
 

 

 103-137 :1390تابستان ، بهار و 1، شماره 19پژوهشی مدیریت اسالمی، سال  ـدوفصلنامه علمی 

 طراحی و تدوین الگوي شناخت موانع تحقق 
 مدیریت اسالمی در سازمانها

 *حمیدرضا معصومی مهر
 **حسن عابدي جعفري

 ***لطف اهللا فروزنده دهکردي
 30/11/89: پذیرش نهایی 16/8/89:دریافت مقاله

 
 چکیده

بررسیهاي نسبتاً گسترده در منابع و مآخذ مدیریت اسالمی نشان می دهد که کتاب ، مقاله و یا 
اسالمی پایان نامه خاصی یافت نمی شود که به صورت علمی به شناسایی موانع تحقق مدیریت 

 .1از این رو، هدف این مقاله شناسایی این موانع انتخاب شد. پرداخته باشد
براي جمع  .استاکتشافی  -و از حیث روش توصیفیکاربردي  این پژوهش از حیث هدف،

مصاحبه با خبرگان استفاده و  امهنطراحی و تنظیم پرسش، اي آوري اطالعات از روشهاي کتابخانه
 .ه استشد

 که براي پرسشنامه آلفاي کرونباخ استفاده شدضریب براي بررسی پایایی پرسشنامه ها از  
 )سازمانهاوضعیت موجود موانع در ( 3شماره  و براي پرسشنامه 91/0 )اهمیت موانع( 2 شماره

که  ه شدنتیجه گرفت بود،بیشتر /. 7با توجه به اینکه پایایی محاسبه شده از  .دشمحاسبه  83/0
به گونه اي بود که ابتدا روایی پرسشنامه ها . پرسشنامه هاي مورد استفاده از پایایی الزم بهره مندند

سپس این موانع در اختیار خبرگان قرار گرفت که . مانع شناسایی شد 30با توجه به پیشینه تحقیق 
مانع  55هایت این در ن). مانع 55افزایش به (به حذف و یا اضافه شدن تعدادي از آنها منجر گردید 

در واقع می توان . مانع کاهش پیدا کرد 50به  برگان و با توجه به شباهت موانعبا نظر برخی از خ
روایی "در تحقیق به اندازه کافی داراي این انتظار را داشت که پرسشنامه هاي مورد استفاده 

 .باشد "محتوایی
موانع (و موانع درون سازمانی  سازمانیثیر موانع برون أکه تداشت فرضیه هفت  این تحقیق 

 را )موانع نظارتی و موانع ارزیابی موانع اجرایی، موانع برنامه ریزي، سیاستگذاري، ، موانع شناختی
 این تحقیق برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اسالمی است -1

   hr_masoomi@yahoo.comدانشگاه پیام نور MBAکارشناسی ارشد : نویسنده مسئول* 
  hajafari@ut.ac.ir دانشگاه تهران یار استاد **

 تربیت مدرسدانشگاه  استاد یار* **
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اي تک نمونه  Tاین فرضیه ها با آزمون .داددر عدم تحقق مدیریت اسالمی مورد بررسی قرار 
 .، که همگی مورد تأیید قرار گرفتدش آزمون

ي مدیریت اراج ي مدیریت اسالمی، موانع عملیموانع نظري اجرامدیریت اسالمی،  :کلید واژه ها
  اسالمی، موانع درون سازمانی ، موانع برون سازمانی

 
 مقدمه -1

براي تحقق مطلوب هر امر باید موانع پیش روي آن را شناخت تا بتوان با ارائه 
نیز در حوزه مدیریت اسالمی . راهکارهاي مناسب این موانع را از سر راه برداشت

ازمانها  بر سر مشکالت و موانع زیادي در جامعه و س. وضعیت به همین صورت است
می وجود دارد که بدون شناسایی آنها تحقق مدیریت اسال راه پیشرفت حوزه

تحقیق ، شناسایی متغیرها و موانع از این رو ، این . پذیر نیستمدیریت اسالمی امکان
 .ا هدف خود قرار داده استر تحقق مدیریت اسالمی در سازمانها عدم
 هاي تحقیقپرسش -1-1

 هاي اصلی تحقیقپرسش
 ؟در سازمانها  کدام استموانع تحقق مدیریت اسالمی  -1
در ) هابا لحاظ ضریب وزنی آن(میزان وضعیت موجود هر یک از این موانع  -2

 چقدر است؟ سازمانها

 ترتیب اولویت هر یک از موانع چگونه است؟ -3
 فرعی تحقیقهاي پرسش 

 ست؟در سازمانها کدام اموانع برون سازمانی درتحقق مدیریت اسالمی  -1
 موانع درون سازمانی در تحقق مدیریت اسالمی در سازمانها چیست؟ -2
 موانع شناختی درتحقق مدیریت اسالمی در سازمانها کدام است؟ -2-1
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 چیست؟گذاري درتحقق مدیریت اسالمی در سازمانها موانع سیاست -2-2
 موانع برنامه ریزي درتحقق مدیریت اسالمی در سازمانها کدام است؟ -2-3
 موانع اجرایی درتحقق مدیریت اسالمی در سازمانها کدام است؟ -2-4
 موانع نظارتی درتحقق مدیریت اسالمی در سازمانها چیست؟ -2-5
 موانع ارزیابی درتحقق مدیریت اسالمی در سازمانها چیست؟ -2-6
 

 نه تحقیقپیشی -2
. موضوع تحقیق یافت نشد مرتبط باهاي مدیریت اسالمی مطلبی بدر بررسی کتا

آنچه در بررسیهاي بعدي حاصل شد ، مقاالت ، پایان نامه ها و برخی از تقریرات 
 .باز تنظیم شده است) 1(درسی دوره دکتري بود که درجدول 

 
 پیشینه تحقیق موانع تحقق مدیریت اسالمی در سازمانها :1جدول 

 .، موانع و راهکارهارویکرد اسالمی مدیریت، 1381هدایتی، سید هاشم، 
www.islamicmanagement.org 

عدم ارائه تعریف  -2نامشخص بودن جایگاه و نقش مدیریت اسالمی -1
  -3 .)رار داده استآن را هم در ابهام قکه ماهیت ( مشخصی براي مدیریت اسالمی 

نبودن متولی  -4ارائه نکردن متدلوژي و روش شناسی معینی براي مدیریت اسالمی 
 مشخصی براي مطالعه و تدوین مدیریت اسالمی در جامعه

 
 ، مشکالت و موانع فرا روي مدیریت اسالمی در1381نیکزاد الریجانی، سعید، 

 .جامعه ایران و راه هاي برون رفت از آن
www.islamicmanagement.org 
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عدم  -2 ، خود باختگی فرهنگیطره و نفوذ رویکرد غربی در جامعهسی -1
اعتقادي به کاربردي کردن آن  و بیآشنایی مدیران و مردم با توان مدیریت اسالمی 

 -4انسانی در مدیریت  عدم ایجاد تمایز میان شیوه هاي مدیریتی و رویکرد هاي -3
نبود و یا محدودیت  -5 و محدوده مشخص براي مدیریت اسالمی، معیار نبود تعریف

بودن ابهام در معنا و  -6هاي نظري در مورد مدیریت اسالمی در سطح سازمان  زمینه
 -8نبود نگاهی راهبردي به مقوله مدیریت اسالمی -7 مفهوم مدیریت اسالمی

 توجهی به تحقیقات متفاوت درخصوص مدیریت اسالمی بی
 

، موانع و مشکالت فراروي مدیریت اسالمی در جامعه ایران 1381، کریمی، هادي
 .و راه هاي برون رفت از آن

www.islamicmanagement.org 
نبودن  -3 قدرت طلبی و تحزب مداري -2 رابطه مداري و خویشاوند گرایی -1

تصمیم گیري   -5نظام کنترل و نظارت بر عملکرد ضعف  -4فضاي باز و صمیمی 
عدم استفاده از توان شورا و  - 7آسان طلبی  -6عدم توجه به عاقبت کارها اسب و نامن

سطحی  -10خودباختگی فرهنگی -9صیص منابع انحصار طلبی در تخ -8مشارکت
تجمل  -12عدم پاسخ گویی به علت ترس -11هاي کوتاه مدت ریزي نگري و برنامه
تناقض  -15مدها عدم توزیع عادالنه درآ -14عدم آخرت گرایی -13گرایی مدیران

عدم بصیرت در حوزه  -17عدم رعایت و حفظ کرامت انسانی -16در گفتار و عمل 
عدم  -19عدم تزکیه نفس و آراستگی باطن  -18 دانش و عمل به احکام خداوند

عوام زدگی  -21ها عدم استفاده از تجربه ها و اندیشه -20برقراري نظام عدالت اداري
 تقدیرگرایی -22
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، چرا در کشور ما مدیریت اسالمی محقق نشده 1388، ...د روح اقرشی، سی  

در دانشگاه ) دوره دکتري(است؟، تحقیق کالسی درس فلسفه مدیریت در اسالم 
 .پردیس قم

لق دانشی  -2اکتفا به تعریف حداقلی از مدیریت اسالمی  -1 عدم ایجاد و خَ
معرفت  نسان شناسی وجدید در مورد اداره سازمان و حکومت که بر هستی شناسی، ا

ضعف علماي مدبریت در تحقق مدیریت  -3شناسی اسالمی مبتنی باشد 
نبودن  -5نپرداختن به چگونگی اجراي مدیریت اسالمی   -4 )ترجمه صرف(اسالمی

و ... عدالت، توحید و  شاخصهاي قابل اندازه گیري براي مفاهیم ناب اسالمی مانند
در تحقق مدیران ضعف  - 6) ذهنی بودن(خروج این مفاهیم از انتزاعی بودن 

 مدیریت اسالمی
 

درضا،  چرا در کشور ما مدیریت اسالمی محقق نشده 1388عطاردي، محم ،
در دانشگاه ) دوره دکتري(است؟، تحقیق کالسی درس فلسفه مدیریت در اسالم 

 .پردیس قم
 -2ارائه نکردن نظریات مدون در مورد چگونگی اجراي مدیریت اسالمی -1

 -3در تدوین الگوي مدیریت اسالمی) ع(استفاده ظاهري از متون اسالمی و سیره ائمه
عدم باور بیشتر استادان علوم انسانی به ورود دین  -4جدایی حوزه نظر از حوزه عمل 

که دین هم عرضه اصول مدیریتی به شرع مقدس براي اثبات این -5عرصه علم در 
م سکوالر و ضد دین به دانشجویان و اداره آموزش مفاهی -6همان حرفها را می زند 

 آینده جامعه توسط همین افراد
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، چرا در کشور ما مدیریت اسالمی محقق نشده 1388صفیان بلداجی، مهدي، 

در دانشگاه ) دوره دکتري(است؟، تحقیق کالسی درس فلسفه مدیریت در اسالم 
 .پردیس قم

نفوذ شیوه هاي مدیریت  -2ابهام در چیستی و تعریف مدیریت اسالمی  -1
ترس از تغییر و عادت به : علل روانی -4وجود موانع ساختاري و قانونی  -3غربی

 در خطر افتادن منافع افراد و گروه ها با تحقق مدیریت اسالمی -5وضعیت موجود 
 

، چرا در کشور ما مدیریت اسالمی محقق نشده است؟، 1388بابکی راد، اعظم، 
 .در دانشگاه پردیس قم) دوره دکتري(مدیریت در اسالم  تحقیق کالسی درس فلسفه

کافی نبودن زمینه هاي اجراي آموزه ها و دستورها در جامعه از سوي مجریان  -1
کم رنگ بودن نقش محققان و پژوهشگران براي استخراج  -2صالح و مرئوسان 

امل عدم تغییرات کالن رفتاري براي اجراي ک -3مبانی و مفاهیم مدیریت اسالمی
 اصول مدیریت اسالمی

 
، چرا در کشور ما مدیریت اسالمی محقق نشده است؟، 1388پیري، مرتضی، 

 .در دانشگاه پردیس قم) دوره دکتري(تحقیق کالسی درس فلسفه مدیریت در اسالم 
نبود پارادایم مناسب  -2خلط اصول علمی مدیریت با اصول اساسی اسالمی -1

، قرآن و احادیث از نص صریح شریعت، سنت می که برخاستهبراي مدیریت اسال
 باشد
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، چرا در کشور ما مدیریت اسالمی محقق نشده است؟، 1388امامقلی زاده، سعید، 

 .در دانشگاه پردیس قم) دوره دکتري(تحقیق کالسی درس فلسفه مدیریت در اسالم 
 -2ه تفکر مدیریت غربی در بین محققان، مدیران و صاحبنظران نفوذ و سیطر -1
ابهام در  -3اعتقادي مدیران و مردم نسبت به اصول مدیریت اسالمی و کاربرد آن  بی

نبودن راهبرد و چشم انداز واضح و روشن براي  -4معنا و مفهوم مدیریت اسالمی 
محدودیت  -6عدم تمایز بین مدیریت اسالمی و مدیریت غربی  -5مدیریت اسالمی

عدم  -8 قات مختلف در مدیریت اسالمینبودن تحقی -7مبانی نظري مدیریت اسالمی
وجود نهادهاي موازي در  -9 تبیین و توضیح مدیریت اسالمی به صورت روشن

    ره کاري وبراي تحقیق در مدیریت اسالمی که باعث دوبا(سازمانهاي کشور 
 وجود فرهنگ رابطه مداري و خویشاوندگرایی -10) دوهاي بیشتر می شهزینه
 

، چرا در کشور ما مدیریت اسالمی محقق نشده است؟، 1388ایمانی، عبدالمجید، 
 .در دانشگاه پردیس قم) دوره دکتري(تحقیق کالسی درس فلسفه مدیریت در اسالم 

 -2عدم ایفاي مناسب نقش حوزه و دانشگاه براي ارائه نظریه مدیریت اسالمی  -1
دیریتی را که معادل مفاهیم م(مطالعات مدیریت اسالمی بیشتر در حوزه قیاس لفظی 

می پذیریم که مفاهیمی را  ی پیدا می کنیم ودر مدیریت غربی هست در مبانی اسالم
  -3 ته و تعریف حداقلی بوده استصورت گرف )اصول دینی ما منافات نداشته باشدبا 

ارائه نکردن الگوي مدیریت اسالمی با رویکرد تعریف حداکثري که در آن  اسالم 
 کر غالب باشدبه عنوان پارادایم و تف

 
، چرا در کشور ما مدیریت اسالمی محقق نشده است؟ 1388حمیدي زاده، علی، 
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 .در دانشگاه پردیس قم) دوره دکتري(درس فلسفه مدیریت در اسالم تحقیق کالسی 
سلطه  -2مشخص نبودن تعاریف، محدوده ها و حوزه نظري مدیریت اسالمی -1

عدم آشنایی کامل بسیاري از  -3نظریه هاي غربی و عدم خودباوري محققان داخلی 
ابهام در  -4اسالمی و چگونگی کاربردي کردن آن مدیران و محققان با مدیریت 
هاي انجام شده در زمینه عدم توجه به تحقیق  -5سالمی تعریف و مفهوم مدیریت ا

نبودن دیدگاهی راهبردي و بلند مدت در زمینه مطالعات  -6مدیریت اسالمی 
 مدیریت اسالمی

 
 .تولید علم مانع شناسیقبادي، حسین علی، 

www.korsi.ir 
 ،نتیجه تاریخی بیگانگان و سیطره مداوم استبداد و در هآفات ناشی از سلط-1
این  هیابی که نتیج  قانع شدن و بحران در مسئله ذهن، نبلی، ت تسلیمه رویج روحیت

 . مقدمات است
داري و بسته شدن راه رشد و ترقی مساوي و  اصالت معادالت نظام سرمایه -2
  دوستداران دانش و تحقیق ههاي برابر براي هم ن فرصتنبود

اي و حاصل فکر محقق براي تحقیق  هاي اندیشه معیار قرار نگرفتن دستاورد -3
 ثارآ

 که بر ضوابط و قاعده آهنگی نظام بروکراسی و دیوانساالري آهنگی یا دیر کند -4
  .مسلط است گذاري پژوهش 

هاي علوم انسانی که   مداري و امنیت کافی براي پژوهش  ضعف مدنیت -5
خواهی سیاسی نام   عنوان بیماري علمی و احتیاط  دانشمندان علوم اجتماعی از آن به

 .برند می
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عنوان آسیب   بومی نشدن اصول و قواعد مدیریت و کنترل پروژه که به -6 
 .است عمومی در کشور ما

ارتباطی آنان با محققان  گیر و کم  اي اجرایی و سیاسی تصمیمتهقدره فاصل -7
ها و مسائل خاص عالم پژوهش و   آنان با اصول و ضابطه آشنایی کمِ برجسته و 
سازي و تعصب داشتن و  گذرگاه محققان، تصمیمگیري بدون عبور از   تصمیم

                                      .سیاستگذاران و بیشتر از سوي مدیران ،فشاري بر دریافتهاي شخصی پا
           ناپذیري گري و انتقاد پرسش هعمومی به خالقیت و روحیه ضعف عالق -8 

زدگی  کار بدیع و نو و سنتخواري و وحشت جمعی از اف  عادت به پخته -9
      افراطی
از جمله احساس تزاحم میان فرهنگ و  جانبه هاي کاذب چندماحساس تزاح -10

ی با خرده هاي  تحقیق در رشتهه فرهنگها و فرهنگ اقشار جامعه و اینکه نتیج  هویت ملّ
گونه است و  این بیشترعلوم انسانی، همیشه نگران مالحظات اجتماعی است یا 

                        .                         شود بحران یا تزاحمی احساس می ،پژوهی  گرایی و علم  بنابراین میان تقدس
که پایه و  بویژهدر دسترس نبودن اطالعات و آمار و ارقام متقن در کشور  -11

 .اساس کار بسیاري از پژوهشگران علوم اجتماعی، آمار متقن است
  علوم مختلف و کمه آمیز اعتبار تحقیقات در حوز نامتوازن و تبعیض توزیع -12

هاي علوم انسانی و اجتماعی و جدي نگرفتن آنها و  اعتنایی به تحقیقات در حوزه
 اجتماعی مشکالتساز علوم انسانی در  کننده و سرنوشت یی تعییناغفلت از کار

 دي علوم انسانیماهاي همگانی در گسترش فرهنگ کار کاري رسانه کم -13
هاي علوم انسانی با دیگر  نگاه یکسان به اقتضائات و نتایج و پیامدهاي رشته -14

اگر دانشمند فیزیک یا ریاضی  ؛گیران ن و مجریان و تصمیماسیاستگذار علوم از سوي
بعدها یکی این آزمایش را  ، آن خطا باشده یا شیمی پژوهش علمی انجام دهد و نتیج
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کند؛ ولی اگر دانشمند علوم انسانی دچار  رساند و خطاي او را اصالح میمی  به نتیجه 
، خطاي ما   ها هستندن جامعه و انسا ،ن آزمایشگاه در علوم انسانی مردمخطا شود، چو

 .تبدیل می شود خطاي اجتماعی  به
انفعال عمومی محققان علوم انسانی در برابر مشقات اجتماعی و اقتصادي و  -15
 آنها در کوتاه مدت  هانگیزشدید آفات 
آمیز روز که متأسفانه در علوم انسانی و  ماندگی از اطالعات انفجار  عقب -16

 .کند  تر هستند، بیشتر صدق می هایی که سنتی بعضی رشته
تحقیقاتی با یکدیگر و با مراکز  يارتباطی سازمانها  ارتباطی یا کم بی -17
 تحقیق دستاوردهاي انتشار گیرنده و اهتمام اندك آنها براي تصمیم

 
بررسی موانع نظریه ، یزدانی، حمیدرضا پورعزت، علی اصغر؛ رضایی، پریسا؛

 و بهار ،2ش  ،1دوره  بازرگانی، مدیریت نشریهپردازي در قلمرو علوم اجتماعی، 
 .1388 تابستان

 کمتر جدید اجتماعی علوم ،دوره این اوایل در اخیر بویژه هاي دهه در -1
 برنامه ریزي مسئولیت که کسانی از بسیاري و .گرفته است قرار جدي توجه مورد

 تجربه خود، فاقد ،داشته اند برعهده ملی سطح در را مدیریت دانش توسعه و
 دقیق روشهاي شناخت از یاو  هستند حوزه ها در این علمی وسیع هايپژوهش
 توفیقی حوزه ها این در علم تولید در و ندرکافی ندا بهره دانشها این در پژوهش

 انعطاف عدم در باید را مشکالت و این مسائل از بسیاري ریشه اصلی .نیافته اند
 هنهک -2. کرد جستجو گذشته درطی سالهاي تحقیقاتی نظامهاي ساختار پذیري
 -3 بومی دانش آفرینش و نوآوري براي تالش جاي به نگري جزمی و اندیشی
 به اجتماعی و رفتاري علوم تحقیق روش مدرسان و استادان از بسیاري اکتفاي
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نظریه  به آنها نیاز احساس عدم و دریافته اند غربیان آثار اقتباس یا ترجمه از آنچه
 تالشهاي برابر در آن ها مقاومت حتی و حوزه ها این در و نوآوري پردازي

 در کشور پژوهشی نهادهاي مسئوالن از سیاريب -4 تولید دانش براي دیگران
 و فنی پزشکی، ،علوم پایه دانش آموختگان بیشتر ،عمومی آموزش و عالی آموزش
 با اغلب ،را پوزیتیویستی و تجربی روشهاي پژوهشی همان که هستند مهندسی

   تسري نیز و اجتماعی انسانی ناقص به علوم گاهی حتی و متفاوت رویکردي
نظریه  ،اجتماعی علوم پژوهش هاي به ناچیز امکانات سنتی تخصیص -5 .اندداده

 .است ساخته روبه رو جدي محدودیتهاي با این حوزه را ،نوآوري و پردازي

 داخلی ناخالص تولید به نسبت ایران پژوهشی که بودجه دهد می نشان بررسیها
 می شود دیده کمتر نتیجه، در .است ناچیز کشورها بسیار سایر با مقایسه در کشور
 هاياز دیدگاه مدیریت ، بویژهانسانی علوم پژوهاندانش  استفاده مورد روشهاي که

 پژوهش از پردازيِ حاصل نظریه براي را نو طرحی رود و فراتر و تحصیلی تجربی
ی هاي پارادایمهاي به سنتی پارادایمهاي سلطه از گذار -6 .کند ارائه کیفی و کم 
 شهودي فهم بر تکیه -8  واقعیتها با نظریه ها انطباق و اصالح در ناتوانی -7 جدید

 متفکران پژوهشگران، با موضعی و موردي ،بوروکراتیک برخوردهاي -9 باطنی و

 ،معاش دغدغه امرار افزایش. آنها پژوهشی و علمی تضییع توان و استادان و
پی  تقسیم موجب به و سوق روزمره و سطحی پذیرش کارهاي به را پژوهشگران

 و ش می دهدکاه را زیربنایی طرحهاي اجراي امکان ،دجه هاي پژوهشیبو درپی
هزینه  کم و مقطعی هاي برنامه قالب در را به پژوهش تخصیصی مالی منابع

 و متفکران ،استادان به نسبت مهري بی و توجهی کم -10 .می سازد مستهلک
 افزایش به که وضعیتی توسعه و بنیادین کارهاي علمی به متمایل پژوهشگران

 .دهد می سوق حرفه ها سایر سوي را به آنها یا شودمنجر می  نخبگان مهاجرت
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 در تغییر ضرورت به است ممکن انسانی علوم در نظریه پردازي توسعه -11
. نیستند توانایی و قابل افراد دولتی ازمدیران بسیاري -12 .شود قدرت ختم ساختار
نظریه  و لمیع توسعه پژوهش و ضرورت اهمیت مزایا، منافع، از اصوالً آنها

 باعث ،پدیده ناشناخته این از نگرانی آنها .هستند بی اطالع انسانی علوم در پردازي

 .باشند نداشته تمایلی آن توسعه به که می شود
 

د،  مروري بر سیر تحقیقات مدیریت  ،1383عابدي جعفري، حسن ؛ ازگلی، محم
 .51مجله مصباح، سال سیزدهم، ش اسالمی در ایران، 

عدم حاکمیت اسالم در قرون اخیر  -2مدیریت رایج غربی جو تبلیغی قوي  -1
مقایسه وضعیت  -5وضعیت فالکت بار مسلمانان  -4دین زدایی پس از رنسانس  -3

عدم تحول اساسی و انقالبی در ساختار علمی کشور اعم از  -6مسلمانان با دیگران 
 حوزه و دانشگاه

 
، با تاکید بر آثار منتخب تحلیل محتواي ادبیات مدیریت اسالمیخنیفر، حسین، 
 .10، ش 1384فرهنگ مدیریت، 

متأسفانه در  ،مدیریت اسالمی هاي انجام شده در حوزه رغم انبوه پژوهشبه  -1
گویی صرف بسنده شده و هیچ یک از آنها کاربردي  تعاریف ارائه شده به کلی

 .استبرخوردار  آرمانیو عموماً از رویکردي  نیست
هاي متفاوت و بعضاً متعارض از مقوالت مدیریت اسالمی موجب  وجود تلقی -2

مد امتباین به عنوان موانعی جدي براي تحقق الگوي کاري که این برداشتها شده است
 .مدیریت اسالمی به شمار آید

ترین  و قوانین مصوب در بدیهی وضع شدهنظریات کاربردي و اصول  نبودن -3
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کارگماري نیروي ه ساالري در ب  شایسته از جمله مقوله مدیریت اسالمی يموضوعها
رغم گذشت دو دهه از انقالب اسالمی توانمندي شده است به انسانی موجب 

 .الگوهاي مدیریتی اسالم نزد افکار عمومی دچار شبهه گردد
مدي الگوهاي امدي یا ناکاراوجود فاصله فاحش به لحاظ خودباوري در کار -4 

 هاي میانی و عملیاتی سطوح مختلف مدیریتهاي نظام بویژه در الیهمدیریتی اسالم در 
ارائه الگوهاي متعارض از مدیریت اسالمی موجب مشوه شدن چهره نظام  -5

ارتباط  نبودن -6 .مد به نظر رسیدن حکومت اسالمی استااسالمی و نهایتاً ناکار
 هاي علمیه موثر بین مراکز آکادمیک مدیریتی با حوزه

مختلف مطرح در بحث مدیریت اسالمی  يداخت جدي به موضوعهاعدم پر -7
 از نظر مباحث علمی

 
، شناسایی عوامل تعیین کننده در آسیب شناسی پژوهش هاي 1389اعظمی، امیر، 

انجام شده در مورد مدیریت اسالمی و ارائه راهکارهاي الزم به منظور رفع آسیبها با 
 –مه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پایان نا،  AHP- QFDاستفاده از رویکرد 

 .1389 -کده مدیریت دانشگاه تهراندانش
 -2تفاوت نظر بین حوزه و دانشگاه در زمینه چیستی مدیریت اسالمی  -1

تعجیل در به ثمر  -3تحجرگرایی در برخورد با یافته هاي پژوهش هاي انتقادي
و عدم توجه به ضرورت رشد رساندن مطالعات و پژوهش هاي مدیریت اسالمی 

برابر گرفتن مدیریت اسالمی با نظریه  -4تدریجی دانش در زمینه مدیریت اسالمی 
بین المللی نبودن  -6بی نظمی پژوهشگران مدیریت اسالمی  -5روابط انسانی  

پژوهش در مدیریت اسالمی و عدم آگاهی از تالشهاي دیگر کشورها در زمینه 
تخصیص نا مناسب امکانات و تجهیزات پژوهشی  -7پژوهش در مدیریت اسالمی 
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توصیفی بودن پژوهشهاي مدیریت  -9ترس از ابراز عقیده و نظریه پردازي  -8

سیاست زدگی در پژوهشهاي مدیریت اسالمی   -10اسالمی و مسئله محور نبودن آنها 
خود جوش بودن  -12خود باختگی فرهنگی و استفاده از زبان پژوهشی غربی  -11
شهاي موجود و نا مشخص بودن سامانه جبران خدمات در پژوهشهاي مدیریت تال

عدم توجه به کاربرد گرایی در پژوهشهاي مدیریت اسالمی و سنخیت  -13اسالمی 
نداشتن پژوهشها با منابع در دسترس مدیریت اسالمی با مدیریت میانی و عملیاتی 

، توجه به نتایج آنی و عدم  سیاستگذاریهاي فزهنگی مقطعی و عدم استمرار آنها -14
شعار گرایی برخی از پژوهشگران مدیریت اسالمی براي  -15آینده نگري مناسب 

ضعف نسبی پژوهشگران فعال در حوزه مدیریت  -16دستیابی به بودجه هاي پژوهشی
عدم تسلط  -18عدم استقبال دانشگاهیان از روند جدید مدیریت اسالمی -17اسالمی 

نبودن  -19اسالمی به زبانهاي خارجی چون عربی و انگلیسی پژوهشگران مدیریت 
نبودن نظام  -20روحیه کار گروهی و تعاونی بین پژوهشگران مدیریت اسالمی 

کم توجهی به درس مدیریت اسالمی در  -21نظارتی و ارزیابی عملکرد پژوهشی 
محدودیت موانع نظري در زمینه  -22دانشگاه ها و کم اهمیت تلقی کردن آن 

 -24نا توانی در مستند سازي تجربیات موفق مدیریت اسالمی  -23مدیریت اسالمی 
نبود برنامه  -25نا منظم بودن پژوهشها و پراکنده بودن موضوعات و محتواي آنها 

 نبود حمایت مادي و معنوي قوي از  -26پرورش پژوهشگران مدیریت اسالمی 
نبود متولی مشخص براي مطالعه  -27نامه و پژوهشهاي مرتبط با مدیریت اسالمیپایان

واگذاري کارها به افراد غیر متخصص در مدیریت  -28. و تدوین مدیریت اسالمی
 پژوهشی
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 هاموانع تحقق مدیریت اسالمی در سازمانجمعبندي  -2-1
از نظر پژوهشـگران مهـم تلقـی شـده،      1جدول شماره عمده ترین مواردي که در 

نفوذ رویکـرد مـدیریت غربـی در جامعـه و وجـود خـود       سیطره و  -1: عبارت بود از
نبودن متولی مشخصی براي مطالعه و تدوین مدیریت اسالمی در  -2 فرهنگی باختگی
وجود ابهام در معنـا و   -4نبودن نگاهی راهبردي به مقوله مدیریت اسالمی  -3جامعه 

ن بـا  عـدم آشـنایی کامـل بسـیاري از مـدیران و محققـا       - 5مفهوم مـدیریت اسـالمی   
 مدیریت اسالمی و چگونگی کاربردي کردن آن

در مقاله هاي موضوع بحث ، کاري که بر نظر خبرگان و با رویکردهاي علمی  
مبتنی باشد انجام نشده و تنها با استفاده از تجربیات شخصی و سازمانی افراد  ، موانع 

در برخی  .تاولویت بندي مشخصی نیز از موانع انجام نگرفته اس. برشمرده شده است
از تحقیقات یاد شده به جاي پرداختن به موانع به آفات و آسیبهاي مدیریت اسالمی 

 .اشاره شده است
فرایندي موانع تحقق مدیریت اسالمی  يطبقه بندي موانع و ارائه الگو -2-2

  در سازمانها  
پس از استخراج موانع و متغیرها بر مبناي ادبیات تحقیق ، این موانع در قالب 
پرسشنامه اولیه به خبرگان و صاحبنظران حوزه ، دانشگاه و صنعت عرضه شد، که بعد 
از دریافت نظر آنها بعضی از متغیرها اصالح ، برخی حذف و تعداد قابل توجهی هم 

 . آورده شده است 1که طبقه بندي نهایی در شکل)مانع 50مانع به  29از .(اضافه شد
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 مدیریت اسالمی در سطح کالن سازمانها

الگوي مفهومی فرایند موانع تحقق مدیریت اسالمی 
در این الگو براي اینکه . طراحی شد

. اشاره شده اجرا گرددمدیریت اسالمی بخوبی محقق شود نیاز است که شش مرحله 
 .متناسب با هریک از مراحل ، موانعی هست که در الگو نشان داده شده است

 

، شماره 19پژوهشی مدیریت اسالمی، سال   ـدوفصلنامه علمی  /118
 

 
مدیریت اسالمی در سطح کالن سازمانهاموانع تحقق طبقه بندي : 1شکل

 
 الگوي مفهومی تحقیق -2-3

الگوي مفهومی فرایند موانع تحقق مدیریت اسالمی ) 1(بر مبناي طبقه بندي شکل 
طراحی شد)  2(در قالب شکل  درسطح کالن سازمانها

مدیریت اسالمی بخوبی محقق شود نیاز است که شش مرحله 
متناسب با هریک از مراحل ، موانعی هست که در الگو نشان داده شده است

118

2

درسطح کالن سازمانها
مدیریت اسالمی بخوبی محقق شود نیاز است که شش مرحله 

متناسب با هریک از مراحل ، موانعی هست که در الگو نشان داده شده است
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 الگوي مفهومی فرایند موانع تحقق مدیریت اسالمی درسطح کالن سازمان ها

اکتشافی  -، توصیفی از حیث روش

براي گردآوري اطالعات از روش مطالعه اسنادي ، مصاحبه با خبرگان و 

  الگوي فرایندي اولیه براساس آن

 بر اساس نظر مراحل مختلف فرایند

طراحی و تدوین الگوي شناخت موانع تحقق مدیریت اسالمی در سازمانها

 

الگوي مفهومی فرایند موانع تحقق مدیریت اسالمی درسطح کالن سازمان ها: 2شکل
 

 روش شناسی تحقیق -3
از حیث روش این پژوهش از حیث هدف، کاربردي و

 .است) ی و روش پیمایشیمطالعه میدان(
 ابزار گردآوري اطالعات  -3-1

براي گردآوري اطالعات از روش مطالعه اسنادي ، مصاحبه با خبرگان و 
 .پرسشنامه استفاده شد

  مراحل گردآوري اطالعات -3-2

الگوي فرایندي اولیه براساس آنطراحی  و اطالعات اولیه جمع آوري -1
مراحل مختلف فرایند موانع و تعدادیا افزایش  اصالح و ، حذف -2

طراحی و تدوین الگوي شناخت موانع تحقق مدیریت اسالمی در سازمانها

3

)
3

پرسشنامه استفاده شد
3
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  خبرگان
  اولیه الگوي اصالح  -3
 نامه بر اساس الگوي اصالح شدهپرسش سه طراحی -4
 شامل مشخصات فردي خبرگان و صاحب نظران: 1پرسشنامه  -
 نظر خبرگان درباره اهمیت هر یک از موانع: 2پرسشنامه  -
 سازمانها مقدار وجود هر یک از موانع در نظر خبرگان در خصوص: 3پرسشنامه -
  تحلیل داده ها تجزیه و تلخیص وجمع آوري ،  -5
  ارائه الگوي نهایی -6

 جامعه آماري و تعداد نمونه -3-3
جامعه آماري تحقیق ، شامل صاحبنظران و استادان حوزه و دانشگاه ، مدیران و 

نفر از  50 میان جامعه آماري،از . نخبگان سازمانها  درحوزه مدیریت اسالمی است
هم سازمانها آشنا هستند به عنوان نمونه  خبرگان که هم با مباحث مدیریت اسالمی و

 .آماري انتخاب شدند
 روش نمونه گیري -3-4

روش نمونه گیري در این تحقیق روش نمونه گیري احتمالی طبقه بندي شده 
اي خاصی قابل تقسیم بندي در این روش افراد به زیر بخشها و زیرگروه ه ". است

 ).127: 1385حافظ نیا ، ( "هستند که از تجانس درون گروهی برخوردارند
 روش تجزیه و تحلیل اطالعات -3-5
ی و از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد و این پژوهش از شیوه تجزیه در تحلیل کم. 

 3و  2به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي آماري ، ابتدا اطالعات پرسشنامه هاي  
استخراج شد و سپس تمام اطالعات آماري با استفاده از نرم افزارهاي آماري بویژه 

SPSS  وExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . 
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ورد تجزیه در تجزیه و تحلیل داده ها ، هر یک از سؤالهاي پرسشنامه به تفکیک م
در این  میان جدولهاي توزیع فراوانی و درصد گزینه هاي . و تحلیل قرار گرفت

لیکرت  "با توجه به اینکه پرسشنامه ها به روش  . انتخابی براي هر سؤال استخراج شد
، عوامل گرایش داشتطراحی شده است و امکان نمره گذاري گزینه ها وجود  "

هر یک از سؤالها و متغیرها به تفکیک ،  هايه مرکزي و انحرافی مربوط به نمر
به منظور بررسی دقیق . محاسبه شد که عمدتاً شامل میانگین ، انحراف معیار است

تک  Tوضعیت جامعه آماري و تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق از آزمون آماري 
 .نمونه اي استفاده گردید

 )اعتبار ( روایی پرسشنامه ها  -3-6
بر اساس پیشینه تحقیق ، هدف تحقیق و بر مبناي نظر خبرگان تهیه  پرسشنامه ها

سپس . مانع شناسایی شد 30شده است به گونه اي که ابتدا با توجه به پیشینه تحقیق 
این موانع در اختیار خبرگان و صاحبنظران مدیریت اسالمی قرار گرفت که به حذف 

 55در نهایت این ). مانع 55ش به افزای(و یا اضافه شدن تعدادي از آنها منجر گردید
. مانع کاهش پیدا کرد 50مانع با نظر برخی از خبرگان و با توجه به شباهت موانع به 

در واقع می توان این انتظار را داشت که پرسشنامه هاي مورد استفاده در تحقیق به 
 .باشد  "روایی محتوایی  "کافی داراي  اندازه

 ) تماد اع( پایایی پرسشنامه ها  -3-7
نتایج بررسی پایایی پرسشنامه ها نشان داد که ضریب آلفاي محاسبه شده براي 

موانع  "وضعیت موجود "و براي پرسشنامه 91/0برابر "اهمیت موانع"کل پرسشنامه 
با توجه به اینکه پایایی محاسبه . است. 83/0تحقق مدیریت اسالمی درسازمانها  برابر

بیشتر است ، پس می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه هاي مورد استفاده  70/0شده از 
از سوي دیگر بررسی وضعیت هر یک از سؤالهاي . از پایایی الزم بهره مند است
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همسانی درونی سؤالها نشان داد که حذف سوالها 
بدین ترتیب . موجب افزایش یا کاهش چشمگیر در ضریب پایایی پرسشنامه ها نیست

 .می توان نتیجه گرفت که سؤالهاي پرسشنامه ها از همسانی خوبی برخوردار است

 .مام پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها را مردان تشکیل می دادند

میزان تحصیالت خبرگان پاسخ دهنده به پرسشنامه ها در نمودار زیر نشان داده 
 .درصد حوزویان داراي مدارك دانشگاهی نیز بودند

 
 پرسشنامه ها میزان تحصیالت خبرگان پاسخ دهنده به

لیسانس و 
فوق لیسانس

%

حوزوي
37%

 

، شماره 19پژوهشی مدیریت اسالمی، سال   ـدوفصلنامه علمی  /122
 

همسانی درونی سؤالها نشان داد که حذف سوالها پرسشنامه ها به منظور سنجش 
موجب افزایش یا کاهش چشمگیر در ضریب پایایی پرسشنامه ها نیست

می توان نتیجه گرفت که سؤالهاي پرسشنامه ها از همسانی خوبی برخوردار است
 

 تجزیه و تحلیل یافته ها -4
 تحلیل مشخصات فردي پاسخ دهندگان

 جنسیت -4-1 
مام پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها را مردان تشکیل می دادندت
 میزان تحصیالت -4-2

میزان تحصیالت خبرگان پاسخ دهنده به پرسشنامه ها در نمودار زیر نشان داده 
درصد حوزویان داراي مدارك دانشگاهی نیز بودند 30در ضمن . شده است

میزان تحصیالت خبرگان پاسخ دهنده به: 1نمودار

دکتري
45%

لیسانس و 
فوق لیسانس

18%

122

پرسشنامه ها به منظور سنجش 
موجب افزایش یا کاهش چشمگیر در ضریب پایایی پرسشنامه ها نیست

می توان نتیجه گرفت که سؤالهاي پرسشنامه ها از همسانی خوبی برخوردار است

4

شده است
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بـا لحـاظ   (تحلیل سؤالهاي پرسشنامه وضعیت هـر یـک از موانـع     -4-3
 . )ضریب وزنی هر مانع

 :براي محاسبه میانگین نهایی به ترتیب زیر عمل شد
 :ابتدا میانگین وزنی هر یک از موانع از طریق فرمول زیر به دست آمد -1

 میانگین وزنی)=  ضریب وزنی هر مانع(× )میانگین وضعیت موجود هر مانع (
میانگین وضعیت موجود هر مـانع از پرسشـنامه وضـعیت موجـود و ضـریب      : نکته

 . وزنی هر مانع از پرسشنامه اهمیت  بر اساس نظر خبرگان به دست آمده است
) 2جـدول  (اسـت  561/582با توجه به مجموع میانگین وزنی موانـع کـه عـدد     -2
 . محاسبه شد 100هریک از موانع از ) امتیاز نهایی ( وزن 

 امتیاز نهایی) = میانگین وزنی هر مانع× 100/(561/582                        
کــه عــدد ) جــدول وضــعیت موجــود ( بــا توجــه بــه مجمــوع میــانگین موانــع  -3
اس طیـف لیکـرت بـین    می باشد ، میانگین هر مانع محاسبه شـد کـه بـر اسـ     086/289

 .بود 7تا  1اعداد 
وضـعیت   و اهمیـت (میانگین نهـایی هـر مـانع    ) = 100امتیاز نهایی هر مانع از × 086/289/(100
 )موجود
آنها در  "وضعیت موجود "تعیین اولویت هر یک از موانع بر اساس -4-4

 ) با لحاظ ضریب وزنی هر مانع( اسازمانه
براي تمـام موانـع ، اولویـت آنهـا براسـاس میـانگین       بعد از محاسبه میانگین نهایی 

 .معین شد)  2( نهایی مطابق با  جدول
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 آنها در سازمانها"وضعیت موجود "اولویت هر یک از موانع بر اساس: 2جدول 
 )با لحاظ ضریب وزنی هر مانع( 

وانع
ت م

ولوی
ا

 

 عناوین موانع

 از 
مده

ت آ
دس

 به 
گین

میان
جود

 مو
یت

ضع
ه و

شنام
رس

پ
 

ب 
ضری

ده 
ت آم

دس
 به 

زنی
و

یت
اهم

مه 
شنا

رس
از پ

 

زنی
ن و

نگی
میا

 از  
ایی

ز نه
متیا

ا
10

0
 

ایی
ن نه

نگی
میا

یار 
 مع

اف
حر

ان
 

دید
ج

) ج(
ك 

شتر
یا م

 )م(

١ 
نبودن متولی مشخصی براي مطالعه و 

 م ٠.٨٠ ٦.٩٢٧ ٢.٣٩٠ ١٣.٩٢٥ ٢.٢٤٣ ٦.٢٠٨ تدوین مدیریت اسالمی در جامعه

٢ 
عدم حاکمیت رویکرد اسالمی در تمام 

 م ٠.٨٨ ٦.٩٢٦ ٢.٣٩٠ ١٣.٩٢٢ ٢.٢٣٥ ٦.٢٢٩ آموزشهاي مدیریتی جامعه

٣ 
نبودن نگاه راهبردي و بلندمدت به 
 م ٠.٧٣ ٦.٨٨١ ٢.٣٧٤ ١٣.٨٣١ ٢.٢١٣ ٦.٢٥٠ مدیریت اسالمی در سطح سازمان

٤ 
نبودن الگو و مدل کامل مدیریت 

 م ٠.٩٥ ٦.٨٧٨ ٢.٣٧٣ ١٣.٨٢٦ ٢.٢٦٥ ٦.١٠٤ هاي مختلفاسالمی در حوزه

٥ 
عدم باورمدیران ارشد سازمان نسبت به 

 م ٠.٨٨ ٦.٨٥٩ ٢.٣٦٧ ١٣.٧٨٨ ٢.٢٥٠ ٦.١٢٨ کاربردي بودن مدیریت اسالمی

٦ 
فقرنظري ، نبودن کرسیهاي نظریه 
 م ٠.٨٦ ٦.٨٥٧ ٢.٣٦٦ ١٣.٧٨٣ ٢.٢٣٥ ٦.١٦٧ پردازي مناسب در مدیریت اسالمی

٧ 

سیطره و نفوذ تفکر مدیریت غربی و 
سطوح مختلف  عدم خود باوري در

 مدیریتی سازمانها
 م ٠.٨٥ ٦.٨٣٦ ٢.٣٥٩ ١٣.٧٤٢ ٢.٢٣٦ ٦.١٤٦

٨ 

آشنا نبودن مجریان نسبت به الگوها و 
مهارتهاي مدیریت اسالمی و عدم 

 آموزش کافی به آنها
 م ٠.٩٦ ٦.٨١٢ ٢.٣٥١ ١٣.٦٩٤ ٢.٢١٣ ٦.١٨٨

٩ 

نبودن عزم و تصمیم جدي، ملموس 
ومنسجمی در خصوص پرداختن به 

موضوعات مختلف مدیریت اسالمی از 
زوایاي گوناگون توسط مسئوالن ارشد 

 نظام

 م ٠.٨٧ ٦.٧٨٩ ٢.٣٤٣ ١٣.٦٤٧ ٢.٢٢٨ ٦.١٢٥

١٠ 
نبودن تصویر روشنی از بینش حکومتی 

 م ٠.٨٧ ٦.٧٦٧ ٢.٣٣٥ ١٣.٦٠٤ ٢.٢٢١ ٦.١٢٥ اسالم در مدیران

١١ 

عدم احساس نیاز اغلب دانشگاه ها و 
براي اسالمی  برخی ازحوزه هاي علمیه

 کردن مدیریت
 ج ٠.٨٨ ٦.٦٩٩ ٢.٣١١ ١٣.٤٦٥ ٢.٢٠٦ ٦.١٠٤
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  آنها در سازمانها"وضعیت موجود "اولویت هر یک از موانع بر اساس: 2جدول ادامه 
 )با لحاظ ضریب وزنی هر مانع(

وانع
ت م

ولوی
ا

 

 عناوین موانع
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١٢ 

نامشخص بودن اهداف کالن و اصلی 
سازمان در خصوص تحقق مدیریت 

 اسالمی
 ج ٠.٨٢ ٦.٦٥١ ٢.٢٩٥ ١٣.٣٧٠ ٢.١٩٨ ٦.٠٨٣

١٣ 

عدم تناسب الزم بین استانداردها و 
تعالی به کار رفته در سازمانها  الگوهاي 

 با فرهنگ دینی ما
 ج ٠.٨١ ٦.٦٣٣ ٢.٢٨٩ ١٣.٣٣٣ ٢.١٦٢ ٦.١٦٧

١٤ 

نبودن رشته ها و گرایشهاي مدیریت 
اسالمی در سطوح مختلف تحصیلی 

 دانشگاه
 ج ٠.٩٤ ٦.٤٩٤ ٢.٢٤١ ١٣.٠٥٤ ٢.١٤٦ ٦.٠٨٣

١٥ 

نبودن سامانه جذب و استخدام متناسب 
الگوي شایسته با ارزشهاي اسالمی و 
 ساالري

 ج ٠.٩٠ ٦.٤٥٢ ٢.٢٢٦ ١٢.٩٦٩ ٢.١٣٢ ٦.٠٨٣

١٦ 

شکاف و گسست میان چهره هاي 
علمی مدیریت اسالمی و چهره هاي 

جامعه و سازمانها  و ) مسئوالن(عملی
هم چنین شکاف میان تحقیقات نظري 

 و دستگاه هاي اجرایی

 م ٠.٩١ ٦.٤٠٩ ٢.٢١٢ ١٢.٨٨٤ ٢.١٢٥ ٦.٠٦٣

١٧ 

بسترها و وجود خألهاي کافی نبودن 
فرهنگی به منظور اجراي الگوها ي 

 مدیریت اسالمی
 م ٠.٩٩ ٦.٣٨٤ ٢.٢٠٣ ١٢.٨٣٤ ٢.١٥٤ ٥.٩٥٨

١٨ 

عدم اجماع نسبی حوزه و دانشگاه در 
خصوص چیستی ، چرایی و چگونگی 

 مدیریت اسالمی
٠.٩٦ ٦.٣٥٧ ٢.١٩٤ ١٢.٧٧٩ ٢.١٨٤ ٥.٨٥١ 

 ج
 

١٩ 
نا مشخص بودن جایگاه ، اهمیت و 

 م ١.٠٩ ٦.٣٢٠ ٢.١٨١ ١٢.٧٠٤ ٢.١٤٧ ٥.٩١٧ نقش مدیریت اسالمی در جامعه

٢٠ 

نبودن طرح و برنامه ، قوانین و مقررات 
مطلوب براي اجراي کارها ي تحقیقاتی 

 انجام شده در مدیریت اسالمی
 ج ١.١٣ ٦.٢٩٩ ٢.١٧٤ ١٢.٦٦٢ ٢.١٤٠ ٥.٩١٧

٢١ 
عدم ارائه متدلوژي و روش شناسی 

 م ١.١٠ ٦.٢٠١ ٢.١٤٠ ١٢.٤٦٥ ٢.١٥٤ ٥.٧٨٧ اسالمی معینی براي مدیریت
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 )با لحاظ ضریب وزنی هر مانع(
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٢٢ 
موضع انفعالی داشتن در برابر نقش 

 م ١.١٣ ٦.١٦٨ ٢.١٢٨ ١٢.٣٩٩ ٢.١٠٣ ٥.٨٩٦ دین دراداره حکومت

٢٣ 
امر به (عدم اهتمام به نظارت همگانی 
 ج ٠.٩٧ ٦.١٥٩ ٢.١٢٥ ١٢.٣٨١ ٢.٠٧٨ ٥.٩٥٨ )معروف و نهی از منکر

٢٤ 

وجود نگاه آکادمیک غربی صرف و 
عدم بهره گیري ازمتخصصان حوزوي 
و دانشگاهی آگاه به مدیریت اسالمی 

 در برنامه ریزیها

 ج ١.٠٢ ٦.١١٥ ٢.١١٠ ١٢.٢٩٣ ٢.١١٠ ٥.٨٢٦

٢٥ 

گیري براي کمبود عوامل قابل اندازه
تقوي ،مفاهیم ناب اسالمی مانند عدالت

 ...و 
 م ١.٠٠ ٦.٠٨٦ ٢.١٠٠ ١٢.٢٣٥ ٢.١٠٨ ٥.٨٠٤

٢٦ 

پراکندگی و عدم انسجام الگوهاي 
مدیریت اسالمی و در نتیجه غیر قابل 

 استفاده بودن آنها
 ج ٠.٩١ ٥.٩٥٤ ٢.٠٥٥ ١١.٩٦٩ ٢.٠٥٩ ٥.٨١٣

٢٧ 

غفلت از کنترلها و نظارتهاي 
، خودکنترلی، نظارت الهی(یدرون

 ...)آخرت گرایی و
 ج ٠.٩٠ ٦.٦٥٣ ٢.٢٩٦ ١٣.٣٧٥ ١.٩٦٦ ٦.٨٠٣

٢٨ 
دشوار و زمانبر بودن اجراي مطالعات 

 ج ١.٠١ ٥.٨٥٤ ٢.٠٢٠ ١١.٧٦٨ ٢.١٠٣ ٥.٥٩٦ اسالمی در حوزه مدیریت

٢٩ 
نبودن سامانه نظارتی دولتی متناسب با 

 م ١.١٧ ٥.٦٧٦ ١.٩٥٨ ١١.٤٠٩ ١.٩٥٦ ٥.٨٣٣ مبانی ارزش ها ي اسالمی

٣٠ 

گروه هایی ایجاد مانع توسط افراد یا 
که مدیریت اسالمی باعث به خطر 

 .افتادن منافع آنان می شود
 م ١.١٤ ٥.٥٩٠ ١.٩٢٩ ١١.٢٣٧ ١.٩٧٨ ٥.٦٨١

٣١ 

    نبودن سامانه ارزیابی بر مبناي
بی اعتنایی به ( هاي اسالمی آموزه

 )عوامل ارزشی در ارزیابیها
 ج ٠.٩٥ ٥.٥٠٦ ١.٩٠٠ ١١.٠٦٨ ١.٩٣٤ ٥.٧٢٣

٣٢ 
جبران خدمات نیروي نبودن سامانه 

 انسانی بر مبناي آموزه ها و مبانی اسالم
 

 ج ١.٠٥ ٥.٢٤٩ ١.٨١١ ١٠.٥٥٢ ١.٨٩٠ ٥.٥٨٣
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 آنها در سازمانها"وضعیت موجود "اولویت هر یک از موانع بر اساس: 2جدول ادامه 
 )با لحاظ ضریب وزنی هر مانع(
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٣٣ 

سیاستگذاریهاي فرهنگی مقطعی و عدم 
استمرار آنها،توجه به نتایج آنی و عدم 

 آینده نگري
 م ٠.٨٥ ٥.٢١٠ ١.٧٩٨ ١٠.٤٧٣ ١.٨٩٧ ٥.٥٢١

٣٤ 

مالی ، ( تخصیص نامناسب منابع 
به ...) تجهیزات ، نیروي انسانی و

 منظور تحقیق در مدیریت اسالمی
 م ١.١٧ ٥.٠٩١ ١.٧٥٧ ١٠.٢٣٤ ١.٨٨٢ ٥.٤٣٨

٣٥ 

نگاه ابزاري مدیران به کارکنان نه نگاه 
انسانی و سرمایه اي مبتنی بر ارزشهاي 

 اسالمی
 ج ١.٠١ ٥.٠٥١ ١.٧٤٣ ١٠.١٥٣ ١.٨٤٦ ٥.٥٠٠

٣٦ 
نبودن نظام تشویق و تنبیه مناسب براي 

 ج ١.٠٠ ٤.٩٩٦ ١.٧٢٤ ١٠.٠٤٢ ١.٧٧٢ ٥.٦٦٧ اجراي الگوهاي مدیریت اسالمی

٣٧ 

وجود ساختارهاي قدیمی و عاریتی در 
سازمانها  که با الگو هاي اسالمی 

 .تناسبی ندارد
 ج ١.١٤ ٤.٩٣٦ ١.٧٠٣ ٩.٩٢٣ ١.٧٨٧ ٥.٥٥٣

٣٨ 

آموزش و تصور مدیران مبنی بر اینکه 
تربیت رفتار دینی کارکنان فقط وظیفه 

واحدهاي فرهنگی ، عقیدتی و یا 
دفترهاي نمایندگی رهبري است و آنان 

 .وظیفه اي در این خصوص ندارند

 ج ١.٠٠ ٤.٩٣٥ ١.٧٠٣ ٩.٩٢٠ ١.٧٥٧ ٥.٦٤٦

٣٩ 
وجود تعارض در روشهاي مختلف 

 م ١.٢٤ ٤.٨٦٢ ١.٦٧٨ ٩.٧٧٤ ١.٧٥٧ ٥.٥٦٣ اجراي مدیریت اسالمی

٤٠ 

طوالنی بودن روند تصویب و اجرایی 
کردن خیلی ازطرحهاي کالن مدیریت 

 اسالمی
 

 ج ١.٠١ ٤.٧٩٤ ١.٦٥٤ ٩.٦٣٧ ١.٧٧٩ ٥.٤١٧

٤١ 

مشغله هاي کاري فراوان و بعضاً 
فعالیتهاي اجرایی روزمره متخصصان و 
صاحبنظران مدیریت اسالمی در زمینه 
هاي دیگر و در نتیجه توجه کمتر به 

 تحقیقی زیر بنایی کار

 م ١.٠٣ ٤.٧٥٩ ١.٦٤٢ ٩.٥٦٧ ١.٦٧٦ ٥.٧٠٨
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 )با لحاظ ضریب وزنی هر مانع(
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٤٢ 

عدم ایجاد تمایز میان شیوه هاي 
مدیریت غربی و رویکردهاي انسانی 

 در مدیریت اسالمی
 م ١.٠٦ ٤.٧٤٢ ١.٦٣٦ ٩.٥٣٢ ١.٧٩٤ ٥.٣١٣

٤٣ 
نبودن تشویقهاي الزم براي اجراي 
 ج ١.١١ ٤.٧٢٧ ١.٦٣١ ٩.٥٠٢ ١.٧٤١ ٥.٤٥٨ مطالعات اسالمی در حوزه مدیریت

٤٤ 
اقتصاد محوري به جا ي فرهنگ 

 ج ١.١٥ ٤.٧٠٦ ١.٦٢٤ ٩.٤٥٩ ١.٦٨٤ ٥.٦١٧ محوري در برنامه ریزیها

٤٥ 
نبودن آمار دقیقی از وضعیت موجود 

 ج ١.١٩ ٤.٧٠١ ١.٦٢٢ ٩.٤٥٠ ١.٧٧٢ ٥.٣٣٣ مدیریت اسالمی

٤٦ 

توانایی و خطر پذیري الزم در عدم 
اجراي الگو هاي ارائه شده در مدیریت 

 اسالمی
 ج ١.١٣ ٤.٦٦٦ ١.٦١٠ ٩.٣٨٠ ١.٨٠١ ٥.٢٠٨

٤٧ 
عقب ماندن دستگاه هاي نظارتی 

 ج ١.٠٤ ٤.٥٦٢ ١.٥٧٤ ٩.١٧٠ ١.٧٠٦ ٥.٣٧٥ سازمانها از دستگاه هاي اجرایی آنها

٤٨ 

برخورد شعاري و سمبلیک با مدیریت 
استفاده تبلیغاتی و سیاسی از اسالمی و 

 این مفاهیم
 م ١.٣٣ ٤.٣٤١ ١.٤٩٨ ٨.٧٢٦ ١.٦٦٢ ٥.٢٥٠

٤٩ 

وجود مؤسسات تحقیقاتی فعال در 
مدیریت اسالمی که بعد از مدتی به 
دلیل کسب مدارك علمی ، دریافت 

بودجه ، تغییر استراتژیها دچار آفت می 
شوند و از وظیفه اصلی خود باز می 

 .مانند

 ج ١.٠٢ ٤.٣١١ ١.٤٨٨ ٨.٦٦٧ ١.٦٩٨ ٥.١٠٤

٥٠ 
شتاب در به ثمر رساندن مطالعات و 

 ج ١.٥١ ٣.٩٧٣ ١.٣٧١ ٧.٩٨٦ ١.٦١٨ ٤.٩٣٦ تحقیقات مدیریت اسالمی

 مجموع  
٢٨٩.٠٨٦ 

 مجموع
١٠٠ 

 مجموع
٥٨٢.٥٦١ 

 
 مجموع

٢٨٩.٨٠٦ 
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است ، جزء موانع  7و  6این جدول ، موانعی که میانگین نهایی آنها بین 
، جزء موانع  4و1و موانع بین 

خیلی "مانع اول جزء موانع  25
به شمار  "کم اثر"و مانع آخر جزء موانع 

بیشتر ) 4عدد (است که از حد متوسط 

بـا   3تعداد و درصد موانع درون سازمانی و برون سازمانی و در نمودار
ایـن موانـع نشـان داده شـده      

 
 تعداد و درصد موانع

طراحی و تدوین الگوي شناخت موانع تحقق مدیریت اسالمی در سازمانها

 

این جدول ، موانعی که میانگین نهایی آنها بین  براساس
و موانع بین   "مؤثر "، جزء موانع  6و  4و موانع بین   "خیلی مؤثر"
25از این رو در جدول، . طبقه بندي می شود "کم اثر"

و مانع آخر جزء موانع  "رمؤث "مانع بعدي جزء موانع  24، "مؤثر
است که از حد متوسط  782/5عدد میانگین مجموع موانع . می روند
 ا.است

 تحلیل موانع بر اساس آمار توصیفی  -4-5
تعداد و درصد موانع درون سازمانی و برون سازمانی و در نمودار 2در نمودار

 توجه به طبقه بندي موانع درون سازمانی تعداد و درصـد 
 است

تعداد و درصد موانع: 2نمودار
 

طراحی و تدوین الگوي شناخت موانع تحقق مدیریت اسالمی در سازمانها

"

"

مؤثر
می روند
است

4

توجه به طبقه بندي موانع درون سازمانی تعداد و درصـد 
است
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 1390، بهار و تابستان1، شماره 

 
 درون سازمانی

مالحظـه مـی    3مهمترین موانع برون سـازمانی و موانـع درون سـازمانی در جـدول    

تعداد و درصد 
موانع نظارتی

4
14%

تعداد و درصد 
موانع ارزیابی

 

، شماره 19پژوهشی مدیریت اسالمی، سال   ـدوفصلنامه علمی  /130
 

درون سازمانی تعداد و درصد موانع: 3نمودار
 

مهمترین موانع برون سـازمانی و موانـع درون سـازمانی در جـدول    
 .شود
 
 
 
 
 
 
 

تعداد و درصد 
موانع شناختی

5
17%

تعداد و درصد 
موانع سیاست 

گذاري
3
11%

تعداد و درصد 
موانع برنامه ریزي

3
10%

تعداد و درصد 
موانع اجرایی

11
38%

تعداد و درصد 
موانع ارزیابی

3
10%

130

شود
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 درون سازمانی و برون سازمانی مهمترین موانع: 3جدول

 انحراف معیار میانگین انعوممهمترین  انعونام م

انی
ازم

ن س
برو

 

 عملی

 / .80 93/6 نبودن متولی مشخصی براي مطالعه و تدوین مدیریت اسالمی در جامعه

 / .88 93/6 عدم حاکمیت رویکرد اسالمی در تمام آموزشهاي مدیریتی جامعه

 نظري

 / .95 88/6 مدیریتنبودن الگوي کامل مدیریت اسالمی در حوزه هاي مختلف 

 / .86 86/6 در مدیریت اسالمیفقرنظري، نبودن کرسی هاي نظریه پردازي مناسب 

انی
ازم

ن س
درو

 

 شناختی
سیطره و نفوذ تفکر مدیریت غربی و وجود خودباختگی فرهنگی و عدم 

 سازمانهاخودباوري در سطوح مختلف مدیریتی 
83/6 85. / 

 / .73 88/6 نبودن نگاه راهبردي و بلندمدت به مدیریت اسالمی در سطح سازمان سیاست گذاري

 برنامه ریزي
کارهاي تحقیقاتی انجام شده در اجراي مطلوب براي  نبودن طرح و برنامه

 مدیریت اسالمی
3/6 13/1 

 اجرایی
 / .88 85/6 کاربردي بودن مدیریت اسالمیعدم باور مدیران ارشد سازمان نسبت به 

آشنا نبودن مجریان نسبت به الگوهاي مدیریت اسالمی و عدم آموزش 
 کافی به آنها

81/6 96. / 

 نظارتی
 / .97 1/6 عدم اهتمام نسبت به نظارت همگانی

 / .90 95/5 نظارتهاي درونی کنترلها و غفلت از

الگوها، استانداردها و الگوهاي تعالی به کار رفته عدم تناسب الزم بین  ارزیابی
 با فرهنگ دینی ما درسازمانها

63/6 81. / 

اولویت موانع تحقق مدیریت اسالمی نشان داده شده کـه موانـع درون    4درنمودار
اولویت موانـع درون سـازمانی    5سازمانی مهمتر تشخیص داده شده است و در نمودار

تحقق مدیریت اسالمی نشان داده شده که موانع سیاستگذاري به عنوان مهمترین مانع 
 .شناسایی شده است
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اساس آمار تحلیلی و آزمون 

  tمقدارداراي  اشاره شدهموانع 
و ) ، است48تعداد مشاهدات 

موانع برون سازمانی  

٥.٧٦٧

اولویت موانع تحقق مدیریت اسالمی

موانع نظارتی موانع شناختی  

56

٥.٦٦٥٥.٥٨٦

اولویت موانع درون سازمانی

 

، شماره 19پژوهشی مدیریت اسالمی، سال   ـدوفصلنامه علمی  /132
 

اساس آمار تحلیلی و آزمون بر تحقق مدیریت اسالمیتحلیل موانع  -4-6
 هافرضیه

موانع مشاهده می شود، ) 4(همان طور که در جدول 
تعداد مشاهدات ( 47ادي با درجه آز tتر از مقدار جدول بسیار بزرگ

٥.٦٠
٥.٨٠
٦.٠٠

موانع برون سازمانی   موانع درون سازمانی  

٥.٨٣٨

اولویت موانع تحقق مدیریت اسالمی :4 نمودار

موانع برنامه ریزي موانع اجرایی  موانع ارزیابی  موانع سیاستگذاري 

1234

٦.٢٤٨
٦.٠٧٥

٥.٧٤٧٥.٧٠٦

اولویت موانع درون سازمانی: 5نمودار 

132

 
 

4
فرضیه

بسیار بزرگ

٥.٢
٥.٤
٥.٦
٥.٨
٦
٦.٢
٦.٤

موانع سیاستگذاري 
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 )4 عدد (آن با میزان حد متوسط اندازه هاي میانگین. است 000/0سطح معناداري 
اطمینان بیشتر از حد  %99این تفاوت با بیشتر از . داردقابل توجهی تفاوت 

نیز قابل مشاهده شدت این تفاوت در جامعه حداقل و حداکثر  متوسط است و
 .تمام فرضیه ها مورد تأیید استدر نتیجه  است؛
 

 نتایج آزمون آماري فرضیه ها: 4 جدول

 
 نتایج تحقیق -5

 : مانع شناسایی شد که مهمترین آنها عبارت بود از 50در این پژوهش 
 نبودن متولی مشخصی براي مطالعه و تدوین مدیریت اسالمی در جامعه  -

 عدم حاکمیت رویکرد اسالمی در تمام آموزشهاي مدیریتی جامعه  -

 نبودن نگاه راهبردي و بلندمدت به مدیریت اسالمی در سطح سازمان -

 الگوي کامل مدیریت اسالمی در حوزه هاي مختلف نبودن  -

 عدم باور مدیران ارشد سازمان نسبت به کاربردي بودن مدیریت اسالمی   -

 فقرنظري، نبودن کرسی هاي نظریه پردازي مناسب در مدیریت اسالمی -

 نام موانع

Test Value = ٤ 

گین
میان

یار 
 مع

اف
حر

ان
 

خطاي 
استاندارد 
 میانگین

t 

ري
نادا

 مع
طح

س
 

تفاضل 
 میانگین

 %95فاصله اطمینان 

 حداکثر حداقل

یبرون سازمان  ٢.٠٤٠٧ ١.٤٥٠٠ ١.٧٦ ٠.٠٠٠ ١١.٩٠١ ٠.١٤٦٦٥ ٠.٩٩٤ ٥.٧٦ 
 ١.٩٨٧٠ ١.٤٤٧٨ ١.٦٦ ٠.٠٠٠ ١٢.٨٣١ ٠.١٣٣٨٥ ٠.٩٠٧ ٥.٦٦ شناختی

 ٢.١٨٨٧ ١.٧٣٨٨ ١.٢٤ ٠.٠٠٠ ١٧.٥٨٠ ٠.١١١٧٠ ٠.٧٥٧ ٦.٢٤ سیاستگذاري
 ٢.٠٧٩٢ ١.٤٤٢٦ ١.٧٠ ٠.٠٠٠ ١١.١٤٢ ٠.١٥٨٠٤ ١.٠٧١ ٥.٧٠ برنامه ریزي

 ٢.٠٧١١ ١.٤٩١٧ ١.٧٤ ٠.٠٠٠ ١٢.٣٧٧ ٠.١٤٣٩٣ ٠.٩٨٦ ٥.٧٤ اجرایی
 ٢.٠٩٩٦ ١.٥٢٥٤ ١.٥٨ ٠.٠٠٠ ١٢.٧٠٢ ٠.١٤٢٧٠ ٠.٩٨٨ ٥.٥٨ نظارتی
 ٢.١٥٦١ ١.٦٢٦٥ ١.٠٧ ٠.٠٠٠ ١٤.٣٨٤ ٠.١٣١٤٩ ٠.٨٩١ ٦.٠٧ ارزیابی
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آشنا نبودن مجریان نسبت به الگوها و مهارتهاي مدیریت اسالمی و عدم  -
 آموزش کافی به آنها 

سیطره و نفوذ تفکـر مـدیریت غربـی و عـدم خـود بـاوري در سـطوح مختلـف          -
 مدیریتی سازمانها

نبودن عزم و تصمیم جدي ، ملموس و منسجمی در خصوص پرداختن به  -
 ایاي گوناگون توسط مسئوالن ارشد نظام موضوعات مختلف مدیریت اسالمی از زو

 یافته هاي جدید تحقیق -5-1
. مورد جزء یافته هاي جدید است 26مانع شناسایی شد، که  50در این پژوهش 

این یافته ها براساس مصاحبه با خبرگان مدیریت اسالمی به دست آمد که در ستون 
 .مشخص شده است "جدید"به معناي ) ج(با حرف ) 3(آخر جدول 

 تحقیقنقاط اشتراك تحقیق با پیشینه  -5-2
مورد با تحقیقات قبلی مشترك و عمدتاً با  24مانع شناسایی شده  50از بین 

میانگینهاي زیاد است؛ یعنی موانعی که از پیشینه تحقیق انتخاب شده از نظر خبرگان 
جدول این موانع در ستون آخر . تشخیص داده شده است "مؤثر  "و  "خیلی مؤثر  "
 .مشخص شده است "مشترك با پیشینه تحقیق "به معناي) م(با حرف ) 3(
 تحقیقافتراق تحقیق با پیشینه نقاط  -5-3

 :عمده تفاوتهاي این تحقیق با تحقیقات قبلی به شرح زیر است
موانع  "و  "آفات مدیریت اسالمی  "این تحقیق کوشیده است تا میان) الف

آفات مدیریت اسالمی به بعد از تحقق مدیریت . ودتمایز قائل ش "مدیریت اسالمی 
اسالمی مربوط است که ممکن است به استمرار و دوام آن لطمات جدي وارد کند 
در حالی که موانع مدیریت اسالمی ، عاملی بازدارنده به منظور تحقق مدیریت 

را اسالمی به شمار می رود؛ یعنی در همان ابتداي کار اجازه تحقق مدیریت اسالمی 
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 .نمی دهد
در تحقیقات قبلی مواردي هست که جزء موانع تحقق مدیریت اسالمی آورده 
شده در حالی که با توجه به تعریف یاد شده، جزء آفات مدیریت اسالمی به شمار 

 ...عدم تزکیه نفس در مدیران و تجمل گرایی مدیران ومی آید؛ مانند 
می تواند به عنوان مانع در تمام در برخی از تحقیقات پیشین ، بعضی از موانع ) ب

مطرح باشد، که در این تحقیق سعی شده ) اعم از اسالمی و غیر اسالمی(مدیریتها 
است فقط موانعی آورده شود که مختص مدیریت اسالمی است و از ذکر موانع 

سنجی و تداخل وظایف و تعریف نشدن  نظام کار عمومی پرهیز شود؛ مانند نبودن
 ...ظور بررسی ودقیق وظایف به من

دراین تحقیق از روش علمی تحقیق مبتنی بر استفاده از پرسشنامه، الگو، نظر ) ج
خبرگان و آمار توصیفی و تحلیلی به منظور تبیین، طبقه بندي و اولویت بندي موانع 

گیري شده است در حالی که در تحقیقات قبلی، محققان فقط بر اساس نظر و بهره
موانعی دست یافته اند و هیچ گونه الگو و پرسشنامه و تحلیل تجربیات عینی خود به 
آید بر این اساس، این تحقیق، نخستین پژوهشی به شمار می. آماري استفاده نکرده اند

-که با روش علمی، موانع تحقق مدیریت اسالمی را در کشور بر شمرده و اولویت

 .بندي کرده است
 

 پیشنهاد به پژوهشگران -6
اي تواند چارچوب اولیهه شده تحقیق به عنوان نخستین تجربه میالگوي ارئ -1

توانند با ارائه الگوهاي پژوهشگران بعدي می. براي مطالعات آینده در این زمینه باشد
 .کاملتر، نتایج این تحقیق را تقویت کنند و یا به نتایج و نکات جدیدي دست یابند
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یاي گوناگونی قابل بررسی است؛ در موانع مدیریت اسالمی در سازمانها از زوا -2
از این رو . اي مدیریت مورد بررسی قرار گرفتاین پژوهش از رویکرد وظیفه

 .محققان بعدي می توانند این موانع را با رویکردهاي دیگر نیز مورد بررسی قرار دهند
مأموریت این تحقیق شناسایی موانع تحقق مدیریت اسالمی در سطح کالن  -3

براي توسعه این تحقیق در تحقیقات بعدي پژوهشگران می توانند . دسازمانها بو
 .راهکارهاي برون رفت از این موانع را مورد بررسی قرار دهند

هم چنین موضوع این تحقیق می تواند از نظر سطح به سطوح میانی و خُرد  -4
 .یعنی سازمانها  و مراکز مشخص نیز تسري داده شود

 
 منابع

شناسایی عوامل تعیین کننده در آسیب شناسی پژوهش هاي انجام شده پیرامون  . )1389(اعظمی، امیر
پایان  AHP- QFD.مدیریت اسالمی و ارائه راه کارهاي الزم جهت رفع آسیب ها با استفاده از رویکرد 

 .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دانشگاه : قم .)دوره دکتري(ی درس فلسفه مدیریت در اسالم کالس تحقیق). 1388(امامقلی زاده، سعید
  .پردیس

دانشگاه : قم .)دوره دکتري(مدیریت در اسالم تحقیق کالسی درس فلسفه ). 1388(ایمانی، عبدالمجید
  .پردیس

دانشگاه : قم .)دوره دکتري(تحقیق کالسی درس فلسفه مدیریت در اسالم  ).1388(بابکی راد، اعظم
 .پردیس

دانشگاه : قم .)دوره دکتري(مدیریت در اسالم  تحقیق کالسی درس فلسفه). 1388(رتضی، مپیري
 .پردیس

بررسی موانع نظریه  ).1388 تابستان و بهار(، حمیدرضایزدانی ؛پورعزت، علی اصغر؛ رضایی، پریسا
 .2ش  ،1 دوره ،بازرگانی مدیریت نشریه، پردازي در قلمرو علوم اجتماعی

 .سمت: تهران. 12چ. مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم انسانی ).1385(محمدرضاحافظ نیا، 

دانشـگاه  : قم .)دوره دکتري(مدیریت در اسالم  تحقیق کالسی درس فلسفه). 1388(حمیدي زاده، علی
 .پردیس
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فرهنگ  .تحلیل محتواي ادبیات مدیریت اسالمی با تاکید بر آثار منتخب ).1384پاییز(خنیفر، حسین
 .10ش  ریت،مدی

: قم .)دوره دکتري(مدیریت در اسالم  تحقیق کالسی درس فلسفه). 1388(، مهديصفیان بلداجی
 .دانشگاه پردیس

، مروري بر سیر تحقیقات مدیریت اسالمی در ایران ؛)1388(عابدي جعفري، حسن؛ ازگلی، محمد
 51، سال سیزدهم ، ش مجله مصباح

: قم .)دوره دکتري(مدیریت در اسالم  درس فلسفه تحقیق کالسی). 1388(عطاردي، محمدرضا
 .دانشگاه پردیس

 www.korsi.irسایت  .تولید علم مانع شناسی .قبادي، حسین علی

: قم .)دوره دکتري(مدیریت در اسالم  تحقیق کالسی درس فلسفه ).1388(قرشی، سید روح اهللا
 .دانشگاه پردیس

اسالمی در جامعه ایران و راه هاي برون رفت از موانع و مشکالت فراروي مدیریت  .، هاديکریمی
 www.islamicmanagement.orgسایت  .آن

پایان  .شناسایی موانع تحقق مدیرت اسالمی در سطح کالن سازمانها). 1389(معصومی مهر، حمیدرضا
 ، دانشگاه پیام نور کرجMBAنامه کارشناسی ارشد در رشته ي 

اروي مدیریت اسالمی در جامعه ایران و راه کارهاي موانع و مشکالت فر .، حسننجفی سوالري
 www.islamicmanagement.org سایت  .برون رفت از آن

موانع و مشکالت فرا روي مدیریت اسالمی در جامعه ي ایران و راه هاي  .د الریجانی، سعیدنیکزا
  www.islamicmanagement.orgسایت  .برون رفت از آن

 .، موانع و راه کارهااسالمی مدیریتد رویکر .هدایتی، سید هاشم
 www.islamicmanagement.org:سایت

 

||| 
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