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ABSTRACT 

The contingency theory challenging the classical and neo-classical approaches, 

emphasizes that in each context, managers’ decisions must be evaluated based on a correct 

understanding of the “situation”; Because this issue has a decisive role in the efficiency 

and effectiveness of organizational goals. The present research seeks to criticize and 

review the axiology of this school of thought, which has a fundamental role in the 

attitudes and shaping of theoretical norms and model of behavioral intention and pattern 

and tools for measuring the actions, speech, and behavior of others, and its decision-

making and operationalization rooted in it to be analyzed by referring to the revelatory 

word and using the combined method based on exploratory, meta-synthetic and 

interrogative/ cross-examination [istintaqi] methods. The research findings indicate that 

the values presented in contingency management in the field of instrumental and ultimate 

values such as importance to the environment, adoption of multiple styles, group 

participation, coordination, adaptation, prudence, cohesion and correlation and 

organizational survival are considered merely material and conventional dimensions, 

while the Quran emphasizes that in the matter of axiology of beyond-material factors such 

as occult factors, transcendence, divine nearness and pleasure, prudence and utilitarianism 

corresponding to worldly and otherworldly interests and cooperation should be considered 

also. The final result of this research is that the Quran pays attention to the requirements of 

time, place and environment and the secondary rules have a special place in the geometry 

of Quranic cognition; But principles, fixed rules, and fundamental values never change 

under any circumstances, but the subjects can change. 
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 ی ـ پژوهشیمقاله علم

  شناسی مدیریت اقتضایی از منظر قرآن شناسی مدیریت اقتضایی از منظر قرآن   ارزشارزش
 2عبداهلل توکلی 1آقا صفری علی

 دهیچک
مدیریت اقتضایی ضمن به چالش کشیدن رویکردهای کالسیک و نئوکالسیک تأکیـد دارد کـه در هـر 

مسـئله ارزیابی شود؛ زیرا ایـن « موقعیت»بایست، اتخاذ تصمیم مدیران مبتنی بر درک درست از زمینه می
ای در کارایی و اثربخشی اهدا  سازمانی دارد. پژوهش حاضر بـه دنبـال ایـن اسـت کـه  کننده سهم تعیین

دهنده هنجارهـای نظـری و مـدل نیـت  هـا و شـکلشناسی این مکتب را که نقش اساسی در نگرشارزش
عملیـاتی سـازی آن، رفتاری و الگو و ابزار سنجش اعمال، گفتار و کردار دیگران داشته و اتخـاذ تصـمیم و 

هـای اکتشـافی،  گیری از روش تلفیقـی مبتنـی بـر روش ریشه در آن دارد را با مراجعه به کالم وحی و با بهره
هـای  دهـد کـه ارزش های پـژوهش نشـان می وتحلیل قـرار دهـد. یافتـه فراترکیب و استنطاقی مورد تجزیه

یی از قبیل اهمیت دادن به محـیط، اتخـاذ های ابزاری و غا شده در مدیریت اقتضایی در حوزه ارزش مطرح
های متعدد، مشارکت گروهی، هماهنگی، تطابق و سـازگاری، حسـابگری، انسـجام و همبسـتگی و  سبک

آنکه قـرآن تأکیـد دارد کـه در مسـئله  اند؛ حال بقای سازمان، صرفًا از جنبه مادی و قراردادی نگریسته شده
ــل غارزش ــد عوام ــادی مانن ــل فرام ــی، عوام ــابگری و شناس ــی، حس ــوان اله ــرب و رض ــالی، ق ــی، تع یب

خواهی متناظر به سود دنیوی و اخروی، همیاری نیز باید لحاو گردد. برآیند نهـایی آنکـه قـرآن بـه  منفعت
ای در هندسـه معرفـت قرآنـی اقتضائات زمان و مکان و محیط عنایت داشته و احکام ثانویه جایگـاه ویـژه

پـذیرد،  های بنیادی تحت هیچ شرایطی تغییر نکرده و آن ه تغییـر می رزشدارد؛ اّما اصول، احکام ثابت و ا
 موضوعات است.

 شناسی. مدیریت اقتضایی، ارزشمدیریت، قرآن،  واژگان کلیدی:
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 atavakkoli@rihu.ac.ir  گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: دانشیار -3
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 مقدمه
صـورت احتمـال، در بیانیـه رسـالت  هـا، اعتقـاداتی هسـتند کـه بهدر دانش سازمان و مدیریت ارزش

ن بیان شـده )جاناتـا و دیانـا، مفـاهیم کلیـدی مـدیریت اسـتراتژیک، سیستم )سازمان( یا فلسفه وجودی آ
-مثابـه بنیـادی (؛ به009: 0275(؛ و حاکم بر تصمیمات )قاسمی، مدیریت رفتار سازمانی، 219: 0275

شناسـی، بخشند )نیک گهر، مبـانی جامعـهترین معیارهایی هستند که به فرهنگ سازمان، معنا و مفهوم می
ها نمایانگر باورهـای بنیـادی و اصـولی هسـتند کـه ازلحـاو فـردی و یـا دیگر، ارزش نبیا (. به00: 0272

دهنـده ایمـان و بـاور اجتماعی نوعی کنش و رفتار )در برابر کنش و رفتار مخالف( محسوب شـده و نشـان
ا اند که: نوع خاصی از رفتار یا حالـت آرمـانی وجـود، در نگـاه فـرد یـمحکم و استوار ناظر به این حقیقت

اجتماع از شیوه مخالف آن رفتار و حالت آرمانی وجود دیگر برتری و ارجحیت دارد )سید جوادین، مـرور 
جهت که برگرفتـه  ها، ازآن(. ارزش332/ 3: 0277های مدیریت و سازمان، جامع بر مفاهیم اساسی نظریه

هسـتند )رضـائیان، مبـانی دهنده هنجارهای نظری و مدل نیت رفتاری  ها و شکلاز باورها و شالوده نگرش
رو انگیزاننـده و  (، ابعاد شناختی، نگرشـی و هنجـاری بـوده و ازایـن350: 0277مدیریت رفتار سازمانی، 

های مـدیریت اقتضـایی دربـاره درک و  دهد کـه نظریـه دهنده عملکردها هستند. مطالعات نشان می جهت
 است. بندی ها به شکل ذیل قابل دسته شناسایی ماهیت و انواع ارزش

گرایی، سازگاری، همکـاری، حسـابگری، کسـب منفعـت، کـارایی و  های ابزاری: مانند عام . ارزش0 
 اثربخشی، همبستگی و انسجام درونی سازمان؛

 های غایی و نهایی: اهدا  سازمان، بقا و ادامه حیات سازمان. . ارزش3
هـای آن مـدنظر نیسـت؛  و ارزش که در مدیریت اقتضایی مبنای فراطبیعـی بـرای انسـان با توجه به این

آورند؛ امـا  های محیطی برمی های مطرح در این مکتب سر از دامن طبیعت و خواسته توان گفت: ارزش می
هـای آن  تبع ارزش (؛ و بـه37های کالم وحی، انسان صرفًا یک موجود مادی نیست )حجـر/ از منظر آموزه

انواع و ابعـاد و میـزان تأثیرگـذاری   ها؛ درباره اساس بنیان ها بر نیز صرفًا مادی نخواهد بود. ازآنجاکه دیدگاه
شـود، ایـن اسـت کـه کـدام یـک از رویکردهـای  ها مختلف است، نخستین پرسشی که مطـرح می ارزش

تر کـه پـژوهش  ها دارد. پرسش اساسـی های وحیانی در حوزه ارزش موجود هماهنگی و همسویی با آموزه
این است که دیدگاه قرآن کریم نسبت به اندیشه مدیریت اقتضـایی  گویی به آن است، حاضر درصدد پاسخ

ها چیست  با عنایت به ایـن پرسـش، جسـتارهایی در کتـب و مقـاالت علمـی مـرتبط بـا  در حوزه ارزش
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 دهد که این مسئله فاقد پیشینه خا  است. مدیریت اقتضایی صورت گرفته است که حاصل آن نشان می

 روش تحقیق
فیقی مبتنی بر روش اکتشافی، فراترکیب و استنطاقی است. بدین بیان کـه نخسـت روش این پژوهش تل

توجهی  هـای قابـل یـابی بـه دادهگیری از روش اکتشافی و مطالعه اسناد و آثار مکتوب، امکان دسـت با بهره
شده؛ و در مرحلـه دوم، بـا اسـتفاده از روش فراترکیـب؛  های مطرح شده در مدیریت اقتضایی فراهم ارزش

چگـونگی  -2هـا؛  ارتباط و پیونـد پژوهش -3ها؛ شناسایی و انتخاب پژوهش -0ای طی فرایند سه مرحله
شده و پروتکلی از سؤاالت و محورهـای نقـد  های اساسی فراهمترکیب و عملیاتی کردن، لیستی از پرسش
فلسـفه روش شده اسـت؛ تـا بـر اسـاس سؤاالت به قرآن عرضه  مشخص و در گام سوم، با روش استنطاقی

های  های قـرآن و یافتـهها از کالم وحی کشف و استخرا  گردد؛ تا زمینه مقایسه بین گزارهاستنطاقی، پاسخ
شناسـی مـدیریت اقتضـایی تبیـین  شده و از این رهگذر دیدگاه قرآن در نقـد ارزش مدیریت اقتضایی فراهم

 گردد.

 شناسی الف. مفهوم

 . ارزش1

دهنـد  اسـت و رفتـار آدمـی را در همـه شـرایط تحـت تـأثیر قـرار میها بیانگر باورهای کلی  ارزش
رسد، ایـن تفـاوت اساسـی میـان  (، به نظر می352: 0277مانی،  )رضائیان، مبانی مدیریت رفتارسازی

وجـود دارد و تفـاوت بـارز در   ها هاست؛ زیرا در بسیاری از اوقات هماهنگی میان آن ها و نگرش ارزش
ا به رفتار در جهت هد ، یا شاخص و وضعیت خا  مربوط است )همان(. ها تنه این است که نگرش

هرحال پیرامون ماهیت ارزش، سه دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معتقدند که مفـاهیم ارزشـی فاقـد  به
: 0271احمدی، مبانی و اصـول مـدیریت اسـالمی،  واقعیتی خارجی هستند، مانند قراردادگرایان )علی

گرایان  مداران و تجربه گرایان، حس (؛ انسان0: 0270ندسه مفهومی انواع ارزش، ؛ شریفی، تعیین ه057
هـای قـراردادی و اعتبـاری هـا را پدیـده(؛ که ارزش01: 0270ها، )رهنمایی، درآمدی بر مبانی ارزش

ها صرفًا مستند به خرد، ادراک، احساس و تجربـه بشـری بـوده و محض دانسته، بر این باورند که ارزش
ها مصداق خارجی و واقعی معین معرفی کرد. از این منظر عقل صرفًا بر پایه اقـدامات  توان برای آننمی

 کند )همان(.انتزاعی، مصداق خاصی بر اساس قراردادهای اجتماعی برای آن فرض و اعتبار می
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نـد، گروه دیگر یک گام به جلو برداشته و قائل به این شدند که مفاهیم ارزشی واقعیـت خـارجی دار
گرایان  گردد )مراد از طبیعت همان جامعه است(، نظیر جامعـه ولی ریشه و خاستگاه آن به طبیعت برمی

احمـدی، مبـانی و اصـول مـدیریت اسـالمی،  پندارنـد )علیها را برگرفته از دیدگاه جامعه میکه ارزش
ارکردگرایانه، ارزش (؛ و با دیدگاه ک0: 0270؛ شریفی، تعیین هندسه مفهومی انواع ارزش، 057: 0271

پـور، مبـانی  های اجتماعی است )ابراهیمرا با متد تجربی علوم طبیعی که مبتنی بر جنبه عینیِت واقعیت
(، 77: 0270فلسفی سازمان و مدیریت با رویکـرد کـارکردگرایی و سـاختارگرایی، فرهنـگ مـدیریت، 

 کنند.وتحلیل می تجزیه
احمـدی،  داننـد )علی هـای مبتنـی بـر فراطبیعـت مییـتگروه سوم، مفاهیم ارزشی را بیـانگر واقع

کید بر این دارند که در 20-20: 0272های اسالمی،  مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش (؛ و تصریح و تأ
در قالـب کتـب « وحـی»وسـیله  های الهی وجـود دارد کـه بهپس کرانه مادیات و محسوسات، واقعیت

های الهی به بشر هدیه شده اسـت )رهنمـایی، درآمـدی بـر شمثابه ارز آسمانی ازجمله قرآن حکیم، به
پرده  ها، حکایت از حقایق پشت کم اصول آن ها، و یا دسِت (؛ بنابراین ارزش90: 0270ها، مبانی ارزش
ها را تنها معلول و تابع برداشت، عالیـق و سـالیق افـراد یـا قراردادهـا و اعتبارهـای  توان آنداشته و نمی

نیازهـای مـدیریت اسـالمی،  حساب آورد )مصـباح یـزدی، پیشر و نهی آمر و ناهی بهاجتماعی و یا ام
0299 :003-059.) 

هـا نـاظر بـه باورهـای کلـی هسـتند و  با عنایت به مطالب ارائه شده، روشن شد که ارزش یـا ارزش
ت دربـاره ها و رخدادها بـوده و قضـاوها درباره پدیده ها و واکنشها مرتبط با کنش ماهیت و حقیقت آن

ها درباره معیار، الگو و ابزار  دیگر ارزش عبارت حسن و قبح، مدح و ذم، مطلوب و مذموم بودن است. به
هـا و جامعـه( سـخن داشـته و منتهـی بـه  سنجش اعمال، گفتار و کـردار دیگـران )اعـم از افـراد، گروه

 ، اقدام و عمل است. بندی، اظهارنظر، اتخاذ تصمیم جمع

 شناسی . ارزش2

گ ، دانشی است کــه بــه مطالعــه و بررســی انـواع «شناسی ارزش»( به معنی Axiologyزیولوژی )آ
های مادی، معنـوی، مـذهبی، علمــی، فرهنگــی، اجتمـاعی ـ مـدیریتی، مانند: ارزش مختلف ارزش

 شناسـی مطـرح دیگر، مسئله ارزش، در فلسفه بـا عنـوان ارزش عبارت پردازد. بهسیاسی، هنری و ... می
ها محدود ار فلسفه را در اساس، به مطالعه ارزشکران معاصر، وظیفه فیلسو  و کاست. بسیاری از متف

کیـد بـر نظـم و امنیـت، شناسی ارزشمنش، جامعه نند )محبوبیکمی (؛ بنـابراین، 25: 0270هـا بـا تأ
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های  ه اسـتداللند، بر پایـکار دارد، فلسفه است. فیلسو  تالش میکها سروکه با چیستی ارزش دانشی
هـا های بنیادی مانند: آیا انسان موجودی ارزشی اسـت  ارزشعقلی و نقلی و با روش قیاسی به پرسش

انـد یا پیش تجربی  مفهومی ربطی هستند یا غیر اند یا عینی  مفهومی تجربیاند یا نسبی  ذهنی مطلق
کننده  در چیست  پاسخی قانعه چه چیـزی بـه صـالح و مصلحت انسان است و خیر او کربطی  و این

 بدهد )همان(.

 . مدیریت اقتضایی3

شـمول  گرایی مطلـق و جهانبر اجتناب از اصول (contingency management) مدیریت اقتضایی
دانـد کـه در آن  تأکید داشته و مطلوبیت هر شیوه و روشی را در مدیریت وابسته به شرایط و موقعیتی می

(. از ایـن 17: 0277)رضائیان، مبـانی سـازمان و مـدیریت،  طه کرده باشدزمان و مکان سازمان را احا
منظر عملکرد مدیر در هر زمان، باید با توجه بـه وضـعیت و موقعیـت و مجموعـه شـرایط فعالیـت وی 

 ارزیابی شود.
فرد و  های منحصـربههای مدیریتی با مسائل و فرصتشود تا واکنشدر رویکرد اقتضایی، تالش می

(. بـه عبـارتی 17: 0277ی گوناگون، هماهنگ گردد )رضائیان، مبانی سازمان و مـدیریت، هاوضعیت
کند تا رفتار سازمانی را متناسـب بـا شـرایط و موقعیـت موجـود  مدیریت اقتضایی مدیران را تشویق می

ی هـا کنند که در چه زمانی و کجا هرکدام از تکنیک های ایجادشده تعیین می اتخاذ کنند؛ یعنی موقعیت
ها و  نظریـه -متنوع مدیریتی مناسـب هسـتند )کریتنـر و کینیکـی، مـدیریت رفتـار سـازمانی )مفـاهیم

یافته مکتب سیستمی بوده و در آن سبک مـدیریت بـا  (. این مکتب مفهوم تکامل29: 0275کاربردها(، 
ازمانی، شـود )هـچ، کـانلیف ان ال، نظریـه سـگرایی و با معیار عقالنیت ارزیابی می گیری عینیموضع
زمـان بـر سـازمان و چگـونگی سـاختار آن تـأثیر  طور هم (؛ و تعداد کثیـری از متغیرهـا بـه77: 0277

شود که مدیر بتواند تمام  گذارند و تردیدی وجود ندارد، مطالعه و شناخت سازمان، زمانی محقق می می
 Bergeron.Fit in strategic)وتحلیل قرار دهـد  عوامل و متغیرهای تأثیرگذار را شناسایی و مورد تجزیه

information technology management research: an empirical comparison of 
perspectives. 3550, 371002-307). 

 ب. ماهیت ارزش در مدیریت اقتضایی
هـا منبعـث از  های ذکر شده، دیدگاه مدیریت اقتضایی همسـو بـا دیـدگاه دوم )ارزش از میان دیدگاه
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های آنان که برآیند نظریه سیستمی باز اسـت، بـر مـدار  قتضائات محیطی( است؛ زیرا اندیشهجامعه و ا
چرخـد. گرایانه مبتنی بـر پـارادایم کـارکردگرایی مـی شناسی اثبات گرایانه و روش شناسی طبیعت معرفت

ده های مطرح شده در این مکتب حکایت از عالم واقع دارد؛ اما واقعیتی کـه حصـر در جهـان مـاارزش
شود.  های محیطی برآورده و کمتر مبنای فراطبیعی در آن دیده می داشته و سر از دامان طبیعت و خواسته

ها و حقـایق فراتـر از جهـان طبیعـت  ها و یا گزارش رسد اندیشمندان این حوزه کمتر به ارزش به نظر می
 و کنند.کنند تا اینکه بخواهند درباره ارزش بودن و نبودن آن بحث و گفتگ فکر می

سازمانی )فرهنـگ حـاکم  درواقع در رویکرد اقتضایی رابطه معناداری میان متغیرهای محیطی برون
ها، بازار نیـروی انسـانی، شـرایط اقتصـادی، رقبـا(؛ و متغیرهـای  در جامعه، اعتقادات اساسی و ارزش

ی مـدیریت آوری، اهدا ، نـوع وظـایف(؛ و اصـول مبـان سازمانی، فن سازمانی )فرهنگ محیطی درون
دهی، رهبری، نظارت، بهبود و بازسازی سـازمان، اداره منـابع انسـانی،  ریزی، سازمان )چگونگی برنامه

ها و ارتباطـات(، وجـود دارد )زارعـی متـین، مبـانی  مدیریت رفتار سازمانی، طراحی مشاغل، سیسـتم
 (.023: 0270سازمان و مدیریت رویکرد اقتضایی، 

 ها ج. انواع ارزش
دهنده رفتارهـای فـردی و هنجارهـای نظـری اجتمـاعی  های اساسی فرهنگ و شکل ز پایهها ا ارزش

هـا  های گوناگون، اندیشمندان از ابعاد مختلفی به ارزش هستند و به دلیل انتزاعی و فراگیر بودن وضعیت
( جهـت تبیـین و تشـریح و Milton Rokeachبنـدی روکـیچ ) اند؛ اما در این پژوهش از طبقه نگریسته

هـا در محورهـای  ها در مدیریت اقتضایی استفاده شده اسـت. از ایـن منظـر ارزش ضیح انواع ارزشتو
 بندی و به بررسی گرفته خواهد شد. طبقه« ابزاری، غایی و نهایی»

 های ابزاری مدیریت اقتضایییکم. ارزش

و غایـت های نیـل بـه هـد   ها و شیوه ( سبکinstrumental valuesهای ابزاری ) منظور از ارزش
هـای مطلـوب مدرســان کـارآفرینی بـرای پــرورش اسـت )محمـدی الیاسـی و فــرخ، شناسـایی ارزش

هایی هستند که وسـیله  های ابزاری پدیده دیگر ارزش بیان (. به05: 0270ها، کارآفرینان نوپا در دانشگاه
زشی نداشـته خود ار خودی گیرند تا مقصود و مطلوب محقق شود و اال خودشان ممکن است به قرار می

روسـت کـه  گیرنـد، ارزشـمند هسـتند. ازاین باشند؛ اما از باب اینکه ابزار نیل بـه ارزش غـایی قـرار می
هـای غـایی بـر  کـه ارزش انـد، درحالی های رفتاری ها و سبک های ابزاری ناظر به شیوه گویند ارزش می
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(. به نظـر 000تا:  شوارتز، بیهای های غایی متمرکز هستند )فرامرزی، نظریه ساختار مدور ارزش حالت
 های ابزاری در مدیریت اقتضایی موارد ذیل هستند: ترین ارزش رسد، مهم می

 . مشارکت گروهی و همکاری۱

ها جهت نیل بـه گوید: سازمانپردازان شهیر مدیریت اقتضایی می خانم ماری پارکر فالت، از نظریه
ها ندارند و کاربرد هماهنگی تا آنجاست کـه  آن ای جز مشارکت گروهی و هماهنگی بیناهدافشان چاره

نژاد پـاریزی و  عنوان یک فرایند مستمر باید لحاو شود )ایران ارتباطات میان همه عوامل یک موقعیت به
توان گفـت: مشـارکت (. بر این اساس می95: 0275گهر، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل،  ساسان

در راستای نیل به اهدا  سازمان، یک ارزش ابـزاری محسـوب گروهی در قالب همکاری و هماهنگی 
مثابه ابزاری جهت اقدامات افراد در جهت انسجام درونـی و تـأمین اهـدا ،  شود. البته همکاری به می

: 0279هـای عقالیـی، طبیعـی و بـاز، هـا سیسـتممطلوبیت داشته و ارزشمند است )اسکات، سازمان
ها بوده و شانس بقای سیسـتم را کـه ارزش برای ابراز شایستگی (. غرض آنکه همکاری، مکانیزمی057

شاد و رخشانی، ارائه الگـوی مفهـومی از  دهد )جهانغایی و نهایی دارد، در وضعیت آشفته افزایش می
 (.3: 0270های بین سازمانی، همکاری

 . تطابق و سازگاری2

ق سـازمان بـا محـیط را حـل در مدیریت اقتضایی تطابق و سازگاری ارزشی است که مشـکل تطـاب
(. تطابق، ناظر به این است 030: 0279های عقالیی، طبیعی و باز، ها سیستمکند )اسکات، سازمان می

کند، سازگار کند؛ یعنی بـا محـیط در که سازمان باید خود را با وضعیت و موقعیتی که در آن فعالیت می
به مفهوم توجه به شرایط، مقررات و ضوابطی اسـت گرایی  حال جذب و مبادله منابع باشد؛ بنابراین، عام

های تأثیرگـذاری بـر آن در منـاطق گرایی و زمینه که ضامن منافع و مصالح عمومی است )میرفردی، عام
 (.000: 0277توسعه،  درحال

 . حسابگری3

شـده مفیـد، مطلـوب و  هـای از پـیش تعیینمثابه سازوکاری برای دستیابی بـه هـد  حسابگری، به
مند است؛ زیرا حسابگری به مفهوم توانایی، حداکثر استفاده از منابع مادی و انسانی موجود جهت ارزش

سرشت، مروری بـر نظریـه نهـادینگی سـاختار سـازمانی  ارتقاء به باالترین سطح کارایی است )رحمان
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یریت (؛ بنابراین، حسابگری به هر مفهومی که در نظـر گرفتـه شـود، از دیـدگاه مـد2: 0299سلزنیک، 
وری و راندمان حداکثری مادی سازمان را مثابه ارزش ابزاری است که صرفًا سود بیشینه، بهره اقتضایی به

 در نظر داشته و در پی تحقق آن است.

 . کارایی و اثربخشی0
جون وودوارد با طرح نقش مؤثر فناوری در ساختار سازمانی و فرایند مدیریت معتقد شد کـه رابطـه 

عنوان متغیرهای محیطی مستقل( و ساختار سـازمانی  مشخص میان انواع فناوری )به شرطی و اقتضایی
(. 0/315: 0211و فنون روابط انسانی )متغیرهای مدیریتی وابسته( وجود دارد )دسلر، مبانی مدیریت، 

 ای وجود هد  او از این کار این بود که اثبات کند، بین شکل ساختاری و میزان اثربخشی سازمان رابطه
دارد یا نه  بعد از طی مراحل تحقیقات دریافـت کـه روابـط مشـخص و روشـنی بـین انـواع فنـاوری و 

تناسب صحیح فناوری و ساختار سـازمان ارتبـاط  ها به ساختار سازمان وجود دارد که اثربخشی سازمان
ارایی و (؛ بنـابراین کـ000: 0270کند )رابینز، تئـوری سـازمان: سـاختار، طراحـی، کاربردهـا،  پیدا می

کارگیری عقالنیت ابزاری است، دغدغه اصـلی در اندیشـه خـانم وودوارد اسـت.  اثربخشی که برآیند به
اگر متغیرهای مـوقعیتی در شـرایط بسـیار »گوید:  نظران مدیریت اقتضایی می فیدلر نیز از دیگر صاحب

بوروکراتیک است؛ اّما اگر  ای ومطلوب یا بسیار نامطلوب باشند، بهترین و مؤثرترین گزینه، رهبر وظیفه
کار  متغیرهای موقعیتی در وضعیت متوسطی از مطلوبیت قرار داشته باشند، رهبر دموکراتیک و مالحظـه

 (.310: 0211ای بر مدیریت نگرش اقتضایی،  )لوتانز، مقدمه« تر و مؤثرتر خواهد بود.اثربخش

 . همبستگی و انسجام7
کید تئوریارزش دیگری که در مدیریت اقتضایی و ق پردازان این  بل از آن در مکتب سیستمی مورد تأ

عنوان ارزش ابزاری جهت ماندگاری و بقای سازمان تلقـی شـده اسـت، مسـئله  دو مکتب قرارگرفته و به
 های اعضاء است.دهی اقدامات و کنش مثابه سازوکاری برای جهت همبستگی و انسجام درونی به

کند )دیانـت، تـأثیر نظریـه حدود آزادی عمل را مشخص میهمبستگی، وفاداری نسبت به اصول و 
روی و  (؛ و مراقبت از کج005: 0270گیری بروکراسی و ساختار فرهنگ در ایران،  کارکردگرایی بر شکل

پــور،  هــای عمیــق ســازمان را بــه عهــده دارد )قلیحفــظ همــاهنگی میــان اجــزاء و دوری از اخــتالل
 (.007: 0275شناسی به سازمان و مدیریت،  عهها: رویکرد جامشناسی سازمان جامعه
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 های غایی و نهایی مدیریت اقتضاییدوم. ارزش

( را که برخی از آن تعبیر به وضعیت نهایی جهـت وجـود داشـتن و final valuesهای غایی )ارزش
 Lau,The Value Organizations ofاند؛ مانند آزادی، برابری، رفاه در زندگی، صلح ) زیستن ذکر کرده

Chinese University Students In Hong, 0777, 072-071کاری  (؛ صـداقت، انصـا  و درسـت
گونـه تبیـین کـرد کـه ایـن  تـوان این (، می320: 0299نیازهای مدیریت اسـالمی،  )مصباح یزدی، پیش

ه حقیقتـی هسـتی شـناختی و برآینـد کـنش کـتسـابی، بلکها نه از جنس فعل اختیاری یا صفت ا ارزش
-ارهای اختیاری و ارادی خود را برای رسیدن به آن انجـام مـیکه هر انسانی همه کیزی است است؛ چ

های مطلوب مدرسان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان دهد )محمدی الیاسی و فرخ، شناسایی ارزش
یی هـا نهـایی و مـورد انتظـار، ارزش، های غـایی دیگر ارزش عبارت (. به31: 0270ها، نوپا در دانشگاه

هـای هد ، نه به دلیل وسیله یا ابزار بودن برای رسـیدن بـه ارزش کمثابه ی خود و به خودی ه بهکهستند 
(؛ و ایـن دسـته از 057: 0270دیگر ارزشمند هستند )شریفی، تعیـین هندسـه مفهـومی انـواع ارزش، 

در بیانیه ارزش یـا  گیری سازمان بوده و معموالً  های کلی و فلسفه شکلها درواقع ناظر به سیاست ارزش
های غایی و نهایی رهنمودهـایی  دیگر، ارزش عبارت شود. به های محوری به آن اشاره می در بیانیه ارزش

بـوده و مبنـای  ها اصول اعتقـادی مانـدگار این ارزش کند؛ یعنی هستند که سازمان بر مبنای آن عمل می
ها مطلوبیـت دارنـد،  نظر اسالم این ارزشذکر است که از م ها در سازمان هستند. شایان تدوین سیاست

ای و برای کمک به انسان در جهت سیر الـی اللـه اسـت )قاسـمی،  های وسیله ولی در حد همان ارزش
(؛ امـا از 320: 0299نیازهـای مـدیریت اسـالمی،  ؛ مصباح یـزدی، پیش010: 0275رفتار سازمانی، 

حسـوب شـده و امـوری ماننـد کـارایی، های غـایی م دیدگاه اندیشـمندان مـدیریت اقتضـایی، ارزشـی
صورت  های ابزاری به عنوان ارزش اثربخشی، حداکثر سودآوری، کسب رضایت کارکنان و مانند آن را به

های  کنند؛ اما در تحلیل نهایی به دلیل اینکه آبشخور تفکر اقتضـایی ریشـه در اندیشـه ضمنی مطرح می
در این مکتـب مـرتبط بـه بقـا و مانـدگاری سـازمان توان گفت: ارزش غایی و نهایی  سیستمی دارد، می

 است.
پردازان مدیریت اقتضایی مانند: جون وودوارد مدعی است که فنـاوری در سـاختار  ای از نظریه پاره 

(؛ و بایسـتی 315 0: /0211سازمانی و فرایندهای مدیریت تأثیرگذار اسـت )دسـلر، مبـانی مـدیریت، 
صورت کالسـیک و یـا سـاختار انسـانی و پویـا  اختار سازمان نیز بهمتناسب با فناوری به کار رفته در س

کید بر این دارد که سازمان، زمانی می تواند ادامه حیـات دهـد کـه بتوانـد  تغییر یابد. ایشان تصریح و تأ
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پردازان اقتضـایی، بقـای سـازمان، ارزش  خود را با اقتضائات محیطی وفق دهد. درواقع از نگـاه نظریـه
دهند کـه مـدیران مؤظـف هسـتند، بـرای نیـل بـه ایـن مقصـود بایـد از  رو دستور می زاینغایی بوده و ا

های خاصی پیروی کنند که بهتر بتواننـد ایـن خواسـته را محقـق ها و شیوه ها و روش ساختارها، فناوری
 سازند.

نظران مدیریت اقتضایی عوامـل متعـدد را در کـارایی و اثربخشـی سـازمان  غرض آنکه اگر صاحب
کنند که آن عوامل و متغیرها باید لحاو شوند، به خاطر این است که  دانند و تصریح و تأکید می ر میمؤث

داننـد کـه بـه  شـود و ایـن را می بقا و ماندگاری سازمان برای آنان یک ارزش غایی و نهایی محسوب می
ود داشـته دست آوری هر چیز مطلوب، منوط و وابسته به وجود سازمان است؛ پـس بایـد سـازمان وجـ

اش  که خانه شود که شخص سازمانی هنگامی رو مشاهده می باشد تا اهدا  اشخا  تأمین گردد. ازاین
گیرد، باوجوداینکه مادرش داخـل آن خانـه در  سوزد، تصمیم به ترک سازمان نمی طر  خیابان می در آن

(؛ این یعنی نهایت 310: 0271خطر مرگ قرار دارد )میرزایی اهرنجانی، مبانی فلسفی تئوری سازمان، 
توان نتیجه گرفت که سازمان مقدم بر همـه  پایبندی به سازمان و اهدا  آن. از این نگرش و عملکرد می

 چیز است.

 شناسی مدیریت اقتضایید. نقد قرآنی ارزش
هـا از دیـدگاه مـدیریت  شناسی حقیقت و ماهیت ارزش و انواع ارزش در بخش دانشی بحث ارزش

شود موارد یاد شده از منظر قرآن کریم  می ل گرفته شد. در این قسمت از پژوهش تالشاقتضایی به تحلی
 مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

 های مدیریت اقتضایییکم. نقد قرآنی ماهیت ارزش

ای از کـوثر و  هـای معنـوی جلـوه شوند. ارزش ها به مادی و معنوی تقسیم می در منطق قرآن ارزش
ثر و فخرفروشی است. از این منظر سیم و زر ارزش واقعی نداشته و بر همین مبنـا بازدارنده آدمی از تکا

های کالم وحی حاکی از آن است کـه فرعـون بـا خـوار  اندیشه فرعون و فرعونیان را به نقد گرفته و آموزه
ٍُ گفــت:  حضــرت موســی شــمردن وضــع ســاده و قانعانــه  ة  م ااْ  َذَهاا ََ ْسااو 

َ
َ  َعلَیااه  أ اا

لْ
ُ
 ...فَلَااْو َّل أ

فَرْساَمَخف ُه رد: کـهای معنـوی  مغز و دور از ارزش (؛ و با این نگاه قوم خود را خفیف و تهی02)زخر /
طرُعوه

َ
ها موجب شد که قوم فرعون از او پیـروی  (؛ درواقع چنین نگاهی به ارزش00)زخر / ...قَْوَمُه فَأ

ربـاره نقـد و بررسـی چنـین بینشـی بـه هـای قـرآن، د دوراز عقالنیت داشته باشـند. آموزه کورکورانه و به
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افران کبود، خداوند به  لوحان مسلمانان نمی افر شدن سادهکها، به این رهنمون است که اگر خو   ارزش
های خـود را از نقـره بسـازند )جـوادی آملـی،  اثرانه سقف خانهکها مت ه آنکداد  قدر نعمت مادی می آن

 (.00/ 9: 0277تفسیر تسنیم، 
های مادی نیز متفاوت با نگرش مدیریت اقتضایی است؛ زیرا در این بینش  م به ارزشنگاه قرآن کری

های مادی ریشـه در  های مادی اعتباری متکی بر یک حقیقت ماورای طبیعت است؛ یعنی ارزش ارزش
 های معنوی دارند و موجب نورانیت دل و دارای اثر مدیریتی هستند. ارزش

هـا را بـه چـالش کشـیده و عقـل  ریت اقتضـایی در حـوزه ارزشاین مبنای کالم وحی، اندیشه مدی 
هـا منحصـر بـه  منفصل از وحـی را نـاتوان از فهـم و درک ایـن مهـم دانسـته و تصـریح دارد کـه ارزش

 پرده را فهم کرد. توان با نگاه مادی تمام حقایق پشت های مادی نیست و نمی ارزش
انسان نیازمند دسـتگیری و راهنمـایی شـرع و های بشری حکایت از آن دارد که  تردید محدودیت بی

وسـیله وحـی در  ند، بهک کها را در تواند خوبی و بدی آن ه انسان نمیکاست و خداوند مواردی را    وحی
( و خیر، صالح و رشد بشریت را تضمین 05: 0297اختیارش قرار داده )مصباح یزدی، فلسفه اخالق، 

یت و رهبری نموده است )جوادی آملی، انتظـار بشـر از دیـن، ها و عملکردهای او را هدا کرده و تصمیم
تر، کاراتر های قرآنی، متعالی و الهی مهمها و مطلوببنابراین شکی وجود ندارد که ارزش (؛00: 0277

هـا و ؛ جعفـری، ارزش12: 0299های مادی هستند )مطهری، انسـان و ایمـان، تر از ارزش و اثربخش
 (.00: 0270ها، ضد ارزش

سوره بقره اواًل: دیدگاه کسانی که افق دیدشان نشـئه طبیعـت بـوده )جـوادی  353و  350رابر آیات ب
هـا دارنـد، هـای صـرفًا مـادی نسـبت بـه ارزش گیری (؛ و جهت019/ 05: 0277آملی، تفسیر تسنیم، 

اهلل ُهُ   مار آتاروَاْبَمغ  فیهای دنیایی شده و سازمان را در راستای طلب آخرت از مجرای داشته شدت نفی به
َرة ََ اْ    ا نَاز ْد افزایی  هایی که با همدهد. ارزشهای معنوی جهت می(؛ و کسب ارزش99)قصص/ ا  ُه

(؛ را در 350)بقـره/ َو ق نار َعاذاَب انل ُهارَ(؛ همراه بوده و حفظ از عذاب الهی 32)شوری/ هَلُ فیهر ُحْسانر  
ی که قوام سازمان مبتنی بر آن بوده، بر حسنه خواستن اسـتوار دارند؛ ثانیًا: دغدغه اصلی نیروی انسان پی

(؛ و از خـالق و آفریننـده کـالن نظـام هسـتی کـه 019/ 05: 0277است )جوادی آملی، تفسیر تسنیم، 
البیـان،  های بشری زیرمجموعه آن نظام احسن هستند، نعمت دنیـا و آخـرت )طبرسـی، مجمع سازمان
های آخـرت )فخـر رازی، تفسـیر کبیـر، های دنیا و خواسته واسته(؛ یعنی جمع میان خ025/ 3: 0293
(؛ کامـل از 70/ 3: 0009هم تنها حسنه )طباطبایی، المیزان فـی تفسـیر القـرآن، (؛ آن221/ 0: 0035
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( در دنیا و رحمـت و احسـان )همـان(، در 071/ 0: 0000طریق توفیق به خیر )آلوسی، روح المعانی، 
های مقدس و بلندمرتبه الهی و انسانی را طلب دارند؛ بدون تردید این نـوع  زشعنوان ار سرای ابدی را به

هـای کسـانی اسـت کـه خـود را حصـر و سـرگرم در ها و دغدغـه درخواست در تقابل جدی با خواسته
 اند. های معنوی و اخروی محروم شده های مادی و فانی کرده و از نعمت ارزش ارزش

ها در اندیشه قرآنی از بعـد معنـوی ماهیتـًا فرامـادی  ت که ارزشمستفاد از آیات کالم وحی این اس
؛ 020، 057، 70، 99، 90؛ نســاء/ 070، 003، 009، 00عمــران/  ؛ آل303، 71هســتند )ر ک: بقــره/ 

و  09؛ فرقـان/ 07؛ سباء/ 71؛  / 050؛ یوسف/ 075؛ شعراء/ 95، 23، 37؛ انعام/ 057، 00مائده/ 
نیز دارای ماهیت اعتباری متکی بر حقیقت ماورای طبیعت دارند. درواقع های مادی  ( و ارزش75انعام/ 

( داشته و رشد و تعالی 027داند که صبغه الهی )بقره/ ها را مواردی می قرآن کریم مبنا و ریشه همه ارزش
 انسان را تضمین نمایند.

 های ابزاری مدیریت اقتضایی دوم. نقد قرآنی ارزش

اقتضـایی مشـخص شـد کـه مشـارکت گروهـی و همـاهنگی، اتخـاذ های مـدیریت  بر پایه نظریه 
وری، بـرآوردن  های گوناگون رهبری، همکاری، حسابگری )عقالنیت(، کارایی، اثربخشـی، بهـره سبک

 های ابزاری مدیریت اقتضایی هستند.مثابه ارزش اقتضائات محیطی به

 سوم. نقد قرآنی مشارکت گروهی و همکاری مدیریت اقتضایی

روهی و همکاری و هماهنگی میان اعضاء صرفًا در قالب ابزاری برای انسـجام اقـدامات مشارکت گ
آنان و تأمین اهدا ، تعادل و بقای سیستم در شرایط نامساعد محیطی، گرچـه الزم و ضـروری اسـت، 

جهت که در راستای ارتقاء و تکامل معنوی منابع انسانی نیست، کافی نبوده و مورد نقد جـدی  ولی ازآن
گیری تعالی و تکامل معنوی منابع انسانی در تعـامالت و  رو، کالم وحی با جهت آن کریم است. ازاینقر

هـای منـابع جای همکاری، مکانیزم تعاون بر نیکی و تقـوا را بـرای انسـجام کـنش اقدامات سازمانی به
ی دسترسـی بـه نماید؛ سازوکاری که از سویی ابـزار مناسـبی بـراانسانی و دستیابی به اهدا  مطرح می

اهدا ، انسجام، تعادل و بقای سازمان )ارزش غایی( در فضای پویا و متغیر محیطی اسـت و از حیـث 
  دیگر برای ارتقاء و تعالی روحی و معنوی نیروی انسانی و سـرمایه اجتمـاعی سـازنده و جهـت دهنـده

ور یـاری و همکـاری است. بر همین مبنا قرآن حکیم به خوبان و خود نگهـداران از فسـاد تبـاهی دسـت
ل َو ات ُهْقو دهد  می َب 

 (.3)مائده/ َو تَعرَونُوا ََعَ الْ
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این آیه شریفه میل و گرایش به نیکی و کمک بر آن را اولین مقـوم و رکـن تشـکیل جامعـه ایـدئال و 
(؛ رکنـی کـه حلقـه 003/ 30: 0277سازمان مطلوب معرفی کرده است )جوادی آملی، تفسیر تسـنیم، 

صـفای دل »مندی از  بع انسانی سیستم با هم در راستای تکامل و تعالی خودشان از طریق بهرهوصل منا
ــه ــو و چشم« ها توزی و زدودن کین ــان(، عف ــانی،  )هم ــی، روح المع ــی )آلوس (؛ از 325/ 2: 0000پوش

های همدیگر بوده و از سویی دیگر، مکانیسمی برای انسـجام درونـی و تـأمین اهـدا  فـردی، کوتاهی
توانـد زیربنـای  هی و سازمانی است. درواقع خداوند متعال یک اصل کلی و اساسی اسالم را که میگرو

تمام مسائل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و اخالقـی و سیاسـی و مـدیریتی قـرار گیـرد، بیـان نمـوده و 
هانی، ها باید برای حفظ خود و پارسـایی )رضـایی اصـف مسلمانان را موظف کرده است که افراد و گروه

(، همکاری و همیـاری در کارهـای نیـک داشـته باشـند؛ زیـرا موجـب 23/ 0: 0297تفسیر مهر قرآن، 
ها از روح  ها در کنار هم قـرار گیرنـد و انسـان ها یکجا جمع شوند و تالش ها و نگرش شود که انرژی می

رو بـه فرمـوده  . ازاین(37/ 7 : 0007الله، من وحی القرآن،  افزایی برسند )فضل فردی دور شوند و به هم
عالمه طباطبایی معنای تعاون و مشارکت بر نیکوکاری و تقوا حکایت از آن دارد کـه جامعـه مسـلمانان 
مکلف هستند که بر محور نیکوکاری و تقوا و یا همان ایمان و عمل صـالح اجتمـاع کننـد )طباطبـایی، 

 (.012/ 0: 0009المیزان فی تفسیر القرآن، 
نوعی  اند کـه آیـه شـریفه تمـامی مؤمنـان را موظـف بـه از مفسران تصریح کردهبر این اساس برخی 

مسئولیت مشترک اجتماعی و تضامن جمعی نموده است؛ لذا قوی در برابر ضعیف، غنی در برابر فقیر و 
؛ مغنیـه، التفسـیر 09/ 1 : 0210ام القـرآن، کـعالم در برابر جاهل مسئولیت دارد )قرطبی، الجامع ألح

(. الزم به ذکر است که مفهوم تعاون در سطح کالن چه در ابعاد مثبت )حق( و چه 020: 0030المبین، 
( ذکـر شـده اسـت 0؛ تحـریم 13در ابعاد منفی آن )باطل( در دیگـر آیـات شـریفه کـالم وحـی )نـور/

 (.033/ 2: 0003)طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، 
های جمعـی و سـازمانی الزم و  به کنشمستفاد از کالم وحی این است که تعاون و همکاری نسبت 

رو جناب  شود. ازاین ها از این طریق میسر می ضروری است، چون تحقق بسیاری از کارها و کالن پروژه
خواست مـدیریت  که می مدار و دارای روحیه کار جمعی، پیش از آن عنوان یک انسان ارزش ذوالقرنین به

خدا انجام دهد، از آنان تعهد مشارکت و همکاری گرفت.  ای را به عهده گیرد و خدمتی برای خلق پروژه
با انتخاب سبک مشارکتی برای رسیدن به هد  که همانا ایجاد سد محکم میان آنان و دشمنانشان بـود، 

عیُنویندست یاری دراز کرد و فرمود: 
َ
ْجَعْد اَینَ   فَأ

َ
ٍة أ ََْدمارکا ُقو ُه  (؛ و بـا ایـن بیـنش و70)کهف/ ْم َو اَیَنُهْم 
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روش توانست به مطلوب برسد. مرا با نیروی )انسـانی( یـاری دهیـد، تـا میـان شـما و میـان آنـان سـد 
 می قرار دهم.کمح

جای همکاری به خاطر این است که در مسئله  رسد، چرایی توصیه قرآن کریم به تعاون به به نظر می
انسـانی بـا هـم صـرفًا بـرای روح منـابع همکاری افراد سازمانی در محیط کار هد  ارتباط و تعامل بی

وری و کسب لذت زودگذر دنیوی و حداکثر سود یـک سـازمان اسـت،  بهبود کیفیت کار و افزایش بهره
ولی در مسئله تعاون بر نیکی و تقوا و اخوت، عالوه بر حفظ انسجام درونی اعضاء، دستیابی به اهـدا  

ر سایه پیونـد روحـی و بـرادری و ارزشـی نیـز قبول راندمان، ارتقاء و تکامل معنوی آنان د و افزایش قابل
 گردد. محقق می

 چهارم. نقد قرآنی تطابق و سازگاری مدیریت اقتضایی

قیدوشرط ذکر شده اسـت، از منظـر  صورت مطلق و بی تطابق و سازگاری که در مدیریت اقتضایی به
گونـه  ان باشـد، آنقرآن حکیم ناصواب است. بر این اساس اگر تطابق و سازگاری مبتنی بر حدس و گمـ

اند،  شده و هنوز در مقام اجرا عملیاتی نشده های مدیریت اقتضایی بر مبنای آن ارائه که بسیاری از نظریه
 فرماید:  کننده است، در این زمینه قرآن کریم می ناکارآمد و گمراه

َ
ْع أ ل وکَو إ ْن تُط  َْض  یض  ْ    ََثَ َمْ  ف  اْْلَ ََ

  ُه َو إ ْن ُهْم إ َّل ُه ْیُرُصونَسبید  اهلل ُه  إ ْن یت ُه 
 (.001)انعام/ ب ُعوَن إ َّل ُه الظ ُه

/ 02: 0135آری، سازگاری با اکثریتی که باطل را حق، و حـق را باطـل )فخـر رازی، تفسـیر کبیـر، 
( کـار 07/ 9تـا: دهند و شبهه افکنی و شک پراکنی )ابن عاشور، التحریر و التنویر، بـی(. نشان می031

ن است، خردمندانه نیست؛ پس حقیقت را از منظر کـالم وحـی بایـد در طـر  دیگـر؛ یعنـی شا دائمی
(، دنبال کرد؛ زیرا مالک و معیـار تشـخیص 372/ 7: 0007الله، تفسیر من وحی القرآن،  اقلیت )فضل

( و سـازگاری بـا 027، 3: 0272ثریت )قرائتی، تفسـیر نـور، کراه هدایت راه قرآن است، نه راه مردم و ا
 نان.آ

گرایی کـه در آیـات متعـدد شـدیدًا مـورد مـذمت و نقـد  الزم به یادآوری است که مـراد از اکثریـت
شده است، اکثریت رشد نایافته و محروم از رهبری الهـی اسـت )مکـارم شـیرازی، تفسـیر نمونـه،  واقع

کید قرآن حکیم 001/ 0: 0290 َو است: (؛ وگرنه پیروی از خرد جمعی امر معقول و مطلوب و مورد تأ
ْمُرُهْم ُشوَ 

َ
؛ نسـاء/ 17عمـران/  ؛ آل055(. درنتیجه بر پایه آیات دیگر )ر ک: بقـره/ 27)شوری/ اَیَنُهمْ   أ

؛ مؤمنـون/ 30؛ انبیـاء/ 050، 90؛ نحـل/ 051؛ یوسـف/ 27؛ یـونس/ 7؛ توبه/ 052؛ ماده/ 000و  002
و معیـار درسـتی و نادرسـتی چیـزی  توانـد مـالک و... .(، اندیشه تطابق و سازگاری نمی 7؛ شعرا/ 95
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باشد؛ زیرا بر اساس عقل و نقل )وحی( حقانیت و درستی نظر و عمل مبتنـی بـر رأی اکثریـت نبـوده و 
 (.001کند )انعام/ حتی در بسیاری از آیات از آن )پیروی از اکثریت( نهی می

؛ 052؛ مـاده/ 000و  002؛ نسـاء/ 17عمـران/  ؛ آل055در این حوزه آیات بسیار است )ر ک: بقـره/ 
و... .( ازجمله:  7؛ شعرا/ 95؛ مؤمنون/ 30؛ انبیاء/ 050، 90؛ نحل/ 051؛ یوسف/ 27؛ یونس/ 7توبه/ 
 لَْم تَ کقرلُوا 

َ
َْض  قرلُوا أ ُروا فیهارکن ُهر ُمْسَمْضَعفنَی ف  اْْلَ َعة  َ ُمهرج  َُْض اهلل ُه  واس  بارد  (؛ و 79)نساء/ ...ْ  أَ قُاْد یار ع 

ی َ  ب ُه  ا ُّه ََ ْحَسُنوا فکآَمُنوا ات ُهُقوا 
َ
یَ  أ اَعة    ْم ل َّل ُه َُْض اهلل ُه  واس  نْیار َحَساَنة  َو أَ ه  ا   (؛ کـه مضـمون و 05)زمـر/ ...هاذ 

محتوایشان حاوی مطالب ظریف و دقیق درباره اندیشه تطابق و سازگاری و نقد و بررسی نگاه مـدیریت 
ه تطابق و سـازگاری کـه منجـر بـه کفـر و دوری از حقیقـت اقتضایی است. این آیات بیانگر آن است ک

رفت از چنین شرایط و اقتضـائات تـوان ایجـاد  باشد، پذیرفتنی نیست و انسان اهل ایمان اگر برای برون
داری ندارد، زمین خدا وسیع و گسـترده اسـت و بایسـتی مهـاجرت  تحول ارزشی و عملی مبتنی بر دین

تر اسـت  تـر و ارزنـده کنندگان بـرای ایجـاد تحـول مهم بایان و استقامتکند. البته پاداش و جایگاه شکی
 (.05)زمر/

 پنجم. نقد قرآنی حسابگری مدیریت اقتضایی

های آن را متزلـزل  شـدت پایـه پذیرد و به قرآن کریم چنین اندیشه و دید ارزشی به حسابگری را نمی
نیایی نداشته، بلکه به سود و فایـده معنـوی سازد. سود و راندمان در منطق قرآن صرفًا جنبه مادی و د می

شـده در مـدیریت  شود و از جانب دیگر، حسابگری مطرحمتناظر به جهان دیگر و آخرت نیز مربوط می
ها کـرده  های سـازمانهای ارزشی او را قربانی ارزش رنگ دانسته و خواسته اقتضایی حضور انسان را کم

اظر به حداکثر سازی راندمان و سود انگـاری صـرفًا دنیـوی و طلبانه متن است. قرآن کریم، منطق منفعت
ن ُه مارهَلُ کل َوید  ل  فرماید: این جهانی را به چالش کشیده و می

َ
ُُ أ َدهُ *حیَْسا ی َُجَاَع مارَّل  َو َعاد ُه  ُهَماَزٍة لَُماَزٍة* ا ُّه

هُ  ْ دَلَ
َ
 (.052)همزه/ أ

طلبی  ه یـاد شـده، حسـابگری و منفعـتهای وحیانی قرآن حکیم برابر نص صریح آیـه شـریف آموزه 
(، آن را به همراه داشـته و هـدفی غیـر از 059/ 05تا: دنیوی که انباشتن مال و حب )طوسی، التبیان، بی

(؛ و 007/ 25: 0210تجمیع و شمارش سرمایه )صادقی تهرانی، الفرقان فـی تفسـیر القـرآن بـالقرآن، 
کند؛ زیرا این دسته از افراد تمام فکـر و خیالشـان  ت نهی میشد انداز و تکثیر آن به همراه ندارد را به پس

پردازنـد  کننـد و حـق خـدا را نمی انداز بوده و از هرگونه انفاق در راه خدا سرپی ی می آوری و پس جمع
رو قرآن حکیم مال دنیا را بدون لحـاو  (. ازاین077/ 25: 0003)طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، 
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که سودی به حال صاحبش جز رفع حـوائج طبیعـی ماننـد گرسـنگی و تشـنگی نـدارد،  جنبه اخروی آن
 (.207/ 35کند )طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن،  تحقیر می

خواهانه منحصـر در سـود دنیـوی، از اندیشـه  البته قرآن حکیم در مقابل تفکر حسابگرانه و منفعت
دهـد کـه جهـت  اخروی دفاع نموده و پیشـنهاد می حسابگری و منفعت خواهی متناظر به سود دنیوی و

کسب سود بیشتر و ماندگارتر به هر دو بعد )مادی و معنوی( امور مالی توجه شود و انفاق را که از منظر 
شود، موجب افزایش سرمایه دانسته  گری عقل منفصل از وحی ضرر و زیان آشکار محسوب می محاسبه

یَ  یْنف  فرماید:  و می ْموالَُهْم فَمَثُد ا ُّه
َ
نْبََمْت َسْبَع َسنرا َد فکَسبید  اهلل ُه    ُقوَن أ

َ
 ُسانُْبلٍَة م رمَاُة َحب ُهاٍة َو اهلل ُهُ کل   َمَثد  َحب ُهٍة أ

ُف ل َمْ  یشرءُ  ْموالَُهُم ااْم غرَء َمْراارت  اهلل ُه  فرماید:  (، در آیه دیگر می310)بقره/ ...یضرع 
َ
یَ  یْنف ُقوَن أ  َو َو َمَثُد ا ُّه

ْم  ه  ْنُفس 
َ
 کتَثْبیمر  م ْ  أ

ُ
صراَهر واا د  فَآتَْت أ

َ
ْبهر واا د  َ َطدل َو اهلل ُهُ ا مر َتْعَملُوَن اَ یکَمَثد  َجن ُهٍة ا َرْبَوٍة أ ْعَفنی  فَإ ْن لَْم ی    لَهر ا 

 (.310)بقره/
یی اسـت؛ زیـرا پیام شفا  آیات یاد شده در تقابل کامـل بـا اندیشـه صـرفًا مـادی مـدیریت اقتضـا

تـر )مکـارم شـیرازی،  گرایی را از طریق عبور از مرز جهان ماده، توجه به دنیای بزرگ عقالنیت و منفعت
وسیله یقین ایمانی نه صرفًا دیدن و احسـاس کـردن جسـمانی )بالغـی  (؛ به90/ 0: 0290تفسیر نمونه، 

خداوند، دستیابی به سـود و رانـدمان از (؛ ارتباط با 10/ 0تا: نجفی، آالُء الرحمن فی تفسیر القرآن، بی
کارگیری مال در راه خیـر  (؛ و به033/ 0: 0293البیان،  )طبرسی، مجمع« طاعات بدنی و مالی»مجرای 

کیـد مـی033/ 0: 0217)قمی مشهدی، تفسـیر کنـز الـدقایق و بحرالغرائـب،  کنـد و (؛ را توصـیه و تأ
 مکتب موردبحث ندارند.توجهی در  آنکه موارد یاد شده؛ جایگاه قابل حال

؛ 303، 71. بقـره/ 1؛ بلـد/ 03؛ مـدثر/ 99؛ مریم/ 27، 20کالم وحی در دیگر آیات )رک: کهف/ 
ــونس/ 70، 99، 90؛ نســاء/ 009، 00عمــران/  آل ــز حــس منفعــت 00؛ هــود/ 95؛ ی طلبی  و ... .(، نی
ن مـردم و تعریـف پایـاحدوحصر و افتادن در منجالب دنیا محوری، مادی نگری محض، تنـازع بـی بی

( و تفـاهم در سـازمان را بـه چـالش 307: 0279ناپذیری همکاری )جوادی آملی، نسبت دین و دنیـا، 
کنـد و حسـابگری و منفعـت صـرفًا مـادی و دنیـوی را مایـه شدت نقد نموده و سرزنش می کشیده و به

 (.2؛ حجر/0-2-3؛ همزه/30-35داند )فجر/ ها می ها و اضمحالل سازمان خسران انسان

 ششم. نقد قرآنی کارایی و اثربخشی مدیریت اقتضایی

های که در این مکتـب  قرآن کریم نسبت به اصل کارایی و اثربخشی نقدی ندارد، بلکه ادله و توصیه
ها و  شـود را موردنقـد قـرار داده اسـت. درواقـع مشـاهدات ذهنـی و مصـاحبه منتهی به این نتیجـه می
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وری  دیشه اقتضایی را که عامل اصلی کـارایی و اثربخشـی و بهـرههای ناقص صورت گرفته در ان بررسی
گوید: عالوه بر موارد یادشده در این نظام احسن عوامل غیبی و عملکرد افراد  کند و می دانند، نقد می می

و « جنـود»نیز در نیل به نتیجه تأثیرگذار است. درباره عوامل غیبی که از آن تعبیر به لشکر الهی بـا لفـظ 
بل در قرآن کریم آمده است:  «جند» ََ فرمایـد:  (، عالمه طباطبایی می20)مدثر/ إ َّل ُه ُهوَ  کَو مر یْعلَُم ُجُنوَد 
دیـدن باشـد،  هـایی کـه قابل گیـرد؛ چـه آن جنود الهی تمام اسبابی را که در عـالم در کارنـد، در برمی»

)طباطبـایی، المیـزان « رؤیت نباشد. ها؛ و چه نیروهای نامرئی که قابل ها، طوفان هم ون صاعقه، زلزله
 (.77/ 35: 0009فی تفسیر القرآن، 

عنوان یکی از عوامل اصلی کارایی و اثربخشـی قـرآن  درباره تأثیرات شگر  رفتار و عملکرد افراد به
ْم اَرَ فرماید: حکیم می ْهَد الُْقَری آَمُنوا وَات ُهَقْوا لََفَمْحَنر َعلَیه 

َ
ن ُه أ

َ
َْض  ٍت م َ  َّکَولَْو أ َمرء  وَاْلَ (؛ و نیز 71)اعرا / الس ُه

ب ُه فرماید:  در سوره اعرا  می ََ ُروا  مرَء َعلَیکَو یر قَْوم  اْسَمْغف  د  الس ُه  َو یز دْ کْم ُثم ُه تُوُبوا إ َِله  یْرس 
َا  َا ة  إ یلکْم م ْد او ُه

  ْم قُ
ت   ْعاَرَض فرمایـد:  (؛ هم نین در سوره طه می03)هود/ مْ کقُو ُه

َ
اْ  ذ   َو َماْ  أ اإ ن ُه هَلُ َمعیَشاة  َاانْ کاََ

 ف  ری فَ
 (.030)طه/

مراتب در  غرض آنکه امداد غیبی الهی و رفتارهای مبتنی بر ایمان، تقوا، استغفار و یـا عکـس آن بـه
هـا و تجربیـات نـاقص بشـری ها تأثیرگذارتر از مشاهدات ذهنی و مصـاحبه کارایی و اثربخشی سازمان

 اند. قتضایی بدان اشاره کرده و نسبت به این موارد غفلت ورزیدهاست که اندیشمندان مدیریت ا
بهای خود  داند که انسان از عمر گران وری را در این می رو قرآن کریم کارایی و اثربخشی و بهره ازاین

که سرمایه اصلی اوست، نهایت استفاده را کرده و سازمان را که متولد شده و رو به رشد و اضـمحالل و 
واسطه ایمان، توصیه به حق و توصـیه بـه صـبر  شود، مگر به ست، حفظ کند و این میسر نمیفروپاشی ا

هایی که برساخته فعل انسانی هست، نهادینه شوند. درواقـع کـارایی و  (؛ که باید در سازمان3-0)عصر/
دانـد کـه عـالوه بـر منـافع دنیـوی، منـافع اخـروی هـم تـأمین شـود  اثربخشی را قرآن کریم در این می

 (.350)بقره/

 هفتم. نقد قرآنی همبستگی و انسجام مدیریت اقتضایی

با توجه به اینکه همبستگی و انسجام درونی در مـدیریت اقتضـایی، عـاری از مکـانیزم و سـازوکار 
عملیاتی و انگیزشی الزم است؛ اما کارآمدی الزم را ندارد، ولی قرآن کریم مسئله اخوت در سـازمان را 

حال انگیزشی برای حفظ و ارتقا سازمان و اسـتحکام  وکار کاماًل کاربردی و درعینکند که ساز مطرح می
َْبد  اهلل ُه  َُجیعر  َو َّل َتَفر ُهقُوا َو اذْ فرماید:  باره می همبستگی را دارد. قرآن کریم دراین ُموا ِب  َم   َْ ُروا ن ْعَماَت اهلل ُه  کوَا
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ل ُهَف انَیَ کْم إ ْذ کَعلَی
َ
ْعداء  فَأ

َ
لُوب   ْنُمْم أ

ْصَبْحُمْم ا ن ْعَمم ه  إ ْ وانر  کقُ
َ
(؛ قرآن حکیم در ایـن آیـه 052عمران/ )آل ْم فَأ

کید بر ضرورت اصـل وجـود سـازمان بـرای دسـتیابی بـه آرمـان هـا و اهـدا ، نورانی ضمن تأیید و تأ
گر، دی بیان نمایـد. بـههمبستگی را با رویکردی خا ، یک ارزش برجسته برای بقای سیستم معرفی می

(؛ بـوده و بـه 017/ 2: 0009م مجتمـع )طباطبـایی، المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، کاین آیه متعرض ح
-با وجود اختال  در ویژگی پیوسته هم (؛ و به750/ 3: 0293البیان،  مجموعه مؤتلف )طبرسی، مجمع

کنـد  به اعتصام میرو هم امر  (، اشاره دارد. ازاین073/ 1: 0007الله، تفسیر من وحی القرآن،  ها )فضل
قـوا»کند  و هم از تفرقه نهی می« َجمیًعا»کند  ، هم امر به اتحاد می«َواعَتِصموا» ، اگـر ایـن سـه «َوال َتَفَرّ

های اسالمی رعایت شود، قطعًا دیگر جا برای هیچ نگرانـی و انحرافـی بـاقی نخواهـد  اصل در سازمان
)طباطبایی، المیزان فـی تفسـیر القـرآن، « و ال تفرقوا»فرماید:  و نیز می« جمیعاً »فرماید:  ماند؛ زیرا می

سـازی اخـوت و  (. شرط تحقق این انسجام و همبسـتگی را منـوط و وابسـته بـه نهادینه017/ 2: 0009
َ ااَویفرمایــد:  رو می دانــد. ازایــن بــرادری در ســازمان می

َ
ْصاال ُحوا اَاانَی أ

َ
 ...ْم کإ ن ُهَماار الُْمْؤم ُنااوَن إ ْ ااَوة  فَأ

 (.05/)حجرات
های قرآنی کـه در بسـیاری از آیـات )رک:  سازی فرهنگ اخوت دینی مبتنی بر آموزه تردید نهادینه بی

کیـد قـرار گرفتـه 10؛ هـود/ 010؛003؛ 030؛ 051؛ شـعرا/ 05؛ حجرات/70و  10اعرا /  (. مـورد تأ
کنند.  را طرد می است، در سازمان اکثر معیارهای نژادی و خونی را که باعث تفاخر و تکاثر و تضاد باشد

دهـد کـه اخـوت و بـرادری را در میـان  دسـتور می رو خداوند متعال به پیـامبر گرامـی اسـالم ازاین
هـای درونـی و  افتـد کـه مـردم آن عصـر بـا نزاع مسلمانان نهادینه سازد و این امـر در زمـانی اتفـاق می

وپنجه  ورزی و... دسـت ، کینههای پوشالی، حسادت جویی ای، نژادی و برتری فرسای قومی، قبیله طاقت
رفت از این معضـالت عظـیم و ویرانگـر را ایجـاد اخـوت و  کردند و خداوند متعال تنها راه برون نرم می

کند و بهترین راه انسجام و یکپارچگی میان امت اسالمی را در پیمان برادری و تفکـر  برادری قلمداد می
 نماید. اخوانی ذکر می

یا سازمانی پیوند اخوت و برادری نهادینه شود و مـردم بـه لـوازم آن پایبنـد درنتیجه اگر در جامعه و 
باشند، حتمًا رشد و شکوفایی و ثمرات آن از قبیل توسعه و تکامل، عـدالت و فقرزدایـی، رفـاه فراگیـر و 

های ناسالم کـه امـروزه  ها دیگر شاهد تضاد و تعارض و رقابت حسد زدایی برقرار خواهد شد و سازمان
 ها ریشه دوانده است، نخواهند بود. اروپود آندر ت
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 های غایی و نهایی مدیریت اقتضاییهشتم. نقد قرآنی ارزش

کند  مثابه ارزش غایی و نهایی را مردود دانسته و تصریح می قرآن حکیم بقای صرفًا دنیوی سازمان به
انداز آن  اتی و چشـمهای عملی گیری ها و جهت مشی ها، خط گذاری که فلسفه وجودی سازمان، سیاست

دیگر، هر نـوع تأسـیس و بقـا و  عبارت وهمه باید به دنبال کسب رضوان و خوشنودی الهی باشند. به همه
ادامه یافتن سازمان باید مبتنی بر این اصل باشد که زمینه و بستر رسیدن انسـان بـه مقـام قـرب الهـی را 

بلکـه بایـد تخریـب و از میـان برداشـته شـود تنها ارزش نـدارد،  هموار سازد و اگر غیـرازاین باشـد، نـه
ها بایـد بـر پایـه تقـوا و پارسـایی بنانهـاده شـده و مأموریـت و  (؛ بنابراین شالوده تمام سازمان05)توبه/
سـوره فـتح اشـاره  37توان به آیه  انداز سازمان کسب رضوان الهی باشد. برای تأیید این مطلب می چشم

عنوان مـدیر  بـه تعال ضمن پرداختن به نحوی عملکرد پیامبر اکرمکرد که در این آیه شریفه خداوند م
مؤظف هستند، عوامل محیط داخلی و خارجی را شناسـایی  فرماید: پیامبر خدا سازمان اسالمی می

یَ  َمَعاهُ »و متناسب با آن رفتار نمایند:  ََُسوُل اهلل ُه  َو ا ُّه د   اد ُه »؛ توجه به محیط درونـی و بیرونـی «حُمَم ُه ش 
َ
اُء ََعَ أ

رَ  ََُحرُء اَیَنُهمْ کالْ 
هُ ک»؛ دیدگاه ارگانیک داشتن نسبت به سازمان و تبیین چرخه حیات آن «ف ُه

َ
ْ َرَج َشاْطأ

َ
ٍِ أ َْ َز

ََهُ فَرْسَمْغلََظ فَرْسَمو  َِ   ََع   فَآَز ُُ الز  َُها کید به ارزش«ُسوق ه  یْعج  دا  کَُ »های ابزاری ، تأ ی َ )نماز(،  عر  ُسج ُه آَمُناوا  ا ُّه
 ْ رت   فَرْصَب  رْل  لُوا ال  ُه ولُوا الَْعْزم  م َ  الر ُسدکَو َعم 

ُ
یبَْمُغاوَن فَْضاال  م اَ  اهلل ُه   »های غـایی و نهـایی ؛ ارزش«مر َصََبَ أ

ْجرا  َعظیمر  
َ
َرة  َو أ و مؤمنان در داخل  رسد، این آیه نورانی به خوبی عملکرد پیامبر اکرم ؛ به نظر می«َمْغف 

 صورت شفا  و روشن بیان کرده است. مان الهی را ترسیم و هد  ابزاری و غایی و نهایی آنان را بهساز
کید قرارگرفتـه  مثابه ارزش این رضوان الهی به غایی سازمان الهی در آیات دیگری نیز مورد تأیید و تأ

؛ 7؛ بینـه/ 33/ ؛ مجادلـه055و  93؛ توبـه/ 007و  3؛ مائـده/ 090و  013، 00عمران/  است )ر ک: آل
توان گفت: ارزش غایی و نهایی در قـرآن کـریم لقـای مهـر و  (. بر این اساس می7و حشر/  39حدید/ 

گرایانه اهدا   گیری مادی رو جهت رضوان الهی است که در مدیریت اقتضایی مغفول مانده است. ازاین
توجهی به زنـدگی  گرایانه و بی تمثابه ارزش غایی مدیریت اقتضایی و عاری بودن آن از رویکرد معنوی به

های وحیانی قرآن انسان را ترکیبـی از عنصـر  پس از مرگ، مورد نقد اساسی کالم وحی است؛ زیرا آموزه
(؛ )روح الهی( دانسته و اهدافی را که بایـد از ناحیـه او 93(؛ )خاک( و معنوی ) /03مادی )مؤمنون/

ناپایـدار ندانسـته و چنـین رویکـردی را نسـبت بـه گیری مادی فناپـذیر و  دنبال گردد، منحصر به جهت
 پذیرد.اهدا  اصلی و غایی سازمان نمی
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 نتیجه
گیری نظـام ارزشـی و  ها و شـکل ای در فلسـفه وجـودی سـازمانکننـده ها نقش مؤثر و تعیین ارزش

ه، ترین معیارهایی هستند که بـه فرهنـگ سـازمان معنـا و مفهـوم بخشـید ها داشته و بنیادی دورنمایی آن
هـا در مـدیریت  دهنـد. ارزش هـا را شـکل داده و رفتارهـا و عملکردهـا را جهـت می ها و انگیزه نگرش

هـای ابـزاری، مشـارکت  بندی هستند. منظور از ارزش اقتضایی در دو سطح )ابزاری و غایی( قابل دسته
بـوده؛ و  طلبی و انسـجام و همبسـتگی گرایی و سازگاری، حسابگری و منفعت گروهی و هماهنگی، عام

 جهانی است.  های غایی و نهایی، بقا و ادامه حیات سازمان در بعد مادی و سودآوری این مراد از ارزش
کنـد  گرایانه مدیریت اقتضایی را ناتمام دانسته، تصـریح می های مادی قرآن حکیم ضمن آنکه ارزش

گیـرد؛  یعـت را در برمیها قلمروی بسیار گسترده داشته و هر دو حیطـه طبیعـت و مـاورای طب که ارزش
تر از نظام  مراتب کارآمدتر و ثمربخش ها صرفًا جنبه مادی نداشته و بلکه بعد معنوی آن به بنابراین ارزش
سـازی نظـام خـودکنترلی، کـاهش  گرایانـه اسـت؛ زیـرا تقویـت وجـدان کـاری و نهادینه ارزشی مادی

حرافی و عملکـرد سـودمند سـازمانی را بـه گیری از رفتارهای ان های نظارت و کنترل بیرونی، پیش هزینه
ترین نقد قرآن بر اندیشه اقتضایی این است که انسان را منفصل از وحـی  همراه دارد. بر این پایه، بنیادی

کـه حیـات معقـول و  و منقطع از مبدأ و معاد دیده و تنها به ساحت مادی آن توجه کرده اسـت، درحالی
هـای  رو نگـرش وحـی، ارزش نهایتی آن وابسته است. ازایـن بی مطلوب انسانی به انسانیت و معنویت و

هـای  داند که موجب رشد و کمال و تعالی او باشند و بر همین مبنـا ارزش هایی می الزم انسان را، ارزش
غایی و نهـایی آن اسـت کـه   شمارد که انسان را به خداگونگی برساند و ارزش ابزاری را زمانی ارزش می

هـای غـایی و نهـایی تنهـا رب و لقای مهر و رضوان الهی باشد. از این منظر در ارزشمنتهی به تعالی، ق
تـر از آن توجـه بـه نیازهـای  جهـانی مـدنظر نیسـت؛ مهم  سودآوری مادی و حداکثر سازی راندمان این

تبع روحیه وجدان کاری و  معنوی و کرامت و تعالی سرمایه انسانی است؛ زیرا وقتی این حاصل شود، به
 شود. د سازمانی و اهدا  فردی سرمایه انسانی نیز حاصل میتعه
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