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 مدیریت اسالمی

 پروین علیپور نصیرمحله

 :دهیچک

 بدست ها فرصت ریسا رفتن دست ازی بها بهی فرصتی ریگ میتصم هر ودر استی ریگ میتصمی ایدن تیریمدی ایدن

 نهیهز.  شودی م گرفته حساب به رفته دست ازی ها فرصت نهیهز آن در که استی دگاهیدی تیریمد اقتصاد.  دیآی م

 نهیگز.  است منابع تیمحدود نگرش نیای اصلی مبنا.  رسدی م( حداقل)صفر بهی تیریمد نهیبه ماتیصمتی برا کهی ا

 نیا در.  شودی م گذاشته کنار بهی گرید کی هر نشیگز وبا هستند بیرق گریکدی با منابع نیا دری ریک میتصمی ها

 دیآی م شمار به نادرستی بهتر،انتخاب میتصم کی مقابل در خوب میتصم ک. ی ندارد وجودی مطلق ارزش چیه نگرش

 ارزشمندی ها دگاهید.  است نیتحس قابلی تیریمد ریتدب کی بار فاجعه میتصم کی مقابل در آور، انیز میتصم کی و

 حضرت نیفرام از زیون ،یعیش حکومت نینخست لیتشک در آمد کار و مدبری ریمد عنوان به السالم هیعلی عل امام

 از تن چند نینو کینئوکالس و کیکالسی  ها هینظر  وبه حاضر، قرن دری اسالم حکومت لیتشک دری نیخم امام

 . است مقاله نیا در شده مطرح موضوعات ازی تیریمد وپژوهشگران نظران صاحب

 یراهبردی ریگ میتصم ،یاسالمی ریگ میتصم  ،یریگ میتصم:      ها واژه دیکل

 :مقدمه

 سترهگ در شهیر کهی ا مقوله است، ها نظام و ها سازمان ، تیریمدی برای اتیح وی اساس اریبس ،یریگ میتصم مقوله 

 تیریمد ثقل مرکزی ریگ میتصم.  است آن گرو در ها نظام و ها سازمانی ها شکست و تیموفق و دارد بشر خیتار

 منظا و ها سازمان دری ریگ میتصم بدون.  هستند مواجه ها سازمان در انتخاب مساله با همواره رانیمد که چرا است،

 یاساس رکنی ریگ میتصم رو نیا از.  ابدی ینم تحققی هدف چیه و ردیگی نم صورتی اقدام چیهی اجتماعی ها

 نظرانصاحبی برخ کهی ا گونه به شود،ی م محسوب تیریمد جوهره و دیآی م شمار بهی تیریمد فیوظای اصل وکانون

ی تیریمد فیوظا از کی هر انجامی برا رانیمد لیدل نیا به دانند، یم تیریمد مترادف را آن مونیسا جمله ازی تیریمد

 ابانتخ به ازین که شوندی م مواجهیی ها تیموقع با همواره کنترل وی رهبر ،یزیر برنامه ،یده سازمانی عنی خود،
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 از. ستین آنها انجام نحوه دربارهی ریگ میتصم جزی ندیفرا واقع در ،یتیریمد فیوظا نیا انجام. دارند میتصم واتخاذ

 خواهد و بوده مطرح علم نیا اتیادب در ت،یریمد از ریناپذی جدائی بخش عنوان به هموارهی ریگ میتصم مبحث رو، نیا

( عی )لع امام.  ندیبب بهتر را ندهیآ که استی کس مردم نیداناتر: ندیفرمای م خصوص نیا در( عی) عل امام  زیون. بود

 یم و کنندی م خالصه تیریمد و ریمد محور بری اسالم جامعه در را مسائل تمام ، دانندی م قطب محور را تیریمد

 زین را وهانب هیسرما فیضع و سوء ریوتدب تیریمد اما ، کندی م افزون را اندک هیسرما خود تیریمد و ریتدب: دییفرما

. سازدی م وزائل نابود  

 یریگ میتصم

 میتصم کی اتخاذ در سه هر اگر که داردی اساس رکن سهی ریگ میتصم. استی ریگ میتصم ر،یمد کی فهیوظ نیمهمتر

 موجود طیشرا ازی آگاهی ریگ میتصم اول رکن. دیانجام خواهد مطلوب جهینت وبه نهیبه میتصم آن رد،یگ نظرقرار مد

 رکن.  ندیبب بهتر را ندهیآ که استی کس مردم نیداناتر: ندیفرمای م نیا در( عی )عل امام.  است اطالعاتی آور وجمع

 عیوقا از که هرکس: ندیفرمای م نهیزم نیا در( عی)عل امام.است گذشته تجارب از استفادهی ریگ میتصم دوم

ی م عالم دیفهم کهی کس آن و کندی م دایپ را آن فهم و لیتحل قدرت ابدیی ینایب و رتیبص رد،یبگ عبرت گذشتگان

 کهی امور در مالکی ا: ندیفرمای م مالک به( عی )عل امام. است کردن مشورت زینی ریگ میتصم سوم رکن. شود

 اتفاق مورد کهی نظر آنگاه بپرداز، واقناع بحث به آنان وبا کن جمع را وآگاهان انیدانا ستین روشن تو بر آنها تیواقع

 راه کی انتخاب رای ریگ میتصم وپژوهشگران گرمحققانید عبارت به. آور در اجرا مرحله به را است نیمسلم انیدانا

 :است کرده فیتعر نیراچن آن« شال» و اند دانسته مساله حل جهت مختلفی ها حل راه نیب از حل

ی ها شهیر بری متکی صیوتشخی اجتماعی های ژگیو رفتارو از که است آگاهانهی رفتار ندیفرآ کی یریگ میتصم

ی نگر ندهیوآ جلو به حرکت دگاهید با ر،کا راه چند ای دو انیم از انتخاب کی وشامل ردیپذی م ریتاثی وارزشی اعتقاد

 میتصم انواع از را تیریمد علم مختلف صاحبنظران. ندینما نیتام را سازمان نظر مورد منابع بتواند کهی طور به است

 میتقس دسته سه به را آنها که است گورانسفیا ازی بند طبقه نیمشهورتر. اند داده ارائهی مختلفی های بند طبقه ، ها

 :کندی م

 ؛یراهبرد ماتیتصم -3 ؛یادار ماتیتصم-2؛ی اتیعمل ماتیتصم

 :کندی م میتقس ریز دسته چهار به اطالعات بهی دسترس زانیومی طیمح طیشرا نظر از را ها میتصمی بوو

 عدم تیوضع دری ریگ میتصم-3 مخاطره؛ تیوضع دری ریگ میتصم -2نان؛یاطم تیوضع دری ریگ میتصم

 ابهام تیوضع دری ریگ میتصم -4 نان؛یاطم
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 انیمی نظر ازلحاظ دروری بند دسته که است شده ارائه های بند دسته انواع زینی ریگ میتصمی ازالگوها

 :کندی م میتقس دسته پنج به را ها مدلی و. داردی شتریب تیمقبول صاحبنظران

 ییعقال فرا مدل -5 ؛یتبخشیرضا مدل -4 مختلط؛ مدل -3 نده؛یفزا مدل -2 ؛ییعقال مدل

 و ها نهیگزی تمام لیوتحل هیوتجز الزم اطالعاتی تمام داشتن اریاخت در با رندهیگ میتصم ،ییعقال درمدل

 .ندیگزی برم راه نیبهتر ، کی هری ها امدیپ

 العمل عکس دادهایرو با متناسب و ،یکنش تا استی واکنش شتریب رندهیگ میتصم نقش نده؛یفزا مدل در

 از حل راه نیبهتر افتنی امکان آنها، وتعامل گوناگونی رهایمتغ دخالت لتع به نیهمچن. شودی م داده نشان

 در هدف تحقق و. شوندی م نییتع مصالح نیتام حد ودری ا مرحله اهداف)... دارد وجود کمتر ها حل راه انیم

 .کندی م مواجه( ندهیفزا طور به)  گرید ریمتغ با را رندهیگ میتصم مرحله، هر

 ازی شتریبی وپارامترها شودی م مطرحی الملل نیبی راهبردی ها وکوشش ها ششک شتریب مختلط درمدل

 نیتر کامل که نیای جا به رنده،یگ میتصم ،یتبخشیرضا مدل و بردارد در رای الملل نیبی های گذار استیس

 واجدیی فراعقال مدل. استی نسب امر نیا البته که شودی م قانعی تبخشیرضا میتصم به کند، اتخاذ را میتصم

 افتیدر و شهود بری مبتنی ریگ میوه،تصمیش نیدرا. ست آنها از تر کامل وی قبلی ها مدل اتیخصوص تمام

 نتواسته هنوز علم.  شودی طی علم منظمی ها روش که آن وبدون افتدی م اتفاق رندهیگ میتصمی ذهنی ها

 رندیگی م شکل فرد هنذ در چگونه ماتیتصم نیا که دهد ارائه موضوع نیای برای حیصری پاسخ است

 دریی وتوانا اتیخصوص نیا.  گرددی م حیصح نشیوگز مسأله افتیدر موجبی صورت چه به وشهود واشراق

 .دارد وجود ها انسان ازی محدود

 ی:راهبردی ریگ میتصم

 طیمح به وابسته ریوغ مستقل صورت به توانندی نم که است ماتیتصمی واجرا اتخاذی راهبردی ریگ میتصم

 دری طیمح طیوشرا طیمح نقشی راهبرد یریگ میتصم نهیزم در شده ارائه فیدرتعار رندیگ انجام الءخ ودر

 در سازمان که هستندی ماتیتصم ،ی راهبرد ماتیتصم گرید عبارت به. بارزاست ماتیتصم نوع نیا اتخاذ

ی ریگ میتصم .ندینمای م اتخاذی طیمح داتیوتهد ها فرصت با هماهنگی رقابتی محورها انتخاب هنگام

 ندیفرآی ونظری کلی الگو. گرددی م اجرای برا مناسب واقدام روش نشیگز به منجر که استی ندیفرآ

ی وخارجی داخل طیمح لیوتحل هیوتجزی بررس ها، هدف ای هدف نییتع بری مبتنی راهبردی ریگ میتصم

 وانتخابی ابیوارز ممکنی رهاکا راه وارائه( روندها و ها فرصت ها، دیتهد)مساله صیوتشخیی شناسا سازمان

 .باشدی م اجرای برا مناسب کار راه
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ی بند مذکورفرمول ندیدرفرآ کند،ی م آغازی بخش دو ندیفرآ اساس بر رای راهبردی ریگ میتصم هوفروشندل

 چهار قالب در زین وانتخاب کار راه جادیا موضوع، فیتعر چونی واجزائ طرف کی دری ساز ادهیوپ اهداف

 .شودی م آورده گرید طرف در وار هسلسل تیفعال

                                      

    

 

 

 

 

                                                               

 هوفروشندلی ریگ میتصم ندیفرآ نمودار                             

 صورت به و است مساله حل ندیفرآ کی قتیحق در ،ی راهبردی ریگ میتصم که هستندی مدع هوفروشندل

یی ها وطرح راهبرد کردن فرموله اساس بر مدل نیا اصوال و استی ریگیپ قابلی بیوترتی منطق ندیفرآ کی

 .استی ساز ادهیپ قابل بازار و استیس فرهنگ، با رابطه دریی اقتصای ها طرح لیقب از

 با تعامل بر رای داصلیتاک که است کرده ارائه لیذ نمودار طبق رای راهبردی ریگ میتصم ندیفرآ زین سونیهر

 اجرا دری ابیارز زیون سازمان ضعف و قوت نقاط بای ابیارز و سهیمقا و داتیوتهد ها فرصت صیوتشخ طیمح

 .دارد خورد وباز

 

 

                             

                            

 ها فرصت                                        

 کار راه جادیا موضوع فیتعر اهداف بنده فرمول

 راهکاری ابیارز انتخاب یساز ادهیپ

 راهکاری ابیارز
 راهکار نییتع

 طیمحی ابیارز

 طیمح یخارج
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 داتیتهد                                            

                       

 

 

 مثبت فاصله                               

 یمنف فاصله                              

 

 یراهبردی ریگ میتصم مورد در گانه سه دگاهید

 .کندی م فیتوص رای راهبرد ماتیتصم در استفاده موردی کل دگاهید سه سونیآل

 :از عبارتند دگاهید سه نیا

 ؛یراهبردی ریگ میتصمیی عقال دگاهید-1

 ؛یراهبردی ریگ میتصمی سازمان دگاهید-2

 ؛یراهبردی ریگ میتصمی اسیس دگاهید-3

 بر جهینت دری سازمان وی طیمح ادراکات بر افرادی ذهنی عوامل که سازندی م نشان خاطر نیوپ آندرسون

ی ها قالب از متاثر ،ی راهبردی ریگ میتصم که معتقدند سونیوم کیهامبر. گذارندی م ریتاثی راهبرد میتنظ

 .استی سازمانی باال سطحی اعضا  میتصمی ها فراگرد وی شناخت

 ی:اسالمی ریگ میتصم

 

جوالنه و اقدام پیش از فرا رسیدن وقت مناسب بر حذر می دارد و امام  علی)ع( مالک اشتر را از اتخاذ تصمیم ع  

همچنین وی را بر حذر می دارد از غوطه ور شدن در کاری که وسایل آن مهیا و آماده گردیده به تصور اینکه اگر به آن 

 مشغول نگردد از دست می رود.

 انتخاب

 اجرا

 اهداف نییتع

 انتخابی ابیارز

 فاصله لیتحل
 فاصله

 یراهبرد

 طیمحی ابیارز

 یخلدا
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ابی وعاقبت سنجی نماید و پس از شناخت و درک در واقع انسان قبل از اقدام نسبت به هر کاری الزم است کار را ارزی

 موفقیت خود در آن کار دست به اقدام و انجام آن زند.

هرگاه تو را ”توجه و مراجعه به قرآن و استفاده از فرموده های معصومین به هنگام شک و تردید در تصمیم گیری:

 ”رجوع کن.مشکلی پیش آید و یا در کارهای تردید برایت رخ دهد به خدا و رسولش 

 

 

امام علی )ع( به مالک می فرمایند: ای مالک در اموری که واقعیت آنها برتو روشن نیست دانایان و آگاهان را جمع کن 

امام  وبا آنان به بحث واقناع بپرداز، آنگاه نظری که مورد اتفاق دانایان مسلمین است را به مرحله اجرا در آور.

عمل در ایران اسالمی است و اصل تکلیف به عنوان فرضیه اصلی در خمینی)ره( که مروج فرهنگ تکلیف و 

گیریهای سیاسی اوست بر این باور است که تمام رفتارها، حرکات، سکنات، اقوال، سکوتها، قیامها و قعودها و تصمیم

 گیرد.همگی اعمال بر اساس امر و تکلیف خداوندی شکل می

ریت در آیینه منابع مدیریت در اسالم نگریسته شده و آنچه تا کنون گیری به عنوان یکی از مباحث مهم مدیتصمیم

 ای علمی منعکس شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.توسط اهل نظر در این باب نوشته شده، به گونه

تی  حضرت علی)ع( بر ضرورت داشتن علم برای کارگزار تاکید کرده ،به کمیل بن زیاد می فرماید: ای کمیل هیچ حرک

فی توقیت غیر  العلم: إن إدارة )ع( اإلمام علی وقال نتیس مگر که تو درباره شناخت وآگاهی هستی آن نیازمند و

. حضرت علی)ع( می فرماید: این پرچم زمانداری ومدیریت التحمل.الحق فی حمل المجتمع و واعیة األفراد من مناسب

 یگاه حق به دوش نمی کشد .جامعه را جزء افراد آگاه و با استقامت وعالم به جا

 

 شعب هوذا. البالغة خطبة الوالیات 172( علی )ع حضرة می فرمایند. 172حضرت علی )ع( درنهج البالغه خطبه

  اهلل هو أمر فهم فی فی القضایا تنفیذها األکثر قدرة على الذی هو( الخالفةذلک ) یستحق

انداری( کسی است که تواناترین آنها بر اجرای امور وداناترین ای مردم همانا سزاوارترین مردم به این امر)خالفت وزم 

به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد. حضرت ( کسی علی )ع( خطاب به مالک می فرماید: کارمندانی که دارای تجربه 

 وحیاء هستند انتخاب کن،

م گنریسته شده و آنچه تا کنون گیری به عنوان یکی از مباحث مهم مدیریت در آیینه منابع مدیریت در اسالتصمیم

علی)ع(  ای علمی منعکس شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.توسط اهل نظر در این باب نوشته شده، به گونه
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اند و های خود در مدیریت جامعه به کار بردهگیری در قالب مشورت را یکی از رئوس سیاستمشارکت مردم و تصمیم

 .باشدعاده مشورت در انجام کارها میاز اهمیت فوق الایشان 

واشعرقلیک الرحمهَ للرعیهَ والمحبَه لهم و اللطف  –نهج البالغه  53نامه  -حضرت علی )ع( در نامه خود به مالک اشتر

 اخ لک فی الدین واما تطیرلک فی الخلق بهم والتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما

ام دین احک بیاندرامان معصوم به حکم نص و نصب دارای مقام امامت به معنای جانشینی پیامبر با نظر به این که ام

 شئون و شاخه های ازآنان حکومت به معنای اداره امور دنیای مردم نیز  ازهستند و ناگزیر با وجود و حضور هر یک 

بدون  ائمه ازفر بیشتر نیستند اگر هر یک ده نازامامت آنان خواهد بود و آن که برابر عقیده شیعه امامان معصوم دو

وبت به هیچ گونه مزاحم و مانعی به مقتضای امامتی که داشتند, حکومت بر جامعه را نیز عهده دار می شدند و آن گاه ن

نیا د ازان بزرگوارش پدرمدتی امامت و حکومت همانند  پس ازدهم می رسید و او نیز برابر با سنت آفرینش وازامام د

آن امام معصوم, از دهم خاتمیت پیدا کرده( بعد ازت )و چون عقیده شیعه آن است که امامت با وجود امام دومی رف

                                                                                                                           وظیفه و تکلیف حکومت چه می شد؟

 32قیه از نگاه شهید مطهری، بخش دوم ،ص والیت ف

ای مالک، رحمت و محبت ولطف بر رعیت را شعار قلبت قرار بده وهمانند درنده ای مباش که به شکار عادت کرده 

وخوردنشان را غنیمت می شمارد، زیرا که رعیت بر دو گروهند: یا برداران دینی تو ویا همنوعان تو در آفرینشند 

 وهمنوع ، نباید مورد اذیت وآزار قرار گیرند.وطبعأ برادر دینی 

 

 ی:نیخم امام ماتیتصم

 ران؛یا هیعل عراقی لیتحم جنگ برابر دری نیخم امامی ریگ میتصم-2

 امام؛ خط رو،یپ انیدانشجو توسط کایآمر سفارتخانه ریتسخ دربارهی نیخم امامی ریگ میتصم-3

 ران؛یا به هفرانس از بازگشت بری مبنی نیخم امامی ریگ میتصم-4

 س؛یپار به عراق از شانیا هجرت بری مبنی نیخم امامی ریگ میتصم-5

 ؛1357 سال ماه بهمن 21در شاه میرژی نظام حکومت لغو بری نیخم امامی ریگ میتصم-6

 بازرگان؛ مهندس موقت دولت لیتشک بری نیخم امامی ریگ میتصم-7

 موقت؛ دولت یاستعفا با موافقت بری مبنی نیخم امامی ریگ میتصم-8
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 ؛یجمهور استیر از صدری بن ابوالحسن عزل بری مبنی نیخم امامی ریگ میتصم-9

 ت؛یامنی شورا 598 قطعنامه رشیپذ بری مبنی نیخم امامی ریگ میتصم-11

 ؛یرشد سلمان مورد دری خیتاری فتوا صدور بری نیخم امامی ریگ میتصم-11

 ؛یرهبر مقام قائم ازی منتظری عل نیحس اهلل تیآی کنار بری مبنی نیخم امامی ریگ میتصم

 :اهداف

 وادارات؛ ها سازمان تیریمد در( عی )عل امام ماتیتصمی ساز الگو-1

 ها؛ سازمان تیریمد دری ریگ میتصم ت،یاهم به کمک-2

 اجتماع؛ تیریمد در( عی )عل امامی ریگ میتصمی معرف-3

 ؛یتیریمد ماتیتصم در کالن اهداف-4

ی ملی استگذاریوسی زیر برنامه ندیفرآ در ،ی اسالم تیریمد موثر ونقش کرد کار تیاهم نییتع به کمک

 ؛یالملل نیوب

 ی: ریگ تجهین

ی ریگ میتصم وادرات؛ سازمانها تیریدرمدی  ریگ میتصم  نهیزم در مختلف جوامع در ه شد انجام قاتیتحق به توجه با

 وخواهد داشته...( وی آموزش ؛یتیترب ؛ینظام ؛یاقتصاد ) جوانب همه در, آمد کار نیبهتری اله نیفرام به شینگر با

 به که استی اله امانت ؛یاسالم درجوامع تیریمد مسند. است تیریمد ثقل مرکزی ریگ میگرتصمید عبارت به.داشت

 نظران صاحب ؛ تن چند هینظر از مقاله نیا در. کند مراقبت شدت بهی اله امانت نیا از دیبا او شده؛ سپرده ریمد

از آن جایی که از وظایف و مسوولیت های مدیر تصمیم گیری صحیح در  شده؛ استفاده تیریمد علم در وهشگرانوپژ

کارها و برنامه های اجرایی است و طبیعی است که مدیر زمانی می تواند اتخاذ تصمیم بنماید که در شک و تردید 

تردید گردد خواه ناخواه از تصمیم گیری باز می  نباشد و با قاطعیت با مساله برخورد نماید و چنان چه دچار شک و

ماند و توان اعالم نظر قاطع نخواهد داشت. بهترین الگو برای یک مدیر خوب فرامین امام علی )ع( در  تصمیم گیری 

در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیم گیری می باشد. 

 است. حل مسأله

 منابع:

 1388فروزندة دهکردی،لطف اهلل ، جوکار، علی اکبر؛ مدیریت اسالمی؛دانشگاه پیام نور تهران؛ سال -1
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 1373؛زمستان 12مردمی؛ ابوالقاسم؛ تصمیم گیری در مدیریت اسالمی؛ مجله مصباح شماره -2

سال  5-23ص-25و24ت؛ شماره دکتر جاسبی؛ عبداهلل؛ تصمیم گیری در مدیریت اسالمی؛ مجله اقتصاد ومدیری-3

1388 

 31عظیم زاده اردبیلی؛فائزه؛ تئوری مدیریت از دیدگاه امام علی)ع(؛ فصلنامه ندای صادق؛ شماره -4

 1386،سال39احسانی، محمد،تربیت سیاسی کارگزان در مدرسه امام علی )ع(، فصلنامه معرفت، شماره --5

(، مرضیه مختاری پور،مجله دانشکده علوم انسانی، سال دکتر سید علی سیادت)استادیار دانشگاه اصفهان-6

 شمسی 1386میالدی ، 2117،سال 61چهاردهم، شماره 

؛ عضو هیات علمی؛ دانشگاه پیام نور؛ مبانی تصمیم گیری امام ناشر:معاونت 1387دکترفروتنی ، زهرا، -7

 1387 پژوهشی؛ انتشارات پژوهشکده امام امام خمینی)س( وانقالب اسمی ؛ سال چاپ

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

