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  1فریناز صناعی ، نادر شیخ االسالمی کندلوسی

  10/06/97تاریخ پذیرش :                      24/05/97تاریخ دریافت :
  

 چکیده 
اولیه در منابع اسالم، وجود گزاره هاي مهم، حساس و تصمیم سازي را در زمینه هاي مختلف زندگی بررسی هاي 

فردي و جمعی نشان می دهد و به نظر می رسد که دین اسالم براي موضوعات مختلف در زندگی انسان ها برنامه و 
ر تعامل هستند و هر یک از گزاره ارائه کرده است و این مدل ها به صورت شبکه واحد با یکدیگر د هاي خاصیمدل

هاي دین جایگاه خاصی در شبکه و سیستم طراحی شده دارند که فقط در صورت قرار گرفتن در موقعیت واقعی خود، 
براي دستیابی به موقعیت و خصوصیت هر یک از گزاره هاي دین در سیستم هاي   .اثر مورد نظر را تولید می کنند

ي پیشنهادي دین نیاز به دید سیستمی و عبور از ذهنیت جزئی و توصیه اي بودن حیاتی زندگی و کشف سیستم ها
در جهان معاصر سازمانها رکن اصلی  .آن ها است نگرش سیستمیگزاره هاي دین و دستیابی به ذهنیت برنامه ساز و 

افزون سازمانها و جوامع اند. شرایط مختلف زمانی و مکانی و نیازهاي گوناگون انسانها باعث ظهور و گسترش روز
تاثیر گذارند. بدیهی است سازمانها هنگامی  موسسات مختلف شدند. این سازمانها تقریبا در تمام شئون زندگی انسان

می توانند در به انجام رساندن ماموریتها و رسیدن به اهداف خود موفق شوند که از مدیریتی توانمند و کار آمد 
رین عامل تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان است و نقشی بسیار مهم و برخوردار باشند؛ زیرا مدیریت مهم ت

نگرش  باتفکّر اسالمی نقش هدف این پژوهش بررسی  .حیاتی در رشد و بالندگی و پیشرفت سازمان بر عهده دارد
امبر(ص) گرفتن از قرآن کریم، سنت پیالهام اسالمی با بررسی ها نشان میدهدکه نگرش سیستمی در مدیریت است. 

به ارتباط بین امور و پدیده ها توجه می  تعاملیبوده و به صورت  فرا ذهنیو  معنويو سیرة معصومین(ع) در مدیریت 
یکی از کارآمد ترین نگرشها در زمینه مدیریت سازمان ها 	به عنوان  را  سیستمی تفکرمی تواند  نگرشنماید. این 
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   . مقدمه1

وبه این ترتیب وبا  . بارز تمدن بشري است نها یکی از خصیصه هايآظهورسازمانهاي اجتماعی وگسترش روزافزون 
این سازمانها  توسعه ویژگیها و نیازهاي خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و

 است هر سازمان اجتماعی براي نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند شود .بدیهیافزوده می 

دانش بشر به طور عمده بر مبناي عقل جزءنگر شکل گرفته است و همین مساله  در عصر حاضر . نوعی مدیریت است
تواند راه جدیدي قدرت درك بسیاري از مسائل را از او سلب کرده است. در این شرایط است که تفکر سیستمی می

  .پیش روي ما بگشاید
نبه هاي تجزیه اي و تحلیلی سیستمی چارچوب و روش و قانون و منطقی براي شناخت یک مسئله است که ج نگرش

و جنبه هاي ترکیبی آن مسئله را در برمی گیرد. دانشمندان علوم مختلف در طول تاریخ به تفکرسیستمی توجه کرده 
اند و لذا این تفکر به همه رشته هاي علمی تعلق دارد و خود به یک فرارشته تبدیل شده است. تفکر سیستمی نوعی 

فرهنگی ،هاي اجتماعیشناسی مؤثري را براي سیستمهاي آن است. این شیوه تفکر، روشنگاه به جهان هستی و پدیده
سیستمی، صرفاٌ به اجزاء و جزئیات یک سیستم نگاه  نگرشدهد. در در محیط آکنده از آشفتگی و پیچیدگی ارائه می

سیستمی، در قالب رش نگشودکنش اجزاء و محیط بررسی میشود بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز برهمنمی
  .شوداین ترتیب از سطح به عمق و از جزء به کل گذر میشود و بهکلیت و تمامیت سیستم دیده می

آنچه انسان را از سایر موجودات متمایز می کند،توانایی تعقل ،تفکر،انتخاب و اختیار اوست.آنچه زندگی انسان را 
ست.طرز  تفکر می تواند تمامی زندگی انسان را تحت تاثیر دستخوش تغییر وتحول قرارداده همین قابلیتهاي او

قراردهد ویکی از این عوامل تاثیرگذاربر فرآیند مدیریت باشد.در عصر حاضر نگرش سیستمی یکی از کارآمدترین 
  نگرش هاي حاکم بر اداره امور است.

ریتی خاص فرهنگ حاکم بر جامعه با توجه به مطالب فوق الذکربه این جمع بندي میرسیم که هر سبکی با تفکر مدی
باید کارساز باشد .فلذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی در راستاي 
بومی سازي علوم انسانی از جمله مدیریت که سرشاخه آن ،به عنوان رشته تاثیرگذار در عرصه هاي مختلف تحقیق و 

  ضروري به نظر میرسد. سیستمی در مدیریت رویکردمی به تفکّر اسالتوسعه ،بررسی 
 . بحث2

  تفکر سیستمی و مدیریت. 2,1
کسانی که روش تفکر سیستمی را انتخاب می کنند ملزم به مشاهده مبتنی بر درك هستند و بدیهی است که این 

  .کار مستلزم تالش و کوشش بیشتري است
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آنالیز سیستم یک نگرش جامع به مسئله یا مشکل است. تحلیل سیستم یکی ها یا ها یا تحلیل سامانهتحلیل سیستم
کنند تر تقسیم میها، ابتدا آن را به اجزاء کوچکمنظور شناسایی پدیدهاز ابعاد دوگانه نگرش سیستمی است و در آن به

 د.کننو پس از بررسی، تجزیه و تحلیل و رفع مشکل هر یک از اجزاء، مشکل سیستم کل را حل می

تفکر سیستمی، فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی به درك کامل و جامع یک 
موضوع در محیط پیرامون خویش است. این نوع تفکر درصدد فهم کل (سیستم) و اجزاي آن، روابط بین اجزاء و کل 

 .و روابط بین کل با محیط آن است

ظام فکري ما دارد، کسی که داراي تفکر سیستمی است، با موضوعات نیز برخورد از آنجا که رفتار ما ریشه در ن
دهنده موضوع و پیوندهاي موجود میان این کند و در رفتارهاي خود به دنبال تشخیص عناصر تشکیلسیستمی می

اي موضوع اي از ویژگیهکند تنها در جستجوي، مجموعهگردد. به این ترتیب فردي که سیستمی فکر میعناصر می
  ).1مند نگاه کند(کند به مسائل به صورت جامع و نظامگردد؛ بلکه تفکر سیستمی به او کمک مینمی

اساس روش سیستمی مفهوم سیستم است.یعنی در این روش همه چیز را باید به صورت یک سیستم و یک کل در 
خارجی آن کل، در مورد آن اقدام و تصمیم  نظر گرفت نه جزء و با مدنظر قراردادن همه قسمت ها و تعامالت داخلی و

گیري نمود، نه فارغ از محیط. سیستم یعنی مجموعه اي متشکل از عوامل گوناگون که روي یکدیگر به صورت 
ارگانیکی اثر می گذارد و براي به انجام رساندن کار و یا دست یافتن به هدف خاصی سازمان یافته اندتفکر سیستمی 

ت حل مسئله تعریف شده است که مسئله را به عنوان جزئی از یک مجموعه یا سیستم می به عنوان رویکردي جه
  داند نه به عنوان یک نتیجه یا اتفاقی که ممکن است به عواقب ناخواسته منجر شود

ه عنوان واقعیتی و محیط زندگی انسان ها را ب 	در رویکرد کل نگر و تفکر سیستمی مدیران اجرایی باید پدیده ها
اي از رشد و تحول خود، از هر کدام از ه در هر دورهقلمداد کنند ک 	شناختیجغرافیایی، اقتصادي، سیاسی و جامعه

در برنامه ریزي ها و برنامه هاي  .عوامل مذکور تأثیر می پذیرند و همچنین بر هر کدام از آنها تأثیر خواهند گذاشت
به عنوان  	است که باید محیط زندگی انسان و عناصر مرتبط با آنن معنا داشتن نگاه و تفکر سیستمی به ای 	اجرایی

یعنی مجموعه اي که در کلیت   .در نظر گرفته شود 	اي از اجزاي بهم پیوسته و داراي تعامل پویا با یکدیگر مجموعه
ن حرکت هر جزء و هر بخش کارکردهاي خاص خود را ایفا و در ای 	خود، به سوي هدفی خاص در حرکت است

  .کندیم
در تفکر سیستمی ابتدا سیستم بزرگتري را که پدیده مورد نظر جزئی از آن است شناسایی می کنیم و سپس رفتار 
کل مجموعه را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت رفتار پدیده مورد نظر در مفهوم نقش یا کارکرد آن در قالب 

   .سیستم بزرگتر معنی پیدا می کند
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  :که حائز سه شرط است)3(اي از دو یا چند جزء است تفکر سیستمی بر این پایه استوار است که سیستم، مجموعه

   .رفتار هر جزء به رفتار هر کل بستگی دارد-1
   .استهم وابسته رفتار اجزاء و تاثیر آنها بر کل، به-2
   ).4(چکدام از آنها مستقل نیستارند و تاثیر هیهاي فرعی بر رفتار کل تاثیر دهر یک از گروه-3

هیچکدام از اجزاء  .توان آن را به اجزاء مستقل از هم تفکیک کردبنابراین سیستم، مجموعه عناصري است که نمی
هاي حیاتی هاي دین در سیستمانسان، انسان نیست، فقط براي دستیابی به موقعیت و خصوصیت هر یک از گزاره

هاي اي بودن گزارهپیشنهادي دین نیاز به دید سیستمی و عبور از ذهنیت جزئی و توصیههاي زندگی و کشف سیستم
  .ها استساز و استراتژیک بودن آندین و دستیابی به ذهنیت برنامه

سازي این بحث، نگرشی از بیرون به دین به هدف دستیابی به شبکه کالنِ دین و ارائه تصویري سیستمی از دین و شفاف
  .سازي و تدوین استراتژي جوانب مختلف زندگی استعرصه تصمیم نقش آن در

هاي پیچیده  در سیستم 	و طرحیگویاي این واقعیت است که توفیق در هر برنامه  	نگاه یکپارچه و تفکر سیستمی
همکاري  د سیاسی، اقتصادي، جغرافیایی، اجتماعی و... هستند؛ تنها از طریقنظیر محیط زندگی انسان ها که داراي ابعا

ز زمان باید نیازهاي آتی زیر سیستم ها هر مرحله ا 	ها ممکن است و در ها و فرا سیستممتقابل میان زیر سیستم 
  .مورد توجه قرار گیرد

نگري در درون خود نیازمند تفکر سیستمی هستند، به دلیل اینکه تفکر سیستمی به سازمانهاي ما براي تقویت جامع
ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهند و تنها به مشاهده وقایع کند تا مدیران کمک می

).تفکر سیستمی 5این نوع تفکر به فرد کمک میکندتا به مسائل به صورت جامع و نظام مند نگاه کند( .اکتفا نکنند
خرده سیستم هایی که تامین کننده مشکل محدودیت نگرش به وظایف را مرتفع کرده واو رامجاب میکندتا سایر 

که تفکر رغم اینعلی ورودي هایا استفاده کننده ازخروجی هاي سازمان تحت مدیریت اوهستند را شناسایی کند.
این مساله چند دلیل  .سیستمی داراي مزایاي متعددي است، اما در بسیاري موارد، افراد نسبت به آن تمایلی ندارند

دهند که در ساختارهاي ها به صورت طبیعی تمایلی به ساختارشکنی ندارند و بیشتر ترجیح مینخست اینکه انسان :دارد
در تفکر  .که جوهره اصلی تفکر سیستمی توجه به روابط و تعامالت استدوم این .شان باقی بمانندذهنی گذشته

رت دارد. بدین معنا که از طریق سیستمی استفاده از فکر و ذهن بیش از به کارگیري چشم به عنوان ابزار دیدن، ضرو
که با ذهن و نگاه کردن، قدرت مشاهده و درك روابط شود، در حالیچشم و دیدن، تنها یک شیء یا ماده مالحظه می

کنند، ملزم به مشاهده مبتنی بر درك انتخاب می اشود، بنابراین کسانی که روش تفکر سیستمی رپذیر میامکان
باتوجه به گذشت شش دهه از حیات ).2کار مستلزم تالش و کوشش بیشتري است( هستند و بدیهی است که این
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 سازي و اعتالي این تفکر اثربخشکاربردي جاي آن دارد که زمینه بالنده–تفکر سیستمی به عنوان رویکردي نظري
 .در اداره جامعه و سازمان موردعنایت بیشتر مدیران و تصمیم سازان قرار گیرد

  مبانی تفکر سیستمی .2,1,1
تفکر توحیدي (جهانبینی توحیدي) که مسلمانان از گذشته به آن اعتقاد داشتند و شامل برهان نظم و برهان علیت 

 می شد ، دقیقا همین معناي تفکر سیستمی در علم مدیریت را دارد. مبانی تفکر سیستمی عبارتند از:

جزا در تعامل با یکدیگر دیده می شوند و اگر در یک زیرسیستم تصور ارگانیک:  به این معنا که در یک سیستم ا -1
مشکلی به وجود آید ، بر روي کل سیستم اثر گذار است و همچنین سیستم ها به صورت یک ارگانیسم زنده مدنظر 

  .قرار می گیرند
  .کل نگري: به این معنا که به سیستم ها به صورت یک کل نگاه کردن -2
ا که براي شناخت کامل و جامع ، پدیده ها در ابعاد کوچک و ملموس به تصویر کشیده می مدلسازي: به این معن -3

  شوند.
بهبود شناخت: به این معنا که با تفکر سیستمی می توان به باالترین درجه شناخت که همان معرفت به پدیده  -4

 .متحول می گردد هاست دست یافت. با تفکر سیستمی جهان بینی ما نسبت به شناخت سنتی و تک بعدي

 ویژگی هاي تفکر سیستمی . 2,1,2

کمک به مدیر در برخورد با یک مسئله و تقسیم آن به مسائل کوچک تر براي حل مسائل در محدوده ي کوچک  -1
 حل ها براي حل مسئله اصلی -تر و استفاده از یک قالب کلی راه 

  .در نگرش سیستمی داشتن اهداف مناسب یک ضرورت است -2

  .در نگرش سیستمی بر همکاري عناصر سیستم با یکدیگر و نیز تعامل این عناصر تأکید شده است -3

   .بین سازمان و محیط تعامل وجود دارد-4
   .در نگرش سیستمی بر اطالعات بازخور توجه زیاد شده است -5

 اصول تفکر سیستمی. 2,1,3

شود که دهد. این تغییر نگرش و زاویه دید باعث میمیتفکر سیستمی، نگرش انسان را نسبت به موضوعات تغییر 
تفکر سیستمی یعنی دیدن موضوعات در قالب یک سیستم. به طور خالصه  .تري را به دست آوریمنتایج متفاوت

آورند و کل بدون هر جزء شود که با تعامل یکدیگر یک کل را بوجود میسیستم به مجموعه اي از جزءهایی گفته می
  ).7( باشدهر سیستم شامل ورودي، خروجی، پردازش و بازخورد می ناقص است.
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 تفکر ترکیبی. 2,1,3,1

آید نه از فعالیت جداگانه آنها. طبق تفکر سیستمی، ویژگیهاي مهم یک سیستم از تعامل بین اجزاء آن بوجود می
بنابراین سیستم، یک کل است که کنیم، ویژگیهاي مهم خود را از دست میدهد. بنابراین وقتی سیستم را تجزیه می

با تحلیل قابل درك نیست. با توجه به نکته فوق، روشی غیر از تحلیل براي درك رفتار و ویژگیهاي سیستم ضروري 
نقص فوق را جبران نموده و براي تفکر سیستمی، یک موضوع کلیدي است. در واقع، تحلیل و ترکیب،  است. ترکیب

  ).6مکمل هم هستند(
 گام تفکر ترکیبی. 2,1,3,2

خواهید موضوعی را بررسی کنید، ابتدا سیستم کلی که دربرگیرنده موضوع فوق است، را مشخص نمایید. وقتی می -
 را شناسایی کنید که موضوع فوق، بخشی از آن است.  به عبارت دیگر، یک کلیت

 . هاي سیستم کلی را بررسی نماییدرفتار و ویژگی -

 ).8آن در سیستم کلی توضیح دهید( وضوع مورد مطالعه را با توجه به نقشهایا کارکردهايهاي مرفتار یا ویژگی -

خواهیم بررسی شود که ترکیب قبل از تحلیل انجام گیرد. در تفکر تحلیلی، چیزي که میدر تفکر سیستمی، توصیه می
یم، بعنوان یک جزء از کلی که خواهیم بررسی کنولی در ترکیب، چیزي که می .شودکنیم، بعنوان یک کل تجزیه می

 .دهداولی، حوزه مورد توجه محقق را تقلیل و دومی آنرا گسترش می .گرددآنرا دربرگرفته، بررسی می

کنند. ترکیب برکارکرد متمرکز کند سیستمها چگونه کار میشود. تعیین میتحلیل روي ساختار موضوع متمرکز می
ا افزایش می دهد (درك از کل به جزء جریان دارد و ر ی کند و ترکیب، دركایجاد م شود. بنابراین تحلیل، دانشمی

 .کندتحلیل به درون چیزها می نگرد ولی ترکیب از بیرون به آنها نگاه می ).دانش از جزء به کل

ن، یابد. در عصر ماشیدر تفکر سیستمی اعتقاد بر این است که با بسط سیستم مورد بررسی، درك ما از آن افزایش می
شد. ولی تفکر سیستمی، عالوه برآن، به تعامل سیستم با محیط نیز توجه به تعامل بین اجزاء درون سیستم توجه می

 ).9بین اجزاء سیستم توجه می نماید( دارد و نیز به تعامل کارکردي

نکته است که تفکر مکانیکی به مواد تشکیل دهنده سیستم توجه دارد. ولی در روش سیستمها، توجه بیشتر به این 
کند تا اینکه از چه ساخته شده است. یعنی ابتدا مأموریت و چگونگی ارتباط و کنترل سیستم و ضوابط سیستم چه می

 ).10کند. (رفتاري آنرا شناسایی می

  در مدیریت موانع تفکر سیستمی. 2,1,4 
مشاهده اجزاءو پدیده ها اکتفا  تفکر سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی است از چشم اندازي وسیع تر،که تنها به

. با این که فوائد  نمی کند و درصددتشخیص علل والگوهاست.امروزه تفکر سیستمی ،تفکري جامع و فرارشته اي است
کار بستن تفکر سیستمی با موانعی روبروست. ریشه این موانع تفکر سیستمی بر کسی پوشیده نیست، اما در عمل، به

 .ها جستجو کردو رفتار انسان و عوامل را باید در نگرش
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 نگريجزء. 2,1,4,1

هایی از علوم ضروري در حوزه .نگري استتفکر سیستمی مبتنی بر کل .گیردنگري قرار مینگري در مقابل کلجزء
 .بردنیز باشد. نکته در این است که تکیه صرف بر جزءنگري، امکان فهم الگوهاي حاکم بر پدیده و سیستم را از بین می

اي ها به صورت جزیرهشود تا افراد و گروهها نیز وضعیت چنین است. پرداختن به اجزاء و واحدها باعث میدر سازمان
فکر و عمل کنند و این کار گرچه ممکن است بهبود عملکرد برخی واحدها را نشان دهد اما به عملکرد کلی سازمان 

نگر آن است که وقتی به یک مسئله نگاه از مضرات تفکر جزء .اشدنگري همراه بجزءنگري باید با کل ).8(زندلطمه می
که به تعبیر راسل ایکاف: را در همان محل جستجو کند، در حالیحلرود که بهترین راهسوئی میکنیم ذهن بهمی

نوان نمونه، هاي گوناگون مورد بررسی قرار داد. به عها را باید بدون در نظر گرفتن مکان بروز آنها از جنبهمسئله
 ).6بهترین راه حل یک مسئله تولیدي در سازمان ممکن است از طریق یک تغییر در بازاریابی، یا به عکس، باشد(

 تمرکز بر وقایع.2,1,4,2

کنیم. دانیم و براي هر اتفاق نیز یک دلیل روشن ارائه میاي از رخدادها و وقایع میما زندگی را به صورت مجموعه
سازد. عادت ایع، ما را از یافتن الگوي تغییرات درازمدت که در پشت رخدادها نهفته است محروم میتمرکز بر روي وق

شود که انسان از درك تغییرات تدریجی عاجز بماند، در حالی که روند تمرکز بر وقایع و بویژه وقایع ناگهانی باعث می
بر وقایع، از موانع توجه به تفکر سیستمی و  تمرکز .هاي مختلف، تدریج و تکامل استحرکت نظام هستی در ساحت

شود اما انسان را از دریافتن الگوي تغییرات درازمدت که در این مسئله منجر به توضیح واقعه می .توسعه آن است
افتد. تمرکز بر شبه اتفاق نمیدارد، در حالی که تحول، چه مثبت و چه منفی، یکپشت اتفاق مزبور وجود دارد بازمی

بنابراین  .زندها و جامعه دامن مینگري و ظاهربینی را در افراد و سازمانظاهر ناگهانی، سطحیهاي منفرد و بهرخداد
گوئیم، یا اجزائی را سخن می» بعد«در مقابل  «اکنون«یا از » آنجا«و » اینجا«گیریم که از در حالت خاصی قرار می

کنیم. یک نتیجه جدي یاد می» اتفاق«یا » رخداد«نها به عنوان کنیم که از آاز جریان زندگی به اختیار گزینش می
پایان انسانی این سوء تفاهم، مشکالت و فجایع بی .این فرآیند ذهنی، ایجاد درك اشتباه از روابط علت و معلولی است

 آوردرا به بار می
 فرافکنی. 2,1,4,3

آموزد تفکر سیستمی به ما می .شرایط محیطی استنگري و سرزنش کردن یکی از موانع تفکر سیستمی نوعی منفی
باید دانست که تمامی اسباب و علل مسائل  .که چیزي در بیرون از سیستم که مسبب بروز مشکالت باشد وجود ندارد

چه در سازمان و چه در اجتماع، اگر هر کس خود را فقط  .رودشمار میدر درون سیستم نهفته است و جزئی از آن به
  ).11در شغل یا موقعیت خود معنا کند آنگاه قادر به درك اثر اعمال خود برروي موقعیت دیگران نخواهد بود(
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 دام تفکر دوگانه. 2,1,4,4

ها مانع تفکر سیستمی یدن پدیدهانجامد. سیاه یا سفید دبه ایستائی تفکر می ) و تفکر (یا این یا آن)صفر و یک (نگرش 
کسانی که چنین عمل  .هاي جهان کنونی منطبق نیستاندیشی است و با پیچیدگیاین نوع تحلیل، نوعی ساده.است 

دهند اما به دام کنند کار مطلوبی انجام میغالبا فکر می .کنندکه بخواهند، خالقیت را نابود میکنند، بدون اینمی
 .اند آگاه نیستندبراي خود ساختهاي که تفکر دوگانه

هاي ایستا شدن تفکر موجب پدیدآمدن چارچوب .بردانگارانه با دوگانگی، خالقیت و نوآوري را از بین میبرخورد ساده
هم این و هم آن «هاي دوگانه باید شکسته شود. باید تفکري فراتر از دوگانگی داشت و شود. این قالبخودساخته می

 .فترا در نظر گر»

تواند در یک زمان تاثیري مشخص در یک جنبه داشته باشد و در زمان دیگري تاثیري متفاوت بگذارد. یک رخداد می
گر، ممکن است معنا یا معانی متعدد داشته باشد. ممکن است حالتی وجود هر رخداد، بسته به زاویه دید مشاهده

 ).6اشد(داشته باشد که متفاوت با همه حاالت شناخته شده قبلی ب
 تفکر قالبی. 2,1,4,5

هاي اي در درك تفکر سیستمی دارند. بزرگساالن از طریق سیستمگفته شده است که کودکان پیشرفت قابل مالحظه
 .اند و رهایی از این روش تفکر براي آنان دشوار استرسمی آموزش، با تفکر خطی و قالبی خوگرفته

کنترل دارند. تشخیص این قیود خودنهاده هم مشکل است. به همین ها و تصورات قبلی، ذهن ما را تحت فرضپیش
به عبارت دیگر، ما در حل  .کنیمشود تعجب میدلیل است که معموال زمانی که یک راه حل معما به ما نشان داده می

 ).4کنیم(درستی تعیین نمیمسائل مرز سیستم مورد نظر را به
 توجه به عالئم به جاي علل. 2,1,4,6

هاي هاي ما در شرایط پیچیده، گم کردن حلقه علیت و دیدن فقط قسمتی از آن است. سیستمبسیاري از ناتوانائی ریشه
دهنده هایی است که نشانها و شاخصپیچیده انسانی دو مشخصه بسیار مهم دارند: عالئم و علل. منظور از عالئم، نشانه

ساختی در سیستم است که بیشترین سهم و مسئولیت را در مسئله و مشکلی در سیستم است. علل و اسباب، آن زیر
توان از طریق آن ها و عالئم، یا به عبارت دیگر مشکل سیستم، برعهده دارد و اگر شناخته شود میپذیرش نشانه

 .تغییرات، بنیادي و پیشرفت واقعی در سیستم بوجود آورد

هاي آن در کنار یکدیگرند و با مشاهده الزاما با نشانهکنیم که علت بوجود آمدن یک مسئله بسیاري از ما تصور می
گوید براي فهمیدن مشکالت اساسی الزم است به مسائلی توانیم علل را بیابیم. نگرش سیستمی به ما میاین عوامل می

ق ساختاري پی ها باالتر رفت. باید به عمفراتر از اشتباهات فردي و یا اقبال نامساعد بپردازیم. باید از وقایع و شخصیت
  ).12افتد(دهد که رویدادي اتفاق میاي شکل میبرد که اعمال افراد و شرایط را به گونه
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 تفکر تحلیلی. 2,1,4,7

تشریح کرده، عمدتا بر این پایه بود که هر مشکل یا موضوعی » رنه دکارت «اصول تفکر در عصر ماشین، آنگونه که 
است، که تنها یک نوع روش تفکر «روش تحلیلی »را تا حد امکان باید به اجزاء کوچکتر تجزیه کرد. این روش تفکر، 

شود. به عبارت دیگر، استفاده می» ترکیبی»ز روش شود. تفکر فقط تحلیل نیست. در تفکر سیستمی امحسوب می
 .اي از تجزیه و ترکیب استتفکر سیستمی چرخه

استفاده و اتکاء صرف به روش و تفکر تحلیلی مانع بزرگ تفکر ترکیبی و سیستمی است. جنبه منفی تفکر تحلیلی 
دهد. سیستم، یک کل است که با هاي مهم خود را از دست میکنیم ویژگیآن است که وقتی سیستم را تجزیه می

خواهیم بررسی تحلیل قابل درك نیست. بهتر است ترکیب قبل از تحلیل انجام شود. در تفکر تحلیلی، چیزي که می
خواهیم بررسی کنیم به عنوان یک جزء از کلی شود ولی در ترکیب، چیزي که میکنیم به عنوان یک کل تجزیه می

 ).3ود(شکه آن را دربرگرفته بررسی می
 توجه به کمیت.2,1,4,8

راسل «اي است که به تعبیر توجه صرف به عدد و رقم از موانع تفکر سیستمی است. توجه به اندازه یا تعداد، مقوله
گرا است. او بین توسعه و در حالی که تفکر سیستمی یک تفکر توسعه» توسعه»مرتبط است نه » رشد«، به »ایکاف

ها جوید که در نهایت به بهبود کیفیت زندگی و چگونگی استفاده انسان از توانائیدار میاي معناتفکر سیستمی رابطه
انجامد. رشد، افزایش در تعداد یا اندازه است اما توسعه، افزایش در هاي خود میها و افزایش شایستگیو دارائی

  ).8شایستگی است(
  .مزایاي تفکر سیستمی در مدیریت2,1,5

در سازمان، آثار و مزایاي فراوانی در مدیریت و یکپارچگی سازمان و رشد و بلوغ آن در پی  وجود تفکر سیستماتیک
  :دارد از جمله مواردي که می توانیم در این زمینه اشاره کنیم

    انتخاب هدف مشخص براي سازمان و ایجاد تعامل سازنده میان بخشهاي سازمان. 1
     هدفگذاري معین براي اجزامدیریت یکپارچه و هدفمند، رهبري مشخص و . 2
                                           تقسیم کار تخصصی و پیشرفته میان بخش ها و واحدهاي سازمان و تفویض اختیار منظم و از پیش تعیین شده. 3
                                            کراسیبحران بورو –بحران کنترل  –بحران استقالل  –عبور از بحران هاي سازمان از جمله بحران رهبري . 4
                                                            کمک به سازمان براي حفظ دائمی و بقا و استفاده از آنتروپی منفی جهت حفظ بخشهاي سازمان. 5
شخصیت و رویکرد و توانمندي در جهت ایجاد استفاده از اصل تضاد سیستم و استفاده از همه نوع انسان با هر . 6

   تعامل در سازمان در راستاي هدف مشترك
   تفاوت رویکرد مدیر در نگاه به سازمان با عامه مردم و درك کلی از سیستم. 7
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                   رهایی از تفکرات سنتی در سازمان و اتکا به پدیده هاي غیرقابل لمس و غیر قابل کشف و خرافات. 8
ایجاد سینرژي و هم افزایی در سازمان با استفاده از ترکیب مضاعف و تصاعد هندسی مجموع انرژي هاي اعضاي . 9

                              سازمان
 کمک به رشد و بلوغ سازمان و آماده کردن سازمان براي تقسیم و تکثیر. 10

  دیریت سازمان ها در جوامع اسالمیرش سیستمی در مجایگاه نگ .2,1,6
  و مقایسه با اسالم ویژگیهاي سیستمهاي باز

 . همه سیستم ها داراي هدفی هستند که فلسفه وجودي آنهاست دف داشتن سیستم هاي باز:. ه1

  ." آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را بازیچه خلق نکردیم " 38سوره دخان آیه 
منظور این است که راههاي رسیدن به هدف می تواند متعدد باشد اما همه به یک هدف ختم می شوند  همپایانی:. 2

.از خدائیم و به سوي خدا می رویم. به عبارتی همه موجودات سرانجام به یک نقطه رجوع خواهند کرد و وجود خدا 
  )156هدف است(بقره /

ء بر روي یکدیگر :یعنی تعامل بین اجزاء و ارتباط بین آنها پذیرفته شده همبستگی بین اجزاء و تاثیر گذاري اجزا. 3
است . در یک سیستم اگر یک عضو ناقص شود یا به خوبی عمل نکند مابقی اجزاء متاثر می گردند و به خوبی عمل 

  .نمی کنند
  . مصداق همین ادعا است دگر عضو ها را نماند قرار )،  چو عضوي به درد آورد روزگار ( 

قرآن هم به خوبی این مهم را متجلی ساخته است . خداوند سرنوشت ملتی را تغییر نخواهد داد مگر آنکه افراد 
   )10سوره رعد آیه (خودشان تغییر کنند

نتروپی مثبت : همه سیستم ها به طور طبیعی تمایل به بی نظمی دارند و این بی نظمی سبب مرگ سیستم می . آ4
تم ها روزي از بین خواهند رفت و چرخه عمر سازمان ، محصول یا انسان به مرحله مرگ و شود به عبارتی همه سیس

 . می باشد مصداق همین ویژگی است 26روایت هو الباقی که برگرفته از سوره الرحمن آیه .افول وارد خواهد شد 

نگرش سیستمی ،ما را از قید وبند هاي متعدد رها میکندتا بتوان براندیشه سیستم بسته را رد کرد.این نوع نگرش 
براي نظریه پردازان مدیریت یک حوزه تفکر غالب ارائه میکندتا آنها بتوانند تمام دانش هاي مختلف متعلق به رشته 

گنجاند. با نگرش سیستمی وظایف  مدیرعبارت است ازاین هاي علمی مرتبط را در الگوریتم هاي سیستم هاي خود ب
که سازمان را به عنوان سیستم تعریف کند،اهداف آنرا مشخص کند،اجزاي اصلی آنرا ایجاد کندو همه اجزاء را از طریق 

 ).کاربرد نظریه عمومی سیستم ها در تحلیل فراگرد،تجسم و طراحی13فراگردهاي ارتباط و تصمیم گیري یکتا سازد(
اهداف،ساختار کارها،سازوکارهاي کنترل،محیط ،وابستگی و تعامل اجزاء،خرده سیستم ها،ورودي ها،فراگرد تدیل و 
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خروجی اهمیت بیشتري میابد.درواقع فقط از طریق شناخت آگاهانه سازمان  به منزله یک سیستم است که مدیر 
  میتواند پیچیدگی سازمانی را که باید اداره کند مسلط گردد.

  موثر در رشد وبهبود تفکر سیستمی نگرش اسالمی  عامل. 2,1,7
با توجه به اینکه تفکر سیستمی،داراي منابع قابل اعتمادکمتر(تعقل،حس و مشاهده) است ،در حالی که این نگرش از 

به دید علمی وتجربی به مطالعه امور می پردازد. روش شناخت جهان از نظر علمی به خاطر نداشتن علم انسان نسبت 
  جهان روشی نارسا است،براي جبران این کمبود باید از منابع باارزش تفکر اسالمی بهره برد.

همچنین با توجه به این که مبدا تفکر سیستمی حس ،تجربه وآزمایش است و فقط ارزش علمی دارد،توجه به مبدا 
تفکر اسالمی،که همان وحی است و ارزش علمی عقلی و عینی دارد، شایسته می نماید.براي بهبود تفکر سیستمی 

لی وعینی است استفاده بهینه کرد.براي رفع این باید از تفکر اسالمی که منشعب از وحی وآمیخته با دالیل علمی ،عق
محدودیت تفکر سیستمی که فقط به مسایل مادي و دنیوي توجه دارد،بایستی به دین اسالم و تفکر اسالمی رجعت 

  نمود که جامعیت دنیوي واخروي داشته و منحصر به دنیا و مادیات نیست.                                      
یک جهان بینی توحیدي است و به جهان بعد از این جهان نیزمعتقد است،می تواند چشم انداز تفکر  تفکر اسالمی

سیستمی که دامنه اش فقط دراین جهان است راگسترش دهد و به افراد جهت مشاهده دنیا کمک میکند که چشم 
  به تفکر سیستمی یاري رساند. انداز وسیع تري به دست آوردند.تفکر اسالمی می تواند در جهت تکمیل اهداف سیستم

جهت رفع محدودیت تفکر سیستمی ،باید به تفکر اسالمی مراجعه کرد.تا با ترکیب تفکر سیستمی واسالمی جنبه 
عینیت آن گسترش یابد.تفکر اسالمی یک جهان بینی توحیدي است وبه جهان بعد از این جهان نیز معتقد 

نه اش فقط در این جهان است را گسترش دهد و چشم انداز وسیع است،میتواند چشم انداز تفکر سیستمی که دام
تري را دربر داشته باشد.تفکر سیستمی بیشتر به روابط بین پدیده ها می پردازد و به خود پدیده ها و نتایج توجهی 

تباط بین ندارد،در حالی که تفکر اسالمی هم نگاه کل گرا به جهان داشته و هم نگاه جز گرا و بدین گونه هم به ار
هم ارتباط اجزا با یکدیگر.از آنجایی که تفکر سیستمی فقط در حزه شناخت هاي نظري است اجزاء با کل توجه دارد و

،براي رفع چنین مشکلی تفکر اسالمی در مدیریت پیشنهاد میشود که هم به جهان بینی و هم به ایدئولوژي توجه 
زال الهی ،انسان ها را آن مشکالت خارج می سازد.تفکر سیستمی دارد.لذا تفکر اسالمی با نشات گرفتن از علم الی

روشی براي مدیریت ارائه نمیکند،چرا که بیش از اینکه به جنبه عملی امور وپدیده ها بپردازد به جنبه نظري آنها 
توجه دارد توجه می کند و ذهنی و انتزاعی است.تفکر اسالمی آز آنجا که هم به جنبه نظري و هم به جنبه عملی آنها 

،روشهاي خاصی را براي مدیریت ارائه می دهد.دیدگاه تفکر اسالمی جهان را یک کل منسجم ،هدفدار و منظم می 
بیندکه در جهت تعالی انسان است .نگرش اسالمی مکتبی ایدئولوژیکی است و هیچگاه دچار لغزش نشده و نخواهد 

یگیرد که داراي هدف و سایر اجزاي آن است ،که بیشتر شد.نگرش سیستمی ،جهان را به مانند یک سیستم در نظر م
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از دید علمی به جهان نگاه می کند .ولی در تفکر اسالمی نگاه کل بینانه به جهان دارند و برتاثیر عوامل بر یکدیگر 
  ).14معتقد است . ولی حوزه دید تفکر سیستمی محدود به مادیات است (

  تفکر اسالمی ومدیریت.2,2 
و فرهنگ الهی عبارت است از مجموعه قوانینی که از سوي خدا توسط انبیاي الهی براي هدایت بشر  دین در قاموس

  .ارسال می شود.قرآن کریم کاملترین قوانین را براي بشر هدیه کرده است
می توان تفکیک ناپذیري دین و مدیریت را مبرهن دانست . به طوریکه در اسالم دین و مدیریت را الزم و ملزوم 

  : یکدیگر می دانند. این پیوستگی به چند دلیل قابل بررسی است
ارتباط ذاتی: گفتیم دین عبارت است از مجموعه قوانین در دستوراتی که توسط پیامبران الهی جهت اداره افراد و . 1

است. در اجتماع بیان شده در مدیریت و سیاست اسالمی نیز گفته می شود که هدایت جامعه بر مبناي قوانین الهی 
  . اندیشه اسالم هر مدیري الزم است در چاچوب برنامه مشخص حرکت کند پس مدیریت از دینداري جدانیست

محتوا و پیام وحی : قرآن و رهبران معصوم ضمن شرح مبانی اندیشه هاي مدیریتی و حکومتی ، اعتقاد و عمل به . 2
 ی ، تفکیک اندیشه و عمل ممکن نیستاین مبانی را تاکید کرده اند . به طوریکه در تفکر اسالم

به گواه تاریخ ، پیامبر اسالم ( ص ) نخستین پایه گذار حکومت و  سیره عملی و پیامبر و امامان معصوم ( ع ) :. 3
مدیریت اسالمی است و به اداره امت پرداخت و سران سایر کشورها را به دین اسالم دعوت نمود که همه این اقدامات 

اپذیري دین از مدیریت است . همچنین طه حسین مصري در مورد امیر المومنین ( ع ) می گوید ، دال بر تفکیک ن
علی در مراقبت بر کارگزاران خویش هوشیار بوده و براي هر کدام آنها روش کاري می نوشت وقتی مردم آن پیمان را 

 می شنیدند می پذیرفتند . روش هاي کار برگرفته از دین بود 

ر مورد پایان تاریخ برقراري تمدن یکپارچه جهانی بر اساس آموزه هاي الهی است. هویت تمدن، زندگی نگرش اسالم د
  .جمعی در سیستم هاي به هم پیوسته است پس براي تمدن سازي نیاز به سیستم سازي است

هایی که  هرگونه اندیشه تمدن ساز براي تحقق تمدن مورد نظرش چاره اي جز طراحی و اجراي نظامها و سیستم
مند پیوسته و نظامهمهاي بهاي از عناصر و گزارهدین، مجموعه .ابعاد مختلف زندگی را به جریان می اندازد ندارد

  .است

ها با دهد و ساختار ارتباطی آنگرایی دین به این عناصر شکل میاین عناصر و اجزا تابع اهداف دین هستند و هدف
  کندیکدیگر را تعیین می

تواند از سطح اداره جامعه و رهبري آن تا سطح سازمانهاي دولتی اي به مدیریت نیاز دارد، این مدیریت میههر جامع
تواند با مدیریتی شود میو خصوصی بزرگ و کوچک در نوسان باشد. مدیریتی که در جامعه اسالمی به کار گرفته می

اعتقادي، دینی  –تواند با مبانی فرهنگی ر عین حال میشود، این مدیریت دکه در جوامع غیراسالمی به کار گرفته می
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مدیریت با پسوند اسالمی،داراي مفهومی واقعی بوده و از جایگاه باشد.  ارزشی، تاریخی و... آمیختگی و پوستگی داشته
  ).15واالیی نیز برخوردار است(

آمیخته بوده و این ارزشها مدیریت  رویکرد اسالمی مدیریت در جامعه اسالمی با اخالق، رفتار و ارزشهاي اسالمی
  دهد. اسالمی را تحت تأثیر قرار می

جامعه اسالمی نیاز به نوعی از مدیریت دارد که با ارزشهاي انسانی و دینی و مبانی اخالقی آن پیوستگی داشته و 
  آرمانهاي اسالمی را مورد توجه و عنایت قرار دهد. 

سود، افزایش قدرت رقابت، کیفیت «ی در حد توجه به محصول مدیریت مدیریت در جوامع غربی، به ارزشهاي انسان
عنایت دارد، در حالی که مدیریت با رویکرد اسالمی اعتالي ارزشها و تعالی انسانها را » محصول، افزایش سهم بازار،... 

  دهد.به عنوان هدف مورد توجه قرار می
کتب اسالم بوده و به طور کامل تحت تأثیر آن قرار دارد به دیدگاه محققین مبتنی بر م مدیریت  با تفکر اسالمی از

به  در مدیریت اسالمی توجه شود.اي که رعایت شئونات اسالمی در این مدیریت اولین وظیفه مدیر محسوب میگونه
شته اي دانظام ارزشی اسالم (اخالق، تقوي، عدالت طلبی، خدمت و امانت بودن مدیریت و... ) و حفظ آن اهمیت ویژه

اسالمی تنها افزایش تولید نیست و توجه به انسان به عنوان اشرف  وظیفه مدیر، در مدیریت و در اولویت قرار دارد.
در  مخلوقات (که خداوند آسمانها و زمین را مسخر او کرده است) و تعالی وي در اولویت باالتري از تولید قرار دارد

امانتی است  مدیریت در اسالم 	شود.مدیریت و هدایت انسانها به سوي کمال وظیفه اصلی قلمداد می مدیریت اسالمی
توان این مسئولیت که باید در نگهداري و رساندن آن به کسی که اهلیت آنرا دارد دقت وافر به خرج داد. در واقع نمی

  ).15(را به هر کس سپرد
ا است که از طریق هم افزایی توان آنها (که در مدیریت اسالمی در جهت اي از انسانهمجموعه سازمان در مدیریت 

گیرد. در این رهگذر در یک عرصه رفت و برگشت، افراد با کار رسیدن به کمال قرار دارند) در خدمت انسان قرار می
از باتاب نتایج کار  رسانند و مجموعه سازمان (مدیریت وکارکنان) نیزجهت یافته خود سازمان را به نتایج دلخواه می
مدیر به عنوان الگو و اسوه مطرح  در مدیریت اسالمی، 	 شوند.مند میخود، هم از نظر معنوي و هم از نظر مادي بهره

مدیریت در ترکیب با اسالم خصوصیتی می یابد که با دیگر است و بر همین مبنا نیز باید رفتار خود را تنظیم نماید.
است. براي بررسی انطباق پذیري دیدگاههاي اسالمی بر مفاهیی چون مدیریت باید به ویژگی هاي مدیریت متفاوت 

  ).17پیشینه و سیر تکوین و رشد آن توجه داشت(
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  یاي تفکر اسالمی در زمینه مدیریتمزا .2,2,1
،جسمانی و تفکر اسالمی با منشا الهی معتبرترین تفکر جامع و کاملتر به جهت نظر داشتن براي همه ابعاد زندگی 

روحانی ،دنیوي و اخروي) وشفافیت به جهت داشتن معیارها و ارزشها واصول الهی دقیق است.نتیجه تفکر اسالمی 
بینش کل گرایانه از جهان در اندیشه  یک جهان بینی توحیدي است و به جهان بعد ار این جهان نیز معتقد است.

تفکر اسالمی هم نگاه کل گرا به جهان داشته و هم نگاه .هاي اغلب متفکرین اسالمی به گونه اي قوي متجلی است
جزءگراو بدین گونه هم به ارتباط بین اجزاء با کل توجه دارد و هم ارتباط اجزاءبا یکدیگر. از آنجایی که تفکر اسالمی 

پیچیدگی مشکالت به زندگی در دنیا نگاه اعتدالی دارددر ارتباط دادن امور به یکدیگر پرهیز داردو همین امر باعث رفع 
و ابهامات در حل یک مسئله می گردد.نگاه تفکر اسالمی به جهان هستی نگاهی محدود نبوده چرا که هم به مبدا 
جهان و حرکت جهان توجه دارد و همچنین در ارتباط با پدیده هانگاهی اعتدالی دارد.مدیریت اسالمی بر مبناي ارزش 

رافراهم می آورد.بدیهی است که در مدیریت از منظر اسالم،مسائل اخالقی هاي الهی اسالم ،زمینه هاي تعالی انسان 
ارزشی اهمیتی بیش از کسب هدف تولید دارند و در الویت باالتري قرار گرفته اند.از دید اسالم،ارزشها از کیفیت  -

انسان با هدف نهایی به  ).از منظر اسالم،ارزش ها از کیفیت رابطه رفتار17رابطه رفتار انسان با هدف نهایی او باشد(
  ).17دست میاید،یعنی عملی ارزش حقیقی دارد کخ در راستاي هدف نهایی او باشد(

  تفکر اسالمی در زمینه مدیریت موانع. 2,2,2
رسد مانند هر ا توجه به این که مدیریت اسالمی، در واقع رویکردي نو و تازه از مدیریت در جامعه است. به نظر میب

  توان به موارد زیر اشاره کرد:تازه در جامعه براي رواج یافتن با موانعی رو در رو باشد. از جمله این موانع میپدیده نو و 
سیطره و نفوذ رویکرد غربی در جامعه، خود باختگی دانشمندان، دانشجویان در برابر رویکرد مدیریت غربی در . 1

  هد. دحدي که به رویکرد اسالمی مدیریت اجازه نشو نما نمی
 اعتقادي به کاربردي کردن آنعدم اشنایی مدیران و مردم با قابلیتهاي مدیریت اسالمی و بی. 2

عدم ایجاد تمایز میان تکنیکهاي مدیریتی و رویکردهاي انسانی در مدیریت (مدیریت غربی تکنیکهاي مدیریتی . 3
  است که تا حدود زیادي قابلیت اجرا در مدیریت اسالمی را نیز دارد)

  نبود تعریف ومعیار و محدوده مشخصی از مدیریت اسالمی. 4
  هاي نظري در مورد مدیریت اسالمی در سطح سازماننبود و یا محدودیت زمینه. 5
  وجود ابهام در معنا و مفهوم مدیریت اسالمی. 6
  نبود نگاهی راهبردي به مقوله مدیریت اسالمی و استفاده از آن در سطح سازمان. 7
  ه انجام تحقیقات متفاوت درخصوص مدیریت اسالمیتوجهی ببی. 8
  هاي تازهموانع روانی پذیرش دیدگاه. 9
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  قایسه تفکر سیستمی و تفکر اسالمیم .2,3
  تفکر سیستمی  تفکر اسالمی  وسعت تفکر

  مشاهده  قرآن،سنت ،عقل،اجماع  منبع
  محدود و دنیوي  دنیوي و اخروي  دامنه

  توجه به روابط  مبدا،روابط و نتایج پدیده هاتوجه به   نگرش به پدیده ها
  توجه به علت و معلول علمی  توجه به استداللهاي علمی و حیاتی  استدالل

  جهان بینی مادي  جهان بینی توحیدي  جهان شناسی
  تجربی  الهی  منشا

  هدفمند در دنیاي مادي  قرب الهی  هدف مدیریتی
  
  . نتیجه گیري3

 فرا ذهنیو  معنوير اسالمی با سرچشمه گرفتن از قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و سیرة معصومین(ع) در مدیریت تفکّ
به ارتباط بین امور  تعاملیبوده و در ضمن معرفی ابزار و روشهاي مدیریتی در واقعیت قابلیت عمل داشته و به صورت 

یکی از کارآمدترین نگرشها در 	به عنوان  را  نگرش سیستمی نقایص  و پدیده ها توجه می نماید. این تفکّر می تواند
  زمینه مدیریت سازمان ها تعالی بخشد.

  
  پیشنهادات

جهت حل مسایل مدیریتی به مبدا اندیشه هاي اسالمی که همان وحی است، وارزش علمی،عقلی و عینی دارد توجه  -
 ویژه گردد.

  دیده ها ،جهت کاهش مشکالت،معضالت،ابهامات و پیچیدگی ها.داشتن نگاه اعتدالی و جامع جهت روابط امور و پ -
  انتخاب روش مدیریتی برمبناي تفکر اسالمی -
مدیران باید در جامعه به ارزش هاي مطلق و ثابت الهی درجامعه اسالمی اشراف کامل داشته و در اعمال مدیریت  -

ئوري هاي مدیریتی راتا آنجا که با ارزشهاي اسالمی ازآن ارزشها تعدي ننمایند.ودر جهت توسعه سازمان ها تفکرات و ت
   منافاتی ندارد،استفاده نمایند.
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