي و پژوهشتي م صتاد    اران  دادشراه امتابندي و نقد رويکردهاميزگرد طبقه  1378رضائيان  علي  

 مديريت اسالمي. 

  دورة دادشتراه امتام صتاد     اتران يت ژاپنديهاي ديني مديريت غربي و مدديرريشه  1387سا گار  عباسعلي  

 هشي مديريت اسالمي.آمو شي و پژو

محمد اعرابتي و داود ايتادي     رجم  سيدهامديريت در پهنه فرهنگ  1379ش:ايدر  سو ان. سي و بارسو  يان لوئي  

 هاي فره:ري. اران  پژوهش

دامه کارش:اسي ارشتد ها در افغادستان  پايانالروي کلي و دقش عمومي م:اسب براي سا مان»  1386صادقي  محمدرضا 

 .مؤسسه آمو شي و پژوهشي امام خمي:ي  مديريت دولتي  به راه:مايي سيدعلي حسي:ي  اش  قم

 .49-29   55  دادش مديريت  ش «يريت دولتي و فره:گ اجتماعيمد»  1380اکبر  فره:ري  علي

 مطالعات راهبردي.   رجم  مر ضي مردياا   اران  پژوهشکده شناسي علوم انسانيپارادايمالف   -1383فِي  برايان  

 و دامه ايران.   رجم  محمد  ارع   اران  راجتماعي و عمل سياسي نظريةب   -1383  تتتتت
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الکريم ستروش   اتران     رجمت  عبتدتبيين در علوم اجتماعي: درآمدي به فلسفه علم االجتماع  1373ليتل  داديتل  

 مؤسس  فره:ري صراط.

قم  مؤسسه آمو شي  فر  چ دوم  حقيق و درارش غالمرضا متقي  اسالمي نيازهاي مديريتپيش  1379مصباح يادي  

 .و پژوهشي امام خمي:ي

 اسالمي.    رجم  عبات م:وريان   اران  مرکا ادتشارات علمي دادشراه آ ادمديريت تطبيقي  1371دات  راگو  

 ا آمو ش مديريت دولتي.   اران  مرکالمي و الگوهاي آناصول مديريت اس  1376هلل  اپورفر  وليدقي

محمد اعرابي   اتران  دفتتر    رجم  علي پارسائيان و سيدآوردهسازمان؛ ساختار، فرآيند و ره  1376هار  ريچارد اچ  

 هاي فره:ري.پژوهش

    رجم  حسن دادايي فرد   اران  دشر افکار.تئوري سازمان  1385جو  هچ  ماري

ش ما:دت گوئل کان   اران     رجمه و درارهاي سازمان و مديريتريتئو  1368  همکارانهيکس  هربرت جي و 
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