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چکیده
این مقاله با هدف آسیب شناسی مقاله های مدیریت اسالمی از دیددااه وش شناسدی اجاداش شدده
است .با توجه به اینکه تحول دو هر علمی جیازمند تحول دو وش شناسی آن علم است؛ بندابراین
برای تحول دو مدیریت اسالمی جیازمند بروسی وش شناسی این حوزه ش وش شددن ااسد یهدای
وش شناسی آن برای جهش دو مدیریت اسالمی هسد یم .بدا توجده بده جسد اوی های داههدای
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مقدمه

سازمانها در هر جامعهای که تاسیس شوند و رشد یابند از نوعی همشکلی با
ویژگیهای بنیادین آن جامعه برخوردارند .به همین ترتیب ،سازمانهایی که در جوامع
اسالمی تأسیس میشوند با جوامع خود همشکل هستند .بنابراین ،شناخت مفروضات
اساسی فرهنگی و ارزشهای مسلط در هر جامعه میتواند به پژوهشگران در درک
واقعیتر مفهوم سازمان و مدیریت از دید افراد همان جامعه کمک کند (عابدی جعفری
و همکاران.)1389 ،
تحول در علوم انسانی یکی از خواستههای موکد مقام معظم رهبری است .به عنوان
مثال رهبر انقالب در جمع دانشجویان در تاریخ  1390/5/19فرمودند« :ما بایستى در
علوم انسانى اجتهاد کنیم ،نباید مقلد باشیم ...حرف من این است که در باب علوم
انسانى ،کار عمیق انجام بگیرد و صاحبان فکر و اندیشه در این زمینهها کار کنند» .در
تاریخ 1391/12/1فرمودند« :علوم انسانی هوای تنفسی مجموعههای نخبه کشور است
که هدایت جامعه را بر عهده دارند؛ بنابراین ،آلوده یا پاک بودن این هوای تنفسی بسیار
تعیینکننده است» .بنابراین ،تحول در علوم انسانی با رویکردی اسالمی امری بسیار مهم
و حیاتی است.
از عظمت مدیریت اسالمی همین بس که خداوند ،خود از اولین مدیران اسالمی
است (سجده .)5 ،هدف مدیریت اسالمی رشد و بالندگی مدیران مبتنی بر نظام مدیریت
تدوین یافته بر مبنای ارزشهای اسالمی است (وفائی.)1381 ،
نحوهای که دانشمندان ،چهره خاصی از جهان را میبینند ،مبتنی بر پارادایمی است
که در آن کار میکنند (چالمرز ،1379 ،ص 115به نقل از گنجعلی و پارسازاده.)1390،
پارادایم ،نوعی جهانبینی است که ماهیت «جهان» ،جایگاه فرد در آن و دامنه روابط
احتمالی او نسبت به جهان و اجزای آن را مشخص میکند .پارادایمهای تحقیقی
چارچوبهای پژوهشی را برای پژوهشگران فراهم میکنند(داناییفرد و همکاران،
 ،1390ص .)33پارادایمها سازههای انسانی هستند و این سازهها ،هستیشناسی،
شناختشناسی و روششناسی خاص خود را دارند .منظور از هستیشناسی ،شناخت
واقعیت یا ماهیت موجودات و جهان هستی است .شناختشناسی ،درک و شناخت
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ریشه ،ماهیت و اعتبار دانش در رابطه با خود دانش است؛ از اینرو آن را نظریه دانش
نامیدهاند .منظور از روششناسی چگونگی دانستن و دستیابی به دانش است (همان ،ص.)34
انسان برای جستجو و پیدا کردن حقیقت پدیدارهای جهان ،بیش از خود شناخت به
روش شناخت نیازمند است .نقاط عطف تحول علمی در اثر تحول در روششناسی به
وجود آمده است .بدون تحول روششناسی ،شناخت متحول نخواهد شد .روش یک یا
چند عمل معین نیست؛ بلکه فرایندی از فعالیتهای منظم و متوالی برای رسیدن به
هدفی از پیش تعیینشده است (عابدی جعفری و همکاران .)1389 ،اعتبار و ارزش هر
علمی به روششناختیای مبتنی است که در آن علم به کار میرود (سرلک و همکاران،
 .)1391بر این اساس ،بهرهمندی از «روشهای تحقیق» به منظور احصای نظریههای
مورد نیاز ،کامالً ضروری و اجتنابناپذیر به نظر میرسد .این موضوع به شکل
جدی تری در علوم انسانی مطرح است؛ چراکه ارتباط این علوم با باورهای دینی بیش
از علوم طبیعی است و تأثیرپذیری آنها از جهانبینی و فرهنگ جامعهای که در آن تولید
میشود ،بیش از علوم طبیعی است (فنایی اشکوری.)1391 ،
پیروی محض و کورکورانه از نظریات و نسخههای غربی در حوزه علوم انسانی و
به ویژه مدیریت نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه اسالمی به این علوم باشد .جامعه
اسالمی به علومی انسانی نیاز دارد که با تکیه بر منابع متقن و سعادتبخش بتواند در
راه رسیدن به تعالی و رشد گام بردارد (باقری و نجف آبادی .)1392 ،رویکرد مدیریت
اسالمی شامل یک پارادایم فکری است (علی احمدی و علی احمدی .)1380 ،مدیریت
اسالمی لزوماً باید براساس مبانی فکری (پارادایم) اسالمی شکل بگیرد (مهدویراد و
صادقی.)1393 ،
در مفهوم آسیبشناسی ،از جمله در زمینه رشتههای دانشگاهی ،باید در پی آن
باشیم که کدام عوامل سالمت دانش یا رشته مورد بررسی را با آسیب ،تهدید ،خسارت،
تخریب و در نهایت شکست مواجه میکند (اعظمی1392 ،ب ،ص .)38با توجه به
اهمیت روششناسی در پژوهشهای مدیریت اسالمی ،هدف اصلی مقاله ،آسیبشناسی
پژوهشهای مدیریت اسالمی از لحاظ روششناسی است .سوال اصلی این است که چه
آسیبهایی در پژوهشهای مدیریت اسالمی (از نظر روششناسی) ،بیشتر این حوزه را
تحت تأثیر قرار داده است؟ بر این اساس ابتدا پیشینه تحقیق در خصوص مدیریت
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اسالمی و پژوهشهای مربوطه مطرح ،سپس روششناسی تحقیق بحث و در نهایت
نتایج ارائه خواهد شد.

ادبیات تحقیق
تعریف مدیریت اسالمی
برای بررسی مفهوم مدیریت اسالمی ،رویکردهای مختلفی وجود دارد که هر یک به
نحوی درصدد تبیین ابعاد و اجزای آن بهصورت کلی یا جزئی برآمدهاند (امیری و
عابدی جعفری ،1393 ،ص .)44اگر از آثاری که از زمانهای دور درباره رهبری،
والیت ،زعامت و امامت نگاشته شده است ،بگذریم و مدیریت اسالمی را بهعنوان
موضوعی که پس از پیدایش حوزه مدیریت در غرب و ورود آن به کشورهای اسالمی
و از جمله ایران ،دنبال کنیم به نظر میرسد که قدیمیترین اثر را میتوان در اواخر دهه
 1340یافت که برخی از پژوهشگران اسالمی و از جمله برجستهترین آنان شهید
بزرگوار حضرت آیتاهلل مطهری (قدس اهلل نفسه الزکیه) در پاسخ به عطش
اسالمخواهی جوانان دانشجو در آن دوره ،به نگارش درآوردهاند (عابدی جعفری و
ازگلی.)1388 ،
استاد شهید مرتضی مطهری مدیریت را اینگونه تعریف میکنند« :مدیریت انسانها
و رهبری آنها عبارتست از فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن ،و بهتر سازماندادن،
و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و بهکار بردن آنها» (تقوی دامغانی ،1393 ،ص.)19
عالمه محمدتقی جعفری اداره کردن و سیاست از دیدگاه اسالم را اینگونه تعریف
میکند« :مدیریت حیات انسانها چه در حالت فردی و چه در حالت اجتماعی برای
وصول به عالیترین هدفهای مادی و معنوی» (مقیمی ،1394 ،ص .)51مدیریت
اسالمی عبارت است از روش حل عادالنه مسائل اداری؛ به عبارت دیگر به هر قاعده
اساسی اداری که با ایده عدالت اجتماعی ارتباط داشته باشد میتوان مدیریت اسالمی
اطالق کرد (افجه ،1393 ،ص .)4مدیریت اسالمی عبارت است از مجموعه خاصی از
قضایا پیرامون اداره امور در ابعاد مختلف فردی ،گروهی ،سازمانی و اجتماعی که با
روش تعبدی مورد استنباط و بررسی قرار میگیرند (امیری و عابدی جعفری،1393 ،
ص .)51مدیریت اسالمی ،مدیریت هنر و علم بهکارگیری صحیح افراد و امکانات در
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جهت وصول اهداف سازمانی است ،به نحوی که با موازین شرع مغایرت نداشته باشد
(نبوی ،1373 ،ص.)33
مدیریت در اسالم (که رهبری حالتی خاص از آن است) بر اساس طرح و برنامهای
سازگار با مبانی اسالم و به سوی اهداف اسالمپسند که فوق همه آنها قرب الهی قرار
دارد ،میباشد و در این راستا ،وسیله و کیفیت برخورد با افراد نیز باید مطابق موازین
اسالمی باشد (مصباح یزدی به نقل از بهارستان .)1381 ،مدیریت عبارت است از تنظیم
روابط افراد (در ابعاد رابطه با خود ،خلق و خالق) و هماهنگی نیروها بهعنوان تکلیف و
مسئولیتی الهی در خدمت آزادسازی انسان از قید و بندهای غیر الهی به منظور رشد و
شکوفایی استعدادهای او جهت نیل به هدفهای ارزشمند سازمان که به قرب الهی
میپیوندد (همان).
رویکرد دیگری که در بیان چیستی و تعریف مدیریت اسالمی به چشم میخورد،
بحث پیرامون موضوع است .در این رابطه دو دیدگاه مشاهده میشود :یک دیدگاه
معتقد به آن است که تعیین موضوع یکی از ارکان مهم و قوامبخش مدیریت اسالمی
است؛ دیدگاه دیگر آن است که اصوالً ارائه موضوعی جامع برای مدیریت اسالمی را
غیر ممکن میداند .کسانی که دیدگاه اول را پذیرفتهاند ،هر یک موضوعی خاص را
برای مدیریت اسالمی عنوان و محدوده آن را مشخص کردهاند .معتقدان به دیدگاه دوم،
بر این باورند که با توجه به گستردگی و تنوع مطالب متون مدیریت اسالمی ،هرگونه
تالش جهت ارائه یک موضوع مشخص برای مدیریت اسالمی بیفایده است؛ چرا که
اصوالً اصرار بر تعریف موضوع برای یک علم محل تردید است .به نظر میرسد در
دانش مدیریت و به طریق اولی در مدیریت اسالمی نمیتوان موضوع معینی را شناسایی
کرد (امیری و عابدی جعفری ،1393 ،ص.)59-58
منابع مدیریت اسالمی

الف .قرآن :حوزههای تحقیق قرآنی پیرامون مدیریت اسالمی ،شامل قران کریم بهطور
عام و داستانهای قرآن و موارد بحث از اعمال مدیریت الهی و کارگزاران عالم در
قرآن ،بهطور خاص میباشند .افزون بر آن ،توجه به کلید واژههای مدیریت و مشتقات
آن در قرآن ،همچون ،تدبیر ،تدبر ،ملک ،امر ،والیت ،حکم ،رشد ،هدایت ،رسالت،
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تربیت و توجه به صفات خدا و مدیریتهای الهی در قرآن ،راهنمای ما در شناخت
حوزههای خاص مدیریت قران خواهند بود؛ ب .احادیث ذیل آیات ت) سیره عملی و
نظری معصومان (ع)؛ ث) تفاسیر معتبر؛ ج) معجمهای قرآن و احادیث (نقی پورفر،
 ،1382ص.(56-55
دادهها و اطالعات پایه برای توسعه دانش مدیریت اسالمی به طور عمده در باورها،
ارزشها و هنجارهای اصیل دینی (چارچوب اعتقادی اسالم) ،قران کریم ،سیره نبی
مکرم اسالم ،ائمه معصومین و انبیای سلف (علیهمالسالم) ،نهجالبالغه ،احادیث و
روایات ،رویدادهای تاریخی اسالمی ،از آغاز تا عصر حاضر ،دیدگاهها و عملکرد
رهبران ،مدیران و فرماندهان برجسته اسالمی معاصر نهفتهاند (ترکزاده.)1388 ،
منابع تحقیقات مدیریت اسالمی را میتوان به دو دسته منابع دست اول و دست دوم
تقسیم کرد :منابع دست اول ،شامل قرآن ،حدیث ،سیره و عقل؛ منابع دست دوم شامل
منابع اسالمی مطلق ،منابع تطبیقی و منابع دیگر است (عابدی جعفری و ازگلی.)1388 ،
با توجه به توضیحات باال و تعریف مدیریت اسالمی ،قران کریم و سنت معصومان (ع)
بهترین منبع برای استفاده مدیران در جهت بهکارگیری مدیریت اسالمی در کشورهای
مسلمان میباشد (روشنی ،1386 ،ص 32به نقل از عزیزی مهماندوست و صحت،
.)1390
روشهای تحقیق کمی ،کیفی و آمیخته

روشهای تحقیق در علوم رفتاری با توجه به متغیرهای مختلفی طبقهبندی میشوند که
از جمله متداولترین آنها ،تقسیم بر حسب نوع دادههاست .بر این مبنا ،تحقیق به سه
نوع کمی ،کیفی و تلفیقی (آمیخته) تقسیم میشود .در پارادایم کمی ،به پژوهشگر

توصیه میشود تا فقط بر فلسفه اثباتگرایانه واقعیتها تکیه کند؛ پدیده را به کوچک-
ترین جزء ممکن تقسیم نماید و به دنبال کشف روابط علی باشد .در نقطه مقابل روش
تحقیق کیفی بر دیدگاههای فلسفی پدیدارشناسی بنا شده است .در این پارادایم ،از
پژوهشگر خواسته میشود تا بهجای صرف واقعیتها ،به مفاهیم نهفته در آنها توجه و
تالش کند تا به چگونگی پدیده پی ببرد (افجه و همکاران .)1393 ،در پژوهشهای
بنیادی ،بیشتر از راهبردهای کیفی استفاده میشود (دانایی فرد .)1389 ،پژوهشهایی که
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در حوزه ادیان مذاهب و متون تاریخی و ادبی انجام میشود ،اغلب کیفی هستند
(حافظنیا ،1391 ،ص.)272
به دلیل کاستیهایی که هر یک از دو روش تحقیق کمی و کیفی دارند ،روش تحقیق
تلفیقی (آمیخته) از سوی پژوهشگران پایهگذاری و استفاده میشود .مهمترین فرض
پژوهش تلفیقی ،این است که بهکارگیری ترکیب رویکردهای کمی و کیفی ،درک
بهتری ،نسبت به زمانی که هر رویکرد بهصورت جداگانه بهکار برده میشود ،از موضوع
تحقیق به دست میدهد (کرسول و همکاران ،1387 ،ص 14به نقل از افجه و همکاران،
 .)1393در نگاه کلی میتوان مقایسه رویکردهای کمی و کیفی را در جدول ذیل
خالصه کرد:
جدول  .1مقایسه رویکردهای کمی و کیفی
پژوهش

پژوهش کمی

منابع

کیفی
نرم
دادههای
شفاهی

سخت

افجه و همکاران()1393
افجه و همکاران ()1393

دادههای عددی

نیومن()1389؛ زاهد
بابالن و همکاران()1394

پژوهش

پژوهش

کیفی

کمی

انسانمحور

محیطمحور

انعطاف-
پذیر

احتمالپذیر

تکرارپذیر

استقرایی

قیاسی

فرایندی

مقطعی

افجه و همکاران()1393
افجه و همکاران()1393؛

قالبمند

نیومن()1389
عابدی و شواخی()1389

افجه و همکاران()1393
داناییفرد و

منابع

افجه و همکاران()1393
دروننگر

بروننگر

داناییفرد و مظفری()1387

مظفری()1387
افجه و همکاران()1393

افجه و همکاران()1393

نیومن( ،)1389عابدی و

عابدی و شواخی()1389

شواخی( ،)1389کریمی
مونقی()1383

ذهنی

عینی

داناییفرد و

نیومن ( ،)1389داناییفرد و
مظفری( ،)1387زاهد بابالن
و همکاران()1394

مظفری()1387
افجه و همکاران()1393
عابدی و شواخی()1389

تعمیم

تعمیمی

تحلیلی

آماری

افجه و همکاران(،)1393
نیومن( ،)1389عابدی و
شواخی()1389
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استفهامی

فرضیهای

هدف

هدف

تولید

اندازهگیری

فرضیه

عقاید

افجه و همکاران(،)1393

افجه و همکاران(،)1393

نیومن( ،)1389عابدی و

عابدی و شواخی(،)1389

شواخی()1389

نظریهسازی

نظریهآزمایی

جامعه

جامعه دقیقاً

توصیف

مشخص

میشود

شده

کریمیمونقی( ،)1383زاهد
بابالن و همکارن (،)1394
لطیفی ()1388

انتخاب
هدفمند
نمونه

عابدی و شواخی(،)1389
کریمی مونقی ()1383

عابدی و شواخی()1389
انتخاب تصادفی
نمونه

کریمی مونقی()1383
داناییفرد و
مظفری()1387

عابدی و شواخی()1389

عابدی و شواخی(،)1389
نتایج
اکتشافی

نتایج آماری

داناییفرد و
مظفری(،)1387
کریمی مونقی()1383

روشهای تحقیق در مدیریت اسالمی

برای رسیدن به حقیقت مدیریت در اسالم از راههای مختلفی میتوان استفاده کرد
که از جمله میتوان به روشهایی اشاره کرد که تاکنون پژوهشگران مدیریت اسالمی از
آنها استفاده کردهاند:
-1گروهی از پژوهشگران با ضعف شناخت از مدیریت غربی و با توجه صرف به
مدیریت در اسالم ،مدیریت غربی را به کلی نفی کرده و وارد موضوع نشدهاند؛
-2گروهی دیگر با خوب و صحیح فرض کردن مدیریت غربی ،تالش کردهاند با
توجیه مسلمانی مدیریت غربی آن را به نوعی اسالمیزه کنند .در این گروه عدهای
مرعوب آن نظریات شده و تمام آن را پذیرفتهاند و برخی هم با برخورد انتقادی در
تصحیح و تکمیل آن کوشیدهاند .دسته دوم سعی کردهاند با کالبدشکافی و تقسیمبندی
مدیریت به انسان و مواد ،یعنی مدیریت منابع انسانی و تولید ،مباحث ارزشی را از غیر
ارزشی جدا کنند و با پذیرش بخش دوم ،صرفاً موضوع انسان را در مدیریت بررسی
کنند؛
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 -3به نظر میرسد باید کوشید تا آمیزهای از روشها را برگزینیم یا تحقیق خود را
مرحلهای کنیم .مراحل مختلف این روش در نمودار شماره 1آمده است (عابدی جعفری
و ازگلی.)1388 ،
شناسایی و ارزشیابی آثار موجود

روش تطبیقی مرحلهبندی شده تحقیق در مدیریت اسالمی

تهیه فهرست قابل استناد از مفاهیم
کندوکاو در منابع قران و روایات
بررسی و ارزشیابی یافتههای عقل بشری
بررسی و ارزشیابی تجربههای میدانی مدیران مسلمان
بررسی شیوه رهبری و مدیریت اولیای الهی
بهرهبرداری و استنتاج از تمام دستاوردها و ارائه مدل
آموزش و تربیت مدیران و رهبران اسالمی
اجرای مدل توسط متربیان این سیستم الهی
گرفتن بازخورد و اصالح فرایند مدیریت اسالمی

نمودار .1روش تلفیقی مرحلهبندی شده تحقیق در مدیریت اسالمی (عابدی جعفری و ازگلی)1388 ،

ترکزاده ( )1388با اشاره به اینکه دادهها و اطالعات پایه برای توسعه دانش
مدیریت اسالمی به طور عمده کیفی و پربعد هستند ،روش پژوهش فرایند چرخهای
تحلیل را مطرح کرده است .این روش مشتمل بر چهار مرحله گردآوری اطالعات،
تقلیل احیاگرانه دادهها ،سازماندهی و تحلیل اطالعات ،تفسیر و نتیجهگیری است.
افجه و همکاران ( ،)1393با قبول این پیشفرض که قرآن کریم ،کتاب هدایت و
راهنمای همه انسانها در طول تاریخ است ،مدل استنباطی -اجتهادی را ارائه کردهاند.
این مدل یازده مرحله دارد -1 :مرور و تدبر در قرآن و شناسایی آیات مرتبط با موضوع
پژوهش؛  -2استخراج مضامین و پیامهای مرتبط از تفسیر قرآن؛  -3استفاده از دو
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کدگذار برای اعتبارسنجی مضامین و پیامهای استخراج شده؛  -4اعتبارسنجی مفاهیم
استخراجشده بر اساس تفسیر المیزان؛  -5تبیین نهایی مفاهیم شناساییشده؛ -6
کدگذاری مفاهیم استخراج شده؛  -7استخراج مقولهها؛  -8استخراج مقولههای اصلی؛
 -9تعیین روابط بین مقوالت و ارائه مدل مفهومی اولیه؛  - 10اعتبارسنجی مدل بر
اساس نظرات خبرگان و  -11آزمون مدل مفهومی نهایی پژوهش در محیط واقعی.
با عنایت به آیات قرآن مجید و تقسیمبندیهای اندیشمندان اسالمی از ابزارهای
شناخت ،روششناسی تحقیقات و مطالعات ،حوزه مدیریت اسالمی را میتوان به پنج
دسته تقسیم کرد :روش وحیانی ،روش نقلی ،روش شهودی ،روش عقلی و روش
تجربی .اقسام شناخت و روش های آن ،نه گسسته از یکدیگر و نه در عرض هم است؛
بلکه با یکدیگر پیوندی انفکاک پذیر دارند و در طول یکدیگرند (مقیمی،1394 ،
ص .)89برخالف نظریههای غربی مدیریت که به طور عمده متکی به روشهای حسی
و تجربی هستند ،نظریات مدیریت اسالمی بر اساس طیف متنوعی از روشهای
شناخت و تحقیق شکل میگیرند و روشهای حسی بهعنوان نازلترین روش تحقیق،
استفاده میشوند (همان ،ص.)96
روششناسی راهبردهای پژوهش تدبر در قـرآن کریم ،شـامل راهبـرد آیـهمحـور،
راهبرد سیاقمحور ،راهبرد سورهمحور ،راهبرد داستانمحور و راهبرد مسئلهمحور است
کـه بـه نحو استقرایی از دل پژوهشهای مدیریت اسالمی دهه گذشته ،استخراج
شدهانـد (لطیفی.)1390 ،
گنجعلی و پارسازاده ( )1390مدل روششناختی الکاتوش-کوهن را مطرح کردهاند.
این مدل ،مدلی مفهومی از برنامهای است که میتواند به ایجاد ساختاری منتظم و
منسجم در مطالعات میانرشتهای مدیریت اسالمی کمک کند .کوهن که از علم ،تلقی
جامعهشناختی دارد ،بیان میکند که این ،پارادایمها هستند که سؤاالت ما را جهت
میدهند و عالمان در دوره «علم عادی» فقط «حل معما» میکنند .معموالً دانشمندان از
پیشفرضهای روششناختیِ پارادایم ،آگاهی تفصیلی ندارند و از آن دانش ضمنی
دارند .کوهن ادعا می کند که پذیرش و تغییر پارادیم ،شبیه پذیرش و تغییر مذهب است.
پارادایمها ،افزون بر پیشفرضهای مابعدالطبیعی ،شامل سلسلهای از توصیههای

روششناختی نیز هستند و از این نظر ،به برنامه پژوهشی الکاتوش شباهت دارند.
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الکاتوش در تکمیل کار کوهن معتقد است که پژوهشگران ،آن قدر آزاد و مختار نیستند
که کامالً دلخواه عمل کنند .آنها دارای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی هستند که مشخص
میکند کاوش های کنونی و آینده آنها ،چگونه باید باشد .این برنامه پژوهشی ،سلسلهای
از «راهبردهای سلبی» و «راهبردهای ایجابی» دارد.
پیشینه پژوهش

حسینی قصر و همکاران ( )1393از طریق تحلیل محتوا و با استفاده از شاخصهای
آمار توصیفی نشان میدهند که بیشتر موضوعات به سه موضوع نقش آمـوزش در
کـارآفرینی و اشـتغال ،مفاهیم و ارائه مدلهای مفهـومی و چـارچوب و عوامـل
کـارآفرینی بـهصـورت توصـیفی و ویژگـیهـای شخصیتی و مهارتهای کارآفرینی
اختصاص یافته است .از ایـنرو بیشـترین متـدولوژی بـه کـار رفتـه در تحقیقات به
شیوه کمی و از نوع تحقیقات پیمایشی و اسنادی میباشند.
اعظمی( )1389آسیب پژوهشهای مدیریت اسالمی را در شش طبقه ،آسیبهای

ساختاری ،فرهنگی ،سیاستگذاری ،انسانی ،روششناختی و انگیزشی دستهبندی می-
کند .همچنین آسیبهای ساختاری بهعنوان تاثیرگذارترین و مهمترین آسیبها شناخته
شده و آسیبهای سیاستگذاری ،روششناختی ،فرهنگی ،انسانی و انگیزشی به ترتیب
در اولویتهای بعد جای گرفتهاند.
محمدنژاد شورکایی و همکاران ( )1390با ابزار چک لیست و جامعه آماری 33
پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری نشان دادند که پایاننامههای بررسی شده از نظر
مالحظات نمونهگیری ،ذکر ابزار گردآوری دادهها و خود روششناسی به طور ویژه
مشکالت اساسی داشتهاند.
همانطورکه مالحظه میشود هیچکدام از تحقیقها از دید نقادانه به کاستیهای
روششناسی مقالههای مدیریت اسالمی نپرداختهاند .از این لحاظ این مقاله ،اولین
پژوهشی است که مقالههای مدیریت اسالمی را از لحاظ روششناسی آسیبشناسی
میکند.
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روششناسی تحقیق
روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف توسعهای است .چون به دنبال بررسی و آسیبشناسی
روششناسی پژوهشهای مدیریت اسالمی است؛ بنابراین ،از نوع تحلیل محتواست.
تحلیل محتوا روشی پژوهشی برای تشریح کمی ،نظاممند ،عینی و معناشناسی آماری
محتوای آشکار پیام است (خاکی ،1389،ص.)109
رویکرد تحقیق ،فرامطالعه است .فرامطالعه یک تجزیه و تحلیل عمیق از تحقیقات
انجام شده در یک حوزه خاص است .فرامطالعه با واژههایی همچون فراتحلیل ،فراسنتز،
فرانظری و فراروش متفاوت است .فرامطالعه تمامی این مفاهیم را در بر میگیرد
(محمدنژاد شورکایی و همکاران1390 ،؛ رحمانی و رحمانی .)2013 1،فرامطالعه در
شرایطی که در رشته علمی جهت پیشرفت نقص وجود داشته باشد ،بسیار با اهمیت
خواهد بود .این اتفاق زمانی روشن میشود که رشته علمی جهت رسیدن به اهداف
اصلی خود دچار مشکل شده یا سرعت الزم را ندارد .اجزای مختلف فرامطالعه در
شکل  1آمده است .در این مقاله از فراروش استفاده شده است .فراروش تناسب و
درستی روشهای تحقیق در مطالعات اولیه را بررسی میکند (رحمانی و رحمانی،
 .)2013این قسمت شامل تجزیه و تحلیل رویکرد ،روشهای نمونهگیری ،روش نوشتن
فرضیهها ،متغیرها ،جامعه و نمونه و هر آنچه که مربوط به بحث روششناسی است،
میباشد(محمدنژاد شورکایی و همکاران1390 ،؛ رحمانی و رحمانی2013 ،؛ بنچ و
دی .)2010 2،فراروش بهعنوان مطالعهای است که در روشن شدن مشکالت
روششناسی تحقیقات اجتماعی کمک میکند (ژائو .)1991 3،فراروش ،مرور بخش
روششناسی تحقیقات به صورت انتقادی است .بخشی از فرایند فراروش توجه به ابعاد
مختلف روششناسی تحقیقات مانند نمونهگیری ،جمعآوری دادهها ،طراحی تحقیق
و...که برخی ارزیابی نقادانه مینامند (بارنت پیج و توماس.)2009 4،

1- Rahmani & Rahmani
2- Bench & Day
3- Zhao
4- Barnett-Page & Thomas
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تحقیقات کیفی اولیه

چارچوبهای نظری

روشهای تحقیق

یافتههای تحقیق

فراتئوری

فراروش

فراتحلیل

فراترکیب

شکل .1اجزای فرامطالعه (ادوارد1و همکاران)2009 ،

چارچوب فراروش

در این مقاله با توجه به عدم وجود چارچوب کامل برای انجام فراروش از چارچوب
ترکیبی ابداعی ذیل استفاده شده است.
جدول  .2چارچوب مورد استفاده جهت فراروش تحقیق
عنصر

سطوح

منبع

عنصر

سطوح

منبع

منبع اسالمی

قرآن کریم ،نهج

محققان

روش تعیین

فرمولی،

عزیزی و فرهیخته

مورد استفاده

البالغه ،روایات و

حجم نمونه

جدولی،

()1392

در تحقیق

احادیث ،سایر

الگوبرداری،

تحقیقات

الزامات
آماری

نوع مدل

تکرار ،بسط ،خلق

استفاده شده

عزیزی و فرهیخته

تعداد منابع

( ،)1392محمدنژاد

منابع فارسی،

عزیزی و فرهیخته

انگلیسی ،عربی

()1392

شورکایی و
همکاران ()1390
آزمون آماری

آزمون میانگین،

عزیزی و فرهیخته

ابزار

پرسشنامه،

عزیزی و فرهیخته

همبستگی،

()1392؛ خواستار و

گردآوری

مصاحبه،

()1392؛ حسینی قصر

1- Edwards
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رگرسیون ،تحلیل

همکاران ()1390؛

مسیر ،معادالت

محمدنژاد شورکایی

ساختاری ،فریدمن،

و همکاران()1390

دادهها

مشاهده ،اسناد

و همکاران ()1393؛

و مدارك

خواستار و همکاران
()1390؛ محمدنژاد

تحلیل عاملی،

شورکایی و همکاران

توصیفی ،تحلیل

()1390

محتوا و روشهای
کیفی ،ناپارامتریک
قطعی یا

وجود فرضیه یا

عزیزی و فرهیخته

اکتشافیبودن

سوال

()1392

نمونهگیری

سرشماری،

عزیزی و فرهیخته

نمونهگیری

()1392

روش تعیین

آلفای کرونباخ،

عزیزی و فرهیخته

روش تعیین شکلی  /صوری،

عزیزی و فرهیخته

پایایی ابزار

دونیمسازی ،تکرار،

()1392؛ محمدنژاد

محتوایی ،سازه،

()1392؛ محمدنژاد

آزمون همسان،

شورکایی و

پیشبینی

شورکایی و

کودر ـ

همکاران()1390

روایی ابزار

همکاران()1390

ریچاردسون
روش نمونه-

تصادفی ،غیر

خواستار و همکاران

گیری

تصادفی

()1390؛ محمدنژاد

کاربردی،

شورکایی و

توسعهای

نوع تحقیق

همکاران()1390

بنیادی،

اهداف تحقیق

وجود ،عدم وجود

محققان

نوع تحقیق

روششناسی

وجود ،عدم وجود

محمد نژاد شورکایی

جامعه و

وجود ،عدم

و همکاران()1390

نمونه

وجود

محققان

کمی ،کیفی،

حسینی قصر و همکاران

آمیخته

()1393
محمدنژاد شورکایی و
همکاران()1390

مراحل تحقیق

فراترکیب طبق نظر سندلوسکی و بارسو )2007( 1هفت مرحلهای است .این مراحل در
شکل زیر نمایش داده شدهاند  .در این تحقیق از این فرایند کمک گرفته شده است.

1- Sandelowski & Barros
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تعیین سوال تحقیق
مرور نظاممند ادبیات مربوطه

جستجو و انتخاب تحقیق مناسب

مناسب
احصای دادههای تحقیق

تحلیل و ترکیب دادههای کیفی

کنترل کیفیت
ارائه نتایج تحقیق

شکل .2مراحل مختلف فراترکیب (سندلوسکی و بارسو 2007 ،به نقل از رحمانی و رحمانی)2013 ،

جامعه ،نمونه و ابزار تحقیق

جامعه این تحقیق پژوهشهای مدیریت اسالمی مجلههای علمی پژوهشی مصوب
وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری از سال  1380تا ابتدای  1394است .با جستجوی
مجلههای علمی پژوهشی در پایگاههای مختلف از جمله مگایران 1،پرتال جامع علوم
انسانی 2پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی3و پژوهشگاه علوم و فرهنگ قرآنی،
دانشنامه موضوعی قران 4از سال  1380تا ابتدای سال  ،1394با کلید واژههایی همچون
مدیریت اسالمی ،مدیریت با رویکرد اسالمی ،بازاریابی اسالمی ،سازمان اسالمی و...
فقط  64مقاله علمی پژوهشی در حوزه مدیریت اسالمی به دست آمد.
1

- http://www.magiran.com
2- http://www.ensani.ir
3- http://sid.ir
4- http://www.maarefquran.org
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نمونه تحقیق از میان مقالههای علمی پژوهشی ،آن دسته از مقالههایی بودند که
بیشترین موضوع ها را در خصوص مدیریت اسالمی به خود اختصاص داده بودند .بر
اساس جدول شماره 67 ، 3درصد از مقالهها در خصوص مدیریت رفتار سازمانی (25
مورد) و نظریههای طراحی و سازمان ( 18مورد) بودهاند .با توجه به نزدیکی مباحث
رفتار سازمانی و نظریه طراحی و سازمان ،این مقالهها جهت بررسی انتخاب شدند .ابزار
تحقیق ،اسناد و مدارک و محیط تحقیق ،کتابخانهای بوده و سعی شده است از تمامی
منابع علمی موجود استفاده شود .با توجه به اینکه برای چارچوب فراروش ،از
تحقیقهای دیگران استفاده شده و به نوعی استاندارد تلقی شده و مورد تایید چند تن از
اساتید نیز قرار گرفته بنابراین ،از روایی محتوایی برخوردار است.
جدول .3تنوع موضوعی پژوهشهای مدیریت اسالمی
موضوع

موضوع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

4

0.06

مدیریت رفتار سازمانی

25

0.39

مدیریت منابع انسانی

0.05

نظریههای سازمان و مدیریت

18

0.28

روششناسی تحقیق در مدیریت اسالمی

3

0.03

مدیریت بازرگانی

12

0.19

مدیریت مالی

2

یافتههای تحقیق

با توجه به جستجوی جامع 64 ،مقاله علمی پژوهشی ،یعنی به طور متوسط در هر سال
کمتر از  5مقاله علمی پژوهشی در خصوص مدیریت اسالمی چاپ شده است
(نمودار .)2با توجه به اهتمام چند مجله در چاپ و انتشار مقالههای علمی و پژوهشی
از سال  ،1392تعداد مقاله های چاپ شده بعد از این سال ،به صورت صعودی افزایش
یافته است.
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نمودار  .2تعداد مقالههای علمی پژوهشی مجلههای با موضوع مدیریت اسالمی

با بررسی مجلههای علمی پژوهشی که مباحث مدیریت اسالمی را چاپ کردهاند،
همانطورکه در جدول ذیل(جدول شماره )4مشخص است  21مجله ،مقالههای علمی
پژوهشی در خصوص مدیریت اسالمی چاپ کردهاند .از این تعداد 66 ،درصد فقط یک
مقاله در خصوص مدیریت اسالمی چاپ کردهاند؛  2مجله بیش از  7مقاله چاپ
کردهاند؛ مجلههای مدیریت اسالمی با  28مقاله و اندیشه مدیریت راهبردی با  8مقاله،
بیشترین مقالههای علمی پژوهشی را در زمینه مدیریت اسالمی چاپ کردهاند که نشان
میدهد با انتشار مجلههای مرتبط با موضوع مدیریت اسالمی میتوان پژوهشهای آن
را افزایش داد.
جدول .4تعداد مقالههای علمی-پژوهشی مدیریت اسالمی به تفکیک مجلهها
عنوان مجله

تعداد مقاله

عنوان مجله

چاپشده

تعداد مقاله
چاپشده

دانش و توسعه

1

راهبرد

1

علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

1

روششناسی علوم انسانی

2

کمال مدیریت

1

اقتصاد اسالمی

1

حوزه و دانشگاه

1

مدیریت فرهنگ سازمانی

2

مدرس علوم انسانی

2

اندیشه مدیریت راهبردی

8

فرهنگ مدیریت

3

مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)

1

پیام مدیریت

1

مدیریت اسالمی

28

پژوهشنامه بازرگانی

1

چشمانداز مدیریت دولتی

3

اندیشه مدیریت

1

فرهنگ در دانشگاه اسالمی

1

مطالعات راهبردی بسیج

4
مجموع

پژوهشهای مدیریت عمومی

1
64
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جهت نظاممند کردن پژوهش بعد از شناسایی مقالههای علمی پژوهشی ،برای هر
کدام از آنها کدگذاری انجام شد .بر این اساس فقط مقالههای علمی پژوهشی که در
خصوص دو موضوع نظریههای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی بودهاند ،مورد
بررسی قرار گرفتند .نتایج مربوط به بخش روششناسی در جدول  5ارائه شده است.
جدول  . 5نتایج بخش روششناسی مقالههای مدیریت رفتار سازمانی و نظریههای سازمان و مدیریت
کد مقاله

سال چاپ

طبقهبندی موضوعی

بخش
شناسی

نوع منبع اسالمی

روش-

روش تحقیق

رویکرد
تحقیق

4

نظریههایسازمان

1382

*

قرآن کریم

* -کیفی

*

5

نظریههایسازمان

1382

*

تحقیقات دیگر

* -کیفی

*

7

نظریههایسازمان

1384



نهجالبالغه -غُرَرُالحِکَم و

* -آمیخته

 -اسنادی و مطالعات

8

نظریههایسازمان

1384



دُرَرُالکِلَم
تحقیقات دیگر 20-منبع

نظری(محل اشکال)
-آمیخته

کتابهای مدیریت اسالمی

- اسنادی و مطالعات
نظری(محل اشکال)

11

نظریههایسازمان

1387

12

رفتار سازمانی

1387


*

تحقیقات دیگر

* -کیفی

کاربردی(محلاشکال)

قران کریم -نهج البالغه

* -کیفی

*

16

رفتار سازمانی

1389



قرآن کریم

-کیفی

 -روشگونهشناسی و

17

رفتار سازمانی

1389



قرآن کریم

-کیفی

18

نظریههایسازمان

1390

*

قرآن کریم  -حدیث

* -کیفی

تدبر در قرآن کریم
 -روشگونهشناسی و
تدبر در قرآن کریم
*

19

رفتار سازمانی

1390



قرآن کریم  -نهج البالغه

* -کیفی

 - تحلیل محتوا

20

رفتار سازمانی

1390



نهجالبالغه

* -آمیخته

- تحلیـل محتـوا

21

نظریههایسازمان

1390



قرآن کریم

* -کیفی

 - روش 5گام

22

نظریههایسازمان

1390



تحقیقات دیگر

* -کمی

روشاسنادی ،مصاحبه
با خبرگان و پرسشنامه

24

نظریههایسازمان

1390



تحقیقات دیگر

-کیفی

- فراترکیب

26

رفتار سازمانی

1391



تحقیقات دیگر

* -کمی

 توصیفی -پیمایشی

27

رفتار سازمانی

1391



نهجالبالغه

-کیفی

کتابخانهای و تحلیل

28

نظریههایسازمان

1391



تحقیقات دیگر

-کیفی

 --فراتحلیل

29

نظریههایسازمان

1391



تحقیقات دیگر

-آمیخته

*

30

رفتار سازمانی

1391



تحقیقات دیگر

-کیفی

-دلفی(محل اشکال)

31

رفتار سازمانی

1392



قرآن کریم

-کیفی

 - نظریه دادهبنیاد

34

رفتار سازمانی

1392



تحقیقات دیگر

* -کمی

-توصیفی -پیمایشی

محتوا
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-روشتحقیق

35

رفتار سازمانی

1392



قرآن کریم

* -کیفی

38

رفتار سازمانی

1392



تحقیقات دیگر

-کیفی

 - فراترکیب

39

نظریههایسازمان

1392



قرآن کریم -احادیث

-کیفی

فرآیند چرخهای تحلیل

40

رفتار سازمانی

1392



قرآن کریم

-کیفی

 - رویکرد یکپارچه

41

رفتار سازمانی

1392



قرآن کریم

-کیفی

42

نظریههای سازمان

1392



تحقیقات دیگر

* -کیفی

44

رفتار سازمانی

1392



نهجالبالغه

موضوعی در قرآن
کریم

روش تحقیق موضوعی
قرآن و نظریه دادهبنیاد
 -کیفی-توصیفی
(محل اشکال)
-بررسی و تحلیل عمیق
منابع کتابخانهای رجوع به
خبرگان(محلاشکال)
*-کیفی،

-روش اسنادی ،و

کمی(امیخته)

سپس استنادی اجتهادی

45

نظریههایسازمان

1392



نهجالبالغه

* -کیفی

-روشکتابخانهای

47

نظریههایسازمان

1393

*

تحقیقات دیگر

* -کیفی

*

48

رفتار سازمانی

1393



تحقیقات دیگر

-کمی

روش از نوع

49

رفتار سازمانی

1393



نهجالبالغه

-کمی

50

نظریههایسازمان

1393



قرآن کریم  -متون روایی شیعه

-کیفی

52

رفتار سازمانی

1393

قرآن کریم  -نهج البالغه

-کیفی

 -توصیفی

(محل اشکال)

همبستگی
-گردآوری دادهها
پیمایشی
روش تحلیل اسنادی
به شیوه توصیفی تحلیلی
53

نظریههایسازمان

1393


*

قرآن کریم  -احادیث

* -کیفی

*

54

رفتار سازمانی

1393

*

قرآن کریم  -احادیث

* -کیفی

 روش تحلیل محتوا

57

رفتار سازمانی

1393



نهجالبالغه

*-کیفی

- نظریه دادهبنیاد

58

رفتار سازمانی

1393



تحقیقات دیگر

-کیفی

 - تحلیل تم

59

رفتار سازمانی

1393



قرآن کریم

-کیفی

 - تحلیل محتوا

60

رفتار سازمانی

1393



تحقیقات دیگر

-کیفی

تطبیقی(محل اشکال)

61

رفتار سازمانی

1393



قرآن کریم

-کیفی

 - تحلیل محتوا

62

رفتار سازمانی

1393



گفتمان مقام معظم رهبری

-کیفی

 - نظریه دادهبنیاد

64

نظریههایسازمان

1393



تحقیقات دیگر

* -کیفی

*

*عدم وجود بخش مربوطه در مقاله وجود بخش مربوطه در مقاله

ادامه جدول 5

کد مقاله

روایی

پایایی

جامعه

نمونه

روشنمونهگیری

ابزار تحقیق

4

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

5

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك
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-محتوایی و

-آلفای

 - اساتید مدیریت،

 50 - نفر

 - از آزمون فرضیه

-روش کتابخانهای-

ساختاری

کرونباخ

کارشناسان و مدیران

از جامعه

برای یک نسبت در

پرسشنامه -مصاحبه سازمان

جامعه

یافته

 -محتوایی

*

 -محل

آلفایک

 - مدیران حوزه هنری

اشکال

رونباخ

سازمان تبلیغات اسالمی

استراتژیک ،مدیریت
اسالمی
 - تمامی آثار مدیریتی با

*20 -

* -غیر احتمالی

رویکرد اسالمی  60-70و

کتاب

قضاوتی)

(

80-70

-روشکتابخانهای،
مصاحبه ،روش تحلیل
محتوا با رویکرد روش
توصیفی(محل اشکال)

11

*

*

-پرسشنامه -مصاحبه-
اسناد و مدارك

12

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

16

-اعتباربخشی

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

مجدد
17

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

18

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

19

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

20

 -محتوایی

 -آلفای

 - کارمندان دانشگاه هنر

110-نفراز

-طبقـهبنـدی

-پرسشنامه

کرونباخ

اصفهان

کارمندان

تصـادفی(محلاشکال)

21

*

*

*

22

 -روایی

-

- شامل صاحبنظران و

 50نفر از -نمونهگیری احتمالی

محتوایی

آلفای

استادان حوزه و دانشگاه،

طبقهبندی

کرونباخ

مدیران و نخبگان سازمانها

(محلاشکال)

24

*

*

 - تمامی پژوهشهای

برابری

انجام گرفته در حوزه

جامعه و نمونه

26

- روایی

الفای

- کارکنان اداره آموزش و

محتوایی

کرونباخ

پرورش منطقه رودهن

(محلاشکال)
*

*

خبرگان

*

* -اسناد و مدارك
-پرسشنامه

-اسناد و مدارك

مدیریت اسالمی
*

*

-پرسشنامه

27

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

28

*

*

*

*

*

 -اسناد و مدارك-

29

*

*

 - خبره و استادان محترم

-

قضاوتی

راهنما و مشاور

20نفرخبره

30

*

*

- خبرگان آشنا با مفهوم

 12 نفر

رهبری و آموزههای دینی

خبرهتحقیقات

پرسشنامه

دیگر

پرسشنامه

* -غیر احتمالی

* -اسناد و مدارك و

( قضاوتی)

پرسشنامه

27
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31

*

*

*

*

*

اسناد و مدارك

34

 صوری

 - الفای

 - تمام کارکنان شرکت

 جدول

*

-پرسشنامه

(محل اشکال)

کرونباخ

گاز استان لرستان ( 200نفر)

مورگان
 127نفر

35

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

38

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

39

*

*

*

*

*

-اسناد و مدارك

40

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

41

*

*

*

42

*

*

*

44

 10 نفر خبره *

-پرسشنامه -مصاحبه

(محلاشکال)
- هشت نفر

-غیرآماری(محل

خبرگان (محل

اشکال)

-پرسشنامه

اشکال)
- روایی

-

 - اساتید مدیریت و علوم

 16 - نفر

 - تصادفی(محل

-اسناد و مدارك و

محتوایی(20

آلفای

قرآنی

اساتید

اشکال)

پرسشـنامه

نفر از اساتید)

کرونباخ

مدیریت و
علوم
قرآنی
-فیشبرداری و مراجعه

45

*

*

*

*

*

47

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

48

روایی محتوا

 الفای

- مدیران سازمان تبلیغات

نفر 25از

*

-پرسشنامه

و ظاهری

کرونباخ

استان همدان به تعداد 28

- روایی

 الفای

-کارکنان بخش اداری

محتوایی

کرونباخ

دانشگاه اصفهان 800 -نفر

به تار نماهای اینترنتی

مدیران فرمول
کوکران

49

170نفر فرمول -تصادفی

-پرسشنامه

کوکران

50

*

*

*

*

*

 -اسناد و مدارك

52

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

53

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

54

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

57

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

58

*

*

- متون مربوط به سیره

- متون

-جامعه و نمونه بر

* -اسناد ومدارك

نبوی  351روایت

351روایت

هم منطبق

59

 -تفاسیر

*

 - قرآن کریم(تفاسیر)

-تفسیر

* -غیر احتمالی

راهنما و

( قضاوتی)

دیگر

* -اسناد و مدارك
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نور

60

*

*

*

*

*

* -اسناد و مدارك

61

 - تفاسیر

*

 - قرآن کریم(تفاسیر)

-تفسیر

* -غیر احتمالی

* -اسناد و مدارك

راهنما و

( قضاوتی)

دیگر

نور
62

*

*

64

*

*

- دو هزار متن از تمام

 - تمام

-جامعه و نمونه بر

-فیشبرداری کتابهای

بیانات ،نامهها ،احکام و

شمار

هم منطبق

علمی و تخصصی ،مقاالت
(محل اشکال)

فرمانهای حضرت امام
خامنهای
*

*

*

*

*عدم وجود بخش مربوطه در مقاله وجود بخش مربوطه در مقاله
ادامه جدول 5
منابع

منابع

منابع

فارسی

التین

عربی

*

10

14

0

34

13

0

9

0
0

مدل

4

-خلق *

*

5

-خلق *

سوال



7

 -خلق *

سوال



51

-خلق -توصیفی

سوال



22

7

11

*

-دو جملهای

*



21

12

0

12

*

*

*



17

2

0

16

 -خلق *

*



34

19

0

17

 -خلق *

*



28

21

0

18

*

*



31

9

0

فرضیه ،سوال



21

10

6

سوال



16

15

0

فرضیه

اهداف

کد مقاله

وجود

آزمون آماری

وجود

تعداد

تعداد

تعداد

یا سوال

19

*

 - خلق *
t-تک متغیرهt2 ،هتلینگ،

20
*

tهمبسته ،تحلیل واریانس چند متغیره
مانوا و آزمون LSD

21
22

*
 - خلق

*

*



17

0

0

-آزمون  ،tمیانگین وزنی،انحراف

سوال



19

0

0

معیار
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24

 - خلق *
-آمارتوصیفی-

26

*



41

8

0

فرضیه



20

8

0

 - خلق آزمونهمبستگیپیرسون-معادالت
ساختاری
27

 - خلق *

سوال



25

7

0

28

 - خلق -توصیفی -آزمونt

سوال



12

20

0

*



10

40

0

30

 - خلق -آمار توصیفی

*



20

16

0

31

 - خلق *

*



20

9

0

فرضیه



16

10

0

29

34

*

 - خلق

-ضریب هماهنگی کندال -توصیفی

-آزمونهمبستگی پیرسون ،آزمون
فریدمن ،معادالت ساختاری

35

 - خلق *

سوال



12

2

0

38

 - خلق *

سوال



37

27

0

39

 - خلق *

فرضیه ،سوال



14

5

3

40

 - خلق *

سوال



5

20

0

41

 - خلق *

*



14

7

0

42

 - خلق *

سوال



31

0

0

44

 - خلق -آمار توصیفی

سوال



13

10

0

45

 - خلق *

سوال



37

1

0

47

*

*

*

22

25

21

-ضریب همبستگی اسپیرمن و

فرضیه



38

10

0

48

49

*
 بسط
 بسط

نمودار پراکنش(وجود ندارد)
 -ضریب همبستگی پیرسون -

فرضیه



20

18

0

معادالت ساختاری

50

*

*

سوال



37

8

0

52

*

*

سوال



30

0

0

53

*

*

سوال



29

0

0

54

 -خلق -آمار توصیفی

سوال



57

48

0

57

 -خلق *

*



15

4

0

58

 -خلق *

سوال



26

4

0

59

*

سوال



34

16

0

*
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60

 - خلق *

سوال



43

20

0

61

*

*

سوال



33

20

0

62

*

*

سوال



12

13

0

*



35

1

0

64

- بسط *

در خصوص رویکرد تحقیق (کمی ،کیفی و آمیخته) 23 ،مورد( 53درصد) مقالهها،
رویکرد خود را در مقاله مشخص نکردهاند .با مطالعه مقالههای مربوطه ،رویکرد آنها
مشخص شد .در مقالههای بررسی شده 67،درصد از رویکرد کیفی استفاده کردهاند و

 21درصد نیز از رویکرد کمی بهره گرفتهاند (جدول .)6با توجه به اینکه از جمله مهم-

ترین دستهبندی پژوهشها از لحاظ رویکرد آنهاست ،بنابراین ،میتوان گفت مقالههایی
که با رویکرد کیفی نگارش شدهاند دارای درصد بسیار باالیی هستند که میتواند مبنایی
برای بررسیهای بعدی نیز در نظر گرفته شود.
جدول  .6رویکرد تحقیق مقالهها
رویکرد

عدم وجود

وجود

کمی

کیفی

آمیخته

تحقبق
تعداد

23

20

9

29

5

درصد

53

47

21

67

12

با بررسی و جمعبندی جدول  ،5میتوان از لحاظ بخش روششناسی تحقیق ،این-
گونه بحث کرد که بیشتر( 84درصد) پژوهشهای مربوطه ،بخش روششناسی تحقیق
داشتهاند .این موضوع نشان میدهد که روششناسی تحقیق در مقالههای یاد شده مورد

توجه قرار گرفته است .همچنین با بررسی بیشتر مقالههای فاقد این بخش ،مالحظه می-
شود که این مقالهها از رویکرد کیفی استفاده کردهاند.
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منابع اسالمی مورد استفاده

در خصوص منابع پژوهشها همانطورکه مالحظه میشود ،استفاده از پژوهشهای
دیگر بیشترین تعداد و درصد( 42درصد) را به خود اختصاص داده است (نمودار .)3
در صورتی که قرآن کریم بهعنوان منبع اصلی مسلمانان فقط  23درصد از منابع مقالهها
را تشکیل داده است .در این بین تمام پژوهشهایی که قرآن کریم را بهعنوان منبع
تحقیق در نظر گرفتهاند از رویکرد کیفی بهره بردهاند.
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

۴۲
۲۳
۱۲

۱۶

تعداد

۷

درصد
قران کریم

قران کریم-
روایات

نهج البالغه

قران کریم-نهج

تحقیق های

البالغه

دیگر

نمودار . 3منابع پژوهشهای مدیریت اسالمی

روش و نوع تحقیق مقالهها

با توجه به بررسی روش تحقیق پژوهشها 42 ،درصد( 18مورد) روششناسی تحقیق
نداشتند و یا روش تحقیق مورد اشاره در مقاله ،اشتباه بوده است .از این تعداد 17 ،مورد
مربوط به مقالههایی با رویکردکیفی بوده و فقط یک مورد از رویکرد آمیخته استفاده
کردهاند .همچنین با توجه به بررسی نوع تحقیق پژوهشها 44 ،درصد از آنها نوع
تحقیق نداشته و یا نوع تحقیق اشاره شده در مقاله ،اشتباه بوده است .در این خصوص
نیز فقط یک مقاله با رویکرد آمیخته بدون نوع تحقیق و بقیه مربوط به مقالههای با
رویکرد کیفی بوده است .در اینجا بیان این مطلب ضروری است که برخی مقالهها روش و نوع
تحقیق را به درستی از هم تمیز ندادهاند .این یکی از اشکالهای عمده در روششناسی تحقیق مقالههای
بررسیشده است.

با توجه به اهمیت بخش روش تحقیق 25 ،موردی که روش تحقیق صحیح داشتند،
در نمودار ذیل ارائه شده است .روش تحلیل محتوا ،بیشترین روش تحقیق مقالههای
بررسیشده است .بعد از آن روش توصیفی-پیمایشی و دادهبنیاد قرار دارند.
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۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۳۲
۲۰
۱۲

۸

۸

۸

۴

۴

۴

تعداد
درصد

نمودار  .4مقالههای مدیریت اسالمی با روش تحقیق صحیح

روایی و پایایی پژوهشها

بررسی روایی و پایایی پژوهشها ،نشان میدهد که بیش از  70درصد آنها در خصوص
روایی تحقیق ،یا این بخش را نداشته ( 29مورد) و یا دارای اشکال (2مورد) بودهاند.
تمامی مقالههای بدون بخش روایی ،رویکرد کیفی داشتند .در خصوص پایایی تحقیق
نیز  79درصد مقالهها فاقد این بخش بودهاند .با بررسی بیشتر مالحظه میشود که فقط
یکی از مقاله هایی که این بخش را نداشتند ،دارای رویکرد ترکیبی بوده و بقیه رویکرد
کیفی داشتند .بنابراین ،در این بخش نیز این مقالهها ضعف شدید داشتند.
جامعه و نمونه

در خصوص جامعه و نمونه همانطورکه در جدول  7مشخص شده است 60 ،درصد
مقالهها جامعه آماری را مشخص نکردهاند که این مقالهها رویکرد کیفی داشتند63 .
درصد از پژوهشها نیز نمونه را مشخص نکردهاند .همچنین  79درصد مقالهها ،روش
نمونهگیری را مشخص نکرده اند .در مورد نمونه آماری نیز فقط یک مقاله با رویکرد
کمی نمونه آماری را مشخص نکرده و بقیه مقالهها با رویکرد کیفی بودهاند .بنابراین ،در
این خصوص نیز این مقالهها نقص زیادی دارند.
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جدول . 7جامعه و نمونه مقالههای بررسی شده

جامعه

عدم

وجود

نمونه

روش

عدم

نمونهگیری

وجود

تعداد

26

17

تعداد

27

16

تعداد

34

9

درصد

60

40

درصد

63

37

درصد

79

21

وجود

عدم

وجود

وجود

وجود

ابزار تحقیق مقالهها

 23مورد ( 53درصد) ابزار استفاده شده را مشخص نکرده و فقط  20مورد از آنها
مشخص کردهاند .تمامی پژوهشهای فاقد این بخش ،رویکرد کیفی داشتند .با توجه به
مرور مقالههای مربوطه در خصوص ابزار تحقیق استفاده شده در آنها 28 ،مورد از
مقالهها ،اسناد و مدارک 14 ،مورد پرسشنامه و  1مورد نیز اشتباه تعیین کرده است .در
این بخش نیز بیان این مطلب ضروری است که برخی مقالهها بین روش تحقیق ،نوع
تحقیق و ابزار تحقیق به خوبی تفکیک قائل نشده و این بخشها را به اشتباه به جای
هم به کار بردهاند .بنابراین ،در این خصوص نیز ضعف شدیدی وجود دارد.
نوع مدل استفاده شده در مقالهها

در این خصوص نیز  70درصد مقالهها ،دارای مدل هستند .از این تعداد 90 ،درصد،
مدل از نوع خلق داشته اند ،یعنی برای اولین بار مدل را ایجاد کردهاند .از این میان فقط
 6مورد از مقالهها رویکرد کمی یا آمیخته دارند و  21مورد بقیه رویکرد کیفی دارند.
مدل تحقیق  10درصد نیز از نوع بسط است ،یعنی مدل تحقیق دیگری را بررسی،
توسعه و آزمون کردهاند.
آزمونهای آماری مورد استفاده

با عنایت به بررسی آزمونهای آماری پژوهشهای مدیریت اسالمی 70 ،درصد از
مقالهها از هیچگونه آزمون آماری استفاده نکردهاند؛  30درصد نیز دست کم دارای یک
آزمون آماری بودهاند .با توجه به رویکرد کیفی بیشتر مقالهها ،این مورد کامالً قابل
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پیشبینی است؛ چرا که در پژوهشهای کیفی از آزمونهای آماری استفاده نشده یا
بسیار محدود استفاده میشود .بنابراین ،تمام پژوهشهایی که آزمون آماری نداشتهاند ،از
رویکرد کیفی استفاده کردهاند.
قطعی یا اکتشافی بودن

در خصوص قطعی یا اکتشافیبودن پژوهشها ،با بررسی وجود یا عدم وجود فرضیه و
سوال در مقالهها 35 ،درصد از مقالهها فاقد فرضیه و سوال بودهاند .از این بین تمامی
تحقیقهای فاقد سوال و فرضیه دارای رویکرد کیفی بودهاند .همچنین از تعداد 28
موردی که این بخش را داشتهاند ،بیشتر مقالهها (23مورد) حاوی سوال بوده و فقط 5
مورد فرضیه داشتند .در این بخش نیز با توجه به رویکرد کیفی بیشتر مقالهها ،این یافته
نیز دارای پیشزمینه مورد انتظار خواهد بود.
هدف تحقیق

 95درصد از مقالهها دارای هدف تحقیق هستند .بنابراین ،از این نظر مقالهها دارای
قوت بودند.
تنوع و تعداد منابع مقالهها

مقالههای مورد بررسی از  1079منبع فارسی 508 ،منبع التین و 30منبع عربی استفاده
کردهاند .با بررسی دقیقتر منابع فارسی بیشتر مقالهها ( 33درصد) دارای منابع فارسی از
 10تا  20منبع فارسی بودهاند.
جدول  . 8وضعیت منابع فارسی مقالهها
منابع فارسی

کمتر از 10

بین 10تا 20

بین  20تا 30

بین  30تا 40

بیش از 40

تعداد

1

14

13

12

5

درصد

2

33

30

28

12

 5مقاله فاقد منبع التین است .فقط  3مقاله ،منبع عربی داشت و بقیه مقالهها نیز منبع عربی
نداشتند.
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بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

با وجود افزایش پژوهشهای مدیریت اسالمی در سالهای اخیر ،تا سال1392
مقالههای علمی پژوهشی در این خصوص بسیار کم بوده است .این واقعیت بیانگر نیاز
به تالش بیشتر پژوهشگران مدیریت جهت تبیین حوزههای مختلف مدیریت اسالمی
است .این یافته را نتایج تحقیق ،عابدی جعفری و ازگلی ( )1388و اعظمی ()1392
تصدیق میکند .بررسیها نشان میدهد که فقط دو مجله (اندیشه مدیریت راهبردی و
مدیریت اسالمی) بیش از  7عنوان مقاله در این خصوص چاپ کردهاند که البته این
مقالهها نیز در دو سال گذشته با راهاندازی این دو مجله به چاپ رسیدهاند .بنابراین ،تا
سال  ،1392چاپ مقاله های علمی پژوهشی در حوزه مدیریت اسالمی بسیار نادر و
پراکنده بوده است.
از نظر موضوع مقالهها ،مدیریت رفتار سازمانی و نظریه طراحی وسازمان ،بیشترین
درصد را به خود اختصاص داده است .این یافته با یافتههای عابدی جعفری و ازگلی
( )1388هماهنگ است .هر چند بحثهای رفتار سازمانی مهم است؛ ولی موضوعهای
بسیار مهمتر مانند روششناسی تحقیق در مدیریت اسالمی که خود باعث گسترش و
جهش در این زمینه خواهد بود ،مورد کمتوجهی پژوهشگران قرار گرفته است.
بیشتر مقالهها ( 67درصد) ،از رویکرد کیفی استفاده کردهاند و  21درصد نیز از
رویکرد کمی بهره گرفتهاند و بقیه با رویکرد آمیخته بودهاند .با توجه به اینکه از جمله
مهمترین دستهبندی پژوهشها ،طبقهبندی براساس رویکرد آنهاست ،بنابراین ،میتوان
گفت مقالههای با رویکرد کیفی درصد بسیار باالیی دارند.
بیشترین منابع اسالمی مورد استفاده در تحقیقها ،مربوط به منابع دست دوم است.
در این بین تمام پژوهشهایی که قرآن کریم را بهعنوان منبع تحقیق در نظر گرفتهاند از
رویکرد کیفی بهره بردهاند .شاید استفاده از تحقیقات دیگران بسیار سادهتر و
کمحاشیه تر از منابع اصلی اسالمی (قرآن کریم ،حدیث ،سیره و عقل) باشد؛ ولی بهحتم
نتایجی که تحقیق از منابع دست اول به دست خواهد آورد؛ بسیار کارگشاتر و بکرتر
جهت توسعه مدیریت اسالمی خواهد بود .بنابراین ،استفاده از قرآن کریم و منابع دست
اول باید در پژوهشهای کیفی مورد عنایت بیشتر قرار گیرد.
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با توجه به بررسی روش و نوع تحقیق پژوهشها ،بیش از 40درصد ،روششناسی و
نوع تحقیق نداشتند و یا در این بخش ،دچار اشکال بودند .از این تعداد ،بیشتر موارد
مربوط به مقاله هایی با رویکردکیفی است .با بررسی بیشتر ،تحلیل محتوا بیشترین
روششناسی تحقیق مقاله ها بوده ،برای این روش نیز فرایند دقیقی در بیشتر مقالهها
تبیین نشده است .بنابراین ،با توجه به اینکه روششناسی مشخص و مدون ،نشاندهنده
چگونگی انجام پژوهش بوده و باعث افزایش اطمینان و اعتماد به پژوهش میشود،
بنابراین ،این بخش نیاز به دقت بسیار بیشتری دارد.
بیش از 70درصد مقالهها در بخش روایی مشکل داشته (عدم وجود یا ناقص) ،در
بخش پایایی نیز 79 ،درصد از مقالهها فاقد این بخش بودند .بیشتر مقالههای فاقد بخش
روایی یا پایایی دارای رویکرد کیفی بودند .از آنجایی که روایی به معنای اعتماد و
وثوق پذیری و پایایی به معنای اعتبار و ثبات است؛ بنابراین ،در این خصوص،
پژوهش های مدیریت اسالمی ضعف شدیدی دارند .با توجه به اینکه رویکرد  67درصد

از پژوهش ها کیفی است و برخی بر این عقیده هستند که روایی و پایایی در پژوهش-
های کیفی جایگاه چندانی ندارد و فقط در پژوهشهای کمی کاربرد دارد؛ ولی
پژوهش (کمی یا کیفی) بدون وجود دقت علمی بیارزش بوده و مطلوبیت خود را از
دست میدهد (داناییفرد و مظفری .)1387 ،بنابراین ،در این بخش نیز مقالههای مورد
بررسی دچار ضعف شدیدی بودند و نیاز با دقت بسیار باالیی دارند.
بیش از  60درصد پژوهشهای مورد بررسی ،فاقد جامعه و نمونه بوده و مقالههای
دارای جامعه و نمونه نیز در تعیین روش نمونهگیری ضعف داشتند .در این خصوص

تمامی مقاله های فاقد جامعه آماری یا نمونه دارای رویکرد کیفی بودند .بنابراین ،در این
نوع مقالهها نیاز به دقت و بررسی دقیقتر وجود دارد.
بیش از  50درصد پژوهشها ،ابزار تحقیق را مشخص نکردهاند .تمامی پژوهشهای
فاقد این بخش دارای رویکرد کیفی بودند .با بررسی محتوای مقالهها مشخص شد 28
مورد از آنها ،از اسناد و مدارک بهعنوان ابزار استفاده کردهاند .با توجه به اینکه بیشتر
پژوهشها از نوع کیفی بودند بنابراین ،از لحاظ ابزار پژوهش (با توجه به پیشینه
تحقیق) مسیر پژوهشها ،صحیح بوده است .در خصوص ابزار پژوهش بیان این نکته
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نیز الزم است که در برخی پژوهشها ابزار و روش گردآوری دادهها از هم تمیز داده
نشده و به اشتباه به جای هم استفاده شدهاند.
 70درصد از پژوهشها دارای مدل بودند .از این تعداد 90 ،درصد ،خلق مدل
داشتند ،یعنی برای اولین بار مدل را ایجاد کردهاند .رویکرد کیفی در میان مقالههای با
خلق مدل ،اکثریت را به خود اختصاص داده است .با توجه به اینکه برای توسعه
مدیریت اسالمی نیاز به مدل هایی برای نمایش روابط یا اصول است؛ بنابراین ،خلق
مدلهای جدید رویداد بسیار خوبی بوده و نشاندهنده حرکت رو به جلو در این حوزه
است .البته آزمون و توسعه مدلهای خلق شده نیز ،نباید از یاد برود؛ چرا که فقط خلق
مدل بدون نقد آن باعث کاهش سرعت پیشرفت در مدیریت اسالمی خواهد شد.
 70درصد از مقالههای بررسی شده ،هیچگونه آزمون آماری نداشتند؛ با توجه به
مبانی نظری روششناسی ،این مورد قابل توجیه است؛ چرا که بیشتر پژوهشها (67
درصد) از نوع کیفی بوده و روشهای کیفی اغلب به دنبال تعمیم تحلیل هستند تا
تحلیل آماری .بنابراین ،در این بخش مقالهها نقطه قوت داشتند.
 35درصد از مقالهها فاقد فرضیه و سوال بودند .از این میان تمامی پژوهشهای فاقد
سوال و فرضیه ،دارای رویکرد کیفی بودند .اینکه بیش از یک سوم پژوهشها بدون
فرضیه یا سوال بودند و رویکرد کیفی داشتند ،بسیار نگرانکننده است .فرضیه یا سوال
نشان دهنده دغدغه اصلی یا فلسفه اصلی شروع تحقیق است .بنابراین ،هر تحقیق با
توجه به ماهیت خود باید دارای سوال یا فرضیه باشد .با توجه به بررسی مقالههای
دارای این بخش 23 ،مورد ،سوال پژوهشی را در مقاله مطرح کردهاند .این مورد با
توجه به ماهیت پژوهشهای کیفی مورد تایید است 95 .درصد از مقالهها دارای هدف
بودند .بنابراین ،این موضوع میتواند بهعنوان یکی از نقاط قوت پژوهشهای مدیریت
اسالمی مد نظر قرار گیرد.
بیشتر پژوهشها تمایل به استفاده از منابع فارسی داشتند (تعداد منابع فارسی بیش
از دو برابر منابع التین و بیش از  30برابر منابع عربی) .با توجه به اینکه منابع دست اول
اسالم ،عربی است و جهت توسعه مدیریت اسالمی ،بهتر است که از منابع دست اول
استفاده شود ،بنابراین ،در این بخش نیز نقطه ضعف وجود دارد .با توجه به یافتهها و
نتایج
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جهت افزایش تحقیق و پژوهش در حوزه مدیریت اسالمی ،پیشنهادهای ذیل ارائه
میشود:

 افزایش تعداد مجلههای علمی پژوهشی در حوزههای تخصصی مدیریت
اسالمی؛

 اختصاص سهمیه و یا شمارههای خاص مجلههای موجود به موضوعهای
مدیریت اسالمی؛

 اعطای امتیاز پژوهشی بیشتر به مقالههای با رویکرد اسالمی جهت ارتقای
پایه علمی اساتید؛

 تشویق و ترغیب دانشجویان توسط اساتید جهت تدوین پایاننامه در
خصوص مدیریت اسالمی؛

 اعطای نمره علمی تشویقی برای پایاننامهها و رسالههای انتخاب شده در
حوزه مدیریت اسالمی؛

 ایجاد مرکز اطالعرسانی متمرکز جهت آگاهیدادن به پژوهشگران در
خصوص فعالیتهای پژوهشی در خصوص مدیریت اسالمی؛

 برگزاری کنفرانسها ،نشستها و همایشهای مدیریت اسالمی در سطح
ملی و بینالمللی.

 جهت رفع اشکاالت موجود در زمینه روششناسی پژوهش موارد ذیل
پیشنهاد میشود:

 ایجاد وزن بیشتر برای بخش روششناسی در مجلههای علمی پژوهشی
برای پذیرش مقاله؛

 در نظر گرفتن درس روششناسی مدیریت اسالمی در دانشگاهها برای
رشتههای مدیریت؛

 ایجاد مجلههای تخصصی در خصوص روششناسی مدیریت اسالمی؛

 برگزاری همایشها و کنفرانسهای تخصصی در مورد روششناسی تحقیق
در مدیریت اسالمی؛

 افزایش همکاری عالمان حوزوی و دانشگاهی برای توسعه روششناسی
در مدیریت اسالمی؛
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 تأکید بیشتر در جزئیات روششناسی تحقیقهای کیفی و آمیخته ،جهت
آشنایی بیشتر پژوهشگران؛

 اولویت چاپ به پژوهشهایی که به توسعه یا آزمون مدلهای تولیدشده
در خصوص مدیریت اسالمی میپردازند؛
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