سازمانهای دینی و تبیین آنها با مدل سه شاخگی میرزایی اهرنجانی
*سمنان

 دانشگاه، رفتار سازمانی- مدیریت دولتی، دانشجوی دکتری،سیدنوید رسولی
چکیده

در جامعه ی ایرانی که فرهنگی غنی دارد و این فرهنگ نیمی از عمر خود را در تعامل با فرهنگ اسالمی بوده است
 در این پژوهش تالش.باید سبک مدیریتی و سازمان های موجود در جامعه را متناسب با فرهنگ و ارزشهای جامعه تعریف کرد
 همچنین از مدل سه شاخگی.بر تعریف دقیق سازمانهای دینی و همچنین نگریستن به آن از دیدگاههای متفاوت بوده است
میرزایی اهرنجانی که از مدلهای بسیار کارآمد برای بررسی تئوریهای مدیریتی میباشد نیز استفاده شده و سازمانهای دینی
.وتفکر مربوط به آنها نیز بر مبنای این مدل بررسی شده است
 الگوی سه شاخگی، مدیریت دینی، سازمان دینی:کلیدواژه

Religious Organizations and Their Explanation with the Three-Branched
Model of Mirzai Ahranjani
Seyed Navid Rasouli ،PhD student ،Public administration ،Semnan university *
Abstract
In the Iranian society, which has a rich culture and this half-century's culture has been
interacting with Islamic culture, must define the style of management and organizations existing in society in accordance with the culture and values of society. In this research, efforts
have been made to accurately define religious organizations and to look at them from different
perspectives. Also, the three-part model of Mirzai Ahrranian, which is one of the most effective models for reviewing management theories, has also been used and their religious organizations and their respective thinkers have also been studied based on this model.
Keywords: Religious organization, religious management, three-branch model(pattern)
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املنظمات الدينية وتفسريها مع النموذج الثالثي املتفرع من منظور مريزايي أهرجناين
*

 جامعة مسنان، السلوك التنظیمي-  اإلدارة احلكومیة، طالب دكتوراه،سیدنوید رسويل
ملخص

 جيب أن حتدد أسلوب اإلدارة واملنظمات، الذي یتمتع بثقافة غنیة وتفاعلت ثقافة نصف هذا القرن مع الثقافة اإلسالمیة،يف اجملتمع اإلیراين
 مت، بذلت جهود لتحدید املنظمات الدینیة بدقة والنظر إلیها من وجهات نظر خمتلفة، يف هذا البحث.املوجودة يف اجملتمع وف ًقا لثقافة اجملتمع وقیمه
 كما متت دراسة منظماهتم، والذي یعد أحد أكثر النماذج فاعلیة ملراجعة نظرايت اإلدارة،أیضا استخدام منوذج مریزایي اهرجنانی املكون من ثالثة أجزاء
ً
.الدینیة ومف ّكریهم على أساس هذا النموذج

) منوذج ثالثي الفروع (منط، إدارة دينية، تنظيم ديين:الكلمات املفتاحية

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ОБЪЯСНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТРЕХОТРАСЛЕВАЯ МОДЕЛЬ МИРЗАЯ АХРАНДЖАНИ
Сайид Навид Расули ،Докторант ،Государственное управление-Организационное поведение ،Университет Симнан*
Аннотация
В иранском обществе, которое имеет богатую культуру, и оно половина из своей жизни
связывает с исламской культурой должен метод руководства и существующие органы
объяснить в соответствии с культурой и ценностями общества. В этом исследовании
постарались точно определить религиозные организации, а также взглянуть на них с
разных точек зрения. Кроме того, была использована трехотраслевая модель Мирзая
Ахранджани, которая является одной из наиболее эффективных моделей для изучения
теорий управления, и их религиозные организации и соответствующие мыслей также
были изучены на основе этой модели.
Ключевое слово: Религиозная организация, религиозное управление, трехотраслевая модель
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مقدمه و مبانی نظری
تعریف سازمان دینی:
د ر سازمان دینی تفکر دینی و خداباورانه در دل افراد و رفتارهای آنها جریان دارد .اینکه صرفا سبک خاصی با نام
مدیریت و رفتار دینی داشته باشیم معنا ندارد .بلکه وقتی معنویات در سازمان مهم و پررنگ باشد خود بخود چنین نتیجه ای
حاصل میگردد .یعنی سازمانی داریم که جدای از جسم عادی سازمان روحیاتی دینی در آن جریان دارد .ممکن است برونداد
سازمان هیچ ارتباطی به مسایل دینی نداشته باشد .دینی بودن سازمان میتواند محسوس و نامحسوس باشد(جوششی یا
کوششی) .معنویت در سازمان تاثیرات مثبتی از جنس ارتقای عملکرد کارکنان و همچنین بهبود تعهد سازمانی دارد(عبدالصالح
و همکاران .)2018 ،
اهداف سازمان دینی:
خط مشی سازمان در چهارچوب تفکر دینی قرار میگیرد و این مسأله به عدالت رفتاری سازمان افزوده ولی
ممکن است از انعطاف آن بکاهد(مقیمی .) 1395 ،یعنی سازمان در قید خط مشی و شعارهای خود گیر میکند .خط مشی
متناسب با دین یعنی به چهار رویکرد تصمیم گیری غربی یک رویکرد جدید اضافه شود:
اصالت سودمندی(استوارت میل -جرمی بنتهام)  +اصالت فرد  +رویکرد اخالق،حقوق  +رویکرد عدالت  +رویکرد
دینی
تاثیر دغدغه های مذهبی بر اهداف سازمان و پررنگ شدن اخالق موجب تغییر مسیر سازمان نسبت به سازمانهای
غیر دینی میشود .اساسا نحوه پاسخگویی سازمان دستخوش تغییر میشود .ساختار قدرت در سازمانهای دینیبه شکل غلبه ی
قدرت هنجاری تکلیفی (اتزیویی) میباشد .الگوی تفکر استراتژیک مینتزبرگ و استرند و المبل مکاتب زیر را مطرح مینماید:
• مکتب طراحی
•

مکتب برنامه ریزی

•

مکتب موضع یابی

•

مکتب کارآفرینانه(شومپیتر)

•

مکتب شناختی

•

مکتب قدرت

•

مکتب فرهنگی

•

مکتب محیطی

•

مکتب پیکره بندی

در میان این مکاتب به نظر میرسد که مکاتب کارآفرینی و فرهنگی به سازمانهای دینی نزدیکترند .نزدیکی به مکتب
کارآفرینی بخاطر بحث بصیرت و رهبری(سوار بر فیل) است که در سازمانهای معنوی احتماال چنین سبکی رایج باشد.اما
بیشترین اشتراک در میان تفکر سازمان دینی و مکتب فرهنگی میباشد .بدلیل وجود سازههای فرهنگی و ارزشی در سازمان
دینی بحث ارزش ها پررنگ تر میشود .مثال ارزشهایی به شرح زیر حائز اهمیت خواهند بود( :هاشمی ،نایبی ،کاووسی)92،
• شرح صدر
• خلق نیک
• احترام به تفکر دیگران
• انتقاد پذیری(سعه صدر)
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• دوراندیشی
شاخص های فرهنگ سازمانی
برای مقایسه فرهنگ سازمانهای مختلف نیاز به مدل و ابزاری داریم که با شاخص ها و مولفههای آن بتوانیم فرهنگ
سازمانهای متفاوت را از هم متمایز کرده و با هم مقایسه کنیم .مدل مورد بررسی در این پژوهش که در شکل زیر آمده است
مدل آورده شده در پژوهش سلطانی( )۱۳۹۱میباشد.

شکل  :1شاخص های فرهنگ سازمانی

مدیریت در سازمان دینی
رهبر باید خود الگوی ارزش ها باشد .رهبری کاریزماتیک در چنین شرایطی یا از پیش وجود دارد ویا خود بخود
بوجود میآید .وگرنه نمیتوان سازمان را سازمانی دینی دانست.چنین سازمانی بواسطه ی اعتقادات رهبر و کارکنان و همچنین
اهداف و قوانینش چنین تفکراتی دارد(جانین:)2018 ،1
 مخالف سبک کالسیک

 تفکر رهبر به کارکنان مثبت Y
 لزوم رشد کارکنان و تفویض اختیار(عدم اقتدارگرایی رهبر)
 در شبکه مدیریت بلیک و موتن توجه به افراد باال
 انگیزش مهم(فرا انگیزش) تالش میکند با رهبری معنوی سطح متعالی انگیزش را مدنظر قرار دهد.
ارتباطات رهبری در سازمان دینی:

Janeen
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طبق پنجره ی جوهری باید ناحیه ی آشکار مدیر گسترده و دارای صفات مهم و نمادین باشد .الگو گرفتن کارکنان
از مدیران پررنگ تر میشود و این موضوع مستلزم ناحیه ی آشکار وسیع و پربار مدیران است(فرهنگی .)1395،یعنی مخفی
کاری و سیاسی کاری در چنین سازمانی معنا ندارد .روح همکاری و حس برابری و اعتماد از الزامات سازمان دینی است.
رفتار شهروندی سازمانی:
-1آداب اجتماعی  -2نزاکت  -3نوع دوستی  -4وجدان کاری
چنانچه در سازمانی معنویات پررنگتر شود به طور مستقیم شاخصهای رفتار شهروندی سازمانی تقویت خواهد
شد(آرنیتا .)2018 ،1در فرهنگ اسالمی بحث امر به معروف و ...باعث تقویت هوش معنوی و در نتیجه رفتار
شهروندی میشود .سالمت معنوی کیفیت زندگی را باال میبرد که از اهداف سازمان دینی است .معنویت در سازمان
باید طوری باشد که سالمت روحی کارکنان و کیفیت زندگی کاری آنها افزایش یابد(اکبری و حسینی.)2018 ،
تعریف شغل در سازمان دینی:
متناسب با ارزش ها و فرهنگ هر سازمانی تعریف شغل در آن متفاوت خواهد بود.در سازمانهای دینی کار به طور
حتمی باید با معنا و سازنده باشد (ویژگیهای شغل هکمن و اولدهام) به این دلیل که کار زاینده در تفکر اسالمی موجب برکت
و سعادت میشود .اساسا تنبلی و کم کاری در اسالم بسیار نکوهیده شده است و همچنین به تعویق انداختن امور از زمان خود
نیز منع شده است .یعنی صرف سود آوری کار اصال مورد پذیرش نخواهد بود.
تنبیه و تشویق:
ماهی ت سیستم تنبیه و تشویق در سازمان دینی با توجه به باورهای مذهبی تغییر خواهد کرد .در سازمان اسالمی
شرایط و تبصرههایی برای این مساله وجود دارد که به شرح زیر میباشند:

• در فرهنگ دینی سازمان تمرکز بر تشویق است نه تنبیه(نهج البالغه)
• مدارا
• تنبیه خصوصی و تشویق عمومی

• پاداش ها و همینطور خدمات بخش منابع انسانی متحول میشود .بحث معنویت در زندگی درون
سازمانی و برون سازمانی مهم میشود ).توجه به نیازها و فرانیازهای کارکنان(
• تنبیه باید بازدارنده باشد
• برخورد با مسایل باید برابر انجام شود .یعنی برای خدمتی یکسان ،پاداشی یکسان به افراد داده شود.
• هرگونه تحقیر و توهین در فرهنگ دینی منع شده است .که البته در شرایط کنونی در تمام مکاتب و
قانونهای رایج هم چنین مساله ای نسبتا رعایت میشود.
• تنبیه و توبیخ باید سلسله مراتب نهی از منکر را طی کند و در مراتب اول صرفا تذکراتی مختصر داده
شود.

Arnita
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انگیزش:

در سازمان دینی انگیزش صرفا مادی صورت نمیگیرد .معنویت و اخالقیات و همچنین رشد اخالقی کارکنان و سعادت
آنها مد نظر است .پس پاداشهای غیر مادی و نیز باید در کنار تشویق های رایج مادی و تسهیالتی برقرار باشند تا نه تنها
اخالقیات در سازمان کمرنگ نشوند بلکه لذت پاداشهای مادی نیز در کنار پاداش درونی و یا معنوی باال برود.

شکل :2مدل انگیزش مبتنی بر معنویت(فرهنگی و رستگار)1385،

در سازمانهای امروزی کارکنان  ،محیطی را برای کار میپسندند که به آنان در یافتن خویشتن کامل خود در کار
کمک نماید  .آنها به دنبال چیزی بیش از ارضای نیازهای مادی اند .بردلی به نقل از پیرس  ،میگوید" :بسیاری از ما زمان زیادی
را در حال کارکردن سپری میکنیم ،شرمآور خواهد بود اگر نتوانیم خدا را در آن جا پیدا کنیم"(بردلی و کاونویی.)2003،1
سازمان دینی در الگوی سه شاخگی دکتر میرزایی اهرنجانی
میرزایی اهرنجانی در سال  1381مدل سه شاخگی را برای تئوریهای مدیریت ارائه داد که این پژوهش نیز در ادامه
پس از معرفی مختصر آن به بررسی سازمانهای دینی در چهارچوب الگوی یاد شده میباشد .الگوی سه شاخگی میرزایی
اهرنجانی به این شکل میباشد:

Bradly & Kauanui
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شکل :3مدل سه شاخگی میرزایی اهرنجانی(میرزایی و امیری)1381،

البته در بررسی سازمانهای دینی با مدل سه شاخگی سازمان دینی را سازمانی با تفکرات اسالمی در نظر میگیریم.
روش شناسی تئوریها در سازمان دینی ترکیبی می باشد و تاکید خاصی بر نحوه خاصی نیست .همچنین شناخت شناسی نیز
در منطقه ای درست وسط رئالیسم و ایدئالیسم قرار میگیرد .در باب انسان شناسی و جبر و اختیار مفاهیم متفاوتی برای
اختیار در عرف کشور ما وجود دارد که به شرح زیر میباشند(مصباح یزدی: )1393،

 -1اختیار در مقابل اضطرار
 -2اختیار در مقابل اکراه
 -3اختیار به معنای گزینش
 -4اختیار در مقابل جبر
در مدل دکتر میرزایی انسان شناسی را در مفهوم چهارم بررسی میکند و تاکید تفکر سازمان دینی در رابطه با انسان
شناسی بر اختیار انسان است .البته این اختیار کامل و مطلق نیست .همانطور که امام صادق میفرمایند" :الجبر وال تفویض،
بل امر بین امرین"
هستی شناسی نیز در تفکر سازمانهای دینی جهان را عینی میبیند .همچنین ماهیت جامعه را مبنی بر نظم دانسته
و ماهیت سازمان را سیستمی باز در تعامل با محیط میداند.
قلمرو تئوری در سازمان دینی چیست؟ سه پاسخ برای این پرسش در دست است:
 -1شاید اگر مجبور به انتخاب یک گزینه باشیم ،سطح رفتاری پاسخ ما باشد.
 -2شاید بتوانیم بگوییم تفکر پشت سازمان دینی به هر  3قلمرو نفوذ میکند.
 -3شاید بتوانیم قلمروی جدید به قلمروهای 3گانه اضافه کنیم و آن هم قلمرو معنوی و فرازمینی است.
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اساسا درست نیست سازمانهایی را جدا کرده و آنها را با قوانین صرفا دینی پیش ببریم و تمام سازمان را از شعارها و
نمادهای ظاهری دینی پرکنیم .جدای از بحث ریا دچار آسیب مهمتری میشویم .الگوی دینی و اسالمی مدیریت ما تا حد
زیادی بر مبنای نهجالبالغه و حکمرانی فوق العاده حضرت علی ع میباشد .اساسا توصیه هایی که آن حضرت دربارهی حکمرانی
فرموده اند میتواند یکی از بهترین الگوهای مدیریت در سازمان باشد .ایشان میفرمایند پایه های یک حکومت(سازمان) زمانی
سست میشود و سازمان رو به افول میرود که مسائل جزیی و کم اهمیت پررنگ شده و بیشترین انرژی و بودجه و هزینه را
جذب کنند و مسایل مهم رها شوند.
شاید در قانون پرتو نیز چنین حرفی را بیاد بیاوریم که اکثرا بیست درصد مسایل غیر مهم هشتاد درصد توجه را
بخود جلب کرده و هدر میدهند .پس بهتر است در سازمان دینی با روح و قلب افراد درون و بیرون سازمان ارتباط برقرار شود
و این ارتباط کامال ازادانه و از ر وی اختیار باشد زیرا خود خالق ما که اختیار تام داشت برای ما حالتی مابین جبر و اختیار در
نظر گرفت .پس ما نیز باید مراتب و جایگاه را بدانیم و برای دیگران آزادی و اختیار قائل شویم تا سازمانی دینی داشته باشیم.
جمع بندی و نتیجه گیری
برای سازمان دینی لزوما تعریف کامال دقیقی در ادبیات بین الملل مدیریت مطرح نشده ولی در نهایت معنایی که با
استفاده از بررسی ها استخراج شد اشاره به جریان مذهبی و دینی در باورها و ارزشها و قوانین و عملکرد سازمان دارد .همچنین
در راستای نشاندن تفکر سازمان دینی در چهارچوب تئوریهای سازمان ،آن را با الگوی سه شاخگی دکتر میرزایی اهرنجانی
مقایسه کردیم تا در مقام مقایسه با تئوریهای دیگر بتوان آن را تحلیل کرد .در کل ساختار سازمانهای دینی در باور دین اسالم
نباید زیاد مکانیک و بروکراتیک باشد .همچنین پررنگ شدن اختیار انسان ،مقام انسان ،رشد انسان ،توجه به نیازهای
انسانی(فرانیازها) و دیدگاه رئال به جهان منجر به بقای سازمانهای دینی در کالبد سیستمهایی باز شده که از نظر قلمرو
تیئوری بیشتر به قلمرو رفتاری مربوط می شود .امید است که این پژوهش مختصر و کوچک در راه شناخت سازمانهای دینی
قدمی مثبت ،هرچند ناچیز برداشته باشد.
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