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 مقدمه 

 با لیشکهم نوعی از یابند رشد و شوند تاسیس که ایجامعه هر رد هاسازمان
 جوامع در که هاییسازمان ترتیب، همین به .برخوردارند جامعه آن بنیادین هایویژگی
 فروضاتم شناخت بنابراین،. هستند شکلهم خود جوامع با شوندمی سیسأت اسالمی
 درک در پژوهشگران به ندتوامی جامعه هر در مسلط هایارزش و فرهنگی اساسی
بدی جعفری کند )عا کمک جامعه همان افراد دید از مدیریت و سازمان مفهوم ترواقعی

 (.1389و همکاران، 
به عنوان  .استمقام معظم رهبری موکد های تحول در علوم انسانی یکی از خواسته

 در یستىبا ما»: فرمودند 19/5/1390 تاریخ در دانشجویان جمع در انقالب مثال رهبر
 علوم ببا در که است این من حرف باشیم... مقلد نباید ،کنیم اجتهاد انسانى علوم

 در. «کنند کار هازمینه این در اندیشه و فکر صاحبان و بگیرد انجام عمیق کار ،انسانى
 است کشور نخبه هایمجموعه تنفسی هوای انسانی علوم»: فرمودند 1/12/1391تاریخ

 بسیار تنفسی یهوا این بودن پاک یا آلوده بنابراین، دارند؛ عهده بر را جامعه هدایت که
مهم  ری بسیارامبا رویکردی اسالمی تحول در علوم انسانی  بنابراین، .«است کنندهتعیین

 و حیاتی است. 
 میاسال مدیران اولین از خود خداوند، که بس همین اسالمی مدیریت عظمت از 
 دیریتم نظام بر مبتنی مدیران بالندگی و رشد سالمیا مدیریت . هدف(5، سجده) است

  .(1381)وفائی،  است اسالمی هایارزش مبنای بر یافته تدوین
 است یمیاپاراد بر مبتنی بینند،را می جهان از خاصی چهره دانشمندان، که اینحوه

. (1390گنجعلی و پارسازاده، به نقل از 115، ص1379 کنند )چالمرز،می کار آن در که
 روابط دامنه و آن در فرد جایگاه ،«جهان» ماهیت که است بینیجهان نوعی یم،اپاراد

 تحقیقی هایپارادایم .کندمی مشخص را آن اجزای و جهان به نسبت او احتمالی
فرد و همکاران، د)دانایینکنمی فراهم پژوهشگران برای را پژوهشی هایچارچوب

 شناسی،هستی ها،سازه این و ندسته نسانیا هایسازه هاپارادایم .(33، ص1390
 شناخت شناسی،هستی از د. منظورندار را خود خاص شناسیروش و شناسیشناخت
 شناخت و درک شناسی،است. شناخت هستی جهان و موجودات ماهیت یا واقعیت



      9  شناسی فراروشهای علمی پژوهشی مدیریت اسالمی؛ آسیبشناسی مقالههای روشکاستی

 

 دانش نظریه را آن رواین از است؛ دانش خود با رابطه در دانش اعتبار و ماهیت ریشه،
 .(34است )همان، ص دانش به دستیابی و دانستن چگونگی شناسیروش از منظور .اندیدهنام

 به تشناخ خود از بیش جهان، پدیدارهای حقیقت کردن پیدا و جستجو برای انسان
 به شناسیروش در تحول اثر در علمی تحول عطف نقاط. است نیازمند شناخت روش
 یا یک روش. شد نخواهد متحول اختشن شناسی،روش تحول بدون .است آمده وجود
 به سیدنر برای متوالی و منظم هایفعالیت از فرایندی بلکه ؛نیست معین عمل چند

 هر زشار و اعتبار .(1389است )عابدی جعفری و همکاران،  شدهتعیین پیش از هدفی
همکاران،  رود )سرلک ومی کار به علم نآ در که است مبتنی ایشناختیروش به علمی
های منظور احصای نظریه به «های تحقیقروش»مندی از . بر این اساس، بهره(1391

کل رسد. این موضوع به شناپذیر به نظر میضروری و اجتناب مورد نیاز، کامالً
یش نی بتری در علوم انسانی مطرح است؛ چراکه ارتباط این علوم با باورهای دیجدی

ولید تای که در آن فرهنگ جامعه بینی واز جهاناز علوم طبیعی است و تأثیرپذیری آنها 
 (. 1391)فنایی اشکوری،  شود، بیش از علوم طبیعی استمی

 و سانیان علوم حوزه در غربی هاینسخه و نظریات از کورکورانه و محض پیروی
 جامعه. دباش علوم این به اسالمی جامعه نیازهای پاسخگوی تواندنمی مدیریت به ویژه
 در بتواند شبخسعادت و متقن منابع بر تکیه با که دارد نیاز انسانی علومی به اسالمی

د مدیریت رویکر .(1392بردارد )باقری و نجف آبادی،  گام رشد و تعالی به رسیدن راه
یت مدیر (.1380اسالمی شامل یک پارادایم فکری است )علی احمدی و علی احمدی، 

راد و دوی)مه اسالمی شکل بگیرد (پارادایمسالمی لزوماً باید براساس مبانی فکری )ا
  (.1393صادقی، 

های دانشگاهی، باید در پی آن شناسی، از جمله در زمینه رشتهدر مفهوم آسیب
باشیم که کدام عوامل سالمت دانش یا رشته مورد بررسی را با آسیب، تهدید، خسارت، 

با توجه به . (38ب، ص1392 کند )اعظمی،تخریب و در نهایت شکست مواجه می
شناسی آسیب، مقالههای مدیریت اسالمی، هدف اصلی شناسی در پژوهشاهمیت روش

چه  این است کهاست. سوال اصلی  شناسیاز لحاظ روش های مدیریت اسالمیپژوهش
شناسی(، بیشتر این حوزه را های مدیریت اسالمی )از نظر روشهایی در پژوهشآسیب

تحقیق در خصوص مدیریت پیشینه بر این اساس ابتدا تحت تأثیر قرار داده است؟ 
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شناسی تحقیق بحث و در نهایت های مربوطه مطرح، سپس روشاسالمی و پژوهش
 .ارائه خواهد شد نتایج

 

 ادبیات تحقیق

  تعریف مدیریت اسالمی

به  مفهوم مدیریت اسالمی، رویکردهای مختلفی وجود دارد که هر یک بررسیای بر
 اند )امیری وصورت کلی یا جزئی برآمدهآن به ین ابعاد و اجزانحوی درصدد تبیی
ی، های دور درباره رهبر(. اگر از آثاری که از زمان44، ص1393عابدی جعفری، 

وان عنوالیت، زعامت و امامت نگاشته شده است، بگذریم و مدیریت اسالمی را به
می کشورهای اسال موضوعی که پس از پیدایش حوزه مدیریت در غرب و ورود آن به

توان در اواخر دهه ترین اثر را میرسد که قدیمیو از جمله ایران، دنبال کنیم به نظر می
ترین آنان شهید اسالمی و از جمله برجسته پژوهشگرانیافت که برخی از  1340

اهلل مطهری )قدس اهلل نفسه الزکیه( در پاسخ به عطش تبزرگوار حضرت آی
 و)عابدی جعفری  اندهبه نگارش درآوردانشجو در آن دوره، خواهی جوانان داسالم

 (. 1388ازگلی، 
ها نسانامدیریت »کنند: گونه تعریف میاستاد شهید مرتضی مطهری مدیریت را این

 دادن،ازمانس بهتر وو رهبری آنها عبارتست از فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن، 
 (. 19، ص1393 )تقوی دامغانی،« کار بردن آنهاهو ب و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی

گونه تعریف عالمه محمدتقی جعفری اداره کردن و سیاست از دیدگاه اسالم را این
ها چه در حالت فردی و چه در حالت اجتماعی برای مدیریت حیات انسان»کند: می

یریت (. مد51، ص1394)مقیمی، « های مادی و معنویترین هدفوصول به عالی
 اسالمی عبارت است از روش حل عادالنه مسائل اداری؛ به عبارت دیگر به هر قاعده

توان مدیریت اسالمی اساسی اداری که با ایده عدالت اجتماعی ارتباط داشته باشد می
خاصی از  (. مدیریت اسالمی عبارت است از مجموعه4، ص1393 ،افجه)اطالق کرد 

ابعاد مختلف فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی که با  قضایا پیرامون اداره امور در
، 1393گیرند )امیری و عابدی جعفری، روش تعبدی مورد استنباط و بررسی قرار می

کارگیری صحیح افراد و امکانات در مدیریت هنر و علم به ،(. مدیریت اسالمی51ص
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نداشته باشد جهت وصول اهداف سازمانی است، به نحوی که با موازین شرع مغایرت 
 . (33، ص1373)نبوی، 

 ایهبرنام و طرح اساس بر( است آن از خاص حالتی رهبری که) اسالم در مدیریت
 قرار لهیا قرب آنها همه فوق که پسنداسالم اهداف سوی به و اسالم مبانی با سازگار

 موازین مطابق ایدب نیز افراد با برخورد کیفیت و وسیله راستا، این در و باشدمی دارد،
 تنظیم زا است عبارت مدیریت (.1381 ،به نقل از بهارستان یزدی مصباح) باشد اسالمی
 و تکلیف نوانعبه نیروها هماهنگی و( خالق و خلق خود، با رابطه ابعاد در) افراد روابط

 و رشد ورمنظ به الهی غیر بندهای و قید از انسان آزادسازی خدمت در الهی مسئولیتی
 یاله قرب به که سازمان ارزشمند هایهدف به نیل جهت او ادهایاستعد شکوفایی

 (.همان) پیونددمی
خورد، رویکرد دیگری که در بیان چیستی و تعریف مدیریت اسالمی به چشم می

اه : یک دیدگشودمی. در این رابطه دو دیدگاه مشاهده استبحث پیرامون موضوع 
ی بخش مدیریت اسالمان مهم و قواممعتقد به آن است که تعیین موضوع یکی از ارک

ا رمی ارائه موضوعی جامع برای مدیریت اسال دیدگاه دیگر آن است که اصوالً ؛است
اند، هر یک موضوعی خاص را داند. کسانی که دیدگاه اول را پذیرفتهغیر ممکن می

، ه دوماند. معتقدان به دیدگابرای مدیریت اسالمی عنوان و محدوده آن را مشخص کرده
گونه ، هربر این باورند که با توجه به گستردگی و تنوع مطالب متون مدیریت اسالمی

چرا که  ؛فایده استتالش جهت ارائه یک موضوع مشخص برای مدیریت اسالمی بی
رسد در به نظر می است.اصرار بر تعریف موضوع برای یک علم محل تردید  اصوالً

ایی توان موضوع معینی را شناساسالمی نمیدانش مدیریت و به طریق اولی در مدیریت 
  (.59-58، ص1393)امیری و عابدی جعفری، کرد 

 

 منابع مدیریت اسالمی

 طوربه کریم قران شامل اسالمی، مدیریت پیرامون نیآقر تحقیق هایحوزه: قرآن .الف
 در عالم کارگزاران و الهی تیمدیر اعمال از بحث موارد و نآقرهای داستان و عام
 مشتقات و مدیریت هایواژه کلید به توجه آن، بر افزون .باشندمی خاص طورهب ن،آقر
 رسالت، هدایت، رشد، حکم، والیت، امر، ملک، تدبر، تدبیر، همچون، ن،آقر در آن
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 شناخت در ما راهنمای ن،آقر در الهی هایمدیریت و خدا صفات به توجه و تربیت
 و عملی سیره( آیات ت ذیل احادیث .ب ؛بود خواهند قران مدیریت خاص هایحوزه
 پورفر،نقی ) احادیث و نآقر هایمعجم( ج ؛معتبر تفاسیر( ث ؛ع() نامعصوم نظری
 . )56-55، ص1382

ورها، در با هعمدبه طور پایه برای توسعه دانش مدیریت اسالمی  ها و اطالعاتداده
 سیره نبی ،ان کریمقر ،یل دینی )چارچوب اعتقادی اسالم(ها و هنجارهای اصارزش

و  حادیثالبالغه، انهج ،السالم(سلف )علیهم یائمه معصومین و انبیا ،مکرم اسالم
 ها و عملکرددیدگاه ،رویدادهای تاریخی اسالمی، از آغاز تا عصر حاضر ،روایات

 (. 1388زاده، اند )ترکنهفته رهبران، مدیران و فرماندهان برجسته اسالمی معاصر
دوم  توان به دو دسته منابع دست اول و دستمدیریت اسالمی را می منابع تحقیقات

مل م شاشامل قرآن، حدیث، سیره و عقل؛ منابع دست دو ،منابع دست اول :تقسیم کرد
 (.1388لی، منابع اسالمی مطلق، منابع تطبیقی و منابع دیگر است )عابدی جعفری و ازگ

( ع) نامعصوم سنت و کریم قران می،اسال مدیریت تعریف وباال  توضیحات به توجه با
 شورهایک در اسالمی مدیریت کارگیریهب جهت در مدیران استفاده برای منبع بهترین

ت، عزیزی مهماندوست و صح به نقل از 32، ص1386 روشنی،) باشدمی مسلمان
1390.)   

 

 های تحقیق کمی، کیفی و آمیختهروش

شوند که می بندیطبقهمتغیرهای مختلفی با توجه به  رفتاریهای تحقیق در علوم روش
، تحقیق به سه مبناهاست. بر این ترین آنها، تقسیم بر حسب نوع دادهجمله متداول از

پژوهشگر ، به کمی در پارادایم. شودتقسیم می (آمیخته)نوع کمی، کیفی و تلفیقی 
-ده را به کوچکها تکیه کند؛ پدیگرایانه واقعیتاثبات هفلسفبر  فقطشود تا توصیه می

در نقطه مقابل روش . ی باشدروابط عل ترین جزء ممکن تقسیم نماید و به دنبال کشف
بنا شده است. در این پارادایم، از فلسفی پدیدارشناسی  هایتحقیق کیفی بر دیدگاه

ها، به مفاهیم نهفته در آنها توجه و جای صرف واقعیتشود تا بهخواسته می پژوهشگر
 هایپژوهشدر  (.1393)افجه و همکاران،  ه چگونگی پدیده پی ببردش کند تا بتال

که  هاییپژوهش (.1389شود )دانایی فرد، بنیادی، بیشتر از راهبردهای کیفی استفاده می
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ند ستهشود، اغلب کیفی در حوزه ادیان مذاهب و متون تاریخی و ادبی انجام می
 .(272، ص1391نیا، )حافظ

 حقیقند، روش تداره هر یک از دو روش تحقیق کمی و کیفی هایی کبه دلیل کاستی
ن فرض تریمهم شود.گذاری و استفاده میان پایهپژوهشگراز سوی  (آمیخته)تلفیقی 
کارگیری ترکیب رویکردهای کمی و کیفی، درک تلفیقی، این است که به پژوهش

وضوع شود، از ممی کار بردهصورت جداگانه بهنسبت به زمانی که هر رویکرد به ،بهتری
اران، به نقل از افجه و همک 14، ص1387 کرسول و همکاران،)دهد تحقیق به دست می

توان مقایسه رویکردهای کمی و کیفی را در جدول ذیل در نگاه کلی می(. 1393
 :خالصه کرد

 کیفی و کمی رویکردهای مقایسه. 1 جدول

پژوهش 

 کیفی

پژوهش  منابع پژوهش کمی

 کیفی

پژوهش 

 کمی

 منابع

 (1393همکاران) و افجه محورمحیط محورانسان (1393افجه و همکاران) سخت نرم

های داده

 شفاهی
 های عددیداده

( 1393) و همکاران افجه

زاهد  (؛1389نیومن)

 (1394)بابالن و همکاران

-انعطاف

 پذیر
 مندقالب

 ؛(1393همکاران) و افجه

 (1389نیومن)

 (1389شواخی) و عابدی

 تکرارپذیر پذیرحتمالا

 (1393و همکاران) افجه

 و فرددانایی

 (1387مظفری)

 نگربرون  نگردرون

 (1393همکاران) و افجه

 (1387مظفری) و فرددانایی

 قیاسی استقرایی

( 1393و همکاران) افجه

عابدی و  ،(1389نیومن)

کریمی  ،(1389شواخی)

 (1383مونقی)

 و فرددانایی

 (1387مظفری)

 ینیع ذهنی

( 1393همکاران) و افجه

 (1389شواخی) و عابدی

 فرد ودانایی (،1389) نیومن

(، زاهد بابالن 1387مظفری)

 (1394و همکاران)

 مقطعی فرایندی

( 1393همکاران) و افجه

 (1389شواخی) و عابدی
م یتعم

 تحلیلی

تعمیمی 

 آماری

، (1393همکاران) و افجه

 و عابدی (،1389نیومن)

 (1389شواخی)
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 ایفرضیه استفهامی

 ،(1393و همکاران) افجه

 و عابدی ،(1389نیومن)

 آزمایینظریه سازینظریه (1389شواخی)

، (1393همکاران) و افجه

 ،(1389شواخی) و عابدی

زاهد  (،1383نقی)ومکریمی

(، 1394بابالن و همکارن )

 (1388لطیفی )

هدف  

تولید 

 فرضیه 

 هدف

گیری اندازه

 عقاید

 ،(1389شواخی) و دیعاب

 (1383کریمی مونقی )

جامعه 

 توصیف

 شودمی 

 دقیقاً جامعه

مشخص 

 شده

 (1389شواخی) و عابدی

انتخاب 

هدفمند 

 نمونه

انتخاب تصادفی 

 نمونه

( 1389شواخی) و عابدی

 (1383کریمی مونقی)

 و فرددانایی

 (1387مظفری)

نتایج 

 اکتشافی
 ماریآنتایج 

 ،(1389شواخی) و عابدی

 و فردانایید

 ،(1387مظفری)

 (1383کریمی مونقی)

 

 

 های تحقیق در مدیریت اسالمیروش

 استفاده کرد توانمی مختلفی هایراه از اسالم در مدیریت حقیقت به رسیدن برای
 از اسالمی مدیریت پژوهشگران تاکنون که کرد اشاره هاییروش به توانمی جمله از که

 :اندکرده استفاده آنها
 به صرف توجه با و غربی مدیریت از شناخت ضعف با انپژوهشگر از وهیگر-1

 ؛اندنشده موضوع وارد و کرده نفی کلیه ب را غربی مدیریت اسالم، در مدیریت
 با اندکرده شتال غربی، مدیریت کردن فرض صحیح و خوب با دیگر گروهی-2

 ایدهع گروه این در. کنند اسالمیزه نوعی به را آن غربی مدیریت مسلمانی توجیه
 در نتقادیا برخورد با هم برخی و اندپذیرفته را آن تمام و شده نظریات آن مرعوب
 بندیتقسیم و فیکالبدشکا با اندکرده سعی دوم دسته. اندکوشیده آن تکمیل و تصحیح
 غیر از را یارزش مباحث تولید، و انسانی منابع مدیریت یعنی ،مواد و انسان به مدیریت
 رسیبر مدیریت در را انسان موضوع صرفاً دوم، بخش پذیرش با و کنند جدا ارزشی

 ؛کنند
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 را خود تحقیق یا برگزینیم را هاروش از ایآمیزه تا کوشید باید رسدمی نظر به -3
ی جعفری است )عابد آمده 1شماره نمودار در روش این مختلف مراحل. کنیم ایمرحله

 .(1388و ازگلی، 

 
 (1388تحقیق در مدیریت اسالمی )عابدی جعفری و ازگلی،  بندی شدهروش تلفیقی مرحله. 1نمودار

 

ها و اطالعات پایه برای توسعه دانش با اشاره به اینکه داده (1388) زادهترک
ای ستند، روش پژوهش فرایند چرخههپربعد و  کیفی به طور عمدهمدیریت اسالمی 

، . این روش مشتمل بر چهار مرحله گردآوری اطالعاتاست طرح کردهتحلیل را م
 گیری است.ها، سازماندهی و تحلیل اطالعات، تفسیر و نتیجهتقلیل احیاگرانه داده
ن کریم، کتاب هدایت و آفرض که قر، با قبول این پیش(1393) افجه و همکاران
. اندکردهاجتهادی را ارائه  -یها در طول تاریخ است، مدل استنباطراهنمای همه انسان

مرور و تدبر در قرآن و شناسایی آیات مرتبط با موضوع  -1دارد: این مدل یازده مرحله 
استفاده از دو  -3های مرتبط از تفسیر قرآن؛ استخراج مضامین و پیام -2 پژوهش؛

له
رح

ی م
یق

طب
ش ت

رو
ده

 ش
ی

ند
ب

 
دی

ر م
 د

ق
قی

ح
ت

ی
الم

اس
ت 

ری
 

 شناسایی و ارزشیابی آثار موجود

 تهیه فهرست قابل استناد از مفاهیم

 کندوکاو در منابع قران و روایات

 های عقل بشریبررسی و ارزشیابی یافته

 نهای میدانی مدیران مسلمابررسی و ارزشیابی تجربه

 بررسی شیوه رهبری و مدیریت اولیای الهی

 مدل ام دستاوردها و ارائهاز تمبرداری و استنتاج بهره

 آموزش و تربیت مدیران و رهبران اسالمی

 اجرای مدل توسط متربیان این سیستم الهی

 اسالمی فرایند مدیریتگرفتن بازخورد و اصالح 
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م اعتبارسنجی مفاهی -4های استخراج شده؛ کدگذار برای اعتبارسنجی مضامین و پیام
 -6شده؛ تبیین نهایی مفاهیم شناسایی -5شده بر اساس تفسیر المیزان؛ استخراج

های اصلی؛ استخراج مقوله -8ها؛ استخراج مقوله -7کدگذاری مفاهیم استخراج شده؛ 
اعتبارسنجی مدل بر   -10ت و ارائه مدل مفهومی اولیه؛ تعیین روابط بین مقوال -9

 .مدل مفهومی نهایی پژوهش در محیط واقعیآزمون  -11 و اساس نظرات خبرگان
های اندیشمندان اسالمی از ابزارهای بندین مجید و تقسیمآبا عنایت به آیات قر

توان به پنج یت اسالمی را میحوزه مدیر ،شناسی تحقیقات و مطالعاتشناخت، روش
روش شهودی، روش عقلی و روش  : روش وحیانی، روش نقلی،دکردسته تقسیم 

 ؛های آن، نه گسسته از یکدیگر و نه در عرض هم استاقسام شناخت و روش تجربی.
، 1394و در طول یکدیگرند )مقیمی،  رندبلکه با یکدیگر پیوندی انفکاک پذیر دا

های حسی متکی به روش هعمدبه طور های غربی مدیریت که (.  برخالف نظریه89ص
های متنوعی از روشو تجربی هستند، نظریات مدیریت اسالمی بر اساس طیف 

ترین روش تحقیق، عنوان نازلهای حسی بهگیرند و روششناخت و تحقیق شکل می
 (.96، صند )همانشواستفاده می
محـور، د آیـهشـامل راهبـر کریم، اهبردهای پژوهش تدبر در قـرآنشناسی رروش

ست امحور ئلهمحور و راهبرد مسمحور، راهبرد داستانمحور، راهبرد سورهراهبرد سیاق
 استخراج گذشته،های مدیریت اسالمی دهه کـه بـه نحو استقرایی از دل پژوهش

 (.1390انـد )لطیفی، شده
اند. را مطرح کرده کوهن-شناختی الکاتوشمدل روش( 1390گنجعلی و پارسازاده )

تواند به ایجاد ساختاری منتظم و ای است که میمدلی مفهومی از برنامه این مدل،
کوهن که از علم، تلقی د. ای مدیریت اسالمی کمک کنرشتهسجم در مطالعات میانمن

ها هستند که سؤاالت ما را جهت یماکند که این، پارادشناختی دارد، بیان میجامعه
معموالً دانشمندان از  .کنندمی« حل معما» فقط« یعلم عاد»دهند و عالمان در دوره می

یم، آگاهی تفصیلی ندارند و از آن دانش ضمنی اادشناختیِ پارهای روشفرضپیش
کند که پذیرش و تغییر پارادیم، شبیه پذیرش و تغییر مذهب است. کوهن ادعا می. دارند
های ای از توصیههای مابعدالطبیعی، شامل سلسلهفرضبر پیش افزونها، یماپاراد

 .دنوش شباهت دارشناختی نیز هستند و از این نظر، به برنامه پژوهشی الکاتروش
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ن، آن قدر آزاد و مختار نیستند پژوهشگراالکاتوش در تکمیل کار کوهن معتقد است که 
که کامالً دلخواه عمل کنند. آنها دارای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی هستند که مشخص 

ای های کنونی و آینده آنها، چگونه باید باشد. این برنامه پژوهشی، سلسلهکند کاوشمی
 دارد.« راهبردهای ایجابی»و   «راهبردهای سلبی»از 
 

 پژوهشپیشینه 

 هایصشاخ از استفاده با و محتوا تحلیل( از طریق 1393حسینی قصر و همکاران )
 در آمـوزش نقش موضوع سه به موضوعات بیشتر که دندهمی نشان توصیفی آمار

 ـلعوام و ارچوبچـ و مفهـومی هایمدل ارائه و مفاهیم اشـتغال، و کـارآفرینی
 کارآفرینی هایمهارت و شخصیتی هـایویژگـی و توصـیفی صـورتبـه کـارآفرینی
 به قیقاتتح در رفتـه کـار بـه متـدولوژی بیشـترین روایـن از. است یافته اختصاص

 .باشندمی اسنادی و پیمایشی تحقیقات نوع از و کمی شیوه
های بقه، آسیبطدر شش را ی های مدیریت اسالمآسیب پژوهش (1389)اعظمی

-بندی میدستهشناختی و انگیزشی گذاری، انسانی، روشساختاری، فرهنگی، سیاست

 ها شناختهترین آسیبمهم عنوان تاثیرگذارترین وهای ساختاری به. همچنین آسیبکند
شناختی، فرهنگی، انسانی و انگیزشی به ترتیب گذاری، روشسیاست هایآسیبو  شده

 ند. اههای بعد جای گرفتیتودر اول
 33 ابزار چک لیست و جامعه آماری ( با 1390) محمدنژاد شورکایی و همکاران

نظر  های بررسی شده ازنامهکه پایان ندارشد و دکتری نشان داد نامه کارشناسیپایان
ژه ویبه طور  یشناسها و خود روشگیری، ذکر ابزار گردآوری دادهحظات نمونهمال

  .اندداشتهی اساس تمشکال
ای هکاستیها از دید نقادانه به کدام از تحقیقشود هیچطورکه مالحظه میهمان

اند. از این لحاظ این مقاله، اولین های مدیریت اسالمی نپرداختهمقاله شناسیروش
شناسی شناسی آسیبهای مدیریت اسالمی را از لحاظ روشپژوهشی است که مقاله

 کند.می
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 ناسی تحقیقشروش

 روش تحقیق

 شناسیآسیباست. چون به دنبال بررسی و  ایتوسعهاین پژوهش از نظر هدف 
از نوع تحلیل محتواست.  بنابراین،های مدیریت اسالمی است؛ شناسی پژوهشروش

 ماریمند، عینی و معناشناسی آتحلیل محتوا روشی پژوهشی برای تشریح کمی، نظام
 (. 109، ص1389اکی،محتوای آشکار پیام است )خ

فرامطالعه یک تجزیه و تحلیل عمیق از تحقیقات  رویکرد تحقیق، فرامطالعه است.
هایی همچون فراتحلیل، فراسنتز، انجام شده در یک حوزه خاص است. فرامطالعه با واژه

د گیراین مفاهیم را در بر می تمامیفراروش متفاوت است. فرامطالعه  و فرانظری
(. فرامطالعه در 2013، 1؛ رحمانی و رحمانی1390ایی و همکاران، نژاد شورک)محمد

بسیار با اهمیت  ،شرایطی که در رشته علمی جهت پیشرفت نقص وجود داشته باشد
شود که رشته علمی جهت رسیدن به اهداف خواهد بود. این اتفاق زمانی روشن می

ف فرامطالعه در اجزای مختل. اصلی خود دچار مشکل شده یا سرعت الزم را ندارد
فراروش تناسب و از فراروش استفاده شده است.  مقالهآمده است. در این  1شکل 

)رحمانی و رحمانی،  دکنهای تحقیق در مطالعات اولیه را بررسی میدرستی روش
گیری، روش نوشتن های نمونه. این قسمت شامل تجزیه و تحلیل رویکرد، روش(2013
شناسی است، نمونه و هر آنچه که مربوط به بحث روش ها، متغیرها، جامعه وفرضیه

؛ بنچ و 2013؛ رحمانی و رحمانی، 1390نژاد شورکایی و همکاران، )محمدباشدمی
ای است که در روشن شدن مشکالت عنوان مطالعه(. فراروش به2010، 2دی

(. فراروش، مرور بخش 1991، 3کند )ژائوشناسی تحقیقات اجتماعی کمک میروش
. بخشی از فرایند فراروش توجه به ابعاد استشناسی تحقیقات به صورت انتقادی روش

ها، طراحی تحقیق وری دادهآگیری، جمعشناسی تحقیقات مانند نمونهمختلف روش
 (. 2009، 4)بارنت پیج و توماس نامندو...که برخی ارزیابی نقادانه می

                                                           

1- Rahmani & Rahmani 

2- Bench & Day 

3- Zhao 

4- Barnett-Page & Thomas 
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 (2009و همکاران،  1طالعه )ادوارد. اجزای فرام1شکل

 

 چارچوب فراروش 

رچوب از چا برای انجام فراروش چارچوب کامل عدم وجودبا توجه به  مقالهدر این 
 ترکیبی ابداعی ذیل استفاده شده است.

 

 . چارچوب مورد استفاده جهت فراروش تحقیق2جدول 

 منبع سطوح عنصر منبع سطوح عنصر

منبع اسالمی 

ه مورد استفاد

 در تحقیق

ن کریم، نهج آقر

البالغه، روایات و 

احادیث، سایر 

 تحقیقات

روش تعیین  محققان

 حجم نمونه

رمولی، ف

جدولی، 

الگوبرداری، 

الزامات 

 آماری

عزیزی و فرهیخته 

(1392) 

مدل  نوع

 شده استفاده

عزیزی و فرهیخته  تکرار، بسط، خلق

(، محمدنژاد 1392)

و  شورکایی

 (1390) همکاران

منابع فارسی،  منابع تعداد

 عربی ،انگلیسی
عزیزی و فرهیخته 

(1392) 

آزمون میانگین،  زمون آماریآ

همبستگی، 

عزیزی و فرهیخته 

(؛ خواستار و 1392)

ابزار 

گردآوری 

پرسشنامه، 

مصاحبه، 

عزیزی و فرهیخته 

(؛ حسینی قصر 1392)

                                                           

1- Edwards 

 تحقیقات کیفی اولیه

های تحقیقیافته های تحقیقروش های نظریچارچوب  

 فراتحلیل فراروش تئوریفرا

 بفراترکی
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رگرسیون، تحلیل 

مسیر، معادالت 

ساختاری، فریدمن، 

، تحلیل عاملی

تحلیل  ،توصیفی

های محتوا و روش

 ناپارامتریک ،کیفی

(؛ 1390همکاران )

ژاد شورکایی محمدن

 (1390و همکاران)

مشاهده، اسناد  اهداده

 و مدارك

(؛ 1393و همکاران )

خواستار و همکاران 

(؛ محمدنژاد 1390)

شورکایی و همکاران 

(1390) 

 قطعی یا

 بودن اکتشافی

وجود فرضیه یا 

 سوال

خته عزیزی و فرهی

(1392) 

سرشماری،  گیرینمونه

 گیرینمونه

عزیزی و فرهیخته 

(1392) 

روش تعیین 

 پایایی ابزار

لفای کرونباخ، آ

دونیمسازی، تکرار، 

آزمون همسان، 

کودر ـ 

 ریچاردسون

عزیزی و فرهیخته 

(؛ محمدنژاد 1392)

شورکایی و 

 (1390همکاران)

روش تعیین 

 روایی ابزار

شکلی / صوری، 

ه، محتوایی، ساز

 بینیپیش

عزیزی و فرهیخته 

(؛ محمدنژاد 1392)

شورکایی و 

 (1390همکاران)

-روش نمونه

 گیری

تصادفی، غیر 

 تصادفی

خواستار و همکاران 

(؛ محمدنژاد 1390)

 و شورکایی

 (1390مکاران)ه

بنیادی،  نوع تحقیق

کاربردی، 

 ایتوسعه

 محققان

 کیفی، کمی، نوع تحقیق محققان عدم وجودوجود،  اهداف تحقیق

 آمیخته 

حسینی قصر و همکاران 

(1393) 

محمد نژاد شورکایی  وجود عدموجود،  شناسیروش

 (1390و همکاران)

جامعه و 

 نمونه

عدم وجود، 

 وجود

محمدنژاد شورکایی و 

 (1390همکاران)

 

 مراحل تحقیق

ای است. این مراحل در ( هفت مرحله2007) 1بارسوفراترکیب طبق نظر سندلوسکی و 
. در این تحقیق از این فرایند کمک گرفته شده است.اندزیر نمایش داده شده شکل

  

                                                           

1- Sandelowski & Barros 
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 (2013به نقل از رحمانی و رحمانی،  2007. مراحل مختلف فراترکیب )سندلوسکی و بارسو، 2شکل

 

 و ابزار تحقیق نمونه ،جامعه

های علمی پژوهشی مصوب لههای مدیریت اسالمی مججامعه این تحقیق پژوهش
با جستجوی  .است 1394تا ابتدای  1380وری از سال آوزارت علوم، تحقیقات و فن

 علوم جامع ، پرتال1ایرانهای مختلف از جمله مگعلمی پژوهشی در پایگاه هایمجله
نی، آو پژوهشگاه علوم و فرهنگ قر3دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاه 2انسانی

هایی همچون ، با کلید واژه1394تا ابتدای سال  1380از سال  4ضوعی قراندانشنامه مو
 مدیریت اسالمی، مدیریت با رویکرد اسالمی، بازاریابی اسالمی، سازمان اسالمی و...

  .به دست آمدمقاله علمی پژوهشی در حوزه مدیریت اسالمی  64فقط 

                                                           
1- http://www.magiran.com 

2- http://www.ensani.ir 

3- http://sid.ir 

4- http://www.maarefquran.org 

 مند ادبیات مربوطهممرور نظا

 جستجو و انتخاب تحقیق مناسب

 مناسب

 های تحقیقاحصای داده

 های کیفیتحلیل و ترکیب داده

 کنترل کیفیت

 ارائه نتایج تحقیق

 تعیین سوال تحقیق
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هایی بودند که ز مقالهشی، آن دسته اهای علمی پژوهاز میان مقالهنمونه تحقیق 
بر  .ها را در خصوص مدیریت اسالمی به خود اختصاص داده بودندبیشترین موضوع

 25ها در خصوص مدیریت رفتار سازمانی )درصد از مقاله 67،  3اساس جدول شماره
اند. با توجه به نزدیکی مباحث مورد( بوده 18طراحی و سازمان ) هایمورد( و نظریه
 ابزارد. ها جهت بررسی انتخاب شدنو نظریه طراحی و سازمان، این مقاله رفتار سازمانی

امی ای بوده و سعی شده است از تممحیط تحقیق، کتابخانه و اسناد و مدارک ،تحقیق
ز ابا توجه به اینکه برای چارچوب فراروش،  منابع علمی موجود استفاده شود.

 ند تن ازدارد تلقی شده و مورد تایید چبه نوعی استان وهای دیگران استفاده شده تحقیق
 اساتید نیز قرار گرفته بنابراین، از روایی محتوایی برخوردار است.

 

 های مدیریت اسالمی. تنوع موضوعی پژوهش3جدول 

 

 تحقیق هاییافته

ر سال هیعنی به طور متوسط در مقاله علمی پژوهشی،  64با توجه به جستجوی جامع، 
چاپ شده است  در خصوص مدیریت اسالمی مقاله علمی پژوهشی 5 کمتر از

هشی های علمی و پژوبا توجه به اهتمام چند مجله در چاپ و انتشار مقاله (.2ودار)نم
های چاپ شده بعد از این سال، به صورت صعودی افزایش ، تعداد مقاله1392از سال 

 یافته است.

 درصد تعداد موضوع درصد تعداد موضوع

 0.06 4 مدیریت منابع انسانی 0.39 25 مدیریت رفتار سازمانی

 0.05 3 شناسی تحقیق در مدیریت اسالمیروش 0.28 18 مدیریتسازمان و  هاینظریه

 0.03 2 مدیریت مالی 0.19 12 مدیریت بازرگانی
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 با موضوع مدیریت اسالمی هایهای علمی پژوهشی مجلهتعداد مقاله .2نمودار 

اند، چاپ کرده ژوهشی که مباحث مدیریت اسالمی راهای علمی پبا بررسی مجله
های علمی مقاله ،مجله 21مشخص است  (4)جدول شمارهطورکه در جدول ذیلهمان

درصد فقط یک  66 ،عدادتاند. از این دهچاپ کرپژوهشی در خصوص مدیریت اسالمی 
اپ مقاله چ 7مجله بیش از  2 ؛اندمقاله در خصوص مدیریت اسالمی چاپ کرده

 ،مقاله 8مقاله و اندیشه مدیریت راهبردی با  28های مدیریت اسالمی با مجله ؛اندردهک
که نشان  اندهای علمی پژوهشی را در زمینه مدیریت اسالمی چاپ کردهبیشترین مقاله

های آن توان پژوهشهای مرتبط با موضوع مدیریت اسالمی میدهد با انتشار مجلهمی
 را افزایش داد.

 ها ژوهشی مدیریت اسالمی به تفکیک مجلهپ-های علمیعداد مقاله. ت4جدول

 تعداد مقاله عنوان مجله

 شدهچاپ

تعداد مقاله  عنوان مجله

 شدهچاپ

 1 راهبرد 1 دانش و توسعه

 2 شناسی علوم انسانیروش 1 علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

 1 اقتصاد اسالمی 1 کمال مدیریت

 2 مدیریت فرهنگ سازمانی 1 حوزه و دانشگاه

 8 اندیشه مدیریت راهبردی 2 مدرس علوم انسانی

 1 مطالعات مدیریت)بهبود و تحول( 3 فرهنگ مدیریت

 28 مدیریت اسالمی 1 پیام مدیریت

 3 انداز مدیریت دولتیچشم 1 پژوهشنامه بازرگانی

 1 فرهنگ در دانشگاه اسالمی 1 اندیشه مدیریت

 1 یهای مدیریت عمومپژوهش 4 بسیجمطالعات راهبردی 

 64 مجموع

1121
4

10
21

4

8
5

15
19

1۳801۳811۳821۳8۳1۳841۳851۳8۶1۳8۷1۳881۳891۳901۳911۳921۳9۳
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های علمی پژوهشی، برای هر مند کردن پژوهش بعد از شناسایی مقالهجهت نظام
در  های علمی پژوهشی کهکدام از آنها کدگذاری انجام شد. بر این اساس فقط مقاله

رد اند، موهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی بودهخصوص دو موضوع نظریه
 ت.ارائه شده اس  5شناسی در جدول بررسی قرار گرفتند. نتایج مربوط به بخش روش

 

 های سازمان و مدیریتازمانی و نظریهسهای مدیریت رفتار شناسی مقاله. نتایج بخش روش 5جدول 

له
مقا

د 
ک

 

 بندی موضوعیطبقه

پ
چا

ل 
سا

 

بخش 

-روش

 شناسی

رویکرد  نوع منبع اسالمی

 تحقیق

 روش تحقیق

 * کیفی -* قرآن کریم  * 1382 سازمان هاینظریه 4

 * کیفی -* تحقیقات دیگر * 1382 سازمان هاینظریه 5

م و غُرَرُالحِکَ -البالغهنهج  1384 سازمان هاینظریه 7

 دُرَرُالکِلَم

سنادی و مطالعات ا - تهآمیخ -*

 نظری)محل اشکال(

منبع  20-تحقیقات دیگر  1384 سازمان هاینظریه 8

 های مدیریت اسالمیکتاب

-آمیخته  -لعات اسنادی و مطا

 نظری)محل اشکال(

 اشکال(کاربردی)محل کیفی -* تحقیقات دیگر  1387 سازمان هاینظریه 11

 * کیفی -* هج البالغهن -قران کریم * 1387 رفتار سازمانی 12

شناسی و هگونروش - کیفی - قرآن کریم  1389 رفتار سازمانی 16

 تدبر در قرآن کریم

شناسی و گونهروش - کیفی- قرآن کریم  1389 رفتار سازمانی 17

 تدبر در قرآن کریم

 * کیفی -* حدیث - قرآن کریم * 1390 سازمان هاینظریه 18

 حلیل محتوات -  کیفی -* غهنهج البال - قرآن کریم  1390 رفتار سازمانی 19

 محتـواتحلیـل -  تهآمیخ -* البالغهنهج  1390 رفتار سازمانی 20

 گام5روش  -  کیفی -* قرآن کریم  1390 سازمان هاینظریه 21

اسنادی، مصاحبه روش کمی -* تحقیقات دیگر  1390 سازمان هاینظریه 22

 و پرسشنامه با خبرگان 

 یبفراترک-  کیفی- تحقیقات دیگر  1390 سازمان هاینظریه 24

 یمایشی پ -توصیفی  کمی -* تحقیقات دیگر  1391 رفتار سازمانی 26

و تحلیل ای کتابخانه کیفی- البالغهنهج  1391 رفتار سازمانی 27

 محتوا

 فراتحلیل -- کیفی- تحقیقات دیگر  1391 سازمان هاینظریه 28

 * آمیخته- تحقیقات دیگر  1391 سازمان هاینظریه 29

 کال(دلفی)محل اش- کیفی- تحقیقات دیگر  1391 رفتار سازمانی 30

 بنیادظریه دادهن -  کیفی- قرآن کریم  1392 رفتار سازمانی 31

 پیمایشی  -توصیفی- کمی -* تحقیقات دیگر  1392 رفتار سازمانی 34
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تحقیق روش- کیفی -* قرآن کریم  1392 رفتار سازمانی 35

آن در قر موضوعی

 کریم

 رکیبفرات -  کیفی- تحقیقات دیگر  1392 رفتار سازمانی 38

 ای تحلیل فرآیند چرخه کیفی- احادیث- قرآن کریم  1392 سازمان هاینظریه 39

ویکرد یکپارچه ر -  کیفی- قرآن کریم  1392 رفتار سازمانی 40

تحقیق موضوعی روش 

 بنیادقرآن و نظریه داده

وصیفی ت-یفیک -  کیفی- قرآن کریم  1392 سازمانیرفتار  41

 )محل اشکال(

و تحلیل عمیق بررسی - کیفی -* تحقیقات دیگر  1392 سازمان های نظریه 42

به  رجوع ایمنابع کتابخانه

 اشکال(خبرگان)محل

یفی، ک-* البالغهنهج  1392 رفتار سازمانی 44

 کمی)امیخته(

-اسنادی، و  روش

 اجتهادیاستنادی  سسپ

ای کتابخانهروش- کیفی -* البالغهنهج  1392 سازمان هاینظریه 45

 اشکال()محل 

 * کیفی -* تحقیقات دیگر * 1393 سازمان هاینظریه 47

از نوع روش  کمی- تحقیقات دیگر  1393 رفتار سازمانی 48

 همبستگی 

ها آوری دادهگرد- کمی- البالغهنهج  1393 رفتار سازمانی 49

 پیمایشی

اسنادی تحلیل  روش کیفی- روایی شیعه متون - قرآن کریم  1393 سازمان هاینظریه 50

 تحلیلیتوصیفی به شیوه 

 توصیفی - کیفی- غهنهج البال - قرآن کریم  1393 رفتار سازمانی 52

 * کیفی -* احادیث - قرآن کریم * 1393 سازمان هاینظریه 53

 روش تحلیل محتوا  کیفی -* احادیث - قرآن کریم * 1393 رفتار سازمانی 54

 بنیاد یه دادهنظر-  کیفی-* البالغهنهج  1393 رفتار سازمانی 57

 لیل تم تح -  کیفی- تحقیقات دیگر  1393 رفتار سازمانی 58

 توال محتحلی -  کیفی- قرآن کریم  1393 رفتار سازمانی 59

 اشکال(تطبیقی)محل  کیفی- تحقیقات دیگر  1393 رفتار سازمانی 60

 حلیل محتوات -  کیفی- قرآن کریم  1393 رفتار سازمانی 61

 بنیادظریه دادهن -  کیفی- گفتمان مقام معظم رهبری   1393 رفتار سازمانی 62

 * کیفی -* تحقیقات دیگر  1393 سازمان هاینظریه 64

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

له
مقا

د 
ک

 

 ابزار تحقیق گیرینمونهروش نمونه جامعه پایایی روایی

 سناد و مداركا -* * * * * * 4

 سناد و مداركا -* * * * * * 5



                        1396پاییز  /92ش /23س /شناسی علوم انسانیروش  26

 

7 - و محتوایی

 ساختاری 

-ی آلفا

 کرونباخ

 - ساتید مدیریت، ا

شناسان و مدیران کار

استراتژیک، مدیریت 

  اسالمی

 - 50  نفر

 از جامعه

 - ضیه از آزمون فر

برای یک نسبت در 

 جامعه

-ایروش کتابخانه- 

ان مصاحبه سازم -پرسشنامه

 یافته

 -  محتوایی *  -  دیریتی با متمامی آثار

و  60-70رویکرد اسالمی  

80-70  

*- 20 

 کتاب 

)    یر احتمالی     غ -*

 قضاوتی(

-ای،کتابخانهروش 

تحلیل مصاحبه، روش 

روش محتوا با رویکرد 

 اشکال( توصیفی)محل

11 -  محل

 اشکال

کآلفای

 رونباخ

 - هنری  مدیران حوزه

 سازمان تبلیغات اسالمی

* * -مصاحبه -رسشنامهپ- 

 اسناد و مدارك

 سناد و مداركا -* * * * * * 12

16 -اعتباربخشی 

 ددمج

 سناد و مداركا -* * * * *

 سناد و مداركا -* * * * * * 17

 سناد و مداركا -* * * * * * 18

 سناد و مداركا -* * * * * * 19

20 - محتوایی - فای آل

 کرونباخ

 - نشگاه هنر کارمندان دا

 اصفهان

-110 نفراز

کارمندان 

 اشکال()محل

-بنـدی طبقـه

 اشکال(تصـادفی)محل

-نامهپرسش 

 سناد و مداركا -* * * * * * 21

22 - یی روا

 محتوایی 

 - 

آلفای 

 کرونباخ

 -ان و شامل صاحبنظر

استادان حوزه و دانشگاه، 

 هامدیران و نخبگان سازمان

50  نفر از

خبرگان 

 اشکال()محل

-گیری احتمالی مونهن

 بندی طبقه

-پرسشنامه 

24 * *  - های مامی پژوهشت

ته در حوزه انجام گرف

 مدیریت اسالمی 

 برابری

 و نمونهجامعه 

* -اسناد و مدارك 

26  -وایی ر

 محتوایی

 الفای

 کرونباخ

 -ه آموزش و کارکنان ادار

 پرورش منطقه رودهن 

* * -پرسشنامه 

 سناد و مداركا -* * * * * * 27

28 * * * * * - د و مداركاسنا- 

 پرسشنامه

29 * *  - ادان محترم ره و استخب

 راهنما و مشاور

 -

 نفرخبره20

 پرسشنامه قضاوتی

30 * *  - ا مفهوم بخبرگان آشنا

 های دینیرهبری و آموزه

 12  نفر

تحقیقات خبره

 دیگر

 یر احتمالیغ -*

 ) قضاوتی(

سناد و مدارك و ا -*

 پرسشنامه
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 اسناد و مدارك * * * * * 31

34   صوری

 اشکال()محل 

 - لفای ا

 باخکرون

 - ن شرکت تمام کارکنا

 نفر(  200گاز  استان لرستان )

  جدول

مورگان 

 نفر  127

* -پرسشنامه 

 سناد و مداركا -* * * * * * 35

 سناد و مداركا -* * * * * * 38

39 * * * * * -اسناد و مدارك 

 سناد و مداركا -* * * * * * 40

41 * * *  10  نفر خبره

 اشکال()محل

* -صاحبهم -سشنامهپر 

42 * * *  - هشت نفر

خبرگان )محل 

 اشکال(

-اری)محل غیرآم

 اشکال( 

-پرسشنامه 

44  - روایی

 20محتوایی)

 نفر از اساتید(

 - 

آلفای 

 کرونباخ

 - یت و علوم اساتید مدیر

 قرآنی 

 - 16  نفر

اساتید 

مدیریت و 

علوم 

 قرآنی

 - صادفی)محل ت

 اشکال(

-ك واسناد و مدار 

 پرسشـنامه 

45 * * * * *  -برداری و مراجعه یشف

 به تار نماهای اینترنتی 

 سناد و مداركا -* * * * * * 47

48  روایی محتوا

 و ظاهری

  الفای

 کرونباخ

 -ن تبلیغات مدیران سازما

  28استان همدان به تعداد 

از  25نفر

 مدیران فرمول

 کوکران

* -پرسشنامه 

49  -وایی ر

 ییمحتوا

   الفای

 کرونباخ

 -ارکنان بخش اداری ک

 نفر  800 -دانشگاه اصفهان

نفر فرمول 170

 کوکران

-تصادفی -پرسشنامه 

50 * * * * * - ركاسناد و مدا 

 سناد و مداركا -* * * * * * 52

 سناد و مداركا -* * * * * * 53

 سناد و مداركا -* * * * * * 54

 داركد و ماسنا -* * * * * * 57

58 * *  -ه سیره متون مربوط ب

 روایت 351نبوی 

 -تون م

 روایت351

-امعه و نمونه بر ج

 هم منطبق

 سناد ومداركا -*

59 -  تفاسیر

 دیگر

*  - رآن کریم)تفاسیر(ق - تفسیر

راهنما و 

 یر احتمالیغ -*

 ) قضاوتی(

 سناد و مداركا -*
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 نور

 سناد و مداركا -* * * * * * 60

61  -  تفاسیر

 دیگر

*  - رآن کریم)تفاسیر(ق -فسیر ت

راهنما و 

 نور

 یر احتمالیغ -*

 ) قضاوتی(

 سناد و مداركا -*

62 * *  - ز تمام ادو هزار متن

ها، احکام و بیانات، نامه

های حضرت امام فرمان

 ای خامنه

 - مام ت

 شمار

-امعه و نمونه بر ج

 هم منطبق

-های برداری کتابفیش

تخصصی، مقاالت  علمی و

 )محل اشکال(

64 * * * * * * 

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

   

 5 جدول ادامه 

له
قا

د م
ک

 

وجود 

 مدل

وجود  آزمون آماری

 فرضیه

 یا سوال 

ف
دا

اه
 

تعداد 

منابع 

 فارسی

تعداد 

منابع 

 التین

تعداد 

منابع 

 عربی

4 -0 14 10 * * * خلق 

5 -سوال * لقخ  34 13 0 

7 - سوال * خلق  51 9 0 

 -خلق -سوال توصیفی  22 7 0 

11 * -ای دو جمله *  21 12 0 

12 * * *  17 2 0 

16 - خلق * *  34 19 0 

17 - خلق * *  28 21 0 

18 * * *  31 9 0 

19  - فرضیه، سوال * خلق  21 10 6 

20 

* 

-t ،تک متغیرهt2  ،هتلینگ

t همبسته، تحلیل واریانس چند متغیره

  LSD مانوا و آزمون

  16 15 0 سوال

21 * * *  17 0 0 

22 
 - خلق 

- آزمونtمیانگین وزنی،انحراف ، 

 معیار

  19 0 0 سوال
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24  - خلق * *  41 8 0 

26 

 - خلق 

-آمارتوصیفی-

عادالت م-پیرسونهمبستگیآزمون

 ساختاری

  20 8 0 فرضیه 

27  - سوال * خلق  25 7 0 

28  - خلق -زمونآ -توصیفیt سوال  12 20 0 

29 * -وصیفیت -هنگی کندالضریب هما *  10 40 0 

30  - خلق -آمار توصیفی *  20 16 0 

31  - خلق * *  20 9 0 

34 
 - خلق 

-همبستگی پیرسون، آزمون آزمون

 ساختاری فریدمن، معادالت

  16 10 0 ضیه فر

35  - سوال * خلق  12 2 0 

38  - سوال * خلق  37 27 0 

39  - فرضیه، سوال * خلق  14 5 3 

40  - سوال * خلق  5 20 0 

41  - خلق * *  14 7 0 

42  - سوال * خلق  31 0 0 

44  - خلق -سوال آمار توصیفی  13 10 0 

45  - سوال * خلق  37 1 0 

47 * * * * 22 25 21 

48 
 بسط 

-ریب همبستگی اسپیرمن و ض

 نمودار پراکنش)وجود ندارد(

  38 10 0 فرضیه 

49 
 بسط 

- ریب همبستگی پیرسون ض- 

 معادالت ساختاری

  20 18 0 فرضیه 

  37 8 0 سوال * * 50

  30 0 0 سوال * * 52

  29 0 0 سوال * * 53

54 - خلق -سوال فیآمار توصی  57 48 0 

57 - خلق * *  15 4 0 

58 - سوال * خلق  26 4 0 

  34 16 0 سوال * * 59
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60  - سوال * خلق  43 20 0 

  33 20 0 سوال * * 61

  12 13 0 سوال * * 62

64  -بسط * *  35 1 0 

 

 ها،لهمقادرصد(  53مورد) 23در خصوص رویکرد تحقیق )کمی، کیفی و آمیخته(، 
کرد آنها روی ،مربوطه هایلهقاماند. با مطالعه رویکرد خود را در مقاله مشخص نکرده

اند و درصد از رویکرد کیفی استفاده کرده 67های بررسی شده،در مقالهد. شمشخص 
-(. با توجه به اینکه از جمله مهم6اند )جدولگرفته درصد نیز از رویکرد کمی بهره 21

هایی توان گفت مقالهها از لحاظ رویکرد آنهاست، بنابراین، میژوهشبندی پترین دسته
 تواند مبناییاند دارای درصد بسیار باالیی هستند که میکه با رویکرد کیفی نگارش شده

 شود.  های بعدی نیز در نظر گرفتهبرای بررسی
 

 ها. رویکرد تحقیق مقاله6جدول 

رویکرد 

 تحقبق

 میختهآ کیفی کمی وجود عدم وجود

 5 29 9 20 23 تعداد

 12 67 21 47 53 درصد

 

-نیا ق،یتحق یشناسروش بخش لحاظ از توانی، م5 جدول یبندجمع و یبررس با
 قیتحق یشناسبخش روش مربوطه، یها( پژوهشدرصد 84)شتریبد که کربحث  گونه
 دمور شدهیاد  یهادر مقاله قیتحق یشناسکه روش دهدمیموضوع نشان  نیاند. اداشته
-مالحظه می بخش، نیا فاقد یهامقاله شتریب یبا بررس نیهمچن .است گرفته قرار توجه

 . انداستفاده کرده یفیک کردیرو از هاشود که این مقاله
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 منابع اسالمی مورد استفاده 

 هایپژوهششود، استفاده از طورکه مالحظه میها همانخصوص منابع پژوهش در
 .(3 )نمودار را به خود اختصاص داده استدرصد(  42و درصد)اد یشترین تعدبدیگر 

ها ابع مقالهدرصد از من 23عنوان منبع اصلی مسلمانان فقط در صورتی که قرآن کریم به
نبع عنوان مهایی که قرآن کریم را بهرا تشکیل داده است. در این بین تمام پژوهش

 اند.ردهباند از رویکرد کیفی بهره تحقیق در نظر گرفته

 
 های مدیریت اسالمی. منابع پژوهش 3نمودار

 

 هامقاله روش و نوع تحقیق

شناسی تحقیق مورد( روش 18درصد) 42ها، با توجه به بررسی روش تحقیق پژوهش
ورد م 17اد، تعد نداشتند و یا روش تحقیق مورد اشاره در مقاله، اشتباه بوده است. از این

ستفاده ویکرد آمیخته ایکردکیفی بوده و فقط یک مورد از رهایی با رومربوط به مقاله
درصد از آنها نوع  44ها، اند. همچنین با توجه به بررسی نوع تحقیق پژوهشکرده

خصوص  این تحقیق نداشته و یا نوع تحقیق اشاره شده در مقاله، اشتباه بوده است. در
های با الهقیه مربوط به مقنیز فقط یک مقاله با رویکرد آمیخته بدون نوع تحقیق و ب

وع ها روش و ندر اینجا بیان این مطلب ضروری است که برخی مقاله رویکرد کیفی بوده است.

های شناسی تحقیق مقالههای عمده در روشاند. این یکی از اشکالتحقیق را به درستی از هم تمیز نداده

 شده است.بررسی

، دی که روش تحقیق صحیح داشتندمور 25با توجه به اهمیت بخش روش تحقیق، 
های لهدر نمودار ذیل ارائه شده است. روش تحلیل محتوا، بیشترین روش تحقیق مقا

 بنیاد قرار دارند.یمایشی و دادهپ-شده است. بعد از آن روش توصیفیبررسی

۲۳

۱۲
۱۶

۷

۴۲

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

-قران کریمقران کریم

روایات

نهج-قران کریمنهج البالغه

البالغه

تحقیق های  

دیگر

تعداد

درصد
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 های مدیریت اسالمی با روش تحقیق صحیح . مقاله4نمودار 

 

 هاروایی و پایایی پژوهش

صوص خدر  آنهادرصد  70که بیش از  دهدمی نشان ها،ی روایی و پایایی پژوهشبررس
اند. بوده مورد(2) و یا دارای اشکال مورد( 29) یا این بخش را نداشته ،روایی تحقیق
ق در خصوص پایایی تحقیایی، رویکرد کیفی داشتند. های بدون بخش روتمامی مقاله

 شود که فقطحظه میبا بررسی بیشتر مال .اندبودهفاقد این بخش  هامقالهدرصد  79نیز 
 ه رویکردهایی که این بخش را نداشتند، دارای رویکرد ترکیبی بوده و بقییکی از مقاله

 ها ضعف شدید داشتند.کیفی داشتند. بنابراین، در این بخش نیز این مقاله
 

 جامعه و نمونه

درصد  60 شده است، مشخص 7طورکه در جدول همان در خصوص جامعه و نمونه
 63  یفی داشتند.ها رویکرد ککه این مقاله اندجامعه آماری را مشخص نکرده هامقاله

ها، روش درصد مقاله 79اند. همچنین را مشخص نکردهها نیز نمونه پژوهشدرصد از 
اند. در مورد نمونه آماری نیز فقط یک مقاله با رویکرد گیری را مشخص نکردهنمونه

، در اند. بنابراینها با رویکرد کیفی بودهنه آماری را مشخص نکرده و بقیه مقالهکمی نمو
 ها نقص زیادی دارند.این خصوص نیز این مقاله

  

۱۲
۸

۳۲

۸

۲۰

۸
۴۴۴

۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵

تعداد

درصد
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 های بررسی شده. جامعه و نمونه مقاله 7جدول

عدم  جامعه

 وجود

عدم  نمونه وجود

 وجود

روش  وجود

 گیرینمونه

عدم 

 وجود

 وجود

 9 34 تعداد 16 27 تعداد 17 26 تعداد

 21 79 درصد 37 63 درصد 40 60 درصد

 

 هاابزار تحقیق مقاله

نها آمورد از  20درصد( ابزار استفاده شده را مشخص نکرده و فقط  53مورد ) 23
های فاقد این بخش، رویکرد کیفی داشتند. با توجه به اند. تمامی پژوهشمشخص کرده

ز امورد  28استفاده شده در آنها،  قیقهای مربوطه در خصوص ابزار تحمرور مقاله
ه است. در مورد نیز اشتباه تعیین کرد 1مورد پرسشنامه و  14ها، اسناد و مدارک، مقاله

 ها بین روش تحقیق، نوعاین بخش نیز بیان این مطلب ضروری است که برخی مقاله
باه به جای ها را به اشتو این بخش تحقیق و ابزار تحقیق به خوبی تفکیک قائل نشده

 اند. بنابراین، در این خصوص نیز ضعف شدیدی وجود دارد. هم به کار برده
 

 هانوع مدل استفاده شده در مقاله

 ،درصد 90، از این تعداد .دهستندارای مدل  ها،مقالهدرصد  70در این خصوص نیز 
فقط  ز این میان. اانداند، یعنی برای اولین بار مدل را ایجاد کردهمدل از نوع خلق داشته

دارند.  مورد بقیه رویکرد کیفی 21ها رویکرد کمی یا آمیخته دارند و مورد از مقاله 6
، درصد نیز از نوع بسط است، یعنی مدل تحقیق دیگری را بررسی 10 مدل تحقیق

 اند. توسعه و آزمون کرده
 

 های آماری مورد استفادهآزمون

از  درصد 70های مدیریت اسالمی، هشهای آماری پژوبا عنایت به بررسی آزمون
درصد نیز دست کم دارای یک  30اند؛ استفاده نکردهگونه آزمون آماری هیچ از هامقاله

ها، این مورد کامالً قابل اند. با توجه به رویکرد کیفی بیشتر مقالهآزمون آماری بوده
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تفاده نشده یا های آماری اسهای کیفی از آزمونبینی است؛ چرا که در پژوهشپیش
اند، از هایی که آزمون آماری نداشتهشود. بنابراین، تمام پژوهشبسیار محدود استفاده می

 اند.رویکرد کیفی استفاده کرده
 

 قطعی یا اکتشافی بودن

فرضیه و  وجودعدم د یا وجوها، با بررسی پژوهش بودناکتشافی یا قطعیدر خصوص 
می اند. از این بین تماها فاقد فرضیه و سوال بودهلهدرصد از مقا 35ها، سوال در مقاله

 28اند. همچنین از تعداد های فاقد سوال و فرضیه دارای رویکرد کیفی بودهتحقیق
 5و فقط  وال بودهس( حاوی مورد23ها )مقاله بیشتر اند،موردی که این بخش را داشته

ته ها، این یافهکیفی بیشتر مقالدر این بخش نیز با توجه به رویکرد  .مورد فرضیه داشتند
 ود.زمینه مورد انتظار خواهد بنیز دارای پیش

 

 هدف تحقیق

رای ها دان نظر مقالهبنابراین، از ای .هدف تحقیق هستندها دارای درصد از مقاله 95
 قوت بودند.  

 

 ها تنوع و تعداد منابع مقاله

منبع عربی استفاده  30التین و منبع 508منبع فارسی،  1079های مورد بررسی از مقاله
ی از درصد( دارای منابع فارس 33ها )تر منابع فارسی بیشتر مقالهاند. با بررسی دقیقکرده

 اند. منبع فارسی بوده 20تا  10
 

 ها. وضعیت منابع فارسی مقاله 8جدول 

 40بیش از  40تا  30بین  30تا  20بین  20تا  10بین 10کمتر از  منابع فارسی

 5 12 13 14 1 دادتع

 12 28 30 33 2 درصد

ها نیز منبع عربی مقاله، منبع عربی داشت و بقیه مقاله 3مقاله فاقد منبع التین است. فقط  5

 نداشتند.
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه ،بحث

 1392، تا سالهای اخیرهای مدیریت اسالمی در سالپژوهشبا وجود افزایش 
یاز ناین واقعیت بیانگر  ست.این خصوص بسیار کم بوده ا های علمی پژوهشی درمقاله

های مختلف مدیریت اسالمی مدیریت جهت تبیین حوزه پژوهشگرانبه تالش بیشتر 
( 1392اعظمی )و ( 1388عابدی جعفری و ازگلی ) را نتایج تحقیق، این یافته است.

ردی و ریت راهبکه فقط دو مجله )اندیشه مدی دهدشان مین هابررسی د.کنتصدیق می
اند که البته این عنوان مقاله در این خصوص چاپ کرده 7بیش از  مدیریت اسالمی(

اند. بنابراین، تا اندازی این دو مجله به چاپ رسیدهها نیز در دو سال گذشته با راهمقاله
های علمی پژوهشی در حوزه مدیریت اسالمی بسیار نادر و ، چاپ مقاله1392سال 

 ه است. پراکنده بود
رین بیشت و نظریه طراحی وسازمان، نیها، مدیریت رفتار سازمامقاله از نظر موضوع

های عابدی جعفری و ازگلی است. این یافته با یافته درصد را به خود اختصاص داده
های های رفتار سازمانی مهم است؛ ولی موضوع( هماهنگ است. هر چند بحث1388)

می که خود باعث گسترش و سی تحقیق در مدیریت اسالشناتر مانند روشبسیار مهم
  توجهی پژوهشگران قرار گرفته است.جهش در این زمینه خواهد بود، مورد کم

درصد نیز از  21اند و درصد(، از رویکرد کیفی استفاده کرده 67ها )بیشتر مقاله
ه اینکه از جمله جه باند. با تواند و بقیه با رویکرد آمیخته بودهگرفته رویکرد کمی بهره

توان اساس رویکرد آنهاست، بنابراین، میبندی برها، طبقهبندی پژوهشترین دستهمهم
 کیفی درصد بسیار باالیی دارند.  های با رویکردگفت مقاله

است.  ها، مربوط به منابع دست دومبیشترین منابع اسالمی مورد استفاده در تحقیق
اند از هدر نظر گرفت عنوان منبع تحقیقکه قرآن کریم را بههایی در این بین تمام پژوهش

تر و اند. شاید استفاده از تحقیقات دیگران بسیار سادهرویکرد کیفی بهره برده
حتم تر از منابع اصلی اسالمی )قرآن کریم، حدیث، سیره و عقل( باشد؛ ولی بهحاشیهکم

ر بکرت وآورد؛ بسیار کارگشاتر نتایجی که تحقیق از منابع دست اول به دست خواهد 
بع دست منا جهت توسعه مدیریت اسالمی خواهد بود. بنابراین، استفاده از قرآن کریم و

 عنایت بیشتر قرار گیرد. های کیفی مورداول باید در پژوهش
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شناسی و درصد، روش 40ها، بیش ازبا توجه به بررسی روش و نوع تحقیق پژوهش
موارد  یشتربر این بخش، دچار اشکال بودند. از این تعداد، نوع تحقیق نداشتند و یا د

رین هایی با رویکردکیفی است. با بررسی بیشتر، تحلیل محتوا بیشتمربوط به مقاله
ها ها بوده، برای این روش نیز فرایند دقیقی در بیشتر مقالهشناسی تحقیق مقالهروش

دهنده شانشناسی مشخص و مدون، نتبیین نشده است. بنابراین، با توجه به اینکه روش
شود، چگونگی انجام پژوهش بوده و باعث افزایش اطمینان و اعتماد به پژوهش می

 بنابراین، این بخش نیاز به دقت بسیار بیشتری دارد. 
وجود یا ناقص(، در )عدم  ها در بخش روایی مشکل داشتهدرصد مقاله 70بیش از

ش های فاقد بخها فاقد این بخش بودند. بیشتر مقالهدرصد از مقاله 79بخش پایایی نیز، 
تماد و ی اعروایی یا پایایی دارای رویکرد کیفی بودند. از آنجایی که روایی به معنا

پذیری و پایایی به معنای اعتبار و ثبات است؛ بنابراین، در این خصوص، وثوق
د درص 67رویکرد های مدیریت اسالمی ضعف شدیدی دارند. با توجه به اینکه پژوهش

-شپژوه ها کیفی است و برخی بر این عقیده هستند که روایی و پایایی دراز پژوهش
 های کمی کاربرد دارد؛ ولی های کیفی جایگاه چندانی ندارد و فقط در پژوهش

از  ارزش بوده و مطلوبیت خود راپژوهش )کمی یا کیفی( بدون وجود دقت علمی بی
های مورد ه(. بنابراین، در این بخش نیز مقال1387مظفری، فرد و )داناییدهد دست می

 بررسی دچار ضعف شدیدی بودند و نیاز با دقت بسیار باالیی دارند.
های بوده و مقاله عه و نمونهجامهای مورد بررسی، فاقد درصد پژوهش 60بیش از 

صوص گیری ضعف داشتند. در این خدارای جامعه و نمونه نیز در تعیین روش نمونه
این  راین، درهای فاقد جامعه آماری یا نمونه دارای رویکرد کیفی بودند. بنابتمامی مقاله

 تر وجود دارد. بررسی دقیق وها نیاز به دقت نوع مقاله
های اند. تمامی پژوهشها، ابزار تحقیق را مشخص نکردهدرصد پژوهش 50بیش از 

 28ها مشخص شد رسی محتوای مقالهفاقد این بخش دارای رویکرد کیفی بودند. با بر
با توجه به اینکه بیشتر اند. عنوان ابزار استفاده کردهمورد از آنها، از اسناد و مدارک به

پژوهش )با توجه به پیشینه  از لحاظ ابزار بنابراین،از نوع کیفی بودند ها پژوهش
این نکته ها، صحیح بوده است. در خصوص ابزار پژوهش بیان تحقیق( مسیر پژوهش
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ها از هم تمیز داده ابزار و روش گردآوری داده هانیز الزم است که در برخی پژوهش
 اند.نشده و به اشتباه به جای هم استفاده شده

ل مدخلق  ،درصد 90 ،از این تعداد .دارای مدل بودند هاپژوهشدرصد از  70
های با الهمیان مق کیفی در. رویکرد اندداشتند، یعنی برای اولین بار مدل را ایجاد کرده

سعه خلق مدل، اکثریت را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه برای تو
لق خهایی برای نمایش روابط یا اصول است؛ بنابراین، مدیریت اسالمی نیاز به مدل

جلو در این حوزه دهنده حرکت رو به های جدید رویداد بسیار خوبی بوده و نشانمدل
 فقط خلق های خلق شده نیز، نباید از یاد برود؛ چرا کهبته آزمون و توسعه مدلاست. ال

 مدل بدون نقد آن باعث کاهش سرعت پیشرفت در مدیریت اسالمی خواهد شد.
ا توجه به ب؛ نداشتندگونه آزمون آماری هیچ ،بررسی شده هایمقاله درصد از 70

 67ها )؛ چرا که بیشتر پژوهشوجیه استشناسی، این مورد قابل تمبانی نظری روش
ا های کیفی اغلب به دنبال تعمیم تحلیل هستند تدرصد( از نوع کیفی بوده و روش

 ها نقطه قوت داشتند.تحلیل آماری. بنابراین، در این بخش مقاله
ای فاقد هند. از این میان تمامی پژوهشها فاقد فرضیه و سوال بوددرصد از مقاله 35

دون بها ای رویکرد کیفی بودند. اینکه بیش از یک سوم پژوهشسوال و فرضیه، دار
ا سوال ضیه یکننده است. فرفرضیه یا سوال بودند و رویکرد کیفی داشتند، بسیار نگران

ا بدهنده دغدغه اصلی یا فلسفه اصلی شروع تحقیق است. بنابراین، هر تحقیق نشان
های قاله. با توجه به بررسی متوجه به ماهیت خود باید دارای سوال یا فرضیه باشد

اند. این مورد با مورد، سوال پژوهشی را در مقاله مطرح کرده 23دارای این بخش، 
ها دارای هدف درصد از مقاله 95ست. اهای کیفی مورد تایید توجه به ماهیت پژوهش

 های مدیریتت پژوهشعنوان یکی از نقاط قوتواند بهبنابراین، این موضوع می بودند.
 اسالمی مد نظر قرار گیرد.

سی بیش ع فارها تمایل به استفاده از منابع فارسی داشتند )تعداد مناببیشتر پژوهش
ل ینکه منابع دست اوبرابر منابع عربی(. با توجه به ا 30از دو برابر منابع التین و بیش از 

 اول اسالم، عربی است و جهت توسعه مدیریت اسالمی، بهتر است که از منابع دست
ها و فتهه یااستفاده شود، بنابراین، در این بخش نیز نقطه ضعف وجود دارد. با توجه ب

 نتایج
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 ئهارا ذیل پیشنهادهای اسالمی، مدیریت حوزه در پژوهش و تحقیق افزایش جهت
 : شودمی

 های تخصصی مدیریت حوزه های علمی پژوهشی درافزایش تعداد مجله
 ؛اسالمی

 های های موجود به موضوعهای خاص مجلهارهاختصاص سهمیه و یا شم
 مدیریت اسالمی؛

 ای های با رویکرد اسالمی جهت ارتقاعطای امتیاز پژوهشی بیشتر به مقاله
 پایه علمی اساتید؛

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

 های انتخاب شده در ها و رسالهمهنااعطای نمره علمی تشویقی برای پایان
 حوزه مدیریت اسالمی؛

 دادن به پژوهشگران در هیرسانی متمرکز جهت آگاایجاد مرکز اطالع
 صوص مدیریت اسالمی؛خهای پژوهشی در خصوص فعالیت

 های مدیریت اسالمی در سطح ها و همایشها، نشستبرگزاری کنفرانس
 المللی.ملی و بین

 شناسی پژوهش موارد ذیل جود در زمینه روشجهت رفع اشکاالت مو
 شود:پیشنهاد می

 های علمی پژوهشی شناسی در مجلهایجاد وزن بیشتر برای بخش روش
 برای پذیرش مقاله؛

 ها برای شناسی مدیریت اسالمی در دانشگاهدر نظر گرفتن درس روش
 های مدیریت؛رشته

 ی؛سالمشناسی مدیریت اخصوص روش های تخصصی درایجاد مجله 

 شناسی تحقیق های تخصصی در مورد روشها و کنفرانسبرگزاری همایش
 در مدیریت اسالمی؛

 شناسی افزایش همکاری عالمان حوزوی و دانشگاهی برای توسعه روش
 در مدیریت اسالمی؛
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 های کیفی و آمیخته، جهت شناسی تحقیقتأکید بیشتر در جزئیات روش
 آشنایی بیشتر پژوهشگران؛

 های تولیدشده هایی که به توسعه یا آزمون مدلاپ به پژوهشاولویت چ
 پردازند؛در خصوص مدیریت اسالمی می

 

  



                        1396پاییز  /92ش /23س /شناسی علوم انسانیروش  40

 

 

 فهرست منابع

 قرآن کریم 

 هوممف از نظرانصاحب هایبرداشت و هاتعریف در جستاری»الف(،  1392اعظمی، امیر )

 ، 4اره، شم2، دوره مدیریت و اسالم تخصصی علمی فصلنامه دو، «اسالمی مدیریت

 .171- 155ص

چاپ  ،(راهکارها و هاآسیب ها،تطابق) اسالمی مدیریت هایپژوهشب(، 1392اعظمی، امیر )

 اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 شده انجام هایپژوهش شناسیآسیب در کننده تعیین عوامل شناسایی(، 1389)امیر  اعظمی،
 از استفاده با هاآسیب رفع جهت الزم ایکاره راه ارائه و اسالمی مدیریت حوزه پیرامون
 دانشکده ارشد، سیکارشنا نامه پایان ،انسانی منابع بر تاکید با AHP-QFD رویکرد

 .تهران دانشگاه مدیریت

 .دانشگاهی جهاد انتشارات: تهران ،اسالمی مدیریت ،(1393) اکبر سیدعلی افجه،

رای انجام رائه مدلی با»(، 1393رپور )و محمود جعف پورفرنقیاهلل ؛ ولیاکبرسیدعلی، افجه

ر یعی دمورد مطالعه: عدالت توز) میهای بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسالپژوهش

 .62سال هفدهم، شماره ،بسیج راهبردی مطالعات فصلنامه، «(سازمان

، 19/5/1390، دانشجویان معج در انقالب رهبر بیانات(، 1390ای، سید علی )امام خامنه

 www.leader.irفته از سایت برگر

 اندرکاران دست و مسئوالن از یجمع با دیدار در بیانات(، 1391ای، سید علی )امام خامنه
 www.leader.ir، برگرفته از سایت 1/12/1391،عمار فیلم مردمی جشنواره

م، ، چاپ دورویکردها: اسالمی مدیریت(، 1393نقلی و حسن عابدی جعفری )امیری، علی

 سمت.تهران: 

 بنی ومق رهبری الگوی تبیین»(، 1392الهدی و محمدرضا کاظمی نجف آبادی )باقری، مصباح

ل ، ساراهبردی مدیریت اندیشه، «قرآنی پژوهشی ؛(ع) موسی حضرت دست به اسرائیل

 .188-157(، ص14هفتم )

، «لتداوم مدیریت و اسالمی مدیریت در ارزشیابی تطبیقی مطالعه»(، 1381بهارستان، جلیل )

 .36، دوره هجدهم، ششیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله
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ای تحلیل، روشی برای گردآوری، روش پژوهش فرایند چرخه»(، 1388زاده، جعفر )ترک

 صلنامهف، «های کیفی پربعد در مسیر توسعه دانش مدیریت اسالمیتحلیل و استنتاج از داده
 .142-123، ص61، شماره15، سال انسانی علوم شناسی روش

شرکت  ، چاپ دوازدهم، تهران:اسالمی مدیریت بر نگرشی(، 1393تقوی دامغانی، سیدرضا )

 چاپ و نشر بین الملل.

، چاپ هفدهم، تهران: انسانی علوم در تحقیق روش بر ایمقدمه(، 1391نیا، محمدرضا )حافظ

 سمت.

 بر تحلیلی»(، 1393آبادی و مرتضی علیزاده )حسینی قصر، صغری؛ حسن رضا زین

 هایویژگی و یکارآفرین زمینه در شده انجام هایپژوهش هاییافته و شناسیروش

 .4، شماره18دوره ، ایران در مدیریت هایپژوهش، «کارآفرینان

 ، چاپ پنجم، تهران: بازتاب.مدیریت تحقیق روش(، 1389خاکی، غالمرضا )

 درباره پژوهشی»(، 1390لهام حیدری)خواستار، حمزه؛ رحمان غفاری؛ علی اصغر پورعزت و ا

مطالعه  روش: مورد و موضوع حیث از  دولتی مدیریت ارشد کارشناسی هاینامهپایان

 .21، شماره6، سال ایران مدیریت علوم فصلنامه، «دانشگاه تهران

 فهومم بازپردازی»(، 1389) کیپورفر و اصغر مشبدانایی فرد، حسن؛ میثم لطیفی؛ اصغر نقی

 .3، شماره14، دوره انسانی علوم مدرس، «قرآنی رویکردی کارکنان انضباط

 در یفیک پژوهش شناسیروش(، 1390دانایی فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی و عادل آذر )
 تهران: صفار.، جامع رویکردی: مدیریت

های کیفی ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش»(، 1387فرد، حسن و زینب مظفری )دانایی

(، 1، سال اول)مدیریت هایپژوهش، «املی بر استراتژی ممیزی پژوهشیمدیریت: ت

 .162-131ص

تهران:  ، چـاپ دوم،آن الگوهـای و اسالمی مدیریت مبانی و اصول(، 1386روشنی، سـکینه )

 .مهربان نشر

ای مفقوده تحقیق آمیخته حلقه»(، 1394کیا و حسن احمدی )زاهد بابالن، عادل؛ مهدی معینی

 دبیلی تکمیلی آسیب شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردر تحصیال

 .167-149، ص83، شماره 21، سالانسانی علوم شناسیروش، «)پژوهش آمیخته(
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سرلک، محمد علی؛ سیدرضا سید جوادین؛ علی نجاتبخش اصفهانی و سیدمهدی 

ویکرد ری ایران )با شناسایی ابعاد سازمان معنویت گرا در آموزش عال»(، 1391ویسه)

 (.3سال دوم، ) ،اسالمی دانشگاه در فرهنگ، «اسالمی(

شناسی پژوهش کمی و کیفی در مقایسه روش»(،  1389عابدی، احمد و علیرضا شواخی )

 (.54، سال نوزدهم، )راهبرد، «علوم رفتاری
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