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 چکیده
وجود  دارد، اما با نیدر کره زم ینیجانشکیبه قدمت  یانهیشیآن پ تیریو مد رانیدر ا ییسکونت روستا

چهارچوبِ  کی. عدم وجود بردیخود رنج م یامور جار میدر تنظ دهیاز مشکالت عد یتجربه طوالن نیا

 مشکالت نیا لیدال نیتراز مهم ییروستا تیریمربوط به مد یهاتیهماهنگ کردن فعال یبرا ییمبنا

 رشیعدم پذ ها،یریگمیو تصم هایسازمیدر تصم یو آشفتگ یضعف موجب سردرگم نیاست. وجود ا

 است ازیمورد ن یمبان نیا یچه در طراحشده است. آن ییروستا تیریمد یو اثربخش ییمردم، عدم کارا

 باشد. استوار یعلم یجامعه هدف و دستاوردها شهیو اند ازهاین هیبر پا دیآن است که با

و  ی( در دو فرهنگ اسالمیی)روستا تیریمشترک مد میمفاه افتنیمطالعه  نیاساس هدف ما در ا نیا بر

منابع  یاهداف برخ نیبه ا یابیدست یاست. برا ییروستا تیریمد جیرا یآن با اصول علم سهیو مقا یرانیا

و با  یسنادا وهیبه ش ظامن یو اسناد باالدست ییروستا تیریمد ،یاسالم تیریمد ،یرانیا تیریمرتبط با مد

 قیتحق نیا جیقرار گرفت. نتا سهیمورد مقا گریکدیبا  هاافتهیمطالعه و سپس  یکم یمحتوا لیروش تحل

 یبا اصول علم یرتیاست که مغا یرانیو ا یسالماصل در منابع ا نیترکه مؤلفه عدالت مهم دهدینشان م

ا ب یبوم یهر الگو نیتدو یمختلف عدالت مبنا وطها و شرابعاد، شاخص دیاساس با نیندارد. بر ا زین

 .ردی( کشور قرار گیی)روستا تیریموضوع مد

  .عدالت ،یرانیا -یاسالم یهامؤلفه ،ییروستا تیریمد: واژگان کلیدی

                                                                                                                                                       
Mahdit@modares.ac.ir       *:نویسنده مسئول  
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 1مقدمه -1

اهمیت و جایگاه روستاها در حفظ استقالل اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت اجتماعی، امروزه 

های فرهنگی کشور بر کسی پوشیده نیست؛ پایداری این مراکز حساس ها و سنتحفاظت از دارایی

جمعیتی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. یکی از شروط پایداری وجود مدیریتی پایدار 

ها مورد پذیرش جامعه و متناسب های اجرای این ارزشهای مدیریت و شیوهارزشاست که در آن 

هایی است که (. توجه به الگوی بومی مدیریت از روش2بندی شود )اصل گفتمانبا آن صورت

کننده شروط مورد نظر باشد. این شیوه مدیریت قادر است موجب تقویت انسجام تواند تأمینمی

فرهنگی و تسهیل در دستیابی به اهداف شود. همچنین طرح این  هایاجتماعی، حفظ ارزش

که امکانات جدیدی را برای بر ایجاد کارآمدی و اثربخشی در مدیریت به سبب آنموضوع عالوه

تواند مانع جدی در گشاید میمی« چند کانونی»و « چندمرکزی»، «های چندگانهدیدگاه»بروز 

 هایی را برای ایجاد ابتکار و یا رفعر نتیجه این فرایند فرصتبرابر القای الگوهای جهانی باشد. د

برخی مشکالت ناشی از وجود الگوهای بیگانه فراهم آورد و در نهایت مایه عزت نفس جامعه 

 گردد.

های ضداستعماری در جهان سازی علوم به ویژه پس از پیروزی نهضتاهمیت موضوع بومی

مایه بسیاری شهید صدر در خصوص اقتصاد اسالمی دست هایآشکار شد. در جهان اسالم دیدگاه

هم توانست توجهات  )ره(توسط امام خمینی« والیت فقیه»از متفکران بوده است. طرح موضوع 

برخی از شاگردان ایشان را نسبت به تفکر درباره مدیریت کالن جامعه جلب کند. در علم مدیریت 

مدیریت بومی: از تئوری تا »با عنوان  1319سال  با ارائه مقاله خود در« اصغر زمردیان»آقای 

( هم 1364پردازد. خنیفر )اولین کسی است که به شرح و بسط تئوری بومی مدیریت می« 3عمل

تفاده با اس« )ع(ارائه الگوی بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی»ها بعد در مقاله خود تحت عنوان سال

ای )محیطی( و محتوایی )رفتاری(، ری، زمینهاز مدل مفهومی سه شاخگی در سه بعد ساختا

های آن حضرت، استخراج و در قالب مدل ها و خطبههایی را براساس محتوای روایات، نامهمؤلفه

                                                                                                                                                       
ایرانی( مدیریت روستایی، مطالعه موردی:  -ارائه الگوی بومی)اسالمی»این مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری با عنوان 1

 ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس در حال انجام است.است که در رشته جغرافیا و برنامه« استان مازندران

از پایین به باال و منتخب است باید در شیوه رفتاری خود سه اصل  جا که شرایط امروزی مدیریت روستا، مدیریتاز آن 2

های جمعی، اصل اجماع یعنی تعدیل و مهم زیر را مبنا قرار دهد و براساس آن عمل کند: اصل گفتمان یعنی توجه به میثاق

 (.252: 1831 مندی که برآیند دو اصل پیشین است )نقل به مضمون از افتخاری،رأی کردن مردم و اصل رضایتهم
با عنوان لزوم تنظیم تئوری بومی مدیریت به نگارش درآوردند. هر  53بر این مقاله ایشان مقاله دیگری را در سال عالوه 8

 به چاپ رسیده است. 2و  1دو مقاله در مجله مدیریت امروز، شماره 
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تا  یبوم یشهاندفوق، وضعیت فعلی و مطلوب مدیریت کشور را مورد مقایسه قرار داده است، اما 

که در دهه اخیر با ابتکار رهبر معظم تا اینشد خالصه میکردن علوم  یاسالمها تنها در مدت

لمی های ع، این واژه به دیگر حوزه«الگوی اسالمی پیشرفت»به « ایرانی»انقالب در قرار دادن قید 

مدل مدیریت »( در کتاب 1390شریف )نظیر مدیریت تعمیم یافت. در همین راستا محمود حاجی

ایرانی برای خواننده مدلی  –یق الگوی اسالمی، ضمن تبیین دق«)مدیریت بومی( ایرانی –اسالمی

های مدیریت روستایی نیز پیش از این بیشتر حول دهد. پژوهشالیه مختلف ارائه می 1با 

های مدیریت روستایی، مدیریت نوین محورهای بررسی تحوالت مدیریت روستایی، چالش

های ت روستایی، بنیانروستایی، ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی، مطالعات تطبیقی مدیری

طرحی برای »( در 1384پذیرفت. در این بین مهدی طالب )نظری مدیریت روستایی صورت می

پیشنهاداتی را در جهت ساماندهی مدیریت امور روستاییان ارائه « مدیریت روستایی در ایران

جا گردد. از آنمیها بازرسانی به مناطق و مدیریت آندهد که بخشی از آن به الگوی خدماتمی

که او به مدیریت خاص هر روستا براساس کارکردهای خاص آن اعتقاد داشت از میان الگوهای 

های مختلف را برای روستاهای ایران پیشنهاد مطرح در آن دوره زمانی الگوی چندمدیریتی بخش

ایی در ای الگوی توسعه روستهای نظریهبنیان»( نیز در کتاب 1391نمود. افتخاری و بدری )

موضوع الگوسازی توسعه روستایی در چارچوب توسعه پایدار روستایی را مورد « روستاهای نمونه

سازی جامعه مطالعه و تحلیل قرار دادند. الگوی ارائه شده خصوصاً بر توانمندسازی و ظرفیت

 هروایی نهادی تأکید دارد. همچنین نویسندگان معتقدند مسألروستایی از طریق رهیافت حکم

شناسی مشارکتی آن را به گفتمان الگوی بومی در خواهد الگوی روستای نمونه ایرانی با روش

سازی برخی هایی در ارتباط با بومیهای اخیر باید اشاره کرد که تالشآورد، همچنین در سال

گیری از دانش بومی در توسعه روستاها در مطالعات روستایی صورت گرفته ها و نیز بهرهشاخص

 ت.اس

 ه است،های مختلفی در زمینه مدیریت روستایی مطرح شدباید اذعان داشت که پژوهش

های و با پشتوانه ارزش 1ریزی یک مدل هنجاری مبتنی بر مقتضیات محیطی ایراندرباره پایه

فرهنگی )دینی و ملی( فعالیت جدی صورت نگرفته است. لزوم توجه به مقوله فرهنگ تا حدی 

هفته آن ن« فرهنگ»نظر معتقدند ریشه مدیریت هر گروه و ملتی در صاحبان است که بسیاری از

                                                                                                                                                       
ها، ها، فرصتمدیریت روستایی، چالش در بخش مدیریت روستایی در ایران به بخشی از این مقتضیات در قالب پیشینه 1

 آثار و نتایج اشاره شده است.
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. در ایران این فرهنگ حاصل تالزم و همراهی دو فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی است. مطالعه 1است

های بنیادی مدیریت در کشور نیازمند توجه به هر دو بعد فرهنگی و شناخت اصول و مؤلفه

های مورد نظر این پرسش مطرح تر مؤلفهفرض و برای جستجوی دقیقیادشده است. با این پیش

های مدیریت اسالمی و مدیریت ایرانی وجود دارد؟ برای پاسخ شد که چه وجه اشتراکی بین مؤلفه

به این پرسش با روش تحلیل محتوای اقدام به بررسی و مقایسه برخی منابع موجود کردیم. 

ها وجه مشترک اصول مدیریت در از میان این مؤلفه«عدالت»دهد که های تحقیق نشان مییافته

 -ترین و ارزشمندترین اصل در مدیریت اسالمیدو فرهنگ اسالمی و ایرانی است. عدالت مهم

نظر و ایرانی است که باید در طراحی الگوهای بومی مدیریت روستایی مورد عنایت صاحبان

 پژوهشگران محترم قرار گیرد.
 

 

 یرانیا -یاسالم ییروستا تیریمد یالگو کنندهنییتب ینظر یمبان -2
ند ایرانی تابعی از شناخت چ –تبیین نظری مفاهیم مرتبط با الگوی مدیریت روستایی اسالمی

 مفهوم کلیدی زیر است.

 مدیریت -2-1

و به معنای علم و هنر « دور»مدیریت در فرهنگ واژگان فارسی مصدر جعلی از ریشه عربی 

( مدیر را به 1391هماهنگ کردن و مدیر بودن و مدیری آمده است. نجاری )متشکل کردن، 

داند که شامل هر نوع و سطحی معنی گرداننده و مدیریت را هم به معنی گرداندن و کارگردانی می

توان از موارد شمول آن از کارگردانی است و مفاهیم دیگری مانند رهبری، هدایت و غیره را می

 1، رهبری4گذاریو سیاست 3، سیاست2اداره مانند آن با مرتبط مفاهیم و یتمدیر دانست. تعریف

                                                                                                                                                       
 جادای برای مدیریت هایروش ردنن کیكسا و همگرایی رویاهای تحقق به دنبال نظر مدیریتصاحبان و مدیران یبرخ 1

 تفكر طرز این پرچمدار. ودشدانند که کاربرد آن به مرزها محدود نمیاند و مدیریت را علمی میانیجه بزرگ دهكده یك

 در. دارد کار و رهای واقعی سصورت محض با جنبه علوم اداری همانند هر علم دیگری تنها به»گوید: است که می «سایمون»

زاده، )گائینی و حسین وان اصلی از اصول فرهنگی[ وجود نداردبه عن] اخالقی اصول ابراز برای جایی علوم از مجموعه این

 (.1831شفریتز، به نقل از  1811:123
2 Administration 
3 Politics 
4 Policy (Making) 
5 Leadership 
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یر و تغیبر نزدیکی با مفاهیم یادشده عالوه .است درآمیخته اغتشاش و ابهام با عموماً 1و حکمرانی

( مدیریت را 1389. رضاییان )2از دالیل دیگر این پیچیدگی است واژه مدیریت بسط مفهومی

داند کارآمد نیروهای مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده می کارگیری مؤثر وبه

ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات دستیابی که از طریق برنامه

در تعریف مدیریت به وظایف مدیران در  3سازد. گیولیکپذیر میبه اهداف تعیین شده را امکان

کند. برخی دیگر از اصول نیز عبارت از تخصصی کردن وظایف، اشاره می« 4سدکوربپ»قالب اصول 

حیطه کنترل، وحدت فرماندهی و سازماندهی بر مبنای هدف، فرایند و مکان بودند )نقل به 

 (.1393:81مضمون از طهماسبی، 

ان شده بی پردازان در کنار تعاریف متعدد و متنوع از مدیریتاصول مختلفی نیز از سوی نظریه

برد که چهارده اصل را با عنوان اصول عام و کلی مدیریت نام می 1است، اما نخستین بار فایول

کار، اختیار و مسئولیت، انضباط، وحدت فرماندهی، وحدت مدیریت، تبعیت منافع عبارت از تقسیم

 ی، ابتکارفرد از منافع سازمان، جبران خدمات، تمرکز، سلسله مراتب، نظم، عدالت، ثبات شغل

عمل و روحیه همکاری است. در مدیریت علمی تیلور از اصولی مثل تقسیم کار، استفاده از 

ها، تعامل نزدیک مدیر های علمی، استخدام دقیق کارکنان براساس شایستگی و آموزش آنروش

( هم معتقد است که 1369و کارکنان در جهت دستیابی به اهداف نام برده شده است. افتخاری )

فراگیری،  -1ایداری هر نهاد و مدیریت مردمی مبتنی بر اصولی است که باید به آن توجه کرد: پ

مندی مردم رضایت -8سازگاری نهاد با محیط،  -1گرایی، مردم -4خوداتکایی،  -3یکپارچگی،  -2

ر سطوح داشتن رابطه منطقی با سایر نهادها د -6با انگیزه بودن و برانگیزاننده بودن،  -8از نهاد، 

ها، ها و تقسیم عادالنه فرصتفرهنگ استمراربخشی به فرصت -9ای و ملی، مختلف محلی، ناحیه

داشتن  -11ای که به استمرار آزادی و انتخاب منجر شود، داشتن ساختار مناسب به گونه -10

 مکانی. -فرهنگ و بینش عدالت توزیعی در همه ابعاد فضایی

 

                                                                                                                                                       
1 Governance 

ه ببوده است، اما در قرون اخیر  انسان تربیت در قرن شانزدهم تربیت و مهار اسب و بعدهامعنای نخستین واژه مدیریت  2

این واژه دوباره دچار تغییراتی شده قرن بیستم  های پایانیرسد از دههمیمطرح شد. به نظر معنی کنترل، سازماندهی و هدایت 

 (.1833:182پور و اسدی، است )نقل به مضمون از برک
3 Gulic 

4 POSDCORB :مخفف واژگان زیر است 

Planning, Organization, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting. 
5 Fayol 
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 دولتیشناخت تحوالت مدیریت  -2-2

روستاها در ایران برخالف گذشته خود بخشی از سلسله مراتب تقسیمات کشوری قرار گرفته و 

رو مدیریت کنونی روستاها نیز تابعی از شوند؛ از اینتحت حاکمیت و نظارت دولت اداره می

های علم ؛ حوزه مدیریت دولتی بین چند رشته اصلی به نام1تغییرات در مدیریت دولتی است

( و علم اخالق )در نگاه دنهارت، 1998، علم مدیریت، علم حقوق )در نگاه روزنبلوم، سیاست

(. هدف مدیریت دولتی، 1368:18فرد، ( و در کشور ما علم دین قرار گرفته است )دانایی1991

ها و اقدامات کارکنان بخش دولتی به انضمام ساختارها، روابط و نهادهایی است مطالعه فعالیت

(. این علم در سیر تکامل خود 1393:6گیرد )طهماسبی،ها صورت میدامات از طریق آنکه این اق

های متفاوت و رویکردهای متعددی را در پیش های مدیریتی، عقالنیتها، نهضتنیز پارادایم

گرفته که عبارت از مدیریت دولتی سنتی، اداره دولتی نوین، مدیریت دولتی نوین، بازآفرینی 

ترین ( است. مهم284و  1دولتی نوین، دولت الکترونیک و حکمرانی خوب )همان: دولت، خدمات 

مطرح شد کاهش نقش دولت و افزایش نقش مردم و  1980هدف تمام نظریاتی که از دهه 

ها( محلی صورت گرفت که های )سازمانای به حکومترو توجه ویژهنهادهای مدنی بودند؛ از این

ه دنبال ایجاد نهادهایی برای افزایش مشارکت مردم در امور اجرایی به عنوان شکلی از مدیریت ب

ها ابتدا در شهرها و با محل سکونت آنان بود. در ایران نیز از سده گذشته تشکیل این سازمان

و تشکیل شوراهای  1388ها تا سال فاصله چند دهه در روستاها آغاز شد؛ همه این سازمان

( 1391طور که مقیمی )شدند. همانکومت مرکزی محسوب میاسالمی شهر و روستا نماینده ح

معتقد است حکومت محلی مفهومی قدیمی است، اما نهادهای خودگردان محلی پدیده به نسبت 

های از باال به پایین و ها و طرح( معتقد است شکست پروژه1994جدیدی هستند. مارسدن )

های مدیریت و بومی و توسعه رهیافت طراحی شده در خارج منجر به تدوین راهبردهای محلی

پذیرتر شده است. به عبارت دیگر نیاز جهان سوم و غرب به سازماندهی مجدد سرمایه و انعطاف

گیری از ابتکارات دولتی و بهرههای داوطلبانه و غیرکاهش نقش دولت عامل توجه به سازمان

ید مدیریت دولتی که بر ضرورت بر رویکردهای جد(. عالوه1361:80)رایت،  2محلی بوده است

                                                                                                                                                       
اند شماری در ذیل هر یك از مكاتب علم مدیریت مطرح شدههای بیاز آن باید یادآوری نمود که نظریات و مدل پیش 1

نگر نگر فردی )رهبر و مدیر( و کالننگر سازمانی، کالنتوانیم آن را در سه دسته کالنها بنگریم میکه اگر با دید کالن به آن

نگر مدیریتی خود به دو نوع تجاری )خصوصی( و دولتی )عمومی( تقسیم نظریات کالنمدیریتی )محتوای مدیریت( جای داد. 

 (.1815:263پور، شود )نقل به مضمون از اصلیمی
موضوع مدیریت بومی و درک محلی از سازمان و توسعه تنها در جهان سوم مطرح بود. شاید به این دلیل که چنین فرض  2

 ای و بومی درباره سازمان و مدیریت وجود ندارد.زیادی بین عقاید حرفهشد که در کشورهای غربی تفاوت می
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توان برای تبیین موضوع بهره برد. توجه به مدیریت بومی تأکید دارد، از نظریات سازمان نیز می

ترین نظریات مورد استفاده در شود. از مهمدر این نگاه روستا به مثابه یک سازمان شناخته می

ستمی( ها )سینظریه بر پایه نظریه نظامکرد. در این  به نظریه اقتضایی اشارهتوان این زمینه می

های گوناگونی تشکیل شده است که همگی به شود که هر نظام اجتماعی از زیر نظاماستدالل می

هایی چون کار، انسان، های نظام، زیرنظامهم وابسته و درارتباط هستند. برای دستیابی به هدف

با هم همساز و یکپارچه شوند. با توجه به  فناوری و ساختار با توجه به سرشت ترکیبی نظام باید

های هر نظام اجتماعی شرایط گوناگون محیطی به ویژه محیط بیرون سازمانی های زیرنظامتفاوت

گیری از راه و الگوی یگانه )جدا از درجه اعتبار و کارآمدی آن( برای تمام در هر زمان بهره

 (.1369:31ها کارساز نخواهد بود )افتخاری، موقعیت

 مدیریت روستایی -2-3

موضوع مدیریت روستایی را باید زیرمجموعه مباحثی نظیر مدیریت توسعه پایدار و مدیریت 

شود که روستا به منزله یک جا ناشی میتوسعه روستایی دانست. ضرورت طرح آن نیز از آن

یزی آینده آن است. ریافته نیازمند وجود عنصری برای اداره امور کنونی و برنامهاجتماع سازمان

گی ای، هماهنریزی برای روستا، سازماندهی برای اقدامات توسعهمدیریت روستایی به معنی برنامه

تواند از سوی (. این فرایند می1366:12و نظارت بر اقدامات انجام شده است )بدری و موسوی، 

آن شرکت در  یرسمیرغ یا یکه به صورت رسم صورت پذیرد افرادی ها و، سازمانتمامی نهادها

 یروستای یریتپس مدگیرد. امروزه این شراکت بین دولت، بازار و نهادهای مردمی انجام می .دارند

ها و ابزارهای شامل کنشگران، الیهو  یستن روستا یشورا ها باحاصل تعامل ساده دهیاری فقط

(. رضوانی 1)شکل  اثرگذار است روستا یریتیمد یندصر در فرآاعنیک از این هر مختلفی که 

 ینزم ی نظیر مدیریتمحورها به یراندر ا ییروستا یریتمد یدجد هایالگو( نیز در بیان 1363)

 ،هینهز -و نظام درآمد یمال یریتمد زیربنایی، ها و خدماتتیرساخز یریتمد ی،کشاورز یدو تول

 کند.اشاره می اجتماعی عدالت یو برقرار یدارپا و توسعه یستزیطمح مدیریت
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 (1811 همكاران، و یزیعز از اقتباس)یی روستا تیریمد یابزارها و هاالیه کنشگران، 6 شکل

های محلی اهمیت و ضرورت بسیار یری نهادها و سازمانگبه هر حال هر چند ایجاد و شکل

)و توسعه  ها در زمینه دستیابی به اهداف توسعهزیادی دارد، ولی ماندگاری و موفقیت آن

ها مستلزم مدیریت صحیح است. در این زمینه هر چند نیز تحقق کارکردهای ویژه آن روستایی( و

ها و نهادها الزم و ضروری است، ولی اصول مدیریتی عام برای مدیریت صحیح همه سازمان

به نقل  1391:8پور، )مهدوی و کریمی های خاص خود را دارندی محلی ویژگیهاسازمان و نهاد

الجرم باید از اصول خاصی نیز پیروی نمایند. از نظر راجرز این اصول عبارت از از کالنتری( که 

گیری برای گویی، عدالت محوری، ایفاکننده نقش و مسئولیت، دارای مشروعیت و جهتپاسخ

کننده خدمات عمومی مناسب و به موقع، ایجادکننده افزایش مشارکت شهروندان روستایی، ارائه

ان روستایی است که همگی مدیریت توسعه روستایی را به حکمروایی احساس تعلق در شهروند

 ( برای1391پور )(. مهدوی و کریمی1369:242سازد )افتخاری، رهنمون می 1خوب روستایی

 اساسی هایمؤلفه و هابه ویژگی کشور روستایی توسعه مدیریت مطلوب الگوی طراحی و تدوین

ارچگی و جامعیت، ثبات مدیریتی، همکاری و هماهنگی از یکپ عبارت کنند کهاشاره می دیگری

                                                                                                                                                       
دانند )نقل به مضمون از صرافی و برخی مقوله حكمروایی را یك موضوع کامالً سیاسی و متفاوت از فرایند مدیریت می 1

های های مدیریت دولتی و زیرمجموعهاردایمپها یا شبهبه نقل از برآبادی(، اما برخی آن را یكی از پارادایم 1832:121زاده، حسین

دانند. در عبارت باال به نظر (. برخی نیز آن را یكی از شروط پایداری می1833:163شمارند )نقل به مضمون از نرگسیان،آن برمی

 ت که به نظرای که وجود دارد این اسرسد نویسنده آن را به مثابه یكی از رویكردهای مدیریت توسعه آورده است. نكتهمی

که حكمروایی در شیوه مدیریت خود بر مشارکت افراد و نهادهای مختلف در مدیریت تأکید دارد، اما با رسد با وجود اینمی

د مند بودن مدیران اشاره دارد و تكالیف دیگر افرامداری و... تنها بر وظیفهگویی، قانونتوجه به اصول آن نظیر شفافیت، پاسخ

 بیشتر به حوزه حقوق شهروندی گرایش دارد. روشن نشده است و
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های مختلف و شورای اسالمی روستا، منابع مالی پایدار، مشارکت مردم محلی با نهادها و سازمان

و آموزش نیروی انسانی است. افزودن هر اصلی به این اصول باید با در نظر گرفتن اهداف، ابعاد، 

گیر، نظارتی و بخش، تصمیمرسان و آگاهیاطالع فردی،های مدیریتی )بینوظایف و نقش

ها نیز باید به استقرار عدالت به ویژه عدالت مکانی منجر مشورتی( صورت پذیرد؛ برایند همه آن

 شود.

 مدیریت روستایی در ایران -2-4

رود و همواره از اصول و جانشینی در دنیا به شمار میترین مواطن یکایران یکی از با سابقه

( 1393ها برخوردار بوده است. اسماعیل شهبازی )چهارچوب خاصی برای ساماندهی این مکان

معتقد است جامعه روستایی ایران در طول تاریخ در حل مسائل و رفع مشکالت خود در جریان 

ه، سان عاملیت مسئوالنکار کشاورزی و زندگی روستایی مدیریت مستقل برخوردار بوده و بدین

است، اما پس از آن و در دوران جدید روستا  جویانه اجتماعی داشتهرت مشارکتمدیریت و نظا

بخشی از سلسله مراتب تقسیمات کشوری قرار گرفت که تحت حاکمیت و نظارت دولت اداره 

میالدی و به  180توان احتمال داد که در سال های تاریخی میشود؛ براساس برخی از نوشتهمی

بر انتخاب یک دهگان )دهقان( برای هر روستا، نخستین ساختار بنیفرمان خسرو انوشیروان م

. از نظر او چنین فردی باید هم برزگر باشد و هم 1رسمی برای مدیریت روستاها به وجود آمد

صاحب زمینی که در آن کشت کند )خرده مالک( تا با مشکالت هر دو طرف آشنا باشد. به عالوه 

تگو و مورد اعتماد بیشتر ساکنان روستا باشد. این دهگانان بر او باید الیق، منصف، امین و راس

به نقل  1393:1کنار نخواهند شد مگر این که درستی و کفایت خود را از دست بدهند )شهبازی، 

بر این مقام رسمی به دلیل شرایط اقتصاد بسته روستا، قدرت در دست زاده(. عالوهاز کیهانی

معمول بوده است. به طوری که برای توزیع عادالنه اراضی  2ریها بوده و اصل پدرساالخانواده

سفیدان ها، شورای شیوخ و سنن ناشی از احترام و نفوذ معتمدان و ریشکشاورزی میان خانواده

                                                                                                                                                       
دهگان، وظیفه تنظیم امور روستا، گردآوری مالیات، معرفی سرباز هنگام ضرورت، پرورش اسب برای فروش به ارتش و  1

داوری برای حل اختالف برزگر و ارباب زمین را برعهده داشت. او یك تكلیف عمومی هم دارد و آن گزارش وضعیت 

 های دولتی و اربابان به نمایندگان شخص او است.های محلی و ستمگری و اجحاف مقامروستا، نارضاییمحصوالت 
های زیر اشاره نمود: مدیریت پدرمدار، مدیریت توان به مدیریتهای مدیریتی و رایج در جوامع انسانی میاز انواع شیوه 2

انه، رعیتی، مدیریت روستایی و کدخدا منش -مشروطه، مدیریت اربابمدار، مدیریت پدرساالر، مدیریت استبدادی، مدیریت قبیله

های اشاره مدیریت متمرکز و غیرمتمرکز، مدیریت دموکراتیك، مدیریت مشارکتی و شورایی، مدیریت انسانی، ترکیبی از مدیریت

 (.1838اللهی،شده در باال )سیف
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بسیار مؤثر بوده است، اما با افزایش جمعیت روستایی دو دسته رییس برای اداره ده شناخته 

و دیگری رؤسای واحدهای زراعی مانند سربنه، سردار و...؛ سفیدان و معتمدان شدند؛ یکی ریش

قدرت به اندازه کافی متمرکز نبود و صاحبان نسق به افراد قدرتمندتر دارای رابطه محرمیت با 

خانوارها و کسی نیاز داشتند که قدرت مدیریت مسائل اقتصادی را داشته باشد. به این نیاز ابتدا 

اما در دوران پهلوی دوم گروه به نسبت پر شماری از مأموران با ظهور کدخدا پاسخ گفته شد، 

دولتی در روستاها در قالب سپاهیان مختلف حضور یافتند. این افراد هرم قدرت ده را شکستند و 

در رأس آن قرار گرفتند. این امر موجب ایجاد نوعی مدیریت گروهی و در عین حال ابهام در 

این کدخدا در بیشتر روستاها در تمام امور جز در امور قدرت هیأت رئیسه شده است. پیش از 

ها، تجهیز نیروها، حل و فصل اختالفات دینی و مذهبی دخالت داشت. او اجازه نظارت بر نسق

زارعین و رابط بین روستاییان و مباشران و نمایندگان مالک بود و به دلیل محرمیّت نسبی با 

شد تا مالکان با ارت داشت. همین قدرت و نفوذ سبب میها نیز نظها بر امور داخلی آنخانواده

گماردن نیروهای میانی مانع اقتدار کامل کدخدا شوند. این وضع تا ظهور تحوالتی در مبانی 

شمسی و اواخر اجرای کامل اصالحات ارضی ادامه یافت. از این  10اقتصاد ملی یعنی آغاز دهه 

بیشتر روستاییان در سرنوشت خود، بهسازی  پس مدیران روستا وظیفه آموزش، جلب مشارکت

و عمران در مفهوم وسیع آن، ایجاد تنوع اقتصادی و بهبود بهداشت روستا را برعهده گرفتند )نقل 

(. پس از پیروزی انقالب هم پس از تحوالت بسیار و خصوصاً 81-2131:44به مضمون از ودیعی، 

های قانون دهیاری 81در سال  «یورکش یاسالم یشوراها یالتتشک» یمصوبه قانونتصویب 

به تصویب مجلس رسید؛ این ساختار جدید نیز بنا بر نظر  1388خودکفا در تیرماه سال 

م عدتوان به موارد زیر اشاره کرد: کارشناسان دارای نقایص و مشکالتی است که از جمله آن می

های درونی جوامع فیتنحوه استفاده از ظر، نگری، بومی نبودن، مداخله گسترده دولتجامع

های اجتماعی از ، رویگردانی گروهوری از منابع موجودمحلی، اداره و کنترل دقیق مکان و بهره

شرکت در انتخابات شوراها، برخورد سیاسی با انتخابات و نامزدهای انتخاباتی و حذف برخی از 

نبود تجربه مدیریتی های شهروندان، توجهی به نیازها و خواستافراد متخصص و باتجربه، کم

؛ مهدوی و 1: 1391پور،مبتنی بر مدیریت شورایی و مشارکتی )مهدوی و کریمی

(، پایین 1363:19اللهی، به نقل از مطیعی لنگرودی؛ نقل به مضمون از سیف 2: 1391پور،کریمی

های ابودن سطح آگاهی و سواد روستاییان که در برخی روستاها همکاری و مشارکت الزم را با شور

ها و شوراها که اهمیت ها و سازمانروستایی نداشتند، کاهش همکاری الزم از سوی برخی از ارگان

های شورایی قائل نبودند، پایین بودن سطح آگاهی شورای روستاییان و چندانی برای فعالیت

به  های شوراهای الزم به آنان، منحصر شدن فعالیتسوادی اعضای شورا و عدم ارائه آموزشکم
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کشی و انجام امور روزمره روستاییان و فراموش شدن وظایف اصلی آن که توزیع کاال و قرعه

 1393موجبات بدبینی روستاییان را نسبت به اعضای شورا فراهم کرده است )ایمانی جاجرمی، 

توان عدم حمایت مناسب از این نهاد نوساخته و عدم قدرت به نقل از مقدم(. به موارد باال می

مند شدن مدیریت در روستا و نیز عدم تناسب حقوق و تکالیف خواسته رایی مناسب، وظیفهاج

 شده را افزود.

آثار و پیامدهای منفی این مشکالت برای سیستم مدیریت کالن کشور عبارت از نارضایتی 

های فرهنگی، اجتماعی عمومی و احساس اجحاف، احساس عدم امنیت، اکراه مشارکت در فعالیت

های اسی، عدم اطمینان به مدیران و مدیریت، ناهمگونی در پندار، گفتار و کردار افراد و گروهو سی

یابی به اهداف، گسترش فساد و مداری برای دستتراشی، خویشگریزی، واسطهاجتماعی، قانون

گری و داللی و فرهنگ گریز از کار و تولید )نقل های اجتماعی، گسترش روحیه واسطهناهنجاری

( و نیز ایجاد گسست در جامعه کوچک و سنتی 23-1363:20اللهی، ه مضمون از سیفب

 روستاست.

در این سیر طوالنی شاید بتوان گفت دوران مشروطه به لحاظ قرار گرفتن دولت به عنوان 

رقیب مالکان در روستاها و وضع قوانین اولیه به منظور روشن شدن نحوه مدیریت روستا و 

رخی توان به عطفی در تحوالت مدیریت روستایی کشور است. به طور کلی میمشارکت مردم نقط

های پایین مدیریتی نیز تسری یافت را به های عمومی مدیریت کالن گذشته که به ردهاز ویژگی

شرح زیر برشمرد. بیشترین بهره با کمترین خدمت، ستیز دائمی بین حاکمان و رعایا، تفاوت بین 

حاکم )ریاکاری(، تمرکز سیاسی و عدم تمرکز اداری )اداره خودگران و شخصیت فردی و عمومی 

ای(، پر رنگ بودن نقش نیروهای مذهبی )و نه مذهب(، فاصله زیاد بین حاکم و رعیت، ناحیه

ها )بوروکراسی طبقاتی(، قوانین نه برای اصالح بلکه برای بقا، ها به جای صالحیتنقش نسبت

طعی و اغلب غیرقابل اجرا، تأکید بر قضا و قدر، مدیریت دستوری به استبداد، اقدامات گذرا و مق

ر ها. نتیجه آن نیز در بیشتمتأثر از اقدامات نظامی و جنگ جای مدیریت نهادینه شده و سیستمی،

عدالتی،  قحطی و گرسنگی، فقر و بیماری، ناآگاهی و انزوای اجتماعی، موارد جز تبعیض و بی

 .1نیستی روستا )کاهش جمعیت و تخلیه روستاها( نبوده استفرار و مهاجرت و مرگ و 

 

                                                                                                                                                       
های موجود هم اشاره و از آن سود برد؛ وجود باید در کنار آن به پتانسیلمشکالت موجود تنها مشخصه مدیریت روستایی کشور نیست و  1

و اجتماع غیرپیچیده ها لیتئوهای غنی فرهنگی، گرایش حاکمیت برای انتقال مسخواه، وجود زمینهجو و تحول جوانان با انگیزه، مشارکت

 از جمله این شرایط هستند. روستایی کشور
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 ایرانی -الگوی مدیریت اسالمی -2-5

براساس اهداف و انتظارات مورد نظر مستفاد  2یا مدل 1های متفاوتی از واژه الگوتعاریف و برداشت

شود. در یک تعریف آن را به لحاظ لغوی به مفهوم سرمشق، مقتدی و اسوه و در اصطالح آن می

را بیان یک یا چند واقعیت به هم مرتبط توسط نمادهای مختلف نوشتاری، ترسیمی یا فیزیکی 

عنوان بخشی که ه ب آن راتی(. برخی به نقل از عز 1391:220چهره و حبیبی، دانند )خوشمی

 داننویس یا نموداری معرفی کردهعنوان پیشه دهد و برخی آن را بشکل یا کیفیت کل را نشان می

 .(1368:81دهد )هومن، که راه معمولی یک عمل یا رفتار و یک ساختار ادراکی را نمایش می

ه ب یو گاه یریتصو ی،که به شکل کالماشاره دارد  یاصول یاها الگو به مجموعه اطالعات، داده

 یا یرا معرف ینیمع یدهپد یا یتو وضع یدهاند تا موجود بودن، عقبندی شدهدسته یاضیر صورت

به نقل از بوال(. رهبر معظم انقالب نیز الگو را یک نقشه جامع  1390:101یف کنند )دهقانی،توص

رفتار جامعه را برای تحقق یافتن شمارند که هدف و سمت حرکت، شیوه حرکت و نحوه برمی

(. برخی نیز 1391:6دهد )مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، تحول تکاملی جامعه نشان می

 (.1391:38کنند )افتخاری و بدری،آن را به مفهوم طراحی تصویر مطلوب از آینده قلمداد می

نده وضع موجود }موضوع{ الگوی مورد نظر متناسب با این موضوع ابتدا مطالب و امور پراک

رقرار ها بترین ارتباط بین آنبندی سادهگردد تا در یک جمعشوند و سپس تالش میمالحظه می

کم قدرت تحلیل مطالعات صورت گرفته شود و به صورت یک الگوی ترکیبی ارائه گردد که دست

 (.1392داشته باشد )امیری و عابدی جعفری،را 

ن تواهای تدوین آن عنوان شد میچه به عنوان ضرورتز الگو و آنبا توجه به تعاریف متعدد ا

ایرانی( مدیریت روستایی، یک نقشه راهنما جهت مطلوبیت  -گفت منظور از الگوی بومی )اسالمی

ها و نیازها جامعه روستایی است ها، خواستموضوع مورد نظر)مدیریت روستایی( براساس ویژگی

ی دو فرهنگ اسالم و ایران است. هدف از این کار تسریع در فرایند هاکه در ایران متأثر از ارزش

اجتماعی شدن دانش است؛ بنابراین این الگو به هیچ وجه بازنمایی ساختار سازمانی مدیریت 

روستایی گذشته یا بازشناسایی دانش بومی یا سنتی مدیریت روستایی و شناساندن هویت آن در 

                                                                                                                                                       
1 Pattern 

 Modelشناسان فرانسوی به شكل توسط جامعه Patternکه اصطالح انگلیسی  بیان کرددرباره رابطه الگو و مدل باید  2

تر کمی پیجیده Modelکه واژه معتقدند و  هایی را قائل شدهبرخی بین این دو تفاوت( 1831:22وشه، رشود )کار گرفته میبه

 .(1821:212 مندارس،) است Patternاز واژه 
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باید تفکیک  1ن الگوی بومی مدیریت با الگوی مدیریت بومیبرابر دانش مدرن نیست. باید میا

قائل شد. مفهوم دوم بر دانش بومی مدیریت به عنوان دانش تجربی گذشتگان تأکید دارد. در 

 یجادبه سوی جهان ا ییهاپنجره یا یالگوها چهارچوب ادراککه باید در نظر داشت که نهایت آن

دهند. یسهولت اجازه عبور م اب یده و به برخکررا غربال  یزهاچ یها برخچهارچوباین . کنندیم

ن شوند )نقل به مضمویغلط متصف م یاالگوها به ندرت به صفت درست رو است که شاید از این

 (.2به نقل از بائوم 1390:111از دهقانی، 

 ها بر مضاف خودترکیب مدیریت اسالمی و ایرانی یک ترکیب اضافی است که هر یک از آن

 تر از حتی مدیریتکند. به همین سبب ویژگی این شکل از مدیریت خاصصیصی ایجاد میتخ

بندی خود از تعاریف مدیریت اسالمی تعریف جامعی از ( در جمع1391اسالمی است. نجاری )

توان مدیریت ایرانی را نیز با آن تشریح کرد. در این تعریف دهد که با تغییراتی میآن ارائه می

پردازی و تولید علم دانشمند مسلمان می عبارت از مدیریتی است که براساس نظریهمدیریت اسال

 های مختلف اعم از تعبدی و تعقلیکه با تکیه بر مبانی اسالمی و مفروضات بنیادین آن با روش

ها، فنون، ابزار، ساختارها و الگوها برای رفع مسائل )تجربی( به منظور ایجاد یا بهبود رفتارها، روش

 .3گیردو مشکالت و تأمین نیازهای مادی و معنوی و رشد و اعتالی جامعه اسالمی شکل می

 

 روش تحقیق -3
جا که هدف مقایسه دو نوع مدیریت از تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع توصیفی است. از آن

های لفهؤادبیات موجود است این تحقیق از نوع تحلیل محتوا و با رویکرد کمی است. براین اساس م

منابعی با  -1ایرانی مدیریت روستایی کشور از چهار دسته منابع زیر استخراج شد:  -اسالمی

منابع  -2موضوع مدیریت اسالمی که به کوشش استادان حوزه و دانشگاه نگاشته شده است؛ 
                                                                                                                                                       

کنترل منابع  یبرا یتوسط مردم محل یمحل یراهبردها ینتدو یبوم یریت( معتقد است هدف مد1112مارسدن) یویدد 1

 ایرا فلسفه یبوم یریت( مد1812)یف شری(. حاج1835:62یت، )را توسعه خوداتكا است یها در تالش براخود و استفاده از آن

 رژیكینکه اثر سشمرد یمنابع برم یحداکثر وریکارکنان و بهره تعهد یكو هوشمندانه در جهت تحر یاقدام عمل یبرا یارزش

 .اهداف دارد یندر تأم
2 Birnbaum 

ماهیت و  -منشأ و ساختار تئوری یا موضوع و ب -او انواع رویكردها به مدیریت اسالمی را در دو دیدگاه کالن الف 8

کند. دیدگاه اول به چهار رویكرد پس رویكردهای زیرمجموعه هر دیدگاه را معرفی میمحتوای تئوری یا موضوع مطرح و س

گرایی فهگرایی، اخالقی یا ارزشی و وظیتأسیسی، تطبیقی، انطباقی و تلفیقی و دیدگاه کالن دوم هم به چهار رویكرد رشد، اصول

 شود.تقسیم می
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مدیریت ایرانی که بیشتر حاصل نگاه برخی از اندیشمندان ایرانی به موضوع سیاست در طول 

اهداف مورد تأکید در قانون  -4؛ )علیه السالم(البالغه حضرت امیرالمؤمنیننهج -3خ کشور است؛ تاری

؛ سپس اصول مشترک مستخرج با اصول مورد تأکید در منابع 1404اندازاساسی و سندچشم

. اصول مورد اشاره در دو 1مربوط به علم مدیریت و مدیریت روستایی مورد مقایسه قرار گرفت

های مدیریت اسالمی و محتوای مورد اشاره در منابع سوم و مجموعًا به عنوان مؤلفهمنبع اول 

 های مدیریت ایرانی در نظر گرفته شد.چهارم به عنوان مؤلفه

واژه مدیریت در برخی از منابع خصوصاً منابع تاریخی و دینی با معنای مصطلح علمی آن به 

د های زیر بایردانی ما نشود به یکی از این روشکه این امر موجب سرگکار نرفته است. برای آن

 عمل کرد.

 اند و در قرآنیکها نزدکه از نظر معنا و مفهوم به آن را واژگانیگونه موارد  یندر االف( 

 واژگانبه  میو نتوانست یماگر باز هم موفق نشدیم؛ کنیمی اند، انتخاب و بررسبه کار رفته }منابع{

آن  و یمکن یمتر تقسرا به چند موضوع کوچک ید موضوعبا یابیمدست  یقمانتحق یدیکل

شد  یادکه  یاگر از طرق. 2یمعرضه کن}منابع{  به قرآن یک به یکتر را موضوعات کوچک

 امکان داردکه  ی، از هر راهیابیم دست مربوط به موضوعمان یاتها و آواژه یدبه کل یمنتوانست

ه آثار ب توانیممی گونه موارد یندر او بررسی کنیم. تخراج را اس یقمانتحق یاصل یاتآ یمتوانمی

 یاتدام آه کب معموالً ین موضوعاتدر ارتباط با ا یشانکه ا ینیمو بب یممراجعه کن رینعلما و مفس

یق حقت یاصل یاتتواند به عنوان فهرست آمی یاتاند. فهرست کامل آن آاستناد و استشهاد کرده

(، همچنین با توجه به 1361:41زنجانی، یرد )لسانی فشارکی و مردانیما مورد استفاده قرار گ

. 3هایی استفاده کنیم که ارتباط نزدیکی با آن داردتوانیم از واژهشناختی که از موضوع داریم، می

                                                                                                                                                       
ها و تحقیقات روستایی به این اصول افزود. حتی آگاهی از آسیب توان از سایر منابع مرتبط بااصول دیگری را نیز می 1

ه های توسعنقاط ضعف مدیریت روستایی در ایران نیز به غنای بیشتر این اصول کمك خواهد کرد، همچنین قوانین، طرح

یر خود قرار داده است ها که به نوعی روستاها را تحت تأثها و یا دولتروستایی و به طور کلی هر اقدام صادر شده از حكومت

 تواند منابع دیگری از این دست باشد.می
ها در های مدیریت روستایی را از منابع علمی استخراج و سپس به جستجوی این مؤلفهبرای مثال در این روش مؤلفه 2

 منابع مورد نظر بپردازیم.
ن، حكومت کردن، اداره کردن، ریاست کردن، های مرتبط با مدیریت در زبان فارسی عبارت از سیاست کردبرخی از واژه 8

خالفت کردن، رهبری و هدایت کردن، تدبیر کردن، امر کردن و فرمان دادن، مملكت داری، کشورداری، ایالت و والیت، زمامدار، 

 ، مالیات ووالی، حاکم، سلطان، شاه و پادشاه، امیر، قیم، رییس، رؤسا، مأمور، مسئول، کارگزار، مردم، رعیت، زیردست، اطاعت

 خراج و... است.
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های ایرانی نخستین اقدام ما برای یافتن معادل این عنوان معطوف به در منابع مربوط به مؤلفه

در سالیان ( معتقد است 1368. جوانپورهروی )1های علوم در گذشته استدیبنشناخت دسته

 حساب آورد، ذیل مسایل ها را از متفرعات علم مدیریت بهنتوان امروزه آدور مباحثی که می

. درباره آشنایی با شدعرفان مطرح می ، الهیات، کالم و حتی2علوم دیگری همچون سیاست

مایه مدیریت ایرانی آشنا اگر بخواهیم با درون ( معتقد است9013مدیریت ایرانی هم محجوب )

چه که به عنوان . آنبررسی کنیم که آن را در حوزه سیاست و دولتای نداریم جز اینشویم چاره

میراث علمی ایران زمین در باب مدیریت وجود دارد مربوط به نوع کالن آن یعنی سیاست بوده 

بندی دسته 3بررسی تحوالت اندیشه سیاسی در اندیشه ایرانشهری( در 1363وندی )است. رستم

(. براین اساس جستجوی اصول و مفاهیم 2)شکل  4مناسبی از منابع مرتبط با آن ارائه نموده است

 مدیریت روستایی در منابع نیازمند استنباط این اصول از علوم مختلف و تعمیم آن خواهد بود.

ن اثر تریترین، مستندترین و یا پر ارجاعن آثار مختلف مهمب( روش دیگر این است که از بی

شماری از این دست آثار ها بپردازیم. در منابع ایرانی تعداد بیرا شناسایی و به مطالعه عمیق آن

 نامهقابوس ،یراز یهخرد مسکو یدانجاوترین آن عبارت از وجود دارد که بخشی از مهم

 اییمیک ،یطوس الملک نظام ( خواجهنامهیاست)س یرالملوکس ،یاریز یکاوسک یعنصرالمعال

 ،یرازیش نصراهلل یابوالمعال و دمنه یلهکل ،یمحمد غزال الملوک امامالملوک و تحفه، نصیحهسعادت

، ضلهالفا ینهالمد آراء اهل یمباد یف رساله ،یرطوسینص خواجه یناصر اخالق، ینیوراو نامهمرزبان

 و... است. یابو نصر فاراب

 

                                                                                                                                                       
اند. علوم نظری شدهعلوم یا به تعبیر ارسطو فلسفه در گذشته به سه دسته کلی نظری، عملی و شعری یا تولیدی تقسیم می 1

شامل طبیعیات، ریاضیات و الهیّات، علوم عملی شامل اخالق، تدبیر منزل )یا همان اقتصاد امروزی( و سیاست مدن و علوم 

 شد.لیدی )شامل شعر و خطابه و جدل( میشعری یا تو
 ،فن و علم و دانش مدیریت کالنسازمانی است، این علم برخالف علم مدیریت که موضوع آن مسائل خرد و درون 2

 گردد.محسوب مىو فرابخشی فراسازمانى 
 انشهریرنسبت به واژه ا «ى»اما اضافه ، عصر ساسانى بود یرانا حكومت و قلمرو یایىنام رسمى محدوده جغراف یرانشهرا 8

شاره است که امروزه براى ا یدىاصطالح جد یرانشهرىا یشه سیاسىتر اندیطور جزئه ب یا یرانشهرىا یشهاند یبو ساخت ترک

شناسى شناسى و جامعهشناسى، انسانهاى هستىو ملى در عرصه ینىاى، داسطوره یدعقا و شامل آراء یرانیانبه مجموعه تفكرات ا

 (.1838:22وندی، )رستم شودمی طالقو... ا
ایی علوم مرکز تحقیقات رایانه»توانند از محصوالت پژوهشگران محترم برای سهولت در جستجو بین منابع مختلف می 2

 استفاده کنند.« اسالمی نور
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 یافته پس از اسالمروایی در منابع نگارشدسته بندی منابع با موضوع سیاست و آداب فرمان 2شکل 

کتاب و مقاله استادان و محققان مدیریت  11در تحقیق حاضر اصول مدیریت اسالمی از 

بالغه الاصول به کتاب ارزشمند نهج اسالمی احصا شده است. برای یافتن مصادیق روشنی از این

ی بندنامه با موضوع حکومت و مدیریت، بار دیگر به دسته14خطبه و  9رجوع و با بررسی مستقیم 

. در احصای اصول مدیریت ایرانی 1پرداخته شده است )ع(اصول مدیریت از دیدگاه حضرت علی

 .2گرفت پژوهشی مطمح نظر قرار -مقاله علمی 11نیز دو رساله دکتری و 

 

                                                                                                                                                       
، 22، 11، 13، 13مه ها شامل ناو نامه 222، 216، 222، 152، 181، 123، 126، 82، 5های مورد بررسی شامل خطبه خطبه 1

. الزم به ذکر است از کتاب ارزشمند دکتر پورعزت با عنوان 51)نامه امام به مالك اشتر(، 51،58،  26، 28، 21، 82، 23، 26، 25

 مدار نیز برای کدگذاری استفاده شد.مختصات حكومت حق
های مدیریت اسالمی و ایرانی ویژگی شك هنگام مطالعه متون مختلف و مورد نیاز تحقیق به موارد معتنابهی ازبی 2

جا از آن هایی جای داد که ما در اینبندییابی به اهداف، باید موارد مشابه را ذیل دستهخوریم؛ بنابراین برای سهولت دستبرمی

 ایم.نام برده Componentیا « مؤلفه»با عنوان 

 رود. درهایی نظیر ویژگی، شاخص و اصول به کار میواژه آمده است، اما به طور معمول با« اجزا»مؤلفه در لغت به معنای 

 جا با توجه به اهداف ابتدایی تحقیق یعنی شناسایی ماهیت مدیریت اسالمی و ایرانی به معنای اصول به کار گرفته شده است.این
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 ها و نتایج تحقیقیافته -4
های مدیریت در هر دو فرهنگ ایرانی و اسالمی وجود دارد. منابع مختلفی برای یافتن خصیصه

ها اند که در هر یک از آندر این پژوهش این منابع به دو دسته کالن اسالمی و ایرانی تقسیم شده

های این بخش با اصول علم مدیریت یافتهشوند. در نهایت خود به دو دسته جداگانه تقسیم می

 گیرد تا میزان انحراف آن آشکار شود.مورد مقایسه قرار می

 های عام مبنایی در مدیریت اسالمیویژگی -4-1

در اسالم چهار منبع اصلی کتاب، سنت، عقل و اجماع وجود دارد که برای استفاده در سه 

امنه جا دشود؛ بنابراین در ایناحکام استفاده میبخش از تعلیمات اسالمی یعنی عقاید، اخالق و 

تری تری فراتر از عقل و حس نصیب محققان اسالمی شده که درک درستشناسی گستردهمعرفت

را نصیب آنان خواهد کرد. محققان و پژوهشگران بسیاری قبل و خصوصاً پس از انقالب این 

جا ابتدا اصول مورد تأکید محققان مدیریت ن. در ای1ها را مورد بررسی و مداقه قرار دادندویژگی

های جدید ارائه شد. و در قالب مؤلفه 2بندی قرار گرفتاسالمی بار دیگر مورد بازبینی و طبقه

های مبنایی در مدیریت اسالمی اصل و مقوله 16نشان داده شده است  1طور که در جدول همان

کتاب  از )ع(یز اصول حکمرانی حضرت امیرقابل تبیین و تفسیر است. در بخش دوم این قسمت ن

 ها ارائه شد.البالغه استخراج شد. در نهایت هم اصول مشترک آننهج

ها در این حوزه با توجه به منابع در دسترس تحلیل میزان تأکیدات هر یک از اصول و مؤلفه

محوری و هدایت دهد با بیشترین فراوانی بر ارزش مداری، عدالت نشان می 3طور که شکل همان

 رشدمحور استوار است.

 

 
                                                                                                                                                       

کند. خنیفر شناسایی می ( چهار رویكرد کلی فلسفی، اخالقی، تطبیقی و فقهی را در منابع مدیریت اسالمی1812میرزااف ) 1

( به هفت رویكرد مستند به آیات و روایات محض، مستند به آیات و روایات و انطباق با مباحث علمی، تطبیقی و 1832)

( 1833اووشی )کند. چالبالغه با رویكرد ادبی و با رویكرد اخالقی اشاره میهای عقلی با استناد به نهجای مستند به استداللمقایسه

ان های مدیرگرایی، رویكرد اخالق و ویژگیکند که عبارت از نظریه رشد، رویكرد اصولسته از منابع را شناسایی میپنج د

 های اسالمی بر مدیریت است.اسالمی، رویكرد وظایف مدیران مسلمان و رویكرد تأثیر ارزش
(، 1836پو ر)(، نقی1831صاری و دعایی )بندی شده است: اناین اصول براساس نظرات افراد زیر در طبقات مختلف دسته 2

(، عسگریان 1835( به نقل از بهشتی، جاسبی )1836(، فروزنده و جوکار )1833(، برنجی )1831(، قبادی )1831کاظمی )

(؛ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به نجاری 1815( و نجاری )1838(، علی احمدی )1833(، مشبكی )1832(، انصاری )1832)

 (.1818فروزنده دهكردی )( و 1815)
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 های مبنایی در مدیریت اسالمیاصول و مؤلفه 1جدول 

 مقوله اصول ردیف

1 

(، 2مشارکت )تعاون و مشارکت، باز و آزاد؛ تبعیت منافع فرد از منافع جمعی)

جویانه، حرکت در جمع و ایجاد مشورت، احترام به افکار دیگران، مشاوره

 مفید(مجموعه تأثیرگذار 

 جویانهمشارکت

 علمی دانشمندی و بینش، روش مدیریتی علمی، احترام به علم 2

3 
(، تدبر و تدبیر، تعیین هدف در جهت رشد 8گذاری )گرایی و هدفآخرت

 انسان، اولویت رفاه مردم
 هدفمند

 جهادی (2ادای تکلیف، عمل و تالش ) 4

 امیدوار محوری(، ایمان و غیب2بینی )توکل، خوش 1

8 
گرایی و خدامحوری (، ایمان1) )ص(مداری، عدم تقدم بر خدا و رسولوالیت

 (، رضایت خداوند3)
 محوردینی و خدا

8 

بندی به (، پای2المال، رعایت حقوق دیگران، انصاف و عدالت )رعایت بیت

مندی، اعتدال، توازن و اعتدال، گرایی و قانون(، قانون2جای روابط )ضوابط به

(، توجه به 3روی، قسط و عدالت )جدایی شخص از موضوع، اعتدال و میانه

 محرومین، حقوق و پاداش عادالنه

 محورعدالت

6 
صداقت، گفتن و عمل کردن، وفاداری، امانت، صداقت و عمل صالح، رعایت 

 عهد و امانت، آگاهی نیروها، آگاهی و بصیرت، بصیرت نیروها
 صداقت

 3بینی اسالمی، جهان2)سیستمیک(، کلیت و عام بودن 1گرایینظام 9

10 

اخالق 

 اجتماعی

(، 2مدارا و تقیه، گذشت و بردباری، خیرخواهی، رازداری )

مؤانست و توجه به افراد، احسان، اعتماد مدیریت به امت 

 مدارارزش مداریمسلمان، ابوت و بنوت، برادری و اخوت، ارزش

 اخالق فردی
محاسبه، عزت نفس، اعتماد به نفس، تواضع، مراقبت و 

 زیستی، خودسازی، کنترل نفس، آگاهی و بصیرتساده

 سنجمصلحت هارعایت مصالح و اولویت 11

                                                                                                                                                       
سان، گذارند. در این تفکر انسیستمیک یعنی مجموعه هماهنگ از تمامی ابعاد که اجزای آن با یکدیگر مرتبط بوده و روی یکدیگر اثر می 1

 (.1381:10 )نقل به مضمون از جاسبی، شودها و قوانین حاکم بر آن ارزیابی نمیگروه و جامعه، جدا از محیط و مجزا از ارزش
اسی ها بحثی کلی و اسها و روشکه بحث مدیریت اسالمی بیشتر پیرامون اصول و مبانی مدیریت است تا بحث تکنیکبا توجه به این 2

است که مربوط به همه سطوح مدیریت است. به این ترتیب این اصول، مدیریت گروه، سازمان و حتی مدیریت جامعه و امت اسالمی را نیز 

 (.11)همان:  گیردمیبردر
رسد کند. به نظر میگرا عنوان می)عام بودن( و نظام بینی اسالمی، کلیت( سه اصل از اصول مدیریت اسالمی را اصل جهان1381) جاسبی 3

 ه شد.گرایی اشارتنها به اصل نظام 3 دو اصل اول بیشتر ویژگی اصول مدیریت اسالمی باشد تا یکی از اصول آن در شکل از بین سه اصل فوق
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 مقوله اصول ردیف

12 
ها و خصایص الزم برای مدیر، گزینش مدیران براساس ایمان و صداقت توانایی

 )عدالت(، تناسب شغل با فرد
 ساالرشایسته

13 
معروف و نهی از  نظارت، نظارت مستمر، ارزیابی عملیات، امر بهارزشیابی و 

 منکر، انتظار از مدیر، حضور و شهود
 اشراف و آگاهی

14 
، اختیار نیروها، متقابل یتمسئول(، اختیار نیروها، 4) 1اختیار و مسئولیت

 تناسب مسئولیت با اختیار، اصل مسئولیت
 اختیار و مسئولیت

11 

(، خوف و 2(،تعلیم و تعلم مستمر )2بشارت و انذار ) (،3هدایت و رهبری )

(، آموزش مستمر، جذب و پرورش و رشد همه 2رجاء یا بشارت و انذار )

 هدایت رشد محور استعدادها؛ یتو هدا یرهبرها، آموزش، انسان

هدایت در جهت 

 رشد

18 
(، 3(، اقتدار سازمانی، تمرکز )2(، تقسیم کار، انضباط )3سلسله مراتب )

 خودگردانی، تحزب و سازماندهی

تمرکز و عدم 

 تمرکز

18 

(، یکپارچگی و هماهنگی در عین مشخص 2وحدت جهت، وحدت دستور )

(، کنترل 1ها، جلوگیری از تشتت آرا، وحدت و هماهنگی )بودن مسئولیت

 درونی و هماهنگی

 وحدت

16 
جایگاه حفظ حرمت انسان، حفظ کرامت انسان، احترام به مردم، توجه به 

 انسانیت
 احترام و کرامت

 

 
 های مبنایی در مدیریت اسالمیدرصد فراوانی اصول و مؤلفه 9شکل 

 

                                                                                                                                                       
 ها در منابع مختلف است.ها قید شده و نشانه تكرار آناعدادی که در مقابل برخی مؤلفه 1
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 البالغههای مبنایی مدیریت اسالمی در نهجاصول و مؤلفه 2جدول 
 مقوله اصول )کدهای انتخابی( ردیف

1 

اخالق 

 اجتماعی

مدارا با مردم، (، 8(، مهربانی با مردم )2خیرخواهی برای زیردستان )

از  پوشیچشم عدم فشار به مردم، کمک به حل مشکالت مردم،

های مردم، حفظ حرمت نیازمندان، پوشاندن عیبمردم،  یخطا

(، توضیح دالیل 2مالطفت با اقشار ضعیف، منت نگذاشتن بر مردم )

انجام اقدامی خاص که مردم گمان به تضییع حقوقشان ببرند، پنهان 

(، 2ید مردم، ایجاد حس اعتماد، اعتماد به مردم )نشدن طوالنی از د

عدم اجبار مردم به  تالش برای ایجاد محبت و همدلی بین مردم،

 یرضرورغ یکارها
 مداریارزش

اخالق 

 فردی

مبارزه با هوای نفس، حفظ هوای نفس،  تقوا و خودسازی، رعایت 

دوری از در زمان خشم،  دارییشتنخوتقوا، عدم شتاب در خشم، 

چینان، ورزی و انتقام، عدم تأیید سخنجویان، دوری از کینهعیب

عالقه به مدح دیگران، عدم عالقه به تمجید از سوی دیگران، بی

(، دوری از تکبر، پرهیز از 2دوری از فخرفروشی و برتری جویی )

 (2خودپسندی، انتقادپذیر بودن، عادل بودن )

2 

تمگران، عدم سلطه بر مردم و عدم ورزی، برپایی عدالت، دفع ستم سعدالت

ستیزی(، رعایت حقوق متقابل، عدم تبعیض در کمک به مردم، پذیری )ظلمسلطه

(، مقاومت در برابر 2(، پرهیز از امتیازخواهی برای خود )2کاری )پرهیز از ستم

خواهی نزدیکان، خواهی، برخورد با زیادهامتیازخواهی دیگران، برخورد قاطع با زیاده

(، استفاده صحیح از مدیران، 2کاران، عدالت در رفتار )ورد شدید با خیانتبرخ

قدردانی از مدیران پرتالش، رعایت منزلت افراد متناسب با عملکرد آنان، عدالت در 

برخورد قاطع با خیانتکار،  ،المال(، برخورد با خائنان به بیت2المال )توزیع بیت

دوری از استبداد، رعایت انصاف، رعایت حقوق ، عدالت در برخورد با مردم یترعا

همه افراد، رعایت حقوق حتی درصورت ضرر به خود و نزدیکان، حق محوری و 

رعایت عدالت، رعایت حقوق خود و دیگران، احترام به مالکیت مردم، عدم تجاوز به 

 اموال مردم، توجه به اقشار ضعیف

 محوریعدالت

3 
(، آگاهی در انجام اقدامات، نظارت دقیق بر 3) کسب اطالع از اقدامات زیردستان

 زیردستان، آگاهی از تاریخ، آگاهی داشتن

اشراف و 

 آگاهی

4 

حمایت از دین خدا، کمک در برپاداشتن دین، تقویت دین خدا، مقدم داشتن 

بندی اقدامات (، اولویت2خشنودی خدا، انجام کارها براساس رضای خداوند )

دم و تحت پوشش قراردادن توده، اجرای حدود الهی، براساس توجه به رضایت مر

 کمک به اجرای حق

 خدامحور
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 مقوله اصول )کدهای انتخابی( ردیف

1 

انگاری، عدم غفلت از امور مهم، انجام به موقع امور، انجام امور بدون شتاب یا سهل

توجه به اقدامات مشابه صورت گرفته و نتایج آن، عدم لجاجت بر انجام امور مبهم، 

 های نیکومحترم داشتن سنت

 سنجمصلحت

8 

انتخاب زیردستان با آزمایش و مشورت، انتخاب زیردستان براساس تجربه، حیا و 

جایگاه خانوادگی آنان، انتخاب زیردستان براساس سابقه نیک، انتخاب زیردستان 

 گو، عدم مدیریت فرد مقتصد، لزوم صالحیت حاکمانصالح و حق

 رساالشایسته

8 
نمایی از اقدامات، پرهیز از بدعهدی، کوچک صداقت، وفای به تعهدات، عدم بزرگ

 نشمردن مشارکت مردم
 صداقت

 رشد (2آموزش ) 6

9 
برطرف  یتالش براتالش برای انجام امور مردم، دغدغه عمران و آبادی داشتن، 

 ، کاستن مشکالت مردممردم یازکردن ن
 جهادی

 مشارکتی (،کارترسو و طمع یل،بخ یعدم مشورت با افرادمشارکت )مشورت و  10

 وحدت اتحاد در انجام امور 11

 

 
 البالغهنهج در یاسالم تیریمدمبنایی  یهامؤلفه و اصولدرصد فروانی  2شكل 
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مداری دهد از برحسب تعدد تأکیدات، ارزشنشان می 4طور که شکل در این حوزه نیز همان

اند که از این نظر با اصول عام مدیریت اسالمی محوری از بیشترین فراوانی برخوردار بودهو عدالت

محوری دو ویژگی و مداری و عدالتبنابراین براساس مطالعه صورت گرفته ارزشاشتراک دارد؛ 

 آید.شاخص مهم مدیریت اسالمی به حساب می

 های عام مبنایی در مدیریت ایرانیویژگی -4-2

هایی نظیر مدیریت، سیاست، تاریخ و ادبیات فارسی، مدیریت ایرانی محققان رشته در موضوع

موضوع مدیریت، سیاست و حکومت را در اندیشه ایرانیان مورد توجه قرار دادند که ما در جدول 

بر این، به دلیل اهمیت قانون اساسی کنیم. عالوهها اشاره مینبه قسمتی از دستاوردهای آ 3

به عنوان نقشه راه حرکت همه  1404انداز وان میثاق ملی ایرانیان و سند چشمکشور به عن

به عنوان تکمله  4ها به خصوص مدیریت کالن کشور، اصول و اهداف این اسناد در جدول بخش

این بخش گنجانده شده است. الزم به یادآوری است که بخشی از اصولی که به عنوان مدیریت 

مداران مسلمان ایرانی است؛ ه حاصل جرح و تعدیل دانشمندان و سیاستایرانی مد نظر قرار گرفت

های حاکمان و ها گاهی با فاصله چند قرن پس از ورود اسالم و متأثر از آن به بیان ویژگیآن

جا که اصول یادشده اند. از آنزمین و یا حکومت مطلوب خود پرداختههای سابق ایرانحکومت

توان آن را در زمره اصول ایرانی واست اندیشمندان وطنی است میحاصل اندیشه و تجربه و خ

 جای دارد.

مداری، شود بیشترین درصد فراوانی به سه اصل ارزشمشاهده می 1طور که در شکل همان

اختصاص یافته است. یکی از نکات قابل توجه افزایش میزان « سنجیمصلحت»محوری و عدالت

ین در حالی است که در منابع پیشین به مصادیق سنجی است. افراوانی اصل مصلحت

جه سنجی توسنجی کمتر توجه شده است. شاید از دالیلی کاهش میزان اهمیت مصلحتمصلحت

و کسب رضای خداوند در متون مرتبط با مفاهیم مدیریت اسالمی باشد. « خدامحوری»به اصل 

به مانند مدیریت اسالمی از اصول  مداری و عدالت محوریدر عین حال دو مؤلفه اولیه یعنی ارزش

 رود.با اهمیت به شمار می
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 1های مبنایی در مدیریت ایرانیاصول و مؤلفه 3جدول 

 مقوله اصول ردیف

1 

 ،بر استفاده از افراد کاردان و خردمند سپردن کارها به عقال و کاردانان، تأکید

 یرشبه پذ یستهافراد شا ، الزاماستفاده از افراد با تجربه در کارهای مهم

انتخاب همکاران صالح، انتخاب یسته، شا یانحاکمان و وال یت، انتخابمسئول

 یستهعامالن شا

 ساالرشایسته

2 

 تبث ها، مستند کردن امور،به سنت های ظالمانه گذشته، توجهمبارزه با سنت

 حفظ، و دفع ظلم از مردم یتامن (، ایجاد2) عدالت ییبر برپا یع، تأکیدوقا

 یت، رعا(4) 2عدالت (، رعایت2) از ظلم مردم، دوریرفاه ی، طبقات اجتماع

 یریگو سخت یتمدارا با رع یتاز جور و فساد، رعا یزپره یت،رع یانم یتساو

 تأخیریجا و بهب رحمان، انگیزشیبا ب

 محورعدالت

3 

اخالق 

 اجتماعی

از  یردستان، قدردانیبا ز (، مهربانی2) به مردم یکین

ط، ارتبا یها و چگونگنحوه بخشش ،مردم یردستان، غمخوارز

مرتبط بودن عدالت با ایمان  ،در حق مردم یاز بدگمان اجتناب

 و اعتماد به آنان یردستانتجسس در کار ز حاکم، عدم
 مدارارزش

 اخالق فردی

و  یامعرفت دن یش،اصالح خو یو کوشش برا انتقادپذیری

به  توجه ی،اله یتقوا یتاز لهو و لعب، رعا یزنفس، پره

از  یحفظ شأن و دوریر، از غ نیازییو ب ییخودکفا

 ینداریدی، سرسبک

4 

یکو، ن یاستسسیاست مختلف در برخورد )دوستی، مدار و اجبار با زیردستان(، 

عدم  ،جنگ یرمهم و حساس نظ یدر انجام کارها یزدگاز شتاب دوری

 یلمکه تح ایمناقشه یجاز نتا نهراسیدناندیشی، در کارها، عاقبت یزدگشتاب

 ،در امور یات، تدبیراز تجرب گیریبهره، در آن یروزیپ یبرا جوییشده و چاره

در  یلدر عقوبت و تعج داری، خویشتنبودن (، صبور2سعه صدر در کارها )

 پاداش

 سنجمصلحت

 صداقت راستگو بودن حفظ امانت، 1

 وحدت هایتمسئول یقدق یینتعیریت، در مد وحدت 8

                                                                                                                                                       
ناو و (، ظهیری1393(، رهبری )1391(، ازغندی و اکوانی )1363وندی )منابع مورد در این بخش عبارت بود از: رستم 1

(، معینی و همکاران 1390(، منصوری و غالمی )1392اسالمی )(، 1369نژاد )(، فضلی1368(، کرمی و نوروزی )1369همکاران )

 (.1368پور و محمدی )(، شریف1389(، محمدی )1391نیا )(، بیگی1361مهر )(، مشتاق1394)
 دنیبه د یاقو علم به خطرات آن، اشت یتشناخت قدر والداند: الملوک موارد زیر را از مصادیق عدالت میغزالی در نصیحه 2

 یفرو خوردن غضب و گذشت از خطا یگران،د یببلکه تهذ ،خود از ظلم یدآنان، عدم اکتفا به رفع  یحنصا یدنوق شنعلما و ش

 از شدت و عنف و انجام یز، منتظر نگذاشتن ارباب جوامع، قناعت در همه امور، پرهیگراند یبراامور ناپسند  یدننپسند یگران،د

 با موافقت شرع و... یترع یترضا یتالش برا یمت،امور با مال
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 مقوله اصول ردیف

8 
بر  یقنظارت دق ،به احوال مردم ، احاطهاز نحوه رفتار کارگزاران با مردم اطالع

 عامالن
 اشراف و آگاهی

 یزدیفره اوراثت و  6

 اصالح و رشد النئومس جایییران، جابهمد ، اصالحها در نهانلغزش تذکر 9

10 
، خرد در حل و فصل مناقشات کارگیری(، به2) از خرد و دانش یبرخوردار

 از خرد یرویپ یان،به دانا توجه
 خردمندی

11 
یان، استفاده از رحانیون مذهبی در حل مشورت با دانا ، لزومبا صالحان مشورت

 و فصل مشکالت
 مشارکت

12 
ینی، استفاده از از دستورات د گیری(، بهره3) و ملک ینبودن د تؤامان

 مشکالترحانیون مذهبی در حل و فصل 
 مداردین

 

 
 یرانیا تیریمد در مبنایی یهامؤلفه و اصولدرصد فراوانی  5شکل 

 

ها و اصول یاد شده در اسناد کالن نظام است، بیشترین که نشانگر مؤلفه 4همچنین در جدول 

 اهمیت به عدالت و مصادیق آن داده شده است.
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 اصول و اهداف اشاره شده در اسناد باالدستی نظام 4 جدول

 هااصول و مؤلفه منابع استخراج اصول محورها

ی
ست

الد
 با

اد
سن

ا
 

 1قانون اساسی

های مشروع، نظارت، حفظ کرامت انسانی، شفافیت، آزادی

گو، توجه به بخش، پاسخمشارکت مردم، دانایی محور و آگاهی

)مبارزه با فساد و نفی  1محور عدالتگرایی، زیست، قانونمحیط

سلطه، تضمین حقوق مردم، تأمین اجتماعی، عدالت اقتصادی، 

 رفع فقر(

 اندازسند چشم

ساالر مدار و انقالبی، مردمگرا، بومی )ملی(، ارزشتوسعه

های مشروع، حفظ کرامت انسانی، حقوق جو(، آزادی)مشارکت

 4مطلوب، عدالت محور زیست گرایی(، محیطها )قانونانسان

 های برابر، توزیع مناسب درآمد()تأمین اجتماعی، فرصت

 اهداف مشترک
(، 2جو )(، مشارکت2(، حفظ کرامت انسانی )2های مشروع )آزادی

 (9محوری )(، عدالت2گرایی )(، قانون2زیست )توجه محیط

 

  
 نظام یباالدست اسناداصول و اهداف در  6 شکل

 

                                                                                                                                                       
 (1391چهره و حبیبی )برای مطالعه بیشتر روجع شود به خوش 1
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 مدیریت رایج و مدیریت روستاییاصول  -4-3

 کنند آن است که آن را سنتی ویکی از انتقاداتی که از سوی منتقدین به الگوهای بومی وارد می

 سازیها، ایجاد همها مرتفع کردن این ضعفدانند. یکی از راهکهنه یا آرمانی و دور از دسترس می

برخی از اصول قید شده در منابع مدیریت بندی میان اصول علمی و الگوهای مورد نظر است. جمع

دهد که اصل عدالت در کنار اصولی نظیر مشارکت و نشان می 1و مدیریت روستایی در جدول 

 هماهنگی از اهمیت باالیی در میان سایر اصول برخوردار است.

 اصول مدیریت رایج و مدیریت روستایی 5جدول 
 هااصول و مؤلفه منابع

 

مدیریت مدیریت )اصول عام 

فایول، اصول پسدکورب 

 گیولیک، اصول علمی تیلور(

(، وحدت 2(، وحدت فرماندهی )2(، اختیار و مسئولیت، انضباط )2کار )تقسیم

مدیریت، تبعیت منافع فرد از منافع سازمان، جبران خدمات، تمرکز، سلسله 

ریزی، مراتب، عدالت، ثبات شغلی، ابتکار عمل و روحیه همکاری، برنامه

(، رهبری، هماهنگی، ارتباط 2(، آموزش نیروها و امور پرسنلی )2ماندهی )ساز

ریزی، حیطه کنترل، روش علمی، استخدام شایستگان، درون سازمانی و بودجه

 تعامل نزدیک مدیر و کارکنان

مدیریت وستایی )افتخاری: 

پور: ؛ مهدوی و کریمی1369

به  1369؛ افتخاری: 1391

 نقل از راجرز(

کننده نقش و مسئولیت، دارای بودن، عدالت محور بودن، ایفاگو پاسخ

(، رضایتمندی مردم از نهاد 3گیری برای افزایش مشارکت )مشروعیت و جهت

کننده خدمات عمومی مناسب و به موقع، ایجادکننده احساس تعلق، (، ارائه2)

(، ثبات مدیریتی، 2(، یکپارچگی و جامعیت )2محلی و متناسب با محیط )

(، منابع مالی 2ها در سطوح مختلف )کاری و هماهنگی با نهادها و سازمانهم

پایدار، آموزش نیروی انسانی، خوداتکایی، با انگیزه بودن و برانگیزاننده بودن، 

ای که به استمرار آزادی و انتخاب منجر شود، داشتن ساختار مناسب به گونه

 (، گفتمان، اجماع2عدالت محوری در همه ابعاد )

 

 

 گیرینتیجه -5

ر کننده شرایط محیطی و فرهنگی دتوان یافت که به نقش تعیینامروزه دیگر کمتر کسی را می

شیوه توسعه و مدیریت جوامع معترف نباشد. در ایران نیز این ضرورت به خصوص پس از انقالب 

کردن هایی برای روشمند اسالمی بیش از هر زمان دیگری احساس شد. در علم مدیریت تالش

های غربی با مفاهیم اسالمی انجام شد. همین فرایند در طراحی نظریات بومی و نیز تطبیق مدل

توسعه  ای الگویهای نظریهتوسعه و مدیریت روستایی نیز کم و بیش دنبال شد. در کتاب بنیان
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روستای نمونه شیوه دستیابی به یک چهارچوب نظری )مدل مفهومی( برای توسعه پایدار محلی 

ابع بر این در برخی منشود. عالوهبر نظریات جدید توسعه مطرح میبا رویکرد مشارکتی و مبتنی

به مقتضای زمان پیشنهاداتی برای بهبود یا اصالح مدیریت روستایی نیز صورت گرفته است، اما 

ای بر مقتضیات فرهنگی و نیازههای اساسی مدیریت روستایی که مبتنیدر خصوص اصول و مؤلفه

یه تواند پاامعه روستایی ایران باشد تاکنون فعالیتی انجام نگرفته است. این اصول هم میج

ران ریزان و مدیگذاران، برنامهسنگ محک عملکرد سیاستهای علمی آینده قرار گیرد و همفعالیت

 کشور در زمینه توسعه و مدیریت روستایی باشد.

یی در چهار حوزه اسنادی مدیریت حکایت های محتوابا توجه به اهمیت این موضوع تحلیل

مداری و هدایت محوری، ارزشاز آن دارد که که در حوزه عام مدیریت اسالمی سه اصل عدالت

مداری، البالغه نیز ارزششوند. در کتاب نهجرشدمحور اصول بنیانی مدیریت محسوب می

اصول مدیریت ایرانی نیز  محوری و خدامحوری از بیشترین تأکید برخوردار است، همچنینعدالت

مداری منطبق است. در اسناد باالدستی نیز سنجی و ارزشمحوری، مصلحتبا سه اصل عدالت

ل طور که از شکبرای اصل عدالت اهمیت قابل توجهی در نظر گرفته شده است. به طور کلی همان

 اسالمی و ایرانی دارد هایمداری بیشترین تکرار را بین مؤلفهآید اصول عدالت و ارزشهم برمی 8

شود. نکته مهم و از این میان عدالت مؤلفه و ویژگی مشترک میان دو جزء این حوزه محسوب می

که قرابت مفهومی جالب توجهی بین اصول مدیریت در هر دو فرهنگ وجود قابل یاد دیگر آن

 -ه نام اسالمیناپذیر این دو فرهنگ در قالب یک فرهنگ خاص بدارد. این امر از تداخل جدای

 ای مدیریت جامعه نیز کشیده شده است.ایرانی حکایت دارد که به حوزه اندیشه

ن دهد که یافته اصلی ایبررسی اصول حاکم بر علم مدیریت و مدیریت روستایی هم نشان می

تحقیق یعنی درک اهمیت اصل عدالت نه تنها انحرافی از اصول علم مدیریت ندارد، بلکه در تعداد 

ی از اصول نیز با آن هماهنگ است. تنها تفاوتی که ممکن است در این موارد وجود داشته دیگر

 ایرانی و مدیریت رایج است. -باشد در میزان اولویت و تقدم اصول مشترک در مدیریت اسالمی
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 یفروان زانیم نیشتریب براساس مختلف منابع در تیریمد اصول سهیمقا 7 شکل

مدیریت چه در بعد سخت یعنی ساختار، استراتژی و سیستم و چه  تمام ساختار و فرایندهای

ها باید خود را با این اصل مشترک همگام سازند، اما در بعد نرم یعنی سبک، کارکنان و مهارت

ای نیست، زیرا برقراری این رابطه نیازمند درک درست از تعریف عدالت است. این امر کار ساده

ها و های ثابتی از این واژه در طول زمانبوده اما برداشتاگرچه عدالت خواست فطری بشر 

های مختلف جود نداشته است؛ به طوری که حتی در بین اندیشمندان مسلمان هم این مکان

های فکری نظیر ها قابل مشاهده است و حتی همواره یکی از موضوعات مورد اختالف فرقهتفاوت

بوده است. جدای از مباحث کالمی این افراد برخی عدالت  اشاعره و معتزله و یا امامیه و غیرامامیه

یز هایی مثل پرهدانند؛ برخی نیز ویژگیرا اصرار و استقامت بر رعایت قانون، دینی و غیر آن می

های تجدید ها و مظالم و مسدود کردن راه، نفی تبعیض1از افراط و تفریط یا اتراف و استضعاف

شمارند. حقوق هر وجودی براساس میزان استحقاق آن برمی آن، رعایت حقوق هر فرد و اعطای

 کارگیریها و بهها، رشد ظرفیتهای کاربردی نظیر توجه به برابری فرصتای هم بر شاخصعده

ها تأکید دارند. محققان علم مدیریت برای عملیاتی کردن این مفاهیم عدالت را به توانمندی

شناختی، ای، زبانای، اطالعاتی، مشاهدهوزیعی، مراودهای، تهای مختلف نظیر عدالت رویهبخش

 اند.ها اصولی برشمردهبندی و برای هر یک از آناحساسی و... طبقه

جا که مشکالت کنونی روستاهای ایران نظیر مشارکت، تفویض اختیار، ساختار و منابع از آن

بد. طلبه این موضوع را می مالی به نوعی با موضوع عدالت گره خورده است، لزوم توجه بیشتری
                                                                                                                                                       

ور شدن مطلق در لذایذ و مطامع دنیا و استضعاف به معنی بسته شدن راه شناسی، اتراف به معنای غوطهبه لحاظ واژه 1

ارزش و حق هر شی در جای خود و  انتخاب منافع مشروع دنیوی و کماالت اخروی و سرانجام عدالت نیز به معنی رعایت

 (.13-13: 1818رسیدن هر صاحب حقی به حق مشروع و معقول خود است )نقل به مضون از نبوی،
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یکی از اقدامات اولیه در این خصوص شناخت ادراکات اجتماعی اعم از مردم و مدیران کشور 

درباره عدالت و ارتقای آن است، زیرا از نظر طرفداران عدالت حد مطلوب جامعه بر درک ظلم و 

ین ل بیرونی در برپایی چنتواند به عنوان یک عامها مینفی آن استوار است. البته تشدید نظارت

ترین ابزار دستیابی به آن وابسته به عامل شد، مهمطور که گفتهای مؤثر باشد، اما همانجامعه

 درونی یعنی تغییر در ادراک نهفته است.
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