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 یها رشته یدوره کارشناس شده  ی تجربهبرنامه درس یمحتوا ارزیابی تناسب

 یاسالم ریمد های ویژگیبا  )بازرگانی و صنعتی( تیریمد

 

 دکتر رحمت اله مرزوقی دکتر مهدی محمدی

 هادی رحمانی رضا ناصری جهرمی
 

  چکيده

 یکارشناسو  شوده دوره   تجربوه  یبرناموه درسو   یتناسب محتووا  یابیپژوهش، ارز نیاز انجام ا یهدف کل

های ترکيبی،  این پژوهش، جزء طرحبود.  یاسالم ریمد یها یژگیبا و ی(و صنعت یبازرگان) تیریمد یها رشته

سال  انیدانشجو ی استادان و تمامیتمام شاملجامعه آماری از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بود. 

 -19 یليدر سال تحص ،رازياه شدانشگ یصنعتمدیریت و  یبازرگان تیریمد یها رشته یآخر مقطع کارشناس

از اسوتادان بوه    نفور  92، تعداد یاشباع نظر گيری روش نمونهبا استفاده از در مرحله کيفی؛ است.  بوده 19

هوای   با آنوان، ویژگوی   مند ساخت مصاحبه پس از انجامانتخاب و  ی )خبرگان(ديدهندگان کل یآگاه عنوان

 یادشدهنفر از استادان  03 اريدر اخت در مرحله کمّی؛ ابتدا این معيارها .مدیر اسالمی مورد تأیيد قرار گرفت

هوای مودیر    ویژگوی  دیو با دو رشوته  نیا ی تجربه شدهتا چه حد برنامه درس نمایندمشخص  کهقرار گرفت 

با سپس  نظرات آنان به عنوان سطح مطلوب درنظر گرفته شد. انهي. مندینما جادیا انیرا در دانشجو اسالمی

نامه بين آنان  و پرسش به عنوان نمونه انتخاب شدند از دانشجویان نفر 991تعداد  ،فاده از روش کل شماراست

  ی گوروه هوا  در رشوته  ی تجربوه شوده  برنامه درس یتناسب محتواميزان نشان داد که  جینتاتوزیع گردید. 

مشوخص   نيت. همچنو اسو سطح مطلوب مورد نظر اسوتادان  کمتر از  های مدیر اسالمی، با ویژگی تیریمد

 های مدیر اسوالمی  ی این گروه با ویژگیها رشته ی ی تجربه شدهبرنامه درس یتناسب محتوا نيب گردید که

 وجود ندارد. یداراتفاوت معن
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درسی تجربه شده، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، دانشگاه شییراز،   برنامه ،ارزیابی :ها ه واژ کليد

 ی.اسالم ریمد

 

 مقدمه

باشید بیه    یمتک یموجود صنعت يهاتیظرف ای یعیکه به منابع طب از آن شیکشور پ کی يبرتر

در حیال   يو کشورها شرفتهیپ يدارد. در غالب کشورها یآن کشور بستگ ینظام آموزش عال ییایپو

 انیهیا و دانشیگاه   دانشیگاه  ي بر عهیده  یملّ ي اهداف توسعه يها يازمندیتوسعه حل مسایل و رفع ن

هاسیت.   هیا و دولیت   میورد توجیه صیال ملیت     ،يدیی کل يهمواره به عنوان نهاد یعالآموزش . است

 ،شیود  یمی  ختیه یهیا ر  هر کشور در دانشیگاه  یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،يتوسعه اقتصاد ي شالوده

را بیر   یاتیی کشیور نشیش ح   کیی توسعه  ندآیهستند که در فر یپر ارزش يها نهادها دانشگاه نیبنابرا

 میبه عنوان قلب نظام تعلی  یدرس يها برنامه انیم نی(. در ا3838و همکاران،  نایعهده دارند )قورچ

از  یکی یبیه   یدرسی  يزیی ر برنامیه  بیی ترت نیو بید  گییرد  میی قرار  شیاز پ شیمورد توجه ب تیو ترب

در  یدرسی  برنامه گردیده است.مبدل  تیو ترب میتعل زیگبران حال بحث نیو در ع یتخصص يها حوزه

 نییی تع اریو بس يدیمؤسسات نشش کل نیشکست ا ای قیدر توف ،یمؤسسات آموزش عالها و  دانشگاه

و  شیرفت یپ زانیی م يتمام نما ي نهیآ ی،درس يها تر، برنامه به عبارت روشن نمایند، می فایا يا کننده

 ،یعیواجارگاه و شیف  ی)فتح استجامعه  رییدر حال تغ يارهایها به ن دانشگاه ییگو از پاسخ یانعکاس

3831  .) 

نظیران در میورد چهیار     اکثیر صیاحب   باًیتشر. است ریتا نه عنصر متغ کیاز  یبرنامه درس عناصر

و  4؛ گیراف 4132و همکیاران،   3)لوکیاس  اتفیا  نظیر دارنید    ی،ابیعنصر هدف، محتوا، اجیرا و ارزشی  

اسیت.   یابیارزشی  یدرسی  از عناصیر مهیم برنامیه    یکی (.4138و همکاران،  8؛ تودیور4132همکاران، 

 ویژه به یانسان تیالفع چیاز آن جهت است که ه یدرس يزیر در برنامه یابیارزش تیو اهم تیحساس

و  یفی یک یوانند فارغ از بررسی ت یهستند نم یو ظرافت صاص یدگیچیپ يکه دارا يآن دسته از امور

 تپژوهش جهی  يبرا يندیفرآ یدرس برنامه یابی(. ارزش3833 ،یمهموئ یمنؤبهبود مستمر باشند )م

و رفتیار   يریادگیی باشد که بیر   یم یآموزش يها و روش ییاجرا يها هیرو ،یدرس برنامه تیبهبود ماه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lucas       2. Graf      3. Tudiver 
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 (.4132؛ لوکاس و همکاران، 4138و همکاران،  4؛ ژائو4134، 3)سانچز و راس گذارد یاثر م رانیفراگ

را میورد قایاوت قیرار    ها و نواقص درک شده  کنند سپس ارزش یم فیرا توص یابتدا مفهوم ابانیارز

آن  یدرسی  برنامیه  یابیهدف از ارزش (.4138و همکاران،  ؛ تودیور4132)گراف و همکاران،  دهند یم

هیا   بیه قایاوت دربیاره هیدف     ازهیا، یسینجش ن  قیی برنامه از طر يو اجرا نیتدو ندیاست که در فرآ

میتصیم  يامه را برابرن ي دهنده لیتشک ياجزا ریو سپس امکان قااوت منصفانه درباره سا رداصتپ

از  یکی ی (.4138، 2؛ لیی، کیانتنتو و کیو   4132و همکیاران،   8)دسبرو جهت بهبود فراهم آورد يریگ

 آموصتگیان  ، تربیت دانشتیریمدگروه  هاي رشته یکارشناس  دوره یدرس اهداف مورد انتظار از برنامه

  اسالمی است.هاي مدیر اسالمی و به عبارت دیگر، پرورش مدیران  ر اساس ویژگیب

 کارگزاران و مدیران بودن الشرایط جامع و شایستگی دارد، اساسی نشش جامعه سعادت در آنچه

 سیازمانی  هیاي  مأمورییت  و اهیداف  به رسیدن در سازمان موفشیت نیز ها سازمان در ت.اس جامعه آن

 و توجیه  سیزاوار ، اصیل   مدیران و کارگزاران انتخاب بنابراین است، الیق و کاردان مدیرانی به منوط

 میدیر، بایید   ییک اسیالم، جهیت اصیلر حرکیت      دگاهیی د از(. 3838پورفر،  ت )نشیاس فراوان بررسی

اى هسیتند. وقتیر   لهیها مشیدممر، نسیبر و وسی    ارزش ریسا .باشدتر، تشوا  ساده ریصداپرستر و به تعب

ارزش را فشیط بیازده اقتصیادى     دیبه مسایل اجتماعر وجود داشته باشد، نبا ی نسبتدگاهید نیچن

صداپرسیتر باشید    ریتر وقتر مطلوب است کیه در مسی   تر و محصول بیش تر دانست. سود بیش بیش

ا نْ رَآهُ  طْغیر یَاِنَّ االِنْسَیان  ل  » سیت یشود، ارزش ندارد و در اسیالم مطلیوب ن   انیولر اگر موجب طغ

متفیاوت از   ي هویبیه اسیالم بیه شی     بند ياپ ریمد پس .(3833 ،یو مالئ ي)فروزنده دهکرد« یاسْت غْن

اسیت کیه    يریمید  ،اسیالمر  ری(. مد4134 ل،یعش دی)عمر سالم و س دینما یعمل م بنديرپایغ ریمد

دهیر نظیام    هیا بیا جهیت    ول و متیأثر از ارزش ؤهاى مس مجموعه را به صورت انسان کیتمامر افراد 

سخن مدیر اسالمی، هم براي صدا کیار   گریبه د .(4134 ن،یالد ی)مح ردیگ یارزشر اسالم در نظر م

 (. 3834 ،ینیکند و هم صلق را به سوي او رهنمون می سازد)گائ می

  ي هگسترد  و تشکیالت  امور سازماندانند که  فردي می  را میاز محششان، مدیر اسال گرید یگروه

ابعیاد    ي هکلیی   ر نظیر گیرفتن  و با د  اسالم  مشدس  شرع  ها و موازین ارزش  به  با توجهرا   انسانی  نیروي

و همکیاران،   ی)عباسی  اداره نمایید   بشري  و جوامع  انسان  ، نظامی ، سیاسی ، اقتصادي ، اجتماعی فردي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sanchez & Ross     2. Zhao      3. Desbrow 

4. Lee, Contento & Koch 
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 ییروهیا یها و ننهیهز یاسالم ری( معتشد است که مد4134) نیالد ی(. مح4134احمد،  ی؛ ازن4131

و رشید   یفرهنگی  يدر راه ارتشیا را شیود   یاطالعات می  یصرف کنترل و بازرس گرید هاي نظامکه در 

 لیسه برداشت قا یاسالم ریمد يبرا يزدیاهلل مصباح  یت. حارت آردیگ یکارکنان به کار م يمعنو

اسیت   ییها نشان دادن صصلت ،یامت اسالم خیمسلمان در طول تار رانیمد وهیش یباشند؛ بررس یم

)قیرآن و   یدر منابع اسالم یاسالم ریمد ايه ویژگی یکه از مسلمان بودن آنان نشأت گرفته و بررس

صصوصییات ییک   آنچیه در بحیث   ی. معصوم)ع( به عنوان سنت عمل رانیمد رهیسنت( و توجه به س

وي، ضیمن   در االهیی  يارهیا یو مع یاسیالم  يهیا  مطیرح اسیت حیاکم بیودن ارزش     یاسیالم  مدیر

صیود   يها داده در ریاگر مد یعنیباشد،  یم یتیریو مد یعلم يها و ساصتارها از چارچوب يمند بهره

بیه  . افیت یدست صواهید   یشیحش تیمند گردد، به موفش بهره یاسالم يها از احکام، راهکارها و ارزش

(. 3831 ،یآورد )تیوالئ  یانسیان را فیراهم می    یتعیال  يهیا نهیاسالم، زم االهی يها ارزش دیگر سخن،

 ،یآملی  يآورد )جیواد  یفیراهم می   سیته یشا رانیمد يبرارا الزم  يها یژگیو و صصایل یاسالم تعالیم

 یسیازمان و میردم غنی    ف،یرا نسبت به کار، حشیو  و وظیا   رانیو نگرش مد نشی(. در واقع ب3833

صیود بیه    فیاز وظیا  یرا بخشی  یاسیالم  يکه رفتارها ییآنان را از درون پرورش داده تا جا .سازد یم

 (. 4134احمد،  ی؛ ازن4131و همکاران،  یآورند )عباس صواهندشمار 

ف أ قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْر تَ اللَّییهِ الَّتِیی ف ط یر  النَّیاسَ     »است:  يفطر يامر يدارنیو د نید

ا د را بی عَل یْهَا  ل ا ت بْدِیل  لِخ لْقِ اللَّیهِ ذ لِکَ الدِّینُ الْش یِّمُ وَل یکِنَّ أ کْث ر  النَّیاسِ ل یا یَعْل مُیون ؛ پیس روى صیو     

گرایش تمام به حق، به سوى این دین کن، با همان سرشتر که صدا مردم را بیر آن سرشیته اسیت.    

، روم) «داننید  آفرینش صداى تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولر بیشیتر میردم نمیر   

وجیود   یاصالقی  يهیا  و ارزش یاسیالم  هاي مدیر ویژگیمبحث  نیکه ب یبا مشترکات جهیدر نت .(81

 ،یهاست )چاوش شاصص نیا نییتب يبرا يو سرشار یغن بعمن ینید يها رسد آموزه ید به نظر مدار

قُلْ »(. حکومت و مدیریت اسالمی وابسته به طبشه و گروه صاصی نیست 4134 ن،یالد ی؛ مح3833

دهم کیه دو دو   فُر ادَى؛ بگو من فشط به شما یک اندرز مر إِنَّمَا أ عِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أ ن ت شُومُوا لِلَّیهِ مَثْن ر وَ

حکومت و میدیریمت بیه تشیوا و     طیشرا گرید ي(. از سو21، سبأ) «تنهایر براى صدا به پا صیزید بهو 

( )مکیارم  38، حجیرات ) «اِنَّ ا کیر مَکُم عِنیدَ اهللِ ا تشیاکُم   »هیاي اصالقیی تکییه دارد     پاکیزگی و ارزش

ممتیاز اجتمیاعی     دهند که بیا ییک طبشیه    ( به مالک اشتر رهنمود میععلی) (. امام3833 ،يرازیش

ف إِنَّ »ها در برابر محرومان و دیگر طبشات ضعیف جامعه، چشم پوشد:  نداشته باشد، بلکه از آن روابط
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الْعَامَّة؛ که همانا صشیم عمیومی    سَخ ط  الْعَامَّةِ یُجْحِفُ بِرِض ا الْخ اصَّةِ وَ إِنَّ سَخ ط  الْخ اصَّةِ یُغْت ف رُ مَعَ رِض ا

« کنید  اثیر میی   امما صشم صوال را صشینودي همگیان بیی    ،برد مردم، صشنودي صوال را از بین می

 (.  3831 ،ی)دشت

اند )مصباح  داشته يادیز دیکأت رانیدر مد یصوش اصالق یژگیبه و ینیاز محششان حوزه د یبرص

 روانیی مشدس اسیالم، همیواره پ   نی(. د4134احمد،  ی؛ ازن4131و همکاران،  ی؛ عباس3831 ،يزدی

 ازب ییو تندصو یکند و آنان را از درشت یدعوت م گرانیدر رفتار با د متیو مال ییصود را به نرم صو

که تو بیه   یبه درست مٍ؛یصُلُقٍ عَظ یاِنَّکَ ل عَل: »دیفرما یم )ل( امبریپ شیدر ستا میدارد. قرآن کر یم

 ییهیا  صیفت  نیتیر  از برجسیته  ییرو حسن صلق و گشاده ؟« يآراسته شد یو بزرگ دهیاصال  پسند

سیخن فیرد بیر     یشیود و در اثربخشی   یموجب جلب محبیت می   ،یاجتماع يها است که در معاشرت

 انیی صیود را از م  رانیو سیف  امبرانیی مهربیان، پ  يرو، صیدا  نیی دارد. از ا زیشگفت انگ ياثر گران،ید

االهی جذب  نییتا بتوانند بهتر در مردم اثر بگذارند و آنان را به آ دیصو برگز عطوف و نرم يها انسان

 (. 3833 ،یکنند )فلسف

(. صیداونیید در  3833 ،يرازیش ارماست )مک يدار امانت یاسالم رانیبارز مد يها یژگیودیگر از 

یهَ إِنَّ اللَّی : »دیی فرما یشیان می   قیرآن نیسیبیت بیه حیفظ امانت و سپردن آن بیه دسیت صیاحیبییان   

دهد که امانیت هیا را بیه صیاحبانش      ییَأْمُرُکُمْ أ ن تُؤ دُّوا الْأ مَان اتِ إِل ر أ هْلِهَا؛ صیداونید به شما فرمان م

 یراسیتیی  ،يو وفیادار يدار امانت: »ندیفرما یم يدار امانت باره)ع( دری(. امیام عیل83، نساء) «دیبده

الحکمیه   زانیی در م زیی حایرت امیام صیاد )ع( ن   «. هیا  گفتیه  انیت یاعیمال است و دروغ و بهتان، ص

بیه شیما سیپرده، امیانتش را      یدانسته و امیانت  نیو هرکس که شما را ام دیاز صدا بترس: »دان فرموده

 ریمید  کیی  يهیا  یژگی یو گیر ید نیز از يصردورزاز سوي دیگر، (. 3838 مه،الحک زانی)م «دیبازگردان

(. بیدون  4134 ل،یی عش دی؛ عمر سیالم و سی  3833 ،یآمل ياست )جواد یاسالم نییشده در آ تیترب

تیوان   اي کیه میی   گونیه  بیه است،  یبه بشر، عشل و ادراکات عشل ندصداو يها نعمت نیتر شک از بزرگ

قِوامُ المَیرءِ عَشلُیهُ،   »انسان فراتر از نعمت عشل وجود ندارد. رسول صدا)ل( فرمود:  يبرا ینعمت گفت

که عشیل نیدارد،    یعشل او است و کس هیانسان از ناح یو راست قامت يلِمَن العَشل  ل هُ؛ استوار نیواَلدِ

موجودات به داشیتن گیوهر    ریانسان نسبت به سا يبرتر ی(. به طور کل3833 ،ی)مجلس« ندارد نید

)ع( فرمیود:  یعل رمؤمنانیباشد، چنان که ام یروح م يفروزان برا یعشل او است. عشل همچون چراغ

مثل عشل در روح و روان انسان، همانند چیراغ   ت؛یوَسَطِ البَ یبِ کمَث لِ السِّراج فِالش ل یمَث لُ العَشلِ فِ»



 3131بهاروتابستاناول،یشمارهیچهارم،دورهي درسی،  هاي برنامه پژوهش

 

24 

دیگییر  ی( و رسیول اکیرم)ل( در سیخن   3833 ،ی)مجلسی « ( اسیت کیی صانیه )تار  سیط روشین در و 

نکیرده کیه    میبندگانش تشس نیرا ب یافال من العشل؛ صداوند نعمت ئاًیما قسمم للعباد ش: »اند هفرمود

مشام  ،یاسالم تیریدر مد يصردورز تی(. در باب اهم3834 ،ی)اصول کاف« برتر از نعمت عشل باشد

داننید و ضیمن    یمی   یفرهنی  صیح   یاصل يهاهیو حشو  را ما اصال  ،يصردورز زین يمعظم رهبر

شیکل   یاسیالم  نیو تمیدن نیو   شرفتیموضوعات، معتشدند که بدون آن، پ نیبر پرداصتن به ا دیکأت

 (.3834)گایینی،  نخواهد گرفت

 ،يرازیاسیت )مکیارم شی    یاسیالم  ریمد براي یکمطرح شده  صصایص گریاز د يریپذ تیولؤمس

 نیا تی(. اهم4134 ن،یالد ی؛ مح4134احمد،  ی؛ ازن3831 ،يزدی؛ مصباح 3833 ،ی؛ چاوش3833

عنیوان سیال    را بیه  3838سیال   زیی ن ياسیت کیه مشیام معظیم رهبیر      يتا حدم تیریموضوع در مد

موظف باشند به مردم گزارش دهند  یدولت يها دستگاه رانینام نهادند تا مد« والنؤمس ییگو پاسخ»

در بیاب   يمتعیدد  اتیی آ زیی ن میاند. در قرآن کر داده ئهارا یصود چه صدمات یتیولؤکه در دوران مس

 یبا بخشی  رانیو نظارت مد تیهدا فیوظا ییوجود دارد که به لحاظ تناسب محتوا يریپذتیولؤمس

االهی نازل شده است، اشیاره   امبرانیپ يریپذتیولؤکه در صصول مس یاتیبه آ امبران،یاز رسالت پ

( )اعیراف،  عحایرت هیود)   يریپیذ  تیولؤ(، مس14( )اعراف، عحارت نوح) يریپذ تیولؤشود: مس یم

( )اعیراف،  ع)بیحایرت شیع   يریپذتیولؤ(، مس33( )اعراف، عحارت صال ) يریپذتیولؤ(، مس13

در نهی    زیی )ع( نی(. حارت عل333و  331( )مائده، ع) یمس یسیحارت ع يریپذتیولؤ(، مس38

ل کُیمْ وَ   حَةُیف النَّص یَّحَقُّ، ف ا مما حَشُّکُمْ عَل  یَّحَشّاً وَ ل کُمْ عَل  کُمْیْعَل  یالنّاسُ اِنَّ لِ هَایُّا : »ندیفرما یم لبالغها

شیما را   وگمان مرا بر شما  یمردم، ب يت عْل مُوا؛ ا مایْک  بُکُمْیت جْهَلُوا وَ ت أد الیْک  مُکُمْیوَ ت عْل ئِکُمْیْف  رُیت وفِ

 يریگ مخلصانه و فراهم آوردن امکان بهره يو دلسوز یشیراندیاست. حق شما بر من ص یبر من حش

تیا بیه    تیان  ییت و ترب بیی و تأد د،یبرهتان تا از جهالت  شآموز زیتان است، و نافتهیکامل از ثروت باز

 (.82)صطبه  «دیآموصتن تن ده

 ،يرازیدارد )مکیارم شی   يعیدالت نشیش محیور    ی،اسیالم  ریشده مد یمعرف صصوصیات انیم در

عادالنیه   تیری(. عدالت منجر به مید 3833 ،یآمل ي)جواد ردیلشب گ« االصول ام»تواند  ی( و م3833

و احشا   تیرضا ي کنندهنیمأکارآمد و اثربخش است و ت ا،یپو یتیریمد نیچن در نتیجه ،صواهد شد

اگیر  : »نید یفرما یصواهد بیود. رسیول اکیرم)ل( می     ینینظام د کی بندهیشک ز یکه ب باشد یحق م

( با صبر سازم، آغازش مالمت است و به دنبالش ندامت صواهید  تیریشما را از امارت )و مد دیبخواه



       ... یکارشناس دوره شده  ی تجربهبرنامه درس يمحتوا ارزیابی تناسب                       

 

28 

(. 3831)نهی  الفصیاحه،   « کیس کیه عیدالت ورزد    است مگر آن امتیآمد و سرانجامش عذاب روز ق

ا لْش صْیدُ وَ سُین ّتُهُ    ر تُهُیسِی : »نید یفرما ی)ع( درباره رسول مکرم اسالم )ل( می یحارت عل رمؤمنانیام

ش و اعتدال، سینتش رشید، گفتیار    يروانهیاو م یو مش رهیا لرُّشْدُ وَ ک ال مُهُ ا لْف صْلُ وَ حُکْمُهُ ا لْعَدْلُ؛ س

 امبریاز پ یبه تأس ریداست که م یعبارات کاف نیهم .«عادالنه است تشیریجداکننده و فرمان و مد

بهتر از عبادت  دن،یساعت عدالت ورز کی: »فرمود ی. آن حارت صود مفردي عادل باشداسالم)ل( 

جیور در حکومیت )و    یبیه روزه بگیذرد و سیاعت    شیو روزهیا  امیی بیه ق  شیسال است که شبها کی

 ن،یو موحید  یاصیفهان  االسیالم  ضی)فی « ( در نزد صداوند، بدتر از گناهان شصت ساله استتیریمد

3833 .) 

حوزه انجام شیده   نینظران مختلف در ا که توسط صاحب یو مطالعات یمتون اسالم يبند با جمع

 ( صالصه نمود:3توان در جدول ) یرا م یاسالم ریمد کی هاي ترین ویژگی اساسیاست، 

 

 های مدیر اسالمی ویژگی: 9جدول 

 منابع معیارها

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

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

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

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

(، )مشیام معظیم   82به (، )نه  البالغه، صط333و  331؛ مائده، 38، 33، 13، 14)اعراف،  پذیري مسؤولیت (3833(، )مشام معظم رهبري، 3833)مجلسی، 

(، 3831(، )مصیباح ییزدي،   3833(، )چاوشیی،  3833مکارم شیرازي، (، )3838رهبري، 

 (4134(، )محی الدین، 4134)ازنی احمد، 

 

 

 

 

 

، )مکیارم  (32(، )نهی  البالغیه، صطبیه    3831نهی  الفصیاحه،   (، )3833)جوادي آملیی،   عدالت

  (3833و موحدین،  فیض االسالم اصفهانی، )(3833شیرازي، 

نظري، به طور دقیق مشخص و تبییین نمیود. امیا      توان با مطالعه را می اسالمی هاي مدیر ویژگی

اساسی وجود دارد که سیستم کالن مدیریت باید به آن توجه نماید؛ در غییر ایین صیورت،      دو نکته

 نظام مواجه با مشکل صواهد شد:  

بیه آن  « عامیل »هیا باشیند امیا     به این ویژگیی « معالِ»که، ممکن است بعای از مدیران  اول این

آیات، رواییات و احادییث فراوانیی را نشیل      ،صود  ي اساس حافظه نباشند. چه بسا مدیرانی که فشط بر

منطبق نمایند. بیه عنیوان مثیال،    « گفتارشان»صود را با « رفتار»و « عمل»توانند  کنند، ولی نمی می
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حرف بزند، ولیی در  « ایمان». ممکن است مدیري همواره از است «ایمان»هاي مدیر،  یکی از ویژگی

نداشیته باشید و   « اصیالل »کیرده و  « ریاکاري»نداشته باشد، « وفاي به عهد»بگوید، « دروغ»عمل 

باشند. در حشیشت این نیوع رفتیار،    می« ایمان»هایی از  این موارد نشانه  ي که همه نظایر آن. حال این

که اگیر   گردد. حال آن دي مردم نسبت به نظام حاکم و در نهایت اسالم میاعتما موجب بدبینی و بی

شید، صالفیش موجیب تشوییت اسیالم و       در نظام طاغوت و استبدادي، میدیري مرتکیب صیالف میی    

نیسیت،  « میدیر اسیالمی  »کردند، چون آن فیرد ییک    شد. یعنی مردم فکر می هاي معنوي می ارزش

صواهنید. دوم   میی « رفتیار اسیالمی  »، «مدیر اسیالمی »یک کند. چرا که مردم از  می« صالف»چنین 

هاي مدیران اسالمی، ساز و کیار   وجود دستورالعمل مشخص براي ویژگی رغم بهکه، ممکن است  این

عمیل    ي چنیین نحیوه   ها به هنگام انتخاب مدیران و هیم  و یا فرهن  صحی  براي تطبیق این ویژگی

توانید   این مورد یکی از معاالت و مشکالت است کیه میی  پس از انتصاب آنان، وجود نداشته باشد و 

 (.3834 ،یمیو رح یدر عزل و نصب مدیران مطرح باشد )راصد، رماان

 يا مشیاغل حرفیه   يبیرا  انیبه منظور آماده ساصتن دانشیجو  یبازرگان تیریمد یکارشناس دوره

دوره  نیی اسیت. از اهیداف ا   دهیی گرد نیتیدو  یسسیات دولتی  ؤو م یبازرگیان  يها در سازمان تیریمد

 انیدانشیجو  ییمهارت و توانا شیافزا ،یبازرگان يها سازمان یاساس فیبا وظا قیدق ییتوان؛ آشنا یم

از  کیی اطالعات مربوط بیه هیر    لیو تحل هیو تجز يجمع آور ت،یریبر مد یمبتن لیمسا اصتدر شن

متخذه و  ماتیتصم يو اجرا يریگمیله و تصمأمختلف در مورد مس يها راه حل یابیارز ل،یمسا نیا

نیام بیرد. ییک     ي راا و حرفیه  يو رشید فیرد   يبه صودآموز انیدانشجو قیالزم و تشو ي نهیزم جادیا

بتواند امیور   دیکرده، با به عنوان یک مدیر تجاري تحصیل ،مدیریت بازرگانی ي رشته ي آموصته دانش

ویش در ایجاد بازار جدید، ارائه صدمات تجاري را تفکیک نموده، اداره کند و به یاري قدرت صال  ص

کیه در دوره   یهیاي جدیید در عرضیه و توزییع، کیارآفرین باشید. دروسی        متنوع و تیازه، ابیداع روش  

و  اتیاضی یر ،يحسیابدار   گیردد عبارتنید از: اصیول    یمی  سیتدر انیرشته به دانشجو نیا یکارشناس

آن، اقتصیاد   يو الگوهیا  یاسالم تیریمد یمبان ت،یریدر مد  آمار و کاربرد آن ت،یریکاربرد آن در مد

رفتار  تیریاقتصاد کالن، مد ، تیریدر مد انهیکاربرد رات،یریسازمان و مد یمبان ،یصرد، حشو  اساس

 ،یالمللی  نیبی  یو میال  یپیول  يهیا  سیازمان  ،یو تخصصی  یزبان عمیوم  ات،یدر عمل  قیتحش ،یسازمان

 ل.المل نیب یابیبازار و بازار تیریمد ،یابیارالملل، باز نیب یبازرگان

 اياسیت کیه بیه مجموعیه     تیریمجموعه مید  هاياز رشته گرید یکی ی نیزصنعت تیریمد رشته
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 ،يسیاز  نیه یبه يهیا  کیی بهبود، تکن هايوهیش ات،یو عمل دیتول ،يجامع از دانش روز مرتبط با فناور

 یو سازمان یتیریمسایل مد لیحل و تحل يو ... برا يریگ میتصم يها روش ،یو تعال تیفیک تیریمد

 لیقابل استفاده است. هدف از تشک یو صدمات يدیمختلف از جمله تول صنایع در که شودیاطال  م

باشید.   یمی  ياقتصیاد  يهیا  کارصانجات و بنگیاه  ازیمتخصص مورد ن یانسان يرویآموزش ن ،دوره نیا

و ییا   یصینعت  هیاي اعیم از سیازمان   يمتعدد هاينهیمختلف و زم يها آموصتگان آن در بخش دانش

 انیرشیته بیه دانشیجو    نیی ا یکیه در دوره کارشناسی   ی. دروسیافتاشتغال صواهند  کاربه  یصدمات

  آمیار و کیاربرد آن   ت،یریو کاربرد آن در مد اتیاضیر ،يحسابدار  گردد عبارتند از: اصول یم سیتدر

سیازمان و   یمبیان  ،یآن، اقتصاد صیرد، حشیو  اساسی    يو الگوها یاسالم تیریمد یمبان ت،یریدر مد

زبیان   ات،یی در عمل  قیتحش ،یرفتار سازمان تیریاقتصاد کالن، مد ، تیریدر مد انهیکاربرد را ت،یریمد

 ،یصینعت  یشناسی  روان ق،یی تحش يها ، روشیمال تیریمد ،یمنابع انسان تیریمد ،یو تخصص یعموم

 یاطالعیات  يهیا  سیتم یس ع،یو توز يانباردار د،یصر هاي سیستم ،یصنعت يها طرح ياقتصاد یبررس

 کنترل پروژه. و تیریمد

تأکید مشام معظم رهبري در صصول بازنگري در دروس علوم انسانی سبب شده است تیا بیومی   

رییزان و   هاي اسالمی مورد توجه برنامیه  هاي مدیریت غربی و تبدیل به اصول و ارزش سازي شاصص

بسییاري از علیوم انسیانی مبتنیی بیر      »... دست اندرکاران نظیام آمیوزش عیالی کشیور قیرار گییرد:       

اعتشادي به تعالیم االهی و اسالمی است و آمیوزش   گري و بی ها مادي مبانی آن است کههایی  فلسفه

 شیود و آمیوزش ایین علیوم انسیانی در      اعتشادي به تعالیم االهی و اسیالمی میی   موجب بی این علوم

مراکیز  . هیا منجیر بیه تیروی  شیکاکیت و تردیید در مبیانی دینیی و اعتشیادي صواهید شید            دانشگاه

انشالب فرهنگی باید ایین موضیوع را میورد توجیه      عالی از دولت، مجلس و شوراي گیري اعم تصمیم

 ائمیه  رسیول اکیرم)ل( و   کریم، احادییث  قرآن لذا این پژوهش با استفاده از ...«. 3جدي قرار دهند

السالم و نیز مستندات برگرفته از این منابع ارزشمند، غنی و واال، پس از شناسایی  علیهم معصومین

هاي یک مدیر اسالمی به ارزیابی تناسب محتواي برنامه درسی تجربه شیده دوره کارشناسیی    ویژگی

پیردازد. بیر اسیاس نتیای  بیه       میی  اسالمی هاي مدیر ویژگی هاي مدیریت بازرگانی و صنعتی با رشته

 توان نشاط ضعف و قومت برنامه درسی را کشف نموده، به تجدید نظیر  آمده از پژوهش حاضر می دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با مشام معظم رهبري،  ها و مراکز تحشیشاتی  نخبگان، و رؤساي دانشگاهت علمی، أو اعااي هی استادانجمعی از دیدار . 3

3/1/3833 
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هیاي   هاي گروه مدیریت مطابق با ویژگیی  هاي تدریس رشته و اصالح رئوس محتوایی، اهداف و روش

 مدیر اسالمی پرداصت.

 

 اهداف پژوهش

شیده دوره    تجربیه  یبرنامیه درسی   يتناسیب محتیوا   یابیی پیژوهش، ارز  نیی از انجام ا یهدف کل

اهیداف جزییی   بیود.   یاسالم ریمد يها یژگیبا و ی(و صنعت یبازرگان) تیریمد يها رشته یکارشناس

 پژوهش عبارتند از:

 تیریرشیته مید   یشیده دوره کارشناسی    تجربیه  یبرنامه درسی  يتناسب محتوا زانیم نییتع -3

 ی.اسالم هاي مدیر ویژگیبا  یبازرگان

 تیریرشیته مید   یشیده دوره کارشناسی    تجربیه  یبرنامه درسی  يتناسب محتوا زانیم نییتع -4

 ی.اسالم مدیر هاي ویژگیبا  یصنعت

 تیریمد يرشته ها یشده دوره کارشناس  تجربه یبرنامه درس يتناسب محتوا زانیم سهیمشا -2

 .یاسالم مدیر هاي ویژگیبا  ی(صنعت ی وبازرگان)

 

 روش شناسی

کیه  بیوده   8و مدل ابزارسازي 4اکتشافی متوالی، از نوع 3هاي ترکیبی پژوهشاین پژوهش جزء 

و  تیریمید   استادان گیروه  یجامعه آماري شامل تمامشده است. ی اجرا کمم و دو مرحله کیفی در

 ی(و صینعت  یبازرگیان ) تیریمید  يهیا  رشیته  یسال آصر مشطیع کارشناسی   انیدانشجو یتمام زین

 بوده است.  34-33 یلیدر سال تحص راز،یدانشگاه ش

مجموعیه  ابتیدا   یند اسیتشرایی آبر اساس فرها،  آوري داده مرحله کیفی( در بخش اول یعنی جمع

هاي مدیر اسالمی گیردآوري گردیید. سیپس از منیابع اسیالمی       مطالعات انجام شده در حوزه ویژگی

نظیر قرآن کریم، نه  البالغه، نه  الفصاحه، صیحیفه سیجادیه، بحیار االنیوار، اصیول کیافی، مییزان        

گردیید. عیالوه    الحکمه و مجموعه احادیث رسول اکرم)ل( و ائمه معصومین علیهم السالم، استفاده

دهنیدگان   یآگیاه  از استادان بیه عنیوان   نفر 48، تعداد ياشباع نظر گیري نمونهبا استفاده از بر این، 

 انجام گرفت.   مند ساصت با آنان مصاحبهانتخاب و  ي )صبرگان(دیکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mixed Method      2. Sequential Exploratory         3. Instrument Development 
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 این گام، ستون فشیرات مراحیل  هاي مورد تأکید شناسایی گردید.  در بخش دوم، شواهد و ویژگی

بنیدي   هیاي اصیلی دسیته     سپس موارد مشابه در قالیب شیاصص   دهد. ل مییشکترا  این بخش بعدي

هاي مشابه بر اساس مبانی نظري مطالعیه شیده بیا     شاصص ،تر در سطحی کالنگردیدند. در نهایت، 

داري، صیردورزي،   اصیلی شیامل تشیوا، حسین صلیق، امانیت        یکدیگر تلفیق و در قالیب پین  مشولیه   

 بندي گردیدند. دالت دستهپذیري و ع مسؤولیت

 نامه نامه طراحی شد. سپس این پرسش دست آمده، پرسش هاي به مرحله کممی( بر اساس ویژگی

 نیی ا ی تجربیه شیده  درس تا چه حد برنامه نمایندنفر از استادان قرار گرفت تا مشخص  81 اریدر اصت

میانه نظرات آنان بیه عنیوان    .کند جادیا انیرا در دانشجو یک مدیر اسالمی هاي ویژگی دیها با رشته

 ( آمده است.4معیار حد مطلوب درنظر گرفته شده است. نتای  در جدول )

 

در برنامه درسی تجربه شده دوره کارشناسی  های مدیر اسالمی : حدّ مطلوب ویژگی9جدول

 رشته های مدیریت )بازرگانی و صنعتی( از دیدگاه  استادان

هاي مدیر  ویژگی

 اسالمی

 مدیریت صنعتی بازرگانیمدیریت 

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین میانه

 استاندارد

 میانه

 48/8 83/1 38/2 48/8 21/1 82/8 تشوا

 8 23/1 31/2 8 32/1 24/8 حسن صلق

 41/8 38/1 83/2 41/8 22/1 11/8 داري امانت

 88/8 38/1 33/8 88/8 31/1 81/8 صردورزي

 31/8 11/1 38/8 31/8 81/1 88/8 مسؤولیت پذیري

 81/8 33/1 31/8 81/8 83/1 38/8 عدالت

گاه از دانشجویان صواسته شد مشخص نمایند برنامه درسیی تجربیه شیده تیا چیه حید ایین         آن

دانشیجوي   333شیمار، تعیداد    ها را در آنان ایجاد نموده است. بنابراین با استفاده از روش کل ویژگی

نفیر(    82نفیر( و میدیریت صینعتی )    18هیاي میدیریت بازرگیانی )    سال آصر دوره کارشناسی رشیته 

نامه با استفاده از روش تحلیل عامیل تأیییدي انجیام شید. بیار       شدند. روایی محتوایی پرسشانتخاب 

 ( ارائه شده است. 8گانه مدیر اسالمی در جدول ) هاي شش عاملی سؤاالت هر یک از ویژگی
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 نامه های پرسش : بار عاملی هر یک از گویه0جدول 

 ویژگی گویه بار عاملی

 است.در عبادت صداوند فروتن  13/1

 تشوا

 رسد، صبور است. هایی که به او می در سختی 33/1

 وجوي کسب روزي حالل است.  در جست 31/1

 هاي صداوند است. شکرگذار نعمت 38/1

 از فال و رحمتی که بر او رسیده است شادمان است. 38/1

 ترسد که مبادا از یاد صدا غفلت کرده باشد. می 13/1

 ناپایدار مثل مال و مشام بی رغبت است. نسبت به چیزهاي 13/1

 آمیزد. شکیبایی را با علم و سخن را با عمل در می 33/1

 نماید. همواره با دیگران با مهربانی و محبت رفتار می 32/1

 حسن صلق

 دهد. نسبت به دیگران کینه و کدورتی به دل راه نمی 33/1

 در سالم کردن پیششدم است. 33/1

 نماید. تعامالت صود با همکاران، رعایت ادب و احترام میدر  34/1

 کند. از جدال و بحث با دیگران پرهیز می 33/1

 شود. اي گشاده و صندان در محل کار صود حاضر می همواره با چهره 13/1

 کند. هرگز به واسطه مشام و موقعیت صود فخر فروشی نمی 33/1

 در گفتار صود صداقت دارد. 32/1

 داري امانت

 دهد. اموال و امکانات سازمان را به هدر نمی 31/1

 کند. اسرار شخصی همکاران را افشا نمی 81/1

 کنند. اطرافیان به راحتی به او اعتماد می 33/1

 کوشد. در حفظ اسرار سازمان می 11/1

 سپارند. هاي صود را با صیال راحت به او می همکاران امانت 18/1

 گزیند. ها از حدس و گمان دوري می گیري تصمیم در 13/1

 صردورزي

 گر دارد. کند و دیدي همه جانبه همه ابعاد موضوع را بررسی می 83/1

 نماید. گرایی در تصمیمات صود پرهیز می آل از ایده 83/1

 دهد. مسایل را به صورت عمیق مورد بررسی قرار می 23/1

 نگر است. دوراندیش و آینده 13/1
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 ویژگی گویه بار عاملی

 نماید. نظران مشورت می با صاحب 24/1

 دهد. وظایف صود را به بهترین شکل انجام می 23/1

 مسؤولیت

 پذیري 

 انگاري و مسامحه کاري نیست. اهل سهل 33/1

 کند. از قوانین و مشررات سرپیچی نمی 13/1

 نماید. از انتشادات سازنده دیگران استشبال می 18/1

 دهد. مافو ، وظایف صود را به صوبی انجام میبدون نظارت  34/1

 گذارد. به حشو  دیگران احترام می 33/1

 عدالت
 نماید. در همه حال رعایت اعتدال را می 31/1

 پسندد و بالعکس. پسندد براي دیگران هم نمی آنچه براي صود نمی 83/1

 اهل افراط و تفریط نیست. 33/1

 نماید. نام صود ارائه نمی حاصل تالش دیگران را به 38/1

هیاي   پس از تأیید روایی محتوایی، با استفاده از روش تحلیل گویه نیز، ضریب همبسیتگی گوییه  

ها با نمره کل آن ویژگی محاسبه گردید. پایایی ابزار نیز با اسیتفاده از روش آلفیاي    هر یک از ویژگی

 ( ارائه شده است.2کرونباخ محاسبه شد. نتای  در جدول )

 

: طيف ضرایب همبستگی سؤاالت با نمره کل ویژگی مربوطه و ضرایب آلفای کرونباخ هر 4جدول

 ها یک از ویژگی

 عدالت مسؤولیت پذیري صردورزي داري امانت حسن صلق تشوا 

طیف ضرایب 

 همبستگی

33/1- 

23/1 

38/1- 

22/1 

38/1- 

83/1 

38/1- 

83/1 

31/1- 

 88/1 

38/1- 

21/1 

 113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 سط  معنی داري

 14/1 11/1 33/1 32/1 12/1 33/1 آلفاي کرونباخ

 

 های تجزیه و تحليل اطالعات روش

و کسیب اجیازه از اسیتادان     تیریوالن دانشیکده اقتصیاد و مید   ؤبه عمل آمده با مس یبا هماهنگ

هیا   نامیه  الزم، پرسش حاتیاهداف پژوهش و ارائه توض انیپس از ب افته،یها حاور  مربوطه در کالس
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افزارهیاي   تحلیل اطالعیات از نیرم   ي. برادیگرد يآور جمع شهیدق 41و پس از  عیتوز انیدانشجو نیب

 Tاز روش و دوم االت اول ؤبیه سی   ییگیو  پاسیخ  ياستفاده شد. بیرا  LISRELو  31SPSSآماري 

از نظیر   تجربیه شیده  ی درسی  برنامیه  يمحتوا یفعل تیصورت که وضع نیاستاندارد استفاده شد. به ا

بیه   ییگیو  پاسیخ  ي. بیرا دیی گرد سیه ینظرات استادان به عنوان سط  مطلوب مشا انهیبا م انیدانشجو

 استفاده شد. یتعامل انسیوار لیاز روش تحل زین سوم لواؤس

 

 ها یافته

( مشخص است که از نظیر دانشیجویان رشیته میدیریت بازرگیانی، مییانگین       8بر اساس جدول)

هیاي میدیر اسیالمی کمتیر از      تناسب محتواي برنامه درسی تجربه شده این رشته در تمامی ویژگی

 معنادار می باشد.   1113/1سط  مطلوب است و این تفاوت در تمامی معیارها در سط  

 

دوره کارشناسی رشته  ای مدیر اسالمی در برنامه درسی تجربه شدهه : مقایسه ویژگی2جدول 

 سطح مطلوببا  مدیریت بازرگانی

هاي مدیر  ویژگی

 اسالمی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 tمشدار  معیار

درجه 

 آزادي

سط  

 معناداري

 -8/31 48/8 13/3 12/3 تشوا

18 1113/1 

 -13/38 8 38/3 28/3 حسن صلق

 -13/3 41/8 48/2 32/3 داري امانت

 -18/2 88/8 33/1 18/4 صردورزي

 -33/31 31/8 33/8 13/3 مسؤولیت پذیري

 -84/34 81/8 32/4 18/3 عدالت

 

( مشخص است که از نظر دانشجویان رشته مدیریت صنعتی، میانگین تناسب 1بر اساس جدول)

هیاي میدیر اسیالمی کمتیر از سیط        محتواي برنامه درسی تجربه شده این رشته در تمامی ویژگیی 

 معنادار می باشد.   1113/1مطلوب است و این تفاوت در تمامی معیارها در سط  
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رشته  یدوره کارشناس ی تجربه شدهدر برنامه درس یاسالم ریمد یها یژگیو سهیمقا: 6جدول 

 با سطح مطلوب صنعتی تیریمد

هاي مدیر  ویژگی

 اسالمی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 tمشدار  معیار

درجه 

 آزادي

سط  

 معناداري

 -88/31 48/8 23/2 13/3 تشوا

82 1113/1 

 -11/3 8 32/3 33/3 حسن صلق

 -23/3 41/8 33/8 18/3 داري امانت

 -83/3 88/8 13/1 13/4 صردورزي

 -21/1 31/8 31/8 13/3 مسؤولیت پذیري

 -88/8 81/8 33/2 13/3 عدالت

 

تجربیه  درسیی   ترین میانگین تناسب محتیواي برنامیه   ( مشخص است که بیش3براساس جدول)

و کمترین مییانگین تناسیب   « صردورزي»( در ویژگی 18/4مربوط به رشته مدیریت بازرگانی ) شده

بوده اسیت،  « عدالت»( در ویژگی 18/3درسی تجربه شده نیز مربوط به همین رشته ) محتواي برنامه

بیا    درسی تجربه شده دوره کارشناسی ایین دو رشیته   داري بین تناسب محتواي برنامه اما تفاوت معنا

 .هاي مدیر اسالمی وجود ندارد یژگیو

 

های  : مقایسه ميزان تناسب محتوای برنامه درسی تجربه شده دوره کارشناسی رشته7جدول 

 مدیریت )بازرگانی و صنعتی(

 هاي مدیر اسالمی ویژگی

 مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی

 Fمشدار 
درجه 

 آزادي

سط  

 میانگین معناداري
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 23/2 13/3 13/3 12/3 تشوا

13/38 

8 

 و

333 

213/1 

 32/3 33/3 38/3 28/3 حسن صلق

 33/8 18/3 48/2 32/3 داري امانت

 13/1 13/4 33/1 18/4 صردورزي

 31/8 13/3 33/8 13/3 مسؤولیت پذیري

 33/2 13/3 32/4 18/3 عدالت
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 گيری بحث و نتيجه

شیده دوره    تجربیه  یبرنامیه درسی   يتناسیب محتیوا   یابیی ارزهدف کلی از انجیام ایین پیژوهش    

بود. بدین منظیور بیا    یاسالم ریمد يها یژگیبا و ی(و صنعت یبازرگان) تیریمد يها رشته یکارشناس

دهنیدگان   هاي مدیر اسالمی از طریق سندکاوي و مصاحبه بیا آگیاهی   ي استشرایی ابتدا ویژگی شیوه

پذیري و عدالت کشف گردید. آنچه  داري، صردورزي، مسؤولیت کلیدي شامل تشوا، حسن صلق، امانت

دانیش میدیریت   ه توان بییان کیرد آن اسیت کی     که به طور کلی از مجموع اطالعات تحلیل شده می

ترى نسبت بیه علیم میدیریت     اسالمر، دانشر است که از حیث منابع و ابزار معرفتر، از وسعت بیش

هیاى علیم    تیر از یافتیه   تر و متنوع هاى چنین دانشر، بسیار گسترده برصوردار است و درنتیجه، یافته

تیر رفتیه و بیا الهیام از     هایر از حوزه حس و صیال فرا شعاع چنین یافته صواهد بود.تجربرِ مدیریت 

یابد. دانشر که افیزون بیر اسیتفاده از عناصیر      معارف شهودى و قلبر به حشایق عینر و ابدى راه مر

جویید،   هاى مادى، از مفاهیم متافیزیکر نیز در افشر برتر میدد میر   فیزیکر و حسر در تبیین پدیده

 .(3833)گیایینی،   ود داردبینیر و هیدایت در رسیاندن سیازمان بیه اهیداف صی        به مراتب توان پیش

باشید.   هاي حاکم بر بافت سازنده یک جامعه یا تمدن می هاي مدیریت و رهبري تابعی از ارزش شیوه

صاصیی از میدیریت را    ي از همین رو چگونگی ماهیت عناصر تشکیل دهنده در جامعه، صیود شییوه  

هیاي اسیالمی الزم اسیت تیا      هاي االهی در سیازمان  به لزوم حاکمیت ارزش توجه. با نماید میاقتاا 

 اهاي منحصر به فرد صود که همان ها اجرا گردد تا به موفشیت شیوه صال مدیریت اسالمی نیز در آن

هیاي   ارزش یتباشد، دست یابند. آنچه در بحث مدیریت اسالمی مطرح است حاکم تعالی انسانی می

هیا و سیاصتارهاي علمیی و     منیدي از چیارچوب   اسالمی و معیارهاي االهی بر مدیریت در کنار بهیره 

هیاي   هیاي صیود از احکیام، راهکارهیا و ارزش     باشد، یعنی اگر علم میدیریت بیراي داده   مدیریتی می

سد مدیریت ر مند گردد، به موفشیت حشیشی صود دست صواهد یافت. در واقع به نظر می اسالمی بهره

آورد. ایین   هاي تعالی و شکوفایی انسان را فراهم می هاي االهی اسالم، زمینه اسالمی بر مبناي ارزش

امر چه در سط  جامعه )مدیریت و رهبري در جامعه اسالمی( و چه در سط  سیازمان )میدیریت و   

ازمان، از نگیاه منیابع   ها در س رهبري سازمانی( مصدا  دارد که نمونه آن در تغییر نوع نگاه به انسان

صالقییت و   زمینهبه انسان در کنار دیگر منابع سازمانی، به نگاه سرمایه ارزشمندي که با پرورش آن 

پیامبر اسالم)ل( در حدیثی مدیر را نیازمند  .(3833)توالیی،  نوآوري در سازمان فراهم صواهد شد

 هواهیاي  از برصاسته شیطانی هاي موج از و نماید متصل صدا به را او که تشوا، -3داند:  سه ویژگی می
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 -8و  .ارتشیا بخشید   را او روانیی  و روحیی  ظرفییت  ي زمینیه  کیه  صدر ي سعه -4. نماید دور نفسانی

بت صیویش قیرار   مح چتر زیر در مهربان پدري همچون را همکارانش بتواند که ارتباطی هاي مهارت

 دهد.

توان سه ویژگی کلی را در میدیران یافیت:    هاي به دست آمده، می بر این اساس، مطابق با ویژگی

، عشق به کیار،  فروبردن صشمداري، حسن صلق،  به امانتتوان  میاصال  فردي مدیر که از آن جمله 

شیاره  اصال  اجتماعی مدیر که در این عنوان بیه میوارد زییر ا    -4 کنترل نفس و ... اشاره کرد. صبر،

شود: پرهیز از استبداد، ساده زیستی و عدم رفاه طلبی، مبارزه با فرهن  تملق، مدارا و قاطعییت،   می

اي اسیت کیه بیا آن سیروکار      ها مربوط به روابط بین فرد و جامعه این صفات و ویژگی . مشورت و ...

باشد. اصیال  یکیی از    می اصال  دینی مدیر که شامل ایثار، تشوا، ایمان به صدا، اصالل و ... -8 دارد.

توانند سازمان تحیت   هاي مدیران اسالمی است و مدیران با صفات اصالقی اسالم می ترین ویژگی مهم

را به سمت تعالی و پیشرفت به حرکت درآورند و در ضمن محییط را بیراي پیرورش     دفرماندهی صو

المی در مییان افیراد ییک    بیدین ترتییب اصیال  اسی     نماینید. مدیران با همان دیدگاه و اندیشه مهیا 

عنیوان عوامیل   ه دهند ب شود و این افراد که صود قسمتی از جامعه را تشکیل می سازمان نهادینه می

 .  شوند تروی  دهنده معیارهاي اصالقی اسالم در جامعه مطرح می

هیاي   گیویی را در دانشیجویان رشیته    رود که برنامه درسی ویژگی حسن صلق و راست انتظار می

روحیه کارمنیدانش را تعیالر    صواهد نمودمدیر سعر  رورش دهد زیرا با کسب این ویژگی،مدیریت پ

راستر و ، تا معنویات کارمندان و همکارانش را تشویت نماید نماید میاز هر فرصتر استفاده  ،ببخشد

اشتباهش را با احترام کرد اشتباه کارمندي اگر و  درستر را در محیط تحت نفوذ صود حاکم گرداند

 نماید.تصحی  

هیاي میدیریت در فیارغ     رود برنامیه درسیی رشیته    هایی که انتظار میی  همچنین از جمله ویژگی

هیاى حیاکم بیر روابیط      عدل و احسیان ارزش ي عدالت پروري است.  التحصیالن ایجاد نماید، روحیه

در  ها باید در مدیریت بیه کیار گرفتیه شیود. از جملیه مصیادیق عیدل میدیر         اند. این ارزش اجتماعر

کارمندان صود را بیا ییک چشیم بنگیرد و بیین       ي این است که همه ،با حوزه مدیریتشوي  ي رابطه

کار مدیر، نباید روابط بر ضوابط حاکم باشد. مدیریتر که در  ي ها تبعیض قایل نشود. در محدوده آن

 در دگريدا و عدالت زیردستان میان دادگريآن عدل و احسان رعایت شود مورد تأیید اسالم است. 

 قلمیرو . باشید  میدیر  تعهید  و امانت ي کننده تکمیل تواند می که است هایی ویژگی از زیردستان میان
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اي است که باید بر آن توازن حکومت کند و هر کسی به حق شایسته صود برسید،   جموعهم مدیریت

چشیم  از هم پاشیدگی مجموعه است کیه در نتیجیه دود آن بیه     ي در حالی که تبعیض و ظلم مایه

شود مدیر باید به همه به یک نظر بنگرد و در میان  رود. گاهی گفته می مدیر و صاحبان مدیریت می

میدیر بایید عیدالت را مییان همیه       گفته شیود آنان مساوات برقرار کند ولی تعبیر بهتر این است که 

بیراي میدیر    هاي میورد نظیر   اما از دیگر ویژگی .برقرار کند، چه بسا مساوات بر صالف دادگري باشد

امام علی)ع( روي علم و توانایی میدیر و تخصیص او   اسالمی مورد نظر صاحب نظران، صردورزي بود. 

هیا بیه    سزاوارترین افراد بیراي اداره کشیور، توانیاترین و دانیاترین آن    »د: نفرمای و می نمایند تکیه می

بر شود  در این روایت همین طور که مالحظه می .«احکام صداوند در مسایل مربوط به حکومت است

هر دو ویژگی تکیه شده است: علم و توانایی و مشصود از دومی توانایی روحی و جسمی است و نباید 

: عشل سیالم در بیدن   شده است در مثل بیان  . همانگونه کهدر تفسیر آن به توانایی روحی اکتفا کرد

فرمیانروایی را   نماینید،  میی علم مدیر تکیه  برسخنان صود  در برصی از )ل(سالم است. پیامبر اسالم

هر گیاه حیاکم بیزرگ فیردي را بیه عنیوان میدیر و        : »فرمایند چنین می نموده،نوعی مدیریت تلشی 

تر از او به کتاب  تر از او و آگاه اسالمی شایسته ي داند در جامعه کارگزار انتخاب کند، در حالی که می

 .«به صدا و رسول او و تمام مسلمانان صیانت ورزیده استصدا و سنت رسول هست، او 

اما در مرحله کممی، بر اساس نتای  تحلیل، مشخص شد که از نظر دانشجویان، میانگین تناسیب  

هاي مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی،  ي کارشناسی رشته محتواي برنامه درسی تجربه شده دوره

ب مورد نظر اسیتادان بیود. شیاید بتیوان ایین نتیجیه را بیه        ها کمتر از سط  مطلو در تمامی ویژگی

ریزي شده در آموزش مدیریت مرتبط دانست. یکیی از   هاي برنامه درسی و مهارت هاي برنامه  کاستی

هیاي درسیی بایسیتی بیه      هاي برنامه درسی ارزشمند، مفید بودن آن اسیت. محتیواي برنامیه    ویژگی

هاي درسیی پیرامیون ایین     ند. ارزشیابی محتواي برنامهدانشجویان در حل مسایل زندگی کمک نمای

رو می باشند، و این سؤال این است که آیا دانشجویان آنچه را که در  مالک با یک سؤال محوري روبه

توانند در ارتباط با جامعه و مسایل و مشکالت فردي و اجتماعی  اند، می نظام آموزش عالی فرا گرفته

شیان بیر    هاي مدیریت انتظار دارند برنامه درسی رشته تحصیلی یان رشتهکار گیرند یا نه؟ دانشجو به

 اساس دو معیار مفید و سودمند عملی باشد:  

: در این حوزه چهار زمینه مرسوم برنامه درسی مشتمل بیر اهیداف و مشاصید،    3معیارهاي درونی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Internal Criteria 
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ان قیرار دارد. در  هیا میورد توجیه دانشیجوی     محتوا، روش، ارزیابی و مدیریت برنامه درسی این رشیته 

معیارهاي درونی، دانشجویان انتظار دارند که برنامه درسی ارائه شده داراي کیفییت ذاتیی، کیارآیی،    

 سودمندي و تأثیر باشد.  

پذیر بودن، مناسب بودن  : مانند استانداردهاي سودمندي، استانداردهاي امکان3معیارهاي بیرونی

( نیز ارزشیابی ییک برنامیه   3832نشتاین و هالکینز )(. ار3838و صحت در ارتباط هستند )کاظمی، 

در بعد فیردي ایین میالک بیه      ( بعد فردی؛9دانند:  درسی را با استفاده از دو مالک قابل بررسی می

ي صودکفایی یادگیرنده اشاره دارد. این مالک یعنی کمک به فراگییر بیراي دسیت ییافتن بیه       مشوله

گرایان نیز قرار گرفته  ها و بازسازي گرایان، رادیکال انسان حداکثر صودکفایی مورد حمایت بسیاري از

تواننید از طرییق آن توانیایی صیود را تحشیق       اي که دانش آموزان میی  وسیلهاست و به آن به عنوان

در این بعد ارزشییابی بیا    ( بعد اجتماعی؛9. شود بخشند و هویت صود را شفاف کنند، نگریسته می

هیاي صینعت،    استفاده از نظرات جامعه و به ویژه نظیرات گیردآوري شیده از کارفرماییان در بخیش     

هیاي درسیی در    توان اذعان کیرد کیه محتیواي برنامیه     صدمات و تجارت قابل انجام است. زمانی می

جویان احسیاس  نفعیان یادشیده از صیدمات وکارهیاي دانشی      آموزش عالی قابل قبول هستند که ذي

هیاي   رضایت و اطمینان داشته باشند. نتای  تحلیل نشان داده است که از دیدگاه دانشجویان، برنامه

هاي مدیریت نتوانسته نیه در بعید فیردي و نیه از بعید اجتمیاعی نگیرش مثبتیی را در          درسی رشته

 دانشجویان ایجاد نماید.

ناپیذیر   هاي مدیریت امري اجتناب رشته رسد ضرورت در بازنگري برنامه و مفاد درسی به نظر می

درسی فعلی و نیازسنجی دقیق بیر مبنیاي    ي اهداف برنامه  ها در زمینه ها و ضعف باشد. وجود کاستی

نیازهاي روز جامعه اسالمی به مدیران اسالمی براي ارائه یک برنامه آتی، از اهیداف چنیین بیازنگري    

رییزي درسیی نیوین در     ي برنامیه  و تحشیق در زمینیه صواهد بود. بدون تردید توجه جدي به مطالعه 

ریزي آموزشی و نیز بیازنگري   مندي دست اندرکاران برنامه حوزه تربیت مدیران اسالمی، توسعه توان

ي کیفیی آمیوزش از   هاي اسالمی در راسیتاي ارتشیا    نظام آموزشی در حوزه مدیریت مبتنی بر آموزه

در نظیام   شیه یاالهی اسیت و ر  ینیبر جهان ب یمبتن یمدر نظام اسال تیریمد ضروریات صواهد بود.

اسیالم حرکیت    نیصود در چارچوب مواز يها تحشق اهداف و آرمان يبرا . بنابرایناسالم دارد یارزش

در نظیر   زیی مهیم ن  نیی مسلمان ا ریمد اتیو اصالق ریمد یسازمان فیوظا میرو در ترس نیکند از ا یم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. External Criteria 
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به  لیو فالح و ن تیهدا ریقراردادن سازمان در مس ،مسلمان ریرسالت مد یطرفاز  .گرفته شده است

تحشیق   تیی نهادر و  ییکیارا  شیو افیزا  یاثربخشی  زانیدر مکتب اسالم تنها به م ریسعادت است. مد

 يالهیسازمان به هر وس ییبه اهداف عشال یابیدست يو برا شدیاند ینم مانساز يور بهره يها شاصص

مسیلمان   ریمید  کی يشده برا میترس يدر الگو تیموفش يها رو شاصص نیاز ا متوسل نخواهد شد،

 است.مکاتب  گرید يهاتیریمد یعموم فیفراتر از وظا

از ها همواره مورد توجه بوده اسیت.   هاي تحصیلی و روزآمد کردن آن درسی رشته بازنگري برنامه

 ییه ارا تیریمید  ي نیه یر زمد یفراوانی  يهیا  نظریهتاکنون،  تیریو ظهور علم مد یزمان انشالب صنعت

 نیی باشد. علیت ا  يبشر يازهاین تمامی يگو طور جامع پاسخ هنتوانسته ب ک،ی چیاست که ه دهیگرد

 ریی صط ي هفی یوظ نیانسان دانست و ا یزندگ يمعنو يها ها به جنبه در عدم توجه آن توان یامر را م

از سوي دیگیر،   اش بر صواهد آمد. قرآن، از عهده یبا استناد بر کتاب آسمان ،یاسالم تیریرا، تنها مد

ها و مراکز آمیوزش عیالی کشیور بیا اهیداف و نیازهیاي        هاي درسی و آموزشی دانشگاه انطبا  برنامه

تیوان از عوامیل اصیلی و مهیم پیشیرفت و       تر به علوم و فلسفه اسیالمی را میی   جامعه و گرایش بیش

مسیؤولیتی تیالش بیه منظیور شیناصت مشیکالت        دار شدن چنین توسعه کشور دانست. الزمه عهده

هیا و در نهاییت    ها، شناصت نشیاط قیوت و ضیعف برنامیه     ها و ارزشیابی آن ریزي، تدوین برنامه برنامه

 درسی است.  اصالح و بهبود برنامه

درسی تجربه شده مربوط به  ترین میانگین تناسب محتواي برنامه همچنین مشخص گردید بیش

و کمترین میانگین تناسیب نییز مربیوط بیه همیین      « صردورزي»ی در ویژگی رشته مدیریت بازرگان

درسیی تجربیه    داري بین تناسب محتواي برنامه بوده است، اما تفاوت معنا« عدالت»رشته در ویژگی 

رسید کیه در    نظیر میی   به. هاي مدیر اسالمی وجود ندارد با ویژگی  شده دوره کارشناسی این دو رشته

هاي یادگیري و تجیارب مناسیبی    فرصتهاي مدیریت صنعتی و بازرگانی،  درسی موجود رشته برنامه

صیوبی طراحیی و    فراگیران منجر شود، بیه   و نگرش  ، مهارت که باید به ایجاد تغییر مطلوب در دانش

وري، تفسییر و قایاوت   هیاي درسیی شیامل فرآینید گیردآ      ارزشیابی کارآمد برنامهاجرا نشده است. 

تواند منجر به شناصت نشیاط ضیعف در    می ها و اطالعات مرتبط با برنامه درسی مند درباره داده روش

رییزي   هاي درسی موجود و در نهایت برنامه هاي ارزیابی برنامه منطق، هدف، محتوا، مدیریت و شیوه

برده شود، به وضیوح   اسالم آمده پیها که در  اگر به محتواي امر و نهیبراي رفع این مشکالت گردد. 

اسالمی امري اجتناب ناپیذیر اسیت،     ها براي مدیریت جامعه مشخص است که نه تنها این امر و نهی
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بلکه براي تمامی جوامع انسانی و کشورها مورد نیاز حتمی است. چرا که درستکار بیودن، وفیاي بیه    

شناسد. حتی امروزه در  زمان و مکان نمی صدر داشتن، عدالت داشتن و نظایر آن،  عهد داشتن، سعه

ي میؤثر میدیران و کارکنیان و بهتیر      اصول انسانی و اصالقیی، بیراي اداره   جوامع غربی به جهت صأل

کننید و   هاي موجود، به امر اصال  و رفتار انسانی میدیران توجیه زییادي میی     گو بودن سیستم پاسخ

هاي اصالقیی و اجتمیاعی آشینا کننید. ایین       ولیتؤهاي آموزشی، آنان را با مس سعی دارند در کارگاه

  کوچکی است که این جوامع از طریق تجربه در حیال درک واقعییات و مسیایل پیچییده     وموارد جز

افراد جامعیه   کند جز براي رشد، بالندگی و کمال بشر و انسانی هستند. آنچه را که اسالم توصیه می

بر اساس نتای  به دست آمده، براي تناسیب  ابراین بن شود.« عمل»نیست، البته در صورتی که به آن 

هاي مدیریت اسالمی و در نهایت تربیت مدیران بیا رویکیرد    هاي درسی با آموزه تر برنامه هر چه بیش

 گردد: اسالمی، پیشنهادات زیر ارائه می

درسییی، طراحییان آموزشییی،  تشییکیل کمیتییه برنامییه درسییی متشییکل از متخصصییان برنامییه -3

ي میدیریت اسیالمی بیه     نظران حوزه به وییژه در زمینیه   گیري و صاحب و اندازه متخصصان سنجش

 هاي مدیر اسالمی،   درسی متناسب با ویژگی منظور تدوین برنامه

هیاي میدیریت قبیل از پیذیرش در      هاي شخصیتی داوطلبیان ورود بیه رشیته    بررسی ویژگی -4

 دانشگاه،

 ها، دانشجویان این رشته به هاي شناصتی مدیریت مهارتهاي  ارائه آموزش -8

هاي صود و انتشال تجارب میدیریتی آنیان    فعالیت  ي دعوت از مدیران اسالمی موفق در زمینه -2

 به دانشجویان.
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