
:فصل اول

کلیات و مفاهیم اخالق در اسالم
بابک خوبیاری
950306322

استاد دکتر محمودیان – 66گروه 

:اهمیت و جایگاه اخالق در مدیریت -3

: ارزشهای اخالقی از منظر اسالم -7

:مفهوم اخالق-1

رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است •
مجموعه ای از بایدها و نبایدها که مبتنی بر فطریات و از بدیهیات عقلی  •

است

نحوه مدیریت و عملکرد نیروی انسانی          موفقیت یا شکست سازمان

ساده زیستی، سعه صدر، خوش بینی ، نظم ، امانتداری و خوش خلقی: اخالق فردی

: دامنه اخالق -4

:اهمیت و منزلت اخالق -5

هدف اسالم          تزکیه و تربیت انسان ها و پرورش اخالق حسنه

عقالیی بودن اصول اخالقی و ارزشی :نهج البالغه 

: موانع رشد اخالقی در مدیریت -8

فطری بودن احکام اخالق اسالمی          کارآمدی و اعتبار باال در همه عرصه ها

طغیانگر بودن نفس اماره ، امکانات مادی ، قدرت و اختیار مدیران          حظ 
بیشتر          اخالق اسالمی سپر نفس اماره

بکارگیری قدرت و توان سازمان برای کسب منافع مالی : تعریف فساد اداری 
فردی یا گروهی 

: شاخص و معیار اخالق -6
مهربانی ، عاطفی بودن ، محبت ، وجدان :اندیشمندان غیر اسالمی

اسراف ، تجمل گرایی ، عیب جویی ، حسادت ، رشوه خواری ، ترس ، عصبانیت ، 
دروغ گویی ، ریا ، بخل

: شاخصهای اخالق گرایی -10

انسان
روح انسانی            اخالق

جسم و رفتار          آداب

»عادت  «فضیلت یا رذیله اخالقی          حالت نفسانی           بدون تفکر و تامل صادر می شود

سیستم اخالقی، سیستمی از ارزشها ، بایدها و نبایدها که بر اساس آن خوبی بدی رفتاروعملکرد مشخص می شود

پیش نیاز دانش  :انسان و اخالق -2
مدیریت ، انسان شناسی است

هدف تکامل بعد روحی و الهی          بعد مادی ابزار است :انسان شناسی اسالمی 

تاکید بر بعد مادی و روانشناختی          آزادی بدون قید و بی بند و باری :انسان شناسی غربی 

اختیار زیاد و قدرت تصمیم گیری •
ابهام و عدم روشن بودن اهداف •

عوامل

نظام پاداش               بروز رفتار و افعال اخالقی

اثر بر رفتار انسان               در تمامی حوزه ها اخالق فردی در رفتار فردی و 
جمعی بروز می کند

پشتوانه اخالق               خداشناسی و ایمان :اندیشمندان اسالمی

انتقاد پذیری ، وفاداری ، مدارا ، مشورت: اخالق اجتماعی 

تقوا ، ایمان به خدا ، توکل: اخالق دینی

آثار و پیامدهای بی توجهی به اصول  -9
: اخالقی در سازمان

پیامدهای فردی

پیامدهای سازمانی

فردی ، روانی ، روحی ، جسمی

000اخراج ، استعفا ، ترک سازمان و 

ایمان و عمل صالح خصوصی

»اجتماعی«ایمان و عمل صالح عمومی 

»اخالق کاری«ایمان و عمل صالح کاری 
مادی •
اجتماعی •
معنوی •

شاخصها

عوامل موثر
عوامل فردی موثر •
عوامل اجتماعی موثر •
عوامل سازمانی •

الگوهای مفهومی رفتار اخالقی در  -10
: سازمان

مدل اخالق در بازاریابی بارتلر

مدل رفتار تصمیم گیری اخالقی و غیر اخالقی بومر ، گراتو ، گراوندر و توتل

مدل تعامل فرد موقعیت تروینو

مدل رفتار اخالقی استند ، ورل و استید

مدل تحریک رفتار اخالقی در سازمانها ، مک رونالد و نیجهوف

چار چوب اخالق پینترمورلند

عوامل موثر بر رفتار اخالقی  -11
: کارکنان در سازمان

عوامل سطح کالن

عوامل سطح میانی

عوامل سطح خرد

فاکتورهای محیط خارج سازمان که تحت 
کنترل نیستند

فاکتورهای سطح سازمان که اکثرا قابل 
کنترل هستند

از طریق تغییر  –فاکتورهای سطح فردی 
سطح میانی این عوامل متاثر میگردند

فرهنگ •
عوامل اقتصادی •
عوامل سیاسی •
عوامل فن آوری •
عوامل قانونی •
مذهب •

نظام پاداش •
اصول رفتاری •
خصوصیت شغلی •
منابع •
فرهنگ سازمانی •
اهداف سازمان •
رفتار مدیران •
جو سازمانی •
اختیار سمت •
الگو •

نگرش •
قصد •
قدرت نفس •
مرکز کنترل و نظارت •
وابستگی •
دموگرافی •
تاثیر والدین •
سطح توسعه اخالقی •
ارزشها •
باورها •

راهبردهای ترویج اخالق اسالمی در -12
: سازمان

شناسایی و تبیین اخالق فردی

طراحی استاندارد رفتار اداری

تدوین ضوابط ارتباطی

تدوین منشور اخالقی

تنظیم عهد نامه اخالقی

تدوین برنامه آموزشی

شناسایی و تبیین اخالق فردی

طراحی استاندارد رفتار اداری

تدوین ضوابط ارتباطی

تدوین منشور اخالقی

تنظیم عهد نامه اخالقی

منابع اخالقی کارگزاران و مدیران  -13
: از نظر اسالم

پایه و اساس فضائل اخالقی خداوند 
است

احادیث،روایات و قوه عقلی

قرآن

نهج البالغه

»ص«الگوی حکومتی پیامبر

»ع«الگوی حکومتی امام علی 

»ع«الگوی حکومتی پیامبران 

»ره«الگوی حکومتی امام خمینی



:فصل دوم

مبانی اخلای ممدیدی دد ادادر 
حکومی

 :ممدیدی اخلق مماد -1
انجام وظادف ممدیدتی دد بستی اصول 

اخلای

تامین نیازهای دوحی ، دوانی و اجتماعی کادکنان

ادجاد نییوی دوحی و انگیزش کادکنان

افزادش تصود مثبی و شهیت سازمان

تقودی مزدی داابتی

تعیدف ممدی دد اسلم -2

مسئول تحقق اهماف سازمانی دد بستی همادی و ادادر امود دنیوی و اخیوی

تعلیم خودش پیش از تعلیم ددگیان

تاددب پیش از آنکه به زبان باشم به دفتاد و عمل باشم

» ع «تعیدف ممدی از منظی امام علی -3

نیدبانی بیای پیشیفی دنیوی واخیوی زدیدستان ددجهی تحقق اهماف سازمانی

تسهیل کننمر امود مادی و معنوی کادکنان بیای ادتقاء آنان و سازمان

ادتقاء توانادی عملکید کادکنان

وظادف و مسئولیتهای ممدیدی  -4
اخلق مماد

حذف عوامل استیس زای شغلی و سازمانی

تسهیل مشادکی کادکنان دد تصمیم گییی

ممدیدی تعادضات سازمانی

تنظیم و طیاحی سیستم اثیبخش ادتباطات سازمانی

»وحمت  «ادجاد و تقودی هماهنگی و انسجام سازمانی 

تیودج فیهنگ ادثاد و از خودگذشتگی

احتیام به انسانیی انسان و ادزش اائل شمن بیای افیاد

اصول اخلق عملی کادگزادان -5

خوش اخلق و خوش دو

ادمان عملی و اعتقادی

معاد باودی

سودمنمی و نفع دسانی

تحمل باد مسئولیی و زحمی ددگیان

خممتگزادی و بیآوددن نیاز میدم          بیتیی اضای حاجی میدم از در طواف

اضاوت و نظادت ددونی: وجمان کادی 

امانی دادی

ادمان و تقوا

وضعیی مالی

انگیزش و دضادی شغلی

بمون نظادت بییونی        تعهم سازمانی

اوانین و مقیدات مناسب

ادزشهای اخلای

عوامل موثی بی وجمان

فیهنگ سازمانی

اثیات و فوادم حاکمیی اخلق و  -6
ممدیدی اخلق مماد

افزادش سود و ادزش افزودر

ادجاد مزدی های استیاتژدک

تصودی مثبی و شهیت سازمانی

منبعی بیای مزدی داابتی

کاهش نیاز به کنتیل مستقیم

افزادش مشیوعیی اامامات سازمان

49 و 48صفحه 

بهبود عملکید سازمانی

با محوددی نماز

منزل بیای کوچمعادتوحیم و نبوت

محبوبتیدن افیاد نزد خماونم      سودمنمتیدن افیاد

ادجاد اعتماد و اطمینان عمومی

بابک خوبیادی
950306322

استاد دکتی محموددان – 66گیور 



:فصل سوم

سبکهای مدیریت اخالق مدار مبتنی بر اسالم

سبک مدیریت عدالت نگر -1
رفتار انسان با احساس عدالت

حق و عدالت سنگین ولی گواراست

:عدالت و اخالق در حکومت

عدالت و اجرای آن نیاز فطری و خواسته اساسی انسان است

 سبک مدیریت مشارکتی -2
»تصمیم گیری مشارکتی  «

رویکرد عدالت نگری

 سبک مدیریت عاطفه مدار -3
»اخالق مدار  –انسان مدار  «

مبنای تدوین ، طراحی و اجرای سبکهای 
مدیریتی در حکومت اسالمی

آموزه های اخالقی -1
آموزه های اسالمی -2
آموزه های قرآنی -3

محبت آمیز •
مسالمت آمیز •
تعهد آور •

ایجاد کننده بستر مناسب توسعه عدالت و اجرای آن در جوامع انسانی

:ابعاد عدالت در حیات سازمان

افراد به توزیع منصفانه منابع و پاداش مایل هستندعدالت توزیعی

تاکید بر فرایندها و روشهای عادالنه توزیععدالت رویه ای

رعایت ادب،صداقت و احترام بین فرستنده و گیرنده عدالتعدالت مراوده ای

:اثرات

افزایش تعهد کارکنان

ابداع و نوآوری

ارتقاء عملکرد سازمان

عام ترین ارزشها در زمینه اخالق اجتماعی مفهوم عدل می باشد

:به کارکردهای عدالت  »ع«نگرش امام علی 

:پسندیده ترین کارها کاری است که 

در حق ، میانه ترین •
در عدل ، فراگیرترین •
در جلب رضایت مردم ، گسترده ترین •

دادگری مایه پایداری مردم

بهترین خط مشی عدالت است

با دادگری برکات دوچندان می شود

ثبات و دوام دولت در گرو عدالت

عدالت نظام بخش حکومت

پیشوای عادل بهتر از باران فراوان

سبک مدیریت معنوی -4

:به محمدبن ابی بکر فرماندار مصر

با مردم فروتن

گشاده رو

در نگاه کردن به مردم 
تساوی

:به مالک اشتر 

مدارا کردن

درشتی کردن و قاطعیت

گشاده رو

: »ع«فرمایشات امام علی 

فروتن

در نگاه و سالم کردن یکسان

سهیم بودن زیردستان با مافوق در امر تصمیم سازی

:مهمترین پیامدها

رضایت شغلی

وفاداری و تعهد

افزایش کارایی

ارتباطات موثر

افزایش انگیزش

احترام

عدالت سازمانی

000

بر محوریت های ذیل استوار می باشد

ارزشهای انسانی

مبانی اخالقی مکتب اسالم

سیره پیشوایان دینی

سه اصل که رهبری از نظر حضرت 
بر آن استوار است »ص«محمد

رحمت

»محبت«احسان 

عدالت

سلسله مراتب آغاز کار توسط حضرت 
»ص«محمد

راهنمایی و موعظه به انجام کار خوب

اجتناب از کار بد

هشدار

جهت انگیزش کارکنان رهبران عاطفه مدار باید :اصول پنج گانه مدیریت عاطفه مدار 
خود به اخالقیات متعهد و اصول اخالقی اسالمی 

پایبند باشند احترام به دیگران

خدمتگذار

عادل

صادق

اجتماعی

پایه و اساس آن نوع دوستی است

:دلیل تبعیض باید 

پیامد آن اعتماد است

همراهی با گروه جهت دستیابی به هدف مشترک

شفاف •
معقول •
مبتنی بر ارزشهای  •

اخالقی اسالمی

:اخالق مدیران در اسالم

مدیر باید اخالقی مبتنی بر معیارهای اخالقی اسالم داشته باشد

»برترین از نظر قرآن «پیامبرمهمترین الگوهای فردی

»ع«حضرت علی 

با روح توکل به خدامدیر با اخالق

با اعتقاد بر قدرت الهی

در بحرانها نمی بازد

متانت و آرامش دارد

تصمیمات عاقالنه میگیرد

روحیه زیردستان را تقویت 
می کند

تحت تاثیر تملق گویی قرار 
نمی گیرد

با رفتار فروتنانه عالقه 
کارمندان را جلب می کند

بازده کار افزایش می یابد

اخالق اسالمیمهمترین ویژگی مدیر

علم معاشرت با خلقعلم اخالق

:سطوح بررسی اخالق مدیر

فردی

اجتماعی

اخالق دینی

امانت داری •
حسن خلق •
فروبردن خشم •
عشق به کار •
صبر •
کنترل نفس •
• 000

پرهیز از استبداد •
ساده زیستی •
عدم رفاه طلبی •
مبارزه با فرهنگ تملق •
مدارا و قاطعیت •
مشورت •
• 000

ایثار •
تقوا •
ایمان به خدا •
اخالص •
• 000

مدیریت بر مبنای ارزش یکی از الزامات بقا و ماندگاری بنگاههای اقتصادی است

:عواطف اجتماعی در قرآن

شکل گیری جامعه براساس حق

برقراری ارتباط براساس احکام دینی
شکل گیری عاطفه بین اعضای جامعه

درک اینکه همه جهت تحقق یک هدف 
در تالشند افزایش عواطف و محبت

تقویت همبستگی اجتماعی

یکی از بزرگترین نعمتهای 
خداوند

اصل احسان جهت جبران کمبودهای افراد ناتوان و نقص عضو در کنار اصل عدل مطرح می شود

رفتارهای اختیاری فرد در برابر دیگران بصورت فردی یا گروهی :اخالق اجتماعی 

: »ع«عوامل چشم روشنی زمامدار از نظر حضرت علی 
برقراری عدالت •
ابراز عالقه به زیردستان •

:محوریت مدیریت معنوی

ارزشهای الهی

مبانی اعتقادی مکتب اسالم

سیره پیشوایان دینی

:رهبر معنوی شامل 

ارزشها

عقاید

رفتارها

ایجاد انگیزه در دیگران

باعث

باعث

باعث

غایت اخالق غایت ایمان

رهبری معنوی

غایت رویکردهای رهبری 
مبتنی برارزشها

:مزایای ایجاد معنویت در کار

تغییر ماهیت کار

نیرومند سازی افراد در کار

برقراری ارتباط با خداوند در همه جوانب زندگی

بهبود بهره وری

ایجاد شادی و رضایت باطن

مقدمه آخرت

وسیله تحقق مصالح معنوی

وسیله تکمیل انسانیت

زندگی مادی

منافع مادی

دارایی مادی

:سرچشمه معنویت اسالمی

قرآن

»ص«فرموده های حضرت محمد 

»س«فرموده های ائمه اطهار

:جنبه های مدیریت معنویت

سازمانی

شخصیتی

اعتقادی

عالقه به کار و مدیریت •
دانش و تخصص •
آگاهی محیطی و احساس مسئولیت •
تالش برای منافع مشترک •

نشانه 

ها

اعتقاد به دین و ارزشهای الهی •
تالش در جهت رشد ، دوام و  •

ماندگاری معنویت در محیط کار

سازگاری •
احترام به دیگران •
صبور و متین •
اعتدال گرا •

نشانه ها

نشانه ها

بابک خوبیاری
950306322

استاد دکتر محمودیان – 66گروه 



:فصل چهارم

الگوی مدیریت اخالق مدار در حکومت اسالمی

الگوی جامع رهبری در اسالم  رررففت 
:شده از 

»ص«سیره پیامبر 

»ع«سیره ائمت اطهار 

سبک رهبری قاطع

جهت اداره مسائل  ا اهمیت زیاد

الگوی اخالق حکومفی حضرت
: »ع«ا راهیم  

دارای دو جنبت مففاوت 
:در رهبری  ودند 

آفات اخالقی کاررزاران از نگاه
: »ع«امام علی  

:الگوهای اخالقی در حکومت اسالمی

»ص«الگوی اخالق حکومفی پیامبر  •
»ع«الگوی اخالق حکومفی امام علی  •
»ع«الگوی اخالق حکومفی حضرت ا راهیم  •
»ع«الگوی اخالق حکومفی حضرت موسی  •
»ع«الگوی اخالق حکومفی حضرت سلیمان  •
»ره«الگوی اخالق حکومفی امام خمینی  •

اصول اعفقادی •
اصول انسانی •
حقوق خصوصی مردم •
حقوق عمومی مردم •

تولید و فعالیت

سود

خداوند سازنده ماهر را دوست دارد •
جهت در راسفای تامین حوایج نوعی عبادت است •
افضل اجزاء عبادت طلب روزی حالل است •
دنبال روزی حالل  ودن مجاهدت در راه خداست •
»ص« وسیدن دست پینت  سفت کاررر توسط پیامبر  •

سوره ممفحنت آورده شده کت ای مومنان ا راهیم  رای شما الگوی نیکوست4درآیت 

 زررفرین خیانت ، خیانت  ت مردم •
دوری از خیانفکاران •
عیب جویی •
شفاب در کار و لجاجت در راه نادرست •
اسففاده شخصی از اموال عمومی •
تکبر •
خودپسندی •
حرص •
دنیا طلبی و مقام خواهی •
سفم •
در مشورت افراد  خیل و ترسو را راه مده •
ررففن هدیت •

سبک رهبری منعطف

جهت اداره مسائل شخصی رهبری

مانند

نکات اخالقی در فعالیفهای سازمانی از 
:دیدراه اسالم 

تبلیغات

رقبا

فروشندری

قناعت  ت سود کم و تقسیم میان همت مشفریان •

تبلیغات مضر و زیان  خش ممنوع می  اشد •

عدم دخالت در معاملت  رادر دینی •

در موقع معاملت سورند نخورید •

چهار اصل در الگوی رهبری
: »ع«امام علی  

انسان معفقد

انسان اجفماعی

انسان اخالقی

انسان منطقی

فلسفت تشکیل حکومت اسالمی از 
: »ع«دیدراه امام علی 

انجام اصالحات

تامین امنیت مردم

اجرای احکام الهی

وظایف حاکمان و کاررزاران اسالمی از 
: »ع«دیدراه امام علی 

جمع آوری مالیات

تامین امنیت و جهاد  ا دشمنان

عمران و آ ادانی شهرها

انجام اصالحات در جامعت

رسفرش عدالت و رففار عادالنت

مردم داری و توجت  ت مردم و 
نیازها و خواسفت های معقول آنها

تامین  خشی از  ودجت از طریق  •
جمع آوری مالیات

تخفیف مالیات در زمان وقوع  •
 الیای طبیعی              مردم 

قدرتمند شده ، رسفرش 
عدالت و اعفماد در  ین مردم ، 
خشنودی حکمران ، پشفیبانی 
مردم از حکمران در مواقع لزوم

:آثار و نقش مالیات

اصالا امور و تامین نیازهای  –الف 
عمومی مردم

 قای حکومت -ب
تقویت نیروهای نظامی و  –ج 

دفاعی

نکات اخالقی کاررزاران از نگاه
: »ع«امام علی  

ررایش  ت امور معنوی و عقیدتی •
در هنگام نعمت نت زیاد شاد و نت  ت هنگام دشواری زیاد ناراحت •
تقوا اساس کار و کلید اصالا •
رشادری سینت و سعت صدر •
تحمل پذیرش سخنان دیگران •
توجت  ت رضایت مردم و منافع آنها •
عیب پوش دیگران •
داشفن مهر و عطوفت •
عدم سوء اسففاده از امکانات •
پذیرش سخن تلخ حق •
عدم امفیاز خواهی •
داشفن روحیت انفقاد پذیری •
عدل در حکومت و رذشت هنگام قدرت •
عدم تندخویی •
عدم عیب جویی •
 یشفرین فایده  ت مردم رساندن •
صبر و شکیبایی •
خیر خواهی •
» 83 و 82 صفحت « 000 •

نکات اخالقی عامت از دیدراه
: »ع«امام علی  

 زررفرین تفریح کار •
 زررفرین  ال نامیدی •
 زررفرین شجاعت صبر •
 زررفرین اففخار ایمان •
 زررفرین اسرار مرگ •
 زررفرین اسفاد تجر ت •
 زررفرین سود فرزند نیک •
 زررفرین هدیت عفو و  خشش •
 زررفرین سرمایت اعفماد  ت نفس •
 زررفرین رناه ترس •

الگوی رهبر اخالقی از دیدراه حضرت 
: »ره«امام خمینی 

هدف حکومت در جمهوری اسالمی رساندن انسان  ت سعادت و کمال هم در این 
دنیا و هم در آخرت

: »ره«ویژریهای اخالق کاررزاران در حکومت اسالمی در اندیشت های امام خمینی 

تزکیت ، ایمان و تقوا -1

ساده زیسفی -2

تواضع درمقا ل مردم وخوش رففاری-3

تعهد  ت اعفقادات اسالمی -4

رعایت عدالت و امانت -5

قانون مندی و قانون پذیری -6

توجت  ت  یت المال -7

وظیفت مداری -8

توجت  ت انفقادها و انفقادپذیری -9

اعفراف  ت اشفباه و اصالا-10

پرهیزازقدرت طلبی وحب مال-11

مدیریت اخفالف-12

پرهیز از کم کاری-13

:حذف 

خودخواهی -
خود ینی -
ریاست طلبی -
دنیا طلبی -

ررایش  ت خدا

عدم تزکیت و تقوای سردمداران  اعث 
تباهی و فساد می شود

مملکت اصالا نمی شود

 اعث عدم  روز اخفالف می شود

عمل در محدوده وظایف و  •
مبفنی  ر قانون اساسی

عدم دخالت در کار یکدیگر  •
 لکت امر  ت معروف و نهی از 

منکر

همت نقص داریم
انفقاد الزم •
نقد پذیری  •

الزم

قدرت طلبی ریشت در فطرت انسان داشفت و 
حب نفس منشاء همت ررففاریهاست

ایجاد وحدت و حفظ سازراری
منشاء اخفالف ، هوای نفس و طغیان آن می  اشد

 ا ک خو یاری
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 ا عدم آن  –شرط ایسفادری در مقا ل  اطل 
ارزشهای انسانی و اسالمی حفظ نمی شود

مقاومت در  را ر مشکالتهمت فقرا

:ویژری انفقاد سازنده 

جنبت عقلی -1
جنبت موعظت ای -2
غیر انفقام جویی -3
مبفنی  ر مصلحت -4

اقرار  ت اشفباه 
کمال انسانی 

است

کم کاری نامشروع است •
انجام کار  ت اندازه ی اجر ررففت شده •



:فصل پنجم

رویکرد اسالمی مدیریت در کسب و کار

:ضرورت و اهمیت مدیریت اسالمی 

نقشه راه مدیریت رحمانی کالم نورانی خداست

مدیریت رحمانی بهترین الگوی مدیریت است

تفسیر مدیریتی قرآن

:تعاریف مدیریت اسالمی 

:ویژگیهای سبک های مدیریت اثربخش 

:مدیریت اسالمی 

جامعه نیازمند مدیر است •
مدیری موفق است که بالترین بهره برداری  0سبک مدیریت مهم است •

را از توانایی افراد تحت امر ببرد
سبک اثربخش ، باعث ایجاد هماهنگی و همدلی می شود •
سبکها و رویکردهای مدیریت اسالمی برگرفته از حکومت پیامبر و امام  •

می باشد »ع«علی 

دانستن روش مدیریت خدا ، 
پیامبران ، صالحان و فرشتگان از 

آیات قرآن است

»ع«نشان های مدیر از نظر امام رضا 

آن بخش از مدیریت که مستند به وحی الهی و منابع اسالمی ، ارزشهای متعالی و 
کرامت انسانی است را گویند

فرهنگ سازی •
توانایی هدایت •
نظارت •
تشویق •
تسهیل در امور •
رهبری تغییر •
انسجام و هماهنگی •
برنامه ریزی •

:سبک اسالمی مدیریت 

نشان از پیغمبر

نشان از خدا

مقایسه ویژگیهای سبک های مدیریت اسالمی مبتنی بر توحید در 
ربوبیت و مدیریت می باشد

نشان از امام

سبک مدیریت اسالمی اثربخش از 
:دیدگاه نهج البالغه 

انسان جهت پرواز نیازمند دو بال است
بال معرفت

بال ایمان

مهارتهای لزم جهت اثربخشی سبک 
:مدیر 

مدیریت خدا در آینه قرآن دو ساحت تکوین و تشریع را پوشش می دهد

خوش خلقی و حلم

رازداری

صبوری •
شکوری •
رضایت خاطر •

هنر و علم بکارگیری صحیح افراد و امکانات در جهت اهداف سازمانی به نحوی که 
بااحکام شرعی مغایرت نداشته باشد

اداره امور و بهره برداری صحیح از نعمتهای الهی براساس اعتقاد به جهان بینی 
توحیدی

شیوه بکارگیری منابع انسانی و امکانات مادی ، برگرفته از آموزه های اسالمی برای 
نیل به اهداف موثر از نظام ارزشی اسالم

بعد فکری و عقلی

بعد قلب و شهود

ویژگیهای عوامل اصلی اثربخشی سبک 
:مدیریت اسالمی 

ایمان و اعتقاد به اصول اخالقی و  •
ارزشهای معنوی

عالقه و انگیزش به کار •
تواضع •
عدالت جو •
مشارکت جو •
مبتکر •
متعهد •
تخصص و تجربه •
صداقت •
حسن سابقه •
عدالت •
احترام به دیگران •
تواضع •

صداقت و درستکاری •
شجاعت •
تعهد •
عالقه •
اراده •
وجدان کاری •
شفقت •
حساسیت •

مهارتهای ابتکاری حل مساله

مهارتهای ارتباطی

مهارت مدیریت در تعارض

مهارت مذاکره و گفت و شنود

توسعه و خودآگاهی

مطالعه تطبیقی مدیریت اسالمی و 
»غربی  «مدیریت رایج 

:بر مبنای مالک های اخالقی 

»غربی  «مدیریت رایجمدیریت اسالمیمالک اخالقی

حکومت و فرماندهیامانت و مسئولیت الهیماهیت

حق وپستتکلیفوظیفه

مقام ومسئولیتخدمت و هدایترویکرد

حس،تجربه و آزمایشوحیجهانبینی

مادیمعنویارزشها

رضایت مدیررضایت الهیاساس ارزشها

کارایی اثربخشی وتوسعهرفتار تقرب به خدامعیار ارزشها

اقتضاییمطلق و ثابتاصول اخالقی

علل بروز بحران در نظام سیاسی و 
:حکومتی اسالمی

معنویتابزار رسیدن انسان به سعادت

ایمان

نهج البالغهبرترین کتاب با مباحث ارزشمنداسالمکاملترین مکتب الهی

رهبرانسان کاملعطیه الهیمحبت و مودت الهی

:عوامل ایجاد کننده مشکالت و بحرانها در نظام سیاسی و حکومتی 

»تعارض با احکام شرع «بی توجهی قدرت سیاسی به احکام الهی 

بی توجهی قدرت سیاسی به اصول اخالقی

بی اعتمادی مردم و سلب رضایت آنها

غرور و خودکامگی حکمرانان

ظلم و بی عدالتی

فقر و نابرابری

فشارهای مالیاتی و اقتصادی

تکیه بر اجبار محض

بی توجهی سخن نیک

دلیل

تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت 
:اسالمی

ایجاد تغییر در ماهیت کار تحقیقات شیخی نژاد و احمدی

ارتقاء عملکرد سازمان

افزایش خالقیت کارکنان

افزایش رضایت کارکنان

افزایش عملکرد تیم و تعهد سازمانی

مهمترین دستاورد دولت اسالمی پیامبر

تشکیل حکومت اسالمی و حفظ آن از اهم واجبات 
الهی

مقدم ترین 
فریضه دینی

دلیل عدم جدایی دین از سیاست

بابک خوبیاری
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شیوه مدیریت بستگی به ارزشها و فرهنگ حاکم بر آن جامعه دارد

نگاه جامع به تمام ابعاد وجودی انسان و توجه به نیازهای او

رسیدن به موفقیت تعیین ارزشهای سازمان
منحصر بفرد و متعالی

مادیمعنویانگیزه

بازدهی و کاراییاعتبارارزش انسانی

منافع سازمانی انسانیارزشهای اسالمی مکتبهدف گذاری

وسیله
سازمان ، وسیله

انسان ، هدف
انسان ، وسیله
سازمان ، هدف

سلطه و استحکام مدیرامتحان و آزمایش الهیامتیاز و فرصت

صراحت در بیان صراحت در بیان واقعیتهاارزش
مصلحتگرایانه

تابع امیال نفسانیرهایی از هوای نفسآزادی

فرد مقدم بر جامعهجامعه مقدم بر فردمنافع

اقتصادی و سیاسیاسالمیالگوهای مدیریت

مبتنی برقدرت،بعدسازمانیالهی مکتبی،بعدفردیاختیار و مسئولیت

برمبنای فلسفه اخالا و روابط انسانی
ثابت

برمبنای رفتار اخالقی و 
اقتضایی

ارتباطات اقتصادی و ارتباط با خداارزشهای مدیریت
سیاسی

مالک صحت عمل
اطاعت از خدا و جلب 

رضایت او از طریق جلب 
رضایت خلق

اطاعت و جلب رضایت از 
مافوا و مقررات سازمان 

رسیدن به توفیق با عطیه الهی لیاقت رهبری جامعه اسالمیخود انسان کاملرهبر باید
ودیعه شده درنهاد انسان

تعاریف مدیریت اسالمیتحقیقات تولیی

چیستی مدیریت اسالمی

ارائه الگوی جامع برای شناخت مدیریت اسالمی

تغییر در ماهیت سازمان

محیط کوچک اقتصادی و 
اجتماعی محض

تغییر به مکانی برای بالندگی 
معنوی

ایجاد فرصت جهت پرورش 
معنوی کارکنان

تحقیقات تولیی و حمیدزاده

تشکیل دستگاههای متعدد 
حکومتی توسط پیامبر

نشان دهنده اینکه اسالم عالوه 
بر حکومت ، سازمان هم دارد 

معیارها و ارزشهای برگرفته از آن 
قابل اقتباس در هر عصرمی باشد



:فصل ششم

طراحی سیستم ارتباطات و اطالعات مدیریت
مبتنی بر اصول اخالقی از نظر اسالم

وجود عناصر اخالقی در 
نهادینه کردن آنسیستم ارتباطی

:فوائید اخالقی سیستم ارتباطات -2

:عناصر اخالقی سیستم ارتباطات -1

مدیریت

تقویت ارتباطات بین فردی و درون گروهی •
ارتقاء جو صمیمی کار •
»تقویت اعتماد و اطمینان «اعتماد سازی فضای کار  •
»اتحاد«هماهنگی و انسجام سازمانی  •

 طراحی سیستم اطالعات مدیریت -3
:مبتنی بر اخالق 

روابط انسانی

روابط اجتماعی

روابط اقتصادی

سیستم اطالعات مدیریتمنبع اصلی ارائه اطالعات

اطالعات تولیداطالعات منابع انسانیاطالعات مالی

انواع اطالعات در سیستم اطالعات  -4
:مدیریت

»حسابرسی«اطالعات کنترلی  -1-4

:اهمیت اخالقی اطالعات -5

بابک خوبیاری
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عاید شدن فواید بیشمار رعایت آن در روابط افراد و گروها
جهت جوامع و سازمان

امانتداری -1-1

خوارشمردن امانت الهی:می فرمایند  »ع«امام علی 

خیانت در امانت الهی

عدم پاک ساختن خود و دین

گشودن درهای 
خواری در دنیا

خوار و رسوا شدن 
در قیامت

خیانت به ملتبزرگترین خیانت

دغلبازی با امامانرسواترین دغلکاری

رساندن امانت به اهل آن:خداوند در قرآن امر می فرمایند 

عدم خیانت در امانت

وفای به عهد -1-2

روابط سیاسی

پای بندی به عهد و پیمان

0در خصوص وفای به عهد پرسش می شود:خداوند در قرآن امر می فرمایند 

بنیاد دینداری
امانت داری

پای بندی به عهد و پیمان
:می فرمایند  »ع«امام علی 

اساس

:به مالک اشتر امر می فرمایند  »ع«امام علی رازداری -1-3

دوری از مردم عیب جو •
پوشاندن عیوب مردم توسط والی •
عدم پیدا و آشکار نمودن عیوب مردم               باید عیوب مردم را اصالح کنی •
عیوب پنهان را خدا حکم می دهد •
عیوب مردم را پنهان کن تا خدا عیوب تو را آشکار نکند •
عدم تصدیق سخن چینی              در لباس اندرز دهنده ظاهر می شود اما  •

0خیانتکار است

سایر اطالعات اطالعات عملکرد

از افراد و واحدهای زیر مجموعه تهیه

مدیران  |استفاده کنندگان  

ابزار سازمانی در جهت تولید سیستم اطالعات مدیریت
اطالعات مورد نیاز مدیران

کمک به اتخاذ تصمیم بهتر و نظارت 
موثرتر مدیران

استفاده در انجام وظایف مربوط به 
خود و دیگران

اداره موفق مجموعه

صحت -1ویژگی در طراحی و اجرا

دقت -2

امانتداری -3

رازداری -4

پیش نیاز عملکرد و تصمیم گیری

سیستم اطالعات مدیریت

متاثر نمودن عملکرد کل واحدها 
و بخشهای سازمان

اطالعات تصادفی -2-4

ارزیابی «اطالعات بازخوردی  -3-4
»عملکرد

اطالعات استخراجی از عملیات بازرسی و حسابرسی

نشانگر عملکرد سیستم و نهادهای اجتماعی براساس ضوابط و قانون

اطالعات استخراجی از اتفاق برنامه ریزی نشده

اطالعات استخراجی از حضور غیرمترقبه مدیران

تولید آن همیشگی نبوده و تابع شرایط خاص

بخشی از خروجیهای قبلی سیستم در نتیجه عملیات بازرسی و 
ارزیابی عملکرد

اساس همه ارزشها

ریشه همه انحرافات
:می فرمایند  »ص«پیامبر 

دانش

نادانی و ناآگاهی

اعتقادات

اخالق

اعمال

بر مبنای علمی باید باشد

:مستند سازی تجربیات -6

هدف -1-6

لزمه اداره موفق  -2-6
سازمان توسط مدیران

آگاهی از تجربیات گذشته

کسب اطالعات از عملکرد گذشته

عبرت از سرگذشت و سرنوشت گذشتگان

وضع فعلی

وضع گذشته

وجود اطالعات سازمان و کارکنان

عبرت گیری

عبرت گرفتن دانشمند شدنفهمیدنبینا شدن:می فرمایند  »ع«امام علی 



:فصل هفتم

تصمیم گیری اخالقی در کسب و کار بر مبنای
آموزه های اسالم

تحت تاثیر ارزشهای اخالقیرفتار و تصمیم مدیران  تصمیم گیری اخالقی بر مبنای -1
:آموزه های اسالم

ناآگاه •
دشمن •
دوست نادان •
کم تجربه •
بخیل ، حریص و دروغگو •
ترسو •

بابک خوبیاری
950306322

استاد دکتر محمودیان – 66گروه 

اتخاذ تصمیم کامل و اخالق اسالمی
صحیح

شایسته ترین و خبره  «آگاه ، دانا به امور و با تجربه  •
»ترین افراد نسبت به حوزه تصمیم 

خدا ترس و با تقوا •
خیرخواه و دلسوز •
دوراندیش •
عاقل و خردمند •
صادق و راستگو •
رازدار •

به مالک اشتر  »ع«حضرت علی 
:سفارش می کنند 

داشتن تبادل نظر و گفت و گوی فراوان با

مذاکره با

دانشمندان و اندیشمندان

حکیمان

عقل

تجربیات

دیدگاههای گوناگون

تحلیلمسائل پختهترکیب

تاثیر مثبت در سازمان

پرهیز از آفات تصمیم گیریتوجه به مصادیق اخالقی

تصمیم گیری اخالقی 
:مبتنی بر 

عقالنیت

وحیانیت

اتخاذ تصمیم گیریمهمترین نقش اخالق

اندیشیدن به عاقبت : می فرمایند »ص«پیامبر 
تصمیم

رشد

گمراهی

انجام بده

انجام نده

معیارهای اخالقی در فرایند  -2
:تصمیم گیری از نظر اسالم

تسهیل مشارکت و پیشنهادات همگانی •
مشارکت شایسته ترین نیروها •
تحلیل و استفاده از نظرات تخصصی •
تفویض اختیار علمی بر اساس توانایی •
تقویت جو گروهی تصمیم •
تصمیم براساس اطالعات و دانش •
عبرت از حوادث گذشته •

اهمیت مشورت و مشارکت در  -3
:تصمیم گیری از منظر اسالم

اصل مشورت کردنسوره شوری تاکید کننده

مشارکت همگانی در اسالم

از جمله عوامل موفقیت در 
:تصمیم گیری کارگزار و مدیر 

مشورت در امور با افرادی که 
دارای ویژگی خاص باشند

اندیشه •
اطالعات و دانش •
پیشنهادات •
راهکارها •
هوش و عقل •
تجربه دیگران •

استفاده از

تحلیل موضوع

عقل، اطالعات، دانایی و تجربه متخصصین :شریک

اتخاذ تصمیم بهینه و کاهش 
مشکالت

شرایط مشاورات از نظر حضرت  -4
:»ع«علی 

افراد خاصی که از مشورت با آنها -5
باید دوری  »ع«از نظر حضرت علی 
:کرد

نکات اخالقی در مشورت و  -6
: مشاوره

قاطعپس از اخذ تصمیم

توکل بر خدا

:می فرمایند  »ع«حضرت علی 

اگر مشاور

عدم مشورت با افراد ترسو

خیرخواه باشد

روحیه را سست می کنند

غش و خیانت کند

تدبیرش نیکو

تدبیرش نابود

فواید مشورت و مشاوره از  -7
: دیدگاه اسالم

تصمیم گیری

کاهش خطا •
دوری از خودرایی •
اتخاذ تصمیم منطقی و بهینه •
افزایش تعادل بین کارکنان •
بهره گیری از توانمندی دیگران •
افزایش همدلی و صمیمیت •
تقویت نظام پیشنهادات •
تقویت روحیه اعتماد و خودباوری در زیردستان •
افزایش نشاط و آرامش درونی •

هدف نظام مشارکت کارکنان از  -8
: دیدگاه اسالم

سرعت حل مشکالت جوامع

»ارزش قائل شدن برای زیردستان «کرامت بخشیدن به انسانها 

توسعه فکر و اندیشه انسان ها

اخالق کارگزاران در مدیریت  -9
: بحران

آمادگی تیم:اثربخشی مدیریت بحران در گرو

رعایت اصول علمی

رعایت نکات اخالقی

استفاده از عوامل داخلی و خارجی

مدیریت تخصصی ، با تجربه ، برنامه ریزی •
مشاور تخصصی از مشاوران و نخبگان •

مانند

ویژگیهای اخالقی کارگزاران و -10
مدیران در اداره بحران از منظر 

: اسالم

شناسایی نقاط بحران خیز سازمان •
پیش بینی بحران •
انجام اقدامات پیشگیرانه •
ارزیابی دامنه بحران •
تشکیل تیم بحران •
تاکید بر روابط با محیط •
مشارکت سازمان •
هدایت و راهنمایی •
مشارکت مستقیم مدیریت عالی در تیم مدیریت بحران •
آماده سازی تیم •
انسجام و هماهنگی •
سرعت عمل و دقت در اجرا •
صبر و تحمل •
تجربه و اطالعات •

نکات اخالقی در اداره بحران  -11
برگرفته از داستان حضرت یوسف 

: در قرآن »ع«

پیش بینی و برآورد دامنه و عوامل بحران

شناخت کامل و تشریح وضعیت بحران

توجه به مشاور تخصصی 

برنامه ریزی عالمانه و تخصصی در اجرا

اجرای قوی مبتنی بر برنامه تدوین شده

هماهنگی و انسجام تمامی واحدها

نظارت و کنترل قوی بر منابع و اجرای برنامه

مدیریت تخصصی و توانمند برای اداره و اجرا

ویژگی شاخص و معیارهای 
تصمیم گیری باارزش و دارای 

:باراخالقی

توجه به عاقبت کار •
توجه به منافع مادی و معنوی •
توجه به رضایت و خشنودی خدا •



:فصل هشتم

سیستم نظارت و کنترل اخالقی
در حکومت اسالمی

عملیات برنامه ریزی شدهعملیات انجام شده سیستم نظارت و کنترل اخالقی  -1
:در سازمان مبتنی بر نگرش اسالم

بابک خوبیاری
950306322

استاد دکتر محمودیان – 66گروه 

مقایسه و ارزیابی

شناسایی انحرافات اصالحات الزم جهت تحقق هدفها و ماموریتهای سازمان

یکی از وظایف اساسی مدیریتنظارت و کنترل

بدون آن تحقق اهداف و موفقیت امکان پذیر نیست

ارزیابی منظم نتایج و عملکرد در قالب استاندارد تعریفی:کنترل 

تحت تاثیر

اصول مدیریت

نگرش حاکم

ارزشهای رایج در سازمان

ضرورت سیستم نظارت و کنترل  -2
:اخالقی در سازمان

اصول اخالقی در  راحی و  -3
اجرای سیستم نظارت و کنترل 

: سازمانی از نظر اسالم

ویژگیهای اخالقی معیارهای  -4
: نظارتی و کنترل سازمان

راهبردهای نظارت و کنترل  -5
: مبتنی براخالق

نظارت برکار زیردستان

جهت سالمت دولت و کارگزاران ضروری است

چشم حکومت است

راهبردهای نظارت و کنترل  -6
: بیرونی

بر امور جاری و توصیه این عمل به کارگزاران »ع«مانند نظارت مستقیم علی نظارت شخص مدیریت -1

در حکومت داری »ع«مانند نظارت مستقیم حضرت سلیمان 

:نکات اخالقی در اجرا و کنترل داستان هدهد 

بیشترین تاثیر در محتوای فرایند کنترل و 
:نظارت از  ریق 

نگرش خاص به مبادی و اصول مدیریت و سازمان

ارزشهای اصیل خود

دین اسالم

مبتنی بر فطرت انسان

تشکیل جامعه 
:اسالمی

براساس اصول و ارزشهای اسالمی

در جهت تحقق اهداف اسالمی

باید مکانیزم کنترلی 
:داشته باشد که 

با ارزشها و اهداف ، 
هماهنگ

درچارچوب اعتقادی و 
ارزشی ،  راحی

شرط اینکه سیستم نظارت و کنترل 
:اخالقی مبتنی بر اسالم باشد 

برمبنای اصول اعتقادی

بر مبنای ارزشهای اخالقی اسالم
اجرا شود راحی شده

الزمه مدیریت اخالق گرا
رعایت اصل شایسته ساالری

نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد و رفتار کارگزاران

 راحی و اجرای سیستم جامع کنترل و نظارت بطور اثربخش :سالمت رفتاری و عملکرد نظام در گرو

انواع مراقبت 
»خود کنترلی  «از درون فرد 

»سیستم کنترل و نظارت سازمان  «از بیرون 

یکی از مهمترین مسائل مدیریت اسالمی 
»ع«و امام علی  »ص«مطابق سیره پیامبر 

گماردن افراد سالم و شایسته بر سر کار

رسیدگی به مسئولیتها و حسابرسی

باعث انجام مسئولیت و عدم کوتاهی در امانتداری

مواخذه و مجازات در صورت لزوم
مدیریت کارآمد

تدوین خط مشی نظارت و کنترل •
تبیین و تدوین شاخصها و معیارهای شفاف •
تعیین پارامترهای اصلی و فرعی ارزیابی و وزن دهی به آنها •
دارای مهارت ، تجربه ، دانش ،  «استفاده از بازرسین توانمند و صادق  •

»ا العات کاری باال 
استفاده از بهترین روش نظارتی •
دقت در نظارت و کنترل •
»در راستای استناد به آن  «نظارت همه جانبه ، دقیق و کامل •
ترویج و تقویت سیستم خودکنترلی •
تاکید و توجه خاص به سیستم کنترل پیشگیرانه •

شرط الزم اجرای موفق سیستم 
نظارتی و کنترلی در سازمان

تبیین و تدوین شاخصها و 
معیارهای نظارتی

همسو با معیارهای اخالقی •
همسو با معیارهای ارزشی اسالمی •
معقول و منطقی •
واقعی •
مرتبط با ماهیت و محتوای کار •
مقبولیت عمومی •

یکی از وظایف عمده و اصلی حاکم و مدیر

در صورت صحیح و مطمئن بودن

نقاط ضعف و قوت شناسایی نظارت به اشکال مختلف

اشراف ا العاتی کامل مدیر

سیستم مدیریت موفقیت

:به تناسب کار و اهمیت آن بصورت انفرادی و یا گروهی انجام و شامل 

: »آشکار  «نظارت مستقیم 

»مخفی  «نظارت غیر مستقیم 

بازدید حضوری

نظارت دقیق

ارزیابی دالیل تخلف

برخورد قا ع

منابع گزارش امین و مطمئن

: »بازرسی«تاسیس واحد کنترل و نظارت  -2

واحد بازرسی ،  راحیجهت تکامل فرایند نظرات

ماموران حفاظتی و بازرسی ، تعیین

دقت بر رفتارهای فردی و سازمانی افراد •وظایف واحد
اقدام در صورت مغایرت با معیارها •
جلوگیری از انحراف •
اقدام به اصالح سازمان •

ویژگیهای اخالقی بازرسین و مسئولین نظارتی

عدالت محور

امین و امانتدار

»مهارت و دانش  «توانمند 

رازدار و حفظ اسرار

بکارگیری نیروهای ا العاتی و بازرسان مخفی» مخفی «نظارت پنهان  -1

عامل افزایش ضریب امنیتی

»ع«و امام علی  »ص«سیره پیامبر بکارگیری چشم های مخفی 

جهت ارائه گزارش رفتار و عملکرد کارگزارانشان

نظارت فراگیر مردمی -2

:در حکومت اسالمی یک دیگر از موارد الزم جهت نظارت عبارتند از 

توجه به گزارش مردمی

بررسی و تحلیل دقیق گزارش

مردم ناظر و چشم بینای حکومت هستند

راهبردهای نظارت و کنترل  -7
: » خود کنترلی «درونی 

عناصر مهم خود کنترلی
تعهد

مسئولیت پذیری

پایبندی به ارزشهای اخالقی

پایبندی به ارزشهای اسالمی

پایبندی به ارزشهای انسانی سبب شکل گیری

:خود کنترلی مبتنی بر  

اخالق

اعتماد

ارزشهای فردی

گناه نمی کندخدا ناظر بر اعمال استاز منظر انسان مومن

قرارگیری مرکز کنترل و نظارت در نگرش و ذهن فرد:خود کنترلی یعنی 

انتقال عامل کنترل کننده از بیرون به درون

ارزیابی و اصالح خود در چارچوب معیارها و جهت رسیدن به اهداف ، بدون 
نظارت بیرونی با آگاهی و تمایل

افزایش اثربخشی و کارایی:نتایج خود کنترلی 

:الگوهای خود کنترلی 

»ص«رسول اکرم 

»ع«امیرالمومنین 

»س«حضرت زهرا 

»ع«ائمه معصومین 

عناصر خود کنترلی در منابع -8
: » خود مدیریتی «اسالمی 

پارامترهای عملی در زمینه خود  -9
: کنترلی

: اصول اخالقی درنظارت درونی-10

راهکارهای کارکردی پیش  -11
گیری از وقوع جرم و انحراف در 

: حکومت

نظارت الهی عالیترین سطح در نظام نظارتیاعتماد به نظارت کامل و جامع الهی -1-8

تدبیر نظام عالم براساس علم خداوند است و از 
ظاهر و پنهان آگاه است

در نظام اعتقادی اسالم ، هستی محدود به این جهان نیستاعتقاد به حیات ابدی و جهان آخرت -2-8

جسم انسان جزئی از وجود اوست

نیستی برای انسان معنا ندارد

مرگ مقدمه حیات ابدی

نحوه زندگی در دنیا سرنوشت ابدی را رقم می زند

حیات آخرت حقیقی استویژگیهای جهان آخرت از نظر قرآن

جزای اعمال در جهان آخرت

متای دنیا نسبت به آخرت ناچیز

زمینه ساز خود کنترلیتوجه به ارزش و کرامت انسان -3-8

عدم رضایت به امور زشتشناخت قدر و منزلت و ارزش خود 

عدم انجام عمل زشت

عدم شناخت از خود و ارزش قائل 
نشدن

عدم امان بودن دیگران از شر او

تن دادن به گناه و ذلت

»ع«امام هادی  :

اعتقاد به نظارت پیامبر -4-8

اعتقاد به نظارت فرشتگان -5-8

عاقبت اندیشی -6-8

پیامبر از منظر قرآن ، گواه بر مردم ، بشارت دهنده ، بیم دهنده

دو فرشته بر دوش جهت ثبت اعمال

به عاقبت کار بیندیش اگر خیر  :پیامبر می فرمایند
بود انجام بده ، اگر شر بود رهایش کن

لزوم شناخت ، پذیرش و ایمان به عقاید و احکام اسالم •
اهمیت و نقش تذکری قرآن برای انسان •
سیره پیامبر و معصومین و احادیث •
عبادات اسالمی و انجام امور مذهبی •
هدفهای مشترک کارکنان و سازمان •
حاکمیت بخشیدن دین بر مناسبات و روابط اجتماعی در سیستم مدیریتی •
پایه و اساس فعالیتهای فردی و اجتماعی بر مبنی خدا محوری •

مهمترین عامل موثر در اعمال 
انسان ، افکار و اعتقادات اوست

یاد معاد و زمان مرگ •
اعتقاد به نظارت خداوند •
وجدان کاری •
عاقبت اندیشی •

ایجاد محیط کاری بازدارنده از جرم •
شایسته ساالری و استخدام افراد مناسب و مسئولیت پذیر •
تدوین قوانین و آیین نامه های شفاف •
تشویق و انگیزه مدیران و کارگزاران •
تقدیر از مسئوالن با عملکرد مطلوب •
تقویت فرهنگ تقوا و ا اعت از خدا •
جابجایی مدیران در صورت نیاز ، به منظور تناسب شغل با شاغل •
شفاف سازی مسئولیت و وظایف کارگزاران •
عزل به هنگام کارگزاران ناالیق و خیانت کار •
اعمال نظارت و کنترل موثر بر اجرای عملیات و عملکرد سیستم و بخشها •
تقویت سیستم ا العات •
ارزیابی عملکرد به موقع و موثر سیستم ها و بخشها •



:فصل نهم

آشنایی با نکات اخلای اننگیز  د  ککوم 
اسلوی

نگروی  دونی اسم

سکق  هنده انسان به انجام فعالگم
: اننگیه -1

بابک خکبگادی
950306322

استا   کتر وحمک یان – 66گروه 

 د جهم اهداف وکد  نظر

»شغلی ، سازوانی و وحگطی  «عکاول بگرونی  :عکاول اننگیز  

یک عاول ذاتی  د فر  اسماننگیه 

وجمکعه ااداوات جهم عمل و یا غگر عمل

ودیریم وبتنی بر اخلق اسلویاننگیز شغلی

یک وحرک پایداد 
برای

آدزو

ذهن

نگرو

عکاول اخلای ودیریم  د  -2
اننگیز کادکنان براساس  یدگاه 

:اسلم

عکاول اخلای اننگیز از  -3
:  یدگاه اسلم

عکاول اخلای وکور بر اننگیز  -4
: »ع«از  یدگاه اوام علی 

:نقش های  اننگیه 

وتغگگر وستقل

دفتادی کادی اسموتغگگر وابسته

ونظکد دفتاد

اصد

هدایم

ودیریم اخلق وداد باید
وحتکی کاد

فضای کاد

فراهم سازی زوگنه و عکاول اننگیز کادکناناز جمله وظایف اخلای وهم ودیران

شناسایی نگاز کادکنان و تکجه به آن

تکجه و تاکگد بر طرا ی بهگنه برناوه های اننگیز وبتنی بر اخلق

»ع«از نظر اوام علی 

تکجه به اصکل اعتقا ی و  ینی •
تکجه به اصکل ادزشی و اخلای •
طرا ی سگستم ادزیابی عملکر  عا النه و ونطقی •
طرا ی سگستم ادتباطات سالم و وکور •
اعتما  سازی و ایجا  فضای اعتما  آوگی •
تکجه به نگازهای وا ی •
طرا ی سگستم تشکیق و پا از عا النه و ونطقی •
طرا ی وناسب شغل •
تناسب شغل با تکانایی افرا  •
طرا ی سگستم پگشرفم و ادتقای ونطقی •
تسهگل ، هدایم و وشاوده  لسکزانه ودیریتی •

همراهی و همدد ی با ور م ناتکان و عمکم ور موهمترین پگاود سا ه زیستی

خداوند همسکیی پگشکایان با ور م ناتکان دا واجب کر ه

تأسی کند »ع«ناتکان بر سگره فقگرانه علی 

:واجب کر ه وانند ور م ناتکان عمل کندتا »ع«خدا بر علی 

تکاننر به وسگله وروتش سرکشی نکند

با  –عکام تکانایی چنگن کادی ندادند  – د زندگی دضایم به  داال ها  ا ند 
 نگا  د چشم ون از  انه تلخ بلکط ناچگیتر اسم –پرهگیکادی ورا یادی کنگد 

 اننگیز از  یدگاه ارآن -8
: »داهبر های اننگیز انسان   «

تشکیق افرا  با عملکر  وطلکبتشکیق -1-8

:به والک اشتر  »ع« ستکدات  ضرت علی 

افیایش اننگیه عملکر  خکب  د فر 

تشکیق وداوم

یا  کر ن افرا  به نگکی

عدم بیدگ شمادی کاد ککچک فر  بیدگ

عدم نسبم  ا ن ز مم کسی به فر   ینر

برشمر ن کادهای وهم انجام شده

:وی فروایند »ع«اوام علی 

 عا و  دو 

0بیدگترین وراتب  مااب زیا ی دوی  د تحسگن و تکبگخ اسم

وایه آداوش خاطر انسان وی شک 

پگاوبر

: نکات اخلای  د تشکیق -9

نعمتهای بهشتی

افیایش نعمتهای  نگا

 د جهم  ذف تلشهای ونفی

به هننام تدوین و اجرا شکند -1 
وتناسب با نکع عمل باشد -2 
اابل اجرا باشد -3 
وتناسب با دو گه شخص باشد -4 
 ادای  دو  وعگن و شفاف باشد -5 
» وسگله براننگختن اسم «وسگله باشد نه هدف  -6 
براننگیاننده باشد -7 

»فر ی  «عکاول  دونی 

علاه

افرا  دا به عمل وا اد وی کند

دفتاد انسان دا

هدایم

تقکیم

 فظ

:نظریه های وختلف 

اننگیه به عنکان نفکذ وستقگم  د جهم 
اددت و تداوم عمل

اننگیه به عنکان وجمکعه ای از نگروهای 
پرانرژی که از  دون و بگرون فر  

سرچشمه وگنگر 

تکافق عمکوی که دفتاد براننگخته شاول 
:هر یا همه عناصر دفتادی زیر اسم

پشتکاد

اصراد

ختم

افرا  با علاه به کاد بپر ازند د جهم ادتقاء اننگیه افرا  طرا ی

شککفایی استعدا های بالقکه

ادتقاء بهره ودی نگروی انسانی

پذیرز اهداف سازوان •
افیایش اطاعم پذیری از اکانگن و ا ترام به آن •
تلز  د جهم تحقق اهداف سازوان •
وشادکم  د اجرای برناوه ها و ا اده اوکدات سازوان •

نتایج  اصله

 ادای اهمگم 

 ادای ونافع 

وکضکع اساسی و زیربنایی

نگروی انسانی  ونبع  گاتی و استراتژیک سازوان

:لیوم  ساسگم اخلای بگشتر ودیران نسبم به اننگیز 

تکجه به اننگیز کادکنان ضرودیسم

اننگیز

:کلگد ودیریم اوربخش و وکفقگم ودیریم  د ا اده نگروی انسانی 

ودیریم اخلای

تکجه به اصکل اخلای  د 

ا اده

سازواندهی

برناوه دییی

نظادت

کنترل

عاول تکسعه و پگشرفم سازوانهای اوروزی:ودیریم اخلای 

وهمترین عاول اننگیز

عدم تکجه به آن باعث بی اننگیگی کادکنان  د وحگط کادی وی شک 

تکجه  ا ن وسلمانان به اصکل اعتقا ی و  گات اخروی •
وشادکم نگروها  د اوکدات ودیریتی بخصکص تصمگم  •

گگری
 ضکد بانشاط پگاوبر  د وجمکعه ا ادی •
تکجه به سرو های  سته جمعی که  ادای باد ادزشی و  •

تاوگرات تربگتی اسم
ودیریم دوابط کادکنان •
تکجه به وسایل انسانی و ادزشی و اخلای  د دوابط و  •

وحگط کادی

ااداوات اننگیشی پگاوبر  د جهم تقکیم دو گه و افیایش  
:تلز کادکنان  د وحگط کادی و افیایش بهره ودی  

تشکیق و تنبگه وتناسب و به جا -1 
وشکدت و تصمگم گگری وشادکتی -2 
تناسب پا از با عملکر  -3 
وسئکلگم پذیری و پاسخنکیی -4 
سازز و ودادا نسبم به زیر ستان -5 
تکاضع و دوابط صمگمی بگن ودیر و کادکنان -6 
دعایم عدالم و دفتاد وبتنی بر عدالم -7 
دسگدگی به وشکلت والی و ااتصا ی زیر ستان -8 
به کادگمادی افرا  براساس صل گم و شایستنی -9 
ااطعگم -10 
بخشش و گذشم نسبم به زیر ستان -11 
نگکی کر ن -12 

عکاول وکور براننگیز از  یدگاه  -5
: »ده« ضرت اوام خمگنی 

تاکگد بگشتر بر عکاول  دونی

عنایم بر عکاول اننگیشی، بگش از عکاول بهداشتی

همسک با نظریه اننگیشی هرزبرگ

وهمترین عکاول اخلای ایجا   -6
: اننگیز  د ودیریم اسلوی

:سا ه زیستی واننگیز کادکنان -7

ایجا  و تقکیم اننگیز  د کادکنان جهم سا ه زیستی

سا ه زیستی برای زواندادان و  اکمان اسلوی ضرودی اسم

جهل و  ماام»تکبر  «سرچشمه عُجب 

دفتاد وبتنی بر اصکل اخلای کادگیادان  ککوم

وکجب وحبکبگم و جلب دضایم عمکوی

سفادز آوکزه های اسلوی 
:به اننگیز کادکنان  د

عمل صالح

کاد و تلز بگشتر 

عدم ککتاهی  دادائه پا از پس از اتمام کاد

عدم ککچک شمادی کاد بیدگ فر  پسم

 لگر و براننگخته شدن به ککشش

ترغگب به انجام کاد وانده

ادد انی کلوی و  -2-8
 عای خگر

پدد

وا د

نگکان

:وی فروایند »ع«اوام علی 

هرگاه  ستم از جبران عملی ککتاه شدسپاسنیادی با زبان کن

پا از -3-8

پا از وعنکی

پا از وا ی

 یداد پرود گادبگشترین ادزز دا  اد 

دضایم و خشنک ی خدا

000

کسانی که پرود گاد دا ینانه خکانده و استقاوم کر ند

ور ان و زنان باایمان

پرهگیکادان

برکات آسمانی و زوگنی
ور وی که ایمان آود ه و تقکا 

پگشه کنند

بگعم کنندگانآداوش  لها، وعده پگروزی

ایمان آودندگان،انجام جانشگن  د زوگن
 هنده عمل صالح

وجازات -4-8

عدم انجام اوکدات ناشایسم

عقاب خدا بر کافران بسگاد سخم اسم

اگر ایمان آودندگان خدا دا یادی کنندکمک و اودا  الهی -5-8

خدا با نگکککادان اسم

خدا نگی آنها دا یادی وی کند

وشکق ها و طر های اننگیشی باید
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