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  چند مورد از خصوصيات يك مدير خدا باور را نام برده و هر كدام را به اختصار توضيح دهيد؟ -1
 گردد اعتراف به عجز و ناتواني در برابر خدا : خضوع و فروتني در برابر خدا را افزايش داده و مانع ايجاد غرور مي )1

اطالعت خداوند همراه همه عالم هستي : بصيرت نسبت به اطالعت همه پديده هاي عالم هستي از خداوند عمق  )2
 انديشه ، فكر و باور مدير را افزايش مي دهد 

اعتراف به علم فراگير خداوند : سبب مي شود مدير در تصميم گيري  ها و اداره امور همواره به راهنمايي هاي  )3
 رجوع نمايد تا ميزان خطاي ايجاد شده را به حداقل برساند  بزرگان اديان

اميدواري به خداوند : سبب مي شود  در برابر سخت ترين مشكالت نيز ايستادگي نموده و بهترين تصميمات را اتخاذ  )4
 نمايد

 ه دارد انس با خدا : باعث آرامش در هر حالتي مي شود و اين شاخصه بهبود مديريت و تصميم گيري را به همرا )5

نياز دايمي به خداوند : ريشه غرور را در يك مدير از بين مي برد و باعث مي شود بيشتر به محرومان و نيازمندان  )6
 توجه نمايد

 ترس از خداي متعال : الزمه عدالت مداري يك مدير اسالمي است  )7

  مباني ارزشها را در مديريت اسالمي از ديدگاه اسالم و غرب مقايسه كنيد؟ -2

مديريت غربي انسان اقتصادي است و هدف ، افزايش توليد با استفاده از روش هاي مختلف است و نقش خداوند فقط  مبنا در
  در زندگي شخصي افراد است در حالي كه در مديريت اسالمي بااعتقاد به اينكه :

 نظام هستي ناشي از اراده خداوند است ( توحيد) -1

 ( نبوت و امامت )مبناي حركت بشر در جهان ، عقل و وحي است  -2

 نظام تنبيه و تشويق وجود دارد (عدل و معاد ) -3

 به دو عنصر بصيرت و توكل در تصميم گيري ها توجه مي شود  -4

توجه به كرامت انساني افراد است و در اين ميان ، هدف اقتصادي وسيله اي براي تحقق ورسيدن به  ، هدف اصلي -5
 كرامت انساني است

  حكومت الهي را نام ببريد:هشت مورد از اصول و مباني  -3
 برخورد قاطعانه با خيانت كارگزاران .1

 هشدار از بي اعتباري دنياي حرام .2

 عبرت از گذشتگان  .3

 روش گزينش نيروهاي عمل كننده .4

 هشدار از استفاده نارواي بيت المال .5

 نقش بيعت مردم در حكومت .6

 پرهيز از غرور زدگي در نعمت ها .7

 مسئوليت هاي رهبري و نظاميان  .8

 خود سازي ضرورت .9

 اجراي اوامر الهي .10

 دل به دنيا نبستن .11

 



  اصول بنيادي حاكم بر نظارت و كنترل از ديدگاه اسالم را توضيح دهيد ؟ -4
  انسان در محضر خداست و خداوند بر تمام اعمال و رفتار و نيات افراد نظارت كامل دارد .: اصل حضور و شهود  -1
اصل امر به معروف و نهي از منكر : ابتدا فرد بايد امر به معروف و نهي از  منكر را بشناسد و دوم احتمال تاثير پذيري در فرد  -2

  خاطي را بداند و سوم نداشتن ضرر و شرط چهارم ادامه و اصرار متخلف بر گناه مي باشد 
ئوليت كاركنان روشن ، قوانين و مقررات شفاف و اصل نظم : نظم باعث مي شود مسير انجام كار مشخص ، وظايف و مس -3

 واضح و فرآيند انجام كار قابل بررسي و كنترل باشد 

اصل رعايت حسن اخالق : باعث اجراي دقيق قوانين و نظارت كامل مي شود هر چه قدر اخالق حسنه در فرد بيشتر باشد به  -4
 صورت خود كنترل قرانين الهي را پذيرفته و اجرا مي كند

 اصل عدالت در كنترل : نظارت همراه با عدالت ، سازنده و بالنده است و سازمان را به سمت شايسته ساالري سوق مي دهد  -5

 اصل تعريف معيار ، استاندارد و ضابطه براي كنترل : باعث مي شود نظرات شخصي مالك قضاوت و كنترل قرار نگيرد . -6

عات : باعث مي شود اطالعات دقيق ، صحيح و به هنگام بدست مديران اصل هوشياري و زيركي در دريافت و اريابي اطال -7
 برسد .

اصل پيشگيري : برنامه ريزي امور بايد به گونه اي باشد كه قبل از اجرا ، نارسايي هاي احتمالي كه موجب عدم تحقق  -8
 اهداف يا انحراف عملكرد مي شود را پيش بيني و پيشگيري كند 

  اسالمى را همراه با بيان صحيح ترين برداشت تبيين نماييد؟ مديريت از مختلف برداشتهاى - 5

 جامعه شناسى، روان مديريت، قبيل از علومى كه عتقدندم خود، ويژه ديدگاه دليل به غربى هاى دانشگاه يافتگان الف. تربيت
  .ندارد اسالمى غير و اسالمى اقتصاد، حتى و شناسى

 مشكالت حل براى اسالم ويژه عملى روشهاى و خاص نظريات ارائه را »اسالمى مديريت« مذهبى نگران ساده از گروهى. ب
  دانند مى اجتماعى

 محتواى: گويند مى آنها. كنند مى معنا »مسلمان مديران مديريت« به را اسالمى مديريت گروهى ديگر، برداشتى در. ج
  .است تاريخ طول در مسلمان مديران مديريت نحوه توصيفى بررسى اسالمى مديريت

 در دهد، مى   قرار تأثير تحت را مسلمان مديران مديريت كه است منسجمى و گسترده عميق، ارزشى نظام داراى اسالم
 تمامى كه است خاصى ارزشهاى بر مشتمل اسالم مكتب .دهد مى جهت آنها حركت به و گذارد مى اثر آنها عملى روشهاى

 تحت را آنان فروش و رقابت گذارى، قيمت توليد، از هدف كاال، نوع توليد، كيفيت و كميت: قبيل از مسلمانان؛ اقتصادى ابعاد
  نيست مسلمان غير و مسلمان بازار بين اقتصاد علمى نظام در اساسى تفاوت وجود گفته اين معناى اما دهد، مى قرار تأثير

  چيست؟ انسان سرشت بودن شر يا خير از مقصود -6 

 محض خير او تركيبات و نيروها و قوا تمامى و انسان وجود است، آن فلسفى معناى انسان سرشت بودن بد يا نيك از مقصود اگر
 ديگر بعضى براى و شر موجودات بعضى براى انسان وجود شك بدون كه است آن نسبى معناى شر و خير از مقصود اگر و است
 اعمال و گزينش از بعد فقط انسان، ارزشى بودن شر يا خير مورد در قضاوت.است خير او وجودى مجموعه ولى است، خير

  .ندارد معنا او مورد در شر و خير اختيارى، رفتار از نظر صرف و است ممكن اختيار

  



  اسالم را به اختصار تبيين نماييد؟ ارزشى نظام هاى چهار مورد از ويژگى -7

  شمول و فراگيرى-

 حتى و جامعه خانواده، خود، با خلق، با خدا، با انسان ارتباط اند، گرفته قرار نظر مورد مفيد، و مناسب ارتباطات تمامى اسالم در
 ارزشهاى پوشش تحت كه نيست انسان زندگى مسائل از اى مسأله هيچ يعنى دارند؛ معينى و ثابت ارزشهاى الملل، بين روابط

  نگيرد قرار اسالم اخالقى

  كافى انسجام و ارتباط از برخوردارى ـ

 كرد ترسيم درختى صورت به را مجموعه اين توان مى كه دارد وجود منطقى و معقول ارتباط آنچنان اسالمى ارزشهاى بين
 جهت و است فرعى و اصلى هاى شاخه داراى درخت اين. است قدرتمند اى تنه و مستحكم و قوى اى ريشه داراى كه

  .باالست سمت به نيز آنها تمامى حركت

   عقالنى تبيين قابليت ـ

 اخالقى افعال هدفها، آن به انسان رسيدن براى ديگر طرف از و است قائل انسان در فطرى نيازهاى وجود به اسالم كه آنجا از
 تبيين قابل اسالم ارزشى نظام جهت اين از كرد، كشف را افعال و اهداف بين عقالنى رابطه توان مى داند، مى واسطه را

  است فلسفى و عقالنى

  نامحدود سود و لذت تبيين ـ

 محبوب، خشنودى. «است »اكبر اللّه من رضوان« آن نهايت كه دارد پى در نامتناهى و مداوم لذّات نامشروع، لذت ترك
 كند مى فدا را خود هستى تمامى فرد گاهى كه است مهم حدى به محبوب رضايت كسب.»است عاشق انسانهاى لذت باالترين

 لذّات ترك اين و است بيشتر او اموال تمامى از آن ارزش كه لبخندى. بنشاند خود محبوب لبان بر را رضايت لبخند اينكه تا
  است لذّات ترين بخش لذت لذّتى، چنين داشت خواهد دنبال به را) متعال خداى( هستى محبوب رضايت كه است نامشروع

   فاعلى و فعلى حسن ـ

بى ارزش بودن يك رفتار، نفس عمل و نتايج آن است، بدون معموال در مكاتب اخالقى، معيار قضاوت در مورد ارزش داشتن يا 
 و قصد انگيزه، و است فعلى حسن فقط قضاوت معيار ديگر، تعبير به اينكه انتساب آن به فاعل و انگيزه و نيت فاعل مطرح باشد

 مدنظر نيز فاعلى حسن بايد لكهب نيست، فعلى حسن ارزش، معيار تنها اسالم، ديدگاه از اما ندارد، دخالتى مورد اين در فاعل نيت
  گيرد قرار

  ارزشها داشتن مراتب ـ

 بى تا را مراحلى آن براى توان مى كه شود مى شامل  را ارزشها از وسيعى طيف اسالم، اخالقى مكتب در اخالقى ارزش مراتب
 و گسترده حد در يا محدود و عالى بسيار حد در يا ـ دسته دو در فقط مكاتب، ساير در ارزشها كه حالى در شد، قائل نهايت
  شوند مى مطرح ـ همه براى يكسان
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