
1402(، بهار 70)مسلسل  2، شماره 18دوره های مدیریت آموزشی، نشریه نوآوری  

27_1صص   

 

 

 بعاد شایستگی مدیران با تأکید بر مدیریت اسالمیا سنتزپژوهی  

 

 2*مهموئی یمؤمنحسین       1پریلیدا شش

 

 

 چکیده

 رویکرد پژوهش   .صورت گرفتاسالمی    مدیریت بر    تأکیدستگی مدیران با  شای  ابعاد  سنتزپژوهی  با هدف  پژوهش حاضر

در  از کشور داخل و خارج در هشدتحقیقات انجام ۀکلیشامل  جامعۀ آماری. پژوهی است سنتزکیفی از نوع صورت به

ش 1401_1389 هایسال در بازۀ زمانیاطالعاتی  یهاگاهیپابرگرفته از  ،مدیران تگیسیشارابطه با موضوع 

 ند. شدو غربالگری    یبنددسته  ،محتوایی  واکاویشده طی  مقاالت دریافت   تمامی  .بود  مقاله  140تعداد  بهم(  2022_2010)

 صورتبه ،واجد شرایط و معیارهای مدنظر پژوهش بودند ( کهمنبع داخلی 39منبع خارجی و  8) مقاله 47تعداد 

اطالعات مورد نیاز از   یآورجمع  منظوربه.  انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند  نمونۀ آماری  عنوانبههدفمند    یریگ نمونه

 واژگان کلیدیجو با واولیه که از طریق جست  یهاپژوهشگزارش و ثبت اطالعات  جهت ساخته محقق ستیلچک

 یامرحله  6الگوی  از    نیز  هاافتهیتحلیل    جهت  .استفاده گردید  ،ندشدگردآوریحاضر  و مرتبط با هدف پژوهش    تفاوتم

،  یریپذانتقالمعیار باورپذیری،  4از  شدهارائهچارچوب  ۀدر بررسی اعتماد داد .استفاده شد ستروبر سنتزپژوهی

استخراج یک چارچوب   ،و ترکیبی مقوالت  استقرایی  حاصل تحلیل محتوای  .تفاده گردیدپذیری اسدییتأو    یریپذنانیاطم

 .است  )شغلی( یاحرفه مدیریتی و ، فردی،ارزشی_اعتقادیمحور  4گی مدیران حول شایست ابعاد ۀمفهومی در حوز

 فردی، یهایستگیشای )شغلی(، احرفهی هایستگیشا ،ارزشی_اعتقادی یهایستگیشاسنتزپژوهی،  :ن کلیدیاگواژ
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 مقدمه

ترین افااراد در از شایسااته بایااد هاسااازمانباارای موفقیاات  ؛ لااذانیااروی انسااانی آن اساات  ،زیربنااای هاار سااازمانی

در  ژهیوبااهمشاااغل ماادیریتی  (.57: 2018 ،1و همکاااران )شااام نمااودشااغلی اسااتفاده یهااات یموقع نیترمناساا  

در سااازمان، نیازمنااد  هاااو اثااربخش آن زیآمت یاا موفقاجاارای  هسااتند کااهپیچیااده  نوعاااًسااطوب باااالی سااازمان، 

و  هاااایژگ یوشایساااتگی شاااامل  (.107: 2019 ،2و همکااااران اولاااوان) باشااادمااای هاای از شایساااتگیمجموعاااه

، شااامل عناصااری از دانااش د. ایاان مفهااومشااو یمرفتارهااایی اساات کااه منجاار بااه اثربخشاای فاارد در محاایط کااار 

اهاادافی کااه  ؛رفتاااری و فااردی وابسااته بااه اهااداف سااازمان اساات  یهااایژگ یوهااا و بینش ،هااانگرش ،هااامهارت

معتقااد  (2017) 4و پاااموکو  اسااالن .(4: 2021 ،3اسااترکی مهاارداد و قبادیااان) ایفااا نمایناادنااد نقااش کلیاادی را نتوامی

هااای شایسااتگی .رگااذار اساات یتأثافااراد و کااارکرد سااازمان  ۀشایسااتگی ماادیران باار عملکاارد و توسااع هسااتند کااه

صااورت شااده را بااهریزیتااأثیر بگااذارد و تحااوالت برنامه ،سااازمان و ماادیریت تحااول ۀتوانااد در توسااعماادیران می

یااک نااوع توانااایی باارای شااغل یااا پساات  عنوانبااهشایسااتگی  همچنااین .(2017، 5)شاایمونی اثااربخش پیاااده کنااد

های کلیاادی شایسااتگی باارای تعیااین شاااخص لااذا ؛(218: 2019، 6)چاان و چیاناا  شااودیمشااغلی در نظاار گرفتااه 

مااورد نیاااز ماادیران و  یهایسااتگیشا. (141: 2018، 7گااریفیتس و واشااینگتون)اقاادام حیاااتی اساات ماادیران یااک 

سیاساای، اقتدااادی، اجتماااعی و فرهنگاای آن جامعااه  ۀکااارگزاران عمااومی هاار کشااور، بااه شاارایط و الزامااات ویااژ

 یسااازیبومآن جامعااه همسااو باشااد. ایاان مهاا ،  یهاااارزشو  هااانآرمابایااد بااا اهااداف،  . همچنااینبسااتگی دارد

 .(111: 1399، و همکاااران )قربااانی سااازدیمرا ضااروری  یاجامعااهالگااوی شایسااتگی مااورد اسااتفاده در هاار 

 براسااا کشااوری اسااالمی،  عنوانبااهایراناای  یهاسااازمانباارای  شاادهاستخراجالگوهااای شایسااتگی  اکثاار متأساافانه

 . (38: 1395 ،خانینژاد و عیسیقربان)منشأ و خاستگاه کشورهای غربی است  باالگوی مدیریت امروزی 

 یهاشاااخصتوجااه بااه ، عاادمناعادالنااهو  یراصااولیغبااه انتدااابات  تااوانیم هاسااازماناصاالی  یهادغدغااهاز 

 براسااا اشااخا   یریکارگ بااه، ساااالریناشایستهبروکراساای اداری و  یسااو بهعمااومی و تخدداای، حرکاات 

کااه از متااون و مقاااالت  خردانااهیبمیاازان و معیارهااای گاهرگرایانااه و  براسااا یااا  هارابطااهو  هایشاا یخو پیوناادها، 

 یساااالرستهیشا. فقاادان شایسااتگی و (111: 1399، و همکاااران آزادی)، اشاااره کاارد اناادشااده اسااتنبا  منتشرشااده

 گنجعلاایدارد ) دنبااالبااهرا تفاااوت م یهااابخشکاااهش کااارایی در  تبعبااهدر جامعااه، اتااالف اسااتعدادهای بااالقوه و 

ماادیریتی، عاماال مهماای در توسااعه و  یهایسااتگیشااز سااوی دیگاار شااناخت ابعاااد  .(99: 1392و همکاااران، 

و تقاضاااهای  متفاااوت یهاااچالشپیچیااده بااا  یهاسااازمانماادیران، مساامول ماادیریت  زیاارااساات؛  هاااآنارزیااابی 

  .(38: 1395خانی، نژاد و عیسیقربان) اندینیبشیپرقابلیغ
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 هاااارزش همکتاا  اسااالم اساات، ماادیران بایسااتی باا  یهاااارزش براسااا کااه مبنااای ماادیریت  جامعااۀ اسااالمیدر 

ماادیریت اسااالمی باار مبنااای شااناخت حقیقاات  .خااود قاارار دهنااد یهابرنامااه را در رأ  هاااپایبند باشند و آندینی 

: 1396 ،علاای و دوالاای)شاااه کناادیمحکوماات  هااادلباار  ایاان نااوع از ماادیریت  لااذا ؛حاااک  اساات  ،و وجااود انسااان

اصاایل  هاادف اعااتالی فرهناا  باااعقاال و اجماااع  دیناای و اسااالمی، یهاااآموزهاز  منبعاا  ماادیریت اسااالمی  .(224

و  کلااوررحیماای) اساات  یزیاستکبارسااتگلاا  و زدودن عاادل و  وتااأمین قسااط  ، ()محمااد حضاارت ناااب 

و نفااو   بااه ساایطره تااوانیم هاسااازمانتحقااق ماادیریت اسااالمی در  وانااعم نیترعماادهاز  .(24: 1396، نیااانیحساا 

ماادیریت ولی مشخداای باارای مطالعااه و تاادوین تاا د مو نباا (، یفرهنگاا  یخودباااختگ) رویکاارد غرباای در جامعااه

و مفهااوم ماادیریت  وجااود ابهااام در معنااا، ماادیریت اسااالمی ۀبااه مقولاا نبااود نگاااهی راهبااردی ، اسااالمی در جامعااه

آن  سااازیعدم آشاانایی کاماال بساایاری از ماادیران و محققااان بااا ماادیریت اسااالمی و چگااونگی کاااربردیو اسالمی 

از راه فرهناا  ثاباات  اغلاا   ،(. ضاارورت ماادیریت اسااالمی117: 1390و همکاااران، مهاارمعدااومیاشاااره نمااود )

 طوربااه ،اناادماادیریت کااه بااا فرهناا  غرباای آمیختااه موجااود یهاهیاا نظرانتظااار داشاات  تااوانینم این رواز ؛شودیم

 توسااط هاااآن یریکارگ بااهپاالیشاای هاایپ پیاارایش و دون باشااد و باا کاااربرد داشااته اسااالمی ایاارانکاماال در کشااور 

، اخااال  مااواردی ماننااد دیاادگاه اسااالمدر ماادیریت از  .(7: 1398همکاااران، و  )پیااروزشااوند توصاایه  نماادیرا

: 1400کااوچکی، زاده جعفاار) اناادقرارگرفتهد و در اولویاات ناا مسااائل اخالقاای و ارزشاای اهمیتاای باایش از تولیااد دار

آنچااه ماادیریت اسااالمی را از ماادیریت  .سااازدیم نیتااأمتعااالی و رفاااه انسااان را  ،ماادیریت اسااالمی .(138

؛ اساات  احکااام و قاارب الهاای ،اسااالم ۀجهاات رسااالت اولیاا  .جهاات اهااداف اساات  ،دسااازیمغیراسااالمی متمااایز 

و  خنیفاار)تکلیااک کماای وجااود دارد  ،در ماادیریت غیاار اسااالمی باارای اجاارای احکااام الهاای کااهیدرحال

در  کااه باشاادیم ناارمشکراماات انسااانی، اصاال اولاای در رهبااری  ۀماادیریت اسااالمی باار پایاا  (.1،150:2021همکاران

 ؛ درمقاباالاساات  یرمنطقاا یغ امااری کنتاارل و نظااارت شاادیددرواقااع . شااودیمعماال عاادول  شاادته بمواردی از آن 

در  .باشاادماایحفااک کراماات انسااانی  ۀمتناساا  بااا تااوان کارکنااان، الزماا  یریگ  یتداامو  یزیربرنامااهمشااارکت در 

تفاده از ، نگاااه اباازاری بااه کارکنااان، اساا وچراچااونیب، اطاعاات ییجو قاات یحق گاایایاان دانااش بااا توجااه بااه ویژ

 ،بااودن انسااان یساااحت 2بااا عنایاات بااه  . همچنااینباشاادینمدادی محااص صااحی  آمرانااه و اسااتب یهاوهیشاا 

   (.164_163: 1396پیروز، ) دنباشینمدلیل انحدار در نیازهای مادی مقبول به انگیزشمادی در  یهاهینظر

ویژگااای مااادیران شایساااته از دیااادگاه قااارآن و »، در پژوهشااای باااا عناااوان (1399سااایدجوادین و همکااااران )

یی روگشااادهایمااان، تقااوا، توکاال، ) یفااردی اخالقاای هایسااتگیشا ازجملااهی عمااومی هایسااتگیشا« بااه البالغااهنهج

یی و خودسااتایی، پرهیااز از باادگو ، پرهیااز از ناساازا و مااوردیبی، پرهیااز از سااخن لغااو و شااوخی برخااوردخوشو 

ی، خواهعااادالت فاااردی )ی اخالقااای باااینهایساااتگیشا، (یدارشاااتنیخو ی، امیااادواری، صااابر و خودپساااند

تقادپاااذیری، برقاااراری صااال  و آراماااش(، گاااویی، انی و پاسااا ریپذت یمسااامولی، دارامانااات ی، رخاااواهیخ

 یتخدداا ی هایسااتگیشابااودن( و بااه ی فااردی )رسااایی سااخن، صااالحیت خااانوادگی و بااومیهایسااتگیشا

  .نمودنددانش و تخدص، قدرت و توان، تجربه و سابقۀ کاری( اشاره )
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در مواجهااه بااا مسااائل متفاااوت درون و  رندهیگ  یتداامافااراد  نیتریاصاالعنوان بااا توجااه بااه اینکااه ماادیران بااه

ی هسااتند، آیناادۀ سااازمان، بهبااود و توسااعه آن در گاارو ماادیریت اکنناادهنییتعی دارای نقااش بساازا و سااازمانبرون

و معیارهااایی اساات تااا افااراد  هااامالک اساات؛ لااذا انتخاااب و انتداااب ماادیران شایسااته، نیازمنااد بااه  هاااآناثربخش 

ی ماادیریتی را برعهااده گیرنااد. در ایاان راسااتا هاپساات ب خاارد و کااالن تداادی و واجااد شاارایط، در سااطو  اقت یبال

 «آن باار سااطوب ماادیریت  ریماادیران و تااأث یهایسااتگیشا»در پژوهشاای بااا عنااوان نیااز  (2017) 1اسااالن و پاااموکو 

 . مثبت دارد ریافراد و کارکرد سازمان تأث ۀنتیجه گرفتند که شایستگی مدیران بر عملکرد و توسع

 ۀاثاارات ماادیریت اسااالمی باار ادار یریکارگ بااهبررساای » بااا عنااواندر پژوهشاای  ،(1397) یلمقااانیدزاده و تقاای

 ،هاسااازمانماادیریت اسااالمی و پیشاارفت  کارگیریبااهنتیجااه گرفتنااد کااه بااین  «دولتاای و خدوصاای یهاسااازمان

رشااد و تعااالی  ساااززمینااه وکااه ماادیریت اسااالمی موجاا  پیشاارفت و تعااالی کارکنااان یطوربااه ؛رابطه وجود دارد

 اجتماااعی کشااور اثرگااذار باشااد.و  در پیشاارفت، ارتقاااپ و پایااداری فرهنگاای تواناادیم شااود. همچنااینماایسازمان 

ملاازم بااه  ،متعااالی نظااام یهاااآرمانتحقااق ، جهاات مساالمان یکشااوری اسااالمی بااا ماادیران عنوانبااهایااران کشااور 

  است.  مدیریت  در اصول اسالمی رعایت 

آن جامعااه تعریااک  ینیبجهااانو  هاااارزشبایسااتی متناساا  بااا  یاجامعااهاز آنجااا کااه معیارهااای ساانجش در هاار 

روایااات قاارآن، احادیاا ، )اسااالمی  غناای یهاااآموزهمنااابع و  ایااران،کشااور  ازجملااهدر کشااورهای اسااالمی  و شود

ماادیریت باارای بشاار  ازجملااه هانااهیزم تمااامو جااامعی را در مااتقن رهنمودهااای و اصااول (، (ع)معدااومین  ۀو سیر

 گهربااار سااخنانرهبااران دیاان و  یهادسااتورالعملشایسااتگی، یااین معیارهااای عدر تانااد؛ لااذا ارمغااان آوردههباا 

رویکاارد  2ۀ مقایساا  همچنااین .باشاادیمضااروری امااری در انتخاااب افااراد کاااردان و شایسااته  ع() نیمعدااوم

ماادیریت متکاماال جایگاااه برتاار و  ۀدهندنشااان ،یاسااالم نظرانصاااح   غرباای و نظرانصاااح  ماادیریت از دیاادگاه 

نیااز  هاانسااانبااه آن، بااه تعااالی  نیاالو چگااونگی اجتماااعی و سااازمانی ف اهاادا ۀجاادا از مقولاا  ؛ زیاارااسالمی است 

 بااا توجااه بااه مطالاا  مااذکور .قرار گیااردماادنظرباایش از آن اساات کااه در ماادیریت غرباای  مسمله این که توجه دارد

باار ماادیریت  تأکیااد شایسااتگی ماادیران بااا یهامللفااهو ابعاااد  کااه اساات  ساالالهدف پژوهش حاضر پاس  بااه ایاان 

 ؟ندااسالمی کدام
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 یشناسروش

یاال لمعااادل فراتح کااه گاااهی ساانتزپژوهی دراساات.  ساانتزپژوهیکیفاای از نااوع صااورت بااهروش پااژوهش حاضاار 

عماال  دانبااا نیازهااای خااا  میاا  توانناادیمکااه و شاااید پراکنااده  تفاااوتمطالعااات م یهادانسااته ،باشاادیمکیفاای 

دانااش حاصااله در  ۀو کاال مجموعاا  افتااهیوندیپ یکاادیگر بااا هادانسااتهساا س ایاان  .شااوندیمگردآوری  ،مرتبط باشند

لااذا ترکیاا   ؛ردیاا گ یممتناساا  بااا نیازهااای کنااونی مااورد ارزیااابی، سااازماندهی مجاادد و تفساایر قاارار  قااالبی

 روابط جدید را در پی دارد، مورد تأکید است.  کهگوناگون در چارچوبی مشخص  یهاافتهی

توسااط محقااق باارای گاازارش و  شااده یتنظ ساات یلچکاز  پااژوهش حاضاار نیااازمااورد اطالعااات  یآورجمعجهت 

شااامل عنااوان پااژوهش، نااام  ساات یلچکاولیااه اسااتفاده گردیااد. اطالعااات مناادرج در  یهاااپژوهشثباات اطالعااات 

بااه ثباات مااوارد ماارتبط بااا هاادف تحقیااق پرداختااه  هاافتااهیدر بخااش  بودنااد کااه ، تاری  چاپ پژوهشانپژوهشگر

 یاال  شااامل مراحاال روباارتس ساانتزپژوهی یامرحلااه 6از الگااوی  هاافتااهی تحلیاالشد. در پااژوهش حاضاار جهاات 

 استفاده گردید: 

 ی نیازسازشفافوجوی مقدماتی و شناسایی نیاز، اجرای جست  (1

 منظور بازیابی مطالعاتاجرای پژوهش به (2

 و سازماندهی مطالعات پاالیشگزینش،  (3

 تحلیلآن با اطالعات حاصل از  سازیچارچوب ادراکی و متناس   (4

 لمو م یهافرآوردهپردازش، ترکی  و تفسیر در قال   (5

 نتایج ۀارائ (6

 :شودیمدر هر مرحله پرداخته  شدهانجامبه شرب اقدامات س تروبر یامرحله 6 با توجه به الگوی

در و تحقیقااات  هاااپژوهشرونااد انجااام  :نیاااز یسااازشفاف و جااوی مقاادماتیواجاارای جساات  ،شناسااایی نیاااز

بااودن ک حااامطالعااات حاااکی از  زیاارا؛ اناادساایر صااعودی بااه خااود گرفتااه ایااران، شایستگی مدیران در کشااور زمینۀ

مساامولین ارشااد نظااام جمهااوری اسااالمی  تأکیااد ،ماادیران یهایسااتگیشارویکردهااای ماادیریت غرباای در تاادوین 

بخشاای بااه اهااداف مااورد از تعااالی  دیناای و مااذهبی در رویکردهااای ماادیریتی، ضاارورت تحقااق یریاا گ بهرهباار 

هریااک از تحقیقااات از زوایااای خاصاای  همچنااین .باشاادیم ماادیریت اسااالمی یکردهااایروانتظااار از اتخااا  

 .شودیمکمتر دیده  ،منسج  واحد ودر این راستا دیدگاه که  انددادهشایستگی مدیران را مورد بررسی قرار 

بااا نیاااز اصاالی پااژوهش  تبطجااوی منااابع مااروبااه جساات  مرحلااهبازیااابی مطالعااات: ایاان  منظوربااهاجرای پژوهش 

 ابعاااد از قبیاال یدیاا کلواژگااان جااوی ومقاااالت علماای معتباار از طریااق جساات  ۀابتاادا کلیاا  رونیاا ازا ؛دارداختدا  

یااا کیفاای  کماای صااورتبه شاادهانجامیقااات قاز طریااق تح (شااغلی) یاحرفااهفااردی، ماادیریتی و  اعتقااادی،_ارزشاای

پرتااال  ،1و مطالعااات فرهنگاای اطالعاااتی شااامل پایگاااه اطالعااات علماای جهاااد دانشااگاهی یهاااگاهیپابرگرفتااه از 

 
1 Sid.ir 
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 اتنشااری ۀو سااامان 3تخدداای نااور مجااالت، پایگاااه 2کشااور یهاااکنفرانسپایگاااه نشاار  ،1وم انسااانیلاا پژوهشگاه ع

ش 1401_1389 هااای سااال بااازۀ زمااانی در 9وریاا الز ،8، اسااکوپو 7اساا رینگر ،6، ساااینس دایرکاات 5کیاا ار، 4کشااور

 ،کیفیاات کااار افاازایش منظوربااهشناسااایی شاادند.  جامعااۀ آماااری عنوانبااهمقالااه  140تعااداد بااهم( 2022_2010)

جااو و منااابع اطالعاااتی داشااتند وجساات  یهاااروش اکاماال باا  کااه آشاانایی شااخص 2جوی مقاااالت توسااط وجست 

مقاااالت  ۀباار پایاا  اسااالمی منااابع داخلاای و برهیاا تکبااا  حاضاار پااژوهش. همچنااین صورت گرفت جداگانه  صورتبه

کااه مقاااالت علماای  دلیاال بااودباادینانتخاااب ایاان دسااته از منااابع  گردیااد؛تاادوین  منتشرشااده یپژوهشاا  علماای

 هاااآنحاااکی از اعتبااار نتااایج  کااه کنناادیمینااد بررساای تخدداای را زیرنظاار داوران متخدااص طاای آفر ،پژوهشاای

 است.

تعیااین مطالعااات ماارتبط بااا نیازهااای  ۀو سااازماندهی مطالعااات: ایاان مرحلااه بااه داوری دربااار پاااالیش ،گاازینش

مطالعااات اساات. معیارهااای  یبنددسااتهباارای گاازینش و  ییهااامالک منااد تاادوین زنیا ؛ لااذااختدااا  دارد یدانشاا 

بااازۀ  دربااا تأکیااد باار ماادیریت اسااالمی  ماادیران حااوزۀ شایسااتگیدر  شاادهانجام یهاااپژوهشرود شااامل اصاالی و

کااه فرآینااد بررساای تخدداای  ییهاااپژوهش اساات. همچنااین م(2022_2010ش )1401_1389 هااای سااال زمااانی

کاماال  طوربااهکاماال از طریااق باارخط یااا  ۀمقالاا  صااورتبهو  اناادکردهرا زیرنظاار داوران متخدااص طاای 

هااای کااه اطالعااات کااافی دربااارۀ اهااداف پااژوهش گاازارش دادنااد، مااورد بررساای قاارار پااژوهش .اندشاادهچاپ

بااا توجااه بااه  .انااددادهگاازارش  ،کااه اطالعااات کااافی در ارتبااا  بااا اهااداف پااژوهش ییهاپژوهشدرنهایت گرفتند. 

ند؛ البتااه ورود ایاان پااژوهش یافاات شااد یهااامالک مطالعااه در راسااتای  140تعااداد جوهااای مقاادماتی، وجساات 

باار ایاان اسااا   .خااارج شاادند تحلیاال فرآینااداز  کااه مناساا  نبودناادنهااایی  تحلیاالبرای ورود بااه ها تعدادی از آن

 :باشدیم صورتنیبد هاپژوهشروند بررسی 

 مورد 140 تعدادبه واژگان کلیدیمرتبط با  یهاپژوهشبررسی تمامی  (1

 مورد 20 تعدادبه نامرتبط پس از بررسی عناوین یهاپژوهشحذف  (2

 مورد 40 تعدادبه مطالعات ۀنامرتبط پس از بررسی چکید یهاپژوهشحذف  (3

 مورد 33 تعداد به نامرتبط پس از بررسی متن کامل یهاپژوهشحذف  (4

 مااورد در 47شاادند و تعااداد  یو غربااالگر یبنددسااته ،محتااوایی واکاااویشااده طاای مقاااالت دریافاات  تمااامی (5

شاادند؛ شناسااایی حاضاار  پااژوهش نمونااۀ آماااری عنوانبااههدفمنااد  یریگ نمونااه صااورتبهمااذکور  بازۀ زمااانی

   مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. (1شرب جدول شماره )به پژوهش 47درنهایت تعداد 

 
1 Ensani.ir 
2 Civilica 
3 Normagas 
4 Magiran 
5 Eric 
6Science Direct 
7 Springer 
8 Scopus 
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اساات کااه  ونددهناادهیپ یمرحلااه، چااارچوب نیاا : الیاا آن بااا اطالعااات حاصاال از تحل سااازیو متناساا  یچااارچوب ادراکاا 

 .شودیم  یآن ترک رامونیآمده در پدستاطالعات به

 قاااتیحاصاال از تحق یهاافتااهی مرحلااه بااا توجااه بااه  نیاا ملمااو : در ا یهااادر قالاا  فرآورده ریو تفساا   یاا ترک پااردازش،

 کردیاا  اعااداد بااه توجااه بااا خااطبااهخااط یگذارشااماره ناادی فرآ قیاا از طر  یمرتبط با هدف پااژوهش حاضاار ابتاادا تمااام مفاااه

شاادند. در  یبنددسااته نیمعاا  یهامشااترک در مقولااه  مفاااهی ادامااه در. شاادند اسااتخراج کااد، عنااوان( بااه1جاادول شااماره )

اسااتفاده  یری دپااذییو تأ یری پااذنانیاطم ،یری پااذانتقال ،یری باورپااذ اریاا مع 4شااده از چااارچوب ارائه ۀاعتماااد داد یبررساا 

مااورد  انیاا توسااط همتا کیروش توصاا  ،یری باورپااذ اریاا بااه مع یابی(. جهاات دساات80: 1397و همکاااران،  پااوری)علاا  دیاا گرد

 یروش، درخواساات کدگااذار نیاا آشاانا بااه ا یمقطااع دکتاار انی نفاار از دانشااجو 4کااه از   ترتیاا نی گرفاات؛ بااد راراسااتفاده قاا 

حاصاال  یآگاااه هااالیدر تحل یرسااوگیو عاادم یاز متااون را صااورت گرفاات تااا از صااحت رونااد کدگااذار یمجدد باار بخشاا 

ابتاادا بااا   ترتیاا نی قاارار گرفاات؛ بااد همنااد مااورد اسااتفادهدف یریگروش نمونااه ،یری پااذانتقال اریاا بااه مع یابیشود. جهت دساات

انتخاااب بررساای و مقاااالت  ری هااا، ساااآن قیاا شاادند کااه از طرانتخاااب  یمقاااالت ران،ی مااد یسااتگی شا یتوجه به موضااوع اصاال

از مشااورت بااا اسااتاد مربوطااه درمااورد رونااد انجااام پااژوهش و کساا   یری پااذنانیاطم اریاا بااه مع یابیشاادند. جهاات دساات

 نیدر حاا  یبردارادداشااتی از روش  زیاا ن یری رپااذیتأث اریاا بااه مع یابیشااد. جهاات دساات سااتفادها کااار بهبااود جهااتبازخوردها به

 .دی نکات سودمند استفاده گرد یریکارگمقاله و به نی استفاده در مراحل تدو یروند انجام کار برا

بااا  رانی مااد یسااتگی شا یدیاا ابعاااد کل ،یحاصاال از ساانتزپژوه جی و نتااا ناادی مرحلااه بااا توجااه بااه فرآ نیاا : در ا یترک جی نتا ۀارائ

شاادند.  ییشناسااا  یمفاااه قیاا از طر یدیاا ابتاادا ابعاااد کل  ترتیاا نی قاارار گرفتنااد؛ بااد یمااورد بررساا  یاسااالم تی ری بر مد دیتأک

 .رفتی به انسجام صورت پذ دنیو رس حدموضوع وا کی در  یعلم یهاافتهی تمام   یس س ترک
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 با تأکید بر مدیریت اسالمی  مدیران حوزۀ شایستگیمنتخ  در  یهاپژوهش  :1جدول  

 م( 2022_2010ش )1401_1389 های در بازۀ زمانی سال

 واژگان کلیدی عنوان  سال اننام پژوهشگر ردیف

 تحقیقات داخلی

 1390 همکاران و فرد اسدی 1
  صحیفۀ امامبراسا   مدل شایستگی مدیران دولتی ایران

 بنیادرویکرد استراتژی تموری داده با (ره)
 مدیریت شایستگی و شایستگی

 الگو   و قرآن، مدیریت، رهبری مدیر شایسته از دیدگاه قرآن  1390 پورناطقی 2

 اسالم  و ، ارتبا یدارمردم  در مدیریت اسالمی و معیارهای آن  یدارمردم اصل  1391 زادهاسماعیلی و یوسک 3

 مدیریت اسالمی   و البالغهنهج شایستگی، امام علی )ع(  البالغهنهج الگوی شایستگی مدیران براسا   1392 خانینژاد و عیسیقربان 4

 پارادای  مدیریت اسالمی  ۀثمر، مداررهبری اخال  1392 رفیعی و همکاران  5

،  اخال  پارادای  مدیریت اسالمی، رهبری اخالقی،

  اخالقی، یریگ  یتدم محور،اخال  حق 

 مدار اخال   ی رهبرو  اخال  تی ری مد

 مدیر و الگوی شایستگی طراحی الگوی شایستگی مدیریتی 1392 خشوعی و همکاران  6

7 
 جراحی دربان  

 و شیرزاد نشلی
1392 

معیارهای عزل و ند  مدیران و فرماندهان نظامی و  

 انتظامی برمبنای گفتار علوی
 مدیر و الگوی شایستگی

 1393 پورفرو نقی ییبانوماه 8
مدیریتی در قرآن با الگوگیری از   یهایستگی شاشناسایی 

 ( ع)موسی   سیرۀ حضرت

 موسی   سیرۀ حضرتقرآن کری ، 

 شایستگی مدیریتی و

 1393 آقامحمدی  9

مدیریت اسالمی در   یهاشاخدهبررسی توجه به جایگاه 

 مدار  انتخاب مدیران 

 موردی شهرستان دیواندره(  ۀمطالع)

مدیریت   یهامللفه مدیریت، مدیریت اسالمی،  

 مدار    رانی مد و اسالمی

 1393 ن یمحمدحس 10
در مدیریت و فرماندهی از منظر اسالم در   ملثرعوامل 

 ن نیروهای مسل  ایرا
 اسالم   و مدیریت، فرماندهی

 مدیریت، فرماندهی، قرآن و روایات مدیریت و فرماندهی از منظر آیات و روایات یهایژگیوبررسی  1394 علیزاده 11

 یری پذت یمسمول و مدیریت، قرآن، مدیر، شایستگی ویژگی مدیر از منظر قرآن و عترت  1394 کاردل و همکاران  12

 1394 معین نورمحمدی و نیک 13
 معیارهای شایستگی مدیران با استفاده از رهنمودهای 

 البالغه نهج ع( در ) یعلامام 

 اسالمی،  تی ری مد معیارها، شایستگی مدیران،

 البالغه نهج و  ع() علی امام

14 
 خسروآبادی 

 منشو رضایی
1394 

اخالقی مدیران مبتنی بر   گیریتدمی  طراحی الگوی 

 البالغه نهج  یهاآموزه 

 اخالقی گیریتدمی  ، گیریتدمی  الگوی 

 البالغه نهج  یهاآموزه و 

 اسالمی  تی ری مد و شایستگی، شایستگی مدیران مدیران از منظر مدیریت اسالمی  یهایستگی شا 1394 خدیوی و احمدیان  15

 1394 رسولی پژوهان و  16
 بررسی و توصیک مدیریت و مدیریت منابع انسانی

 از منظر قرآن کری   
 مدیریت منابع انسانی  و قرآن کری ، مدیریت

 1394 پرورنی د 17
 البالغه نهج  مدیریت، یارهایمع مدیریت، عدالت، مدیریت و حکومت علوی فرازمانی و فرامرزی 

 ع( ) یعل امام و

 1395 ایمانی و قدرتی 18
مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب  

 نظام ارزشی اسالم 

 مدیریت منابع انسانی، شایستگی،

 شایستگی یهامدل  و مدیریتی یهایستگی شا
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 واژگان کلیدی عنوان  سال نام پژوهشگران ردیف

 تحقیقات داخلی

 البالغه نهج رهبری اخالقی در  یهای ژگی ومدخلی بر  1395 و همکاران  یزآبادی عز 19
  اخالقی، یرهبر  ،البالغهنهج رهبری و اخال  در 

 آن  یهای ژگی وو  اخال البالغه، نهج 

 حسین  سیرۀ امام و الگوی رهبری در قیام عاشورا در قیام عاشورا  (ع)الگوی رهبری امام حسین   1395 رحمتی و همکاران  20

 مسمولین و مدیریت، اسالم، امام علی ( ع)اصول مدیریت و ویژگی یک مدیر از دیدگاه امام علی  1395 رهبری  21

 نگرش علوی  و مدیریت اسالمی اسالمی با نگرش علوی مدیریت  1395 عناقه و همکاران  22

 دهی فرمان و اسالم، مدیریت اندهان و مدیران انتظامی از دیدگاه اسالم ویژگی فرم 1396 همتی  23

 البالغهنهجو  مدیران اسالم یهایژگیو مدیریت اسالمی، مدیران از دیدگاه اسالم یهایژگیوبررسی مدیریت اسالمی و  1396 دوقزلو  24

 1396 آقا محمدی  25
  براسا مدیران   یهاشاخصی برای تبیین ارائۀ چارچوب

 معیارهای اسالمی با روش سنتزپژوهی

 اسالمی  تی ری مد سنتزپژوهی، مدیریت،

 مدیریت اسالمی  یهاشاخصو 

 1396 نژاد عارف 26
شایستگی مدیران   یهامللفه  یبندت ی اولوشناسایی و 

 مدار  با تأکید بر مدیریت اسالمی 
 مدار   ران ی مد و اسالمی تی ری مد شایستگی،

 1397 اسکندرپور  27
 فرهنگی اسالمی یهاارزش طراحی مدل 

 در دانشگاه پیام نور

و   از والیت  تیتبع جهادی، ۀ، روحیساالریشایسته

 فرهنگی اسالمی  یهاارزش 

28 
 وند می کرناصری 

 همکاران و 
1397 

جامعۀ  و شرایط عمومی و اخالقی مدیران  هایژگی و

 از منظر قرآن کری   اسالمی
 اخالقی مدیران  یهای ژگی و و مدیریت اسالمی

29 
 چراغ بیرجندی 

 و همکاران 
1397 

 یبدنت یتربیابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران مدل

 منطبق بر فرهن  اسالمی  هادانشگاه
 یستگی شا و الگوی شایستگی

30 
 خلیلی جو لرستانی

 و رضایی
1397 

 گزینی مدیران شناسایی معیارهای شایسته

 بر آیات قرآن کری   دیتأکاز دیدگاه اسالم با 

  ، دیدگاه اسالم،یستگی شا گزینی مدیران،شایسته

 معیارها ییشناسا و کری  قرآن

31 
 سیدجوادین

 همکاران و 
1398 

مدیران برای هدایت منابع   یهای ژگی وبررسی و تحلیل 

 نور در قرآن کری   ۀانسانی در پرتو استعار

 نور، مطالعات قرآنی ۀمنابع انسانی، استعار

 مدیران  یهایژگی وو 

 1398 میار و رمضانی 32
با ) یستگی شاطراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای 

 (البالغهنهج  یهاخطبهو  هانامه محوریت 
 یستگی شا و مدل، عملکرد، ارزیابی عملکرد

 1398 نس  و جمادی مهدوی 33
 شایستگی مدیران از دیدگاه یهامللفه 

 البالغه نهج ع( در ) یعل نیرالملمنیام

 مدیران شایسته  یهامالک  شایسته،مدیریت، مدیران 

 البالغه نهج مدیران در  یستگی شا و

 1399 افروغ  34
 عملی حضرت  ۀدر پرتو سیر یاحرفه اخال  

 ( ع)علی، ابوالفضل العبا  بنعبا 
 هدایت  و ، خودیابی، رشدرتیبد ،یاحرفه اخال  

35 
 

 پهلوان شریک 

 و کاگمی شورئی 
1399 

 

 ساز مدیران جهادی تمدنتبیین الگوی شایستگی 

 (مورد مطالعه: شهید قاس  سلیمانی)

 یهایستگی شا جهادی، تی ری مد مدیریت اسالمی،

  یالگو نیروی انسانی، یهایستگی شا مدیران،

 مدیران جهادی  یهایستگی شا و شایستگی

 1399 و همکاران  یآبادتاج 36
ع( در  ) یعلاز منظر امام   رفتاری کارگزاران یهاآموزه 

 مدیریت اسالمی یهاسته ی با البالغهنهج 

  اسالمی، تی ری مد ،جامعۀ اسالمی رفتاری، یهاآموزه 

 البالغه نهج  و ع()  یعل امام ،کارگزاران ،نشی گز

 1399 قربانی و همکاران  37
 مدیران یهایستگیشاطراحی مدل 

 اسالمی  ت ی ری مد و شایستگی مدل شایستگی، البالغهنهجقرآن و  یهاآموزهمبتنی بر 



اسالمی سنتزپژوهی ابعاد شایستگی مدیران با تأکید بر مدیریت   

 

01  

 واژگان کلیدی عنوان  سال نام پژوهشگران ردیف

 یداخل قاتیتحق

 1399 پیری و همکاران  38
طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران آموزشی  

 قرآن کری   یهاآموزه  براسا 

  رانی مد شایستگی، یالگو طراحی، اعتباریابی،

 قرآن کری   یهاآموزه   و آموزشی

 اصل   رانی مد و شایستگی مدیران مدیران اصل ؛ تحقیق موضوعی در قرآن یهایستگیشاشناسایی  1400 سیدجوادین و همکاران  39

 تحقیقات خارجی

 مدیریت منابع انسانی: رویکرد اسالمی 2010 1خان و همکاران  40
 ، باورهای اصلی،اسالم مدیریت منابع انسانی،

 فرهنگیمدیریت بین و اجتماعی یهاارزش 

 2010 2و پوالرد برینین 41
 مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسالمی: 

 یک دیالکتیک برای انتشار معکو  در مدیریت 
 م اسال و مدیریت اسالمی، مدیریت منابع انسانی

42 
 جودی صال  

 3و الوانی محمد 
 پیامدها  و اصول مدیریت اسالمی، سازمان هاسازمان اعمال در  یامدهایپ اصول اسالمی مدیریت: 2012

 2014 4رضیمی و همکاران  43
 مفهوم ابعاد مدیریت منابع انسانی 

 از دیدگاه مدیریت اسالمی 

 مدیریت منابع انسانی، مدیریت اسالمی، ابعاد 

 مطالعات دینیو 

 2015 5فورستروفنویک 44
 آموزش  مراکش،  تی ری مد اسالمی، یهاارزش  مدیریت در مراکش  ۀاسالمی بر روی  یهاارزش  ریتأث

 اخال  کار اسالمی  و

 2018 6رحمان  45
 رویکردهای اسالمی به مدیریت منابع انسانی

 هاسازماندر 

اسالمی،   یو رویکردها  اصول مدیریت منابع انسانی،

 سنت  و مسلمان، قرآن یهاسازمان

 2020 7قاضی 46
 اسالمی در مدیریت؛ رویکرد رهبری 

 ، صفات و اصول ادیبن

  ، ی حد ،قرآن رهبری، مدیریت، رهبری اسالمی،

 و عدالت  عتی شر

 2022 8ریاض عباسی 47
چارچوبی مفهومی برای مدیریت در پرتو رویکرد اسالمی:  

 تحلیلی ۀ یک مطالع
 مدیریت   و اسالم
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 ها یافته

در  شدهیبررسی هاپژوهشنظری و پژوهشی فراترکی  مبانیدر  متفاوتمطالعه و بررسی منابع  حاصل از یهاافتهی

رو الگوی مفهومی ؛ ازایناندارائه شده(  2در جدول شماره )ارتبا  با ابعاد شایستگی مدیران با تأکید بر مدیریت اسالمی  

 باشد. مشاهده می( قابل1ابعاد شایستگی مدیران در شکل شماره )

عاد شایستگی مدیران با تأکید شده در ارتبا  با ابهای بررسی( حاکی از فراترکی  مبانی نظری و پژوهش2جدول شماره )

دارند؛ این مقولۀ  ، در بعد مدیریتی جایهانهیشیپاز  شدهاستخراجی اصلی هامللفهباشد. بیشترین بر مدیریت اسالمی می

تواند بیانگر نقش ملثر این بعد در ابعاد شایستگی مدیران باشد. مقولۀ فرعی می باشد که همین امر می 23اصلی، دارای 

مشاهده ( قابل1توجه به فراترکی  مبانی نظری و پژوهشی، الگوی مفهومی ابعاد شایستگی مدیران در شکل شماره )با 

 باشد.می

 

 کید بر مدیریت اسالمی أ ی در ارتبا  با ابعاد شایستگی مدیران با تشظری و پژوهنترکی  مبانیفرا: 2جدول  

 کدگذاری مفاهیم زیرمقوله یاهسته مقولۀ 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

ی
ی اعتقاد

_ 
ارزشی

 

 

 

 تورع و توحیدمحوری 

 ایمان به خدا در کارها 

 امر به معروف و نهی از منکر  

   مقاومت در برابر نفس اماره 

 در عمل  اخال 

 ییجولذت   از زیپره

 ایمان و تعبد 

 نفس جهادگر با 

 پرهیزکاری 

8 ،15 ،18 ،26 ،27  ،28  ،46 

8 ،25 ،33 ،42 

14  ،15  ،19  ،28،  33 

23  ،28  ،29،  30  ،34، 41 ،46 

23 

11 

10  ،22 

6 ،31 ،44 

 

 

 

 

 

 خدامحور متعبد و 

 امیدواری و اعتقاد به رحمت خداوند 

 امید به پاداش الهی 

 ایمان و توکل به خدا 

 ی تعالدعا به درگاه 

 رعایت حدود الهی 

 داشتن به خدا و صبر در امور یقین

 خداوند خضوع و خشوع در برابر حکمت 

 کار برای خداوند 

 عبودیت

 متدین

 تر  از کیفر الهی و مطیع فرمان خدا بودن 

8 ،28 ،37 

6 

1 ،8  ،11  ،14  ،15  ،18 ،19 ،22 ،23  ،25  ،46 

8 ،14 ،27 

20 

30 

21 

23 

22 

1  ،23 

6 ،8  ،10  ،14  ،15  ،33 ،36   
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 کدگذاری مفاهیم زیرمقوله یاهسته مقولۀ 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

ی
ی اعتقاد

_ 
ارزشی

 

 

 یباورنی د

 ن قرآن و سنت در منازعات داد قرارمعیار 

 عامل برای خدا 

 اطاعت از اوامر الهی  

 اجرای حک  خداوند   

 ی اسالمالتزام به شرع و شمونات 

12 

23 

8 ،46 

8 

46 

 

 یری پذت ی وال

 هیفقت ی والی هافرموده عمل به 

 سرباز والیت 

   (ع)التزام عملی به والیت امامان  واعتقاد  

 ی انقالب هاارزش عشق به  

8 ،19 ،27 

25  ،35 

19 

23 

 

 معاد باوری 

 ییگراآخرت 

 قیامت روزبهیقین 

 زندگی مرفه و پرهیز از دنیاگرایی 

6 ،18 ،19 ،28 

10  ،15 

23 

 

 

 تفکر جهادی و بسیجی 

 اقتداد مقاومتی

 بودنمکتبی

 روحیۀ عملیاتی

 مجاهدت پیوسته

 ایثار و فداکاری در راه خداوند  

 منش جهادی در اندیشه و عمل  

  وقفهی بجهاد و یی گراعمل 

 ران ی مدعملکرد جهادی  

27 

1 ،11 ،22 ،23 ،32 

35 

35 

22  ،34 

23 

25 

38 

 

 

 ی دارمردم 

 و مشکالت زیردستان هایناراحتدرک 

 خشنودسازی مردم 

 رفتار خوب با ملت و جل  رضایت مردم  

 نرمی و مدارا با زیردستان

 رفتار نیک با مردم 

 ر یتأختأمین نیازهای مردم باسرعت و بدون 

28 

3 

1 ،12 ،15 

3 

3 

3 

 

 

 ی خدمتگزار روحیۀ 

 توجه و خدمت به زیردستان 

 کار در راه خدمت به خلق خدا  

 رسانی به جامعه  منفعت

 تکبر  خضوع و عدم

 کمک به دیگران  

 دردمندی  

 خدمت به مستضعفان جامعه  

 تواضع و فروتنی

3 

23 

3 ،22 ،23 ،37 

10  ،14  ،15  ،26  ،29 ،37 

1 ،25 ،33 

35 

1 ،8  ،32 

2 ،3  ،6 ،13 ،18 ،22  ،28،  31  ،44 
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 کدگذاری مفاهیم زیرمقوله ایمقولۀ هسته 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

ی
ی اعتقاد

_ 
ارزشی

 

 

 طلبیتفو عدم

 طبی ریاستعدم

 ی  پرستمقاممنافی 

 ی از مقام ری رپذیتأثعدم

28  ،30 

22 

1 

 

 محوری حق

 حق  هم ایی

 ی زیستباطل

 هات یفعالپیروی از حق در تمام 

6 ،15 

31 

19 

 

 

 تغافل و تساهل 

 

 عفو و بخشش 

 ی از خطاهای کوچک  پوشچش  

 کردن گذشت پیشه

 ی بزرگوارانه پوشچش  

 بخشش اشتباهات افراد 

 گرفتن بر مردم آسان

 ی سهوی از خطاهای پوشچش  

3 ،6  ،11  ،12  ،14  ،18 ،37 

15  ،37 

25  ،26 

21 

3 

3 

39 

 

 

 

 

 

 یطلبمساوات ورزی و  عدالت

 

 رفتارهاعدالت در 

 مساوات و برابری 

 یروانهیماعتدال و  

 رعایت عدل و انداف 

 عدالت براسا  حق 

 امکانات و توزیع عادالنۀ   یتقس

 بودن عادل

 هااعتدال در پرداخت 

 دادنو برابری مردم در حک   حقبه داوری 

 عدالت در نظارت بر کارکنان 

 عدل 

25  ،42  ،46  ،47 

12  ،39 

10  ،28 

15  ،22  ،23  ،25  ،29 ،31 ،40 ،41 

21 

37 

1 ،6  ،11  ،26 

37 

9 ،12 ،37 

2 

5 ،32 

 

 

 

 

 پایمردی

 پایداری در برابر مشکالت 

 ی کوشسخت

 یری ناپذیخستگ

 تالش مجدانه 

 تحمل شرایط سخت 

 ایستادگی و مقاومت

 ی قدمثابت مدم  و 

 ی راس  ااراده 

 تالشگری 

18  ،37  ،41  ،47 

37  ،44 

28 

23 

7 

4 ،6  ،14  ،25  ،33 

15  ،28 

22 

33 
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 کدگذاری مفاهیم زیرمقوله ایمقولۀ هسته 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

 ی
اعتقاد

 _ی
ارزش

 ی

 

 

 ی پذیر معرفت

 استفاده از تجربیات موفق دیگران 

 پذیری از گذشته تجربه

 زیاندوتجربه 

 ی موفق هاسازمان ی از تجارب الگوبردارتوانایی 

 گرفتن از گذشتگانعبرت

35 

7 ،23 

22 

29 

15 

 نقدپذیری 
 یری انتقادپذ

 مندک  ری نقدپذ

10  ،13  ،15  ،29 

22 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

 ی
ی
فرد

 

 

 
 

 مرافقت و خوی خوش 

   یفروتنمهربانی و 

 یی تندخوپرهیز از تندزبانی و 

 یصحبتخوش  

 یی روخوش 

 حسن خلق  

2 ،6  ،10 ،15 ،17 ،20 ،21 ،25 ،26 ،28 ،29 ،33 ،37 

6 ،30 ،37 

23 

3 ،6  ،12  ،18  ،28  ،31 

3 

 
 

 حل  و بردباری در امور 

 صبر و بردباری 

 شرب صدر 

 صدرۀ  سع 

 رفق و مدارا 

    مراجعانصبر در برابر 

 شکیبایی در برابر مراجعات پیاپی مردم 

3 ،6  ،13  ،15  ،23  ،46 

2 ،28 

8 ،15 ،18 ،22 ،25  ،28  ،29  ،31 

3 ،6  ،18  ،21  ،25  ،26 ،39 

7 ،10 

2 

 15،  2، 1 بودنقاطع قاطعیت

 
 

 محوری صداقت

 ییجوقتیحقیی و گوقتیحق

 ی و پرهیز از دروغ گفتارراست  

 یی دوروپرهیز از  

 همانندی گفتار و کردار  

18  ،40  ،41  ،45  ،46 

10  ،14  ،15  ،25  ،26 ،28 ،30 

37 

12  ،14  ،18  ،22  ،31 ،37 

 

 بودن ملتمن

 نگهبان و محافک اموال 

 حفک منابع سازمان  

 ی دارامانت 

30 

10 

2 ،6  ،15  ،18  ،19  ،22 ،25 ،28 ،29  ،30  ،37 

 

 

 صالبت در امور 

 نهراسیدن از مخالفان 

 دوری از سستی و تنبلی 

 بودن جسور 

 و قاطعیت  شجاعت 

 اقتدار

23 

14  ،18  ،33 

22 

2 ،6  ،8 ،10 ،14 ،15  ،19  ،23  ،25  ،29 ،34 ،35 

39 



1402(، بهار 70)مسلسل  2، شماره 18دوره های مدیریت آموزشی، نشریه نوآوری   

 

15 

 کدگذاری مفاهیم زیرمقوله ایمقولۀ هسته 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

ی 
ی
فرد

 

 

 

 ینامکینپاکی و 

 بودن مهذب

 صالحیت خانوادگی  

 درستکاری 

 ی و حسن سابقهنامخوش  

 ت یمقبولمشروعیت و   

1 

37 

5 

7 ،10 ،15 

39 

 

 زیستیروحیۀ بسندگی و ساده

 گری پرهیز از اشرافی

 گری اسرافعدم 

 و اسراف  دوری از تجمل وزیستی ساده 

23 

8 ،17 

1 ،3  ،6 ،13 ،15 ،18  ،22 

 

 مهرورزی 

 محبت به مردم 

 دوستی با مردم  

 یدوستنوع 

22  ،47 

3 

34 

 

 
 

 جذب حداکثری 

 تبعیصنفی 

 تعامل مثبت با همه  

 رابطۀ صمیمی با نیروها  

 پرهیز از مشاجره و خدومت با مردم  

 ی مردم  هادل دورکردن وحشت از  

 به مردم  اجحافاجتناب از  

6 

3 ،35 

35 

3 

3 

3 

 25،  23 نفسعزت حفک کرامت و  نجابت و صیانت از نفس

 

ی شا
ستگ

ی
ها

ی مدیریتی
 

 

 

 مدیریت خش  

 ورزی نفی خش 

 تسلط بر خش  

 خش   فروخوردن

6 ،14 ،33 

15 

8 

 
 

 نگری و فرجام اندیشی افق

 یشی اندژرف ی و نگرندهی آ

 ی مشکالت نیبشیپ 

 بودن مدبر 

 ی و تدبر در عاقبت کار شی دوراند 

6 ،7  ،9 ،15 ،35 

37 

22 

28 

 برخورداری از  

 ی ارتبا  کالمی هامهارت 

 توانایی انتقال پیام

 قدرت تفهی   وی سخنور 

25  ،29 

26 

 47،  37،  31،  15 تمرکز بر اهداف اصلی  محور و برنامه هدفمند

 

 مدیریت زمان 

 ی و رعایت زمان و مکانشناست یموقع

 ی زدگشتاب پرهیز از  

 یشناسوقت 

18  ،39 

37 

8 ،26 

 ستیزیاستبدادگریزی و استبداد
 ورزی  نفی گل 

 یکارست  پرهیز از 

3 ،6  ،20  ،37 

20  ،30 

 بینش راهبردی
  هال یتحلبدیرت در 

 گیری مبتنی بر بدیرت تدمی   

4 ،15 ،18 ،29 ،35  ،37 

27 
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 کدگذاری مفاهیم زیرمقوله ایمقولۀ هسته 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

ی مدیریتی
 

 

 قدرت اقناع 
 سلاالت پاس  قاطع به ابهامات و 

 جابهی ناهادرخواستی منطقی برای هااستداللارائۀ  

2 ،16 ،23 ،25 ،37  ،42  ،43  ،46 

8 ،25 

 بیان بلیغ و مدبرانه 
 شیوایی بیان   و بالغت، فداحت

 روشنفکری 

6 ،8  ،23  ،30  ،37 

20 

 

 
 

 
 
 

 عقالنیت و درایت 

 هوشیاری

 نیبواقع 

 هات یگرفی از تمامی ریگبهره کشک و   

 ی دلیل ریکارگبه تعقل و  

 مسائل نسبت به تمام  فه  عمیق  

 تعقل و خردورزی دادن به اهمیت

 تأمل خردمندانه 

 اقدامات عالمانه و عاقالنه 

 انجام کارها با دلیل و منطق 

 ها فرصتی مناس  از ریگبهره ی و اریهوش

25  ،32 

35 

23 

7 

35 

35 

11  ،25  ،39 

8 ،23 

8 

29 

 
 

 

 

 ی امشاوره تفکر تیمی و 

 در تدمیمات 

 

 مشارکت در امور با دیگران 

 ی ری پذمشارکت 

 ی خودکامگپرهیز از خودرأیی و  

 ی از گرفیت نیروهای مردم استفاده 

   اتنظر احترام به آراپ و 

   پذیریمشورت

 همگراسازی افکار

 ی از نظرات دیگرانمندبهره و مشاوره 

1 ،8  ،14 

26  ،40 

1 ،30 

35 

3 ،12 

4 ،15 ،22 ،25، 28،  41  ،42،  45،  46 ،47 

22 

23  ،47 

 یی و ارشادرهنما
 هدایت 

 افرادرشد و توسعۀ  ،اهتمام به هدایت 

20  ،22  ،31 

39 

 
 

 ر یبدشاهد و 

 کنترل و نظارت 

 ثبت و ضبط و ی در نظارتنیزبی ردقت و  

   کنندهکنترلناگر و  

 بر نیازنظارت مبتنی 

21  ،25 

25  ،31 

15 

38 

 

 

 

 ها ت یمسمولنگاه ارزشی به 

 حضور مدیران در صک مقدم عملیاتی

 ی حوزۀ مسمولیتیهات ی اولوتوجه به  

 هات یمسمولگرفتن جدی 

 قیام به وگیفه 

 تعهد  

 نگاه تکلیفی 

 پیشگامی  واثر  منشأ 

31 

23  ،39 

15  ،23  ،38 

15 

8 ،11 ،23 ،25 ،34  ،47 

15  ،22  ،23 

39 
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 کدگذاری مفاهیم زیرمقوله ایمقولۀ هسته 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

ی مدیریتی
 

 

 18، 8 وگو با علما و دانشمندان گفت وهمنشینی  وگو توان مذاکره و گفت

 

 تنسیق مستحک  و پویا 

 تقسی  کار 

 دهی کاری و نظ استانداردسازافزایش  

 و تفویص اختیار   مرات سلسله 

21 

29 

25  ،39 

 29، 8 انتقال دانش الهی  وحفک دانش  مدیریت دانش 

 خود نظارتی
 یخودکنترلو  رفتار خودبازبینی 

 ی خود و دیگران سازماندهاصالب و  

17  ،25  ،27 

10 

 

 
 

 حکمرانی طبق موازین اسالم 

  دهای نباابالغ باید و 

 دادن سره از ناسره  نشان

 قدرت فرماندهی  

 تأکید بر مواضع درست  

 رهبری از جنس مردم   

 هاقل  حکومت بر  

25 

8 

8 

8 

37 

1 ،25 

 

 و  واسطهی بتعامل 

 مستقی  با کارکنان  

 دسترسی آسان زیردستان به مدیر 

 ارتبا  با کارکنان 

 دستنییپامهارت ارتبا  با باالدست و  

 بودن مردمی و در دستر  

3 ،12 

12  ،15  ،38  ،43 

8 

39 

 

 محوریت قانون و 

 تساوی افراد در برابر آن 

 ییگراقانون

 حاکمیت قانون 

 پایبندی به نظ  و قانون  

 مداری حمایت از قانون 

11  ،15  ،22  ،26  ،33 

16 

33  ،26  ،29 

39 

 

 
 

 سالمت اداری رعایت 

 کنترل فساد 

 دفع فساد 
 صالبت و قاطعیت در برخورد با مفسدان و تبهکاران  

 ی خواررشوه دریافت عدم

 مبارزه با تبعیص و فساد   

 رسیدگی شخدی به تخلفات  

16 

10 

2 

2 

22  ،23 

12 

 هانهی هزیی و مدیریت بر جوصرفه
 و استفاده صحی  از منابع هانه یهزیی برای کاهش هاراهپیداکردن 

 کردن در تمامی سطوب سازمانهزینه جابه و  درست 
25  ،43 

31  ،47 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

ی 
حرفه
ا

  ی

(
شغلی( 

 

 

 
 

 قدرت نوآفرینی و ابتکار 

 مولد 
 ی از آخرین تکنولوژی برای کشک مزیت رقابتی برداربهره 

 داشتن تفکر خال    

 توسعۀ فناوری

   رییتغحمایت از  

 د ی جدفناوری  رشی پذ 

11  ،29  ،47 

29 

25 

25 

39  ،43 

43 
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 کدگذاری مفاهیم زیرمقوله ایمقولۀ هسته 

 

ی شا
ستگ

ی
ها

ی 
حرفه
ا

) ی
شغلی( 

 

 قراردادهابودن نسبت به متعهد 

 عهدمندی و وفای به عهد 

 تطابق قول با فعل  

 توسل به نیرن  ووعده عدم خلک 

15  ،25  ،28  ،31  ،33 ،35 ،40 ،41 ،45 

30 

7 

 در امور  تعاق 

 ضرورت پیگیری برای رسیدن به نتیجه

 رسیدگی شخدی به امور مردم   

 تالش و پیگیری پیوسته 

37 

3 

8 ،9  ،35 

 

 

 

 ورزی ی و حکمتمحوردانش

 (عل  و آگاهی)توجه به عل  و حکمت 

 تمرکز بر عل   
 برخورداری از آگاهی و دانش تخددی و اشراف به کار 

 برخورداری از دانش عملیاتی  

   مسائل یادگیری فعال در مواجهه با  

 برخورداری از دانش محیطی  

 توجه به کس  عل  و دانش  

28  ،42 

6 ،11 ،23 

29  ،31 

25 

18 

8 ،9  ،15 

10  ،15  ،23  ،30  ،32 ،34 ،35، 43 

 
 

 برخورداری از دانش ساختاری

 ی اسالمیهاارزشآشنایی با معیارهای استخدام براسا  

 آشنایی با تشکیالت ساختاری سازمان 

 ی سازمان برای کارکنان  هابرنامه تشری  اهداف و  

 عال  به عل  مدیریت  

18 

4 ،18 

31 

22 

 26،  18 ی مدیر در انجام وگایکباوجدان تعهد کاری 

 37، 1 و کاردان  باتجربه یاستیباکمندی و بینش
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 بر مدیریت اسالمی تأکیدالگوی مفهومی ابعاد شایستگی مدیران با  : 1شکل 

 

دارای   در ابعاد شایستگی مدیران  یاهسته  یهامقولهیکی از    عنوانبه  ارزشی_اعتقادی  بعدالگوی مفهومی مذکور،    براسا 

و  تورع های فرعیمقوله باشد. بعد اعتقادی این مفهوم شاملمی یفرع ۀمقول 15ابعاد کلی اعتقادی و ارزشی و 

است. همچنین بعد ارزشی   یجیبس، معادباوری، تفکر جهادی و  یریپذت یوال،  باورنید،  خدامحورمتعبد و  توحیدباوری،  

-، عدالت اهلسافل و تغتمحوری،  ، حقطلبیتفو دارای، عدم، مردمیخدمتگزار  یۀروحهای فرعی  مفهوم شامل مقولهاین  

  .است  یرینقدپذ، یپذیر، معرفت پایمردی، یطلبمساواتورزی و 

افقت و خوی خوش، رشامل م مقولۀ فرعی 11ابعاد شایستگی مدیران دارای  یاهسته ۀدومین مقول عنوانبهفردی  بعد

بسندگی و  ۀ، روحیینامکیندر امور، پاکی و  البت صبودن، ملتمنمحوری، ، قاطعیت، صداقت در امور یو بردبار  حل

  .باشدمینجابت و صیانت از نفس  ،مهرورزی، جذب حداکثری ،زیستیساده

نگری خش ، افق  شامل مدیریت   مقولۀ فرعی  23ابعاد شایستگی مدیران دارای    یاهسته  ۀولسومین مق  عنوانبهمدیریتی    بعد

و استبدادستیزی، بینش راهبردی، برخورداری  گریزی، مدیریت زمان، استبدادیمحوراندیشی، هدفمند و برنامهو فرجام

در تدمیمات،   یامشاورهو درایت، تفکر تیمی و    عقالنیت   ،و مدبرانه  بلیغارتبا  کالمی، قدرت اقناعی، بیان    یهامهارت  از

مستحک  و پویا، مدیریت  تنسیقگو، و، توان مذاکره و گفت هات یمسمولو ارشاد، شاهد و بدیر، نگاه ارزشی به  ییرهنما

تساوی افراد در برابر آن،  و ، محوریت قانون و مستقی  با کارکنان واسطهیبدانش، حکمرانی طبق موازین اسالم، تعامل 

  .باشدمی هانهیهزو مدیریت بر  ییجوصرفه ،رعایت سالمت اداری، خودنظارتی
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و ابتکار، متعهدبودن  ینینوآفرشامل قدرت  مقولۀ فرعی 7 یدارا یاهسته ۀآخرین مقول عنوانبه)شغلی(  یاحرفه بعد

-بینش ی،ورزی، برخورداری از دانش ساختاری، تعهد کارت و حکم یمحوردانش  ،در امور تعاق  به قراردادها، نسبت 

 باشد.می یاستیباکمندی و 

 

 یریگجهینت و بحث

 کندیم نگاه مه  و کلیدی مباح   از یکی عنوانبه مدیریت  به است، علومۀ تمام دربردارند که کامل دینی عنوانبه  اسالم

 مدیریت  یهاشاخده و مبانی اصول، این کهدرصورتی؛ است نموده بیان این مسمولیت  برای هاییشاخده و اصول و

 مدیریتهدف    که  دلیل استاین مه  بدان.  دنرسیم  تعالی  و  رشد به  سازمان  و  جامعه  ،دنروکاربه مدیران  توسط  اسالمی

 و رشد صرفاً ،سازندیم خالصه مادیات و سود کس   در را بشر زندگی تمام که غیراسالمی یهانظام برخالف یاسالم

 الگوی  .است   اخالقی  فضایل  و  معنوی  تکامل  و  رشد  تعالی انسان،  هدف مدیریت اسالمی  بلکه  باشد؛نمی  مادی  یوربهره

 قرار استفاده مورد مدیران تشویق و ارزیابی ،ارتقاپ ،انتخاب برای تواندیم حاضر پژوهش در شدهاستخراج شایستگی

  .گیرد

 ،ارزشی_اعتقادی مانند ابعاد متعددی عوامل ریتأثتحت  مدیران شایستگی که است  استنبا  قابل پژوهش حاضر نتایج از

 قرار دارد؛ مدیریتی بعد در هانهیشیپ از شدهاستخراج ۀمللف بیشترین .داردقرار  (شغلی) یاحرفه و مدیریتی ،فردی

 شایستگی ابعاد در آن ملثر نقش بیانگر تواندیم امر همین .باشدیم فرعی ۀمقول 23 دارای اصلی مقوله این کهیطوربه

(، ریاض 1400سیدجوادین و همکاران ) هایپژوهش نتایج با حاضر پژوهش در ارزشی_اعتقادی بعد .باشد مدیران

اسکندرپور  (،2020(، قاضی )1399) همکاران و کریموند (، ناصری1399) همکاران و (، سیدجوادین2022) یعباس

 مجهز که کند حرکت  گراییمعاد مسیر در تواندمی یزمان اسالمی مدیر .باشدیم ( همسو 1393) محمدحسین و (1397)

 سرمنزل به توانندمی جامعه افراد صورت این در؛ باشد جامعه در فرهن  این سازیپیاده به مدم  و قرآنی فرهن  به

شده   امیدوار  سازمان  به  نسبت   کارکنان  شودمی  باع    مدیر   ۀمندفان  و  عادالنه  رفتار  دست یابند.  الهی  قرب  همان  ،مقدود

های بلند و و گام یشناسدشمنبا  ،جهادی با عشق و ایمان به خدا انمدیر نمایند. استقبال آن هایبرنامه و اهداف و از

  .دنکنبزرگ انقالب حرکت می یهاآرمانبه سمت  ریناپذیخستگ ۀمدبرانه و با روحی ،دارای شتاب

 و  (، سیدجوادین1400همکاران )سیدجوادین و  یهاپژوهش نتایج با حاضر پژوهش در فردی یهایستگیشا بعد

و خان و  (1391زاده )یوسک و اسماعیلی(، 1394پرور )دین(، 1395) رهبری(، 2018(، رحمان )1399) همکاران

 پشت  ،ندهد قول دهد  انجام تواندنمی را آنچه شودیمموج  محوری مدیر صداقت  .باشدمی همسو  (2010همکاران )

 مردم  با  و  شدهس رده  هاآن  به  که  مسمولیتی  سب  به  مدیران  .ندهد  انجام  کندمی  تیره  را  روابط  آنچه  و  نشود  پنهان  هات یواقع

 ۀ نتیج  به را کارها بتواند ،مردم اعتماد جل   ضمن تا دهند قرار خود ۀسرلوح را راستی و صداقت  باید ،دارند سروکار

 کارکنان عملکرد بر یامالحظهقابل ریتأث که است  ییهایژگ یو از مدیران رفتار و گفتار در صداقت  .برساند مطلوب

 از آن برخوردار کمال مسیر در و وارسته، شایسته هایانسان که است  ایفاضله صفات از نیز داریامانت  .خواهدداشت 

 در خیانت اخالقیات،  منفورترین از یکی قرارگرفته است؛ زیرا تمجید مورد قرآن متفاوت آیات در صفت  این .باشندمی

   بایستی که کارگزار دست  در است  امانتی ،مدیریت  مسند باشد.داشته همگانی و عمومی ۀجنب که آن ویژهبه است. امانت 
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 پیروزی  و  ندرت  ،متعال  خداوند  باشد.می  دین  مه   ارکان  از  بردباری  و  حل از طرفی    کند.  نگهداری  آن  از  نیکو   ایگونهبه

 صحی  نتایج به تنهانه پردازدمی امور به کافی بردباری و حل  با که مدیری داند.می میسر بردباری و حل  ۀسای در را

 یت مدیر ریناپذاجتنابابزارهای  از یکی امور در بردباری و حل  اندازد.نمی یسختبه را همکاران سایر بلکه ؛رسدیم

 حل  معانی از تحمل و صبر داشتن و حقایق دریافت . گرفیتسازدیم ریپذانعطاف  متفاوت، شرایط در را وی که است 

 با  که اهدافی به دستیابی مسیر در را مدیر یهایناهموار و مشکالت ،خوش خوی و افقترم درنهایت  است. بردباری و

  .گرداندمی هموار است  مواجه آن

 ئیشور کاگمی و شریک پهلوان (،1400همکاران )سیدجوادین و  هایپژوهش نتایج بادر پژوهش حاضر  مدیریتی بعد

 همکاران و یعیرف( و 1395) همکاران و رحمتی(، 1396نژاد )(، عارف1397) رضایی و لرستانی ی جو لیخل (،1399)

سورۀ صک  9طبق آیۀ  .هستند مدیران موفقیت   وشر و الزامات از یمحورو برنامه یهدفمندباشد. می همسو  (1392)

 ودنببدیر و شاهد .خواهندآمد فائق سازمان برون و درون رقبای بر ،اندمدون و دقیق برنامه و هدف دارای که یمدیران

 یوربهره پارتقا به منجر که هستند مدیران اصلی وگایک از نیز بودنهشداردهنده و دهندهبشارت ،کارکنان عملکرد بر

 با  کارکنان  زیرا؛  باشد  کارکنان  در  انگیزه  ایجاد  در  مهمی  عامل  تواندیم  هات یمسمولنگاه ارزشی مدیران به    .شوندها میآن

 کرد.خواهند  فعالیت   بیشتری  ۀانگیزو با  نموده  وگایک  قبال  در  بیشتری  مسمولیت   احسا   ،مقدم  صک  در  مدیران  ۀمشاهد

 رعایت  را  آن باید کارکنان و مدیران که است  الزاماتی از سازمانی سطوب تمام در هانهیهزو مدیریت بر  ییجوصرفه

 . نمایند رعایت  را اعتدال بلکه ؛تبذیر نه و دنکن اسراف نه هزینه در ،دارند را کارکنان هدایت  قدد که مدیرانی .نمایند

به عفو و بخشش،  اگر لذا ؛است  کارکنان سرمشق و الگو  ،مدیر .است  بزرگواران کارهای بهترین ازنیز  تغافل و تساهل

  مطرود  نیز خداوند پیشگاه در و ناموفق قطعاً نباشد معتقد  امور درکردن از خطاهای کوچک و گذشت پیشه یپوشچش 

، از دیدگاه اسالم  سالمت سازمانی  .از مسلمات نظام حقوقی اسالم است   آنتساوی افراد در برابر    محوریت قانون و است.

، مدیر مدبر و بادرایت   .اداری است   یهات یفعالاسالمی در ادای وگایک و    یهاارزشومقررات و  معنای رعایت قوانینبه

 قرار آینده راه فرا چراغی همچون را آن و آموزدمی در  ،است  تجربه و عل  ارزشمند منبع که گذشتگان تاری  از

 جریان گذشتگان درمورد که یابدمی جریان گونههمان بازماندگان درمورد روزگار» :فرمایند می )ع( علی امام دهد.می

نگری و بیانگر افقاین امر ؛ گیردبهره آینده حرکت  برای گذشتگان یهاتجربه از که است  کسی موفق مدیر «داشت.

  اندیشی مدیران اسالمی است.فرجام

 و  ایمانی  (،1398) همکاران  و  (، سیدجوادین1399افروغ )  هایپژوهش  نتایج  اب در پژوهش حاضر  (شغلی)  یاحرفه  بعد

 عقود آوردنجا به .دارد همخوانی (2012محمد )صال  و الوانی  جودی( و 2014(، رضیمی و همکاران )1395) قدرتی

  و امانت  ادای ،یدارنید اصلکه  ندیفرمایم )ع( علی امام زمینه این در است. اسالمی مدیر یهایژگ یو از هامانیپ و

 آن  پرتو در تا باشند مندبهره (آگاهی و عل ) حکمت  و عل  از بایستی اسالمی مدیران .است  پیمان و عهد به پایبندی

  کر شده که  مدیران تخدص و آگاهی ویژگی خدو  در بقره سورۀ 255 در آیۀ .باشندداشته عالمانه مدیریتی بتوانند

 و   محتملۀ  آیند  درخدو . همچنین  باشندداشته  کافی  آگاهی  و  اطالع  سازمان  و  کارکنان  ۀگذشت  عملکرد  از  باید  مدیران

  .آگاه باشند ،افتادخواهد را سازمان برای آینده در که رویدادهایی
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 بهتر تبیین و تعمیق به تواند)ع( می معدومین ۀسیر و سنت ، کری  قرآن از استفاده با مطالعه ۀدامن گسترش است  بدیهی

 اهمیت  گرفتن  نظر  در  با  پژوهش حاضر  پیشنهادی  الگوی  کارگیریبه  .شودمی  منجر  اسالمی  رویکرد  با  مدیران  شایستگی

 ،انتخاب محور در یل  پیشنهادات ؛ لذااست  هاسازمان مدیریت  پارتقا و بهبود هایراه از یکی ،مدیران شایستگی ابعاد

 شوند:می ارائه اسالمی مدیریت بر  تأکیدبا  شایسته مدیران پارتقا و انتداب

 یمدیریت ، هدایت و اجرای رویکردهایطراحی در اسالمی یهاارزش تقویت  بر دیتأک  و توجه •

 هااسالمی در سازمان مدیریت  رویکردهای اجرای و مدیران به استفاده هدایت  •

 اجتماعی با توجه به اصول اخال  اسالمی و دینی، اخالقی، رفتار فردی، سازمانی یهاارزشترویج  •

 اسالمی شایستگی الگوی براسا  مدیران یهایژگ یو و ضوابط تعیین •

 مدیریتی نظامالگوی شایستگی و  چارچوب در اسالمی یهایابیارز و نظارت یهاشاخص تدوین و تبیین •

 

 منابع فارسیفهرست 

(. شناسایی متغیرهای کلیدی مدیریت اسالمی و موانع آن. فدلنامه علمی مدیریت 1400جعفرزاده کوچکی، علیرضا ) -

 .146_135(: 4)9ی دولتی، هاسازمان

شناسایی  (.1400) یمحمدعلسیدجوادین، سیدرضا؛ سعادت نهاد، محمدحسین؛ امیری، مجتبی و لسانی فشارکی،  -

 13ی مدیریت منابع انسانی،هاپژوهشنشریه علمی  ی مدیران اصل ؛ تحقیق موضوعی در قرآن کری .هایستگیشا

(4 :)85_114. 

ساالری منابع انسانی براسا  (. شایسته1399ه )و برومند، کرامت ال اصغریعلآزادی، محمدحسین؛ محمدپور،  -

 .134_109(: 60) 14ی اسالمی: نظریه داده بنیاد. فدلنامه منابع انسانی ناجا، هاآموزه

ی در پرتو سیره عملی حضرت عبا  بن علی، ابوالفضل العبا  )ع(. احرفه(. اخال  علوم  1399افروغ، محمدرضا ) -

 .21_10(: 22) 6مجله علمی علوم اسالمی انسانی، 

(. تبیین الگوی شایستگی مدیران جهادی تمدن ساز 1399پهلوان شریک، محمدامین؛ کاگمی شورئی، محمدحسین ) -

 .168_141(: 4، )28)مورد مطالعه: شهید قاس  سلیمانی(. نشریه علمی مدیریت اسالمی، 

و اعتباریابی  (. طراحی1399) نیحس؛ ملکی، حسن و اسکندری، دیحم پیری، رمضان؛ عبا  پور، عبا ؛ رحیمیان، -

 .217_191(:1)8ی قرآن کری . فدلنامه علمی مدیریت مدرسه،هاآموزهالگوی شایستگی مدیران آموزشی براسا  

ع( در ) یعلی رفتاری کارگزاران از منظر امام هاآموزه (.1399کوروش )ی، حسین؛ بنایی، علی و بروجی، آبادتاج -

 .35_11 (:67) 19البالغه،ی نهجهاپژوهشعلمی پژوهشی  هفدلنام ی مدیریت اسالمی.هاستهیباالبالغه نهج

ی مدیران شایسته از دیدگاه قرآن هایژگ یو(.  1399السادات و یوسفی، علیرضا )سیدجوادین، سیدرضا؛ نسبی، نرجس -

 .269_252(: 4) 5البالغه. راهبردهای مدیریت در نظام سالمت، و نهج
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ی هاآموزهی مدیران مبتنی بر هایستگیشا(. طراحی مدل 1399قربانی، علی؛ رمضانی، طیبه و حسینی، میرزاحسن ) -

 .128_109(: 31) 8البالغه، البالغه. فدلنامه پژوهشنامه نهجقرآن و نهج

(. مدیریت در 1398پیروز، علی آقا؛ خدمتی، ابوطال ؛ شفیعی، عبا ؛ بهشتی نژاد، سیدمحمود و الوانی، سیدمهدی ) -

 اسالم )چاپ دوازده (. تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

(. بررسی و تحلیل 1398) اصغریعلسیدجوادین، سیدرضا؛ قلیپ لی، جواد؛ لسانی فشارکی، محمدعلی و پورعزت،  -

 9،  33 یاسالمی مدیران برای هدایت منابع انسانی در پرتو استعاره نور در قرآن کری . فرهن  در دانشگاه هایژگ یو

(4 :)507_526. 

ع( ) یعل نیرالملمنیامی شایستگی مدیران از دیدگاه هامللفه (.1398) نیحسمهدوی نس ، حسین؛ جمادی، علی  -

همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالملمنین امام علی )ع(، تهران،  نیاول (.1_16)   البالغهدر نهج

 .1398شهریورماه 

با محوریت ) یستگیشاطراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای  (.1398) یعلنیحس میار، یحیی؛ رمضانی، -

ی علوم انسانی اسالمی المللنیب(. مجموعه مقاالت چهارمین کنگره 115_151  البالغه()ی نهجهاخطبهو  هانامه

 .1398جلد سوم کمیسیون تخددی مدیریت اسالمی، تهران، بهار 

ی دولتی و هاسازمانکارگیری اثرات مدیریت اسالمی بر اداره (. بررسی به1397تقی زاده، یاور؛ دیلمقانی، سعید )  -

ی، تهران، شناسروانی و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و  نوآوری  المللنیب. دومین کنفرانس  (1_12خدوصی )   

 .1397مردادماه 

(. مدل یابی ساختاری 1397چراغ بیرجندی، کاگ ؛ پیمانی زاد، حسین؛ کشتی دار، محمد و فهی  دوین، حسن ) -

 6رزشی، منطبق بر فرهن  اسالمی. رویکردهای نوین در مدیریت و هادانشگاهی بدنت یتربالگوی شایستگی مدیران 

(21 :)81_93. 

(. شناسایی معیارهای شایسته گزینی مدیران از دیدگاه اسالم 1397خلیلی جو لرستانی، سیداحمد؛ رضایی، صاد  ) -

 .70_49(: 1) 13ی مدیریت انتظامی، هاپژوهشبا تأکید بر آیات قرآن کری . فدلنامه 

ی هاطیمحی ملثر بر کیفیت هامللفهپژوهی (. سنتز1397علی پور، نسرین؛ نوروزی، داریوش و نوریان، محمد ) -

 .103_71(: 14) 4یادگیری. فدلنامه فناوری آموزش و یادگیری، 

و شرایط عمومی و اخالقی مدیران  هایژگ یو(. 1397؛ مطوری، علی و مرادی، فاطمه )اهللامانناصری کریموند،  -

 .65_48(: 12) 3ترویجی پویش در آموزش علوم انسانی، _جامعۀ اسالمی از منظر قرآن کری . فدلنامه علمی

معیارهای اسالمی با روش  براسا مدیران  یهاشاخصی برای تبیین ارائۀ چارچوب (.1396جواد ) آقامحمدی، -

 ..62_41 (:12) 6تخددی اسالم و مدیریت،  علمی دوفدلنامه سنتزپژوهی.

ی فرهنگی اسالمی در دانشگاه پیام نور. فرهن  در دانشگاه اسالمی هاارزش(. طراحی مدل  1396اسکندرپور، بهروز ) -

24 ،7 (3 :)374_398. 
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(. فلسفه مدیریت اسالمی. فدلنامه علمی پژوهشی قبسات در حوزۀ فلسفه دین و کالم جدید، 1396پیروز، علی آقا ) -

22 :143_166. 

(. سنجش رابطه میان ابعاد مدیریت اسالمی و اخال  اسالمی با رفتار 1396رحیمی کلور، حسین؛ حسنی نیا، الناز ) -

 .50_25(: 45) 12ابع انسانی و پشتیبانی، شهروندی سازمانی. فدلنامه توسعه مدیریت من

(. اولین همایش 1_9اسالم )  ی مدیران از دیدگاه هایژگ یوبررسی مدیریت اسالمی و  (.1396) نیشهدوقزلو،  -

 .1396 ماهبهشت یاردملی مدیریت با رویکرد اقتداد مقاومتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده، 

 5مدیران شایسته در سیره علوی. فرهن  رضوی، اتیخدوص (.1396شاه علی، احمدرضا؛ دوالی، محمدمهدی ) -

(20 :)223_254. 

با تأکید بر مدیریت اسالمی.   مدار ی شایستگی مدیران  هامللفهی  بندت یاولو (. شناسایی و  1396نژاد، محسن )عارف -

 .172_151(: 1) 5دوفدلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 

(. مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی 1395ایمانی، عبدالمجید؛ قدرتی، سمانه ) -

 .221_191(: 33) 9ی مدیریت عمومی، هاپژوهش اسالم. 

(. الگوی رهبری امام حسین )ع( در قیام عاشورا. 1395رحمتی، محمدحسین؛ خنیفر، حسین و کتابی، ابراهی  ) -

 .145_129(: 3) 24فدلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسالمی، 

ترویجی پویش _(. اصول مدیریت و ویژگی یک مدیر از دیدگاه امام علی )ع(. فدلنامه علمی1395رهبری، عبا  ) -

 .26_18(: 5) 2آموزش علوم انسانی،  در

ی هایژگ یو(. مدخلی بر 1395ی، ابوالفضل؛ مرتضوی، سعید؛ انداری اول، محمدعلی و رحی  نیا، فریبرز )زآبادیعز -

 .41_11(: 4) 24البالغه. فدلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسالمی، رهبری اخالقی در نهج

مدیریت اسالمی با نگرش علوی. مطالعات مدیریت و  (.1395) دیسع؛ کرمی، حمید و آقاسی،  یعبدالرح عناقه، -

 .93_77 (:2_3)2کارآفرینی،

ایستگی مدیران دانشگاهی براسا  الگوهای اسالمی: (. طراحی مدل ش1395قربان نژاد، پریسا؛ عیسی خانی، احمد ) -

 .48_37(: 1) 5، 11ی تطبیقی. مدیریت در دانشگاه اسالمی امطالعه 

  اسالم   بررسی و توصیک مدیریت و مدیریت منابع انسانی از منظر قرآن کری .  (.1394رضا )ی،  رسول  پژوهان، ایوب؛ -

 .110_91 (:2)4ی مدیریتی،هاپژوهشو 

گیری اخالقی مدیران مبتنی بر (. طراحی الگوی تدمی 1394خسروآبادی، حمیدرضا؛ رضایی منش، بهروز ) -

 .94_67(: 11) 3البالغه، البالغه. فدلنامه پژوهشنامه نهجی نهجهاآموزه
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(. اولین 1_21  ی مدیران از منظر مدیریت اسالمی )هایستگیشا(. 1394خدیوی، اسداله؛ احمدیان، بهمن ) -

 .1394ی مدیریت، اقتداد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، خردادماه المللنیبکنفرانس 

 13البالغه، ی نهجهاپژوهشفرازمانی و فرامرزی.  _(. مدیریت و حکومت علوی1394الدین )، سیدجمالپرورنید -

(46 :)7_18. 

ی مدیریت و فرماندهی از منظر آیات و روایات. فدلنامه علمی تخددی  هایژگ یوبررسی    (.1394)  یمدطفعلیزاده،   -

 .146_117(: 7)2دانش انتظامی شر  استان تهران، 

ویژگی مدیر از منظر قرآن و عترت. فدلنامه (.  1394سادات )، حوریه  و معدومهکاردل، آتنا؛ رائیجی پارسایی، نرگس   -

 .186_163 (:22)6علمی دانش انتظامی گلستان،

 ی علمعیارهای شایستگی مدیران با استفاده از رهنمودهای امام  (.1394جواد )معین،  کین نورمحمدی، محمدرضا؛ -

 .159_139 (:7)4علمی تخددی اسالم و مدیریت، دوفدلنامه البالغه.ع( در نهج)

مطالعه  مدار  )مدیریت اسالمی در انتخاب مدیران    یهاشاخده(. بررسی توجه به جایگاه  1393جواد )آقا محمدی،   -

 .26_7(: 6) 3دو فدلنامه علمی تخددی اسالم و مدیریت، موردی شهرستان دیواندره(.

ی مدیریتی در قرآن با الگوگیری از سیرۀ حضرت هایستگیشا(. شناسایی  1393)  اهللیولیی، بهاره؛ نقی پورفر،  بانو ماه -

 .1393ی مدیریت، تهران، آ رماه المللنیب (. همایش130_145موسی )ع( )  

(. عوامل ملثر در مدیریت و فرماندهی از منظر اسالم در نیروهای مسل  ایران. فدلنامه 1393محمدحسین، حمید ) -

 .464_442(: 3) 9مطالعات مدیریت انتظامی، 

(. معیارهای عزل و ند  مدیران و فرماندهان نظامی و  1392جراحی دربان، مهدی؛ شیرزاد نشلی، حمیدرضا ) -

 .136_112(: 1) 8ی مدیریت انتظامی، هاپژوهشانتظامی بر مبنای گفتمان علوی. فدلنامه 

طراحی الگوی (. 1392) نیافش؛ نوری، ابوالقاس  و جهان بازی، درضایحم خشوعی، مهدیه سادات؛ عریضی، -

    .165_145: 14 شایستگی مدیریتی. مطالعات مدیریت راهبردی،

   یپارادا. رهبری اخال  مدار، ثمره،  (1392؛ موسوی، محمد و کرمانی، محمد )رضایعلرفیعی، مجتبی؛ علی احمدی،   -

 .76_49: (20) 6پژوهشی پژوهشنامه اخال ،  –مدیریت اسالمی، فدلنامه علمی 

 فدلنامه البالغه امام علی )ع(.الگوی شایستگی مدیران براسا  نهج (.1392قربان نژاد، پریسا؛ عیسی خانی، احمد ) -

 .22_17: 15مدیریت توسعه و تحول،

ایستگی در قرآن. اسالم (. بررسی معیارهای ش1392گنجعلی، اسداهلل؛ تیموریان، مرتضی و عبدالحسین زاده، محمد ) -

 .114_91(: 1) 3ی مدیریتی، هاپژوهشو 

در مدیریت اسالمی و معیارهای آن. اسالم و  یدارمردم(. اصل 1391الدین؛ یوسک زاده، حسن )اسماعیلی، رفیع -

 .147_131(: 4) 1مدیریتی،  یهاپژوهش
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(. مدل شایستگی مدیران دولتی ایران )براسا  1390؛ خائک الهی، احمدعلی و رضائیان، علی )ایرؤ اسدی فرد،  -

 .92_75(: 8) 3)ره(( رویکرد استراتژی تموری داده بنیاد. نشریه مدیریت دولتی،  صحیفۀ امام

لگوی (. طراحی و تدوین ا1390) اهلللطکمعدومی مهر، حمیدرضا؛ عابدی جعفری، حسن و فروزنده دهکردی،  -

 . 137_103(:  1)  19مدیریت اسالمی،    علمی پژوهشی. دوفدلنامه  هاسازمانشناخت موانع تحقق مدیریت اسالمی در  

(: 1)  3علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی،  فدلنامه  (. مدیر شایسته از دیدگاه قرآن.1390بهارک )ناطقی پور،   -

17_30. 
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