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سخن سردبیر
اما ایستگاه نهم...

فــروز  و  پرفــراز 
حرکــت کردیم و با 
اساسی  مخاطرات 
شــدیم؛  مواجــه 
تمام  ماندیــم.  اما 
مشــکالت ریــز و 
این  درشــتی که در 
را  مــا  کار  مســیر 

به تعویــق انداخت کنار زدیــم و ماندیم. از این 
ویروس کوچک نخواســتنی! تا جابجایی سردبیر 
و مدیرمسئول کارمان را ســخت کرد اما ماندیم. 
اصال بــرای رفتن نیامده بودیم کــه اکنون برویم. 
آمــده بودیم) ایــم( بمانیم، رشــد کنیم، در جان 
اندیشه های دانشــجویان رسوخ کنیم و به آن چه 
که باید دســت پیدا کنیم. با اتکای به نفســمان 
جلو آمدیم و بــا ایجاد یک جمع خودخواســته 
دغدغه هــای بزرگمان را برای فردای بزرگ جامعه 
دانشــجویی و نخبگانی کشور هر روز شکوفاتر 
کردیم. مســئله مهم که ما را در بســتر جریانات 
مختلــف حفظ نموده و ارتقــا داد عبارت بود از: 
دغدغه های اساســی هســته ی مرکــزی تیم 
نشریه ایستگاه مدیریت که با همیت اعضا هر 
روز مســتحکم تر شــده و امروز و در این شماره 

نمود های آن را مشاهده می کنید.
پس از تشــکیل تیــم مرکزی نشــریه و برگزاری 
جلســات و گفت و گوهای متعدد رســالت خود 
را این گونــه بیان کردیم: ایجــاد فضای علمی 

گروهی پویا و دانشــجو محور. در این کارزار 
اراده تحــول و کرختــی و تکرار ســعی می کنیم 
دانشــجویان رشــته معارف اســالمی و مدیریت 
توانمند تر شــوند و برای این هدف ارزشمند دوره 
آموزش نویســندگی روان نویس را با حضور سی 
نفر از دانشجویان و با همکاری دانشکده معارف 
اسالمی و مدیریت و انجمن علمی- دانشجویی 
این دانشــکده برای گام نخســتین برگزار کردیم 
که بحمدالله یکــی از خروجی های آن جمع راه 
اندازی دفتر آفرینش های ادبی این دانشکده بود. 
برای ارتقای مطالعات غیردرســی دانشجویان در 
هر شــماره ای که پیش آمدیم کتابــی را معرفی 
کردیــم که بعدتر هــا برای برخــی از آن ها گروه 
های مباحثــه ای توســط اعضــای دغدغه مند 
انجمن-علمی دانشجویی یا دانشجویان پدید و 
ان شــاءالله ادامه می یابد. و در نهایت تریبون و 
صدایی شدیم تا در یک ساختار رسمی انتقادات، 
گله هــا، پندها و ایده های عزیزان را به گوش هم 
دانشــگاهی های عزیزمان برســانیم و چه بســا 

روزی این کار را در سطح کشور عملی سازیم.
حــال و در این شــماره از نشــریه ی عزیزمان دو 
بخش اساسی مصاحبه های اساتید و نیز جهش 
تولید و کرونا را در کنــار یکدیگر آورده ایم که در 
ادامه توضیحی مختصــری در باره ی هریک ارائه 

خواهم کرد.
1- مبتنی بر همین دغدغه های اساســی و دقت 
نظــر اعضای نشــریه در رســالت هــای خود و 
دانشکده معارف اسالمی و مدیریت داشگاه امام 
صادق علیه الســالم بر آن شدیم تا در این شماره 
فعالیت های پرونــده ویــژه را در زمینه مدیریت 
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اســالمی اجرا کنیم. ایــن کار در قالب مصاحبه 
و در مدت زمان یکماهــه انجام پذیرفت که آقای 
سیدســجاد داودی به عنــوان دبیر پرونــده ویژه 

توضیحاتی ارائه خواهند نمود.
2- در بخش یادداشت های دانشجویی زحمات 
دوســتان در دو بخش جهش تولیــد و کرونا ارائه 
خواهد شد که بحمدالله یادداشت هایی علمی و 

برخواسته از ایده های و دغدغه های دانشجویان 
است که در بخش مربوط مشاهده می نمایید.

در پایان از همه ی دســت اندر کاران این شــماره 
از نشــریه ایســتگاه مدیریــت خصوصــا آقای 
سیدسجاد داودی که به عنوان دبیر پرونده ویژه  به 

ما کمک کردند تقدیر و تشکر می کنم 

سعید حاجی حسنی

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون

احتراما و به رســم ادب، ابتدا درگذشــت جناب 
موســویان  ســّیدعباس  آقــای  حجةاالســالم 
رحمةالله علیه را به بازماندگان مکّرم ایشان و نیز 
به همکاران و ارادتمندان این روحانی ارزشــمند 

تسلیت عرض می کنیم.
ما، دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السالم، 
که توفیق داشــتیم در بیش از یــک دهه، حضور 
اخالقی و علمی این انسان واالمقام را در مجموعه 
دانشگاه از نزدیک شاهد باشیم، در این مصیبت 
جانسوز ســوگوار بوده و برای روح مطهرش طلب 

غفران الهی می کنیم. 
همچنین بر خودمان واجب می دانیم، این فقدان 
ســنگین را به محضر مقام معظم رهبری حفظه 
الله تعالی ، بیت مکرم ایشان، حوزه های علمیه، 
جامعه دانشگاهی خاصه اهالی و اساتید دانشگاه 
امام صادق علیه الســالم ، دانشجویان و شاگردان 

ایشــان، تســلیت عرض نموده و از خدای متعال 
صبر بر این مصیبت را مسئلت می نماییم.

غفر الله له و لنا.
هیئت تحریریه نشریه ایستگاه مدیریت
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+ یادداشت های علمی
پاِی ثابت تمام شماره های ایستگاه مدیریت، یادداشت های علمی دانشجویان و اعضای هیات تحریریه 
است. اعضای هیات تحریریه موظف اند تا هر شماره، نتیجه پژوهش های تخصصی شان در حوزه مطالعاتی 
خود را در قالب یادداشت های علمی منتشر نمایند. یادداشت های علمی پس از نگارش دانشجویی، توسط 
اســاتید مربوطه بررسی شده و تکمیل می شوند. الزم به ذکر است که یادداشت هایی در موضوع جهش تولید 

و کرونا، زینت بخش نشریه ایستگاه مدیریت در این بخش اند.
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دیروز، امروز و فردای صنعت خودرو ایران
جستاری در صنعت خودروسازی ایران

 ابراهیم شجاعت

دیروز
این روزها صنعت 
در  ایران  در  خــودرو 
65 سالگی  آســتانه 
دارد.  قــرار  خــود 
صنعت خــودرو نیز 
در ایــران مانند بســیاری دیگــر از صنایع مدرن 
با مونتــاژکاری تعدادی خودرو ســواری، وانت، 
کامیون و اتوبوس در حدود سال 1336 آغاز شد.
بــا نگاهــی دقیق تــر در می یابیم کــه اولین 
اتومبیــل وارد شــده به ایــران یک دســتگاه فورد 
ســواری بــوده اســت کــه در اویل قرن بیســتم 

میــالدی و به دســتور مظفرالدین شــاه قاجار از 
بلژیک خریداری شــد. این خودرو در بین مردم 
به کالســکه دودی معروف بــود. پس از آن بود که 
واردات خودرو به ایران شــروع و رشد کرد تا اینکه 
در ســال 1337 کارخانجــات جیپ تاســیس و 
شــروع به مونتاژ محصوالت جیپ کرد. در ادامه 
و در ســال 1339 شرکت صنعتی ســایکا شروع 
بــه مونتاژ محصــول ایتالیایی فیــات 1100 کرد. 
اما دو مجموعه اصلی این روزهای کشــور در 
ســال های 1345 و 1346 کار خود را آغاز کردند. 
شرکت ایران ناسیونال )ایران خودرو فعلی( توسط 
برادران خیامی تاســیس و اقدام بــه مونتاژ پیکان 
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انگلیسی و شــرکت سایپا هم محصول فرانسوی 
ژیان را بــرای مونتاژ انتخاب کــرد. در ادامه این 
دوران شــرکت جیپ )پارس خودرو فعلی( اقدام 
به مونتــاژ ســواری های آریــا و شــاهین نمود.

شرکت های ایرانی در این دوران اقدام به مونتاژ 
تنوع کمــی برخوردار  از  محصوالتی کردنــد که 
بودند و همچنین با عرضه بســیار محدودی هم 
همراه بودند. بــه عنوان مثال تعــداد کل خودرو 
پیــکان مونتاژ شــده در بین ســال های 1351 تا 
1357، که معروف به ســال های با رشد اقتصادی 
فوق العاده باال ایران هســتند، بــه عدد 580000 
دســتگاه می رســیده اســت. بــه طــور کلی در 
ســال های 1342 تا 1357 سیاست افزایش عرضه 
خــودرو از طریق مونتاژکاری حاکم بوده اســت.

با گذر از انقالب اسالمی و در سال 1357 شاهد 
آن هســتیم که کشــور وارد درگیری ویژه و مهمی 
طی 8 ســال دفاع مقدس می شود. در این سال ها 
در  مونتــاز حداکثری  سیاســت همچنان همان 
صنعت خودرو برای پاســخ به تقاضای روزافزون 
مردم و بازار است اما آمار سال های 1357 تا 1367 

نشان از آن دارد که ما در صنعت مونتاژ خودرو نیز 
نتوانســته ایم موفق عمل کنیم. تولید آن سال های 
پیکان )کــه مهم ترین خــودرو تولیــد آن دوران 
محســوب می شــود( به ترتیب 61، 63، 68، 54 
،79، 80، 38، 20، 18 و 11 هزار دستگاه می باشد.
پــس از پایــان جنــگ تحمیلی و مقــارن با 
اجــرای برنامه اول توســعه اقتصــادی، طی دوره 
1368-1372، دولــت با اتخاذ سیاســت تعدیل 
ســاختاری، تغییرات اساسی را در اقتصاد کشور 
آغــاز می کند. در ایــن دوران به دلیــل تقاضای 
انباشته و اشــباع نشــده در طول جنگ، واردات 
خودرو ســواری بــه شــدت افزایش یافــت، به 
گونه ای که از 103 دســتگاه در سال 1367 به 33 
هزار 950 دستگاه در ســال 1371 افزایش یافت.
در ســال 1371 به منظور حمایــت از صنعت 
خودرو داخل و در جهت ساخت قطعات خودرو 
در داخل، قانون خودرو تدوین و تصویب شد که 
زمینه ایجاد یک بســتر نســبتا با ثبات سیاست 
گــذاری را در صنعــت خودروســازی ایجاد کرد 
و از ثمــرات اولیــه آن کاهــش واردات خودرو تا 
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ســطح 12هزار و 600 دســتگاه در سال 1372 و 
بــرای تولید  همچنین ایجاد شــرکت مگاموتور 
موتور، گیربکس و اکسل در صنعت داخلی بود.
خودروســاز  بــرای  اول  گام   1373 ســال  در 
شــدن طی برنامه ای هفت ســاله برداشــته شد. 
در طی ســال های 1373 تا 1380 شــرکت ها، به 
مهمی  گام هــای  ایران خودرو  شــرکت  خصوص 
را در ایجــاد فرآیندهــا و سیســتم تولیــد بومی 
شــده خود برداشــت و چندین شــرکت مهم را 
مانند تام )شــرکت طراحی مهندسی تجهیزات، 
ابزار و ماشــی آالت(، ایپکو )شــرکت تحقیقات 
موتور ایران خــودرو(، ایران خودرو دیزل )شــرکت 
ایران،  خاور(، شــرکت گســترش صنایع خودرو 
ایران خودرو ســازه، امداد خــودرو و حتی  بانک 
ایرانخودرو در سال 1380 تاسیس  پارسیان توسط 
شد تا مســیر برای ایجاد یک قطب تولید خودرو 
در خاورمیانــه بــه شــکل بومی همــوار گردد.
سرانجام این تالش ها با معرفی اولین گونه های 

خودروی ســمند در ســال 1379 همراه بود و این 
خودرو ملی در ســال 1380 به بازار عرضه شــد.
بــا دســتیابی شــرکت ایران خودرو بــه اولین 
خــودرو بومــی ایرانــی یعنی ســمند، شــرکت 
آینــده )1381- ایران خودرو اســتراتژی ده ســال 
1391( خــود را حضور در بازارهــای جهانی قرار 
داد و در مســیر معرفــی برند خود بــه بازارهای 
همســایه و کشورهای CIS قرار گرفت و با همین 
اســتراژی بود که شــروع به احداث کارخانجات 
بــالروس،  آذربایجــان،  کشــورهای  در  خــود 
ســوریه، ونزوئال، ســنگال، چیــن و مصر نمود.
مهم ترین نکته خودرویی در دهه 80 شمســی، 
شــاید حذف خودرو پیکان بعــد از قریب به 38 
تولید در ایران خودرو بود. از جمله نکات کلیدی 
دیگر این دوره، طراحی و تولید اولین موتور ملی 
در ایران بود کــه با توجه به رویکــرد جایگزینی 
گاز CNG با بنزین در بخــش حمل و نقل، این 
موتور )EF7( پایه گازسوز طراحی شد و توانست 
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عناوین و جوایز مهمی را در رده خود کسب کند. 
میــزان تولیدات ایران خودرو از ســال 1377 تا 
1387، جهشــی 480هزارتایی را به خود دید و از 
126 هزار دســتگاه در ســال 1377 به 606 هزار 
دستگاه در سال 1387رســانید. شرکت سایپا هم 
توانسته بود با رشد ساالنه مناسبی، تولیدات خود 
را در سال 1387 به عدد 662 هزار دستگاه برساند 
و نتیجه این روند رو به رشد کمی تولیدات منجر 
به آن شد که در ابتدای دهه نود، رکورد تولید خودرو 
سواری در کشور با تولید یک میلیون و چهارصد 
و دوازده هزار خودرو ســواری در سال 1391 ثبت 
گــردد )تنهــا در ســال 1396 و پــس از امضای 
قرارداد برجام و هجوم شــرکت های فرانســوی و 
چینی به بازار کشــور بود که بار دیگر این رکورد 
بــه تعداد هفــده هزار دســتگاه جابه جا شــد(.

آخرین نکتــه مهم در این دهه، اعالم شــایعه 
تغییر مدیرعامل  از  ایرانخودرو پس  ورشکستگی 
وقت این شرکت در ســال 1388 بود. در این سال 
برای اولین بار، سهامداران ایرانخودرو هیچ سودی 
را دریافت نکردند و قیمت سهام این شرکت افت 
کرد. برخی بر این باورند که در پشت صحنه این 
ماجراها، برخی از شرکت ها به دنبال جمع کردند 
سهام موجود این خودروســاز از سطح بازار برای 

ایجاد انحصار بوده اند.
آغاز دهه نود و تحریم  خودروسازان

قطار خودروســاز شــدن شــرکت های داخلی 
روی ریل خــود در حال حرکت بــود که ناگهان 
به ســدی محکمی به نام تحریم  در ســال سال 
91 و 92 برخــورد کــرد و این ماجــرا باعث افت 

چشــم گیر تولید محصوالت دو خودروساز بزرگ 
کشور شد. خودروسازان بسیاری از قطعات مهم 
یک خــودرو را مانند ECU و اجــزای گیربکس 
و موتــور را با واردات تامیــن می کردند که با عدم 
تامیــن این قطعات، شــاهد تولیــد خودروهای 
ناقصی شــدیم که بعضا چند قطعــه کلیدی را 
برای مونتاژ نهایی کم داشــتند. البته بعدها پای 
طرف ایرانی تامین قطعه نیز در این ماجرا باز شد 
و افشا شد که بخش بزرگی از مشکالت از داخل 
نشــات می گرفته اســت. این ماجرا دقیقا 5 سال 
بعد و با خــروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم 
علیه خودروسازان ایرانی دوباره تکرار شد و سوال 
اساســی این بوده و هســت که چرا در این مدت 
که احتمال تحریــم دوباره می رفت، نه تنها قطعه 
بلکه شاهد ورشکستگی  نشده اند،  بیشتر  سازان 
بسیاری از آن ها نیز در سالیان متمادی خیر بوده ایم؟
متاســفانه در طی یک دهه گذشــته شــرایط 
تولیدی خودروســازان و شــرایط اقتصادی کشور 
باعث شده اســت که خودرو از یک کاال مصرفی 
به یــک کاالی ســرمایه ای تغییــر هویت دهد و 
باعث به وجود آمدن رشــد شــدید قیمت خودرو 
در بــازار گردد و مصــرف کننــدگان واقعی را با 

مشکالت فراوانی مواجه نماید.
امروز

حــال با توجه بــه تاریخچــه مختصری که از 
خودروسازی در ایران آورده شد و همچنین شرایط 
موجود خودروســازی در کشــور و منطقه، قصد 
داریم تا وضعیت خودروســازان را با اســتفاده از 
SWOT این شرکت ها شرح داده و بررسی نمائیم.
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)STRENGTHES( نقاط قوت
1. تجربه  انباشــته شــرکت های داخلی: یکی 
از مهم تریــن نقــاط قوت خودروســازان داخلی، 
تجربه انباشــته ای اســت که در این شــش دهه 
از فعالیــت خــود کســب کرده اند. ایــن تجربه 
و شــناخت بــازار، راه را بــرای توســعه ســریع 
بــازار داخلــی و خارجــی همــوار می نمایــد.
خودروســاز  شــرکت های  زیرســاخت ها:   .2
داخلــی از زیرســاخت مناســبی برای توســعه 
فعالیت هــای خود بهــره می برند. بــه طور مثال 
شرکت ایران خودرو در چهار قاره، خطوط تولیدی 
دارد که آماده عملیاتی شــدن و از سرگیری تولید 
برای نقاط مختلفی صادراتی در جهان می باشند.
3. قــدرت و تجربه مهندســان ایرانی: یکی از 
شــاخصه های مهم یک شــرکت تولیــد، نیروی 
انســانی قوی و خالق می باشــد. نکته ای که در 
خودروسازان کامال مشهود است. همچنین تجربه 
مهندسان ایرانی در تولید موتور و گیرباکس خودرو 
شــاهدی بر این ماجرا می باشــد. این توامندی، 
یکی از کلیدی ترین توانمدنی های یک ســازمان 
در شــرایط مختلــف اقتصادی می تواند باشــد.

4. زنجیــره خدمــات پس از فروش: تشــکیل 
یک زنجیــره خدمات پــس از فروش گســترده، 
کاری به شــدت هزینــه آور و زمان بر اســت که 
تا کنــون بخــش مهمــی از آن بــرای دو قطب 
اســت. گرفتــه  شــکل  کشــور  خودروســازی 
5. تــوان فنی و تجربه انباشــته در زمینه تولید 
موتورهای گازســوز در ســطح جهانــی: یکی از 
نقاط قــوت اســتراتژیک خودروســازان داخلی، 
تجربه بیش از یک دهه فعالیت و رفع نواقص در 
با سوخت  عرصه تولید خودروهای دوگانه ســوز 
پایــه ی گاز طبیعی )CNG( می باشــد. با توجه 
به پاک بودن ســوخت )CNG( و همچنین ارزان 
بودن آن نسبت به ســوخت های همچون بنزین، 
در ردیف ســوخت های جایگزین  این ســوخت 
بنزین در خودروهای ســبک و نیمه سبک معرفی 
عنوان شــده اســت. همچنین ایران بــا دارا بودن 
رتبه دوم ذخایر گازی در جهان، فرصت مناســبی 
برای اســتفاده بیشــتر از این نعمت خدادادی، با 
توسعه هرچه بیشــتر خودروهای گازسوز را دارد.
6. اشــتغال زایی: یکی از دالیلــی که صنعت 
خــودرو را در ایــران مهم تریــن صنعت کشــور 
می دانند، اشــتغال  زایی فراوان آن است، به طوری 
کــه حدود یک میلیــون نفردر ایــران، به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم، آینده شــغلی خود در 
گــره اتفاقات ایــن صنعت می بیننــد. صنعت 
خودروسازی از آن دسته صنایع به حساب می آید 
که نیروی کارگری باالیــی را مصرف می کند و با 
تعطیلی آن افراد بســیار زیادی در ســطح کشور، 

بیکار می شوند.
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)WEAKNESSES( نقاط ضعف
1. مدریرت دولتی: صنعت خودرو از گذشــته 
تاکنــون معــروف به حیــات خلــوت دولت ها 
بوده و هســت. دلیل آن هم بازار بــزرگ و به تبع 
آن پــول و ســرمایه ی در گردش باال در آن اســت 
که ایــن صنعت را برای بســیاری جــذاب کرده 
اســت. دولتمردان همیشــه به صورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم در این صنعــت دخالت کرده اند 
و ایــن خود مســبب تعداد زیادی از مشــکالت 
امــروز این صنعت عظیم در کشــور می باشــد.

شــرکت  دو  دار  ســهام  بزرگ تریــن  دولــت، 
ایران خــودرو و ســایپا )بــه صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم( است، بطوری که از 5 عضو هیئت 
مدیره ایران خودرو، 4 عضو آن توسط شرکت های 
دولتی و تابعه آن ها مشــخص می شــود. اعضای 
هیئت مدیره نیز مدیرعامل ها را مشخص می کنند 
و جهت حرکت هر شرکت را پی ریزی می نمایند. 
این عدم اســتقالل را زمانی آشــکارا خواهید دید 
که به هنگام باال رفتن تصاعدی نرخ ارز در ســال 

1397، خودروسازان با فشارهای دولت مجبور به 
اجرای سیاســت ثبات قیمت ها شدند، در حالی 
که قیمت  قطعات خریداری شده توسط آن ها باال 
رفته بود، و بدین شــکل دچــار ضرر و زیان هایی 
شــدند که تاکنون گریبان گیر آن ها شــده است.
این عدم استقالل سبب عدم آینده نگری و دور 
اندیشی مدیران سطح کالن این صنعت نیز شده 
اســت، چراکه این مدیران در درجه اول خواستار 
تــداوم و تضمین میز مدیریتی خود با راضی نگه 
داشتن مدیران دولتی هستند؛ در صورتی که باید 

رضایت مشتریان، اولویت اول آن ها باشد.
2. انحصــار در بخش قطعه ســازی: یکی از 
مالک های اصلی پیشــرفت صنعت خودرو یک 
کشور، میزان گسترش و قوت صنعت قطعه سازی 
آن کشور می باشــد. چیزی که امروزه شاهدیم آن 
است که طی سالیان گذشته تعداد زیادی از قطعه 
سازان کوچک حذف، و شاهد واردات محصوالت 
مشــابه آن ها توسط چند شرکت بزرگ از کشوری 
چــون چین بوده ایم. شــرکت هایی کــه بعضا از 
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ســهامداران اصلی خودروســازان نیز )با دور زدن 
نیــز پرونده های  قوانیــن( بوده اند و هــم اکنون 
قضایــی آن ها برای جرایم مختلفی در دادگاه های 
قوه قضایی باز اســت و قضات در حال بررســی 
با  جرایم صورت گرفته می باشند. این شرکت ها، 
به وجود آوردن شــرایط غیر رقابتــی، فضا را برای 
قطعه ســازان کوچک به گونه ای رقم می زنند که 
قطعه ســاز خورد و کوچک مجبــور به همکاری 
بــا آن ها باشــد و یا اعــالم ورشکســتگی کند. 
3. نیروی انسانی مازاد و بهروه وری پائین: یکی 
از دالیل باال بودن قیمت تمام شده خودرو در ایران، 
نیروی انســانی مازادی است که برخی با سیاسی 
کاری عده ای مدیر و صاحــب قدرت دولتی وارد 
از تعداد  این صنعت شــده اند. آمارهای عجیبی 
افراد مازاد حاضر در این صنعت نقل می شود که 
جــای تامل دارد. برخی از نیروها نیز در گذشــته 
مازاد نبوده اند، اما به دلیل تعطیلی برخی خطوط 
تولید پس از بازگشــت تحریم های خودروسازی، 
به جمع نیروهای مازاد شــرکت ها اضاف شده اند 

و از بهــره وری شــرکت های داخلی کاســته اند.
4. بدهی هــای معوقــه بانکی: مشــکل دیگر 
خودروسازان، بدهی های معوق بانکی و همچین 
گــران بودن نرخ ســود وام بانکی بــرای تولید می 
باشــد. در این شــرایط که جــو و محیط تجاری 
کشور، سرمایه ها را به سمت داللی و سوداگری در 
غیرتولیدی می کشاند، ریسک سرمایه  زمینه های 
گذاری در تولید و همچنین نرخ بازده پائین تولید 
در کشــور، سرمایه ها را از تولید فراری و دور کرده 
اســت. این مســئله سبب سخت شــدن سرمایه 
گذاری و پیدا کردن سرمایه گذار در این بخش کرده 
است و هزینه های خودروسازن را باال برده است.

فرداهای پیشروی صنعت خودرو ایران
مهم ترین ظرفیت ها و تهدیدهای پیشروی این 
صنعت بزرگ و مهــم در ایران، درون مایه آخرین 

قسمت از این مقاله می باشد.
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)OPPERTUNETIES( فرصت ها
1. بازار بزرگ داخلی: ظرفیت بسیار باالی بازار 
خودرو و تقاضــای یک میلیون و ششــصد هزار 
دســتگاهی داخلی، بازاری دائمی و بزرگی را برای 
خودروسازان کشــور فراهم آورده است، به گونه ای 
که با توجه عرضه کمتر سالیان اخیر خودروسازان 
نســبت به این تقاضا، قیمت خودرو در حاشــیه 
بــازار به صورت روزافزون باال رفته اســت. بازاری 
با این مشــخصات، معلولی برای تولید مدل های 
مختلف برای سالیق مختلف است. این بازار طی 
این سالیان و توسط دولت های مختلف، مصونیت 
خود را برای خودروسازان داخلی حفظ کرده است 
و سهم مهمی را خودروسازان خارجی، نداده است.

2. بازار بالقوه کشور های همسایه: کشورهایی 
که با ایــران مرز خاکــی دارنــد، جمعیتی بالغ 
بــر 600 میلیون نفــر را در خود جــای داده اند. 
خوشــبختانه، همانطور که قبــل از این نیز گفته 
تعدادی سایت های  و ســایپا،  ایرن خودرو  شــد، 
تولیدی در کشــورهای آذربایجان، ســوریه و ... 
دارند که آمــاده تولید خودروهــای ایرانی در این 
کشــورها می باشــند، اما هم اکنون، بنا به دالیل 
مختلــف، از رده خــارج شــده و یا بــا ظرفیت 
حداقلی مشغول به کار هســتند؛ در صورتی که 
ارزش صــادرات خودرو، هم اکنون برای کشــور 
ایران بسیار باال می تواند باشد، چرا که ارزش پول 
ملی ما در پائین ترین حد خود قرار گرفته است و 
این خود می تواند سود و ارز آوری بسیاری باالیی 
را از طریق صادرات قطعه و محصوالت خودرویی 
به ارمغــان آورد. همچنین بــا پائین آمدن قیمت 

تمام شــده دالری خودروهای ایرانی، قدرت نفوذ 
این خودروهای ارزان قیمت میان مردم کشورهای 
همســایه ما کــه بخش مهمی از آن ها مشــتری 
این نوع خودروها هســتند، بســیار باال می رود.
3. ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه در سال: به 
نظر می رسد که در صورت رسیدن به موقع قطعات 
توســط قطعه ســازان و وادکنندگان، شرکت های 
داخلی، ظرفیت تولید دو میلیون دســتگاه را دارا 
باشــند که در صورت تحقق ایــن عدد، عالوه بر 
پاســخ به نیازهای داخلی، بخشــی از آن نیز به 
ســمت صادرات روانه خواهد شــد. هنگامی که 
خودروســازان ما تصمیم به حضــور در بازارهای 
خارجی را داشــته باشــند، مجبور به بروزرسانی 
می شــوند. خودروهایشــان  رقابتــی  عرضــه  و 
4. توانمندی دانشــگاهی: با توجه به توانمدی 
دانشــگاه و دانشــگاهیان، ظرفیــت خوبی برای 
همــکاری بیــن صنعــت خــودرو و دانشــگاه 
وجــود دارد کــه در صــورت تحقق ایــن مهم، 
شــاهد قوت گرفتــن هرچه بیشــتر رشــته های 
مرتبط بــا این صنعت در دانشــگاه خواهیم بود.
5. همکاری با وزارت دفاع و نیروهای مســلح: 
پــس از اعمــال تحریم ها علیــه صنعت خودرو 
کشــور، یکــی از دغدغه هــای مهــم پیش روی 
صنعت خودرو، تامین قطعات با فناوری باال بوده 
و هست که در این بخش، کمک بخش های فنی 
مهندسی وزارت دفاع و صنایع دفاعی کشور، برای 
رفع این خلع و کمبود برخی فناوری ها و قطعات، 
می توانــد در کوتاه مدت و میان مدت راهگشــا 
باشــد و این صنعــت را از اضطرار بیــرون آورد.
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)THREATS( تهدیدها
1. تورم شــدید: یکی از مهم ترین چالش های 
امــروز صنعت کشــور، تغییرات شــدید نرخ ارز 
در کشور می باشــد. صنعت خودرو نیز از قاعده 
مستثنی نیست و با آن دست و پنجه نرم می کند. 
بیشتر از خودروسازان، قطعه سازان خرد می باشند 
که از این نوســانات آســیب می بیننــد، چرا که 
شرکت های کوچک توان پاســخگویی و واکنش 
مناسب را به این تغییرات، کمتر دارند؛ چرا که از 

پشتوانه های مالی ضعیف تری برخوردارند.
2. تحریم های ظالمانه: یکــی از تهدیدهایی 
که چند وقتیســت گریبان گیــر صنعت خودرو 
ما نیز شده اســت، تحریم های خارجی از سوی 
غربیان می باشــد. در این شرایط تحریمی، ایجاد 
کانال هــای صــادرات و واردات پــر ریســک تر، 
از گذشــته می شــود. هزینه برتــر  و  ســخت تر 
3. قوانین غلط داخلی: متاســفانه طی سالیان 
اخیــر شــاهد تصویب قوانینــی بوده ایــم که با 
تعرفه گذاری هــای غلط، نه تنها مــا را به تولید 
خــودرو در داخــل نزدیک تــر نمی کنــد، بلکه 

ســرمایه گذاران و شــرکت های بزرگــی همچون 
ایرانخــودرو و ســایپا را نیــز از تولیــد در داخل 
فراری داده و به ســمت عرضه خودرو خودروهای 
مونتاژی با حداقل داخلی ســازی سوق می دهد. 
4. رکــود: یکــی از تهدیــدات صنعت خودرو 
در ایران، رکود می باشــد. به عنــوان مثال می توان 
از رکود زیان باری در ســال 1396 با اســتفاده از 
جو رســانه ای، برای خودروســازان داخلی شکل 
گرفت نــام برد. ایــن اتفاق ممکن اســت باری 
دیگر تکرار شــود، چــرا که بازار خــودرو ایران، 
بــازاری غیــر قابل اطمینــان به شــمار می رود.
اخیــر،  در ســالیان  متاســفانه  انحصــار:   .5
صنعــت  در  مختلفــی  انحصارهــای  شــاهد 
خــودرو بوده ایم که بــه این صنعــت ضربه های 
شــدیدی را وارد کــرده اســت. از انحصــار در 
واردات قطعــه های خاص خودرو تا ســهامداری 
بخــش عمــده ای از چنــد خودروســاز بــزرگ. 
6. رقبــای جدیــد الــورود: طــی چند ســال 
اخیــر خودروســازان چینــی و هنــدی در تولید 
و عرضــه خودروهــای ارزان قیمــت و بــا صرفه 
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اقتصادی پیشــرفت فراتر از تصوری را داشته اند 
و توانســته اند قســمتی از بــازار داخلــی را بــه 
قلمــرو خود در آوردنــد و همچنین بــه مقاصد 
صادراتــی ایران نیز نفــوذ کنند. این شــرکت ها 
که تعدادشــان نیز کم نیســت، در آینده، ســهم 
مهمــی را از این بازارها تصاحــب خواهند کرد.

7. اعتماد از دســت رفته مشــتریان: متاسفانه 
در تمام این مــدت، مهم ترین چیزی که ضربه ها 
کشــنده ای بــه آن وارد گردیــد، اعتمــاد مردم به 
خودروهای داخلی بود. شــاید بیست سال پیش 
عده ی زیادی از مردم به خریدن خودرو ســمند به 
افتخــار می کردند، اما  عنوان یک خوردوی ملی 
هر چه تولید این خودروها جلو رفت، شــرکت ها 
با جایگزین کردن قطعات ارزان تر، سعی در ثبات 
قیمت محصوالتشان داشتند، اما این اعتماد مردم 
بود که با پائین آمــدن کیفیت  محصوالت و عدم 
تعهد خودروسازان از دســت رفت. شاید سال ها 
تولید بکشد که این اعتماد عمومی و حس غرور به 
محصوالت ملی که از دست رفته است، باز گردد.

8. جنگ هــای منطقــه: منطقــه خاورمیانــه 
همیشــه دچار درگیری های ســخت نظامی بوده 
اســت. از حضور طالبان و نیروهــای امریکایی 
در افغانســتان تا به وجود آمدن داعش و گروه های 
تکفیــری و خرابی هــای پس از آن در ســوریه و 
عراق. این آشوب ها و نا امنی ها باعث پیچیدگی 
سرمایه گذاری خارجی و صادرات خودرو از ایران 

به مقاصد مختلف را موجب شده است.

بود  تاریخی-تحلیلی  نگاهی  گذشــت،  آنچه 
به گذشــته، حال و آینده صنعت خودروسازی در 

ایران.

منابع:
کتاب به ســوی جهانی شــدن، دکتر منوچهر 

منطقی
/http://sazandeginews.com

/http://www.siasatrooz.ir
/http://www.borna.news
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تحلیلی از تغییر نرم پارادایم اقتصاد کشور
 به بهانه یک برنامه تلویزیونی

مهدیار لطفی- سیدمحمد افقهی

چگونگی شکل گیری یک کسب و کار 
به رسم اینجا

کسب وکار های نو متناظر با نیازهای جامعه و در 
بستر مردم شکل می گیرند. معموال کسب وکارها در 
ابتدا از یک ایده آغاز شــده و در ادامه به یک فعالیت 

اقتصادی شناخته شــده تبدیل می شــوند. در بیانی 
ساده، اگر فرد صاحب ایده برای فعالیت جدید خود 
مشتری پیدا کند و کارش رونق بگیرد، دیده می شود 
و آرام آرام دیگرانی پیدا می شــوند که به تقلید همان 
کار را کلید بزنند. کم کم تعداد افراد مشــغول به آن 
فعالیت رو به افزایش خواهد رفت. مجموع این افراد 
با گذر زمان انجمن ها و شوراهایی را پدید می آورند تا 
در مواجهه با بازار هماهنگ تر شده و بتوانند از حقوق 
خود دفاع کنند. از سوی دیگر نیز حکومت بنای بر 
نیاز کنتــرل و نظارت، به این شــوراها ورود کرده و از 
مسیر آنها به پیاده سازی خط مشی های خود می پردازد.
طبیعی اســت که چندی بعد بزرگاِن آن شــغل و 
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کسانی که فعالیتشان در آن کسب و کار توسعه کمی 
و کیفی زیادی نسبت به سایرین دارد، به عنوان نماینده 
اتحادیه ها و اصناف و شوراها و غیره را تشکیل می دهند.

پس از تأســیس نهادهای مربــوط، روش فعالیت 
در همان شــغل دچار تغییراتی خواهد شد. زیرا این 
نهادها نقش های جدیدی را در فضای کسب و کارِی 
آن شغل ایفا خواهند کرد. به عنوان مثال، از این پس 
همان اتحادیه و صنف باید مجوز بدهد، استاندارد 
کار تعریــف کند، حدود قیمت بازار را تعیین نماید 
)شاید هم قیمت بســازد(. این نقش ها مالحظاتی 
جدید برای شاغل در آن کسب و کار ایجاد می کند. 
چه بســا، تا دیروز فرد حدود ســاده تری در کار خود 
در نظر داشــت و صرفًا به فکــر آوردن جنس و ارائه 
خدمت و فروش به موقع و قیمت مناسب بود؛ اما از 
امروز عالوه بر آن ها باید مراقب باشــد قیمت بازار را 
نشکند، هوای نماینده ها)اثرگذاران صنف( را داشته 
باشــد، عمده کاران را بپایــد، همکاِر)رقیب( خود را 
حمایت کند )با پنبه ســر ببرد(. البته اگر خواســت 
نــوآوری کند، بکند امــا نه زیاد! زیرا نــان همکار و 
نماینده نباید آجر شــود؛ و کلــی مالحظات ظاهرًا 
حرفه ای دیگــر! در واقع، گویی در فضای کســب و 
کاری عالوه بر استانداردها و شاخص های عملیاتی 
سخت، رویه های نرمی هم هویت پیدا می کنند که 
بایستی مانند اســتانداردهای سخت لحاظ گردند.

کسب وکار بزرگ یا کسب وکار بزرگ ها؟
فرقی نمی کند بازار باشــد یــا صنعت، صادرات 
باشــد یا واردات، دولتی باشــد یــا خصوصی. به 
ایــن اتحادیه ســاالری، صنف ســاالری،  هر حال 
بزرگ ســاالری - هرچه که می خواهید اســمش را 

بگذاریــد- به زعم من پیرســاالری یــک پدیده ی 
همه جا جاری اســت. حــاال بخواهیم یا نخواهیم 
این پدیده اقتصادی)و فرهنگــی( وجود دارد و همه 
می دانیم. منتها در هر مکان شــکل خاص خود را 
بازمی یابد. در سازمان ها شکل سازمانی، در صنعت 
شکل صنعتی و در بازار شــکل بازاری دارد. گویی 
برای همه جا افتاده که اگر خواستی کاری کنی باید 
بروی ســراغ بزرگ آن کار و بعــد از زحمت فراوان و 
چانه زنی و هماهنگی های چندجانبه، آن افراد مؤثر 
در آن شــغل خاص، همکاری هــای الزم را به عمل 
آورد و چه به صورت رسمی با اعطای مجوز و چه به 
صورت غیررسمی با مساعدت های صنفی شرایط 
شغلی شــما را فراهم کنند. اما خب، ضرورت های 
شغلی و تحمیلی فرهنگ کسب و کاری سر جای 
خودش باقیست. باید توجه داشت که اگر بخواهی 
خالف جریان شنا کنی)مثاًل استفاده از قیمت های 
منصفانه(، همه با هم بســیج می شوند تا جایگاه 
شــما در بازار را تضعیف کرده و یا در صورت بروز 
مضرات بیشــتر بــا ادامه عدم هماهنگی شــما با 
سایرین، جایگاه شما را تخریب کنند. البته در این 
مورد نباید کســی را مقصر دانســت، جز سیستم. 
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با این منطق حاکم بر سیســتم اقتصاد نمی شــود 
جور دیگری رفتار نمود. مشــکل اصلی از پارادایِم 
موجوِد حاکم بــر اقتصاد اســت. پارادایمی که به 
نظر می رســد منجر به دور شــدن بیــش از پیش 
مردم از خط مقدم تولید و کســب وکار شده است.

جهش از پیرساالری به مردم ساالری
امروزه یکی از دکترین های توسعه خصوصی سازی 
شرکت های دولتی است. البته در تبیین این سیاست 
بین صاحب نظران اختالفاتی مطرح است. برخی بر 
این نظر اند که عالج بزرگ شدن دولت و پیامدهای 
آن، خصوصی ســازی نیســت، بلکه مردمی سازی 
اســت. حاال تفاوت کجاســت؟ هم چنان که گذر 
زمــان نشــانمان داد سیاســت خصوصی ســازی 
خصولتی هــا را ســاخت، نه خصوصی هــا را. به 
عالوه، اساســًا بخش خصوصی در کشور توانایی 
الزم جهت فعالیت مســتقل در بعضی عرصه های 
اقتصــادی را ندارد و روشــن اســت کــه واگذاری 
شرکت های فعال در آن عرصه به بخش خصوصی، 
به نابودی آن شــرکت ها و صنعتشــان می انجامد.
در ایــن شــرایط بــه نظــر می رســد کــه باید 
رابطه ساالری ها را کنار گذاشت، به خصوصی سازی 

پیرســاالرانه و رابطه منــد پایــان داد و بــه جــای 
آن مردمی ســازی ضابطه منــد را پیگیــری کــرد. 
مردمی ســازی یعنی اجازه بدهیم هــر یک از مردم 
اســتعداد خود را به میدان آورنــد و توانمندی خود 
را نشــان دهند. در نتیجه، هرکس جایگاهی را که 
شایســته آن است، می سازد و توسعه از پایین به باال 
شکل می گیرد. بر خالف خصوصی سازی، که افراد 
با گزینش های نه چندان کارآمد انتخاب می شدند 
و توســعه کاغــذی از باال به پایین دنبال می شــد. 
حال اینکه مردمی ســازی با چه سیاست و ساختار 
و رویه ای عملیاتی شــود سخن جدایی می طلبد و 
از حوصله بحث)و ایضًا توانایی ما( خارج اســت.
میدون، تالشی در جهت بهبود کسب و کارها
معضالت منطق حاکم را مرور کردیم. می دانیم 
که با فاصله داشــتن مردم از کســب وکار و تولید) 
و ارزش افزوده حاصــل از آن( هیچ اتفاق مثبتی در 
اقتصــاد رخ نخواهد داد. اکنــون میخواهیم با این 
بیندازیم.  رویکرد، نگاهی بــه مجموعه میــدون 
میدون از آمایش ســرزمینی شروع شد. خوب است 
بدانیم که آمایش مأموریت مستقیم یا غیرمستقیم 
چند ســازمان بزرگ کشور اســت. سازمان هایی که 
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از باال به پایین اندیشــه می کنند. بعد که آمایش در 
میدون به بلوغ رسید، نیاز دیگری ایجاد شد. بخش 
بازرگانی شــکل گرفت، بخش آموزش و مشــاوره 
هم همین طور. با اینکه در هر بخش، ده ها شــرکت 
خصوصی و دولتــی داریم، اما میدون این بخش ها 
را در خودش ایجاد کرد تا زنجیره ارزش خود را کامل 
کند. رفته رفتــه جای خالی برنامه تلویزیونی حس 
شــد و میدون آن را هم پی گرفت. شاید اگر میدون 
مانند سایرین اندیشه می کرد و خود را اسیر فرهنگ 
پدرســاالری می دید، باید می رفت به ســراغ بزرگان 
برنامه ســازی و مجریان و تهیه کننــدگان و از آن ها 
می خواست که برایش برنامه تهیه کنند. باید صنف 
برنامه ســازان را بزرگ می داشــت. باید برای آموزش 
کسب و کار به سراغ بزرگان آن می رفت، نه اینکه خود 
آستین باال بزند و بزرگ شــود. اما آنها چنین نکرد. 
عالوه بــر این، مجموعه میدون بــه اهداف اولیه 
خود پایبند بوده اســت و فرصت هــای موجود را به 
طور کامل وقف تحقق اهداف کارآفرینانه خود )در 
عوض شــوآف های بازرگانی و سیاسی(کرده است. 
به نظر نگارنده، محور فعالیت های میدون رشــد 
کارآفرینی در اقشار مردم است. به همین جهت در 
این مجموعه بیش از هــر چیز مردم، بما هو مردم، 
دیده می شــوند. مصادیق این رویکرد را می توان در 
دعــوت از کارآفرین هایــی مردمی)که خود زحمت 
کسب وکار را تا موفقیت چشیده اند( به عنوان داوری 
برنامه ی تلویزیونی و همچنین نمایشگاه مردمی آن 
یافــت. این ها همه تصاویری اســت از آلبوم مردم.

البته باید گفت که میدون نیز بی اشکال حرکت 
نکرده و جا دارد تا این مســیر را بســازد. شاید خأل 

ظرافت و ســلیقه در این مجموعه به چشم بیاید. 
اما گفتنی است که نشانه های ریل گذاری در مسیر 
صحیح برای میدون هویداست. مسیر مردمی شدن. 
نتیجه اینکه گویی تجربه ای دیگر از مردمی سازی 
در حال شــکل گیری اســت. گویی، میدون تبدیل 
به میدانی شــده که خیابان سازمان ها و مسئولین و 

خیابان کارآفرینان و مردم به هم می رساند. هرچند 
به گمان نگارنده این سطور هنوز جا دارد تا میدون 
را به عنوان الگوی کامل معرفی کنیم. اما می پذیریم 
که تجربه میدون غذای خوشمزه ای است که در حال 
پختن اســت )هنوز پخته نشده و صبر الزم است(.

ختم کالم
امــروزه مــا نیازمنــد بازآفرینــی تجربه هــای 
مردمی سازی هستیم. دست ما از تجربه های موفق 
در پیشــبرد اهداف با راهبرد مردمی ســازی خالی 
نیســت. شــاید بتوان بزرگترین الگوی این راهبرد 
را جنگ تحمیلی 8ســاله دانســت. همانطور که 
در دفاع مقدس مردمی شــدن از کلیدهای پیروزی 
بــود، امــروزه و در کوران جنگ اقتصــادی بیش از 
گذشــته نیاز به مردمی ســازی اقتصــادی داریم.
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داده کاوی و جهش تولید
بررسی نقش دانش داده کاوی در تسهیل جهش تولید
مرتضی نیازی

یکــی از مهم ترین 
و کاربــردی ترین و به 
روزتریــن حــوزه های 
رشــته ی مدیریت) که 
البتــه صبغــه ی بین 
بحث  دارد(  ای  رشــته 
داده کاوی یــا همــان 
دیتا ماینینــگ)data mining(اســت. داده کاوی به 
تکنیکی گفته می شــود که ارتباط ناشناخته بین داده 
ها را کشــف می کند؛ در تمــام تعاریفی که برای دیتا 
ماینینگ ذکر شده حتما اشاره ای به داده کاوی می شود؛ 
این حوزه ســعی می کند تا مجموعه عظیمی از داده 
را تحلیل کند و براســاس آن، الگو یــا دانش پنهان در 
داده را کشــف کند؛ بنابراین تمرکز اصلــی داده کاوی 
بر روی کشف دانش پنهان داده است یعنی پیدا کردن 
نظم های پیچیده موجود در نهــان داده های حجیم.

 داده کاوی را می توان به فرایند کشــف طال از معدن 
تشبیه کرد؛ همانطور که می دانیم، در فرآیند استخراج 
طال از معدن، حجم عظیمــی از فلزاتی که از معدن 
اســتخراج می شوند، دور ریخته می شــوند و بعد از 
مراحل بسیار، طال از بین این فلزات استخراج می شود. 
در داده کاوی نیز چنین است؛ ما برای استخراج دانش 
مورد نظــر باید داده های نویز بســیاری را دور بریزیم 
بطــوری که 90 درصــد داده ها نویــز و 10 درصد داده 
 )data miner(ها، قابــل اســتفاده انــد. کار داده کاو
اســتخراج ایــن 10 درصــد از 100 داده ها می باشــد. 
داده کاوی یک رشــته جدید با کاربردهای وســیع 
و گوناگون اســت که بــه عنوان یکــی از ده علم برتر 
منجر به ایجاد تحول در عصر تکنولوژی می شــود؛ 
همانطور که به صورت ضمنی اشــاره شــد هرجا که 
داده وجود داشته باشــد، داده کاوی نیز معنا می یابد؛ 
امروزه عملیات داده کاوی به صورت گسترده در تمامی 

کاریکاتور
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شرکت هایی که مشتریان در کانون توجه آنها قرار دارند، 
اســتفاده می شود؛ از جمله: فروشــگاه ها، شرکت های 
مالی، ارتباطاتی، بازاریابی و... . اســتفاده از داده کاوی به 
این شــرکت ها کمک می کند تا ارتبــاط عوامل داخلی 
از جمله قیمت، محــل قرارگیری محصوالت و مهارت 
کارمندان را باعوامل خارجی از جمله وضعیت اقتصادی، 
رقابت در بازار و محل جغرافیایی مشتریان کشف نماید.

امــا قســمت مهــم بحــث مــا دربــاره ی ایــن 
اســت کــه دیتــا ماینینــگ چــه کاربــردی در زمینه 
تحقــق شــعار ســال یعنــی جهــش تولیــد دارد؟

در ابتدا باید گفت  به دلیــل این که مدیران به منظور 
انتخاب و تصمیم گیری در به کاربستن فاکتورهای اولیه 
تولید مثل ماشــین آالت، مواد مصرفی، نیروی انسانی، 
فرآیند تولید و اطالعات و انرژی الزم برای تولید محصوالت 
و خدمات، باید کارآمدترین روش را برگزینند؛ داده کاوی 
در این حوزه ها می تواند به آنها کمک کند. به عنوان مثال 
داده کاوی در کاهش هزینه ها کاربرد دارد؛ یک مثال خوب 
کاربرد این تکنیک در کاهــش هزینه های محصوالت 
سفارشی است که با آنالیز فروش، گزینه های محصوالت 
با تقاضاهای باالتر را شناسایی می کند؛ محصوالت با 
باالترین شباهت می توانند با هم تولید شوند تا هزینه 
تولیــد و انبارداری کاهــش یابــد و از این حیث کمک 
شــایانی به جهش تولید می شود. مثال دیگر در حوزه ی 
مدیریت زنجیره تامین است؛ روش های مختلف طبقه 
بندی)نظارت شــده( و خوشــه بندی)غیر نظارت شده( 
برای گروه بندی مشتریان، خدمات دهندگان و کاالها)یا 
خدمات(مورد استفاده واقع شده اند، و هدف اصلی آن ها 
ایجاد یک تصویر برای بیان خالصه تر از زنجیره تامین 
بوده است. مثال دیگر در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان 
می باشــد که به دفعات از روش های داده کاوی برای حل 

مسائل مربوط به این حوزه ها، استفاده شده اند. البته این 
موارد و کاربردهای مشابه آن، در زیرمجموعه ی هوش 
تجاری نیز مورد مطالعه قرار می گیرند که زمینه بسیار 
مهمی در کاربردهای داده کاوی است.  اگر بخواهیم  در 
زمینه های کالن تر مثال بزنیم، مثال در بحث تخصیص 
ارزهای دولتی برای واردات کاالهای اساسی می توان به 
وسیله داده کاوی کشف کرد که این ارزها دقیقا به کدام 
کاالها تخصیص داده شده و یا اصال در این مجرا استفاده 
شده یا خیر که کمک شایانی به کارخانه ها و واحدهای 
تولیدی جهت جهش تولید می کنــد. مثال دیگر در 
بحث بودجه است که داده های عظیمی در اینجا وجود 
دارد که با استفاده از الگوریتم های داده کاوی می توان 
مســیر و مجرای تخصیص ها را تعقیب کرد و کاری 
کرد که بودجه بهتر و در جهت بازده بیشــتر و بهینه تر 
تخصیص داده شود. در همین راستا نیز می توان به کاربرد 
داده کاوی در باال بردن بازده سازمان ها نیز استفاده کرد که 
بسیار در صرفه جویی منابع مالی کشور و هزینه کردن 
آن در راستای جهش تولید تاثیر بسزایی خواهد داشت.
در پایــان، این نکته را عرض می کنم که توســعه ی 
دانش داده کاوی در ایران، بستری را فراهم خواهد کرد تا 
تصمیمات مدیریتی به اتکای آمارها و اطالعات متقن 
تسهیل شود و عمال این سیستم ها در مقام تصمیم یار 
در ساختار های اقتصادی و سازمانی مورد بهره برداری 
قرار می گیرد؛ در حال حاضر در بخش های مختلف 
اقتصادی کشورمان داده های فراوانی تولید می شود اما 
چون توان و ظرفیت تحلیل آنها در چهارچوب دانش 
های نوین فراهم نیســت، این اعداد و آمار ســودمند 
در جایگاهی که باید، مورد اســتفاده قرار نمی گیرند. 
امید است که روزی بتوان با استفاده از این ابزار، قدمی 
ولو کوچک در راســتای تحقق این هدف برداشــت.
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3 الزام اصلی جهش تولید
تبیین نگاه شهیدصدر رحمةالله علیه به موضوع جهش تولید

حسین حسینی

بــرای جهــش تولید 
متعــددی  الزامــات 
اشــاره  می تــوان  را 
کــرد. همانطــور که از 
ابتدای ســال تــا به حال 
اقتصادی  متخصصــان 
ولی  پرداختنــد  بــدان 
در ایــن یادداشــت از زاویــه ای متفــاوت می خواهــم 
بــه چنــدی از الزامــات جهــش تولیــد اشــاره کنم.
شــهید محمد باقر صــدر رحمةالله علیــه، متولی و 
جریان ساز اقتصاد اسالمی در جهان اسالم، در مقدمه کتاب 
ارزشــمند خود، اقتصادنا، چنین می نویسند: نیاز به رشد 
اقتصادی به یک شیوه اقتصادی فقط نیاز به یک چارچوب 
از میــان چارچوب های نظام اجتماعــی که مورد پذیرش 
دولت قرار گرفته باشد نیست تا به محض آنکه دولت این 
یــا آن چارچوب را پذیرفت و خود را به آن ملزم ســاخت 
بتوان رشــد اقتصادی را در درون ان قرار داد؛ بلکه رشــد 
اقتصادی و مبارزه بــر ضد عقب ماندگی نمی تواند  نقش 

دلخواه خود را ایفا نماید مگر آن که دارای چارچوبی باشد 
که امت بتواند با آن هماهنگ شــده و به همکاری بپردازد.

بــه  ناظــر  اصلــی  الــزام   3 ایشــان  گفتــه  از 
نمــود: اســتخراج  می تــوان  را  تولیــد  جهــش 

اتخاذ رویکرد نظام مند به جهش تولید
اول آنکه برای رشــد و جهش اقتصادی باید چارچوب 
داشت که در این یادداشت به عنوان مدل از آن یاد می کنم.  
برای سیاســتگذاری و راهبری جهش تولید نیازمند مدل 
هستیم. این نکته ای است که بسیاری از افرادی که در این حوزه 
قلم می زنند آن را نادیده می گیرند. مدل مجموعه ای از مولفه 
های مرتبط باهم می باشد که تمامی ابعاد ناظر به مسئله را در 
نظر دارد و سعی بر نگاه نظام مند  و چند بعدی به مسایل  دارد. 
پس با صرف چند پیشنهاد سیاستی تک بعدی کار به جایی 
نخواهد رساند. نتیجه نگاه تک بعدی به  جهش تولید مواجه 
شدن با مسایل غیر قابل پیش بینی مواجه در مسیر جهش 
اقتصادی  می باشدکه اقتصاد را در باتالق حاضر نگه می دارد. 
بنابراین بایستی با نگاه نظام مند و ذو ابعاد برای جهش تولید 
چارچوب طراحی شود و از نگاه های تک بعدی دوری کرد.
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اتخاذ مدلی بومی برای جهش تولید
بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته در حوزه اقتصاد  
از جمله توصیه های اکیــد اقتصاددانان داخلی و خارجی 
جهت الگوگیری برای اقتصاد ایران می باشد. عمل به این 
توصیه الزم و ضروری اســت چراکه  بسیاری از تجربیات 
مفید آنها را می توان به کار گرفت و از آنها بهره برد و چرخ را 
از نو اختراع نکرد!  ولی نباید غفلت کرد مدلی که برای جهش 
تولید قرار اســت طراحی شود بایستی براساس اقتضائات 
کشــورما و به قول معروف بومی ایران باشــد. این دومین 
الزامی است که در مدلسازی جهش تولید باید بدان توجه 
نمود. اقتصاد ایران، در حال حاضر با مسائلی مواجه است 
که کمتر کشوری با شبیه آن درگیر است. مسائلی همچون:  
تحریم و فشــار اقتصادی، جنگ تبلیغاتی، تعارض ارزش 
های فرهنگی با برخی از سیاست های اقتصادی، منحصر 
به فرد بودن موقعیت جغرافیایی ، شرایط خاص متغیر های 
اقتصادی کالن و خرد.  تمامی این مســائل و موضوعات 
رویکــرد اقتصاد ایران را از دیگر کشــورها متمایز می کند 
بنابراین بایستی مدل جهش تولید بومی اقتصاد ایران باشد تا 
بتواند جهت پاسخگویی مسایل برآمده از آن اثربخش باشد. 

همراهی مردم در جهش تولید
مدلی که بــرای جهش تولید اتخــاذ خواهیم کرد باید 
همراهی مردم را درپی داشته باشد. این الزام به قدری مهم 
است که نادیده گرفتن آن، کارآمدی مدل های جهش تولید 
را با مشکل مواجه خواهد کرد. این الزام علی رغم زمزمه 
آن توسط بســیاری از نخبگان و مسئولین تا کنون در عمل 
بدان توجهی نشده است. این همان چیزی است که رهبری 
به عنــوان مردمی کردن اقتصاد در سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی بدان تاکید دارند. همچنین در سیاست اقتصادی 
های مرکانتیلیسمی1 قرن 15 میالدی به خوبی به این نکته 
را توجه شــده بود. مکتبی که جهت تجارت جهانی را که 
از سمت شــرق به غرب بود، به عکس کرد و غرب را مبدا 

تجارت جهادی قرار داد. از جمله مهمترین راهکارهای این 
مکتب، جهت توسعه اقتصاد اروپا که در  بریتانیا جامه عمل 
به خود پوشاند، چنین بود: هر قطعه زمین از کشور بایستی 
در کشاورزی، معدن یا ایجاد صنعت به کار گرفته شود. آیا 
این راهکار جز با همراهی آحاد مردم قابل اجرا می باشد؟ 
حال بماند که مطالعه  و بررسی تمامی سیاست های اقتصاد 
مرکانتیلیسمی  جهت استخراج نکات مفیدش الزم به نظر 
می رســد.  بنابراین مدل و چارچوب جهش تولید باید به 
گونه ای باشد که همراهی و همکاری مردم را به دنبال داشته 
باشد در غیر این صورت اگر مردم آن را پس زنند و به میدان 
نیایند جهش تولید بیشتر به رؤیاپردازی شبیه خواهد بود.

 بنابراین جهت تحقق شعار ســال یعنی همان جهش 
تولید که نتیجه آن احساسی محسوس در زندگی و معیشت 
خانواده ها می باشد، ملزم به 3 شرط اساسی می باشد. اوال 
سیاستگذاری جهش تولید بایستی ذوابعاد و همه جانبه باشد 
و از سیاستگذاری تک بعدی باید دوری جست. به عبارت 
دیگر بایستی برای تحقق جهش تولید مدلسازی کرد. همان 
موضوعی که شــهید صدر رحمةالله علیــه از آن به عنوان 
چارچوب یاد کرده بود. در ثانی این مدل بایستی بومی اقتصاد 
ایران باشد تا بتواند پاسخگوی نیاز آن باشد. این به معنای 
نادیده گرفتن تجربیات دیگر کشــورهای موفق اقتصادی 
نمی باشد چراکه آن شرط الزم است ولی حرف اینجاست که 
شرط کافی نیست. شرط کافی، بومی سازی و طراحی مدل 
بومی جهش تولید برای اقتصاد ایران است. و نهایتا این مدل 
بومی بایستی طوری طراحی گردد که مورد پذیرش مردم واقع 
گردد. به عبارت دیگر در تحقق جهش تولید همراهی مردم 
شرط اساسی می باشد. امید است با در نظر گرفتن الزامات 
جهش تولید بســتری مناســب برای تحقق آن مهیا نمود.

 
1. مرکانتیلیسم )mercantilism( عبارت است از ملی گرایی 
اقتصادی جهت دستیابی به هدف ایجاد جامعه ثروتمند و قدرتمند.
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حمایت از بنگاه های خرد و متوسط
نگاهی کلی به  ارتباط کرونا و تولید

امیرحسین حاجیان

در اوضاع فعلی و با 
حالت  شدن  طوالنی 
ویژه ی کشــور، شاید 
کرونا  خطــر  بتــوان 
بــرای وضع اقتصادی 
و معیشــتی مــردم را 
این  با خطر  هم انداره 
ویروس بر سالمت مردم دانست و آن چه مسلم است 
این است که تهدید معیشتی کرونا در بلند مدت و در 
دوران پساکرونا بسیار پررنگ تر خواهد شد؛ فلذا برای 
مواجهه ی فوق فعال با این بحران از هم اکنون باید به 
فکر دوران پساکرونا باشیم و مدیریت بحران پساکرونا 
را بــه  انــدازه ی مدیریت بحران کرونــا مهم بدانیم.
به نظــر می رســد بنگاه هــای خــرد و کوچک 

بیش  از کســب و کار های بــزرگ در معرض بحران 
پســاکرونا قرار دارند و حاکمیت بایــد تمرکز ویژه 
ای بر این قشــر اقتصادی داشته باشــد و طرح های 
حمایتــی ویــژه ای را بــرای آن ها در نظــر بگیرد.
اما منابع اینگونه طرح هــای حمایتی دولت باید 
چگونه و از کجا تامین شود تا کمترین تبعات منفی 
آتی را به همراه داشته باشد؟ در حالی که دولت هم با 
کاهش درآمدهای مالی کوتاه مدت خود مواجه شده 
و هم به دلیل تحریم ها به ســپرده های ارزی خود در 
بانک های خارجی دسترسی ندارد و نمی تواند امیدوار 
به تامین مالی از طریق انتشــار اوراق قرضه در بازار 
های خارجی باشــد؛ در این میان عدم امکان تمرکز 
بر درآمدهای مالیاتی به دلیــل پیامد های ناگوار آن 
بر کســب و کار ها نیز بحران را جدی تر خواهد کرد.
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اگرچه تصمیم دولت بــرای اختصاص 20 درصد 
کل بودجه امسال برای مبارزه با کرونا تصمیم الزمی 
بود اما تصمیم های آتی دولت برای جبران کســری 
بودجه ناشــی از این تخصیص و ســقوط شــدید 
قیمت نفت و فرآورده های نفتی است که مشخص 
می کند بحران پســاکرونا چقدر جدی خواهد بود.

گزینه های سنتی نظیر انتشار اوراق قرضه ریالی 
در بازارهای داخلی)که توسط رئیس کل بانک مرکزی 
پیشنهاد شده!(، استقراض از بانک مرکزی برای جبران 
کســری بودجه و برداشــت از صندوق توسعه ملی، 
همگی به شدت تورم زا هستند و باید از آن ها در بحران 
کنونی پرهیز شــود و روش های دیگر برطرف کردن 
کسری بودجه نیز هر کدام معایب و مزایایی دارند پس 
در این میان دولت نیاز به یک استراتژی برای به حداکثر 
رساندن نتایج مثبت سیاست های حمایتی خود دارد. 
بــا توجه به ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران، کار 
بهتر آن اســت که در کنار اتخــاذ "رویکرد حمایت 
گرایانــه" از راه حــل "توانمندســازی" بخــش های 
مختلف و خصوصا بخش هــای تولیدی بهره برد؛ 
راهکاری کــه بتواند به جهش تولید منجر شــود و 

را  پساکرونا  های  بحران 
تــا حدی تعدیــل کند.

مهم  این  تحقق  برای 
کارشناسان  اســت  الزم 
اقتصادی ایده های پخته 
ای را مطــرح کنند اما در 
ایــن میان هــم موضوع 
تمرکــز بــر روی ارائــه 
به کسب و  تســهیالت 

کارهای کوچک و متوسط که باعث اشتغال زایی بیشتر 
و ایجاد پتانسیل صادراتی جدید در بازارهای منطقه 
خواهند شد قابل تامل اســت و بخشی از حمایت 
های دولت از این کســب و کارها عبارت اســت از:
پرداخــت  در  تاخیــر  یــا  کاهــش   .1
دولــت بــا  مرتبــط  هــای  بدهــی 
ســرمایه  بــرای  الزم  نقدینگــی  تامیــن   .2
در گــردش ایــن واحــد هــا از طریــق کاســتن 
غیرضــروری محصــوالت  واردات  بودجــه 
3. اعطــای معافیــت مالیاتــی بــه ایــن بنگاه 
هــای خــرد و تخفیــف در مالیــات واحــد های 
تولیــدی کــه توانســتند در دوران بحــران کرونــا 
اشــتغال زایی و سودآوری چشــم گیر داشته باشند.
نکته ای مهم که در برخورد با بنگاه های کوچک 
و متوســط باید به آن توجه کنیم این است که وجود 
هــر یک از این کســب و کار ها بــرای جهش تولید 
و تحقــق رونق اقتصادی الزم اســت و خدشــه در 
فعالیت هــای بنگاه های خرد و متوســط می تواند 
اکوسیســتم اقتصادی کشــور را به خطــر بیندازد.
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درس گفتار هایی پیرامون مدیریت اسالمی )2(
تقریری از کالس مبادی مدیریت اسالمی

علی یعقوبعلی پور

در ادامــه مباحث 
در  شــده  طــرح 
قبــل  یادداشــت 
بررســی  بــه  کــه 
حرکت  ریشــه های 
بــه ســمت تجــّدد 
در  شــد؛  پرداختــه 
آغــاز  مولفه هــای  پیرامــون  یادداشــت  ایــن 
شــد. خواهــد  صحبــت  تجــّدد  دوران 
در قــرن چهاردهــم یــک ســری جنبش های 
روشنفکری که شــروع آن از فلورانس ایتالیا بود به 
وقوع پیوســت و این جنبش ها اولین بار در انقالب 

فرانســه خود را نمایان ســاخت؛ در ادامه، در قرن 
شــانزدهم جنبشــی به نام جریان اصــالح دین با 
شخصی به نام مارتین لوتر شروع شد که به پاالیش 
جریان دینی می پرداخت؛ لوتر خود یک کشیش بود 
و این نکته نیز قابل ذکر است که عمومًا روشنفکران 
یک مکتب از خود آن مکتــب بیرون می آیند و به 
همین طریق لوتر یک سری اصول را تعریف کرد:
• هر مسیحی می تواند از انجیل تفسیر خود را 
داشته باشد و یگانه مالک برتری همین کتاب است.
o مرجعیــت دینــی کلیســا را زیر ســوال برد.
• مارتیــن لوتر به دلیل ناتوانــی برخی افراد در 
خواندن کتاب مقّدس )به دلیل ناآشنا بودن با خط( 
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شروع به ترجمه ی کتاب مقّدس کرد و آن را به آلمانی 
ترجمه کرد اّما آن را بر اســاس تورات ترجمه کرد.
o به این ترتیب اصولی که در ترجمه ی صحیح 
حاکم اســت را اجرا نکرد و باعث نزدیک شــدن 
مســیحیت کاتولیک امــروز به یهودی ها شــد.

در این وضعّیت، مرجعیت دینی کلیســا از بین 
رفــت و همزمان با آن، کلیســا بــه اوج فضاحت 
رسید؛ مردم نسبت به دین بدبین شدند و حاال باید 
جایگزین مناسب پیدا می شد و 2 دسته ایجاد شد:

1( عقل گــرا مانند دکارت کــه معتقد بودند که 
ما در عقــل یک ســری اطالعات  اصلــی داریم 
کــه با تفّکر بــه آن ها به کل جهان پــی می بریم.
2( تجربه گرا مانند هیوم که اعتقاد به اطالعات  
اصلی و پایه ای ندارند و می گویند که باید گشت و 
تجربه کرد و به این شکل به مفاهیم جهان پی ببریم.

به همین شکل، جریان فلسفه اسالمی نیز به دو 
دسته تقسیم می شود:

1. مّشــأ: مانند ابوعلی ســینا که از شاگردان ارسطو 
بودند. 2. إشراق: مانند این تفّکر که ما حکیم را حکیم 
نمی دانیم مگر اینکه بتواند روح را از بدن خود بیرون کند.

 کــه ایــن جریان هــا یکدیگــر را تکفیــر 
می کردند و این جریان ها ادامه می یابد تا اینکه 
صدرالمتأّلهیــن )ماّلصدرا( یــک نظام فکری 
تبیین کــرد که تمامی این تفّکــرات را در خود 
هضم می کرد؛ بــه مثابه همیــن اّتفاقی که در 
دنیای اســالم افتاد ) هضــم جریان های فکری 
دیگــر در یک جریــان قوی تــر ( در غرب نیز 
افتاد و شــخصی به نــام ایمانوئل کانت ظهور 
کرد و جریانــی را به وجود آورد کــه دو جریان 
قبلــی را در خود هضــم می کــرد و در پی آن، 
همه ی مبانی آن زمان بر اساس فلسفه ی کانت 
شــکل گرفت؛ در واقــع، تا زمانی کــه إجماع 
فکــری نباشــد، حرکــت اجتماعــی پایداری 
صــورت نمی گیــرد؛ باید یک نظر مبنا باشــد 
تا حرکــت اجتماعی صورت گیــرد و از طریق 
گفت وگو در جامعه به آن دســت یافت و کانت 
نیــز همین کار را انجام داد کــه در نتیجه ی آن 
فرانسه  انقالب  مانند  قرن هجدهم  جنبش های 
و روسیه و انقالب صنعتی در انگلستان رخ داد.
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+ پرونده ی ویژه
هرچند از دیرباز برای هر شماره ایستگاه مدیریت محوری محتوایی تعریف می شد. در نسخه های جدید، 
این محورهای محتوایی پررنگ تر شــده و در قالب پرونده های ویژه ارائه می شود. پرونده های ویژه)همانطور 
که از نامشان بر می آید( به موضوعات مهم علمی-دانشجویی روز پرداخته و در این مسیر به طور ویژه  ای از 

کمک های اساتید گرانقدر وا صاحب نظران آن حوزه استفاده می کنند.
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پرونده ویژه) سخن دبیر(
روایتی از مسیری که آمده ایم

آخرین روزهای دی ماه 
به سرعت از یکدیگر 
می گرفتند  ســبقت 
در  دانشــجویان  و 
امتحانات  تب وتاب 
بودند. خبری درمیان 
انبوهی از پوستر های 
تابلو اعالنات مسجد 

مرا به فکر فروبرد و آن "چهاردهمین سالگرد دیدار 
رهبری با دانشــجویان امام صادق)علیه الســالم(" 
بود. دیداری پرنشاط، عمیق و مسئولیت زا که برای 
همه ما امام  صادقی ها حائز اهمیت است. در این 
دیــدار رهبری تاکید دارند که گوهر اســالم ناب و 
درخشندگی هایش را به آن شکلی که بتواند در جامه ی 
آراسته ی علم، خودش را نشان بدهد ارائه دهید که این 
راه را برای ورود نخبگان در این میدان ها باز می کند و... 
. لحظه ای به خود آمدم که برای این سخن حضرت 
آقا که خطاب مستقیم اش به ماست چه کرده ایم؟
موضوع را با دوســتان مطرح کــردم، انگار دغدغه 
مشــترکی بود ولی راهــکاری تاثیرگــذار برایش 
نداشتیم، قرارشد بیشتر فکر کنیم تا فرجی حاصل 
شود. چند روزی گذشــت تا پیشنهاد پرونده ویژه 
مدیریت اســالمی به میان آمد؛ ایده ی خوبی بود 
اما نپخته به نظر می رســید چون در این ســال ها 
قلم هــای فراوانی بــرای بیان ضــرورت مدیریت 
اسالمی شکسته است و دوات های زیادی خشک 
شده بودند و هنوز گفتمان غالبی شکل نگرفته بود 

لذا ایده دقیق تری نیاز داشــتیم. ایده دیگری بیان 
شــد که بیاییم نظرات و دستاوردهای نخبگان را 
دراین باره جمع آوری کنیم، کمی چکش کاری اش 
کردیم تــا درنهایت به "جمع آوری نظر اســاتید 
هیئت علمی دانشــکده مان" رسیدیم؛ اساتیدی 
که پیشــتازان تحقق کالم رهبری هســتند و با 
راهنمایی شــان می توانیــم در فرآیند صحیحی 
برای تحقق اهداف مدنظررهبــری گام برداریم.
مشــورت ها را برای نحوه اجرا چند هفته ای ادامه 
پیدا کرد و برای هم افزایی بیشتر از دانشجویان و 
فارغ التحصیالن خواستیم که سواالت مدنظرشان 
را برایمان ارسال کنند؛ تعداد قابل توجه و متنوعی 
سوال به دست مان رسید که با هم اندیشی، 9سوال 
نهایی شد. گام بعد مشارکت بقیه عالقمندان در 
این مسیر بود، لذا دانشجویان ورودی جدید)98( 
که ابراز عالقه کرده  بودند نیز همراه ما شــدند تا 
بتوانیم این حرکت شکل گرفته شده را پرثمرتر به 
انجام رســانیم. درگام بعدی با تقسیم گروه هایی 
4یا5 نفره برای انجام مصاحبه ها آماده شــدیم؛ 
مصاحبه  با هریک از اســاتید حدود 2ساعت به 
طول انجامید که اعم مطالب مصاحبه بصورت 
دو پرونده ویژه مدیریت اسالمی تقدیم اساتید و 
دانشجویان عالقمندان ارائه خواهد شد، ان شاءالله.
در پایان الزم می دانم از ســردبیر محترم نشــریه 
کــه با توجــه بــه شــرایط کرونا و مشــکالت 
حیــن اجرا حمایــت کردنــد و هم چنین همه 
اســاتید و فارغ التحصیالن و دانشــجویانی که 
ما را در این مســیر یاری رســانند تشــکر کنم.
سید سجاد داوودی
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لطفــا تعریف خود را از مدیریت اســالمی 
بیان کنید و بفرمایید که آیا نگاه گرایشــی به 
ید یا خیر؟  مدیریت اسالمی را صحیح می دان
پاســختان مثبت است؛ لطفا  در صورتی که 
بــا توجه بــه گرایش خود موضوع را تشــریح 

فرمایید.
در ابتدای امــر، تاکید ویژه بــه مطالعه کتاب 
نقطه های آغاز دارم. اما در موضوع سوال معتقدم 
مدیریت اســالمی در هســتی شناســی نزدیک 
به مدیریت رایج اســت؛ امــا تفاوت هایی مهم و 
اساسی نیز دارد. این مدیریت اسالمی تمدن ساز 

دکتر غالمرضا گودرزی
آقای دکتر غالمرضا گودرزی دارای مدرک دکتری تحقیق در عملیات از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی 
ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق علیه السالم هستند. علوم تصمیم گیری، آینده پژوهی، مدیریت 
تولید و اســتراتژی صنعتی حوزه   های مطالعاتی و پژوهشــی ایشان است که در کنار فعالیت های عملیاتی 
ثمره های گوناگونی در زمینه های مختلف برای دانشــگاه و کشور داشته است. در طی مصاحبه سواالتی از 

آقای دکتر گودرزی پرسیده شد. در ادامه به مشروح مصاحبه ایشان می پردازیم:

تمدن سازی از مسیر مدیریت
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اســت؛ یعنــی در هســتی شناســی و اهداف و 
آرمان هایش متفاوت است.  بنده معتقدم که ابتدا 
باید مدیریت رایج را آموخت. ســپس با آموختن 
مدیریت اسالمی ابزارآالتی را در اختیار داشت که 
منجر به غنای مدیریت رایج شــده تا ناخودآگاه 
مدیریــت رایج نیز متفاوت اجرا شــود. در نتیجه 
شاخص هایی تولید می شود که اصال در مدیریت 
غربی وجود ندارد. من در نگاهی دیگر نسبت به 
این موضوع معتقدم که بایــد از مبانی عبور کرد 

و به حل مسئله پرداخت و وارد میدان عمل شد!
آیــا میــان مدیریــت اســالمی و مدیریت 
ــی قائــل هســتید؟ لطفا  مســلمانان تفاوت

فرمایید. توضیح 
با مدیریت جامعه مسلمین  مدیریت اسالمی 
متفاوت هســت و معتقدم باید تفاوت قائل شد. 
مدیریت اسالمی اصول و قواعدی دارد که می توان 
بخشــی از مدیریت جامعه مســلمین را شامل 

شود. البته که تشابهاتی نیز دارند. 
به نظر شــما چه نســبتی میــان مدیریت 

جهادی و مدیریت اسالمی وجود دارد؟
مدیریــت جهــادی همانند مدیریــت جامعه 
مســلمین کــه ذکــر شــد بــا مدیریت اســالم 
تفاوت  هایــی دارد؛ اما می تــوان گفت جلوه ای از 
مدیریت اســالمی اســت. پس مدیریت جهادی 
و مدیریــت جامعــه مســلمین زیر چتــر بزرگ 
مدیریت اســالمی هســتند. برخــی می گویند: 
مدیریــت جهــادی اصل موضوع اســت اما باید 
نیســت. مدیریت اسالمی؛  اینطور  بگویم: خیر 
مدیریت تمدن ســاز اســت. حرکتی اســت که 

پیوســتگی دارد و باعــث مدیریت تمدن ســاز 
می شــود و باید با روحیه جهادی شــکل بگیرد. 
شــاید بگوییم امروز مدیریت جهادی در جامعه 
ما مســاوی مدیریت اسالمی اســت اما با نگاه 
وســیع می توان گفت: مدیریت اســالمی در هر 
فضای خــاص و مقتضیات آن شــکل منحصر 
به فــردی به خود می گیــرد. مثال در انگلســتان 
مدیریت اســالمی می توان گفت: همان مدیریت 

جامعه مسلمین هست.
نســبت ما با دانش مدیریت غربی موجود 

چیست؟
به نظر من وظایف و نســبت ها در ســه حوزه 

قابل تشریح و تعیین هستند:
اولین حوزه نســبت و وظیفه استاد با مدیریت 

غربی است که خود شامل سه بخش است:
 اول کشــف پل هــای مدیریت رایــج و  مدیریت 
اســالمی، دوم تســلط به دانش اســالمی و رایج 
برای ابزارسازی و شــاخص سازی  و سوم مسئله 
ایجاد  توانایی  شناسی خوب. مدیریت اســالمی 
ابزار  آالتی برای مدیریــت بهتر دارد که اصال در 

مدیریت رایج غربی وجود ندارد.
دوم وظایف دانشجویان اســت که به شناخت 
خــوب مدیریت رایج و ســپس پرداختــن به نقد 
و یــا تکمیل آن پس از شــناخت کامل مدیریت 
اســالمی بپردازند. این که ما بدون برداشــتن گام 
اول بخواهیم به گام دوم برســیم معقول و منطقی 
به نظر نمی رســد لذا دانشــجویان ما حتما باید 
مدیریــت رایج را به خوبی فهم کننــد تا بتوانند 

در گام های بعدی به نقد یا تکمیل آن بپردازند.
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و ســوم وظیفه مدیران کشور اســت. اعتماد به 
دانش مدیریت اســالمی و اجازه ورود آن به حوزه 
حل مسائل، حمایت از دانش مدیریت اسالمی و 
ایجاد فرصت و حمایت روحی و معنوی و ارجاع 

مسئله از ویژگی های آن است.
تولید مدیریت اسالمی چگونه  روش ما در 
باید باشــد؟ با توجه با این کــه در این زمینه 
رویکردهای مختلفی پیشــنهاد شده؛ به نظر 
شــما کدامیک با شــرایط ما در دانشگاه امام 

صادقعلیه السالم تطابق بیشتری دارد؟
ما در این حوزه چند روش شناســی منحصر به 
فرد داریم )در حوزه مدیریت اســالمی ما باید از 
چهار حوزه مباحث اســالمی سرمایه گذاری کرده 

و وارد عمل شویم(:
1. حوزه فلسفه: دانشــجویان باید این درس را 
خوب بخوانند و جدی بگیرند. تدقیق و تصحیح 
دریچه نگرش به مسائل مختلف از ثمرات بسیار 

مهم این حوزه است.
2. حوزه فقه: باید ســعی کنید این دروس را با 
زبان عربی فــرا بگیرید تا حــق مطلب برای تان 
بهتر اداء شود. چرا که این حوزه مسئله شناسی را 
برای تان تفهیم می کند و خب از خالهای اساسی 
مــا در عرصه مدیریت همین مســئله شناســی 

است.
3. تاریــخ اســالم: مطالعــات تاریخی باعث 
تصمیم گیری و قضاوت به جا می شود. اگر فرد با 
دقت به مسائل تاریخی) خصوصا تاریخ اسالم( 

نگاه کند 
4. قرآن، روایات و احادیث: این منابع که منابع 

تشریعی و منقول ما هســتند باید دقت مطالعه 
شــوند تا اهداف متعالیه ما در مدیریت اسالمی 
محقق گــردد و این مورد نیز با تالش و کوشــش 
دانشــجویان میســر اســت که خب بحمدالله 
دانشجویان دانشگاه ما در این عرصه گام برداشته 
و هنــوز هم پیگیــر موضوعــات و دغدغه های 

هستند. این چنینی 
با این چهار حوزه بــه اضافه ی صبر و حوصله 
و )همچنیــن یادگیری مبانــی مدیریتی که اخیرا 
ذکر شــد( می تــوان در حوزه مدیریت اســالمی 
نظریه پرداز خوبی شــد. و خــب اهمیت موضوع 
از آن جا مشخص می شود که مدیریت با زندگی 
مردم گره خورده است و مردم اثرات آن را مستقیم 

و غیر مستقیم در زندگی خود حس می کنند.
میــان دوگان اســتخراج نظــام مدیریت از 
اســالم) نــگاه کالن به خرد( و حل مســائل 
مدیریتی از نگاه اســالم) نگاه خرد به کالن( 
که هرکدام معتقدینی دارند کدام را پیشــنهاد 

بیین بفرمایید. می دهید؟ لطفا ت
به نظر می رســد هــر دوگان برای کشــور الزم 
اســت. هر کدام نیز مزایا و نکات منحصر به فرد 
خود را دارند. پس لذا ما در کشــور به " ســه گروه 
" نیــاز داریم : اول کلی نگرها کــه از کل به جزء 
حرکت می کننــد. دوم جزئی نگرها که از جزء به 
کل حرکــت می کنند.البته که هــر کدام از دوگان 
مذکور معایب و مزایایی دارند. و ســوم ناظران و 
سیاست گذارانی که هم روی کلیات نظارت دارند 
و هــم صحنه اجرا و میدانی را مدیریت می کنند. 
لذا باید هم در مبانی و هــم در مدیریت صحنه 



علمی   دانشجوییفصلنامهامدددسا یدا دد خردددیریتامدددسا یدا دد خردددیریت
آذر ماه  99شماره نهمسـال چهارم

ایستگاه مدیریت

 ر ادود یژو

33

میدانی و عملی کار کنیم و رســالت دانشگاه ما 
هم نیز تقویت این گروه ســوم باید باشد. )مانند 
پل ســازی که عده ای از شــرق شــروع می کنند و 

عده ای از غرب(
مهارت ها و توانمندی های الزم برای فردی 
کــه عالقمند به فعالیــت در فضای مدیریت 

اسالمی است؛ چیست؟
فعالیت های پیشــنهادی شــما بــرای فرد 
عالقمند به حوزه مدیریت اسالمی در محیط 

دانشگاه امام صادقعلیه السالم چیست؟
مهارت های الزم بــرای عالقه مندان به فعالیت 
در این حوزه این اســت که در ســال های ابتدایی 
خوب مطالعــه کنند و یاد بگیرند. در ســالهای 
آتی نیز مســئله شــناس های خوبی باشند. این 
امر را از طریق ســمینارها و کارآموزی می توانند 
دنبال کنند. در  ســالهای آخــر نیز به راهکارها و 
دستیابی به پاسخ مسائل مختلف بپردازند. البته 
حتما این مورد را لحاظ کنید که نباید عجله کرد 
و ترســید. بلکه با توکل بر خدا و سعی و تالش و 
دوری جســتن از غرور و هیجانات به ادامه مسیر 
بپردازیم؛ ان شــاءالله. دانشــگاه ما توان تقویت 
دانش نرم افزاری یا کامپیوتری شــما را ندارد لذا 
دانشجویان باید خود به سمت تقویت این دانش  
مهم بروند. همچنین باید عالوه بر کسب مهارت 
مذکور، مهارت ســخنرانی و خوب شنیدن و قبول 
مخالفت ها و مقابله با آن ها را خود دانشــجویان 
با مباحثات درونی میان خودشــان کســب کنند. 
نکته مهم دیگر نیز این اســت که دانشجویان از 
هم اکنون با کســب مهارت تسلط بر زبان های 

خارجی باید خود را در این مســیر دشوار تقویت 
کنند.

برای تحقــق مدیریت اســالمی در جامعه 
چــه گام هایــی را باید طی کــرد؟ نقطه آغاز 

کجاست؟
در مرحلــه اول و نقطه آغاز باور و ایمان بر این 
است که مدیریت اســالمی قابل تولید و استفاده 
اســت. باید با ایمان راسخ به ســمت این مساله 
حرکت کــرد. در مرحله دوم نیز پس از باور قلبی 
باید بدانیم این مســیر ســختی های خود را دارد 
و باید بــا اعتماد به نفس و مجاهدت مســیر را 
هموار کرد. تحقق مدیریت اسالمی از آن اهداف 
سخت اما رســیدنی اســت که اگر با پشتکار و 
بــاور قلبی در تحقق آن تالش کنیم به آن دســت 

خواهیم یافت.
در نهایــت بایــد گفــت مدیریت اســالمی، 
تمدن ساز اســت لذا با دید گرایشــی نباید به آن 
نگاه کرد. تولید مدیریت اسالمی در میدان عمل 
خواهد بــود پس باید به میدان عمل وارد شــوید 

چرا که  "مدیریت، دانش میدان عمل است. "
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لطفا تعریف خود را از مدیریت اســالمی بیان 
کنید و بفرمایید که آیا نگاه گرایشی به مدیریت 
ید یا خیر؟ در صورتی  اسالمی را صحیح می دان
که پاسختان مثبت است؛ لطفا با توجه به گرایش 

خود موضوع را تشریح فرمایید.
بنده همیشه در جلســه اول کالس های دکتری در 
درس فلسفه مبانی سازمان و مدیریت اشاره می کنم 
برای تعریف دقیق، مدیریت را تشــریح می کنم که 
می تواند راه گشا باشد. مدیریت در آمریکا پایه گذاری 
شــده و برای این علــم واژه management انتخاب 

مدیریت اسالمی نه؛ مدیریت با رویکرد اسالمی آری!
دکتر مهدی حمزه پور

آقای دکتر مهدی حمزه پور دارای مدرک دکتری مدیریت رفتار ســازمانی و منابع انســانی از دانشگاه عالمه 
طباطبایی و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق علیه السالم هستند. علوم تصمیم گیری، 
آمار، رفتار ســازمانی، رهبری کوانتومی، علوم فناوری و فناوری نرم حوزه های مطالعاتی و پژوهشــی ایشان 
اســت که در کنار حضورشان در مســئولیت های مختلف از جمله دبیری شورای فرهنگی سازی بنیاد ملی 
نخبگان ثمرات متعددی در زمینه های مختلف برای نهادهای علمی داشــته اند. در طی مصاحبه ســواالتی از 

آقای دکتر حمزه پور پرسیده شد. در ادامه به مشروح مصاحبه ایشان می پردازیم:
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شده اســت. در مورد علت این نام گذاری باید گفت 
که ریشه کلمه management، واژه manage است. 
Manage یعنی رام کردن اســب سرکش که در علوم 
غربی انســان داخل ســازمان را به مثابه یک حیوان 
فرض کردند که باید به خوبی کنترل شــوند. کامال 
ریشــه مبانی مدیریت در غرب یک نگرش مادی به 
موضوعات است.ما وقتی می گوییم مدیریت یعنی 
management، تعبیــر مدیریت اســالمی عبارتی 
اشتباه است.اصال رویکرد قرآنی -اسالمی به رویکرد 
ناظر بر مدیریت غربی سازگاری ندارد. اصال ترجمه 
مدیریت اسالمی به Islamic management کامال 
غلط است. در تعبیر دیگری ما مدیریت را علم االداره 
از ریشــه دار-یدور از ماده دور تلقی می کنیم.یعنی 
مدیر کسی اســت که بتواند پشت قضایا را ببیند و 
آینده نگری کند. یکی از تعابیری هم که برای مدیر به 
کار می رود، دیده بان است.بنده این تعبیر را صحیح تر 
می دانــم. از آنجایی که ما هنوز به علم اســالمی در 
اقتصاد، مدیریت، حقوق و ... دســت نیافتیم باید با 
احتیاط واژه مدیریت اســالمی را به کار ببریم. باید از 
تعبیر مدیریت با رویکرد اسالمی بهره ببریم. به گونه 
ای مدیریت اســالمی با این تعبیر آمیزه ای از علم و 
هنر است. هنر و علمی که با به کارگیری آن می توانیم 
سرمایه های انســانی یک سازمان را به رشد و هدایت 
برسانیم  و ســازمان را به اهداف از پیش تعیین شده 
نزدیک و نزدیک تر کنیم. لذا بنده مدیریت اسالمی را 
با دید دوم می بینم یعنی علم االداره ای که قرار اســت 
خطــوط اصلــی آن برگرفته از قرآن و روایات باشــد. 
هم چنین افرادی که آن ها را جمع آوری کردند، بسیار 
کمک کننده در این مسیراند. البته ما نقاط مشترکی 

با مکاتــب غربی داریم. به ویــژه در حوزه مدل ها و 
تکنیک ها که وابســته به مباحــث عقلی و ریاضی 
است، ما می توانیم شاگردی هم بکنیم و ابایی از این 
کار نداریم. در جاهایی ما اختالف نظر جدی داریم 
که آن جا مبانی انسان شناسی مطرح است. از جمله 
در حوزه هایی مثل رفتار ســازمانی که دقیقا ما باید 
کتاب جدایی بنویســیم. واقعا حوزه رفتار سازمانی 
حوزه وسیعی است و خیلی از مباحث را که از جمله 
شخصیت، ادراک، یادگیری، تصمیم گیری، مدیریت 
رفتارهای سیاســی در ســازمان، بهبود سازمانی و ... 
شامل می شود، قطعا مباحث اسالمی با غیر اسالمی 
متفاوت است. چرا که مبانی انسانی روح حاکم بر این 
مباحث است باید سراغ علوم انسانی قرآن بنیان رفت 
و آن را محــور قرار داد و بقیه مســائل را گرد آن جمع 

آوری کنیم.
آیا میان مدیریت اسالمی و مدیریت مسلمانان 

تفاوتی قائل هستید؟ لطفا توضیح فرمایید.
بله به نظرم متفاوت اســت. می تــوان با مدیریت 
با شــیوه غربی که عصاره کنترل از آن خارج می شد، 
مسلمانان را اداره کرد. همین اآلن سازمان های گوناگونی 
در کشور با همین رویکرد غربی اداره می شود. در واقع 
این همان مدیریتی اســت که بر مســلمانان اعمال 
می شود. اما مدیریت با رویکرد اسالمی شما مبانی 
را علوم انسانی قرآن بنیان گذاشتید. و هر جا که این 
مبانی ها وارد می شود، مدل ها و نظریه ها را اسالمی 
می کند و در پی آن شاخص ها و سنجه ها را به طرف 

مبانی اسالمی می برد.
به نظر شما چه نسبتی میان مدیریت جهادی و 

مدیریت اسالمی وجود دارد؟
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به تعبیر روش شناسانه هیچ ارتباطی بین مدیریت 
اســالمی و مدیریت جهادی نیســت. اما از جهت 
دیگر می توانیــم بگوییم این دو مفهــوم می توانند 
عموم و خصوص مطلق باشــند. مدیریت جهادی 
یک سازه مفهومی اســت. باید به صورت عالمانه و 
پژوهش گرایانه ابعاد این سازه با پژوهش های سنگین 
و اعتبارســنجی مشخص شــود، ما بتوانیم مدل آن 
را طراحی و به ســازمان های مختلف تجویز کنیم. 
البته مد ل هایی طراحی شده که شاید انطباق کامل با 
مدیریت جهادی نداشته باشد. اگر ما بتوانیم مدیریت 
با رویکرد اســالمی را مدل سازی کنیم و اصالت را به 
علوم انسانی قرآن بنیان دهیم، مدیریت جهادی هم 

در ذیل مدیریت اسالمی است.
نسبت ما با دانش مدیریت غربی موجود چیست؟
نسبت دانش مدیریت غربی و مدیریت با رویکرد 
اسالمی عموم و خصوص من وجه است. بعضی از 
مفاهیم با هم انطبــاق دارد مثل حوزه های ریاضی، 
تکنیکال، تصمیم گیــری و ... . دانش مدیریت در 
غرب انصافا منظم پیش می رود. در این قســمت ها 

قابل الگوبرداری است.
غربی ها در نظم دهی به مبانی و تبدیل آن ها به الگو 
و مدل و پس از آن ایجاد سامانه ها بسیار منظم عمل 
می کنند. آن ها مبانی خــود را کامال اجرا می کنند و 
در این مورد ما دقیقــا در مقابل آن ها قرار می گیریم. 
برای مثال تقدم مبانی انسان شناســانه اســالمی در 
رهبری حضرت آقا موجب می شــود ایشــان فتوا به 
حرمت ســاخت سالح هسته ای بدهند در حالی که 
در مدیریت روابط بین الملل این کار پسندیده نیست 
که حکومتی بگوید من سالحی تولید نمی کنم. به 

نظرم این فتوای رهبر معظم انقالب یکی از نمونه های 
تاریخی نقاط افتراق مدیریت با رویکرد اســالمی و 

مدیریت با رویکرد غربی است.
روش ما در تولید مدیریت اسالمی چگونه باید 
باشد؟ با توجه با این که در این زمینه رویکردهای 
مختلفی پیشنهاد شــده؛ به نظر شما کدامیک 
با شرایط ما در دانشگاه امام صادق علیه السالم 

تطابق بیشتری دارد؟
ما قطعــا در حوزه مدیریت با رویکرد اســالمی، 
نیاز به نظریه سازی و نظریه پردازی داریم و خصوصا 
در نظریه پــردازی که یک امر فرایندی اســت بدون 
روش و روش شناســی امکان پذیر نیســت. اما سوال 
اساسی این جاست روش شناســی های رایج در دنیا 
مانند روش های کمی، پژوهش عملیاتی، آماری و ... 
می توانیم مدیریت با رویکرد اسالمی تولید بکنیم؟ 
برای رسیدن به مدل های اجرایی و مدل های مفهومی 
قابل اجــرا در حوزه مدیریت با رویکرد اســالمی ما 
بایستی روش شناسی های مبتنی بر مطالعات قرآنی 
و مطالعات روایی خود را طراحی کنیم. البته کارهای 
خوبی انجام شده اما هنوز بســیار جای کار دارد. به 
نظرم عده ای از خبرگان و نخبگان کشور حتما باید 
وقت خود را منوط کنند به حوزه روش شناســی برای 
تولید مباحث مدیریتی با رویکرد اسالمی و مبتنی بر 

نگاه اسالمی.
میان دوگان استخراج نظام مدیریت از اسالم) 
نگاه کالن به خرد( و حل مسائل مدیریتی از نگاه 
اسالم) نگاه خرد به کالن( که هرکدام معتقدینی 
بیین  دارند کدام را پیشــنهاد مــی دهید؟ لطفا ت

بفرمایید.
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در برخی مــوارد ریز رفتارهای مــا تبدیل به مدل 
مدیریتی می شــود. برای مثال در همین دانشگاه ما 
پایان نامه ای داریم که  رفتارهای حضرت موسی علیه 
السالم تبدیل به یک مدل مدیریتی کالن کرده اند. در 
برخی از موارد هم یک اصل کلی داریم مانند الناس 
مسلطون علی اموالهم که یک اصل کلی وجود دارد 
و از آن اصل کلی به خرد رفتارها می رســیم. به نظرم 
مورد به مورد هم می توانیم مدل های استقرایی )خرد به 
کالن( و هم می توانیم مدل های قیاسی )کالن به خرد( 
داشته باشیم. آن چه که مهم است همه ی این ها منجر 

به الگوهایی قابل اجرا شوند.
مهارت ها و توانمندی های الزم برای فردی که 
عالقمند به فعالیت در فضای مدیریت اسالمی 

است؛ چیست؟
مدیریت با رویکرد اســالمی یک عرصه بســیار 
سنگینی است. دانشجوی سال اول و دوم نمی تواند به 
صورت مستقل وارد عرصه شود. این میدان طراز باالیی 
می طلبد. افرادی با سطوح حضرات آیات خامنه ای، 
جوادی آملی و حســن زاده آملی کــه بر مبانی دینی و 
فقهی و قرآنی مسلط هستند اگر فرصت می داشتند 
این مبانی را تدوین و تبدیل به مدل می کردند مدیریت 
اســالمی بهتر معنا می شــد.  به نظرم از مهارت های 
عمده ای که فرد برای مدیریت با رویکرد اسالمی نیاز 
دارد تســلط بر زبان های خارجی)انگلیسی و عربی( 
اســت. خصوصا این که متون اصلی مدیریت امروز 
انگلیسی زبان هستند. عربی هم برای مراجعه به مبانی 
تفســیری و فقه و اصول الزم است. لذاست که امروز 
به افراد چنــد مهارتی نیاز داریم. برای این که با تلفیق 
منابع مختلف به مدل های اجرایی برنامه محور برسیم. 

طبیعی است که برای تحقق چنین هدفی به تفکرهای 
خالق و پژوهش ها تیمی قدرتمند نیاز است.

فعالیت های پیشنهادی شما برای فرد عالقمند 
به حوزه مدیریت اسالمی در محیط دانشگاه امام 

صادق علیه السالم چیست؟
به نظرم کسی که می خواهد وارد چنین عرصه ای 
شود و چون به لحاظ علمی و رفتاری بسیار پیچیده 
است اوال باید برنامه ای برای مراقبت از سالمت خود 
هم به لحاظ جســمی و هم به لحاظ روحی داشته 
باشــد. چون عرصــه مدیریت با رویکرد اســالمی 
عرصه ای اســت که عالوه بر علوم اکتســابی حتما 
باید به علوم حضوری هم برسید. لذا مدیریت بلند 
مدت مراقبتی و رفتاری و اخالقی داشته باشــد. مورد 
بعدی همان طور که عرض کردم تسلط به زبان های 
انگلیســی و عربی است. باید مطالعات عمیق هم 
ضمیمه این موارد شــود تا در یک فرایند بلند مدت 
حداقل ده ســاله و با حضور استاد به مهارت ترکیب 

و کارتیمی برسیم.
برای تحقق مدیریت اسالمی در جامعه چه گام 

هایی را باید طی کرد؟ نقطه آغاز کجاست؟
به نظرم نقطه عزیمت در حوزه مدیریت با رویکرد 
اســالمی تقویت رویکرد و نگاه کالن کشور است. 
اگر مدیران کالن کشــور دغدغه مدیریت با رویکرد 
اسالمی داشــته باشــند و آخرت گرا باشند مطمئن 
باشید این رویکرد را تقویت و حمایت می کنند. اگر 
این نگاه را در آموزش و پرورش و آموزش عالی تقویت 
شــود، در حوزه های آموزشــی و فراتر از آن در اجرا و 
عمل بسیار اثربخش خواهد بود. و به نتیجه مطلوب 

خواهیم رسید.
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لطفا تعریف خود را از مدیریت اسالمی بیان 
کنید و بفرمایید که آیا نگاه گرایشی به مدیریت 
ید یا خیر؟ در صورتی  اسالمی را صحیح می دان
که پاســختان مثبت اســت؛ لطفا با توجه به 

گرایش خود موضوع را تشریح فرمایید.
بتعریف پیچیده ای از مدیریت اســالمی ندارم. 
مدیریت اســالمی را الگویی مدیریتی می دانم که 
سازگار با مبانی اندیشه ی اسالمی باشد.  و تحقق 
اهــداف متصور در نظــام اســالمی را امکان پذیر 
می کنــد. ما از اســتقرار یک نظام اســالمی یا از 

دکتر روح الله رازینی
آقای دکتر روح اهلل رازینی دارای مدرک دکتری مدیریت تولید از دانشــگاه تربیت مدرس و کارشناسی ارشد 
مدیریت صنعتی از دانشــگاه امام صادق علیه السالم هســتند. مدیریت تولید، ارزیابی عملکرد، بهره وری و 
کیفیت حوزه های مطالعاتی و پژوهشی ایشان است. مجموعه تالیفات متعدد ایشان در حوزه های مدیریتی 
و اســالمی نتایج گوناگونی در پیشبرد اهداف مقدس دانشــگاه امام صادق علیه السالم داشته است. در طی 

مصاحبه سواالتی از آقای دکتر رازینی پرسیده شد. در ادامه به مشروح مصاحبه ایشان می پردازیم:

مدیریت اسالمی، راهبر حکومت اسالمی
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حکومت اســالمی یک انتظاری داریــم. ناظر به 
یک اهدافی می خواهیم حرکــت کنیم. مدیریت 
اسالمی الگویی است که ما را در این مسیر راهبری 
می کند. در گام های بعــدی بیش تر به زوایای این 
تعریــف می پردازم.به نظر درســت اســت که ما 
در حوزه مدیریت اســالمی یک ســری مشترکات 
داریم. همان طور که یک سری مشترکات در دروس 
متعارف داریم. ولی فکر می کنم میزان تاثیرپذیری 
در گرایش های مختلــف و حتی نوع ورود آن ها به 
حوزه های اسالمی متفاوت است. به هر حال ما به 
هر رویکری در علوم انســانی اسالمی و یا اصال به 
علوم اسالمی معتقد باشــیم یعنی از یک رویکرد 
حداکثری که علوم تجربــی را هم متاثر می داند تا 
یک رویکرد میانه که علوم انسانی را متاثر می داند و 
علوم تجربی را نه. تصور من این است که گرایش ها 
تاثیــر پذیری های متفاوتی دارند. و نگاه گرایشــی 
موثر اســت. گاهی جنــس مباحث مــا صبغه ی 
مبنایی و نظری و اندیشه ی پررنگ تری دارد. در این 
حالت طبیعتا روشــن تر اثر پذیری دارد. و با واسطه 
کم تــری می توان تاثیر مباحث اســالمی را در آن ها 
دید. از طرفی ما می رســیم به سطحی از آموزه های 
مدیریتــی که فاصله آن ها با مبانی بیش تر اســت. 
و واســطه ی بیش تری نیاز دارد. طبیعتا کشف این 
ارتباط و سرنخ ها پیچیده تر می شود. در موضوعاتی 
که مباحث تکنیکی تر است این اثرپذیری حداقل 
پنهان تر است. به طور کلی و جدای از در نظر گرفتن 
زمینه های مختلف در مدیریت صنعتی نسبت به 
گرایش های دیگر این واســطه و پیچیدگی ارتباط با 

مبانی اسالمی، بیشتر است.

آیــا میــان مدیریــت اســالمی و مدیریت 
مسلمانان تفاوتی قائل هستید؟ لطفا توضیح 

فرمایید.
بله به نظر فــرق دارد. البته برخــی می گویند 
مدیریت اســالمی همــان مدیریت مســلمانان 
است. به نظر این سوال یکی از بحث هایی است 
که در رویکردها پوشش داده می شود.  فکر می کنم 
یکی از روش های رســیدن به مدیریت اسالمی و 
یا بخشی از مدیریت اســالمی مطالعه مدیریت 
مسلمانان اســت. به هر حال اعتقادات بر رفتار 
مســلمانان می تواند اثرگذار باشد. اما این که آیا 
لزوما مدیریت مســلمانان نسخه تام و کاملی از 
مدیریت اسالمی هست؟ باید گفت که این طور 
نیســت. در مجموع به نظرم مدیریت اسالمی با 
مدیریت مســلمانان متفاوت اســت اما جزئی از 
فرآیند رســیدن به مدیریت اسالمی هست و باید 
با روش هایی اعتبارسنجی و اعتباربخشی شود. 

به نظر شــما چه نســبتی میــان مدیریت 
جهادی و مدیریت اسالمی وجود دارد؟

شــاید مدیریــت جهــادی نســخه عملیاتی 
مدیریــت اسالمی باشــد. به نوعــی در مدیریت 
اسالمی ما باید گاهی در مورد مبانی و اصول هم 
صحبت کنیم اما اگر بخواهیــم نمونه عملیاتی 
و کاربردی مدیریت اســالمی را تخقق ببخشیم 
شــاید در مدیریت جهادی تبلور پیدا می کند. به 
معنایــی می توانیم بگوییم روی دیگر این ســکه 

است.
نسبت ما با دانش مدیریت غربی موجود چیست؟
به تعبیــری رابطه عموم و خصــوص من وجه 
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اســت. یعنی ما اشتراکات و افتراقاتی در نتیجه و 
خروجی داریم. امــا در مبانی طبیعتا تفاوت های 
جــدی و اساســی وجــود دارد. گاهی یــک واژه 
مدیریــت غربی به کار می بریــم و همه ی ایده و 
نظریه پردازان را یک کاســه می کنیم. شاید این ها 
هم باید تفکیک شــوند. اگــر مدیریت غربی به 
مفهــوم آن چه که امــروز در علــم مدیریت رایج 
هســت بدانیم این جا باید با دقت بیشتری عمل 
کرد چون این ها برآیندی از نظریه پردازان مختلف 
اســت که ممکــن اســت متاثر از اندیشــه های 
دینــی خود باشــند. و میزان تدیــن و تاثر فرد از 
اندیشه های خود در نظرات او اثرگذار خواهدبود. 
اما اگر مدیریت غربی را بــه معنای مجموعه آن 
چه که در دانش مدیریت هســت در نظر بگیریم 
در مباحث مختلف فــرق دارد. و به میزان اعتقاد 
آن فرد به دین خود )اگر چه تحریف شــده است( 
بستگی دارد. و در مبانی هم می توانیم مشترکاتی 
داشته باشــیم. یعنی اصل بر سلب مطلق نیست 
و این منطقی هم نیســت. ما در نگاه دینی عالوه 
بر فراینــد و نتیجه به نیت هم بــه عنوان عنصر 
بالنیــات همین  نگاه می کنیــم. االعمال  ســوم 
اســت. اگر می خواهیم بگوییم کاری اســالمی 
اســت، باید شاخصه های اسالم در هر سه عنصر 
وجود داشته باشــد و ممکن است کاری به لحاظ 
فرایند و نتیجه اسالمی باشد ولی به لحاظ انگیزه 
اسالمی نباشد. مثال فرد کمک به فقرا می کند اما 

خمس نمی دهد.
روش ما در تولید مدیریت اســالمی چگونه 
باید باشــد؟ با توجــه با این کــه در این زمینه 

رویکردهای مختلفی پیشــنهاد شده؛ به نظر 
شــما کدامیک با شــرایط ما در دانشگاه امام 

صادق علیه السالم تطابق بیشتری دارد؟
باالخره ما در دانشــگاه یــک رویکرد مختاری 
داریم براســاس مبانــی فکری کــه بنیان گذاران 
دانشگاه داشتند. تصور ما این است بنیان گذاران 
اصلی دانشــگاه امام صادق علیه السالم تفکر و 
نوع نگاهی داشــته اند. در کلیت و مجموع قبول 
داریم. و طبیعتــا در آن چارچوب به مفهوم علوم 
انسانی اســالمی و ذیل آن مدیریت اسالمی نگاه 
می کنیم. لذا شــاید خیلی تابع شرایط نیست و 
تابع رویکرد و الگوی دانشــگاه امام صادق علیه 
السالم اســت. فکر می کنم اوال مدیریت اسالمی 
یک بحث صرفا نظری نیســت. و باید در حوزه ی 
عمل هم ) البته با شاخص های اسالمی( کارآمد 
باشــد؛ یعنی اگر شــما اســتنباطی در حوزه ی 
مدیریت اســالمی انجام دادید و با شاخص های 
نبود احتماال  خودش ارزیابی شــد و پاســخگو 
بخشی از کار اشکال دارد. لذا در تولید مدیریت 
اســالمی معتقدم باید قائل بــه فرایند و حلقه ای 
باشــیم که ما بــه همان انــدازه ای که اســتنباط 
می کنیم عمل کنیم ارزیابی کنیم. چیزی شــبیه 
به حلقــه دمینگ را اجــرا کنیم. بــرای ما که از 
دسترســی مســتقیم به معصوم علیهم الســالم 
محروم هستیم و شــاید منابع ما به لحاظ اعتبار 
و هم به لحاظ اســتنباط ما متفاوت باشد مجبور 
هستیم که وقتی اســتنباطی را انجام بدهیم آن را 
محک بزنیم بازخورد بگیریم و مکررا آن را اصالح 
کنیم. برداشت من این است که قرار نیست که ما 
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از ابتدا شروع کنیم تفسیر را و فقه را و... همه را از 
اول خودمان طی کنیم تا برســیم به خروجی برای 
مدیریت اســالمی. این یک دوی امدادی است. و 
چون این فرایند خوب طی نمی شود ما مجبوریم 
در حوزه هایی که تسلط کافی نداریم وارد شویم و 
طبیعتا مشکالتی هم ایجاد می شود. یکی از آن 
مشکالت بلند مدتی شدن بازدهی در این عرصه 
اســت. ما باید با دانشکده الهیات رابطه ی بسیار 
محکمی داشته باشــیم. و به نظرم این دانشکده 
کلیدی اســت و باید بــه لحاظ مبانی از ســایر 

پشتیبانی کند. دانشکده ها 
میان دوگان استخراج نظام مدیریت از اسالم 
)نــگاه کالن به خرد( و حل مســائل مدیریتی 
از نگاه اســالم) نگاه خرد به کالن( که هرکدام 
معتقدینی دارند کدام را پیشــنهاد می دهید؟ 

بیین بفرمایید. لطفا ت
مــدل اســتقرایی برای زمانی اســت که شــما 
نمونه ی عینــی خارجی داشته باشــید. من وقتی 
نمی توانــم بــه مدیریت مســلمان اصالت اولی 
بدهم؛ پس اگر با استقرا آغاز کنم باید برگردم به 
قیاسی. وقتی بخواهم مبنا گرایانه عمل کنم؛ می 
گویم: از کالن به خرد. این به یک معنا. اما اگر به 
این معنا که باید یک نظام یکپارچه و منسجمی 
ایجاد شــود؛ من معتقدم که این به مرور شــکل 
خواهدگرفــت و دفعی ایجاد نمی شــود. این جا 
خرد به کالن خواهدبود. امــا به طور کلی توقف 
در مبانی و نرســیدن به نتایج عملیاتی را یکی از 
چالش های علوم انســانی اسالمی می دانم. یعنی 
به برخی از رویکردها انتقاداتی می شود که نتایج 

عملیات در آن ها نیســت و یا خیلی کم اســت. 
البته آن ها هم پاســخ هایی دارند در مورد زمان بر 
بودن کارهای مربوط به فرهنــگ اما باالخره باید 
یک نســبیتی را در آن در نظر گرفــت.  یعنی ما 
اگر شــروع کنیم یک نظام ذهنی تولید کنیم و به 
مبانــی مراجعه کنیم این خوب اســت اما در این 
جریــان نباید متوقف بشــویم. شــما باید نظام 
اندیشه اســالمی در ذهن تان شــکل بگیرد اما با 
جزئیــات و تفصیل باید در رفت و برگشــت بین 

نظر و عمل شکل بگیرد.
مهارت هــا و توانمندی های الزم برای فردی 
که عالقمنــد به فعالیت در فضــای مدیریت 

اسالمی است؛ چیست؟
در فضای موجود و در حال حاضر که اندکی خال 
داریم باید چهار دسته فعالیت برای عالقه مندان به 

حوزه مدیریت اسالمی باید انجام بگیرد:
1- آشــنایی و ارتبــاط با منابع اصیل اندیشــه 

اسالمی مانند تفسیر، روایت خوانی و ... 
2- آشــنایی با روش و رســیدن بــه روش هایی 
که معتبر باشــد. ما باید وقتی مدیریت اسالمی 
را تولید می-کنیم توان اشــاعه و پیاده سازی آن را 
داشته باشیم. صرف کتاب و مقاله بی فایده است. 
ما باید زبان تفاهم بــا صاحب نظران مدیریت را 
بیابیــم و آن ها را در حل مســائل متقاعد بکنیم. 
به نظــرم ما ابزار روش تحقیــق مدیریتی را برای 
مطالعات اسالمی به کار می بریم. و گاهی صرفا 
ابزارهایی که اســتنباط فقهــی می کنند را به کار 
می بریم. نمــی خواهم بگویم این ها هیچ جایی 
کاربرد ندارد. ولی مطالعــات تلفیقی در این جا 
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بسیار کاربرد دارد.
3- آشنایی با مدیریت رایج:

الف.  در ایــن زمینه گاهی دانشــجویان فکر 
می کنند ما چون می خواهیم به مدیریت اسالمی 
بپردازیــم پس آن چه که در غرب هســت کال بد 
اســت. عرض کردم که اگر چه ما معتقدیم دانش 
مدیریت التقاطی اســت اما به این معنا نیســت 
کــه هیچ حرف حقــی در آن نیســت. هم این که 
یک تجربه بشــری پشــت آن اســت و نمی شود 
مدیریت) رایج( را ندانســت و ادعــا کرد که من 
مدیریت اسالمی می دانم. در کشور ما هم چنین 

چالشی هست.
ب. دوســتان ما در سال های اول خصوصا بعد 
از این کــه نگاه های انتقادی به غــرب را که پیدا 
می کند؛ اصال حاضر نمی شوند به دانش موجود 

اشراف پیدا کنند.
4- فهم مسائل:

الف. از این مورد هم به شدت غفلت می شود.
ب . شــما هر چقدر هم نظریه های انگیزش را 
بخوانید و در مورد انســان و مبانی انسان شناسی 
اســالمی کار کنید تا نروید ببینید که درد کســی 
که در کارخانه کار می کند چیســت، به نظرم به 

هدف نرسیدیم.
ت .  اساســا یکی از دعواهای ما با غرب عالوه 
بر  مبانی در مسائل است. ممکن است اگر ما از 
نگاه اسالمی مسائل را جور دیگری تعریف کنیم 
و در نتیجه جواب های کامــال متفاوتی بگیریم. 
در حالی که در حال حاضر مسائل غرب را سعی 

می کنیم با مبانی اسالمی حل کنیم.

فعالیت های پیشــنهادی شــما بــرای فرد 
عالقمند به حوزه مدیریت اسالمی در محیط 

دانشگاه امام صادق  علیه السالم چیست؟
توانمندی فهم متون دینی باید در حدی داشــته 
باشد و الزمه آن شرکت در ســیرهای مطالعاتی و 
گذرانــدن دروس معارفی اســت. در این مورد هم 
نباید در همان لحظه به کاربرد اندیشــید. شــما 
در فکر ســاخت سازه ای هســتید و اکنون در فاز 
جمع آوری پشتوانه برای حل مساله هستید. البته 
به نظرم با نگاه دو امدادی وظیفه ما این کار نیست 
اما بــا وضعیت موجود باید بــه مطلب بپردازیم. 
چارچوب اندیشه اســالمی را ما باید کسب کنیم 
و شهید مطهری رحمةالله علیه در این مسیر حقا 

جایگاه ویژه ای دارد.
برای تحقق مدیریت اســالمی در جامعه چه 
گام هایی را باید طی کرد؟ نقطه آغاز کجاست؟
اول شــروع از خــود. این خــود می تواند از خود 
فردی باشــد خانواده باشد دانشــگاه باشد و ... ما 
گاهی این هــا را توجه نمی کنیــم و اگر این اتفاق 
نیفتد با مشکل مواجه خواهیم بود. دوم عمل به آن 
چیــزی که می دانیم. فکر می کنم در این زمینه هم 
نواقصی داریم. گاهی در این زمینه مجموعه ما به 
همان اندازه ای که اشراف داریم عمل می کنیم. من 
در ســازمان می بینم به روشنی شما اسراف و تبذیر 
می کنید چگونه از بودجه اسالمی صحبت کنیم؟ 
عالوه بر ایــن ارزش افزوده ی ما نســبت به غرب، 
وحی است. و ویژگی وحی این است که اگر نکات 

سندی را در نظر بگیریم در آن شکی نداریم.
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لطفا تعریف خود را از مدیریت اسالمی بیان 
کنید و بفرمایید که آیا نگاه گرایشی به مدیریت 
ید یا خیر؟ در صورتی  اسالمی را صحیح می دان
که پاســختان مثبت اســت؛ لطفا با توجه به 

گرایش خود موضوع را تشریح فرمایید.
در واقعیــت امر همیشــه از این کــه بخواهم 
اســتنکاف  بکنم،  تعریف  را  اســالمی  مدیریت 
کــرده ام. اجازه بدهید که یک توصیفات و مواردی 
را طرح کنم تا از آن بیشتر استفاده کنیم. مدیریت 
فناوری هاست که اصل  از  اســالمی مجموعه ای 

دکتر مجتبی امامی
آقای دکتر سید مجتبی امامی دارای  مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته معارف اسالمی و مدیریت 
دولتی از دانشــگاه امام صادق علیه السالم و دکتری در رشــته مذکور گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری 
عمومی از دانشــگاه تهران، پردیس قم هســتند. خط مشــی گذاری عمومی و واکاوی الگوی اسالمی - ایرانی 
پیشرفت حوزه های پژوهشی و مطالعاتی ایشان است. آقای دکتر امامی هم اکنون در سمت معاونت پژوهشی 
دانشگاه امام صادق علیه السالم حضور دارند. در طی مصاحبه سواالتی از آقای دکتر امامی پرسیده شد. در ادامه 

به مشروح مصاحبه ایشان می پردازیم:

مدیریت به مثابه فناوری
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و ذاتش مــا را به غایــات اســالمی در فضاهای 
اجتماعی  فضاهــای  این  می رســاند.  اجتماعی 
می توانــد یک خانواده باشــد، یک گروه باشــد، 
یک جمعیت باشــد، یک ســازمان باشــد، یک 
جامعه باشــد یا حتی جهان باشــد. فناوری های 
که ما را به آن غایات اســالمی می رساند، به نظر 
من مدیریت اسالمی اســت؛ اما مالحظاتی هم 
دارد. این فناوری، مبتنی بر ارزش های اســالمی 
است. از ســویی دیگر، خالف احکام و دستورات 
اسالمی هم نیســت. این تعریف من از مدیریت 
اسالمی است. حاال شــما بروید حساب بکنید 
ببینیــد چه کار می خواهید بکنیــد. نه تنها نگاه 
گرایشــی؛ بلکه ممکن اســت فناوری هایی برای 
هر مســئله ای تولید شــود. حاال ایــن فناوری ها 
طبقه بندی و بســته بندی یک مرزگذاری آموزشی 
اســت. اصال من مرزگــذاری منطقی در حوزه ی 
فناوری-هــا قائل نیســتم. به یــک معنایی این 
مدیریت یک فناوری اجتماعی است. من بحث 
گرایــش را یک چیز اصیــل نمی دانم که بخواهم 
بگویم که حتما گرایش وجود دارد یا ندارد. حتما 
اگر حجم آموزه هــا زیاد باشــد، می تواند وجود 
داشــته باشــد، نه تنها گرایش بلکه خیلی ریزتر 
از گرایش هم می تواند وجود داشته باشــد. یعنی 
آن فناوری هایــی که غایات ما را در جامعه مبتنی 
بر اســالم و غایات، محقق می کنــد، هم غایات 
اســالمی است و هم مبانی اســالمی است. فقط 
نکته  مهمش این اســت که ما فقط مســئله مان 
دولت نیســت، مســئله ی مــا جامعه اســت. و 
تحقق غایات اســالمی درجامعه است. مدیریت 

دولتــی دنبال این اســت. دنبال فنــاوری تحقق 
فناوری  اسالمی،  است. مدیریت  اسالمی  غایات 
است؛ کشف نیســت. بلکه تولید است و مانند 
مهندســی می ماند. البته به لحاظ اســالمی یک 
نکته ای وجود دارد و آن این که ما مجاز به استفاده 
از ابزارها و وسائل نامشروع نیستیم. باید برویم و 
وسائل و ابزار بسازیم؛ باید فناوری بیاوریم. برای 
تحقق غایات اســالمی که عبارت است از همان 
امر به معروف؛ یعنی اشــاعه ی معروف و نهی از 
منکر یا محو منکر. ولی ابزار را باید بسازیم و این 
ابزارها نامشروع هم نباید باشد. چون در حقیقت 
به عبارتی خودش نوعی فســاد است؛یعنی آنجا 

امر به معروف نیست.
آیــا میــان مدیریــت اســالمی و مدیریت 
مسلمانان تفاوتی قائل هستید؟ لطفا توضیح 

فرمایید.
 فناوری توسط انسان ها تولید می شود. بنابراین 
نیســتیم. روشــن تر  ازمســلمانان  فارغ  ما اصال 
بگویم که اصال ما فارغ از مومنان نیستیم. کسی 
می تواند فناوری کارآمد تولیــد کند که به غایت 
مورد نظر، ایمان داشــته باشــد. ایــن را در نظر 
بگیرید. اصال در غرب هم همین اســت. کاری 
به ایران، شیعه واســالم و این ها هم نداریم. هیچ 
کسی نمی تواند فناوری ای تولید کند برای ارزشی 
که به آن اعتقاد ندارد. خیلی سخت است، باید به 
آن اعتقاد پیدا بکند و از این لحاظ واقعا در دوران 
اســالمی مان، مسلمانان مان بســیار از این کارها 
کرده اند. معموال فناوری تکمیل می شــود. اصال 
فناوری اگر بخواهد زنــده بماند، نمی تواند راکد 
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بماند، باید رشــد کند، یعنی به عبارتی این گونه 
بامحدودیت هایی  همیشــه  مثال  فناوری  بگویم 
رقابت می کند؛ مثال شــما بگو فناوری سرعت. 
همیشــه مثال می آیــد می گویــد 30 کیلومتر در 
ســاعت را توانســتم بزنم. 60 تا 100 تــا 200 تا. 
آیا برای  با محدودیت هایی مواجه است.  همیشه 
شــما ســوال پیش می آید که چرا این ها می روند 
یک سرعت باالتری را کســب کنند؟ حاال نکته 
این جاســت! آیا غایات اســالمی نمی شود میزان 
تحققش تشکیکی باشد؟ یعنی این غایت بیشتر 

و بیشتر و بیشتر محقق بشود؟
بــه نظر شــما چه نســبتی میــان مدیریت 

جهادی و مدیریت اسالمی وجود دارد؟
 این دو مفهوم بســیار به هم نزدیک هســتند. 
اصال با مبانی ای که گفتیم یک ســوال، آیا امربه 
معروف جهاد هســت یا نیســت؟ من گفتم این 
بزرگترین مصداق امربــه معروف و نهی از منکر 
اســت، جهاد است. شما شــنیده اید که ادیسون 
چه قــدر زحمت کشــید تا برق را اختــراع کند. 
توجه داشــته باشــید که خیلی مســاعی کشید. 
خیلی مســاعی انجام داد. خیلی شکست خورد. 
اما توانست".  توجه کنید"خیلی شکســت خورد؛ 
تازه ادیســون گوشه ی آزمایشــگاه توانست برق را 
تولید کند و جلو برود. اما فناوری های اجتماعی 
کــف اجتماع اســت و شــما در کــف اجتماع 
نیســتید و مجموعه ای از جمادات غیر جمادات 
الشــعور و بدون شــعور. بلکه درکف اجتماع با 
مجموعه ای از انســان هایی که آن هــا هم اختیار 
دارنــد، آن ها هم نفس دارنــد، آن ها هم اهداف و 

غایاتــی دارند، مواجــه هســتید. بنابراین تحقق 
بســیار سخت تر  بســیار  اجتماعی  فناوری های 
از تحقــق فناوری های مرســوم ســنتی و فنی و 
مهندســی اســت. وقتی می روی وســط جامعه، 
الی ماشــاءالله مانع بر ســر راه می آید. کســانی 
که آن بحث اســالمی را قبول ندارند، کسانی که 
تــو را قبول ندارند، کســانی که مرامــت را قبول 
ندارند، کســانی که قبولت دارند، ولی می گویند 
کــه کاش این کاری را که این می-خواهد بکند را  
من می کردم، خوِدحســادت؛ یعنی الی ماشاءالله 
موانع این وســط هســت. همه اش مستلزم جهاد 
اســت. یکی از مولفه های این جهان وقتی اصال 
می گوییم فارغ از میدان حق باشد و میدان باطل، 
قاعدتا هر فعلی یا عون به حق اســت یا عون به 
باطل. بنابراین یکی از مهم ترین نکات مدیریت 
اسالمی این است که هر فعل ما آیا دارد به جبهه  
باطل کمک می کند یا بــه جبهه  حق؟به عبارتی 
چگونــه دارد دراین مبارزه نقش بــازی می کند؟ 
اینجا عنصر مهم تر مدیریت جهادی، به عبارتی 
بروز و ظهــور پیــدا می کند. یعنــی این جا من 
می توانم جلوه مهمی ازمدیریت اســالمی را طرح 
کنم وآن این که نمی شود مدیریت، اسالمی باشد 

و کاری به جبهه حق و باطل نداشته باشد.
 نســبت ما با دانش مدیریت غربی موجود 

چیست؟
دانــش مدیریت غربــی هم یک نــوع فناوری 
است؛ ولی فناوری های اجتماعی معموال غایات 
چندگانه دارند. این فناوری یک پارچه حق یا یک 
پارچه باطل نیســت. البته جهت فناوری غرب، 
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قاعدتا جهان کفر. او هم می خواهد فناوری هایی 
تولیــد کند کــه در نهایت غایــات آن جبهه و آن 
بخــش از عالم محقق شــود. بنابراین جهتی که 
به فناوری می دهد چیســت؟ پشــتیبانی و ارتقاء 
و توســعه  قدرت باطل. جهتش آن است ولی این 
به کار بستن فناوری است. چه کسی می تواند از 
فناوری غرب اســتفاده کند؟ کسی که بتواند آن را 
تحلیل کند، تجزیه کند، غایات پشــت هر جزء 
آن را فهم کند، باز مهندسی کند، غایات اسالمی 
را به خوبی در آن در نظــر بگیرد. برای آن غایات 
اســالمی خاص بیاید و بعضــا عناصر جدیدی 
اختــراع کند، خلق کنــد و در نهایــت این ها را 

سرهم بندی کند. 
روش ما در تولید مدیریت اســالمی چگونه 
باید باشــد؟ با توجــه با این کــه در این زمینه 
رویکردهای مختلفی پیشــنهاد شده؛ به نظر 
شــما کدامیک با شــرایط ما در دانشگاه امام 

صادقعلیه السالم تطابق بیشتری دارد؟
 ابتدا این که همه ی رویکردهایی که درمدیریت 
اســالمی هســت، بــه درد می خورد ولــی کامل 
نیســت، به غایت نمی رســد، به تولیــد فناوری 
نمی رســد، پس اگر ایــن را بپذیریــد، خیلی از 
این ها نمی توانند شــما را قانع کنند. شــما اگر 
عناصری که مثال در نگاه های حسن باقری است 
را تحلیــل کنید، بــه همین نکات می-رســید. 
َروی از دشمن شناخت پیدا کنی.  می گوید باید ِب
شناخت زمین، شــناخت محیط. باید بشناسید. 
مگر می توانید نشناسید و ارزشی رامحقق کنید؟ 
را می شناســد.  سرکارهســتید! مــی رود معبرها 

مــی رود یاد می-گیــرد. آن قدر شــناختش را باال 
می برد تا می فهمــد و یکی یکی راهکارها را پیدا 
می کند.آدم ها را ســازماندهی می کند و کنار هم 
قرارمی دهد و اهــداف و غایات را محقق می کند. 

مدیریت را ما این گونه نگاه کرده ایم؟ 
میان دوگان استخراج نظام مدیریت از اسالم 
)نــگاه کالن به خرد( و حل مســائل مدیریتی 
از نگاه اســالم) نگاه خرد به کالن( که هرکدام 
معتقدینی دارند کدام را پیشــنهاد می دهید؟ 

بیین بفرمایید. لطفا ت
کال اختراع رفت و برگشت بین کلیات و مسئله 
اســت. تولید فناوری از تجلی و رفت و برگشت 
بین کلیات علوم و مســئله تحقــق پیدا خواهد 
کرد. دانش به کلیات الزم اســت و هم آشــنایی 
و درگیری با محیط مســئله الزم اســت. فناوری 

این گونه تولید می شود.
مهارت هــا و توانمندی های الزم برای فردی 
که عالقمنــد به فعالیت در فضــای مدیریت 

اسالمی است؛ چیست؟
ســطوح دارد. یک وقت من ابزارهای تولید شده 
را صرفا استفاده می کنم. یک وقت ابزارهای تولید 
شده را مســتقر می کنم، بومی یک مسئله ای می 
کنم، بومــی یک محیطــی می کنــم. یک وقت 
ابزارسازی می کنم. مهارت الزم در هر یک از این 
سه سطح )حاال حداقل سه سطح( باهم متفاوت 
اســت. اگر ما رفتیم و ابــزاری در حوزه  مدیریت 
اســالمی تولید کردیم، مثال مهــارت به کارگیری 
این ابزار یک موضوع اســت کــه خیلی پیچیده  
نیســت. ولی قاعدتــا تولید ابزار ابعــاد پیچیده  
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بیشتری دارد.
فعالیت های پیشــنهادی شــما بــرای فرد 
عالقمند به حوزه مدیریت اسالمی در محیط 

دانشگاه امام صادق علیه السالم چیست؟
 سه دســته توصیه وجود دارد. یکی این که واقعا 
معارف اســالمی اش را تقویت بکنــد، بفهمد و 
عمیــق بفهمد. چــون تا عمیــق نفهمد، عمیق 
بــاور نخواهد کرد و تــا عمیــق باورنکند، هیچ 
وقت نمی تواند برایش فنــاوری تولید بکند. پس 
بحــث معارف اســالمی بایدعمیق شــود. اصال 
خیلی وقت ها در معارف اســالمی دارد به شــما 
دانش ابــزار می دهد. درآیات قرآن دارد به تو دانش 
ابــزار می دهد. درتاریخ و ســیره هــم دارد به تو 
ابزارمی دهد. دوم، فناوری هــای موجود را دوباره 
خــوب و عمیق بشناســید تا بتوانیــد به خوبی 
تحلیلــش بکنید که این را هم توضیح دادیم. این 
از دو دسته توصیه. توصیه  دسته  سوم این است که 
عمل کنیــد. ببینید "ال علم لمن العمل له" آنچه 
را که از اسالم فهمیدید و یادگرفتید را باید بروید 
اعمــال بکنید و باور کنید. همیشــه ابزارهایی را 
کــه به کار می گیرید را بــا آن ارزش هایی که قبول 
دارید، باهم نســبت ســنجی کنید. این مستلزم 
این اســت که شما دســتی بر عرصه  عمل داشته 
باشید. البته ما باید در یک حوزه  خاصی بایستیم 
و فنــاوری تولید کنیم. نمی شــود که ما در همه 
عرصه هــا فناوری تولید کنیم. این چنین انرژی  را 
انســان ها ندارند. ممکن است که قوانین نیوتونی 
را تولیــد کند که در همه ی امــور فیزیکی به درد 
بخورد؛ ولی در حوزه فناوری شــما هیچ کسی را 

پیدا نمی کنید که تولیدی کرده اســت که همه جا 
به درد می خورد!

برای تحقق مدیریت اســالمی در جامعه چه 
گام هایی را باید طی کرد؟ نقطه آغاز کجاست؟
 نقطــه ی آغاز، وضــع موجود اســت. نقطه ی 
رشــته ی  در  اســت.  واقع بینانه  آرمان گرایی  آغاز، 
مدیریت نمی شود که فقط شــعارداد، باید عمل 
کرد. این جا فقط جای شــعار نیست. نمی گویم 
شــعار بد است. شــعار را خیلی خوب می دانم؛ 
ولی باید این گونه باشــد که اگر تو یک داد زدی و 
شعار دادی بیرون، باید پانصدتا در درون خودت 
داد بزنــی، که برانگیخته بشــوی و فناوری تولید 

بکنی، پس اصل، عمل است.
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لطفــا تعریف خود را از مدیریت اســالمی 
بیان کنید و بفرمایید که آیا نگاه گرایشــی به 
ید یا خیر؟  مدیریت اسالمی را صحیح می دان
پاســختان مثبت است؛ لطفا  در صورتی که 
بــا توجه بــه گرایش خود موضوع را تشــریح 

فرمایید.
در ابتــدا مقدمــه ای می گویم ســپس به اصل 
مطلب می رسیم. ببینیم اصال مدیریت چه علمی 
 »Management« یا است. ما وقتی از مدیریت 
صحبــت می کنیــم، از چــه علمــی صحبــت 

دکتر محمدرضا عطاردی
 دکتر محمد رضا عطاردی دارای  مدرک کارشناسی ارشــد در رشــته معارف اســالمی و مدیریت دولتی از 
دانشگاه امام صادق)ع( و دکتری گرایش تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی از دانشگاه تهران هستند. : تئوری 
اجرای خط مشــی، بررسی مسائل خط مشــی گذاری، مدیریت تحول، تجزیه و تحلیل سیستم های اطالعات 
مدیریت حوزه های مطالعاتی و پژوهشــی ایشان اســت. آقای دکتر عطاردی هم اکنون در بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای در سمت مشاوره مشغول به فعالیت هستند. در طی مصاحبه سواالتی از آقای دکتر عطاردی پرسیده 

شد. در ادامه به مشروح مصاحبه ایشان می پردازیم:

مدیریت اسالمی یا نظریه پرداز اسالمی؟
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می کنیم. البتــه »management« هم به معنای 
مدیریت کردن اســت، »administration« هم 
بــه معنای مدیریــت و اداره کردن اســت. اگر در 
ادامه در داخل ســواالتتان بود، مــن می گویم که 
کــدام یک از این ها مقصود بنده اســت و درمورد 
آن با هــم صحبت می کنیــم. ببینید به طورکلی 
بــه نظر بنده مدیریت کــردن یک علم حاصل از 
تجربه ی بشــری است. یعنی ما اگر علوم را به دو 
دســته ی انتزاعیاتی که بشــر خلق ذهنی کرده و 
علم تجربه یافته تقســیم بکنیم، قاعدتا مدیریت 
کردن از جنس دســته ی دوم است. یعنی ما حتی 
از زمان افالطون که متونی درباره ی سیاست مدن 
و تدبیــر منزل وجــود دارد؛ آنجایــی که غربی ها 
حرف از مدیریت می زنند و به مباحث فلســفی 
الصاقش می کنند، تا اآلن اینها مســائلی نیستند 
که بشرســاخت یا مبتنی بر ذهن بشــر باشــد؛ 
بلکه تجارب بشریســت که کنارهم قرار گرفته و 
معنادار شــده به معنای یک علم. این از مقدمه. 
حاال ببینیم که خاســتگاهش کجاست. از کجا 
مدیریت شــکل گرفته اســت. منظورم مدیریت 
علمی است. همان که غرب در موردش صحبت 
می کند یا همــان مدیریتی که در دانشــگاه های 
معتبــر دنیا در حــال تدریس اســت. ببینید اگر 
من بخواهم ســاده انگارانه بگویم )وگرنه طبقات 
دیگــری را هم میتوان به آن اضافــه کرد(، ما یک 
عقلــی داریم که ایــن عقل به دو طبقه تقســیم 
می شــود. یک عقل، عقل معاش است. مدیریت 
 »management« علمــی، آنچه کــه به عنــوان
در دنیــا اتفاق می افتد از این جنس اســت. به آن 

می گوییم عقــل معاش. یعنــی آدم عاقل، مدیر 
خوب کسی اســت عاقالنه رفتار بکند و عاقالنه 
کار راپیش ببرد. اما یک نکته ای وجود دارد آن هم 
در تفاوت آن چه ما از مدیریت دم می زنیم و آن چه 
کــه در مدیریت علمی وجــود دارد. غربی ها هم 
به آنچه که افالطــون درباره اش صحبت می کند، 
اعتقــاد دارند. ولی می دانید از ســده ی 1900 بود 
بنابراین ما  که مدیریــت نوین شــکل گرفــت. 
خیلی نمی توانیــم آن را به عقب برگردانیم و مثل 
خودشان برای آن ضمایم فلسفی چندین قرن قبل 
را انتخاب کنیم. آن چه که این ها می گویند همین 
»rationality« یا عقل معاش اســت. ما اعتقاد 

این مدیریت  داریم که یک زیرســاختی پشــت 
وجود دارد. آن هم از جنس عقل است، عقالنیت 
اســت. اعم از ایــن عقل معاش یــا عقل ابزاری 
اســت. عقل ابزاری چیســت؟ بــه آن عقالنیت 
جوهری میگویند. و این نقطه ی افتراقی است که 
ما در حوزه ی اداره ی امــور با غرب پیدا می کنیم. 

البته آن ها هم این را قبول دارند.
شما وقتی که یک جایی مدیر می شوید، قاعدتا 
باالتر  و مســئولیت تان  بیشتر می شود  دردسرتان 
می رود. پاســخگویی تان باید بیشــتر باشد. پس 
طبیعتا باید پول بیشتری بگیرید، درآمد بیشتری 
بودن  این طبیعی  اســت.  داشته باشــید. طبیعی 
همان عقل معاش اســت. اما عقالنیت جوهری 
یک چیزهای دیگری را مد نظر قرار می دهد. حاال 
تعریف من از مدیریت اســالمی چیست؟ من به 
طور کلی می گویم مدیریت اســالمی، مدیریت 
برخاســته از عقالنیت جوهری اســت. مبتنی بر 
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علــم در کنار دیــن، در کنار مذهــب. این عقل 
معاش را دارد اما فقط این نیســت. حضرت آیت 
الله جــوادی حفظه الله جمله ای دارند. ایشــان 
می فرمایند هر علمی که در راســتای خدمت به 
بشــر باشد و واقعا علم باشد، آن علم، علم دینی 
اســت. بنابراین مدیریت دولتــی را من مدیریت 
برخاســته از عقالنیت جوهری میدانم که داخل 
آن عقــل معاش هم هســت. اصــال گرایش های 
مدیریت غرب یا مدیریت علمی چطور شــکل 
گرفته اســت؟ من اعتقاد دارم کــه این گرایش ها 
انتزاعی اســت. تفکیک کرده ایم تا بتوانیم خوب 
فهــم بکنیــم و وارد جزئیات بشــویم. ما اصال 
چیزی تحت عنــوان مدیریت بازرگانی، مدیریت 
مالی تفکیک شده نداریم. همه این ها اداره کردن 
و مدیریت کردن اســت. چرا وارد جزئیات شــده 
و اســم روی آن می گذاریــم؟ بــرای اینکه بهتر 
بتوانیــم مطالعه کنیم و بهتر بتوانیم موشــکافی 
کــرده و بهتــر بتوانیــم مدیریت بکنیــم. مثل 
تخصص های پزشــکی. آیا وقتی کــه می گوییم 
یک نفر متخصص گوش و حلق و بینی اســت، 
یعنی پزشک نیســت؟ چرا پزشک است. اما رفته 
و تخصص گرفته اســت. آیا آن تخصص عجیب 
اســت؟ نه. بلکه عمیق شده اســت. من اعتقاد 
دارم که اصــال وقتی می گوییــم مدیریت، یعنی  
مدیریت اســالمی . اینها) غربی ها( واژه ها را از 
ما دزدیــده اند. ما مجبوریم که برچســب بزنیم 
و بگوییم مدیریت اســالمی. چــون می خواهیم 
تفکیــک کنیم. چون هژمونی و رســانه دســت 
آن هاست. چون آن ها زودتر این ها را برچسب زدند 

وگرنه وقتی که می گوییم مدیریت یعنی مدیریت 
اســالمی. ان شــاءالله چند دهه ای بگذرد و وقتی 
اسالمی  مدیریت  منظورمان  مدیریت،  می گوییم 
باشــد. این از تفکیک گرایشــی. اگــر تفکیک 
گرایشــی را با نوع نگاه من قبول داشــته باشــید، 
پس یعنی جنس همه این ها یکی اســت. منتها 
وقتــی می گوییم گرایش  عمیق تر شــده اند. من 
دولتــی مدیریت، یعنی مدیریت اســالمی ای که 
حاال می خواهد اداره ی امــور عمومی را بر عهده 
بگیرد. چرا گفتیم عمومی چــرا نگفتیم دولتی؟ 
چون اگر با ادبیات غرب بخواهیم صحبت کنیم، 
می گویند »public administration« در اینجا 
»public« به معنای عموم اســت. چرا پس شما 

تعریــف می کنید دولتی؟ چون دولت در اینجا به 
معنای حاکمیت است. به معنای قوه ی مجریه ی 
حکومت نیســت. پس آن ادبیاتی که شما دارید 
به عنوان مدیریت اســالمی استفاده می کنید، در 
حــوزه ی گرایش ما هم معنادار اســت. مدیریت 
اسالمی،  مدیریت  دولتی  مدیریت  دولتی، بخش 
یعنی ما چطــور مبتنی بر واقعیت که می شــود 
عقالنیت جوهری و بخشی از آن هم عقل معاش 
بتوانیم امــور عمومی را  ابــزاری،  یا عقالنیــت 

بکنیم.  مدیریت 
آیــا میــان مدیریــت اســالمی و مدیریت 
ــی قائــل هســتید؟ لطفا  مســلمانان تفاوت

فرمایید. توضیح 
مدیریــت مســلمانان را مــن یــک اصطالح 
نژادپرســتانه می دانم. یعنی شــما می گویید که 
ما اداره ی امور مســلمانان را داشته باشیم؟ خب 
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اگر در جامعه، کلیمی داشــته باشــیم، چه کار 
می خواهید بکنید؟ شــما در جامعه غیرمسلمان 
زیاد دارید. بــرای آنها می خواهید یک طور دیگر 
رفتار بکنید؟ خب اینکه می شــود ترکیه! می شود 
نظام الییک! آن ها هم همیــن را می گویند. ما بر 
روی اصول جلو میرویم. اصولمان هم در آن مرام 

نامه هایمان کامال مشخص و شفاف است. 
به نظر شــما چه نســبتی میــان مدیریت 

جهادی و مدیریت اسالمی وجود دارد؟
خاســتگاه اصلی شــان یــک جاســت. این را 
کــه دیگر همــه ما بــه آن قائل هســتیم. اما من 
تفکیکــی کــه می کنــم می گویم کــه مدیریت 
اسالمی در عرصه ی نظر اســت یا به قول آقایان، 
ما تئوریکال بحــث می کنیم و مدیریت جهادی 
در عرصــه ی عمل اســت. یعنی چــه؟ مدیریت 
جهــادی، مدیریــت اســالمی در عرصه ی عمل 
است. آن چه را که در نظر به آن رسیده ایم و جمع 
بندی کرده ایــم را بخواهیم در جامعه اجرا کنیم؛ 
می گوییــم مدیریت جهــادی. مدیریت جهادی 
چه می گوید؟ شــما وقتی کــه وارد عرصه ی کار 
می شــوید باید بســم الله را بگویید. شب و روز 
کار بکنیــد. من این را برخاســته از همان دانش 
مدیریت اســالمی می دانم کــه در عرصه ی عمل 

وارد شده است. 
نســبت ما با دانش مدیریت غربی موجود 

چیست؟
شــما این خط باال را یک قســمت و این خط 
پایین را هم یک قسمت دیگر بگیرید. این پایین 
عرصه ی عمل اســت، این جا عرصه ی نظر است. 

شــما فرض کنید غرب یا همان آمریکا دراین جا 
در عرصه ی عمل است و ما یعنی ایران در عرصه 
ی نظــر. غرب چه کار می کند؟ در عرصه ی عمل 
کار می کنــد و تجربیاتــش را تدویــن می کند و 
تبدیل می شود به نظریه وتئوری هایی در حوزه ی 
مدیریت. حال، ما چه کار می کنیم؟ ما می رویم 
نظریات آنها را ترجمه می کنیم و می شود عرصه ی 
نظــر ما. حاال چــه اتفاقی می افتــد؟ می رویم و 
می خواهیم این ها را در عرصه ی عمل اجرا کنیم. 
اینجا جامعه ی اسالمی است. این جا قرار نیست 
هرچه راکه آن ها می گویند اجرا بشــود؛ ولی دارد 
می شــود. ما باید رفت و برگشــتی بین عرصه ی 
عمل و نظر داشته باشیم. عرصه ی نظرمان میشود 
آنچه که به عنوان روایات و آیات داریم و عرصه ی 
عملمان هم می شــود آنچه که عمل کرده ایم. ما 
بایــد تالش بکنیم یــاد بگیریم کــه آنچه که در 
عرصه ی عمل به آن میرســیم را تبدیل به نظریه 
بکنیم. دوســتان ما در دانشــکده یک بار احصاء 
کرده  بودند ) مربوط به هفت یا هشــت سال پیش 
اســت.(، می گفتند 300 کتاب مدیریت اسالمی 
در کشور شناسایی کرده ایم. هرکدام را ورق زدیم، 
دیدیم که عین هم هســتند یعنی روایت هایی را 
آورده و باتوجه به آن روایت گفته اصل یک،  اصل 

دو، این روایت می گوید... .
تولید مدیریت اسالمی چگونه  روش ما در 
باید باشــد؟ با توجه با این کــه در این زمینه 
رویکردهای مختلفی پیشــنهاد شده؛ به نظر 
شــما کدامیک با شــرایط ما در دانشگاه امام 

صادق علیه السالم تطابق بیشتری دارد؟
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 مــا باید تجربه مدیریتــی را در ظرف خودمان 
بریزیم. مــا امــام صادقی ها یــک ظرفیم. مثال 
شــما یک لیوان را در نظر بگیرید. این لیوان یک 
ظرف اســت؛ ولی داخل آن یــک محتوایی وجود 
دارد. مثال فرض کنید شــکر وجود دارد. داخل هر 
ظرفــی چیزی وجود دارد مثــال داخل یکی نمک 
است و داخل یکی فلفل است. ما ظرفمان شکر 
است. این شکر هم همان ســخنان گهربار ائمه 
علیهم الســالم اســت. تفقهی اســت که داریم، 
تفســیری اســت که می خوانیم. مطالب اسالمی 
و معارف اســالمی اســت که می خوانیم. شــما 
هرآن چه را که داخل این ظرف می ریزید باید رنگ 
و بوی این ظرف و محتویاتش را بگیرد. اگر چای 
یا آب در داخلش می ریزید باید شــیرین بشــود. 
تجربه های مدیریتی باید بیاید داخل این ظرف و 
مزه ی معارفــی بگیرد. این ها باید بیاید و به زبان 
روز گفته بشود. باید بیاید و در کنار تجربه گفته 

بشود. 
میــان دوگان اســتخراج نظــام مدیریت از 
اســالم) نــگاه کالن به خرد( و حل مســائل 
مدیریتی از نگاه اســالم) نگاه خرد به کالن( 
که هرکدام معتقدینی دارند کدام را پیشــنهاد 

بیین بفرمایید. می دهید؟ لطفا ت
من وارد یک سه گان میشوم. سوم یعنی ما باید 
برویم به سمت مدیریت اســالمی ای که مسائل 
را می خواهد با نــگاه کالن، نگاه بکند. وقتی که 
قائل بر عقالنیت جوهری هســتیم، قائل بر آنچه 
می فرمایند  علیهم الســالم  معصومیــن  ائمه  که 
هســتیم، یعنی بایــد در این زمین، بــازی کنیم. 

مسائل مان را باید در این زمین حل بکنیم. اینجا 
دیگر من قائل به این هستم که زمینه باید زمینه ی 
آن نگاه کلی و به قول شما زمینه اش نگاه کالن به 

خرد یا به قول مدیریتی ها "context" باشد. 
مهارت ها و توانمندی های الزم برای فردی 
کــه عالقمند به فعالیــت در فضای مدیریت 

اسالمی است؛ چیست؟
پژوهش گر شــدن با مدیر شــدن فرق می کند. 
پژوهش گر باید در آن نظام کلی حل شــود. یعنی 
فهم کرده-باشــد. ببینید دانســتن یک موضوع با 
فهمیدن آن فرق می کند. شــما اگــر پژوهش گر 
باید  حوزه ی مدیریت اســالمی بخواهید بشوید 
فهم بکنیــد. وقتی این هــا را می خوانید، به قول 
حضرت عالمه رحمــه الله علیه باید نیوش کنید 
و ببرید با پوســت و گوشت و اســتخوان تان این 
را ممــزوج بکنید. اگــر این اتفــاق بیفتد، حاال 
هرچیزی که به شــما عرضه بشود، هر مسئله ای 
که قرار اســت در خصوص آن اظهــار نظر کنید. 
قرار اســت که آن را تئوریزه بکنید و قرار است که 
برای آن مــدل طراحی بکنید، مدلتان رنگ و بوی 
اســالم را دارد. رنگ و بــوی آن عقالنیت جوهری 
را دارد. در عرصه ی عمل هــم به نظرم مهم ترین 
ویژگی ای که باید یک مدیر اســالمی یک کسی 
کــه می خواهــد در این مســیر مدیریــت کند، 
داشته باشد، پذیرش اســت. دوم استفاده از دانش 
و پژوهش این پژوهش گران اســت. در همه جای 
دنیا هم همین بوده است. یعنی رئیس جمهورها 
و مدیران غربی هرجا که دچار مشکل می شدند، 

سراغ پژوهشگرهای آن حوزه می فتند.
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فعالیت های پیشــنهادی شــما بــرای فرد 
عالقمند به حوزه مدیریت اسالمی در محیط 

دانشگاه امام صادق  علیه السالم چیست؟
مــن اعتقــاد دارم کســی کــه وارد ایــن حوزه 
می خواهد بشود؛ باید مبانی و معارف را بشناسد. 
حاال ایــن مبانی و معارف یک جا مثل مکتوبات 
شــهید مطهری و شهید بهشــتی و حضرت امام 
رحمــه الله علیــه و حضرت آقاســت که این ها 
جویده شــده دارند بــه ما می دهند. یک ســری 
معارف هــم مثل مباحث فقهــی و اصول فقهی 
است که باید خودمان هم برویم و واردش بشویم 
و اصول را یاد بگیریم. مبانی را یاد بگیریم. کسی 
که این ها را متوجه نشــود و وارد مدیریت اسالمی 
بشــود، به نظر من غیــر از ضــرر در آن حوزه ی 
پژوهش گری و آن چیزی که شــما ســوال کردید 
برای دانشجویان امام صادق علیه السالم، آورده ای 
ندارد. ما باید این ها را بفهمیم. نکته ی دوم این که 
باید با مســائل جامعه آشنا بشــویم. ببینید فهم 
مبانی و مفاهیم و معارف، گام اول و فهم مســئله 
و دانســتن این که مسئله اآلن چیســت، گام دوم 
اســت. این دوتا را اگر ما باهم داشته باشیم، مثل 
دو بــال می ماند. کمک می کند که بتوانیم رشــد 
بکنیم. به سمت مقصد و هدف حرکت بکنیم. 

فهم مســئله اگر نباشــد، کلی گو می شــویم. 
مسئله را اگر نفهمی، نمی توانی حلش بکنی ولو 
به این که مسلط بر مبانی معارف باشی. این دوتا 
درکنار هم معنا دارد. هرکدامش باشــد و آن یکی 

نباشد، مدیریت اسالمی، شکل نمی گیرد. 
9. برای تحقق مدیریت اسالمی در جامعه چه 

گام هایی را باید طی کرد؟ نقطه آغاز کجاست؟
فکــر می کنم کــه اگر یک مقــداری از توهم، 
تنبلی و این که فکر کنیم ائمه علیهم السالم همه 
چیز را برای ما آماده کرده اند و ما آن ها را اســتفاده 
بکنیم، باید خارج شویم. فرقی نمی کند! در طب 
اســالمی ای که آقایــان دارند بــرای کرونا تجویز 
به  ببینیــد. چیزهایی آدم می شــنود که  می کنند 
حیرت می آید. معصومین علیهم الســالم در یک 
زمان و مکانی بودند که با جغرافیای ما و شــرایط 
اقلیمی ما متفاوت بوده . آن هــا برای آن بیمار با 
آن وضعیتی که داشته است، یک چیزی را تجویز 
کرده اند. شــما این حق را ندارید که برای همه ی 

مردم تجویز بکنید.
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لطفا تعریف خود را از مدیریت اســالمی 
بیــان کنید و بفرمایید که آیا نگاه گرایشــی 
ید یا  به مدیریت اســالمی را صحیح می دان
خیر؟ در صورتی که پاســختان مثبت است؛ 
لطفــا با توجه بــه گرایش خــود موضوع را 

تشریح فرمایید.
مفهوم مدیریت اسالمی:

1. به مثابه دانش و یک رشــته علمی و یا یک 
مجموعه از نظریات؛ مجموعه از سه نوع نظریه 
است. سه راس نظریات و دانش های موجود که 

مثلث مدیریت اسالمی نامیده می شود.

دکتر علیرضا چیت سازیان
 آقای دکتر علیرضا چیت ســازیان، ورودی 79 رشته معارف اسالمی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق 
علیه السالم و دارای مدرک دکتری رشته مدیریت رفتار سازمان از دانشگاه فردوسی مشهد است سابقه تدریس 
از سال 1386، محقق مدیریت اسالمی از سال1389 و نویسنده کتاب نقطه های آغاز در مدیریت اسالمی همراه 
دکتر جوانعلی آذر از فعالیت های علمی آقای دکتر چیت ســازیان در ســال های حضور در دانشگاه است. در 

طی مصاحبه سواالتی از آقای دکتر چیت سازیان پرسیده شد. در ادامه به مشروح مصاحبه ایشان می پردازیم:

مدیریت اسالمی یک نرم افزار حکم رانی
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1.1. دانش های هستاری: نظریاتی که درباره 
چیستی، شــناخت و تعریف از عالم هستی و 
وجود که هدفشــان شناخت عالم است درحوزه 

دانش مدیریت
1.2. دانش های هنجاری: بایدها ونباید های 

کلی)اخالقیات(
1.3. باید هــا ونباید هــای معنوی)کارکردن 
متناســب با مکان و زمان( که به حکمت های 

هنری هام شناخته می شوند.
2. به مثابه یک کنش انسانی؛ دانش مدیریت، 
مجموعــه ای از نظریه ها،گزاره هــای علمی و 
دانش هایی اســت که ما را بــه تدبیر بهتر امور 
رهنمون می کند. اردوگاهی از مجموعه از دانش 
ها که برای تدبیر بهتر آن حوزه استفاده می شود. 
دانش مدیریت اسالمی: دانش مدیریت اسالمی 
در واقع باید در هر سه عرصه مبنا، منبع شناخت 
و هم روش شناخت اســالمی باشد. نهایتا می 
توان گفــت بــه مجموعۀ دانش های اســالمی 
تولیدشــده در ســایر رشــته ها به اضافۀ دانش 
مدیریت، مدیریت اســالمی در عرصۀ فرهنگی 
گفته می شود. به نگاه دیگر مدیریت اسالمی به 
معنــای عمل مدیران همان هنر و بعد اجرایی و 

عمل مدیر است که باید اسالمی باشد.
آیــا میان مدیریــت اســالمی و مدیریت 
ــی قائل هســتید؟ لطفا  مســلمانان تفاوت

توضیح فرمایید.
مدیریت اسالمی آن چیزی است که در عرصۀ 
نظر اتفــاق می افتد  و هدفش 100% انجام دادن 
است اما مدیران مســلمان همۀ کنش هعایشان 

منطق بــر مبانی اســالمی نیســت. مدیریت 
مسلمانان یعنی پیادهد کردن اسالم در چارچوب 
مکان و زمان. پس آنچه که در مدیریت اسالمی 
به اجرا در میاوریم همان مدیریت مســلمانان 
اســت. مدیریت مســلمانان همــان مدیریت 
اســالمی در یک مــکان و زمان خاص توســط 
انســان های خاصی اســت که از حیث نظری 
کامل نیستند. برای رسیدن به مدیریت اسالمی 

مطلوب دو کار الزم است:
1. استخراج مدیریت از مبانی

2. نگاه به تجربه و عمل مدیران اسالمی
در واقع مدیریت اســالمی حالــت مطلوب 
و  دیــدگاه  مســلمانان  مدیریــت  و  اســت 
واقعیت های فهم مســلمانان از اسالم که پیاده 
ســازی شده است و به اقتضای شــرایط و زمانه 
و پذیرش جامعه می باشد. مدیریت مسلمانان 
هیچ گاه مطلوب و صد درصدی نیســت. برای 
تحقق مدیریت اســالمی باید جامعه بپذیرد که 
حاکمانی باید مدیریــت بکنند و این مدیریت 
آن ها در طول زمان به مدیریت اســالمی نزدیک 
می شود. پس هم مردم باید پذیرش داشته باشند 
و هم حکومت باید هدفش را تشکیل حکومت 
اســالمی قرار دهد. از تعامــل بین عموم مردم و 
مدیران، مفهوم مدیریت اسالمی شکل گرفته و 

پیشرفت میکند.
به نظر شــما چه نســبتی میان مدیریت 

جهادی و مدیریت اسالمی وجود دارد؟
مدیریت جهادی گفتمانی است که مدیریت 
اســالمی را برای مخاطب ملمــوس تر میکند. 
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چون کشــور ما تجربــه موفقی در زمــان دفاع 
مقــدس در اجرای بســیار نزدیک بــه مدیریت 
مطلوب اســالمی داشته اســت. طرح مدیریت 
جهادی این اســت که ما بــه یک مدل مطلوبی 
که اتفاق افتاده و از ســایر حوزه ها به مدیریت 
اســالمی نزدیک تر بوده برساند. نزدیک ترین و 
مطلــوب ترین حالتی بوده که ما در عرصه های 
مختلف مدیریت اســالمی را به طور ملموس 
تجربه کــرده ایــم. مدیریت جهــادی یکی از 
مصادیق موفق پیاده ســازی مدیریت اســالمی 

است.
نســبت ما با دانش مدیریت غربی موجود 

چیست؟
مدیران غربی می خواهند دانش خود را جهانی 
معرفــی کنند در حالیکه مثــال تیلور در کتاب 
اصــول مدیریــت علمی، تک تک گــزاره های 
اخالق پروتســتانی را تبلیغ و ترویج می کند در 
حالیکــه نام این کتاب را مبانی مدیریت علمی 
گذاشته است تا جهان شــمول بودن نظریه خود 
را بفهماند. پس ما نیز باید از یک نقطه به بعد 
به جای مدیریت اسالمی به تعبیر شهید صدر، 
)اقتصادنــا( می گوید ما هم بگویــم ادارتنا. ما 
باید به یک گفتمانی برســیم که گفتمان غالب 
مدیریت باشــد و زمانی اینهــا محقق میگردد 
که کارآمدی نظریات خود را نســبت به نظریات 
غربی مشــخص کنیم. یعنــی در عرصه اجرا، 
نظریه مدیریتی مــا از نظریات غربی عملکرد 
بهتری داشته باشد. ما در هر جایی که غربی ها 
در علمشــان از عقل ناب که فارغ از مالک های 

ارزشی که مورد پسند ما نیست و یا عقل مبتنی 
بر ارزش های الهی استفاده کردند ما میتوانیم از 
این دانش استفاده کنیم. هر وقت غربی ها آورده 
شــان و دانششان ناشــی از یک تجربه خالص 
یا ناشــی از یک عقل خالص بشــری بود قابل 

استفاده است.
روش ما در تولید مدیریت اسالمی چگونه 
باید باشــد؟ با توجه با این که در این زمینه 
رویکردهای مختلفی پیشنهاد شده؛ به نظر 
شما کدامیک با شــرایط ما در دانشگاه امام 

صادق علیه السالم تطابق بیشتری دارد؟
از آنجا که مدیریت اســالمی دارای سه مبنای 

تئوری می باشد: ) مورد سوم تشریح نشد(
1. برخی تئوری ها از جنس شناختی اند پس 

باید از قران ، حدیث و فلسفه استفاده کرد.
2.  برخی تئوری هــا از جنس هنجارند و ما 

باید از اخالق و سیره و فقه استفاده کنیم.
بهتریــن جایی کــه می توانیم هنــر و دانش 
مدیریت را استخراج کنیم سیره است که محل 

تقابل و تزاحم ارزشهاست.
میان دوگان اســتخراج نظــام مدیریت از 
اســالم) نگاه کالن به خرد( و حل مســائل 
مدیریتی از نگاه اســالم) نگاه خرد به کالن( 
که هرکدام معتقدینی دارند کدام را پیشنهاد 

بیین بفرمایید. می دهید؟ لطفا ت
یعنی  اصطالح غنی سازی مدیریت اسالمی 
در طول زمــان چون ما از یک درجــه 1، 2 یا 3 
درصدی مدیریت اســالمی شــروع کــرده و به 
مدیریت 100 درصدی اسالمی که در زمان ظهور 
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اتفاق می افتــد پیش میرویــم. جامعه باید به 
ســمت این حرکت کند که به یک سری اصول 
ایمــان آورده و عمل صالــح را انجام دهد و این 
عمل صالح همان اجرای حق و همان مدیریت 
اسالمی است. رسیدن به مدیریت اسالمی یک 
نوعی تمرین است که ما اصول حق را بپذیریم. 
در عرصه اجرا آن را پیاده کنیم. از این عرصه اجرا 
و عملیات فهم پیدا کنیم و به مرحله بعد برویم. 
در واقع مدیریت اسالمی یک رفت و برگشت از 
کل به جزء اســت و یک فهم اصول و بعد پیاده 
سازی در اجرا و برعکس آن پیاده سازی و اجرا و 
رسیدن به اصول است. لذا در مدیریت اسالمی، 
ما اصــول را می فهمیم و آن را پیــاده می کنیم و 
بعد از پیاده ســازی و اجرا دوباره به دنبال اصول 
می رویم.یعنی یک رابطه رفت و برگشــت بین 
اصول و پیاده ســازی است. و این چرخه تا غنی 
سازی مدیریت اسالمی ادامه دارد. و شرط بوجود 
آمدن آن حســن فاعلی اســت که به معنای این 
اســت که هم صاحبان امر و متولیان مدیریت، 
این امر را انجام دهند و هم مردم پذیرش امر حق 

را داشته باشند.
مهارت ها و توانمندی های الزم برای فردی 
که عالقمند بــه فعالیت در فضای مدیریت 

اسالمی است؛ چیست؟
ســه دســته کلی توانمندی هــا و دانش های 

مدیریت نیاز:
1( منابع اســالمی و اینکه به درستی بتوانیم 
از جملــه قران و حدیث رابطه برقرار کرده و فهم 

کنیم.

2( مجموعه ای از دانــش ها و مهارت هایی 
که دانشجو بتواند به وســیله آن با عرصه اجرا و 
عملیات ارتباط برقرار کند. یعنی مشکالت را به 

یک مسئله علمی تبدیل و  آن را حل کند.
3( بتواند به زبان جامعــه علمی خود ارتباط 
برقــرار کند. یعنــی بروز تریــن صحبت ها  و  
علومی که در رشته خود هست را بداند و بفهمد 

و بتواند با آن در جامعه ارتباط برقرار کند.
فعالیت های پیشــنهادی شــما برای فرد 
عالقمند به حوزه مدیریت اسالمی در محیط 

دانشگاه امام صادق  علیه السالم چیست؟
در حوزه تفسیر، سیره، علوم حدیث ، ادبیات 
عرب، دانــش اخالق، فقه و اصول و فلســفه و 
کالم باید بتواند یک مبنای مناســبی را بدست 
آورد. درسهای پایه مدیریت را باید از یک کتاب 
اصلی و پایه بخواند. باید از سال سوم به بعد با 

محیط بیرون ارتباط برقرار کند.
برای تحقق مدیریت اســالمی در جامعه 
چــه گام هایی را باید طی کــرد؟ نقطه آغاز 

کجاست؟
مدیریت اسالمی مانند یک نرم افزار حکمرانی 
است که جمهوری اســالمی نقطه آغاز آن بوده 
است  و هر چقدر مدیران و امرای کشور، از دنیا 
و حب آن جدا باشــند و به دنبال تحقق اســالم 
برونــد و نیز مردم بعنوان موجودیت فعال امور را 
در دســت بگیرند یعنی در واقع همان مدیریت 
جهادی آقا پیش رود و کارها به مردم واگذار شود 

ما به سمت مدیریت اسالمی میرویم.
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لطفا تعریف خود را از مدیریت اسالمی بیان 
کنید و بفرمایید که آیا نگاه گرایشی به مدیریت 
ید یا خیر؟ در صورتی  اسالمی را صحیح می دان
که پاســختان مثبت اســت؛ لطفا با توجه به 

گرایش خود موضوع را تشریح فرمایید.
 در تعریــف مدیریت اســالمی اول باید به نظر 
من بحث مدیریت را روشن بکنیم، و بعد بگوییم 
مدیریــت اســالمی چی هســت! از یــک منظر، 
مدیریت اســالمی یعنی عمل مدیریت بر مبنای 
اســالم، یعنی اگر ما مدیریت را ناظر به عمل فرد 

دکتر وحید یاوری
 دکتر وحید یاوری دارای مدرک دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش تطبیق و توسعه از دانشگاه عالمه طباطبایی 
رحمه اهلل علیه  و مدرک کارشناسی ارشد رشته معارف اسالمی و مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق علیه السالم  
هستند. توانمندسازی کارکنان، مدیریت اســتراتژیک، ارزیابی عملکرد مدیران،  رویکرد و روش های بهبود و تعالی 
سازمانی: تولید و تفکر ناب، مهندسی مجدد فرایندها و فرایند محوری، مدیریت تغییر، آینده پژوهی و چشم انداز، 
رهبری ســازمانی و اجتماعی و اخالق اداری مجموعه حوزه های مطالعاتی و پژوهشــی آقای دکتر یاوری را تشکیل 

می دهند. در طی مصاحبه سواالتی از آقای دکتر یاوری پرسیده شد. در ادامه به مشروح مصاحبه ایشان می پردازیم:

مکتب تلفیق
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مدیر بدانیم، یعنی فردی که در رأس یک ســازمان 
قرار می گیرد و قرار اســت آن ســازمان را اداره کند، 
این فرد اگر در اداره کردن ســازمان بر اساس مبانی 
و معــارف اســالمی کار کند، این یــک تعریف 
از مدیریت اســالمی اســت. اما اگــر مدیریت را 
یک بدنه دانشــی در نظر بگیریــم، که حوزه های 
مختلفی دارد، مثل همین گرایش هایی که شــما 
اشــاره کردید؛ مدیریــت دولتی در واقــع آن بدنه 
دانشی از رشته مدیریت اســت که به اداره جامعه 
و نظام اداری جامعه در سطح کالن می پردازد. یک 
گرایش دیگری از مدیریت، گرایش کســب و کار 
و تجارت اســت. یعنی یک حوزه موضوعی و یک 
بدنه دانشــی از مدیریت است. یک گرایش دیگر 
مباحــث نظام مالی، بانکــداری، نهادهای مالی، 
پول و ارز و... این ها هر کدام حوزه های مطالعاتی 
از مدیریت هســتند. پس اگر مدیریت را به مثابه 
 body of یک بدنــه علمی در نظــر بگیریم،یک
knowledge یک رشــته مطالعاتی و در واقع یک 
حوزه علمی در نظر بگیریــم؛ زیرمجموعه هایی 
دارد که همین گرایش های شناخته شــده مدیریت 

هستند.
آیــا میــان مدیریــت اســالمی و مدیریت 
مسلمانان تفاوتی قائل هستید؟ لطفا توضیح 

فرمایید.
 بله، خب ببینید  از منظرهای مختلفی می توان 
به این سوال جواب داد. حاال یک منظرش این است 
که مدیریت مسلمان را می شود آن وضع موجود در 
نظر گرفت و مدیریت اسالمی را آن وضع مطلوب 
در نظر گرفت. و طبیعتًا ما همیشه از لحاظ نظری 

دنبال این هســتیم کــه وضع موجــود را به وضع 
مطلوب برســانیم. پس مدیریت مسلمانان که ما 
همیشه با آن مواجه هستیم، یعنی از صدر اسالم با 
مدیریت مسلمانان مواجه هستیم تا امروز، اینکه 
چند درجه فاصله دارد با اصل اســالم و اسالم ناب 
به همان میزان می تواند با مدیریت اسالمی فاصله 
داشته باشــد. به درجاتی که به مدیریت اســالمی 
نزدیک می شــود و در اســالم ناب این دو مفهوم به 
همدیگر خیلی نزدیک می شــوند. پس می توانیم 
بگوییم مدیریت مسلمانان اگر به حالت مطلوب 
و ایده آل خودش برســد می شود تقریبا با مدیریت 

اسالمی به نوعی یکی  شود. 
بــه نظر شــما چه نســبتی میــان مدیریت 

جهادی و مدیریت اسالمی وجود دارد؟
ببینیــد تفکیک مدیریت جهــادی از مدیریت 
اســالمی یک مقدار مشکل است. البته بعضی ها 
ســعی کرده اند که ایــن کار را انجــام دهند، مثال 
آقای دکتر حسین اصلی پور تقریبا به این قائل اند 
که مدیریت جهــادی یک شــعبه ای از مدیریت 
اســالمی اســت. و اگر بگوییم مدیریت اسالمی 
تئــوری اســت؛ مدیریت جهادی عملیاتی شــده 
تئوری مدیریت اسالمی است. یعنی اگر مدیریت 
اســالمی را به مثابه یک مکتب و یک کالن نظریه 
بدانیم، اگر این بخواهد در عرصه عمل پیاده شود 
مدل پیاده ســازی و عملیاتی اش مدیریت جهادی 
می شــود. کما این که نمی شــود گفت این حرف 
درســت نیســت، و تا حد زیادی می شــود گفت 
این حرف درست اســت، ولی من فکر می کنم که 
شاید نشــود واقعا تفکیکی بین مدیریت جهادی 
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و مدیریت اسالمی کرد و مدیریت اسالمی اگر به 
نحو اتم و اکمل خودش پیاده شود همان مدیریت 

جهادی است.
نســبت ما با دانش مدیریــت غربی موجود 

چیست؟
ببیند من این جا باید یک یادی بکنم و یک ذکر 
خیــری از حضرت آیت الله مهــدوی کنی رحمه 
الله علیه که از بنیان گذاران اصلی دانشــگاه امام 
صادق علیه الســالم بودند و ما همــه وام دار زمینه 
پربرکتی که ایشان درســت کردند هستیم. ایشان 
معتقــد بودند که مــا دانش غربــی را باید حتما 
بخوانیم، مورد مطالعــه قرار دهیم مورد توجه قرار 
دهیم و خوب و دقیق هم بخوانیم و از آن اســتفاده 
هــم بکنیم. برخالف بعضی که با نگاه به نظر من 
افراطی معتقد بودند و هستند که دانش غربی به درد 
نمی خورد و این ها همه اش نجس است و باید دور 
بریزیم و... چون کفار مطرح کردند نمی تواند برای 
ما مفید و موثر باشــد و ما را به انحراف می رساند! 
ایشان معتقد بودند که دانش غربی را باید مطالعه 
کرد، ولی نکته اش این است که ایشون اعتقادشان 
بر این بود که باید عالمانه مطالعه کرد دانش غربی 
را، نه این که هر چیزی که در دانش غربی وجود دارد 
را ما درست تلقی بکنیم و بخوانیم و همه را هم به 
کار بگیریم! نه، ایشــان می گفتند که علم را باید 
خوانــد و مطالعه کرد و با زبان علــم باید با خود 
اندیشمندان غربی هم صحبت کرد، گفتگو کرد، 
اگر هم ما می خواهیم تولید علمی داشــته باشیم 
مبتنی بر معارف اســالمی مان باید با همین زبان 
بتوانیم علم را مطرح بکنیم و با اندیشمندان غربی 

هم صحبــت بکنیم تا مطالب حــق خودمان جا 
بیفتد. برای این یک نکته اصلی و مهم اینکه نگاه 
ما به دانش غربی این نیست که یک سری سلسله 
گفته های کفار است و نجس است و باید همه اش 

را دور بریزیم، نه، این طور نیست! 
روش ما در تولید مدیریت اســالمی چگونه 
باید باشــد؟ با توجــه با این کــه در این زمینه 
رویکردهای مختلفی پیشــنهاد شده؛ به نظر 
شــما کدامیک با شــرایط ما در دانشگاه امام 

صادق علیه السالم تطابق بیشتری دارد؟
در مورد رویکرد هــا و روش ها در مورد مدیریت 
اســالمی بحث های زیادی شده اســت و من هم 
نمی خواهــم همه این هــا را این جــا بگویم. ولی 
همیــن صرفا اشــاره می کنم، دوســتان می توانند 
مثــال رویکردهای  خودشــان مراجعه کنند کــه 
تاییدی، تهذیبی، تأسیسی مطرح است یا از جهتی 
روش های مختلفی مطرح است که در آن ها گاهی 
رویکردهایی را به منابع شــناخت وصل می کنند 
که مثال رویکــرد قرآنی، رویکــرد روایی، رویکرد 
سیره ای و رویکرد فلسفی، عقلی، فقهی این ها به 
عنوان رویکردهای متعدد مطرح می شود. و ممکن 
اســت انواع مختلفی از ایــن رویکردها و روش ها 
در مدیریت اســالمی مطرح بشــود. به نظر من از 
بین رویکردهای موجود ایــن رویکرد یا این روش 
شناسی -اگر بتوانیم اســم آن را روش شناسی هم 
بگذاریم- بهتر می تواند راهنمای عمل ما باشــد. 
این رویکرد هم در واقع چهار عنصر محوری دارد. 
چهار سطح دارد؛ سطح فلســفه، سطح مکتب، 
ســطح نظام و علم. سطح فلســفه در واقع همان 
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مبانی انسان شناســی و هستی شناســی است. و 
ما مبتنی بر اســالم می توانیم فلســفه را استخراج 
بکنیم که مثال برای شــکل گیری اقتصاد اسالمی، 
فلسفه اسالمی چیست؟ یا برای مدیریت اسالمی 
فلسفه مدیریت اســالمی، فلسفه حقوق اسالمی 
و... پس در سطح فلسفه ما باید برویم سراغ منابع 
اسالمی و فلســفه یک علم را استخراج بکنیم یا 
مبانی فلسفی اش را اســتخراج بکنیم. یک سطح 
مکتب داریم. مکتب در واقع متاخذ از جهان بینی 
و آن بایدها و نبایدها است. یعنی فلسفه در حوزه 
هســت ها و نیســت ها اســت و مکتب در حوزه 
بایدها و نبایدها است. باید و نبایدهایی که حاکم 
بر نظام اســت و حاکم بر علم اســت. از ســطح 
فلســفه وقتی یک ســطح می آید پایین تر مکتب 
شــکل می گیرد پــس مکتب را هم مــا می توانیم 
مبتنی بر معارف اسالمی اســتخراج بکنیم.  بعد 
با توجــه به این فلســفه و مکتب، مــا می توانیم 
نظام سازی بکنیم. مثال در اقتصاد مبتنی بر فلسفه 
اقتصادی اسالم و مبتنی بر مکتب اقتصادی اسالم 
که طبیعتا در فلسفه گزاره هایی از هست و نیست 
اســت؛ در مکتب گزاره های هنجــاری از جنس 
باید و نباید اســت مبتنی بر این دو نظام اقتصادی 
شــکل می گیرد. نظام را باید طراحی کرد. فلسفه 
و مکتب کار فضــالی حوزه اســت، کار علما و 
اسالم شناسانی است که از مبانی اسالم و از منابع 
اسالمی اســتخراج بکنند. اما آن نظام سازی کاری 
است که علما حوزه و دانشــگاه باید در تعامل با 
هم انجام دهند. چون نظام ســازی یعنی به عمل 
در آوردن آن فلســفه و مکتب و زمینه ســازی برای 

پیاده سازی آن.
میان دوگان استخراج نظام مدیریت از اسالم) 
نگاه کالن به خرد( و حل مســائل مدیریتی از 
نگاه اســالم) نگاه خرد بــه کالن( که هرکدام 
معتقدینی دارند کدام را پیشــنهاد می دهید؟ 

بیین بفرمایید. لطفا ت
اگر ما بگوییم صرفا برویم ســراغ اسالم و منابع 
اسالمی مثال ســراغ روایات و سراغ قرآن و از این ها 
نظام مدیریت اســتخراج بکنیم. خوب چون نگاه 
به مسائل واقعی جامعه و مقتضیات زمان و مکان 
نداشــته ایم ناقص اســت. و یک سری حرف های 
کلی را احتماال خواهیم زد. هم چنان که کســانی 
این حرف ها را زده اند، و  خیلی به دردمان نخواهد 
خــورد. از آن طرف هم اگر بخواهیم بگوییم صرفا 
برویم ســراغ مسائل در سطح خرد و این مسائل را 
حل بکنیم مبتنی بر نگاه اســالم حاال این جا این 
ســوال پیش میاید که این نگاه اسالمی چیست؟ 
این نگاه اســالمی به صرف اینکه ما مســلمانیم 
وجود دارد؟ پس من فکر می کنم که اندیشــه ناب 
اســالمی نیاز است. نگاه به مسائل و واقعیت های 
جامعه هم نیاز است. و این ها در یک تعامل و یک 
رفت و برگشــت باهم می توانند به تولید مدیریت 

اسالمی منجر بشوند.
مهارت هــا و توانمندی های الزم برای فردی 
که عالقمنــد به فعالیت در فضــای مدیریت 

اسالمی است؛ چیست؟
چــون داریــم از مدیریــت اســالمی صحبت 
می کنیــم طبیعتــا مهارت هــا و توانمندی ها هم 
بیشــتر ســبقه علمی و نظری پیدا می کنند. البته 
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آن نگاه به مســائل جامعه را هم کــه عرض کردم 
می تواند یک بعد مهارتی به خودش بگیرد. یعنی 
ارتباط بــا واقعیت های جامعه، تعامــل با مردم و 
سازمان ها... حاال اگر بشود روی این اسم مهارت 
بگذارید. بنابراین در کنج اتاق یا حجره نشستن و 
مطالعه کردن از درونش مدیریت اسالمی به دست 
نمی آید! آدم باید فعال باشــد، برود تعامل داشــته 
باشد، جامعه را ببیند و ارتباطات داشته باشد. این 
اهل ارتبــاط بودن، فعال بودن، در عرصه ها حضور 

داشتن. این ها هم قطعا نیاز است.
فعالیت های پیشــنهادی شــما بــرای فرد 
عالقمند به حوزه مدیریت اسالمی در محیط 

دانشگاه امام صادق  علیه السالم چیست؟
همان طور که گفتم دو رکن اصلی برای مدیریت 
اســالمی یک از آن ها اســالمی شناســی اســت 
یکــی هم همان مدیریت اســت. یعنی هم دانش 
مدیریت هم شــناخت عرصه عمــل مدیریت یا 
آشــنایی با مسائل واقعی مدیریت. آن مسئله ها را 
ما باید بشناســیم. من یکی از دغدغه های خودم، 
یکی از مســئله هایی که سعی کرده ام به آن اهتمام 
داشته باشم این بوده است که دانشجوها را به بازدید 
ببرم. از فضای دانشــگاه یک مقدار خارج شویم. 
برویم یک سازمانی را ببینیم با مدیرانش صحبت 
کنیم با مســئله هایش مواجه شویم. و واقعیت آن 
ســازمان را لمس بکنیم. یعنی ما یک مقداری از 
دانشــگاه باید بیرون بزنیم. یادم اســت آقای دکتر 
گودرزی یک صحبتی ســر کالس-های مدیریت 
صنعتی آن موقع داشــت که می گفــت مدیریت 
صنعتی یک دســتش باید گچی باشد یک دستش 

روغنی!
برای تحقق مدیریت اســالمی در جامعه چه 
گام هایی را باید طی کرد؟ نقطه آغاز کجاست؟
ببینیــد مردم مطالبه مدیریت اســالمی را از ما 
دارند، مردم به اســالم معتقداند و دل بســته اسالم 
هســتند. این را مکّرر هم حضرت امام رحمه الله 
علیه می فرمودند هــم مقام معظم رهبری مد ظله 
العالی می گوینــد که مردم ما مــردم خوبی اند و 
معتقد به اسالم اند. نکته این جا است که مسئولین 
باید به اســالم عمل بکنند و اسالم را سرلوحه کار 
خودشــان قرار دهند! یعنی اگر مــا بخواهیم یک 
نظام جامعه را مبتنی بر اسالم اداره بکنیم مردم که 
با این موافق اند مردم اتفاقا مطالبه شان از مسئولین 
این است که شــما این کار را انجام دهید. به نظر 
من مسئولین باید نقطه آغاز باشند. این نظر مقام 

معظم رهبری مد ظله العالی نیز می باشد.
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+ معرفی کتاب
پرداختن به مســئله مطالعه دانشجویان، همواره یکی از اصلی ترین اهداف نشریه ایستگاه مدیریت بوده 
اســت. به دنبال این اهداف و با ســعی هیات تحریریه نشــریه، بخش معرفی کتاب به توصیف کتاب های 
جذاب مدیریتی می پردازد که دانشــجویان فارغ از فضای کالس و مطالعات درسی برای رشد علمی خود به 

آن نیازمندند.
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پنچمین فرمان
چگونگی رسیدن به سازمانی یادگیرنده

علی پوستینی

چگونه سازمان خود 
را بــه محیطی تبدیل 
کنیــم کــه قابلیــت 
یادگیری  و  فراگیــری 

داشته باشد؟ 
چگونگی رســیدن 
به سازمانی یادگیرنده؛ 
به طوری که اعضا در هر جایگاهی قرار دارند بهترین 
عملکرد را داشته باشند؟ این کتاب برای افرادی است 
کــه می خواهند یاد بگیرند و بیاموزند. مخصوصا آن 
دسته که به کار گروهی و جمعی عالقه مند هستند. 
پیترســنگه در کتاب پنجمین فرمان بــه مدیران می 
آموزد که چگونه مهمترین کار را، در بهترین زمان و به 
بهترین شکل انجام دهند. او توضیح می دهد که ایده 
ها و چارچوب های مدیران در سازمان، به چه صورت 
عملیاتی شــوند.  نویســنده در این کتاب به بررسی 
مفهوم تفکر سیستمی در مدیریت سازمان می پردازد. 
وی معتقد اســت تفکر سیستیمی، نظمی است که 
سایر قواعد را یکپارچه می سازد و آنها را در ساختاری 
هماهنگ از مبانی نظری و عملی ترکیب می سازد. این 
کتاب پنج فرمان مهم را شامل می شود که پایه موفقیت 
آینده ســازمان ها محسوب می شــوند.  وی عالوه بر 
بیان اصول تفکر سیستمی، پیوندهای عمیقی را میان 
روابط و رفتار سازمانی، چگونگی ارتباط آنها با نگرش 
سیستمی و ساخت یک سازمان یادگیرنده بر اساس این 

مبانی را ذکر می کند. به عنوان مثال در این کتاب به بررسی 
مدل های ذهنی، اصول یادگیری کارجمعی و ارزش های 
سازمان)مانند آرمان مشــترک،روح آزادی در سازمان و ...( 
اشاره شده. به اعتقاد پیتر سنگه، تمرکز بر قابلیت های 
شــخصی، مدل های ذهنی، آرمان مشــترک، یادگیری 
جمعی و نگرش سیستمی جز مبانی و اصول سازمان های 
یادگیرنده هســتند.  همچنین او در سبکی روان و کامال 
جذاب از اخالقیات پشت پرده و اصول اخالقی سازمان 
یادگیرنده پرده بر می دارد. مدیرانی که کســب و کارشان 
به فلج یادگیری مبتال شــده و دوباره مرتکب اشتباهات 
یکسان می شدند، کتاب پنچمین فرمان را منبع الهام خود 
می دانند.  از این رو مطالعه این کتاب به تمامی مدیران، 
کارشناسان، اساتید، دانشــجویان و عالقه مندان علوم 

مدیریت )درتمامی گرایش ها( توصیه می شود.




