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(تاریخ دریافت مقاله 98/11/15 :ـ تاریخ پذیرش مقاله)99/6/30 :

چکیده

مدیران اسالمی به مدد ارزشهای الهی و انسانی ،استراتژیهای خود را ترسیم میکنند و در
حقیقت ،ارزشهای الهی و انسانی ،جهتدهندۀ عملکرد مدیران اسالمی هستند .مطالعۀ
حاضر با هدف واکاوی مؤلفههای مدیریتی ،مبتنی بر رویکرد نظریۀ داده بنیاد با استناد به
آیۀ  128سورۀ توبه به روش تطبیقی صورت پذیرفت .رویکرد پژوهش ،کیفی و از روش
نظریۀ داده بنیاد استفاده شده است .برای گردآوری دادههای کیفی ،با  12نفر از متخصصان
مدیریت و روحانیون آشنا به دانش مدیریت مصاحبه صورت پذیرفت .نمونهگیری به صورت
هدفمند انجام پذیرفت .روش نمونهگیری تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از
مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با اعضای نمونه به اشباع نظری رسید .با استفاده از نتایج حاصل
از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبههای
انجامگرفته ،نشانگان مدیریت اسالمی با تأکید بر مؤلفههای مدیریت سورۀ توبه ،آیۀ 128
شناسایی شده و طی سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی ،مدل
مدیریت اسالمی با تأکید بر آیۀ  128از سورۀ توبه در قالب ( )6مقولۀ اصلی شرایط علی،
پدیدۀ محوری (مدیریت قرآنی :شامل( )5مقولۀ اصلی شامل( :مدیر از جنس مردم باشد،
مدیر از ناراحتی مردم ناراحت شود ،مدیر برای خدمت به مردم حریص باشد ،مدیر نسبت به
همۀ مردم رحمت داشته باشد ،مدیر نسبت به همکاران و ارباب رجوع رحیم باشد)،
راهبردها ،شرایط واسطهای ،شرایط مداخلهگر و پیامدهای مدل مدیریت قرآنی ،جهت
بهرهبرداری در سازمانها ارائه گردید.

کلید واژهها :سورۀ توبه ،مدیریت اسالمی ،مدیریت قرآنی

 .1استادیار مدیریت آموزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛
Email: f.mousavi@iauksh.ac.ir
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 .1مقدمه
دین اسالم برای همۀ امور زندگی انسان ،از جمله مدیریت ،دارای برنامه بوده و
بیانکنندۀ تمام نیازها برای رشد ،بالندگی و تکامل انسان است .امروزه یکی از مشکالت
اساسی ،که مدیران کسب و کارها و نظام اداری کشور را با چالش مواجه کرده ،نبود
توجه کافی به اجرای دقیق اصول و موازین و ارزشهای اقتباس شده از مبانی شرع
مقدس و آیات و روایات اسالمی در مدیریت و مدیریت منابع انسانی است[ .]6قرآن کریم
معتبرترین منبع برای مطالعۀ رویکردهای مدیریتی بوده و دارای مفاهیمی در زمینۀ
شناخت انسان ،شناخت اجتماع ،اصول سازماندهی و هدفگذاری برای آبادانی ،آسایش،
پیشرفت علمی و معنوی و نیز شبکۀ روابط و مناظرات مؤثر و سازنده برای انجام
رفتارهای معطوف به اهداف متعالی است .امروزه نه تنها تفسیر مدیریتی قرآن کریم
ممکن و جایز شمرده شده ،بلکه یک امر الزم و ضروری است تا بتوان از مفاهیم و
دستورات مدیریتی آن به شیوهای روشمند استفاده نمود [ .]19در قرآن کریم به سبب
اهمیت موضوع مدیریت از رهبر و مدیر بسیار سخن به میان آمده است و در این زمینه
از دو نوع مدیریت و رهبری یاد شده است" :رهبری خیر" که به نیکی و سعادت هدایت
میکند ( اللََّهُ وَلِيَُّ الََّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَُّلُمَاتِ إِلَی النَُّورِ)؛ و "رهبری شر" که
پیروان خود را به گمراهی و نابودی میکشانند (وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ) [البقره .]257 :از
دیدگاه قرآن کریم و روایات ،مدیریت نقش اول را در تغییر و تحوالت اجتماعی به عهده
دارد؛ بدین روی ،از منظر قرآن کریم ،مدیریت امانتی است که باید به اهلش واگذار شود؛
پس مدیران ،بهطور مستقیم ،از طرف خداوند حکیم معرفی میشوند یا خداوند
مالکهای انتخاب آنها را بیان مینماید [ .]18مدیریت دیني رفتاري است برگرفته از
یکسري داده هایي (آیات قرآني) که از سوي خداوند متعال بر پیامبر گرامي اسالم(ص)
نازل شده ،که براي مدیران ویژگيهایي را مشخص نموده ،تا سازمانها و مجموعههاي
انساني را با برنامهریزي ،سازماندهي ،هماهنگي و هدایت ،ارزیابي و نظارت ،تشویق و
تنبیه به گونهاي اداره کنند که تعالي افراد را به ارمغان آورد [ .]10مدیر در واقع
راهنمای کاروان و قافله ساالر مردم در مسیر حرکت به سوی کمال است .او باید راههای
کمال را بشناسد و به خطرهای راه واقف باشد و با مدیریتی حکیمانه و همه جانبه،
نیازهای افراد را در نظر بگیرد و با انحرافات و لغزشهای آنان مبارزه کند و آنها را به
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سوی سعادت واقعی سوق دهد .مدیریتی شایسته است که میتواند جامعۀ خود را
بهشتی نماید .مگر نه این است که در قرآن آمده« :یَومَ نَدعُو کُلَّ أُناسٍ بِاِمَامِهِم» [اسرا :
« .]71در روز قیامت هر دسته ای از مردم را با پیشوایان خود ،فرا میخوانیم» .اگر
پیشوایان ،در دنیا خیرخواه و صالح و سعادتمند باشند ،پیروان آنان هم طریق سعادت در
پیش میگیرند ،چرا که مردم بر دین حاکمان خود هستند .در قرآن کلمۀ امام به صورت
منفرد در موارد زیادی به کار رفته است که به معنای رهبر میباشد .اما این کلمه در هر
دو جهت هدایت و ضاللت کاربرد دارد .در آیات زیر امام به عنوان هادی برای هدایت
بشر به سوی خدا و سعادت میباشد .قرآن میفرماید« :وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّة یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاة وَإِیتَاء الزَّکَاة وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ»[ 1انبیاء« .]73 :ما
آنها را پیشوایان هادی به امر خودمان قرار دادیم»...؛ آیۀ  5سورۀ قصص« :وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ
عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّة وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»؛ «و میخواهیم بر
مستضعفین زمین منت بگذاریم و آنها را رهبران و وارثان قرار دهیم» .آیۀ  124سورۀ
بقره« :وَإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن
ذُرِّیَّتِی قَالَ الَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»؛ «و چون خدا ابراهیم (ع) را به اموری آزمایش کرد
و از عهدۀ آنها برآمد ،خدا به او گفته که من ترا رهبر و پیشوا قرار میدهم »...؛ آیۀ 74
سورۀ فرقان« :وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّۀ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ
إِمَامًا»؛ «و کسانی که میگویند :خدایا به ما همسرانی و فرزندانی عطا کن که روشنی
چشم ما باشد و ما را برای پرهیزکاران پیشوا و رهبر قرار ده» .در حالیکه در آیات زیر
امام را به عنوان رهبری که پیروان خود را به سوی ظلمت و آتش میکشاند معرفی می-
نماید :آیۀ  41سورۀ قصص« :وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّة یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیَامَة لَا یُنصَرُونَ»؛
«و قرار دادیم برای آنها پیشوایانی که آنها را به سوی آتش میخوانند  »...آیۀ  12سورۀ
توبه« :اَال اِنَّهُم هُمُ المُفسِدونَ وَ لَکِن الَّ یَشعُرُونَ»؛ ...پس پیشوایان کفر را بکشید که آنها
را به عهد و سوگند استواری نیست ،باشد که دست بردارند [ .]9پیامبر اسالم(ص)
میفرمایند « :هرگاه حاکم فردي را به عنوان مدیر و کارگزار انتخاب کند ،در حالیکه
میداند در جامعۀ اسالمی شایستهتر و آگاهتر از او به کتاب خدا و سنت رسول (ص)
هست ،او به خدا و رسول(ص) و تمام مسلمانان خیانت کرده است» .امام علی(ع) نیز
میفرمایند« :سزاوارترین افراد براي اداره ،تواناترین و داناترین آنها به احکام خداوند ،در
 .1سورۀ بقره آیۀ 257

140

پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال پنجاه و سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان 1399

مسائل مربوط به حکومت است [ .]3هر اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده ،و با
توجه به ساختارش ،نیازمند نوعی مدیریت است .اندیشۀ اداره کردن ،مربوط به روزگار
معاصر نیست .بلکه از دیرباز ،بشر متوجه بود که برای رسیدن به آرمانهای خود ،ناگزیر
باید با بهرهگیری از تمامی امکانات و رهبری این امکانات ،برای رسیدن به آن اهداف
معین قدم بردارد .شیوۀ رهبری و مدیریت هر جامعهای بستگی به ساخت فرهنگی آن
جامعه دارد .از اینرو چگونگی مدیریت و همچنین نهادینه کردن اصول مربوط به آن از
اهمیت باالیی برخوردار است [ .]1مدیریت فرایندی سه بعدی است که ابعاد آن عبارتند
از :علم ،هنر و فن  .یک مدیر توانمند باید این هر سه بعد را داشته باشد ،تا بتواند در این
عرصه با مشکالت هماوردی کند و پیروزی را دریابد [ .]22قرآن کریم ضرورت مدیریت
را در موارد گوناگون و با شکلها و شیوههای خاصی بیان میدارد ،تا جامعۀ بشری را به
این اصل اساسی متوجه سازد .مطالعه در داستانهای قرآنی که حامل سرگذشت
پیامبران بزرگ و مردان برجستۀ تاریخ میباشد ،این معنا را بهتر روشن میکند .از آیه-
های پر شور قرآنی که در بردارندۀ نکتههای فراوان و آموزشهای بسیاری در زمین
مدیریت و رهبری میباشد ،آیۀ  128سورۀ توبه میباشد .در تفسیر نور چنین آمده "لَقَدْ
جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتَُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَئوفٌ رَحِیمٌ"؛
همانا رسولی از جنس شما برای (هدایت) شما آمد که فقر و پریشانی و جهل و فالکت
شما بر او سخت میآید و بر (آسایش و نجات) شما بسیار حریص و به مؤمنان رئوف و
مهربان است .خداوند جز بر پیامبر اسالم (ص) ،بر هیچیک از پیامبران دو نام از نامهای
خویش را اطالق نکرده است" .رَؤُفٌ ،رَحِیمٌ"؛ توجه به صفات رهبران آسمانی که در این
آیه مطرح است و مقایسۀ آنها با صفات دیگر رهبرانِ بشری ،لطف خدا را به بشر و لزوم
اطاعت مطلق از اینگونه رهبران را نشان میدهد و این مؤید این پیامها هست که:
.1رسولخدا (ص) برخاسته از میان خود مردم است" ،مِنْ أَنْفُسِکُمْ"؛  .2رسول خدا (ص)
غمخوار امت است" ،عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتَُّمْ"؛  .3رهبران اسالمی باید در سختیها و
گرفتاریها با مردم همدل و همراه باشند؛  .4پیامبر خدا (ص) در هدایت و ارشاد مردم،
سر از پا نمیشناسد" ،حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ"؛  .5از عوامل تأثیر کالم در دیگران ،خیرخواهی،
دلسوزی ،مهربانی ،بیتوقعی و تواضع است" ،عَزِیزٌ عَلَیْهِ ،حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ ،رَؤُفٌ رَحِیمٌ"؛
رهبر اسالمی تنها بر مؤمنان رئوف و رحیم است ،نه بر همهکس ،بلکه بر دشمن شدید و
غلیظ است" ،بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ" [ .]15همچنین در تفسیر نمونه این چنین در
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مورد آیۀ  128سورۀ توبه آمده است« :پیامبری از خودتان به سوی شما آمد»! "لَقَدْ
جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ"؛ «مِنْ أَنْفُسِکُمْ» (از خودتان) ،اشاره به شدت ارتباط
پیامبر(ص) با مردم است ،گویی پارهای از جان مردم و روح جامعه در شکل پیامبر(ص)
ظاهر شده است .پس از ذکر این صفت به چهار قسمت دیگر از صفات ممتاز پیامبر(ص)
که در تحریک عواطف مردم و جلب احساساتشان اثر عمیق دارد اشاره کرده ،نخست
میگوید« :هرگونه ناراحتی و زیان و ضرری به شما برسد ،برای او سخت ناراحت کننده
است»" ،عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتَُّمْ" و به شدت از رنجهای شما رنج میبرد .دیگر اینکه« :او
سخت به هدایت شما عالقهمند است» و به آن عشق میورزد" ،حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ" .سپس
به سومین و چهارمین صفت اشاره کرده ،میگوید« :او نسبت به مؤمنان رئوف و رحیم
است»" ،بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ".
همچنین خداوند در آیۀ  249بقره در خصوص قضاوت دربارۀ عملکرد میفرماید:
"فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی"« ،پس
هنگامی که طالوت ،سپاهیان را با خود بیرون برد ،به آنها گفت :خداوند شما را به یک
نهر آب آزمایش میکند ،پس هر که از آن بنوشد از من نیست و هرکس از آن نخورد از
من هست» .پس مدیر باید بین نیروهای کارآمد و ناکارآمد خود تفاوتی قائل شود و آنها
را از هم جدا کند ،تا بتواند نیروهای غیر مفید را از مجموعه طرد کند ،زیرا حضور آنها
موجب سست شدن سایر نیروها میگردد .خداوند در جای دیگری از قرآن میفرماید:
"إِنََّ الََّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیَِّنَاتِ وَالْهُدَی مِنْ بَعْدِ مَا بَیََّنََّاهُ لِلنََّاسِ فِي الْکِتَابِ
أُولَئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللََّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللََّاعِنُونَ /إِلََّا الََّذِینَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَیََّنُوا فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ
وَأَنَا التََّوََّابُ الرََّحِیمُ" (بقره« ،)160 :کسانی که حقایق هدایت را کتمان کنند مورد لعنت
خداوند قرار میگیرند ،مگر آنکه توبه کنند و کارهای خود را اصالح کنند که در این
صورت ایشان را میبخشم .زیرا من توبهپذیر و مهربانم» .لذا میتوان استنباط نمود که
توبیخ بدکاران و پاداش نیکوکاران ،دو رکن اساسی در زمینهسازی رشد و اصالح
نادرستیها در سازمان است [ .]21امام علی (ع) در حدیثی فرمودند که پس خداوند بر
شما لطف کرد و محمد (ص) را رسولی از میان خودتان بهسوی شما فرستاد و در آنچه
که از کتابش فرو فرستاد فرمود" :لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ
حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ" و فرمود« :به یقین ،رسولی از خود شما بسویتان
آمد که رنجهای شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان،
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رئوف و مهربان است» .رسول فرستاده شده به سوی شما ،از خود شما بود و کتاب،
حکمت ،فرائض و سنت را به شما آموخت .همچنین خداوند متعال در قرآن کریم
فرموده است" :وَمَا أَهْلَکْنَا مِن قَرْیَۀ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ  /ذِکْرَی وَمَا کُنَّا ظَالِمِینَ" :ما هیچ شهر
و دیاری را هالک نکردیم ،مگر اینکه انذارکنندگانی (از پیامبران الهی) داشتند ،تا متذکر
شوند؛ و ما هرگز ستمکار نبودیم! (که بدون اتمام حجت مجازات کنیم) (الشعراء/
209ـ .)208همواره پاداش از ابزار هدایتی مدیر ،برای ارتقاء کمیت و کیفیت بازدهی
عوامل و عناصر تحت فرمان اوست ،هرچند که پاداش کارگزاران و مدیران از طرق مادی
و معنوی ظهور می یابد ،لکن اگر انجام امور از سوی عوامل اجرایی در راستای رضای خدا
و فیسبیل هللا باشد ،پاداش مورد توقع ،برای او اخروی است و آنچه که در امور دنیایی
قابل رؤیت است ،سرانجام نیک این افراد میباشد" :وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ"« :و آنها که در راه ما (با خلوص نیت) جهاد کنند ،قطعاً ایشان

را به راههای خود هدایت خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران است» (العنکبوت.)69 /
قدرت تشویق باید به گونهای در بین عوامل ،تقسیم گردد که تبعیض و با نادیده گرفتن
بعضی از خدمات و تالشها در آن دیده نشود که در این صورت ،موجب دلسردی
میشود و در نهایت ،نتایج نامطلوب حاصل خواهد شد .بر طبق آیۀ  18سورۀ دخان" :أَنْ
أَدَُّوا إِلَيََّ عِبَادَ اللََّهِ إِنَِّي لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ" ،مدیران باید اعتماد افراد سازمان را به خود
جلب نمایند ،زیرا اعتماد متقابل ،موجب اطاعتپذیری بیشتر میگردد []14؛ از دیگر
قدرتهای مورد لزوم مدیران میتوان به قدرت تخصص اشاره نمود ،چرا که در مدیریت
الهی و اسالمی ،قدرت تخصص به عنوان یک راه نفوذی مورد قبول است و برای رسیدن
اهداف و مقاصد موردنظر استفاده میشود و نمونۀ بارز آن مسئلۀ معجزات انبیاء الهی
است [ .]11در سورۀ یوسف نیز میخوانیم هنگامی که یوسف (ع) از زندان بیرون آمد و
نزد عزیز مصر مقام و تقوایش مشخص شد ،از یوسف (ع) درخواست کمک ،جهت ادارۀ
مملکت و پذیرش مسئولیت ک رد .آن پیامبر پذیرفت و معیار و مالک پذیرش این پست
را چنین بیان داشت" :قالَ اجْعَلْنِي عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنَِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ" [یوسف]55 :
«مسئولیت و مدیریت خزینهها و داراییهای این سرزمین را به من بسپار ،چون امانتدار
و دانای به کار میباشم » ]8[ .بنابراین ،قرآن مجید نه فقط حاوی دستورات عبادی،
اعتقادی و معارف و امثال آن است ،بلکه مسلمانان معتقدند ،کتابی است جامع و کامل
که حاوی مسائل مرتبط با علم روز نیز میباشد ،از جمله علوم روز ،دستورالعملهای
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مدیریتی است که میتوان آنرا به عنوان مثال از نقطهنظر تئوریها ،رفتار و روابط
سازمانی ،دولت ،حکومت و حکومتداری و امثالهم امثال آن مورد تجزیه و تحلیل و
مطالعه قرار داد .بنابراین میتوان گفت که یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر هر جامعه،
مدیریت و رهبری است .بهترین شکل مدیریت ،مدیریت قرآنی و اسالمی است و میتواند
با رعایت و به کارگیری اصول مدیریت ،بسیاری از مشکالت و گرههای محیط کار را
مرتفع نماید [ .]2با سیر در آیات باال میتوان گفت :سیرۀ قرآن و سنت همواره مهمترین
منبعی است که میتوان از آن در نظریهپردازی مدیریت اسالمی استفاده کرد .مدیران
ارشد در ادارۀ حکومت ،نقشی کلیدی دارند که بود و نبود آنها میتواند ،آیندۀ حکومت
را دستخوش تغییراتی جدی نماید .از اینرو تربیت مدیران در الگویی همچون حضرت
علی(ع) که ،برای ادارۀ حکومت بینالمللی خود در آن زمان به کار برده است ،میتواند
برای حال حاضر نیز راهگشا باشد [ .]12ویژگیهاي سبکهاي مدیریت اثربخش
[]3عبارتند از :فرهنگسازي ،توانایی هدایت ،نظارت ،تشویق ،تسهیل در امور ،رهبري
تغییر ،انسجام و هماهنگی ،برنامهریزي ،صداقت و درستکاري ،شجاعت ،تعهد ،عالقه،
اراده ،وجدانکاري ،شفقت و حساسیت .اثربخشی سبک مدیر نیز در گرو اعمال
مهارتهاي ذیل است :مهارتهاي ابتکاري حل مسئله ،مهارتهاي ارتباطی ،مهارت
مدیریت در تعارض ،مهارت مذاکره و گفت و شنود ،مهارت توسعه و خودآگاهی [.]3
وجه تمایز اسالمی بودن مدیریت ،متکی بودن آن بر پایۀ اصول وحی (حقمحوری،
آخرتگرایی ،عدالتطلبی ،معنویتطلبی ،صداقتگرایی ،خدامحوری و وحیگرایی) ،بیان
شده توسط خداوند متعال و پیامبر (ص) است [ .]16در آیۀ  102سورۀ کهف به یک
نقطۀ انحراف فکری آنها کافران که پایۀ اصلی انحرافات دیگرشان بوده است ،اشاره
کرده ،میگوید« :آیا کافران پنداشتند میتوانند ،بندگانم را به جای من ولی و سرپرست
خود انتخاب کنند»؟ "أَ فَحَسِبَ الََّذِینَ کَفَرُوا"؛ آیا این بندگانی که معبود واقع شدند،
همچون مسیح و فرشتگان ،هر قدر مقامشان واال باشد ،از خود چیزی دارند که بتوانند از
دیگران حمایت کنند؟ یا به عکس ،خود آنها هم هرچه داشتند از ناحیۀ خدا بود؟ حتی
خودشان نیز نیازمند به هدایت او بودند! این حقیقتی است که آنها فراموشش کردند و
در شرک فرو رفتند .در پایان آیه برای تأکید بیشتر میفرماید« :ما جهنم را برای پذیرایی
کافران آماده کردهایم»" ،إِنََّا أَعْتَدْنا جَهَنََّمَ لِلْکافِرِینَ نُزُلًا" .شکلگیری تمدن نوین اسالمی،
بزرگترین آرمان نظام جمهوری اسالمی ،شکل گیری تمدن نوین اسالمی -ایرانی است.
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برای پیشروی در این مسیر ،بالشک نیازمند الگوی پیشرفت ،مبتنی بر اسالم ناب
محمدی و منطبق بر شرایط بومی کشور هستیم [ .]13لذا ضرورت پرداختن به امور

مدیریتی که مردم در طول عمر خود با آن مواجه بودهاند ،ایجاب میکند تا در
بهکارگیری اصول و معیارها ،به صورت غیرارادی و ارادی از روشهای آکادمیک
(دانشگاهی) ،در بهرهگیری از امکانات طبیعی که خداوند منان بیدریغ در اختیار بشر
قرار داده ،برای بهتر زیستن استفاده نمایند شود .ناگزیر با محدودیتهای فکری ،ذهنی
و عقلی که بُرد هریک از آنان برای افراد مختلف نیز متغیر است ،انسان میتواند در
گسترۀ عظیم روشها و فنون ،انتخابی داشته باشد که در عصر خود راهکاری برای
رسیدن به نتیجۀ مطلوب بهشمار آید .در این فرایند ،اخالقمداری و تکیه بر آموزههایی
با منشأ الهی ،مسیر رشد و بالندگی جامعۀ انسانی و انسان را فراهم میسازد تا دست
یافتن به نتایج و پیروزیهایی که حاصل روشهای نامتعارف میباشد ،در مقابله با
مدیریت های پاک و عاری از پلیدی و پلشتی ،مذموم باشد و در مخالفت با اصول
عاقبتاندیشی و عافیتخواهی قرار گیرد [ .]11با مطالعه و بررسی پیشینه پژوهشهای
صورت گرفته ،به نظر میرسد تاکنون مطالعه ای در خصوص در ایران مطالعۀ در مورد
واکاوی نشانگان مدیریتی آیۀ  128سورۀ توبه ،به صورت تخصصی انجام نگرفته است.
بدین روی ،چون امروزه ،یکی از مشکالت اساسی که مدیران کسب و کارها و نظام اداری
کشور را با چالش مواجه کرده ،نبود توجه کافی به اجرای دقیق اصول و موازین و
ارزش های منبعث از مبانی شرع مقدس و آیات و روایات اسالمی در حوزۀ مدیریت است،
بنابراین ،با توجه به اهمیت مدیریت و جایگاه آن ،پژوهش حاضر به دنبال واکاوی و
احساء نشانگان مدیریتی آیۀ  128سورۀ توبه ،در قالب یک مدل انجام میگردد و سعی
بر آن است تا از منظر این آیه ،به این موضوع بپردازیم پرداخته شود ،تا مدیران با
الگوپردازی در عرصۀ عمل ،در برخورد با مشکالت و چالشها از آن راه جویند .در
راستای دستیابی به این هدف ،پرسشهای پژوهش به این شرح مطرح شدهاند:
 .1شرایط علی علٌی در طراحی مدل مدیریت از منظر قرآن ،آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟
 .2زمینۀ حاکم در طراحی مدل مدیریت از منظر قرآن ،آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟
 .3شرایط مداخلهگر در طراحی مدل مدیریت از منظر قرآن ،آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟
 .4راهبردهای طراحی مدل مدیریت از منظر قرآن ،آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟
 .5پیامدهای طراحی مدل مدیریت از منظر قرآن ،آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟
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 .2روششناسی پژوهش
یکي از مهمترین استراتژيهاي پژوهش کیفي ،نظریهپردازي دادهبنیاد است.
نظریهپردازي دادهبنیاد نشان دهندۀ همان عملي است که بسیاري از پژوهشگران ،در
هنگام مرور گذشته انجام ميدهند؛ آنها براي سازگار شدن با دادهها ،فرضیههاي جدیدي
شکل ميدهند [ ]24تحقیق حاضر از نظر فلسفۀ پژوهش ،پژوهشي کیفي با رویکرد
استقرایي بوده و از نظر جهتگیري ،چون از آن جا که به دنبال واکاوی و تبیین مؤلفههای
مدیریت از منظر آیۀ  128سورۀ توبه ميباشد ،پژوهشي بنیادي محسوب ميشود .از آنجا
که درک عمیقي از موضوع وجود ندارد ،به لحاظ ماهیت ،پژوهشي اکتشافي است .پژوهش
حاضر بر شکلدهي چارچوب مفهومي یا تدوین تئوري تأکید و نیاز به آشکارسازي دانش
ضمني متخصصان موضوعی در این حوزه دارد ،لذا از استراتژي «نظریۀ دادهبنیاد» و به
روش تطبیقی بهره ميبرد .همچنین براي جمعآوري دادهها از نوعي نمونهگیري هدفمند
استفاده ميکند و خبرگان مصاحبهشونده ،منابع تحقیق ميباشند .در پژوهش حاضر
گردآوری دادهها ،از طریق مصاحبه با  12نفر از روحانیون مجرب و متخصصان موضوعی
انجام شده است که مشخصات آنها به شرح جدول زیر میباشد.
جدول شماره  .1توزیع جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پژوهش.
جنسیت

سابقۀ خدمت

مرتبۀ علمی

مرد

زن

دانشیار

استادیار

مربی

حوزوی

بیشتر از  20سال

کمتر از  15سال

7

5

1

6

2

3

9

3

قبل از مصاحبه در مورد اهداف و اهمیت پژوهش با مصاحبهشوندگان صحبت شد تا
در مورد اطالعاتی که ارائه میدهند ،نهایت دقت را داشته باشند .مصاحبهشوندگان در
طی این زمان در فضایی کامالً دوستانه و غیر رسمی ،نظرات و تجربیات خود را بیان
کردند .بعد از انجام مصاحبهها ،ابتدا چندین بار متن یاداشتهای مصاحبهها خوانده شد،
تا درک کلی از متن به دست آید و سپس خط به خط متن مصاحبهها مرور و بررسی شد،
تا مفاهیم مهم و کلیدی استخراج شوند ،در نهایت مفاهیم مهم و کلیدیِ استخراج شده،
کدگذاری و سازماندهی شدند ،تا نشانگان مؤلفههای مدیریت اسالمی از دادهها استخراج
شوند .برای تجزیه و تحلیل دادههای استخراج شده از متن مصاحبهها ،از روش تجزیه و
تحلیل دادههای کیفی (تحلیل محتوای کیفی و فرایند کدگذاری) استفاده شد .تحلیل
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اطالعات در این مدل طی سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،تدوین شده است.
به این منظور ،در مرحلۀ کدگذاری باز ،پس از مرور و سازماندهی متون مصاحبهها ،کدها
یا مفاهیم اولیه شناسایی و در ادامه ،کدهای مشابه در طبقههای خاصی (مؤلفههای
احصاء شده از آیۀ  128سورۀ توبه) قرار گرفتند .سپس ،برای هریک از این طبقات،
عناوینی که نمایانگر کل کدهای آن طبقه ،طبق آیۀ مد نظر باشند ،انتخاب شد .در
مرحلۀ کدگذاری محوری ،ارتباط بین پدیده محوری و سایر مقوالت و مفاهیم بر اساس،
مدل پارادایم مشخص و ارائه شد؛ الزم به یادآوری است که با توجه به اینکه ماهیت
پژوهش نیازمند واکاوی دقیق دیدگاه مشارکتکنندگان در خصوص موضوع مورد
مطالعه است ،روند کدگذاری و تحلیل مصاحبهها ،به صورت دستی انجام گرفت .در
نهایت ،جهت اطمینان از معتبر بودن یافتههای حاصل از تحلیلهای کیفی ،بر اساس،
معیارهای ارائه شده توسط کرسول و میلر [ ،]22از روش بازبینی توسط اعضا ( 5نفر از
مصاحبهشوندگان) استفاده شد .و در نهایت مدل مدیریت اسالمی در شش مقولۀ اصلیِ
شرایط علی علٌی ،پدیدۀ محوری ،راهبردها ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر و
پیامدهای مدل مدیریت اسالمی تدوین و ارائه گردید.
 .3یافتهها
با در نظر داشتن هدف پژوهش حاضر که واکاوی نشانگان مؤلفههای مدیریتی آیۀ 128
سورۀ توبه ،به منظور ارائۀ مدل مدیریت اسالمی در سازمانها میباشد ،با توجه به نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل و کدگذاری مصاحبههای انجام شده ،مدل مدیریت اسالمی در
سازمانها ،در شش مقولۀ اصلیِ پدیدۀ محوری ،شرایط علی ،شرایط زمینهای ،شرایط
مداخلهگر (واسطهای) ،راهبردها و پیامدهای مدل مدیریت اسالمی ،گنجانده شده که در
ادامه به تفصیل ،هرکدام از این مقولهها ارائه شده است .پدیدۀ محوری ،پدیدۀ اصلی
فرایند مورد مطالعه است .پدیدۀ محوری مدل ارائه شده ،شامل  5مقولۀ اصلی :مدیر از
جنس مردم باشد ،مدیر از نارحتی مردم نارحت شود ،مدیر برای خدمت به مردم حریص
باشد ،مدیر نسبت به همۀ مردم رحمت داشته باشد ،مدیر نسبت به همکاران و ارباب
رجوع رحیم باشد.
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جدول شمارۀ  .2یک نمونه از کد گذاری باز بر اساس بخشی از یک مصاحبه
به نظر من مدیری از جنس مردم است که زندگیش شبیه به عامۀ مردم باشد ،مثل مردم بپوشد ،مثل
مردم ساده زندگی کند ،به دنبال اشرافیگری نباشد ،مثل مردم سوار بر ماشین شود ،برای دیگران هم
همچون خود خوب بخواهد و و بدی را برای دیگران نخواهد ،درد مردم را متوجه باشد.

-

کد های باز
زندگی شبیه مردم و در حد متعارف دارد؛
پوشش مدیر شبیه مردم و در حد متعارف است؛
ساده زیستی؛
پرهیز از اشرافیگرایی؛
مردمی است،
آنچه را برای خود میپسندد برای دیگران نیز میپسندد؛
آنچه برای خود نمیپسندد برای دیگران نیز نمیپسندد؛
همدرد مردم است؛
همدل مردم است؛
مردمی است
خود برتر بینی ندارد

جدول شمارۀ  :3مقولهها و کدهای باز مربوط به پدیدۀ محوری (مدیریت از منظرآیۀ 128سورۀ توبه).
کدگذاری باز
خالصهای از کدهای باز

مقوالت فرعی

مدیریت از منظر آیۀ  128سورۀ توبه

مدیر از جنس
مردم است
«مِنْ أَنْفُسِکُمْ»

مقوالت اصلی

پدیده محوری

مدیریت از منظر قرآن

زندگی شبیه مردم و در حد متعارف دارد؛
پوشش مدیر شبیه و در حد متعارف است؛
ساده زیستی است؛
متقی است؛
صداقتپیشه است؛
اشرافیگرایی پرهیز میکند؛
خودرو ملی سوار میشود؛
آنچه را برای خود میپسندد ،برای دیگران نیز میپسندد؛
آنچه برای خود نمیپسندد ،برای دیگران نیز نمیپسندد؛
همدرد مردم است؛
همدل مردم است؛
مردمی است؛
خود برتربینی ندارد؛
قلب سلیم دارد؛

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی
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نرمخو است؛
متواضع و فروتن است؛
مدیر زبان مشترک گروههای متضاد است؛
گوششنوا دارد؛
پندپذیر است؛
خاشع است؛
منیب است؛
گشاده رو است؛
به فرهنگ مردم احترام میگذارد؛
معنویت را سرلوحۀ مدیریت خود قرار میدهد؛
راستگو است؛
به رأی و نظر مردم اهمیت میدهد؛
برخورد منصفانه دارد؛
پرهیز از مستی ریاست؛
خودانگیخته است؛
برونگرا است؛
حلیمم و بردباری است؛
حقگو است ،چه به نفع چه به ضرر خویش؛
سخنان حق همکاران را میپذیرد؛
بردبار است؛
نارحتی دیگران را نارحتی خود میداند؛
وجدانکاری دارد؛
رنج دیگران را متوجه میشود؛
رنج دیگران ،رنج اوست؛
تالشگر با ارادۀ درونی است؛
خود پی به نارحتی مردم میبرد؛
نظارت قوی دارد؛
اشراف شخصیتی دارد؛
اشراف شخصی دارد؛
تفکر راهبردی دارد؛
مشکالت مردم را از قبل پیشبینی میکند؛
خدا را در همۀ امور در نظر دارد؛
به دنبال راه حلهای مؤثر است؛
عرصه را بر مردم تنگ نمیکند؛
سعۀ صدر دارد؛
مدیر برای تسلط بر مشکالت برنامه دارد؛
مدیر به دنبال بالندگی مردم است؛

مــــــــدیر از
نارحتی مـردم
ناراحــــــــت
میشود
«عَزِیزٌ عَلَیْهِ مـا
عَنِتَُّمْ»
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مدیر به دنبال جانشینپروری است؛
مدیر به دنبال تعالی به شخصیت مردم است؛
مدیر به دنبال یادگیری در حد استقالل برای خود است؛
مدیر به دنبال یادگیری در حد استقالل برای مردم است؛
افکار مخالف را تحمل میکند؛
با تخلفات وانحرافها برخورد میکند؛
از اجبار و تحکم پرهیز میکند؛
توانایی مذاکره جهت رفع تضادها را دارد؛
برخورد مؤثر دارد؛
در هر زمان و مکانی آمادۀ خدمت است؛
خادم است نه حاکم؛
امور را اولویت بندی میکند؛
مراقب و حامی کارکنان است؛
درایت دارد؛
بصیرت دارد؛
صداقت در گفتار و عمل دارد؛
عمل به تکلیف بدون مالحظهکاری میکند؛
برای سازمان چشمانداز دارد؛
نگاه بلند مدت دارد؛
اولویتبندی نیازها و تمرکز بر نیازهای اساسی میکند؛
سختکوش و خستگیناپذیر در خدمت است؛
کار مردم را با عشق انجام میدهد؛
حق مدیریت برای او در اولویتهای آخر است؛
کار با اراده و ایمان قوی انجام میدهد؛
قبل از دیگران در محل کار حاضر است؛
نظم و انضباط را در محل کار مورد اهمیت است؛
مدیر به دنبال حل مشکالت است ،نه تدوین آمار؛
کار فهم و کاردان است؛
مدیر نونگرا است؛
فضای کاری به فضای دوستانه تبدیل میکند؛
تصمیم به جا و در زمان مناسب اتخاذ میکند؛
از دانش روز دنیا و بومی کشور برخوردار است؛
پیگیر تصمیات و نتیجهگرا است؛
پیگیر امور تا حصول نتیجه ست؛
راهبردها را به روز رسانی میکند؛
راهبردها بومی سازی میکند؛
در برابر مشکالت مقاومت میکند؛

مـــدیر بـــرای
خـــدمت بـــه
مردم حـریص
است
«حَــــــرِیصٌ
عَلَیْکُمْ»
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خودنسردی خود را حفظ میکند؛
نگاه بسیجی به کار دارد؛
تأکید بر توانمندیهای بومی میکند؛
خستگیناپذیری است؛
دقت در حفظ بیتالمال میکند؛
دقت در به کارگیری اموال میکند؛
بر پیگیری امور نظارت میکند؛
مجری قانون است؛
از فرصتها استفاده میکند؛
رضایت اکثر همکاران را مد نظر قرار میدهد؛
اسرار همکاران را حفظ میکند؛
حقوق را در وقت مقرر پرداخت میکند؛
جلوگیری از تضیع حقوق کارکنان میکند؛
زیردستان را هدایت و ارشاد میکند؛
انعطاف پذیر است؛
مدیر عادل است؛
مدیر احسان میکند؛
مدیر بلند همت است؛
برای حل مشکالت تعامالت محیطی برقرار میکند؛
وفای به عهد دارد؛
مدیر به دنبال تدوین اهداف واقعبینانه است؛
مدیر قدرت را به درستی توزیع میکند؛
به برابری اختیار و مسئولیت توجه میکند
مدیر به پویایی اجتماعی کمک میکند؛
نشاط کاریدارد؛
زیرک است؛
تسلط بر امور دارد؛
درحل مشکالت و اتخاذ تصمیمات جرأتمندی دارد؛
ستارالعیوب و پوشانندۀ عیوب همکاران است؛
از غیبتگویی همکاران اجتناب میکند؛
اجتناب از دورویی میکند؛
از خودگذشتگی دارد؛
امر به معروف میکند؛
نهی از منکر میکند؛
حسن رفتار دارد؛
اصولگرایی را مد نظر قرار میدهد؛
اجتناب از کنایه میکند؛

مدیر نسبت به
همـ ـۀ مـــردم
رحمت دارد
«بِــــالْمُؤْمِنِینَ
رَؤُفٌ »
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مدیر برای حل مشکالت مردم خطرپذیر است؛
در برخوردهای اولیه قضاوت نمی کند؛
صراحت لهجه دارد؛
ایجاد آرامش روحی میکندد؛
توان ایجاد انگیزه دارد؛
ایجاد امنیت روانی میکند؛
روحیۀ امیدواری ایجاد میکند؛
اعتماد و عالقه به همکاران دارد؛
رفع استضعاف و محرومیت میکند؛
طالب توسعۀ سازمانی است؛
طالب توسعۀ درون سازمانی است؛
ایجاد صمیمیت میکند؛
شجاع و دلدار است؛
ژرفاندیشی است؛
با زیردستان مدارا میکند؛
کمتر کنترل و بیشتر نظارت میکند؛
حقوق کارکنان را رعایت میکند؛
روابط متعالی با همکاران برقرار میکند؛
جهت یگانگی اهداف تالش میکند؛
عاقبتاندیش است؛
عفو و گذشت دارد؛
چشمپوشی به جا بزرگورانه دارد؛
کرامت نفس همکاران را رعایت میکند؛
روحیۀ ژرفبینی دارد؛
حامی ضعیفان است؛
مدیر دانا محور است؛
به ارباب رجوع میگذارد؛
جهت پاسخگویی به نیازهای مردم تالش میکند؛
مدیر سختیهـا و مشـقتهـا را بـرای حـل مشـکالت
تحمل میکند؛
از اجبار و تحکم پرهیز میکند؛
تشنۀ خدمت به مردم است؛
ضابطه ها را بر رابطه ها مقدم میدارد؛
مدیر مزیتآفرینی میکند؛
همکاران را هدفمند میکند؛
نیکوکاری است؛
همکاران تشویق و تحسین میکند؛

مدیر نسبت به
همکـــــاران و
اربــاب رجــوع
رحیم است
«بِــــالْمُؤْمِنِینَ
رَحِیمٌ»

151

152

پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال پنجاه و سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان 1399

پرسش یک :شرایط علّی در طراحی مدل مدیریت از منظر آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟
شرایط علَّی به شرایطی گفته میشود که عامل اصلی به وجود آورندۀ پدیدۀ مورد مطالعه
باشد [ .]24بنابراین ،با توجه به تحلیل نتایج حاصل از مصاحبههای انجام شده و پاسخ
مشارکتکنندگان ،شرایط علَّی در این پژوهش که مقولۀ اصلی مدیریت از منظر آیۀ
 128سوري توبه را تحت تأثیر قرار میدهد ،شامل نشانگان :اهداف و چشمانداز و
مأموریت سازمان ،عدالت در استخدام ،عدالت در ارتقاء ،ویژگیهای اخالقی و حرفهای
مدیران ،غنای فرهنگی فضای سازمان ،انساندوستی ،همدلی ،انگیزه و پویایی سازمانی،
حمایت مدیران فرادست ،تعهد و مسئولیت مدیران ،خداپرستی مدیران ،ایمان مدیران،
اخالق مدیران ،ایمان به روز جزا است.
پرسش دو :زمینۀ حاکم در طراحی مدل مدیریت از منظر آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟
شرایط زمینهای ،نشاندهندۀ یکسری خصوصیات ویژه است که به پدیدهای داللت
میکند [ .]24در این پژوهش ،شرایط زمینهای شامل نشانگان :وامدار نبودن مدیر،
شایستهساالری ،تخصصگرایی ،نظام ارزیابی عملکرد مدیران ،تهیۀ بانک اطالعاتی جامع
از افراد توانمند و مستعد ،فضای فرهنگی حمایتگر ،اعتبار سنجی مالک انتخاب مدیران،
پایبندی به اصول اسالمی و وجدانکاری ،استفاده از ابزارهای سنجش باورهای دینی و
مذهبی و سایر توانمندیها است.
پرسش سه :شرایط مداخلهگر در طراحی مدل مدیریت از منظر آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟
شرایط واسطهای ،شرایط عمومی محیطی هستند که راهبرد را تحت تأثیر قرار میدهند.
در پژوهش حاضر و براساس تحلیل محتوای مصاحبهها شرایط واسطهای شامل نشانگان:
حس وفاداری و تعهد نسبت به سازمان ،سعی در حفظ پایبندی نسبت به ارزشهای
سازمان ،احساس مسئولیت در انجام صحیح وظایف محوله و پایبندی به اصول اسالمی و
وجدانکاری ،داشتن اطالعات الزم و کافی در رابطه با اتخاذ تصمیمهای به هنگام و
مطابق با طرحها و برنامهها ،پیشبینی نیازها ،مشکالت و احتیاجات ،برخوردار بودن از
دید گسترده در مسائل مختلف ،توانایی استنباط و تحلیل فرصتها و تهدیدات سازمانی،
ایجاد انگیزه و میل و رغبت در کارکنان ،راهنما یی ،ارشاد و ارزشیابی کارکنان ،بازبینی
اثربخش کار ،برقراری روحیۀ تعاون و همکاری بین کارکنان ،ایجاد انگیزه برای کار ،به
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رسمیت شناختن منافع مشترک ،بقا و سالمتی سازمان ،انتقال و تبادل اطالعات و دانش
بین کارکنان ،متانت و رازداری ،رعایت اصول اخالقی و کاری ،برخورداری از روحیۀ
انتقادپذیری ،قدرت ارائه و استدالل ایدههای نوین در کار ،داشتن انعطاف فکری ،صداقت
و صراحت در بیان نظرات و دیدگاهها ،احساس مسئولیت در برابر مافوق ،ارباب رجوع،
همکاران و جامعه میباشد.
پرسش چهار :راهبردهای طراحی مدل مدیریت از منظر آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟

راهبردها ،اقدامات یا تعاملهای ویژهای هستند که از پدیدۀ اصلی حاصل میشوند.
راهبردهای الگوی ارائه شده شامل نشانگان :صداقت در کار مدیر ،محبت و حیا در نگاه
مدیر ،خیرخواهی در اندیشۀ مدیر ،شادابی در رفتار مدیر ،دقت در سکوت مدیر ،اخالص و
جدیت در تالش مدیر ،نگرش ریشهای به مسائل ،آیندهپژوهی ،نظارت بهینه و کارآمد،
رعایت چهارچوبهای اخالقی و قانونی و دینی ،پیشقدمی در امور خیر ،عدالت در تقسیم
وظایف ،توان برنامهریزی ،توان سازماندهی ،توان ایجاد انگیزه ،توان کنترل ،توان مالی و
حسابداری ،توان مدیریت منابع انسانی ،توان برقراری امنیت روانی ،ایجاد روحیه و
امیدواری ،ایجاد صمیمیت ،تالش جهت تجهیز فضای فیزیکی ،اعتماد و عالقه به همکاران،
طالب توسعۀ سازمانی ،طالب بهرهوری سازمانی ،طالب موفقیت همکاران ،ژرفاندیشی،
پرهیز از سطحینگری ،توجه به رقبا و سازمانهای همعرض ،غافل نبودن از خطرات
احتمالی ،ایمان به خدا ،عمل صالح ،مهارت ادراکی ،محبت به همکاران ،مدارا با زیردستان
و ضعیفان ،عملی بودن فرمان ،فرصتشناسی ،امانت دانستن مدیریت ،تکلیف دانستن
مدیریت ،توان عذرخواهی ،بیتوجهی به منافقان و زبانبازان ،بیتوجهی به متملقان و
چاپلوسان ،کمگویی ،مفیدگویی ،آرامگویی ،متانت در سخن ،پرهیز از منت نهادن ،وفای به
عهد ،رفع شبه در بین همکاران ،حفظ اسرار ،توجه به حقوق کارکنان است.

پرسش پنج :پیامدهای طراحی مدل مدیریت از منظر آیۀ  128سورۀ توبه کدامند؟
پیامدها ،نتایجی هستند که در اثر راهبردها ایجاد میشوند .پیامدهای واکاوی شده
شامل نشانگان :ایجاد جو سازمانی پویا و برانگیزاننده ،افزایش کارآمدی سازمانها،
افزایش اثربخشی سازمانها ،بهرهوری سازمانها ،حفظ نیروهای توانمند و شایسته،
رضایت شغلی کارکنان ،افزایش دلگرمی سازمانی ،افزایش حس تعلق و مشارکت

پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال پنجاه و سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان 1399

154

کارکنان ،همراهی کارکنان با اهداف سازمانی ،یگانگی اهداف گروههای ذینفع ،ایجاد
نظم و انضباط در سازمان ،خرسندی سازمانی ،وفاق و همدلی سازمانی ،آرامش سازمانی،
تحقق اهداف ،رسالت و مأموریت سازمانی ،دستیابی به سازمان فاضله ،برقراری روحیۀ
تعاون و همکاری بین کارکنان را میتوان برشمرد.
مدل مدیریت
قرآنی

مدل مدیریت
از منظر آیۀ
 128سورۀ
توبه

مدیر از جنس

مدیر نسبت به

مردم است

مردم رحیم
است

اهداف

مدیر از

مدیر نسبت به

ناراحتی مردم

مردم رحمان

ناراحت میشود

است

مدیر برای
خدمت به مردم
حریص است

مدل .1مدل تدوین شدۀ مدیریت از منظر قرآن آیۀ  128سورۀ توبه به شیوۀ دستی
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شرایط علّی
اهداف و چشم انداز و مأموریت سازمان ،عدالت در استخدام ،عدالت در ارتقاء،
ویژگیهای اخالقی و حرفه ای مدیران ،غنای فرهنگی فضای سازمان ،انسان دوستی همدلی،
انگیزه و پویایی سازمانی ،حمایت مدیران فرادست ،تعهد و مسئولیت مدیران ،خداپرستی مدیران ،ایمان مدیران ،اخالق مدیران ،ایمان به
روز جزا

زمینهها
وامدار نبودن مدیر ،شایسته-
ساالری ،تخصص -گرایی ،نظام
ارزیابی عملکرد مدیران ،تهیۀ بانک
اطالعاتی جامع از افراد توانمند و
مستعد ،فضای فرهنگی حمایتگر،
اعتبارسنجی مالک انتخاب مدیران،
پایبندی به اصول اسالمی و وجدان-
کاری ،استفاده از ابزارهای سنجش
باورهای دینی و مذهبی و سایر
توانمندیها

مدل مدیریت
اسالمی سورۀ
توبه آیۀ 128

شرایط مداخلهگر
حس وفاداری و تعهد نسبت به سازمان ،سعی
در حفظ پایبندی نسبت به ارزشهای سازمان،
احساس مسئولیت در انجام صحیح وظایف محوله و
پایبندی به اصول اسالمی و وجدانکاری ،داشتن
اطالعات الزم و کافی در رابطه با اتخاذ تصمیمهای به
هنگام و مطابق با طرحها و برنامهها ،پیشبینی نیازها،
مشکالت و احتیاجات ،برخوردار بودن از دید گسترده
در مسائل مختلف ،توانایی استنباط و تحلیل فرصتها
و تهدیدات سازمانی ،ایجاد انگیزه و میل و رغبت در
کارکنان ،راهنمایی ،ارشاد و ارزشیابی کارکنان،
بازبینی اثربخش کار ،برقراری روحیۀ تعاون و همکاری
بین کارکنان ،ایجاد انگیزه برای کار ،به رسمیت
شناختن منافع مشترک ،بقا و سالمتی سازمان ،انتقال
و تبادل اطالعات و دانش بین کارکنان ،متانت و
رازداری ،رعایت اصول اخالقی و کاری ،برخورداری از
روحیۀ انتقادپذیری ،قدرت ارائه و استدالل ایدههای
نوین در کار ،داشتن انعطاف فکری ،صداقت و صراحت
در بیان نظرات و دیدگاهها ،احساس مسئولیت در
برابر مافوق ،ارباب رجوع ،همکاران و جامعه

راهبردها
صداقت در کار مدیر ،محبت و حیا در نگاه مدیر ،خیرخواهی در اندیشۀ مدیر ،شادابی در
رفتار مدیر ،دقت در سکوت مدیر ،اخالص و جدیت در تالش مدیر ،نگرش ریشهای به
مسائل ،آیندهپژوهی ،نظارت بهینه و کارآمد ،رعایت چهارچوبهای اخالقی و قانونی و
دینی ،پیشقدمی در امور خیر ،عدالت در تقسیم وظایف ،توان برنامهریزی ،توان
سازماندهی ،توان ایجاد انگیزه ،توان کنترل ،توان مالی و حسابداری ،توان مدیریت منابع
انسانی ،توان برقراری امنیت روانی ،ایجاد روحیه و امیدواری ،ایجاد صمیمیت ،تالش
جهت تجهیز فضای فیزیکی ،اعتماد و عالقه به همکاران ،طالب توسعۀ سازمانی ،طالب
بهرهوری سازمانی ،طالب موفقیت همکاران ،ژرفاندیشی ،پرهیز از سطحینگری ،توجه
به رقبا و سازمانهای همعرض ،غافل نبودن از خطرات احتمالی ،ایمان به خدا ،عمل
صالح ،مهارت ادارکی ،محبت به همکاران ،مدارا با زیردستان و ضعیفان ،عملی بودن
فرمان ،فرصتشناسی ،امانت دانستن مدیریت ،تکلیف دانستن مدیریت ،توان عذرخواهی،
بیتوجهی به منافقان و زبانبازان ،بیتوجهی به متملقان و چاپلوسان ،کمگویی،
مفیدگویی ،آرامگویی ،متانت در سخن ،پرهیز از منت نهادن ،وفای به عهد ،رفع شبه در
بین همکاران ،حفظ اسرار ،توجه به حقوق کارکنان.

پیامدها
ایجاد جو سازمانی پویا و برانگیزاننده ،افزایش کارآمدی سازمانها،
افزایش اثربخشی سازمانها ،بهرهوری سازمانها ،حفظ نیروهای توانمند و شایسته ،رضایت شغلی کارکنان،
افزایش دلگرمی سازمانی ،افزایش حس تعلق و مشارکت کارکنان ،همراهی کارکنان با اهداف سازمانی ،یگانگی اهداف گروه-
های ذینفع،
ایجاد نظم و انضباط در سازمان ،خرسندی سازمانی ،وفاق و همدلی سازمانی ،آرامش سازمانی ،تحقق اهداف ،رسالت و
مأموریت سازمانی،
دستیابی به سازمان فاضله ،برقراری روحیه تعاون و همکاری بین کارکنان
مدل  .2الگوی تدوین شدۀ مدیریت از منظر قرآن آیۀ  128سورۀ توبه در قالب نظریۀ دادهبنیاد.
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 .4بحث و نتیجهگیری
مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی نشانگان مؤلفههای مدیریت از منظر آیۀ  128سورۀ توبه
بر اساس الگوی دادهبنیاد انجام گرفت .بنابراین با توجه به نتایج کدگذاری مصاحبهها،
مؤلفههای مدل مدیریت اسالمی ،در شش مقولۀ اصلیِ شرایط علَّی ،پدیدۀ محوری،
زمینهها ،شرایط مداخلهگر (واسطهای) ،راهبردها و پیامدهای مدل مدیریت اسالمی
تدوین و ارائه گردید .با توجه به تحلیل نتایج حاصل از مصاحبههای انجام شده و پاسخ
مشارکتکنندگان ،شرایط علّی که مقولۀ اصلی"مدل مدیریت اسالمی سورۀ توبه آیۀ

 "128را تحت تأثیر قرار میدهد ،شامل مقولۀ اهداف و چشمانداز و مأموریت سازمان،
عدالت در استخدام ،عدالت در ارتقاء ،ویژگیهای اخالقی و حرفهای مدیران ،غنای
فرهنگی فضای سازمان ،انسان دوستی ،همدلی ،انگیزه و پویایی سازمانی ،حمایت
مدیران فرادست ،تعهد و مسئولیت مدیران ،خداپرستی مدیران ،ایمان مدیران ،اخالق
مدیران ،ایمان به روز جزا است.
شرایط زمینهای ،شامل وامدار نبودن مدیر ،شایستهساالری ،تخصصگرایی ،نظام

ارزیابی عملکرد مدیران ،تهیۀ بانک اطالعاتی جامع از افراد توانمند و مستعد ،فضای فرهنگی
حمایتگر ،اعتبارسنجی مالک انتخاب مدیران ،پایبندی به اصول اسالمی و وجدانکاری،
استفاده از ابزارهای سنجش باورهای دینی و مذهبی و سایر توانمندیها است.
همچنین حس وفاداری و تعهد نسبت به سازمان ،سعی در حفظ پایبندی نسبت به
ارزش های سازمان ،احساس مسئولیت در انجام صحیح وظایف محوله و پایبندی به
اصول اسالمی و وجدانکاری ،داشتن اطالعات الزم و کافی در رابطه با اتخاذ تصمیمهای
به هنگام و مطابق با طرحها و برنامهها ،پیشبینی نیازها ،مشکالت و احتیاجات،
برخوردار بودن از دید گسترده در مسائل مختلف ،توانایی استنباط و تحلیل فرصتها و
تهدیدات سازمانی ،ایجاد انگیزه و میل و رغبت در کارکنان ،راهنمایی ،ارشاد و ارزشیابی
کارکنان ،بازبینی اثربخش کار ،برقراری روحیۀ تعاون و همکاری بین کارکنان ،ایجاد
انگیزه برای کار ،به رسمیت شناختن منافع مشترک ،بقا و سالمتی سازمان ،انتقال و
تبادل اطالعات و دانش بین کارکنان ،متانت و رازداری ،رعایت اصول اخالقی و کاری،
برخورداری از روحیۀ انتقادپذیری ،قدرت ارائه و استدالل ایدههای نوین در کار ،داشتن
انعطاف فکری ،صداقت و صراحت در بیان نظرات و دیدگاهها ،احساس مسئولیت در برابر
مافوق ،ارباب رجوع ،همکاران و جامعه ،شرایط واسطهای هستند که راهبرد را تحت
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تأثیر قرار میدهند .راهبردهای مدل ارائه شده شامل صداقت در کار مدیر ،محبت و
حیا در نگاه مدیر ،خیرخواهی در اندیشۀ مدیر ،شادابی در رفتار مدیر ،دقت در سکوت
مدیر ،اخالص و جدیت در تالش مدیر ،نگرش ریشهای به مسائل ،آیندهپژوهی ،نظارت
بهینه و کارآمد ،رعایت چهارچوبهای اخالقی و قانونی و دینی ،پیشقدمی در امور خیر،
عدالت در تقسیم وظایف ،توان برنامهریزی ،توان سازماندهی ،توان ایجاد انگیزه ،توان
کنترل ،توان مالی و حسابداری ،توان مدیریت منابع انسانی ،توان برقراری امنیت روانی،
ایجاد روحیه و امیدواری ،ایجاد صمیمیت ،تالش جهت تجهیز فضای فیزیکی ،اعتماد و
عالقه به همکاران ،طالب توسعۀ سازمانی ،طالب بهرهوری سازمانی ،طالب موفقیت
همکاران ،ژرفاندیشی ،پرهیز از سطحینگری ،توجه به رقبا و سازمانهای همعرض،
غافل نبودن از خطرات احتمالی ،ایمان به خدا ،عمل صالح ،مهارت ادراکی ،محبت به
همکاران ،مدارا با زیردستان و ضعیفان ،عملی بودن فرمان ،فرصتشناسی ،امانت دانستن
مدیریت ،تکلیف دانستن مدیریت ،توان عذرخواهی ،بیتوجهی به منافقان و زبانبازان،
بیتوجهی به متملقان و چاپلوسان ،کمگویی ،مفیدگویی ،آرامگویی ،متانت در سخن،
پرهیز از منت نهادن ،وفای به عهد ،رفع شبه در بین همکاران ،حفظ اسرار ،توجه به
حقوق کارکنان است .پیامدهای ایجاد جو سازمانی پویا و برانگیزاننده ،افزایش کارآمدی
سازمانها ،افزایش اثربخشی سازمانها ،بهرهوری سازمانها ،حفظ نیروهای توانمند و
شایسته ،رضایت شغلی کارکنان ،افزایش دلگرمی سازمانی ،افزایش حس تعلق و
مشارکت کارکنان ،همراهی کارکنان با اهداف سازمانی ،یگانگی اهداف گروههای ذینفع،
ایجاد نظم و انضباط در سازمان ،خرسندی سازمانی ،وفاق و همدلی سازمانی ،آرامش
سازمانی ،تحقق اهداف ،رسالت و مأموریت سازمانی ،دستیابی به سازمان فاضله ،برقراری
روحیۀ تعاون و همکاری بین کارکنان را میتوان برشمرد .بیگمان مدیران موفق
تصمیم های خود را بر اساس قوانین و مقررات الهی و عرفی اتخاذ میکنند که در نحوۀ
اجرایی کردن آن با مقتضیات زمان ،مکان و شرایط و امکانات موجود به صورت
دستورالعمل آنرا پیش چشم دارند .دراین راستا ،قاطعیت حرف اول را میزند ،چرا که
مجریان ،تزلزل در تصمیمهای مدیران را به معنای تغییر زودهنگام تلقی و با اتخاذ
روشهای میانه ،خود را از تبعات آن دور نگاه میدارند و از راندمان کارشان به نحو
چشمگیری کاسته میگردد .در صورت ثبات در تصمیمگیری و استحکام آن ،کارکنان
کوشش مضاعف از خود نشان میدهند .در چنین موقعیتی است که هرگاه شرایط در
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مسیر اجرا به گونهای تغییر یابد که باید اصالحی در اجزای تصمیمگیری ایجاد شود،
مدیران با شجاعت و پایبندی به اصول میتوانند تصمیمهای خود را تعدیل و با قاطعیت
بر راه جدید اصرار ورزند که این عمل آحاد مردم را توجیه و زیرمجموعه را از پذیرش
راهکار اصلح خرسند مینماید .از اینروی ،باید مدیریتی با شاخصهها و ویژگیهای
برگرفته از قرآن را ،چراغ راه نمود تا با اجرایی کردن مفاهیم و دستورهای مندرج در آن،
از آسیبها و آفات اجتماعی دور و راه رستگاری را به شرط اخالص در نیات ،پیشروی
بشریت قرار دهند.
به همین دلیل ،پیشنهاد میشود؛ در انتخاب و انتصاب مدیران به مؤلفههای اصلی
مدیریت برگرفته از آیۀ  128سورۀ توبه توجه وافر شود و از پرسشنامه هایی که قادر
هستند این مؤلفهها را در گزینههای پیشنهادی پست مدیریت اندازهگیری نمایند،
استفاده شود .همچنین ،آموزشهای قبل از خدمت برای تازه منتصبین و آموزشهای
حین خدمت جهت مدیران در راستای  5مؤلفۀ اصلی مدیریت و نشانگان آنها در نظر
گرفته شود .در این جلسات باید به مدیران آموزش داد تا خود را از مردم بدانند ،برای
رفع نارحتی مردم برنامههای جدی داشته باشد ،جهت هدایت و ارشاد همکاران حریص
باشد ،در حق همکاران و اربابرجوعان رئوف و رحیم باشد .شایان ذکر است از
محدودیتهای خارج از اختیار محقق با توجه به محددویتهای مصاحبه ،قدری متفاوت
بودن یافتههای این پژوهش در جامعۀ آماری دیگر و از محدودیت در اختیار محقق
پژوهش حاضر را می توان صرفاً پرداختن به یکی از آیات قرآن ،دانست .از نکات برجستۀ
این پژوهش ،مفاهیم استخراج شده در این مطالعه ،مرتبط بودن مستقیم آنها با وظایف
حرفۀ مدیریت است و این به واسطۀ مصاحبه با افرادی بوده است که خود دارای تجربه و
تخصص مدیریت بودهاند و میتواند به رشد تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.
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