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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزهدر راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی 
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک قعیتپژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت وا

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 رخوردار است.ای ب سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ینه ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زم

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  

 سه



  
 

 مدیریتبرای دانشجویان رشته  فتار سازمانیر مدیریتدر زمینه  درسیاین اثر به عنوان منبع 
مندان به ایـن زمینـه تحقیقـی  فراهم شده است که البته دیگر عالقه تحصیالت تکمیلیدر مقطع 

  .مند شوند توانند از آن بهره مینیز 
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  تقاضا می نظران ارجمند از استادان و صاحب

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 
 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
 جناب آقای دکتر عباس شفیعیمؤلف محترم اثر،  های داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

  سپاسگزاری کند.  اعرابی دکتر سیدمحمد اثر، محترم ناظرو نیز از 
  

 چهار
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  مقدمه کتاب

(اجتماعی و سازمانی) دارای اهدافی متفاوت است؛ واکاوی  های مختلف مطالعه رفتار در بافت
مطالعـه  و شـود میرفتار انسان در بافت اجتماع با هدف سالمت جامعه به رفتار اجتماعی تعبیر 

 در بستر سازمان بـه رفتـار سـازمانی تغییر وری و بهره، بهبود عملکرد رفتار آدمی با هدف ارتقا و
، مطالعـه رفتـار انسـان در بافـت سـازمانی رفتار سازمانی رو، در مدیریت این از گردد؛ می تعبیر

در سطح تحلیل  رفتار سازمانی به مدیریت مطالعه رویکرد اسالمی، اثردر این  گیرد، می صورت
تغییر، تحـول و هـدایت  مانند بسترسازِی  ،شود که دارای اهداف متعالی انسانی سازمانی مطرح می

 ،»برنامـه سـازمانی«مبـاحثی همچـون  ۀدربرگیرنـد اش بـه الگـو مفهـومی با توجههاست و  انسان
 بـا ایـن توضـیح، اسـت؛» کارکردهـای سـازمانی«و » فرهنگ سـازمانی« ،»ساختار سازمانی«

مشتمل بـر جایگـاه رفتـار  ،»اتکلی«با عنوان  ،فصل اول است؛ پنج فصلپژوهش حاضر دارای 
شناسـی  روش ،بـا رویکـرد اسـالمی دالیل مطالعه رفتار سـازمانی ،با رویکرد اسالمی سازمانی

بـا عنـوان  ،فصـل دوم؛ مفهومی پژوهش اسـت الگوو  با رویکرد اسالمی مطالعه رفتار سازمانی
 ،مبـاحثی همچـون تعریـف برنامـه سـازمانی ۀدربرگیرند ،»با رویکرد اسالمی برنامه سازمانی«

و رابطـه برنامـه  بـا رویکـرد اسـالمی الگوی برنامه سازمانی ،با رویکرد اسالمی نیبرنامه سازما
 ،»بـا رویکـرد اسـالمی ساختار سازمانی«با عنوان  ،فصل سوم ؛است و رفتار سازمانی سازمانی

ر الگـوی سـاختا ،بـا رویکـرد اسـالمی سـاختار سـازمانی، مشتمل بر تعریف ساختار سازمانی
بـا  ،است؛ فصـل چهـارم و رفتار سازمانی و رابطه ساختار سازمانی با رویکرد اسالمی سازمانی
 فرهنگ سـازمانی، شامل تعریف فرهنگ سازمانی ،»با رویکرد اسالمی فرهنگ سازمانی« عنوان

و رفتـار  و رابطه فرهنگ سازمانی با رویکرد اسالمی الگوی فرهنگ سازمانی ،با رویکرد اسالمی
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 مشـتمل بـر ،»کارکردهای سازمانی با رویکـرد اسـالمی«با عنوان  ،فصل پنجم؛ است سازمانی
و  بازاریـابی مـدیریت، مـالی ، مـدیریتمنابع انسانی مدیریت ،تولید مدیریتمانند  موضوعاتی
بـه  رویکرد اسـالمی چیستی آن موضوع، و در هر یک از آنها به استاطالعات  فناوری مدیریت

   .پرداخته شـده اسـت و رابطه آن با رفتار سازمانی الگوی مورد نظر در آن با رویکرد اسالمی آن،
بـا رویکـردی  الگوهاییهای اسالمی بررسی و  رهیافتمباحث این مجموعه،  تمامدر  ،رو از این

های  رشـته و دانشـجویان حـوزه و دانشـگاه اسـتادانتوانـد بـرای  می اسالمی ارائه شده است که
عنوان منبـع درسـی  و به باشدهای تحصیالت تکمیلی مفید  دوره و رفتار سازمانی مختلف مدیریت

در نظر گرفته شود؛ در پایان یادآوری این نکته ضروری است که نگارنده در این مجموعه از یـاری و 
شـود؛  مساعدت برادران و همکاران عزیزی برخوردار بوده است که صمیمانه از همه آنها تشکر می

که نظارت و ارزیـابی ایـن مجموعـه را بـر عهـده اعرابی  از برادر عزیز جناب آقای دکتر سیدمحمد
شـود؛ از ریاسـت  اری میزو با دقت نظر و ارائه نظـرات موشـکافانه یـاریم کردنـد، سپاسـگ ندگرفت

 مـدیریت ،»منابعو  مدیریتتوسعه «و  »پژوهشی آموزشی و فناوری«های محترم  محترم، معاونت
انتشـارات  مـالی و−ی پـژوهش و اداریها بخش کارشناسان مدیران و، رم گروهمحت و کارشناس

 ،اند و همه عزیزانی که به نحوی در تسهیل امر پژوهش دخالت داشته پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 شـود و از خداونـد بـزرگ بـرای همـه همراهـان توفیـق روز افـزون مسـئلت می صمیمانه تشکر

  کنم. می ام تقدیم برادران و خانواده به والدین، در پایان این اثر را نمایم. می
  » رب العالمین هللاوآخر دعوانا ان الحمد«

  عباس شفیعی



 

  
  
  
  

  فصل اول
  

  کلیات

  مقدمه .١
سـابقه تـاریخی آن بـه آدمـی در ابتـدای  ،در واقـع است که ای پدیده ،در اشکال مختلف ،رفتار

مالئکـه و نیـز تعـاملش بـا ، همچـون خداونـد ،مـاوراییهای  و نوع تعـاملش بـا پدیـده خلقت
رفتاری را در طـول های  پدیدهرو،  از اینگردد؛  میبر ،آدمیان موجودات همجنس خود یعنی دیگر

 تطـور تـاریخی نشـان .کنیم می تا کنون در سیر تاریخی مشاهده تاریخ از زمان حضرت آدم
توسط مـدیران و رهبـران  ،در ادوار مختلف دهد که موضوع رفتار و چگونگی تعامل با آدمیان می
 ،ابـراهیم ،رسوالن دارای شریعت و کتاب همچون نوح جمله از عظامی انبیا یعنی ،الهی
همـه  از اهمیت فراوانی برخوردار بوده اسـت؛ چـه اینکـه،، محمدو  عیسی ،موسی

ها و سوق دادن آنان از ظلمات به نور الجرم از تعامل با  رهبران الهی برای هدایت و رهبری انسان
 ،تعبیـر و این تعامل رفتاری هم به صورت فردی و هم گروهی و سـازمانی و در یـکاند  آنها بوده

در غـرب بـه انقـالب صـنعتی در  ، پیدایش دانش رفتار سازمانیبا وجود ایناجتماعی بوده است؛ 
 »مطالعات هـاثورن«در قرن بیستم و » وینسلو تیلور«علمی توسط  قرن هجدهم و جنبش مدیریت

جنبش روابط انسـانی در ، و متعاقب آن ١٩٢٧تا  ١٩٢۴ های در سال ر شرکت وسترن الکتریکد
بـا ارائـه و تـدوین  پیـدایش و رشـد رفتـار سـازمانی شود؛ چه اینکـه می نسبت داده ١٩٣٠دهه 
ادامـه  ١٩٨٠تـا  ١٩٠٠و علـوم رفتـاری از سـال  های مرتبط توسط اندیشمندان مـدیریت تئوری

 همچـون مختلـف و توسـط متخصصـانی علمـیهای  هـا در شـاخه داشته است که این تئـوری
، شناســان زیســت، فرهیختگــان علــوم سیاســی، شناســان مــردم، شناســان جامعــه، شناســان روان

ــاریخی و... مطــرح شــدهاقتصــاد ــوم ت   ) ٣٠−٢٣ص، ١٣٨٩ ،اس. اس (خانکــا.اند  دانان و عل
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مهـم های  یکـی از شـاخهعنوان  بـه تاریخ ظهور و نضج رفتار سازمانی ١٩۶٠دهه  ،این با وجود
 علمـی، ۀایـن شـاخ. )١ص، ١٣٨١رضـاییان، شـناخته شـده اسـت (، علوم رفتاری و مـدیریت

های  بـا رشـته زیـرامختلـف ترکیـب یافتـه اسـت؛ های  ای است که از رشـته ای میان رشته شاخه
 یوسـتگیو... پ یسـتیعلـوم زی، اسیعلوم سی، شناس مردمی، شناس جامعه، اقتصادی، شناس روان
بـا  رفتـار سـازمانی )٣ص، ٢٠٠٣ ،نـد (رابینـزک می آنهـا اسـتفاده یعلم یو از دستاوردها دارد

 ،زیـرا؛ شوداسالمی) تلقی −(رفتاریای  میان رشته دانشی عنوان بهتواند  می نیز رویکرد اسالمی
از  )؛١٣٧٩ ،(قراملکی گردد می از یک سو، علمی رفتاری و از سوی دیگر دانشی اسالمی منظور

 اسـالمی در حـوزه اخـالق و رفتـارهای  اسالمی با توجه بـه نظریـه ات علومیدر ادب، دیگر سوی
بـرای آن  اخالقـی در کتـب اخالقـی و رفتـاریهای  توان به تبیین آن همت گماشت و از یافته می

با علـوم  زیرا است؛ای  میان رشته، ن شاخه از علمی، ارو از این .تا) بی، نراقی :سود جست (ر.ک
 یقـرار داد و از دسـتاوردها رفتـاری−یعلوم اخالق شمارتوان در  می را و آن داردنقلی پیوستگی 

های  ه از شـاخهکـن جهـت یـا توسعه آن بهره برد واز ن وییتب یبرا یعلوم نقلی و اخالق متفکران
رویکـرد  هدر ایـن مجموعـ ،)١٣٨٠ ان رشته است (قراملکـی،یم یبرد، دانش می گر بهرهیعلوم د
شـود کـه دربرگیرنـده  مـی در سطح تحلیل سـازمانی مطـرح رفتار سازمانی به مدیریت اسالمی

 کارکردهـای سـازمانی، فرهنـگ سـازمانی، ساختار سـازمانی، سازمانی برنامه مباحثی همچون
 بیان با رویکرد اسالمی یجایگاه رفتار سازمان که نجا الزم استیدر ا، از هر چیز پیشاما ؛ است

وجـود دارد؟  یطرح آن بـا نگـرش اسـالم یضرورتی برا دانسته شود که چه اهمیت و گردیده و
 و در آن چگونـه اسـت؟ شناسـی روشچیست؟  با رویکرد اسالمی زمانیدالیل مطالعه رفتار سا

یـاد هـای  از پاسخ به پرسش پسکند؟  می تبعیت مفهومی الگویپژوهش حاضر از چه  سرانجام
فصـول  در تحلیـل سـطح سـازمانی در ادامه با بیان موضـوعات مطالعـاتی در چـارچوب، شده

پاسـخ ، آنهـا های علمی و اسـالمی در شود و با بیان رهیافت می مباحث مرتبط بررسی مختلف،
چیسـت؟)  در سطح تحلیل سازمان به رفتار سازمانی اصلی تحقیق (رویکرد اسالمی پرسشبه 

  شود. می های فرعی مرتبط داده و پرسش
  
  



 5   كليات

   با رویکرد اسالمی یرفتار سازمان ایگاه. ج٢
و ساختار سازمان بر رفتـار  ها گروهافراد،  تأثیر یاست که به بررس یحوزه مطالعات یرفتار سازمان
 سـازمان ییکارا شیافزا یراستا در دانش نیا یریکارگ هو هدف از آن ب پردازد میها  داخل سازمان

 یمطالعـات یا حـوزه یرفتـار سـازمان ،اوالً  ف،یـتعر نی) با توجه به ا٢٠١۵ ،جاج و نزی(راب است
مشـترک  یمجموعـه دانشـ براسـاسفرد است کـه  همنحصر ب یتخصص نهیزم یدارا یعنی ،است

هاست در مـورد مفـاهیم،  ای از دانش مجموعه رفتار سازمانی ،سخن گریشکل گرفته است؛ به د
ها و درک رفتار در سازمان که با استفاده از نتایج یک سلسله تحقیقات علمـی پدیـد آمـده  تئوری

  ).٨، ص١٩٩٧و دیگران،  1است (شرمرهورن
هـا و  گروه افراد، کند: می مطالعه را سازمان در رفتار سطح سه علم، نیا ۀدارند ن،یافزون بر ا

 ها انسانها و سازمان بر رفتار  آمده در خصوص افراد، گروه به دستمعنا که دانش  نیبد ؛سازمان
  . ردیگ یم به کار ها سازمان یاثربخش و ییرا با هدف بهبود کارا
رفتـار در  که هـدف آن درکـاسـت ای  ان رشـتهیدانش م یک ،یرفتار سازمان، با این توصیف

کاربردی در مورد چگونگی عمل افراد به صـورت ای  رشته عنوان بهو تعریف رفتار  سازمان است
رو،  نیـا از )٢٠٠٢ 2،و دیویس گروهی یا فردی در سازمان اشاره به این موضوع دارد (نیواستورم

ه افـراد در داخـل کـاسـت  هـایی نگرشو  هـا فعالیتاز  یکستماتیمطالعه س یک یرفتار سازمان
برخی نیز بر اثر رفتار بر روی عملکرد سازمانی  ؛)٢، ص٢٠٠٣، نزیدهند (راب می ارائه ها سازمان

کید میسازمانی  وری بهرهبه منظور افزایش    .)٢٣ص، ١٣٩٠، کنند (زارعی متین تأ
بـا واکـاوی  در درک جایگـاه آن ،رفتار سازمانی ، تبیین مفهومیگفته پیشبه تعاریف  توجهبا 
های  واکـاوی نظریـه مند مفیـد خواهـد بـود؛ از ایـن رهگـذر، موجود به صورت نظامهای  نظریه

کننـد و درک  مـی سازی چگونگی و چرایی رفتار مردم کمک ما را در مفهوم ار انسانمربوط به رفت
توجـه مـا را بـه سـمت ها  نظریـه، افـزون بـر آن ... دهنـد مـی ما را از ماهیت بافت رفتار افزایش

بین فردی زندگی  فردی و های درون نیز پویایی شناسی و فرایندهای روان ،روانی های درون پویایی
کنند که دانستن هر یک از آنها برای درک رفتار انسان الزم و ضـروری اسـت  می جلباجتماعی 
  .)٢٨، ص١٣٩۶، و فیاضی (اعرابی

موضـوع  و رفتـار اجتمـاعی، رفتار سازمانیهای  موجود رفتار در حیطههای  با توجه به نظریه 
                                                               
1. Schermerhorn    2. Newstrom & Davis  
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، رفتار انسان در داخل سازمان و موضوع مطالعـه رفتـار اجتمـاعی، رفتـار مطالعه رفتار سازمانی
یعنی برای تحلیل رفتار  ،انسان موجودی اجتماعی است زیرا؛ عام در اجتماع است طور بهانسان 

بافت اجتماعی تمرکز کرد و بدیهی است که دو نوع زمینه و بافت برای بررسـی  او باید بر زمینه و
کـه اولـی بـه رفتارشناسـی سـازمانی و دومـی بـه ، سـازمان و اجتمـاع :اردرفتار انسان وجـود د

  .)٢۶، ص١٣٩۶، و فیاضی شود (اعرابی می رفتارشناسی اجتماعی منجر
عملکـرد  یمطالعه رفتار در سازمان مدنظر بوده که غایت آن ارتقا، در مبحث رفتار سازمانی

رفتارهای مردم در جامعـه مـدنظر بـوده و  ،فتارشناسی اجتماعیدر حالی که در ر ،سازمان است
، جایگـاه رفتـار سـازمانی بـه توجـهبا رو،  ؛ از این(همان) سالمت جامعه است یغایت آن ارتقا

 ، بنـابراین،عوامل سازمانی است و عوامل گروهی، از عوامل فردی (شخصی) رفتار آدمی تابعی
؛ از طریـق فـرد (مسـتقیم) . تغییـر رفتـار فـردی١ رفتار از سه طریق مطرح اسـت: موضوع تغییر

.تغییر رفتار فرد از طریق تغییر رفتار ٣ .تغییر رفتار فرد از طریق تغییر رفتار گروه (غیر مستقیم)؛٢
  .سازمان (غیر مستقیم)

 ،افـق هـمهای  این رشته علمی با دیگر رشـته با درک تمایز تبیین بیشتر جایگاه رفتار سازمانی
 شـود کـه مـی با توجه به این واقعیت گفته زیرا؛ میسور خواهد شد 1،»تئوری سازمانی«همچون 
متفـاوت  گانـه شاخه تئوری سازمانی با توجـه بـه سـطوح سـه جایگاه این رشته علمی با جایگاه
در آن سطح  و است ساختاری وشکلی  »تئوری سازمان« تجزیه و تحلیل در رشته علمِی ؛ است

 و هـا گروهنه  )٢٠، ص١٣٨٣ ،است (برومند» ساختار« اصلی در آن کالن بررسی شده و محور
  لکـن در رشـته  شـود؛ مـی پرداختـه به گـروه و فـرد در صورت نیازدر آنجا  با وجود این،؛ نه فرد

در و  گیرد میمحور و اصل قرار  رفتار فرد، است؛ بدین معنا که در آن، برعکس» رفتار سازمانی«
شـاخه علمـی در  تمـایزات ایـن دو یکـی دیگـر از .شود می توجه به گروه و ساختار صورت نیاز

شـاخه تئـوری سـازمان بـه صـورت  ، موضوع گروه درزیراشود؛  می مشخص» گروه«خصوص 
از دریچـه  رشته علمی رفتـار سـازمانی گروه درشود، در حالی که موضوع  می ساختاری بررسی

یابد که به فـرد و  می از این جهت اهمیت بنابراین، جایگاه رفتار سازمانی ؛شود می فردی بررسی
یـا  للبـاب و شود، طرداً  می ساختار مطرحشود و اگر مباحث گروه یا  می رفتار فردی اصالت داده
    .یا فرعی است و به صورت استطرادی

                                                               
1. Organizational Theory 
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اسـت کـه ای  میان رشتهای  شاخه توان گفت که رفتار سازمانی می یاد شدهبا توجه به مطالب 
اگـر ؛ اسـت گروه و ساختار بر رفتار هر یک از کارکنان، فرد تأثیرمطالعه سیستماتیک  ۀدربردارند
ایـم کـه متغیرهـای  طبیعی در این حوزه پذیرفتـه طور به ،را بپذیریم از رفتار سازمانی این تعریف
آنهـا را بـر  تـأثیرو  بگیـریممتغیرهـای مسـتقل در نظـر  عنوان بـهرا  سازمان و گروه، مرتبط با فرد

   بررسی کنیم. سازمانی) گروهی و فردی، (عوامل کارکنان رفتار وابسته مرتبط باهای  متغیر
 وجـود یاسـالم کردیرو با یسازمان رفتار طرح یبرا یضرورت چه که است نیا پرسش نکیا
 یدر حوزه اسـالم یشاخه علم نیا یکیتئور خأل در تیاهم نظر از یسازمان رفتار گاهی؟ جادارد
 خیتـار در یعلمـ شاخه نیا ییسو از زیرا د؛یآ یحساب مه آن در ضرورت آن ب ینقش کاربرد و

است؛  پردازی تئوری ازمندین در آغاز راه است و ینیجوان بوده و در گستره مطالعات د نسبتاً  علم
 با ن،یا بر افزون ؛دارد یکمتر یعلم مطالعات پشتوانه و شود می دهیآن د در ینظر خأل ،رو نیاز ا
 و رفتـار با مرتبط یفرع مباحث از کیهر  در یانتزاع الگو به لین یبرا یاسالم یها گزاره به توجه
 رشـد و سعادت ،زیرا کرد؛ میترس آن یبرا را یمهم یکاربرد نقش توان یم آن، ضرورت یواکاو
در مطالعـه رفتـار منظـور  یسـازمان اسـالم ریمـد یدغدغه اصـل و یاساس هدف عنوان به یآدم
در سـطوح  ،رانیو مـد ردیـصـورت گ روهـایبدون تحـول در ن تواند یرشد نم نیالبته ا ،گردد یم

و نفوذ در قلـوب  یگذارریاما تأث انجام دهند، یاقدامات روهایتحول ن یالزم است که برا ،مختلف
هنـر  زیـرا ست؛ین ریپذ امکان یدر فرهنگ اسالم یاسالم رانیرهبران و مد ِی آنان بدون تحول قلب

 خداسـت، دسـت در کـه ردیـگ یمـ نشـئترهبر  کیاز قلب دگرگون شده  گرانینفوذ در قلوب د
مردم بـه آنـان متوجـه گـردد  یها دل تا شوند متوجه خدا به رانیمد دیبا خداست؛ القلوب مقلب

باعث جـذب  ،رانیمد عمل صالِح  و مانیا گر،ید یاز سو .)١٢١، ص١ج، ١٣٨۵ ،ینی(امام خم
 امـر نیهمـ و) ٩۶ م،ی(مـر خواهـد داشـت یپ در را گرانید محبت و شود می مؤمن یها انسان
 بـا یاسـالم کـردیرو بـا یسازمان رفتار گاهیجا ١شماره در نمودار  .شود یقلوب م بر نفوذ باعث
    .است درآمده شینما به یرفتار هدف به تیعنا
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  »با توجه به هدف تحول با رویکرد اسالمی جایگاه رفتار سازمانی: «١نمودار 

 
دسـت  روهـایدر ن یتحـول رفتـار یسازبستر به بخواهند یاسالم رانیاکنون اگر رهبران و مد

تـا بتواننـد باشـند داشـته  ژهیـتوجـه و یانسـان یرویـن ِی است به رفتارشناسـ ستهیالجرم با ابند،ی
ه کـمطرح اسـت  پرسشن یا فرض، شیپ نیکنند؛ با ا تیرشد هدا یرا به سو یسازمان یروهاین

ا یـآ ؟را کنندو تحلیل آن  کنندنان خود را درک کارکرفتار  ییتوانند چرا می ران مسلمان چگونهیمد
و نظـام  یت به اصـول اعتقـادینحوه رفتار انسان مسلمان با عنای، رفتار آدم یدگیچیبه پبا توجه 
 مطالعـات نشـان؟ متفـاوت خواهـد بـود یر اسـالمیـغ های فرهنگگر افراد در یبا د یو یارزش
طلبـد؛  مـی را ینیدر هـر سـرزم یبـوم تیریلزوم مد ،جوامع یدهد که تعدد و تفاوت فرهنگ می

اداره خـود بـه  ید بـرایـخـاص با یشور با نظـام اعتقـادکهر  ،رو از این )٢٠١۵ ،و جاج رابینز(
رفتـار  و تیریمـدهای  هیـنظر یو در جسـتجو کنـدش توجـه یخـو یو نظام ارزش یفرهنگ بوم

مـورد ها  هیاربرد نظرکرا در  یفرهنگهای  و مؤلفه باشدخود  یارزش یمتناسب با باورها یسازمان
باورهـا و ، هـا ارزشن موضوع و بـا توجـه بـه نظـام یبه ا توجهران مسلمان با یمد دقت قرار دهد؛

 یهـا یدگیـچیپی، اسـالم یهـا فـرض شیبر پـ یرفتار یهنجارها یو ابتنا یاسالم های نگرش

ایجاد انقالب و تحول توسط 
خداوند 

ایمان و عمل صالح رهبران و 
مدیران 

ایجاد بستر تحول نیروها تحول رهبران و مدیران  

نفوذ رهبران و مدیران در نیروها  رشد آدمی 
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د بـه یـنان با
؛ کننـدژه یـو

ی هـا ویژگی
 ؛١۴٩، ص

ی همچـون 
گرایی تـا أـد
و » نگـری ع
 اسـت و» ی

، د اقتضـایی
 رد اسـالمی
را دربرگرفتـه 
ه به نمـایش 

  

عنایـت بـه 
ـت و نظـام 

اسالمی  چه

راتژیک 

:  وجه
گرایی

م افزایی 

رفتار آنا بینی یش
توجه و، است ی

والم خـواهی از 
۶ج ؛۶١، ص۵

علمـیهـای  کرد
د ترکیبـی از مبـ

جـامع«، سـتمی
گرایی آرمان«ک، 

و در رویکـرد» 
در رویکر ،حال

را »معادشناسی
ر زیر این رابطه

  یم

مسـلمان بـا ه 
معادشناسی اسـ
چیاست تا از در

رویکرد استر

محور تو
آرمان گ

هم: نتایج

پیشو  کدر یو برا
یاسالمهای  شه

اسـالم و اسـال
۵ج ؛۴١ص، ١ج

ر مقایسه با رویک
نـوعی رویکـرد
در رویکـرد سیس
ویکرد استراتژیک
»جام و وحـدت

با این  است؛»
م« و» شناسیأبد

در نمودا ؛)١٣٧

اسالم کردیرو با

مجموعـه زیرراد
شناسی و معأمبد

ر ایناپذ اجتناب

کرد اقتضایی 

:  محور توجه
جامع نگری

سازگاری و : تایج
تناسب 

و دهند میر قرار
شیاز اند متأثره ک
نـورانیهای  شـه

ج، ١٣٨۵ ،ینـی
در ،به رفتار می
استراتژیککرد

محـور توجـه د
و در رو» نگری

جانسـ، مـاهنگی
»افزایی هم«یک

مبد«شاره کرد که
٧۶ ،صباح یزدی

مهم یکردهایرو

رفتاری افـر−ی
وری همچون م

 یضرورت، دهد

می

  :
ی

گی،
دت

رویک

نت

سلمان را مدنظر
کآنان  یتار ذهن

و داشـتن اندیشـ
ست (امـام خمی

رویکرد اسالم،
قتضایی و رویک

شود که م می هده
نگ جامعه«ضایی،

هم«،  سیستمی
رویکرد استراتژی

ی محوری اشها
(مص منجر گردد

ر سهیمقا: ٢ دار

به نظام اعتقادی
ی محوها ارزش

د می  را پوشش

رویکرد سیستم

محور توجه
جامع نگری

هماهنگ: نتایج
انسجام و وحد

مس ۀمجموع زیر 
ساخت یو ارزش 

حکومت خدا و
های مسلمان اس

از سوی دیگر )
رویکرد ا، ستمی
مشاهزیرا  ست؛

در رویکرد اقتض
 آن در رویکرد

در ر و» تناسب و
ه ارزشرکیبی از
م» گرایی آخرت

  ت:

نمو

عطف توجه ، و
ا آنکه دائرمدار
قادات اسالمی

المی

ارزش های : وجه
مبدأگرایی و (ی 

)عادگرایی

آخرت گرایی: نتایج

افرادِ  یرفتار
یابعاد معنو

استقرار ح زیرا
ارزشی نیروه

)١٩، ص٧ج
رویکرد سیس
معادگرایی اس
محور توجه د
بالطبع نتایج

سازگاری و«
توان به ترک می

آ«و به نتیجه 
درآمده است

  

 
رو نیا از

آ محور توجه
اعتق باورها و

رویکرد اسال

محور تو
محوری
مع

ن
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اسـت و  یخته با فرهنگ غربـیه آمکموجود های  هیشود و نظر ستهینگر یبه موضوع رفتار سازمان
و  شـود، نقـد و بررسـی اسـت از آبشخور فرهنگ غیراسالمی الهام گرفته و در آن بستر تکون یافتـه

رفتـار  ۀگفتـه، حـوز های دینی ارائه گردد؛ با مالحظه مطالب پیش متناسب با فرهنگ اسالمی نظریه
های معرفتی  فرض های اسالمی، رفتار فردی، گروهی و سازمانی انسان با پیش در سازمان سازمانی

رو،  اسالمی است و بالطبع موضوع رفتار در جوامع اسالمی با دیگر جوامع متفاوت اسـت؛ از ایـن
  ).٣، ص١٣٨۶میرزایی اهرنجانی و دیگران،  :نوع رفتار مدیران مسلمان متفاوت خواهد بود (ر.ک

  
   با رویکرد اسالمی دالیل مطالعه رفتار سازمانی. ٣

؟ است یاثربخش و ییکارا بردن باال هدف ای؟ آستیچ یاسالم کردیرفتار با رو ۀهدف از مطالع
و  ینـیب شیپ ،هـدف از مطالعـه رفتـار نکـهیا ایـو  است؟ کارکنان تیهدا و رفتار درک هدف، ایآ

هدف، بهبود سالمت در بستر جامعه است کـه  ای است؟ یسازمان رمجموعهیکنترل رفتار افراد ز
یـاد بتوان همـه مـوارد  دیشا ،)١٣٩۶ ،یاضیف و یاست؟ (اعراب یدر بافت اجتماع یهدف رفتار

، یاد شـدهافزون بر اهداف  ،یاسالم کردی، در روبا وجود اینخواند؛  یاهداف رفتار ءرا جز شده
  .تر مدنظر است کالن یاهداف

 یا شهیاست که منوط به تحول اند یسازمان یروهایهدف، تحول رفتار ن ،یاسالم کردیدر رو
است که بالطبع مقلب القلوب خداست و با توجـه  یو رهبران در فرهنگ اسالم رانیمد یو رفتار

 یالهـ رهبـران و رانیمـد ،)١٢١، ص١ج، ١٣٨۵ ،ینی(امام خم شود یبه خداوند حاصل م لیو م
 تحـول آنان در و داده رییتغ را افراد ای(ساختار)، رفتار فرد  سازمان ای گروه فرد، قیطر از توانند یم
اسـت کـه براسـاس  یهی)؛ بد٧٣ ،اءیانب( کنند تیو رشد هدا یتعال یآنها را به سو و کرده جادیا

، عصر یول حضرت بتی) در زمان غ۵٠ح ،٨باب ق، ١۴٠٣،ی(حر عامل یاسالم یها گزاره
 شوند یم یتلق یاسالم جامعه رهبران و رانیمد ه،یفق تیوال یتئور بر هیبا تک یدانشمندان اسالم

 شـانیا رو، نیـا از .اسـت رانیـا در یاسـالم نظـام تیریسکاندار مد یرهبرمعظم اکنون مقام  و
 یهـا صـورت بـه کـالن سـطح در یاسـالم یجمهـور نظام یعال رهبر و ریمد عنوان به تواند یم

بـه صـورت  شـانیاست که ا نیفرض ا کی برای نمونه،گذار باشد؛ ریمختلف در آحاد جامعه تأث
 قیـاز طر شـانیاسـت کـه ا نیـا گـریفـرض د کند؛ یم جادیا رییدر افراد و آحاد جامعه تغ یفرد
 از لـه معظـم کـه اسـت نیا سوم فرض و ؛کند می جادیا رییتغ جامعه آحاد در مختلف یها گروه
 یفضـا و اطالعـات فنـاوری تیریمـد ایـ یسـازمان فرهنگ در ریی(ساختار) و تغ سازمان قیطر



 11   كليات

مـردم  و کند می ایجاد در آنان بستر تحول را سان بدینو  کند می جادیا رییتغ افراد رفتار در یمجاز
تـوان  مـی با این تفسیر،؛ نماید می تعالی هدایت به سوی رشد و را و مؤمن جهان اسالم مسلمان

  .است رفتار آدمی تغییر و تحول در، گفت که هدف اصلی
توان بر این نکته تأکیـد کـرد کـه  شناسی توحیدی، می با توجه به این موضوع و با عنایت به انسان

پرداز اسـالمی  مدیر یـا نظریـه .، تحول، تغییر و هدایت آدمی استهدف از رفتار با رویکرد اسالمی
و او را بـه سـوی تعـالی و رشـد  کنـدخواهد در پرتو شناخت انسان، در وی تغییر و تحول ایجـاد  می

های معنوی و ارشادی به انسـان در  که هدف مدیران و رهبران الهی ارائه خدمت سوق دهد؛ همچنان
کـه  شوداین پرسش مطرح  ). ممکن است۶، ص١٨ج، ١٣٨۵مسیر تعالی بوده است (امام خمینی،

شـود کـه بـا  مصادیق آن دربرگیرنده چه مواردی است؟ در پاسخ گفتـه می ،با توجه به اهداف رفتاری
شـود کـه هـدایت و تحـول رفتـاری دربرگیرنـده  های اسالمی مشـاهده می مروری بر برخی از گزاره

و » مـدار طراحـی نظـام عدالت«)، ٢۵٧(بقـره، » اخراج بشر از ظلمـات بـه نـور«مواردی همچون 
  ).  ٧، ص١٨ج، ١٣٨۵، است (امام خمینی» اقامه عدل فردی و اجتماعی«

و نظارت بر رفتار  بینی پیشتفسیر و ، تبیین، در رویکرد اسالمیگفته،  پیشمطالب  با توجه به
همـت مـدیران و رهبـران  ۀتعالی و رشد فردی و سازمانی وجه، هدایت، کارکنان با هدف تحول

این است که به منظور دستیابی به هدایت و تحـول رفتـاری  نکته قابل توجه در اینجا .خواهد بود
را داشـته  و هدایت سازمانی توانایی تغییر یی هستند تاها مهارتمدیران نیازمند  رهبران و، نیروها
، »عالی یـا ارشـد«در سه سطح  مدیران در هر سازمانی و با هر ساختاریناگفته نماند که  باشند.

شـور سـه ک یـکالن در کـدر سطح  نمونه، یگیرند؛ برا یقرار م» اجرایی یا عملیاتی« و» میانی«
ایـن سـطوح قابـل  مسـجد نیـز یـک گونه که در سطح خرد در همان وجود دارد، مدیریت سطح

ری بـتیم ره مواردی همچون ۀممکن است دربردارند گانه کشور سطوح سهدر یک  .ترسیم است
اسـتانداران و فرمانـداران در  وزیران در سطح میانی و هیئت، یا ریاست جمهوری در سطح عالی

در یک مسجد ممکـن اسـت مشـتمل بـر  گانه سطوح سه ،در سطح خرد باشد و سطح عملیاتی
ایـن ؛ باشـد (سـطح عملیـاتی) مـردم دیگـر ) و(سطح میـانی مبلغان، (سطح عالی) امنا هیئت
 (کشـور) و در سـطح کـالن گانـه سـهسطوح  .نیز قابل تصور است ها سازمان دیگربندی در  رده

  نشان داده شده است: ٣شماره در نمودار  (مسجد) سطح خرد
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 تیریمد سطوح: ٣ نمودار

  
در سـطح کـالن (کشـور) و سـطح خـرد  رانیدهد، مد ینشان م ٣شماره  نمودارکه  همچنان

گانه  است که با توجه به سطوح سـه نیا پرسشاکنون  رند؛یگ یگانه قرار م (مسجد) در سطوح سه
بـه  گونـاگوندر سطوح  رانیمد ،سخن گری؟ به دستیچ رانیمد ازین مورد یها مهارت ،تیریمد

 یهـا مهارتپرسش ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه  نیدر پاسخ به ا ازمندند؟ین ییها مهارتچه 
، مهـارت مسـئلهبـه مهـارت حـل  تـوان یمـ هـا مهارت نیـاست که از جمله ا ازیمورد ن یادیز

چـارچوب  کیـدر  بـا ایـن حـال،اشـاره کـرد؛  یو رفتار یعاطف ،یمهارت تعامل ،یریگ میتصم
  است: ریمشتمل بر موارد ز 1»رابرت کتز«براساس نظر  رانیمد ازیمورد ن یها مهارت ،یعلم

ی مهم که الزم است مدیران در سطوح ها مهارتیکی از  2):ی(مفهوم یالف) مهارت ادراک
این نوع  .در سطح کالن از آن برخوردار باشند، مهارت ادراکی یا مفهومی است ویژه به ،مختلف

ــه ــه جنب ــوط ب ــارت مرب ــی وهای  مه ــی تحلیل ــاد −تعقل ــک ســخن ابع ــدیران و در ی ــری م فک
، داشتن قدرت تحلیـل و یمنظور از مهارت مفهوم زیرا؛ است آنانای  نظری و اندیشه−تئوریکی

                                                               
1. Rabert katz    2. conceptual skills  

استانداران و 
فرمانداران

وزرا

رهبر یا رئیس جمهور عالی

میانی

عملیاتی
دیگر مردم

مبلغان

هیئت امنا
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 کیعنــی توانــایی در ،یکـمهــارت ادرا .ا سـازمان اســتیــشــور کالن کـتجزیـه مســائل مهــم و 
ار و فعالیـت سـازمانی ک ۀدهند یلکهمه عناصر و اجزای تشل سازمان و تصویر کهای  پیچیدگی

ردهـای کارکه کـو تشـخیص این ک، توانایی درسخن ل واحد (سیستم)؛ به دیگرک کبه صورت ی
های دیگـر را  ها، الزامًا بخش از بخش کدیگر وابسته بوده و تغییر در هر یکگوناگون سازمان به ی

  ؛)٢٠١۵و جاج،  (رابینز دهد قرار می تأثیرتحت 
ی مهم بـرای مـدیران مهـارت فنـی یـا ها مهارتیکی دیگر از  1):یکی(تکن یب) مهارت فن

کاربردی مدیران و به عبارتی ابعـاد تکنیکـی  عملیاتی و ۀناظر به جنب این مهارت؛ تکنیکی است
آن  ۀه الزمـکـیعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظـایف خـاص  ،مهارت فنی زیراآنان است؛ 

ی هـا مهارت .اربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت اسـتکورزیدگی در 
 یکینکو ت یفن ییبه توانا یمهارت فن؛ شوند ارورزی و تجربه حاصل میکفنی از طریق تحصیل، 

و  یدیـران تولیمـد نمونـه یبـرا؛ نان اشاره داردکارکبه  یفن یرهنمودهات و ارائه یران در هدایمد
در مونتاژ  یفن یاگر از توانمند ،»ایران خودرو«مانند مجموعه  ،تولیدی یها در سازمان یاتیعمل

یـا  ،کنندت یتحت امر خود را هدا یروهایکردن و سوار کردن قطعات برخوردار باشند و بتوانند ن
نشــگاه اگــر مهــارت تکنیکــی و آموزشــی کــافی داشــته باشــند و بتواننــد مــدیران آمــوزش در دا
طـور در  همـین برخوردارند و یدرستی راهنمایی کنند، از مهارت فنه ن را بادانشجویان و مراجع

ه کـ است خاصی مورد نیاز مهارت فنی و تکنیکی، نوع سازمانی های مختلف به فراخور سازمان
  ؛شوند (همان)ه از آنها برخوردار کالزم است  ییو اجرا یاتیران عملیمد

های مهم برای مدیران در سطوح مختلـف،  یکی دیگر از مهارت 2):ی(عاطف یج) مهارت انسان
منظور از مهارت انسانی این است که مدیران بتوانند با نیروهای خود  .مهارت انسانی یا عاطفی است

یعنی داشـتن توانـایی و  ،مهارت انسانی .نی داشته باشندو با آنها تعامل انسا کنندعاطفی برقرار  ۀرابط
قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت 

  .(همان) های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان است عنوان عضو گروه، درک انگیزه مؤثر به
مشتمل بر سه سطح عالی، میانی و عملیاتی است  مدیریت، سطوح یاد شدهبا توجه به مطالب 

 پرسـشاکنون ممکن است این  .های مورد نیاز شامل مهارت ادراکی، فنی و انسانی است و مهارت
چیسـت؟ و کـدام مهـارت  هر سطح از مدیریت ین مهارت مورد نیاز برایتر مهم مطرح شود که

                                                               
1. technical skills    2. human skills  
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شود که قاعده کلـی ایـن  یگفته م ها تر است؟ چرا؟ در پاسخ به این پرسش سطح مهمبرای کدام 
شویم، مهارت مورد نیاز، مهارت  یبه بخش عملیات و اجرا نزدیک م است که هرچه در سازمان

و به سوی  بگیریماز سطح عملیات، اجرا و تولید فاصله  هرچه در سازمان است و یکیتکنفنی و 
اسـت؛ بـا توجـه بـه ایـن  ییا مفهوم مهارت ادراکی ، مهارت مورد نیازسطح عالی حرکت کنیم

در سطح عالی، مهارت مورد نیاز، مهارت ادراکی و در سطح عملیاتی، مهارت مورد نیـاز ، نکته
رو،  از این ،فنی مدنظر است ی ادراکی وها مهارتو در سطح میانی تلفیقی از  مهارت فنی است
مـدیران  ،زیـرااسـت؛  مانأو تکنیکی تو یی مفهومها مهارتمهارت مورد نیاز، ، در سطح میانی

گـاه  به دلیل میانی در این سطح و  باشـنداینکه با مدیران فنی ارتباط دارند، باید از مسـائل فنـی آ
ارتباط مدیران میانی با مـدیران  به دلیل ،دیگر سویهای فنی آنها را درک کنند و از بتوانند گزارش

هـای مـدیران عملیـاتی را پـس از درک و  ن سطح آنـان بتواننـد گـزارشیزم است که در اعالی ال
بـا ایـن تصـویر،  و در اختیار مدیران عالی قـرار دهنـد؛ کنندبه زبان مدیران عالی ترجمه  تحلیل

 تفسـیر و با زبان مدیران عالی کنندمدیران میانی باید بتوانند سخنان فنی مدیران عملیاتی را درک 
و بایسته است کـه بتواننـد قـدرت تحلیلـی  اند دیگر، آنان با مدیران عالی مرتبط سویند؛ از نمای
و نیز مسائل و موضوعات کالن را درک و برای  کنندمسائل کالن سازمان را تحلیل  و باشند داشته

؛ بنابراین، آنان هم نیاز به مهارت فنی و هـم مهـارت ادراکـی دارنـد؛ کنندمدیران عملیاتی تبیین 
 دهد: ینمودار زیر این ارتباط را نشان م

  

وح 
سط

یت
دیر

م
  

  فنی ادارکی عالی
  ادراکی فنی میانی
  ادراکی فنی عملیاتی

 یهای مدیریتمهارت                    

  آن یها مهارتو  : رابطه سطوح مدیریت۴ نمودار

  
نیـاز بـه مهـارت  ،هرچه به سطح عالی حرکـت کنـیم« هکنیبر ا یمبن ،یلکبا توجه به قاعده 

، »، به مهارت فنـی نیـاز بیشـتری داریـمشویمتر  ادراکی بیشتر و هرچه به سطح عملیاتی نزدیک
و در سطح میانی بـه  یبه مهارت فن یاتیو در سطح عمل کیبه مهارت ادرا یران در سطح عالیمد
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بایسـته اسـت در بـه ، فـرض بـا ایـن پـیش از بیشتری دارنـد،ین مانأتو فنی−ادراکی یها مهارت
 نشـود،ت یـن قاعـده رعایـاگر ازیرا ؛ رود به کاردقت الزم  ها سازمانران یو انتصاب مد یریارگک

ایـن مفروضـات، توجه به  با .گردد یمحقق نم یساالرستهیشاجه یدر نت ،شده زیانسازمان دچار 
 به دلیل ،قتیدر حق رد؛یعالی قرار گ که فاقد مهارت ادراکی است، در پست مدیریت یریاگر مد

پسـت  اسالمیهای  گزاره رده و با توجه بهکرا اشغال  یعال تیریگاه مدینداشتن مهارت الزم، جا
 یریاگـر مـد ،یـیو اجرا یاتیـن در سـطح عملیهمچن ،سپرده شده است ر اهلشیبه غ یسازمان

 کـردهرا اشـغال  یو پست سـازمان نداردت یاز را نداشته باشد، اهلیمورد ن یکینکو ت یمهارت فن
 طور بـه یو مناصـب سـازمان نیسـتسـازگار  یدیتوح یو هنجارها ها ارزشجه، با یاست؛ در نت

 تصرف شده است؛ چنانچه از گزارش قرآن در خصوص سپردن امانت به اهلش استفاده یعدوان
تواننـد امانتـدار  نمـی ندارند، شود، کسانی که شایستگی و مهارت تحلیلی یا فنی و یا انسانی می

  ).۵٨ ،یتی باشند (نساءمسئولپست و یا 
کدام اسـت؟ در  در شاخه رفتار سازمانیترین مهارت  مهمشود که  پرسیده ،اکنون ممکن است

 گفتـه، مهـارت انسـانی در شـاخه رفتـار سـازمانی های پیش شود که از میان مهارت پاسخ گفته می
مـدیران و  داردای  ها جایگـاه ویـژه مهارت انسانی در تعامل رفتاری انسان زیرا؛ دارداهمیت زیادی 

با آنان تعامل کننـد؛  ،براساس این مهارت، بایسته است که با کارکنان خود رابطه عاطفی برقرار کرده
دهند، بایـد در ارتبـاط برقـرار کـردن،  با توجه به اینکه مدیران کارها را از طریق افراد دیگر انجام می

  ).٢٠١۵و جـاج،  نگیزه دادن و تفویض اختیار به افراد دیگر مهارت کافی داشته باشـند (رابینـزا
 دلیل ارتباط زیاد با مـردم و به ،الهیی همچون انبیا و اوصیا ،مدیران و رهبران توحیدی ،رو از این

  .اند مهارت برخوردار بوده ی اجتماعی از اینها گروهو ها  تعامل با توده
شود که به دلیل اهمیت مهارت انسانی و نیز تعامل زیاد مـدیران بـا نیروهـای  یخاطرنشان م

 مدیریت ۀگان این مهارت برای سطوح سه، ی مختلف در سطح کالن و خردها سازمانانسانی در 
 الزم و ضروری است و بـدیهی اسـت کـه اهمیـت آن بـرای مـدیران در حیطـه رفتـار سـازمانی

 تحـول و بـا هـدف مطالعـه رفتـار سـازمانی یاد شـده،با توجه به مطالب  ،خواهد بود دوچندان
 ۵شـماره نمـودار در  .روری اسـتی مـورد نیـاز مـدیران ضـها مهارتواکاوی  هدایت نیروها و

  به نمایش درآمده است:  اهمیت مهارت انسانی در شاخه رفتار سازمانی
  



   در سطح سازمان يرفتارسازمان تيريبه مد ياسالم كرديرو  16

  

  یسازمان رفتار در یانسان مهارت گاهیجا: ۵ نمودار

  
  با رویکرد اسالمی یرفتار سازمان مطالعهشناسی  روش. ۴
ها، احکـام و قـوانین  ها، گزاره ای از آموزه از جمله اسالم، دارای مجموعه ،طور کلی ادیان توحیدی به

 ،هـای اعتقـادی یـا نظـری، اخالقـی هـا در بخش به منظور هدایت بشر به تعالی هستند؛ ایـن آموزه
و از الگوهـای  داننـد می)؛ کسـانی کـه خـود را متـدین ١٣٧۶اند (مصباح یـزدی،  نگرشی و رفتاری

طور قطع خود را نسبت بـه اصـول،  گیرند، به های دینی سرمشق می رفتاری توحیدی و بالمآل از گزاره
شـمارند؛ زیـرا آنـان  قوانین، تعالیم و تکالیف آن مسئول دانسته، پیروی از آنها را بر خود واجـب مـی

انـد و معتقدنـد کـه دیـن، راه و روشـی را  ن به سعادت واقعی پذیرفتههای الهی را برای رسید رهیافت
رسد که پیـروان در  رو، طبیعی به نظر می کند؛ از این نماید که سعادت ایشان را تضمین می عرضه می

های استراتژیک و عملیاتی را تـدوین  و برنامه کنندهای دین تالش  راستای تدوین راهبردها و سیاست
  .و به اجرا گذارند کنندهای اجرایی و قوانین را تنظیم  د براساس آنها دستورالعملنموده تا بتوانن
همچـون قـرآن و  ،دینی که به صورت مکتوب و نوشتاری با توجه به منابع اسالمیهای  آموزه

نقشه راه دینی است که موحدان را  گیرد، ابزاری برای ترسیم می در اختیار رهروان دین قرار ،سنت
بـه در درک قواعد و نحوه  شناسی روشبدیهی است که  دارد؛ تفسیر آن به تالش وامی در تحلیل و

 و موحدان را راهنمایی کنـد و بـالطبع متـون دینـی شودتواند مهم تلقی  می گیری ابزار تحلیلکار
اسـالمی  ائمه، ه بعثتیاز دوران اول پسرو،  از این است؛ ین الهیم و قوانیها، تعال آموزه ۀبازتابند

گـاهیک رهبران استراتژ عنوان بهعه یش ۀائم ویژه به بـه ی، فـرارو یهـا چـالش از یو عملیاتی بـا آ
پرداختند  ،قرآن و سنت یعنی ،نید یام از متن اصلکاستنباط اح یلّ کقواعد یک ستماتیآموزش س
ر کتـذ روان خـودیـبـه پی ام الهکشف احکو ی نیگران را در فهم متون دیباطل د یها تا هم روش

  .اموزندیح اجتهاد را به آنان بیوۀ صحیهم ش دهند و

مهارت های رفتار سازمانی 

مهارت انسانی  مهارت های 
ادراکی و فنی  



 17   كليات

و تعـالیم آنـان در فراینـد  های ائمه معصومان گیری از استراتژی اندیشمندان مسلمان با بهره
ن اجتهاد، فنونی را تأسیس کرده و به کار گرفتند که کامًال ابداعی و ابتکـاری اسـت و پیشـتر در میـا

ای نداشته است؛ با توجه به ایـن موضـوع، متـدلوژی مـورد اسـتفاده در  ملل سابقهدیگر دانشمندان 
 ۀهای اسالمی در حـوز گیری از آن برای اصطیاد یافته متون دینی فرایندی تأسیسی بوده و بالطبع بهره

 ،روشی است که دارای آبشخور دینی بوده ،رو، روش اجتهادی ضرورت دارد؛ از این رفتار سازمانی
شـود کـه در واکـاوی  یـادآوری می .تر اسـت تر و دقیق مناسب با رویکرد اسالمی در رفتار سازمانی

که این واژه از ریشه جهد به معنای به کارگیری نهایت تـوان شود  مفهومی اجتهاد این نکته هویدا می
، ١ج ق،١۴١۴که با مشقت و سختی همراه بوده، متخـذ شـده اسـت (ر.ک: الخلیـل الفراهیـدی، 

» استفراغ الوسـع«) و در اصطالح در تعبیری به معنای ۴٨۶، ص١تا]، ج فارس، [بی ابن ؛٣٨۶ص
 ق،١۴٠٩، ل ظن به حکـم شـرعی اسـت (خـویییا به کار گرفتن غایت سعی و تالش برای تحصی

اجتهاد در عرف و اصطالح فقیهان به معنای بذل جهد و تـالش در «) در تعریف دیگری ٨، ص١ج
). عالمه حلـی در ١٨٠ص ق،١۴٠٣(حلی، » کشف احکام شرعی از ادّله و منابع شرع آمده است

استفراغ ُوسع و تالش فقیه برای تحصیل ظّن  :اد عبارت است ازاجته«تعریف اجتهاد آورده است: 
  ).٢٨٣حلی، همان، ص » (به حکم شرعی از ادّله معتبر

 الصــحیح ان یعــرف االجتهــاد باســتفراغ «دارد کــه:  در تعریفــی اظهــار مــی مرحــوم خــویی
 » الوسع فی تحصیل الحجه علی االحکام الشرعیه او تعیـین الوظیفـه عنـد عـدم الوصـول الیهـا

دست  ) تعریف درست اجتهاد به کارگیری همه توان در جهت به۴٣٧، ص٣ج ق،١۴٠٩، (خویی
آوردن حجت بر احکام شرعی یا تعیین وظیفه در صورت دسترسی نداشتن به آن است؛ با توجـه 

، اجتهاد تالشی مجدانه در مسیر دستیابی به حجت یا دلیل منجز یـا معـذر گفته پیشتعاریف به 
شناسـی  بر حکم شرعی است؛ اگرچه اجتهاد ناظر به استنباط حکـم شـرعی اسـت، لکـن روش

بـه کـار گرفتـه  یعلم یها در شاخه یاسالم یها و استخراج آموزه ادیتواند در اصط یاجتهادی م
 یکه نخبگان علم یا وهیش :عبارت است از یاجتهاد یمتدلوژ ،یدینکته کل نیبا توجه به ا .شود

 ینید یها اکتشاف و استخراج آموزه یخود را براساس منابع معتبر، با ابزار الزم برا یکوشش علم
) تیمعـذر و تیـمنجز صـرفاً  ایـ تیـکـه از اعتبـار (حج یا گونـه به دهند یمورد استفاده قرار م

در  یاجتهـاد یهـا شـامل همـه روش فیـتعر نی). ا١٣٨٩، یپور و حسن ی(عل باشد برخوردار
 یبـرا یمحقق اسـالم که یعلم یا وهیش از،ین برحسب توان یم ن،ی؛ با وجود اشود یم نیحوزه د
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و علـوم  تیریمانند مد ی،خاص از علوم انسان ۀحوز کیدر  ینید یها اکتشاف و استخراج آموزه
 طـهیح آن خـاص اجتهـاد را بـرد، یمـ کار به ،...و اقتصاد ،یشناس جامعه ،یشناس روان ،یرفتار
 رو، نیا از کرد؛ ینامگذار رهیغ و یشناخت روان اجتهاد ،یتیریمد اجتهاد را آن نمونه، یبرا و دینام
 حـوزه در ینـید منـابع از استفاده با یعلم نخبگان یاستنباط وهیش را یاجتهاد یمتدلوژ توان یم

  .کرد فیتعر خاص یعلم
  
  تحقیق  . نوع و استراتژی١−۴
کیفـی  ۀداد براسـاسهـدف اکتشـافی و  براسـاسو ای  توسعه−بنیادی ۀبراساس نتیج قین تحقیا

و از نظـر هـدف پـژوهش،  یا و توسـعه یادیـبن ک،یپژوهش از نظر تئور نیا، است به بیان بهتر
پـژوهش براسـاس  نیـدر ا قیتحق یاست؛ استراتژ یفیک ،یپژوهش یها و براساس داده یاکتشاف
از کتـاب  یاستفاده حداکثر یاز منابع، براساس استراتژ یریگ بوده و به منظور بهره ییمبنا قیتحق
   .است ی(قرآن) مبتن یاله

 
  . روش گردآوری اطالعات٢−۴

سـان،  شـود؛ بدین ای اسـتفاده می گـردآوری اطالعـات از روش کتابخانـه بـرایدر ایـن پـژوهش، 
 آوری اطالعات مربوطه از منابع اسالمی (کتاب الهی و سنت) با مراجعه مستقیم و غیر مستقیم جمع

بـرداری اسـت  ای بهترین ابزار فـیش کتابخانهگردد؛ در مطالعات  ها استخراج می انجام گرفته و داده
بـرداری از کتـب و  ). در این تحقیق نیز، ابزار گردآوری اطالعات، فیش١٣٧۶، و همکاران (سرمد
آوری شـده در  گـردهای اسالمی (کتاب و سنت) است؛ بدیهی است که بخشی از اطالعات  نوشته

 است. رفتار سازمانی مِی های تحقیق بوده که شامل دستاوردهای عل رابطه با نظریه
  
  اطالعات لیو تحل هیتجز . روش ٣−۴

گیـری از کتـب معتبـر علمـی (عربـی،  های نظری با بهره یافته همۀسیاست کلی بر این است که 
سان، در روند انجام تحقیق با اسـتفاده از روش  آوری و تنظیم شود؛ بدین گردانگلیسی و فارسی) 

های اسالمی  و آموزه شدهای، گردآوری اطالعات از منابع معتبر اسالمی و علمی انجام  کتابخانه
از  پـس ،گردد؛ با این مبنا، نگارنده درصدد است مرتبط با موضوع توصیف، بررسی و تحلیل می
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پـس از  ،در آن موضوع به سراغ منابع اسـالمی رفتـه پرسشفرعی و طرح طرح اولیه هر موضوع 
رفتـار  ۀاسالمی در حـوز الگوی(تحقیقات بنیادی) به ترسیم  واکاوی آن و تبیین رویکرد اسالمی

متنی متناظر  نوعی تحلیِل  ای) با این توصیف، روش تحلیل، بپردازد؛ (تحقیقات توسعه سازمانی
از حیـث  ،رو گردد؛ از این با شیوه استخراج از متون دینی بوده که به صورت اکتشافی اصطیاد می

از  بر شـیوه اجتهـادی) اسـت؛روش تحلیل، این پژوهش، از نوع تحقیقات تحلیل محتوا (ناظر 
 ،نتخاب مفاهیم و مضامین مورد نظر تحقیق اسـت، اآنجایی که الزمه استفاده از روش اجتهادی

در این پژوهش انتخاب مفاهیم براساس موضوع تحقیق، مبانی نظری و ادبیات تحقیـق صـورت 
بندی براساس آن  خواهد گرفت که از نظر نوع مضامین به صورت مضامین موضوعی بوده و طبقه

هـا ضـروری بـه  برای تحلیل دادهطور که در پژوهش کیفی، ایجاد مضامین  همان .گیرد انجام می
هـای  ) به منظور شناسایی و گردآوری داده۴٨۴، ص١٣٩٠رسد (نیومن ویلیام الورنس،  نظر می

روش نظرخـواهی از «در سطح تحلیـل سـازمانی، از  مورد نیاز تحقیق برای تبیین رفتار سازمانی
نظـرات  ها و نقطـه جمعی متخصصان، گرچه دیـدگاه؛ این قضاوت شود مینیز استفاده » خبرگان

ولی قابل اعتمادتر از بیانات فردی و شخصی اسـت و در نهایـت،  ،آورد ذهنی مختلف فراهم می
  ).  ١٣٨٣پیامد آن، عینیت و دقت هرچه بیشتر است (ساروخانی، 

  
  تحقیق شناسی روش. فرایند ۴−۴

  :تاس ریز یهاگام یدارا قیتحق ندیفرا پژوهش نیدر ا
 ای عام عرف نزد آن یمفهوم گستره به توجه با موضوع ثغور و حدود نییتع و موضوع حیتنق. ١

  ؛)نامتخصص و نیی(لغو خاص عرف
  ؛یپژوهش پرسش قالب در ینیبه منابع د یعرضه موضوع فرع .٢
  ؛آنها لیو تحل رفتار ۀحوز یعلما فحول های دیدگاه و ها هیبر نظر یمرور. ٣
بـا  میبـه صـورت مسـتق یو فقـاهت یادلـه اجتهـاد یری(به کـارگ یپرداز و گزاره یابی گزاره. ۴

 میرمسـتقیبه صورت غ یاسالم یها افتهیاستفاده از  و ؛یفقه اصول و قواعد از یریگ بهره
  )؛یاسالم نامتخصص نظرات از یریگ با بهره

 الگوی نیتدو و یینها لیتحل و ییامضا ای یسیاخذ پاسخ پرسش پژوهش به صورت تأس. ۵
   ؛یانتزاع
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  ی/ انتزاعـ ینظـر الگـو سـاخت از پـس مرحلـه نیـ(ا ی/ انضـمام یتجربـ الگوساخت . ۶
... و پرسشـنامه همچـون ییابزارهـا قیـطر از و یدانیصورت گرفته که با انجام مطالعه م

  .است) ریپذ امکان
  :است شده دهیکش ریتصو به پژوهش یشناس روش ۶در نمودار 

 
  

  

  

  

  

 

  

 

 
 شناسی پژوهش : مراحل روش۶ نمودار

  
را به  یدر متون اسالم یساز هینظر ندیفرا ٧شماره  نمودار صورت به توان یم گرید یریدر تقر

 :دیکش ریتصو
 
 

گیری اجتهادی و فقاهتی با استفاده از اصول و قواعد فقهی و بهرهبه کارگیری ادله 
 پردازیهای متخصصان اسالمی دینی مروری بر ادبیات بحث گزارهاز یافته

مروری بر ادبیات تحقیق

تنقیح موضوع، تعیین حدود و ثغور موضوع با توجه به گستره مفهومی در نزد 
عرف عام یا خاص (متخصصان)

وضوع فرعی به منابع اسالمی با طرح پرسش پژوهشعرضه م

ساخت الگو تجربی / انضمامی

 رجوع به واقعیات اخذ پاسخ پرسش پژوهشی به صورت تأسیسی یا امضایی و ساخت الگو نظری / انتزاعی




