
را بيان كنيد ؟ مديريت رشته در شناسى انسان مباحث وجود ضرورت

در فقط انگيزه ايجاد و گويد مى سخن مسئوليت پذيرفتن يا كار انگيزه ايجاد مورد در كه دارد وجود مباحثى اينكه، اول
كه بدانيم و بشناسيم را او وجود بر حاكم ارزشهاى و او انگيزش كيفيت انسان، وجودى ابعاد كه است پذير امكان صورتى
.داد قرار استفاده مورد را انسان روحى و فطرى هاى انگيزه هدف، اين به رسيدن براى توان مى چگونه

كرد ايجاد درونى عاملى افراد در بتوان اگر است كار انسانى نيروى كنترل چگونگى مديريت مهم بخشهاى از يكى اينكه، دوم
نيروها هم و شود مى كاسته ها هزينه از هم دهند، انجام بيرونى كنترل به نياز بدون و صورت بهترين به را خود مسئوليت كه

شود مى محقق است منظور مديريت در كه اهدافى همه ترتيب بدين و شوند مى آزاد خدمات و توليدى بخشهاى براى

اين و شود مى  مطرح انسانى ارزشهاى »مديريت« در كه است جهت اين از مديريت، در شناسى انسان مباحث طرح لزوم
اين زيرا شوند، مى مطرح اخالق فلسفه به مربوط مباحث كه اينجاست و باشند داشته فلسفى و منطقى هاى پايه بايد نيز ارزشها
فلسفى هاى پايه بود، بند پاى آنها به بايد چرا و چيست آنها وجودى فلسفه و دارند عملى كاربردهاى چه »ارزشها« كه ها نكته

.هستند اخالقى ارزشهاى

ن كاربرد فطرت در قرآن كريم را  توضيح دهيد؟خه هاي مختلف علوم انساني و همچنيكاربرد فطرت در شا

به و مطرح انسانى علوم مختلف هاى رشته در »فطرت. «است »فطرت« مفهوم اسالمى، شناسى انسان در كليدى مفاهيم از يكى
و شناسى روان در. آيد مى حساب به شناخت منابع از يكى شناسى معرفت در فطرت مثال،. شود مى ياد آن از مختلف مناسبتهاى

خوى و خلق آيا كه است مطرح سؤال اين نيز اخالق فلسفه و اخالق در. است رفتار دهنده جهت عوامل از يكى رفتارى علوم
جايگاه از هم انسانى رفتار مديريت بخصوص مديريت، دانش در »فطرت« مبحث سرانجام و است؟ فطرى عوامل از ناشى انسان
است برخوردار خاصى و ويژه

قابل ابتدا در برد مى كار به كه را مفاهيمى است، شده نازل روشن عربى زبان به يعنى مردم؛ زبان به قرآن كه جهت اين از
دايره كه معنا اين به كند؛ بروز اختالفاتى آن استعمال موارد در است ممكن مرور به اما. است زمان آن اهل و مردم تمامى فهم

قرآن در. شود جديدى اصطالح پيدايش منشأ خود نوبه به نيز موضوع همين و شود تر گسترده يا محدودتر لغت يك استعمال
.است شده مصطلح ديگرى خاص معناى در كم كم ولى رفته، كار به خودش لغوى معناى به ابتدا در كه داريم زيادى كلمات

منتها است، كرده اراده را آن لغوى معناى قرآن يعنى، است؛ صورت همين به هم قرآن در »فطرت« كاربرد كه رسد مى نظر به
اين اوليه ريشه.است شده مصطلح خاص، معناى همان در تدريج به اند، برده كار به خاصى معناى در را آن مردم عرف چون
است شده گرفته كار به »آفرينش« معناى به بعدى استعمال در ولى است، درون از شدن شكافته معناى به كلمه

چيست؟ انسان سرشت بودن شر يا خير از مقصود

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



  اخالقى تشريح نماييد ؟ مطلق بودن ارزشهاى يا نسبى اسالم را در مورد  نظر

 زمان شرايط تابع هميشه اينكه نه و نكند تغيير مكانى و زمانى شرايط هيچ در كه است ثابت و مطلق كامال نه اسالم، ارزشى نظام
  است متغير آن مصاديق اما ثابت، اسالم اخالقى اصول جمله يك در و است مكان و

 صالح به كه آنجا تا گفتن راست. كند مى تغيير آن مصاديق گاهى اما است، ارزشمند مطلقاً راستى و صداقت كلى عنوان مثال،
 و خطر معرض در را انسانى جان مثال، بود؛ جامعه و فرد مصالح خالف بر عمل همين اگر اما است، ارزش با است، جامعه يا فرد

  .است ارزش ضد و گناه داد، مى قرار هالكت

  كند؟ رعايت دقت به را اسالمى ارزشهاى تمامى كه كرد تربيت را مديرى بايد گونهچ

 بدون و انهكوركور رفتار. است بينش و آگاهى شناخت، نوعى مرهون چيز، هر از قبل انسان، در اختيارى رفتار پيدايش اصوال
 كند پيدا ارزش و معنا انسان رفتار و حركات اينكه براى. داشت نخواهد انسانى ارزش و نيست انسانى رفتارى شناخت، و آگاهى

 فراموشى به نبايد نيز را »تربيت« نقش) تعليم( دانش و بينش بر دارد عالوه نياز عميقى شناخت به باشد مؤثر او سعادت در و
 مديرى آورد؛ فراهم نيز »مديريت« بخش در را آنها رشد زمينه بايد مديريت، زمينه در مديران تعليم و آموزش بر عالوه. سپرد
 وضع به بايد لذا باشد؛ موفقى مدير تواند نمى دارد، مشكل خانوادگى جهت از يا برد مى رنج خود اقتصادى شرايط از كه

 نداشته ديگرى فكر »مديريت« جز خود كار محيط در او اينكه تا شود رسيدگى هم او اقتصادى و خانوادگى و زندگى
 در موفقيت موانع ديگر، طرف از و داد او به را الزم آگاهيهاى طرف يك از بايد كارآمد و صالح مديران تربيت براى پس.باشد
  كرد برطرف را كار

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

  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

 بلكه دانند، نمى عقالنى تبيين قابل را خود اخالقى ارزشهاى آنها از بعضى: دارند موضع گونه دو مورد اين در اخالقى مكتبهاى
 قابل را آنها لذا دارند، اعتقاد ارزشها وادى بودن عقالنى به ديگر گروهى ولى پندارند، مى احساسات و عواطف را ارزشها حوزه
 قابل پيوسته، هم به مجموعه يك در آن اخالقى ارزشهاى تمامى كه مكتبى ترين كامل ما، ديدگاه از.دانند مى عقالنى تبيين
  .است اسالم مقدس دين است عقلى و فلسفى تبيين



  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

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

 مدنظر نيز فاعلى حسن بايد بلكه 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

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

 قبيل از علومى كه معتقدند و دانند نمى صحيح را تعبير اين خود، ويژه ديدگاه دليل به غربى هاى دانشگاه يافتگان الف. تربيت
  .ندارد اسالمى غير و اسالمى اقتصاد، حتى و شناسى جامعه شناسى، روان مديريت،

 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

  امور فطري در قرآن مجيد را تشريح نماييد ؟ويژگي هاي ذكر شده براي 

 را خود روى) حنيفاً للّدينِ وجهك فَاَقم: (فرمايد مى) وسلم وآله عليه اهللا صلى(پيغمبر به متعال خداوند فطرت، مباركه آيه در
  بده قرار حنيف دين مقابل درست



 نه است، خدادادى و ذاتى ثانياً. شود مى انسانها همه شامل اوال: كرد استنباط فطرت براى ويژگى سه توان مى شريفه آيه اين از
  .نيست تغيير و تبديل قابل ثالثاً. اكتسابى

 ديگر و دارد عموميت انسانها همه به نسبت فطرت است، »الناس« آن مفعول و خدا فاعل، مباركه، آيه در كه جهت اين از اوالً
 ندارد اشكالى لغوى نظر از البته است، مربوط ناس كل به فطرت بلكه سفيد، و سياه عربى، ايرانى، فطرت مثال گفت توان نمى
 مربوط انسانها كل به اينجا در ولى...  و عجم عرب، فطرت مرد، فطرت بگوييم، مثال ببريم، كار به خاصى مورد در را آن كه

 به را فطرت اين كه كسى زيرا دارد، وجود انسانها همه در است بوده متعال خداى نظر مورد آنچه شود، مى معلوم پس. است
  .است آن عموميت فطرت، ويژگى اولين پس. است نداده اختصاص خاصى صنف يا فرد به را آن آورده وجود

 پس كنند، كسب را آن مردم خود كه نيست چيزى بنابراين. خداست ناحيه از فقط ـ شد معنا آفرينش نوعى كه ـ فطرت ثانياً
  است ذاتى و خدادادى فطرت منظور اينجا در: سخن ديگر به نيست، فطرى آورند، مى بدست زحمت با خودشان مردم آنچه

  ثابتند هميشه و پذيرند نمى تبديلى و تغيير كه است اين فطرى امور ويژگى سومين

  چيست ؟ اخالقى ارزشهاى ترويج راه

 آيا كه كنيم تعيين و بدانيم را اعتبارشان مالك نماييم، بررسى را ارزشها بايد اينكه: اول دارد، نياز مقدمه دو به عمل اين انجام
  .نه يا اند قبول قابل هم نظرى جهت از

 را كارى چه يعنى، بياموزيم؛ را ارزشها اين به آنها كردن پايبند و ديگران اذهان در ارزشها دادن رسوخ و ترويج روش: ثانياً
 حاالت شناخت به انسانى، نيروى در انگيزه آوريم  ، ايجاد بار خود هاى دانسته به عامل و متعهد را فردى كه دهيم انجام بايد

  .دارد بستگى كرد، ايجاد فرد در را كار انگيزه شودمي چگونه اينكه شناخت و انسان روحى

  هدف از كسب ارزش هاي اخالقي در اسالم چيست؟

 كسب به انسان تشويق از اسالم هدف: كه است اين شده، ايجاد اخالقى ارزشهاى كسب از هدف مورد در كه شبهاتى از يكى
 مالك« پس كه كند مى ايجاد را توهم اين بيانى چنين است جاودان بهشت و اخروى لذّات به او رساندن اخالقى، ارزشهاى

 و ناراحتى و عذاب موجب كه چيز هر و است ارزشمند باشد آور لذت انسان براى كه امرى هر است لذت اسالم، در »ارزش
 مى پيدا خدا اولياى براى لذايذى مادى، لذات حفظ عين در اخالقى، ارزشهاى رعايت صورت است در ارزش بى شود او رنج
 در ارزش مالكهاى از يكى كه گفت توان مى بنابراين. است لذت حال هر به ولى نيست، لذات ساير با مقايسه قابل كه شود
 با است ارزش مالك اسالم ديدگاه از كه لذتى شد، بيان اسالم ارزشى نظام مبحث در كه گونه همان اما است، لذت اسالم
 مالك خيالى و حسى لذت نه است، عرفانى ثانياً است ابدى لذت اين اوال. است متفاوت گويند مى گرايان لذت كه آنچه
 يافت توان نمى را عاقلى انسان و اند انسان فطرى مطلوب سعادت، و كمال بنابراين،.است كمال و لذت سعادت، اخالقى، ارزش

  .نباشد سعادت طالب كه

  مقصود از طرح انسان شناسي در مديريت چيست ؟

 مديريت، انسانى ارزشهاى بررسى به ما نياز. است »انسانى ارزشهاى« مبحث به پرداختن مديريت، مباحث در ما نيازهاى از يكى
 از توليدى سازمان يك اعضاى اگر: دهد مى نشان مديريت تحقيقات نتيجه كه است اين آن دليل يك. است جدى بسيار

 بهترين اخالقى، ارزشهاى تثبيت گفت بتوان شايد و است كمتر آن هزينه و بيشتر كار، بازده باشند، مند بهره اخالقى ارزشهاى



 را او بايد كسى و نيست اطمينان مورد هم مؤسسه يك مدير حتى ارزشها، شدن درونى بدون است انسانى نيروى كنترل شيوه
 را حقايق باشد؛ صحيح آنها گزارشهاى كه كنند كنترل را بازرسى و كنترل مسئوالن كه باشند هم كسانى بايد و كند كنترل
 نيروى همه اين جاى به اگر اما است، صادق سخن همين هم كنترل گروه اين براى و نكنند جعل را مطالبى يا نكنند، كتمان
 ارزشمند اخالقى اصول سلسله يك به را آنها يعنى آورد؛ وجود به كارمندان درون در را ارزشها بتوان كننده كنترل انسانى
 كار به مىتوانند و شده آزاد مراقب، نيروهاى هم صورت اين در كرد، اعتماد آنان خود به بتوان كه حدى به كرد، پاىبند
 از بيش كارگران اين، بر عالوه. گرفت كار به ديگر جاى در مىتوان مىشود، آنها صرف كه را اى هزينه هم و بپردازند مولّد
 حقارت احساس مىبينند، كنترل تحت را خودشان دائماً كه افرادى زيرا كرد، خواهند ارزش و شخصيت احساس پيش

  باشند هم اعتماد قابل واقعاً و شود اعتماد آنها به كه وقتى اما مىكنند،

  

  

  ندارد؟ ايدآلى و ذهنى جنبه صرفاً شود، مى مطرح مديريت و اقتصاد در كه اخالقى ارزشهاى آيا

 ارزشهاى بودن ذهنى از ناشى نه ماست، ضعف از حاكى كنيم پياده عمل در را اخالقى ارزشهاى نتوانستيم ما اگر: پاسخ
 كند، تصور ارزشها از خالى را مكتبى و جامعه بتواند كه ببرد پى ارزشها اين اهميت به تواند مى صورتى در فقط آدمى. اخالقى

 در چند هر اخالقى، ارزشهاى هم جوامع درفاسدترين امروزه. مؤثرند اندازه چه تا ارزشها كه بفهمد تواند مى صورت آن در
  .دارند وجود ضعيف، بسيار اى مرتبه

  راه هاي اثبات وجود روح را تشريح نماييد؟

 درك برهان از توان مى نمونه عنوان به كه .است روح تجرد و وجود اثبات براى فلسفى راه همان كه عقلى راه )1
  برد نام مغناطيسى خوابهاى و ارواح احضار صادقه، رؤياهاى صغير، در كبير انطباع امتناع كليات،

 مى« را »خود« كند، تالش انسان اگر اينكه يعنى است؛ شهودى يا درونى تجربه روح، وجود اثبات براى ديگر راه  )2
 .»يابد

 در و بيند مى را خوابى شخصى. شود مى مترتب روح وجود بر كه است آثارى روح، اثبات براى ديگر راه. روح آثار )3
 بيند مى كند مى تحقيق و شود مى بيدار كه وقتى است، نبوده او ذهن در اصال كه گويد مى را مطلبى كسى خواب

  است گونه همين دقيقاً كه
 روح انسان، حقيقت كه دارد داللت واقعيت اين بر روشنى به مجيد قرآن آيات روح اثبات بر ديگر دليلى قرآن، آيات )4

 دارد تفاوت انسان مغز يا بدن با روح ويژگيهاى و اوست

  چند مورد از خصوصيات يك مدير خدا باور را نام برده و هر كدام را به اختصار توضيح دهيد؟

 وتني در برابر خدا را افزايش داده و مانع ايجاد غرور مي گردداعتراف به عجز و ناتواني در برابر خدا : خضوع و فر )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
 بزرگان اديان رجوع نمايد تا ميزان خطاي ايجاد شده را به حداقل برساند 

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

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

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

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

  

  

  

  نكات مديريتي در فرهنگ مهدويت را بنويسيد ؟ ( آثار مهدويت در مديريت اسالمي )

 ضرورت پيروي از اوامر الهي  )1

 حاكميت نهايي حكومت جهاني الهي )2

 عدل محوري حكومت جهاني  )3

 ضرورت مبارزه با خالف كاران تا تحقق حكومت الهي  )4

 راه نادرست و راه افراد فاسد هيچگاه پايان خوشي نخواهد داشت )5

 انسان بايد در راه حق و براي رسيدن به حقيقت مبارزه كند  )6

 بايد با خود سازي و جامعه سازي بر مبناي احكام الهي زمينه ظهور را فراهم كرد )7

 زمان (عج) ارتباط و تعامل با امام )8

 ايجاد بستر رشد و شكوفايي معنوي و مادي براي هم )9

 جلوگيري از انحرافات و اتالف وقت براي امور بي اهميت )10

  هشت مورد از اصول و مباني حكومت الهي را نام ببريد:

 برخورد قاطعانه با خيانت كارگزاران .1

 هشدار از بي اعتباري دنياي حرام .2

 عبرت از گذشتگان  .3

 نيروهاي عمل كنندهروش گزينش  .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



 ضرورت خود سازي .9

 اجراي اوامر الهي .10

 دل به دنيا نبستن .11

  حقوق رهبر بر مردم .12

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

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

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

 هان ، عقل و وحي است ( نبوت و امامت )مبناي حركت بشر در ج -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

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

  هاي حكومت جهاني مهدي موعود (عج) را تشريح نماييد؟ويژگي 

او ( حضرت مهدي (عج) ) خواسته ها را تابع هدايت وحي مي كند هنگامي كه مردم هدايت را تابع هوس هاي خويش 
را . درحالي كه به نام تفسير ، نظريه هاي گوناگون خود را بر قرآن تحميل مي كنند او نظريه و انديشه ها قرار مي دهند 

تابع قرآن مي سازد.زمين ميوه هاي دلش را براي او بيرون مي ريزد و كليد هايش را به او مي سپارد . او روش عادالنه در 
و  حكومت حق را به مردم مي نمايد و كتاب خدا و سنت پيامبر را كه تا آن روز متروك مانده زنده مي كند و بردگان

  ملت هاي اسير را آزاد سازد.

  نترلي فردي ( حساب نفس ) را نام برده و تشريح نماييد؟مراحل خود ك

 مشارطه و پيمان گيري حسابرسي نفس -1

مومن بايد ساعتي را براي مشارطه تعيين كند و در خلوت ، با خدا و نفس خود شرط كند كه چه كارهايي را انجام دهد و از 
  ه خطا نكنند.چه كار هايي دوري كند فرد از تك تك اعضاء و جوارح تعهد مي گيرد ك

 مراقبه -2

انسان بايد در همه حال مواظب و خود بيدار باشد . خدا را همواره حاضر و ناظر بداند و پيمانش را به ياد داشته باشد كه اگر 
  يك لحظه غفلت كند ، ممكن است شيطان و نفس اماره در اراده اش رخنه كنند.

 حسابرسي اعمال  -3



 صالحانسان بايد ساعتي در گوشه اي خلوت براي حسابرسي اعمال روزانه بينديشد كه در طول روز چه كرده ، اگر به عمل 
 ، داده قرار مجازات و سرزنش مورد را نفس شده گناه مرتكب اگر و بگيرد ادامه به تصميم و گويد شكر را خدا بوده مشغول

  كند توبه

  مردم در قبال يكديگر را بيان نماييد ؟اثرات مطلوب اداء حقوق رهبري و 

 عزت يافتن حق در جامعه  -1

 پديدار شدن راه هاي دين  -2

 برقراري عدالت  -3

 پايداري سنت پيامبر  -4

 اصالح امور مردم  -5

 اميدواري ملت به تداوم حكومت  -6

 ناميدي دشمنان در رسيدن به اهداف خود  -7

  

  توضيح دهيد ؟اصول بنيادي حاكم بر نظارت و كنترل از ديدگاه اسالم را 

  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

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

 واضح و فرآيند انجام كار قابل بررسي و كنترل باشد 

رت كامل مي شود هر چه قدر اخالق حسنه در فرد بيشتر باشد به اصل رعايت حسن اخالق : باعث اجراي دقيق قوانين و نظا -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

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

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

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

  به اختصار توضيح دهيد ؟ 205موضع حضرت علي در امر حكومت را با توجه به خطبه 

 برخورد قاطعانه با سران ناكثين ( طلحه و زبير)  -1

 نكوهش تكبر و خود پسندي شيطان  -2

 نفي حكومت استبدادي -3

 حكومت اشرافينفي  -4



 نفي حكومت منهاي دين  -5

 پرهيز از امتياز خواهي  -6

 شرايط گزينش فرماندهان  -7

  ت حقوق متقابل رهبر و مردم را تشريح نماييد ؟يآثار عدم رعا

 از بين رفتن اتحاد ملي  -1

 باال گرفتن ظلم و ستم  -2

 افزايش نيرنگ و بدعت در دين  -3

 كمرنگ شدن سنت پيامبر  -4

 پيروي از هوي و هوس  -5

 از بين رفتن تدريجي دين  -6

 افزايش مشكالت روحي  -7

 بي تفاوتي نسبت به رواج بي عدالتي در جامعه  -8

 رواج فساد در جامعه  -9

 خوار و زبون شدن افراد نيكوكار و به قدرت رسيدن افراد فاسد - 10

  آثار و عاليم خود كنترلي را نام برده و به اختصار توضيح دهيد ؟

مقيد به اطالعت از خداوند : فرد خود كنترل چونكه خود را در محضر خدا مي بيند واجبات را انجام داده و از  -1
 محرمات دوري مي كند 

 خضوع و فروتني : در مقابل مردم بويژه مستضعفان تواضع و فروتني داشته و به دنبال حل مشكالت ديگران است . -2

 از با خدا را بر هر لذت ديگزي ترجيح مي دهد عشق به عبادت : لذت مناجات و راز و ني -3

 آرامش و اطمينان : با ذكر و انس خدا قلبي آرام داشته و با صبر و استقامت گرفتاري ها را تحمل مي كنند -4

توجه خدا به بنده : خود كنترلي محبت خدا را به بنده جلب مي كند و محبت خدا باعث محبوبين او نزد خلق مي   -5
 شود 

 داشتن روحيه جهاد و تالش   -6

  احسان و خدمت به مردم  -7

  آثار آخرت گرايي در رفتار فردي ، سازماني  جامعه را توضيح دهيد ؟

آخرت گرايي روحيه تيمي را تقويت مي كند ، كم كاري را كاهش داده ، هدفهاي فردي و سازماني را تلفيق مي كند . رقابتها 
مثبت بين همه بخشها برقرار است و اعتماد متقابل باعث پيشرفت روز افزون سازمان و  سالم و ارباب رجوع راضي است . تعامل

  افزايش بازده مي شود خود كنترلي برقرار شده و كارايي و اثر بخشي افزايش مي يابد

  

   MBAتقديم به تمامي دانشجويان رشته 

  حميد زماني


