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چکيده
هدف کلی از انجام این پژوهش ،ارزیابی تناسب محتووای برناموه درسوی تجربوه شوده دوره کارشناسوی
رشتههای مدیریت (بازرگانی و صنعتی) با ویژگیهای مدیر اسالمی بود .این پژوهش ،جزء طرحهای ترکيبی،
از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بود .جامعه آماری شامل تمامی استادان و تمامی دانشجویان سال
آخر مقطع کارشناسی رشتههای مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی دانشگاه شيراز ،در سال تحصيلی -19
 19بوده است .در مرحله کيفی؛ با استفاده از روش نمونهگيری اشباع نظری ،تعداد  92نفور از اسوتادان بوه
عنوان آگاهیدهندگان کليدی (خبرگان) انتخاب و پس از انجام مصاحبه ساخت مند با آنوان ،ویژگوی هوای
مدیر اسالمی مورد تأیيد قرار گرفت .در مرحله کمّی؛ ابتدا این معيارها در اختيار  03نفر از استادان یادشده
قرار گرفت که مشخص نمایند تا چه حد برنامه درسی تجربه شده این دو رشوته بایود ویژگویهوای مودیر
اسالمی را در دانشجویان ایجاد نمایند .ميانه نظرات آنان به عنوان سطح مطلوب درنظر گرفته شد .سپس با
استفاده از روش کل شمار ،تعداد  991نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بين آنان
توزیع گردید .نتایج نشان داد که ميزان تناسب محتوای برنامه درسی تجربوه شوده در رشوتههوای گوروه
مدیریت با ویژگی های مدیر اسالمی ،کمتر از سطح مطلوب مورد نظر اسوتادان اسوت .همچنوين مشوخص
گردید که بين تناسب محتوای برنامه درسی تجربه شدهی رشتههای این گروه با ویژگی های مدیر اسوالمی
تفاوت معناداری وجود ندارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استادیار دانشگاه شیراز( ،نویسنده مسؤول)m48r52@gmail.com ،
** دانشیار دانشگاه شیراز rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir ،
*** دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیرازdr_rnaseri@hotmail.com .
**** کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیرازhadi2247i@yahoo.com ،
دریافت:

نسخه نهایی:

پذیرش:
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کليد واژهها :ارزیابی ،برنامه درسی تجربه شده ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت صنعتی ،دانشگاه شییراز،
مدیر اسالمی.
مقدمه
برتري یک کشور پیش از آنکه به منابع طبیعی یا ظرفیتهاي موجود صنعتی متکی باشید بیه
پویایی نظام آموزش عالی آن کشور بستگی دارد .در غالب کشورهاي پیشرفته و کشورهاي در حیال
توسعه حل مسایل و رفع نیازمنديهاي اهداف توسعهي ملّی بر عهیدهي دانشیگاههیا و دانشیگاهیان
است .آموزش عالی همواره به عنوان نهادي کلییدي ،میورد توجیه صیال ملیتهیا و دولیتهاسیت.
شالودهي توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هر کشور در دانشیگاههیا ریختیه مییشیود،
بنابراین دانشگاهها نهادهاي پر ارزشی هستند که در فرآیند توسعه ییک کشیور نشیش حییاتی را بیر
عهده دارند (قورچیان و همکاران .)3838 ،در این میان برنامههاي درسی به عنوان قلب نظام تعلییم
و تربیت مورد توجه بیش از پیش قرار مییگییرد و بیدین ترتییب برنامیهرییزي درسیی بیه یکیی از
حوزههاي تخصصی و در عین حال بحثبرانگیز تعلیم و تربیت مبدل گردیده است .برنامهدرسیی در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،در توفیق یا شکست این مؤسسات نشش کلیدي و بسیار تعییین
کنندهاي ایفا مینمایند ،به عبارت روشنتر ،برنامههاي درسی ،آینهي تمام نماي مییزان پیشیرفت و
انعکاسی از پاسخگویی دانشگاهها به نیارهاي در حال تغییر جامعه است (فتحی واجارگاه و شیفیعی،
.)3831
عناصر برنامه درسی از یک تا نه عنصر متغیر است .تشریباً اکثیر صیاحبنظیران در میورد چهیار
عنصر هدف ،محتوا ،اجیرا و ارزشییابی ،اتفیا نظیر دارنید (لوکیاس 3و همکیاران4132 ،؛ گیراف 4و
همکاران4132 ،؛ تودیور 8و همکاران .)4138 ،یکی از عناصیر مهیم برنامیهدرسیی ارزشییابی اسیت.
حساسیت و اهمیت ارزشیابی در برنامهریزي درسی از آن جهت است که هیچ فعالیت انسانی بهویژه
آن دسته از اموري که داراي پیچیدگی و ظرافت صاصی هستند نمیتوانند فارغ از بررسیی کیفیی و
بهبود مستمر باشند (مؤمنی مهموئی .)3833 ،ارزشیابی برنامهدرسی فرآیندي براي پژوهش جهیت
بهبود ماهیت برنامهدرسی ،رویههاي اجرایی و روشهاي آموزشی میباشد که بیر ییادگیري و رفتیار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lucas
2. Graf
3. Tudiver
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فراگیران اثر میگذارد (سانچز و راس4134 ،3؛ ژائو 4و همکاران4138 ،؛ لوکاس و همکاران.)4132 ،
ارزیابان ابتدا مفهومی را توصیف میکنند سپس ارزشها و نواقص درک شده را میورد قایاوت قیرار
میدهند (گراف و همکاران4132 ،؛ تودیور و همکاران .)4138 ،هدف از ارزشیابی برنامیهدرسیی آن
است که در فرآیند تدوین و اجراي برنامه از طرییق سینجش نیازهیا ،بیه قایاوت دربیاره هیدفهیا
پرداصت و سپس امکان قااوت منصفانه درباره سایر اجزاي تشکیل دهندهي برنامه را براي تصیمیم
گیري جهت بهبود فراهم آورد (دسبرو 8و همکیاران4132 ،؛ لیی ،کیانتنتو و کیو .)4138 ،2یکیی از
اهداف مورد انتظار از برنامهدرسی دوره کارشناسی رشتههاي گروه مدیریت ،تربیت دانشآموصتگیان
بر اساس ویژگیهاي مدیر اسالمی و به عبارت دیگر ،پرورش مدیران اسالمی است.
آنچه در سعادت جامعه نشش اساسی دارد ،شایستگی و جامع الشرایط بودن مدیران و کارگزاران
آن جامعه است .در سازمانها نیز موفشیت سازمان در رسیدن به اهیداف و مأمورییتهیاي سیازمانی
منوط به مدیرانی کاردان و الیق است ،بنابراین انتخاب کارگزاران و مدیران اصیل  ،سیزاوار توجیه و
بررسی فراوان است (نشیپورفر .)3838 ،از دییدگاه اسیالم ،جهیت اصیلر حرکیت ییک میدیر ،بایید
صداپرستر و به تعبیر سادهتر ،تشوا باشد .سایر ارزشها مشیدممر ،نسیبر و وسییلهاى هسیتند .وقتیر
چنین دیدگاهی نسبت به مسایل اجتماعر وجود داشته باشد ،نباید ارزش را فشیط بیازده اقتصیادى
بیشتر دانست .سود بیشتر و محصول بیشتر وقتر مطلوب است کیه در مسییر صداپرسیتر باشید
ولر اگر موجب طغیان شود ،ارزش ندارد و در اسیالم مطلیوب نیسیت «اِنَّ االِنْسَیان لیَطْغیر انْ رَآهُ
اسْتغْنی» (فروزنده دهکردي و مالئی .)3833 ،پس مدیر پايبند بیه اسیالم بیه شییوهي متفیاوت از
مدیر غیرپايبند عمل مینماید (عمر سالم و سید عشیل .)4134 ،مدیر اسیالمر ،میدیري اسیت کیه
تمامر افراد یک مجموعه را به صورت انسانهاى مسؤول و متیأثر از ارزشهیا بیا جهیتدهیر نظیام
ارزشر اسالم در نظر میگیرد (محی الدین .)4134 ،به دیگر سخن مدیر اسالمی ،هم براي صدا کیار
میکند و هم صلق را به سوي او رهنمون می سازد(گائینی.)3834 ،
گروهی دیگر از محششان ،مدیر اسالمی را فردي میدانند که امور سازمان و تشکیالت گستردهي
نیروي انسانی را با توجه به ارزشها و موازین شرع مشدس اسالم و با در نظیر گیرفتن کلییهي ابعیاد
فردي ،اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی ،نظامی انسان و جوامع بشري اداره نمایید (عباسیی و همکیاران،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sanchez & Ross
2. Zhao
3. Desbrow
4. Lee, Contento & Koch
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4131؛ ازنی احمد .)4134 ،محی الدین ( )4134معتشد است که مدیر اسالمی هزینهها و نیروهیایی
که در نظامهاي دیگر صرف کنترل و بازرسی اطالعات مییشیود را در راه ارتشیاي فرهنگیی و رشید
معنوي کارکنان به کار میگیرد .حارت آیت اهلل مصباح یزدي براي مدیر اسالمی سه برداشت قایل
میباشند؛ بررسی شیوه مدیران مسلمان در طول تاریخ امت اسالمی ،نشان دادن صصلتهایی اسیت
که از مسلمان بودن آنان نشأت گرفته و بررسی ویژگیهاي مدیر اسالمی در منابع اسالمی (قیرآن و
سنت) و توجه به سیره مدیران معصوم(ع) به عنوان سنت عملی .آنچیه در بحیث صصوصییات ییک
مدیر اسیالمی مطیرح اسیت حیاکم بیودن ارزشهیاي اسیالمی و معیارهیاي االهیی در وي ،ضیمن
بهرهمندي از چارچوبها و ساصتارهاي علمی و مدیریتی میباشد ،یعنی اگر مدیر در دادههاي صیود
از احکام ،راهکارها و ارزشهاي اسالمی بهرهمند گردد ،به موفشیت حشیشی دست صواهید یافیت .بیه
دیگر سخن ،ارزشهاي االهی اسالم ،زمینههیاي تعیالی انسیان را فیراهم مییآورد (تیوالئی.)3831 ،
تعالیم اسالمی صصایل و ویژگیهاي الزم را براي مدیران شایسیته فیراهم مییآورد (جیوادي آملیی،
 .)3833در واقع بینش و نگرش مدیران را نسبت به کار ،حشیو و وظیایف ،سیازمان و میردم غنیی
میسازد .آنان را از درون پرورش داده تا جایی که رفتارهاي اسیالمی را بخشیی از وظیایف صیود بیه
شمار صواهند آورند (عباسی و همکاران4131 ،؛ ازنی احمد.)4134 ،
دین و دینداري امري فطري است« :فأقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرتَ اللَّییهِ الَّتِیی فطیر النَّیاسَ
عَلیْهَا لا تبْدِیل لِخلْقِ اللَّیهِ ذلِکَ الدِّینُ الْشیِّمُ وَلیکِنَّ أکْثر النَّیاسِ لیا یَعْلمُیون؛ پیس روى صیود را بیا
گرایش تمام به حق ،به سوى این دین کن ،با همان سرشتر که صدا مردم را بیر آن سرشیته اسیت.
آفرینش صداى تغییرپذیر نیست .این است همان دین پایدار ،ولر بیشیتر میردم نمیرداننید» (روم،
 .)81در نتیجه با مشترکاتی که بین مبحث ویژگیهاي مدیر اسیالمی و ارزشهیاي اصالقیی وجیود
دارد به نظر میرسد آموزههاي دینی منبع غنی و سرشاري براي تبیین این شاصصهاست (چاوشی،
3833؛ محی الدین .)4134 ،حکومت و مدیریت اسالمی وابسته به طبشه و گروه صاصی نیست «قُلْ
إِنَّمَا أعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أن تشُومُوا لِلَّیهِ مَثْنر وَ فُرادَى؛ بگو من فشط به شما یک اندرز مردهم کیه دو دو
و به تنهایر براى صدا به پا صیزید» (سبأ .)21 ،از سوي دیگر شرایط حکومت و میدیریمت بیه تشیوا و
پاکیزگی و ارزشهیاي اصالقیی تکییه دارد «اِنَّ اکیرمَکُم عِنیدَ اهللِ اتشیاکُم» (حجیرات( )38 ،مکیارم
شیرازي .)3833 ،امام علی(ع) به مالک اشتر رهنمود میدهند که بیا ییک طبشیه ممتیاز اجتمیاعی
روابط نداشته باشد ،بلکه از آنها در برابر محرومان و دیگر طبشات ضعیف جامعه ،چشم پوشد« :فإِنَّ
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سَخط الْعَامَّةِ یُجْحِفُ بِرِضا الْخاصَّةِ وَ إِنَّ سَخط الْخاصَّةِ یُغْتفرُ مَعَ رِضا الْعَامَّة؛ که همانا صشیم عمیومی
مردم ،صشنودي صوال را از بین میبرد ،امما صشم صوال را صشینودي همگیان بییاثیر مییکنید»
(دشتی.)3831 ،
برصی از محششان حوزه دینی به ویژگی صوش اصالقی در مدیران تأکید زیادي داشتهاند (مصباح
یزدي3831 ،؛ عباسی و همکاران4131 ،؛ ازنی احمد .)4134 ،دین مشدس اسیالم ،همیواره پییروان
صود را به نرم صویی و مالیمت در رفتار با دیگران دعوت میکند و آنان را از درشتی و تندصویی باز
میدارد .قرآن کریم در ستایش پیامبر (ل) میفرماید« :اِنَّکَ لعَلی صُلُقٍ عَظیمٍ؛ به درستی که تو بیه
اصال پسندیده و بزرگی آراسته شدي »؟ حسن صلق و گشادهرویی از برجسیتهتیرین صیفتهیایی
است که در معاشرتهاي اجتماعی ،موجب جلب محبیت مییشیود و در اثربخشیی سیخن فیرد بیر
دیگران ،اثري شگفت انگیز دارد .از ایین رو ،صیداي مهربیان ،پییامبران و سیفیران صیود را از مییان
انسانهاي عطوف و نرمصو برگزید تا بتوانند بهتر در مردم اثر بگذارند و آنان را به آیین االهی جذب
کنند (فلسفی.)3833 ،
از دیگر ویژگیهاي بارز مدیران اسالمی امانتداري است (مکارم شیرازي .)3833 ،صیداونیید در
قیرآن نیسیبیت بیه حیفظ امانت و سپردن آن بیه دسیت صیاحیبییانشیان مییفرمایید« :إِنَّ اللَّییهَ
یَأْمُرُکُمْ أن تُؤدُّوا الْأمَاناتِ إِلر أهْلِهَا؛ صیداونید به شما فرمان میدهد که امانیت هیا را بیه صیاحبانش
بدهید» (نساء .)83 ،امیام عیلی(ع) درباره امانتداري میفرمایند« :امانتداري و وفیاداري ،راسیتییی
اعیمال است و دروغ و بهتان ،صیانیت گفتیههیا» .حایرت امیام صیاد (ع) نییز در مییزان الحکمیه
فرمودهاند« :از صدا بترسید و هرکس که شما را امین دانسته و امیانتی بیه شیما سیپرده ،امیانتش را
بازگردانید» (میزان الحکمه .)3838 ،از سوي دیگر ،صردورزي نیز از دیگیر ویژگییهیاي ییک میدیر
تربیت شده در آیین اسالمی است (جوادي آملی3833 ،؛ عمر سیالم و سیید عشییل .)4134 ،بیدون
شک از بزرگترین نعمتهاي صداوند به بشر ،عشل و ادراکات عشلی است ،بیهگونیهاي کیه مییتیوان
گفت نعمتی براي انسان فراتر از نعمت عشل وجود ندارد .رسول صدا(ل) فرمود« :قِوامُ المَیرءِ عَشلُیهُ،
وَالدِین لِمَن العَشل لهُ؛ استواري و راست قامتی انسان از ناحیه عشل او است و کسی که عشیل نیدارد،
دین ندارد» (مجلسی .)3833 ،به طور کلی برتري انسان نسبت به سایر موجودات به داشیتن گیوهر
عشل او است .عشل همچون چراغی فروزان براي روح میباشد ،چنان که امیرمؤمنان علی(ع) فرمیود:
«مَثلُ العَشلِ فِی الشلبِ کمَثلِ السِّراج فِی وَسَطِ البَیت؛ مثل عشل در روح و روان انسان ،همانند چیراغ
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روشین در وسیط صانیه (تارییک) اسیت» (مجلسیی )3833 ،و رسیول اکیرم(ل) در سیخنی دیگییر
فرمودهاند« :ما قسمم للعباد شیئاً افال من العشل؛ صداوند نعمتی را بین بندگانش تشسیم نکیرده کیه
برتر از نعمت عشل باشد» (اصول کافی .)3834 ،در باب اهمیت صردورزي در مدیریت اسالمی ،مشام
معظم رهبري نیز صردورزي ،اصال و حشو را مایههاي اصلی فرهنی

صیحی مییداننید و ضیمن

تأکید بر پرداصتن به این موضوعات ،معتشدند که بدون آن ،پیشرفت و تمیدن نیوین اسیالمی شیکل
نخواهد گرفت (گایینی.)3834 ،
مسؤولیتپذیري از دیگر صصایص مطرح شده براي یک مدیر اسیالمی اسیت (مکیارم شییرازي،
3833؛ چاوشی3833 ،؛ مصباح یزدي3831 ،؛ ازنی احمد4134 ،؛ محی الدین .)4134 ،اهمیت این
موضوع در مدیریت تا حدمي اسیت کیه مشیام معظیم رهبیري نییز سیال  3838را بیه عنیوان سیال
«پاسخگویی مسؤوالن» نام نهادند تا مدیران دستگاههاي دولتی موظف باشند به مردم گزارش دهند
که در دوران مسؤولیتی صود چه صدماتی ارائه دادهاند .در قرآن کریم نییز آییات متعیددي در بیاب
مسؤولیتپذیري وجود دارد که به لحاظ تناسب محتوایی وظایف هدایت و نظارت مدیران با بخشیی
از رسالت پیامبران ،به آیاتی که در صصول مسؤولیتپذیري پیامبران االهی نازل شده است ،اشیاره
میشود :مسؤولیتپذیري حارت نوح(ع) (اعراف ،)14 ،مسؤولیتپیذیري حایرت هیود(ع) (اعیراف،
 ،)13مسؤولیتپذیري حارت صال (ع) (اعراف ،)33 ،مسؤولیتپذیري حایرت شیعیب(ع) (اعیراف،
 ،)38مسؤولیتپذیري حارت عیسی مسی (ع) (مائده 331 ،و  .)333حارت علی(ع) نییز در نهی
البالغه می فرمایند« :ایُّهَا النّاسُ اِنَّ لِی عَلیْکُمْ حَشّاً وَ لکُمْ عَلیَّ حَقُّ ،فامما حَشُّکُمْ عَلیَّ فالنَّصیحَةُ لکُیمْ وَ
توفِیرُ فیْئِکُمْ وَ تعْلیمُکُمْ کیْال تجْهَلُوا وَ تأدیبُکُمْ کیْما تعْلمُوا؛ اي مردم ،بیگمان مرا بر شما و شیما را
بر من حشی است .حق شما بر من صیراندیشی و دلسوزي مخلصانه و فراهم آوردن امکان بهرهگیري
کامل از ثروت بازیافتهتان است ،و نیز آموزشتان تا از جهالت برهید ،و تأدییب و تربییتتیان تیا بیه
آموصتن تن دهید» (صطبه .)82
در میان صصوصیات معرفی شده مدیر اسیالمی ،عیدالت نشیش محیوري دارد (مکیارم شییرازي،
 )3833و میتواند «اماالصول» لشب گیرد (جوادي آملی .)3833 ،عدالت منجر به میدیریت عادالنیه
صواهد شد ،در نتیجه چنین مدیریتی پویا ،کارآمد و اثربخش است و تأمینکنندهي رضایت و احشا
حق میباشد که بیشک زیبنده یک نظام دینی صواهد بیود .رسیول اکیرم(ل) مییفرماینید« :اگیر
بخواهید شما را از امارت (و مدیریت) با صبر سازم ،آغازش مالمت است و به دنبالش ندامت صواهید
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آمد و سرانجامش عذاب روز قیامت است مگر آنکیس کیه عیدالت ورزد» (نهی الفصیاحه.)3831 ،
امیرمؤمنان حارت علی(ع) درباره رسول مکرم اسالم (ل) مییفرماینید« :سِییرتُهُ الْشصْیدُ وَ سُینّتُهُ
الرُّشْدُ وَ کالمُهُ الْفصْلُ وَ حُکْمُهُ الْعَدْلُ؛ سیره و مشی او میانهروي و اعتدال ،سینتش رشید ،گفتیارش
جداکننده و فرمان و مدیریتش عادالنه است» .همین عبارات کافی است که مدیر به تأسی از پیامبر
اسالم(ل) فردي عادل باشد .آن حارت صود میفرمود« :یک ساعت عدالت ورزیدن ،بهتر از عبادت
یک سال است که شبهایش بیه قییام و روزهیایش بیه روزه بگیذرد و سیاعتی جیور در حکومیت (و
مدیریت) در نزد صداوند ،بدتر از گناهان شصت ساله است» (فییض االسیالم اصیفهانی و موحیدین،
.)3833
با جمعبندي متون اسالمی و مطالعاتی که توسط صاحبنظران مختلف در این حوزه انجام شیده
است ،اساسیترین ویژگیهاي یک مدیر اسالمی را میتوان در جدول ( )3صالصه نمود:
جدول  :9ویژگیهای مدیر اسالمی
معیارها

منابع

تشوا

(سبأ( ،)21 ،نه البالغه ،نامیه ( ،)88مکیارم شییرازي( ،)3833 ،محیی الیدین،)4134 ،

حسن صلق

(چاوشی)3833 ،
(فلسفی( ،)3833 ،مصباح یزدي( ،)3831 ،عباسی و همکاران( ،)4131 ،ازنیی
(قلم،)2 ،

امانتداري

()4134غیررالحکم ،حیدیث ( ،)4183مییزان الحکمیه( ،)3838 ،مکیارم شییرازي،
احمد،)83 ،
(نساء،

صردورزي

)3833
(جیوادي آملییی( ،)3833 ،عمییر سییالم و سییید عشیییل( ،)4134 ،اصییول کییافی،)3834 ،

مسؤولیتپذیري

38؛معظم
(مشام
( )،)3833نه البالغه ،صطبه ( ،)82مشیام معظیم
رهبري،و 333
مائده331 ،
،33،)،3833
(مجلسی13 ،14،
(اعراف،

عدالت

ییزدي،)3831 ،،
(مصیباح
(نهی،)3833
(چاوشیی،
شیرازي3833 ،
آملیی( ،)،
(جوادي 3838
رهبري،
(مکیارم
صطبیه )32
البالغیه،
الفصیاحه،)3831 ،)،
مکارم)( ،نهی
3833
(محی
،)4134
احمد،
(ازنی
)4134و موحدین)3833 ،
الدین،اصفهانی
االسالم
فیض
( ،)3833
شیرازي،

ویژگیهاي مدیر اسالمی را میتوان با مطالعه نظري ،به طور دقیق مشخص و تبییین نمیود .امیا
دو نکته اساسی وجود دارد که سیستم کالن مدیریت باید به آن توجه نماید؛ در غییر ایین صیورت،
نظام مواجه با مشکل صواهد شد:
اول اینکه ،ممکن است بعای از مدیران «عالِم» به این ویژگییهیا باشیند امیا «عامیل» بیه آن
نباشند .چه بسا مدیرانی که فشط بر اساس حافظهي صود ،آیات ،رواییات و احادییث فراوانیی را نشیل
میکنند ،ولی نمیتوانند «عمل» و «رفتار» صود را با «گفتارشان» منطبق نمایند .بیه عنیوان مثیال،
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یکی از ویژگیهاي مدیر« ،ایمان» است .ممکن است مدیري همواره از «ایمان» حرف بزند ،ولیی در
عمل «دروغ» بگوید« ،وفاي به عهد» نداشته باشد« ،ریاکاري» کیرده و «اصیالل» نداشیته باشید و
نظایر آن .حال اینکه همهي این موارد نشانههایی از «ایمان» میباشند .در حشیشت این نیوع رفتیار،
موجب بدبینی و بیاعتمادي مردم نسبت به نظام حاکم و در نهایت اسالم میگردد .حال آنکه اگیر
در نظام طاغوت و استبدادي ،میدیري مرتکیب صیالف مییشید ،صالفیش موجیب تشوییت اسیالم و
ارزشهاي معنوي میشد .یعنی مردم فکر میکردند ،چون آن فیرد ییک «میدیر اسیالمی» نیسیت،
چنین «صالف» میکند .چرا که مردم از یک «مدیر اسیالمی»« ،رفتیار اسیالمی» مییصواهنید .دوم
اینکه ،ممکن است بهرغم وجود دستورالعمل مشخص براي ویژگیهاي مدیران اسالمی ،ساز و کیار
و یا فرهن

صحی براي تطبیق این ویژگیها به هنگام انتخاب مدیران و هیمچنیین نحیوهي عمیل

پس از انتصاب آنان ،وجود نداشته باشد و این مورد یکی از معاالت و مشکالت است کیه مییتوانید
در عزل و نصب مدیران مطرح باشد (راصد ،رماانی و رحیمی.)3834 ،
دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی به منظور آماده ساصتن دانشیجویان بیراي مشیاغل حرفیهاي
مدیریت در سازمانهاي بازرگیانی و مؤسسیات دولتیی تیدوین گردییده اسیت .از اهیداف ایین دوره
میتوان؛ آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهاي بازرگانی ،افزایش مهارت و توانایی دانشیجویان
در شناصت مسایل مبتنی بر مدیریت ،جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط بیه هیر ییک از
این مسایل ،ارزیابی راه حلهاي مختلف در مورد مسأله و تصمیمگیري و اجراي تصمیمات متخذه و
ایجاد زمینهي الزم و تشویق دانشجویان به صودآموزي و رشید فیردي و حرفیهاي را نیام بیرد .ییک
دانشآموصتهي رشتهي مدیریت بازرگانی ،به عنوان یک مدیر تجاري تحصیلکرده ،باید بتواند امیور
تجاري را تفکیک نموده ،اداره کند و به یاري قدرت صال صویش در ایجاد بازار جدید ،ارائه صدمات
متنوع و تیازه ،ابیداع روش هیاي جدیید در عرضیه و توزییع ،کیارآفرین باشید .دروسیی کیه در دوره
کارشناسی این رشته به دانشجویان تدریس مییگیردد عبارتنید از :اصیول حسیابداري ،ریاضییات و
کاربرد آن در مدیریت ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،مبانی مدیریت اسالمی و الگوهیاي آن ،اقتصیاد
صرد ،حشو اساسی ،مبانی سازمان و مدیریت،کاربرد رایانه در مدیریت ،اقتصاد کالن ،مدیریت رفتار
سازمانی ،تحشیق در عملیات ،زبان عمیومی و تخصصیی ،سیازمانهیاي پیولی و میالی بیین المللیی،
بازرگانی بین الملل ،بازاریابی ،مدیریت بازار و بازاریابی بین الملل.
رشته مدیریت صنعتی نیز یکی دیگر از رشتههاي مجموعه میدیریت اسیت کیه بیه مجموعیهاي
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وههاي بهبود ،تکنییکهیاي بهینیهسیازي،
جامع از دانش روز مرتبط با فناوري ،تولید و عملیات ،شی 
مدیریت کیفیت و تعالی ،روشهاي تصمیمگیري و  ...براي حل و تحلیل مسایل مدیریتی و سازمانی
یشود که در صنایع مختلف از جمله تولیدي و صدماتی قابل استفاده است .هدف از تشکیل
اطال م 
این دوره ،آموزش نیروي انسانی متخصص مورد نیاز کارصانجات و بنگیاههیاي اقتصیادي مییباشید.
نههاي متعددي اعیم از سیازمانهیاي صینعتی و ییا
دانشآموصتگان آن در بخشهاي مختلف و زمی 
صدماتی به کار اشتغال صواهند یافت .دروسی کیه در دوره کارشناسیی ایین رشیته بیه دانشیجویان
تدریس میگردد عبارتند از :اصول حسابداري ،ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ،آمیار و کیاربرد آن
در مدیریت ،مبانی مدیریت اسالمی و الگوهاي آن ،اقتصاد صیرد ،حشیو اساسیی ،مبیانی سیازمان و
مدیریت ،کاربرد رایانه در مدیریت ،اقتصاد کالن ،مدیریت رفتار سازمانی ،تحشیق در عملییات ،زبیان
عمومی و تخصصی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت مالی ،روشهاي تحشییق ،روانشناسیی صینعتی،
بررسی اقتصادي طرحهاي صنعتی ،سیستمهاي صرید ،انبارداري و توزیع ،سیسیتم هیاي اطالعیاتی
مدیریت و کنترل پروژه.
تأکید مشام معظم رهبري در صصول بازنگري در دروس علوم انسانی سبب شده است تیا بیومی
سازي شاصص هاي مدیریت غربی و تبدیل به اصول و ارزشهاي اسالمی مورد توجه برنامیهرییزان و
دست اندرکاران نظیام آمیوزش عیالی کشیور قیرار گییرد ...« :بسییاري از علیوم انسیانی مبتنیی بیر
فلسفههایی است که مبانی آنها ماديگري و بیاعتشادي به تعالیم االهی و اسالمی است و آمیوزش
این علوم موجب بیاعتشادي به تعالیم االهی و اسیالمی مییشیود و آمیوزش ایین علیوم انسیانی در
دانشگاه هیا منجیر بیه تیروی شیکاکیت و تردیید در مبیانی دینیی و اعتشیادي صواهید شید .مراکیز
تصمیمگیري اعم از دولت ،مجلس و شوراي عالی انشالب فرهنگی باید ایین موضیوع را میورد توجیه
جدي قرار دهند .»...3لذا این پژوهش با استفاده از قرآن کریم ،احادییث رسیول اکیرم(ل) و ائمیه
معصومین علیهم السالم و نیز مستندات برگرفته از این منابع ارزشمند ،غنی و واال ،پس از شناسایی
ویژگی هاي یک مدیر اسالمی به ارزیابی تناسب محتواي برنامه درسی تجربه شیده دوره کارشناسیی
رشتههاي مدیریت بازرگانی و صنعتی با ویژگیهاي مدیر اسالمی مییپیردازد .بیر اسیاس نتیای بیه
دستآمده از پژوهش حاضر میتوان نشاط ضعف و قومت برنامه درسی را کشف نموده ،به تجدید نظیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3دیدار جمعی از استادان و اعااي هیأت علمی ،نخبگان ،و رؤساي دانشگاهها و مراکز تحشیشاتی با مشام معظم رهبري،
3833/1/3
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و اصالح رئوس محتوایی ،اهداف و روشهاي تدریس رشتههاي گروه مدیریت مطابق با ویژگییهیاي
مدیر اسالمی پرداصت.
اهداف پژوهش
هدف کلی از انجام ایین پیژوهش ،ارزییابی تناسیب محتیواي برنامیه درسیی تجربیه شیده دوره
کارشناسی رشتههاي مدیریت (بازرگانی و صنعتی) با ویژگیهاي مدیر اسالمی بیود .اهیداف جزییی
پژوهش عبارتند از:
 -3تعیین میزان تناسب محتواي برنامه درسیی تجربیه شیده دوره کارشناسیی رشیته میدیریت
بازرگانی با ویژگیهاي مدیر اسالمی.
 -4تعیین میزان تناسب محتواي برنامه درسیی تجربیه شیده دوره کارشناسیی رشیته میدیریت
صنعتی با ویژگیهاي مدیر اسالمی.
 -2مشایسه میزان تناسب محتواي برنامه درسی تجربه شده دوره کارشناسی رشته هاي مدیریت
(بازرگانی و صنعتی) با ویژگیهاي مدیر اسالمی.
روش شناسی
این پژوهش جزء پژوهشهاي ترکیبی ،3از نوع اکتشافی متوالی 4و مدل ابزارسازي 8بیوده کیه
در دو مرحله کیفی و کممی اجرا شده است .جامعه آماري شامل تمامی استادان گیروه میدیریت و
نیز تمامی دانشجویان سال آصر مشطیع کارشناسیی رشیته هیاي میدیریت (بازرگیانی و صینعتی)
دانشگاه شیراز ،در سال تحصیلی  34-33بوده است.
مرحله کیفی) در بخش اول یعنی جمعآوري دادهها ،بر اساس فرآیند اسیتشرایی ابتیدا مجموعیه
مطالعات انجام شده در حوزه ویژگیهاي مدیر اسالمی گیردآوري گردیید .سیپس از منیابع اسیالمی
نظیر قرآن کریم ،نه البالغه ،نه الفصاحه ،صیحیفه سیجادیه ،بحیار االنیوار ،اصیول کیافی ،مییزان
الحکمه و مجموعه احادیث رسول اکرم(ل) و ائمه معصومین علیهم السالم ،استفاده گردیید .عیالوه
بر این ،با استفاده از نمونهگیري اشباع نظري ،تعداد  48نفر از استادان بیه عنیوان آگیاهیدهنیدگان
کلیدي (صبرگان) انتخاب و با آنان مصاحبه ساصتمند انجام گرفت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mixed Method
2. Sequential Exploratory
3. Instrument Development
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در بخش دوم ،شواهد و ویژگیهاي مورد تأکید شناسایی گردید .این گام ،ستون فشیرات مراحیل
بعدي این بخش را تشکیل میدهد .سپس موارد مشابه در قالیب شیاصصهیاي اصیلی دسیتهبنیدي
گردیدند .در نهایت ،در سطحی کالنتر ،شاصص هاي مشابه بر اساس مبانی نظري مطالعیه شیده بیا
یکدیگر تلفیق و در قالیب پین مشولیه اصیلی شیامل تشیوا ،حسین صلیق ،امانیت داري ،صیردورزي،
مسؤولیتپذیري و عدالت دستهبندي گردیدند.
مرحله کممی) بر اساس ویژگیهاي بهدست آمده ،پرسشنامه طراحی شد .سپس این پرسشنامه
در اصتیار  81نفر از استادان قرار گرفت تا مشخص نمایند تا چه حد برنامهدرسی تجربیه شیده ایین
رشتهها باید ویژگیهاي یک مدیر اسالمی را در دانشجویان ایجاد کند .میانه نظرات آنان بیه عنیوان
معیار حد مطلوب درنظر گرفته شده است .نتای در جدول ( )4آمده است.
جدول :9حدّ مطلوب ویژگیهای مدیر اسالمی در برنامه درسی تجربه شده دوره کارشناسی
رشته های مدیریت (بازرگانی و صنعتی) از دیدگاه استادان
ویژگیهاي مدیر

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی

اسالمی
تشوا

میانگین

انحراف

میانه

میانگین

انحراف

میانه

8/82

حسن صلق

8/24

1/21
استاندارد
1/32

8/48

2/38

8

2/31

1/83
استاندارد
1/23

8/48
8

امانتداري

8/11

1/22

8/41

2/83

1/38

8/41

صردورزي

8/81

1/31

8/88

8/33

1/38

8/88

مسؤولیت پذیري

8/88

1/81

8/31

8/38

1/11

8/31

عدالت

8/38

1/83

8/81

8/31

1/33

8/81

آن گاه از دانشجویان صواسته شد مشخص نمایند برنامه درسیی تجربیه شیده تیا چیه حید ایین
ویژگیها را در آنان ایجاد نموده است .بنابراین با استفاده از روش کلشیمار ،تعیداد  333دانشیجوي
سال آصر دوره کارشناسی رشیتههیاي میدیریت بازرگیانی ( 18نفیر) و میدیریت صینعتی ( 82نفیر)
انتخاب شدند .روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامیل تأیییدي انجیام شید .بیار
عاملی سؤاالت هر یک از ویژگیهاي ششگانه مدیر اسالمی در جدول ( )8ارائه شده است.
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جدول  :0بار عاملی هر یک از گویههای پرسشنامه
ویژگی

تشوا

حسن صلق

امانتداري

صردورزي

گویه

بار عاملی

در عبادت صداوند فروتن است.

1/13

در سختیهایی که به او میرسد ،صبور است.

1/33

در جستوجوي کسب روزي حالل است.

1/31

شکرگذار نعمتهاي صداوند است.

1/38

از فال و رحمتی که بر او رسیده است شادمان است.

1/38

میترسد که مبادا از یاد صدا غفلت کرده باشد.

1/13

نسبت به چیزهاي ناپایدار مثل مال و مشام بی رغبت است.

1/13

شکیبایی را با علم و سخن را با عمل در میآمیزد.

1/33

همواره با دیگران با مهربانی و محبت رفتار مینماید.

1/32

نسبت به دیگران کینه و کدورتی به دل راه نمیدهد.

1/33

در سالم کردن پیششدم است.

1/33

در تعامالت صود با همکاران ،رعایت ادب و احترام مینماید.

1/34

از جدال و بحث با دیگران پرهیز میکند.

1/33

همواره با چهرهاي گشاده و صندان در محل کار صود حاضر میشود.

1/13

هرگز به واسطه مشام و موقعیت صود فخر فروشی نمیکند.

1/33

در گفتار صود صداقت دارد.

1/32

اموال و امکانات سازمان را به هدر نمیدهد.

1/31

اسرار شخصی همکاران را افشا نمیکند.

1/81

اطرافیان به راحتی به او اعتماد میکنند.

1/33

در حفظ اسرار سازمان میکوشد.

1/11

همکاران امانتهاي صود را با صیال راحت به او میسپارند.

1/18

در تصمیمگیريها از حدس و گمان دوري میگزیند.

1/13

همه ابعاد موضوع را بررسی میکند و دیدي همه جانبهگر دارد.

1/83

از ایدهآلگرایی در تصمیمات صود پرهیز مینماید.

1/83

مسایل را به صورت عمیق مورد بررسی قرار میدهد.

1/23

دوراندیش و آیندهنگر است.

1/13
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ویژگی

گویه

بار عاملی

با صاحبنظران مشورت مینماید.

1/24

وظایف صود را به بهترین شکل انجام میدهد.

1/23

اهل سهلانگاري و مسامحه کاري نیست.

1/33

از قوانین و مشررات سرپیچی نمیکند.

1/13

از انتشادات سازنده دیگران استشبال مینماید.

1/18

بدون نظارت مافو  ،وظایف صود را به صوبی انجام میدهد.

1/34

به حشو دیگران احترام میگذارد.

1/33

در همه حال رعایت اعتدال را مینماید.

1/31

آنچه براي صود نمیپسندد براي دیگران هم نمیپسندد و بالعکس.

1/83

اهل افراط و تفریط نیست.

1/33

حاصل تالش دیگران را به نام صود ارائه نمینماید.

1/38

مسؤولیت
پذیري

عدالت
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پس از تأیید روایی محتوایی ،با استفاده از روش تحلیل گویه نیز ،ضریب همبسیتگی گوییههیاي
هر یک از ویژگی ها با نمره کل آن ویژگی محاسبه گردید .پایایی ابزار نیز با اسیتفاده از روش آلفیاي
کرونباخ محاسبه شد .نتای در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول :4طيف ضرایب همبستگی سؤاالت با نمره کل ویژگی مربوطه و ضرایب آلفای کرونباخ هر
یک از ویژگیها
تشوا

حسن صلق

امانتداري

صردورزي

مسؤولیت پذیري

عدالت

طیف ضرایب

-1/33

-1/38

-1/38

-1/38

-1/31

-1/38

همبستگی

1/23

1/22

1/83

1/83

1/88

1/21

سط معنی داري

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

آلفاي کرونباخ

1/33

1/12

1/32

1/33

1/11

1/14

روشهای تجزیه و تحليل اطالعات
با هماهنگی به عمل آمده با مسؤوالن دانشیکده اقتصیاد و میدیریت و کسیب اجیازه از اسیتادان
مربوطه در کالسها حاور یافته ،پس از بیان اهداف پژوهش و ارائه توضیحات الزم ،پرسشنامیههیا
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بین دانشجویان توزیع و پس از  41دقیشه جمعآوري گردید .براي تحلیل اطالعیات از نیرمافزارهیاي
آماري  SPSS31و  LISRELاستفاده شد .بیراي پاسیخگیویی بیه سیؤاالت اول و دوم از روش T
استاندارد استفاده شد .به این صورت که وضعیت فعلی محتواي برنامیهدرسیی تجربیه شیده از نظیر
دانشجویان با میانه نظرات استادان به عنوان سط مطلوب مشایسیه گردیید .بیراي پاسیخگیویی بیه
سؤوال سوم نیز از روش تحلیل واریانس تعاملی استفاده شد.
یافتهها
بر اساس جدول( )8مشخص است که از نظیر دانشیجویان رشیته میدیریت بازرگیانی ،مییانگین
تناسب محتواي برنامه درسی تجربه شده این رشته در تمامی ویژگیهیاي میدیر اسیالمی کمتیر از
سط مطلوب است و این تفاوت در تمامی معیارها در سط  1/1113معنادار می باشد.
جدول  :2مقایسه ویژگیه ای مدیر اسالمی در برنامه درسی تجربه شده دوره کارشناسی رشته
مدیریت بازرگانی با سطح مطلوب
ویژگیهاي مدیر
اسالمی

میانگین

انحراف
استاندارد

معیار

مشدار t

تشوا

3/12

3/13

8/48

-31/8

حسن صلق

3/28

3/38

8

-38/13

امانتداري

3/32

2/48

8/41

-3/13

صردورزي

4/18

1/33

8/88

-2/18

مسؤولیت پذیري

3/13

8/33

8/31

-31/33

عدالت

3/18

4/32

8/81

-34/84

درجه
آزادي

18

سط
معناداري

1/1113

بر اساس جدول( ) 1مشخص است که از نظر دانشجویان رشته مدیریت صنعتی ،میانگین تناسب
محتواي برنامه درسی تجربه شده این رشته در تمامی ویژگییهیاي میدیر اسیالمی کمتیر از سیط
مطلوب است و این تفاوت در تمامی معیارها در سط  1/1113معنادار می باشد.
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جدول  :6مقایسه ویژگیهای مدیر اسالمی در برنامه درسی تجربه شده دوره کارشناسی رشته
مدیریت صنعتی با سطح مطلوب
ویژگیهاي مدیر

انحراف

معیار

مشدار t

تشوا

3/13

2/23

8/48

-31/88

حسن صلق

3/33

3/32

8

-3/11

امانتداري

3/18

8/33

8/41

-3/23

صردورزي

4/13

1/13

8/88

-3/83

مسؤولیت پذیري

3/13

8/31

8/31

-1/21

عدالت

3/13

2/33

8/81

-8/88

اسالمی

میانگین

استاندارد

درجه

سط

آزادي

معناداري

82

1/1113

براساس جدول( )3مشخص است که بیش ترین میانگین تناسب محتیواي برنامیهدرسیی تجربیه
شده مربوط به رشته مدیریت بازرگانی ( )4/18در ویژگی «صردورزي» و کمترین مییانگین تناسیب
محتواي برنامهدرسی تجربه شده نیز مربوط به همین رشته ( )3/18در ویژگی «عدالت» بوده اسیت،
اما تفاوت معناداري بین تناسب محتواي برنامهدرسی تجربه شده دوره کارشناسی ایین دو رشیته بیا
ویژگیهاي مدیر اسالمی وجود ندارد.
جدول  : 7مقایسه ميزان تناسب محتوای برنامه درسی تجربه شده دوره کارشناسی رشتههای
مدیریت (بازرگانی و صنعتی)
مدیریت بازرگانی
ویژگیهاي مدیر اسالمی

مدیریت صنعتی

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

تشوا

3/12

3/13

3/13

2/23

حسن صلق

3/28

3/38

3/33

3/32

امانتداري

3/32

2/48

3/18

8/33

صردورزي

4/18

1/33

4/13

1/13

مسؤولیت پذیري

3/13

8/33

3/13

8/31

عدالت

3/18

4/32

3/13

2/33

مشدار F

درجه
آزادي

سط
معناداري

8
38/13

و
333

1/213
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بحث و نتيجهگيری
هدف کلی از انجیام ایین پیژوهش ارزییابی تناسیب محتیواي برنامیه درسیی تجربیه شیده دوره
کارشناسی رشتههاي مدیریت (بازرگانی و صنعتی) با ویژگیهاي مدیر اسالمی بود .بدین منظیور بیا
شیوه ي استشرایی ابتدا ویژگی هاي مدیر اسالمی از طریق سندکاوي و مصاحبه بیا آگیاهیدهنیدگان
کلیدي شامل تشوا ،حسن صلق ،امانتداري ،صردورزي ،مسؤولیتپذیري و عدالت کشف گردید .آنچه
که به طور کلی از مجموع اطالعات تحلیل شده میتوان بییان کیرد آن اسیت کیه دانیش میدیریت
اسالمر ،دانشر است که از حیث منابع و ابزار معرفتر ،از وسعت بیشترى نسبت بیه علیم میدیریت
برصوردار است و درنتیجه ،یافتههاى چنین دانشر ،بسیار گستردهتر و متنوعتیر از یافتیههیاى علیم
تجربرِ مدیریت صواهد بود .شعاع چنین یافتههایر از حوزه حس و صیال فراتیر رفتیه و بیا الهیام از
معارف شهودى و قلبر به حشایق عینر و ابدى راه مریابد .دانشر که افیزون بیر اسیتفاده از عناصیر
فیزیکر و حسر در تبیین پدیدههاى مادى ،از مفاهیم متافیزیکر نیز در افشر برتر میدد میرجویید،
به مراتب توان پیش بینیر و هیدایت در رسیاندن سیازمان بیه اهیداف صیود دارد (گیایینی.)3833 ،
شیوههاي مدیریت و رهبري تابعی از ارزشهاي حاکم بر بافت سازنده یک جامعه یا تمدن میباشید.
از همین رو چگونگی ماهیت عناصر تشکیل دهنده در جامعه ،صیود شییوهي صاصیی از میدیریت را
اقتاا مینماید .با توجه به لزوم حاکمیت ارزشهاي االهی در سیازمانهیاي اسیالمی الزم اسیت تیا
شیوه صال مدیریت اسالمی نیز در آنها اجرا گردد تا به موفشیتهاي منحصر به فرد صود که همانا
تعالی انسانی می باشد ،دست یابند .آنچه در بحث مدیریت اسالمی مطرح است حاکمیت ارزشهیاي
اسالمی و معیارهاي االهی بر مدیریت در کنار بهیرهمنیدي از چیارچوبهیا و سیاصتارهاي علمیی و
مدیریتی میباشد ،یعنی اگر علم میدیریت بیراي دادههیاي صیود از احکیام ،راهکارهیا و ارزشهیاي
اسالمی بهره مند گردد ،به موفشیت حشیشی صود دست صواهد یافت .در واقع به نظر میرسد مدیریت
اسالمی بر مبناي ارزشهاي االهی اسالم ،زمینه هاي تعالی و شکوفایی انسان را فراهم میآورد .ایین
امر چه در سط جامعه (مدیریت و رهبري در جامعه اسالمی) و چه در سط سیازمان (میدیریت و
رهبري سازمانی) مصدا دارد که نمونه آن در تغییر نوع نگاه به انسانها در سازمان ،از نگیاه منیابع
به انسان در کنار دیگر منابع سازمانی ،به نگاه سرمایه ارزشمندي که با پرورش آن زمینه صالقییت و
نوآوري در سازمان فراهم صواهد شد (توالیی .)3833 ،پیامبر اسالم(ل) در حدیثی مدیر را نیازمند
سه ویژگی میداند -3 :تشوا ،که او را به صدا متصل نماید و از موجهاي شیطانی برصاسته از هواهیاي
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نفسانی دور نماید -4 .سعه ي صدر کیه زمینیه ي ظرفییت روحیی و روانیی او را ارتشیا بخشید .و -8
مهارت هاي ارتباطی که بتواند همکارانش را همچون پدري مهربان در زیر چتر محبت صیویش قیرار
دهد.
بر این اساس ،مطابق با ویژگیهاي به دست آمده ،میتوان سه ویژگی کلی را در میدیران یافیت:
اصال فردي مدیر که از آن جمله میتوان به امانتداري ،حسن صلق ،فروبردن صشم ،عشق به کیار،
صبر ،کنترل نفس و  ...اشاره کرد -4 .اصال اجتماعی مدیر که در این عنوان بیه میوارد زییر اشیاره
میشود :پرهیز از استبداد ،ساده زیستی و عدم رفاه طلبی ،مبارزه با فرهن

تملق ،مدارا و قاطعییت،

مشورت و  . ...این صفات و ویژگیها مربوط به روابط بین فرد و جامعهاي اسیت کیه بیا آن سیروکار
دارد -8 .اصال دینی مدیر که شامل ایثار ،تشوا ،ایمان به صدا ،اصالل و  ...میباشد .اصیال یکیی از
مهمترین ویژگیهاي مدیران اسالمی است و مدیران با صفات اصالقی اسالم میتوانند سازمان تحیت
فرماندهی صود را به سمت تعالی و پیشرفت به حرکت درآورند و در ضمن محییط را بیراي پیرورش
مدیران با همان دیدگاه و اندیشه مهیا نماینید .بیدین ترتییب اصیال اسیالمی در مییان افیراد ییک
سازمان نهادینه میشود و این افراد که صود قسمتی از جامعه را تشکیل میدهند به عنیوان عوامیل
تروی دهنده معیارهاي اصالقی اسالم در جامعه مطرح میشوند.
انتظار می رود که برنامه درسی ویژگی حسن صلق و راستگیویی را در دانشیجویان رشیتههیاي
مدیریت پرورش دهد زیرا با کسب این ویژگی ،مدیر سعر صواهد نمود روحیه کارمنیدانش را تعیالر
ببخشد ،از هر فرصتر استفاده مینماید تا معنویات کارمندان و همکارانش را تشویت نماید ،راستر و
درستر را در محیط تحت نفوذ صود حاکم گرداند و اگر کارمندي اشتباه کرد اشتباهش را با احترام
تصحی نماید.
همچنین از جمله ویژگیهایی که انتظار مییرود برنامیه درسیی رشیتههیاي میدیریت در فیارغ
التحصیالن ایجاد نماید ،روحیه ي عدالت پروري است .عدل و احسیان ارزشهیاى حیاکم بیر روابیط
اجتماعراند .این ارزش ها باید در مدیریت بیه کیار گرفتیه شیود .از جملیه مصیادیق عیدل میدیر در
رابطهي وي با حوزه مدیریتش ،این است که همهي کارمندان صود را بیا ییک چشیم بنگیرد و بیین
آنها تبعیض قایل نشود .در محدودهي کار مدیر ،نباید روابط بر ضوابط حاکم باشد .مدیریتر که در
آن عدل و احسان رعایت شود مورد تأیید اسالم است .دادگري میان زیردستان عدالت و دادگري در
میان زیردستان از ویژگیهایی است که میتواند تکمیل کنندهي امانت و تعهید میدیر باشید .قلمیرو
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مدیریت مجموعه اي است که باید بر آن توازن حکومت کند و هر کسی به حق شایسته صود برسید،
در حالی که تبعیض و ظلم مایهي از هم پاشیدگی مجموعه است کیه در نتیجیه دود آن بیه چشیم
مدیر و صاحبان مدیریت میرود .گاهی گفته میشود مدیر باید به همه به یک نظر بنگرد و در میان
آنان مساوات برقرار کند ولی تعبیر بهتر این است که گفته شیود میدیر بایید عیدالت را مییان همیه
برقرار کند ،چه بسا مساوات بر صالف دادگري باشد .اما از دیگر ویژگیهاي میورد نظیر بیراي میدیر
اسالمی مورد نظر صاحب نظران ،صردورزي بود .امام علی(ع) روي علم و توانایی میدیر و تخصیص او
تکیه مینمایند و میفرمایند« :سزاوارترین افراد بیراي اداره کشیور ،توانیاترین و دانیاترین آنهیا بیه
احکام صداوند در مسایل مربوط به حکومت است» .در این روایت همین طور که مالحظه میشود بر
هر دو ویژگی تکیه شده است :علم و توانایی و مشصود از دومی توانایی روحی و جسمی است و نباید
در تفسیر آن به توانایی روحی اکتفا کرد .همانگونه که در مثل بیان شده است :عشل سیالم در بیدن
سالم است .پیامبر اسالم(ل) در برصی از سخنان صود بر علم مدیر تکیه میینماینید ،فرمیانروایی را
نوعی مدیریت تلشی نموده ،چنین میفرمایند « :هر گیاه حیاکم بیزرگ فیردي را بیه عنیوان میدیر و
کارگزار انتخاب کند ،در حالی که میداند در جامعهي اسالمی شایستهتر از او و آگاهتر از او به کتاب
صدا و سنت رسول هست ،او به صدا و رسول او و تمام مسلمانان صیانت ورزیده است».
اما در مرحله کممی ،بر اساس نتای تحلیل ،مشخص شد که از نظر دانشجویان ،میانگین تناسیب
محتواي برنامه درسی تجربه شده دورهي کارشناسی رشتههاي مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی،
در تمامی ویژگیها کمتر از سط مطلو ب مورد نظر اسیتادان بیود .شیاید بتیوان ایین نتیجیه را بیه
کاستیهاي برنامه درسی و مهارتهاي برنامه ریزي شده در آموزش مدیریت مرتبط دانست .یکیی از
ویژگی هاي برنامه درسی ارزشمند ،مفید بودن آن اسیت .محتیواي برنامیههیاي درسیی بایسیتی بیه
دانشجویان در حل مسایل زندگی کمک نمایند .ارزشیابی محتواي برنامههاي درسیی پیرامیون ایین
مالک با یک سؤال محوري روبهرو می باشند ،و این سؤال این است که آیا دانشجویان آنچه را که در
نظام آموزش عالی فرا گرفتهاند ،می توانند در ارتباط با جامعه و مسایل و مشکالت فردي و اجتماعی
بهکار گیرند یا نه؟ دانشجویان رشته هاي مدیریت انتظار دارند برنامه درسی رشته تحصیلیشیان بیر
اساس دو معیار مفید و سودمند عملی باشد:
معیارهاي درونی :3در این حوزه چهار زمینه مرسوم برنامه درسی مشتمل بیر اهیداف و مشاصید،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Internal Criteria
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محتوا ،روش ،ارزیابی و مدیریت برنامه درسی این رشیتههیا میورد توجیه دانشیجویان قیرار دارد .در
معیارهاي درونی ،دانشجویان انتظار دارند که برنامه درسی ارائه شده داراي کیفییت ذاتیی ،کیارآیی،
سودمندي و تأثیر باشد.
معیارهاي بیرونی :3مانند استانداردهاي سودمندي ،استانداردهاي امکانپذیر بودن ،مناسب بودن
و صحت در ارتباط هستند (کاظمی .)3838 ،ارنشتاین و هالکینز ( )3832نیز ارزشیابی ییک برنامیه
درسی را با استفاده از دو مالک قابل بررسی میدانند )9 :بعد فردی؛ در بعد فیردي ایین میالک بیه
مشوله ي صودکفایی یادگیرنده اشاره دارد .این مالک یعنی کمک به فراگییر بیراي دسیت ییافتن بیه
حداکثر صودکفایی مورد حمایت بسیاري از انسانگرایان ،رادیکالها و بازسازيگرایان نیز قرار گرفته
است و به آن به عنوانوسیله اي که دانش آموزان مییتواننید از طرییق آن توانیایی صیود را تحشیق
بخشند و هویت صود را شفاف کنند ،نگریسته میشود )9 .بعد اجتماعی؛ در این بعد ارزشییابی بیا
استفاده از نظرات جامعه و به ویژه نظیرات گیردآوري شیده از کارفرماییان در بخیشهیاي صینعت،
صدمات و تجارت قابل انجام است .زمانی می توان اذعان کیرد کیه محتیواي برنامیههیاي درسیی در
آموزش عالی قابل قبول هستند که ذي نفعیان یادشیده از صیدمات وکارهیاي دانشیجویان احسیاس
رضایت و اطمینان داشته باشند .نتای تحلیل نشان داده است که از دیدگاه دانشجویان ،برنامههیاي
درسی رشته هاي مدیریت نتوانسته نیه در بعید فیردي و نیه از بعید اجتمیاعی نگیرش مثبتیی را در
دانشجویان ایجاد نماید.
به نظر می رسد ضرورت در بازنگري برنامه و مفاد درسی رشتههاي مدیریت امري اجتنابناپیذیر
باشد .وجود کاستیها و ضعفها در زمینهي اهداف برنامهدرسی فعلی و نیازسنجی دقیق بیر مبنیاي
نیازهاي روز جامعه اسالمی به مدیران اسالمی براي ارائه یک برنامه آتی ،از اهیداف چنیین بیازنگري
صواهد بود .بدون تردید توجه جدي به مطالعه و تحشیق در زمینیهي برنامیهرییزي درسیی نیوین در
حوزه تربیت مدیران اسالمی ،توسعه توانمندي دست اندرکاران برنامهریزي آموزشی و نیز بیازنگري
نظام آموزشی در حوزه مدیریت مبتنی بر آموزههاي اسالمی در راسیتاي ارتشیاي کیفیی آمیوزش از
ضروریات صواهد بود .مدیریت در نظام اسالمی مبتنی بر جهان بینی االهی اسیت و ریشیه در نظیام
ارزشی اسالم دارد .بنابراین براي تحشق اهداف و آرمانهاي صود در چارچوب موازین اسیالم حرکیت
میکند از این رو در ترسیم وظایف سازمانی مدیر و اصالقیات مدیر مسلمان ایین مهیم نییز در نظیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گرفته شده است .از طرفی رسالت مدیر مسلمان ،قراردادن سازمان در مسیر هدایت و فالح و نیل به
سعادت است .مدیر در مکتب اسالم تنها به میزان اثربخشیی و افیزایش کیارایی و در نهاییت تحشیق
شاصصهاي بهرهوري سازمان نمیاندیشد و براي دستیابی به اهداف عشالیی سازمان به هر وسیلهاي
متوسل نخواهد شد ،از این رو شاصصهاي موفشیت در الگوي ترسیم شده براي یک میدیر مسیلمان
فراتر از وظایف عمومی مدیریتهاي دیگر مکاتب است.
بازنگري برنامهدرسی رشتههاي تحصیلی و روزآمد کردن آنها همواره مورد توجه بوده اسیت .از
زمان انشالب صنعتی و ظهور علم مدیریت تاکنون ،نظریههیاي فراوانیی در زمینیهي میدیریت اراییه
گردیده است که هیچ یک ،نتوانسته بهطور جامع پاسخگوي تمامی نیازهاي بشري باشد .علیت ایین
امر را میتوان در عدم توجه آنها به جنبههاي معنوي زندگی انسان دانست و این وظیفیهي صطییر
را ،تنها مدیریت اسالمی ،با استناد بر کتاب آسمانی قرآن ،از عهدهاش بر صواهد آمد .از سوي دیگیر،
انطبا برنامههاي درسی و آموزشی دانشگاهها و مراکز آمیوزش عیالی کشیور بیا اهیداف و نیازهیاي
جامعه و گرایش بیشتر به علوم و فلسفه اسیالمی را مییتیوان از عوامیل اصیلی و مهیم پیشیرفت و
توسعه کشور دانست .الزمه عهدهدار شدن چنین مسیؤولیتی تیالش بیه منظیور شیناصت مشیکالت
برنامه ریزي ،تدوین برنامهها و ارزشیابی آنها ،شناصت نشیاط قیوت و ضیعف برنامیههیا و در نهاییت
اصالح و بهبود برنامهدرسی است.
همچنین مشخص گردید بیش ترین میانگین تناسب محتواي برنامه درسی تجربه شده مربوط به
رشته مدیریت بازرگانی در ویژگی «صردورزي» و کمترین میانگین تناسیب نییز مربیوط بیه همیین
رشته در ویژگی «عدالت» بوده است ،اما تفاوت معنا داري بین تناسب محتواي برنامهدرسیی تجربیه
شده دوره کارشناسی این دو رشته با ویژگیهاي مدیر اسالمی وجود ندارد .بهنظیر مییرسید کیه در
برنامهدرسی موجود رشتههاي مدیریت صنعتی و بازرگانی ،فرصتهاي یادگیري و تجیارب مناسیبی
که باید به ایجاد تغییر مطلوب در دانش ،مهارت و نگرش فراگیران منجر شود ،بیهصیوبی طراحیی و
اجرا نشده است .ارزشیابی کارآمد برنامههیاي درسیی شیامل فرآینید گیردآوري ،تفسییر و قایاوت
روشمند درباره دادهها و اطالعات مرتبط با برنامه درسی میتواند منجر به شناصت نشیاط ضیعف در
منطق ،هدف ،محتوا ،مدیریت و شیوههاي ارزیابی برنامه هاي درسی موجود و در نهایت برنامهرییزي
براي رفع این مشکالت گردد .اگر به محتواي امر و نهیها که در اسالم آمده پیبرده شود ،به وضیوح
مشخص است که نه تنها این امر و نهیها براي مدیریت جامعه اسالمی امري اجتناب ناپیذیر اسیت،
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بلکه براي تمامی جوامع انسانی و کشورها مورد نیاز حتمی است .چرا که درستکار بیودن ،وفیاي بیه
عهد داشتن ،سعه صدر داشتن ،عدالت داشتن و نظایر آن ،زمان و مکان نمیشناسد .حتی امروزه در
جوامع غربی به جهت صأل اصول انسانی و اصالقیی ،بیراي ادارهي میؤثر میدیران و کارکنیان و بهتیر
پاسخگو بودن سیستم هاي موجود ،به امر اصال و رفتار انسانی میدیران توجیه زییادي مییکننید و
سعی دارند در کارگاههاي آموزشی ،آنان را با مسؤولیتهاي اصالقیی و اجتمیاعی آشینا کننید .ایین
موارد جزو کوچکی است که این جوامع از طریق تجربه در حیال درک واقعییات و مسیایل پیچییده
انسانی هستند .آنچه را که اسالم توصیه می کند جز براي رشد ،بالندگی و کمال بشر و افراد جامعیه
نیست ،البته در صورتی که به آن «عمل» شود .بنابراین بر اساس نتای به دست آمده ،براي تناسیب
هر چه بیشتر برنامههاي درسی با آموزههاي مدیریت اسالمی و در نهایت تربیت مدیران بیا رویکیرد
اسالمی ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 -3تشییکیل کمیتییه برنامییه درسییی متشییکل از متخصصییان برنامییهدرسییی ،طراحییان آموزشییی،
متخصصان سنجش و اندازهگیري و صاحب نظران حوزه به وییژه در زمینیهي میدیریت اسیالمی بیه
منظور تدوین برنامهدرسی متناسب با ویژگیهاي مدیر اسالمی،
 -4بررسی ویژگیهاي شخصیتی داوطلبیان ورود بیه رشیتههیاي میدیریت قبیل از پیذیرش در
دانشگاه،
 -8ارائه آموزشهاي مهارتهاي شناصتی مدیریت به دانشجویان این رشتهها،
 -2دعوت از مدیران اسالمی موفق در زمینهي فعالیتهاي صود و انتشال تجارب میدیریتی آنیان
به دانشجویان.
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83

شمارهیاول،بهاروتابستان3131
دورهیچهارم ،
پژوهشهاي برنامهي درسی ،

 .1اصول کافی .مترجم :هاشم رسولی و جواد مصطفوي .تهران :الوفا.
 .3توالئی ،روح اهلل ( .)3831الگویی براي شناصت مدیریت اسالمی .دو ماهنامه توسوعه انسوانی
پليس.31-88 :)2( 33 ،
 .3جوادي آملی ،مرتای ( .) 3833نحیوه سیاسیت گیذاري و تصیمیم گییري در میدیریت اسیالمی.
فصلنامه مدیریت دولتی.31 -3 :33 ،
 .3چاوشی ،سید کاظم ( .)3833بررسی رویکردهاي نظري به مدیریت اسالمی .فصلنامه تخصصی
پژوهش های ميان رشتهای قرآنی.88 -28 :)3( 4 ،
 .31دشتی ،محمد ( .)3831الگوهای رفتاری امام علی (ع) :امام علی(ع) و اخوال اسوالمی.
تهران :میراث ماندگار.
 .33راصد ،سعید؛ رماانی ،فاطمه و رحیمیی ،علیرضیا ( .)3834ارزشويابی خوال در تعلوي و
تربيت دینی بصيرت گيرا .تهران :انتشارات نهن .
 .34فتحی واجارگاه ،کورش و شفیعی ،ناهید ( .)3831ارزشیابی کیفییت برنامیه درسیی دانشیگاهی
(مورد برنامه درسی آموزش بزرگساالن) .فصلنامه مطالعات برنامه درسی.41 -3 :)3( 8 ،
 .38فروزنده دهکردي ،لطف اهلل و اله ،مالئی ( .)3833بررسی نظام ارزشی در میدیریت اسیالمی و
دیگر مکاتب .راهبرد سال.333 -311 :33 ،

 .32فلسفی ،محمد تشی ( .)3833شرح و تفسير دعای مکارم االخال (از صحيفه سوجادیه).
تهران :نشر سازمان تبلیغات اسالمی.
 .38فیض االسالم اصفهانی ،سید علی نشی و موحدین ،صدیجه ( .)3833بنوادر البحوار :خالصوه
بيست و پنج مجلد کتاب بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار در بواب عقول،
عل  ،جهل ،توحيد ،عدل و معاد .تهران :فیض االسالم.
 .31قورچیان ،نادرقلی؛ آراسته ،حمیدرضا و جعفري ،پریوش ( .)3838دایوره المعوارف آمووزش
عالی .تهران :بنیاد دانشنامه نگاري ایران.
 .33کاظمی ،صدیجه ( .)3838مدیریت با تکیه بر معنویت .تدبير.31 -33 :323 ،
 .33گائینی ،ابوالفال ( .)3834پیش فرضهاي معرفت شناسی در مدیریت اسالمی .فصلنامه حوزه
و دانشگاه.313 -13 :3 ،

83

... ارزیابی تناسب محتواي برنامه درسی تجربه شده دوره کارشناسی

. دارالکتب االسالمیه: تهران. بحاراالنوار.)3833(  محمد باقر، مجلسی.33
. موسسه امام صمینی: تهران. پيش نياز مدیریت اسالمی.)3831(  محمدتشی، مصباح یزدي.41
. نسل جوان: تهران. مدیریت و فرماندهی در اسالم.)3833(  ناصر، مکارم شیرازي.43
 راهبردهوای. ارزشییابی برنامیه درسیی در آمیوزش عیالی.)3833(  محسین، مومنی مهموئی.44
.311-38 :)4( 4 ،آموزش
. مؤلف: تهران. اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن.)3838(  ولیاهلل، نشیپورفر.48
 انگليسی.ب
1. Abbasi, A. S., Kashif, U. R., & Amna, B. (2010). Islamic
Management Model. African Journal of Business Management. 4
(9), 1873-1882.
2. Azni Ahmad, F. (2012). Philosophical Underpinnings of Islamic
Management Method: Worldview, Epistemology and Ontology.
International Journal of Humanities and Social Science. 2 (20),
150- 161.
3. Desbrow, B., Leveritt, M., Palmer, M., & Hughes, R. (2014).
Evaluation of a curriculum initiative designed to enhance the research
training of dietetics graduates. Nutrition & Dietetics Journal. 71 (1),
57- 63.
4. Graf, H., Abler, B., Weydt, P., Kammer, T., &. Plener, P. L. (2014).
Development, Implementation, and Evaluation of a Movie-Based
Curriculum to Teach Psychopathology. Teaching and Learning in
Medicine: An International Journal. 26 (1), 86- 89.
5. Lee, H., Contento, I. R., & Koch, P. (2013). Using a Systematic
Conceptual Model for a Process Evaluation of a Middle School
Obesity Risk-Reduction Nutrition Curriculum Intervention: Choice,
Control & Change, Journal of Nutrititon Education and behavior.
45 (2), 126- 136.
6. Lucas, R., Choudhri, T., Roche, C., Ranniger, C., & Greenberg, L.
(2014). Developing a Curriculum for Emergency Medicine Residency
Orientation Programs. The Journal of Emergency Medicine. 46 (5),
701- 705.

3131بهاروتابستان،شمارهیاول
 ،دورهیچهارم
 ،پژوهشهاي برنامهي درسی

11

7. Mohiuddin, G. (2012). Model of Islamic Management Alternative: A
Study on Some Selected Islamic Banks of Asian Countries. European
Journal of Business and Management. 4 (16), 58- 80.
8. Omer Salem, Z., & Syed Agil, S. O. (2012). The Effects of Islamic
Management Ethics on Organizational Commitment of Employees in
Libyan Public Banks. Australian Journal of Basic and Applied
Sciences. 6 (7), 260-270.
9. Sanchez, S., & Ross, J. S. (2012). Hospice and Palliative Medicine:
Curriculum Evaluation and Learner Assessment in Medical Education.
Journal of Palliative Medicine. 15 (1), 116-122.
10. Tudiver, F., Click, I. A., Ward, P., & Basden, A. (2013). Evaluation
of a Quality Improvement Curriculum for Family Medicine Residents.
Family Medicine Journal. 45 (1), 19- 25.
11. Zhao, C., Zhao, Y., Tan, X., et al. (2012). Course Evaluation Method
Based on Analytic Hierarchy Process, Future Communication,
Computing, Control and Management. 142, 275- 283.

