


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 





 
 

 

 

 
 

 چکیده مقاالت 

 اسالمی، حکمتملی دومین همایش 

 اقتصاد و مدیریت
 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسالمی قزوین





 
 

 ه الرحمن الرحیمبسم اللّ

 «مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ » -

 ؛(269)بقره، 

حِكْمَةَ وَالْ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّیهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ» -

 ؛(2)جمعه، « وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ

 وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ إِبْرَاهِیمَ  آلَ آتَیْنَا فَقَدْ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتَاهُمُ  مَا ٰ  أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى» -

 .(54)نساء، « وَآتَیْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِیمًا

اي هشود كه هیچ معادلي در زباناي قرآني است كه بعد از بررسي آن در قرآن، مشخص مياژهو« حكمت»

دهندۀ بار در قرآن به كار رفته كه نشان 110در مجموع بیش از « حكیم»و « حكمت» هايهواژديگر ندارد. 

 كنیم:نكته اشاره مياهمیت آن است. ما با بررسي اجمالي سه آية مباركي كه در ابتدا ذكر شد، به چهار 

با شريعت  حكمت. 3حكمت از سنخ علم است؛  .2صاحبان حكمت صاحبان لُب )عقل ناب( هستند؛  .1

 كثیر است. خیرثمرۀ حكمت نیز . 4دارد؛ پیوند و نبوت 

قرآن حكیم صاحبان حكمت را اولوااللباب نامیده است، يعني كساني كه داراي عقل توضیح  نكتة اول: 

ها(، عقل عملي ها و نیستگر و شناسندۀ هستاز همة مراتب عقل نظري )عقل استداللناب هستند و 

شِ انديريز( و عقل معاد )عقل عاقبتها و بديها(، عقل معاش )عقل تدبیرگر و برنامهكنندۀ نیكي)درک

مان عقل فؤاد ه نیز در قرآن به كار رفته است.« قلب»و « فؤاد»هاي واژه دنیوي و اخروي( برخوردارند.

یز فراتر نهنگامي كه عقل ناب از مرتبة فؤاد  و ناب است كه ورزيدگي و پختگي بیشتري پیدا كرده است

 شود.و كمال نهايي خود را دريابد، قلب نامیده مي رود

مشترک لفظي است. معناي اولي و اصلي آن همان دانستن و شناخت جهان « علم»واژۀ توضیح نكتة دوم: 

د اي داراهر و اسرار طبیعت و انسان است و معلومات قابل حصول آن دايرۀ گستردهآفرينش اعم از ظو

هاي عالَم تكوين و تشريع يعني عالَم حس، خیال، وهم، عقل، قلب و فراتر از آن را در بر كه همة اليه

تب ن مراتواهاي صحیح مختلفي مانند روش تجربي، عقلي، نقلي و شهودي ميگیرد و با ابزار و روشمي

 گوناگون معارف نظري و عملي را به دست آورد. 



 

 

 تواند شاملباشد. مدلول اين معنا ميساز حصول معرفت ميمعناي دوم علم اشاره به امري دارد كه زمینه

. 2. اتحاد عالم و معلوم در معرفت حضوري؛ 1هايي با حقايق مختلف باشد كه سه قسم دارد: واقعیت

االذهاني كه ذهن را براي هايي بین. گزاره3كننده و حاكي از معلوم باشند؛ هايي ذهني كه بازنماييحالت

 شناختن امور واقعي و ارزشي آماده سازد.

ها و دعاوي، داليل و ها، مفاهیم، آموزهفرضاي از پیشمعناي سوم كه اكنون بسیار رايج است، مجموعه

« معرفتي مفهومي»د كه زمینه را براي حصول باششواهد له و علیه آراء و دعاوي پیرامون يک موضوع مي

هاي مختلف حوزوي و دانشگاهي ــ كه معموالً داراي كند. علوم و رشتهبراي افراد مختلف فراهم مي

هاي مشخص هستند ــ چنان مخزني از مدارک تعريف، موضوع، روش، هدف، مباني، گستره و مكاتب

 دهد. جويان قرار مين مجموعه را در اختیار معرفتو اسناد هستند كه به صورتي روشمند و منضبط اي

علم در معناي اول و نیز در مورد اول و دوم از معناي دوم، امري فردي است، اما در مورد سوم از معناي 

بايست واجد شدنِ علم در معناي ها ميباشد. هدف اصلي انساندوم و نیز معناي سوم، امري اجتماعي مي

 هاي رسیدن به هدف اصلي هستند. نوان معناي دوم و سومِ علم ذكر شد، واسطهاول باشد و آنچه به ع

»... ايد: فرمكنیم كه ميالسالم ــ استفاده ميتوضیح نكتة سوم را از حديث امیرالمؤمنین علي ــ علیه

یْهِمْ طْرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوا عَلَ فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَُه لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِ

ران از پى يكديگر فرستاد. پیامب مردم پس پیامبران را به میان»؛ يعني ...«بِالتَّبْلِیغِ وَ يُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ 

سرشته شده، به جاى آرند و نعمت او را كه مدند تا از مردم بخواهند كه آن عهد را كه خلقتشان بر آن آ

شان را كه در يياد آورند و از آنان حجّت گیرند كه رسالت حق به آنان رسیده و خردها بهاند، از ياد برده

 «.، برانگیزندشده استغفلت مستور  ۀپرد

پیامبران  رشود و بايد احیا شود و كاطبق اين فرمايش، حكمت كه زايیدۀ عقل ناب است گاهي پوشیده مي

احیاي حكمت است. بشر هرگاه شريعت و نبوت الهي را كنار گذاشت، حكمت را از دست داد و فقط 

ها در غرب و در قرون يک يا چند قسم از اقسام عقل را دنبال كرد و دچار آسیب شد؛ مثالً دغدغة انسان

عد، عقل معاش را جدا از وسطي، عقل معاد بود و از عقل معاش غفلت ورزيدند و از دورۀ رنسانس به ب

ناپذير هر دو دوره هستیم؛ بنابراين، اين نكته هاي جبرانعقل معاد دنبال كردند و ما هنوز هم شاهد آسیب

 را بايد توجه داشت كه حفاظت و صیانت از حكمت از طريق شريعت و نبوت است.

 و مُلک عظیمي استاش حكمراني حِكْمي و نمونه خواهد بودكثیر  اگر حكمت به دست آيد، اثرش خیر

حكمت دانش نافع عقالني در سه ساحت بینش، منش خالصه اينكه  .عطا كردابراهیم كه خداوند به آل

 اين ظیفة ماو كثیر است. شود و حیات طیبه يكي از مصاديق خیرو كنش است كه منتهي به خیر كثیر مي

با  به كار گیريم و هنردر در علوم مختلف و نیز  كه اشاره شد ــ ايرا ــ با چنین تلقي حكمت است كه



 
 

، يحِكْم، علوم پزشكي حِكْميــ مثالً علوم انساني  حِكْمياستفاده از كاربست حكمت در علوم، علوم 

 ــ را حاصل كنیم. حِكْميو هنر  حِكْميمعماري 

م اموري مانند وهاي مرتبط با علتغايت فعالیبه علوم و هنر ايجاد شود،  حِكْميهنگامي كه رويكرد 

هاي مدون(، تدبّر )كاربست مفاهیم در مصاديق و شناخت تعلیم و تعلّم ذهني )آموختن و آموزش دانش

صاحب آيه )خالق( از طريق آيات )مخلوقات((، تفكر )سیر از معلومات قبلي براي معلوم نمودن 

ي و شرعي و كنترل امیال توسط عقل مجهوالت و سؤاالت( و تعقل عملي )شناخت حسن و قبح عقل

 انديشي دنیوي و اخروي(هنگام وقوع تعارض و تزاحم منافع و مصالح در تدبیر امور معیشت و عاقبت

تواند به تدبیر حیات دنیوي و اخروي مبتني بر حكمت )يعني علم نافع كارآمد مبتني كه مي خواهد شد

مراني حِكْمي فراهم سازد و جامعه را در مسیر تحقق عقل ناب( منجر شود تا زمینه را براي حیات و حك

اهداف و مقاصد واالي اسالم قرار دهد و استعدادهاي فردي و اجتماعي را شكوفا سازد و عقل افراد و 

براي آنها هموارتر و جامعة انساني و الهي شكوفاتر « قلب»و سپس « فؤاد»تر و راه دستیابي به جامعه كامل

هاي مختلفِ مادي و معنوي، فردي و اجتماعي و ها در عرصهبیشترين منفعت خواهد شد و بهترين و

ها دنیوي و اخروي را در جهت هدف خلقت ــ يعني تقرب الي اللّه ــ نصیب صاحبان علم و ساير انسان

 .خواهد كرد

 است همة اقسام علم و هنر از چنین مراحلي برخوردار هستند. پیوند حكمت با علم و هنر به معناي آن

هاي هفتگانة انسان هاي هفتگانة خود را بر اساس حكمت بیارايند. ساحتكه عالِم و هنرمند همة ساحت

. كنش. 7. روش؛ 6. منش )ارزش(؛ 5. گرايش؛ 4. انگیزش؛ 3بیني(؛ . بینش )جهان2. دانش؛ 1عبارتند از: 

است. عالِم و هنرمند نیز از زند، بر شش ساحت پیشینِ آن استوار هر فعل و كنشي كه از انسان سر مي

هاي هفتگانة خود را بر اساس عقالنیت اين قاعده مستثني نیستند. عالِم و هنرمند مدرن ساحت

كوالريسم گیرد؛ يعني سكند كه عقل معاد را در بر نميسوبجكتیويسم، يعني عقل خودبنیادي تنظیم مي

اند. در مقابل، داست كه انسان را محور ميزايیدۀ سوبجكتیويسم است. منشأ سوبجكتیويسم هم اومانیسم 

عالِم و هنرمند حكیم، خرد ناب را ــ كه همان پیروي از عقل نظري، عملي، معاش و معاد است ــ به 

 گیرد.كار مي

و  حِكْميتولید و به كار گرفته شود، آن است كه حكمراني علم  حِكْميشود علم و هنر آنچه باعث مي

اد شود. حكمراني علم و هنر به معناي حكومتي كردن علم و هنر نیست بلكه ايج حِكْميحكمراني هنر 

 گري و خدماتگذاري، تنظیمگیرد و سیاستاي است كه موارد مربوط به علم و هنر را در بر ميبسته

امر بسیار مهمي است و اگر هدف ما ترويج فرهنگ و تمدن  حِكْميشود. حكمراني عمومي را شامل مي

 را مطالبه كنیم.  حِكْميبايد حكمراني  است، حِكْمي



 

 

علوم انساني و حكمت »با عنوان  1400معاونت علوم انساني و هنر همايشي چهارده روزه را در سال 

ها، نتر و با مشاركت داوطلبانة بعضي از استابرگزار كرد. در همین راستا و با رويكردي تخصصي« اسالمي

حكمت اسالمي، فقه، حقوق و علوم »، «حكمت اسالمي و هنر» با عناوين 1401نُه همايش را در سال 

حكمت »، «از حكمت اسالمي تا حكمراني حكمي»، «حكمت اسالمي، اقتصاد و مديريت»، «سیاسي

، «حكمت اسالمي و معماري و شهرسازي»، «حكمت اسالمي و علوم طبیعي»، «اسالمي و علوم رفتاري

ريزي نمود برنامه« حكمت اسالمي و جامعه و خانواده»و  «حكمت و ادبیات در فرهنگ و تمدن اسالمي»

آباد، اصفهان، علوم و تحقیقات، كرج، زاهدان و كه به ترتیب، واحدهاي يزد، آزادشهر، قزوين، نجف

رد اند. استادان و افراد متعددي در پیشبها را پیگیري كردهتبريز امور علمي و اجرايي مربوط به آن همايش

مهم نقش داشته و زمان قابل توجهي در اين خصوص صرف شده است. اينجانب از امور اين رخداد 

اي جدي و خالصانه تالش كرده و امور مربوطه را ها كه با عزم و ارادهاندكاران اين همايشهمة دست

كنم و توفیقات روزافزون همة آنها و رضايت حضرت بقیةاللّه ــ ارواحنا اند صمیمانه تشكر ميپیش برده

 ه الفداء ــ را از خداوند متعال خواستارم.ل

 

 
 

 والسالم علیكم و رحمةاهلل و بركاته

 عبدالحسین خسروپناه

 رئیس همايش معاون علوم انساني و هنر دانشگاه و

 1401آذر 

 

 

 

 

 

 



 
 

 به نام خداوند جان و خرد

وجه مورد ت هاي زماني مختلفتولید علم بر اساس مباني ديني و تكیه بر حكمت اسالمي در برهه

انديشمندان بزرگ دنیاي اسالم همچون شیخ بهايي، خواجه نصیرالدين طوسي، ابوريحان بیروني و.... 

 باشد.بوده است و رسالت اصلي دانشگاه نیز تولید علم موثر و سودمند مي

اسالم، ديني است كامل؛ كه عالوه بر توجه به بعد معنوي و اخروي انسان، به بعد مادي و دنیوي 

توان گفت بزرگترين شاخصه علوم انساني از ز به صورت عمومي و اختصاصي پرداخته است و مينی

توان بدون توجه به فطرت ساير علوم، انسان محور بودن آن است و حال سوال اين است كه آيا مي

فت؟ اانساني، به قوانین مثمر ثمر و با ثباتي در علوم انساني )به خصوص علم مديريت و اقتصاد( دست ي

اند حق مطلب را به جا آورده و همچون بزرگان رسد در قرن اخیر جوامع اسالمي نتوانستهبه نظر مي

علمي قرون ماقبل، نقش واقعي خود را در پیشبرد علوم مخصوصاً علوم انساني، ادا نمايند. امید است 

دانشگاه آزاد اسالمي دومین همايش حكمت اسالمي، اقتصاد و مديريت كه به همت معاونت علوم انساني 

ريزي و توسط دانشگاه آزاد اسالمي استان قزوين اجرا گرديده گامي موثر در فرآيند نهادينه سازي برنامه

حكمت اسالمي در اقتصاد و مديريت باشد. بر خود واجب مي دانم از مديريت و همراهي رياست عالي 

برانه معاونت محترم علوم انساني و هنر دانشگاه جناب آقاي دكتر طهرانچي و تالش علمي و هدايت مد

دانشگاه جناب آقاي دكتر خسروپناه و ساير همكاران سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي و همچنین 

همكاران عزيزم در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين مخصوصاً دبیران محترم علمي و اجرايي اين همايش 

 تشكر و قدرداني نمايم.

 

 
 

 توفیقات الهيبا آرزوي تداوم 

 اسماعیل زينالي

 قزوين يسرپرست دانشگاه آزاد اسالم

 
 

 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

حكمت باالترين مرحله علم است. در واقع پس از تالش براي شناخت چیزي از طريق آثار آن و بحث 

رد فو بررسي در مسیر شناخت، در صورتي فهم مطلب به حد كمال مي رسد و يقین حاصل مي شود كه 

به درجه حكمت رسیده باشد.يكي از تفاوت هاي دين اسالم با ساير اديان در اين است كه در اسالم 

عالوه بر عرفان معنوي به علم آموزي تا رسیدن به مرتبه حكمت، تاكید فراوان شده است تاكید بر استفاده 

ربي به منظور درک باطن از همه ابزارهاي شناخت، از شناخت وحیاني و  نقلي تا  عقلي و شهودي و تج

پديده هاي اقتصادي و علم مديريت، نشان دهنده اين است كه در اسالم رسیدن به نقطه اوج علم و 

تقرب به مرتبه حكمت، هدف اساسي است.هرچند علوم اقتصاد و مديريت در عصر حاضر رشد قابل 

واقص زيادي در اين دو علم وجود توجهي داشته اند؛ اما بايد آن ها را در طبقه علوم نوپا دانست زيرا ن

دارد و سرعت تغییر در يافته ها و قوانین هر دو علم اقتصاد و مديريت بسیار زيادتر از ساير علوم مي 

باشد.دومین همايش حكمت اسالمي، اقتصاد و مديريت با هدف ايجاد همدلي و همگرايي در همه 

د و بررسي موضوع در يک محیط كامالً علمي انديشمندان و پژوهشگران كشور و در راستاي تبیین و نق

برگزار گرديد و با توجه به پیش همايش كه به منظور آشنايي بیشتر با موضوع همايش برگزار شد خداوند 

را شاكريم كه تعداد قابل توجهي مقاله علمي، پژوهشي و علمي ترويجي و مروري به دبیرخانه همايش 

زحمات و مديريت رياست عالیه دانشگاه جناب آقاي دكتر ارسال گرديد.بر خود واجب مي دانم از 

طهرانچي و معاون محترم علوم انساني و هنر جناب آقاي دكتر خسرو پناه و رياست محترم استان جناب 

آقاي دكتر زينالي و ساير مديران و همكاران محترم سازمان مركزي مخصوصاً جناب آقاي دكتر چگین، 

كار خانم دكتر پرگو تشكر نمايم. همكاران اينجانب در دانشگاه آزاد اسالمي سركار خانم دكتر پیلوار و سر

لذا به  ،قزوين از زمان اعالم رسمي همايش تالش فراواني در جهت برگزاري باشكوه آن انجام داده اند

عنوان يک عضو از هیات اجرايي اين همايش از همه اين عزيزان مخصوصاً دبیر اجرايي همايش جناب 

همچنین از حامیان مالي و معنوي اين همايش از جمله شركت بیمه  تر عابدي تشكر مي نمايم.آقاي دك

 .دارمآرمان و نیز انتشارات كاسپین دانش تشكر ويژه 

 
 و شكر خداي را كه اول و آخر است

 دبیر علمي همــــايش بیت اله اكبري مقدم



 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ا گرد ر انسانياست كه پژوهشگران علوم  يتیظرف تيريمدو ، اقتصاد يحكمت اسالم يمل شيهما

را بكارگیري مفاهیم و اصول حكمي سازي حوزه  نيدر ا يعلم يدستاوردها نيتا آخر ،آورديهم م

دانشگاه آزاد اسالمي قزوين  .قرار دهند يمورد بررس شدهنییتع يرا در محورهادر مديريت سازماني 

 گفتمان جيرا با هدف ترو «و اقتصاد  تيري، مديحكمت اسالم يمل شيهما نیدوم» افتخار دارد 

ر د يحكمت و معارف اسالم يشناختبر ارزش دیو با تأك «يحكم يعیو علوم طب يعلوم انسان»

 .ديعلم نافع برگزار نما دیتالش در جهت تولنیز و  مديريت و اقتصاد در سطح بنگاهي و ملي 

وراي با ش متعدد جلسات يبرگزارضمن   ،تيريد و مداقتصا يحكمت اسالمملي  شيهما رخانهیدب

در دانشگاه و نیز سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي جهت برنامه ريزي و اجرا،   يگذار استیس

اقدام نمايد. همچنین برگزاري  ISC گاهيشده در پا رفتهيشدن مقاالت پذ هياخذ نماتوانست نسبت به 

گر از دي و اقتصاد كشور  تيريبرتر مد پیش همايش در مردادماه سال جاري با سخنراني اساتید

 ریاه اخدر چند م ييو اجرا يعلم تهیكم لیبا تشك شيهما رخانهیدباقدامات صورت گرفته مي باشد. 

ا راست نيلذا در ا .ش نموده است و فراخوان ارسال مقاالت در سراسر كشور تال يضمن اطالع رسان

در دو بخش ارايه  مقاله 156 يداور نديو پس از فرآ دريافت يمقاله علم 270 شيهما رخانهیدب

در پايان ضمن تشكر از حمايت هاي رياست محترم  .ه شدقرار گرفت رشيمورد پذ شفاهي و پوستري

علمي جناب آقاي دكتر اكبري، از زحمت دانشگاه آزاد قزوين جناب آقاي دكتر زينالي و دبیر محترم 

ريت دانشكده مدي محترم جناب آقاي دكتر محرابي رياست نیزو  همايش هاي اعضاي محترم دبیرخانه

 مي نمايم.ويژه تشكر  دانشگاه و حسابداري

 
دبیر اجرايي همايش صادق عابدي  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تیریاقتصاد و مد ،یحکمت اسالم یمل شیهما نیدوم:  شیعنوان هما

 برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

 1401 دی ماه  8 :تاریخ برگزاری همایش

 

 محورهای همایش :

 جيرا يتيريمد يها هينظر يمبان ينقاد 

 سازمان يها هيو نظر يحكمت اسالم 

 يحكم تيريكاربست اجتهاد در مد 

 ينظام ادار يكل يها استیو س يحكمت اسالم 

 يو اصول كنترل فساد ادار يحكمت اسالم  

 يجهاد تيريمد يو مبان يحكمت اسالم  

 ياجتماع نیو تام يحكمت اسالم 

 آن يها هيو نظر ياقتصاد اسالم 

 ياقتصاد جيرا يها هيانتقادات وارد بر نظر 

 ثروت تیو ماه تی، مالكيحكمت اسالم 

 ياقتصاد يآزاد و يحكمت اسالم  

 يو عدالت اقتصاد يحكمت اسالم 

 ي، رفاه و سعادتمنديحكمت اسالم 

 ياقتصاد مقاومت يو مبان يحكمت اسالم  

 يو مال يپول يو بازارها يربو ریغ  ي، بانكدار يحكمت اسالم 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :همایش یاهداف برگزار -

 

مختلف، با مشاركت گسترده در  يهادر حوزه ربطينظران ذو صاحب نیمتخصص تیاز ظرف يریگبهره

 نيا يبرگزار هیاز اهداف عال يمل يهاو دانشگاه يقاتیو مراكز تحق يدانشگاه آزاد اسالم يسطح واحدها

 تيريو مد د، اقتصا يحكمت اسالم يمل شيهما نیدوم»  يبرگزار رياست. با نظر به اهداف ز شيهما

 دبیرخانه همايشو اجرا توسط  يو هنر دانشگاه آزاد اسالم يمعاونت علوم انسان تيبا نظارت و هدا« 

 در دستور قرارگرفته است:

 ؛يحكم يعلوم انسان يدر قلمرو يعلم يو ارائه دستاوردها قيتشو -1 

 ؛يسازيحكم فهبر مؤل دیو اقتصاد با تأك تيريمد يهاپژوهش يتضارب آراء و ارتقا يفضا جاديا -2 

 اد؛و اقتص تيريمد يساز يحكم يبرا يهمگان يو اراده جد يعزم مل تيوو تق يفرهنگ يسازانيجر -3 

 ؛يو مسائل كاربرد يبوم يهاتيبه اولو يو اقتصاد حكم تيريمد يهادادن پژوهشسوق -4 

 ؛يپژوهش نهیزم کيمحققان  نیارتباط ب جاديبرتر و ا نیكشف استعدادها و محقق -5 

 و كارآمد. يحكم يروز در حوزه علوم انسانبه يهاانتشار پژوهش يبرا يسازنهیزم -6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : هیئت اجرایی همایشو  شورای سیاست گذاری

 

 ريیس شوراي سیاست گذاري : دكترمحمد مهدي طهرانچي

 
  

 رئیس همايش : حجت االسالم و المسلمین دكتر خسرو پناه

 
  

 يناليز لی: دكتر اسماعقزوينآزاد اسالمي دانشگاه  سرپرست

 
  

 : دكتر بیت اله اكبري مقدمهمايش دبیر علمي

 
  

 : دكتر صادق عابديهمايش دبیر اجرايي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 : کمیته علمی همایش

 

 دكتر سید مهدي الواني دانشگاه تهران

 

 دكتر احمد جعفري صمیمي دانشگاه مازندران

 

 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقاتدكتر غالمرضا معمارزاده 

 

 دانشگاه آزاد اسالمي قزوين بیت اله اكبري مقدمدكتر 

 

 دكتر جواد محرابي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين

 

 دكتر محمدعلي حقیقي دانشگاه شهیدبهشتي

 

 دكتر حبیب انصاري دانشگاه يزد

 

 دكتر محمد عطايي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين

 

 خدابخشي دانشگاه شهیدبهشتي دكتر محمد

 

 واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسالمي  ييكوپا ييدكتر محمود عبا

 

 دانشگاه آزاد اسالمي قزوين صادق عابديدكتر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 پیش همایش دومین همایش ملی حکمت اسالمی؛ اقتصاد و مدیریت

، پیش همايش دومین همايش ملي حكمت اسالمي؛ اقتصاد و مديريت با حضور آيت اهلل 1401مرداد  2

عبدالكريم عابديني، نماينده ولي فقیه در استان و امام جمعه قزوين و با شركت چهره هاي ماندگار علمي 

 .گرديدبرگزار بصورت مجازي كشور در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين 

 پیش همایش:علمی سخنرانان 

  .پروفسور سید مهدي الواني، چهره ماندگار علمي كشور و پدر علم مديريت نوين ايران -

 جايگاه مديريت در حكمت اسالمي  موضوع سخنراني:

 .پروفسور احمد جعفري صمیمي، عضو هیات علمي دانشگاه مازندران-

 جايگاه اقتصاد در حكمت اسالمي  موضوع سخنراني:

 .عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوبدكتر محمود عبايي كوپايي، -

 هستي شناسي سازمان در حكمت اسالمي   موضوع سخنراني: 

 .دكتر بیت اهلل اكبري مقدم، عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين  -

 حكمت اسالم در علم اقتصاد از ديدگاه ابن خلدون  موضوع سخنراني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 سخنرانان کلیدی همایش:

 سخنرانی موضوع سخنران 

 نیعبدالحسدكتر  نیحجت االسالم و المسلم

و  و هنر دانشگاه يمعاون علوم انسان،خسرو پناه 

 رئیس همايش

 يدر علوم انسان يساز يحكم

آيت اهلل عبدالكريم عابديني، نماينده ولي فقیه در 

 استان و امام جمعه قزوين
 اسالميحكمي سازي 

د، عضو هئیت علمي غالمرضا كشاورز حداددكتر 

 دانشگاه

علم اقتصاد اسالمي يا تحلیل رفتارهاي 

 ؟اقتصادي در كشورهاي مسلمان

زاد آ ، عضو هئیت علمي دانشگاهييعبامحمود دكتر 

 اسالمي تهران جنوب

 

ا ب تيريدر مد ياسالم يساز يفلسفه حكم

 يعدالت در ادراكات اعتبار گاهيجاموضوع: 

 و جان ييدر نگاه عالمه طباطبا اتيو اعتبار

 رالز
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 گذاری و رشد اقتصادی ایرانوری بر سرمایههای پولی و بهرهتأثیر شوک

 با تأکید بر زکات 
 

 بیت اهلل اکبری مقدم

 قزوین اسالمی آزاد دانشگاه اقتصاد دانشیار

 محمد رضا محمدی

 علوم دریایی امام خمینی )ره( دانشگاه اقتصاد استادیار

 
ID: ihome2-00420004_1_221211213208 

 

 چکیده

نقش  تواندزكات، سنگ بناي نظام اقتصادي اسالم بوده و داراي آثار اقتصادي و اجتماعي فراواني است و مي

هاي سري زماني فصلي در اين تحقیق، با استفاده از داده .مهمي را در رشد اقتصادي جوامع اسالمي ايفاء نمايد

كینزي  (DSGE) يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي 1396تا  1379متغیرهاي كالن اقتصادي طي دورۀ 

گرديده و آنگاه به جديد در شرايط اقتصاد بسته براي اقتصاد ايران، با تأكید بر پرداخت زكات تبیین و تصريح 

گذاري و رشد اقتصادي ايران پرداخته وري بر سرمايههاي پولي و بهرهت در اثرگذاري شوکبررسي نقش زكا

زا در اقتصاد با فرض وجود زكات، هاي برونهنگام وقوع شوکدهد كه بهشده است. نتايج تحقیق نشان مي

  .يابد و زكات اثر منفي بر رشد اقتصادي نداردگذاري و تولید كاهش نميسرمايه

 

 گذاري، رشد اقتصادي، مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي.زكات، سرمايهن کلیدی: واژگا
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 در سیاست مالی حضرت پیامبر )ص(« تبعیض مثبت»و « تبعیض روا»
 

 سید حسن مهدیخانی سروجهانی

 استادیار گروه معارف اسالمی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران
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 چکیده

حضرت پیامبر )ص( پس از هجرت به يثرب و تأسیس جامعه اسالمي براي تحقق عدالت در تمام جوانب 

ايي، هويژه در عرصه اقتصادي كوشیدند و جهت جلوگیري از پديد آمدن طبقه فرادست و فرودست پیمانآن، به

-طور مساوي بین مسلمانان تقسیم نمودند. اما بنابر گزارشجنگي را بهمانند عقد اخوت برقرار كردند و غنايم 

اي را از اموال غنايم حضرت گاهي در تقسیم غنايم بین مسلمانان فرق گذاشته و عدههاي منابع تاريخي آن

نمودند. پژوهش حاضر بر مبناي انواع تبعیض به بررسي و نصیب ساخته يا سهم كمتري به آنان عطا ميبي

گونه حضرت پیامبر )ص( و نسبت آن با عدالت اقتصادي پرداخته و به اين نتیجه یل علل رفتار تبعیضتحل

حضرت در تقسیم اموال غنايم گاهي مصداق تبعیض روا و گاهي تبعیض مثبت بوده رسیده است كه روش آن

 م گرفته است. و در راستاي تحقق عدالت اقتصادي و در جهت تعادل و توازن در معیشت مسلمانان انجا

 

 سیره نبوي، عدالت اقتصادي، غنايم جنگي، تبعیض روا و تبعیض مثبت.: واژگان کلیدی
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 مقام معظم رهبری دگاهیداز  مدیریت جهادی
 

 شاهرخ باویلی

دانشگاه آزاد  نیواحد قزو  یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یدولت تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو

 رانی، ا نیقزو ،یاسالم
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 چکیده 

گذارى كالن بــــراى نــــظــــام ن سیاستأناب و زالل مقام معظم رهبرى عالوه بر ش يهادگاهيدو  اتيمنو

ـنـى بودن بر بنیان ـت ـه دلیـل مـب ـه اسـالمـى، ب ـن براى  يگسنگرانهاى مستحكم فكرى، اعتقادى، گـنـجـی

ـــمار مي ـــور به ش ـــهكش تواند مرهمى بر آالم جامعه كند و مىهايى كه با وقايع جامعه تطبیق مىرود؛ انديش

یادى، و بن نظرياند كه عالوه بر غنا و استوارى سنگها بدان دلیل بسیار ارزشمند و گرانايـن انـديـشـه.باشد

ـگـى در پى هر فرآيند له معظم باشند. درواقعكاربردى نیز مى ـرهـن ـاسـى، ف تي، ، دفاعي، امنیاجتماعى، سـی

پردازند و سپس اگر آسیب و معضلى ابـتـدا بـه شـرحـى كـوتـاه از اهـمـیـت و علل آن مى علمي و زيستي

 نـمـايـنـد و بـراى حـل آن مـعضل و مشكل، راهكارهايى ارائهباشد، با ديدى عالمانه آن را تـبـیـیـن مـى

ـىدهند كه اين مي ـه م ـع ـن شـكـل راهكارها و راهبردها در صورت تحقق در جـام ـري ـت ـه ـه ب ـد ب ـوان ت

ـرف ـرط ـن ب ـك ـم ـالحم ـا اص ـده ي ـن ـن ـنده آن معضل باشدك ـن ـى فهم و شناخت آراء  اين مقاله .ك در پ

ـالش و پیشرفت فرماندهي معظم كل قوا در حوزه اداره امور  ـت بمبتني بر رويكرد جهادي است و در ت ا اس

تـــمـــامـــى .هاى ايشان، در شرح مديريت جهادي درحركت به جلو نقش داشته باشدگیرى از ديدگاهبهره

ــع مورداستفاده در اين كتاب، برگرفته از متن پیام ــابـ ــنـ هاي مقام معظم رهبرى است كه در ها و سخنرانيمـ

شده و از مــــنــــظــــر معظم له، مطرح دفتر مقام معظم رهبري رسانيافزار حديث واليت و پايگاه اطالعنرم

 .تـريـن مسائل جارى كشور و اسالم و مسلمین استنـظـرات و اسـاسـى

 

 فرماندهي معظم كل قوا، مديريت، مديريت جهادي، حديث واليتواژگان کلیدی: 
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گذاری بخش خصوصی در ایران و تحلیل آثار بانکداری غیر ربوی بر تابع سرمایه

 کشورهای منتخب مسلمان 

  

 علی باقرزاده

 دانشیار گروه اقتصاد، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسالمی، خوی، ایران 

 
ID: ihome2-00610247_1_221221041440 

 

 چکیده 

ترين الگوهاي موجود در عرصه به عنوان يكي از جذابامروزه از بانكداري با محوريت عقود اسالمي 

هاي خاص خود  هاي بانكي بدلیل مزيتشود. اين نوع از نظامگذاري بین كشورهاي مسلمان ياد ميسرمايه

اعفي در مقايسه با بانكداري گذاران، از اهمیت مضهاي اعطايي به سرمايهنظیر پرهیز از دريافت بهره در وام

 گذاريمتعارف برخوردار است. به همین جهت در اين مطالعه به ارزيابي تأثیر بانكداري بدون ربا بر سرمايه

سلمان م منتخب خصوصي از طريق الگوي تسهیالت اعطايي در قالب عقود مشاركتي براي كشورهاي بخش

در  (GMMگشتاورهاي تعمیم يافته )يافت  با استفاده از رهنتايج حاصل از تخمین الگو و ايران پرداخته شد. 

 گذاري مثبت وتسهیالت عقود مشاركتي با سرمايهي بین نشان داد كه رابطه 2006 – 2020هاي فاصله سال

گذاري بخش درصد است. كشش مثبت اين متغیر بر سرمايه 11/0دار بوده و اندازه كشش آن در حدود معني

دهنده اهمیت فزاينده اين نوع از تأمین مالي در اقتصاد كشورهاي مسلمان است. منطبق با خصوصي نشان

هاي عقود ها با حمايت از نظام بانكداري غیر ربوي در قالب طرحد دولتروهاي پژوهش انتظار مييافته

به  گذاري، كارگزاران اقتصادي را براي ورودهاي درگیر در فرايند سرمايهتقسیم ريسک بین بخشمشاركتي با 

 اين بخش ترغیب نمايند. 

 

 يافت گشتاور تعمیمره ،مسلمان گذاري خصوصي، كشورهاي، سرمايهبانكداري غیر ربويواژگان کلیدی: 

 يافته
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 اداری تحول نظامبا  به عنوان یک سبک رهبری بررسی رابطه بین مدیریت جهادی
  

 پورحسینی سیدجواد

  اسالمی، دهاقان، ایران آزاد ، دانشگاه دهاقان واحد مالی، -صنعتی مدیریت دکتری دانشجوی

 سید محمدرضا داودی

  اسالمی، دهاقان، ایران.  آزاد دانشگاه دهاقان،  مدیریت، واحد گروه استادیار

 
ID: ihome2-02680252_1_221223153711 

 

 چکیده  

ضر  پژوهش از هدف ي ادار نظام تحول با رهبري سبک يک عنوان به جهادي مديريت بین رابطه  بررسيحا

شدمي صیفي پژوهش روش .با ستگي بوده و جزء تحقیقات كاربردي  -از نوع تو شدميهمب ماري آ جامعه .با

شهر تهران شامل شهر در  شعب بانک  شند.120نفر در1606به تعداد  مديران و كاركنان  كه در  شعبه مي با

ـــادفي گیرينمونه روش نفر به به 274مجموع  ـــه تص اي يه عنوان نمونه آماري پژوهش چندمرحله ايخوش

 پرسشنامه شامل گیرياندازه ابزار و اي،كتابخانه در پژوهش حاضر اطالعات جمع آوري روش. انتخاب شدند

 وصاحب نظران حوزه تخصصي مورد  تايید قرار گرفته است توسط  آن، سازه روايي كه ساخته بود، محقق

، مورد تايید قرار 816/0كرونباخ براي كل پرسشنامه با ضريب  آلفاي ضريب آزمون طريق از پايايي آن مقدار

شان ازگرفت.  ست آمده ن  بکس يک عنوان به جهادي وجود رابطه مثبت و معني دار بین مديريت نتايج به د

ساس  نظام تحول با رهبري شامل: اح شده به مديريت جهادي  صاص داده  شان مي دهد. ابعاد اخت اداري را ن

اند كه از نطر پاســخ دهندگان، احســاس مســئولیت مســئولیت، خود باوري، فرهنگ كار و وجدان كاري بوده

 دارد.  تهران شهر در شهر بانک شعببیشترين تأثیر را بر تحول نظام اداري در 

 

 اداري نظام رهبري، تحول جهادي، سبک مديريتواژگان کلیدی: 
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 جایگاه مالیات در اسالم و 

 یداده کاو یها کیتکن بر یمبتمشاغل  یاتیفرار مال ینیب شیپ یالگو کی هیارا
 

 محمد قاسمی

 دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین،

 صادق عابدی

 دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران استادیارگروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین،

 علی محتشمی

 دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران استادیارگروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین،

 
ID: ihome2-00360014_1_220910215942 

 

 چکیده

مالیات به عنوان اصلي ترين منبع درآمد پاک و ابزار قوي دولت ها جهت تصحیح انحرافات بازار و همچنین 

 يک نظام مالیاتيتوزيع مجدد درآمد ها بشمار مي رود . كشور هاي اسالمي از جمله ايران نیز براي رسیدن به 

كارا تغییراتي در سیستم مالیاتي خود ايجاد كرده اند كه فرار مالیاتي به عنوان امري ناپسند به كمترين حد 

 ممكن برسد.

، نتايج نشان مي دهد .گرديد استفاده تصمیم الگوريتم درخت بندي شامل كالس الگوي از جهت مدل سازي

مدل ساز را نشان مي  عملكرد خوببدست آمده است كه  0.612برابر  معیار كاپا، % 68برابر  پوشش معیار

صحت اعتبار مدل پیش بیني مورد آزمون قرار  Cross Validationدهد. همچنین با استفاده از تكنیک 

نشان از   %67.79صحت برابر  گرفت تا با اطمینان بیشتري درصد عملكرد مدل سازي تخمین زده شود. معیار

 مي تواند در تدوينپژوهش  نيحاصل از ا جينتا مناسب جهت مدل پیش بیني مي باشد. قابلیت اطمینان

مشاغل در استان ها مورد بهره برداري  ياتیفرار مال پیش بیني  راهبردهاي عملیاتي مبني بر داده كاوي جهت

 قرار گیرد.

 

 ي، درخت تصمیمداده كاومشاغل، پیش بیني،  ي،اتیفرار مال :واژگان کلیدی
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 های اقتصادنقش مداخالت دولت در تحول نظام استانداردسازی مبتنی بر سیاست

 مقاومتی
 

 دکتر غالم رضا امجدی

 دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه

 
ID: ihome2-00390017_1_22091221 
 

 چکیده

بر  يتسيبا يزيو برنامه ر يریگ میقرار دارد، تصم يخاص ياقتصاد طيكه كشور در شرا يبرهه زمان نيدر ا

 نهیزم نيدر ا يریالگو گ يبرا ياقتصاد مقاومت ياستهای. سردیو مناسب صورت گ يكل يخط مش کياساس 

مردم و  تیسالمت و امن فظعالوه بر ح يدر قالب اقتصاد مقاومت تیفیمناسب هستند؛ توجه به استاندارد و ك

 ير بازار هاد شتریبه سهم بازار ب يابیدر دست يانيک شاتواند كم  يدر داخل كشور م يرفاه اقتصاد شيافزا

 يپژوهش سع نيا نهیزم نينقش دولت درا تیباشد. با توجه به اهم يرانيكاالها و محصوالت ا يبرا يجهان

 ييا شناسار ياقتصاد مقاومت ياستهایبر س يمبتن يساز اردداشته نقش مداخالت دولت در تحول نظام استاند

عوامل  يریتفس -يو روش ساختار يميمدل پارادا اد،یداده بن هيسه مرحله با استفاده از نظر يرو ط نيكند. از ا

 يها استیس يبر مبنا يتحول نظام استاندارد ساز يمداخالت دولت برا نيشد و سپس مهمتر ييمؤثر شناسا

 .ديگرد ياستخراج و رتبه بند يومتاقتصاد مقا
 

مداخالت دولت، نظام استاندارد سازي، اقتصاد مقاومت :واژگان کلیدی
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 اسالم و مسئولیت اجتماعی سازمانها، چالشها و پیامدها
 

 سید مصطفی ادریس پور

 اهوازکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه عالی آموزش الکترونیکی برخط، 

 
ID: ihome2-00460227_1_221212130707 

 

 چکیده

مسئولیت پذيري از آموزه هاي مهم اديان و  دامنه مسئولیت پذيري در اسالم حوزه وسیعي را شامل مي شود

ست سالم ا سئول كه از  الهي به ويژه دين ا ست م سلمان، در قبال خدا، خود، جامعه و محیط زي سان م يک ان

ست شده ا سئولیت .معرفي  ست اين به اجتماعي م ضوي عنوان به فرد كه معنا شاركت جامعه، از ع  نهفعاال م

سبت و دارد شد هیمس تواند مي شرايط بهبود و تغییرات در و نبوده تفاوت بي معضالت و مشكالت به ن  .با

ــتراحتگاه در راه ها، حفر چاه براي ــاختن اس ــتفاده  در روايات، ثواب فراواني براي كارهاي خیر، مانند س اس

سكان آنها و فراهم آوردن  شاندن مؤمنین و ا ساندن به مؤمنین، مراقبت از بیماران، اطعام و پو عمومي، نفع ر

زمینه ازدواجشـان، قرض دادن به مؤمنان، حلّ مشـكالت و شـاد كردن ايشـان، خیرخواهي براي آنها و ديگر 

ولیت پذيري، توجه ويژه شده است تا جايي در اسالم به روحیه مسئبه همین منظور  امور خیر بیان شده است

 .»ال دِينَ لِمَنْ ال عَهْدَ له« :كه در روايات آمده

منافع خودشــان،  یناســت كه عالوه بر تأم يانجام اقدامات يبرا یرانگ یمتعهد تصــم ي،اجتماع یتمســئول 

ـــالم آورد.  يفراهم م یزموجبات بهبود رفاه جامعه را ن از نظر تاريخي  از جمله ديدگاه هاي مختلف ازاس

فاه ر بهبوددر  ي،با اختصاص منابع مال يدسازمان ها باقرار داده است. مسئولیت هاي اجتماعي مورد بررسي 

ارات انتظ يدر راستا يسازمان يها یاستو س يتجامعه بكوشند . چنانچه مأمور يتمورد قبول اكثر ياجتماع

توجه  یتو مشــروع یتدر حد مقبول یزن يو شــخصــ يفرد یازهايشــود و به ن يفجامعه تعر يو ارزش ها

ــود، هدف ها ــت يبرا يبعد يش ــت .  ياجتماع يبه هدف ها  یابيفرد، دس ــرت آيت اهلل خامنه اي اس حض

ست؛ )مدظله العالي( فرمودند:  سئولیت به معناي كامجوئي از قدرت نی سالمي، پذيرش م در نظام جمهوري ا

اســـت؛ اين معناي قبول زحمت اســـت؛ معناي مســـئولیت در نظام به معناي قبول زحمات خدمت به مردم 

با رويكرد  ســازمانها ياجتماع یتمســئول یتن مقاله به ضــرورت و اهميادر  .جمهوري اســالمي اين اســت

 و بررسي چالشها و پیامدهاي مسئولیت اجتماعي پرداخته شده است. اسالمي

 

 : مسئولیت اجتماعي، پیامد، چالش، اسالمواژگان کلیدی
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 بررسی و شناخت موانع بکارگیری حکمت اسالمی در مدیریت ایرانی

 
 مجیدتسنیمی

 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشکاه آزاد اسالمی قزوین

 
ID: ihome2-00510007_1_221211235020 

 
 

 چکیده 

 عديمرحله بيكي از بديهیات اولیه بكارگیري يک علم در موضوع ديگر شناخت دقیق و موشكافانه آن و در 

بررسي چگونگي ارتباط آن با ساير علوم  مي باشد بدون شناخت  و بررسي  علوم و صرفا در كنار هم قرار 

 دادن آنها

موجب پیشرفت و تعالي در علوم نمي گردد.قطعا دو موضوع حكمت اسالمي و مديريت نیز از اين قاعده  

مستثني نیستند .در اين مقاله ابتدا به اختصار موضوع فلسفه و حكمت اسالمي و مديريت در ايران تشريح و 

وم ديگر فلسفه در عل سپس با بررسي متون و مقاالت علمي  نسبت به شناسايي برخي علل عدم بكارگیري

ازجمله دانش مديريت اقدام و در نهايت   با جمع بندي اين علل كه برخي مربوط به خود حكمت اسالمي و 

 برخي مربوط به دانش مديريت در ايران مي باشند نسبت به نتیجه گیري و راه حل .اقدام مي گردد.

 

 ت متعالیه،مديريت ايراني،مديريت،حكمت اسالمي ، فلسفه اسالمي ، حكم :واژگان کلیدی
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 در سیاست مالی حضرت پیامبر )ص(« تبعیض مثبت»و « تبعیض روا»

 

 سید حسن مهدیخانی سروجهانی

 استادیار گروه معارف اسالمی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 
ID: ihome2-00520031_1_220929105519 

 

 چکیده

حضرت پیامبر )ص( پس از هجرت به يثرب و تأسیس جامعه اسالمي براي تحقق عدالت در تمام جوانب 

ايي، هويژه در عرصه اقتصادي كوشیدند و جهت جلوگیري از پديد آمدن طبقه فرادست و فرودست پیمانآن، به

-رشم نمودند. اما بنابر گزاطور مساوي بین مسلمانان تقسیمانند عقد اخوت برقرار كردند و غنايم جنگي را به

اي را از اموال غنايم حضرت گاهي در تقسیم غنايم بین مسلمانان فرق گذاشته و عدههاي منابع تاريخي آن

نمودند. پژوهش حاضر بر مبناي انواع تبعیض به بررسي و نصیب ساخته يا سهم كمتري به آنان عطا ميبي

 )ص( و نسبت آن با عدالت اقتصادي پرداخته و به اين نتیجهگونه حضرت پیامبر تحلیل علل رفتار تبعیض

حضرت در تقسیم اموال غنايم گاهي مصداق تبعیض روا و گاهي تبعیض مثبت بوده رسیده است كه روش آن

 و در راستاي تحقق عدالت اقتصادي و در جهت تعادل و توازن در معیشت مسلمانان انجام گرفته است. 

 

 وي، عدالت اقتصادي، غنايم جنگي، تبعیض روا و تبعیض مثبتسیره نب: واژگان کلیدی
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 یدر متون و منابع اسالم ینیکارآفر تیریو مد ینیمفهوم کارآفر بررسی
 

 محمد خدابخشی

 دکتری مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 رضا بازگیر

 کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی قزویندانشجوی دکتری مدیریت 

 
ID: ihome2-00570013_1_221016012529 

 

 چکیده

مفهوم كارآفريني و كسب و كار در ادبیات اسالمي داراي ارزش هاي فردي و اجتماعي وسیعي بوده و در اين 

زمینه مصاديق فراواني وجود دارد. تعدد آيات قرآن و غناي احاديث و روايات در باره كار و كوشش مومنین، 

ر ک دين كامال اجتماعي و پرتاكید ببه قدري گسترده و متنوع است كه به صراحت میتوان عنوان كرد: اسالم ي

مقوله كار و تالش مي باشد و مكرر نسبت به آن توصیه نموده است و با هر گونه تنبلي  و بیكاري كه منجر 

به فقر و ناتواني، محرومیت و رذايل اخالقي گردد به شدت مخالفت داشته و با آن مبارزه مي كند. لذا با توجه 

ست بايه اسالمي، آحاد افراد در قبال كارهاي فردي و اجتماعي مسئول بوده و ميبه اهمیت كسب و كار در جامع

به اندازه توانايي خود، امور مربوطه را با كیفیت باال و نّیت صحیح انجام دهند. اهمیت دادن به كسب و كار و 

اي گونهآورد بمي كارآفريني سبب استقالل جامعه اسالمي گرديده و موجبات خروج از سلطه بیگانگان را فراهم

كه براي ادامه حیات به آنها وابسته نبوده و متعاقبا از انحطاط جامعه اسالمي جلوگیري بعمل خواهد آمد. 

بنابراين كارآفرينان مسلمان بر اساس توصیه اسالم، سختكوش، نوآور، آگاه به زمانه، با دانش، شكیبا، عفوپیشه 

و اندک اگر مبتني بر علم و بصیرت انجام بگیرد بسیار ارزشمند  باشند زيرا هر كاري هر چند كوچکو ... مي

است. بعالوه؛ كارآفرين مسلمان قبل از اقدام به هر فعالیتي، مسائل كسب و كار را آموخته و با مشاركت در 

ان كند. شايافزايي، مقدمات شكوفايي اقتصاد و پیشرفت علمي جامعه خود را فراهم ميكارهاي گروهي و هم

هاي مادي و معني هاي مولد و اثر بخش خويش، به انواع حمايتاست كه كارآفرينان براي آغاز فعالیتذكر 

 افراد جامعه و همچنین دولت اسالمي نیاز دارند. 

مقاله حاضر، ضمن مرور تحقیقات گذشته در اين زمینه، به بررسي مفهوم كارآفريني و كسب و كار از ديدگاه 

مبین اسالم مطابق منابع در دسترس نظیر: قرآن، منابع و كتب حاوي احاديث و روايات ساير اديان و بويژه دين 

 مرتبط پرداخته است. 

 

 كارآفريني، كسب و كار، نوآوري، مديريت كارآفريني، مديريت اسالمي :واژگان کلیدی
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 لیکرونا بر تسه یبحران امیاطالعات در ا آوریفن یریبه کارگ ریتاث یبررس

 همدان ( شهرهی)آت یاجتماع نیتام مارستانیب یمال ریو غ یمال یعملکردها
 

  مائده عبدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار، گرایش مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشکده 

 علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی همدان، واحد همدان

 دکتر هوشنگ مبارک آبادی 

وم ی، گروه مدیریت، دانشکده علمنابع انسان -یرفتار سازمان شیگرای، بازرگان تیریرشته مداستادیار 

 انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی همدان، واحد همدان

 
ID: ihome2-00590016_1_220912141125 

 

 چکیده 

الي مپژوهش با هدف بررسي تاثیر به كارگیري فناوري اطالعات در ايام بحراني كرونا بر تسهیل عملكردهاي 

 ياز لحاظ هدف كاربردپژوهش روش  .و غیر مالي بیمارستان تامین اجتماعي )آتیه( شهر همدان انجام گرفت

 انجام گرفت. 1400شهر همدان در سال  هیآت مارستانیدر ب يكه به صورت مقطع باشدیم يفیو از نوع توص

نمونه بر حجم . باشندینفر م 460ارهایبه ،يكارشناسان پرستار ،يكارشناسان بخش ادار هیكلجامعه آماري 

( و با اناری)پرستاران، كارشناسان، كاركنان، به يطبقه ا يتصادف يریاساس فرمول كوكران و روش نمونه گ

آوري اطالعات اين پژوهش از نفر انتخاب گرديد. براي جمع 259تعداد   يرینمونه گ يآمار يروش ها

ري مباني نظري و پیشینة تجربي پژوهش استفاده شده است. منظور گردآواي بههاي مطالعة كتابخانهروش

ها از طريق مطالعه و اظهار نظر استاد ها شامل پرسشنامه هاي محقق ساخته بود. روايي پرسشنامهپرسشنامه

ها از طريق آزمون آلفاي كرونباخ به ترتیب براي پرسشنامه عملكرد راهنما انجام شد. ضريب پايايي پرسشنامه

پس از گردآوري اطالعات به  به دست آمد. 77/0و براي پرسشنامه فناوري اطالعات  75/0یر مالي مالي و غ

منظور تجزيه و تحلیل داده ها و يافته هاي پژوهش از بررسي سواالت و فرضیه هاي پژوهش در دو سطح 

 ن جداول وهايي همچوآمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده گرديد. در سطح آمار توصیفي از شاخص 

اسمیرونوف و روش آلفاي  -نمودارهاي توزيع فراواني و در سطح استنباطي از آزمون هاي كالموگروف

اي آماري هكرونباخ، همبستگي پیرسون از نوع معادالت ساختاري انجام شد. همچنین براي محاسبات و تحلیل

فناوري اطالعات در ايام بحراني اد نتايج نشان د استفاده شد.  SPSS18 LISRELاز رايانه و نرم افزارهاي

 كرونا بر تسهیل عملكردهاي مالي و غیر مالي بیمارستان تامین اجتماعي )آتیه( شهر همدان تاثیر دارد.

 

 عملكرد غیرمالي، كرونا ، بیمارستان تامین اجتماعي عملكرد مالي،، فناوري اطالعاتواژگان کلیدی: 
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 کردیبا رو ییتوسعه صادرات مواد دارو نهیدر زم یهوش صادرات یها یاستراتژ

استان البرز( یصادرات یشرکتها ی)مطالعه مورد یاسالم  

 مریم خداکرمی شریف آباد

 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قزوین و

 خارجی سازمان صمت البرز  کارشناس مسئول بازرگانی

 پور یزک یمهد

 نیقزو یآزاد اسالم ت،دانشگاهیری، گروه مد اریاستاد

 
ID: ihome2-00620254_1_221226113502 

 

 چکیده 

با توجه به مزيت نسبي تولید در صنايع دارويي ايران و و مزيت رقابتي در بازارهاي جهاني و نقش موثر 

صادرات دارو در ارزآوري كشورها، توسعه صادرات و در پي آن افزايش سودآوري، همواره يكي از اهداف 

دولت ها و واحد هاي تولیدي و صنعتي مي باشد . نظر به جايگاه صنايع دارويي و سند چشم انداز اصلي 

بیست ساله كشور، به دلیل نبود مدل جامع عملكرد صادراتي صنايع دارويي در ايران به عنوان كشور اسالمي، 

طح بین المللي با اين پژوهش مي تواند راهكاري مناسب براي رشد و توسعه اين صنعت، به ويژه در س

درنظرگرفتن معیارهاي اسالمي گردد. روش پژوهش اين مطالعه ، روش پديدار شناسي و جامعه آماري شامل 

مديران و كارشناسان بازاريابي و صادرات شاغل در حوزه هاي مرتبط با صنايع دارويي مي باشد. از نمونه 

ستفاده شد. با توجه به رهیافت كیفي پژوهش ، گیري غیر احتمالي و نمونه گیري هدف مند )گلوله برفي( ا

براي جمع آوري اطالعات از ابزار مصاحبه عمقي نیمه ساختار يافته استفاده و تعداد ده مصاحبه انجام شده 

جهت اعتبار سنجي از اعتبار سازه، دروني ، تفسیري و توصیفي بهره برده و براي تايید پايايي از روش بازبیني 

ستفاده شد. پس از كد گذاري باز ، به اين نتیجه رسید كه با درنظر گرفتن عوامل سیاسي و پس از كد گذاري ا

اقتصادي به عنوان مولفه هاي تاثیرگذار، عوامل موثر در عملكرد صادراتي صنايع دارويي ايران محیط بازرگاني 

 شركت مي باشد. ، شاخص هاي بازاريابي، آمیخته بازاريابي ، مشتري مداري و منابع داخلي و خارجي

 

عملكرد صادراتي، مشتري مداري، ، آمیخته بازاريابي، محیط ، استراتژي معامالت صادراتيواژگان کلیدی:  

 بازرگاني
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 شناسی در ادبیات اسالمی با محوریت رفاه شهروندانبررسی مفهوم موفقیت

 

 محمدعلی نژادیان

 واحد قزویندانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسالمی 

 
ID: ihome2-00640020_1_221004234623 

 

 چکیده

 انسان ررسيب و شناخت به شناسيروان علم با صرفا تواننمي پس است ايپیچیده موجود انسان كهاين دلیلبه

 فلسفي و ديني هايمعرفت جمله از مختلفي معارف است، نیاز شناسيموفقیت براي لذا. پرداخت او موفقیت و

 كه است اين امروز جهان مشكالت از يكي همچنین. شوند بررسي و مطالعه دارند، قرار اول اولويت در كه

 عريفت موفقیت براي را جديدي ادبیات فناوري و علم پیشرفت و خود فعلي شرايط به توجه با نسل هر

 رفتنگ نظر در با حال. شودمي مختلف جوامع حتي و هانسل بین نظراختالف  باعث موضوع همین و نمايدمي

 شود لقمط و كامل صحیح، تعريفي موفقیت از نظرها اختالف اين رفع جهت است نیاز انسان مشترک فطرت

 تالش حاضر پژوهش رو،ازاين. دهند قرار خود تشخیص و عمل مالک را آن بتوانند جوامع و هانسل تمامي تا

 و ظريهن مباني، سطح سه در را شناسيموفقیت موضوع اسالم، دين در شده مطرح نكات گرفتن درنظر با دارد

. شود حاصل عملي بعد در چه و نظري بعد در چه موفقیت از درستي شناخت تا كرده مطرح آن فلسفه

 موضوع ،هدف لحاظ از بنديتقسیم يعني آن هايبخش و شناسيموفقیت تعريف به مباني قسمت در رو،ازاين

 و تهدانس الهي دين را انسان موفقیت اساس و پايه برهان و دلیل با نظريه قسمت در و شده پرداخته روش و

 پرداخته است( چگونگي و چیستي چرايي، آگاهي، هستي،) ابعاد شامل كه شناسيموفقیت فلسفه به ادامه در

 پیشینهحسن اساس بر شهروندان اجتماعي پرونده باعنوان پیشنهاد يک ارائه با نهايت در ( و1391)نژاديان،  شده

 ردمم سعادتمندي و رفاه براي را راهكاري( اجتماعي داوطلبانه هايفعالیت) فدا سامانه توسط سوءپیشینه و

 رسیم،ب سعادت و رفاه پیشرفت، اجتماعي، عدالت به كهاين براي امروزي شرايط به باتوجه زيرا،. دهدمي ارائه

 يساختار كشور و جامعه در تا داريم افزاريسخت و افزارينرم ابزارهاي به مبرم نیاز نظري مباحث برعالوه

 .(1398نمايیم )نژاديان،  ايجاد ساالريشايسته اساس را بر

 

 دين، فطرت، سعادت، رفاه ،شناسيموفقیت واژگان کلیدی:
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 از کارآفرینی اجتماعی تا کارآفرینی دینی

 

 سید علیرضا هاشمی نکو

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات –دانشکده مدیریت و اقتصاد 

 
ID: ihome2-00670029_1_220922130622 

 

 

 چکیده

 ودهب محققان توجه مورد همیشه اقتصادي توسعه و رشد جمله از آن پیامدهاي كه است فرآيندي كارآفريني

 ايفا آن رد مهمي نقش ارزشي و فرهنگي موارد و بوده زمینه بر مبتني اي پديده كارآفريني ديگر سوي از. است

از اين رو الزمست تا مفهوم كارآفريني با توجه به پیش فرض هاي ديني و فرهنگي براي كشور . كنند مي

تئوري كارآفريني اجتماعي پورتر بعنوان مدل پايه اي براي اين شخصي  مقاله اين شخصي سازي گردد. در

-اجتماعي و با توجه به مولفه هاي فرهنگي-اقتصاديسازي استفاده شده و بر اساس خلق ارزش مشترک 

 به مزمانه تا الزمست ديني كارآفريني مدل اساس ديني مفهوم كارآفريني ديني از آن استخراج شده است. بر

 رايب الهي قرب و كمال مسیر ترسیم و جامعه و فرد منافع توازن. شود توجه جامعه و معنوي فرد و مادي رشد

اند و آن  دهش منجر ديني كارآفريني مدل ايجاد به كه هستند اصولي مهمترين مسیر اقتصاديكارآفرين در كنار 

را از كسب و كار در پاراديم سرمايه داري و ماركسیسم متمايز مي سازند. در انتهاي مقاله نیز بر اساس مدل 

 شده است. برل و مورگان به تحلیل پیش فرض هاي فلسفي كارآفريني ديني از منظر قرآن پرداخته

 

 كارآفريني، كارآفريني اجتماعي، كسب و كار اسالمي، كارآفريني دينيواژگان کلیدی: 
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طراحی چارچوب بازاریابی محتوایی برای کسب وکارهای کوچک ومتوسط بر 

 اساس ارزش های فرهنگی
  

 دکتر علی اخوان قنادی

 مرکزی نویسنده مسئولعضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 آذر شهیر

 کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دبیر آموزش وبرورش شهر تهران 

 
ID: ihome2-00690024_1_221010155935 

 

 چکیده 

كسب وكارهاي كوچک در ايران از بازاريابي محتوايي براي رسیدن به اهداف خود در جذب مخاطبان ، توسعه 

گ ارزش ها ازعناصر اصلي فرهن مشتريان وافزايش میزان فروش وسودآوري بیشتر استفاده مي كنند.ي دامنه 

هرجامعه هستند. آنها به انسانها مي گويند كه در هر موقعیت چگونه رفتار كنند. به اين ترتیب ارزش ها نقش 

تكنیک ها، وراه كارهاي مبتني چالش اصلي اين مقاله اقتباس روش ها،  راهنما را در تعامالت اجتماعي دارند.

بر ارزش هاي غربي توسط متصديان مربوطه در طراحي برنامه هاي بازاريابي محتوايي براي كسب وكارهاي 

 كوچک ومتوسط و درنتیجه تغییر ارزش ها وباورهاي مخاطبان و مشتريان آنها به سوي فرهنگ رايج غربي و

 .مي استدور شدن از ارزشها وباورهاي اصیل ايراني واسال

مفاهیم وروش هاي تخصصي بازاريابي محتوايي در رسانه هاي مجازي، مباني وارزش هاي   در اين تحقیق

مولفه هاي قدرت نرم ايرانیان،تاثیرات فرهنگ فرهنگي در اسالم وايران، ابعادالگوي اسالمي ايراني بیشرفت، 

همچنین چارچوب نیازهاي مخاطبان مورد بررسي قرار گرفته است. وارزش هاي آن بر رفتار خريداران 

 .ومشتريان كاالها وخدمات كسب وكارهاي كوچک ومتوسط در ايران مرور شده است

 سطمتودر نهايت چارچوب بازاريابي محتوايي متناسب باارزش هاي فرهنگي براي كسب وكارهاي كوچک و

 .يران ارائه گرديده استادر 

 

 ي زهیآم ،ياجتماع يشبكه ها ،يدانش فرهنگ ،يفرهنگ يارزش ها ،ييمحتوا يابيبازار :یدیواژگان کل

 يابيبازار
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 ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان حوزه فرایند  قصد خرید و قصد خرید اسالمی 

 

 فرحناز زارع

 دانشجوی دکتری تخصصی بازاریابی،مدیریت بازرگانی،واحد یزد،دانشگاه ازاد اسالمی یزد

 دکتر سید حسن حاتمی نسب

 استادیارمدیریت بازاریابی،گروه مذیریت بازرگانی،واحد یزد،دانشگاه ازاد اسالمی یزد

 
ID: ihome2-00720027_1_220921235557 

 

 چکیده

هدف از انجام اين پژوهش،ارائه تصويري جامع از وضعیت فعالیت  هاي علمي در حوزه فرايند قصد  هدف:

ترسیم نقشه هم رخدادي واژگان  اين حوزه براساس مقاالت علمي منتشر شده  اسالمي و خريد خريدو قصد

 است web of scienceدر  پايگاه علمي 

روش بررسي: اين مطالعه از پارادايم تفسیري پیروي مي كند از نوع مطالعات توصیفي است كه به روش مرور 

  WEB OF SCIENCEنظامند انجام شده و با استفاده از عبارات جستجوي تعريف شده درپايگاه اطالعاتي 

وزه فرايند قصدخريد  و هم تحقیقات منتشر شده در ح2021-1997در عنوان مقاالت و در بازه زماني سالهاي 

مورد بررسي قرار گرفته 2020  -2012چنین جستجوي قصد خريد اسالمي در عنوان مقاالت در بازه زماني 

است.برخي از اين مقاالت براساس تطابق معیارهاي ورود و خروج انتخاب و اطالعات مورد نیاز جهت تحقق 

كه نرم افزاري  11/6/1( نسخه (VOSVIEWERم افزار اهداف تحقیق از انها  استخراج و با استفاده از نر

 مورد كنكاش قرار گرفته است. Excelدر حوزه علم سنجي است و نرم افزار

مقاله انجام و تحلیل  646پس از جستجو،غربالگري و ارزيابي كیفي مطالعات،تحلیل نهايي بر روي  يافته ها:

میالدي است 2020فرايند قصد خريد مربوط به سال  عمیق مطالعات نشان داد كه بیشترين تحقیقات در حوزه

و كشورهاي امريكا ،هند و چین به ترتیب باالترين تحقیقات و ارتباط بین نويسندگان را از ان خود كرده اند. 

 26و در زمینه قصد خريد اسالمي پس از جستجو،غربالگري و ارزيابي كیفي مطالعات،تحلیل نهايي بر روي 

ل عمیق مطالعات نشان داد كه بیشترين تحقیقات در زمینه قصد خريد اسالمي از سال مقاله انجام و تحلی

 روبه رشد است و كشورهاي مالزي،ايران،پاكستان،و.. كشورهاي مطرح در اين زمینه بوده اند.2019

توجه به پركارترين  و كم كارترين كشورها ،واژه هاو محققان از طريق علم سنجي مي تواند  نتیجه گیري:

فرصتها و ضعف هاي تحقیقاتي در زمینه فرايند قصد خريد را اشكار ساخته و افق پیش روي محققین ايراني 

 را جهت درخشش نتايج تحقیقات انها در سطح بین المللي روشن نمايد.

 

 علم سنجي،شبكه هم تالیفي،هم رخدادي واژگان،فرايند قصد خريد ،اسالم  واژگان کلیدی:
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 ها در آماد پشتیبانی ناجا مدیریت دارایی گشیوه های توسعه فرهن
 

 محمد خدابخشی

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 ولی اهلل علی محمدی

 دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

 
ID: ihome2-00730028_1_221029132734 

 

 چکیده

هايي است كه به دلیل عمومیت داشتن، توجه عدۀ زيادي از صاحبنظران و عالقمندان فرهنگ سازماني، از مقوله

هاي اخیر، واژه فرهنگ با عناوين مترادفي در را در طول تكوين دانش مديريت به خود جلب كرده و در دهه

اموال در اصول اعتقادي ما، تحت  و بهره گیري موضوع نگهداريادبیات مديريت و سازمان وارد شده است. 

هاي جويي و جلوگیري از اسراف مطرح بوده و رعايت آن يكي از مظاهر عیني فرهنگ و ارزشعنوان اصل صرفه

اران اندركرود. حفظ صحیح اموال از نظر شرع و عقل اثبات شده و ضروري است تا دستحاكم بر جامعه بشمار مي

تر و گیري بیشها، امكان بهرهنگهداشت اقالم و منابع فیزيكي در سازمان هاي مناسب حفظ وضمن شناسايي شیوه

ها و تخصیص سطح ها در سازماناز سوي ديگر با عنايت به افزايش هزينهتر از آن را فراهم آورند.مناسب

يده داي، لزوم استقرار سیستم مناسب نگهداري اموال و تجهیزات مطرح گراي از بودجه به اقالم سرمايهعمده

ه هاي شیو ها و آراي فراواني مطرح شده است. بدين منظور مقاله حاضر باهدف تاكید برو در اين راستا نظريه

دراين راستا، نتايج  بررسي ها ها در آماد پشتیباني ناجامحقق گرديده است. مديريت دارايي توسعه فرهنگ

ها ، رفتارها و امل: اعتقادات ، ارزشعوامل و متغیرهاي فرهنگي شوگمانه زني هاي اولیه عبارتند از:

هاي مرتبط با كیفیت اموال شامل : عمر مفید اموال، آماده بكار بودن، انجام ها و شاخصمصنوعات.برخي سنجه

 بررسي ها حاكي از آن استهاي منظم نگهداري، توجه به جنبة اقتصادي ، رضايت كاربران مي باشند.فعالیت

داري وجود ها ، ارتباط معنيل فرهنگي و كیفیت ارتباط كاركنان با اموال در سازمانبین عوام كه به احتمال زياد

هاي فرهنگي مؤثر بر اموال به نحو مطلوبي مديريت شود، در پیشبرد اهداف سازمان، دارد.در صورتي كه مؤلفه

 د بود.صورت خود به عنوان مانعي بر سر توسعه آن خواهننقش بسزايي خواهند داشت و در غیر اين

 

 منابع فیزيكي، هادارايي، نگهداري، كیفیت ،فرهنگ سازمانيواژگان کلیدی:  
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 مطالعه تطبیقی نقش نهاد توبه در کیفر از منظر حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و عامه
 

 کیوان حیدرنژاد )نویسنده مسئول( 

 اسالمی،تسوج،ایراناستادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تسوج، دانشگاه آزاد 

 علی فروتنی

 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران

 
ID: ihome2-00780034_1_220930233505 

 

 چکیده 

 دارد. دين مبین اسالماسالمي  احكامويژه در  جايگاهآثار دنیوي و اخروي،  لحاظتوبه از مهمترين مباحث به 

به ويژه در قرآن كريم بر توبه و آثار آن، آيات متعددي وارد شده و در روايات گوناگوني بر اهمیت و نقش 

توبه مطالبي از معصومین )ع( ذكر گرديده است كه به تبع همین نگرش منابع اصلي وداللت عقلي آن، فقهاي 

نوان يكي از عوامل تخفیف يا سقوط اسالمي بر وجوب توبه اشاره نموده اند و امروزه نیز نهاد توبه به ع

محسوب شده كه در اين میان يک تأسیس حقوقي در حقوق جزاي اسالمي  مجازات كیفري مطرح است و

به  .فقها از منظر ديگر به توبه نگريسته اند و با الهام آيات و روايات، آثار آن را مورد بررسي قرار داده اند

و با حصول شرايطي موجبات سقوط مجازات است. مذاهب اسالمي  عقیده فقهاي امامیه در جرائم حق اللهي

مجازات دنیوي اختالف  بحث اسقاطداشته ولي در  اجماعبه سقوط مجازات اخروي در صورت تحقق توبه 

. هر چند فقهاي عامّه به نسبت فقهاي شیعه به موضوع توبه به ويژه در وجود داردنظرهايي قابل مالحظه 

جهي ننموده اند ولي اختالفاتي در برخي متون فقهي بین فرق اربعه مشهود است. فقهاي كیفیت و شرايط آن تو

 اختالف حدياهل سّنت، توبه محارب قبل از دستگیري را موجب سقوط مجازات مي دانند اما در ساير جرائم 

ر سقوط ساي نظرهايي وجود دارد چرا كه گروهي با استناد به آيات، روايات و قیاس اولويت، توبه را موجب

 سبب صرفاًتوبه  ،1392قانون مجازات اسالمي سال  همچنین از منظراز محاربه آورده اند.  مجازات ها به غیر

كه جنبه حق الهي محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت  مي شود مجازات هايي سقوط

ات تخفیف و سقوط مجازات نمي باشد. در مجازات قذف و محاربه بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجب

به مجازات و پذيرش تاثیر توو نوآوري قانونگذار در تفكیک جرائم تعزيري به اعتبار درجات شدت و ضعف 

وده و در مقام بیان بنیز فاقد مباني موجه و موازين حقوقي بوده و مخالف ضوابط شرعي  سبکتنها در جرائم 

 است.

 

 يتوبه، مجازات،  فقه امامیه، فقه عامه، حقوق كیفر :واژگان کلیدی
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 با رویکرد اسالمی حوزه سالمت انسانی منابع برندسازی الگوی طراحی

 

 سحر عابدینی

 گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی ،احد کرمان، کرمان، ایران

 )نویسنده مسئول( دکتر سعید صیادی

 گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی ،احد کرمان، کرمان، ایران 

 
ID: ihome2-00810033_1_220930130718 

 

 چکیده

 مینةدرز بسیاري منفي آثار اجتماعي هايارزش و هنجارها به سازمان اعتناييبي يا اطالعيبي: هدف و سابقه

 معیارهاي درزمینة اساسي هايپرسش به كندمي تالش پژوهش اين. دارد جامعه در  سازمانبرند  و جامعیت

 و فرهنگ رب مبتني را انساني منابع برندسازي الگوي و دهد پاسخ اسالمي - ايراني مباني اساس بر برندينگ

 .كند ارائه اسالمي دستورهاي

 و كاربردي هدف منظر از ،)كمي و كیفي( تركیبي هايپژوهش انواع از روش ديد از پژوهش اين :كار روش

 لگويا طراحي به پژوهش كیفي فاز از آمدهدستبه نتايج. است پیمايشي اطالعات، گردآوري شیوه لحاظ به

 مدلي ائهار منظوربه تحقیق اول بخش در اساس اين بر. شد منجر انساني منابع برندينگ پیشنهادي مفهومي

 نابعم برند كدهاي و مفاهیم مقوالت، شناسايي از پس و استفاده فراتركیب كیفي پژوهشي روش از جامع،

 بین هرابط بتوان كه ايگونهبه مدل هايمؤلفه مطلوب تركیب ارائه براي فراتركیب، روش طريق از انساني

 اولیه الگوي و گرديد استفاده( ISM)ساختاري سازيمدل روش از نمود بهینه را انساني منابع برند هايمقوله

   شد سنجي اعتبار مدل (PLS) جزئي مربع حداقل روش طريق از سپس و آمد به دست

 منابع عملكرد اسالمي،ارزيابي - انساني منابع برندسازي)اصلي مقوله 8 از متشكل موردنظر لگويا :هايافته

 منابع تعهد و ،رضايت سازماني ،عدالت سازماني ،رهبري انساني منابع توسعه و آموزش انساني،

 منابع برندسازي الگوي تواندمي كه. است فرعي مقوله 43 و( داخلي برندسازي و سازمانيانساني،فرهنگ

 . دهد نمايش را اسالمي رويكرد با را انساني

 از فادهاست بر عالوه تواندمي خويش، هاياستعداديابي فرايند در سالمت، يحوزه در سازماني هر: گیرينتیجه

 رايب را پژوهش اين در شدهاستخراج اسالمي هايشاخصه استعدادها، مديريت و ساالريشايسته علمي اصول

 هدارينگ و جذب با ، اسالمي و ديني مباني و اصول به اتكاي با نیز درنهايت و گیرد كار به خود برندسازي

 .نمايد تكمیل را خود بندسازي فرايند مستعد، نیروهايي

 

 طراحي الگو ،مديريت منابع انساني ، رويكرد اسالمي ،سالمت  :واژگان کلیدی
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 مطالعه تاثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر پایداری سود از دیدگاه مدیریتی

 

 مریم نورائی

 گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه  آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران

 فروزان محمدی یاریجانی

 کرمانشاه، دانشگاه  آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایرانگروه حسابداری، واحد 

 
ID: ihome2-00840189_1_221201233643 

 
 

 چکیده 

باعث  توانديآن است. اما، آنچه م يداريو پا تیفیك دهديم شيسهامداران افزا يسود را برا تیآنچه مطلوب

را كاهش دهد و  رانيسهامداران و مد نیب يندگيشده و مشكالت نما تيريمد يطلبانهكنترل رفتار فرصت

 زانیبر م توانديانجام شود م يباالتر تیفیكه با ك ياست. حسابرس يسود شود، حسابرس زانیمنجر به ثبات م

ن هدف اي سود نقش داشته باشد. يداريو پا تیفیو ك تيريشده توسط مد ياعمال ياریاخت ياقالم تعهد

هاي سود است. جامعه آماري پژوهش شركت پايداري بر مديره هیئت جنسیتي تنوع  تأثیر پژوهش مطالعه

 1396هاي شركت پذيرفته شده طي سال 80پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و نمونه مورد مطالعه، شامل 

 نظر از و همبستگي است-توصیفي و از نظر ارتباط بین متغیرها تركیبي از علي پژوهش است. روش 1400تا 

هاي تابلويي و همچنین مدل ها از روش رگرسیوني و دادهبراي پردازش و آزمون فرضیه. تاس كاربردي هدف

سود  پايداري بر مديره هیئت جنسیتي ها نشان داد تنوعاستفاده شده است. نتايج تحلیل فرضیه اثرات ثابت

 هايگیريمتصمی در شودمي پیشنهاد گذارانسرمايه به تأثیر مثبت و معناداري دارد. با توجه به نتايج پژوهش

 جامعه همچنین، .باشند داشته گیريويژه در تصمیم توجه موضوع تنوع جنسیتي اعضاي هیئت مديره به خود

 داشته ريبیشت نظارت هاشركت سود و پايداري سود كیفیت بر بهادار اوراق بورس سازمان و رسمي حسابدارن

 .باشند

 

 تنوع جنسیتي هیئت مديره، كیفیت سود، پايداري سود واژگان کلیدی: 
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 ساله 5شناسایی مهمترین عوامل موثر بر آینده خبرگزاری صداوسیما در افق 

 

 محمدرضا یاسین

گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد دانشجوی مقطع دکترا/ 

 اسالمی، دماوند، ایران

 حمیدرضا حسینی دانا

گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی، استاد یار/ 

 دماوند، ایران و مسئول مکاتبات

 امید جهانشاهی

 پژوهی رسانه مرکز تحقیقات صداوسیماپژوهشگر و مدیر گروه آینده

 محسن شاکری نژاد

 انشگاه صداوسیمااستاد یار/ عضو هیأت علمی د

 
ID: ihome2-00850196_1_221212000219 

 چکیده

هاي جديد و ابزارهاي ديجیتال، صنعت خبر را پیچیده ساخته است؛ سرعت تحوالت و رشد روزافزون پلتفرم

اي هستیم و خبرگزاري شاهد جنگ رسانه هاين مهم رقابت بین موسسات خبري را شديدتر كرده است. امروز

ايي شناسهاي معاند و وابسته به غرب در رقابتي جدي است. از اين رو، هدف از اين پژوهش، صداوسیما با رسانه

است تا چارچوبي براي تفكر در مورد آينده  ساله 5مهمترين عوامل موثر بر آينده خبرگزاري صداوسیما در افق 

 هاي خبري يک چالشاتخاذ كند.امروزه آينده براي مديران رسانهاقدامات پیش دستانه  ،نداشته باشد و به مدد آ

 هاي احتماليكوشند تا با تفكر در مورد عوامل موثر بر آينده و وضعیترود، لذا همواره ميو دغدغه به شمار مي

ا از خبرگزاري هاي مهم و ي از آينده پیش رو دست يابند. اگرچه خبرگزاري صداوسیماحتمال يريواتصآنها به 

ها بركنار نیست، لذا شناسايي عوامل موثر بر آينده خبرگزاري ترديد از اين چالشبزرگ كشور است اما بي

ريزي صداوسیما ضروري است. اهمیت شناخت اين عوامل در اين است كه هرگونه سیاستگذاري و برنامه

ژوهي پروشي رايج در آينده ي، به عنوانمنظور با روش دلف نيبه ااستراتژيک در گرو شناخت اين عوامل است. 

مديران، سردبیران و پژوهشگران معاونت نفر از  19 هاي كارشناسي و خبرگيديدگاههدفمند، از  ريیگنمونهبا و 

ه مورد كپس از دو مرحله دلفي مهمترين عواملي استفاده شد.  يبر اساس اصل اشباع نظرسیاسي صداوسیما 

در گروه هاي سیاسي،  "پست"رگان شركت كننده در تحقیق بود شناسايي و در چارچوب مدل اجماع خب

 فرهنگي، فناوري، اقتصادي و نیز عوامل كلیدي دسته بندي شدند. -اجتماعي
 

 يپژوهندهيآ، عوامل كلیديخبرگزاري صداوسیما، نیروهاي پیشران،  واژگان کلیدی: 
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اقتصادی بر گواهی سپرده کاالیی زعفران در بررسی اثر متغیرهای منتخب کالن   

 بورس کاالی جمهوری اسالمی ایران
 

 سید میثم جلیلی

  دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 اکبر میرزاپور باباجان

قزوین،  ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، ، گروه اقتصاد، واحد استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری

 مسئول( نویسنده (ایران،

 بیت اله اکبری مقدم

 ان قزوین، ایر ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، ، گروه اقتصاد،واحداستادیاردانشکده مدیریت و حسابداری

 میارکالئی  آرش هادی زاده

 ان قزوین، ایر ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، ، گروه اقتصاد،واحداستادیاردانشکده مدیریت و حسابداری
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 چکیده  

با توجه به اينكه بخش عمده تولید زعفران جهان مختص به كشورهاي اسالمي و اختصاصاً جمهوري اسالمي 

 عنوان يكي ازكااليي زعفران در بورس كاالي جمهوري اسالمي ايران به گواهي سپردهايران است، با معرفي

بورس هاي مهم و تاثیر گذار در بین كشورهاي اسالمي، اين پژوهش سعي در شناخت عوامل موثر بر قیمت 

 -GARCHهاي بازارهاي موازي اين ابزار بوده است. در اين تحقیق از دو روشآن از جمله شاخص

MIDAS   و روشOLS الي پايان  1397ها به صورت روزانه در بازه زماني شهريور ماه و دادهشده  استفاده

ها كتابخانه اي با تحلیلي و روش گردآوري داده -است. روش تحقیق توصیفياخذ شده 1399شهريورماه 

صورت گرفته است. روش اول  Eviewsاستفاده از روشها و مدلهاي اقتصاد سنجي و به كمک نرم افزار 

(GARCH- MIDASداده ) ها بدون تبديل و با تواتر اصلي استخراج شده و اثر متغیرهاي شاخص كل

بورس اوراق بهادار تهران، شاخص قیمت نفت اوپک و نرخ ارز در بازار آزاد روي قیمت گواهي سپرده مورد 

ها به ماهانه تغییر داده شده و رگرسیون تمام ( تواتر همه دادهOLSآزمون قرار گرفتند و در روش دوم )

است. نتايج حاصل از هردو مدل غیرهاي ذكر شده بر قیمت گواهي سپرده كااليي مورد آزمون قرار گرفتهمت

نشان داد كه جز قیمت نفت اوپک كه اثر گذاري آن بر متغیر گواهي سپرده زعفران در جمهوري اسالمي ايران 

بورس  ي سپرده كااليي زعفران دربي معني ارزيابي گرديده است ساير متغیرها تأثیر معني داري بر قیمت گواه

  كاالي جمهوري اسالمي ايران دارند.

گواهي سپرده كااليي ، نرخ تورم ، نرخ ارز ، شاخص كل بورس اوراق بهادار ،مدل  :واژگان کلیدی

GARCH- MIDAS . 
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 تحلیل نقش حکمت اسالمی بر پرورش سرمایه انسانی
 

 سمیه قجری

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق، نراق، ایراناستادیار گروه مدیریت دولتی، 
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 چکیده

شوند كه در صورت سرمايه گذاري بر منابع انساني هر سازمان به عنوان موتور محرک سازمانها محسوب مي

آن مي توان به پیشرفت هاي گسترده اي دست يافت .در نظريه هاي نوين مديريت منابع انساني بر اين موضوع 

یق در امر مستلزم برنامه ريزي دق تأكید مي شود كه نقش منابع انساني به سرمايه انساني تغییر يابد كه اين

كاركردهاي مديريت منابع انساني مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش مديران سازمانهاي دولتي در شهر تهران 

علي و با ابزار پرسشنامه به دنبال بررسي و  -است كه در اين مقاله محقق براساس روش پژوهش توصیفي

پرورش سرمايه هاي انساني در سازمانهاي دولتي مي باشد. روش تحلیل نقش حكمت اسالمي و ابعاد آن بر 

تحلیل رگرسیون بمنظور بررسي و تحلیل داده هاي تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج نشان دهنده 

 تأثیر حكمت اسالمي و ارزشهاي محوري آن بر پرورش سرمايه انساني در سازمانهاي دولتي مي باشد.  

 

 حكمت اسالمي، پرورش سرمايه انساني :واژگان کلیدی
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 ج البالغههتحلیل سیاست های کلی نظام اداری بر مبنای آموزه های ن

 

 سمیه قجری

 عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق، نراق، ایران

 علیرضا حفیظی

 اسالمی واحد تهران شمال،تهران شمال، ایران دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی،دانشگاه آزاد
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 چکیده

قانون اساسي نشأت گرفته است و خط مشي هاي  110سیاستهاي كلي نظام اداري مفهومي است كه از اصل 

كالن نظام اداري را تعیین مي كند. با توجه به نظام ارزشي حاكم بر جامعه و همچنین بر مبناي نظريه هاي 

نظام اداري و... در نوين در مديريت دولتي و بسط مفهوم اخالق مداري و مسئولیت پذيري و شفافیت 

حكمراني شايسته، در اين مقاله سعي بر اين بوده است كه بر مبناي روش تحقیق تحلیل محتوا و با استفاده از 

روش مطالعات كتابخانه اي)مطالعه كتابها، اسناد و مقاالت مرتبط( ابعاد مختلف اين سیاستها بر مبناي آموزه 

بقه بندي قرار گیرد تا بر اساس آن ريشه هاي ديني و ارزشي اين هاي نهج البالغه مورد بررسي و تحلیل و ط

سیاستها شناسايي شود و به عنوان اصول استراتژيک كه در آموزه هاي امام علي)ع( در نهج البالغه مورد تأكید 

في رقرار گرفته است ، بمنظور افزايش تعهد بیشتر مديران به پیاده سازي برنامه هاي مرتبط با اين سیاستها مع

 گردد. 

 

 سیاستهاي كلي نظام اداري، شفافیت نظام اداري، شايسته ساالري، مسئولیت پذيري: واژگان کلیدی
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 رتباطا میانجیگری نقش با کارکنان از حمایت بر اخالقی سازمانیفرهنگ تأثیر بررسی

 (البرز استان وپرورشآموزش موردمطالعه) شفاف
 

 یوسف نیتی

 قزوین واحد اسالمی آزاد دولتی،دانشگاه های سازمان طراحی دولتی،گرایش مدیریت ارشد دانشجوی

 باراجین،ایران
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 چکیده 

 دباي وپرورشآموزش ويژهبه هاسازمان كه باشد مهمي مسائل از تواندمي كاركنان كاري وجدان به پرداختن

 تأثیر بررسي درباره حاضر پژوهش. باشند انديشیده توسعه جهت در مناسبي سازوكارهاي آن براي

 تاناس وپرورشآموزش در شفاف ارتباط میانجیگري نقش با كاركنان از حمايت بر اخالقي سازمانيفرهنگ

 صورتهب اطالعات گردآوري روش و باشدمي پیمايشي و كاربردي نوع از تحقیق اين. است گرفتهانجام البرز

 پرورش آموزش كارشناسان و معاونان مديران، از نفر 248 شامل حاضر تحقیق آماري جامعه. است میداني

 آماري جامعه بودن محدود به توجه با آماري نمونه حجم محاسبه براي و بوده مختلف هايرده در البرز استان

 پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار. گرديد انتخاب نمونه عنوانبه نفر 196 و شد استفاده كوكران فرمول از

 و رديدگ تدوين هاشاخص اين اساس بر فرضیات و شدند شناسايي هاشاخص ابتدا تحقیق اين در. باشدمي

 به شدهمطرح فرضیات تمامي Smart Pls افزارنرم از استفاده با و آماري هايتكنیک از استفاده با نهايت در

 ارتباط یگريمیانج نقش با كاركنان از حمايت بر اخالقي سازمانيفرهنگ بین كه داد نشان نتايج. رسیدند اثبات

 دهدمي نشان آمدهدستبه معناداري ضريب و استاندارد ضريب به توجه با دارد؛ وجود معناداري رابطه شفاف

 براي و 4/0 از باالتر استاندارد ضريب براي سازمان در شدهبیان متغیرها مكانیزم روابط مقدار هرچقدر كه

 .شودمي بهتر البرز استان پرورش آموزش در توسعه كیفیت باشد، 96/1 از باالتر معناداري ضريب

 

 ساختاري معادالت روش شفاف، ارتباط كاركنان، از حمايت اخالقي، سازمانيفرهنگواژگان کلیدی: 
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 حکمت اسالمی و فساد اداری از دیدگاه اسالم

 

 صابر قربانی 

 استادیار،گروه مدیریت دولتی،واحد سراب، دانشگاه آزاد اسالمی،سراب،ایران 
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 چکیده 

دين مبین اسالم به عنوان كامل ترين دين الهي، با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاكي و درستكاري 

به حقوق عمومي مربوط مي شود داراي ابعادي متفاوت و روشن تأكید مي ورزد. اين تأكید مخصوصاً آنجا كه 

است و به ضرورت رعايت حدود الهي و حق الناس متبلور مي شود. بدين منظور براي تبیین اين موضوع 

مباحث اين مقاله شامل؛ تعريف و مفهوم حكمت، موضوع و هدف حكمت، اقسام حكمت، سه رويكرد 

كمت اسالمي، تعرف و مفهوم فساد و فساد اداري، انواع فساد از ديدگاه پرداختن به حكمت اسالمي، آينده ح

اسالم، عوامل و انگیزه هاي فساد اداري، ريشه ها و داليل بروز فساد اداري از ديدگاه اسالم، و راهكارهاي 

  پیشگیري و مبارزه با فساد اداري، مي باشد.

 

 .حكمت، حكمت اسالمي، فساد، فساد اداريواژگان کلیدی: 
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 یربو ریغ یبانکدارو عملکرد  یانواع نوآور نیدر رابطه ب دانش اسالمینقش 

 (نیسپه استان قزو )مورد مطالعه: بانک
 

 محسن رحمانی

 رانیا ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد قزو ،یبازرگان تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
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 چکیده

نیاز به نوآوري، نسبت به گذشته بیشتر احساس مي شود و توسعه آنها وابسته به خلق  بانكداري غیر ربويدر 

داري غیر عملكرد بانكبر ينوآور انواع ریتاث يبررسدانش اسالمي در بین كاركنان مي باشد. تحقیق حاضر به 

 بین پرداخته است. هدف از اين تحقیقمیانجي دانش اسالمي در اين  نقشو  نيقزو استانبانک سپه  درربوي 

تعیین میزان تاثیر انواع نوآوري ها بر دانش اسالمي و ارائه راهكارهاي علمي در اين رابطه جهت بهبود عملكرد 

نفر از كاركنان بانک هاي سپه استان قزوين به  225بانكداري غیر ربوي مي باشد. داده ها از نمونه اي شامل 

تاندارد گردآوري شد. فرضیه ها با استفاده از مدل سازي معادالت ساختاري به روش وسیله پرسشنامه هاي اس

يافته ها براي فرضیه هاي داراي  آزمون شد.  Smart PLSحداقل مربعات جزئي و با استفاده از نرم افزار

كرد بانكداري عملتاثیر مستقیم نشان داد كه انواع نوآوري ها تاثیر مستقیم، مثبت و معناداري بر دانش اسالمي و

غیر ربوي دارند )فرضیه اول و دوم(، همچنین دانش اسالمي نیز تاثیر مستقیم، مثبت و معناداري برعملكرد 

بانكداري غیر ربوي دارد )فرضیه سوم(. نتايج آزمون مدل ساختاري براي فرضیه میانجي بیانگر تايید اين 

آوري و بهبود عملكرد بانكداري غیر ربوي تاكید مي فرضیه بود و بر نقش حیاتي دانش اسالمي بین انواع نو

كند )فرضیه چهارم(. در مجموع خلق دانش اسالمي مي تواند تاثیر انواع نوآوري برعملكرد بانكداري غیر 

 ربوي را غني تر سازد.

 

 بانكداري غیر ربوي، دانش اسالمي ،انواع نوآوري واژگان کلیدی:
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 استراتژی خود کنترلی و نظارت در مدیریت اسالمی 

 

 فریبرز نوراله پور

 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی استراتژیک دانشگاه آزاد قزوین
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 چکیده

كلیدي  و اهمیت و نقش میباشدها خودكنترلي ترين عوامل تأثیرگذار بر كارايي و اثربخشي سازمانيكي از مهم

 رآن،ق اسالمي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است تا با تكیه برو مديريت در مديريت مؤثر سازماني  آن

 هاي اسالميهايي كه در محیطي با حاكمیت اعتقادات،باورها و ارزشسازمان الگويي را براي، و سنت احاديث

ي به ويژه دين مبین اسالم، اصرار خاصي بر معرفت نفس و لزوم در اديان توحید .كنند،ارائه كرد.فعالیت مي

تهذيب آن وجود دارد و بر حسب برخي آموزه هاي ديني، معرفت نفس راه مطمئني است به سوي درک 

حقیقت مطلق وجود اقدس تعالي؛ اگر افراد در درون خود عاملي كنترل كننده داشته باشند، كاركنان بیش از 

 كنند.پیش احساس شخصیت می

 

 نظارت، كنترل،مديريت اسالميواژگان کلیدی: 
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و انتخاب مهمترین ویژگی از البالغه از منظر قرآن و نهج حاکمیت در سازمان ارکان

 رویکرد دلفی فازیدیدگاه خبرگان با 

 

 فریبرز نوراله پور

 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی استراتژیک دانشگاه آزاد قزوین
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 چکیده

امور  ادارۀ اسالمي است ،مديريتشكل هاي مختلف و متفاوت و جود داشته به  در طول تاريخحاكمیت 

و با در نظر  اسالم مقدس شرع ارزشها و موازين به . باتوجهاست انساني نیروي گستردۀ و تشكیالت سازمان

 گستردگي به ،با توجهاست بشري و جوامع انسان ، نظامي، سیاسي، اقتصادي،اجتماعيفرديابعاد  كلیة گرفتن

نیاز  زندگي در مراحل انسان يعني برخوردار است وعمومیت از شمولیت اسالمي ، مديريتمديريت مصاديق

شده است و معلوم شده كه آن مفهوم ذهني ، به تعريف مدير و مديريّت پرداخته اين مقالهدر  دارد. مديريت به

اد هاي افرتواند فعّالّیتكنیم، مديريّت نام دارد و مدير كسي است كه ميكه از مجموع رفتار مديران درک مي

اي سازمان دهد. در ادامه به شناخت را براي رسیدن به هدف يا اهداف معیّني هماهنگ و به صورت شايسته

در  .دالبالغه دراين زمینه، مورد توجّه قرار گیركه ديدگاه قرآن و نهجاخته میشود پر اركان حاكمیت و مديريت

هاي تواند اصول اولیه مديريت و هم ويژگيهاي بزرگان دين همانند امام علي )ع( ميبین بررسي ديدگاه اين

 .ويت گرددكارگیري آن جايگاه واقعي مديران در جامعه تقيک مدير را براي ما روشن كرده و با به

نفـر از  12اين تحقیق از لحاظ هدف، يک تحقیق كاربردي بوده و جامعه آماري آن شـامل : روش پژوهش 

 .میباشد. جهت پااليش شاخصها و تجمیع نظر خبرگان از رويكـرد دلفي فازي بهره گرفته است خبرگان

 شـامل البالغهن و نهجمنظر قرآ مورد از ويژگي هاي شخصیتي مدير از 9 در اين تحقیقها:  یافته

بوده كه در طي سه مرحله نظرسنجي از  ايمان،تقوا،تخّصص،قدرت،امانت،عدالت،قاطعّیت،تغافل،مشورت

 .مـورد پااليش و تجمیع قرار گرفته است خبرگان

دير بعد تخصص مهمترين ويژگي منتايج تحقیق حاضر بعد از سه مرحله نظرسنجي از خبرگان منجر  نتایج:

 گرديد.شناسايي 

 

 حاكمیت،مدير،مديريت اسالمي،دلفي فازي واژگان کلیدی:
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های بررسی تأثیر اخالق کاری اسالمی بر رفتار سازمانی کارکنان به تغییر در بانک

 اسالمی
 

 پریسا خداداد گندشمین

 دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد قزوین

 
ID: ihome2-00960046_1_221211204157 

 

 چکیده 

 المياس اخالق دهد، قرار تأثیر تحت را اقتصادي موفقیت است ممكن كه فرهنگي هايارزش مهمترين از يكي

 معنويت و است كار محیط در گیريشكل حال در بنیادي تغییرات كه ندارد وجود ترديدي هیچ. است كار

 وجهت مورد اخالقي هاينظريه اثربخشي و اخالقي موضوعات بنابراين بود خواهد اساسي موضوعات از يكي

 اصول هرشت يک داراي بايد موفقیت كسب و بقا منظور به سازماني هر. است گرفته قرار ازمحققان بسیاري

 اخالق تأثیر بررسي پژوهش، اين انجام از هدف. گیرد قرار آن اقدامات و هاسیاست تمام مبناي كه باشد منطقي

 از نفر 100 میان در هاداده آوريجمع. باشدمي اسالمي هايبانک در كاركنان سازماني رفتار بر اسالمي كاري

 ات،اطالع آوريجمع از پس. میباشد ساده تصادفي روش از استفاده با تهران، استان در ملت بانک كارمندان

 به با یزن دريافتي هايداده همچنین. گرفت قرار استفاده مورد پژوهش فرضیات تحلیل و تجزيه در پرسشنامه

 روايي و يصور روايي عاملي، تحلیل توصیفي، آمار كرونباخ، آلفاي ساختاري، معادالت مدل تكنیک كارگیري

 ريگردآو نحوهي حیث از و. است كاربردي هدف حیث از پژوهش اين. گرفت قرار تحلیل و تجزيه مورد سازه

 .میباشد همبستگي -توصیفي هاداده

 

تغییر،  هب مستمر تغییر، تعهد به هنجاري تغییر، تعهد به عاطفي تعهداخالق كاري اسالمي، واژگان کلیدی: 

 سازماني انحراف
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بررسی تاثیر تجربه برند بر قصد مشتریان به استفاده از خدمات در بانکداری آنالین 

 اسالمی
 

 پریسا خداداد گندشمین

 دکتری تخصصی، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 
ID: ihome2-00960130_1_221211230815 

 

 چکیده 

 به وفادار يمشتر خدماتي، و تولیدي مختلف هايبخش در بازار شرايط شدن تررقابتي و فناوري پیشرفت با

 زايشاف تجاري، موفقیت به منجر مشتري وفاداري كه چرا شودمي محسوب شركتي هر اصلي سرمايه عنوان

 خدماتي هايسازمان در شده ارائه خدمات به توجه اهمیت امروزه،. گرددمي مشتري ارزش خلق و سودآوري

 وسیله به برند هتجرب چگونگي درک و شناخت كه معتقدند بازاريابي صاحبنظران از بسیاري. است يافته افزايش

 ناي انجام از هدف. است حیاتي امري خدمات و محصوالت بازاريابي هاياستراتژي توسعه براي مشتريان،

. باشدمي المياس آنالين بانكداري در خدمات از استفاده به مشتريان قصد بر برند تجربه تاثیر بررسي پژوهش،

 آوريجمع از پس. باشدمي تهران استان در كشاورزي بانک مشتريان از نفر 384 میان در هاداده آوريجمع

 ريافتيد هايداده همچنین. گرفت قرار استفاده مورد پژوهش فرضیات تحلیل و تجزيه در پرسشنامه اطالعات،

 صوري وايير عاملي، تحلیل توصیفي، آمار كرونباخ، آلفاي ساختاري، معادالت مدل تكنیک كارگیري به با نیز

 هينحو حیث از و. است كاربردي هدف حیث از پژوهش اين. گرفت قرار تحلیل و تجزيه مورد سازه روايي و

 .میباشد همبستگي -توصیفي دادهها گردآوري

 

 مشتريان تعامل شده، ادراک اعتماد مشتريان، قصد برند، تجربهواژگان کلیدی: 
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   البالغه السالم در نهجی اسالمی از دیدگاه حضرت علی علیهمدیریت برند جامعه
 

 احمد میرابی

اسالمی واحد قزوین، ایران ی مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده

 ی مسئول()نویسنده

 
ID: ihome2-00970044_1_221129210537 

 

   چکیده

فرآيند ايجاد و شكل دادن برند در ذهن مشتريان و مخاطبان، نسبت به محصوالت يا خدمات يک  سازيبرند

 نزد مشتريان ارتقامجموعه است. با برندسازي، آگاهي نسبت به برند و به تبع آن ارزش آن كسب و كار 

يابد. جذب مشتريان جديد و باال بردن حس رضايت ايشان و به تبع آن وفاداري و نهايتاً هواداري ايشان از مي

يک مزيت رقابتي محسوب  درتمندتجاري ق برند امروزه برخورداري ازترين كاركردهاي برندسازي است. مهم

تواند از ابزار هاي ديني خود در اذهان جامعه ميموزهي اسالمي نیز براي اثربخش كردن آد. جامعهشومي

البالغه به برشمردن هر يک از اين موارد مبادرت المؤمنین، امام علي )ع( در نهجبرندسازي استفاده نمايد. امیر

ورزيده است. نگارنده در اين پژوهش در نظر دارد كه به روش توصیفي و تحلیلي و با به كارگیري منابع 

برندسازي  هاي مديريت برند والبالغه به تبیین مؤلفههاي نهجبرداري از گزارهاي و با ابزار فیشكتابخانه-اِسنادي

هاي ديني و تلفیق آن سازي گزارهلبالغه بپردازد. هدف از اين پژوهش كاربرديادر كالم امام علي )ع( در نهج

       هاي مديريت برند است.  با مؤلفه

 

 ، اسالم، برند، مديريت.البالغه، حضرت علي )ع(، جامعهنهج واژگان کلیدی:
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  نقش مدیریت والیت فقیه در بحران های نرم

 

 ابراهیمی میثم سید

 دانشجوی دکتری تخّصصی مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، ایران

 زنجان، ایران پزشکی علوم ابهر، دانشگاه پرستاری دانشکده علمی هیئت عضو

 
ID: ihome2-00980092_1_221206000423 

 

 چکیده

ستن جنگ   TCPDكمیته اي به نام 1970در دهة اول  ضاي كمیته با منتفي دان شد كه اع سیس  در آمريكا تأ

سخت تنها راه غلبه بر رقیب را جنگ نرم و فروپاشي از درون دانستند. جنگ نرم روشي براي غلبه بر طرف 

شمن با اقدامات نرم  ست كه د صورت جذبي و اقناعي ا ستفاده از ابزار و زور نظامي اولیه و به  مقابل بدون ا

ست كرده و با افزارانه و  س شد جنگ نرم حلقه هاي فكري و فرهنگي را  رواني اهداف خود را تحقق مي بخ

 با دشــمن. دكن مي تزريق را ثباتي بي و تزلزل حاكم اجتماعي –بمباران خبري و تبلیغاتي در نظام ســیاســي 

سینما و تلو و راديو ، اي ماهواره هاي شبكه چون ابزاري  غیره كه قدرت انتقاليزيون، اينترنت ، مطبوعات ، 

ــته واليت  ــرايطي نقش برجس و اثرگذاري پیام را دارند افراد جامعه را مورد هجوم قرار مي دهد. در چنین ش

ــود ــد ب ــواه ــر خ ــوث ــردي و م ــارب ــار ك ــرم بســـــی ــگ ن ــن ــت ج ــري ــدي ــه در م ــی ــق  .ف

سته مديريت، ديني و سايت هاي معتبر و مطالعه كتب و مقاالت برج ستجو در  سي با كلید و طي ج اژه سیا

هاي مهاري و ســپس غربالگري مقاالت  هاي مشــخص نظیر مديريت جنگ نرم، واليت فقیه و اســتراتژي

گرفــت قرار  لیــل  ح ت جزيــه و  ت نقــد و  مورد  تخــاب و  ن بط ا ت مر مطــالــب  يتــا  نهــا بط  ت  .مر

سالم ولي فقیه را نايب پیامبر صوم  (ص) ا سئولیت و مديريت جامعه  .مي داند (ع)و امامان مع واليت فقیه م

بر عهده دارد در جنگ نرم اســتراتژي از ســوي مقام واليت تعیین و تبیین مي شــود مســئولیت واليت در  را

شي از  سئولیتهاي نا ست. رهبر منتخب خبرگان ، واليت امر و همه م سنگین ا سخت و  رهبري جامعه خیلي 

ر رأس هرم آن را بر عهده خواهد داشــت بدين ترتیب اســت كه رهبر در مقام رياســت و حاكمیت كشــور د

نظام قرار مي گیرد و آنگونه كه قانون اساسي مشخص نموده ، احكام و دستوراتش نافذ و الزم االتباع خواهد 

شد اين بخش  ست كه مراقب با صلي رهبري اين ا ست. وظیفه ا سئولیت رهبري حفظ نظام و انقالب ا بود. م

سالم و انقالب نزنند . هرجا  ساز با نظام و ا چنین آهنگي به وجود بیايد ، جاي حضور هاي مختلف آهنگ نا

رهبري است . پس از شناخت ويژگي هاي تهديد نرم و مصاديقي كه مي تواند در راستاي عملیاتي شدن اين 

نوع تهديد شــكل گیرد. لزوم پرداختن به فرآيند شــكل گیري تهديد نرم امري ضــروري اســت. هدف از اين 

ـــي و معرفي جنگ نرم و پارادايم  ـــي دقیق نقش مديريتي واليت فقیه در مقاله بررس هاي آن و بويژه بررس

 .برخورد با اين معضل جامعه سوز است

 يت، رهبريوال ، ياستراتژ ، رابزا مديريت،  نرم، جنگ :واژگان کلیدی
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 اصول مدیریت زندگی سالم در حکمت اسالمی
 

 دکتر علیرضا ایرج پور

 قزوین، ایران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین،

 ابراهیمی میثم سیّد

 دانشجوی دکتری تخّصصی مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، قزوین، ایران

 )نویسنده مسئول(

 
ID: ihome2-00980095_1_221208224542 
 

 چکیده

سالمي يک مكتب فكري و سالم موثرند و حكمت ا سبک زندگي  ري فط مقدمه: عوامل مختلفي در مديريت 

سعه، فعالیت،  شرفت و تو سالم، پی شري از جمله تغذيه، زندگي  ست كه به تمام جنبه هاي زندگي ب كامل ا

 شغل، فعالیت فیزيكي و بهداشت اهمیت داده و تعالیم بیشماري دارد.

سپس غربالگري مقاالت با كلیدواژه  سايت هاي معتبر و مطالعه كتب ديني و  ستجو در  روش تحقیق: طي ج

 ص، تعدادي مقاله مرتبط استخراج و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.هاي مشخ

ـــبک  يافته ها: نتايج مطالعات در مورد تعالیم مديريت تغذيه، آموزش هاي زيادي را براي ارتقاء مديريت س

زندگي سالم از جمله اتمام صرف غذا قبل از سیري، تعالیمي در مورد نحوه مصرف گوشت و گیاهخواري و 

د. در مورد فرايند مديريت ارتباطات مقوله هايي نظیر روابط بین فردي، كاركرد و معنويت، سه مولفه غیره دار

ضوع مديريت  سبب ارتقاء زندگي مي گردد. در رابطه با مو شند. ارتقاء عزت نفس  صلي عزت نفس مي با ا

مي  المت زندگيبهداشت، بهداشت فردي و پايبندي به رعايت اصول اسالمي تا حد زيادي سبب اعتالي س

سالم خواهد بود. افراد متاهل  سبب ايجاد بارداري  سالمي در رابطه با دوران باروري  گردد. آگاهي از تعالیم ا

شان دارد از  شت و ايثار جايگاه وااليي در زندگی صفت گذ ستند و  صادي تامین ه بويژه افرادي كه از نظر اقت

سالمت معنوي و  شتري برخوردارند.  سالمتي بی سالمت زندگي و احساس  سبب ارتقاء  پذيرش واقعه مرگ 

صحیح و منظم بدني را بعنوان بخش مهمي از وظايف روزانه هر  سالم تمرينات  شد. ا ايجاد آرامش خواهد 

 فرد مسلمان مي داند كه در بهداشت و سالمت جامعه تاثیرگذار خواهد بود. 

مت زندگي موثرند و در رابطه با آنها تعالیم نتیجه گیري: همه موارد فوق الذكر در اعتالي سطح مديريت سال

 بسیاري در حكمت اسالمي وجود دارد كه با بكارگیري اصولي اين موارد مي توان زندگي سالمي داشت. 

 

 مديريت، سبک زندگي، سالمتي، حكمت اسالمي: واژگان کلیدی
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 هوایی هایتأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی با رویکرد اسالمی در آژانس

 
 زویا زیتونی

 دانشجو دکتری دانشکده آزاد اسالمی قزوین

 
ID: ihome2-00990043_3_221220160901 

 

 چکیده

در بیشتر تحقیقات انجام شده در صنعت هوايي، گردشگران در مركز تّوجه قرار دارند و درباره نقش و اهمیت 

گرفته است. بازاريابي داخلي مفهومي است هاي به نسبت كمتري صورت هاي هوايي پژوهشكاركنان آژانس

آيه شريفه  مطابق كه بر اهمّیت و چگونگي برانگیختن كاركنان در پاسخگويي به نیازهاي مشتريان داللت دارد.

ذرهاي هم باشد  درقبه اگر انسان عملكرد ﴾يَرَه شَرّاً ذَرَّۀٍ مِْثقَالَ يَعْمَلْ وَمَن يَرَهُ، خَیْراً ذَرَّۀٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ فَمَن ﴿

ارزيابي و سنجیده خواهد شد و بر همین اساس صاحبنظران و محققین امروزه معتقدند كه ارزيابي عملكرد، 

هاي سازماني است و ارزيابي عملكرد موجب هوشمندي سیستم وتحلیل موضوعي اصلي در تمامي تجزيه

اصلي تدوين و اجراي سیاست سازماني شود و بخش وبرانگیختن افراد وسازمانها در جهت رفتار مطلوب مي

. از اين رو، گیري عملكرد نباشد، محال است گردد و تصور سازماني كه شامل ارزيابي و اندازهمحسوب مي

با  هاي هوايي  ايالم پرداخته وتحقیق حاضر به بررسي تاثیر بازاريابي داخلي بر عملكرد سازماني در آژانس

هاي هوايي در نفر از كاركنان آژانس 388هايي را از طريق پرسشنامه از گیري در دسترس، دادهروش نمونه

( SEMسازي معادالت ساختاري )ها نیز از مدلو تحلیل دادهشهر ايالم گردآوري نموده است. جهت تجزيه 

بكار گرفته شد. نتايج تحلیل  LISRELو  SPSS( استفاده و نرم افزارهاي CFAو تحلیل عاملي تأيیدي )

 ها حاكي از تاثیر مثبت بازاريابي داخلي بر عملكرد بود. داده

 

 هاي هواييبازاريابي اسالمي، بازاريابي داخلي اسالمي، عملكرد سازماني، آژانس واژگان کلیدی:
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 امنیت اطالعات از نگاه اسالم
 

 ظهیر احسان عابدی

 دکتری رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوینمدرس و کارشناس حوزه فنآوری اطالعات ، دانشجوی مقطع 

 حسین میرزایی

 دکترای علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه آزاد واحد قزوین

 
ID: ihome2-01010197_1_221206091307 

 

 چکیده

 شاخصهاي  اجتماعي كه لزوم آن درهرمحیط اجتماعي ،از ضروريات محسوب اصلي ترينترديد يكي از ي ب

« امنیت»میشود و بدون آن زندگي سعادتمندانه براي آحاد مردم امكان پذير نمي باشد، مسأله مهم و اساسي 

با  و يكي از اساسي ترين و زير بنايي ترين نیازهاي فردي و اجتماعي استدر واقع  موضوعمي باشد. اين 

صنعت، اقتصاد، هنر، سیاست  آن هیچ گونه فعالیت فردي و اجتماعي ديگر در عرصه هايي ،نظیر وجود عدم

 و... انجام پذيرنخواهد بود.

هر جامعه در به عنوان پايه اي ترين نیاز «  امنیت»كه تمامي عقال و خردمندان هر جامعه اي از از اين رو است 

در احاديث و روايات از حضرات معصومین همچنین اند. و  ياد كرده و رهبران  را به تأمین آن توصیه كرده

از جايگاه ويژه اي برخوردار است  و آنان به دفعات  اهمیت آن را مورد « امنیت»موضوع السالم نیز علیهم 

 تأكید قرار داده اند.

 

 ، دیواره آتش ، مسیر یابواژگان کلیدی: امنیت، حمله، محرمانگی، صحت اطالعات، دسترسی پذیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 یشغل تیرضا ،یاسالم یاخالق کار نیبر رابطه ب یدرون زهیانگ یانجیم ریتأثبررسی 

 ی )مورد مطالعه: معلمان شاغل در استان قزوین(و تعهد سازمان
 

 انیس مهری بازقلعه

نویسنده مسئول: دانشجو دکتری بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 قزوین، قزوین، ایران

 پورعلیرضا ایرج

 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، قزوین، ایران

 
ID: ihome2-01030052_1_221026122222 

 

 چکیده 

بررسي تاثیر میانجي انگیزه دروني بر رابطه بین اخالق كاري اسالمي، رضايت شغلي و پژوهش  ينهدف از ا

معلمان پژوهش شامل  ينا ياست. جامعه آمار شاغل در استان قزوين(تعهد سازماني )مورد مطالعه: معلمان 

است، حجم نمونه،  نفر16000جا كه حجم جامعه مورد نظر . از آنباشديم تمامي مقاطع شاغل در استان قزوين

 یريگنفر در نظر گرفته شد. روش نمونه 377درصد برابر با  5 يبا سطح خطا و مورگان يطبق جدول كرجس

از مدل معادالت  یق،تحق یرهاين متغیروابط ب يشآزما يها انتخاب شد. براداده يآورجمع يس برادر دستر

اخالق كاري اسالمي بر انگیزه پژوهش نشان داد كه  يجاستفاده شد. نتا  PLS( با نرم افزارSEM) يساختار

یزه عناداري ندارد. همچنین انگدروني و رضايت شغلي تاثیر مثبت و معناداري دارد اما بر تعهد سازماني تاثیر م

و در آخر مشخص گرديد اخالق . گذارديم دروني بر رضايت شغلي و تعهد سازماني تاثیر مثبت و معناداري

طور غیرمستقیم و با نقش میانجي انگیزه دروني بر رضايت شغلي و تعهد سازماني  تاثیر مثبت كاري اسالمي به

 و معناداري دارد.

 

 يتعهد سازمان ،يشغل تيرضا ،يدرون زهیانگ ،ياسالم ياخالق كارواژگان کلیدی: 
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با  یخانوادگ هایعملکرد کارکنان کسب و کار ی براسالم یاخالق کاربررسی تاثیر 

 نقش میانجی تعهد عاطفی
 

 انیس مهری بازقلعه

احد آزاد اسالمی و نویسنده مسئول: دانشجو دکتری بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه

 قزوین، قزوین، ایران

 اله اکبری مقدمبیت

 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، قزوین، ایران

 
ID: ihome2-01030115_1_221122121701 

 

 چکیده 

ا ي بخانوادگ هايعملكرد كاركنان كسب و كار ي براسالم ياخالق كاربررسي تاثیر پژوهش  ينهدف از ا

هاي خانوادگي مديران و كاركنان تعاونياست. جامعه آماري اين پژوهش شامل  نقش میانجي تعهد عاطفي

نفر است. حجم نمونه،  156ها بالغ بر كه تعداد آن باشدگذاري مهر در استان گیالن ميهمیاران مهر و سرمايه

در نظر گرفته شد و در آخر تعداد نفر  113ر با درصد براب 5 خطايبا سطح ، و مورگان يطبق جدول كرجس

ها داده يآورجمع يبرا در دسترسغیرتصادفي گیري روش نمونهپرسشنامه تكمیل و تجزيه و تحلیل شد.  90

  PLS( با نرم افزارSEM) ياز مدل معادالت ساختار یق،تحق یرهاين متغیروابط ب يشآزما يبرا و انتخاب شد

اخالق كاري اسالمي بر عملكرد كاركنان و تعهد عاطفي تاثیر مثبت و پژوهش نشان داد كه  يجاستفاده شد. نتا

 و در آخر مشخص. گذارديم معناداري دارد. همچنین تعهد عاطفي بر عملكرد كاركنان تاثیر مثبت و معناداري

یر مثبت كاركنان تاثطور غیرمستقیم و با نقش میانجي تعهد عاطفي بر عملكرد گرديد اخالق كاري اسالمي به

 و معناداري دارد.

 

 وكارهاي خانوادگيكسب ،تعهد عاطفي ،عملكرد كاركنان ،ياسالم ياخالق كارواژگان کلیدی: 
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 (اسالمی حکومت به نگاه و رویکرد با)مدیریتی هاینظریه مبانی نقادی

 
 زهرا محمدی ثانی    

 هران،ت علوم و تحقیقات ، واحد اسالمی آزاد دانشگاه مدیریت، دانشکده ، مدیریت و تربیتی علوم گروه

 . ایران

 
ID: ihome2-01050162_1_221120164135 

 

 چکیده 

  .هستند قديمي ديگر برخي و جديد برخي. دارد وجود كار و كسب و تجارت دنیاي در متعددي هايتئوري

. ردك تمركز  كار و كسب درست ياداره بر بايد هاايده روي تمركز و مطالعه جاي به كه است ذكر به الزم اما

 كه ستا دلیل همین به. دارد بستگي شوند، رهبري و هدايت كاركنان كه روشي به زيادي حد تا موفقیت اين

 و تیم هدايت براي را مشخصي هايراه هاتئوري اين كه چرا. شوندمي شمرده مهم بسیار مديريت هايتئوري

 هاييشچال با ايفزاينده طور به زمان روند با آنها مديران باطبع و هاسازمان. كنندمي معرفي مديران به كاركنان

 حوالتت اين با همسو را خود بايد آنها بنابراين. شوندمي مواجه( بیروني و دروني)  خود كار و كسب محیط در

 در هاازمانس كه آنجايي از. كنند انتخاب خود سازمان موفقیت و شكوفايي براي را مسیر بهترين و داده تغییر

 همسو امروز رقابتي دنیاي در بقاء براي را خود ساختار و منابع كاركنان، بايد كنند،مي فعالیت سیالي هايمحیط

 ظیفهو بنابراين هستند معايبي و مزايا داراي كدام هر سازماني، هاينظريه و هاتئوري  اينكه به توجه با. كنند

 خود ازمانس فرآيندهاي به توجه با را الگو ترينمتناسب نحو، بهترين به كه است اين سازماني موفق مدير هر

 مديران مايزت وجه برانگیز چالش شرايط در بهینه گیريتصمیم حقیقت، در. برگزيند زمان، دادن قرار مدنظر با و

 ريقيط از پژوهشگران از يک هر. است گرفته قرار محققان توجه مورد نیز اسالم دنیاي در امر اين. است موفق

 وصخص در را جديدي نظرات رسیدن ثمر به هاكوشش اين نتیجه نهايت در و كرده نگاه اسالمي مديريت به

 طرحم نظرات بررسي منظور به حاضر پژوهش. است داشته اسالمي مديريت با آن ساختن مرتبط و تعريف

 ضعف و قوت نقاط طريق ازين تا است پرداخته اسالمي مديريت و  مديريت هاينظريه خصوص در شده

 .         كند ارزيابي را آنها

                                                                       

 مديريت،اسالمي نظري، مباني نقد،واژگان کلیدی: 
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 فکی رویکرد از استفاده دولت اسالمی با فرهنگی محور انتخاب مدیران حکمت مدل

 
 محمد رستمی

 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ،واحد آستارا،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران

 مرتضی حضرتی

 )نویسنده مسئول( استادیار، گروه مدیریت،واحد بندر انزلی،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندر انزلی،ایران

 ناصر حمیدی

 استاد،گروه مدیریت،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسالمی،قزوین،ایران 

 صمد جباری اصل 

 استادیار ،گروه مدیریت،واحد آستارا،دانشگاه ازاد اسالمی،آستارا،ایران 

 
ID: ihome2-01070050_1_221210141000 

 

 چکیده

 هايمدل در طراحي شک يكي از نیازهاي ضروري دولت اسالمي، بكارگیري حكمت و معارف اسالميبي

یري العاده و تاثلحاظ اهمیت فوقانتخاب كارگزاران و مديران است و بخش فرهنگ به منظوربه بومي و كارآمد

 هدف پژوهش، ارائه ن،يبنابرابرخوردار است.  گذارانسیاست ها دارد از اولويت خاصي نزدكه بر ساير بخش

 هيرو نظ يفیك پژوهشبا استفاده از روش  ياد اسالموزارت فرهنگ و ارش يفرهنگ رانيمد يستگيمدل شا

هاي اسالمي در نهايت منجر به خلق مدل هاي برگرفته از حكمت و آموزهكه شاخص است مندنظام ادبنی داده

 جامعة ،پژوهش يبا توجه به اهداف كاربردبروز، بومي و كاربردي در انتخاب و انتصاب مديران فرهنگي شود. 

، هااستان فرهنگي و معاونین كل مديرانو بطور مشخص  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم نرايشامل مد آماري

 5حداقل از هستند كه  آن به وابسته هايمجموعه فرهنگي اسالمي و مديران ارشاد و فرهنگ ادارت روساي

 ي مديريتارشد به بااليكارشناس التتحصی از و فرهنگ حوزه با مرتبط هايدر سمت كاريسال سابقه

 افتهيساختار مهین هايو مصاحبه رفتيهدفمند انجام پذ يرگینمونه روش با هانمونه نيبرخوردارند. انتخاب ا

 كدگذاري مرحله سه در هاداده لی. تحلافتيادامه  11در مصاحبه  نظري تا تحقق اشباع يسوال كل 7با طرح 

و  قیاز تلف يمقوله اصل 7 تيو در نها يمقوله فرع 19مفهوم،  98 جمنجر به استخرا يو انتخاب يباز، محور

-محرک ري،محو مقوله عنوانبه يو تخصص يعموم يستگيشا ،يشنهادیمدل پ يشد. برمبنا میمفاه بنديطبقه

 طشراي وانعنبه يفرهنگ راتییتغ اي،نهیزم طشراي عنوانبه يسازمان يبسترها ي،عل طشراي عنوانبه يفرد يها

 امدیپ عنوانبه فرهنگي توسعه و تحول سرانجام و راهبرد عنوانمحور به ستهيشا يهاياستراتژ گر،اخلهمد

 . اندراهبردها در نظر گرفته شده ياجرا

 ادیداده بن هينظر ،يفرهنگ رانيمد ،فرهنگ ،يستگيشاواژگان کلیدی: 
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 ارائه چهارچوب حکمت اسالمی در مدیریت با رویکرد فراترکیب
  

 وحید صادقی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، رشته مدیریت صنعتی، دانشجوی مقطع دکتری

 
ID: ihome2-01110083_1_221210121300 

 

 چکیده 

پردازد كه چگونه حكمت اسالمي بر مديريت تاثیر مي گذارد ، ضروري اين مقاله به بررسي اين موضوع مي

است كه اصول اسالمي بازمینه تجاري ايجاد شود از يک سو،و اصول مديريتي از سوي ديگر مورد توجه قرار 

وبي براي حكمت اسالمي در ارائه چهارچ اين مقالهاصلي از انجام هدف گیرد وتعامل آنها بررسي گردد.  

استفاده از حكمت  اهداف دستیابي به جهت جهت اينكه پژوهش كمک كند به مديران مديريت مي باشد. به

 بارا و سندلوسكي فراتركیب مرحله اي هفت روش اطالعات از تحلیل و تجزيه براي ،اسالمي در مديريت

 6كه شد انتخاب نهايي انجام فراتركیب منبع براي 30 از منبع 10 مجموع در است. همچنین شده استفاده سو

 آنها تحلیل و تجزيه به 2016 اِكسل نرم افزار آماري از استفاده با و استخراج آنها از مقوله 1 و مفهوم 3كد

اطالعات تحلیل به منظور شناسائي كامل در اين مقاله ونوآوري از روش مطالعات كتابخانه اي و شد پرداخته

 يافته ها نشان داد كه شده است كه مــــنظور تحلیل مقاالت منتشر شده در اين حوزه است.اسناد استفاده 

 مي باشد . دركل مي توان اعتماد و هستي شناسي ،سیستم اخالقمولفه هاي حكمت اسالمي درمديريت شامل 

شاياني گفت مدل مفهومي ارائه شده مي تواند در جهت حكت اسالمي درمديريت  اثرگذاره بوده و كمک 

 .نمايد

 

 حكمت اسالمي، مديريت، رويكرد فراتركیبواژگان كلیدي: 
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 بررسی تاثیر اخالق بر کارکردهای فرد در زندگی سازمانی

 

 زهرایاوری

 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد قزوین 

 فریدون امجدیان

 ارس دانشگاه تهراندانشجوی دکتری حسابداری پردیس بین المللی 

 
ID: ihome2-01120072_1_221210165904 

 

 چکیده

اخالق جوهره اصلي فرهنگ جوامع است . بايدها و نبايدهايي فرامیني و از منابع هنجارگذار اجتماعي كه   

رفتارها را شكل مي دهند . اخالق از جنبه هاي متفاوت قابل بحث و بررسي است . تعدادي از فیلسوفان در 

ند  ها را متاثر از منافع فردي مي دانمكتب شیكاگو اخالق را موضوعي فردي تلقي مي نمايند و رفتار همه انسان

و بیان مي دارند كه درسرشت انسان نوعي شرارت وجود دارد و اخالقي زندگي كردن را بدان دلیل برمي 

 از كياخالق يگزينند كه ازآسیب ديگران مصون بمانند نه بخاطر آنكه به تعالي و يا آرامش فردي برسند . 

 وحذف آن انجام و درست نادرست وتقويت از درست شناخت معني هب باشد فرد درسازمانها مي هاي شاخص

باشد كه  مي تحلیلي توصیفي پژوهش يک عنوان، به توجه با روش پژوهش   .باشد مي نادرست از ودوري

هدف اين مقاله بررسي شرايطي است كه زمینه را براي اخالقي شدن افراد در سازمانها فراهم كنند ودر نهايت 

 ا مورد واكاوي قرار داده تا بستري فراهم آورد كه اخالق بیش از پیش ما را در خود فرو برد.تاثیر اخالق ر

 

 توسعه اخالق.فضیلت اخالقي . اخالق فردي . سازمانهاي اخالقي . تقاطع مالي و اخالقیات واژگان کلیدی:
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 از برداشت با اسالمی -ایرانی چابک سازمان انسانی منابع مدیریت مدل طراحی

 اداری نظام کلی سیاستهای
 

 معمارزاده غالمرضا

 ایران )نویسنده مسئول( قزوین، اسالمی، آزاد دانشگاه قزوین، واحد دولتی، مدیریت گروه

 داود امامزاده

 ایران قزوین، اسالمی، آزاد دانشگاه قزوین، واحد دولتی، مدیریت گروه
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  چکیده

نظريات سازمان و مديريت داللت بر آن دارند كه مديريت منابع انساني و چابكي سازمان نقش اساسي در 

دستیابي به اهداف و موفقیت در نظام اداري به عنوان يک سازمان دارد لذا ارائه مدل مديريت منابع انساني 

 2،3،6،10ه و همچنین بندهاي سازمان چابک در نظام اداري به عنوان بخشي از دستاوردهاي نظريات مربوط

سیاستهاي كلي نظام اداري از يكسو و پوشش خالء تحقیقاتي از سوي ديگر حائز اهمیت است كه اين تحقیق 

 بدان پرداخته است. هدف 

ارائه مدل مديريت منابع انساني سازمان چابک بوده، تحقیق از منظر هدف؛ توسعه اي، از نظر حاضر تحقیق 

 تخصصي هاي درحوزه دولت اجرايي هاي دستگاه پژوهش آماري يشي است. جامعهروش، توصیفي و پیما

خبره به ترتیب از ادارات كل  28گانه اجتماعي، اقتصادي،فرهنگي و سیاسي بوده و نمونه ها به تعداد  چهار

 گیرينمونه روش از تامین اجتماعي،اقتصادي و دارايي،فرهنگ و ارشاد اسالمي و استانداري مي باشند كه

ذب ج.از مرور ادبیات و پیشینه تحقیق و نظر خبرگان نه بعد چابكي و پنج بعد  شدند  هدفمندانتخاب

ع وبیست و پنج مولفه مرتبط با ابعاد  مديريت مناب،بكارگیري،بهسازي و آموزش ،نگهداشت و ارزيابي عملكرد 

في غربال شده و با استفاده از روش انساني بدست آمد. مولفه هاي شناسايي شده طي سه مرحله روش دل

ها بدست آمده از تركیب ابعاد و مولفه ( ضريب اهمیت يا وزن آنها براي سازمانBWMبدترين ) -بهترين 

ها، مدل مديريت منابع انساني در سازمان هاي چابک  بدست آمد. بر اساس مدل ارائه شده بیشترين درجه 

انتخاب بر مبناي شايسته ساالري، شايسته گزيني و "ها مولفه و در بین"جذب  "اهمیت در بین ابعاد بعد

بوده است كه ضمن تاثیر بر چابک سازي دستگاه هاي اجرايي ، تايیدي براهمیت اجراي بند  "گزينش متمركز

 از سیاستهاي كلي نظام اداري جمهوري اسالمي ايران است 2و 3و10هاي 

 

 دترينب - بهترين اداري، روش نظام كلي سیاستهايچابک،  مديريت منابع انساني، سازمان واژگان کلیدی:

(BWM) 
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 صکوک اجاره؛ ابزاری کارآمد جهت تامین مالی اسالمی
  

 اسداله الوندی زاده 

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز و کارشناس مالی بانک مسکن استان کهگیلویه و 

 بویراحمد
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 چکیده 

يكي از مهم ترين مباحث مطرح درعلوم مالي، روش هاي تامین مالي است. بدين منظور ابزارهاي مختلف 

تامین مالي طراحي و مورد استفاده قرار مي گیرند. طراحي ابزارهاي متنوع تأمین مالي مورد تأيید قواعد حقوقي 

در منابع درآمدي سازمان ها در ايران مي باشد،  اسالم، كه در راستاي تنوع بخشیدن به ابزارهاي مالي و ثبات

از نیازهاي اساسي اين سازمان ها به شمار مي آيد. امروزه انديشمندان مالي اسالمي با استفاده از عقود اسالمي 

و ظرفیت علم فقه، توانسته اند متناسب با نیازهاي مالي جوامع اسالمي گونه هاي مختلفي از اوراق بهادار 

 اجرايي هم ايران كشور در بین المللي، سطح بر عالوه به امروز تا كه اوراقي از ي كنند. يكياسالمي طراح

 توسعه روزافزون به توجه با .است اجاره اوراق است، گرفته قرار بزرگ مورد استفاده شركتهاي توسط و گشته

 بررسي مورد و داخلي الملليبین  موجود تجارب مي شود تا تالش مقاله اين در ايران، و جهان در ابزار اين

  .گردد تبیین اجاره صكوک آينده چشم انداز و شود واقع تحلیل و

 

 صكوک اجاره، تبديل به اوراق بهادار نمودن، دارايي هاي فیزيكي، تامین مالي واژگان کلیدی:
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 امنیت اطالعات با رویکرد حکمت اسالمی

  

 محمدرضا ثنایی

 فناوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوینگروه مدیریت 

 سید امیرمحسن میرحسینی

 گروه مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 صادق ترکمن

 گروه مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
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 چکیده 

اي و نفوذ آن به ابعاد مختلف زندگي، مباحث امنیت و حفاظت از اطالعات هاي رايانهبا فراگیر شدن سیستم

حكمت به معناي استواري و استحكامي است كه از شود. از سوي ديگر مفهوم ها مطرح ميدر اين سیستم

بر . دهديمحكم انجام مرا متقن و  شيكه كارهاكسي است  میحك و كندنقص و خلل و فساد جلوگیري مي

ود و ها شناسايي شپذيريها الزم است كه آسیباين اساس براي برقراري امنیت و ايجاد استحكام در سیستم

یشگیري ي پهاراهكار حكیمانه آن است كه متناسب با نوع و میزان تخريب آن، تمهیداتي در نظر گرفته شود و 

د. باش يم يو از منظر هدف كاربرد يشيمایپژوهش پ نياشود. از آن و در صورت وقوع، رفع ايراد كاربردي 

مقاله در  160پژوهش  نيانجام ا يحاصل شده است. برا بیموارد استخراج شده با استفاده از روش فراترك

مقاله انتخاب و موارد ذكر  42، در نهايت به عنوان پژوهش يكيانتخاب و بر اساس نزد يبريسا تیامن  نهیزم

ويندوز،  هايهاي مربوط به سیستمترين ايرادات سیستمي شامل، باگمهم شده اند. تخراجقاالت اسم نيشده از ا

. هاي اينترنت اشیاستهاي سايبري و اشكاالت و ايرادات ماشینهاي سیستمپذيريايرادات شبكه، آسیب

عامل است. بوط به سیستمهاي كاربردي و ايرادات مرهاي تک كاربره مربوط به برنامهبیشترين ايرادات سیستم

ده با هاي پیدا شهاي ديگر، كمتر در معرض آسیب هستند و باگها به دلیل ارتباط نداشتن با رايانهاين رايانه

ست هاي شبكه، گستره ايرادات بیشتر اشود. در سیستمها و ... رفع ميتولید يک پچ و يا حذف برخي از برنامه

هاي پذيريها انتقال پیدا كند. آسیبپذيري ممكن است به ساير كالينتن آسیباي ايرادي داشت، ايو اگر رايانه

یز، تر و پرخطرتر است. در باالترين سطح ندو مورد قبل گسترده از هاي اينترنتي و سايبري،مربوط به شبكه

 دهذكرشهاي يريپذها و ارتباطات اينترنت اشیا قرار دارد كه دربردارنده همه آسیبهاي ماشینايرادات و باگ

ها در اينترنت اشیا نیز است. اين ارتباط و مفاهیم در اين مقاله و ايرادات مربوط به هوشمندسازي ماشین

 ي شده است.سازمدل

 حكمت اسالمي، ايراد امنیتي، امنیت اطالعات، سايبري، باگ امنیتيواژگان کلیدی: 
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 یاسالم یحکومت ها یمنابع درآمد نیتام یچالش ها یبررس
 

 محمدحسین کمالی نژاد

 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد قزوین

 نگین صابری

 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
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 چکیده 

 ،اتیمال لیاز قب ياسالم يدر حكومت ها يمنابع درآمد نیتام يچالش ها و راهكارها يمقاله به بررس نيدر ا

 میخواه ياقتصاد و علوم اجتماع ،يعیفقه ش دگاهيو ... از د هيعوارض، خمس، زكات، انفال، خراج، جز

آنها را به لحاظ  میمفاه ده،را نام بر ياسالم يدر حكومت ها يخصوص ابتدا منابع درآمد نيپرداخت. در ا

موارد  هیاول گاهيبر جا ياسالم، مرور خيبه تار ينگاه كرده و سپس با فيتعر يو اقتصاد جهان يفقه اسالم

رد موا يبررس به كرده و انیبنیز امامان معصوم را  يها هیو توص ثيراستا احاد نيداشت. در ا میفوق خواه

. در پرداخت میخواه زین ياله انياد ريدر سا يفقه اسالم نیقوان يشده بر مبنا فيتعر يمشابه منابع درآمد

كرد.  میخواه يرا بررس شاخص هاي اقتصادي و اجتماعيادامه وجوب پرداخت موارد فوق و ارتباط آن با 

 شنهادیجهت رفع آنها پ ييو راهكارها يوجود دارد را بررس يمنابع درآمد نیكه در تام يمشكالت يسپس برخ

 .میكن يم

 

 اجتماع، فقهحكومت اسالمي، درآمد، اقتصاد، واژگان کلیدی: 
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 های فناوری محوردانش در سازمان تیریمد دگاهیبا د یحکمت اسالم

  

 محمد عاقل

 استراتژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، قزوین. ایران-دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

 صادق عابدی

 قزوین. ایراناستادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، 
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 چکیده

روش باشد. مي محور يفناور هايدانش در سازمان تيريمد دگاهيبا د يحكمت اسالمپژوهش حاضر با هدف 

خواهند  هايي موفقسازمان. يافته هاي تحقیق نشان میدهند است ايبر روش كتابخانه ياطالعات مبتن يگردآور

هاي ايجاد شده، به نفع خود استفاده كنند. هاي نوين، از فرصتكمک ابزار مديريتي و فناوريبود كه به 

ران ( را در مديايمانهی)حك ايدمندانهسازمانهايي موفق خواهند بود كه بتوانند سالح دانش، بینش و رفتار خر

 ن مفاهیم بشري است. اين. حكمت اسالمي، يكي از پیچیده ترين و وسیع تريو كاركنان خود ايجاد نمايند

مفهوم نمايان گر رشد قواي فكري و توسعه رفتار انساني است. هوش و تجربه كافي لزوماً نشان از خرد 

نیست، نشانه ي خرد آن است كه مدير بتواند با تصمیم گیري مناسب بهترين راه را براي رسیدن به منافع 

است كه مديران با كسب دانش الزم، توانمندسازي  مشترک بیايد. اتخاذ تصمیم يكي از مهم ترين مراحلي

 .نگري را اتخاذ نمايندهاي بخردانه و آيندهگیريتوانند تصمیمخويش و شناخت محیط پیرامون مي

 

 ي فكر يقوانگري،  ندهيآ، تيريمد ي،حكمت اسالمواژگان کلیدی: 
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 حکمت اسالمی مبتنی بر  اصول کنترل فساد اداری
 

 عالسوندیان لشکری علی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، منابع انسانی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی

 
ID: ihome2-01220058_1_221212132041 
 

 چکیده

فساد يكي از مظاهر رفتارهاي ضد اجتماعي است كه مزايايي را خارج از قاعده و برخالف هنجارهاي اخالقي 

دهد و درمقابل، قدرتِ بهبود شرايط زندگي سايرين را تضعیف مي كند. وجود ميو قانوني به مرتكبین خود 

فساد درسازمانهاي دولتي باعث تضعیف اعتماد مردم به حاكمیت و در سازمانهاي غیر دولتي و تولیدي باعث 

 .وري خواهد شدازبین رفتن انگیزه در كاركنان و كاهش بهره

رخورداري از يک سیستم نظارتي قوي است. البته اگر اين سیستم نظارتي مهمترين راه مبارزه با فساد اداري، ب

ر باو "عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نكنید"درون گرا و فردگرا باشد، يعني افراد به جمله 

 .داشته باشند، اين باور، پايبندي به اصول و منشورهاي اخالقي را درپي خواهد داشت

هاي فساد اداري، راهكارهاي وصیفي است، ضمن تبیین فساد و انواع آن و مولفهدر اين پژوهش كه از نوع ت

 .مقابله با فساد اداري با رويكرد حكمت اسالمي ارائه خواهد شد

 

 فساد، فساد اداري، حكمت، حكمت اسالمي واژگان کلیدی:
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 نقش معرفت دینی در توسعه و اعتالی علوم انسانی

 

 رنجبریانرسول 

 دژ، ایرانشاهین ،دژ، دانشگاه آزاد اسالمیگروه مدیریت، واحد شاهین ،استادیار

 
ID: ihome2-01250060_1_221029230143 
 

 چکیده 

 از پردازند،يم اجتماعي و فردي هايپديده تفسیر و تبیین توصیف، به كه هستند علومي مجموعه انساني علوم

 گیرد؛يم بر در را شودمي مربوط انساني رفتار به كه چه آن هر انساني، عبارتي علوماند. به انساني كه جهت آن

 دهدهن جهت خواه و ايتوصیه خواه توصیفي، خواه است، انساني امور باب در روشمند مطالعه عبارتي به و

 است. يا كتابخانه ماهیتاً روش، حیث از تحقیق روش تحقیق در اين پژوهش توصیفي است و موضوع .باشد

 هرهب و سپس بندي ثبت، نگهداري، طبقه فرم جدول، ،مناسب براي جمع آوري داده در اين پژوهش فیش ابزار

بود. در اين مقاله سعي شده است ابتدا مقدمه از موضوع ارائه شود و سپس در ادامه مقاله به  هاآن از برداري

 نويتمع تفاوت انساني، علوم هاي فرض پیش و دين انساني، علوم تحول در ديني علم مباحثي شامل: نقش

جهان  و ايران در انساني علوم توسعه در دين انساني، نقش علوم تحول در تعقل مدرن، نقش معنويت با ديني

 راهكار پرداخته مي شود. ارائه و گیري نتیجه و در آخر مقاله نیز به بحث،

 

 دينيانساني، توسعه، علم  علوم ديني، معرفت واژگان کلیدی:
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 بررسی عوامل موثر برکارآفرینی از دیدگاه اسالم و سایر ادیان

 

 شیرین مفاخری

 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد واحد قزوین
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 چکیده

اي نوظهور نیست و قدمتي به اندازه عمر انسان بر روي كره زمین دارد ، در دهه هاي اخیر  كارآفريني پديده

بازار  كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بركارآفريني و تاثیر آن بر جوامع بسیار كانون توجه بوده است. 

محصوالت ، و خدمات همواره امروزه داراي نقش كلیدي است. به عبارت ديگر در يک اقتصاد پويا ، ايده ها ، 

ه مقابله و سازگاري با شرايط تازه را ب يدر حال تغییر مي باشند و در اين میان كارآفرين است كه الگويي برا

 ، به همین دلیل بررسي عوامل موثر بر كارآفريني بسیار حائز اهمیت است. ارمغان مي آورد

ارآفريني عوامل موثر بر ك امابررسي قرار گرفته  مختلف مورداز ديدگاههاي و عوامل تاثیر گذار بر آن كارآفريني 

 عوامل موثردر اين مقاله سعي شده است . مورد توجه بوده استكمتر  اديان اسالم و ساير هاياز ديدگاه آموزه

ين ا .مورد بررسي قرار گیردو ساير اديان كارآفريني از منظر آموزه هاي ديني و اخالقي از ديدگاه اسالم بر 

ار عادت و شخصیت بسی رفتار، گفتار، در كارآفريني ارزش فكر،بررسي از آنجا حائز اهمیت مي شود كه : 

 اهرفتار، رفتار به عادت و عادت به شخصیت تبديل و سرنوشت انسان زيرا فكر به گفتار،گفتار به است ،مهم 

 .د بستگي داردنكه انجام مي ده هاي به كاري ن هاسرنوشت انسا دهد و در نتیجهرا شكل مي

 

 كارآفريني ، عوامل موثر بركارآفريني، سرنوشت انسان، اخالق از ديدگاه اسالم  واژگان کلیدی: 
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 یدیعنوان عوامل کلبه ییهمگرا یابیو بازار یاسالم یابیاخالق بازار یتجرب یبررس

 یاسالم یهادر بهبود عملکرد بانک
 

 میثم بشیری 

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، عضو هیات علمی موسسه 

 مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

 مصطفی محمدی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، عضو هیات علمی موسسه 

 مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

 مهدی محمدی

 مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزویندانشجوی دکتری 

 
ID: ihome2-01270061_1_221108162956 

 

 چکیده

 بانک ملكردع و رقابتي مزيت بر همگرايي بازاريابي و اسالمي بازاريابي اخالق تأثیر حاضر بررسي مقاله هدف

انجام شده  )بانک ملي( اسالمي هايبانک شعب مديران از تن 204 از نظرسنجي اساس بر مطالعه است. اين

 صورت پذيرفته است. جزئي مربعات حداقل رويكرد با روش تحلیل .است

 أثیرگذاريت براي كافي اطمینان قابلیت از همگرايي بازاريابي و اسالمي بازاريابي اخالق كه داد نشان نتايج

اخالق  كنند. با اين حال،معنادار بر مزيت رقابتي برخوردار بوده و ارتباط مثبتي با مزيت رقابتي ايجاد مي

طور مثبت هگذارند. مزيت رقابتي ببازاريابي اسالمي و بازاريابي همگرايي مستقیماً بر عملكرد بانک تأثیر نمي

واد ديجیتال سازماني رابطه بین بازاريابي همگرايي و كند. عالوه بر اين، سنقش میانجي در اين رابطه ايفا مي

 كند.نميرا تعديل  هاي اسالمي عملكرد بانک

 

سواد  ،يرقابت تيمز ،يعملكرد بانک اسالم ،ييهمگرا يابيبازار ،ياسالم يابي: اخالق بازارواژگان کلیدی

 يسازمان تالیجيد
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  هاو رفتار نامتقارن هزینه حاکمیت شرکتی

  

 اکبر کریم زاده 

 ایران بناب، اسالمی، آزاد دانشگاه بناب، واحد حسابداری، گروه دکتری دانشجوی

  نادر رضایی

  (مسئول نویسنده)ایران  بناب، اسالمی، آزاد دانشگاه بناب، واحد حسابداری، گروه استادیار

 زهره حاجیها 

 گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران استاد

 رسول عبدی

 ایران بناب، اسالمی، آزاد دانشگاه بناب، واحد حسابداری، گروه استادیار

 
ID: ihome2-01280067_1_221204001742 
 

 چکیده 

شواهد تجربي سازگار با نقش نظارتي حاكمیت  ،ي و ادبیات محدود نمودن ايجاد امپراتورياكمیتساختار ح

رود كه حاكمیت شركتي از طريق نظارت موثر بتواند مديران را به انتظار مي بنابراين، .نمايندشركتي ارائه مي

رفتار  و حاكمیت شركتي . از اين رو، در اين پژوهش، تاثیرنمايد لزمم ،ي منابعئبر مبناي كارا ،كاهش ظرفیت

براي اين منظور،  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است.در شركتها نامتقارن هزينه

جزء  پژوهش اين گردآوري شده است.1398الي  1389زماني  در دورهشركت  167هاي مالياطالعات صورت

استفاده از چندگانه با  رگرسیون تجزيه و تحلیل و همبستگي بوده از نوع روش پژوهش و هاي كميپژوهش

اندازه هیأت مديره، استقالل هیأت بین كه دهد مي نشان پژوهشنتايج است.  هاي تركیبي به كار رفتهداده

 هامديره، دوگانگي وظايف مديرعامل، درصد مالكیت نهادي، نوع موسسه حسابرسي و رفتار نامتقارن هزينه

 ندارد. رابطه معناداري وجود

 

 ها، استقالل هیأت مديره، درصد مالكیت نهادي، نوع موسسه حسابرسين هزينهرفتار نامتقارواژگان کلیدی: 
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 اسالمی حکومت اقتصادی جامعه در حکمت و مدیریتچیستی 

 

 مهدی فخاران

 طلبه حوزه علمیه

 
ID: ihome2-01330064_3_221219151828 

 

 چکیده 

 نقش تببین  : هدف با عیني مشاهده و تجربه و منطق ، فلسفي ، فقهي:  بعد چند در نگاهي با ، رو پیش مقاله

 اين به پرداختن و جامعه محرومین و مظلومین به ظلم شدن وارد از جلوگیري و قسط اقامه در ها حكومت

 در چه زشار پیشبرد براي حركت يعني ، ها حكومت تشكیل فلسفه بحث به نگاه با مهم العاده فوق مسئله

 طهسل و استكبار با مبارزه و خارجي بعد در چه و( جامعه بین در ظلم نابودي و عدل گسترش) داخلي بعد

 تمديري و شناسي جامعه علم از كمک با ، اقتصادي زمینه در روايات و آيات بررسي با مقاله اين.است كفار

 رايب جامعه بندي تقسیم و جامعه از كافي و درست شناخت الزام و ضرورت تببین .است شده نوشته و ترسیم

 حوزه كوشش و حركت براي تالش.حكومت اقتصادي هاي سیاست بازدهي افزايش براي كافي آمار داشتن

 حیحص اقتصادي مدل ايجاد در اسالمي انساني علوم نقش كردن گوشزد و اقتصاد جهت در فقه شدن روشن و

 كه ، بوده دان اعداد دانان رياضي هاي تئوري معمول كه آزاد بازار و آزاد اقتصاد نگرش از داشتن حذر بر و

 ماسال اقتصادي نظام در آن نبود فلسفه به نگاه و سرشار سود .يابد مي ادامه مقاله ،!!  نمیكنند فكر سود به جز

 كیفیت در آن مهم و حیاتي نقش و جامعه در ثروت توزيع نظامات مهم العاده فوق مسئله به اشاره ادامه در و

 .است شده برده نام حكومتي هاي سیستم و ها حكومت به جامعه باور و اعتماد عامل كه ، مردم زندگي

 

  انتقاد حق ,فقر حذف , اجتماعي عدالت , ثروت توزيع هاي سیستم ,عدالت :واژگان کلیدی
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 انتقال تکنولوژی و تاثیر آن بر نوآوری و عملکرد سازمان در بانکداری اسالمی

 

 پریسا فرجادی

تکنولوژی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد   گروه مدیریتکارشناسی ارشد، 

 اسالمی، تهران، ایران

 نویدرضا تدین

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 قزوین، ایران

 نسرین آخوندی

 مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار گروه ریاضی، دانشکده فنی و 

واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد ، عضو مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم مهندسی

 ، تهران، ایراناسالمی

 
ID: ihome2-01930124_1_221210224215 

 

 چکیده

ا هدف اسالمي میباشد، اين تحقیق ب اقتصادبا توجه به اهمیت بانكداري اسالمي كه كاربرد عملي آن در توسعه 

بررسي انتقال تكنولوژي و تاثیر آن بر نوآوري و عملكرد سازمان در بانكداري اسالمي انجام شده است. روايي 

نفر ازصاحب نظران بانكي  6استاتید راهنما و نفر از  1اين تحقیق به صورت روايي محتوا و با مراجعه به نظر 

بررسي و تايید گرديد. پايايي پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ بررسي شد كه نتايج نشان میدهد 

است لذا پرسشنامه از پايايي مناسب برخوردار است. تجزيه و تحلیل  7/0ضريب آلفا بیشتر از مقدار مالک 

انجام شده است. نتايج نشان  22نسخه  SPSS و 18ورژن نسخه  AMOSاده از نرم افزارداده ها با استف

میدهد كه انتقال تكنولوژي بر نوآوري و ابعاد آن شامل نوآوري محصول، نوآوري فرايند،نوآوري بازاريابي، 

بطه ري در رانوآوري سازماني در شعب بانک هاي اسالمي تأثیرگذار است. همچنین نتايج نشان میدهد كه نوآو

نوآوري و ابعاد آن نیز شامل  .بین انتقال تكنولوژي و عملكرد شعب بانک هاي اسالمي نقش میانجي دارد

نوآوري محصول، نوآوري فرايند، نوآوري بازاريابي، نوآوري سازماني بر عملكرد شعب بانک هاي اسالمي 

 .تأثیرگذار است

 

 اسالمي ، نوآوري محصول، نوآوري فرآيند ، بانكداري اسالميانتقال تكنولوژي، اقتصاد  واژگان کلیدی:
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 یشیحکمت اند یو گزاره ها میمفاه نییو تب یبررس

 میقرآن کر دگاهیاز د تیریمد کردیبا رو

 

 محمد احدی

 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی )کسب و کار( دانشگاه زنجان

 
ID: ihome2-01320063_1_221126125609 

 

 چکیده

قرآن كريم؛ كالم خداوند متعال و كتاب آسماني مسلمانان است كه نیاز به تدبر دارد و مسلما صاحبان خرد، 

بیشترين سهم را در اين بهره گیري دارند. حكمت اسالمي، ناظر برمعرفت استوار و عاري از كذب، مصحلت  

 انديشي، جامعنگري و اصابه حق از طريق علم و عقل است. 

حث معناشناسي واژه حكمت و يا در اصطالح حكمت شناسي، پي بردن به ابعاد گوناگون رويكرد اصلي ب

كه از اين طريق درک بهتري از واژه حكمت در آيات قرآني  است،كلمات همنشین، جانشین و نیز متضاد آن 

 همچنین كاركرد و كارآيي اين مفاهیم در بخشحاصل آيد و بالغت مفهوم حكمت را به خوبي دريابند. 

 مديريتي بجهت ارتقا سطح كمي و كیفي مديريت، امريست بسیار مهم و حائز اهمیت.

 ، در گرو بررسي معاني قريب المعنيو با رويكرد مديريت تعیین جايگاه معنايي دقیق حكمت با اين روش

 كه با واژه حكمت تقابل كلمه هايي...(، و  فطرت، فقه تفكر، حلم، حجر، كلماتي همچون:)واژه حكمت 

.( كه دقیقا متضاد كلمه حكمت مي باشند كه .معنايي دارند )مانند: واژه هاي جهل، خطا، خشم، تعصب و.

: هاژن )مانند ویواژه هاي هم نشبه در دستیابي به مقدمات حكمت دارد. همچنین  يشناخت آن ها، تأثیر شگرف

 بصیرت، علم، عقل، فهم، معرفت :)مانندجانشین هاي كتاب، ملک، آيات اهلل، موعظه الحسنه و ...( و يا واژه 

 كلمه حكمت نیز مي توان اشاره نمود. حكم( و

حكمت يک مفهوم قرآني است كه در روايات اسالمي نیز فراوان به كار رفته، با نگاهي به كتب تفسیري قرآن 

ي تواند به م حكمت شناسي و تلفیق آن با بحث مديريتمرجع، دانسته مي شود كه مديريتي و نیز كتاب هاي 

ترين در اين مقاله كوشیده شده است عالي .جنبه هايي با نوآوري هاي ارزشمند و قابل پیاده سازي دست يافت

آيات قرآني اقتباس و طريق را از و تلفیق آنها با اصول و راهبرد مديريت حكمت شناسي و مفاهیم مظاهر 

 تحلیلي قرار گرفته است.اين جستار بر مبناي توصیفي و  تبیین گردد. روش اساسي در

 

 حكمت شناسي، معناشناسيمديريت، حكمت، ، قرآن كريم :واژگان کلیدی
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 مدیریت منابع انسانی از منظر دین اسالم با تأکید بر سبک رهبری اسالمی
 

 علی ابراهیمی

 زنجان دکتری رشته مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوی

 
ID: ihome2-01340234_1_221214113914 

 

 چکیده

بري دهند كه رهمطالعات رهبري نزديک به پنج دهه است كه در كانون مطالعات سازماني بوده و نتايج نشان مي

هاي رهبري مانند اخالقي و معنوي گاهي در كنار مذهب ها حیاتي است. اگرچه سبکبراي موفقیت سازمان

هاي كمي وجود دارد كه هدفشان تشريح چگونگي تطابق اين اما هنوز پژوهشگیرند، مورد بحث قرار مي

هاي مديريت منابع انساني حائز اهمیت هاي ديني باشد. تأثیرات مذهبي بر شیوههاي معاصر و آموزهنظريه

ن هايي در ايهستند و لزوم توجه هرچه بیشتر به آنها در ادبیات مديريت ضروري است. به اين ترتیب، پرسش

هاي اسالمي اشاره شده است؟ و شوند كه به چه اصولي جهت مديريت منابع انساني در آموزهزمینه مطرح مي

كنند يا خیر؟ هدف نوشتار حاضر، بررسي شناسايي اصول مديريت منابع ها از اين اصول پیروي ميآيا سازمان

باشد و د. اين پژوهش از نوع كیفي ميهاي اسالم هدايت و اجرا شوتواند از طريق آموزهانساني است كه مي

 هاياي، يافتهها و متون )قرآن و حديث( از طريق مطالعات كتابخانهراهبرد آن، تحلیل مضموني است. داده

المللي گردآوري شده و مورد تحلیل محققان نامدار عرصه مديريت و مقاالت علمي داراي رتبه الف و بین

هاي آنها شناسي و مديريت كه سبکتحقیق نیز با نظريات رهبري حوزه جامعههاي اين اند و يافتهقرار گرفته

گیرد، هاي دولتي و خصوصي عمالً اجرايي و مورد استفاده قرار ميدر حال حاضر در اكثر كشورها و سازمان

 مقايسه شده است.

 

 هاي اسالمي، مديريت منابع انساني، سبک رهبري: قرآن كريم، آموزهواژگان کلیدی
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 ینتأم کارکنان شغلی فرسودگی از پیشگیری در بخشامنیت رهبری نقش مطالعه

 قزوین استان اجتماعی

 

 شکری شهال

موسسه آموزش عالی عالمه ی، دولت یریتمد گروهی، دولت یریتمددانشجوی کارشناسی ارشد، رشته 

 (مسئول نویسنده) ، ایرانقزوینی

 علوی مینا

 یرانین، اواحد قزو یآزاد اسالم دانشگاهی، و حسابدار یریتدانشکده مدی، دولت یریتمدیار گروه استاد

 مهر فرزام السادات محدثه

 قزوین یه،پژوهشکده قوه قضائی،پژوهشکده مطالعات راهبرد ی،سازمان یریتآمار و مد گروهیار استاد
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 چکیده 

 ولي،معل-علي تحقیقاتي رويكرد و ماهیت نظر از كاربردي، تحقیقات نوع از هدف حسب بر حاضر، پژوهش

ها نیز كمي است. جامعه پیمايشي و از نظر نوع داده-توصیفي تحقیقات جزء اطالعات آوريجمع روش نظر از

نفر  122ين به تعداد استان قزو يآماري اين پژوهش بصورت محدود و شامل كلیه كاركنان تأمین اجتماع

 با هافرضیه آزمون نتايجشد.  آن هاآوري اطالعات از پرسشنامه اقدام به جمعابزار با استفاده از كه   باشدمي

امنیت  رهبري كه داد نشان( PLS-SEM) جزئي مربعات حداقل ساختاري معادالت سازيمدل از استفاده

نقش  سازماني انسانیت زدايي و رواني ايمني جو اين، بر عالوه. دارد منفي تأثیر شغلي فرسودگي بر بخش

 را جديدي هايها راهيافته اين. كنندايفا مي شغلي فرسودگي بر بخشامنیت رهبري میانجي را در تأثیرگذاري

با  و كاركنان از حمايت با بخش،امنیت رهبران. پیشنهاد مي دهد بهتر سازماني هايمحیط ايجاد براي

 نتیجه در و سازماني زداييانسانیت  از و كرده تقويت را رواني ايمني جو انندتومي آنها، با سازي رفتارشخصي

  .كنند پیشگیري شغلي فرسودگي

 

 بخش، فرسودگي شغلي، جو ايمني رواني، انسانیت زدايي سازمانيرهبري امنیتواژگان کلیدی: 
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 حکمت اسالمیالگویی مبتنی بر مدیریت جهادی 

  

 محمد کمرروستا

 دانشگاه آزاد قزوین  ،دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

 داود عزت طلب مقدم

 دانشگاه آزاد قزوین  ،دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی
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 چکیده 

هاي راهبردي هاي اخیر همانند بسیاري از حوزههاي مديريت بومي و ارزشي در سالها و مدلدنبال كردن سبک

هاي اسالمي همچون مديريت جهادي گیري و ارائه مفاهیم مبتني بر ارزشدرون جامعه اسالمي، موجب شكل

شده است. مديريت جهادي در حكم الگوي مطلوب مديريتي با توجه به بینش و حكمت اسالمي، براي نظام 

با حكمت اسالمي است. ها و ابعاد مديريت جهادي و همخواني آن باشد. هدف مقاله تحلیل جنبهاسالمي مي

اي استفاده گرديد. تحلیل مفهوم و ها از روش كتابخانهروش پژوهش تحلیلي بوده كه جهت گردآوري داده

هاي مديريت جهادي نشان از آن دارد كه اين سبک مديريتي بسیاري از قواعد ارزشي اسالمي را بطور مولفه

ها در حكمت و بینش سازد كه ريشه آنان مطرح ميواضح و روشن در مفاهیم كاربردي براي مديران و مجري

نما از حكمت اسالمي در حوزه مديريت دانسته اي تمامتوان آينهاسالمي است. در واقع مديريت جهادي را مي

 باشد.اي براي توسعه بینش ارزشي اسالم ميهاي آن زمینهسازي ابعاد و مولفهو پیاده

 

 اسالمي مديريت جهادي، حكمت واژگان کلیدی:
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ارزیابی ابعاد و شاخص های کرامت انسانی در معلمان تربیت بدنی کشور با روش 

 آمیخته
 

 صدیقه نجفی

 بدنی و علوم ورزشی، قزوین، ایراندانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، گروه تربیت

 زهرا نوبخت رمضانی

 بدنی و علوم ورزشی، قزوین، ایرانقزوین، گروه تربیتاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 فریبا محمدیان 

 بدنی و علوم ورزشی، قزوین، ایراناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، گروه تربیت

 

ID: ihome2-01390071_1_221108164825 

 

 چکیده

كرامت انساني يكي از موضوعات بسیار مهم در اصول اخالقي و ارزشي است كه در قانون اساسي جمهوري 

ــاخص هاي  ــر ارزيابي ابعاد و ش ــت، بنابراين هدف پژوهش حاض ــالمي ايران مورد تاكید قرار گرفته اس اس

شافي ضرآمیخته از نوع اكت ست. روش پژوهش حا شور ا ساني  معلمان تربیت بدني ك بود  متوالي كرامت ان

شامل  شد كه  شباع نظري تدوين  سیدن به ا صاحبه و ر ستفاده در اين پژوهش بعد از انجام م  58ابزار مورد ا

ـــمي، ذهني، عملكردي، رفتاري بود.  4گويه و در قالب  ـــلي جس در بخش اول )كیفي( براي انجام بعد اص

صاحبه میداني، جامعه آماري پژوهش  ساتید شاملم شي و مدمديريت ا يران تربیت بدني وزارت آموزش ورز

شور بودند و صل از پژوهش كیفي، اقدام به  و پرورش ك در بخش دوم )كمي( بعد از گردآوري اطالعات حا

جامعه  .گرديدتوزيع  كشور بدنينفر از معلمان تربیت  370 و اين پرسشنامه در بین هساخت پرسشنامه نمود

بود كه با اسـتفاده از فرمول كوكران  1396ر در سـال آماري در بخش كمي شـامل معلمان تربیت بدني كشـو

ــه اي  370 ــدند. جهت تحلیل داده –نفر با روش خوش ــادفي انتخاب ش ها از نرم افزار لیزرل و نرم افزار تص

spss  .شد ستفاده  سان جينتاا شان داد كرامت ان سطح م يبدن تیمعلمان ترب ين ار دارد رتبه قر نیانگیباالتر از 

سان يبند شان داد كه ابعاد رفتار يابعاد كرامت ان سم ،ين در رتبه هاي اول تا چهارم  يو ذهن يعملكرد ،يج

ي هاي نظام آموزشترين چالشتحلیل نتايج حاصل نشان مي دهد حفظ و ارتقاء كرامت انساني از مهم. هستند

 ايجاد نیازمند كه است رسالتيآموزشي،  فرايندهاي در به كرامت انساني معلمان تربیت بدني است و پايبندي

ستر شرايط، سب ب شهاي انجام و منا ست در مورد آن متعدد پژوه سترش .ا شهاي همچنین گ  بر حاكم ارز

 ها آن مسئولیت پذيري معلمان، اجتماعي التزام افزايش موجب مدرسه میتواند تربیت بدني در معلمان رفتار

 پژوهشي و علمي مناسب ارتباطات مدرسه، قوانین و اصول رعايت پژوهشي، فعالیتهاي آموزشي و قبال در

 .گردد آموزشي نظام به جامعه بیشتر اعتماد و مدارس مسئولین آموزان، همكاران، دانش با

 : كرامت، كرامت انساني، معلمان تربیت بدنيواژگان کلیدی
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 عملکرد و یریگمیدر تصم یاکتشاف یاعتماد شیبر ب یمبتن یرفتار یریتأثیرسوگ

 گذارانهیسرما یو سواد مال یبر ادراکات خطرسنج مبتنی یگذارهیسرما
 

 یمحمدرضا جان بزرگ

آزاد  ار،دانشگاهی،واحد شهر تیریو مد یگروه حسابدارمدیریت مالی، ارشد یکارشناس دانش آموخته

 ایران ار،یاسالمی، شهر

 یدآبادیمف یاسالم نیحس

 ایران ،شهریارآزاد اسالمی،  ار،دانشگاهیشهر ،واحد تیریو مد یگروه حسابدار

 مرضیه ابراهیمی شقاقی

 ایران ،شهریارآزاد اسالمی،  ار،دانشگاهیشهر ،واحد تیریو مد یگروه حسابدار

 
ID: ihome2-01400069_1_221102080438 
 

 چکیده

ــبا پژوهش  نيا ــوگ يهدف بررس ــاف ياعتماد شیبر ب يمبتن يرفتار يریتأثیر س ــم ياكتش و  يریگمیدر تص

 يســواد مال يلگريو نقش تعد يادراكات خطرســنج يگريانجیبر نقش م دیتأك با يگذارهيعملكرد ســرما

ــرما ــتبورس اوراق بهادار تهران در گذاران  هيس ــده اس ــنج. انجام ش ــوگ يادراكات خطرس  يریدر رابطه س

شاف ياعتماد شیبر ب يمبتن يرفتار صم و ياكت سرما يریگمیت يمعن يانجینقش و تأثیر م يگذارهيو عملكرد 

؛ اما دارد يداريتأثیر معن يگذارهيسرما يریگمیبر تصم بر يسواد مالهمچنین، نتايج نشان داد كه  دارد. يدار

 يمبتن يرفتار يریدر رابطه سوگ يسواد مالدر نهايت اينكه،  دارد.ن يداريتأثیر معن يگذارهيعملكرد سرمابر 

شاف ياعتماد شیبر ب صمي، اكت سرما يریگمیت يمعن يانجیتأثیر مسرمايه گذران نقش و  يگذارهيو عملكرد 

 .دارد يدار

 

شاف ياعتماد شیب ي،رفتار يریسوگهای کلیدی: واژه صمياكت سرمايریگمی، ت ادراكات  ،يگذارهي، عملكرد 

 ي، سواد ماليخطرسنج
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 های اقتصادیتحریمبی اثر کردن )ص( در  اکرم امبریپ رهیسالگوگیری از 

 

 سمیرا شرکت رضوی

دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت فناوری اطالعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری 

 دانشگاه آزاد قزوین، اطالعات

 محسن حسینیان نائینی

 دانشگاه تهران، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
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 چکیده

ها و تهديدهاي اقتصادي در دوران صدر اسالم از زمان ترين آسیبهدف مقاله پیش رو در برشمردن اصلي

هاي بعثت پیامبر اكرم )ص( تا مرگ ايشان و همچنین رفتار و روش ايشان در رفع و بي اثر كردن تحريم

 اي از قرآن كريم، روايات و منابع تاريخي بهبا روش تحقیق كتابخانه ها كه مطابقاقتصادي است. اين تحريم

شود؛ تحريم همه جانبه اقتصادي در شعب ابي طالب، انحصار بندي ميزمینه مهم طبقه 3عمل آمده است، در 

تجاري قوم قريش و غارت و مصادره اموال مسلمانان توسط اشراف قريش. هدف نهايي از اين مقاله الگو 

هاي اقتصادي سازي آن دوران به دوران معاصر براي بي اثر كردن تحريماز سیره پیامبر اكرم)ص( و شبیه گرفتن

 اعمال شده از سوي كشورهاي استعمارگر و سلطه گر غرب و جهان علیه جمهوري اسالمي ايران است.

 

 اسالمي، حكمت اسالميسیره پیامبر اكرم )ص(، سیره نبوي، تحريم اقتصادي، اقتصاد واژگان کلیدی: 
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 بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت اسالمی بر تحول در تصمیم گیری سازمانی

  

 داود عزت طلب مقدم

 دانشگاه آزاد قزوین ، دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

 محمد کمرروستا

 دانشگاه آزاد قزوین  ،دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

 
ID: ihome2-01520101_1_221208133501 

 

 

 چکیده 

مديريت يک فرآيند پیچیده و بكارگیري علم و هنر در هماهنگي و هدايت صحیح منابع مالي و انساني در 

جهت وصول اهداف سازماني با بیشترين كارايي است . مديريت در اسالم جايگاه واال و بسیار موثر دارد.الگوي 

منبعث از اصول و قوانین مشخصي است كه بر اساس مالكهاي اسالمي و عدالت راهبردي مديريت اسالمي 

 مديريت اصلي اركان از يكي شک بدون گیري اجتماعي استوار گشته و سمت و سوي الهي دارد. تصمیم

در مديريت معاصر تصمیم  .اند دانسته گیري تصمیم مترادف را مديريت ،"اساسا برخي كه طوري ، به است

وان فرآيند حل مساله و انتخاب بهترين راه حل از بین راه حلهاي موجود تعريف شده است. در گیري به عن

الگوي تصمیم گیري اسالمي / عقاليي ، مدير در پرتو اعتقادات و ارزش هاي اسالمي ، عالوه بر رعايت 

د ه خداوند و استمدامراحل تعیین شده و استفاده از دانش و اطالعات خود و ديگر افراد ذيصالح ، با اتكال ب

روحیه اي قوي و قلبي مطمئن، اقدام به اتخاذ تصمیم نموده و از  اضطراب و ترديد  از اعتقادات اسالمي ، با

و امنیت خاطر حاصل از اتكال به خداوند موجب تقويت و تحول بعد عقاليي تصمیم  مصون خواهد بود ،

ارزشي  مباني فكري و نظام تأثیرمثبت چیستي و گیري نیز خواهد شد.نتیجه اين تحقیق نشان از  چگونگي

 فعالیتهاي مديريت خواهد پرداخت. گیري، به عنوان جوهره تصمیم اسالمي بر

 

 مديريت، مديريت اسالمي، تصمیم گیري سازماني :واژگان کلیدی
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 نقش گرفتن نظر در با عضو اکو منتخب کشورهای اقتصادی رشد بر مالی توسعه اثر

 انسانی و رویکرد اسالمی سرمایه انباشت میانجی
 

 الناز مبارکی زاده

کاندیدای دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد 

 اسالمی، تهران، ایران

 شیوا سادات قاسمی

زاد تحقیقات، دانشگاه آکاندیدای دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و 

 اسالمی، تهران، ایران

 
ID: ihome2-01530076_1_221105154013 

 

 چکیده

ارتباط بین توسعه مالي و رشد اقتصادي يكي از موضوعات مهم در اقتصاد مي باشد. در مطالعه حاضر تالش 

ر كشورهاي سرمايه انساني دگرديد تا اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي با در نظر گرفتن نقش میانجي انباشت 

با رويكرد  منتخب عضو اكو ) افغانستان، پاكستان، ايران، تركیه و قزاقستان( كه كشورهايي مسلمان هستند،

اسالمي بررسي گردد. جهت اين بررسي از شاخص توسعه مالي اعتبار داخلي به بخش خصوصي استفاده 

كشور عضو اكو طي  5سنجي داده هاي تابلويي براي اين گرديد. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصاد 

انجام شد.  نتايج حاكي از پانل ديتا نشان داد كه توسعه مالي اثر مثبت و معناداري بر  2015تا  2010دوره 

رشد اقتصادي كشورهاي منتخب دارد. همچنین انباشت سرمايه انساني بر رشد اقتصادي اين كشورها تأثیر 

 معناداري دارد.

 

 توسعه مالي، رشد اقتصادي،كشورهاي عضو اكو، انباشت سرمايه انساني، رويكرد اسالمي :واژگان کلیدی
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ر د حالل مبتنی بر حکمت اسالمی گردشگری مقصد به عشق مدل تدوین و طراحی

 راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

 
 عباس فالح نژاد 

 ایران قزوین، آزاد اسالمی، دانشگاه واحد قزوین، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشجوی

 محمدعلی عبدالوند 

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد بازرگانی، مدیریت استادیارگروه

 هنزائی  حیدرزاده کامبیز

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد بازرگانی، مدیریت دانشیارگروه

 سیاوش  خون محسن

 ایران قزوین، اسالمی، آزاد دانشگاه قزوین، واحد ریاضی، استادیارگروه
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 چکیده 

 زايايم دلیل به بازار اين از بخشي آوردن دست به براي مقصدها رقابت و حالل گردشگري بازار سريع رشد

 كاربســت بازاريابي اســالمي در حوزه به توجه ضــرورت آن، ســیاســي و مذهبي فرهنگي، اقتصــادي، بالقوه

 براي برندســازي امروزه. دهد مي نشــان را بازار اين در رقابتي حضــور حالل و و مهمان نوازي گردشــگري

صد شگري مقا شق ايجاد و توجه جلب و گرد شگران يعالقه و ع صد اين به گرد ستراتژي يک مقا  براي ا

 هايفرصت گسترش جهت مقصد، مديريت عملكرد در حیاتي نقشي كه شودمي محسوب گردشگري مقاصد

 اينرو از. اشدبمي رقابتي مزيت به يابي دست درنهايت و رقبا به نسبت مقاصد متمايزسازي و آنها گردشگري

شگر قوي عاطفي پیوند برقراري صد با گرد شگري مقا شگر جذب در تواند مي گرد  فزايشا نتیجه در و گرد

سیار صنعت از ناشي پايدار توسعه و درآمد  كه است اي پديده مقصد به عشق. باشد تأثیرگذار گردشگري ب

 شــگرانگرد به تبديل نیز راضــي بازديدكنندگان و شــود مي تجربه راضــي بازديدكنندگان از گروهي توســط

ــوند. از مي وفادار ــازه اين اهمیت امروزه كه آنجا ش ــوع يک عنوان به س ــگاهیان براي نوظهور موض  و دانش

صان ص ست، يافته افزايش متخ ضر مروري پژوهش از هدف لذا ا سیم حا صوير يک تر ضح ت  از جامع و وا

شق پديده صد به ع شگري مق شق مدل ارائه همچنین و گرد صد به ع شگري مق حالل مبتني بر حكمت  گرد

سالمي ستاي در ا صاد تحقق را شگري پايدار اقت شد مي مقاومتي و نیل به گرد سي اين. با  به میقع ديدي برر

  .دهد مي ارائه حالل نوازي مهمان و گردشگري كارهاي و كسب در فعال ريزانبرنامه و گذارانسیاست

 

 ايران، مقصد؛ كشورهاي اسالمي به اقتصاد مقاومتي؛ عشق حالل؛ گردشگريواژگان کلیدی: 
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جایگاه فضیلتِ سازمانی شفافیت و تفاوت آن با افشاء و گزارش تخلفات درآناتومیِ 

 فساد اداری و سیستماتیک دستگاههای اجرایی

 

 فهیمه بابائی نیولوئی

 ایران ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه واحد ارومیه، مربی گروه مدیریت،

 فاطمه واحدی قره چبق

 ایران ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه واحد ارومیه، دانشجوی کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی،

 )نویسنده مسئول(

 واحدی قره چبقپریسا 

 ایران ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه واحد ارومیه، دانشجوی کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی،

 
ID: ihome2-01610170_1_221123215148 

 

 چکیده 

فساد يک فعل غیراخالقي و غیرقانوني از هر نوع امكانات دولتي در جهت كسب منافع شخصي بوده و تهديدي 

، رتبه 2021الملل در سال گردد. طبق گزارش سازمان شفافیت بینشفاف و باز محسوب مياولیه براي دولت 

بوده  100از  25و امتیاز كشور  150(، CPIدر شاخص ادراک از فساد)مورد بررسي كشور  180ايران در بین 

و پديده همزاد گردد بنابراين فساد به عنوان يكي از بیماريهاي مزمن و جراحت نظام اداري قلمداد مي است.

دولت است. در همین راستا، ايجاد شفافیت در بین مقامات دولتي و دستگاههاي اجرايي يكي از ابزارهاي 

 ايهر عرصهعمال اقدامات پیشگیرانه در هاي حكمراني مطلوب است. اِجلوگیري از فساد اداري و از شاخصه

یني بپیشتحلیل و سازد. امطلوب را فراهم ميكه ظهور اقدامات ن را دربرداردشناسايي جدي عواملي  ضرورت

كه  هاييبديلازآنجاكه  .اداري نیز از اين قاعده مستثني نیست فسادآناتومي اقدامات پیشگیرانه در خصوص 

راين بنابباشد، ميدر آن جامعه  براسـاس ارزشهـاي پذيرفتـه شـده قاعدتاًگردد، اصالح جوامع ارائه مي درجهت

ئات داخلي و بومي، هر كدام از ابزارهاي احتمالي مورد استفاده بايد از لحاظ هدف، نوع و اقتضا با توجه به

 عرصه كاربرد، اثرات، میزان صحت و پاسخگويي، شناسايي و آسیب شناسي گردد.

اين نوشتار در يک مطالعه مروري مترصد است به اين سؤال پاسخ دهد كه جايگاه شفافیت به عنوان يک 

هاي فساد اداري در دستگاههاي اجرايي چیست؟ و از لحاظ كارايي هر در مديريت گلوگاه فضیلت سازماني،

 كنند؟يک از ابزارهاي شفافیت، افشاگري و گزارش تخلفات، چه هدفي نسبت به فساد دنبال مي

 

 فضیلت شفافیت، فساد اداري، افشاء، گزارش تخلفات، فساد سیستماتیکواژگان کلیدی: 
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تفاده از با اس یدر صنعت بانکدار انیمشتر یعوامل موثر بر وفادار یورتبه بند یبررس

  یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا

 

  اسداهلل اسدی

 گروه مدیریت سیستم های اطالعاتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 
ID: ihome2-01630081_1_221126093846 

 

 چکیده

 و جلب حفظ مشتريان سمت به حركت حال در مختلف، صنايع در برتر عملكرد با هايي شركت امروزه

 هاهزينه و افزايش حال در دارند، رقابت قرار خود بلوغ مرحله در بازارها اغلب زيرا باشند،مي هاآن وفاداري

يافته است. درهمین رابطه اين تحقیق به بررسي و رتبه بندي  افزايش شدت به جديد نیز مشتريان جذب ي

یمايشي پ به روشمطالعه  عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در بانک  سپه پرداخته است. به اين منظور طي يک

مشتريان بانک سپه يكي از استان كلیه  شامل، كه جامعه آماري اين تحقیقاز نوع كاربردي، از و همبستگي و

نفر بود كه با  367، نمونه انتخاب شده كوكراننفر بودند با استفاده از فرمول حجم نمونه  7650ها كه بالغ بر

روش تصادفي ساده از بین جامعه آماري برگزيده شدند و توسط پرسشنامه محقق ساخت كه روايي آن مورد 

( برآورد شد مورد پرسشگري 96/0تايید اساتید اين حوزه قرار گرفت و پايايي آن به وسیله آلفاي كرونباخ )

 ونهمبستگي پیرسو آمار توصیفي و استنباطي با آزمونهاي  SPSSستفاده از نرم افزار قرار گرفتند. اطالعات با ا

بین وفاداري مشتريان و خدمات متمايز  مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه رگرسیونآزمون  و

، ستقرار شعببانكي، سود متمايز بانكي، مشتري مداري، مهارت كاركنان، مطلوبیت محیط داخلي و محل ا

وجود دارد  داراعتبار سنجي مشتريان و مديريت ارتباط با مشتريان در بانک سپه همبستگي مثبت و معني

(05/0P< با استفاده از پرسشنامه ديگري مولفه هاي موثر بر وفاداري مشتري  نسبت به يكديگر بصورت .)

( در نرم افزار اكسپرت AHPسلسله مراتبي ) زوجي مقايسه گرديد كه نتايج حاصل با استفاده از فرايند تحلیل

به ترتیب مشتري مداري، نرخ سود متمايز، مديريت شان داد كه از بین مولفه هاي مورد بررسي  (EC)چويس 

ارتباط با مشتري، مهارت نیروي انساني بیشترين تاثیر و  مكان شعبه، زيبايي ظاهري شعبه ، خدمات متمايز و 

 .مشتريان بانک داشته استبر وفاداري رين تاثیر را اعتبار سنجي مشتريان كمت
 

 انيارتباط با مشتر تيريمشتري، مد يوفادار: واژگان کلیدی
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 شناسایی عوامل اثرگذار بر کار تیمی بر اساس شاخصه های حکمت اسالمی

 

 محمد صادق ترکمن

 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد قزوین

 سید امیر محسن میرحسینی 

 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد قزوین

 
ID: ihome2-01640082_3_221222093628 
 

 چکیده 

عدم توجه به شاخصه هاي موثر بر عملكرد كار تیمي سبب گرديده تا اغلب سازمان ها در ايجاد تیم هاي كارا 

و منسجم ناكام باشند. از داليل مهم اين عدم توجه، تعدد و پراكندگي تحقیقات و ابعاد معرفي شده در خصوص 

تعددي از كار تیمي مواجه ساخته و امكان كار تیمي است. تنوع تحقیقات در اين زمینه، مديران را با ابعاد م

اور ب کي انیم نيدر اجهت دهي منسجم كار تیمي بر اساس يک رويكرد و باور مشترک را سلب مي نمايد. 

و  دهیوحدت بخش رفتهيانجام پذ يبه تالش ها به مدد سازمان ها آمده، تواند يو جامع م يربنائيو مفهوم ز

ي منسجم براي ايجاد تیم هاي موثر ارائه نمايد. پژوهش حاضر براي دستیابي به اين مهم، مفهوم چارچوب

حكمت اسالمي را بعنوان يک باور زيربنايي بكار گرفته و بر اين اساس چارچوبي از عوامل تاثیرگذار بر كار 

 میو مفاه يمعان يبررس قيحكمت از طرتیمي را ارائه مي نمايد.بنابراين در بخش اول شاخصه هاي اصلي 

مقاله  41 شناسايي و در بخش دوم  با استفاده از روش نمونه گیري هدفمند تعداد عنوان شده در كتب مرجع

انتخاب و در نهايت ارتباط اين شاخصه ها با عواملي كه تاكنون شناسايي شده اند، مورد بررسي قرار گرفت.اين 

كاربردي و از نگاه نوع داده ها كیفي مي باشد. داده ها با  پژوهش ازنظر رويكرد استقرايي، از منظر هدف

استفاده از ابزار فیش برداري گرداوري شدند.يافته هاي اين بررسي نشان مي دهد، شاخصه هاي اصلي حكمت 

كه عبارتند از داشتن اهداف واال و شفاف، توانايي، حلم و بردباري،راست گفتاري،درست كرداري و عدل، در 

پیشین قابل رويت بوده، لذا تاثیرگذاري آن ها در كار تیمي مورد تايید مي باشد. بر اساس اين پژوهش هاي 

يافته ها، سازمان ها مي توانند با بهره گیري از چارچوب شاخصه هاي حكمت اسالمي، نگرشي جامع و 

ستفاده هاي اثربخش ا يكپارچه از اثربخشي كار تیمي و متغیرهاي اصلي آن داشته و از اين عوامل در ايجاد تیم

 نمايند.

 

 كار تیمي، اثربخشي، حكمت اسالمي، انسجام تیمي، كار گروهيواژگان کلیدی: 
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 اثر بانکداری اسالمی بر بهره وری اقتصادی

 

 مسعود قاسمی

 اقتصاد اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، دانشجوی دکتری علوم اقتصاد

 
ID: ihome2-01650084_1_221108011454 

 

 چکیده

مي  نجرم اقتصادي رشد به به صورت گسترده مالي توسعه كه است داده نشان اقتصادي ادبیات در كه حالي در

نیز به رشد اقتصادي و افزايش بهره  اسالمي بانكداري توسعه آيا مطرح شود كه سوال ممكن است اين، شود

 الي؛م استدالل مطرح شده در اين رابطه به اين صورت میباشد كه توسعه. خیروري اقتصادي منجر مي شود يا 

 توضیح مي دهد كه آن هم منجر به رشد منابع تخصیص تصمیمات بر اثرگذاري طريق را از اقتصادي رشد

وري شده و در نهايت به تعمیق سرمايه منجر مي گردد. در همین راستا، هدف اين مطالعه  بهره سريع تر

اقتصادي در كشور ايران مي باشد. براي اين منظور از داده هاي  وري بهره بر اسالمي بانكداري اثر بررسي

بهره گیري شده و تجزيه و تحلیل ها با نرم افزار  1360-1397مربوط به كشورهاي ايران  طي سال هاي 

ايي هاي بانكي و انجام گرفته است. يافته هاي تحقیق نشان مي دهد كه شاخص هاي دار 10ايويوز نسخه 

حجم اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي، به عنوان معیاري از بانكداري اسالمي هم در كوتاه مدت  و هم 

در بلند مدت، براي كشور ايران مثبت و معنادار مي باشند. بنابراين به طور كلي مي توان نتیجه نگیري نمود 

 ش بهره وري اقتصادي دارد. كه بانكداري اسالمي، اثرات مثبت و معناداري بر افزاي

 

 : توسعه مالي، بانكداري اسالمي، بهره وري اقتصاديواژگان کلیدی
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 مدل نگاشت شناختی فازی سیستم انگیزش منابع انسانی مبتنی بر؛

 های نسل چهارمگرایی در دانشگاهسازی و بین المللیایگرایی، حرفهتعالی 
 

 فهیمه بابائی نیولوئی

 ،یدانشگاه آزاد اسالم ی،منابع انسان یریتمد یشگرا ی،دولت یریتمد یتخصص یدکتر یدانشجو

 یرانا ین،قزو

 محمد عطائی

 مسئول( یسنده)نویرانا ین،قزو ی،دانشگاه آزاد اسالم یریت،گروه مد دانشیار

 سیدمهدی الوانی

 یران، اقزوین آزاد اسالمی واحد قزوین،دانشگاه  یریت،گروه مد استادتمام

 ناصر حمیدی 

 یرانا ین،قزو ی،دانشگاه آزاد اسالم یریت،گروه مد دانشیار

 
ID: ihome2-01660168_1_221123203212 

 

 چکیده 

ق از طري را مهارتي-ايحرفهفضايل نظري، فكري، اخالقي و اين قابلیت را دارد كه گرايي رويكرد تعالي

-چنین فناوري بر مبتني در همین راستا دانشگاه نسل چهارم دانشگاهي .كنددر سطح جامعه تقويت  هادانشگاه

اي در فهگرا و حراست و تأثیرگذاري اين نسل دانشگاهي، بدون داشتن منابع انساني باانگیزه، تعالي هاي نرم

م تهدف مطالعه حاضر ارائه مدل نقشه شناختي فازي سیسرسد. المللي، بعید به نظر ميهاي ملي و بینعرصه

 گراييلمللياسازي و بینايگرايي، حرفهمبتني بر تعاليانگیزش منابع انساني دانشگاههاي نسل چهارم كشور 

منابع  گانه كاركرد انگیزش و كاربرد مؤثر 16با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. در مرحله كیفي، مفاهیم 

نظري، مشورت و تأئید متخصصین امر مستخرج و هاي نسل چهارم، با استفاده از مباني انساني در دانشگاه

روابط بین مفاهیم و شدت آنها تحلیل تعريف شد تا  Matlabمدل تحلیلي ارائه شد. مفاهیم در نرم افزار 

وارد نرم افزار آنالين  FCMهاي ماتريس باالمثلثي جهت طراحي ماتريس نهايي در قالب دادهشود. خروجي 

Mental Modeler مفهوم  هر نوع و مركزيت درجه خروجي، ورودي، هايي طراحي و وزنو مدل گرافیك

 هاي عددي براي ارتباط مستقیم و غیرمستقیم به تجزيه و تحلیل دقیق تري منجر گرديدمشخص و داده

 

 راييگسازي، بین الملليايگرايي، حرفهانگیزش، دانشگاه نسل چهارم، تعالي منابع انساني،واژگان کلیدی: 

 



 

 
71 

 

 

مدیریت جهادی در نهادینه سازی ذات دانشِ اخالقِ فضیلت در سازمانهای نقش 

 حکمت محور
 

 ناهید کیومرزی شیراز

 ایران ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه واحد ارومیه، مربی گروه معارف اسالمی،

 فهیمه بابائی نیولوئی)نویسنده مسئول(

 ایران ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه واحد ارومیه، مربی گروه مدیریت،
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 چکیده 

ترين نقاط عطف كه سازمانها را به اين هدف راندمان كاري و از اساسيها افزايش سازمان ترين اهدافاز عمده

ود شي منابع انساني خالصه ميهنجار ي ورفتار در شرايطين بستر كند، بسترسازي مورد نیاز است. انائل مي

 از و هنجاري هاي اخالقيبه ارزشمنابع انساني پايبندي عملي توان اذعان داشت كه كه در همین راستا مي

ريزي تخصص، خالقّیت، برنامه به همراهمديريت جهادي هّمت فزاينده . هاي مديريت جهادي استشاخصه

ه جامع جهت نیل به اهداف مادي و معنوي ،خداوند هتوكل ب اخالقي وداشتن ارزشهاي  نظر نگري با درآينده و

عامل اخالقي به عنوان اوج قضاوت عقالني و  توانددر مديريت مي حكمت .است محورهاي حكمتسازمانو 

ر كه د اي خاص استاستفاده از دانش ويژه براي زمینه الزمه به كارگیري آنباشد كه موفقیت در سازمان 

 خصايل براي كه و تفكر است از تأمل شكليمندانه و اي ماهیتي فضیلتدار ،فضیلت خالقهمین راستا دانش ا

 يمنشي مطلوب و شايستهبنابراين فضیلت نوعي خصلت .است لئقا واال و موقعیتي مرتبه ،شخصیتيي ويژه

تحسین است كه به عنوان يكي از زيرساختهاي اساسي مديريت در سازمانهاي حكمت محور، مدل مديريتي 

اين نوشتار مترصد است به اين سؤال اهم پاسخ دهد كه مديريت  طلبد. لذاي مكمل ميجهادي را در قالب سازه

 فضیلت در سازمانهاي حكمت محور چه نقش و جايگاهي دارد؟ اخالق سازي ذات دانشجهادي در نهادينه

 

 ، سازمان حكمت محوراخالِق فضیلتمديريت جهادي، واژگان کلیدی: 
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 ورزشی یهاسازمان مدیریت در زنان حضور اجتماعی –فرهنگی یهاچالش بررسی

 کشور

 
 فریده محمدیان

 ایران قزوین، قزوین، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ورزشی مدیریت گروه استادیار

 زهرا نوبخت رمضانی

 ایران قزوین، قزوین، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ورزشی مدیریت گروه استادیار

 شایگان جمال

 ایران قزوین، قزوین، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ورزشی دانشجوی دکترای مدیریت
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 چکیده

 اجرا كشور ورزش مديريت عرصه در زنان اجتماعي و فرهنگي هايچالش بررسي هدف با حاضر پژوهش

 نوع از پژوهش اهداف لحاظ به و آمیخته هايپژوهش دسته از هاداده گردآوري شیوه لحاظ به پژوهش. گرديد

 هايفدراسیون المپیک، ملي كمیته جوانان، و ورزش وزارت زن مديران كلیه شامل آماري، جامعه. بود كاربردي

 روش با متخصصان، از نفر 32 با مصاحبه از استفاده با ابتدا كه. بودند( نفر 214) زن فراملي قهرمانان و ورزشي

 سپس. شدند شناسايي ورزشي هايسازمان در زنان مديريت اجتماعي و فرهنگي هايچالش نظري اشباع

 در پژوهش ابزار. گرفت انجام نفر 150 از متشكل هدفمند و ايخوشه صورتبه كمي بخش در گیرينمونه

 دلفي یکتكن روش از استفاده با پژوهش پیشنهادي الگوي ساخت جهت عمیق هايمصاحبه شامل كیفي بخش

 هاداده وتحلیلتجزيه. است قرارگرفته استفاده مورد كیفي بخش از حاصل پرسشنامه نیز، كمي بخش در و بوده

 نیز كمي بخش در و انجام تفسیري ساختاري كیفي الگوي و كیودا مكس روش از استفاده با كیفي بخش در

 اجتماعي و فرهنگي هايچالش كه داد نشان پژوهش نتايج. است گرديده استفاده استنباطي و توصیفي آمار از

 و هاكلیشه دلیل به شغلي جايگاه در بانوان ارتقاء عدم» كشور ورزش مديريت عرصه در زنان روي پیش

 دارها در زنان توانايي به جامعه باور عدم» «جامعه در ساالري مرد سنتي تفكر حاكمیت» «سازماني تعصبات

 در مردانه سیاسي هاينقش و قدرت ساختار وضعیت» و «زنان خودباوري عدم و مديريتي يهاصحنه در امور

 .است داشته شوندگان مصاحبه میان در را اشاره بیشترين «دولت و ورزش بدنه

 

 ، مديريت، سازمان ورزشيزنان چالش، فرهنگي، اجتماعي،واژگان کلیدی: 
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 اوپکتاثیر عوامل اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب عضو 
  

 محسن راجی اسدآبادی

 ، دانشكده اقتصاد و مديريت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمي، شیراز، ايراندانشجوي دكتري
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 چکیده 

ساد ف متغیرهاي اقتصادي )اندازه دولت، آزادي اقتصادي و كیفیت اقتصادي( بر ي تاثیربررسدر اين پژوهش به 

وري آروش گرد و كاربرد ،پژوهش حاضر از حیث هدفپرداخته شد.  در كشور هاي عضو اوپک ياقتصاد

در  مطالعه يک پژوهش اين موضوع اينكه به توجه با .استهمبستگي  ـاطالعات، از نوع تحقیقات توصیفي 

 موجود مدل تخمین برايمقطعي)پنل(  -تركیبي سري زماني هايداده روش از بايد لذا ؛باشدميمناطق مختلف 

 بر اقتصادي عوامل . جامعه آماري اين پژوهش كشورهاي اوپک است كه تاثیرشود استفاده پژوهش اين در

شود. در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحلیل در نظر گرفته مي2021تا  2007هاي زماني در سري فساد

)حداقل مربعات معمولي(  OLSن كلیه متغیرهاي پژوهش در سطح از روش اطالعات در صورت مانا بود

استفاده شده است. نرم افزار مورد  LLشود و در صورت مانا نبودن برخي از متغیرها از روش استفاده مي

هاي سري زماني اين تحقیق از باشد. جهت تجزيه و تحلیل دادهمي   Eviewsاستفاده در اين پژوهش

رگرسیون، آزمون هاسمن)انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفي( به عنوان آزمون هاي اصلي  ،Fهاي آزمون

 استفاده شده است. 

 هم جهتكه دو عوامل اقتصادي يعني آزادي اقتصادي و اندازه دولت دهد نشان مياين پژوهش نتايج تخمین 

عضو اوپک بیشتر مي شود ولي با فساد هستند و با افزايش هر كدام از اين دو عوامل فساد در كشورهاي 

كیفیت اقتصادي ، تاثیر منفي بر فساد دارد و با افزايش كیفیت اقتصادي در كشورهاي عضو اوپک، فسادكمتر 

 مي شود.

 

 ، كیفیت اقتصادي ، فساد كشورهاي عضو اوپکآزادي اقتصادي ، اندازه دولت ، واژگان کلیدی: 
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 صنعتدر حوزه  نظام یکل یاستهایستحلیل و بررسی 

 
 وحید بیگ محمد لو

   (نویسنده مسئول) ندانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی،قزوی
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 چکیده

اد كننده در عرصه اقتص يرهبر يبه بخش ،يمولد اقتصاد يهابخش ريبا سا سهيبخش صنعت در مقا امروزه

با توجه به توســعه روزافزون علم و  دیكه قدرت عوامل تول دهديمبدل شــده اســت. رشــد صــنعت امكان م

ستمر افزا يفناور صورت م صاد صنعت ليبد ينقش بتوجه به با .ابدي شيبه  سعه اقت هدف شور ك يدر تو

شد.  صنعت مي با ستهاي كلي نظام در حوزه  سیا ضر تحلیل  ست ك در پي آن پژوهش لذا اينپژوهش حا ه ا

 يم و موضــوعاتیكشــور در حوزه صــنعت مربوط به چه مفاه يدغدغه رهبر عال نيشــتریمشــخص كند كه ب

ست. همچن شخص نما نیا ضرا داتیتأك نيشتریكه ب ديم ستیس تیاهم بيو  بط با مرت شانيا يابالغ يهاا

 يچه موارد ملچگونه و شا يابالغ يهااستیس ي واستیاست و احكام س يچه موارد رامونیبخش صنعت پ

اين پژوهش بر مبناي رويكرد كیفي و با اســتفاده از روش تحلیل محتوا صــورت گرفته اســت و داده  .اســت

ضوعي كلید واژه ستجوي مو ستفاده از ج ستهاي مورد نیاز براي اين پژوهش، با ا سیا  هايهاي پژوهش در 

شور و اعمال پر ستي ك سناد باالد سپس به روش آمیخته )كیفي كلي نظام و ا ستخراج و   -وتكل پژوهش ، ا

ست سیا شامل مجموعه  ست؛ بنابراين جامعه و كمي( تجزيه و تحلیل گرديد. جامعه آماري  هاي كلي نظام ا

ت از حماي»هاي كالن هاي كلي نظام ، مقولهباشند. نتايج حاكي از آن است كه سیاستنمونه بر هم منطبق مي

حركت به ســمت اســتقالل صــنعتي در راســتاي خودكفايي »و  «ارتباط صــنعت و دانشــگاه»، «تولید داخلي

صادي صاص داده «اقت شترين وزن و اهمیت را به خود اخت ستبی سیا شاناند. همچنین از بین  ، هاي ابالغي اي

 «ناگســترش اقتصــاد و صــنايع دانش بنی»و  «وريارتقاء و رشــد بهره»،  «حمايت از تولید داخلي»هاي مقوله

 اند.بیشترين سهم و ضرايب اهمیت را داشته

 

 هاي كلي نظام، صنعتمقام معظم رهبري، سیاست کلیدی: گانواژ

 

 

 

 



 

 
75 

 

 

ان در های مدیرتبیین عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی مشتری مدار و شایستگی

 نظام بانکداری ایران با نگاه حکمت محور

 
 طاهره مرزدشتی 

 قزوین، ایران دولتی، مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، گروهدانشجوی دوره دکتری، 
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  چکیده

خواهد با دانش مديريت ارتباط پیدا كند از گستردگي وسیعي برخوردار است. همه حكمت اسالمي وقتي مي

هاي مشاء، اشراق، حكمت متعالیه، حكمت نوصدرايي، عرفان نظري، عرفان علمي، عرفان ادبي، كالم و فلسفه

يک میراث عظیمي به نام الهیات اسالمي، معارف اسالمي و... همه جزء حكمت اسالمي است. يعني ما با 

خصوص بیت عصمت و طهارت بههاي اهلهاي قرآني و در فرمايشحكمت اسالمي مواجه هستیم كه در آموزه

ا هبخش عظیمي از معارف، ارزش -كه مباحث حكمي فراواني در كالم حضرت است-موالنا امیرالمومنین)ع( 

رد. اهمیت حكمت در مباحث مديريتي و سازماني رو ها، بايدها و نبايدها وجود داها، هست و نیستو آموزه

به افزايش است. از آنجا كه حكمت به عنوان اوج قضاوت عقالني و اخالقي. عامل موفقیت در سازمان است 

و الزمه به كارگیري آن. استفاده از دانش ويژه براي زمینه اي خاص است. در اين پژوهش سعي شده است از 

بانكداري ايران پرداخته شود. رويكردهاي جديد در حوزه مديريت استراتژيک نگاه حكمت محور به نظام 

اما  برد؛هاي مديران نام ميمنابع انساني از اهمیت مشتري مداري به عنوان يكي از اركان پرورش شايستگي

احي طر صنعت بانكداري ايران از اين مهم غافل بوده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، اين مطالعه با هدف

هاي مديران در نظام بانكداري ايران، انجام مدار و نیز پرورش شايستگيمدل استراتژيک منابع انساني مشتري

گرفت. جامعه بخش كیفي ، خبرگان دانشگاهي و صاحبنظران نظام بانكداري دولتي در بانک كشاورزي و در 

 باشند. ين ميبخش كمّي، كاركنان و مديران ارشد بانک كشاورزي شعب استان قزو

 

 سازماني ، فرهنگ ، حكمت اسالمي ، استراتژي منابع انساني مداريمشتري شايستگي، کلیدی: واژگان
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 مادر هایبنگاه در شرکتی کنترل هایشیوه به انتقادی جستاری

 

 پریناز عربزاده

 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 حامد رحمانی

 گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران استادیار

 علی محتشمی

 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران
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 چکیده

كنند تا به سهم وكارها تالش مياقتصادي از طريق ادغام كسبهاي ، بنگاهمدرن يهابا ظهور سازمانامروزه 

گیري افزايي يكديگر استفاده كنند كه اين امر موجب شكلها و همبیشتري از بازار دست يابند و از قابلیت

قش ن اهمیت فراواني دارد و اقتصادي توسعه براي مادر هايبنگاه هاي مادري شده است. اگرچه گسترشبنگاه

انكارناپذير ها شركتتفكیكي نسبت به حالت  ينيآفرارزش متنوع و وكارهايدر اداره كسب هاآني محور

هاي تابعه، چگونگي برقراري روابط يا به ها و مديران شركتهاي اصلي اين بنگاهاست؛ اما يكي از دغدغه

و اين  داشته كنترل تابعه هايشركت تجاري فرايند كل بر توانندهاي مادر ميعبارتي كنترل شركتي است. بنگاه

ر ادبیات انجام شود كه د کيكنترل استراتژ ي وكنترل مال ،کياستراتژ يزيرسبک برنامهكنترل در قالب سه 

ينده، هاي فزاحال، پیچیدگي شرايط محیطي و عدم قطعیتنظري، به شیوه كنترل مادري مرسوم است. بااين

 جادهاي مادر را تأمین كند؛ بنابراين ايشود صرفاً اتخاذ يک سبک كنترلي ثابت نتواند اهداف بنگاهموجب مي

شود. در نهاد ميپیش بقاي بلندمدت منظوربه تابعه هايشركت ايبر محور يوسنار كنترلي تعاملي و سیستم يک

هاي ركتمرسوم كنترل ش هايها و سبکهاي مادر و با نگاه انتقادي به شیوهاين مقاله با مرور ادبیات كنترل بنگاه

واند تتابعه، شیوه جديدي با تأكید بر مشاركت، تعامل و داخلي سازي تصمیمات راهبردي ارائه شده است تا ب

د. در ارائه ده تغییر حال در هايمحیط در مادر هايهاي فعلي را پوشش داده و كنترل مؤثرتري از بنگاهكاستي

 مختلف، ها تحت شرايطمديريتي آن هايسبک پیكربندي و در كنارهاي مادر بندي مختلف بنگاهاين مقاله دسته

آفريني تبیین و مقايسه شده است. اين مقاله مروري ارزش هايبخشي و شیوه، اندازه، تنوعهاتناسب ويژگي

هاي کمنظور تحلیل سبيک راهنما براي محققان آينده به عنوانبهتواند براي كنترل شركتي مؤثر باشد و مي

 ها، افق جديدي بگشايد.یتقطعهاي مادر تحت شرايط عدم مختلف مديريتي بنگاه

 

 مادر هايكنترل تعاملي، بنگاه استراتژيک، كنترل مالي،كنترل  انتقادي،جستار واژگان کلیدی: 
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 و نهج البالغه میو عوامل موثر در آن از منظر قرآن کر یاجتماع تیامن یپژوه ندهیآ
 

 پورجاهد حسن

 نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم ک،یاستراتژ-یصنعت تیریمد یدکترا یدانشجو

 انیعارف زهرا

 خواهران هیسطح دوم حوزه علم طلبه

 
ID: ihome2-01730097_1_221220233929 

 

 دهیچک

حقوق  عیبا برآورده شدن جم تیاست. امن ياجتماع يها بیجامعه، معادل كاهش آس کيدر  ياجتماع تیامن

 يمللال نیب ،يجمع ،يسطوح فرد يدارا تیعدالت است. امن فيهمان تعر نيكه ا كند¬يمردم نسبت برقرارم

 تیامن مي. در قرآن كرباشند¬ينم کیسطوح به هم وابسته هستند و از هم قابل تفك نياست و همه ا يو جهان

به نحو  يكتاب آسمان نيثبات در جامعه است. در ا يو خارج يداخل هاي¬مولفه ي¬تحقق همه يبه معنا

ارائه  يراهبرد هاي¬هیمقوله توص نيمتعدد درباره ا هاي¬هيپرداخته شده و در آ تیبه موضوع امن يگسترده ا

 در سطح تیامن نیبلكه  تام ستین يخارج سطحآن در  ينظام تیامن يصرفاً به معنا تیشده است. امن

 ينوشتار سع نيمهم باشد. در ا يتواند به اندازه سطح خارج ي( مياسیو س ي)از جمله مسائل اجتماعيداخل

قرآن و نهج البالغه، با هدف شناخت چالش  اتيبا استناد به آ يپژوه ندهياز دانش آ يریشده است، با بهره گ

دهد كه نداشتن طرح جامع  ينشان م يپژوه ندهيشود. مطالعات آ يبازكاو همم نيا ،ياجتماع تیامن يها

مرجع در جامعه مخدوش  هاي¬تیشود الگوها و شخص يباعث م يو فرهنگ ياجتماع يو معمار يمهندس

ه داشت يرا در پ ياجتماع يكپارچگيفوذ و بحران ادغام و بحران ن ت،يهمچون بحران هو ييها-شود و بحران

 .باشد

 

 نهج البالغه م،يقرآن كر ،ياجتماع تیت،امنی،امنيپژوه ندهيآ :یدیکل واژگان
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ا ب نیتام رهیدر زنج ندهایفرآ یچند سطح یچابک ساز یستمیمدل س کیتوسعه 

 : مورد مطالعه شرکت گاز ها  ستمیس یشناس ییایاستفاده از پو
 

  علی توسلیان

 رانیا ن،یقزو ،یاسالم آزاد دانشگاه ن،یقزو واحد ،یصنعت تیریمد روهگ

 صادق عابدی

 (مسول سندهینو) رانیا ن،یقزو ،یاسالم آزاد دانشگاه ن،یقزو واحد ،یصنعت تیریمد گروه

 علی محتمشی 

 اسالمی، قزوین، ایرانگروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد 

 
ID: ihome2-00380207_1_221210094530 

 

  چکیده

 نیمتا رهیدر زنج ندهايفرآ يچند سطح يچابک ساز ،گاز در كشور عيتوز ياز مسائل مهم در شركت ها يكي

با استفاده از  ندهايفرآ يسازچابکدر عوامل مختلف  بررسيپژوهش  نيا يباشد. لذا هدف اصل يمخود 

 شركت استاني گازرساني 7 رانيمد هیپژوهش كل نيا يباشد. جامعه آمار يها م ستمیس يشناس ييايپورويكرد 

تحلیل  جهت ،ياز روش دلف فرايندها  يدر چابك رگذاریتاث يرهایمتغ ييپژوهش جهت شناسا نيباشد. در ا يم

و  متلياز روش د يو معلول يعل رهایمتغ يبند میجهت تقس ،يآمار آزمون هايداده ها از  نیب يهمبستگ

اعتبار مدل براساس آزمون هاي  استفاده شده است. کیناميدا ستمیاز س  يساز هیشب و ايمدل پو لیجهت تحل

اعتبار ساختاري و رفتاري سنجیده شده است. نتايج حاكي از آن است كه به دلیل تغییر كارايي، هزينه اجراي 

مراحل بعدي هزينه توسعه افزايش مي يابد. كه اين تغییرات در يک سیستم از نظر چرخه متغیر است و در 

تاخیر باعث افزايش هزينه ها و كاهش بهره وري توسعه مي شود. همچنین، شبیه سازي نشان مي دهد كه 

چابک سازي فرآيند به تكمیل وظايف بیشتر و با هزينه كمتر كمک مي كند. مدل پويايي توسعه يافته در اين 

ابزاري توسط سازمان براي درک و تحلیل اثرات شیوه هاي مختلف توسعه سريع و تحقیق مي تواند به عنوان 

 استراتژي مديريت زنجیره تامین مورد استفاده قرار گیرد.

 

 چابكي، فرايند، زنجیره تامین سیستم هاي پويا. :یدیکل یهاواژه
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 کارآفرینی درجستاری در نگرش اسالم به کارآفرین و بررسی دالیل عدم اقبال به 

  کشور

 
 سید طهماسب نیک یار

 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

 
ID: ihome2-01750220_1_221211195019 
 

 چکیده

به استناد شواهد متعدد و روايات بسیار، نگرش مجموعه اديان الهي به كار و كارآفريني مثبت بوده و در راستاي 

علي و  جهان كل، مجید قرآن  منظر كارآفرينان ، مي توان مستندات بسیاري مطرح نمود . درانگیزه بخشي به 

ضل و ف لطف اين مجموعه را قرآن است. ابزار تولید و تولید انسان، مخلوق و نشان خداوند، انسان  الخصوص

نیز مروج و مشوق اسالم )ص(  عظیم الشان پیامبر  .ستگاه اين ويژگي خداخدا مي داند و كارآفرين تجلي

خداوند بنده اي را دوست دارد كه كار و پیشه را بیاموزدتا به وسیله  و فرموده اند : ))بوده كارآفريني و تالش 

اما نكته موردنظر ما در اين مقال ، پرداختن به علل و جرايي كمبود انگیزه و   .((آن از مردم بي نیاز گردد

توان كارآفريني در كشور را دارند اما اين استعداد خدادادي توان  اشتیاق در افرادي است كه بصورت بالقوه

 فعلیت يافتن را درنمي يابد . برآنیم تا برخي داليل فقدان به فعلیت رسیدن اين بسترهاي بالقوه را دريابیم .

 

 كارآفريني، اديان، اسالم، انگیزه، بالقوه واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

 فکری با رویکرد حکمت اسالمی در مدارس ابتدایی کشورابعاد و مولفه های سرمایه 
 

 علی شکوهی

 دانشجوی دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 رمضان  جهانیان

 دانشیار گروه  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ) استاد راهنما و نویسنده مسئول(

 
ID: ihome2-01760102_1_221117085555 

 

 چکیده

 شده سعي پژوهش اين در. از جايگاه ويژه اي برخوردار است مديريت بحث حكمت اسالمي در اهمیت      

مت از ديد حك فكري سرمايه توسعه .شود پرداخته مديريت مدارس ابتدايي به نگاه حكمت اسالمي از است

 حولو ت تغییر ايجاد مهم ابزارهاي از يكي آن با مرتبط برنامه هاي اجراي كشور و ابتدايي مدارس اسالمي در

مي  نسانيا دانش و مهارت نیروي رفتن باال به منجر مستقیم غیر و مستقیم گونه به كه است آموزشي نظام در

 مدارس از ديد حكمت اسالمي در فكري سرمايه هاي مولفه و ابعاد تدوين پژوهش از انجام اين هدف .شود

 یفيك بخش در. شد استفاده كمي( -آمیخته )كیفي پژوهش روش از پژوهش اين در كشور است. ابتدايي

 جامعة .دگردي استفاده پیمايشي-توصیفي روش از كمي، بخش در و كیفي محتواي تحلیل روش از پژوهش،

متخصص،  استادان از نفر 20 با مصاحبه از شده استخراج هايپیشنهادي، شامل متن مدل طراحي جهت آماري

 اطالعاتي هايپايگاه از كه بود( 2019 تا 2005 هايسال از) مقاالت و مديران و كلیه اسناد باالدستي، كتب

سند براي  86ها، تعداد بودند كه از طريق نمونه گیري عالوه بر متن مصاحبه دانلود قابل ، موضوع با مرتبط

 املالگو ش اعتبارسنجي جهت آماري . همچنین جامعهتحلیل محتوا انتخاب و سپس اشباع نظري حاصل شد

گیري هدفمند انتخاب شدند. از طريق نمونه 26تشكیل داد كه تعداد  اساتید و اعضاي هیات علمي، يكلیه

 سؤالي متخصص 7 نامه پرسش يک و برداري فیش ها مصاحبه هاي نیمه ساختارمند،داده آوري جمع ابزار

كه روايي محتوايي آن از طريق بررسي متخصصان و پايايي آن با استفاده از روش بود  لیكرت مقیاس در ساخته

ها در بخش اطالعات كیفي از طريق تحلیل محتواي كیفي و كدگذاري به دست آمد. داده89/0آلفاي كرونباخ 

 يي يعنمؤلفه اصل سه آمده، به دست كدهاي مستمر مقايسه با و استقرايي تحلیل محتواي تحلیل شد. طبق

. شدند احصااصلي  هايمؤلفهزير مؤلفه براي  15 ساختاري و همچنین عوامل و ايرابطه عوامل فردي، عوامل

 . رديدارائه گ مدل مفهومي سرمايه فكريها در قالب ها و زير مؤلفهپس از تحلیل محتوا و استخراج كدها، مؤلفه

 

 ابتدايي مدارس مديران، فكري، سرمايه مفهومي، طراحي، مدل واژگان کلیدی:
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 بررسی نوسانات بازار رمز پایه بر بازار سهام در جامعه اسالمی

  

 مریم السادات موسوی

دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، استاد دانشگاه، مشاور دفتر اقتصاد مسکن، مدیر 

 اداری کشت و صنعت آوین

 
ID: ihome2-01770103_1_221211153101 

 

 چکیده

ي نوسانات بازار رمز پايه بر بازار سهام در جامعه اسالمي  همچون ايران پژوهش حاضر بررسي رابطههدف 

نند كهاي نوظهور اقتصاد جهاني بیشتر خودنمايي ميباشد. با گذشت زمان، ارزهاي رمز پايه به عنوان پديدهمي

و بوي جدي تري به خود گرفته است. ها در موافقت و مخالفت با آنها رنگ میزان نیز موضع گیري و به همان

بیش از هر چیز به پذيرش يا رد آن توسط دولت رسد آينده ارزهاي رمز پايهاين در حالي است كه به نظر مي

مردان كشورها و رسمیت آنها در اقتصاد اسالمي دارد در مطالعات بسیاري ماهیت فقهي و اقتصادي اين پديده 

هداف بايست با اه دقت مورد بررسي قرار گرفته اما كاركرد اين رمز ارزها مينوظهور از منظر اقتصاد اسالمي ب

ادي نظام اقتصاقتصاد اسالمي نیز تطبیق داده شود يكي از اهداف اقتصاد اسالمي تأمین رفاه عمومي است. 

تنها در صدد رفع نیازهاي ضروري بشر نیست، بلكه رفاه عمومي و تأمین حیاتي آسان كه در ضمن  اسالم

ان گذاران مسلمشود را نیز مد نظر دارد. بازاركريپتو فرصت جذاب را براي سرمايه رشد و توسعه حاصل مي

نتیجه اين مطالعه براي سیاست گذاران، .كند كه احتمال دارد بر عملكرد بازار سهام تأثیر بگذاردفراهم مي

پژوهشگران، دانشگاهیان و سرمايه گذاران حائز اهمیت است. چنانچه تاثیر بازار رمز ارز بر بازار سهام  مثبت 

ذارد و گبر عملكرد بازار سهام در كشور اسالمي تأثیر مثبت مي توانیم نتیجه بگیريم كه بازاركريپتوباشد، مي

سرمايه گذاران تمايل دارند تا سبد سهام خود را متنوع كنند زيرا چنین بازارهايي سرمايه گذاران را تشويق به 

توان يم كند. از سوي ديگر، اگر تأثیربازار كريپتو بر بازار سهام در كشور اسالمي منفي باشد،سرمايه گذاري مي

با توجه .دهند ثروت خود را در بازارهاي جايگزين قرار دهندنتیجه گرفت سرمايه گذاران مسلمان ترجیح مي

یوز، نبه اينكه معامالت بیت كوين سهم بااليي را در میان رمزارزها داشته است  همچنین به گزارش بلومبرگ

در اين مطالعه اين دو رمز ارز به عنوان نمونه مورد بوده است  2021ترين بالک چین در سال اتريوم پر استفاده

ن هاي رگرسیوهاي تحقیق از مدلها وآزمون فرضیهگیرند. همچنین جهت تجزيه وتحلیل دادهبررسي قرار مي

خواهد شد. الزم به ذكر  استفاده 2021تا  2018هاي در يک دوره زماني سه ساله بین سال VARچند متغیره 

  ها، با استفاده از نرم افزار ايويوز انجام خواهد گرفت.و تجزيه و تحلیلاست كلیه محاسبات 

 

 رمز ارز، بیت كوين، اتريوم، خودرگرسیون برداري واژگان کلیدی:  .

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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گر تبیین رابطه رهبری اخالقی با عملکرد سازمانی ادراک شده با توجه به نقش میانجی

کارکنان تامین اجتماعی استان  پذیری اجتماعی و رفتارشهروندی سازمانیمسئولیت

 گیالن

  

 ساره خمامی

 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات، گرایش کسب و کار هوشمند، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

 صفیتبسم شاه

 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات، گرایش کسب و کار هوشمند، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

 
ID: ihome2-01780107_1_221211140856 

 

 چکیده 

اخالق يک اصل جدايي ناپذير مديريت و به طورخاص، حاكمیت ديني اسالمي است؛ حال آنكه ترويج آن 

هاي ترويج اخالق در رفتار و گفتار مديران سازمان است در جامعه به هر نحو يک ضرورت است. يكي از راه

 شود. هدف از اجراي تحقیق حاضر تبیین رابطه رهبرياخالقي ياد ميكه در مديريت از آن با عنوان رهبري 

 رشهرونديرفتا و اجتماعي پذيريمسئولیت گرمیانجي نقش به توجه با شده ادراک سازماني عملكرد با اخالقي

ويكرد همبستگي با ر -گیالن است. تحقیق حاضر از نوع توصیفي استان اجتماعي تامین كاركنان سازماني

 760است. جامعه آماري تحقیق حاضر متشكل از كاركنان تامین اجتماعي استان گیالن به تعداد   كاربردي

گیري غیراحتمالي در دسترس و پرسشنامه استاندارد مورد ارزيابي نفر از آنها به روش نمونه 362است كه تعداد 

ساختاري و رويكرد كمترين آوري شده با استفاده از روش مدلسازي معادالت هاي جمعقرار گرفتند. داده

تحلیل گرديدند. نتايج اين تحقیق نشان داد كه رهبري  Smart PLSافزار و نرم (PLS)مربعات جزئي 

پذيري اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني با عملكرد اخالقي به صورت مستقیم و يا از طريق مسئولیت

 سازماني ادراک شده رابطه معناداري دارد.

 

پذيري اجتماعي، رفتارشهروندي سازماني، عملكرد سازماني رهبري اخالقي، مسئولیتواژگان کلیدی: 

 شده، تامین اجتماعيادراک
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 یمدیران آموزش عال یتفکر قرآن محور و ساختارمند یالگو یارائه 
 

 فائزه خلج 

  گان(دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراس

 فریبا کریمی

 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

 محمدرضا شاهرودی 

 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه تهران

 
ID: ihome2-01810144_1_221210064514 

 

 چکیده 

پژوهش  نيبود. ا يمديران آموزش عال يتفكر قرآن محور و ساختارمند يالگو يهدف از پژوهش حاضر، ارائه

 يتيرير متون مدد يساختارمند نیشد. ابتدا مضام ييشناسا ييمضمون استقرا لیو به روش تحل يفیبه صورت ك

هیطالعه شامل كلم ي. جامعه آمارديگرد ييساشنا زانیالم ریبر تفس دیبا تاك يتفكر در متون قرآن نیسپس مضام

شمال، جنوب،  يكل كشور بود كه در پنج خوشه هیعلم يهاها و حوزهدر دانشگاه يآموزش عال رانيمد ي

پژوهش  يآمار يها شاغل بودند. حجم جامعهو معاونت دانشگاه استيشرق، غرب و مركز كشور در سمت ر

نفر و  338بر اساس جدول مورگان تعداد  يدر بخش كم يآمار يونهنفر بود كه نم 2816 يتيريدر بخش مد

 نیینفر تع 242نفر بود كه بر اساس جدول مورگان تعداد  656در بخش قرآن محور  يآمار يحجم جامعه

 يها، از پرسشنامهداده يبود. به منظور گردآور ياچندمرحله يمرحله، تصادف نيدر ا يریگنمونه ي. نحوهديگرد

 يآلفا بيضر SPSS22پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  ييايمنظور سنجش پاساخته استفاده شد. به قمحق

كرونباخ مضمون تفكر  يآلفا بيو ضر 934/0آن  يرینمونه گ تيو كفا 952/0 يكرونباخ مضمون ساختارمند

 لیتحل كردياز رو مدل، يابياعتبار يبرا ديمحاسبه گرد 897/0آن  يریگنمونه تيو كفا 950/0قرآن محور 

سازمان  نیپژوهش عبارت از مضام يتيريعامل ساختارمندي در حوزه مد يهاافتهي. دياستفاده گرد يعامل

-رآندهنده تفكر قچنین مضامین سازمانبود و هم ندمحوريو فرا يابيارز ،يبندتياولو ،يریگمیتصم يدهنده

 ،يو جمع يفرد يشناستيطلب منفعت، هو ،يعلم يهندسنظام م جاديا ،يمبدا و معادمحور نيمحور با عناو

 نياستعانت از خداوند متعال و تفكر در نفس مشخص شد. ا ،يطیمح يمدارتيوال ،يقو ينگرش فلسف

اف به اهد دنیرس يبرا يآموزش عال رانيرا به مد يپژوهش تالش نمود تا مدل تفكر قرآن محور و ساختارمند

 .ديارائه نما يو سازمان يفرد

 

 قرآن، تفكر، ساختارمندي، مديران، آموزش عاليدی: واژگان کلی
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رویکرد حکمت محور در مطالعه متغیرهای برونزای مدیریت  طرح های کسب و کار 

 مبتنی بر توسعه محصوالت جدید  با رویکرد دلفی 

  

 امیر بهرامی پور

 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 

 صادق عابدی

 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 

 علیرضا ایرج پور

 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 

 
ID: ihome2-01820135_1_221111201337 
 

 چکیده 

ـــعه  ـــب و كار مبتني بر توس ـــر با هدف مطالعه متغیرهاي برونزاي مديريت  طرح هاي كس پژوهش حاض

محصــوالت جديد با رويكرد دلفي انجام شــده اســت. روش پژوهش حاضــر دلفي بوده و جامعه پژوهش را 

شكیل مي شور ت شیمیايي ك صنايع  نفر از  12گیري هدفمند نظري دهند كه با روش نمونهنخبگان و خبرگان 

هاي كســب ريت طرحآنان انتخاب گرديدند. فرايند دلفي در دو مرحله انجام گرديد و متغیرهاي برونزاي مدي

سب و كار در  شان داد متغیرهاي برونزاي ك شد. نتايج ن سايي  شنا صوالت جديد  سعه مح و كار مبتني بر تو

پروژه توسعه محصول جديد، ويژگي هاي محصول جديد، ريسک محصول جديد، قالب شش متغیر از جمله 

جديد، منابع مالي و تحهیزات بازار و رقبا در توسـعه محصـول جديد، منابع انسـاني در توسـعه محصـوالت 

صول جديد سعه مح ست. اين متغیرها به  تو شامل چندين مؤلفه بوده ا ست كه هر يک از اين متغیرها،  بوده ا

ندهمنظور تحقق رويكردي حكمت جامعیت و تعمق و آي ند  كه بتوا ند، مورد توجه محور  نگري را محقق ك

ـــتوان نتیجه گرفت مديريت طرحاند و ميبوده ب و كار با رويكرد حكمت محور نیازمند توجه به هاي كس

ست تا طرحجامعیت و تعمق و آينده هاي توسعه محصول جديد با شكست نگري در انتخاب متغیرها بوده ا

 تري داشته باشد.بینيمواجه نگردد و همچنین آينده قابل پیش

 

 رويكرد دلفي رويكرد حكمت محور، طرح كسب و كار، توسعه محصول جديد،واژگان کلیدی: 

 
 

 

 



 

 
85 

 

 

 الماز دیدگاه اس کاربرد روش تحلیل پوششی داده در زنجیره تامین سبز صنعت طیور

 
 طاهره ترکاشوند

 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 فاطمه ثقفی

 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی, دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

 درویش متولیمحمدحسین 

 استادیار، گروه مدیریت صنعتی, دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

 نازنین پیله وری

 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی, دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

 
ID: ihome2-02240159_3_221224005349 
 

 چکیده

 گیري است. هدف از اينرياضي براي ارزيابي كارايي نسبي واحدهاي تصمیمها مدلي تحلیل پوششي داده

كارگیري اين تكنیک در زنجیره تامین سبز صنعت طیور از ديدگاه اسالم مي باشد. در مند بهمقاله بررسي نظام

صورت گرفته است. ابتدا با جستجوي كلمات كلیدي  1400اين مطالعه، مروري سیستماتیک در ارديبهشت 

ها شده در رابطه با كاربرد تحلیل پوششي دادهاقدام به جستجوي تحقیقات صورت گرفتههاي علمي، ر پايگاهد

 350در زنجیره تامین در حوزه كشاورزي و صنعت طیور صرف نظر از زمان انتشار آنها شد، كه مجموعاً 

 به متن كامل، از مطالعه حذف تحقیق به علت نامرتبط، تكراري بودن و عدم دسترسي 265تحقیق پیدا و سپس 

تحلیل آماري شده است كه نتايج حاصل نشان دهنده  Excel تحقیق باقیمانده توسط نرم افزار 85شده است. 

اين موضوع مي باشد كه در سالهاي اخیر میزان استفاده از روش تحلیل پوششي داده ها افزايش گسترده اي 

ن بیشترين تالش در راستاي گسترش استفاده از روش تحلیل داشته است و با توجه به ماهیت زنجیره تامی

پوششي داده هاي شبكه اي و چند مرحله اي بوده است. همچنین زنجیره تامین مواد غذايي حالل به طور 

 فزاينده اي در حال افزايش هستند لذا توجه به شاخص هاي مورد نظر اين زنجیره ها اجتناب ناپذير است.

 

 ل پوششي داده ها، كارايي، زنجیره تامین طیورتحلی واژگان کلیدی:
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داور پذیری اختالفات مالیاتی بین المللی با تاکید برالگوی سازمان همکاری اقتصادی 

 و اقتصاد اسالمی

 
 دلناز اردکانی

 موخته حقوق عمومیآدانش 

 دکتر حمزه محمدی

 زهرا ایرانگروه حقوق ) واحد بویین زهرا ( دانشگاه ازاد اسالمی بویین 

 حمیده عبدی

 دانش اموخته حقوق عمومی

 
ID: ihome2-01870111_3_221222134227 
 

  چکیده

هاي حل و فصل خصومت در همه نظام هاي حقوقي همچنان مورد توجه قانون گذاران  روشداوري يكي از 

بسیار مورد تاكید قرار داوري در اسالم در روايات و احاديث از منظر اقتصاد و اسالم  و حقوقدانان بوده است.

در اين مقاله ضمن برشمردن كاستي هايي كه در روش فعلي رسیدگي به اختالفات مالیاتي )آيین  .گرفته است

توافق دوجانبه( در موافقت نامه هاي اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزاياي درج شرط داوري و 

ن كاربست اين روش در حل و فصل دعاوي مالیاتي بین سازوكار مناسب براي اعمال آن تبیین شده و امكا

المللي ايران بررسي گرديده است. میخواهیم با استفاده از شیوه توصیفي تحلیلي به سوال هاي تحقیق پاسخ 

 .دهیم

 

سالمي، الگوي مضاعف، مالیات داورپذيري، مالیات، کلیدی: واژگان صاد ا  سازمان همكاري اقتصادي و اقت

 داوري در اسالم
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 نقش سازمان بازرسی کل کشور در تضمین حقوق شهروندی

 

 مریم آمدی

 دانش آموخته حقوق عمومی

 دکتر حمزه محمدی

 گروه حقوق ،واحد بویین زهرا ،دانشگاه آزاد اسالمی،بویین زهرا ،ایران

 حمیده عبدی

 دانش آموخته حقوق عمومی

 
ID: ihome2-01880218_1_221211181829 

 

 چکیده

شهروندي در زمره مفاهیمي است كه از دل تجدد و فرهنگ انسان اجتماعي برخاسته است. وظیفه اصلي  

سازمان نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات در دستگاه هاي اجرايي مي باشد، كه نقش بسیار مهمي در 

الش بر اين است كه تحلیلي ت-تضمین حقوق شهروندي داشته است. اين تحقیق با استفاده از روش توصیفي 

به اين سوال پاسخ داده شود. وظیفه سازمان بازرسي كل كشور در تضمین و ارتقاء حقوق شهروندي چگونه 

نتايج نشان مي دهد كه نظارت قوه قضايیه از طريق سازمان بازرسي از موفقیت الزم و كافي  ؟مي باشد

مه ريزي صحیح، استفاده از روش هاي سنتي برخوردار نمي باشد. داليل اصلي آن عدم سیاست گذاري و برنا

و فیزيكي بازرسي، بهره گیري نكردن از تجهیزات نوين فناوري اطالعات و همچنین عدم به كار گیري ابزارها 

و اختیارات قانوني به طور كامل است. راهكار پیشنهادي اين بوده كه سازمان بازرسي  براي اثر بخشي و 

 جهت بهره برداري از اختیارات و ابزار هاي قانوني را در نظر بگیرد. كارآمدي بیشتر، تهمیدات الزم

 

 حقوق شهروندي،تضمین،سازمان بازرسي كل كشورواژگان کلیدی:
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 انتخابات سنتی و حریم خصوصی

 

 حمیده عبدي

 دانش آموخته حقوق عمومي

 دكتر حمزه محمدي

  ،ايران اسالمي،بويین زهراگروه حقوق ،واحد بويین زهرا ،دانشگاه آزاد 

 دلناز اردكاني

 دانش آموخته حقوق عمومي

 
ID: ihome2-01890219_1_221211184652 

 

 

 چكیده

انتخابات از جمله ضابطه هاي تمايز نظام هاي مردم ساالر از ديگر نظام ها و از شاخص هاي مهم ارزيابي و 

انتخابات از جهات مختلف و از جمله از نظر كیفیت كیفیت عملكرد اين گونه نظام ها است .از اين رو 

برگزاري، نهاد مجري،مجريان،نظارت  و ناظران و چگونگي اجرا و نظارت همواره مورد توجه سیاست گذاران 

،قانون گذاران ،مجريان قانون و شهروندان بوده است.حريم خصوصي نیز،يعني يک فرد يا گروه بتواند  خود 

ود را مجزا و در نتیجه بتواند خود يا اطالعاتش را  با انتخاب خويش براي ديگران يا اطالعات مربوط به خ

آشكار كند.در اين پژوهش كه از روش كتابخانه اي استفاده شده است پرسشي كه در پژوهش مطرح مي شود 

اين است كه شرايط برگزاري انتخابات  و حريم خصوصي چیست؟اجرا و مديريت انتخابات به اين شیوه 

 كي از مسائل مهم است كه در اين پژوهش به بررسي آن پرداخته شده است.ي

 

 انتخابات ،حريم خصوصي ،نظام انتخاباتي،راي :واژگان کلیدی
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نقش و جایگاه تامین اجتماعی در وحدت سازمانی با رویکرد مفاهیم اسالمی و کلی 

 سازی
  

 محسن شادبخت 

 استراتژی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش

 
ID: ihome2-01950126_1_221111181343 

 

 چکیده 

با  تيريمد يهامجموعه آيد.منابع انساني يكي از منابع استراتژيک و بسیار مهم منابع سازماني به شمار مي

ط، مند اين شرايسازي هدفو پیادهها آن يازهایخود با توجه به ن يمنابع انسان يبرا يتيحما طيشرا افزايش

و در نتیجه وحدت سازماني خواهند  هاآن نیدر ب ييكارا شيافزاي، منابع انسان تيرضا زانیم شيباعث افزا

 كمک شهيشده است و اند يبه مفهوم عام آن، توجه خاص ياجتماع نیبه اصل تأم ياسالم  يهادر آموزهشد. 

بوده است و در نظام  ينيد انيشوایپ هیمورد توص شهیهم ماران،یبه ب رساندنيارينوعان و ضعفا و به هم

 تيچون اصل اختصاص حما يدر اصول ياجتماع نیمورد توجه است. مفهوم از تأم اریبس زین ينيحكومت د

 ياز سو يا مهیب يهاتعهدات صندوق نیاصل تضم ا،يبودن مزا يشدگان  صندوق، اصل مشاركت مهیبه ب

از  يدر برخوردار ضیو اصل عدم تبع يامهیب يهاصندوق يمنابع مال نیدولت در تأم دولت، اصل مشاركت

از  يكيبه عنوان  ياجتماع يهامهیب يدارد. به طور كل انيجر يامهیصندوق ب ودر د تياصل منع عضو ا،يمزا

همچنین مديريتي  .كنديم فايا يمنابع انسان يهاسکير يمال نیدر تام ينقش مهم ،ياجتماع نیتام يراهبردها

د توجه دار يهاي انسانبه منزلت ريمد يها است. در نظام اسالمكمال انسان تيدارد رعا دیاسالم به آن تأككه 

بر  ياسالم تيريمد ياي وارد نشود. مبانلطمه يانسان تیو شخص تیثیكه به ح كنديم تيريمد ايوهیو به ش

 و صداقت و ... استوار است. تيمعنو رت،یبص ،ييآخرت گرا ،يامامت، عدالت طلب ،ييگرا يخدامحوري، وح

 -2ي منابع انسان تيريو مد يخدمات اجتماع -1در اين پژوهش، تحقیقات پیشین بر أساس سه دسته : 

طبقه بندي و بررسي گرديده  اسالم دگاهياز د يمنابع انسان تيريمد -3ي اجتماع نیاسالم نسبت به تام كرديرو

و  ياجتماع نیخدمات سازمان تامها نتیجه گرفته شد، منابع و بیان نكات كلیدي آن است. پس از بررسي

و  يداردارند و موجب نگه يمنابع انسان تيريمد تیفیدر بهبود ك ياسالم هر دو نقش موثر میاستفاده از تعال

  .شونديها مكار در سازمان يروین يهاحفظ ارزش

 

 ياسالم تيريمد منابع انساني، ،سازمانيوحدت  ،ياجتماع نیتامواژگان کلیدی: 
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 ارتباط حکمت اسالمی و نظریه های پست مدرن در سازمانها

 
 علیرضا حفیظی

 دکتری مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران شمال، ایران 

 سمیه قجری

 ایران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق، نراق،

 
ID: ihome2-01960206_1_221210000611 
 

 چکیده

حكمراني شايسته يكي از مفاهیم جديد در حوزه مديريت در نظامهاي اداري محسوب مي شود. بر مبناي 

مفهوم رويكرد حكمراني شايسته سازمانهاي امروزي بايد در راستاي انسان مداري واخالق مداري به شهروندان 

نمايند. در ايران نیز بر مبناي ارزشهاي اسالمي حاكم بر جامعه ، نظام اداري نیازمند مديران جامعه  خود خدمت 

متعهد و پاسخگو ومسئولیت پذير مي باشد . بنابراين در اين مقاله محقق بر مبناي روش پژوهش تحلیل محتوا 

ال ناد مرتبط موجود به دنبو روش جمع آوري اطالعات بصورت كتابخانه اي با بررسي كتابها، و مقاالت  و اس

بررسي ارتباط بین ابعاد و مولفه هاي حكمت اسالمي و نظريه هاي پست مدرن در سازمانها است. يافته هاي 

پژوهش نشان دهنده اين است كه ابعاد ومولفه هاي حكمت اسالمي در جامعه ايران مي تواند  با بخشي از 

ن مرتبط باشد زيرا تأكید هر دو بر خدمت رساني به شاخصهاي نظريه هاي سازماني با رويكرد پست مدر

 شهروندان است .

 

 حكمت اسالمي، نظريه هاي پست مدرن، اخالق مداري، مسئولیت پذيري :واژگان کلیدی
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 تحلیل ارتباط فرهنگ مدیریت جهادی و حکمت اسالمی در سازمانهای دولتی ایران

 
 علیرضا حفیظی

 ریزی فرهنگی، دانشگاه سالمی واحد تهران شمال، تهران شمال، ایراندکتری مدیریت و برنامه 

 
ID: ihome2-01960251_1_221222224828 

 چکیده

يكي از مباحث مهم در نظام هاي اداري ايران پیاده سازي ارزشهاي اسالمي حاكم بر جامعه در سازمانهاي 

باشد. بر اين اساس هدف اين مقاله تحلیل فرهنگ مديريت جهادي و حكمت اسالمي است. اگر در دولتي مي

واند بر تيزي نمايند، اين امر ميسازمانها بر مبناي ابعاد و مولفه هاي حكمت اسالمي، تصمیم گیري و برنامه ر

تقويت فرهنگ مديريت جهادي تأثیرگذار باشد و رفتار مديران سازمانهاي دولتي را برمبناي ارزشهاي اسالمي 

هدايت نمايد.جامعه آماري اين پژوهش كاركنان سازمانهاي دولتي )وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي(شهر تهران 

حقق ساخته اي است كه روايي و پايايي آن مورد تايید قرار گرفته است است.ابزار اندازه گیري پرسشنامه م

.يافته هاي تحقیق بر مبناي روش همبستگي بیانگر اين است كه ابعاد حكمت اسالمي با مباني و فرهنگ 

 مديريت جهادي ارتباط دارد. 

 

 حكمت اسالمي، فرهنگ مديريت جهادي، حكمت نظري، حكمت عملي واژگان کلیدی:
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 غربی  مکاتب با آن مقایسه و مدیریت در اسالم ارزشی نظام تاثیر

 
 سیدکاظم حائری

 )نویسنده مسئول( دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 محمود باغنده

 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 
ID: ihome2-01970131_1_221111195249 

 

 چکیده

ها را در ارتباط انسان ارزش يمنحصراً تمام اي شود،ياز مكاتب ارتباط انسان باخدا مطرح نم ياریدر بس   

 نيانسان تحت پوشش ا يابعاد زندگ همهد.داننيرا ضد ارزش م گرانيو ارتباط با د كننديباخدا مطرح م

و رفتار  يزيرنوع نگاه برنامه ت،يريحوزه مد در.ردیگيشكل م يارزش يهاست. رفتارها بر اساس مبانارزش

احكام  ييو ضمانت اجرا يخودكنترل ،يتيريروش خودمد نيتريهاست. قوارزش نيا ریتحت تأث ؛يریگمیتصم

كرده و انسان  فيرا تعر يریجامع فراگ يهااسالم ارزش نيباور و اعتقاد خود انسان است. كه د ،ياخالق

 غرب مديريتي نظام در .كنديها را اجرا معامل كنترل در محضر خداوند آن وانعنمسلمان و مؤمن، خود به

 هايازمانس در نسج پیتر مانند افراد نظرات در امروز هرچند. است دروني كنترل بر مقدم بیروني كنترل نظام

 تضمان چندان ندارد، ارزشي پشتوانه چون اما. است شده تلقي الزم امر يک خودكنترلي بحث يادگیرنده؛

 منابع از استفاده با تا شده تالش مقاله اين در .ماند خواهد باقي توصیه يک عنوانبه صرفاً و ندارد اجرايي

 وهشی در ارزشي تاثیرنظام و مديريت حوزه در اسالم دين ارزشي مباني كتابخانه اي، هاي وبررسي موجود

 گردد. ارائه مكاتب ساير با آن مقايسه و مديريتي هاي

 

 ارزشي  نظام ارزشي، مديريت اسالمي، مديريت مكاتب غربي، مديريتواژگان کلیدی: 
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 جهان و ایران در صکوک بر تأکید با اسالمی مالی ادبیات تحوالت بررسی

 
 باباجان میرزاپور اکبر

 اسالمی قزوین علمی دانشگاه آزادعضو هیئت

 دوزهامهدی گل

 دانشجوی دکتری اقتصاد اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

 
ID: ihome2-01990187_1_221214094816 

 

 چکیده

 رصهع در اخیر دهه هايينوآور از است. يكي اسالمي مالي نظام اساسي اهداف از يكي مالي منابع به دسترسي

طور به كه اوراق اين. است صكوک موسوم به اسالمي بهادار اوراق انواع انتشار اسالمي، مالي و پولي مباحث

 ساسا بر شوند،يم منتشر اقتصادي يهابنگاه و دولت به وابسته يهاسازمان دولت، مالي ینتأم براي عمده

 هقرض اوراق مانند ین مالي،تأمعالوه بر كاركرد  اندتوانسته مالي ابزارهاي اند. اينشدهيطراح اسالمي عقود

 تجارت خواهنديم كه باشد ييهادولت وها شركت براياعتماد قابل گذارييهسرما جايگزين يک متعارف،

 .دهند چارچوب شريعت اسالم انجام در را خود

 هايكانیسمم محققان كه جايي شد،مي هدايت كیفي تحقیقات سمت به گستردهطور به صكوک ادبیات آغاز، در

 يشافزا با. بردندسؤال  زير را هامكانیسم آن واند كرده بررسي را صكوک ساختار درمورداستفاده  مختلف

 یريگاندازه سمت به و شد تبديل كمي تحقیقات به صكوک مورد در مطالعات شريعت، با منطبق ابزارهاي تعداد

 بر عمدتاً صكوک تحقیقات بیشتر .كرد حركت قرضه اوراق با صكوک مقايسه و صكوک عملكرد و تأثیر

است و متأسفانه  متمركز فارسیجخل همكاري شوراي كشورهاي و اندونزي مالزي، درصادرشده  صكوک

در  ي پژوهشيخألهاحجم بسیار كمي از اين تحقیقات سهم ايران بوده و در اين مقاله با مرور ادبیات جهاني، 

 گردد.يمزمینه صكوک در ايران ارائه 

 وضوعم پژوهشي خألهاي با مرتبط يهاحوزه ترينياصل كه است اين گرفت شوديم مطالعه اين از كه ايیجهنت

 بر يمبتن صكوک پیرامون تجربي تحقیقات صكوک، در منفعت و قانوني مالكیت: ازاند عبارت صكوک

 صكوک همچونآثار آن  بررسي و صكوک ادغام چگونگي صكوک، مورد در بنیادي تحقیقات مشاركت،

 ... و سبز صكوک همچون پايدار توسعه با مرتبط موضوعات هیبريدي،

 

 دانش نقشه صكوک، اسالمي، مالي ادبیات، مرورواژگان کلیدی: 
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 اسالمی اقتصاد در مطلوبیت شناسی تابعمعرفت در کاوشی

 
 مهدی گل دوزها

 دانشجوی دکتری اقتصاد اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

 باباجان میرزاپور اکبر

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوینعضو هیئت

 
ID: ihome2-01990192_1_221217120134 

 

 چکیده

 لسوزاند و اسالم دانشمندان جهان است الزم حالیندرعپیچیده بوده و  بسیار كاري اسالمي انساني تولید علوم

 انيانس علوم يژهوبه علم نجات براي كه خود تمدني حیات تداوم برايتنها نه اسالم، عالم در بشريت و علم

 ینانهبواقع و اسالمي نگاهي با و بربسته همت كمر غربي روحيب و متصلب و خشک و يبعدتک هاينگاه از

 .نمايند عرضه بشريت به و كرده تولید را اسالمي انساني علوم

یاز است، نقد و بررسي مباني علوم انساني غربي بوده و در گام بعدي موردنآنچه در وهله اول براي اين هدف 

د. بخش باشيمي گوناگون علوم انساني هاحوزههاي فراوان معرفت ديني در ینهگنجبازتعريف مباني بر اساس 

اي فیلسوفان غرب بر مبناي تعريف مادي از انسان، تعريف ناقصي يشهانداساسي علم اقتصاد بر اساس مباني 

يافت دستدهد كه نیاز است تا ضمن نقد اين تعريف به تعريف جديدي به اين مفهوم يماز مطلوبیت ارائه 

 تا بتوان مبتني بر آن اصول ديگر علم اقتصاد اسالمي را بر مبناي آن شكل داد.

ات قد نظريي قرار داده و با نموردبررسدر اين مقاله ضمن نقد نظريه مطلوبیت، اين مفهوم را از منظر اسالم 

شود. اشكاالت در تعريف لذات مادي و معنوي، اشكال يمغالب پیرامون نظريه مطلوبیت، نظريه منتخب ارائه 

سازي سرجمع اين دو لذات، لزوم تكمیل اين مفهوم با مفاهیمي در تفكیک اين دو لذات، تناقض در تابع بیشینه

ز عنوان نظر متقن اشود نتوان به اين نظر بهب ميجايگاه لذت در كنار تكلیف موجچون ايمان، عدم توجه به

تر از لذات در دين باشیم و مسیري از رشد و تعالي نگاه اسالمي توجه كرد و ناگزير به مراجعه به مفاهیم جامع

 را براي فرد مسلمان ترسیم نموده و تالش اصلي بر اين باشد كه اين مسیر به شكل مطلوب طي گردد.

 

 م، اقتصاد، نظريه مطلوبیتاسالواژگان کلیدی: 
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 تاثیر پذیری مدیریت دانش بر معرفت شناسی
 

 ناصر محمودی

 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 یرانیزنج یمحمد وشیدار

 صفهان، ایرانا ،اصفهان دانشگاه ت،یری،گروه مداریدانش

 صادق عابدی

 رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مداستادیار،

 
ID: ihome2-02020142_1_221210231807 

 

 چکیده

 اتيمشاهد نظري و چارچوب يک از برخورداري بدون كه است آن از گسترده تر بسیار مديريت دانش ادبیات

 و ناسيمعرفت ش تبیین رابطه مقاله اين مساله كه آنجا از. كرد بررسي و مشاهده درستي به را آن بتوان اولیه

 اين د. مسألهدار فلسفه علم و معرفت شناسي با آشنايي جمله از مقدماتي به است. بنابراين نیاز مديريت دانش

 اين براي حل بر معرفت شناسي است.   دانش تئوري از دانش مديريت تأثیرپذيري چگونگي تبیین تحقیق

 با. دش موجود مرور مديريت دانشِ معرفت شناسيِ مباني با مرتبط ادبیات تحقیق، هدف به رسیدن و مسأله

 بین قیممست آن، رابطه تحقق نحوه و طبقه بندي دانش، تعريف با رابطه در شده مطرح مباحث دقیق بررسي

 . گرديد محرز مديريت دانش و معرفت شناسي

 

 علم ،فلسفهمعرفت شناسي، مديريت دانش، مباني فلسفي، تئوري دانش واژگان کلیدی:
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 سازی شغلیمدل استقرار غنی طراحی و تبیین

 
 ولی حدادی

 رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم، نیواحد قزو ، مدیریت دولتیی دکتردانشجوی 

 جواد محرابی 

 )نویسنده مسئول( رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم، نیواحد قزو ،یدولت تیریگروه مد ،استادیار

 عطاییمحمد 

 رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم، نیواحد قزو ،یدولت تیریگروه مد ،استادیار

 
ID: ihome2-02070148_1_221113134203 

 

 چکیده

هاي شغلي هاكمن و اولدهام بوده است. در سازي شغلي متمركز بر مدل ويژگيمطالعات اخیر در زمینه غني

سعي شده است كه با نگاهي  پردازش اطالعات اجتماعي مدل و اسنادي كاراين پژوهش با تلفیق دو تئوري 

ناسي شتري را به دست داد. رويكرد روشسازي شغلي پرداخته شود و بینش عمیقتر به موضوع غنيگسترده

ت سازي معادالگیري از دو روش كیفي تحلیل محتوا و كمي مدلاين مطالعه متكي بر مطالعه آمیخته و بهره

اي هها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مبتني بر يافتهست و براي گردآوري دادهساختاري بوده ا

-بخشي مدل و قابلیتهاي عمومي طراحي گرديد و براي اطمینانسازي شغلي در سازمانكیفي، مدل غني

ها نشان دادند كه شده پرداخته شد. يافتههاي تدوينبه سنجش فرضیه SEMپذيري آن مبتني بر آزمون تعمیم

 JPMگذارد. هرچند ي ميتوجهتأثیر قابل EJKCسازي شغلي به ويژه هاي غنيبر گرايش JPMي سازه

ارتباط  EJKCي درصد تحت تأثیر قرار داده است، اما با سازه 70را به طور مستقیم باالي  JETسه بعد 

به  EPPي بر سازه JETگذاري هر سه بعد تر و معنادارتري را برقرار نموده است. همچنین، میزان اثرقوي

 EPPي سازه 466/0بوده است كه هر سه سازه توانستند به میزان  232/0، و 285/0، 227/0ترتیب برابر با 

(، به عنوان يک 708/0) JETدر مدل، میزان ضريب تعیین  ENFپذير كنند. همچنین، با حضور را توجیه

، EJCC :507/0كردند )آن به طور جداگانه در مدل ايفاي نقش مي ي مجزا نسبت به موقعي كه ابعادسازه

EJKC :585/0 ،EJSC :497/0ي توجه اين است كه تأثیر سازه( باالتر بوده است و نكته قابلENF 

 ( بیشتر بوده است. 340/0) JPMي ( نسبت به سازه535/0)

 

پردازش  مدلغلي، تئوري اسنادي كار، هاي شويژگي مدلسازي شغلي، طراحي شغلي، غنيهای اصلی: واژه

 اطالعات اجتماعي
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بررسی تأثیر خوانایی گزارش مالی بر اعتبار تجاری با تاکید بر نقش خوشبینی 

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهرانمدیریت در شرکت
 

 رحمان مهدوی

  ، بابل،  ایران دانشجوی دکتری حسابداری،واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی

  کاوه آذین فر  

 ، بابل،  ایران)نویسنده مسئول(  استادیارگروه حسابداری،  واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی

  ایمان داداشی  

  استادیارگروه حسابداری، دانشگاه قم، قم ، ایران 

 قدرت ا.. برزگر 

 تادیار گروه حسابداری،  دانشگاه مازندران، بابلسر،  ایراناس

 
ID: ihome2-02100150_1_221113234658 
 

 هچکید

شود. كنندگان اطالعات شركت محسوب ميها با استفادهخوانايي گزارش ابزاري مهم براي ارتباط موثر شركت

با هدف بررسي تأثیر خوانايي گزارش  هشوين پژابا توجه به اهمیت خوانايي گزارش و پیامدهاي مالي آن، 

دار ابهرس اوراق بوه در پذيرفتهشدي هاتشركدر مالي بر اعتبار تجاري با تأكید بر نقش خوشبیني مديريت 

ها و هاي مالي و اعتباري شركتكشف ارتباط بین خوانايي گزارش مالي بر سیاست .انجام شده استان تهر

ي هاادهدباشد. نمونه پژوهش شامل باط بین آنها نوآوري اين پژوهش ميمديريت بر میزان ارتتاثیر خوشبیني 

باشد. براي آزمون مي1398تا  1389ماني ان، در دوره زتهردار بهارس اوراق بوه در شركت پذيرفتهشد 142

براي سنجش  .ستا هاي تابلويي استفاده شدهمتغیره با داده چندن گرسیوي رهالمداز هاي پژوهش فرضیه

( 2012ي از دو شاخص فوگ و طول متن و براي سنجش خوشبیني مديريت از مدل شراند و زچمن )خواناي

دار دهد كه خوانايي گزارش مالي با اعتبار تجاري ارتباط مستقیم معنياستفاده شد. نتايج حاصل شده نشان مي

ان شتري از تامین كنندگهاي مالي خواناتري دارند اعتبار تجاري بیهايي كه گزارشدارد. به عبارتي، شركت

دهد كه خوشبیني مديريت، ارتباط مثبت خوانايي و اعتبار كنند. تجزيه تحلیل اضافي نشان ميدريافت مي

 كند. تجاري را تعديل و تقويت نمي

 

 ضرورت ها،، خوانايي، گزارش مالي، خوش بیني مديريت، اعتبار تجاري ، سیاست مالي :واژگان کلیدی

 هاي حاكم بر حسابداري و مديريت نوينها و فرصت  چالش
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 ضرورت ها، چالش ها و فرصت های حاکم بر حسابداری و مدیریت نوین
 

 

 یاله نیع نادر

 رانیالم،ای،اسالمیا آزاد دانشگاهواحد ایالم،،،گروه مالی یمال یمهندس یدکتر یدانشجو

 فاطمه احمدی

 (مسئول سندهی)نورانی،ا المی،اسالمیآزاد ا دانشگاهواحد ایالم،،یگروه حسابدار اریاستاد

 رحمت اله محمدی پور

 رانی،ا المی،اسالمیآزاد ا دانشگاهواحد ایالم،،یگروه حسابدار اریاستاد

 شیآرا باقر محمد

 رانی،ا المی،اسالمیآزاد ا دانشگاهواحد ایالم،،مدیریتگروه  اریاستاد

 
ID: ihome2-02130160_1_221218142433 

 

 چکیده

لف مخت يهانهیدر زم ياست و هر روز شاهد تحوالت بزرگ رییو تغ شرفتیسرعت در حال پكه به يدر جهان

 شرفتیو همسو شدن با پ راتییتغ نيكردن با ا دایهنر وفق پ ،میهست ياسیو س ياجتماع  ي،فرهنگ ي،علم

ارتباطات  ،يجهانمهم در جامعه امروز  يهااز حوزه يكي .اتكا استمهم و قابل يموضوع يجامعه جهان

 نياز ا يمیسهم عظ .اجتماع است کي يابياست كه از عوامل مهم و مؤثر ارز ياقتصاد يو داخل يالمللنیب

ان بتوانند با حداكثر تو ديافراد با نياست و ا رانيحسابداران و مد ي،روابط مال میعهده مسئوالن تنظمهم به

از  يروز جامعه جهان ازیو متناسب با ن نينو يهاروش نكرد دایپ .دنكن دایپ قیروز جامعه تطب يازهایخود با ن

بر كار اگرچه زمان نيا .و تخصص است تیفعال ي،كارگروه ،مطالعه ازمندیبه آن ن لیاست كه ن ياقدامات مهم

 شياافز يتوجهقابل زانیمجموعه را به م يبه آن بازده يابیاما دست ،است نهياوقات پرهز يو پرزحمت و گاه

 .آورديها فراهم محوزه ريمؤثر آن را در سا يهاشرفتیپ نهیداده و زم

 

 ارتباطات، اقتصاد، حسابداران، مديران، نوين، تخصص، پیشرفت: واژه های کلیدی
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 بررسی الگوهای سالمت در دوران همه گیری کرونا مبتنی بر احکام و عدالت محوری
  

 عباس ملکی

 عملیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوینتحقیق در -دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

 صادق عابدی

 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 علیرضا ایرج پور

 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 
ID: ihome2-02150155_1_221211143644 

 

 

 چکیده

كامالً هماهنگ با مباني نظري اسالم است. حقوق شهروندي به طور به رسمیت شناختن حقوق شهروندي 

ويژه اي به برابري و عدالت توجه دارد و مفهوم عدالت اجتماعي ارتباطي تنگاتنگ و علمي با حقوق شهروندي 

بسیار مورد توجه قرار گرفت.  19-دارد. عدالت در سالمت جامعه مقوله اي است كه در زمان شیوع كوويد

ن همه گیري بر میزان مرگ و میر و آلودگي هوا بر كسي پوشیده نیست. همه گیري فوق سبب بروز تاثیر اي

مشكالت اقتصادي در جهان شد و با توجه به عدم آمادگي جهان براي مقابله با اين همه گیري گسترده و از 

تحمیل شد. طرفي عدم مديريت صحیح از طرف برخي كشورها، مشكالت روحي و رواني زيادي به جوامع 

بروز مشكالت اقتصادي، افزايش مرگ و میر، عدم رعايت عدالت اجتماعي در خصوص ارائه خدمات يكسان 

به مبتاليان به بیماري در جامعه سبب كاهش اعتماد مردم كه مهمترين سرمايه اجتماعي يک جامعه محسوب 

و همچنین  19-میر افراد در اثر كوويدمي گردد، خواهد شد. در اين تحقیق تاثیر آلودگي هوا بر میزان مرگ و 

میزان رضايت مردم از عدالت اجتماعي در ارائه خدمات به مبتاليان در تهران و اهواز با استفاده از داده هاي 

ماهه مورد بررسي قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان داد كه افزايش شاخص  20ثبت شده در بازه زماني 

میر در هر دو شهر تهران و اهواز گرديد و همچنین میزان نارضايتي از ارائه آلودگي هوا سبب افزايش مرگ و 

 خدمات بهداشتي در بازه زماني عنوان شده در اهواز بیشتر از تهران مي باشد.

 

 ، الگوهاي سالمت19-ديكووي، عدالت اجتماع، عدالت در سالمت :واژگان کلیدی
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 آور ی تابسازمان ینیکارآفر کردیعملکرد کارکنان با رو یابیارز یشاخص ها یبررس

 اسالم دگاهیاز د
 

 یخان بیکامران حب زیکامب

 ، گروه کارآفرینی کسب و کارواحد چالوس یدانشگاه آزاد اسالم

 یاحتشام راثرضا 

  )نویسنده مسئول(یصنعت تیریمد، گروه نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم

 صادق عابدی

 یصنعت تیریمد، گروه نیواحد قزو یاسالمدانشگاه آزاد 

 
ID: ihome2-02210165_1_221121105123 
 

  چکیده

 وجـودي ماهیـت بـه توجـه بـا هـا سـازمان مختلـف هـاي بخـش در هـا فرآينـد اجراي و طرح بازتعريف

 ديـن اساسـي اصـول بـر مبتنـي كـه توحیـدي هـاي سـازمان. اسـت ضـروري امري سازمان عالي اهداف و

 محلـي همچنـین اسـالمي جامعـه پیشـرفت بـراي پرشـي سـكوي عنـوان بـه هسـتند الهیـات و اسالم مبین

 جامـه مهـم ايـن بـه دينـي غنـي مبـاني از اسـتفاده بـا تـا تالشـند در ها فرهنگ ساير با تقابل و تعامل براي

 ايجــاد در مهمــي نقـش انســاني منـابع واحــد ، سـازماني متعــدد سیسـتمهاي زيــر بـین در. بپوشــانند عمـل

 تـوانِ توسـعه و جـذب دنبـال بـه نیـز توحیـدي سـازمان و كنـد مـي ايفـا سـازمان و كاركنـان بـین تعامل

 سـازمان هـاي بخـش تمـامي كاركنان،ماننـد عملكـرد ارزيـابي سیسـتم طراحـي در. اسـت مسـتعد كاركنان

 اســتفاده طراحــي بــراي مكتبــي مبــاني از بايــد كاركنــان و ســازمان ســويه دو توســعه هــدف بــا توحیــدي

ــن از. شــود ــژوهش رو اي ــدي پ ــان در ســازمان توحی ــابي عملكــرد كاركن ــراي ارزي ــا رو حاضــر ب  كــرديب

شاخصــهايي در قالــب متــون دينــي و بــا اســتفاده از تكنیــک دلفــي انتخــاب و طبقــه  يســازمان ينيكــارآفر

بندي شدند.سپس بـا اسـتفاده از روشـهاي تصـمیم گیـري چنـدمعیاره بـه نـام فراينـد تحلیـل شـبكه،روابط 

 ا مشخص و سپس اولويت بندي شدند.میان شاخصه

 

 ، دلفـي تكنیـک ، كاركنـان ارزيـابي شـاخص ، يسـازمان ينيكـارآفر ، عملكـرد ارزيـابي :کلیددی واژگان

 شبكه تحلیل فرآيند
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در کسب و ی سازمان ینیعملکرد کارافربررسی سبک های رهبری اسالمی مبتنی 

 کوچک و متوسط یکارها
 

 یکامران لشگر

 ، گروه کارآفرینی کسب و کارواحد چالوس یاسالمدانشگاه آزاد 

 صادق عابدی

 )نویسنده مسئول( یصنعت تیریمد، گروه نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم

 یاحتشام راثرضا 

 یصنعت تیریمد، گروه نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم

 
ID: ihome2-02220164_1_221120184027 

 

 چکیده

در سازمان ها اختصاص داده شود.  رانيبه مد يدياست تا نقش جد دهيموجب گرد يسازمان ينيمفهوم كارآفر

 يم يدیكل اریبس رانيكشورها از جمله ا يكوچک و متوسط در توسعه اقتصاد ينقش شركت ها انیم نيدر ا

 دی. تول ياجتماع فمختل يكوچک و متوسط از جنبه ها يجهان شركت ها يباشد. امروزه در اكثر كشورها

پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش هاي رهبري اسالمي  هستند. ينيو ارائه خدمات در حال كارآفر يصنعت

سب كي و مقايسه آنها با يكديگر و انتخاب تاثیر گذارترين سبک رهبري در سازمان ينيعملكرد كارافر يمبتن

جه صاحب نظران است. رهبري اسالمي از مفاهیمي است كه در چند سال اخیر توكوچک و متوسط  يو كارها

در حوزه مديريت اسالمي را به خود معطوف داشته است. در منابع اين تحقیق به ابعاد و شاخص هاي متعددي 

در حوزه رهبري اسالمي اشاره و ارتباط آنها با بسیاري از متغییرها بررسي شده است.  بر اساس روش تصمیم 

 گذاري را در بین شاخص هاي رهبري اسالمي داراگیري ديمتل فازي، سبک رهبري خدمتگزار بیشترين تاثیر 

 مي باشد. 

 

 ياسالم يرهبر يسبک ها، كوچک و متوسط  يكسب و كارها،  يسازمان ينيكارافر: کلیدی واژگان
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های حقوقی و اقتصادی جمهوری نظامواکاوی اثرات و نتایج قاعده نفی سبیل بر 

 از منظر حکمت اسالمی اسالمی ایران

 

 زهرا راغبیدکتر 

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران

 علیرضا یونسی

 )نویسنده مسئول( دانشجوی کارشناسی حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران

 
ID: ihome2-02250188_1_221218224738 

 

 چکیده

قاعده نفي سبیل از قواعد مهم فقه امامیه است كه از آيه نفي سبیل استنباط شده و تبلور آن در نظام قانوني 

اسالمي ايران، مجازات اسالمي، مدني و آئین دادرسي مدني  جمهوريدر قوانین اساسي  اختصاصاًايران و 

ي از تواند طیف بزرگتبع ميو به معناي خجستگي و كامراني استبااينكه سعادت در لغت به شود.ديده مي

كارگیري ي عموم مردم از بهحتمعاني را ذيل خود دارا باشد؛ مطلوب عموم اساتید، علماء، پژوهشگران و 

سعادت، چیزي جز رفاه اقتصادي در پرتو رشد مداوم اقتصادي نیست. در اقتصاد نوين و براساس مشاهدات 

هاي داخلي و خارجي و گذاريسعادت مردم، تسهیل سرمايه بشري در دو قرن اخیر، اسباب حصول رفاه و

گیري امر جذب تواند از شتابالذكر مياستنباط فعلي از قاعده فوق هذامعرعايت اصول بازار آزاد است. 

هاي شخصي و غیرشخصي كه امروزه در ورزيسرمايه خارجي جلوگیري كند. پژوهش حاضر بدون غرض

 كند پیشنهاداتي حقوقي و اقتصادي براي اصالح نظامشود تالش ميات ديده ميكرسیاسي به-مسائل اقتصادي

ارتقاي  اً جتینتحقوقي كشور براساس قاعده نفي سبیل در راستاي تسريع رشد اقتصادي و سعادت مادي و 

 معنوي، ارائه دهد.

 

 گذاري، سعادت، فقهقاعده نفي سبیل، رشد اقتصادي، سرمايهواژگان کلیدی: 
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 متوازن یازیدانش با کارت امت تیریمد ییکارا یابیارز

 
 ادریس عباس زاده 

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد قزوین

 
ID: ihome2-02270167_1_221122132358 
 

 چکیده

 يرویمهارت ها ، دانش ن رینظ ينامشهود يها يياز راه توسعه دارا داريبر دانش ، ارزش پا يامروزه در اقتصاد مبتن

 تيريشود. مد يم جاديا ريپذ يسازمان نوآور يفضا جاديكنندگان و ا نیو تام انيكار ، ارتباط شركت با مشتر

است. كنترل و  يياز راه هم افزا ديدانش جد لقارزشمند شدن دانش و خ يبرا کياستراتژ تیفعال کيدانش  ، 

شد. روش با يمهم م اریبه اهداف بس يابیو دست تیدر موفق ياتیدانش در سازمان بعنوان عامل ح تيريمد يابيارز

و  يانسازم يبهره ور يریاندازه گ يبرا كايدرآمر  افتهيمرسوم و توسعه  ياز روش ها يكيمتوازن   يازیكارت امت

اندازه  ريسا و يسازمان يریادگي نیب يدانش است كه ارتباط تنگاتنگ تيريمد يباال تیبا قابل يهااز روش  يكي

 يدانش و برخ تيريمد ييكارا يابيدر ارز يمتدولوژ نيبر ا يمقاله ، مرور نيدر ا كند. يم انیها را ب يریگ

 استفاده از آن شده است. يكردهايرو

 

 يمتوازن ، عملكرد سازمان يازی، كارت امت ييكارا يابيمديريت دانش، ارز واژگان کلیدی:
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مشترک در بازار اثر شاخص استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری 

 سرمایه اسالمی

 

 فرجاد بخشور 

 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد

 محمد سخنور )نویسنده مسئول( 

  استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد

 طاهره آخوندزاده

  گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاداستادیار، 

 شهاب جهانگیری

  دانشگاه ارومیهاستادیار، گروه اقتصاد، 

 
ID: ihome2-02280176_3_221220111200 

 

 چکیده 

ادي و هاي اقتصهاي اخیر با قرار گرفتن در معرض تحريمبا توجه به شرايط كنوني كشور ايران كه طي سال

وقع هاي دقیق و به مگذاران به عالمتشود كه سیاستبیش از پیش احساس ميباشد،اين ضرورت سیاسي مي

 از يكي هبه منزل نیز اسالمي سرمايه بازار از استرس مالي براي واكنش سريع به اثرات در بازار مالي نیاز دارند.

 اساسي نقش. است كرده كسب گذشته سال چند طول در را زيادي توجه كه است اسالمي مالي حوزه هاي

 مايهسر بازارهاي اهمیت. است سرمايه گذاري رشد راستاي در آنها تخصیص و پس انداز تجهیز مالي بازارهاي

 در كه است اسالمي( )قانون شريعت اصول پايه بر كه، شودمي ناشي واقعیت اين از نیز اسالمي مالي نظام در

 فروش گمانه زني، حاوي كه قمار و )غرر( حد از بیش قطعیت عدم با معامالت ربا، دريافت و پرداخت آن

با توجه به اهمیت اين موضوع، در مطالعه حاضر  .است ممنوع واقعي، معامالت بدون مالي مشتقات و كوتاه

هاي سرمايه گذاري در سهام بازار سرمايه بر بازدهي صندوق هاي ماليتأثیرات ناشي از رويدادهاي استرس

با استفاده از داده هاي ماهانه و با بكارگیري الگوي اقتصاد سنجي  1400-1390اسالمي ايران طي دوره زماني 

بدين منظور در اين تحقیق پس از محاسبه استرس مالي در بازارهاي مالي مورد مورد بررسي قرار گرفته است. 

باهم  (PCA) يه و پول(،اين شاخص ها با استفاده از روش تحلیل مولفه هاي اصليمطالعه)بازار ارز، سرما

  براي اقتصاد ايران محاسبه گرديد. (FSI) تركیب شده و شاخص كل استرس مالي

  

 بازار سرمايه اسالمي،استرس مالي،صندوق هاي سرمايه گذاري،حداقل مربعات معمولي پويا واژگان کلیدی:

 



 

 
105 

 

 باز ینوآور کردیبر رو یها مبنفناورانه در نظام بانک ینیتوسعه کارآفر یارائه الگو

 

 حمید پاکروان

 گروه کارآفرینی،واحدقزوین،دانشگاه آزاد اسالمی،قزوین،ایران

 زرین تاج برنایی

 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،پژوهشکده برق و فناوری اطالعات،تهران، ایران

 
ID: ihome2-02290172_1_221124121316 

 

 

 چکیده

 در حوزه عيو تحوالت سر راتییرقابت و كوتاه تر شدن چرخه عمر كاالها و خدمات و تغ شيامروزه با افزا

 يها دهياز ا ديباها سازمان .است ریچالش برانگ يموضوع يبه كار گرفته شده در آن ها، مقوله نوآور يفناور

 ردكيتوسط رو جاديا ياز فرصت ها يریبا بهره گ و دندرون سازمان بهره مند گرد يها دهيدر كنار ا يرونیب

پژوهش ارائه  نيا م. هدف از انجاكنندشده آن استفاده  جاديا يايتا از مزا دينما يرا طراح يباز، روند ينوآور

 كرديپژوهش با رو نياست. ا باز ينوآور كرديبر رو يها مبنفناورانه در نظام بانک ينيتوسعه كارآفر يالگو

ا( هداده يانجام شد. ابزار پژوهش )گردآور نیكورب -استراوس  يانهیزم هيو به روش نظر يياستقرا -يفیك

ده انجام ش يهاحاصل از مصاحبه يهاداده ،يانهیزم هياز روش نظر يریگبود. با بهره ساختارمندمهیمصاحبه ن

 يباز، محور يسه مرحله كدگذار يو كاركنان شعب بانک تجارت در سطح شهر تهران ط رانينفر از مد 15با 

ط علّى يشرا رندهیعوامل دربرگ نيكه ا يميدر قالب مدل پارادا يمقوله كل 18شد.  لیو تحل هيتجز يو انتخاب

 ت؛یت وامننظار ؛يعوامل سازمان ن؛يفناورانه؛ جذب و نگهداشت كاركنان كارآفر ينوآور ؛ي)قواعد سازمان

 سازنهیزم طيباز(، شرا ينوآور كرديبر رو يفناورانه مبن يني)توسعه كارآفر يمحور دهيساختار سازمان( پد

همراه  يدر سازمان؛ ادغام فناور  يو نوآور يپردازدهيگر )امداخله طي(، شرايمنابع بانك ؛ي)فرهنگ بانكدار

ازنده؛ ارتباط س ؛ياطالعات بانك يسازمانده ؛ياهداف بانك( و راهبردها )توسعه نانهيكارآفر يها يستگيبا شا

 ست.( ايسازمان تيباز؛ رضا يو نوآور نيكارآفر  تیسازمان؛ موفق يای)رشد و اح امدهای( و پيتوسعه سازمان

 

 بانک، باز ينوآور ،فناورانه ينيتوسعه كارآفر ،ينيكارآفر: واژگان کلیدی
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 رانیورود پول هوشمند در بازار سهام ا یامدهایراهبردها و پ یبند تیواولو ییشناسا
 

 خدیجه عیدان ترک زاده

 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، قزوین، ایران

 فرزین رضایی )نویسنده مسوول(

 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، قزوین، ایران

 کی قبادیامیر رضا 

 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 محسن صیقلی

 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، قزوین، ایران

 
ID: ihome2-02310173_1_221216032635 
 

 چکیده

پول هوشمند و اولويت بندي متغیرهاي به دست هدف پژوهش حاضر، شناسايي راهبردها و پیامدهاي ورود 

آمده در بازار ســهام ايران اســت. روش اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و بر اســاس داده، از نوع آمیخته 

صاحبه با خبرگان صورت گرفت )به طوريكه در اين  سايي عوامل از نوع كیفي و از طريق م شنا ست كه در  ا

تبط با هر مقوله اصــلي شــناســايي شــده اند( و در اولويت بندي عوامل مرحله مقوله ها و ســپس مفاهیم مر

شده از نوع كمي و  سايي  ستفاده  باشنا ستفاده از روش نمونه  ازا شنامه انجام گرديد. جامعه آماري با ا س پر

گیري با حداكثر تنوع انتخاب شدند، مدل پژوهش براي اولويت بندي به صورت يک سطحي براي متغیرهاي 

  (AHP)و با تكنیک تحلیل سلسله مراتبي  (Expert choice)ايي شده طراحي گرديد و با نرم افزارشناس

سات زوجي كمتر از  سازگاري در تمامي مقاي شد. نرخ نا شد، در نتیجه مدل پژوهش مورد  0.1آزمون  مي با

ناسايي شدند كه در بین تأيید مي باشد. راهبرد ورود به بازار و راهبرد كسب بازده از مقوله هاي راهبردها ش

سرمايه گذاران با وزن  ست و پیامدها به دو 0.363مفاهیم راهبردها، رفتار توده وار  سب كرده ا رتبه اول را ك

ــدند و در بین مفاهیم پیامد، افزايش حجم معامالت با وزن رتبه اول  0.382مقوله كلي خرد و كالن معرفي ش

 .را كسب كرده است

 

 پول هوشمند، راهبردها، پیامدها، بازار سهام ايران :واژگان کلیدی
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 جهاد نفس از دیدگاه حضرت امام خمینی )ره(
 

 

 ماهرخ لطف اللهی حقی

استادیار و عضو هیئت علمی رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد ارومیه

 زهرا اسداللهی

مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد اسالمی کارشناس ارشد رشته 

 واحد ارومیه

 
ID: ihome2-02320178_1_221130113410 
 

 چکیده

تهذيب و مبارزه با  نیز )ره(خمیني  امام .است ، تأكید شدهاحاديث و در  قرآن ، در آياتجهاد نفس بر اهمیت

؛و راهكارهايي چون: تفكر، عزم، مشارطه، مراقبه، محاسبه و تذكر داندمي« در راس همه امور»هواهاي نفس را 

برسي اهمیت و جايگاه و نقش  هاين پژوهش ب لذا را براي رسیدن به قرب الهي و جهاد با نفس موثر مي داند.

برسي  هاين پژوهش ب . لذامي پردازد)ره(  از منظر اماماد نفس از ديدگاه  آيات و روايات و در نهايت جه

 مي پردازد.از منظر امام)ره( اهمیت و جايگاه جهاد نفس از ديدگاه  آيات و روايات و در نهايت 

 

 امام خمیني)ره( ،جهاد، نفس : واژگان کلیدی
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موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت در سازمانهای غیر دولتی تحلیل عوامل قانونی 

 )مطالعه موردی:سازمانهای غیر دولتی استان آذربایجان غربی(

 
 ماهرخ لطف اللهی حقی 

شگاه دان یگذار یو خط مش یریگ میتصم شیگرا یدولت تیریرشته مد یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد

 هیواحد اروم یآزاد اسالم

 مهربان هادی پیکانی

ی رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه علم ئتیو عضو ه اریاستاد

 آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(

 زهرا اسداللهی

کارشناسی ارشد  رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد ارومیه

 
ID: ihome2-02320182_1_221130115205 

 

 چکیده

يكي از مسائل و مشكالت اجتماعي كه طي سال هاي اخیر توجه بسیاري از صاحب نظران و دست اندركاران 

جوامع مختلف را به خود جلب كرده است، عدم توجه و پايبندي سازمان ها و مديران به وظیفه و مسئولیت 

در كشور ما به دلیل  شرايط خاص و نیاز به توسعه همه جانبه، از  اجتماعي شان است. اين موضوع به ويژه

اهمیت بیشتري برخوردار است. امروزه الزم است كه مديران ما از جزء نگري صرف دست برداشته و به 

اهداف جامعه و مصالح كشور توجه كرده و آنها را به عنوان راهنماي تالش هايشان قرار بدهند. زماني تصور 

د كه سازمانها و تولیدكنندگان صرفاً در مقابـل سهامداران و كاركنان مسئولند و يا اينكه بايد بهترين بر اين بو

محصول مصرفي را با قیمت پايین تر و كیفیت بـاالتر بـدون توجـه بـه آثـار و عواقـب ثـانوي محصول، به 

آلودگي محیط باعث به وجود  رقابـت شـديد، افـزايش جمعیـت وكمیابي منابع و.دست مـشتري برسـانند

آمدن رويكردهاي نوين بـه سازمان و مديريت شد كـه تعهـد و مـسئولیت اجتمـاعي نیـز نتیجـة آن تحوالت 

بود. در واقع شـايد بتـوان گفـت: مطـرح شـدن ايـن مـسئولیت،پاسخي بود به نیازها و چالشهاي 

ي غیر دولتي استان آذربايجان غربي به انجام محیطي.پژوهش حاضر با روش توصیفي پیمايشي در شركتها

 رسیده است.

 

 عوامل قانوني ،مسئولیت اجتماعي شركت،سازمانهاي غیر دولتي کلیدی: واژگان
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 یدر کسب و کارها بعد محصولبر  یمبتن یاسالم یابیبازار یمولفه ها بررسی

 یمشتر دگاهیاز د کیالکترون
 

 علیرضا کسرائیان 

 دانشجوی دکترا گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 

 دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 چمنیاحمد راه

 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 

 دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 محمدباقر پورنجف زاده اردکانی

 ریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشجوی دکترا گروه مدی

 دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 
ID: ihome2-02340194_1_221206142722 

 

 چکیده

 بعد محصولبر  يمبتن ياسالم يابيبازار يهامؤلفه فيو تعر يرفتار يكدها ييهدف از پژوهش حاضر شناسا

پژوهش  کي يریگپژوهش به لحاظ جهت نياست. ا انيمشتر دگاهياز د يكیالكترون فروش و ديدر سطح خر

 دیمنظور تائهب. است ياكتشاف ختهیاز نوع آم يبیپژوهش ترك کي)طرح پژوهش(  يو به لحاظ راهبرد يكاربرد

با استفاده از  شدهيآورمؤلفه جمع 31 تيو آزمون قرار گرفت و درنها لیمورد تحل يهاپژوهش، داده جينتا

 .ديگرد يو معرف ييشناسا يمشتر دگاهياز د کیالكترون يوكارهادر سطح كسب يابيبازار يافزار رفتارنرم

 

 بازاريابي اسالمي، بازاريابي الكترونیک، مشتري، محصولواژگان کلیدی: 
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 بررسی تاثیر ابزار مالی اسالمی )صکوک( بر سرمایه گذاری در کشور

 
 اشکان رحیم زاده

اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایراناستادیار، گروه   

 بهمن خانعلی زاده

 دانشجوی دکتری ، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران

 حسن نقی زاده خورجستان

 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران

 
ID: ihome2-02370177_1_221209210511 
 

 چکیده

 ياسالم يمال يشود. ابزارها يمحسوب م ياسالم هيسرما يبازارها يامروزه صكوک به عنوان محصول اصل

انند تو يم زیگذاران ن هيسرما گريد يپروژه ها كمک نموده و از سو يمال نیبه شركتها و دولتها در جهت تأم

با از ر يبوده و عار يتصاداق يواقع تیكسب كنند كه محصول فعال يدر آن ابزارها سود يگذار هيبا سرما

بر  دیدر كشور با تاك يگذار هيبر سرما يعوامل اقتصاد يبرخ ریمشخص نمودن تاث قیتحق نياست. هدف ا

بكار  يآمار يباشد. داده ها يم يداديپس رو اي ياز نوع عل قیباشد. روش تحق يم ياسالم يمال يابزارها

 1389-1400 يهاسال يبرا يو بانک جهان رانيا يالماس يجمهور ياز بانک مركز قیتحق نيگرفته شده در ا

است. استفاده شده  يشنهادیبرآورد معادله پ يبرا Eviews 11استخراج و از نرم افزار  انهیبوده و بصورت سال

كامال اصالح شده  يمربعات معمول بدست آمده از آزمون حداقل جيداده ها نتا ييمانا يپس از بررس

(FMOLSنشان ) بت و مث ریتاث بیبه ترت يسرانه و نرخ بهره واقع يواقع يناخالص داخل دیتول كهدهد  يم

 ي، معنمثبت بيضر رغمیرشد صكوک عل يبرا ریتاث ني. ادينما يم جاديا يگذار هيبر سرما يدار يمع يمنف

 ،رصكوک در كشو نهیمطلب است كه با وجود اقدامات مناسب در زم نيا انگریكه ب امدهیبدست ن يدار آمار

رو  شاهد قيطر نيبرخوردار است تا از ا يا ژهيو تیبازار صكوک از اهم شتریب قیفراهم آوردن تنوع و تعم

 .میكشور باش يگذار هيسرما نديدر فرا يبه رشد

 

 صكوک، سرمايه گذاري واژگان کلیدی:
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 ،یقانون دگاهیدر بازار بورس تهران از د یتیریمد یهایاز ناکارآمد یبر برخ یمرور

 یاسالم یهاو آموزه ینظارت

 

 یانیکاو ثمیم

 رانیکرج، ا ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یگروه مال اریاستاد

 سیدفخرالدین فخرحسینی 

 رانی، اتنکابن ،یدانشگاه آزاد اسالم، تنکابنواحد  ،حسابداریگروه  دانشیار

 
ID: ihome2-02400213_1_221211123908 

 چکیده

 يكيكشور به عنوان  هيبازار سرما يباال تيو خصوصاً در اواخر دولت دوازدهم شاهد حما ریاخ يهادر سال

 يجانیرفتار ه يریگآن شكل امدیكه متاسفانه پ ميبود استگذرانیتوسط س يمال يدر بازارها ياساس يهااز ركن

ربه بازار منج نيدر ا ينگينقد يباال نتقالو ا يجانیرفتار ه نيدر بورس بوده است. ا يگذارهيسرما يافراد برا

 ومواجه شد  يديشد زشيبا ر تاًيدر شاخص شده است كه نها يدرصد 100 يباال عيدوره رشد سر کي

با  گذارانهياز سرما ياریبس بازار سقوط يبودند. در راستا میو عدم اصالح آن سه زشيدر ر ياديعوامل ز

 يجانیشده و مجددا رفتار در جهت عكس ه آنها ياعتماديب جربهآن من جيمواجه شدند كه نتا ييباال انيز

 رانيخصوص مد نياست. در ا شده انجام گذارانهياز سرما ياریبس ياز سو انيخروج از بازار با تحقق ز يعني

 نيا از يخنمودند كه متاسفانه بر ينهاد يو حت ينطارت ،ياز جمله قانون ييبورس اقدام به راهكارها و ابزارها

 بودني الماسحالت كشور را از  هيشده كه بازار سرما يتیاقدامات نه تنها به بازار كمک نكرد بلكه منجربه وضع

و  ينظارت ،يقانون دگاهياز د سندهينو يشخص كرديمقاله با رو نينوع معامالت به دور نگه داشته است. در ا

كه كماكان با تداوم  شدهاشاره  رانيا هيدر بازار سرما ریاخ يتيريمد ياز ناكارآمد يبه برخ ياسالم يهاآموزه

 كشور محسوب شود. هيبازار سرما يبرا يچالش بزرگ توانديم ندهيدر آ تیوضع نيا

 

 ياسالم يهاآموزه ي،نظارت ،يقانون ه،يبازار سرما ،يناكارآمدواژگان کلیدی: 
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کیه بر تبا رویکرد حکمت اسالمی  کوتاه مدتدر سیاست پولیبررسی مکانیزم انتقال 

  یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در ایران

 
 مهشید طباطبایی زواره

 ایران قزوین، اسالمی، آزاد دانشگاه قزوین، واحد اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته دکتری دانشجوی

 مدکتر بیت اهلل اکبری مقد

 ایران قزوین، اسالمی، آزاد دانشگاه قزوین، واحد اقتصاد، گروه حسابداری، و مدیریت دانشکده دانشیار

 
ID: ihome2-02430201_1_221208190230 

 

 چکیده 

انتقال پولي)كانال بهره، كانال نرخ ارز، كانال هدف اين مقاله بررسي اثرات سیاست پولي از طريق كانال هاي 

منظور با  بدين باشد. مي 1386Q1 -1396Q4اعتباري وكانال انتظارات( دركوتاه مدت در طي دوره زماني 

( اثرات سیاست پولي را از طريق كانال ها مورد SVARخودرگرسیون برداري ساختاري ) استفاده از الگوي

 اسالمي، بانكداري ادبیات تئوريک چارچوب مطالعه با تالش گرديد تحقیق اين رد بنابراين بررسي قرار گرفت.

 يک هر روي تمركز با سپس و شده متعارف شناسايي بانكداري از اسالمي بانكداري تمايز وجه و ها ويژگي

 كه است آن از حاكي نتايج تحقیق كه گردد معرفي و طراحي ويژگي آن به مربوط شاخصهاي ها ويژگي از

مبتني بر داده هاي  SVARنتايج تجربي حاصل از تخمین روابط بین متغیرها با استفاده از رويكرد  توان مي

آماري نشان مي دهد كه در كوتاه مدت كانال نرخ ارز موثرترين كانال در انتقال سیاست پولي مي باشد به 

س ز كانال نرخ ارز،كانال انتظارات و پطوري كه متغیر انتظارات بیشترين اثرگذاري را بر اين كانال دارد، بعد ا

ر نهايت با د از آن كانال اعتبارات و نرخ بهره مي باشند كه به ترتیب بیشترين تاثیر را در كوتاه مدت دارد.

بررسي اهمیت نسبي كانال هاي انتقال پولي نسبت به يكديگر مي توان به اين اصل اشاره كرد كه با گذشت 

تغییر خواهد كرد به طوري كه با شوک قیمت ها كانال انتظارات در كوتاه مدت زمان اثرگذاري كانال ها 

 .بیشترين تاثیر را دارد

 

 يكانال هاحكمت اسالمي،  ،يانتقال پول زمیمكان ،يساختار يبردار ونیخودرگرس يالگو واژگان کلیدی:

 يانتقال پول
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 اسالم  منظر از انسانی منابع مدیریت
 

 زهرا عزیزپوران

 نجف آباد، ایران دانشگاه ازاد اسالمی، واحد نجف آباد، دانشجوی دکتری مدیریت، 

 
ID: ihome2-02460195_1_221205210339 
 

 چکیده

 مديريت است. رويكرد اجتماعي هايپديده ترينمهم از انسان، بودن اجتماعي به توجه مديريت با بحث

هدف  .تاس كننده تعیین سازمان موفقیت گیرد كه برايمي هم دربر را «انساني منابع مديريت»مفهوم  اسالمي

باشد. گردآوري و حكمراني حكمي مي علوم اسالمياين پژوهش بررسي مديريت منابع انساني از ديدگاه 

پس از جمع باشد كهمي تحلیلي - روش پژوهش از نوع توصیفيو اي روش كتابخانهها اين تحقیق به داده

 منابع مديريت نشان داد در علوم اسالمي، هايافته است.شده ها پرداخته دادهبررسي آوري اسناد و مدارک به 

 نابعم به نگرش اسالم، مكتب در .است شريعت و قرآن اساس بر افراد هايفعالیت فرآيند هماهنگي انساني،

 تقرّب و اخروي و دنیوي تعالي و تكامل هدف با باشد ومي معیشتي كاركنان نیازهاي جبران از فراتر انساني

 رايب در حكمراني حكمي گرفته، صورت هايپژوهش اساس اهلل در نظر گرفته شده است. در نهايت برالي

 ابع انسانيمن مديران و مديران مناسب انتصاب و آموزشي هايريزيبرنامه به بايد مديريت مطلوب به دستیابي

 .داشته باشد بیشتري توجه

 

 مديريت منابع انساني، مديريت اسالمي، حكمراني حكميمديريت،  کلیدی:واژگان
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فاکتورها و عوامل زمینه ای تاثیرگذار در فرآیند بازاریابی شبکه های  مدلسازی

 با تاکید بر مبانی اسالمی (SMMاجتماعی )
  

 جاوید احمدی

 دانشگاه آزاد اسالمی قزویندانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 

 مهدی زکی پور

 (نویسنده مسئولگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین )

 نیلوفر نیکخواه

 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

 
ID: ihome2-02490199_1_221207141202 

 

 چکیده

استفاده از رسانه هاي اجتماعي و دسترسي و حضور تمامي اقشار جامعه در پلتفرم هاي مجازي  با همه گیري

 محققان، ديگر حركت از بازارهاي سنتي به سمت بازارهاي مجازي و اينترنتي در حال وقوع مي باشد. از سوي

از نظام اقتصادي  بازاريابي در هر كشوري منبعثدانند.  مي مجازي اجتماعي هاي شبكه عصر را حاضر عصر

د، فلذا با توجه به اسالمي بودن مباني اقتصادي كشور ايران، رعايت هنجارهاي اسالمي بايد باشآن كشور مي

اجتماعي و ربودن گوي سبقت از  هاي شبكه با كارها و كسب مواجهه موفق هر چه بیشتر مدنظر قرار گیرد.

به همین علت  .است حوزه اين يي عوامل موثر بر بازاريابيشناسا نیازمند رقبا با در نظر گرفتن مباني اسالمي،

 شناسايي اين نوع بازارها و عوامل تاثیر گذار بر سبک بازاريابي اسالمي در آنها بسیار ضروري به نظر مي رسد.

شناسايي  شبكه هاي اجتماعييابي زاريربنايي بازمل امیخته عوآشي روست تا با ه اين مطالعه كوشش شددر ا

استفاده گرديده است كه مقوله ها با  اتحلیل محتواز روش  در بخش كیفي اين پژوهش .ددگري بندطبقهو 

تجزيه و تحلیل نظرات نخبگان و همینطور بررسي كتب و مقاالت معتبر در زمینه بازاريابي ديجیتال استخراج 

كمي  زفادر  الگوهاي اسالمي،شده است. بعد از ارائه مدلي قدرتمند براي بازاريابي در شبكه هاي اجتماعي با 

 گرديدهده ستفاا (lisrelبا استفاده از نرم افزار) يتحلیل عاملي تايیداز  شده هيافت ملاسنجي عورعتباا براي

ده ستفاده افي سادتصاي نمونهگیراز روش بخش كمي و در هدفمند ي نمونهگیراز بخش كیفي اي بر .ستا

كه نتايج نشان دهنده وجود رابطه عاملي بین برنامه ريزي بازاريابي، بازاريابي محتوا، امنیت، خدمات  سته اشد

 و پشتیباني، مشاركت و ارتباط با مشتريان و جذابیت و اختصار با بازاريابي شبكه هاي اجتماعي مي باشد.

 

 (، تحلیل عاملي تايیديSMMي)بازاريابي اسالمي، تحلیل محتوا)تم(، شبكه هاي اجتماعواژگان کلیدی: 
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 فازی TOPSISبندی عوامل موثر بر بانکداری پایدار اسالمی با روش اولویت
 

 مسعود عطائی قراچه

 آزاد اسالمی واحد دهاقان، دهاقان، ایراندانشگاه مالی،  _دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

 سید محمدرضا داودی

 آزاد اسالمی واحد دهاقان، دهاقان، ایراندانشگاه  ،مدیریت گروه نویسنده مسئول: استادیار

 امیر هرتمنی

 آزاد اسالمی واحد دهاقان، دهاقان، ایراندانشگاه استادیارگروه اقتصاد، 

 
ID: ihome2-02520223_1_221211223519 

 

 

 چکیده

 TOPSISبا روش اسالمي  يدارپا يعوامل موثر بر بانكدار بندييتاولوهدف پژوهش حاضر شناسايي و 

صورت  تحلیلي با پیمايش به _روش تحقیق اين مطالعه توصیفيباشد. ميدر صنعت بانكداري كشور  يفاز

پژوهش از  يهادادهباشد. نفر از خبرگان  بانكي كشور مي 11. جامعه آماري پژوهش شامل میداني انجام شد

 يهاپژوهش یشینهپ ي. با بررسيدندگرد يآورعوامل و نظرات خبرگان جمع یتپرسشنامه سنجش اهم يقطر

 يبندو جهت رتبه ييشناسااسالمي  يدارپا يوامل موثر بر بانكدارع ينمورد از مهمتر 10 صورت گرفته

اقتصاد مقاومتي  شاخص كه دهدمي نشان شپژوه ينا يجاستفاده شد. نتا يفاز TOPSISعوامل از روش 

عوامل  يبندبر اساس رتبه يان. در پاباشدبرخوردار ميها از اولويت باالتري نسبت به ساير گزينه

 ارائه شد.بانكي  يرانمد يبرا یشنهادهاييپ

 

 بانكداري پايدار، اقتصاد مقاومتي، منطق فازي، تكنیک تاپسیسی: واژگان کلید
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 مدیریت منابع انسانی اسالمی بر تعهد سازمانیتاثیر 

 

 سمیه سازگاری 

 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان ،ی)مالی(صنعت تیریمد ،یدکتر یدانشجو

 سید محمدرضا داودی 

 مسئول( سندهی)نو ، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی،دهاقان، ایراناستادیار

 
ID: ihome2-02520225_1_221211235313 

 

 دهیچک

 يآن، م حیاصول صح يساز ادهیو پ يمنابع انسان تيرياسالم در مد نهیدر زم يقرآن يبا رهنمودها ييآشنا 

ه خود منجر امر به نوب نيگردد كه ا يكار طیمثبت در نگرش كاركنان نسبت به كار و مح يراتییمنشأ تغ تواند

  يدر پژوهش حاضر تعهد سازمان يسازمان يها رشنگ نيسطح عملكرد سازمان خواهد شد. از مهمتر يبه ارتقا

كاركنان  يبر تعهد سازمان ياسالم يمنابع انسان تيريمد ریتأث يرو پژوهش حاضر با هدف بررس نياز ا  است،

پژوهش نشان داد  جينتاروش جز  پژوهش مروري نظام مند است.  ثیمطالعه از ح نيصورت گرفته است. ا

  د.دار ریتأث يانبر تعهد سازم ياسالم يمنابع انسان تيريمد

 

 يتعهد سازمان ي،اسالم يمنابع انسان تيريمد يمنابع انسان تيريمد ی:دیکل واژگان
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  نظر اسالم بررسی آوای کارکنان از
 

 منا بیرانوند

 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان ،ی)مالی(صنعت تیریمد ،یدکتر یدانشجو

 سید محمدرضا داودی 

 مسئول( سندهی)نو واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی،دهاقان، ایران.، گروه مدیریت، استادیار

 
ID: ihome2-02520230_1_221212233118 

 

 چکیده

در عرصه كنوني كه شرايط و محیط كسب و كار به شدت در حال تغییر مي باشد، مديران براي موفقیت در 

كارمندان هستند. اما كارمندان همیشه اظهار نظر اين عرصه متالطم نیاز به اطالعات، پیشنهادها و راه كارهاي 

شوند كه بايد تصمیم بگیرند كه صحبت كنند يا سكوت كنند. اين در  نمي كنند. آنها با شرايطي مواجه مي

حالي است كه آنها اطالعات و فكرهاي سودمندي دارند بسیاري از كاركنان حقايقي در مورد مشكالت اساسي 

هدف از پژوهش حاضر  حالي كه آنها جرئت انتقال مشكالترا به مافوق شان را ندارند.دانند در سازماني مي

 -روش كتابخانه اي به صورت توصیفي بررسي و تحلیل آواي كاركنان با رويكرد اسالمي مي باشد كه با

ز آموزه ا تحلیلي انجام شده است و عواملي كه در بروز ايده ها و نظرات كاركنان تأثیر گذار است با استفاده

هاي اسالمي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. يافته هاي تحقیق نشان مي دهد كه بر خالف تصور 

بسیاري كه آواي كاركنان از نظر آن ها مهم نیست يا پیامدهاي منفي براي سازمان كاركنان و خود فرد ندارد، 

ه با رعايت آن شرايط، پیامدهاي مثبت زيادي از نگاه اسالمي، آواي سازماني داراي معیارها و شرايطي است ك

 براي فرد سازمان و گروه هاي كاري دارد.

 

 آوا، آواي كاركنان سازمان، اسالم :واژگان کلیدی
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 از دیدگاه قرآن  و روایات و مدیر شایسته مدیریتبررسی 

 

 سجاد سلیمانی سروستانی

 مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقانگروه  ،ی)مالی(صنعت تیریمد ،یدکتر یدانشجو

 سید محمدرضا داودی

 مسئول( سندهی)نو استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی،دهاقان، ایران.

 
ID: ihome2-02520235_1_221214194753 

 چکیده

 ستهيشا رينكته كه مد نيباشد، دانستن ا يعصر حاضر م تیاز مسائل پر اهم يكي تيريكه مسأله مد ييآنجا از

ر د تیاهل تيكرده است و رعا دایدو چندان پ يتیداشته باشد، اهم ييها يژگيچه و دياست و با يچه كس

 يهگرو تيريكه قرار است مد يفرد يعنياست،  تيريمسائل مد نيكارها، از مهمتر يانتخاب افراد و واگذار

اشته د تیدارا بوده و به اصطالح اهل تیالزم را جهت احراز آن مسئول يها يستگيشا ديبا رد،یرا بر عهده بگ

از آدم )ع( تا خاتم  ياله اءیانب تيو هدا يرهبر وهیو ش رهیو تأمل در س ميقرآن كر اتيآ يباشد. مطالعه 

را  كس چیاست كه خداوند ه نیچن يرساند كه سنت اله يم جهینت نيحضرت محمد)ص( ما را به ا امبرانیپ

 ييها يژگياز اصول و و يریدهد و ما با الگوگ ينم يتیالزم، مسئول يها تیها و اهل يستگيبر اساس شاجز 

انتخاب  ستهيشا يجامعه ا يبرا ستهيشا يرانيمد میتوان يبرشمرده است م ريرهبر، و مد يبرا ميكه قرآن كر

بررسي مديريت و هدف از پژوهش حاضر  .ميیآنرا هموار نما شرفتیرشد و پ ریمس بیترت نيو به ا میكن

لیلي انجام تح -روش كتابخانه اي به صورت توصیفي مي باشد كه بامدير شايسته از ديدگاه قرآن  و روايات 

 شده است

 

 تیو مسئول تيريمد سته،يشا ريمد ،يموضوع ریتفس ت،يري: قرآن و مدواژگان کلیدی
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کارکنان شرکت نفت و گاز  HSEمدلسازی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد 

 پارس با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه
 

 نویسنده سمیرا بحرکاظمی

 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت صنعتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 نویسنده حمیدرضا سلطانی  

 مدیریت صنعتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایراندانشجوی دکتری ، گروه 

 
ID: ihome2-02530222_1_221211214045 

 

 چکیده

گري دربردارنده هدايت .دهدگري سازمان را انجام ميمديريت يک فرآيند موثر و هدفمند است كه هدايت

كنترل  مريزي، دوم سازماندهي، سوم رهبري، چهارم هماهنگي و پنجپنج وظیفه در طول هم است: اول برنامه

رانیان، هاي قديمي اياصل دانش مديريت يا فرآيند مديريت حتي در ايران باستان و تمدن مي با شد . و ارزيابي

. امروزه اجراي ايمساز داشتههاي باشكوه و تمدناسالمي مديريت مصريان، سومريان و... بوده است. در تمدن

تواند بر منوط به مشاركت تمامي كاركنان است. از آنجا كه رضايت شغلي مي HSEموفق سیستم مديريت 

 HSEعملكرد كاركنان تأثیر بگذارد، لذا پژوهش حاضر با هدف مدلسازي رابطه بین رضايت شغلي و عملكرد 

 ي كاركنان شركت نفتنفت و گاز پارس به انجام رسید. جامعه آماري پژوهش حاضر را كلیه كاركنان شركت

گیري از فرمول كوكران و روش نمونه گیري تصادفي دهند كه با بهره( تشكیل ميN= 5300و گاز پارس )

امه بود كه آوري اطالعات پرسشننفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع 360ساده.ظ، تعداد 

گیري شد. براي ها بهرهجهت حصول اطمینان از روايي آن از نظرات چند نفر از اعضاي هیئت علمي دانشگاه

كاركنان به  HSEتأيید پايايي نیز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه براي رضايت شغلي و عملكرد 

كاركنان  HSEضايت شغلي و عملكرد بدست آمد. نتايج حاكي از آن است كه بین ر 83/0و  79/0ترتیب 

ماهیت هاي (. نتايج رگرسیون نشان داد در دو گام، شاخصvalue <0.01Pداري وجود دارد )رابطه مثبت و معنا

اند. در گام اول اند وارد تحلیل شدهكاركنان داشته HSEكه باالترين تأثیر را بر عملكرد  تأمین و ايمنيو  كار

نمايد و در گام كاركنان( را توجیه مي HSEاز واريانس متغیر پاسخ )عملكرد درصد  59شاخص ماهیت كار 

 رسد.درصد مي 63دوم با ورود شاخص تأمین و ايمني به تحلیل، اين عدد به 

 

 HSE: رضايت شغلي، رگرسیون خطي چند گانه، عملكرد واژگان کلیدی
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با رویکرد توسعه ارتقای سرمایه اجتماعی به عنوان راهبردی برای حکمرانی آب 

 پایدار
  

 کاظم سعادت خاتونی 

 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 
ID: ihome2-02550217_1_221211185617 

 

 

 چکیده

بحران آب يكي از مسائل مهم پیشروي كشور ما است كه قطعا در آينده اي نزديكي مشكالت زيادي به وجود 

خواهد آورد. بسیاري از مسائل موجود در اين زمینه، ناشي از فقدان الگوي حكمراني بومي و كارآمد است. از 

توسعه پايدار است. در اين  اين رو، هدف پژوهش حاضر،  طراحي الگوي راهبردي حكمراني آب با رويكرد

پژوهش، از روش دلفي و تحلیل عاملي تايیدي براي طراحي و اعتبارسنجي الگوي تحقیق استفاده شد. پس از 

بررسي مباني نظري و تحقیقات پیشین، راهبردهاي حكمراني منابع آبي مشخص شدند. سپس، براساس 

نفر از خبرگان دانشگاهي و اجرايي در مورد  15 راهبردهاي شناسايي شده، پرسشنامه دلفي طراحي شد و  از

دور رفت و برگشت بین خبرگان  3اهمیت راهبردها در حكمراني آب نظرخواهي به عمل آمد كه نهايتا بعد از 

اجماع حاصل شد. به منظور اعتبارسنجي مدل تحقیق نیز از روش تحلیل عاملي تايیدي و نرم افزار 

SmartPLS راهبرد فرعي براي حكمراني  45راهبرد اصلي و  11فته هاي تحقیق، استفاده شد. براساس يا

مطلوب منابع آبي شناسايي شدند كه يكي از اين راهبردها ارتقاي سرمايه اجتماعي بود. نتايج تحقیق نشان داد 

 هكه بهره گیري از رويكرد راهبردي و به ويژه راهبرد ارتقاي سرمايه اجتماعي بین ذينفعان، مي تواند زمین

   تحقق حكمراني مطلوب منابع آبي و اهداف توسعه پايدار را فراهم كند. 

 

 حكمراني آب، الگوي راهبردي، سرمايه اجتماعي، توسعه پايدار، روش دلفيواژگان کلیدی: 
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 بررسی تأثیر اخالقیات سازمانی بر سرمایه اجتماعی در صنایع چوب و کاغذ مازندران

 
 نصرتیولی اهلل رضایی 

 دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، گروه مدیریت دولتی، قزوین ، ایران

 دکترتورج مجیبی

 (نویسنده مسئولدانشیار ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه، کروه مدیریت دولتی، فیروزکوه )

 دکتر محمد عطایی

 مدیریت دولتی، قزوین ، ایراندانشیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، گروه 

 دکتر جواد رضائیان

 استادیار،  دانشگاه علوم و فنون استان مازندران، گروه مهندسی صنایع، بابل،ایران

 
ID: ihome2-02600245_1_221221112337 
 

 جکیده

پیدا  بیشتريبا پیچیده شدن روابط سازماني ، نیاز به اخالق در ساماندهي روابط درون و بیرون سازمان نمود 

مي كند و ايجادسرمايه اجتماعي از طريق اخالق مي تواند كمک موثري به مديران براي برون رفت از مسائل 

اخالقیات سازماني بر سرمايه اجتماعي  تأثیر دروني و بیروني سازمان نمايد. هدف پژوهش حاضر، بررسي

 آماري جامعه .است پیمايشي نوع از يتوصیف ماهیت، لحاظ از و كاربردي هدف، نظر از پژوهش است. روش

 كاركنان حوزه صنعت  شركت دولتي صنايع چوب و كاغذ مازندران بوده است  از نفر 460 شامل پژوهش اين

 نمونه به عنوان ساده تصادفي نمونه گیري روش به و مورگان و كرجسي جدول از استفاده با نفر 210 تعداد .

داده  تحلیل منظور از پرسشنامه با طیف لیكرت استفاده شده و به داده ها گردآوري شدند. براي انتخاب آماري

ها از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است. نتايج تحقیق نشان داد كه اخالقیات سازماني بر سرمايه 

 اجتماعي در شركت مورد مطالعه موثر است

 

 ، صنايع چوب و كاغذ مازندران زمانياخالقیات سازماني،  سرمايه اجتماعي، روابط ساواژگان کلیدی: 
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ارائه مدل ریاضی چندهدفه برای بهینه سازی تجهیز و تخصیص منابع مالی 

 دربانکداری اسالمی

  

 عزیزاله سلطانی

 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

 رضا احتشام راثی

مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین، ایراناستادیار، گروه   

 صادق عابدی

 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین، ایران

 
ID: ihome2-02610238_1_221217232113 
 

 چکیده 

الي هزينه هاي جمع آوري منابع مبهینه سازي تجهیز و تخصیص منابع مالي در سیستم بانكي بمنظور كاهش 

ــیاري برخوردار  ــهیالت از اهمیت بس ــي از توزيع اين منابع مالي در قالب انواع تس و نیز افزايش درآمد ناش

ساله،يک  ضمن در نظر گرفتن محدوديت هاي م ضي چندهدفه  ست.در اين تحقیق با معرفي  يک مدل ريا ا

 دربانكداري اسالمي ارايه گرديده است.مدل رياضي جهت تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالي 

پس از مرور ادبیات و مطالعات پیشین انجام شده در زمینه موضوع تحقیق با استفاده از نظرات خبرگان بانكي 

سالمي( و  سیزده عقد ا سهیالت در قالب  صیص منابع)اعطاي ت شي از تخ سازي درآمد نا شینه  توابع هدف بی

یز منابع )جمع آوري منابع مالي حســابهاي قرض الحســنه پس انداز، كمینه ســازي هزينه هاي ناشــي از تجه

قرض الحسنه جاري، سپرده كوتاه مدت و سپرده سرمايه گذاري بلند مدت (تعريف شد.در ادامه محدوديت 

ـــالمي بدون ربا  ـــاله با توجه به قوانین و مقررات بانک مركزي و نیز قوانین بانكداري اس هاي حاكم بر مس

شد.پس ا ستفاده از الگوريتم فراابتكاري ژنتیک چندهدفه حل تعريف  ساله با ا سي مدل ، م ز تعريف وكد نوي

 شد  و در نهايت میزان كارايي الگوريتم مذكور در دستیابي به جواب مطلوب بررسي شد.

ــده در اين تحقیق در بانكداري اســالمي  ــتفاده از مدل علمي ارايه ش ــان داد در صــورت اس نتايج تحقیق نش

 ي سیستم بانكي افزايش قابل مالحظه اي خواهد داشت.سودآور

 

 بانكداري اسالمي، الگوريتم فراابتكاري ژنتیک، تجهیزمنابع مالي، تخصیص منابع مالي واژگان کلیدی: 
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نقد مدل مدیریت تنوع در سازمان های دولتی با محوریت عدالت اسالمی و کنترل 

 تبعیض

 
 پاکروح پارمیس

 ایران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد مدیریت، گروه دولتی، مدیریت دکتری دانشجوی

 قادری اسماعیل

 )نویسنده مسئول( ایران سقز، اسالمی، آزاد دانشگاه سقز، واحد مدیریت، گروه استادیار،

  رحمانی محمود

 ایران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد مدیریت، گروه استادیار،

 
ID: ihome2-02630239_1_221218222740 
 

 چکیده

 به ات گذشته از جامعه در هاضعف نقطه و مسائل از برخي همچنان امروزي پیشرفته و يافتهتوسعه جامعه در

 انواع مسائل نبود عدالت اسالمي و وجود اين از يكي. است نشده كنريشه هنوز و است ماندهيباق امروز

 هشپژو گیرد. هدفيمقرار  مدنظردر محیط كار است كه مديريت تنوع به راهكار رفع اين مشكل  تبعیض

 اين .تبعیض است كنترل و اسالمي عدالت محوريت با دولتي يهاسازمان در تنوع مديريت مدل نقد حاضر

 پیمايشي روش، و ماهیت حیث از و كاربردي- ايتوسعه هدف، نظر از كه است كمي رويكردي داراي پژوهش

 است. جامعه بوده میداني و ايكتابخانه مطالعات از تركیبي پژوهش، اين در اطالعات گردآوري روش. است

 و شیراز تهران، تبريز، بندرعباس، شهرهاي در دولتي هايسازمان كارشناسان و مديران شامل پژوهش آماري

 صورتبه كه باشدمي نفر 191 كوهن جدول اساس بر بخش اين در نمونه حجم. است 3021 تعداد به كرمان

 SPSS افزارهاينرم از هادادهوتحلیل يهتجز منظوربه پژوهش اين در. اندشده انتخاب ايدومرحله ايخوشه

 گذاريهدف بین بر اساس نتايج مدل رابطه. گرديد استفاده 3 ويراست SMART PLS و 23 ويراست

 ييهمگرا با سازماني و شخصي فرهنگ بر تمركز سازماني، و شخصي فرهنگ بر تمركز با استراتژيک

 وابطر اثرگذارترين اجتماعي قضاوت به توجه با كاركنان شغلي مسیر توسعه و سازماني و فردي هايارزش

 .باشندتبعیض مي كنترل و اسالمي عدالت محوريت با دولتي يهاسازمان در تنوع مديريت مدل مضامین میان در

 شرايط اين. ندارد وجود جامعه افراد همه براي يكسان و برابر اجتماعي تحرک فرصت ناعادالنه، شرايط در

 .كند ايجاد را نابرابري شرايط تواندمي كاري هايمحیط در شغل انتخاب يا آموزش در افراد براي خصوصبه

 

 

 دولتي يهاسازمانتبعیض و  اسالمي، كنترل عدالت تنوع، مديريتواژگان کلیدی: 
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 مدیریت جهادی مبنای بر ایران دولتی هایسازمان در تنوع مدیریت طراحی

 
 پاکروح پارمیس

 .ایران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد مدیریت، گروه دولتی، مدیریت دکتری دانشجوی

 قادری اسماعیل

 )نویسنده مسئول(ایران  سقز، اسالمی، آزاد دانشگاه سقز، واحد مدیریت، گروه استادیار،

  رحمانی محمود

 ایران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد مدیریت، گروه استادیار،

 
ID: ihome2-02630240_1_221218223540 

 

 چکیده

 اسالمي نظام براي مديريتي مطلوب الگوي حكم در انقالب معظم رهبر فكري منظومه در جهادي مديريت

 آن واجد و بوده دارا را اسالمي انقالب هايآرمان و اهداف تحقق براي الزم هايقابلیت كه الگويي است؛

 است مديريتي كه مبناي آن احترام انتظار اسالمي كارآمد مديريتي نظام يک از كه است هاييارزش و هاتوانايي

 هايسازمان در تنوع مديريت طراحي حاضر پژوهش به همه كاركنان و درک شرايط متنوع آنان است. هدف

 از كه است اكتشافي، نوع از كیفي رويكردي داراي پژوهش اين. جهادي است مديريت مبناي بر ايران دولتي

 كه بود خبرگان با اسناد و مصاحبه به مراجعه اطالعات گردآوري ابزار. است كاربردي- ايتوسعه هدف، نظر

 كیفي خشب در پژوهش اين آماري جامعه. رسید تايید به بااليي درصد با پرسشنامه و مصاحبه پايايي و روايي

 دهدفمن گیرينمونه روش به كه باشدمي دولتي هايسازمان ارشد مديران و دانشگاه اساتید از نفر 22 شامل

در اين . شد پرداخته هامصاحبه كدگذاري و بررسي به داده بنیاد، روش از استفاده با همچنین شدند؛ انتخاب

 NVIVO رافزانرماستخراج و تحلیل كدهاي مربوط به مصاحبه با خبرگان از  منظوربهپژوهش در بخش كیفي 

 گرديد.  استفاده 11ويراست 

 

  دولتي هاي جهادي و سازمان مديريت تنوع، تنوع، مديريتواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
125 

 

 سادف به منظور کنترل مدیریت تنوع در سازمان های دولتیبر شناسایی عوامل موثر 

 اداری نظام کلی های سیاستاداری با توجه به 

 
 پاکروح پارمیس

 ایران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد مدیریت، گروه دولتی، مدیریت دکتری دانشجوی

 قادری اسماعیل

مسئول(ایران )نویسنده  سقز، اسالمی، آزاد دانشگاه سقز، واحد مدیریت، گروه استادیار،   

 رحمانی محمود

 ایران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد مدیریت، گروه استادیار،

 
ID: ihome2-02630242_1_221220125610 
 

 

 چکیده

 جايي ات است مستقیم سیاسي نظام توسعه با آن رابطه و دارد بشري جامعه درازي به قدمتي اداري فساد ظهور

 زا كارمندان فاسد، اداري نظام يک در. شود كشور يک سیاسي نظام در اخالل موجب تواندمي آن پیدايش كه

 وهعال امر اين كه پردازندمي تجارت به خود شغل با و گیرندمي بهره خدمات ارائه در خود انحصاري موقعیت

 مديريتشود اين در حالي است كه مي اجتماعي عدالت و سالم رقابت رشد مانع توسعه، به زدن آسیب بر

 ديريتمر ب موثر عوامل شناسايي حاضر پژوهش تنوع نادرست بي عدالتي در سازمان را تشديد مي كند. هدف

 اين. است اداري نظام كلي هاي سیاست به توجه با اداري فساد كنترل منظور به دولتي هاي سازمان در تنوع

 روش، و ماهیت حیث از و كاربردي- ايتوسعه هدف، نظر از كه است كیفي -كمي رويكردي داراي پژوهش

 مضمون 26 اولیه، كد 101 به منجر شده گردآوري كیفي هايداده باز كدگذاري از حاصل نتايج .است پیمايشي

 فرهنگ رب تمركز گسترده، روابط بر مبتني تفكر استراتژيک، گذاريهدف شامل دهندهسازمان مضمون 10 و پايه

 برابر هايفرصت ايجاد سازماني، و فردي هايارزش همگرايي رقابتي، هايمزيت ايجاد سازماني، و شخصي

 و اجتماعي قضاوت به توجه كاركنان، شغلي مسیر توسعه مديريت، عملي هايسیاست كاركنان، همه براي

كد مورد تايید خبرگان قرار گرفت. در پايان میتوان گفت همگي  88گرديد كه تعداد  سازمان كیفیت مديريت

 موقت، اقتصادي سودمندي ظاهري، ثبات و كه شامل مشروعیت فساد و كنترل تنوع آثار در سازمان

را  مي باشد ناموزون خدمات و مشاغل رشد و اغنیا و فقرا میان شكاف شدن ترعمیق اقتصادي، هاينابساماني

 .در سازمان به حداقل مي رساند

 

 دولتي هاي اداري، سازمان نظام كلي هاي اداري، سیاست فساد تنوع، مديريتواژگان کلیدی: 
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 ریزی استراتژیک بر فروش محصوالت داخلیتاثیر برنامه

 

 مینا سرشار

 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری،

 ایران

 *مجید فتاحی

 استادیار،گروه مدیریت، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران

 ایمان خاننیلوفر 

 استادیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسالمی، فیروزکوه، ایران

 
ID: ihome2-02350175_1_221211164138 

 

 چکیده 

ت داخلي توجه بیشتري را طلب ميالموضوع تمايل به ترجیح محصو "ايراني اليحمايت از كا"در سال 

ريزي استراتژيک بر فروش محصوالت داخلي را بررسي كند. تاثیر برنامه قصد دارددر اين پژوهش . كنـد

ي به ريزي براي دستیابيافته، سیستماتیک و هماهنگي در جهت برنامهريزي استراتژيک روشي سازمانبرنامه

تواند مسیر شغلي، تیم يا سازمان مي كردن نقشهاهداف مشخصي است. استفاده از استراتژي براي مشخص

 باشديم يها با مطالعه حاضر از نوع مرورمقاله يجستجو. دار و شفاف كندرسیدن به موفقیت را جهت مسیر

در   Scholar Google, Pubmed, SID, Noormagsهاي اطالعاتي، طريق جستجو در پايگاه كه از

ژيک، ريزي استراتهاي فارسي، برنامهبا استفاده از كلیدواژهصورت گرفته است.  1401-1390هاي محدوده سال

به مرور  sales of domestic products ,strategic planningمحصوالت داخلي و معادل انگلیسي، 

ريزي استراتژيک و فروش محصوالت داخلي مورد بررسي هاي برنامهجنبه. متون قابل دسترسي پرداخته است

 يزيراستخراج شده نشان داد كه اگر برنامه يهاافتهمقاله بدست آمد. ي10انتهاي جستجو تعداد و ارائه گرديد. 

را مشخص  هاتياولو كند،يم جاديتمركز ا بخشد،يرا بهبود م هااتیعمل رد،یانجام گ يدرست به کياستراتژ

نتیجه پژوهش  فروش محصوالت را افزايش دهد. توانديبرنامه م ني. ادهديم شيرا افزا يو همكار كنديم

توان موقعیتي در بازار ايجاد كرد تا محصوالت داخلي به هاي بازريابي مياستراتژيحاكي از آن است كه با 

 فروش برسد.

 

  ريزي، استراتژيک، فروش، محصوالت، داخليبرنامه: واژگان کلیدی
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 واکاوی عوامل موثر در نوآوری باز با تاکید بر رویکرد حکمی در

 موسسات آموزش عالی 

 
 داود طریک

 ، واحد گرگان، دانشگاه آزاد گرگان، گرگان یتیگروه علوم ترب ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو

 نگین جباری

 (مسئول سندهی) نو رانی، ا ،گرگانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالم یتیگروه علوم ترب ار،یدانش

 
ID: ihome2-00680023_3_221225071027 

 چکیده

در موسسات آموزش عالي استان  با رويكرد حكمي سازي بازپژوهش با هدف ارائه مدل نوآوري اين هدف: 

از نوع  كیفي و از لحاظ روش هدف كاربردي  نظراز پژوهش: اين پژوهش روش شناسي .گلستان انجام شد

شامل اساتید دانشگاههاي استان گلستان بودكه سابقه ي عضويت در پارک جامعه پژوهش  .بودتحلیل محتوا 

هاي پژوهشي فناور داشتند. شرط خبرگي دارا بودن مرتبه ي علمي دانشیار به باال  هاي علم و فناوري و هسته

روش و برگزيده  باشند.  داراي امتیاز برتر 1401تا  1396سال سابقه دانشگاهي كه طي سالهاي   15با بیش از 

آوري نفر از متخصصان و اساتید هیئت علمي براي جمع 17بود كه  نمونه گیري در بخش كیفي هدفمند

س سپو بود  مصاحبه هاي نیمه ساختار ابزار جمع آوري اطالعات  در بخش كیفي مصاحبه شدند . اطالعات

در قالب عوامل دروني گانه هفتها: يافته ها نشان داد كه ابعاد يافته .ندشد بررسيها با روش تحلیل محتوا داده

و عوامل بیروني )فرهنگ  ي رهبري()دانشجوي فرهیخته، متخصصان جهادي، كاركنان اجراي،عملكردها

  .هستند ي موثرنوآوري باز  در موسسات آموزش عالدر  جامعه شناختي ( عواملموجود، ساختار اقتصادي و 

 

 ، تحلیل محتواموسسات آموزش عالي نوآوري باز،: واژگان کلیدی
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 یبانک اسالم انیبر مشتر یاجتماع یبازاریابی در  رسانه ها ریتاث

 قدس یمهد

 يبازرگان تيريمد يدكتر يدانشجو

 
ID: ihome2-01060228_3_221226124234 

 

 چکیده

 نیی. تعيو مقررات نیقوان-يو اقتصاد يتجار يها تیاز جمله فعال يمقدس اسالم درباره تمام شئون زندگ نيد

همه مشكالت بشر. در همه دوره ها و اعصار. راهكار  ي. براياله نيد نياست كه به عنوان آخر يكرده و مدع

است. و در آن تالش شده  ياله ببه قر دنیمزبور. رس ي(؛ و وجه مشترک همه راهكارها158دارد )اعراف. 

ه. الزم دانست يابيفعاالن بخش بازار يآن را برا تي. رعاياسالم يكه رهنمودها ي. اصوليعلم ياست با روش

 نییتع مهم و اریبس يارتباط جمع لياطالعات، نقش وسا يفناور يو هزاره  كميو  ستیشناخته شود؛در قرن ب

نفع  مختلف به ياجتماع ياز رسانه ها يكنند به نحو يم يها سع زمانسا ایدر تمام دن يكننده است، به عبارت

 قيند از طركن يم يهستند كه سع ييسازمان ها نياز بزرگ تر يكي زیبانک ها ن انیم نيخود استفاده كنند. در ا

 نيپردازند. از اب انيارتباط با مشتر تيريو مد نگيبرند ،يابيمانند بازار يمختلف يبه كارها ياجتماع يشبكه ها

 بانک است. اخیراً شبكه هاي اجتماعي انيبر مشتر ياجتماع يشبكه ها ریتأث يرو، هدف پژوهش حاضر بررس

در كانون توجه بانک ها قرار گرفته اند و يكي از حوزه هاي كلیدي در در تغییر شیوه خدمت رساني و ارتباط 

توانند از قابل قبول است كه بانک ها مي زينهبا مشتريان بانک ها تلقي مي گردند. رسانه هاي اجتماعي يک گ

بیشترين كاركرد رسانه هاي اجتماعي براي بانک ها،  جه،یقبا استفاده كنند و در نتآن جهت تمايز خودشان از ر

ابزاري براي بازاريابي و تبلیغات و ارائه اطالعات به مشتريان جهت ترغیب آن ها جهت مراجعه به يک شعبه 

هاي متنوع  فرصتباشد. با اين حال رسانه اجتماعي فقط ابزاري جهت بازاريابي نیستند و  ييا تبلیغ خدمات م

 و بديعي را با استفاده از اين شبكه ها براي بانک مي توان به ارمغان آورد.

 

 ي.اسالم يابيبانک، بازار ان،يمشتر ،يرسانه، اجتماع: واژگان کلیدی
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 بررسي تاثیر بانكداري اخالقي در بانكداري اسالمي

 

 مینا سرشار *

 ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایراندانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد 

 محمدرضا ثمری

 عضو هیات علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 پژمان الهامی

 استاد مدعو، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

 
ID: ihome2-02030145_1_221221121917 

 

 چکیده

باشد. پركاربردترين مباحث بانكداري ميهاي هر اقتصاد صنعت بانكداري ترين بخشيكي از مهم

اخالقي، بانكداري اخالقي اسالمي است كه توجه زيادي به رعايت اصول و موازين اسالمي در رفتار 

ن پرهیز از صوري شدن معامالت و پرهیز از آلوده شدمالي و بانكي همچون اجراي عقود اسالمي، 

هدف از نگارش اين مقاله، بررسي تاثیر بانكداري اخالقي در بانكداري اسالمي  معامالت به ربا دارند.

باشد كه از طريق جستجو در پايگاه ها با مطالعه حاضر از نوع مروري ميجستجوي مقالهاست. 

-1390هاي در محدوده سال  Scholar Google, Pubmed, SID, Noormags عاتي؛الاط

مي، اسال، اقتصاد، بانكداري، اخالقصورت گرفته است. استفاده از كلمه يا عبارت فارسي؛  1401

 Ethics, banking, economy,   Islamic, management ها؛و معادل انگلیسي آنمديريت 

بانکهاي استخراج شده نشان داد كه مقاله بدست آمد. يافته12. انتهاي جستجو تعداد انجام گرديد

ان سهامدار ارند با مبنا قراردادن اصول اسالمي رفتار سازماني خود را در تعامل با كاركنان وها سعي د

انک بايد همان قوانین اخالقي را كه در ند. همچنین بنفعان و مشتريان تنظیم و عملیاتي كنو ذي

سالمي نتايج مطالعه حاكي از آن است كه بانكداري اخالقي و اكنند. عملكردهاي داخلي خود اجرا 

در بسیاري از اصول اخالقي با يكديگر مشابه هستند و اهداف شبیه به هم دارند. اما با اين وجود به 

 علت تفاوت در منابع استخراج احكام بین دو نوع بانكداري مذكور تفاوتهايي نیز وجود دارد.

 

 اخالقي، اقتصاد، بانكداري، اسالمي، مديريت: واژگان کلیدی
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 (یاسالم یبر عقود بانکدار دی)با تأک رانیدر ا یبر توسعه مال یعوامل نهاد ریتأث

 

 سرفراز محمدیار

 رانيا ،ارومیه ،يدانشگاه آزاد اسالم ،ارومیهگروه اقتصاد، واحد  ،يدكتر يدانشجو

 *محمد سخنور

 مسئول( سندهي)نو رانيا ،ارومیه ،يدانشگاه آزاد اسالم ،ارومیهگروه اقتصاد، واحد  ،استاديار

 الناز انتظار

 رانيا ،ارومیه ،يدانشگاه آزاد اسالم ،ارومیهگروه اقتصاد، واحد  ،استاديار

 
ID: ihome2-02120191_1_221221212437 

 

 چکیده

قوانین و مقررات،  يهاكارايي يهمانند ارتقا يو نهاد ياسیس يهاعملكرد شاخص نهیهرگونه اصالحات در زم

نمودن ضمانت ،يكارآمد اقتصاد يهاتیشدن امنیت الزم جهت فعالبرقرار نمودن حاكمیت قانون، فراهم 

وسعه تولید و تجارت، ت نهیمو سیاسي، تسهیل مقررات در ز ياقتصاد يداريحقوق مالكیت، ايجاد ثبات و پا

ايجاد فضاي سالم، شفاف و رقابتي در اقتصاد و امثال آن،  ،يهاي اقتصادو زيرساخت ياقتصاد ينهادها

 يتلق ياسالم يدر نظام بانكدار يگذارهينمودن بستر مناسب جهت سرمافراهم نهیموثر در زم يتواند اقداماتمي

بدون  ياسیثبات س ،يي)حق اعتراض و پاسخگو يعوامل نهاد يهاشاخص ریتأث يمقاله به بررس نيشود. در ا

بر عقود  دیبا تأك يقانون و كنترل فساد( بر توسعه مال تیمقررات، حاكم تیفیدولت، ك يثربخشخشونت، ا

 يالگو يرخطیغ ياقتصادسنج کیبا استفاده از تكن 1399تا  1378 يهاسال يط رانيدر ا ياسالم يبانكدار

از آن است  يبرآوردها حاك جي( پرداخته شده است. نتاNARDLگسترده ) يهابا وقفه يبردار حیخودتوض

فساد  دارد و كنترل ياسالم يبر عقود بانكدار يمنف ریقانون تأث تیحاكم ،يعوامل نهاد يهاشاخص نیكه در ب

 ياسیس ثباتو  ييحق اعتراض و پاسخگو يرهایاست. در بلندمدت، متغ ریتأثيب ياسالم يبر عقود بانكدار

دولت  يهستند. اثربخش ریتأثيدر كوتاه مدت ب يولدارند  يمثبت ریتأث ياسالم يبدون خشونت بر عقود بانكدار

 تیفیك ت،ياست. درنها ریتأثيدر بلندمدت ب يدارد ول ياسالم يبر عقود بانكدار يمنف ریدر كوتاه مدت تأث

 است. ریتأثيدر كوتاه مدت ب يدارد ول يالماس يبر عقود بانكدار يمثبت ریمقررات در بلندمدت تأث

 

 ي.اسالم يبانكداري، توسعه مال ي،نهادعوامل : واژگان کلیدی
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