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 چکیده :             

 

است و آنچه که مکتب اسالم را از سایر مکاتب متمایز می سازد تقوای الهی و  برادریو  صمیمیتدین اسالم ، دین رحمت ،       

که بزرگان دین با تآسی از سفارشات و تآکیدات قرآنی، انسان ها را از هر نژاد و   استاسالمی  دین مدارانه ی اخالق آن،در بطن 

خود به تقوای الهی و سرشت قرآنی و الگوگیری از پیامبر حسنات و رحمت و مودت ، سفارش می نماید و در  جال دادنرنگی، به 

د و نتحلی و آراسته ی به خلق و خو و سرشت قرآنی گردماین راستا جوامع اسالمی در هر دوره ای از زمان و مکان، می بایست  

بررسی معیارهای اخالقی مدیران اسالمی از پژوهش حاضر  این مهم از رهبران، مدیران و رئوس جامعه بایست متجلی تر باشد.

معه ی اسالمی از انتظارات جاو سپس معیارهای  کسب فضایل اخالقی در مدیران می باشد. در این تحقیق ابتدا  منظر قرآن مجید

چگونگی تثبیت و لزوم رعایت ویژگی ها و شاخصه های اخالقی از جانب   مورد بررسی قرار گرفته است.مدیران در بعد اخالقی 

 بررسی شده اند. در ادامه با بررسی و مردمو تاثیرات آن بر اجتماع مدیران و مسووالن جوامع اسالمی ،با نظرکرد قرآن مجید 

به این سالمی از کارگزاران و مدیران صاحب منصب در رعایت اخالق و الگوبرداری از اسوه های دینی و قرآنی، انتظارات نظام ا

و راهنمایی و رهنمودانسان ها به حقیقت وجود آدمی،رعایت  هدف غایی اسالم، تذکر و یادآوری ،راهگشایی نتیجه می رسیم:که

مت و رآفت ، دوری از سیآت و قرابت با حسنات مبیین قرآن و زندگانی مقدس بندگی و تقوای الهی توام با نشر اخالق وتبیین رح

نقش اصلی آنان همانا گسترش اخالق و بندگی  مدیران و مسووالن در مناصب گوناگون در نظام های اسالمیاست؛ در این اثناء، 

و خود  جامعه ی بشری خدمت صدقانه نمود خدا و در کنار آن تسهیل امورات و ساماندهی فعالیتها و دستوراتی است که بتوان به

  باشند.  دین مدارانه الگوی حسنه ای در جهت ترویج آرمان های اخالقی

 اخالق، مدیران، قرآن مجید، اسالمی.:  کلید واژه ها 
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Abstract:  

Islam is the religion of mercy, intimacy, and brotherhood. What differentiates Islam from the other Schools is 

piety and at its heart the Islamic-oriented morality. Following the order of the Quran’s emphasis, Islamic leaders 

order people of every race and color to piety and the benchmark of the prophet of mercy and cordiality. In this 
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regard, Islamic communities and more importantly Islamic authorities in every time and place should manifest 

Quran and Islam characteristics. This study investigates the ethical standards of Islamic directors from Quran’s 

point of view. At first, the criteria of acquiring moral virtue among directors and then the expectations of the 

Islamic community form the directors from ethical dimensions have been checked. The stabilization and the 

necessity of respecting moral attributes by the directors of the Islamic community and its impact on society and 

people have been investigated. By investigating Islamic system’s expectations from authorities, we reach this 

conclusion that the ultimate goal of Islam is reminding and guiding human beings to the truth of human 

existence, piety and staying from sins. In the meantime, directors and authorities in various posts in Islamic 

systems are expanding ethics and God’s devotion. Besides, the authorities  

Should  organize  activities which pave the  ways  for  a  genuine  service to  human  beings  and  they hemselves 

should be a model for propagating religion-oriented morality. 

        

Key word :ethical , Islamic, directors, Quran’s point. 

 

 

 مقدمه : 

اما آنچه که از  خداوند حکیم انسان ها را موجوداتی اجتماعی خلق کرده و در میان انسان ها هر کسی صفات شخصیتی منحصر به خود را دارد      

خلق و خوی زیبا و حسنه و آن که انسان ها را به هم ارتباط و پیوند می دهد اخالق دین مدارانه در این مقاله بحث می شود صفاتی اکتسابی خواهند بود

این  رحمت(( شناخته می شد؟ بخاطاگر اکتسابی نبود فلسفه ی وجودی )) الگو (( در قرآن چه بود؟ چرا پیغمبر خاتم رسالتش ))هدایت و راست. اصوالً 

رآن است که اگر قرار شده که پیامبر برای ما )) اسوه ی حسنه (( باشد پس هر انسانی با هر صفات شخصیتی ،می تواند به کسب خصوصیات اخالقی ق

بر اصل برپایی حق و  ،)ص(پیامبر امیندیریت م .شر به مدد اخالق زیبا ، تمدن سازی کرده و جهان را آباد می کند مدارانه و پیامبر گونه رفتار کند. ب

با عنوان فرماندار یمن بست که پس از « معاذ بن جبل» عدل استوار بودو کارگزاران خود را بدان فرمان می داد. به عنوان نمونه عهدنامه ای که با 

این امر و دستور، نشان از اهمیت و  یده به نیکی  تربیت کند.را به اخالق  پسند مردم آن دیاربا رعایت خود در ادای اخالق حسنه،  آموختن کتاب خدا ،

 (1931-)میر عبادیاساس اخالق حسنه ی دین مدارانه در میان مدیران اسالمی دارد.

 

  :بیان مساله

کتب قرآن کریم و جامعه یکی از اهداف کلی تعلیم و تربیت اسالمی همانا بعداعتقادی و اخالقی آن است . انسانی که بعنوان خادم اسالم  و در م

که همانا  آلهوعلیهاهللصلی، معلم انبیاء ، رسول اهلل  "انما  بعثت معلماً "ی اسالمی آن، عهده دار مسوولیتی شده، الزم است با تاسی از آیه ی شریفه ی:

] « مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود... ؛ «نَةٌلَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَ» خداوند متعال در قرآن مجید در آیه ی

معرفی می فرماید ، الگو گیرد. خداوند متعال، قرآن را کتاب جاویدان و ماندنی می خواند که در لوح   "اسوه ای حسنه"آن شفیع را [ .11احزاب / 

جاوید است .روح محفوظ اخالقی دستورات و احکام و فرایض و فرامین آن کتاب محفوظ است که یکی از دالیل آن ، عدم وجود زمان ، مکان و سطح 

 آلهوعلیهاهللصلیدال بر صرف حکم به شخص پیغمبر  ،و الگو شدن آن حضرت هم در فلسفه ی قرآنی آلهوعلیهاهللصلیشدن قرآن و مخاطب و معلم شدن رسول اهلل 

اجتماع، خانواده، زمان، مکان و  .است کلی برای هدایت جمیع انسان ها در هر مقام و منصب و سطح و مقطعیقالبی  ،نبوده ، بلکه آن فرامین و دستورات

اخالق فردی یک نوع  حتی دین می تواند منشأ خَلق یک خُلق باشد آن چه در دین مطرح شد وجود خلقیاتی است که غایت آن دین مداری است

آداب اجتماعی، و یا شرایط تربیتی بوجود آید، اما خلق و اخالق مکتبی آن است که انسان بر اساس خواسته خلقیاتی است که می تواند بر اساس وراثت، 

ت دینی دین و مکتب پایبند باشد. در اخالق مکتبی قیود زمان، مکان، سود جویی و... مطرح نیست. این جا است که می توان گفت اگر بر اساس تعلیما

آن جامه ی عمل بپوشانند  فلذا مدیران نظام اسالمی با پیروی از قانون الهی در تمامی ابعاد (،11).آن اخالق اکتسابی استخلقیاتی در افراد پدیدار شد، 

زیادی  لذا جنبه ی مورد بحث ما در این مقاله ی ویژگی های اخالقی یک فرد مدیر است که به هر جهت با عنوان الگو ی حسنه یا غیرحسنه ، تا حدود

 دارد که به چه میزان تابع ارزشها و شاخصه های اخالقی قرآنی در جامعه خواهد بود.  بستگی به این
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  :اهمیت و ضرورت تحقیق 

آیات قرآنی در رابطه ی با برخورداری  مدیران اسالمی از اخالق حسنه و نگرش مسووالنه ی دیندارانه ی مزین به اخالق  قرآنی ، آگاهی از 

، مرور و یادآوری و تذکر آیاتی از مستلزم شناختتارهای زیبای ناب اسالمی که در بطن قرآن کریم سرچشمه می گیرد،  الگوبخشی و فرهنگ سازی رف

اگر آیات محکم قرآن  نتیجه گرفته می شود :پس  ؛قرآن مجید است که  طبق بیان صریح خداوند متعال ، ))هدایت و رحمت (( برای مومنین است

ق دینی شکلی اکتسابی است و چون پیامبر رحمت و اسوه ی حسنه با عنوان مدیر بزرگ انسان ها عامل اخالق قرآنی است داللت بر هدایت است ، اخال

. پس در این مجموعه به دالیلی که در لذا مدیران و مسووالن جامعه ی ما نیز با تاسی از آن معلم اخالق می بایست عامل به اخالق زیبای اسالمی باشند

و استخراج نمونه هایی از آیات قرآنی در زمینه ی شاخصه های اخالق دینی و خاصتاً تعمیم آن به بیان خواهیم کرد موضوع را به بررسی ادامه آنها را 

 محدود می کنیم تا امکان بررسی تحلیل عمیق تری فراهم گردد. مدیران جامعه ی اسالمی ، 

 :دالیل 

ام اسالمی با مردم به جهت گرایش به سوگیری ها، قوم گرایی، ابزارسازی ازدیگران برای ترقی ایجاد فاصله ی اخالقی گروهی از مدیران در نظ -1

سبک انگاشتن خود در صورت بندگی از خدا، برخوردهای متکبرانه  خیانت های اداری و سازمانی در عدم نگهداری اسرار سازمانی،و تثبیت موقعیت خود، 

رشوه و ارتشاء، عدم صداقت و قاطعیت در برخورد با مصرف بیت المال و موارد متعدد دیگری  تصدی ایشان، ی با دیگران در ادارات و سازمان های تحت

 ن در اخبار و رسانه ها به گوش می رسد.آ که هر روزه اخبار نگران کننده ی

و اخالقیات سوء باشد، برای اصالح مدیران و دوری از رفتار ها برای  الهام بخش و راه گشایی تواند تذکر و یاد آوری میتوجه به این نکته که -1 

 دلیلی دیگر است . جلوگیری از فساد های اداری،

ستورات قرآن مبین ، با عنوان قانون محکم نظام اسالمی ، به جهات اخالقی در دسترس همه بوده و نظام اسالمی ، ذره ای از انحراف و کج روی از د  -9

 یانت به قانون الهی است را پذیرا نخواهد بود.ر جهت به متضرر شدن و خه آن را که به

 لزوم برخورداری مدیران نظام اسالمی ، از سالح اخالق اسالمی و مزین کردن دیگران از راه و روش های اسالمی ، جدای از بحث تخصص کاری ، -1

  ملبس به لباس رنگین تر آن ، یعنی رعایت آداب و سیره و روش اسالمی باشند.

در میان برخی از مدیران، از  "رعایت اخالق اسالمی فقط منحصر به اقشار خاصی از جامعه است و ما مامور و معذوریم ":ر غلطاز بین بردن تفک -5

 دالیل دیگر نگارش مقاله است.

گاهی جلوگیری از گسترش تفکر اسالم ستیزی و توهین به ریشه ی مقدسات و الگوی حسنات، پیامبر محسنات) ص( که هر از چند روشنگری و  -6

 وابسته ی متعرضین به اسالم ، موجبات جریحه دار شدن احساسات مسلمانان و بعضاً غیر مسلمانان را برمی انگیزانند.رسانه های 

 

 :روش تحقیق  

کل است . تحقیق کیفی تحقیقی است که بر اطالعات کیفی و  کتابخانه ای فیش برداری روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی واز نوع بررسی

ف گرایانه و استفاده از رهیافت های تفسیری تاکید می کند . روش های سنجش آن بیشتر به توصیف و تفسیر ختم می شود تا به تحلیل آماری .هد

رد وتحقیق کیفی ، فهم فرد یا حادثه ای در شرایط طبیعی آن و با توجه به زمینه ی مربوطه است ، نیز تحقیق تقریبا به طور تمام و کمال در م

 .( 111،ص1935ارزشهاست ) شارع پور ،

بررسی معیارهای  برای کتابخانه ای از بین روشهای مختلف تحقیق کیفی که عبارتند از زمینه یابی ، آزمایشی ، تاریخی ، توصیفی و تطبیقی و از روش 

 استفاده می کنیم . ،اخالقی مدیران اسالمی از منظر قرآن مجید

 :قحقیت دامنه

، صرفا به استناد آیات مصرح قرآن مجید در استخراج شاخصه  های اخالق مورد معیارهای اخالقی مدیران اسالمی از منظر قرآن مجید بررسیدر      

 نیاز مدیران در جامعه و نظام اسالمی بسنده می کنیم.
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 :آماری جامعه

 شامل که داریم متنی یا جامعه اما نیستیم رو روبه آماری جامعه با شود نمی استفاده آمار و ارقام از و نیست میدانی اینکه دلیل به تحقیق این در

 .باشد می مسوولیت و باید ها و نباید های مدیران نظام اسالمی در بحث اخالقیات  پیرامون شده چاپ آثار قرآن مجید و نیز

 :تحقیق ابزارهای  

 و سنتی سبک به ای کتابخانه برداری فیش روش از ولی شود نمی دهاستفا مصاحبه و پرسشنامه از نیست میدانی که این دلیل به تحقیق این در

 .شود می استفاده دیجیتالی

 :تحقیق انجام شیوه  

و تشریح  بررسیویژگی ها و شاخصه های اخالقی مدیران در نظام اسالمی ابتدا آن اساس بر که است بررسی کتابخانه ای تحقیق این انجام شیوه

اخالقی نظام اسالمی از مدیران صاحب مناصب در برخورد با سایر انسان ها ، چه مجموعه ی سازمانی و چه ارباب رجوع اهم انتظارات  سپس و شود می

 اداری و نیز رعایت اصول قرآنی در سازمان و فرهنگ سازی سازمانی مورد بحث قرار می گیرد.

 :ها داده تحلیل شیوه  

 روش از پس ندارد، کاربرد تحقیق این های داده تحلیل برای کمی روش چون اما است کیفی و کمی روش دو به ها داده تحلیل که این به توجه با

 .کنیم می استفاده است استنباطی و تفهیمی و عقالنی تفسیری از بزرگان دینی،  تحلیل شامل که کیفی

 یافته های تحقیق:

 معیارهای  کسب فضایل اخالقی در مدیران از منظر قرآن کدامند؟ -1

 بعد مدیریت:  اول بندگی

یک مدیر با اخالص در اسالم است . تاثیر ایمان به ذات اقدس الهی بر اخالق  اولین شرط از شاخصه های اصلی به قادر مطلق،ایمان مومن بودن و 

ا و او را شاهد و ناظر همواره به یاد خداست و همواره خود را مسوول در برابر خد ،فردی و اجتماعی انسان، بر کسی پوشیده نیست چراکه انسان مومن

های کلیدی )همچون پستمقید می گردد. بنابراین  و سطحی، خود می داند از این رو به رعایت حالل و حرام، خدمت به خلق خدا از هر گروه و نژاد

 یا أَیهَا الْمُزَّمِّلُ ا خالق یکتا قطع کند:در این  جهت یک فرد مدیر به لحاظ اخالقی نبایست ارتباطش را ب واگذار شود، اعتقادمدیریت(، نباید به افراد بی 

ای، به هنگام شب، جز اندکی که به استراحت نیاز داری، ای پیامبر! ای کسی که جامة خواب به خود پیچیده" (1( قُمِ اللَّیلَ إِالّ قَلیالً )مزمل، 1)

. مدیر اسالمی، به (1933فرورنده ی دهکردی،ل. جوکار،ع ا.))را می گیرد . ایمان به خدا، امنیت میاورد و راه خیانت های همه جانبه "داری کنزندهشب

ها و تری با پروردگار هستی داشته باشند تا در سختیمدیران به دلیل سنگینی مسؤولیت، باید رابطة قوینوعان خود، با نگاه مخلوقات خدا، می نگرد. 

واجب بوده و بر دیگر پیروان آن بزرگوار  آلهوعلیهاهللصلییله تقرّب به خداست، بر پیامبرکه وس مشکالت، امدادهای الهی شامل حالشان گردد. نماز شب

  .((1931طیب،م.)) است "مستحبّ اکید"

 پاداش مدیر متقی و تالشگر: مشمول امدادهای غیبی الهی:

وَ نِعْمَ أَجْرُ امیدوار و معتقد باشد و در کنار تالش:  با اشاره به موارد فوق الذکر، اگر که چنین باشد می بایستی مدیر به امدادهای غیبی الهی

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنینَ ألَنْ یکْفِیکُمْ أَنْ یمِدَّکُمْ دیگران را به این اصل قرآنی امیدوار می کند: ."و چه نیکوست پاداش اهل عمل."(196عمران، )آل الْعامِلینَ

فرماید: خداوند ما را با سه هزار فرشته یاری به سپاه خود در جنگ بدر می آلهوعلیهاهللیامبرصلیپ (111کَةِ مُنْزَلینَ )آل عمران، رَبُّکُمْ بِثاَلثَةِ آالفٍ مِنَ الْمَالئِ

د، در راه رسیدن امدادهای غیبی خداون ، امیدوار کردن افراد و توجه دادن آنها به یک مدیراز وظایف بنابر این کند. آیا این مژده برای ما کافی نیست؟ می

. بنابر این از وسایل شمول تقرب ذات باریتعالی، دوستی و تقرب با نماز و نمازخانه باتفاق سایر عوامل و ((1961حسینی سیاهپوش،م.)) به اهداف است

بندگان خوب خدا کسانی هستند .(91إِقامِ الصَّالةِ ... )نور،  رِجالٌ ال تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَتوجه و تاکید بر ایجاد فرهنگ نمازخوانی است: 

 د..نکنکه تجارت و کارهای روزانه آنها را از یاد خدا و برپاداشتن نماز غافل نمی
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 قاطعیت و یقین در رسیدن به هدف خدا پسندانه:

رویه ی خاصی را در جهت اداره ی امور و با استفاده و مشورت وقتی که و یقین است ؛  طعیتقااز دیگر ویژگی های یک مدیر اسالمی بحث 

ر صاحبنظران و مشاوران دلسوز در تصمیم سازی جهت خدمت خداپسندانه به جامعه ی انسانی، در پیش می گیرد که گاه ممکن است آن رویه و روش د

یت و یقین و بدون تردید و واهمه، در رسیدن به هدف  خدمتی، طی طریق نماید.آنجایی که نقطه مقابل روش های پیشین باشد، الزم است با قاطع

حق، آن چیزی است که از "الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فاَل تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرینَ:  :فرمایدخداوند، پس از نزول آیة تغییر قبله به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می

 . در بحث اخالق مدیریتی ،پیام آیه ی شریفه:)فال تکونن من الممترین(( 111)بقره،  "آمده است، پس هرگز به خود تردید راه مده سوی پروردگار تو

ه ها، قاطعیت  و یقین در پایش راه حقی است که هدف آن خدمت به خالیق و با شرط عدم تضییع حقوق سایرانسان ها باشد. در برابر برخی تغییر روی

و الفت هایی از پیرامون  پدیدار می شود، در اینصورت ضمن آمادگی جهت آگاهی دادن به آنان، از خود، استقامت و پایداری بر رفع  سختی ها گاهی مخ

راه خدا استوار باش و در برابر  ای پیامبر! در"فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ ال تَطْغَوْا ... ))ماللت های به جامعه ی مخلوقات خدا ، در پیش گیرد.

باید پیشگام و می ..در پایداری بر مشکالت، مدیر (111)هود، "ها مقاومت کن و پیروانت را نیز به این استقامت، امر کن و نیز از فرامین عدول نکنسختی

ای پیامبر! به خاطر کفر مردم، در شک و تردید قرار " هؤُالءِ . فاَل تَکُ فی مِرْیةٍ مِمّا یعْبُدُ  .و آرمان خوداستوار باشدبر هدف و  اسوة استقامت باشد

 را دچار تزلزل و سستی کند.  آنانخود، استوار و مطمئن باشند که انحراف افراد، نتواند  مدیران باید چنان در ایمان به هدف و آرمان .(103)هود، "نگیر

 : دوری از اسرافقناعت و 

وَ ال تُطیعُوا أَمْرَ مدیر با اخالق اسالمی  با نگرش به آیه ی مبارکه ی :  مولود عملکرد ناصحیح خود است. ها و حوادث تلخ،بسیاری از شکست

با آگاهی از اینکه رشوه و ارتشاء معضل بزرگ و رو به رشدی است که  در پی عدم قناعت  ای مؤمنان، از اسرافکاران فرمان نبرید. (151)شعرا، الْمُسْرِفینَ 

جوانه می زند و متاسفانه ضمن تضییع حقوق سایر مخلوقات ، معضلی به نام فساد اداری را با خود رشد می دهد که در آن اسراف کارانی  و عزت نفس،

حتی می رود و در بطن اداره و اجتماع پدید میاید ، منابع  سازمان ها به هدر می رود، اسراف در مجموعه پدیدار می شود، اعتمادها  به دستگاه از بین 

و بی  سایر مومنانی که در درون مجموعه متعهد و معتقدند ، در جوانه های آفت و معضل ساختگی از بین می روند و نتیجتاً مجموعه ی سازمانی سبک

ی اجتماع و وزن جلوه می کند، و با اطالع از اینکه وی عامل به عمل قناعت و دوری از مصرف بی رویه ی بی جهت ازبیت المال و بیت الناس شایسته 

ود احکام اسالمی نیست و آخرت خود را فدای طمع ورزی های دنیوی نمیکند ، همواره دقیق و حساس خواهد بود و دائما به حسابرسی از عمل کرد خ

نماید.را عملکرد خود خطاکاران معرفی می هاخداوند، علت مصائب و گرفتاری (11)قصص، وَ لَوْ ال أَنْ تُصیبَهُمْ مُصیبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَیدیهِمْ ... می پردازد: 

  

 و ایجاد فرهنگ تکریم: دوری از تکبّر

کبر و غرور و انتظار اطاعت چشم و گوش بسته ی قیصر و کسری وفرعونی و .. دیگران از خود، موجب تباهی و فساد قلب و جمود مجموعه و 

بر تعبد و پرستش خداوند متعال قرار دارد را درهم می ریزد؛ در این جهت می بایست سازمان تحت االمر مدیر خواهد شد و اساس دین و نظام اسالم که 

فرهنگ انتقاد  مدیر با اخالق اسالمی، اطاعت و احترامی آگاهانه و آنهم مشروط در حدود موازین شرعی با ایجاد رفتار سازمانی عدم چاپلوسی و نیز ایجاد

های مهم و مدیران ارشد، آفت و آسیب تکبّر، چه برای افراد عادی و چه برای پست خود انتظار داشته باشد. سالم و خیر خواهی را از دیگران و زیر دستان

خداوند به شیطان  (19)اعراف، قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما یکُونُ لَکَ أَنْ تَتَکَبَّرَ فیها فَاخْرُجْ. . ((1933سرمدی،م ر.)) شوداست و باعث خواری و شکست می

تکبر در مجموعه ی سازمانی همانا کرامت سایرین را به خطر  میاندازد و فرهنگ تکریم در مجموعه ی .  رو، از چه روی تکبّر ورزیدی؟!  بیرونفرمود 

الَّذینَ یؤْمِنُونَ  وَ إِذا جاءَكَسازمانی و مراجعان را به ابهام می کشد اینجاست که قرآن کریم به وسیله ی پیامبر حسنات ، به انسان ها پیام می رساند که : 

مدیران بنابر این  فرماید: هر گاه مؤمنان نزد تو آمدند به ایشان سالم کن.می صلی اهلل علیه و آلهخداوند به پیامبر اکرم . (51بِآیاتِنا فَقُلْ ساَلمٌ عَلَیکُمْ... )انعام، 

موجب افزایش انگیزش سازمانی و بین بردن غرور و تکبر منصب سازمانی، ضمن از آمیز، به کارکنان و مراجعان شخصیت دهند تا باید با برخوردی محبت

 گردد.تکریم ارباب رجوع 
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 سازمانی: صداقتعدالت  و 

از این روست که خدای بزرگ  ؛اگر مدیر اسالمی از قدرت طلبی و اطاعت از هوای نفس پیروی نکند براحتی می تواند در اجرای عدالت موفق باشد

این امر به مدیران اسالمی هشدار می عدالت کنید.(؛ از هوا و هوس پیروی نکنید تا بتوانید اجرای 195-)نساء«  فاَل تَتَّبِعُوا الهَوی اَن تَعدِلوا» می فرماید:

ی از دهد تا بر اساس حق و عدالت و به دور از پیروی از هوای نفس و سوگیری های سازمانی برای خوشایندی و رضایت منشی دیگرانی که بخواهند حق

این امر عدالت محوری ، رابطه ی نزدیکی با شرط صداقت ؛ و رفتار نمایند چه با زیرستان خود و چه با مردم عامی با مردم دیگران تضییع نمایند،

شرط صادق بودن هر مدیری، بی شک صداقت در مجموعه ی زیر دستان اوست وسیاست راهبری سازمان در مدیران ، با صداقت رفتار  سازمانی دارد.

یرد. بنابراین مدیر اسالمی می بایست فرهنگ صداقت را تا آنان منافات ندارد، چنانکه با صداقت چشم و گوش است که مغز ، می تواند تصمیم درستی بگ

ب حداکثر توان سازمانی خود ، به مجموعه ی تحت االمرخود متذکر و یادآور شود ؛ پنهان کاری های تضییع حقی و دروغگویی  در رهنمودهای مکت

دانند و یا توان انجام آنجا که چیزی را نمیانجام کاری در سازمان،  مقدس اسالم مذموم و وسایل دست یابی به گناهان اند. مثالً در ندانستن و نتوانستن

)احقاف، . (ماأَدْری ما یفْعَلُ بی وَ ال بِکُمْ . :)فرمایدگویند: از حدّ دانش یا توان من خارج است. این آیه از زبان حضرت رسول میبآن را ندارند، با صداقت 

 دانم که با من و شما من نمی (3

                              ار خواهد شد.چگونه رفت

 

 : هاگذشت از لغزشو   و سعه ی صدر  مالیمت ،مدارا 

آراستگی به سعة صدر )صبر و تحمّل در برابر نامالیمات  شرط داشتن این دو صفت اخالقی شایسته در مدیران اسالمی داشتن سعه ی صدر است.

اصل دین اسالم  "ای پیامبر! آیا به تو سعه صدر عطا نکردیم؟":(1)انشراح،  أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَكَ:)استمدیریتی هایو انتقادات( شرط پذیرش مسؤولیت

باید از اشتباهات ناچیز و  د باشد.، چشم پوشی از خطاهای سهوی یا عمدی ناچیز است. اما این به معنای عدم وجود مجازات و تنبیه در اسالم نمی توان

و این رفتار  های آینده کارکنان داردها تاثیر بسیار مثبتی بر فعالیتناخواسته کارکنانی که عملکرد خوبی دارند، گذشت کرد، زیرا که گذشت از لغزش

 (1931میرعمادی،ا. )) و مخلوقاتش خواهد بوددارد و پیامد این صفات اخالقی  تکریم و احترام نزد خدا  اخالقی با مدارا  و مالیمت ارتباط

 ((91)نجم،الَّذینَ یجْتَنِبُونَ کَبائِرَ اْإلِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِالَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ...))

  ".، زیرا خداوند آمرزشش وسیع استگذردکسانی که از گناهان بزرگ و زشت اجتناب کنند، خداوند از گناهان کوچک و ناخواستة آنها در می"

 

 :های خودبیان ویژگیمعرفی شرایط و

معرفی ویژگی ها ، خصلت درونی و بیان نیت قلبی خداپسندانه ی مدیر اسالمی و همسو با آن، تعیین حدود انتظارات از مجموعه ی تحت تصدی، 

دید گسترده  و معتدل، برای سازندگی سازمان و کالسیک کردن آن و نیز شفاف در کنار عملیاتی کردن از راس سازمان تا به سایر مجموعه، با نگرش و 

 سازی پیچ و خم های اداری توسط مدیران سازمان اسالمی ، امری ضروریست ، بدیهی است اگر که در راس مجموعه ، ابهام و تنگ نظری، افراط و

آسیب پذیر نباشندو در این اثنا ، میدان داری برای فرد و یا افراد هاله ای و تنگ تفریط حاکم باشد، مجموعه ی سازمانی از لحاظ خلق و خو نمی توانند

یر با اخالق نظر و منفعت خواه، فراهم می گردد، اهداف خداپسندانه و خادمانه جای خود را به اهداف خودپسندانه و خیانت کارانه می دهد. بنابراین مد

فرماید: من قرآن از زبان پیامبر می..(63)اعراف، وَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمینٌ بر اساس آیه ی مبارکه ی:  ی خود،اسالمی ضمن بیان انتظارات و ویژگی های اسالم

 انتظارات و محدوده بندی جامع نگرانه و شفافی را از  برای شما خیرخواه و امین هستم.

  زیر دستان خود انتظار داشته و از آنان مواخذه نماید.
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 : و تزکیه ی نفس فتاردر ر مستمر دقت

در کمین است تا در فرصتی مناسب آدمی را گرفتار خود  دائماًر نمی کند، بلکه بنفس اماره به سوء و بدی ها ، هیچ کس را از آینده ی خود خ

. یک مدیر و مسوول ر عزیز با غالمش مراوده داشته است..زنان شهر گفتند: همس (90)یوسف، وَ قالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدینَةِ امْرَأَةُ الْعَزیزِ تُراوِدُ فَتاها ... کند 

ایستی اسالمی همانطور که در اداره، پیشوای و رهبری عده ای را داراست و در راس هرم برای خدمت و حل مشکالت بندگان خدا گام بر می دارد می ب

تا شایسته ی رهبری آن جمع قرار بگیرد. از همه ی جهات، در سالمتی نفس و تربیت صحیح نفس خود نیز همواره نسبت به دیگران در راس باشد 

عه ی تحت متقی  در رفتاری از خود باشد که بداند همواره نزد دیگران و از همه مهم تر خدای رحمان، تحت ذره بین است و اخبار مربوط به او و مجمو

وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِی إِنَّ  "احت پروردگار عالم در آیه ی شریفه ی : کنترلش، بزرگ نما خواهد شد؛ لذا بایستی به مصداق دعای حضرت یوسف )ع( به س

من نمی توانم از شر نفس خود نجات یابم، زیرا نفس مرا به سوی زشتی ها می کشد، مگر آن  "النَّفْسَ ألَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِالَّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

(.  برای داشتن یک زندگی پاکیزه  و به دور از پلیدی های روحی و جسمی و مادی، برای برخورداری از یک نقش 59)یوسف، "حم کند.که خدا به من ر

 (.15)ای پیامبر! از پلیدی دوری کن. (5وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ )مدثر،  الگویی مزین به اخالق اسالمی، به خدا پناه ببرد.

 

 

 :دگیمسؤولیت خانواحُسن انجام 

گاهی در جامعه ی اسالمی مشاهده می شود مدیری که تمام وقت و نیروی خود را در کار مدیریتی سازمان، عرضه و از خانواده و مسوولیت 

. مدیر نیست سنگین خانوادگی خود غافل می ماند .چه بسا مدیرانی از این دست سراغ داریم . بنابراین الزم به یادآوری است که این گونه مدیریت کامل 

در موفق و اسالمی آن مدیری است که مسوولیت مدبرانه ی تمام نقش های خانوادگی خود را از ابتدا به انجام برساند که در غیر آن، ممکن است 

المی خواهد مجموعه ی سازمانی بتواند موفقیتی بدست آورد لیکن از محل دیگری که خانواده باشد نقص داشته و باعث بروز مشکالتی برای جامعه ی اس

 کرد.اسماعیل، همواره خاندان خود را به نماز و زکات امر می..(55وَ کانَ یأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّالةِ وَ الزَّکاةِ ... )مریم،  شد که گاهی جبران آن مشکل می نماید:

ه خود غافل شوند، بلکه باید عالوه بر مسؤولیت های سنگین اجتماعی دارند نباید از خانوادها و کسانی که مسؤولیتمدیران و رهبران سازمانپس 

 اجتماعی، به مسؤولیت خود در خانواده نیز بپردازند.

 

 ساده زیستی و عدم تجمل طلبی:

کنند اسالم دین فقر وفخر نیست ، دین و مکتب اسالم  متعادل است و انتظار دارد مسوالن اسالمی درکمال ساده زیستی ظاهری و باطنی زندگی 

می پروردگار متعال به پیامبر مکرم اسالم د. کنزیستی مسئوالن، قلوب مردم را به سوی آنان جلب کرده و آرامش روحی را به جامعه تزریق می دهساچراکه 

الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یوْمَ الْقِیامَةِ کَذالِکَ نُفَصِّلُ اآلیاتِ لِقَوْمٍ  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللّهِ الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالْطَّیباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هی لِلَّذینَ آمَنُواْ فی فرماید:

های خدا را که برای بندگان خود آفریده است، حرام کرده و از صرف رزق حالل و پاکیزه منع نموده؟ بگو ای پیامبر چه کسی زینت "(91-)اعرافیعْلَمُونَ؛

این ، یکی از خصائلی که مدیران بیش از دیگران باید به .بنابر"ها در دنیا برای اهل ایمان است و خالص اینها در آخرت برایشان خواهد بود: این نعمت بگو

که عهده دار آن توجه داشته باشدو به تعبیری دیگر، برخی از آنچه که بر دیگران حالل است برخود تحریم نماید، زندگی مرفه و اشرافی است؛ زیرا فردی 

به تجمل گرایی، بطور ناخودآگاه ،باعث بیگانه شدن، عدم درك  مسوولیت جمعی می گردد مورد توجه و دقت دیگران است و تن دادن چنین شخصی

ق شرایط و نادیده گرفتن انسان هایی می شود که در طبقات ضعیف اجتماعی بسر می برندو به نوعی عدالت اجتماعی را به چالش می کشدو بسا حقو

ستوار در برابر مشکالت و وظایف پیش رو بایستد و با قدرت برآنها انسان های ضعیف پایمال می شود در نتیجه دیگر مدیر قادر نخواهد بود مصمم و ا

چیره شود وشکاف اجتماعی ایجاد شده به ناگاه موجب هضم سیستم میگردد پس مدیر مزین به اخالق اسالمی بایستی به گونه ای زندگی کند که 

محرومیت خود را فراموش کنند. این گونه است که باید از اسراف و  محروم ترین و ساده ترین افراد تحت مدیریتش با مشاهده ی او رنج های ناشی از

 تبذیر بپرهیزد و زندگی خود را در حد افراد مستضعف حوزه ی مدیریتی خود تنظیم نماید.

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85_%28%D8%B5%29#cite_note-40
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

8 
 

       

 قدرت و بصیرت

انجام مسوولیت و بصیرت جهت شناخت دین اسالم ، دین اقتدار و مسوالن و مدیرانی مقتدر را پذیراست . مدیر با اخالق اسالمی مزین به قدرت 

وَ مسوولیت خودبرای خدمت صادقانه در جامعه ی اسالمی است ، آنجا که قرآن کریم به داشتن قدرت و بصیرت در جامعه ی اسالمی سفارش می کند: 

کن که دارای قدرت و بصیرت مبران پیشین، ابراهیم و یعقوب و اسحاق، یاداز پیا".(15اذْکُرْ عِبادَنا إِبْراهیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یعْقُوبَ أُولِی اْالَیدی وَ اْالبْصارِ)ص، 

لذا برای تحقق این امر الزم است اشخاصی که برای کسب مدیریت در جامعه ی اسالمی گزینش می شوند دارای سبک بصیرتی باشند که در غیر  ."بودند

اهه ای به دنبال مقصد می گردد.لذا الزم است مدیر مزین اسالمی به سالح بصیرت و آن همانند انسانی نابینا خواهند بود که در تاریکی شب و در بیر

ه بندگان الهی با اقتدار ــالمی برای خدمت بــود بهره گرفته و آن ها را در مقام قدرت اسـو ظرفیت های موج قدرت ، از تمامی امکانات، پتانسیل ها

  بندد. بکار

 

 

 :و احسان خیر خواهی

موضوع دقیق شویم شاید خیر خواهی را داروی شفابخش بسیاری از بیماری های قلبی بیابیم.به عنوان نمونه شما حسد را در نظر  اگر در      

و به قول معروف حسود کسی هست که چشم دیدن پیشرفت دیگران را ندارد یا به عبارتی شر دیگران را می  حسد همان شر خواهی است، بگیرید.

از طرف دیگر هم خیرخواهی رابطه   ، به جای اینکه خیر آنها را بخواهد. میان عامه مردم به چشم زخم و امثال آن معروف است( در خواهد )البته حسد

و دیگر خواهی هم در مقابل خودخواهی است.و ما می دانیم که خود سازی هر فرد رابطه مستقیم با عدم خودخواهی او   مستقیم با دیگر خواهی دارد

خیر خواه تر خواهد بود و هر اندازه فردی خیرخواه باشد حسود نخواهد  توان نتیجه گرفت که هر چقدر کسی خودساخته تر باشد، دارد. پس می

سد در بود.نتیجه دیگری که از این مطلب می توان گرفت این است که چون در جامعه افرادی یافت می شوند که کامال خودساخته نیستند و در نتیجه ح

افت می شود پس بهتر است که ما در مورد اظهار محاسن و پیشرفت های خود محتاط باشیم و به عبارتی شهرت طلب نباشیم و بیشتر درون آنها ی

بی دانست متمایل به کتمان باشیم؛ چه در بیان محاسن و چه در بیان معایب.شاید بتوان شرخواهی یا همان حسد را ریشه بسیاری از رذایل اخالقی و قل

های مدیران در نظام یکی از ویژگیبا این توضیح،  .،تحقیر،ترحّم ،کینه و گناهانی مثل غیبت و بسیاری دیگر از معدود مثالهای آن هستند که تمسخر

ی پیامبر، برای مردان و زنان با ا "(13)محمد، اسالمی، دلسوز بودن و خیرخواه بودن نسبت به افراد تحت امر است. وَ اسْتَغْفِرْ ... لِلْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ ... 

پس از دینداری مومن ، با منزلت ترین خصوصیات رفتاری اخالقی  (آله و سلّمعلیه و اهلل  صلى) و همچنین بنا به فرمایش رسول اکرم."ایمان امت خود استغفار کن

نشانه شخص خـیـرخواه چهار چیز است : به حقّ که فرمودند:  آله و سلّمو علیه اهلل  صلىپیامبرخدا در قیامت، خیر خواهی، خوبی کردن و احسان با مردم است.

 . کندپسندد و به )حقّ( هیچ کس درازدستى نمىپسندد که براى خود مىدهد ، براى مردم همان مىکند و از خود به دیگران حقّ مىقضاوت مى

 

 

 تواضع و احترام:

اطر خدا، به فرمایش نبی مکرم اسالم، از بزرگان و قدرتمندان باشد.که به معنای فروتنی از روی شاید برترین  و بهترین  نوع تواضع به خ      

ن عظمت روح و درجات ایمانی باشدو پیامدش زینت انسان ها و باالخص مدیران در اجتماع انسانی است. مدیران رکنو اساس مجموعه بوده و از ای

ه ای برای حفظ منافع خود از وی اطاعت می کنندو در هر صورت رفتار مدیر در رفتار دیگران نقش جهت مورد توجه اند. عده ای او را الگو و عد

 مستقیمی داردو بقول سعدی : مردم، تابع رفتار و روش حاکمان خود هستند. نتیجه ی تواضع ، دوستی و قرابت قلوب در مجموعه ی سازمانی است

ه تزیین این خصلت زیبا بر پیکره ی خود همت گمارند.آنجا که قرآن کریم خطاب به پیامبر )ص( که مدیران بایستی برای حفظ حرمت و احترام ، ب

کنند و پیروی میــای پیامبر! با مؤمنانی که از ت... (115)شعرا، وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ و پیام به همه ی انسان ها می فرماید:

رفتار مدیران با زیردستان باید متواضعانه باشد، البته تواضع به معنای کنار گذاشتن قاطعیت نیست، بلکه ضمن قاطع بودن  ر این،بناب متواضع باش.
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ان، وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّاسِ ... )لقمو در جایی دیگر به گونه ای دیگر پند می دهد:  در تصمیم گیری، باید برخوردی متواضعانه و مؤدبانه داشت.

مدیران باید با تمامی افراد، اعم از کارکنان یا ارباب رجوع با  ."روی خود را از مردم به تکبّر برمگردان"گوید: لقمان در سفارش به پسرش می..  (13

 تا زمینه ی دستور دهی و پذیرش طرف مقابل با عالقه و افتخار، فراهم آید.  خوشرویی و تواضع برخورد کنند

 

 ؟در بعد اخالقی چیستمعه ی اسالمی از مدیران انتظارات جا -2

چینی، بخل و خشونت که هر یک ، باید سرچشمة نشاط، امید، وحدت و تقوی باشند و صفاتی همچون عیبجویی، سخنبه لحاظ اخالقی مدیران      

ین خود و خدای خود،کار و تالشی انجام بدهد، نه چنانچه آدمی بخواهد با نیتی پاك و اراده ای نیکو، بعامل دلسردی و تفرقه است در آنان نباشد، 

هم تنها زندگی او تباه نمی شود، بلکه هم دین و هم دنیای او آباد می گردد، زیرا دنیا هم در دست خداست و هرچه آدمی متوجه خدا باشد خدا 

الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَ تَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء وَ تُعِزُّ مَن تَشَاء وَ تُذِلُّ مَن تَشَاء  قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی ))خیر و صالح او را به سوی او متوجه می کند

بگو بار خدایا تویى که فرمان فرمایى، هر آن کس را که خواهى فرمانروایى بخشى و از هر که خواهى  ":بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

یى را بازستانى و هر که را خواهى عزت بخشى و هر که را خواهى خوارگردانى همه خوبی ها بدست توست و تو بر هر چیز توانایى.)آل فرمانروا

مدیران جامعه ی اسالمی  بانیان خیر و برکت و حسنات اند ،پل های ارتباطی مابین مردم و سیستم و قوانین  حکومتی اند، لذا در بعد  ((16-عمران

اولین انتظار جامعه ی اسالمی از مدیران خود ، رعایت تقوای اسالمی ، عمل به واجبات و دوری از محرمات  است. در قدم بعدی، دارا بودن   اخالقی

ی و خالقروابط اخالقی اجتماعی و انسانی سالم توام با  حاکم کردن امنیت و آرامش روحی و روانی و اعتماد و خوشبینی و به دور از هرگونه لغزش ا

ات پیروی از هوای نفس اماره به بدی ها است؛ خودمحوری، زورگویی، و استبدادی در بعد اخالقی فردی و اجتماعی مدیران نظام اسالمی ، طبق آی

 مصرح قرآن کریم جایی ندارد، مدیران نظام اسالمی در بعد اخالقی نیز بایست ظرفیت روحی و ظرفیت کاری الزم را برای عهده داری مسوولیت

داشته باشند . حق گویی و حق شنوی از دیگر خصوصیات اخالقی یک مدیر توانمند اسالمی است ، بحث حلم و بردباری،پاکدامنی، خیر اندیشی و 

دن رافت نسبت به ضعفاو مقاوم در برابر اقویا،بلند همتی و جوانمردی ، سماحت و آسان گیری و انعطاف مرزبندی شده ی در امورات برای حالل ش

 ائل بندگان خدا ، در دستور اخالقیات فردی و اجتماعی وی باشد. مس

 : نتیجه گیریجمع بندی و 

تارهای خداوند متعال که پیامبران خود را برای تربیت و  تزکیه مردم برانگیخت ،الگوی برتر را پیامبر اکرم)ص( قرار داد تا همگان در همه ی رف      

ت کنند. رفتارهای فردی در عین وجود مدیرتی ایشان ، که تاریخ ثبت  کرده و در منابع و متون دینی نیز اخالقی خود و بویژه ، از ایشان تبعی

موجود است نمونه ای زیبا و شگفت انگیز است که برای همه ی انسان ها در همیشه ی تاریخ، اسوه ی حسنه و راهنمای نجات بخش است . در 

ی ، ضرورت رعایت اخالقیات در میان امت ها  احساس می شود و چیزی که بیشتر از عام مردم به جوامع پیچیده ی امروز و پیچیده تر شدن آت

 چشم آمده و تاثیر مضاعفی بر کل فرهنگ اخالق مدارانه ی جامعه خواهد داشت، رعایت اخالق و استانداردهای قرآنی و شریعتی اسالم از جانب

نظام اسالمی در هر جای این کره ی خاکی ، نباید از نظر اخالقیات ، دچار نوعی افسار جامعه و مدیران و مسووالن جامعه ی اسالمی است. 

گسیختگی گردد؛ چرا ؟ به این علت که فرهنگ و مکتب اخالقی دین قرآن ، پخته و شفاف ومحرز است. اما الزمه ی تذکر و یادآوری  مستمر به 

الگوی اشاعه و نشر آداب اسالمی را خود  در عین پیروی از دستورات دینی، این است کهی مدیران جوامع اسالمانتظار از  انسان هاست و از این نظر
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 هم بر دوش داشته باشند بنابراین رعایت قاطعیت در انجام امور، صداقت، بندگی خدا، خدمت خالصانه و فعالیت برای رضای خدا با تکیه ی بر

 اسالم هدایت خواهد نمود. ت نبی مکرم راسالمی  را به سوی مدینه ی فاضله ی زمان صدفرامین الهی و تالش در کسب اخالق اسالمی ، جامعه ی ا

 منابع:

 .اسوهنشرخط عثمان طه،  (1963قرآن کریم )[ 1] 

 ( مدیران و اخالق اسالمی)چاپ ششم(، نشربوستان کتاب.1931[ حسین زاده،م ع.)1]

 ، نشر دانشگاه پیام نورو الگوهای آن)چاپ سوم( ( مدیریت اسالمی1933[ فرورنده ی دهکردی،ل. جوکار،ع ا.)9]

 ( مدیریت اسالمی)چاپ دوم(، نشروزارت ارشاد.1931[ طیب،م.)1]

 ( سیری کوتاه درمدیریت اسالمی)چاپ اول(، نشرجهاد دانشگاهی.1961[ حسینی سیاهپوش،م.)5]

 شردانشگاه پیام نور.( تاریخ آموزش و پرورش در اسالم و ایران)چاپ یازدهم(، ن1930[ وکیلیان،م.)6]

 ( مدیریت اسالمی)چاپ هفتم(، نشردانشگاه پیام نور.1933[ سرمدی،م ر.)1]

 .موسسه اطالعات )پنجم( نشرچاپ دروس فلسفه اخالقی (1916.)مصباح، م ت[ 3]

 ( اسوه ی حسنه )چاپ اول(، نشر باقیات.1931[ میرعمادی،ا. )3]

همایش ملی روش شناسی ، "های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه یا تمدن رهبری تابعی از ارزش های مدیریت وشیوه "( 1931توالیی، ر. ) [10]

 خرداد، تهران، ایران.10، " تحقیق در رهبری و مدیریت اسالمی

 .15، شماره 11، سال  فصلنامه حوزه و دانشگاه ،" درآمدی بر روش شناسی مدیریت اسالمی "( 1931، م. ت. )ابطحی [11]

 .10شماره 16دوره ،  فصلنامه مطالعات مدیریت ،"نگری در نظام مدیریت اسالمی بینی و آیندهتبیین نقش پیش "( 1913یدی زاده، م. ر. )حم [11]

www.SYSTEM.parsiblog.com [31]  

www.onlinemanagers.ir[31] 
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