
 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين
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مبنام  خدابنام  خدا مب ب

مديريت اسالمی مديريت اسالمی : : نام درسنام درس••
ا ا ات ا اا٢٢ت واحدواحد٢٢::تعداد واحدتعداد واحد••

))انتشارات دانشگاه پيام نور انتشارات دانشگاه پيام نور ( ( مديريت اسالمی مديريت اسالمی : : منبع درسمنبع درس••
دکتر محمد رضا سرمدی دکتر محمد رضا سرمدی : : مولف مولف ••
کننده•• کنندهتھيه سرمدی::تھيه رضا محمد سرمدیدکتر رضا محمد دکتر دکتر محمد رضا سرمدیدکتر محمد رضا سرمدی::تھيه کنندهتھيه کننده
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درس مديريت اسالمی  يکی از دروس   اصلی رشته علوم تربيتیدرس مديريت اسالمی  يکی از دروس   اصلی رشته علوم تربيتی

ريزی برنامه و مديريت ريزی،گرايش برنامه و مديريت عمده..استاستآموزشیآموزشی،گرايش نيازھای عمدهپيش نيازھای پيش يري و بر ريزی يش  يري و بر ريزیر يش  یر یوز ی ..وز ز ي ی پيش  ز ي پيش 

زش آ ت ل ا زش آ ت ات ق زشا آ ت ل ا زش آ ت ات ق اين درس،مقدمات مديريت آموزشی و اصول مديريت آموزشیاين درس،مقدمات مديريت آموزشی و اصول مديريت آموزشیا

..استاست
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درس““ درسطرح رس””طرح رسرح  رح 
)  )  سنجش آغازينسنجش آغازين( ( آز مون مقدماتی آز مون مقدماتی   --١١

)  )  از پيشدانسته ھای درساز پيشدانسته ھای درس( ( پيش آزمون پيش آزمون   --٢٢

ارائه اھداف کلی و رفتاری درس ارائه اھداف کلی و رفتاری درس   --٣٣

ارائه توضيحات روی اساليدھا ارائه توضيحات روی اساليدھا   --۴۴
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پرسش و پاسخپرسش و پاسخ--۵۵

توضيحات تکميلیتوضيحات تکميلی--۶۶

آآ آزمون تکوينی از مطالب بحث شدهآزمون تکوينی از مطالب بحث شده--٧٧

آ آآ آ مقايسه پيش آزمون و آزمون تکوينیمقايسه پيش آزمون و آزمون تکوينی--٨٨
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ل٩٩ ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ارزيابی  پايانی بخش اول ارزيابی  پايانی بخش اول --٩٩

ش١١ ا ا ل ف طا ش شش ا ا ل ف طا ش ش شروع بخش دوم مطابق سر فصل و اھداف تعيين شده شروع بخش دوم مطابق سر فصل و اھداف تعيين شده --١٠١٠
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آ شنايی دانشجويان رشته  علوم تربيتی با آ شنايی دانشجويان رشته  علوم تربيتی با : : ھد ف کلی درس ھد ف کلی درس 

کردھای کار و اسالمی نظام در يريت مد ضرورت و کردھایمفاھيم کار و اسالمی نظام در يريت مد ضرورت و یمفاھيم ر ر  ی و  م  ر  رور  يري  یيم و  ر ر  ی و  م  ر  رور  يري  يم و 

قبيل از مديريت ه قبيلعمد از مديريت ه ،::عمد دھ سازمان ، ريزی ،برنامه دھ سازمان ، ريزی برنامه برنامه ريزی ، سازمان دھی ،برنامه ريزی ، سازمان دھی ،:    :    عمد ه مديريت از قبيلعمد ه مديريت از قبيل

ل ت ک ا ش ا گ لت ت ک ا ش ا گ ................تصميم گيری ، ارزشيابی ، کنترل وتصميم گيری ، ارزشيابی ، کنترل وت

1212//1919//20132013 مديريت اسالمیمديريت اسالمی 66

www*p
nu

eb
*co

m



فتا اف فتاا اف اھداف رفتاریاھداف رفتاریا

دانشجو بايد بعد از مطالعه اين درس بتواند به دانشجو بايد بعد از مطالعه اين درس بتواند به     ••
:  :  سئواالت زير پاسخ گويد سئواالت زير پاسخ گويد ••

.  .  حداقل يک تعريف از مديريت اسالمی بيان کند حداقل يک تعريف از مديريت اسالمی بيان کند   --١١••

. . اھداف مديريت از ديدگاه اسالم را بيان کنداھداف مديريت از ديدگاه اسالم را بيان کند--٢٢•• ن ي ر م ي ز نيري ي ر م ي ز يري
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اھداف رفتاریاھداف رفتاری
کند٣٣ تش ا ال ا د ت د کندف تش ا ال ا د ت د ف ..مفھوم مديريت در اسالم را تشريح کندمفھوم مديريت در اسالم را تشريح کند--٣٣

را بر مبنای مديريت اسالمیرا بر مبنای مديريت اسالمیPOSD_ CORBPOSD_ CORBکار کردھای کار کردھای   --۴۴
کن ل ل ت ز کنت ل ل ت ز ..تجزيه و تحليل کندتجزيه و تحليل کند  ت

. . مفھوم انگيزه ونقش آن در مديريت اسالمی را تحليل کندمفھوم انگيزه ونقش آن در مديريت اسالمی را تحليل کند  --۵۵
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فتا اف فتاا اف اھداف رفتاریاھداف رفتاریا

. . نقش گروه در مديريت اسالمی را تفسير کند نقش گروه در مديريت اسالمی را تفسير کند   --۶۶••

دھد--٧٧•• توضيح مثال با را رھبری و مديريت دھدتفاوت توضيح مثال با را رھبری و مديريت تفاوت ..تفاوت مديريت و رھبری را با مثال توضيح دھد تفاوت مديريت و رھبری را با مثال توضيح دھد --٧٧••

.  .  چگونگی تربيت مديران را توضيح دھدچگونگی تربيت مديران را توضيح دھد  --٨٨••
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فھرست فصول کتابفھرست فصول کتاب

  ۵٣۵٣فصل آخر شامل نامه فصل آخر شامل نامه . . فصل است فصل است   ١۶١۶کتاب شامل کتاب شامل 

به مالک اشتر نخعی برای مطالعه به مالک اشتر نخعی برای مطالعه ) ) عع((حضرت علی حضرت علی 

..دانشجويان بوده و در ارزشيابی پايان ترم منظور نمی گرد ددانشجويان بوده و در ارزشيابی پايان ترم منظور نمی گرد د ر ی ور رم ن ي پ بی ي رز ر و بو ن روي ی ور رم ن ي پ بی ي رز ر و بو ن وي
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گاگالل گانه   گانه   ١۶١۶فھرست فصولفھرست فصول
  

مقام انسان در اسالم مقام انسان در اسالم : : فصل اول فصل اول 

ضرورت و اھميت مديريت ضرورت و اھميت مديريت : : فصل دوم فصل دوم 

مفھوم مديريت در اسالم مفھوم مديريت در اسالم : : فصل سوم فصل سوم 

تفاوت بين مديريت در اسالم و مديريت درسا ير مکاتبتفاوت بين مديريت در اسالم و مديريت درسا ير مکاتب: : فصل چھارم فصل چھارم 
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پنجم پنجمفصل اسالمی::فصل مدير ھای گی اسالمیويژ مدير ھای گی ويژ جم جمل پ ی: : ل پ ير  ی  ی  یويژ  ير  ی  ی  ويژ 

ششم ششمفصل اسالم::فصل در آموزشی اسالممديريت در آموزشی مديريت م مل  م : : ل  ر  ی  وز م يري  ر  ی  وز يري 

ھفتم ھفتمفصل گيری::فصل گيریتصميم تصميم م مل  يری::ل  يریيم  يم 

ھشتم ھشتمفصل سازماندھیسازماندھی::فصل م مل  ی::ل  یز ز

برنامه ريزیبرنامه ريزی::فصل نھمفصل نھم ريزیھمھم ريزیبر بر

ارزشيابیارزشيابی::فصل دھمفصل دھم بیمم ي بیرز ي رز

انگيزش در مديريتانگيزش در مديريت::فصل يازدھمفصل يازدھم
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رھبری رھبری : : فصل دوازد ھم فصل دوازد ھم 

گروه گروه : : فصل سيزدھم فصل سيزدھم 

اھميت شوری و مشورت اھميت شوری و مشورت : : فصل چھا ردھم فصل چھا ردھم 

چگونگی تربيت مديران چگونگی تربيت مديران : : فصل پانزدھم فصل پانزدھم 

به مالک اشتر نخعی والی مصربه مالک اشتر نخعی والی مصر) ) عع((فرمان امام علی فرمان امام علی : : فصل شانزدھم فصل شانزدھم 
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ووفصل اولفصل اول
مقام انسان در اسالممقام انسان در اسالم

ھر مکتب انسان را به شکلی تعبير و تفسير می کند ھر مکتب انسان را به شکلی تعبير و تفسير می کند   --

بدون شناخت انسان امکان ھدايت او وجود ندارد بدون شناخت انسان امکان ھدايت او وجود ندارد   --

((قرانقران) ) است است .. رنرن))بھترين منبع برای شناخت حقيقت انسانبھترين منبع برای شناخت حقيقت انسان )) عع

1212//1919//20132013 مديريت اسالمیمديريت اسالمی 1414
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ل ا ل لف ا ل : : فصل اولفصل اولف

ا اق . . انسان اشرف مخلوقات استانسان اشرف مخلوقات است::قرانقرانق

ا اق انسان موجودی دارای روح خدايی است انسان موجودی دارای روح خدايی است : : قرانقرانق

..انسان موجودی دو بعدی است انسان موجودی دو بعدی است   ::قرانقران

انسان انسان                                     جايگاه ارزشی انسان در قرانجايگاه ارزشی انسان در قران

جانشين خدا در روی زمين استجانشين خدا در روی زمين است
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دوم دومفصل مديريت::فصل اھميت و مديريتضرورت اھميت و ضرورت وم ومل  يري     ::ل  ي  ھ يري     رور و  ي  ھ رور و 

ل ا لا ا يکديگر(((())((ا جان به رد ير ا ن يکديگربد جان به رد ير ا ن بد بدون امير مردم به جان يکديگر بدون امير مردم به جان يکديگر (((() :) :عع((امام علیامام علی
افتند افتندمی ))))می ))))ی ی 
رضا رضاامام :عع((امام (: (، دين فروع و اصول حفظ ، ملتی ھر بقای و ،حيات دين فروع و اصول حفظ ، ملتی ھر بقای و حيات حيات و بقای ھر ملتی ، حفظ اصول و فروع دين ،حيات و بقای ھر ملتی ، حفظ اصول و فروع دين ،) :) :عع((امام رضاامام رضا

دارد نياز حکومت و رھبری به قوانين دارداجرای نياز حکومت و رھبری به قوانين کتابکتاب١٠١٠صصاجرای کتابکتاب  ١٠١٠ص ص                               ..اجرای قوانين به رھبری و حکومت نياز دارداجرای قوانين به رھبری و حکومت نياز دارد
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:                         :                         فصل دومفصل دوم مم
.  .  ھر فردی در زندگی روزمره خود به شکلی با مديريت مواجه است ھر فردی در زندگی روزمره خود به شکلی با مديريت مواجه است -- ج و يري ب ی ب و ر روز ی ز ر ی ر جر و يري ب ی ب و ر روز ی ز ر ی ر ر

شکست و يا ناکامی شکست و يا ناکامی ==فاصله انسان از مديريت و تشکيالتفاصله انسان از مديريت و تشکيالت-- ي و يري ز ين و يري ز ین ي یو ي و

.  .  کارھای مھم انسان بصورت جمعی صورت می گيرد کارھای مھم انسان بصورت جمعی صورت می گيرد   --   ير ی ور ی ور ن ھم يرر ی ور ی ور ن ھم ر

کتاب کتاب   ١۴١۴صص                                  ..ھر فعاليت جمعی نياز به مديريت داردھر فعاليت جمعی نياز به مديريت دارد ر يري ز ي ی ي رر يري ز ي ی ي ر
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:                             :                             فصل دومفصل دوم
))))و انما انا قطب الرحی ، تدور علی و انا بمکانیو انما انا قطب الرحی ، تدور علی و انا بمکانی) : (( ) : (( عع( ( امام علی امام علی 

..من برای خالفت مانند قطب وسط آسياب ھستم من برای خالفت مانند قطب وسط آسياب ھستم : : 

..امامان قوام خداوند برای خلق ھستند امامان قوام خداوند برای خلق ھستند 

اثرات سازنده مديريت در تمام جنبه ھای زندگی انسان اثرات سازنده مديريت در تمام جنبه ھای زندگی انسان                                 
  

..کتابکتاب  ١۶١۶ص ص                                                                                                                                                         تبلور دارد تبلور دارد 
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وموم                                                                                                                                                            ::فصل دومفصل دوم
يابد می تحقق مديريت و رھبری با تکامل سوی به جامعه يابدحرکت می تحقق مديريت و رھبری با تکامل سوی به جامعه ..حرکت ب ی ي ق  يري  بری و  ل ب ر وی  بر ج ب  ی ي ق  يري  بری و  ل ب ر وی  ..ر ج ب 

جامعه در مديريت لزوم انسان بودن الطبع جامعهمدنی در مديريت لزوم انسان بودن الطبع ر ج مدنی يري  زوم  ن             ن  بع بو ر ج ی  يري  زوم  ن             ن  بع بو ی 

صادق صادقامام ((عع((امام : ()) : مام) با اال تصلح ال رض اال مامان با اال تصلح ال رض اال ))))ان ق قم  م) : (() : ((عع((م  ح  ب  من  رض   ح  ب  ))))ن  رض  

امام:: وجود به مگر شود نمی آباد امامزمين وجود به مگر شود نمی آباد کتابکتاب١٨١٨صص..زمين م:: ر ب وجو  و  ی  ب  ين  مز ر ب وجو  و  ی  ب  ين  ببص ص                             .         .         ز
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:                               :                               فصل دوم فصل دوم 
: : به نجاشی والی اھواز به نجاشی والی اھواز ) ) عع( ( متن نامه امام جعفر صادق متن نامه امام جعفر صادق 

ل لا کا ا ا تا کا ا ا تا ا ..با زير دستان مدارا کنبا زير دستان مدارا کن:            :            اصول مديريتاصول مديريت

باش داشته حوصله و باشصبر داشته حوصله و صبر صبر و حوصله داشته باشصبر و حوصله داشته باش                                                              

مشکالت رعيت را حل کنمشکالت رعيت را حل کن                                                            

..رضايت خدا را ھمواره در نظر داشته باش رضايت خدا را ھمواره در نظر داشته باش                                                             

کتابکتاب  ٢١٢١صص                                                                                                                                                                                            
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دوم دومفصل مديريت::فصل مديريتتعريف تعريف         تعريف مديريتتعريف مديريت:          :          فصل دومفصل دوم

یھماھنگ ساختن منابع انسانی ، ما دی ، مالیھماھنگ ساختن منابع انسانی ، ما دی ، مالی  -- ی یع ی ع

قبول مسئوليت برای ھدايت واداره سازمان قبول مسئوليت برای ھدايت واداره سازمان   - -     

ھنر انجام دادن کار به وسيله ديگران ھنر انجام دادن کار به وسيله ديگران   - -     

ھماھنگ کردن کوشش ھای فردی و گروھی ھماھنگ کردن کوشش ھای فردی و گروھی   --

ھدايت، سازمان دھی ، بسيج کردن و کنترل نيروھای انسانی ھدايت، سازمان دھی ، بسيج کردن و کنترل نيروھای انسانی   --

کتابکتاب٢٣٢٣صص کتابکتاب  ٢٣٢٣ص ص                                                                                                                                                                                                           
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دوم دومفصل اسالم::فصل مديريت اسالمتعريف مديريت تعريف       تعريف مديريت اسالمی تعريف مديريت اسالمی : : فصل دومفصل دوم

ان ش ک ا کا ق ت ش ان ت ت انا ش ک ا کا ق ت ش ان ت ت درايت ، حسن تدبير و انديشه و تعمق در کارھا که ريشه در مبانیدرايت ، حسن تدبير و انديشه و تعمق در کارھا که ريشه در مبانیا

ط ق ا ق ل ت تزک آ ف ا ال ا ک ژ ل ئ طا ق ا ق ل ت تزک آ ف ا ال ا ک ژ ل ئ ايدئولوژيک دين اسالم دارد و ھدف آن تزکيه و تعليم ، برقراری قسطايدئولوژيک دين اسالم دارد و ھدف آن تزکيه و تعليم ، برقراری قسطا

ا ه کل ا ق ال ه کل ا ق اخالقل ن ا زش ا اخالقت ن ا زش ا ت ترويج ارزشھای معنوی واخالقی و           ترويج ارزشھای معنوی واخالقی و           ........و عدل ،   برقراری کلمه او عدل ،   برقراری کلمه ا

ا فه اخل فه تخل ا ا ان تک ا ا ان ک ..کردن انسان است کردن انسان است ........خليفه اخليفه ا
کتابکتاب  ٢٣٢٣ص ص                                                                                                                                                                                         
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: : فصل دوم فصل دوم 
گ ف ش ال ا ک ف گت ف ش ال ا ک ف ==مھمترين ھدف حکومت اسالمی در بخش فرھنگی مھمترين ھدف حکومت اسالمی در بخش فرھنگی ت

. . جھالت زدايی و ضاللت روبی است جھالت زدايی و ضاللت روبی است 

تزکيه و تعليم تزکيه و تعليم   - - ١١مھمترين اھداف مديريت اسالمی           مھمترين اھداف مديريت اسالمی           

برقراری قسط وعدل برقراری قسط وعدل   --٢٢                                                                                                

......برقراری کلمه ابرقراری کلمه ا  --٣٣                                                                                                
    

ترويج ارزشھای معنویترويج ارزشھای معنوی  --۴۴                                                                                                

اخالقاخالق و اخالقیو اخالقی                                                                                                                  
کتابکتاب  ٢۴٢۴ص ص                                                                                                                                                                     
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ل لف الف ا الف ا ف مفھوم مديريت در اسالممفھوم مديريت در اسالم:    :    فصل سومفصل سوم
.  .  مدير روشنگر راه است مدير روشنگر راه است 

امامت و مديريت يک راه است امامت و مديريت يک راه است 

..مديريت قدرت و مقام نيست مديريت قدرت و مقام نيست 

.  .  مديريت در اسالم وسيله ای برای ارضاء منافع شخصی نيست مديريت در اسالم وسيله ای برای ارضاء منافع شخصی نيست 
                                                                        

کتاب کتاب   ٣٢٣٢ص ص                                                                                                                                             
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ل لف ::فصل سومفصل سومف

.  .  مديريت در اسالم  وسيله است ، نه ھدف مديريت در اسالم  وسيله است ، نه ھدف   --

.  .  ھدف غائی مديريت ، رضايت خداوند است ھدف غائی مديريت ، رضايت خداوند است   --

.  .  قرار دارد قرار دارد .... .... مديريت در مسير قرب به امديريت در مسير قرب به ا  --    

.  .  مديريت فی نفسه چيز بی ارزشی است مديريت فی نفسه چيز بی ارزشی است   --    

کتاب کتاب   ٣٢٣٢ص ص                                                                                                                                         
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چھارم چھارمفصل ::فصل ::فصل چھارمفصل چھارم
به خدا سوگند اين کفش پاره در نزد من از به خدا سوگند اين کفش پاره در نزد من از ) :) :عع((امام علیامام علی ی یم پپ))عع((م

..حکومت بر شما محبوبتر استحکومت بر شما محبوبتر است ر بوب بر رو بوب بر و

ای داود ما ترا خليفه درای داود ما ترا خليفه در::٢۶٢۶آيهآيه)) )) صص((((قران کريم ، سورهقران کريم ، سوره-- ور ريم ورر ريم ريي))))((((ر ي ر رو ي ر و

یزمين قرار داديم تا به حق حکومت کنیزمين قرار داديم تا به حق حکومت کنی ق یم ق م
    

  ٣٣٣٣ص ص                                                                                                                         
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رم چھا رمفصل چھا مديريت::فصل و اسالم در مديريت بين مديريتتفاوت و اسالم در مديريت بين تفاوت يري::ل چھ رمل چھ رم م و  ر  يري  يريو بين  م و  ر  يري  و بين 

مکاتب اي مکاتبد اي در ساير مکاتبدر ساير مکاتبد
  

ط ژ طل ژ ل . . ايدئولوژيک مرتبط استايدئولوژيک مرتبط استمديريت در نظام اسالمی با کل نظاممديريت در نظام اسالمی با کل نظام--

. . تفاوت عمده در فلسفه وجودی اسالم است تفاوت عمده در فلسفه وجودی اسالم است   --
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چھارم چھارمفصل ھا::فصل تفاوت ترين ھاعمده تفاوت ترين عمده رم رمل چھ و ::ل چھ رين  و   رين   

انھا::ھدفھدف١١ ان انھاشد ان شد رشد انسانھارشد انسانھا::ھدفھدف--١١                    
                            
ت٢٢ تاھ ند::اھ خدا انت ندا خدا انت ا امانت خداوندیامانت خداوندی::ماھيتماھيت--٢٢                          

ت٣٣ تن ند::ن خدا ه ندق خدا ه ق قرب به خداوندقرب به خداوند::نيتنيت--٣٣                          

زش۴۴ زشا الھ::ا ثابت زشھا الھا ثابت زشھا ا ارزشھای ثابت الھیارزشھای ثابت الھی::ارزشارزش--۴۴                          
                          

يله۵۵ يلهو ال::و ا الاحکا ا احکا احکام اسالمیاحکام اسالمی::وسيلهوسيله--۵۵                          
۴٣۴٣ص ص                                                                                                                                         
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::فصل چھارمفصل چھارم رم رمچھ چھ
..پسوند اسالمی ما را به اصول آن مقيد می کندپسوند اسالمی ما را به اصول آن مقيد می کند-- ی ی یپ ی پ

..مبنای مديريت در اسالم ، ايد ئولوژيک استمبنای مديريت در اسالم ، ايد ئولوژيک است-- مم

..مديريت بر پايه کتاب خدا و سنت پيامبر استمديريت بر پايه کتاب خدا و سنت پيامبر است-- پ پپ پ

..مديريت در مکاتب ديگر صرفا مبتنی بر قدرت استمديريت در مکاتب ديگر صرفا مبتنی بر قدرت است--

  ۴٣۴٣ص ص                                                                                                                                       
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پنج پنجفصل ال::فصل ا د ا الژگ ا د ا ژگ ويژگيھای مدير اسالمیويژگيھای مدير اسالمی::فصل پنجمفصل پنجم

گگ بھترين منبع برای تعيين و ويژگيھای مدير بھترين منبع برای تعيين و ويژگيھای مدير ==نھج البالغهنھج البالغه

گگ ويژگيھا در                  خطبه ھاويژگيھا در                  خطبه ھا  
نامه ھا نامه ھا                                                                   
حکمت ھاحکمت ھا                                                                  

                                                                                                    
..با بھترين وجه راھنمای مديريت استبا بھترين وجه راھنمای مديريت است                                                        

                                                                                                      
۴۶۴۶ص ص                                                                                                                                           
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پنجم پنجمفصل اسال::فصل در مدير ويژگيھای ترين اسالعمده در مدير ويژگيھای ترين عمده عمده ترين ويژگيھای مدير در اسالمعمده ترين ويژگيھای مدير در اسالم::فصل پنجمفصل پنجم

گگ پنھان کردن عيوب ديگران پنھان کردن عيوب ديگران --٨٨طط
ورعورع--٩٩

ايمان به قادر مطلقايمان به قادر مطلق--١١
ععايمان به پيامبرانايمان به پيامبران--٢٢

پندار نيک پندار نيک ––گفتارنيک گفتارنيک   --١٠١٠
فروتن--١١١١ و فروتنتواضع و تواضع

ايمان به رستاخيز ايمان به رستاخيز   --٣٣
۴۴--نفس بر نفستسلط بر تواضع و فروتنیتواضع و فروتنی--١١١١تسلط

وفای به عھد وفای به عھد   --١٢١٢
۴۴--تسلط بر نفستسلط بر نفس
۵۵--   عطوفت و مھربانی با عطوفت و مھربانی با

ساده زيستی ساده زيستی --١٣١٣ زير دستانزير دستان
۶۶--   حسن سابقه حسن سابقه
بردباری بردباری   --٧٧
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پنجم پنجمفصل مطلق١١::فصل قادر به مطلقايمان قادر به ايمان ايمان به قادر مطلقايمان به قادر مطلق--١١: : فصل پنجمفصل پنجم

عمل صالح عمل صالح = = نتيجه ايمان نتيجه ايمان --ججگگ اولين ويژگی مديراولين ويژگی مدير--الفالف
اسالمیاسالمی

قبول اسالم در انديشه وعملقبول اسالم در انديشه وعمل  - - دد  اوصاف مديران متعھد واوصاف مديران متعھد و––ب ب
ايمان ايمانبا صالحينصالحين::با ن ي نب  ي ين ين :         :         ب 
                                              متقين  متقين

ط طقا قا                                            قاسطين قاسطين
                                             صادقين صادقين

                                                           ۴۶۴۶ص ص                                              محسنين محسنين
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پنجم پنجمفصل عل::فصل ا علا ا دن))عع((ا گ ال ل ع ان ا دنا گ ال ل ع ان ا ا راه ايمان و عمل صالح گرويدن راه ايمان و عمل صالح گرويدن ) :) :عع((امام علی امام علی ::فصل پنجمفصل پنجم
به خدا و رسول خدا است به خدا و رسول خدا است 

--   ايمان به خدا                    چراغ روشن در مسير حرکت ايمان به خدا                    چراغ روشن در مسير حرکت

                                                                         انجام کار و عمل خير انجام کار و عمل خير

                                                                      رنھی از منکرنھی از منکر ز رھی ز ھی

کارکنان برای کارکنانالگو برای الگو                                                                     الگو برای کارکنانالگو برای کارکنان
                                                                                                                           ۴٨۴٨ص ص    
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دوری از گناهدوری از گناه

علم و آگاھی به مبداعلم و آگاھی به مبدا

عمل به فرايضعمل به فرايض

ايمان به خداايمان به خدا

صالح صالحعمل حعمل حل  ل 

گفتار نيکگفتار نيک
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::ايمان به پيامبران ايمان به پيامبران   --٢٢: : فصل پنجمفصل پنجم

نتيجه اين ايمان             يافتن ھدف آفرينش  نتيجه اين ايمان             يافتن ھدف آفرينش  
ت د د داشتن تگا د د داشتن گا گام بر داشتن در مسير درست گام بر داشتن در مسير درست                                                             

ه آ هق آ از٢٩٢٩ق ل آنان ان د ا دگا ازا ل آنان ان د ا دگا ا ای پروردگار ما ، در ميان آنان رسولی ازای پروردگار ما ، در ميان آنان رسولی از::٢٩٢٩سوره بقره آيهسوره بقره آيه

ت ف دشان تخ ف دشان ...........    ...........    خودشان بفرستخودشان بفرستخ
                              ۴٩۴٩ص ص                                                                                                                                 
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ايمان به رستاخيز ايمان به رستاخيز   --٣٣:    :    فصل پنجم فصل پنجم 

مدير شا يسته          ايمان به عالم بعد از مرگ مدير شا يسته          ايمان به عالم بعد از مرگ 

آنان کسا نی ھستند که به پيامبران وبه روز آنان کسا نی ھستند که به پيامبران وبه روز : :   ۴۴سوره بقره آيه سوره بقره آيه   

رستاخيز ھم ايمان دارند  رستاخيز ھم ايمان دارند  

    ۵٠۵٠صص                                                                                                                                      
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پنجم پنجمفصل نفس::فصل بر نفستسلط بر ::تسلط ::تسلط بر نفستسلط بر نفس::فصل پنجمفصل پنجم

است مسلط خويش اماره نفس بر اسالم استمدير مسلط خويش اماره نفس بر اسالم . . مدير اسالمی بر نفس اماره خويش مسلط استمدير اسالمی بر نفس اماره خويش مسلط استمدير

عل علامام مالک))عع((امام به مالکخطاب به ،::خطاب خداوند درپادشاھ ،نگريستن خداوند درپادشاھ نگريستن نگريستن درپادشاھی خداوند ،نگريستن درپادشاھی خداوند ،::خطاب به مالکخطاب به مالک))عع((امام علیامام علی

نشاند م فرو را تو غرور و نشاندکبر م فرو را تو غرور و . . کبر و غرور تو را فرو می نشاندکبر و غرور تو را فرو می نشاندکبر
  ۵٠۵٠صص                                                                                                                                                  
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پنجم پنجمفصل تان۵۵::فصل زيرد به بت ن مھربان و تانعطوفت زيرد به بت ن مھربان و عطوفت عطوفت و مھربانی نسبت به زيردستانعطوفت و مھربانی نسبت به زيردستان--۵۵::فصل پنجمفصل پنجم

ک ا کق ا ان((((ق ت گ از ل نگ خ تن اناگ ت گ از ل نگ خ تن اگ اگر تند خو و سنگدل بودی ، از گرد تو رانده میاگر تند خو و سنگدل بودی ، از گرد تو رانده می: ((: ((قران کريمقران کريم
)) )) شدندشدند

))))مھربانی با رعيت را در دل خود جای ده مھربانی با رعيت را در دل خود جای ده ) : (( ) : (( عع((امام علی امام علی   
                                

۵١۵١ص ص                                                                                                                                                         
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پنجم پنجمفصل ::فصل جم جمل پ ::ل پ
))  ))  آ فت حکومتھا بد رفتاری با مردم است آ فت حکومتھا بد رفتاری با مردم است ) : (( ) : (( عع( ( امام علی امام علی 

زندگی سادهزندگی ساده) :                   ) :                   صص((پيامبر اکرم پيامبر اکرم : : نمونه نمونه   
ساده سادهرفتار رفتار رفتار  ساده رفتار  ساده                                                                                                       

خلق   ماليم خلق   ماليم                                                                                                         
ھمه با ھمهجوشش با جوشش جوشش با ھمه جوشش با ھمه                                                                                                       

نزديکی با مردم نزديکی با مردم                                                                                                         
    

۵١۵١صص   ۵١۵١صص                                                                                                                                                  
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::خطاب به مالک خطاب به مالک ) ) عع((امام علی امام علی : : فصل پنجم فصل پنجم 

دلت را از محبت به مردم لبريز کن دلت را از محبت به مردم لبريز کن   --
  
.  .  با آنان چون جانوری درنده نباش با آنان چون جانوری درنده نباش   --    
  
يا در دين با تو برادرند يا در دين با تو برادرند :               :               مردممردم  

ا ت ا نش آف اا ت ا نش آف ا يا در آفرينش با تو برابريا در آفرينش با تو برابر                                            

۵٢۵٢ص ص                                                                                                                                             
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::فصل پنجمفصل پنجم م مپ پ
جلب رضايت زيردستانجلب رضايت زيردستان:           :           با عطوفت مھربانی پديد می آيدبا عطوفت مھربانی پديد می آيد ی پ یی پ ی

سازگاری و تفاھم با زيرسازگاری و تفاھم با زير                                                                                                      
دستاندستان                                                                                                                                    

با يد محبوبترين کار نزد تو جلب رضايت مردم باشد با يد محبوبترين کار نزد تو جلب رضايت مردم باشد ) :) :عع((امام علیامام علی مم))عع((مم

              ۵٢۵٢صص                                                                                                                                              
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ن ل نف ل ق۶۶ف قا ا ::حسن سابقهحسن سابقه– – ۶۶: : فصل پنجمفصل پنجم

ل ا لا ا الک))((ا ه الکخطا ه خطا :  :  خطاب به مالکخطاب به مالک))عع((امام علیامام علی

که ھستند آنھايی تو وزرای کهبدترين ھستند آنھايی تو وزرای :           :           بدترين وزرای تو آنھايی ھستند که بدترين وزرای تو آنھايی ھستند که ::بدترين

پپبرای جنا يتکاران پيشين وزارت کرده اندبرای جنا يتکاران پيشين وزارت کرده اند                                                            

.   .   يا شريک جنايتشان بوده اند يا شريک جنايتشان بوده اند                                                             

    ۵٢۵٢ص ص                                                                                                                                                               
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پنجم پنجمفصل ::فصل ::فصل پنجمفصل پنجم
ش شف ف ..نبايد اين افراد از ياران نزديک تو باشندنبايد اين افراد از ياران نزديک تو باشند--

..اينان برادر خوانده ھای تبھکاران ھستنداينان برادر خوانده ھای تبھکاران ھستند--  

ال ن الا ن ا((((ا ق ا ا اا ق ا ا اشاش))))ا ..باشیباشی)) )) ابرار اتقيا ءابرار اتقيا ء((((بايد دنبالبايد دنبال--

ن(((( ن ا ک ن ق ا نان ن ا ک ن ق ا ))))ان ))))کسانی که از تقوی و نيکو کاری دوری نمی جويند کسانی که از تقوی و نيکو کاری دوری نمی جويند ((((

۵٣۵٣صص                                                                                                                                              
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:  :  بردبار بودن بردبار بودن   - - ٧٧: : فصل پنجم فصل پنجم 

آ تش خشم وتندی زبا نت را در آ تش خشم وتندی زبا نت را در : : خطاب به مالک خطاب به مالک ) ) عع((امام علی امام علی   
اختيار بگير اختيار بگير 

.  .  صبر و شکيبايی از ارکان دين است صبر و شکيبايی از ارکان دين است   --    

..از دست دادن صبر ، نيروی مديريت را زائل می کند از دست دادن صبر ، نيروی مديريت را زائل می کند   --
۵۵۵۵صص                                                                                                                                                    
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پنجم پنجمفصل ادق::فصل ا ادقا ا ت))((ا ا ان ا ا دان ژگ لت خ تند ا ان ا ا دان ژگ لت خ ند چند خصلت ويژگی مردان با ايمان استچند خصلت ويژگی مردان با ايمان است) :) :عع((امام صادقامام صادق::فصل پنجمفصل پنجم

) :ع(امام صادق

د خاط نان صبر در باليااط اطمينان خاطر در
فتنه ھا آرامش نفس
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:فصل پنجم م پ
:  پنھان کردن عيوب ديگران -٨ ن ر ي يو ن ر ن ھ پ

مدير جامعه سزاوارترين فرد برای پوشانيدن ) :ع(اما م علی  ی ن)ع(م ي پو ر ر رين ر و ز ير

. عيوب مردم است م ر و

رالبته بايد خطاھا و لغزش ھا را محرمانه به فرد گوشزد کرد - ز ر ر ر ز

۵۶ص                                                                      
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پنجم :فصل :فصل پنجم
گ ا )(ا ) :ع(امام حسن عسگری

اخته(( ا ز ا ا کن ظه ان ن ا ش ا که ک کسی که برادرش را در پنھان موعظه کند ، او را زيبا ساخته ((

ت ))ا ))است 

ل ا ا)ع(ا د نکن ت ال لغزش ھ ا ا د مردم را برای ھر لغزش مالمت نکنيد و برای ) :ع(امام علی 

د ندھ ف ک گناھ .ھر گناھی کيفر ندھيدھ
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پنجم يا-٩:فصل گناه((ورع از ))اجتناب ))اجتناب از گناه((ورع يا -٩:فصل پنجم

اکرم :ص(پيامبر است) گناه از اجتناب عمل بھترين .بھترين عمل اجتناب از گناه است) :ص(پيامبر اکرم 

است مديران اصل خصوصيات از گناھان از پوش . چشم پوشی از گناھان از خصوصيات اصلی مديران است  چشم

ھستند(( کارکنان الگوی بھترين آنھا ))زيرا ))زيرا آنھا بھترين الگوی کارکنان ھستند((

۵٧ ۵٧ص                                                              
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: فصل پنجم 
ک١ ا ک ا گف :  گفتار نيک و پندار نيک-١٠

ک ا قت١٩آف ک ا ک شا بشارت ده به کسانی که وقتی : ١٩سوره زمر آيه:فران کريم

ک ا ت ا ا آ ت ک ت ش ا .  کالمی را می شنوند ، بھترين ونيکوترين آن را انتخاب می کنندکال

                                                              

۵٧ص
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:فصل پنجم

:  خطاب به مالک) ع(امام علی 

از مردم کينه به دل نگير               در تصد يق سخن چين شتاب مکن                      

کن تامل آن در شنيدی خبر چون کن باز انتقام رشته خود از خود رشته انتقام باز کن              چون خبر شنيدی در آن تامل کن             از

۵٨ص                                                                      
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ن ل :فصل پنجمف
ف١١ ا : تواضع و فروتنی-١١ 

ا ا )(ا ) : ع(اما م صا دق 
                          

ک ا ا آ ش ا .  به دانش آموزان خود تواضع کنيد                         

اش ف ا ا . به استاد خود فرو تن باشيد                        

اش تک ا ل ا ا .از عا لمان متکبر نباشيد                       

۵٩
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پنجم :فصل :فصل پنجم
تن ف اض : تواضع و فروتنیت

د کا انه شت پشتوانه کار مدير                                

ت ث نقطه نقطه مثبت                                

ت ا د ز ا لت فض فضيلت بارز     مدير است                                

۶
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پنج :فصل :فصل پنجم
ال ال ل ا ا ا :  امام  صادق عليه السالم   

تواضع بر آدمی مقام رفعت می افزايد               

  

فروتن باشيد                 با فروتنی مشمول فضل الھی        
ش ا
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پنجم :فصل جم :ل پ
عھد–١٢ به :وفای : وفای به عھد ١٢

عھد به وفای روحی:عدم ناھنجاری ناھنجاری روحی   :                      عدم وفای به عھد 
گناه کبيره                                               

انگيزه آوردن پايين پايين آوردن انگيزه                                              
از بين رفتن حسن ظن                                               
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پنجم :فصل جم :ل پ
: زيستی مديرساده-١٣  ير ی زي

يکی از ويژگيھای مدير ساده زندگی کردن است     

اصل بديھی                     در تلخکامی ھا جلوی= ساده زيستی
رکارمندان بودن                                                      

                                                  
 ۶٣ص                                                            
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شش ال:فصل ا زش آ ت مديريت آموزشی در اسالم:فصل ششم
۶٨ص  علم آموزی وتعليم وتربيت در اسالم چگونه تعيين می شود؟

بر مبنای 

روش ائمه اطھار سنت پيامبر  مفاھيم قرانی
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مبانی تعليم وتربيت در قران چگونه ترسيم می : فصل ششم 
شود؟

بر اساس                                      با توجه به حقيقت انسان 
جنبه ھای شخصيتی او                                               

ھدف وکيفيت رشد او                                                 
ل حرکت او به سوی کمال                                              

ال ا ا ا گا ا نگرشھا و تکيه گاھھای اين کتاب الھیگ
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شش ل : ويژگيھای تعليم و تربيت اسالمی:فصل ششمف

دائمی بودن تعليم وتربيت  -٢آزادی تعليم وتربيت                 -١

  
خداوند درجات کسانی را که از شما: ١١سوره مجادله آيه شريفه ر زور ر ی ر و

.ايمان آوردندباال می برد و آ نانی که دانشمند ھستند بيشتر   ر ی ر ی ر

۶٩ص                                                               
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ششم وتربيت-١:فصل تعليم :آزادی م ربي:ل  يم و ی  : ز

رشته-الف ، استاد مدرسه، انتخاب در دانشجو آزادی آزادی دانشجو در انتخاب مدرسه، استاد ، رشته الف

عقايد-ب ،و آرا آزادی يب       ی آرا ،و  آزا

ملت-ج آحاد ھمه برای آزادی ی برای ھ آ ج       آزا
   

             ۶٩ص                                                                                    
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ششم تربيت:فصل و تعليم آزادی :لوازم : لوازم آزادی تعليم و تربيت:فصل ششم

فردی١ تفاوتھای شناخت شناخت تفاوتھای فردی-١                 

شخصيت٢ دقيق شناخت شناخت دقيق شخصيت-٢                 

روان٣ تاريخچه شناخت شناخت تاريخچه روانی-٣                 

مناسب۴ محيط ايجاد ايجاد محيط مناسب-۴               
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دائمی بودن تعليم وتربيت-٢:فصل ششم مم

يآ موزش در اسالم مقطعی نيست -   ی م ر وزش

می آموزد:                     مسلمان ھمواره-    ر و وزن ی
تذکر می دھد                                               
وتربيت می شود                                              ی ر

٧١ص                                                                   
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ششم :فصل م :ل 
اکرم ((ص(پيامبر : اللحد) الی المھد من ))اطلبوالعلم ))اطلبوالعلم من المھد الی اللحد) :  ((ص(پيامبر اکرم

لصين(( با لو و ))اطلبوالعلم ))اطلبوالعلم و لو با لصين((                        

مسلمه(( و مسلم کل علی فريضه العلم ))طلب م و ((                  ل  ی  ري  م  ))ب ا

٧١ص                                                                  
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ششم :فصل :فصل ششم
  

ال ا نظا زش آ ت :                                   مديريت آموزشی در نظام اسالمی 
رشد وتعالی معنوی کارکنان                                             

ژ ت اھ اھميت ويژه           
افزايش توليدات سازمان                                           

رساندن انسان به کمال: عالوه بر آن    

٣
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: فصل ششم 
:وظايف و مسئو ليتھای مدير موسسات آموزشی  

:  مھمترين وظايف عبارتند از 

تربيتی ريزی برنامه آموزشی ريزی برنامه ريزی آموزشی                       برنامه ريزی تربيتی  برنامه
     

روابط انسانی                                            امور اجرايی
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برنامه ريزی آ موزشی برنامه ريزی آ موزشی ::فصل ششم فصل ششم 

تعيين سياست ھای کلی تعيين سياست ھای کلی   --١١                                        

اھداف و برنامه ريزيھای درسی اھداف و برنامه ريزيھای درسی   --٢٢                                        

فعاليتھای فوق برنامه شاگردان فعاليتھای فوق برنامه شاگردان   --٣٣                                        

٧۵٧۵ ٧۵٧۵صص                                                                                                                                      
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شش ل ششف ل ت::ف ت تا ت اا اا ا مدير بايد پرونده خاصیمدير بايد پرونده خاصی::برنامه ريزی تربيتیبرنامه ريزی تربيتی::فصل ششمفصل ششم
::برای ھر شاگرد باز کند  شامل برای ھر شاگرد باز کند  شامل 

سوابق تربيتی سوابق تربيتی   --١١                                            
سوابق اخالقیسوابق اخالقی--٢٢                                          
سوابق خانوادگی سوابق خانوادگی   --٣٣                                            
سوابق مشکالت روانی سوابق مشکالت روانی --۴۴                                          
تالشھای صورت گرفته برای حل مشکالتتالشھای صورت گرفته برای حل مشکالت  --۵۵                                            

    ٧۶٧۶صص                                                                                                                                        
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ششم ششمفصل انسانی::فصل انسانیروابط ::روابط م مل  : : روابط انسانیروابط انسانی::ل 

در روابط دراين روابط حوزهحوزه٣٣اين حوزهحوزه٣٣اين روابط دراين روابط در
رابطه مدير با معلمين و کادر مدرسه رابطه مدير با معلمين و کادر مدرسه   --١١:           :           شکل می گيرد شکل می گيرد         

رابطه مدير با شاگردان رابطه مدير با شاگردان   --٢٢                                                                  

رابطه مدير با اولياء شاگردان رابطه مدير با اولياء شاگردان   --٣٣                                                                  

رابطه مدير با جامعه برون سازمانی رابطه مدير با جامعه برون سازمانی   --۴۴                                                                  

                              ٧٧٧٧صص                                                                                                                                          
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شش ل ششف ل ات::ف اث ش آ ط ا ا ط اتا اث ش آ ط ا ا ط ا وجود روابط انسانی در محيط آموزشی چه اثراتیوجود روابط انسانی در محيط آموزشی چه اثراتی::فصل ششمفصل ششم
خواھد داشت ؟    خواھد داشت ؟    

اشتياق بيشتر شاگردان به درس اشتياق بيشتر شاگردان به درس   --١١                                      
                      

افزايش روحيه کارکنان ومعلمين افزايش روحيه کارکنان ومعلمين   --٢٢                                      

باال رفتن کار ايی و اثر بخشی سازمانی باال رفتن کار ايی و اثر بخشی سازمانی   --٣٣                                    

  ٧٧٧٧صص                                                                                                                                          
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ششم ششمفصل اجرايی::فصل اجرايیامور ::امور م مل  يی::ل  جر يیور  جر ::ور 
دھی--١١ دھیسازمان سازمان سازمان دھیسازمان دھی١١  
تامين و تخصيص منابع مادی وانسانی تامين و تخصيص منابع مادی وانسانی   --٢٢    
معنوی--٣٣ و مادی منابع بين ھماھنگی معنویايجاد و مادی منابع بين ھماھنگی ايجاد ايجاد ھماھنگی بين منابع مادی و معنویايجاد ھماھنگی بين منابع مادی و معنوی٣٣  
ھدايت مجموعه ھدايت مجموعه   --۴۴    
ارزشيابی--۵۵ و ارزشيابینظارت و نظارت نظارت و ارزشيابینظارت و ارزشيابی  

٧٨٧٨صص                                                                                                                                                        
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تفاوتھای موجود بين مديريت آموزشی در نظام تفاوتھای موجود بين مديريت آموزشی در نظام : : فصل ششم فصل ششم 
ھا نظا ساير و ھااسالم نظا ساير و ::اسالم : : اسالمی و ساير نظام ھااسالمی و ساير نظام ھا

فلسف١١ و ايدئولوژيک مبان در فلسفتفاوت و ايدئولوژيک مبان در تفاوت تفاوت در مبانی ايدئولوژيک و فلسفیتفاوت در مبانی ايدئولوژيک و فلسفی--١١      

مدير٢٢ خصوصيات در مديرتفاوت خصوصيات در تفاوت تفاوت در خصوصيات مديرتفاوت در خصوصيات مدير--٢٢      

مديريت٣٣ احراز شرايط در مديريتتفاوت احراز شرايط در تفاوت تفاوت در شرايط احراز مديريتتفاوت در شرايط احراز مديريت--٣٣      

٧٩٧٩ ٧٩٧٩صص                                                                                                                                              
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شش ل ششف ل ل::ف لل ل تفاوت در مبانی ايدئولوژيک و فلسفی تفاوت در مبانی ايدئولوژيک و فلسفی --١١::فصل ششمفصل ششم

ماھيت                                                     ھدف  ماھيت                                                     ھدف    
                                      

نيتنيت                                                                      

ارزش                                                       وسيله  ارزش                                                       وسيله  
      

                    

٧٩٧٩صص                                                                                                                                                    
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ششم ششمفصل مدير::فصل خصوصيات در مديرتفاوت خصوصيات در تفاوت تفاوت در خصوصيات مدير تفاوت در خصوصيات مدير : : فصل ششمفصل ششم

ش ش االف ا :  منش وشخصيت -ب•ت • توانايی-الف

پرھيز از ھوای نفس • • :سوره احزاب٢۵آيه-

صداقت علمی و تربيتی   پيامبر بايد برای شما الگو  •
باشد• مشق سر و

دوری از اخالق تجاری 
ق ب ر  و 

 
•                              
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)) )) الگوی تفکر مدير آموزشی الگوی تفکر مدير آموزشی (( (( ::فصل ششمفصل ششم
کريم قران ديدگاه از الگو کريممناسبترين قران ديدگاه از الگو ::مناسبترين : : مناسبترين الگو از ديدگاه  قران کريممناسبترين الگو از ديدگاه  قران کريم

آيه اعراف آيهسوره اعراف ::١٧٩١٧٩سوره : : ١٧٩١٧٩سوره اعراف آيهسوره اعراف آيه

درک-- به درکدل به دل دل به درکدل به درک--  

بصيرت-- به بصيرتچشم به چشم چشم به بصيرتچشم به بصيرت--  

شنوايی-- به شنوايیگوش به گوش گوش به شنوايیگوش به شنوايی--  
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شش ل ششف ل ::ف ::فصل ششمفصل ششم
..مديران بايد ذھن فلسفی داشته باشندمديران بايد ذھن فلسفی داشته باشند::اسميتاسميت

ل لگ جامعيت فکرجامعيت فکر--١١ويژگيھای ذھن فلسفی                   ويژگيھای ذھن فلسفی                   گ
تعمق تعمق   - - ٢٢                                                                                            

ط طل ل قابليت انعطاف قابليت انعطاف --٣٣                                                                                          
شکيبايی در قضاوت شکيبايی در قضاوت   - - ۴۴                                                                                            

طط موقت ومشرط موقت ومشرط                                                                                                 

٨٢٨٢صص                                                                                                                                              
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))  اسالمیاسالمیشرايط احراز مديريت در نظام شرايط احراز مديريت در نظام ((فصل ششمفصل ششم

شرعبرقراریبرقراری١١ مسئوليت اساس بر شاگردان با مناسب شرعرابطه مسئوليت اساس بر شاگردان با مناسب رابطه رابطه مناسب با شاگردان بر اساس مسئوليت شرعیرابطه مناسب با شاگردان بر اساس مسئوليت شرعیبرقراریبرقراری--١١
و انسانی و انسانی 

برقراری ارتباط در چارچوب حقوق معينه الھی برقراری ارتباط در چارچوب حقوق معينه الھی   --٢٢

٨٣٨٣ ٨٣٨٣صص                                                                                                                                                      
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شش ل ششف ل ))((ف ))شرايط احراز مديريت در نظام غير اسالمی شرايط احراز مديريت در نظام غير اسالمی :(:(فصل ششمفصل ششم

دارا بودن حکم قانونی دائر بر انتصاب مدير دارا بودن حکم قانونی دائر بر انتصاب مدير 

رابطه صرفا بر اساس مسئوليت قانونی رابطه صرفا بر اساس مسئوليت قانونی   

زندگی مادی و مقيد نبودن به ارزشھای معنوی زندگی مادی و مقيد نبودن به ارزشھای معنوی   

برخورد ماشينی و مادی برخورد ماشينی و مادی   
٨۴٨۴صص                                                                                                                                                  
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)) )) تصميم گيری تصميم گيری (( (( : : فصل ھفتم فصل ھفتم 

.  .  يکی ازمھمترين  کارکرد ھای مديريت تصميم گيری است يکی ازمھمترين  کارکرد ھای مديريت تصميم گيری است 

..ھر گاه تصميم با دقت ھمراه باشد سعادت کامل است ھر گاه تصميم با دقت ھمراه باشد سعادت کامل است ) : ) : عع((امام امام 
  
ھمه فرا گردھای مديريت به نوعی مبتنی بر تصميم گيری است ھمه فرا گردھای مديريت به نوعی مبتنی بر تصميم گيری است   --

٨٨٨٨صص                                                                                                                                                      
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ھفت ل ھفتف ل ا::ف ا ا ا اگ ا ا ا گ تصميم گيری و ساختار سازمانی تصميم گيری و ساختار سازمانی ::فصل ھفتمفصل ھفتم

ساختار متمرکز ساختار متمرکز   --١١

ساختار غير متمرکز ساختار غير متمرکز   --٢٢

ھر کس تصميم گيری اش بد باشد ، بازتابش ھر کس تصميم گيری اش بد باشد ، بازتابش ) : ) : عع((اما م علی اما م علی   --٣٣

.  .  به خودش بر می گردد به خودش بر می گردد 

٧٢٧٢صص                                                                                                                                                
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ھفتم ھفتمفصل خوب::فصل تصمي يک خوبويژگيھای تصمي يک ويژگيھای ويژگيھای يک تصميم خوبويژگيھای يک تصميم خوب::فصل ھفتمفصل ھفتم

قابل درک بودن -۵•ط انعطاف پذيری-١•

اخالقی بودن  -۶• قابليت برقراری  ھماھنگی  -٢•

قاطعيت  -٧• دور انديشی  -٣•

نترسيدن  -٨• عدم ترديد و دودلی  -۴•
•                                  

٩٢ص
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ھفت ل ھفتف ل گ::ف ت ط ا گش ت ط ا ش شرايط تصميم گيریشرايط تصميم گيری::فصل ھفتمفصل ھفتم

جامع و مانع بودن تصميم جامع و مانع بودن تصميم --١١

آگآگ آگاھانه ، عادالنه بودن تصميمآگاھانه ، عادالنه بودن تصميم--٢٢

گ گ ظ گل گ ظ ل لحاظ کردن ديدگاھھای ديگرانلحاظ کردن ديدگاھھای ديگران--٣٣

لل توجه به تصميم ھای قبلی توجه به تصميم ھای قبلی --۴۴

٩٢٩٢صص                                                                                                                                                
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ھفتم ھفتمفصل ::فصل ::فصل ھفتمفصل ھفتم
توجه به اصل مشاوره در تصميم توجه به اصل مشاوره در تصميم   --۵۵

))  ))  و امر ھم شوری بينھم و مما رزقنا ھم ينفقون و امر ھم شوری بينھم و مما رزقنا ھم ينفقون (( ((   

))  ))    ٣٨٣٨سوره شوری آيه سوره شوری آيه (( ((                                                                                         

اجتناب از شتابزدگی در تصميم   اجتناب از شتابزدگی در تصميم     --۶۶

٩۴٩۴صص                                                                                                                                            
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ھفت ل ھفتف ل ::ف ::فصل ھفتمفصل ھفتم
شرکت دادن افراد در تصميم گيريھا شرکت دادن افراد در تصميم گيريھا                                         

با شرکت دادن افراد در تصميم گيری اعتماد آنھا جلب می شود با شرکت دادن افراد در تصميم گيری اعتماد آنھا جلب می شود   --١١  

با شرکت دادن افراد در تصميم گيری انگيزه آنھا برای کار و با شرکت دادن افراد در تصميم گيری انگيزه آنھا برای کار و   --٢٢

فعاليت سازمانی بيشتر ميشود فعاليت سازمانی بيشتر ميشود   

٩۵٩۵صص                                                                                                                                            
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فت ل فتف ل ::فصل ھفتمفصل ھفتمف
  
جلوی کار شکنی ھا گرفته می شود جلوی کار شکنی ھا گرفته می شود   --٣٣

از اشتباھات مکرر جلو گيری می شود از اشتباھات مکرر جلو گيری می شود   --۴۴

مجھوالت سازمانی روشن می شود مجھوالت سازمانی روشن می شود   --۵۵

    ٩۶٩۶--٩۵٩۵ص ص                                                                                                                                                                                                       
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ھفتم ھفتمفصل آمده((::فصل بدست اطالعات از استفاده آمدهچگونگی بدست اطالعات از استفاده چگونگی چگونگی استفاده از اطالعات بدست آمدهچگونگی استفاده از اطالعات بدست آمده((::فصل ھفتمفصل ھفتم
) ) در تصميم گيری در تصميم گيری                                                         

.  .  تصميم گيری بر پايه اطالعات است تصميم گيری بر پايه اطالعات است   --    

))))به درستی که ظن وگمان در فھم حق و حقيقت ھيچ سودی نداردبه درستی که ظن وگمان در فھم حق و حقيقت ھيچ سودی ندارد(( ((   

))  ))  ٢٨٢٨سوره نجم آيه شريفه سوره نجم آيه شريفه (( ((                                                                             
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ف ل فف ل ::فصل ھفتمفصل ھفتمف
کسی که ضرر چيزی را نداند نمی تواند از آن دوریکسی که ضرر چيزی را نداند نمی تواند از آن دوری) : ) : عع((امام علی امام علی 

. . کندکند

کميت اطالعاتکميت اطالعات--١١:                 :                 نکات مھم  در کسب اطالعات نکات مھم  در کسب اطالعات  ر رھم ييھم
کيفيت اطالعات کيفيت اطالعات   --٢٢                                                                                                              

.  .  منابع اطالعاتی بی شمار ھستند منابع اطالعاتی بی شمار ھستند   

    ٩٧٩٧صص                                                                                                                                                                                                                
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)) )) وال تقف ما ليس لک به علم وال تقف ما ليس لک به علم (( (( : : فصل ھفتم فصل ھفتم 
                                                                                                                            

                                                                                  
آيه(( اسراء آيهسوره اسراء ))٣۶٣۶سوره راء آي((                                                                                                     راء آيوره ا ))وره ا

))  ))  پيروی مکن از چيزی که بدان علم نداری پيروی مکن از چيزی که بدان علم نداری (( ((       
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: : عوامل تاثير گذار در تصميم گيری عوامل تاثير گذار در تصميم گيری : : فصل ھفتم فصل ھفتم 

نقش موقعيت اجتماعی در تصميم گيريھا نقش موقعيت اجتماعی در تصميم گيريھا   --١١    

تاثير پذيری مدير از گروھھا ی برون سازمانی تاثير پذيری مدير از گروھھا ی برون سازمانی   --٢٢  

ديد زمانی ومکانی محدود ديد زمانی ومکانی محدود   --٣٣

٩٩٩٩صص                                                                                                                                                        
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زمان تصميم گيریزمان تصميم گيری:  :  فصل ھفتمفصل ھفتم مممم

دارد-- خاص وموقعيت زمان گيری تصميم داردھر خاص وموقعيت زمان گيری تصميم ھر ھر تصميم گيری زمان وموقعيت خاصی داردھر تصميم گيری زمان وموقعيت خاصی دارد--

است گيری تصميم و مھم آفات از گيری تصميم در استتاخير گيری تصميم و مھم آفات از گيری تصميم در تاخير .  .  تاخير در تصميم گيری از آفات مھم و تصميم گيری است تاخير در تصميم گيری از آفات مھم و تصميم گيری است --  

١١ ١٠٠١٠٠صص                                                                                                                                                                                
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چند توصيه برای فايق آمدن بر عارضه چند توصيه برای فايق آمدن بر عارضه ((((::فصل ھفتمفصل ھفتم چچ((((مم

گيری تصميم تعويق و گيریتاخير تصميم تعويق و ))))تاخير ))))تاخير و تعويق تصميم گيریتاخير و تعويق تصميم گيری    

دھيد١١ قرار کار لوحه سر را اضطراب و نگران احساس دھيدزدودن قرار کار لوحه سر را اضطراب و نگران احساس زدودن ..زدودن احساس نگرانی و اضطراب را سر لوحه کار قرار دھيدزدودن احساس نگرانی و اضطراب را سر لوحه کار قرار دھيد--١١

کنيد٢٢ تعيين تصميمات اجرای برای قطع کنيدزمان تعيين تصميمات اجرای برای قطع زمان زمان قطعی برای اجرای تصميمات تعيين کنيدزمان قطعی برای اجرای تصميمات تعيين کنيد--٢٢

١٠١١٠١صص صص                                                                                                                                                                                                    
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::فصل ھفتمفصل ھفتم
در ابتدای کار ، زمانی را تجسم کنيد که خاتمه يافته در ابتدای کار ، زمانی را تجسم کنيد که خاتمه يافته   --٣٣  

کار را به صورت معماھايی مطرح کنيد و بصورت فرضی آنھا راکار را به صورت معماھايی مطرح کنيد و بصورت فرضی آنھا را  --۴۴

..حل کنيد حل کنيد   

١٠١١٠١صص                                                                                                                                
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::تعريف تصميم گيریتعريف تصميم گيری يری يم يریري يم ري
رفع(((( برای موجود ھای حل راه بين از حل راه بھترين رفعانتخاب برای موجود ھای حل راه بين از حل راه بھترين انتخاب ع(((( ی ر وجو بر ی  ل  ز بين ر  ل  رين ر  عب بھ ی ر وجو بر ی  ل  ز بين ر  ل  رين ر  ب بھ

سازمانی سازمانیمشکالت ))))مشکالت ی                                                                       ز ی  ز  ((((
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سازماندھی سازماندھی :          :          فصل ھشتم فصل ھشتم 

است است )) )) سازمان دھی سازمان دھی (( (( پس از برنامه ريزی مھمترين کار کرد پس از برنامه ريزی مھمترين کار کرد       

..سازماندھی مترادف مديريت است سازماندھی مترادف مديريت است : : برخی از صاحبنظران برخی از صاحبنظران   

ترکيب و يگانه سازی منابع سازمانیترکيب و يگانه سازی منابع سازمانی= = سازماندھی سازماندھی 

١٠۴١٠۴صص                                                                                                                                                                                                
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))))تعريف سازماندھیتعريف سازماندھی((((  ::فصل ھشتمفصل ھشتم ))))یی((((مم

فراھم کردن و ھماھنگ ساختن منابع مختلففراھم کردن و ھماھنگ ساختن منابع مختلف::سازماندھی يعنیسازماندھی يعنی ی ي ی یز ي ی بعز ن و ن ر م بعر ن و ن ر م ر

ولانسانی ، مالی ، و مادی به موثرترين شيوه برای حصول اھدافانسانی ، مالی ، و مادی به موثرترين شيوه برای حصول اھداف ی بر يو رين ر و ب ی و ی ولی ی بر يو رين ر و ب ی و ی ی

. . سازمانیسازمانی ی یز ز

١٠۴١٠۴صص                                                                                                                                              
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)) )) سازماندھی در قران سازماندھی در قران (( ((       : : فصل ھشتم فصل ھشتم   

سازمان دھی راا سازمان دھی راا ) ) عع((قران ضمن بيان سرگذشت حضرت موسی قران ضمن بيان سرگذشت حضرت موسی     --
      
..توضيح می دھد توضيح می دھد   

سازماندھی پيامبر اکرم در مدينه سازماندھی پيامبر اکرم در مدينه   --

.  .  دين اسالم ، دين تشکيالت است دين اسالم ، دين تشکيالت است   --    
١٠۵١٠۵صص                                                                                                                                        
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کارھای نامنظم، کارھای کارھای نامنظم، کارھای (( (( ::))عع((امام علیامام علی::فصل ھشتم فصل ھشتم 
ک ا ا کظ ا ا ))))ظ .)) .)) منظم را خراب می کندمنظم را خراب می کند

نظام ھای اسالمی نظام ھای اسالمی :                 :                 سازماندھی در سازماندھی در   
ال ا غ ا النظا ا غ ا نظا نظام ھای غير اسالمی نظام ھای غير اسالمی                                                                         

صص    ١٠٧١٠٧صص                                                                                                                                              
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))))تعريف سازمان تعريف سازمان     ((((:    :    فصل ھشتم فصل ھشتم 

ف فف ف فرايند ترکيب يافته منابع برای تحقق اھداف فرايند ترکيب يافته منابع برای تحقق اھداف                                             
سازمان             سيستم آگاھانه ھماھنگ شده نيروھای سازمانی  سازمان             سيستم آگاھانه ھماھنگ شده نيروھای سازمانی  

سيستم نظارت بر کليه شئون سازمان  سيستم نظارت بر کليه شئون سازمان                                              

١٠٧١٠٧صص                                                                                                                                      
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))))آ موزش و سازماندھی آ موزش و سازماندھی   (( (( : : فصل ھشتم فصل ھشتم 

سازماندھیآموزش- بھبود استبرای استضروری ..ضروری یوزش ز ی بھبو   ..روری روری بر

کند-- می تقويت سازمان در را ھمبستگی کندآموزش می تقويت سازمان در را ھمبستگی ..آموزش ی  وي  ن  ز ر  ی ر  ب ی وزش  وي  ن  ز ر  ی ر  ب . . وزش 

جست-- بھره گروه خود اعضای از توان می ، آموزش جستبرای بھره گروه خود اعضای از توان می ، آموزش رو بھر ج برای و  ی  ز  ن  و ی  وزش   ی  رو بھر ج بر و  ی  ز  ن  و ی  وزش   ی  بر

١صص ٩١ ٩ ١٠٩١٠٩صص                                                                                                                                  
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خردمند کسی است که ھر چيزی خردمند کسی است که ھر چيزی ) : (( ) : (( عع((امامامام: : فصل ھشتم فصل ھشتم 

)) )) را سر جای خود قرار دھد را سر جای خود قرار دھد   

))))نادان کسی است که ھر چيزی را در جای خود نمی گذارد نادان کسی است که ھر چيزی را در جای خود نمی گذارد (( (( 
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))))ضرورت سازماندھیضرورت سازماندھی:((:((فصل ھشتمفصل ھشتم ی((((مم ز ر یر ز ر ))))ر

سازمان::الفالف اھداف شدن سازمانمحقق اھداف شدن محقق محقق شدن اھداف سازمانمحقق شدن اھداف سازمان::الفالف

منابع::بب حداقل از حداکثر منابعاستفاده حداقل از حداکثر استفاده استفاده حداکثر از حداقل منابعاستفاده حداکثر از حداقل منابع::بب

خود::جج جای به کار ھر دادن خودانجام جای به کار ھر دادن انجام انجام دادن ھر کار به جای خودانجام دادن ھر کار به جای خود::جج

يکپارچگ::دد و وحدت يکپارچگايجاد و وحدت ايجاد ايجاد وحدت و يکپارچگیايجاد وحدت و يکپارچگی::دد
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نتايج ديگر اجرای ساز ماندھی نتايج ديگر اجرای ساز ماندھی : : فصل ھشتم فصل ھشتم 

ايجاد رابطه بين واحدھای مختلف سازمانايجاد رابطه بين واحدھای مختلف سازمان--١١

استفاده از مھارت خبرگاناستفاده از مھارت خبرگان--٢٢

ییروشن بودن سلسله مراتب سازمانیروشن بودن سلسله مراتب سازمانی--٣٣

مايجاد يک سيستم منظمايجاد يک سيستم منظم--۴۴ مم م
١١۵١١۵ص ص                                                                                                                                               
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ش ل شف ل ))))تفويض اختيارتفويض اختيار((((::فصل ھشتمفصل ھشتمف

))))واگذاری بخشی از اختيارات مديريت به زير دستان واگذاری بخشی از اختيارات مديريت به زير دستان (( (( --

    سازماندھی و تفويض اختيار با ھم مرتبط ھستندسازماندھی و تفويض اختيار با ھم مرتبط ھستند  --

نکاتی که بايد در تفويض نکاتی که بايد در تفويض 
توانايی توانايی --٢٢انگيزه          انگيزه          --١١:    :    اختيار بايد رعايت شود اختيار بايد رعايت شود  و ي ر ي ب ر وي ي ر ي ب ر يیيزيزي يیو و

                            
نکارکنانکارکنان                                                                                             نر ر

١١۶١١۶صص                                                                                                                                                  
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ھشت ل ھشتف ل ::فصل ھشتمفصل ھشتمف
  

))  ))  خداوند ھيچ کس را تکليف نمی کند مگر به قدر توانايی ھايشخداوند ھيچ کس را تکليف نمی کند مگر به قدر توانايی ھايش(((( ))))چچ((((

٢٨۶٢٨۶سوره بقره ، آيهسوره بقره ، آيه                                                                    

در تفويض اختيار ، نظارت يک اصل اساسی است در تفويض اختيار ، نظارت يک اصل اساسی است 

١١۶١١۶صص                                                                                                                                    
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برنامه ريزی برنامه ريزی   :           :           فصل نھم فصل نھم 

.  .  برنامه ريزی غير ممکن است برنامه ريزی غير ممکن است   اداره امور جامعه بدوناداره امور جامعه بدون--

)) )) وال عقل کالتد بيروال عقل کالتد بير..............المال اعود من العقلالمال اعود من العقل((((-- ))))((((

یھيچ ثروتی برتر از عقل و ھيج عقلی مانند برنامه ريزی نيستھيچ ثروتی برتر از عقل و ھيج عقلی مانند برنامه ريزی نيست--   ج ی یچ ج ی چ

١٢٠١٢٠صص                                                                                                                                              

1212//1919//20132013 مديريت اسالمیمديريت اسالمی 103103

www*p
nu

eb
*co

m



::فصل نھمفصل نھم
.  .  نيز در آفرينش با برنامه ريزی عمل فرموده استنيز در آفرينش با برنامه ريزی عمل فرموده است  خداوند متعالخداوند متعال  

))  ))  اوست تد بير کننده امور و بيان کننده آيات اوست تد بير کننده امور و بيان کننده آيات (( ((   

)  )    ٢٢آيه آيه – – سوره رعد سوره رعد ( (                                                                                                     

.          .          با برنامه ريزی در منابع صرفه جويی می شود با برنامه ريزی در منابع صرفه جويی می شود   

١٢٠١٢٠صص                                                                                                                                                                                                  
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نھم ريزیتعاريف((:فصل ))برنامه ھم ))برنامه ريزیتعاريف(( :  ل 

است شده متعددی تعاريف ريزی برنامه . از برنامه ريزی تعاريف متعددی شده استاز

ھدف=١تعريف تعيين فرايند فرايند                      تعيين ھدف =١تعريف
پيش نگری                                            

عمليات اجرای اجرای عمليات                                           
امکانات                                            

ارزشيابی ارزشيابی                                           

        ١٢٢ص                                                          

12/19/2013 مديريت اسالمی 105

www*p
nu

eb
*co

m



:  فصل نھم 

ھدف   -١يک نقشه است که           -٢تعريف 
وش٢ روش-٢                                           

وسايل -٣                                            
ل۴ ع عمل -۴                                           

ارزشيابی ، را دارا  -۵                                            
باشد م می باشد                                                              

١٢٢ ١٢٢ص                                                               
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):ع(امام علی : فصل نھم 

)) المومنون ھم الذين عرفوا ما اما مھم (( 

)  مومنين کسانی ھستند که آينده خويش را می شناسند ( 

بر ھيچ کاری اقدام نکن تا اينکه در باره آن ) : ع(امام علی  

اطالعات کسب کنی   
 ١٢٢ص                                                               
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نھم ((فصل قران: در ريزی ))برنامه ھم ن:   ((ل  ر ر  ))بر ريزی 

ت ا نا ا خ ن ا خ . خداوند خود را مدبر ناميده است-

ن“ گ قت ال نظ که شتگان ف ه “ق “قسم به فرشتگانی که در نظم عالم بر ھم سبقت می گيرند “
)سوره نازعات (                                                      

.    خداوند بھترين برنامه را دين اسالم می نامد  -    

12/19/2013 مديريت اسالمی 108
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تجزيه و تحليل مسائل محيطی در  (: فصل نھم 
) برنامه ريزی                                

قبل از ھر کاری در باره آن شناخت بدست ) : ع(امام علی  -
.بياور

. کسی که سود خوبی را نشناسد نميتواند به آن عمل کند- ی ی

١٢۴ص                                                               
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نھ ل  :فصل نھمف

.برنامه ريزی مبتنی بر شناخت است  -

.شناخت مبتنی بر کسب اطالعات است  -

در کسب اطالعات بايد منابع آن را دقيق مورد بررسی  -
داد .قرار ا .رار 

          ١٢۴ص                                                             
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نھ ز:فصل ه نا د ه ت ل قا ھ نکات :نکات مھم قابل توجه در بر نامه ريزی:فصل نھم

دوری از ياس                                  استفاده از تجارب  
گ ديگران                                                          

                 

تفکر قبل از اقدام                            

                                        
       ١٢۶ص                                                                 
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“ويژگيھای يک برنامه خوب “     : فصل نھم 

اھداف دقيق داشتن  -١
ف٢ ک ل قا قابل درک وفھم بودن-٢
بافت منظم ومنطقی داشتن  -٣
ذ۴ طاف ان انعطاف پذير بودن -۴
واقعی بودن اھداف  -۵

         
١٢٨ص                                                                   
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نھم خوب“:فصل برنامه يک “ويژگيھای ھم  ويژگيھای يک برنامه خوب  :ل 

ا۶ ش دن ب شخ مشخص بودن روشھا-۶
دارا بودن حوزه عملياتی مشخص  -٧
دقيق٨ ارزشياب نظا يک د ج وجود يک نظام ارزشيابی دقيق-٨
توجه به فلسفه حاکم بر جامعه -٩

١٢٨ص                                                                                  
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نھ ل ز“:ف ه نا د نکته “ند “چند نکته مھم در برنامه ريزی“:فصل نھم

تاثير برداشت غلط از برنامه ريزی-

گ عدم توجه به محدوديت ھا و تنگناھا-

از اثرات مثبت برنامه می کاھد                 
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بقای مناصب و) :     (( ع(امام علی : فصل نھم 
ت ا ا د ا ز ه نا ه ھا لت ))دولت ھا به برنامه ريزی و چاره جويی در امور است))د

ظرافت و دقت در برنامه ريزی از) : (( ع(امام علی 
است بھتر ))امکانات بھتر است ))امکانات

١٢٩ ١٢٩ص                                                     

12/19/2013 مديريت اسالمی 115

www*p
nu

eb
*co

m



اوقاتتان را به چند ساعت ) : ع(امام کاظم  : فصل نھم

ساعتی برای مناجات :                           تقسيم کنيد  

ساعتی برای معاش                                          

ساعتی برای معاشرت                                          

١٣٢ص ١٣٢ص                                                                       
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“چند حديث در خصوص برنامه ريزی “:  فصل نھم

) :ع(از امام علی 

دنيای بدون خوبی، تدبير ندارد  -    

.کسی که برنامه اش خراب باشد ، مرگش نزديک است  -

١٣١ص                                                                   
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نھ ل : فصل نھمف

.  کار ھر روز را در ھمان روز انجام بده 

.  پريشانی در پرتو شتابزدگی است : امام جعفر صادق 
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) ارزشيابی:      (فصل دھم

انسانھا در طول تاريخ دائم در حال ارزشيابی شدن و     -
ت ک ا ش .ارزشيابی کردن ھستندا

ا تاک ا ز ال ا ل کنت نظا ت .  توجه به نظارت وکنترل در اسالم زياد مورد تاکيد است -

١٣۴ص                                                                  
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:فصل دھم م
: نھج البالغه  ٣١در نامه ) ع(امام علی  

ای بندگان خدا پيش از آنکه رفتار و کردار شما مورد            

ارزيابی قرار گيرد ، خود را بسنجيد             

١٣۴ص                                                                 
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:     فصل دھم 

است- ارزشيابی مديران وظايف مھمترين از بی  .يکی ي رز ن  ير ي  رين و ھ ز  ی  .  ي

عل ا ند)ع(ا ش ن شناخته دن آز ا ز د  .مردم جز با آزمودن شناخته نمی شوند) :ع(امام علی
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دھ :فصل :    فصل دھم

نتيجه ارزشيابی                    صرفه جويی در وقت 
زيصرفه جويی در ھزينه                                      ر ويی ر
ايجاد انگيزه در کارکنان                                       
نشناخت بيشتر مديران                                      ر ر

از سازمان                                                   

١٣۵ص                                                                
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“ تعريف ارزشيابی“ :           فصل دھم 

سنجش منظم وسيستماتيک کار افراد  -  

مطالعه ميزان تاثير يک شخص در نيل به اھداف  -  

بررسی کيفيت رفتار و بررسی ميزان کوشش ھا  -  

١٣۶ص                                                                       
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دھم :فصل م :    ل 
شما را از راه آزمايش به بد ونيک خواھيم آزمود: قران کريم   

ارزشيابی يک نوع توانايی خاص در مدير است  -

.  که او را در راه تحقق اھداف کمک می کند 

 ١٣۶ص                                                                   
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عم   انواع ارزشيابی:          فصل دھم

تکوين ارزشياب اوليه ارزشياب ارزشيابی اوليه                    ارزشيابی تکوينی         

ارزشيابی نھايی                             

 ١٣۶ص                                                                
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بکار گيری بکار گيری : : ارزشيابی اوليه ارزشيابی اوليه :     :     فصل دھمفصل دھم
نيروھا  بعد از کسب شناخت راجع به آنھانيروھا  بعد از کسب شناخت راجع به آنھا

ارزشيابی اوليه             سنجش آغازين ارزشيابی اوليه             سنجش آغازين 
یارزيابی مقدماتیارزيابی مقدماتی                                                           بی یرزي بی رزي
نظارت نخستين نظارت نخستين                                                             

١٣٧١٣٧صص                                                                                                                            
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: : فصل دھمفصل دھملل
علی علیامام :عع((امام (: از““) که کن انتخاب را ازکسانی که کن انتخاب را کسانی ی   یم  ن  از) :   ) :   عع((م  ب  ن  ازی را ا ب  ی را ا

“  “  خانواده ھای پاک وصالح باشند خانواده ھای پاک وصالح باشند 

مالک ھای ارزيابی مالک ھای ارزيابی   
علی امام نظر از علیاوليه امام نظر از پذيرندگی::اوليه پذيرندگیپند پند پند پذيرندگیپند پذيرندگی:      :      اوليه از نظر امام علیاوليه از نظر امام علی

پاک دل بودن پاک دل بودن                                                                     
گفتار گفتارراست خردمندخردمند––راست خردمند خردمند راست گفتارراست گفتار                                                                    

بودن  بودن                                                                                                              
بودن بودنبردبار بردبار بودن              بردبار بودن                                                                                  بردبار
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ارزشيابی تکوينیارزشيابی تکوينی:      :      فصل دھمفصل دھمفف

..اين ارزشيابی ضمن کار و حين عمليات اجرا می شوداين ارزشيابی ضمن کار و حين عمليات اجرا می شود

    
مرحله ایمرحله ای:               :               ارزشيابی تکوينیارزشيابی تکوينی ی یی ی

ممھمگام عملياتھمگام عمليات                                                                            

ضمن کارضمن کار                                                                            
                                                                                                  

١٣٨١٣٨صص                                                                                                        
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::فصل دھم فصل دھم 

ھر جا که انسان باشد ھر جا که انسان باشد : :   ١۶١۶  سوره لقمان آيه شريفهسوره لقمان آيه شريفه  

.  .  خدا با اوست خدا با اوست   

خدای تو البته در خدای تو البته در “ “ : : ١۴١۴سوره فجر آيه شريفه سوره فجر آيه شريفه   
است ستمگران استکمينگاه ستمگران ““کمينگاه     کمينگاه ستمگران استکمينگاه ستمگران است

١٣٨١٣٨صص                                                                                                              
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دھ دھفصل ::فصل :   :   فصل دھمفصل دھم

.  .  از ارزشيابی معاف نيستند از ارزشيابی معاف نيستند   انسانھا ھرگزانسانھا ھرگز  --

پيامبران و امامان نيز مورد ارزيابی قرار گرفته اند پيامبران و امامان نيز مورد ارزيابی قرار گرفته اند   --

ارزشيابی وسيله ای برای صعود از نردبان تکامل ارزشيابی وسيله ای برای صعود از نردبان تکامل   --

..استاست
    

١٣٩١٣٩صص                                                                                                    
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““  ارزشيابی نھايیارزشيابی نھايی“ “                           : : فصل دھم فصل دھم 

.  .  اطالع و کسب باز خورد از نتيجه نھايی کار اطالع و کسب باز خورد از نتيجه نھايی کار   --

ارزشيابی نھايی             ارزشيابی پايانیارزشيابی نھايی             ارزشيابی پايانی
ا ه ا زش اا ه ا زش ا ارزشيابی مجموعه ایارزشيابی مجموعه ای                                                            

ارزشيابی باز خوردی ارزشيابی باز خوردی                                                               

                              ١۴٠١۴٠صص                                                                                                
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:  :    فصل دھمفصل دھم

ما ترازوھای عدل را در روزما ترازوھای عدل را در روز““::۴٧۴٧سوره انبياء آيهسوره انبياء آيه
“  “  قيامت نصب می کنيم قيامت نصب می کنيم 

ارزشيابی نھايی در اسالم با توجه به مبانی جھان ارزشيابی نھايی در اسالم با توجه به مبانی جھان 
. . بينی اسالمی صورت می گيرد بينی اسالمی صورت می گيرد  ی ی یی ی ی

١٢۶١٢۶صص                                                                                                                                                
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””نقش اطالعات در ارزشيابینقش اطالعات در ارزشيابی“ “ : : فصل دھم فصل دھم 

.  .  ارزشيابی يک وسيله است نه ھدف ارزشيابی يک وسيله است نه ھدف 

اطالعات شخصی مدير اطالعات شخصی مدير :   :   پايه ارزشيابی اطالعات پايه ارزشيابی اطالعات   

اطالعات مکتسبه با اطالعات مکتسبه با                                                                     
واسطهواسطه                                                                                        
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امروزه مديران بايد در راه کسب امروزه مديران بايد در راه کسب   ““: : فصل دھم فصل دھم 
از ازاطالعات کنند٢٢اطالعات حاصل اطمينان کنندچيز حاصل اطمينان ““چيز   چيز اطمينان حاصل کنندچيز اطمينان حاصل کنند٢٢اطالعات ازاطالعات از

اطمينان از حسن نيت افراد         اطمينان از سالمتاطمينان از حسن نيت افراد         اطمينان از سالمت  
ارتباط ارتباطمجاری مجاری مجاری ارتباطیمجاری ارتباطی                                                                            
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دھم دھمفصل ھيات““::فصل مصوب ارزشيابی ھياتظوابط مصوب ارزشيابی ظوابط م مل  ظوابط ارزشيابی مصوب ھياتظوابط ارزشيابی مصوب ھيات::ل 
””وزيرانوزيران

ويژگيھای خاص ويژگيھای خاص _______ _______ ويژگيھای عام ويژگيھای عام           

تقوای اخالق تقوای اخالق   --١١ويژگيھای عام                 ويژگيھای عام                 

تقوای خدمت تقوای خدمت   --٢٢                                                                  
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::فصل دھم فصل دھم 
زشياب زشيابا ال::ا ت النظا ت نظا نظارت الھینظارت الھی::ارزشيابی ارزشيابی                             

و البته شما را و البته شما را “ “ : : ٣١٣١آيه شريفه آيه شريفه ) ) صص((سوره محمد سوره محمد 

..می آزماييم تا مجاھدان و شکيبايان شما را باز شناسيممی آزماييم تا مجاھدان و شکيبايان شما را باز شناسيم

ھمه در پيشگاه الھی حاضريد ھمه در پيشگاه الھی حاضريد = = نظارت الھی نظارت الھی 

١۴۴١۴۴صص                                                                                                                                                      
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دھم دھمفصل ::فصل   ::فصل دھمفصل دھم

.  .  ھيچ عمل انسان از نظارت خداوند بدور نيست ھيچ عمل انسان از نظارت خداوند بدور نيست --  

:  :  نظارت الھی نظارت الھی     

انسان را در مسير رشد قرار می دھد انسان را در مسير رشد قرار می دھد                             

انسان را به تکامل می رساند  انسان را به تکامل می رساند                            

                                            ١۴۴١۴۴صص                                                                                                      
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::  فصل دھمفصل دھم
نظارت انسان بر خود نظارت انسان بر خود : : ارزشيابی ارزشيابی                           

..من عرف نفسه ، فقد عرف ربه من عرف نفسه ، فقد عرف ربه   --

”  ”  ھر کس خود را شناخت ، خدای خود را شناختھر کس خود را شناخت ، خدای خود را شناخت“ “   --    

١۴۵١۴۵صص                                                                                                                                                
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دھم دھمفصل ::فصل :  :  فصل دھمفصل دھم

در نظارت اسالمی ھر کس مسئول ارزشيابی از در نظارت اسالمی ھر کس مسئول ارزشيابی از --  
. . خويش استخويش است ويشويش

ننفس لوامه           از درون ناظربر اعمال انساننفس لوامه           از درون ناظربر اعمال انسان  -- ر ر رون ز و نس ر ر رون ز و س
    ..استاست
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:  :  فصل دھم فصل دھم 

انسان به شدت نيازمند به تربيت و انسان به شدت نيازمند به تربيت و “ “ ) : ) : عع((امام علی امام علی     

اصالح خويش است ، ھمانطور که کشتزار تشنه باران اصالح خويش است ، ھمانطور که کشتزار تشنه باران 

“                            “                            است است 
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يازدھم يازدھمفصل ::فصل م ز مل ي ز : : ل ي
“  “  انگيزش در مديريت انگيزش در مديريت “ “                                     

عامل ايجاد تغيير عامل ايجاد تغيير = = انگيزه انگيزه                       

مثبت تاثير کننده مثبتايجاد تاثير کننده ايجاد ايجاد کننده تاثير مثبتايجاد کننده تاثير مثبت                                                  

رفتار دھنده رفتارجھت دھنده جھت جھت دھنده رفتارجھت دھنده رفتار                                                  

١۵٠١۵٠صص ١۵٠١۵٠صص                                                                                                                                                      
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:  :  فصل يازدھم فصل يازدھم 
گ““ گا ““ا “ “ تعريف انگيزهتعريف انگيزه““                                        

ھنر اداره گروه بر تحقق اھدافھنر اداره گروه بر تحقق اھداف= = ١١        

..محرکی که فرد را وادار به حرکت می کند محرکی که فرد را وادار به حرکت می کند = = ٢٢    

صص١۵١١۵١صص                                                                                                                                                
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از ل ازف ل : : فصل يازدھمفصل يازدھمف
: : انگيزش در بيانات عالمه جعفریانگيزش در بيانات عالمه جعفری                  

انگيزش==١١ برای ضروری انگيزشعوامل برای ضروری جسمی--عوامل جسمیعوامل عوامل عوامل جسمیعوامل جسمیعوامل ضروری برای انگيزش  عوامل ضروری برای انگيزش  ١١

روانی-- روانیعوامل عوامل عوامل روانیعوامل روانی  --                                                                                      

و-- واعتدال اعتدال اعتدال و   اعتدال و       --                                                                                      
ھماھنگیھماھنگی                                                                                                

١۵٢١۵٢صص                                                                                                                    
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:    :    فصل يازدھم فصل يازدھم 
گگ شيوه ھای ايجاد انگيزه در کارکنانشيوه ھای ايجاد انگيزه در کارکنان““                

يکسان بينی ھمه در برابر مقرراتيکسان بينی ھمه در برابر مقررات--١١  

قرار دادن ھر عضو در جای خودقرار دادن ھر عضو در جای خود--٢٢  

  ١۵۵١۵۵صص                                                                                                    
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:  :  فصل يازدھم فصل يازدھم 

بسط ارزش ھای اخالقی بسط ارزش ھای اخالقی     --٣٣  

شرکت دادن افراد در فعاليت ھا شرکت دادن افراد در فعاليت ھا   --۴۴

دادن مسئوليت به افراد دادن مسئوليت به افراد   --۵۵  

١۵۶١۵۶ ١۵۶١۵۶صص                                                                                                                                  
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:فصل يازدھم م

کا۶ انات ھ کاھش .  کاھش ھيجانات کاری -۶

ه٧ تن ق تش ان ان ط ا د بھبود روابط انسانی و تشويق وتنبيه-٧

از تند ا ع کا ط د ان نگ اد ا د ث ل ا : عوامل مھم و موثر در ايجاد نگرانی در محيط کار عبارتند از:ع

١۵٧ص ١۵٧ص                                                                                          
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:فصل يازدھم

حجم زياد کار  -٢تصميم گيری متمرکز                       -١

عدم توجه به  -۴شرايط فيزيکی نامناسب                    -٣
کا رايی افراد                                                      
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يازدھم :فصل م ز :ل ي

توقعات غيرواقع گرايانه  -۶توقعات نا مشخص                   -۵
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: فصل يازدھم 

ايجاد انگيزه               تشويق
تنبيه                              

جتشويق وتنبيه                         تھييج نيروھا 
تغيير جھت و مسير                                           

١۵٨ص                                                                  
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از ل :فصل يازدھمف
نوين  -٢سنتی                 -١تشويق وتنبيه               

سنتی                      جنبه اقتصادی

برطرف کردن نياز مادی                          

متصميم گيری فردی                         
     ١۵٩ص                                                                                      
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يازدھم بھداشت(:فصل انگيزش )تئوری م ز )تئوری انگيزش بھداشت ( :   ل ي

بھداشت سازمان–حقوق:عوامل مش خط خط مشی سازمان–حقوق :عوامل بھداشتی

انگيزش دان–کامياب:عوامل مسئوليت–قدر مسئوليت–قدر دانی–کاميابی :عوامل انگيزشی

١۶١ص                                                                                    
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:   فصل يازدھمل
ا ا ط ا ش گ انگيزش وروابط انسانی                   ا

عوامل موثر در انسانی شدن سازمان بسيارند ، برخی از     

:     مھمترين آنھا عبارتند ازآ
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: فصل يازدھم 
اجازه ابراز عقايد  -١ 

توجه به جايگاه واالی انسان  -٢

توجه به تفاوت ھای فردی  -٣ 

١۶٢ص                                                                   
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يازدھم :فصل م ز : ي

فرصت دادن به افراد-۴

قائل شدن حق اشتباه برای افراد-۵

١۶٢ص                                                                   
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: فصل يازدھم 
ه تن ق تش ت ت نقش نقش تربيتی تشويق و تنبيه                       

گ ع ن ا :ع(ا ز) اند خفا د ا ش اد ک ھ ھر کس برادرش را در خفا اندرز) : ع(امام حسن عسگری  

ت ا بخشيد زيباي ال ا به يد گويد ، به او جمال و زيبايی بخشيده استگ

     ١۶٢ص                                                              
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: فصل يازدھم 
تشويق وتنبيه بايد متناسب با ھم باشد  -    

نصيحت کردن به فرد در حضور  مردم ) : ع( امام علی  -     

کوبيدن آن شخص است     

١۶٣ص                                                                                             
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: فصل يازدھم 
:تاثير تربيتی تشويق وتنبيه                      

کل جامعه از اثرات آن متاثر می شود  -

ايجاد انگيزه مثبت خواھد کرد  -

١۶۶ص                                                                      
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: فصل يازدھم 

ريکسان بينی در تشويق و تنبيه-  ی

پپاداش به عنوان يک ابزار سازنده-

)).   بزرگترين حماقت زياده روی در تشويق و تنبيه است (( ))((

١۶٧ص                                                                                 
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:  فصل دوازدھم م ز و

ا ا ا ف ا ل ق . رھبری مقوله ای فراتر از مديريت است-

ا ش ک ا کا ق ق .قدرت رھبری ، قدرت کاريزماتيک و شخصيتی است -

١٧٢ص                                                          
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:  فصل دوازدھم 

انھا ان زندگ در رھبری نقش رھبری در زندگی انسانھا   نقش

زندگی جمعی                                     رھبری     

ل تکا ١٧٣صمسير تکامل                                                    
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:  فصل دوازدھمل

پيچيدگی عمل مديريت : رھبری 

حکومت بر قلب ھا است : رھبری 

.  مديريت حکومت بر مغز ھا ست  
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ھر کدام از شما بخواھد چند فرسخی ) : ع(امام باقر 

بپيمايد ، برای خود راھنما گيرد  

اھداف انبياء الھی و ائمه اطھار = اھداف رھبر  

١٧۵ص                                                                        
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ازدھ د ل :ف :  فصل دوازدھم
گ به ياد آوريد روزی را که گروھی را“:٧١سوره اسراء آيه

.                    با پيشوايانشان می خوانيم 

١٧۶ص                                                                     
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ا ل :  فصل دوازدھمف

باقر :ع(امام ندارد) اھميت رھبری و واليت اندازه به چيز ھيچ ر ر ) :ع(م ب ي  بری  ي و ر ز  و يچ چيز ب 

است رھبرشان از مردم شناخت است مھم آنچه . آنچه مھم است شناخت مردم از رھبرشان است 

١٧۶ص ١٧۶ص                                                                         
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دوازدھم :فصل :  فصل دوازدھم
ويژگيھای عمده رھبری                      

ودرايت-١ ھوش و بودن-٢عقل گستر وعدالت دانا ي              ر وش و ن و  ر بو  و 

اعتقاد به گفتار  -٣                       
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از ل ازف ل : : فصل دوازدھمفصل دوازدھمف

حسن خلق و تواضع حسن خلق و تواضع   --۵۵سعه صدر و استقامت                 سعه صدر و استقامت                   - - ۴۴        

صداقت و درستکاری صداقت و درستکاری   - - ۶۶                                                  
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:  :  فصل دوازدھم فصل دوازدھم 
حقوق زمامداران بر مردم حقوق زمامداران بر مردم                                                                       

ترغيب به اخالق پسنديده ترغيب به اخالق پسنديده --  

گگ بازداشتن از گفتار ناشايست بازداشتن از گفتار ناشايست --

١٨۶١٨۶صص                                                                                                                  

1212//1919//20132013 مديريت اسالمیمديريت اسالمی 167167

www*p
nu

eb
*co

m



:  :  فصل دوازدھم فصل دوازدھم 

بيعت بر ماندن بيعتباق بر ماندن باق باقی ماندن بر بيعتباقی ماندن بر بيعت--  

آشکار پنھان در آشکاردوست پنھان در دوست دوستی در پنھان آشکاردوستی در پنھان آشکار--

رھبر از پيروی و رھبراطاعت از پيروی و اطاعت اطاعت و پيروی از رھبر اطاعت و پيروی از رھبر --  

١٨٧١٨٧ ١٨٧١٨٧صص                                                                                                                                                                              

1212//1919//20132013 مديريت اسالمیمديريت اسالمی 168168

www*p
nu

eb
*co

m



ا ل اف ل         ::فصل دوازدھمفصل دوازدھمف
نحقوق مردم بر زمامدارانحقوق مردم بر زمامداران                                                     ر ز ر م ر نوق ر ز ر م ر وق

عدم منت نسبت به مردم عدم منت نسبت به مردم     --

وفای به عھد وفای به عھد   --    

وقت گذاشتن برای مردم وقت گذاشتن برای مردم   --

١٨٨١٨٨صص                                                                                                                    
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::فصل دوازدھمفصل دوازدھم م ز مو ز و

ان انت ت محبت ومھربانیمحبت ومھربانی--  

ا گ ل ات گ ل ت تحمل ديگرانتحمل ديگران--  

ق ت انت ا از تنا قا ت انت ا از تنا ا اجتناب از اھانت و تحقير اجتناب از اھانت و تحقير --  

شان ا ق ق انت شانخ ا ق ق انت خ عدم خيانت در حقوق ايشان عدم خيانت در حقوق ايشان --

١٨٩١٨٩صص                                                                                                                                                                                                
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))))گروه گروه :       ((  :       ((  فصل سيزدھم فصل سيزدھم 

. . اجتماع نياز روانی فرد است اجتماع نياز روانی فرد است -- ر ی رو ز ي ع رج ی رو ز ي ع ج

..انسان موجودی گروھی و اجتماعی استانسان موجودی گروھی و اجتماعی است-- ی و ی رو ی و و ین و ی رو ی و و ن

. . قران کريم به بھترين وجه اين مساله را گوشزد فرموده است قران کريم به بھترين وجه اين مساله را گوشزد فرموده است  و ر ز و ر ين و رين بھ ب ريم ن ور ر ز و ر ين و رين بھ ب ريم ن ر

١٩۴١٩۴صص                                                                                                                                            
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::فصل سيزدھمفصل سيزدھملل

:  :    ١٣١٣سوره حجرات آيه شريفه سوره حجرات آيه شريفه 

ای مردم ما شما را از مرد وزنی خلق نموديم و آنگاه شعبه ھای ای مردم ما شما را از مرد وزنی خلق نموديم و آنگاه شعبه ھای “ “   

“  “  بسيار و فرق مختلف گردانيديم بسيار و فرق مختلف گردانيديم   

١٩۵١٩۵صص                                                                                                                                                            
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ز ل زف ل فصل سيزدھمفصل سيزدھمف
گروه گروهتعريف تعريف تعريف گروه تعريف گروه                                                   

گرد ھم آمدن طبيعی مردم گرد ھم آمدن طبيعی مردم   --

دو تن يا عده بيشتری از مردم دو تن يا عده بيشتری از مردم   --

جمع متشکل از افراد برای رسيدن به ھدف جمع متشکل از افراد برای رسيدن به ھدف   --    

١٩٨١٩٨صص                                                                                                                                                                                    
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گگ واژه گروهواژه گروه:      :      فصل سيزدھمفصل سيزدھم

دسته                      زمره                    جماعت  دسته                      زمره                    جماعت      
  

طوقه                     طايفه                    فوج  طوقه                     طايفه                    فوج    
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: : فصل سيزدھم فصل سيزدھم 

گ گگ ھدف مشترک ھدف مشترک --١١:         :         ويژگيھای گروه اجتماعی ويژگيھای گروه اجتماعی گ
عواطف مشترک عواطف مشترک   --٢٢                                                                                      
کنش متقابل اجتماعی کنش متقابل اجتماعی   --٣٣                                                                                      
تداوم نسبی فعاليت تداوم نسبی فعاليت   --۴۴                                                                                      
ارتباط متقابل اجتماعی  ارتباط متقابل اجتماعی    --۵۵                                                                                  
سازمانی بودن سازمانی بودن   --۶۶                                                                                      
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سيزدھم سيزدھمفصل ::فصل ::فصل سيزدھمفصل سيزدھم

عامه مردم  عامه مردم    --  ١١:                 :                 انواع گروه انواع گروه 

جماعت جماعت   --٢٢                                                                

غوغا غوغا   - - ٣٣                                                                

غير ارادی غير ارادی ––اداری اداری   - - ۴۴                                                                

ثانويه ثانويه ––نخستين نخستين     --۵۵                                                            
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سيزدھم سيزدھمفصل ::فصل : : فصل سيزدھمفصل سيزدھم

فشار فشار   --١١انواع گروه                انواع گروه                
                                                          
مصنوعی مصنوعی   --٢٢                                                          

غير رسمیغير رسمی––رسمی رسمی   --٣٣                                                      

ھمساالن ھمساالن   --۴۴                                                      

مرجع مرجع   --۵۵                                                    
٢٠٠٢٠٠صص                                                                                                                                                                                                

1212//1919//20132013 مديريت اسالمیمديريت اسالمی 177177

www*p
nu

eb
*co

m



: : فصل سيزدھم فصل سيزدھم 

ا ا ا گ اقش ا ا گ : : نقش مدير در گروھھای اجتماعینقش مدير در گروھھای اجتماعیقش

گگ جلوگيری از تفرقهجلوگيری از تفرقه--

رھبری سازمان دھندهرھبری سازمان دھنده--

٢٠١٢٠١صصرھبری روحيه دھنده                                         رھبری روحيه دھنده                                         --
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سيزدھم سيزدھمفصل ::فصل ::فصل سيزدھمفصل سيزدھم
سازمانی گروه در آن نقش و سازمانیروحيه گروه در آن نقش و روحيه ی                                                             ز رو  ر  ن  ش  ي و  یرو ز رو  ر  ن  ش  ي و  رو

روحيه از تعريف روحيهچند از تعريف ::چند ي ري از رو يچ  ري از رو ::چ 
    

محيط––الفالف در رفاه و آسايش محيطحالت در رفاه و آسايش حالت ياا ر  ه  يش و ر ي آ ر  ه  يش و ر  آ

ھدف--بب به رسيدن در تمايل از حاصل ھدفرضايت به رسيدن در تمايل از حاصل رضايت ن ب بب ي ر ر يل  ز  ل  ي  ن ب ر ي ر ر يل  ز  ل  ي  ر

٢٠۶٢٠۶صص ٢صص                                                                                                                                                                     ۶٢ ۶
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زدھ ل زدھف ل ::ف ::فصل سيزدھمفصل سيزدھم
                                          

رفتار گروھھا در محيط کار و تالش با حداکثر تواناييھای فردیرفتار گروھھا در محيط کار و تالش با حداکثر تواناييھای فردی  --جج  

مثالی برای روحيه مثالی برای روحيه “ “ وسترن الکتريک وسترن الکتريک ““کارخانه ھا ثورن کارخانه ھا ثورن   --

٢٠٧٢٠٧صص                                                                                                                                        
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::فصل سيزدھم فصل سيزدھم 

روحيه دھنده تشکيل مھم روحيهعوامل دھنده تشکيل مھم مديران--١١::عوامل لياقت و مديرانشايستگی لياقت و شايستگی ي يل  رو ھم  ل  يو يل  رو ھم  ل  ن:     :     و ير ي  ی و  ني ير ي  ی و  ي
رضايت نفس از کار رضايت نفس از کار   --٢٢                                                                                        
کارمندان--٣٣ با کارمندانسازگاری با سازگاری ن                                                                                       ر ری ب  نز ر ری ب  ز

٢٠٧٢٠٧صص                                                                                                                                                                                          
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سيزدھم سيزدھمفصل م::فصل يز مل  يز : : ل 

ھدف مشخص و روشن ھدف مشخص و روشن --    

احساس رضايت از پاداشھای مالی و معنویاحساس رضايت از پاداشھای مالی و معنوی--  

سالمت جسمانی و روانی سالمت جسمانی و روانی --  

٢٠٨٢٠٨صص                                                                                                                                                                                                    

1212//1919//20132013 مديريت اسالمیمديريت اسالمی 182182

www*p
nu

eb
*co

m



::فصل چھاردھمفصل چھاردھم
اھميت شورا و مشورتاھميت شورا و مشورت                                                        

طط مشورت عامل ايجاد جو سازمانی مطلوبمشورت عامل ايجاد جو سازمانی مطلوب--

ط گ گ طآ گ گ آ کسی که آراء گوناگون را استقبال کند موارد خطا و کسی که آراء گوناگون را استقبال کند موارد خطا و ) :) :عع((امام علیامام علی
        

..اشتباه را می شناسداشتباه را می شناسد

٢١۴٢١۴ ٢١۴٢١۴صص                                                                                                                                                                                                  
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:  :  فصل چھاردھم فصل چھاردھم 

ا““ عل کل فت ت عز فاذا اال ف ھ اشا عل کل فت ت عز فاذا اال ف ھ ””شا   ......و شاور ھم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی او شاور ھم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی ا

ت ا دانه ا ل ا ال ا ت ي ش د ا تش ا دانه ا ل ا ال ا ت ي ش د ا ش . . شورا در شريعت اسالمی اصلی جاودانه استشورا در شريعت اسالمی اصلی جاودانه است--  

ت ا ال ا ت ک ارکان از را ش ع تض ا ال ا ت ک ارکان از را ش ع ض ..موضوع شورا از ارکان حکومت اسالمی استموضوع شورا از ارکان حکومت اسالمی است  --

٢١۶٢١۶صص ٢١۶٢١۶صص                                                                                                                                                                                          
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چھاردھم چھاردھمفصل ::فصل : : فصل چھاردھمفصل چھاردھم

““اثرات مثبت شوری ومشورتاثرات مثبت شوری ومشورت““                                          

شخصيت دادن به امتشخصيت دادن به امت--

آزمايش اصحاب و کارمندان آزمايش اصحاب و کارمندان --

رشد فکری مردمرشد فکری مردم--

٢١۶٢١۶صص                                                                                                                                                                
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:  فصل چھاردھم 

استفاده از تائيد مردم  -    

دوری از استبداد حکومتی  -    

محترم شمردن مردم  -    

٢١٧
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: فصل چھار دھم 

شرکت دادن کارکنان در اداره سازمان                        

کاھش ستيزه جوييھا  -

باال رفتن اثر بخشی و کار ايی  -

دوری از تمرکز سازمانی  -  

٢١٩ص                                                                
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چھاردھم :فصل : فصل چھاردھم

حدود مشورت                    

با چه کسانی بايد مشورت کرد ؟  -

افراد عاقل : الف  -  

افراد خدا ترس  -

٢٢٠ص                                                             

12/19/2013 مديريت اسالمی 188

www*p
nu

eb
*co

m



:فصل چھاردھم

افراد شجاع  -ج

افراد با تجربه - د

افراد ناصح و خير خواه  - ه
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:  فصل چھاردھم 

: با چه کسانی نبايد مشورت کرد ی چ

افراد نادان-١

افراد ترسو و بخيل -٢
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ا ل :فصل چھا ردھم ف

گيريھا افراد در تصميم چگونگی مشورت و مشارکت   - 

حق مشورت گيرنده  -    

حق مشورت دھنده  -    
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:  فصل پانزدھم 

چگونگی تربيت مديران                        

.مدير خوب با شرايط مناسب کمياب است  -  

.  تربيت مدير نياز به برنامه ريزی دارد  -  

٢٣٠ص                                                               
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پانزدھم :فصل :  فصل پانزدھم

در مديريت اسالمی ھر نوع آموزش مدير منبعث از مکتب  -  
. است

یآموزش مديريت ، آموزش کتاب وحی است -

٢٣١ص                                                                                       
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پانزدھم :فصل : فصل پانزدھم

مھارتھای مديران                    

انسانی                                                 ادراکی   

                     فنی                     
                       

٢٣٢ص                                                    
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انز ل :فصل پانزدھمف

الزمه آن :    استادی و تبحر در فعاليت خاص :   مھارت فنی  

کاربرد                 روشھا  

فرايندھا                          
  

رويه ھا                          
است                                                          ا

٢٣٢ص                                                                         
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پانزدھم :فصل پانزدھم:فصل

ھل يستوی الذين يعلمون والذين اليعلمون ؟: قران کريم 

آيا آنانکه می دانند با آنانکه نمی دانند برابرند ؟ 

٢٣٢ص                                                                                      
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:  فصل پانزدھم 

انسانی مھارتھای ی                               ی  ھ ر ھ

بخش- ثمر کار ارائه در شتوانايی ر ب ر  ر ارا  يی  وا

و گروه اعضای از يک عنوان روه وبه ی  وان ي از ا ب 

گروھی بين روھیتفاھم ھم بين 
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:  فصل پانزدھم 
مھارت ادراکی                    

درک پيچيد گيھا و ظرافت ھای سازمان  -

در نظر گرفتن سازمان به عنوان يک کل  -

٢٣۵ص ص                                                                  
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:فصل پانزدھم م ز پ ل

ان د گ د د ع تھا :مھارتھای عمده  ديگر مديرانھا

اھداف ق دق ن ت تعيين دقيق اھداف-

  مھارت سخن گفتن-
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:  فصل پانزدھم 

باورھای مديران و نقش آن در اداره سازمان  -

آفت بزرگ مديران                   منسوخ شدن دانش مديران  -
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