
 

 

  101-131: 1394، زمستان 4شماره  ،23، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  فصلنامه علمی ـ
  

 فرا روش پژوهشهاي مدیریت اسالمی در ایران
 )1394تا  1380هاي علمی ـ پژوهشی  مقاله :مورد مطالعه(

   * امیر صادقی
    ** اصغر مشبکی اصفهانی

    *** اسداله کرد نائیج
    **** سید حمید خداداد حسینی

  20/11/94: پذیرش نهایی        22/10/94 :مقالهدریافت 

  
  چکیده

شناسی پژوهشهاي مدیریت اسالمی با رویکرد فراروش انجام  این پژوهش با هدف نقد روش
شناسی  سؤال اصلی پژوهش این است که آیا پژوهشهاي مدیریت اسالمی از نظر روش. شده است

با توجه به جستجوي . منظور توسعه مدیریت اسالمی طی کرده استمسیر صحیحی را به
تا  1380هاي اطالعاتی معتبر از بین پژوهشهاي مدیریت اسالمی، که در بازه زمانی سال پایگاه
پژوهشی مصوب وزارت علوم، ـ هاي علمی  هایی که در مجله انجام شده، فقط مقاله 1394ابتداي

مقاله استخراج و  64با این معیار در مجموع . انتخاب شداست،  تحقیقات و فناوري چاپ شده 
هاي فرا مطالعه  روش پژوهش مقاله، فراروش است که از زیرمجموعه. مورد بررسی قرار گرفت

توان به کمبود فعالیتهاي پژوهشی در حوزه مدیریت اسالمی و عدم  از جمله نتایج تحقیق می. است
همچون منابع مورد استفاده، روایی و پایایی، شناسی تحقیق از نظر مواردي  تطبیق روش

  .منظور توسعه مدیریت اسالمی اشاره کردتحقیق، جامعه و نمونه پژوهشها، به روش
شناسی  فرا روش و مدیریت، مدیریت اسالمی، نقد و فرا مطالعه در مدیریت، روش :ها واژه کلید

  .پژوهشهاي مدیریت
  

  

الملل دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه هوایی  دانشجوي دکتري مدیریت بازاریابی بین *
   amir.sadeqi@modares.ac.ir                    شهید ستاري، تهران

  استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران :نویسنده مسئول **
moshabak@modares.ac.ir  

 naeij@modares.ac.ir        تربیت مدرس، تهراندانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه  ***

 khodadad@modares.ac.ir        استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران* ***
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  مقدمه
هاي مقام معظم رهبري است که همواره در سالیان اخیر  خواستهتحول در علوم انسانی یکی از 

مورد تأکید ایشان بوده است؛ به عنوان مثال ایشان در دیدار اعضاي شوراي انقالب فرهنگی در 
ترین کار این است که مبناي علمی و فلسفیِ تحول علوم انسانی  اساسی": فرمودند 19/09/1392

بنابراین تحول در . "و کار اولی است که بایستی انجام بگیرد باید تدوین بشود؛ این کار اساسی
این تحول زمانی براي ایران کارساز خواهد بود که با . بسیار مهم و حیاتی است ،علوم انسانی

  .رویکردي اسالمی صورت گیرد
 بویژه و انسانی علوم حوزه در غربی هاي نسخه و نظریات از کورکورانه و محض پیروي
 علوم به اسالمی جامعه. باشد علوم این به اسالمی جامعه نیازهاي پاسخگوي تواند نمی مدیریت
 گام رشد و تعالی به رسیدن راه در بتواند سعادتبخش و متقن منابع بر تکیه با که دارد نیاز اي انسانی

 دارد؛ وجود کشورها تمام در مدیریت نام به چیزي .)1392آبادي،  باقري و کاظمی نجف(بردارد 
معناي مدیریت با توجه . است متفاوت دیگر کشور به کشوري از زیاد یا به مقدار کم آن معناي اما

هاي آن قرار دارد، شکل  به بینش تاریخی، فرهنگی و اوضاع محلی، که فرایندها، مسائل و فلسفه
 هر جامعه رد کرد که جدا فرایندهایی دیگر از را آن بتوان که نیست اي پدیده مدیریت. گیرد می
در  .)1993، 1هافستد( دارد رابطه علم خصوص در دین و باورها با روشنی به مدیریت. دهد می رخ

 منَ الْأَمرَ یدبرُ ". است اسالمی مدیران اولین از خود خداوند، که بس همین اسالمی مدیریتاهمیت 
ماءضِ ِإلَی السالْأَر ثُم رُجعی همٍ  فی إِلَیوکانَ ی هقْدارم ۀٍ َألْف ونَ مما سنَ دجهان[ کار :)5/سجده( "تَع [

 مقدارش ـ که روزي در] آن گزارش و نتیجه[ گاه کند، آن می اداره زمین، تا] گرفته[ آسمان از را
 مدیریت هدف. رود می باال او سوي به است سال هزار شمارید ـ برمی] آدمیان[ شما که چنان آن

است  اسالمی ارزشهاي مبناي بر یافته تدوین مدیریت نظام بر مبتنی مدیران، بالندگی و رشد اسالمی
   .)1379وفائی، (

 ).1380علی احمدي و علی احمدي، (رویکرد مدیریت اسالمی شامل پارادایم فکري است 
راد و   مهدوي( اسالمی شکل بگیرد )پارادایم(سالمی لزوماً باید براساس مبانی فکري امدیریت 

 دامنه و آن در فرد جایگاه ،"جهان" ماهیت که است بینی جهان نوعی پارادیم،). 1393ادقی، ص

 
1 - Hofstede 
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 پژوهشی، هاي پارادایم. کند می مشخص را آن اجزاي و جهان به نسبت او احتمالی روابط
 .)33: 1390دانایی فرد و همکاران، (کند  می فراهم پژوهشگران براي را پژوهشی چارچوبهاي
 خاص شناسی روش و شناسی شناخت شناسی، هستی ها، سازه این و است انسانی هاي سازه پارادایمها

. است هستی جهان و موجودات ماهیت یا واقعیت شناخت شناسی، هستی از منظور. دارد را خود
 این از است؛ دانش خود با رابطه در دانش اعتبار و ماهیت ریشه، شناخت و درك شناسی، شناخت

است  دانش به دستیابی و دانستن چگونگی شناسی روش از منظور .اند نامیده دانش نظریه را آن رو
 به شناخت خود از بیش جهان، پدیدارهاي حقیقت کردن پیدا و جستجو براي انسان .)34: همان(

 آمده وجود به شناسی روش در تحول اثر در علمی تحول عطف نقاط. است نیازمند شناخت روش
 نیست؛ معین عمل چند یا یک روش،. شد نخواهد متحول شناخت شناسی، روش تحول بدون .است
عابدي (است  شده تعیین پیش از هدفی به رسیدن براي متوالی و منظم فعالیتهاي از فرایندي بلکه

 آن در که است مبتنی اي شناختی روش به علمی هر ارزش و اعتبار .)1389جعفري و همکاران، 
 به »روشهاي تحقیق«مندي از  بر این اساس، بهره. )1391و همکاران،  سرلک(رود  می کار به علم

افجه و ( رسد ناپذیر به نظر می ضروري و اجتناب هاي مورد نیاز، کامالً نظریه مشخص کردنمنظور 
که ارتباط این  تري در علوم انسانی مطرح است؛ چرا این موضوع به شکل جدي. )1393همکاران، 

اي  فرهنگ جامعه بینی و بیش از علوم طبیعی است و تأثیرپذیري آنها از جهانعلوم با باورهاي دینی 
  ). 1391فنایی اشکوري، ( شود، بیش از علوم طبیعی است که در آن تولید می

شناسی در پژوهشهاي مدیریت اسالمی، هدف اصلی پژوهش، بررسی و  با توجه به اهمیت روش
آیا پژوهشهاي : سؤال اصلی پژوهش. است شناسی پژوهشهاي مدیریت اسالمی نقد بخش روش

چنین پیماید؟ هم شناسی، مسیر صحیحی را می مدیریت اسالمی براي پیشرفت این رشته از نظر روش
، این حوزه را بیشتر تحت تأثیر )شناسی از نظر روش(چه اشکالهایی در پژوهشهاي مدیریت اسالمی 

ر زمینه مدیریت اسالمی و پژوهشهاي مربوط، قرار داده است؟ بر این اساس ابتدا ادبیات تحقیق د
شناسی تحقیق بحث، و در نهایت فراروش پژوهشهاي مدیریت اسالمی ارائه  مطرح، و سپس روش

  .خواهد شد
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  ادبیات پژوهش
  تعریف مدیریت اسالمی

اگر بخواهیم براي مدیریت اسالمی . اند اندیشمندان اسالمی از مدیریت تعاریف مختلفی کرده
توان به برخی از آنها  که بحث مدیریت در غرب مطرح شده است، تعاریفی ارائه کنیم، می از زمانی

  :در جدول ذیل اشاره کرد
  

  برخی از تعاریف مدیریت اسالمی از دیدگاه اندیشمندان اسالمی: 1جدول 
  منبع  تعریف مدیریت اسالمی  محقق/ اندیشمند

شهید عالمه مرتضی 
  مطهري

آنها عبارت است از فن بهتر بسیج کردن و مدیریت انسانها و رهبري 
دادن و بهتر کنترل کردن نیروهاي انسانی  بهتر سامان دادن و بهتر سازمان

  .کار بردن آنهاو به

تقوي دامغانی، (
1393 :19(  

عالمه محمد تقی 
  جعفري

اداره کردن و سیاست از دیدگاه اسالم، مدیریت حیات انسانها چه در 
حالت اجتماعی براي وصول به عالیترین هدفهاي حالت فردي و چه در 
  .مادي و معنوي است

  )51: 1394مقیمی، (

  سید علی اکبر افجه
مدیریت اسالمی، روش حل عادالنه مسائل اداري است؛ به عبارت دیگر 

اساسی اداري که با فکر عدالت اجتماعی ارتباط داشته باشد   به هر قاعده
  .توان مدیریت اسالمی اطالق کرد می

  )9: 1377،  افجه(

نقی امیري و  علی
حسن عابدي 
  جعفري

اداره امور در ابعاد  ةخاصی از قضایا دربار  مدیریت اسالمی، مجموعه
مختلف فردي، گروهی، سازمانی و اجتماعی است که با روش تعبدي 

  .گیرد مورد استنباط و بررسی قرار می

امیري و (
جعفري،  عابدي

1393 :51(  

  محمد حسن نبوي
مدیریت هنر و علم به کارگیري صحیح افراد و امکانات در جهت 

اي که با موازین شرع مغایرت دستیابی به اهداف سازمانی است به گونه
  .نداشته باشد

: ب1392اعظمی، (
13(  

آیت اهللا محمد تقی 
  مصباح یزدي

 طرح اساس بر) است آن از خاص حالتی رهبري که( اسالم در مدیریت
 است پسند اسالم اهداف سوي به و اسالم مبانی با سازگار اي برنامه و
 کیفیت و وسیله راستا، این در و دارد قرار الهی قرب آنها همه فوق که

  .باشد اسالمی موازین مطابق باید نیز افراد با برخورد

  )1381بهارستان،(
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  برخی از تعاریف مدیریت اسالمی از دیدگاه اندیشمندان اسالمی: 1جدول ادامه 
  منبع  تعریف مدیریت اسالمی  محقق/ اندیشمند

محمد حسین 
  نیا ساجدي

مدیریت اسالمی مدیریتی است عقالیی و بر اساس ساختار فطرت و 
سرشت انسانی که تمامی تالش خود را در جهت شأن و منزلت انسان 

گیرد و براي استقرار عدالت و رفع تبعیض و حاکمیت عقل و  به کار می
  .کند ریزي می تربیت انسان در ابعاد مختلف برنامهارزشهاي اصیل و 

: 1382نیا،  ساجدي(
40(  

  رضا نجاري

پردازي و تولید علم  مدیریت اسالمی، مدیریتی است که بر اساس نظریه
از سوي دانشمندان مسلمان که با تکیه بر مبانی اسالمی و مفروضات 

به منظور ) بیتجر(بنیادین آن با روشهاي مختلف اعم از تعبدي و تعقلی 
ایجاد یا بهبود رفتارها، روشها، فنون، ابزار، ساختارها و الگوها براي رفع 

مسائل و مشکالت و تأمین نیازهاي مادي و معنوي و رشد و اعتالي 
  .گیرد جامعه اسالمی شکل می

: 1394نجاري، (
21(  

  جعفر محمودي

کارکنان هاي منتزع از مجموع تعامالتی است که  مدیریت اسالمی، نظریه
اجتماعی اسالمی در رابطه با  ـ و مدیران مسلمان در یک بستر فرهنگی

وري در چارچوب  مسائل سازمانی با رویکردي علمی و معطوف به بهره
اي که در راستاي  گونهآورند به وجود میقیود احترازي فقه اسالمی به

  .ساز رشد انسانی اعضا شود اهداف سازمانی و در چارچوب آن زمینه

  )1379محمودي، (

  
خورد، بحث درباره  رویکرد دیگري که در بیان چیستی و تعریف مدیریت اسالمی به چشم می

یک دیدگاه معتقد است که تعیین : در این رابطه دو دیدگاه قابل مشاهده است. موضوع است
 دیدگاه دیگر این است که اصوال. بخش مدیریت اسالمی است موضوع یکی از ارکان مهم و قوام

کسانی که دیدگاه اول را . داند ارائه موضوعی جامع براي مدیریت اسالمی را غیر ممکن می
اند، هر یک موضوعی خاص را براي مدیریت اسالمی عنوان و محدوده آن را مشخص  پذیرفته
معتقدان به دیدگاه دوم بر این باورند که با توجه به گستردگی و تنوع مطالب متون . اند کرده

فایده  ارائه موضوع مشخص براي مدیریت اسالمی بی المی، هر گونه تالش به منظورمدیریت اس
رسد در  به نظر می. است؛ چرا که اصوال اصرار بر تعریف موضوع براي هر علم، محل تردید است

توان موضوع معینی را شناسایی کرد  دانش مدیریت و به طریق اولی در مدیریت اسالمی نمی
با توجه به تعاریف ارائه شده، که تنها بخشی از ). 59و 58: 1393ي، امیري و عابدي جعفر(
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تعریفهاي گوناگون صاحبنظران مدیریت اسالمی است، یکی از نکات اساسی مشترك در تمام 
مفاهیم، متنوع بودن موضوعات مدیریت اسالمی است؛ یعنی مدیریت اسالمی هم مباحث مادي و 

  . دهد میهم مباحث معنوي را مورد بررسی قرار 
  روشهاي پژوهش در مدیریت اسالمی

 جمله از که بهره برد توان می مختلفی هاي راه از اسالم در مدیریت حقیقت به رسیدن براي
 و اند کرده استفاده آنها از اسالمی مدیریت پژوهشگران کنون تا که کرد اشاره روشهایی به توان می
  :شود می بندي دسته ذیل صورت به

 در مدیریت به صرف توجه با و غربی مدیریت از شناخت ضعف پژوهشگران با از ـ گروهی1
 به را مدیریت باید که حالی در اند نشده موضوع وارد و کرده نفی بکلی را غربی مدیریت اسالم،
 یونان فلسفه با ما پیشینیان که گونه همان کرد؛ برخورد بدرستی آن با بتوان تا شناخت علم عنوان

  .کردند برخورد
 توجیه با اند کرده تالش غربی، مدیریت کردن فرض صحیح و خوب با دیگر ـ گروهی 2

  . کنند اسالمیزه نوعی به را آن غربی مدیریت مسلمانی
 اي مرحله را خود تحقیق یا برگزینیم را روشها از اي آمیزه تا کوشید باید رسد می نظر ـ به 3
 به صورت این غیر در. است بیشتر زمینه این در کامل نتیجه به رسیدن امکان صورت این در. کنیم

 توان می را روش این. آورد خواهد بار به را ناقصی نتایج تنهایی به روشها از یک هر کارگیري
 در روش این مختلف مراحل. )1388عابدي جعفري و ازگلی، (نامید  شده اي مرحله تلفیقی روش
  .است آمده 1 نمودار
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  )1388عابدي جعفري و ازگلی، (تحقیق در مدیریت اسالمی  بندي شده روش تلفیقی مرحله: 1نمودار
  

ها و اطالعات پایۀ توسعه دانش مدیریت اسالمی عمدتا کیفی،  زاده با اشاره به اینکه داده ترك
این روش شامل . اي تحلیل را مطرح کرده است چرخهپربعد و پر برایند است، روش پژوهش فرایند 

ها، سازماندهی و تحلیل اطالعات، تفسیر و  چهار مرحله گردآوري اطالعات، کاهش احیاگرانه داده
  ).1388ترك زاده، (گیري است  نتیجه

افجه و همکاران با قبول این پیشفرض، که قران کریم، کتاب هدایت و راهنماي همه انسانها در 
 : این الگو داراي یازده مرحله دارد. اندریخ است، الگوي استنباطی ـ اجتهادي را ارائه کردهطول تا

ستخراج مضامین و ـ ا 2 مرور و تدبر در قرآن و شناسایی آیات مرتبط با موضوع پژوهشـ  1
استفاده از دو کدگذار براي اعتبارسنجی مضامین و پیامهاي  ـ  3 پیامهاي مرتبط از تفسیر قرآن

تبیین نهایی مفاهیم  ـ  5 اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده بر اساس تفسیر المیزان ـ  4 ستخراج شدها

ش 
رو

حق
ده ت

ي ش
بند

له 
رح

ی م
طبیق

ت
می

سال
ت ا

یری
 مد

 در
یق

 

  شناسایی و ارزشیابی آثار موجود

 تهیه فهرست قابل استناد از مفاهیم

  کندوکاو در منابع قران و روایات

 هاي عقل بشري بررسی و ارزشیابی یافته

 هاي میدانی مدیران مسلمان بررسی و ارزشیابی تجربه

 مدیریت اولیاي الهیبررسی شیوه رهبري و 

 برداري و استنتاج از تمام دستاوردها و ارائه الگو  بهره

 آموزش و تربیت مدیران و رهبران اسالمی 

 توسط متربیان این سامانه الهی اجراي الگو

 گرفتن بازخور و اصالح فرایند مدیریت اسالمی
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استخراج  ـ  8 ها استخراج مقوله ـ  7 استخراج شده )يپیامها(کدگذاري مفاهیم ـ  6 شده شناسایی
 الگواعتبارسنجی  ـ  10 مفهومی اولیه الگويت و ارائه تعیین روابط بین مقوال ـ  9 هاي اصلی مقوله

افجه و ( مفهومی نهایی پژوهش در محیط واقعی الگويآزمون  ـ 11بر اساس نظر خبرگان و 
  ).1393همکاران، 

بندیهاي اندیشمندان اسالمی از ابزارهاي شناخت،  با عنایت به آیات قرآن مجید و تقسیم
نج دسته تقسیم کرد توان به پ شناسی پژوهشها و مطالعات در حوزه مدیریت اسالمی را می روش

اقسام شناخت و روشهاي آن، نه گسسته از یکدیگر و نه در عرض هم است، بلکه با ). 2نمودار (
بر خالف ). 89: 1394مقیمی، (پذیر دارد و در طول یکدیگر است  یکدیگر پیوندي انفکاك

یت هاي غربی مدیریت، که عمدتاً به روشهاي حسی و تجربی متکی است، نظریات مدیر نظریه
گیرد و روشهاي حسی به  اسالمی بر اساس طیف گوناگونی از روشهاي شناخت و تحقیق شکل می

  ).96: همان(گیرد  عنوان نازلترین روش پژوهش، مورد استفاده قرار می
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  )89: 1394مقیمی، (روش شناسی مطالعات مدیریت اسالمی : 2نمودار

  
تواند به ایجاد  اي است که می ی مفهومی از برنامهالگویکوهن، ـ  شناختی الکاتوش روش الگوي

ه از ک ،کوهن. داي مدیریت اسالمی کمک کن رشته ساختاري منظم و منسجم در مطالعات میان
دهد  که سؤاالت ما را جهت می ستاکند که این، پارادیمها  شناختی دارد، بیان می علم، تلقی جامعه

معموالً دانشمندان از پیشفرضهاي  .کنند می» حل معما«، صرفا »يعلم عاد«و عالمان در دوره 
کند که  میکوهن ادعا . شناختیِ پارادیم، آگاهی تفصیلی ندارند و از آن دانش ضمنی دارند روش

پارادیمها عالوه بر پیشفرضهاي . است دینپذیرش و تغییر پارادیم، شبیه پذیرش و تغییر 
شناختی نیز هست و از این نظر به برنامه پژوهشی  هاي روش اي از توصیه مابعدالطبیعی، شامل سلسله

روش شناسی 
مدیریت  مطالعات

 اسالمی
 

 روش وحیانی

دستیابی به علم یقینی از طریق وحی الهی، -
  خطا و داراي ثبات و بقامصون از هر گونه 

ترسیم جهان بینی مدیریت اسالمی -
  )خداشناسی، انسانشناسی، غایت شناسی(

قوانین ثابت براي سعادتمندي دنیوي و -
  اخروي

 

 روش شهودي

ارتباط با حقایق عینی از طریق القائات -
  ملکی یا رحمانی

کشف حقایق از طریق الهامات الهی و -
  آن راه ندارد امدادهاي غیبی که خطا در

قوانین ثابت براي سعادتمندي دنیوي و -
  اخروي 

 

 روش نقلی

شناخت حقایق جهان با استفاده از کتاب و -
  سنت

استخراج اصول، قواعد و مفروضات مدیریتی -
  از آیات قران و سیره عملی و نظري معصومین

تبیین وحی متناسب با فهم و درك مردم از قول -
  معصومین

 

 یروش عقل

  درك مفاهیم کلی از -
امور جزئی به دست آمده از طریق حواس و 
  تدوین اصول و قواعد کلی مدیریت

جستجوي باطن پدیده هاي عینی سازمانی از -
طریق استدالل و قیاس براي رسیدن به 

  استنتاجات علمی
   کننده حوزه شمول قواعد تجربیتعیین -

 

 روش تجربی

شناخت پدیده ها و واقعیات عینی سازمانی -
از طریق حواس و ابزارهایی همچون استقرا، 

  تجربه و مشاهده 
علم به امور جزئی و کشف علل مادي و -

  صوري رخدادهاي مدیریتی
علم به امور جزئی و کشف علل مادي و -

  صوري رخدادهاي مدیریتی 
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اد و الکاتوش در تکمیل کار کوهن معتقد است که محققان، آن قدر آز .الکاتوش شباهت دارد
آنها داراي برنامه راهبردي تحقیقاتی هستند که مشخص . مختار نیستند که کامالً دلخواه عمل کنند

اي از  این برنامه پژوهشی، سلسله. کند کاوشهاي کنونی و آینده آنها چگونه باید باشد می
  ).1390گنجعلی و پارسازاده، (دارد » راهبردهاي ایجابی«و » راهبردهاي سلبی«

محـور، راهبرد  شـامل راهبـرد آیـه کریم، اهبردهاي پژوهش تدبر در قـرآنر شناسی روش
محور است کـه بـه نحو  محور و راهبرد مسئله محور، راهبرد داستان محور، راهبرد سوره سیاق

  ).1390لطیفی، (استخراج شده است  گذشته، هاي مدیریت اسالمی دهه استقرایی از دل پژوهش
  

  پیشینه پژوهش
هاي انجام  شناسی پژوهش آسیب شناسایی عوامل تعیین کننده در"اي با عنوان  نامه پایاناعظمی، 

شده دربارة حوزه مدیریت اسالمی و ارائه راهکارهاي الزم به منظور رفع آسیبها با استفاده از 
در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام داده  "با تأکید بر منابع انسانی AHP-QFDرویکرد 

بندي آسیبهاي پژوهشهاي مدیریت اسالمی در شش طبقه  توان به دسته از جمله نتایج آن می. است
چنین هم. شناختی و انگیزشی اشاره کرد آسیبهاي ساختاري، فرهنگی، سیاستگذاري، انسانی، روش

به عنوان تاثیرگذارترین و مهمترین آسیبها شناخته شده، و آسیبهاي آسیبهاي ساختاري 
شناختی، فرهنگی، انسانی و انگیزشی به ترتیب در الویتهاي بعد جاي گرفته  سیاستگذاري، روش

  ).1389اعظمی، (است 
رضایت مشتري تحلیل  زمینه عوامل مؤثر بر فراروش تحقیقات انجام شده در"اي با عنوان  مقاله
انجام  1390در سال  "هاي دولتی تهران هاي کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاهنامهپایان اسنادي

ارشد  نامه کارشناسیپایان 33و جامعه آماري تحقیق شامل  ،ابزار این تحقیق چک لیست. شده است
گیري،  حظات نمونههاي بررسی شده از نظر مال نامه نتایج نشان داد که پایان. بوده استو دکتري 

اند  ی بودهت اساسبه طور اخص داراي مشکال یشناس ها و خود روش ذکر ابزار گردآوري داده
  ).1390محمد نژاد شورکایی و همکاران، (

توسط عابدي جعفري و  "مروري بر سیر تحقیقات مدیریت اسالمی در ایران"اي با عنوان  مقاله
سیر تحول منابع مکتوب در اسالم  در این مقاله به منظور شناخت. تدوین شده است )1388(ازگلی 
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، از ابعاد 1370سعی شده است آثار عرضه شده در زمینه مدیریت اسالمی از زمان اثر تا پایان سال 
ها به موانع تحقیق در  گاه به منظور بررسی علل کاستی آن. مختلف مورد بررسی اجمالی قرار گیرد

ذکر دالیل، لزوم و اهمیت پرداختن به این مدیریت اسالمی به طور کلی اشاره شده است و سپس با 
  .داند موضوع، شروع کار را تشخیص مسئله می

به چاپ  "بررسی رویکردهاي نظري به مدیریت اسالمی"اي با عنوان  مقاله) 1388(چاوشی 
کند نظریات مختلف در در این مقاله نویسنده سعی می. روش این مقاله، تطبیقی است. رسانده است

بندي پیشنهادي از  اسالمی را در کنار هم قرار دهد و پس از مقایسه دقیق آنها، طبقهحوزه مدیریت 
نظریه یا رویکرد نظري ) 1چاوشی، رویکردهاي نظري به مدیریت اسالمی را شامل . آنها ارائه کند

رویکرد اخالق و ویژگیهاي مدیران اسالمی  )3رویکرد اصولگرایی ) 2رشد در مدیریت اسالمی 
 .داند رویکرد تأثیر ارزشهاي اسالمی بر مدیریت می) 5وظایف مدیران مسلمان  رویکرد) 4

مقایسه با  مدیریت اسالمی در شناسی تحقیق در بررسی تطبیقی روش"اي با عنوان  مقاله
اي انجام  با روش تحلیل اسنادي و مطالعات کتابخانه "شناسیهاي تحقیق در علوم مدیریت رایج روش

شناسی و ارتباط  به ذکر کلیات و تعاریف پرداخته، و معنا و مفهوم روش محقق ابتدا. شده است
شناسی در مدیریت با ذکر  پردازي بیان کرده، و ضمن مرور بر ادبیات روش تنگاتنگ آن را با نظریه

ها، روش شناسی تحقیق  سه رویکرد متدولوژي قیاسی و متدولوژي استقرایی و استفاده از کلید واژه
  ).1388نجات بخش اصفهانی و باقري، (ر مرحله تبیین نموده است خود را در چها

تحلیل محتواي ادبیات مدیریت اسالمی با تأکید برآثار "اي با عنوان  در مقاله) 1384(خنیفر 
اثر مدیریتی با موضوع و رویکرد مدیریت  20با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی  "منتخب

اي این پژوهش و نتایج، به چهار نمونه از چارچوبهاي ادراکی منتهی ه یافته. اسالمی پرداخته است
  .شده که در واقع بر مبناي محتواي کتابهاي مورد مطالعه طراحی و ارائه شده است

امیري و عابدي جعفري رویکردهاي حسی ـ تجربی، عقلی ـ فلسفی، عرفانی ـ شهودي، فقهی ـ 
امیري و عابدي (اند  رد تلفیقی و ترکیبی، مطرح کردهاجتهادي و رویکرد اخالقی را به عنوان رویک

  ).95: 1393جعفري، 
بندي  لطیفی حوزه مدیریت اسالمی را از حیث هدف، روش و منابع به این صورت طبقه

پژوهشهاي با صبغه فلسفی ب ـ پژوهشهاي با صبغه نظري ج ـ پژوهشهاي با صبغه  الف ـ :کند می
پژوهشهاي با صبغه فقهی ـ  پژوهشهاي با صبغه تاریخی و ـ ی هـ ـپژوهشهاي با صبغه روای قرآنی د ـ
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ی با صبغه نیازهاي جاري جامعه یپژوهشها ـ ح پژوهشهاي با صبغه انقالب اسالمی ـ زاجتهادي 
  ).1390لطیفی، ( اسالمی

شناختی،  گرایی معرفت گرایی و کثرت مقیمی رویکردهاي مدیریت اسالمی را شامل وحدت
رویکرد استنباطی، رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود و رویکرد تأسیسی مورد بحث قرار 

  ). 101تا  96: 1394مقیمی، (دهد  می
و ساختار نظري  نجاري رویکردهاي مدیریت اسالمی را با دو دیدگاه کلی، یکی از لحاظ منشأ

و دیگري از لحاظ ماهیت و محتواي نظري ) رویکرد تأسیسی، تطبیقی، انطباقی، تلفیقی(یا موضوع 
) گرایی ارزشی، رویکرد وظیفه/ گرایی، رویکرد اخالقی  رویکرد رشد، رویکرد اصول(یا موضوع 

  ).77: 1394نجاري، (دهد  مورد بحث قرار می
  
  شناسی پژوهش روش

اي است؛ چرا که نتایج آن باعث توسعه پژوهشهاي مدیریت  ظر هدف، توسعهاین پژوهش از ن
توان افزودن به دانش  اي می از جمله نقش و کارکردهاي تحقیق توسعه. اسالمی خواهد شد

شناسی، روش شناسی در مورد یک برنامه  کاربردي درباره یک برنامه ویژه و پیشبرد تحقیق و روش
مند، تحلیل محتوا روشی پژوهشی براي تشریح کمی، نظام). 97: 1389خاکی، (ویژه اشاره کرد 

چون این تحقیق به دنبال بررسی ). 109: همان(عینی و معناشناسی آماري محتواي آشکار پیام است 
  . شناسی پژوهشهاي مدیریت اسالمی است از نوع تحلیل محتوا است و نقد محتواي روش

ایجاد  2001وسیله پیترسون و همکاران در سال لعه بهفرا مطا. رویکرد تحقیق، فرا مطالعه است
و  1بانداس(فرا مطالعه شامل تحلیل فرا داده، تحلیل فرا تئوري و تحلیل فرا روش است . شده است

مطالعه ابزاري براي بحث در زمینۀ مشکالت هر رشته علمی است که شامل سه  فرا ).2007، 2اله
بر  4ژائو). 2013،  3؛  رحمانی و رحمانی1991ژائو، (بینید  می 1جزء است که اجزاي آن را در شکل 

فرا . کندسه جزء از تحلیل را که باید قبل از ترکیب انجام شود، معرفی می 5اساس پژوهش رایتزر
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 1بارنت پیج) (ها تحلیل تئوري(و فرا تئوري ) تحلیل روشها(، فرا روش )ها تحلیل یافته(ها  تحلیل داده
فرا مطالعه در وضعیتی که در رشته علمی به منظور پیشرفت نقص وجود داشته ). 2009، 2و توماس

زند و رسد علم در جا میاین اوضاع زمانی است که به نظر می. بسیار با اهمیت خواهد بود ،باشد
فرا مطالعه با . علمی است هايمطالعه محصول بحرانهاي رشته بنابراین فرا. پیشرفت چندانی ندارد

اي به منظور حل این مشکالت  شود و با نسخهت احتمالی در مطالعه اولیه شروع میآزمون مشکال
  ).1991ژائو، (رسد  به پایان می

  
  )1991ژائو، ( روابط بین فرا مطالعه و مطالعات اولیه: 1شکل

  
مطالعه دوباره پدیده مشترك که قبال ) 1: حداقل دو نوع مطالعه به منظور فرا مطالعه نیاز است

، ژائو(مطالعات گذشته در زمینۀ پدیده مورد نظر مطالعه نتایج و فرایندهاي ) 2. مطالعه شده است
فرا روش تناسب و درستی روشهاي تحقیق . در این پژوهش از فرا روش استفاده شده است). 1991

این قسمت شامل . )2013رحمانی و رحمانی، ( دهد در مطالعات اولیه را مورد بررسی قرار می
ها، متغیرها، جامعه و نمونه و هر  وشتن فرضیهگیري، روش ن تجزیه و تحلیل رویکرد، روشهاي نمونه

؛ 1390نژاد شورکایی و همکاران،  محمد (شناسی مربوط است  به بحث روش یزي است کهچ آن
اي است که به روشن شدن  فرا روش مطالعه). 2010، 3؛ بنچ و دي2013رحمانی و رحمانی، 

فرا روش، مرور بخش . )1991ژائو، (کند  شناسی تحقیقات اجتماعی کمک می مشکالت روش

 
1 - Barnett-Page 
2 - Thomas 
3 - Bench & Day 

 پژوهشهاي کیفی

 مطالعات نظري اولیه )فرا تحلیل(تحلیل فرا داده  روشهاي پژوهش اولیه

 فرا تئوري فرا روش

 جهان واقعی
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بخشی از فرایند فرا روش توجه به ابعاد مختلف . شناسی تحقیقات به صورت انتقادي است روش
که برخی آن را ...ها، طراحی پژوهش و آوري داده گیري، جمع شناسی پژوهشها مانند نمونهروش

  ). 2009، 2و توماس 1بارنت پیج(نامند  ارزیابی نقادانه می
مرحله : شود ، فرا مطالعه در فرایند شش مرحله انجام می)2001(و همکاران  طبق نظر پیترسون

. شود در این مرحله مقدمات تحقیق فراهم می. ها یا مقدمات کار است اول، فراهم کردن پیش زمینه
این مرحله شامل تعیین معیارهاي انتخاب . مرحله دوم، کاوش و ارزیابی اولیه پژوهشها است

مرحله سوم، تحلیل فرا داده . هاي مدیریت داده است کیفیت آنها و تعیین راهبردپژوهشها، ارزیابی 
ها بر اساس معیارهایی مانند روش، نمونه، تاریخ انتشار و یا  بندي داده این مرحله شامل گروه. است

این مرحله نیازمند مقایسه طرحهاي . مرحله چهارم، فرا روش است. مسئله خاص و ویژه است
مرحله . شناسی تحقیق و ارزیابی الگوها و موضوعات پژوهشها است مفروضات روش تحقیق، شامل

در این مرحله تحلیل پژوهشهاي اولیه از نظر گرایشهاي نظري پژوهشها و از . پنجم، فرا تئوري است
مراحل سوم تا پنجم به سه زیر . شود لحاظ عنوان سؤال پژوهش و ایجاد نظریه در آینده بررسی می

در این مرحله به صورت . مرحله ششم، فرا ترکیب است. لیلی فرا مطالعه اشاره داردمجموعه تح
پردازي و  قیاسی با استفاده از سه مرحله قبل از فرایند پویا و تکراري تفکر، تفسیر، خلق، نظریه

  ).2004، 3زایمر(شود  انعکاس  پیروي می
  

  جامعه و نمونه
هاي علمی ـ پژوهشی  مدیریت اسالمی در مجلهجامعه آماري این تحقیق پژوهشهاي چاپ شده 

مقاله  64ها  این مقاله. ، است1394تا ابتداي  1380مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از سال 
ابزار تحقیق، . و به صورت تمام شمار است ،ه آماريعنمونه آماري این تحقیق منطبق بر جام. است

. ي مدیریت اسالمی در داخل کشور استاسناد و مدارك است، که شامل تمامی پژوهشها
اند و هاي استخراج شده مراجعه کرده ها به منابع مقاله پژوهشگران براي اطمینان از کامل بودن مقاله

هاي جدیدي  ها به مقاله از این طریق نیز با بررسی منابع ارجاع داده شده در متن و انتهاي مقاله
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اي، و  محیط تحقیق، کتابخانه. اندرو شدهروبه) پایایی(نابع و به نوعی با اشباع م ،دسترسی پیدا کرده
  .سعی شده است از تمامی منابع علمی استفاده شود

  
  چارچوب فرا روش پژوهشهاي مدیریت اسالمی

از چارچوب ترکیبی ـ ابداعی  ،روش در این تحقیق با توجه به نبودن چارچوب کامل جهت فرا
شناسی توضیح داده شد، منظور از  طور که در بخش روشنهما. استفاده شده است) 2جدول (ذیل 

طور که در همان. شناسی پژوهشهاي انجام شده است هاي مهم روش فراروش، بررسی و نقد مؤلفه
شناسی، که در این پژوهش در نظر گرفته شده  مهم روش عواملمشخص است، بیشتر  2جدول 

هاي مهم  ترکیب مؤلفه(روش قبل است است با کمک چارچوب مورد استفاده در پژوهشهاي فرا
دو . که در واقع اعتبار آنها در پژوهشهاي قبلی آزمون شده است) شناسی پژوهشهاي فراروش روش

منابع مورد (هاي مورد نظر در مدیریت اسالمی  عنصر فراروش نیز با توجه به ماهیت و اهمیت مؤلفه
هاي جدید در ، و به عنوان مؤلفهاز ادبیات تحقیق مشخص) استفاده براي پژوهش و هدف آن

  ).عناصر ابداعی( است فراروش در نظر گرفته شده
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  چارچوب مورد استفاده براي فراروش پژوهش: 2جدول 

  
  

  منابع  سطوح  عنصر
منبع اسالمی مورد 
  استفاده در پژوهش

قران کریم، نهج البالغه، روایات و احادیث 
  و سایر پژوهشها

  پژوهشگران

 استفاده الگوي نوع
  شده

، محمد نژاد )1392(عزیزي و فرهیخته   تکرار، بسط، خلق
  )1390(شورکایی 

قطعی یا اکتشافی 
  بودن پژوهش

  )1392(عزیزي و فرهیخته   بودن فرضیه یا سؤال

  محققان  بودن یا نبودن  اهداف پژوهش
آزمونهاي (آمار توصیفی و استنباطی   زمون آماريآ

تحلیل محتوا و ، )پارامتریک و ناپارامتریک
  روشهاي کیفی

؛ خواستار و )1392(عزیزي و فرهیخته 
؛ محمد نژاد شورکایی و )1390(همکاران 
  )1390(همکاران

  )1392(عزیزي و فرهیخته   گیري سرشماري، نمونه  گیري نمونه
  )1390(محمد نژاد شورکایی و همکاران  بودن یا نبودن  شناسی روش

روش تعیین حجم 
  نمونه

الزامات  دولی، الگوبرداري،ج رمولی،ف
  آماري

  )1392(عزیزي و فرهیخته 

ابزار گردآوري 
  اه داده

پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، اسناد و 
  مدارك

؛ حسینی قصر و )1392(عزیزي و فرهیخته 
؛ خواستار و همکاران )1393(همکاران 

؛ محمد نژاد شورکایی و همکاران )1390(
)1390(  

روش تعیین روایی 
  ابزار

 ؛ محمد نژاد)1392(عزیزي و فرهیخته   بینی صوري، محتوایی، سازه، پیش/ لی شک
  )1390( مکارانه و شورکایی

روش تعیین پایایی 
  ابزار

لفاي کرونباخ، دونیمسازي، تکرار، آزمون آ
  همسان

؛ محمد نژاد )1392(عزیزي و فرهیخته 
  )1390(شورکایی و همکاران

، تعداد منابع انگلیسیتعداد منابع فارسی،   تعداد منابع
  تعداد منابع عربی

  )1392(عزیزي و فرهیخته 

  )1393(حسینی قصر و همکاران   کمی، کیفی، آمیخته  نوع پژوهش
  )1390( محمد نژاد شورکایی و همکاران  بودن یا نبودن  جامعه و نمونه
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  هاي پژوهش یافته
، پرتال جامع 1ایران هاي مختلف از جمله مگ  پژوهشی در پایگاه ـ با جستجوي مجالت علمی

دانشنامه (، و پژوهشگاه علوم و فرهنگ قرآن 3دانشگاهی ، پایگاه اطالعات علمی جهاد2علوم انسانی
پژوهشی در حوزه مدیریت ـ مقاله علمی  64، 1394تا ابتداي سال  1380از سال  4)موضوعی قران

مقاله علمی ـ پژوهشی چاپ شده  5طور متوسط در هر سال کمتر از اسالمی مشخص شد؛ یعنی به 
  ).3نمودار(است 

  

  
  هاي داخلی با موضوع مدیریت اسالمی پژوهشی چاپ شده در مجلهـ تعداد مقاالت علمی : 3نمودار 

  
هاي علمی ـ پژوهشی در  مجله به چاپ مقاله 21طور که در جدول ذیل مشخص است همان

درصد فقط یک مقاله در زمینۀ مدیریت  66از این تعداد . اند اسالمی اقدام کردهزمینۀ مدیریت 
هاي  به چاپ مقاله 1394تا ابتداي  1380 هایی که از ابتداي سال از بین مجله. اند اسالمی چاپ کرده

. مقاله چاپ کرده است ششاند،  فقط دو مجله است که بیش از  مدیریت اسالمی اقدام کرده
هاي  مقاله و اندیشه مدیریت راهبردي با هشت مقاله بیشترین مقاله 28یریت اسالمی با هاي مد مجله

  .اند علمی ـ پژوهشی را در زمینه مدیریت اسالمی چاپ کرده
 

1 - http://www.magiran.com 
2 - http://www.ensani.ir 
3 - http://sid.ir 
4 - http://www.maarefquran.org 
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  ها هاي علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی به تفکیک مجله مقاله: 3جدول 

  عنوان مجله
  تعداد مقاله
  چاپ شده

  عنوان مجله
  تعداد مقاله

  شدهچاپ 
  1  حوزه و دانشگاه  28  مدیریت اسالمی

  2  مدرس علوم انسانی  8  اندیشه مدیریت راهبردي
  1  راهبرد  4  مطالعات راهبردي بسیج

  1  اقتصاد اسالمی  3  فرهنگ مدیریت
  1  پیام مدیریت  3  انداز مدیریت دولتی چشم
  1  پژوهشنامه بازرگانی  2  شناسی علوم انسانی روش

  1  اندیشه مدیریت  2  مدیریت فرهنگ سازمانی
  1  )بهبود و تحول( مطالعات مدیریت  1  دانش و توسعه

  1  هاي مدیریت عمومی پژوهش  1  علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
  64  مجموع  1  کمال مدیریت

      1  فرهنگ در دانشگاه اسالمی
  

آقاي دکتر . استاند در جدول ذیل ارائه شده  نام پژوهشگرانی که بیشترین مقاله را چاپ کرده
  .پورفر با پنج مقاله، بیشترین مقاله را چاپ کرده است اهللا نقیولی

  
  اند هاي علمی ـ پژوهشی را چاپ کرده پژوهشگرانی که بیشترین مقاله: 4جدول 

  تحصیل/ سسه محل خدمتؤدانشگاه یا م  تعداد مقاله  پژوهشگر
  دانشگاه قم  5  ولی اهللا نقی پور فر
  هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش  4  جمال خانی جزنی
  دانشگاه عالمه طباطبایی  4  سید علی اکبر افجه
  دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز  4  سعید مسعودي پور

  دانشگاه تهران  3  حسین خنیفر
  )ع(دانشگاه امام حسین   3  محمد رضا سلطانی

  )ع(دانشگاه امام حسین   3  منصورصادقی مال امیري
  )ع(دانشگاه امام صادق   3  میثم لطیفی

  دانشگاه عالمه طباطبایی  3  محمود جعفر پور
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مؤسسه یا دانشگاهی که استادان یا دانشجویان آنها در زمینۀ مدیریت اسالمی مقاله ارائه  10
از این بین، دانشگاه امام . اند به ترتیب تعداد دفعات ارجاع در جدول ذیل مشخص شده است کرده
  .را به خود اختصاص داده استرتبه اول ) ع(حسین

  دانشگاه برتر از لحاظ تعداد مقاله 10: 5جدول 
  تعداد دفعات ارجاع  دانشگاه یا مؤسسه  تعداد دفعات ارجاع  دانشگاه یا مؤسسه

  9  دانشگاه تربیت مدرس  23  )ع(دانشگاه امام حسین 
  7  دانشگاه شیراز  18  دانشگاه تهران

  5  قمدانشگاه   12  )ع(دانشگاه امام صادق 
  5  دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز  11  )ره(دانشگاه عالمه طباطبایی

  5  دانشگاه پیام نور  11  دانشگاه اصفهان
  

شود، بیشترین درصد به موضوع  مالحظه می 6طور که در جدول پژوهشها همان  از نظر موضوع
  .پژوهش مربوط استشناسی  مدیریت رفتار سازمانی و کمترین درصد به مدیریت مالی و روش

  تنوع موضوعی پژوهشهاي مدیریت اسالمی: 6جدول 
 درصد تعداد موضوع درصد تعداد موضوع

 0.06 4 مدیریت منابع انسانی 0.39 25  مدیریت رفتار سازمانی

 0.05 3 شناسی تحقیق در مدیریت اسالمی روش 0.28 18 هاي سازمان و مدیریتنظریه

 0.03 2  مدیریت مالی 0.19 12 مدیریت بازرگانی

 100 64 جمع   

  
درصد  75شود،  طور که در جدول ذیل مشاهده میشناسی پژوهش، همان از لحاظ بخش روش

  .شناسی پژوهش دارد پژوهشهاي مدیریت اسالمی بخش روش
  

 شناسی پژوهش در پژوهشهاي مدیریت اسالمی آمار بخش روش: 7جدول 

 جمع نداشتن داشتن بخش روش شناسی

 64 16 48 تعداد

  100  0.25  0.75 درصد
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شود، استفاده از پژوهشهاي دیگر  طور که مالحظه میدر زمینۀ منابع استفاده در پژوهشها، همان
  .بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است) سایر منابع(

 
  منابع استفاده شده در پژوهشهاي مدیریت اسالمی: 4نمودار 

  
تحقیقات، رویکرد ) درصد 62( مورد 39، )کمی، کیفی و آمیخته( در زمینۀ رویکرد پژوهش

اند که با مطالعه مقاالت، رویکرد آنها توسط پژوهشگران مشخص  خود را در مقاله مشخص نکرده
  .اند ها از رویکرد کیفی استفاده کرده درصد مقاله 67. شد

  
  هاي مدیریت اسالمی رویکرد تحقیق پژوهش: 8جدول 

 جمع آمیخته کمی  کیفی  نامشخص  مشخص  رویکرد پژوهش

 64 6 15  43 39 25 تعداد

 100 0.09 0.23  0.67  0.62  0.48 درصد

  
شناسی  درصد پژوهشها داراي روش 50با توجه به بررسی روش تحقیق پژوهشها نزدیک به 

بررسی چنین با توجه به هم. تحقیق نبوده، و یا روش تحقیق مورد اشاره در مقاله، اشتباه بوده است
  .درصد پژوهشها از نظر نوع تحقیق اشکال دارد 50نوع تحقیق پژوهشها، بیش از 
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  هاي مدیریت اسالمی و نوع تحقیق پژوهش پژوهشروش : 9جدول 
روش 
 تحقیق

 نداشتن
نوع   داشتن

  تحقیق
 نداشتن

  داشتن وجود
  اشتباه صحیح اشتباه صحیح

  5 30 29 تعداد 14 34 16  تعداد
 0.65 0.45 درصد 0.75  0.25 درصد

  
 5موردي که روش تحقیق صحیح دارد، در نمودار  34با توجه به اهمیت بخش روش پژوهش، 

روش تحلیل محتوا، که از جمله روشهاي کیفی است، بیشترین روش تحقیق . ارائه شده است
  . مقاالت از لحاظ صحت روش به کار برده شده را به خود اختصاص داده است

  
  روش پژوهش صحیح در مقاالت مدیریت اسالمی: 5نمودار 

  
دهد مشاهده می شود، نشان می 10طور که در جدول با بررسی روایی و پایایی پژوهش، همان

درصد پژوهشها در زمینۀ روایی تحقیق یا این بخش را ندارد و یا اشکال در این بخش  70بیش از 
  .بخش را ندارد درصد تحقیقات این 78دربارة پایایی تحقیق نیز . دارد

  
  
  
  

12

54432211
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  روایی و پایایی پژوهشهاي مدیریت اسالمی: 10جدول 
روایی 
 پژوهش

 نداشتن
پایایی   داشتن

  پژوهش
 نداشتن

  داشتن
  ناقص کامل ناقص کامل

  0 14 50 تعداد 5 17 42  تعداد
 0.22 0.78 درصد 0.34 0.66 درصد

  
در مورد نمونه . اند مشخص نکرده درصد پژوهشها جامعه آماري را 59دربارة جامعه و نمونه، 

درصد از تحقیقات نمونه تحقیق را مشخص  58استفاده شده در پژوهشهاي مدیریت اسالمی نیز، 
در تحقیقاتی هم که نمونه تحقیق مشخص شده است، ده مورد چگونگی تعیین تعداد نمونه  نکرده و

  .اند را مشخص نکرده
  اسالمیجامعه و نمونه پژوهشهاي مدیریت : 11جدول 

 نداشتن  نمونه پژوهش  داشتن نداشتن جامعه پژوهش

  داشتن
تعیین روش 
 تعداد نمونه

عدم تعیین روش 
  تعداد نمونه

  10 17 37 تعداد 26 38 تعداد
 0.42 0.58 درصد 0.41  0.59  درصد

  
را مورد از پژوهشها ابزار تحقیق  33در مورد ابزار استفاده شده در پژوهشهاي مدیریت اسالمی، 

با توجه به مرور مقاالت در مورد . اند مورد از آنها ابزار را مشخص کرده 31مشخص نکرده و فقط 
 19مورد از مقاالت، اسناد و مدارك را ابزار تحقیق معرفی و  37ابزار تحقیق آنها، مشخص شد 
 .اند مورد پرسشنامه را انتخاب کرده
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  مدیریت اسالمیابزار استفاده شده در پژوهشهاي : 6نمودار

  
 56مشخص است،  7طور که در جدول دربارة نوع الگوي پژوهشهاي مدیریت اسالمی، همان

درصد الگو از نوع خلق دارد؛ یعنی براي اولین بار  89از این تعداد . درصد از پژوهشها الگو دارد
  . اند هاي دیگر را گسترش داده اند و چهار مورد نیز الگو الگو را ایجاد کرده

  
  هاي پژوهشهاي مدیریت اسالمی انواع الگو: 12جدول 

 )تکرار(نوع الگو  )بسط(نوع الگو  )خلق(نوع الگو   نداشتن داشتن الگو

 0 4 32 28 36 تعداد

  0.00  0.11 0.89 0.44 0.56 درصد
  

مورد از  41با عنایت به بررسی آزمونهاي آماري مورد استفاده در پژوهشهاي مدیریت اسالمی، 
اند، هفت مورد از آزمون هایی که آزمون داشته مورد مقاله 23فاقد آزمون آماري است و از مقاالت 

تی استفاده کرده و چهار مورد از ضریب همبستگی، معادالت ساختاري و ترکیبی از آزمونها 
  .انددو مورد از آمار توصیفی و سایر آزمونهاي آماري استفاده کرده .اند استفاده کرده
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  آزمونهاي آماري مورد استفاده در پژوهشهاي مدیریت اسالمی :7نمودار 

  
ها فاقد  درصد از مقاله 34ها،  با توجه به بررسی داشتن و یا نداشتن فرضیه و سؤال در مقاله

  .اند ال بودهؤحاوي س) درصد45(ها  فرضیه و سؤال، و بیشترمقاله
  

  بررسی فرضیه یا سؤال در پژوهشهاي مدیریت اسالمی: 13جدول 
 جمع  داشتن فرضیه و سؤال داشتن سؤال داشتن فرضیه نداشتن فرضیه ـ سؤال

  64 5 29 8 22 تعداد
 100 0.08 0.45 0.13  0.34 درصد

  
  .ها داراي هدف بوده است درصد از مقاله 94همانطور که در جدول ذیل مشخص شده است 

  
  هدف در پژوهشهاي مدیریت اسالمی: 14جدول 

 جمع نداشتن  داشتن هدف

 64 4 60 تعداد

 100 0.06 0.94 درصد
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  .منبع فارسی بوده است 20تا  11، داراي )مورد 22(، بیشتر پژوهشها  8با توجه به نمودار 

  
  منابع فارسی در پژوهشهاي مدیریت اسالمی: 8نمودار

  
التین داراي یک  تا ده منبع ) مورد31(، بیشتر پژوهشها 9 در بارة منابع التین با توجه به نمودار

  .اند بوده

  
  منابع التین در پژوهشهاي مدیریت اسالمی: 9نمودار

  
  .اند منبع عربی بوده 21و   6، 3در زمینۀ منابع عربی نیز فقط سه پژوهش با 
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  گیري  نتیجه
تا  1380پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از سال  ـ هاي علمی با بررسی مجله

مقاله علمی ـ پژوهشی، در حوزه مدیریت اسالمی چاپ شده است که  64، فقط 1394ابتداي سال 
این واقعیت بیانگر نیاز به تالش بیشتر . نمایانگر چاپ کمتر از پنج مقاله در هر سال است

این یافته را . هاي مختلف مدیریت اسالمی است زهپژوهشگران مدیریت به منظور تبیین حو
کند؛ بنابراین تا سال  نیز تصدیق می) 1392(و اعظمی ) 1388(پژوهشهاي عابدي جعفري و ازگلی 

  .پژوهشی در حوزه مدیریت اسالمی بسیار کم بوده است ـ هاي علمی ، چاپ مقاله1392
اند، فقط نه  پژوهشی چاپ کردهـ ی از نظر پژوهشگرانی که دربارة مدیریت اسالمی مقاله علم

چنین تنها ده هم. اند ، بیش از دو مقاله چاپ کرده1394تا ابتداي  1380پژوهشگر هستند که از سال 
البته . اند دانشگاه هستند که پژوهشگران آنها در زمینۀ مدیریت اسالمی بیشتر از چهار ارجاع داشته

این موضوع نمایانگر نیاز تالش . شود ی دیده نمیدر این بین، نام هیچ مؤسسه یا سازمان پژوهش
هاي پژوهشی در زمینۀ پژوهش در زمینه مدیریت اسالمی  ها و مؤسسه تر پژوهشگران، دانشگاه جدي
  .است

ها، مدیریت رفتار سازمانی بیشترین درصد را به خود  از نظر موضوعهاي مورد بحث در مقاله
زمانی مهم است، موضوعهاي بسیار مهمتر مانند هرچند بحثهاي رفتار سا. اختصاص داده است

شناسی پژوهش در مدیریت اسالمی، که خود باعث گسترش و جهش در این زمینه خواهد  روش
دهد فعالیت علمی در می  چنین بررسیها نشانهم. بود، مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است

بسیار ... بیمه، کارآفرینی، تجارت و مدیریت تولید، مدیریت مالی، گردشگري، هایی مانند زمینه
این واقعیت با اصل مدیریت اسالمی، که در تعاریف نیز مطرح شد، تناقض دارد و . محدود است

هاي علمی با رویکرد اسالمی در  نیاز به همت بیشتر تمام اندیشمندان مدیریت به منظور تولید یافته
  .هاي تخصصی دارد حوزه

طور که مالحظه شد، بیشترین منابع اسالمی مورد استفاده در ها، همان دربارة منابع اسالمی مقاله
، و به اصطالح منابع دست دوم مربوط بوده )درصد 45بیش از (پژوهشها به استفاده از سایر منابع 

قران (تر از منابع اصلی اسالمی  حاشیه تر و کم شاید استفاده از پژوهشهاي دیگران بسیار ساده. است
حتم نتایجی که تحقیق از منابع دست اول به دست  باشد؛ ولی به) سیره و عقلکریم، حدیث، 
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  .خواهد آورد، بسیار کارگشاتر و بکرتر به منظورتوسعه مدیریت اسالمی خواهد بود
از این نظر با توجه به . اند درصد از رویکرد کیفی استفاده کرده 67از نظر رویکرد پژوهش، 

هاي مورد بررسی داراي  مقاله) سازي کرد کیفی براي نظریهمناسب بودن روی(ادبیات تحقیق، 
  .جهتگیري صحیحی هستند

شناسی  درصد پژوهشها داراي روش 50با توجه به بررسی روش تحقیق پژوهشها، نزدیک به 
با بررسی بیشتر، تحلیل محتوا بیشترین . تحقیق نیست و یا روش تحقیق مقاله، اشتباه بوده است

براي این روش نیز فرایند دقیقی در بیشتر . ها است د استفاده در مقالهشناسی تحقیق مور روش
شناسی تحقیق در قران کریم نیز فقط شش مقاله به  چنین دربارة روشهم. مقاالت تبیین نشده است

شناسی مشخص و  بنابراین با توجه به اینکه روش. اند استفاده کرده  مند از این روش صورت نظام
شود؛  چگونگی پژوهش است، باعث افزایش اطمینان و اعتماد به پژوهش میمدون، نشاندهنده 

  .بنابراین این بخش ضعف شدیدي دارد
نداشتن یا ( ها در بخش روایی مشکل دارد  درصد مقاله 70در زمینۀ روایی و پایایی، بیش از

وایی به معناي از آنجا که ر. ها  فاقد این بخش است درصد از مقاله 87در بخش پایایی نیز ). ناقص
پذیري و پایایی به معناي اعتبار و ثبات است در این زمینه، پژوهشهاي مدیریت  اعتماد و وثوق

درصد از پژوهشها کیفی است و برخی  67با توجه به اینکه رویکرد . اسالمی ضعف شدیدي دارد
و فقط در بر این عقیده هستند که روایی و پایایی در پژوهشهاي کیفی جایگاه چندانی ندارد 

و  استارزش  دقت علمی بی اشتنبدون د) کمی یا کیفی(پژوهش پژوهشهاي کمی کاربرد دارد، 
  . دهد مطلوبیت خود را از دست می

مورد از  31مورد از پژوهشها، ابزار را مشخص نکرده و فقط  33در مورد ابزار استفاده شده، 
در زمینۀ ابزار تحقیق آنها مشخص گردید با توجه به مرور مقاالت . اند آنها ابزار را مشخص کرده

مورد نیز پرسشنامه را انتخاب  19مورد از مقاالت، اسناد و مدارك را ابزار تحقیق معرفی، و  37
با توجه به اینکه بیشتر پژوهشها از نوع کیفی است از لحاظ ابزار پژوهش مسیر تحقیقات . اند کرده

ته نیز الزم است که در برخی پژوهشها ابزار و در زمینۀ ابزار پژوهش ذکر این نک. صحیح است
 .ها از هم تمیز داده نشده و به جاي هم استفاده شده است روش گردآوري داده

 89از این تعداد . درصد از پژوهشها الگو دارد 56در مورد الگوي پژوهشهاي مدیریت اسالمی، 
با توجه به . اند ا گسترش دادهو چهار مورد نیز الگوهاي دیگر ر) جدید(درصد، الگو از نوع خلق 
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اینکه براي توسعه مدیریت اسالمی به الگوهایی براي نمایش روابط یا اصول نیاز است، خلق 
البته . جلو در این حوزه است الگوهاي جدید رویداد بسیار خوبی است و نشاندهنده حرکت روبه
فقط خلق الگو بدون نقد آن آزمون  و توسعه الگوهاي خلق شده نیز نباید از یاد برود؛ چرا که 

  .باعث کاهش سرعت پیشرفت در مدیریت اسالمی خواهد شد
. حاوي سؤال است) درصد 45(ها  ها فاقد فرضیه و سؤال است و بیشتر مقاله درصد از مقاله 34

فرضیه یا سؤال . اینکه یک، سوم پژوهشها بدون فرضیه یا سؤال است، بسیار نگران کننده است
بنابراین هر پژوهشی با توجه به ماهیت . اصلی یا فلسفه اصلی شروع پژوهش است نشاندهنده دغدغه

، کیفی )بودن بیشتر سؤال در پژوهشها(ولی توجیه یافته دوم . خود باید داراي سؤال یا فرضیه باشد
  .بودن ماهیت بیشتر پژوهشها است

نوان یکی از نقاط تواند به ع ها داراي هدف بوده است و این موضوع می درصد از مقاله 94
  .قوت بسیار درخشان پژوهشهاي مدیریت اسالمی مطرح شود

 31(چنین بیشتر پژوهشها منبع فارسی است؛ هم 20تا  11، داراي)مورد 22(بیشتر پژوهشها 
 6، 3گیري از منابع عربی نیز فقط سه پژوهش با در زمینۀ بهره. منبع التین است 10تا  1داراي ) مورد

با توجه به منابع استفاده شده، بیشتر پژوهشها به استفاده از منابع فارسی تمایل . استمنبع عربی  21و
  .دارند

  
   فارسی منابع

  قرآن کریم
هاي بنیادي در  رائه مدلی براي انجام پژوهشا). 1393(، ولی اهللا؛ جعفرپور، محمود پورفر نقی؛ اکبر سید علی، افجه

. 17س . مطالعات راهبردي بسیج). نعدالت توزیعی در سازما: مطالعهورد م( میحوزه مطالعات مدیریت اسال
  .62ش
برگرفته شده . 19/09/1392بیانات در دیدار اعضاي شوراي انقالب فرهنگی در ). 1392(اي، سید علی  امام خامنه

  .http://www.khamenei.ir :از سایت
  .سمت: تهران. چ دوم. ویکردهار: مدیریت اسالمی). 1393(امیري، علی نقی؛ عابدي جعفري، حسن 

اسالم و . ها و برداشتهاي صاحبنظران از مفهوم مدیریت اسالمی تعریف جستاري در). الف1392( اعظمی، امیر
  .171تا  155: 4ش. 2د . مدیریت
پژوهشگاه حوزه و : قم ).ها و راهکارها ها، آسیب تطابق(هاي مدیریت اسالمی  پژوهش). ب1392(امیر   اعظمی،
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  .دانشگاه
هاي انجام شده پیرامون حوزه مدیریت  شناسی پژوهش آسیب شناسایی عوامل تعیین کننده در). 1389(اعظمی، امیر 

با تأکید بر منابع  AHP-QFDها با استفاده از رویکرد  اسالمی وارائه راهکارهاي الزم جهت رفع آسیب
  .ه تهراندانشکده مدیریت دانشگا. پایان نامه کارشناسی ارشد انسانی،

تبیین الگوي رهبري قوم بنی اسرائیل به دست ). 1392(باقري، مصباح الهدي؛ کاظمی نجف آبادي، محمد رضا 
  .188-157: 14ش. 7س . اندیشه مدیریت راهبردي. پژوهشی قرانی: )ع( حضرت موسی

لوم اجتماعی و ع. مطالعه تطبیقی ارزشیابی در مدیریت اسالمی و مدیریت متداول). 1381(بهارستان، جلیل 
  .36ش. 18د. انسانی دانشگاه شیراز

اي تحلیل، روشی براي گردآوري، تحلیل و استنتاج از  روش پژوهش فرایند چرخه). 1388(زاده، جعفر  ترك
: 61ش. 15س . روش شناسی علوم انسانی. هاي کیفی پربعد در مسیر توسعه دانش مدیریت اسالمی داده
123 -142.  

  .چاپ و نشر بین الملل: تهران. چ دوازدهم. نگرشی بر مدیریت اسالمی). 1393(ا تقوي دامغانی، سید رض
. 1س . اي قرانی پژوهشهاي میان رشته. بررسی رویکردهاي نظري به مدیریت اسالمی). 1388(چاوشی، کاظم 

  .53-43: 2ش 
هاي  و یافته شناسی تحلیلی برروش). 1393(حسینی قصر، صغري؛ زین آبادي، حسن رضا؛ علیزاده، مرتضی 

. 18د . هاي مدیریت در ایران پژوهش. هاي کارآفرینان زمینه کارآفرینی و ویژگی هاي انجام شده در پژوهش
  .4ش

  .انتشارات بازتاب: تهران. چ پنجم. روش تحقیق مدیریت). 1389(خاکی، غالمرضا 
. 3س . فرهنگ مدیریت. منتخبتحلیل محتواي ادبیات مدیریت اسالمی با تأکید بر آثار ). 1384(خنیفر، حسین 

  .201-151: 10ش 
هاي  نامه پژوهشی درباره پایان). 1390(خواستار، حمزه؛ غفاري، رحمان؛ پورعزت، علی اصغر؛ حیدري، الهام 

. علوم مدیریت ایران. مورد مطالعه دانشگاه تهران: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش
  .21ش .6س 

بازپردازي مفهوم انضباط کارکنان ). 1389( پورفر، اصغر؛ مشبکی، اصغر حسن؛ لطیفی، میثم؛ نقیدانایی فرد، 
  .3ش . 14د . مدرس علوم انسانی. رویکردي قرانی

رویکردي : شناسی پژوهش کیفی در مدیریت روش). 1390(دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدي؛ آذر، عادل 
  .انتشارات صفار: تهران. جامع

تأملی بر : هاي کیفی مدیریت ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش). 1387(ی فرد، حسن؛ مظفري، زینب دانای
  .162-131: 1ش. 1س. هاي مدیریت پژوهش. استراتژي ممیزي پژوهشی

  .  شهر آشوب: تهران. اصول و مبانی مدیریت اسالمی). 1382(نیا، محمد حسین  ساجدي
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شناسایی ابعاد ). 1391(ضا؛ نجاتبخش اصفهانی، علی؛ ویسه، سید مهدي سرلک، محمد علی؛ سید جوادین، سید ر
  .3ش . 2س. فرهنگ در دانشگاه اسالمی). با رویکرد اسالمی(سازمان معنویت گرا در آموزش عالی ایران 

. راهبرد. شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاري مقایسه روش).  1389(عابدي، احمد؛ شواخی، علیرضا 
  .54ش. 19س

علوم انسانی . مروري بر سیر تحقیقات مدیریت اسالمی در ایران). 1388(عابدي جعفري، حسن؛ ازگلی، محمد 
  .52-29: 76ش. 17س. )ع(دانشگاه امام حسین

پرسشهاي بزرگ در زمینه مطالعات سازمان و ). 1389(عابدي جعفري، حسن؛ خواستار، حمزه؛ اعظمی، امیر 
  .158تا  135: 79ش . 17س. )ع(دانشگاه امام حسینعلوم انسانی . مدیریت اسالمی

 هاي بازاریابی در نامه تحلیل محتواي تناظر و فرا روش پایان). 1392(عزیزي، شهریار؛ فرهیخته، فاطمه 
  .124ـ  105: 3ش. 5س . مدیریت بازرگانی. هاي منتخب تهران دانشگاه

پردازي در  متدولوژي تدوین نظامات مدیریتی و تئوري). 1380(علی احمدي، علیرضا؛ علی احمدي، حسین 
  .دانشگاه آزاد اسالمی: تهران. اولین همایش مدیریت اسالمی. مدیریت اسالمی

  .72 ش .18 س .شناسی علوم انسانی روش .مواجهه دیندارانه با علوم جدید ).1391(اشکوري، محمد  فنایی
 :تهران .ترجمۀ عباس زارعی و محسن نیازي. هاي تحقیق تلفیقی روش). 1387(کالرك  ،ویکی پالنو ؛کرسول، جان
  .الحجج ثامن

  .67-60: 18ش. 7ج  .مدیریت سالمت .تحقیق کیفی به موازات تحقیق کمی).  1383(کریمی مونقی، حسین 
شناختی جهت  وهن، به مثابه مدلی روشمدل الکاتوش ـ ک). 1390(گنجعلی، اسداهللا؛ پارسازاده، احمد 

  .220-199: 10ش . 5د. اندیشه مدیریت راهبردي. پردازي در مدیریت اسالمی نظریه
اي مدیریت  رشته  هاي میان استقرایی از پژوهش: شناسی راهبردهاي تدبر در قرآن کریم روش). 1390(لطیفی، میثم 

  .25ـ  55 .10 ش .5 س .اندیشه مدیریت راهبردي. اسالمی در دهه اخیر
تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسالمی از دیدگاه قران و ). 1393(مهدوي راد، محمد علی؛ صادقی، حسن 

  .261- 235: 1ش. 22س. مدیریت اسالمی. حدیث
فراروش تحقیقات  انجام شده در ). 1390(آرانی، مجتبی؛ یزدانی، حمیدرضا  محمد نژاد شورکایی، مجتبی؛ جشنی

هاي هاي کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه عوامل مؤثر بر رضایت مشتري تحلیل اسنادي پایان نامهزمینه 
  .164-141: 39ش . 6س. انداز مدیریت بازرگانی چشم. دولتی تهران
  .23ـ  51: 3 ش. 13س. دانش مدیریت. چیستی مدیریت اسالمی در بوته نقد). 1379(محمودي، جعفر 

  .دان انتشارات راه: تهران. اصول و مبانی مدیریت اسالمی ).1394(مقیمی، سید محمد 
شناسی تحقیق در مدیریت اسالمی در  بررسی تطبیقی روش). 1388(نجات بخش اصفهانی، علی؛ باقري، اکبر 

  .242-219: 5ش . 3س . هاي اسالمی پژوهش. هاي تحقیق در علوم مدیریت رایج شناسی مقایسه با روش
  .دانشگاه پیام نور: تهران. چ چهارم. نی مدیریت اسالمیمبا). 1384(نجاري، رضا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 131 /  ایران فرا روش پژوهشهاي مدیریت اسالمی در

 

بررسی تحمل و مدارا در ). 1391(نصر اصفهانی، علی؛ حاجیان، طالب؛ کریمی، مهدي؛ رضوانی سید مرتضی 
  .130-113: 2ش. 20س  .مدیریت اسالمی. رهبري سازمان با تکیه بردیدگاه نهج البالغه

ترجمه . چ دوم. ج اول .کمی رویکردهاي کیفی و: اي پژوهش اجتماعیه شیوه). 1389(نیومن، ویلیام الورنس 
  .مؤسسه کتاب مهربان نشر: تهران. فرد و حسین کاظمی حسن دانایی

دانشگاه آزاد : تهران. دومین همایش مدیریت اسالمی. عظمت مدیریت اسالمی). 1381(وفائی، محمد رضا 
  .اسالمی
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