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 اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانیعوامل موثر بر بررسی 

 1فرزاد فخرآل علی

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران DBAدانشجوی دکترای   -1

Farzadfakhr@gmail.com 

 چکیده

است. مطالعات نظری این تحقیق  پرداخته اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانیعوامل موثر بر این مطالعه به بررسی 

به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، کتاب ها، مجالت و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. در این تحقیق از 

استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و  سازمان های دولتی پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش دیدگاه مدیران

شهر تهران بوده  سازمان های دولتیتیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران روایی آن در اخ

حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای . است

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تعداد به  583اد تصادفی استفاده شد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعد

به عنوان خوشه ها انتخاب  دولتیهای مختلف  سازمانصورت خوشه ای تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این صورت که 

ی های شخصیتی مدیر، اهداف سازمان، ویژگشدند و در داخل آنها مدیران به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که 

اهمیت دادن سازمان به مسائل مذهبی بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی درک وِیژگی های مدیریت اسالمی و 

 تأثیرگذار می باشد. 

 اهداف سازمان، ویژگی های شخصیتی مدیرمدیریت اسالمی، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

صورت دسته جمعی زندگی ه ن است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه بویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسا  

می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم 

رهبری و دگی اجتماعی، مدیریت سوی کمال حاصل شود. بنابراین یکی از ارکان زنه پیشرفت ب اجتماعی، رشد و بالندگی و

خاطر هر چه ه است. زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پیدا می کند؛ و ب

مطلوبتر این ارتباط و پایمال نشدن این حقوق، تعیین وظایف، معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد، تا حق از باطل و 

تی مشخص گردد. و از همین جا است که هماهنگی بین افرادو واحد های اجتماعی، هدایت بسوی هدف، نظارت بر ی از راسژک

ضوابط و ارزشیابی کارها، ضرورت مدیریت و رهبری را روشن می سازد. و در یک کالم می توان این ضرورت را چنین ترسیم 

 (.1581تان، )بهارس در نظام اجتماعی، مدیریت، محور زندگی استد که کر

گرفته تا حکومت بر یک ملت، در کارآیی سازمان مربوطه و  سازمانیک مدیریت و رهبری از هر نوعی که باشد، از ریاست 

داشت که مدیر در تشکیالت خود، تنها تأثیراجرایی ندارد،بلکه هر حرکتی از اذعان تحقق اهداف نقش مؤثر دارد. منتهی باید 

ی خواهد گذاشت. رفتار شایسته و برخورد نیک مدیر و رهبر با زیر دستان، نقش مهمی در ایجاد حرکات او آثار مختلفی بر جا

محبوبیت برای مدیر و جلب خشنودی عمومی دارد و بستر مناسبی برای رشد و تعالی اعضاء سازمان و تحقق اهداف آن فراهم 

 (.1588)چاوشی،  می کند

انع اجتماعی مردمان است و امیر المؤمنان علی)ع( نسبت به آن چنین عدم مدیریت صحیح خود بزرگترین و سخت ترین م

 هشدار داده است:

نگرانی من از آن است که نا بخردان و نابکاران این امت زمامداری را بدست آرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و »

)نهج البالغه، ترجمه « اسقان را یاران خود سازندبندگان او رابه بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و ف

ن علی)ع( در تمام دوران حکومت خود تالش نمود تا مبانی فکری مدیریت اسالمی و یامیر المؤمن .(26، نامه1531دشتی، 

امداد بر خدا سوگند اگر شب را تا به ب» سیرت نیکوی آن را نشان دهد و در همین راه پذیرای همۀ سختیها شد، چنانکه فرمود:

به سر برم، و یا در غل و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را  ربستری از خار سخت بیدا

)همان، کالم «ب نموده باشمصی مالقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غلروز قیامت در حا

661.) 

اند هر یک به فراخور های اسالم درمورد مدیریت قلم زدهب نظرانی که در قلمرو مدیریت اسالمی و دیدگاهنویسندگان و صاح 

برداشت و ذهنیت های خود از اسالم، مبانی اخالقی و سیره پیامبر )ص( و معصومین )ع( به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 

شود. با توجه به این که دامنه ی این مدیریت اسالمی از آن مستفاد می اند که نوعی مفهومتعاریف و یا توضیحاتی را ارائه داده

اند( برداشت ها و تعریف ها ) که بیشتر بر محور ارزش ها و مبانی اخالقی مکتب اسالم و سیره پیشوایان دین قرار داشته

 (.1581)پیروز،  گسترده و از نظر نوع نگاه نیز )در عین نزدیک به هم بودن( متنوع است

؟ برای پاسخ به این سوال و دخالت دارند اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانیعواملی بر حال سوال اینجاست که چه 

 عوامل موثر بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانیبا توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه بررسی 

 های زیر می پردازد:می باشد. بنابراین مطالعه حاضر به آزمون فرضیه 
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 فرضیه های تحقیق:

 اهداف سازمان بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است. -1

 ویژگی های شخصیتی مدیر بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است. -6

 ان های ایرانی تأثیرگذار است.درک ویژگی های مدیریت اسالمی بر اجرای مدیریت اسالمی در سازم -5

 اهمیت دادن سازمان به مسائل مذهبی بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است. -1

 
 روش تحقیق -6

. بوده استهدف و ماهیت این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه  با در نظر گرفتن

باشد. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، ز نظر هدف این تحقیق کاربردی میهمچنین ا

دیدگاه برای سنجش  محقق ساختهکتاب ها، مجالت و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. در این تحقیق از پرسشنامه 

جامعه آماری روایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و  مدیران

نفر بوده است. حجم نمونه بر  هزار نفر 35باالی شهر تهران بوده است که تعداد آنها  سازمان های دولتیمطالعه شامل مدیران 

شه ای تصادفی استفاده شد. با اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خو

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی  583توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 

 مورد انتخاب قرار گرفتند. 

تفاده کردیم، بدین ترتیب اس SPSSشدند. سپس از نرم افزار  Excelبعد از جمع آوری داده ها، در ابتدا داده ها وارد نرم افزار 

که داده ها در ابتدا کدگذاری شده و وارد نرم افزار شدند. سپس با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی در سه بخش 

داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا در بخش های اول و دوم برای توصیف نظرات نمونه آماری در 

با سواالت از جدول های توزیع فراوانی و درصد، میانگین و واریانس استفاده شد. سپس در بخش سوم فرضیه های رابطه 

تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی سواالت با استفاده از آمار استنباطی و استفاده از آزمون همبستگی مورد آزمون 

 استفاده شد. هم  سادهقرار گرفتند. همچنین از آزمون رگرسیون 

 

 نتایج و بحث -5

 استفاده شد.  همبستگی پیرسون برای اینکه بررسی کنیم که متغیرهای مورد مطالعه به طور کلی با هم رابطه دارند یا نه از

  فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح می شوند:

0

1

: 0

: 0

H

H
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برای بررسی در نظر گرفته شده است.  سازمانی یادگیریبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه با مقدار ضریب هم که در آن 

سطح   <53/5مقادیری که مشاهده می شود زیر  همانگونه که در جدولمی شود. ن استفاده ورابطه از ضریب همبستگی پیرس

  .ستا معنی دار 53/5سطح  معناداری در

 

 

 یرهای تحقیق: همبستگی بین متغ1جدول شماره 

 مدیریت اسالمی  

 *5.666 ضریب همبستگی اهداف سازمان

 5.551 سطح معناداری

 **5.111 ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی مدیر

 5.551 سطح معناداری

درک ویژگی های مدیریت 

 اسالمی

 **5.653 ضریب همبستگی

 5.551 سطح معناداری

اهمیت دادن به مسائل 

 مذهبی

 **5.632 تگیضریب همبس

 5.551 سطح معناداری

 

( که نشان دهنده وجود رابطه معنادار میان 1با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی به دست آمده از آزمون پیرسون جدول )

می باشد، بنابراین می توان فرضیه های تحقیق را مورد سنجش قرار داد.  53/5متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در سطح 

از وجود همبستگی، حال باید به بررسی رابطه خطی میان متغیرهای فرضیه های تحقیق، پس از احربرای اجرای آزمون 

 مستقل با متغیر وابسته به وسیله رگرسیون ساده بپردازیم.

 :رگرسیون ساده

 اهداف سازمان بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است.: فرضیه اول

به عنوان متغیر  اهداف سازمانضریب تعیین استفاده می شود، در آن برای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر 

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.  مدیریت اسالمیمستقل و 
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 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها6جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 مقدار
سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری

 68.18 153/5 اهداف سازمان

 

5.551 5.16 

 

5.551 

 

5.161 

 

5.551 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  153/5مقدار ضریب تعیین برابر کوچکتر است ( ، همچنین  53/5رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

 مثبت بودننشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به 

 اهداف سازمان بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است.بودن شیب خط، 

 

 خصیتی مدیر بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است.ویژگی های شدوم: فرضیه 

به  ویژگی های شخصیتی مدیربرای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن 

 وابسته در نظر گرفته شده اند.  مدیریت اسالمیعنوان متغیر مستقل و 

 ش مدل رگرسیونی به داده ها: براز5جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 مقدار
سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری

ویژگی های 

 شخصیتی مدیر

136/5 61.11 

 

5.551 5.13 

 

5.551 

 

5.651 

 

5.551 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fشود مقدار آماره  همانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می 

می باشد که  136/5کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  53/5رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 
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ا توجه به مثبت بودن نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. ب

 ویژگی های شخصیتی مدیر بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است.شیب خط، 

 

 درک ویژگی های مدیریت اسالمی بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است.سوم: فرضیه 

درک ویژگی های مدیریت اسالمی یب تعیین استفاده می شود، در آن برای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضر

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.  مدیریت اسالمیبه عنوان متغیر مستقل و 

 

 

 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها1جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری دارمق سطح معناداری مقدار

درک ویژگی های 

 مدیریت اسالمی

131/5 6.651 

 

5.551 5.83 5.551 

 

5.666 

 

5.551 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  131/5کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  53/5از رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری 

نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن 

 ی تأثیرگذار است.درک ویژگی های مدیریت اسالمی بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانشیب خط، 

 

 اهمیت دادن سازمان به مسائل مذهبی بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است.: چهارمرضیه ف

اهمیت دادن سازمان به مسائل برای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن 

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.  مدیریت اسالمیو به عنوان متغیر مستقل مذهبی 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها1جدول شماره 
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 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار

اهمیت دادن سازمان 

 به مسائل مذهبی

656/5 5.513 

 

5.551 6.16 5.551 

 

5.613 

 

5.551 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  656/5کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  53/5رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

ده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن نشان دهن

 اهمیت دادن سازمان به مسائل مذهبی بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار است.شیب خط، 

 

 نتیجه گیریبحث و  -1

گی های شخصیتی مدیر، درک وِیژگی های مدیریت اسالمی و اهمیت دادن سازمان به اهداف سازمان، ویژنتایج نشان داد که 

رهبری از دیرزمان مورد توجه مدیریت و مسائل مذهبی بر اجرای مدیریت اسالمی در سازمان های ایرانی تأثیرگذار می باشد. 

ون آن، از جمله عواملی که سازندة یک رهبر اندیشمندان و محققان مدیریت بوده و آنان همواره دربارة رهبری و زوایای گوناگ

اند. علت اصلی توجه محققان به مسئلۀ رهبری آن است که رهبری نقشی حیاتی در پویایی اثربخش و موفق است، تحقیق کرده

یگر، سبب وجود رهبران قوی و اثربخش بوده است. از سوی دها بهکند و موفقیت بسیاری از سازمانو بالندگی سازمان ایفا می

، که در تعریف مدیریت لحاظ شده، در «به کارگیری منابع انسانی»شاید بتوان ادعا کرد که جوهرة مدیریت رهبری است و 

توان شود. برای اهمیت رهبری از شیوة دیگری نیز میواقع از طریق نوع تعامل میان رهبر و پیرو، و رئیس و کارمند محقق می

ها، مهارت انسانی ترین این مهارتهای تحلیلی، طرّاحی، فنی و انسانی باشند. مهممهارتاستفاده کرد: مدیران باید دارای 

کنندة نوع تعامل با کارکنان به منظور نیل به اهداف است. در حقیقت، وظیفۀ رهبری در مدیریت، مهارت انسانی تعیین  .است

  .گردانددان میتجلّی مهارت انسانی مدیران است. این موضوع، اهمیت رهبری را دو چن

شناسی اسالم و با اساس مبانی انسان  شناسی، است.شیوة رهبری در مدیریت اسالمی متأثر از مبانی نظری، به ویژه انسان

توجه به اینکه عالم هستی برای تکامل انسان آفریده شده و انسان عصارة هستی و دارای شرافت و کرامت ذاتی است که باید از 

داری، فدای تواند همچون ابزاری در نظام سرمایهمند شود، چنین انسانی نمیای نیل به سعادت بهرهاستعدادهای خود بر

های افزایش سودآوری شود. از این منظر، نگاه استثماری به انسان ممنوع است و اساس کارمداری و کارمندمداری در نظریه

بینی مادی، و انگیزة به وع نگرش به انسان، برخاسته از جهانرفتاری، قابل پذیرش نیست، حتی دررفتار کارمندمدارانه نیز ن

شود. وری نگاه میاش کاماًل سودجویانه است؛ به او به عنوان ابزاری برای رسیدن به سودآوری بیشتر و افزایش بهرهکارگیری

ها، روحیات و )نیازها، انگیزههاست، توجه بیشتر به انسان یا نئوکالسیک« روابط انسانی»این نگرش، که عمدتاً محصول مکتب 

 .کنداحساسات او( را عاملی برای افزایش بازدهی تلقّی می
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