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  به نام خدا

  

  آن الگوهاي و اسالمی مدیریت: کتاب   هصالخ
  اکبرجوکار علی -دهکردي ي فروزنده اهللا لطف: مؤلفین

  

  

  اسالمی مدیریت در سیري: اول فصل

  مدیریت اهمیت

 مندي نظام و هدایت براي مدیر یا رهبر یک به مبرم احتیاج گروه یا اجتماع هر کنند، می زندگی اجتماع صورت به انسانها
 که دارد احتیاج مدیرانی به هدف، به رسیدن براي بشري ي  جامعه است ناپذیر اجتناب بشري جوامع در مدیریت. دارد خود
 از صحیح مدیریت« : فرمایند می مطهري استاد که همانطور. را هدف به رسیدن ابزار هم و بشناسند خوب را هدف هم

 امام» .است رهبري ي معجزه این کرد، عمل) ص( خدا رسول آنچنانکه سازد، می ملتهارا قویترین دنیا، ملتهاي ضعیفترین
 ارزشهاي به بخشیدن عینیت و الهی حسناي اسماء به بخشیدن تبلور اسالم در رهبري و ربوبیت هدف« :فرمایند می) ره(

  ».است اخالقی-انسانی

 جهت گروهی و فردي هاي انگیزه اسالمی مدیریت ي شیوه در. است اهللا الی تقرب اسالم مکتب هدف و خلقت اصلی هدف
 حق به رسیدن براي حکومت اسالمی حکومت و مدیریت مبناي. است انسانی ارزشهاي دهنده جهت نیست، دهنده
 هرگز و فرستد می بشر هدایت و سرپرستی براي را رسوالنی خداوند که است مهم آنقدر بشري جوامع در مدیریت.است

  .گذارد نمی رهبر و راهنما و مدیر بدون را انسانها

 در خداوند که بطوري. است بشري جوامع در رهبري و امامت الهی، پیام رساندن امامان و پیامبران رسالت هدف اصالً و
 موضوع این اي نداده انجام را رسالتت نکنی را کار این اگر که کن ابالغ مردم به را امامت موضوع که:  فرماید می الوداع حجه
 باره این در) ع(رضا امام. کند معرفی را خود از بعد مدیر و جانشین) ص( اکرم پیامبر که است این بر فراوان تأکید

 و مدیر بوجود مگر باشند، پایدار و موفق زندگی در که یابیم نمی را وملتی گروه هیچ بشر احوال ي مطالعه در« :فرمایند می
 خویش، مدیریت با تا شد مبعوث جهت بدین) ص( اکرم پیامبر» .نماید مدیریت را آنان معنوي و مادي امور که سرپرستی

  .دارد بر انسانها دوش روي از را شکن کمر و سنگین بار
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 واقعی حکومت. است شده تنظیم منظم و معین ي برنامه یک طی و بوده پروردگار جانب از تماماً پیامبران والیت و حکومت
 است کرده معرفی رهبر و امام عنوان به جهان در را خود هاي نماینده خداوند و خداست جانب از اسالم در اصلی مدیریت و
 خوارج »هللا اال حکم ال«  جواب در) ع( علی امام که همانطور. گیرند برعهده را جهان در رهبري و مدیریت ي وظیفه آنها تا

  ».شد باطل ي اراده آن از که است حقی سخن« :فرماید می

  .است انسانی واالي هدف سوي به انسانها هدایت اصول از یکی مدیریت

  اسالمی متون و منابع: دوم فصل

  بشناسیم؟ را اسالمی منابع باید چرا

 متون و منابع از باید مسلمان یک است، نیازمند اندیشه و تفکر به خود رشد مسیر در که گرا کمال است موجودي انسان
 منابع شناخت ضرورتهاي از دیگر یکی. بشناسد را اسالم بیکران دریاي این بتواند صحیح بطور تا کند استفاده اسالمی
 از اسالم دین بالعکس ولی اند شده خالصه اندك ومتون منابع در اسالم از غیر به الهی ادیان تمام که است این اسالمی

 براي همچنین. نمائیم استفاده آنها از توانیم می اسالم بهتر شناخت براي که است برخوردار فراوانی و گسترده بسیار منابع
  است داده را الزم دستورات مسلمین به ابعاد تمام در منابع این کرد استفاده منابع از باید اسالم اجراي

  :اسالمی متون و منابع

 راه بخش روشنی و ندارد سعادت سوي به انسانها راهنمائی جز هدفی خود بیانات در که است کتابی قران: کریم قرآن  .1
 را انسانها قران. است شده نازل مردم عقیدتی مشکالت تمام و دینی مسائل کردن روشن براي قرآن. است متقی انسانهاي

. است آسمانی کتاب همین اسالمی منبع بزرگترین و بهترین. کند می دور باطل از و دارد وامی حق ي اندیشه و تفکر به
  .رود می شمار به اسالم مبین دین منبع ترین اساسی و است اسالم جهانی و همیشگی آئین ي پشتوانه قرآن کتاب

  

 از تفاسیر کتابهاي. اند شده نوشته قرآنی آیات از بهتر فهم براي که هستند کتابهایی تفسیر کتابهاي: قرآنی تفسیر کتب
  :شوند می تقسیم دسته دو به شیوه و روش لحاظ

  .کند می تفسیر شده، وارد روایات مدد به را قرآن مفسر تقسیر، نوع این در: روایی تفاسیر) الف

 آیه قرآن، دیگر آیات ي بوسیله یعنی. کنند می استفاده تفسیر براي آیات خود از تفاسیر نوع این در: روایی غیر تفاسیر) ب
 قرب به بیشتر دیگر اي دسته و اند پرداخته قرآن بالغت و فصاحت ادبی، هاي جنبه به تفاسیر از اي دسته. کنند می تفسیر را

  .اند پرداخته عرفانی و فلسفی کالمی،

 خدا سنت یا اهللا سنت. است آمده شریعت و آئین طبیعت، سرشت، طریقه، رویه، و روش معناي به لغت در سنت: سنت  .2
 کار به  آن عملکرد کیفیت و تاریخ و جامعه قانونمندي تشریح و خداوند با ها پدیده روابط تبین جهت در که است ترکیبی
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 قول مجموعه به اصطالح در سنت. است نظامی بی و هدفی بی متضاد و بودن قانونمند معناي به بودن دار سنت. است رفته
 اصول آن خطوط و است دین اساس و خدا فرمان متن قرآن. گویند می) ع( معصومین سایر و) ص( اکرم پیامبر فعل و

 ، معصوم امامان و پیامبران روش و راه و سنت است شده پرداخته فروع به کمتر و کند می تبین را اسالم کلی ي برنامه
  .اند پرداخته ریزتر و جزئی احکام به دارد وجود رفتاري الگوي صورت به چون که بوده احکام این اجراي

  :سنت ابعاد

  :است گونه دو معصوم سنت

 شرایط در اسالم دستورات کارگیري به منظور به که معصومین ي ائمه و پیامبر عملی تالشهاي و فعالیتها کل: سیره  .1
 رفتاري سنت و سیره همان مختلف حاالت در معصومین العملهاي عکس تمام گفت توان می یا. است افتاده اتفاق مختلف
  .آنهاست

 گفتاري، العملهاي عکس یا هست و بوده مسلمین مشکالت راهگشاي که معصومین سخنرانیهاي و صحبتها به: حدیث  .2
  .گویند می حدیث و گفتاري سنت

 امور از امري بر اسالم در العقول معتبر افراد نظر اتفاق از، عبارتست اصطالح در و عزم معنی به لغت در اجماع: اجماع  .3
  .زمان یک در ولو دینی

 وتعمیق تعمیم انتزاع، تجرید، تجزیه، ترکیب، آن خاص ویژگیهاي از که اندیشه و فکر مرکز از عبارتست عقل: عقل  .4
 حضرت. است شده نهاده عقل ي عهده بر آفرینش نظام در که مسؤلیتی و کار چیست؟ اندیشه و تفکر. است ذهنی مفاهیم

 کند کفایت را تو عقل« :فرمایند می همچنین ایشان »است عقل نیازي بی ارزشمندترین« :فرمایند می عقل ي درباره) ع( علی
  »دهد نشانت رستگاري از را گمراهی و

  .است کرده هدیه ما به را اسالم درك منبع و حقیقت شناخت هاي راه از یکی عقل دادن با خداوند پس

  اسالمی مدیریت مبانی: سوم فصل

  :بینی جهان

 وجود که یآنچه درباره است کلی بینشی دیگر بیان به و هستی، به نسبت انسان کلی نگرش معناي به بینی جهان ي واژه
 جهان از انسان تفسیر و تعبیر بینی جهان مطهري استاد تعبیر به. کند می مشخص را ها نیست و هستها بینی جهان دارد،
  .گیرد می نشأت بینی جهان از که است نبایدهایی و بایدها همان اصل در هم فکر، طرز معناي به ایدئولوژي ي واژه. است

  :ایدئولوژي و بینی جهان وجود ضرورت
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 چه و هست و دارد وجود چیزي چه بدانیم وقتی ما زیرا خواهد، می را حقیقت و وجود در تعقل و اندیشه انسانها از خداوند
  .کرد نباید وچه کرد باید چه نیستها و ها هست قبال در دانیم می است نابود و نیست چیزي

  :بینی جهان انواع

  :علمی بینی جهان .1

 خود خاص بینی جهان به علمی آزمایش و تجربه و علم طریق از تواند می که شود می مدعی انسان بینی جهان نوع این در
 همچنین نیست نیز آزمایش قابل پس نیست مادي چیز همه ما جهان در زیرا است، ناقص روشی بینی جهان این اما. برسد
 نوع این. دهد پاسخ "است؟ آمده بوجود چگونه و کجا از جهان "نظیر ما سؤاالت ي همه به تواند نمی علمی بینی جهان
  .نیست پایذار و است تحول و تغییر حال در همواره عتم باشد،زیرا ایدئولوژي یک گاه تکیه تواند نمی بینی جهان

  :فلسفی بینی جهان.2

 در را جهان ي چهره فلسفی تفکر باشد، ایدئولوژي اساس و پایه تواند می و است پایدار اصول به متکی بینی جهان نوع این
  .علمند ي مقدمه و پایه دو هر فلسفی و علمی بینی جهان. کند می مشخص خود کل

  :مذهبی بینی جهان  .3

  شود می بیان الهی وحی طریق از آن مسائل و است وحی به مستند بینی جهان نوع این

  :توحیدي بینی جهان  .4

 رسانیدن و رحمت و خیر براساس هستی نظام و است آمده پدید حکیمانه مشیت یک از جهان این اینکه درك یعنی
 سوي به و) هللا انا( اوئی از ماهیتی و. است محوري تک و قطبی یک جهان است، استوار آنها ي شایسته کماالت به موجودات

  . دارد) راجعون الیه انا( اوئی

  :اسالمی بینی جهان  .5

 در ها بینی جهان سایر با بینی جهان این تفاوتهاي از یکی کنیم، دقت قرآن در کافیست بینی جهان این به رسیدن براي
 داراي اسالمی بینی جهان.است سعادت و رستگاري و حقیقی کمال سوي به آدمیان هدایت قرآن هدف. است اهداف بحث

  :از عبارتند که است اصولی

  توحید. 1

  جهان خدایی ماهیت. 2

  جهان مداري حق. 3
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  آفرینش هدفمندي. 4

  جهان صعودي حرکت. 5

  احسن نظام. 6

  آشکار و پنهان عالم. 7

  عمومی تسبیح و باطنی شعور. 8

  جهان و خدا ي رابطه. 9

  افعالی توحید. 10

  انسان برتر جایگاه. 11

  انسان وجودي ابعاد. 12

  

  :انسان ماهیت

 مهمترین که دارد وجود متفاوتی دیدگاههاي زمینه این در. است آمده بوجود) روح( مادي غیر و مادي بخش دو از انسان
 مشخص را روح وجود اصل که اول ي دسته شوند می تقسیم دسته دو به قرآن آیات زمینه این در است؛ قرآن دیدگاه آنها

 انسان قرآن دیدگاه از.دارد نظر مد نیز را مرگ از پس آن بقاي و روح استقالل روح، وجود  که دوم ي دسته و است کرده
 و.  است خداشناسی انسان فطري گرایشهاي از یکی. است فطري دینی هم اسالم دین بنابراین است الهی فطرت داراي

  . است طلبی کمال و جویی  زیبایی دیگر گرایش

 شر باشند انحراف و نقص جهت در اگر و خیر باشند او تعالی و رشد جهت در اگر انسانها رفتار بودن شر و خیر معیار* 
  .باشد اختیاري انسان رفتار که کند می پیدا معنی زمانی معیار این و است

  اسالمی مدیریت ارزشی نظام: چهارم فصل

  :ارزشها

 گرایشهاي. است جامعه یک اکثریت آرزوي و خواست مورد و دارند مطلوبیت که دهند می تشکیل را اموري و واقعیتها
  .کنند می راهنمائی مشخصی جهت به را خود افعال رفتار، عواطف، و ادراکات که هستند کلی تمایالت اجتماعی

  :دارد مرحله سه انسانی رفتار بروز و گیري شکل ي نحوه
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  بینش ي مرحله  -

  بینش با متناسب گرایش  -

  عمل ي مرحله  -

 فردي دسته،ارزشهاي سه به را سازمان در موجود ارزشهاي است فرد بینی جهان و دیدگاه از ناشی فرد ارزشهاي منشأ
  .اند نموده تقسیم المللی بین و کشئري ارزشهاي و سازمانی ارزشهاي ، مدیران و کارکنان

  

  :از عبارتند ارزشها انواع اساس همین بر

  )اخالقی-سیاسی -مذهبی( استراتژیک ارزشهاي  .1

  )اجتماعی-فرهنگی-اقتصادي(میانی حد ارزشهاي.2

  )،ملی باندي(گروهی و جزئی نژادي، قومی، ارزشهاي.3

  )محیطی -عرفی - غریزي( پائین حد ارزشهاي  .4

  

. است انسان اختیاري افعال ارزشها این محور که معتبراست خاصی ارزشهاي اسالم نظر از که است این اسالم ارزشی نظام
 هدف به رسیدن براي واحد کلیت یک که بطوري و دارند وسیستماتیک هماهنگ ارتباطی یکدیگر با درون از ارزشها واین

  .دهد می تشکیل را واحدي

  :اسالمی ارزشی نظام ویژگیهاي

  :شمول و فراگیري  .1

 رفتار ارزش. کند می بندي دسته معقول و پذیري امکان -علمی رفتار طبقه سه به را انسانی ارزشهاي موریس کارلز
 و بایدي ارزشهاي:  پذیري امکان ارزش دهد، می نشان خود از خاص شرایط در فرد که است خاصی رفتار انتخاب:علمی

 جهت زندگی در فرد رفتار و باور بینش، به ارزشها این.است مطلوب و پسندیده ارزشهاي معقول، وارزش است نبایدي
 اجرا آنهارا کنترل عامل عنوان به خود مسلمان انسان و کرده تعریف را فراگیري و جامع ارزشهاي تمام اسالم دین.دهند می
  .است انسان خود اعتقاد و باور اخالقی، احکام اجرایی ضمانت و کنترلی خود و مدیریتی خود روش قویترین. کند می

  

  :درونی انسجام. 2
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 به رسیدن براي را کلی اصل یک و بوده تعامل در باهم مختلف اجزاي که است سیستماتیک نظام یک اسالم ارزشی نظام
. دارد وجود درونی انسجام یک اجزا بین سیستماتیک، تفکر خاطر به اسالم ارزشی نظام در. دهند می انجام واحدي هدف

 کسب که معرفتی و باور اساس بر خود فرد. است الهی قرب حرکات ي همه هدف و جهت منسجم، است اي مجموعه ارزشها
 در وارزشی منطقی و معقول رفتاري.کند می اعمال ارزشهارا از برگرفته هاي نباید و باید زندگی مختلف ابعاد در کند می

 محور خدا خود حرکت و برنامه در مسلمان انسان.  است مسلمان فرد هر رفتار در تعادل از نمودي اجتماعی، و فردي ابعاد
  .کرد خواهد درونی هماهنگی شکل به و منسجم را انسانی رفتارهاي عالی هدف این. است

  

  :عقالیی تبین قابلیت  .3

 محور ، اسالم ارزش محور.کرد کشف را واقعیت و ارزشها بین ي رابطه بتوان که است ممکن زمانی ارزشها عقالیی تبین
 مورد غایت و واهداف انسان نظري تمایالت و نیازها بین اي واسطه انسان اختیاري افعال. است انسان اختیاري ارزشهاي

 عزم و اراده دیگر طرف از و است قایل ارزش انسان در فطري نیازهاي وجود به طرف یک از اسالم ارزشی نظام. اوست نظر
  .انسان

  

  :محدود نا سود و لذت تبین  .4

  اخالقی انگاري لذت) ب  روانشناختی انگاري تذت) الف

 باید بلکه لذتند، پی در تنها نه مردم دوم ي نظریه در اما لذتند، دنبال به واقعاً خود زندگی در مردم اول ي نظریه اساس بر
  .است لذت خوبی تنها زیرا کنند، چنین

  .است تر ماندنی و عمیقتر تر، پایدار که شود می انتخاب لذتی تنها اسالم در یکدیگر، با لذات تزاحم صورت در: نکته

  

  :نامحدود منفعت و سود

 هدفهاي به رسیدن براي اي وسیله اسالم نظام در منفعت و سود داند، می معنوي و مادي از اعم را سود اسالم ارزشی نظام
  :از عبارتند مکاتب سایر با اسالم تفاوت. است عالی و بلند

  دارد تأکید معنوي و مادي منفعت و سود به اسالم حالیکه در است مادي منفعت و سود به متحصر آنها منفعت و سود* 

  است آخرتی هم و دنیایی هم اسالم نظر از اما است دنیایی فقط آنها نظر از منفعت و سود* 

user
New Stamp

http://www.pnu-m-s.com


 

٨ 
 

  عالی هدفهاي به رسیدن براي است اي وسیله تنها اسالم در اما است هدف مکاتب سایر دیدگاه در منفعت و سود* 

  

  :فاعلی حسن و فعلی حسن  .5

 عمل که. است آن نتایج و عمل نفس رفتار یک بودن ارزش بی یا و داشتن ارزش مورد در قضاوت معیار اخالقی، مکاتب در
 رضاي براي خالص نیت همراه که خوبی عمل. است مطرح عمل و نیت اسالم ارزشی نظام در اما. دارد موضوعیت نفسه فی
 دو. ندارد الهی محضر در پاداشی و باشداجر نداشته فاعلی حسن اما باشد فعلی حسن داراي عملی است،اگر مهم باشد خدا
  .است مؤمن فرد عمل و نیت ارزش با فعالیت هر اصلی رکن

  

  :ارزشها داشتن مراتب.6

 به دسترسی که است قایل را مراحلی ارزشها براي اسالم هستند مراحلی و مراتب داراي ارزشها اسالم، ارزشی نظام در
 دارد افراد همت و تالش توان، ظرفیت، به بستگی باالتر مراحل به رسیدن اما است، مسیر عموم براي مراحل از بعضی
 قائل را نهایت بی تا مراحلی آن براي توان می که شود می شامل را ارزشها از وسیعی طیف ، اسالم در اخالقی ارزش مراتب

  .شد

  .است لذت نوعی شود الهی فرمان انجام و انسان رشد و بالندگی باعث که کاري هر: نکته

 یک عنوان به بلکه شود می دنبال متعالی هدف عنوان به تنها نه که است اسالمی مدیریت مهم اهداف از محوري عدالت
  .یابد تجلی باید مدیر منش و روشها تمام در شاخص

 ذاتی بطور. شود می دیده... و خدمات ي ارائه کیفیت، و کمیت تولید، مراحل همکاران، سازمان، انتخاب در عدالت این
 اغفال، ظاهرسازي، دروغ، مانند اخالقی غیر رفتارهاي کرد، خواهد فراهم را نفع ذي عناصر ي همه نسبی رضایت محصول،

  .است مردود اسالمی مدیر نظر از کاذب صورت به کمبود

 بخش در آنها یرشد زمینه باید مدیریت، ي زمینه در مدیران تعلیم و آموزش و مدیریت بر اسالمی نگاه بر عالوه: نکته
 تأثیر طریق از کند می ایفا مدیریت عملی روشهاي و ها نظریه در اسالم که نقشی مهمترین آورد، فراهم نیز را مدیریت
  .است مدیریت بر اسالمی ارزشهاي

 که همانطور است، آن ارزشهاي بر اسالم قوام اصوالً ناپذیرند، تغییر و ثابت حدیث و قرآن از برگرفته اسالم ارزشی نظام
  . کرد جستجو انسان خود شناخت در آنهارا مبناي باید هستند عقالیی تبین قابل ارزشها شد گفته

  :ارزشی مدیریت
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  ارزشی نظام اساس بر یا جامعه و مدیران بر حاکم اعتقادات باورها، ارزشها، براساس ابعاد تمام در گیري تصمیم و مدیریت
  .گویند ارزشی مدیریت را جامعه و فرد

  :ارزشی مدیریت مهم ویژگیهاي

  نماید می ایجاد گیري تصمیم موقعیت در استراتژي اتخاذ هنگام در را الزم کنترل و تصحیح. 1

  باشد آن در حکومتی مصالح و اهداف و دولتی مقررات و قوانین ي دربرگیرنده تواند می ارزشی نظام. 2

  باشد می سیستم و عملکرد ارزیابی براي الزم معیارهاي داراي ارزشی نظام. 3

 اتخاذ مناسب استراتژي آن اساس بر و شوند می تعریف و تبین ارزشی نظام تناسب به تهدید و فرصت و ضعفها و قوتها. 4
  شود می

 را عادالنه سود و منفعت و بیند می جامعه و فرد اقتصادي نظام تقویت جهت در را اقتصادي حرکت هر ارزشی، نظام. 5
  .داند می اصل

  

  :مکاتب سایر با اسالم ارزشی مدیریت نظام تفاوت

 استوار صداقت و معنویت بصیرت، گرایی، آخرت طلبی، عدالت امامت، گرایی، وحی محوري، خدا بر اسالمی مدیریت مبانی
  .است

  

 الهی قرب هدف اسالمی مدیریت در حالیکه در. است سازمانی و فردي منفعت و سود به رسیدن هدف غربی مدیریت در* 
  .است

  داند می پاسخگو خدا محضر در را خود و کند می نگاه مسئولیت و تکلیف یک عنوان به خویش شغل به مسلمان مدیر* 

  گردد می تحصیل عدالت اصل رعایت با و کفایت بقدر پس نیست اول هدف سود ، اسالم ارزشی نظام در* 

  است شرط دارند، مشروعیت که موازینی سایر و عمومی مصالح با روشها این مغایرت عدم سود، آوردن بدست روش در* 

 به ریزي برنامه اصول تمام و مدیریت است انسان الهی رشد و کمال اصلی غایت و هدف چون ارزشی نظام دیدگاه در* 
  . شود می گیري جهت هدف این تحقق سوي
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  :نکته

  کند نهادینه کارکنان در را انسانی ارزشهاي باید مدیریت  .1

  گردد می کنترل و بازرسی هاي هزینه کاهش موجب اخالقی، ارزشهاي رعایت  .2

  گردد نمی مشخص کمال به رسیدن راه نشود شناخته او وکمال انسان تا. 3

  

  :اسالم ارزشی نظام تأثیر هاي حوزه

 وظایف و اهداف ي حوزه. 5 سازمانی فرهنگ ي حوزه. 4 گیري تصمیم ي حوزه  .3 ریزي برنامه ي حوزه .2 نظریه ي حوزه  .1
  کارکنان و مدیران ویژگیهاي ي حوزه. 6 مدیران

 روش و شده بندي اولویت  امکانات و منابع اساس بر و شده تعیین اهداف ریزي برنامه فرایند در: ریزي برنامه ي حوزه  .1
 مدیران زیرا کنند، می ایفا را مهمی نقش ارزشها آنها بندي اولویت و اهداف تدوین در گردد می تدوین آنها به رسیدن
 در اسالم ارزشی نظام. کنند می تالش آن تحقق براي و بندي اولویت را اهداف  خود قبول مورد باورهاي و ارزشها براساس

  .دهد می جهت را ریزي برنامه ، ایدئولوژي و بینی جهان بعد دو

 یا هدف انتخاب: از عبارتست گیري تصمیم. است گیري تصمیم مدیریت فعالیتهاي تمام ي جوهره: گیري تصمیم ي حوزه  .2
  .مدل،جریان الگو، حلها، راه اهداف،

  

  :باشد داشته محض عقالیی گیري تصمیم تواند نمی علت سه به انسان

  است محدود عقالیی ظرفیت داراي انسان  .1

  است فردي گرایشهاي و ارزشها تأثیر تحت انسان. 2

  .نیست پذیر امکان آنها ي همه مهار که است پیچیده بقدري محیطی عوامل. 3

  

  :مؤثرند گیر تصمیم فرایند بر ارزشها از گروه سه

  سازمان توسط شده ارائه ارزشهاي) الف

  شخصی ارزشهاي) ب
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 قومیت و ملیت هنر، ایدئولوژي، ، بینی جهان فرهنگ، از جامعه هر ارزشهاي: سازمان از جامعه ارزشی انتظارات) ج
  .دهد می قرار تأثیر تحت را گیري تصمیم که گیرد می سرچشمه

  

  :سازمانی فرهنگ ي حوزه  .3

 هویت فرهنگی، رسالت ، اندیشیدن و تفکر هاي شیوه و ادراکات و ارزشها و باورها از اي مجموعه: از عبارتست فرهنگ
  .گردد می جامعه دوام و ثبات موجب خود که است جامعه در ارزشها و باورها به نسبت تعهد ایجاد و انسانها به بخشیدن

  :سازمانی ارزشهاي از نمونه چند

  است بودن ارزشمند جستجوي در خود کار در و دارد اعتماد ارزش انسان  .1

  .رسد می نتیجه به باشند موفق توانند می افراد ي همه اینکه تضمین با مدیریت  .2

  .است توجه مورد الهی رضایت رعایت با رجوع ارباب و مشتري رضایت  .3

  مدیریت ي درعرصه اسالمی ارزشهاي تجلی: پنجم فصل

 چیزي به و است مادي اهداف تحقق سازمانی هر هدف مادي مدیریت تفکر در. است اهداف تعیین مدیریت در گام اولین
 ارزشی نظام در اما). لیبرالیسم(است فردي منفعت دارد اصالت آنها براي آنچه اندیشند، نمی سازمان و خود منفعت جز

 مطلوب کمال و نهایی هدف به رسیدن براي است اي وسیله تنها است، اصیل و نهایی هدف مادي دیدگاه در اسالمی،آنچه
  .انسانی

  

  :اسالمی مدیریت ویژگیهاي از برخی

  اهللا الی قرب/ معنوي کمال) الف

  جامعه معنوي و مادي نیازهاي تأمین) ب

  )دوراندیشی( مدت دراز در اجتماعی وابستگی از جلوگیري) ج

  روشها انتخاب در ارزشها رعایت) د
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 هر. اوست بینش و آگاهی شناخت، میزان مرهون انسان حرکتهاي. است تربیتی فرایند یک اسالم ارزشی نظام در مدیریت
  .بخشد می بیشتري ارزش رفتار به و. است بیشتر او رفتار در آن تأثیر باشد، عمیقتر آدمی شناخت که میزان

 انجام براي فنی مهارت و اطالعات داراي باید مدیریتی بعد از و اخالقی شرایط و صفات داراي باید مدیر ارزشی بعد از
  .باشد محوله مسئولیت

  

  :اسالمی مدیریت الگوي اسالم پیامبر

 ي کننده ابالغ و کننده اجرا) ص(اکرم پیامبر. است الهی فرمانهاي و احکام از برداشت وکاملترین است دین کاملترین اسالم
 حجتهاي با اورا خداوند. است) ص( اکرم رسول حکومت در اسالمی حکومت اساس و پایه رو این از. است الهی پیامهاي

 اما خداست ان از حکومت یعنی. است پسندیده داري امانت اکرم پیامبر. فرستاد روشن راه و آشکار پیروزي و کننده الزام
  .است اسالمی مدیریت مهم منابع از یکی پیامبر ي سیره و رفتاري خصوصیات. خداست رسول دست در امانت عنوان به

  

  :قرآن دیدگاه از رهبر ویژگیهاي از تا چند

  )باشد مردم خود از( باشد مردم بطن از  .1

  مردم براي بودن دلسوز  .2

  انسانها هدایت درجهت فراوان کوشش و تالش  .3

  جامعه اقشار ي همه با عطوفت و بودن رئوف   .4

  بودن مهربان و رحیم  .5

  

  ): ع( علی امام دیدگاه از) ص(اکرم پیامبر شخصیت

  بودن الگو. 1

  زیستی ساده. 2

  گرا عدالت و الهی احکام مجري. 3

  وحدت ایجاد. 4
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  ایثار. 5

  خداوند از خشیت. 6

  نیک خصلتهاي. 7

  تفریط و افراط از دوري. 8

  

  :العلوم ااحیا کتاب در پیامبر دیگر صفات

  دعوت اجابت* 

  دیگران به اکرام و احترام* 

  گرفتن عبرت و پند* 

  مردم حاجات به رسیدگی* 

  

  

  :اسالمی اصلح مدیر یک عنوان به پیامبر صفات

  داري امانت* 

  مشورت و رهبري* 

  انضباط و نظم* 

  چاپلوسان از تنفر و انتقاد شنیدن ظرفیت* 

  علم به تشویق* 

  

  

  اسالمی حکومت اهداف: ششم فصل
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  :است چیز دو دارد اسالمی حکومت که اهدافی مهمترین

  شدن اهللا خلیفه سوي به انسانها راهنمائی. 1

 خارجی و داخلی روابط بر حاکم اصول و نمودن، مهیا را راستین تمدن مبادي ساختن، فاضله ي مدینه را اسالمی کشور  .2
  .کردند تبین را

 جامعه در نورانی انسان مشی خط و. است شدن اهللا خلیفه همان نبوت، و وحی ي پایه بر اسالمی نظام تأسیس مهم هدف
  .کند می حرکت شده وي نصیب که الهی نور با او و بوده روشن بسیار

  

  :فاضله ي مدینه شرایط و اوصاف

 عامل دو ضاللت و جهالت یعنی. است دانش و علم تأمین دار عهده اسالمی حکومت زمامدار که است فرهنگی رشد) الف
 ستیزي ضاللت و زدایی جهالت فرهنگی، بخش در اسالمی حکومت هدف مهمترین و است جاهلی ي جامعه انحطاط قطعی
  است

 مالکیت اصل چه اگر اسالم. هستند نظام در اموال کلی تبین خطوط دار عهده اسالمی رهبران که است اقتصادي رشد) ب
 سایر با قیاس در خود دسترنج به نسبت هرکس که است این آن معناي لیکن است، نموده امضاء و پذیرفته را خصوصی

 در امین ي منزله به بلکه نیست مالک خداوند با قیاس در خود دسترنج به نسبت کس هیچ ولی است، مالک مردم،
 دست در ثروت رواج) داند می انسانها مجموع شئون، ي اداره براي را مالها مجموعه اسالم. ( است تصرف در نائب و نگهداري
 سرمایه نظام اساس بر یکی. نارواست آنها دوي هر که میشود ترسیم صورت دو به جامعه ي توده حرمان و خاص، گروهی

  .شرق ي فروریخته مارکسیسم مکتب و  ساالري دولت نظام ي پایه بر دیگري و غرب داري

  

  :مهم نکتۀ چند

  است پذیرفته یکدیگر به نسبت انسانها مالکیت اصل* 

  انسانهاست مجموع به متعلق اموال مجموع* 

  است اسالمی ي جامعه فقرات ستون ي مثابه به مال* 

  است ممنوع سفیه اختیار در مال دادن قرار* 

  است ممنوع مال اکتناز و ثروت احتکار* 
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  است الزم ان کامل دور و بوده ممنوع آن ناقص جریان* 

  .است رضایت با تجارت اساس بر همانا شرع در شده بینی پیش راههاي از گذشته آن عمومی جریان* 

 کیفیت تعلیم و آن کامل فراگیري به ترغیب دار عهده  اسالمی نظام پیشوایان که است صنعتی صحیح فرآیند) ج
  .هستند آن از برداري بهره

  :المللی بین و داخلی حقوقی رشد) د

  پذیري سلطه و گري سلطه گونه هر نفی. 1

  .الملل بین مواثیق و عهود رعایت  .2

  

 است آن میثاق، به احترام و پیمان به عمل و مداري قانون و تعهد نظام برقراري به اسالمی حکومت تأکید و احترام علت
 عصر مداران زور شکنی پیمان کهن جاهلیت مانند جدید جاهلیت. است برخوردار آزادي و امنیت از متعهد ي جامعه که

  .است حاضر

  ):ع( علی امام دیدگاه از اجتماعی-  سیاسی سقوط علل

  نمودن ضایع را اساسی اصول.1

  شدن مغرور  .2

  داشتن مقدم را فرومایگان  .3

  دادن قرار مؤخر را فرزانگان  .4

  

  ):ع( علی امام دیدگاه از اقتصادي -اجتماعی سقوط علل

  مدیریت ضعف و تدبیر سوء .1

  اقتصادي زیانبار هاي هزینه ناروا تبذیر  .2

  گرفتن عبرت سودمند تجارب از  .3

   نمودن خواهی عذر مکرراً گذشته جبران جاي به .4
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  اسالمی مدیریت و عدالت: هفتم فصل

  :مدیریت هدف عدالت

 ي دغدغه و کرد آبیاري را آن کاشت دلها در را عدل ي اندیشه بذر قرآن. است اسالمی حکومت مهم اهداف از یکی عدالت
 عدل، به مربوط آیات بیشترین. کرد ایجاد درونها در اجتماعی و علمی نظر از چه و فلسفی و فکري نظر از چه را آن

  ... و سیاسی خانوادگی، از اعم است؛ گروهی و جمعی عدل ي درباره

 یک شود می مربوط قانون و تشریع و نبوت به که آنجا. است بینی جهان شود می مربوط معاد یا توحید به که آنجا قرآن عدل
 به اخالق پاي که آنجا. است شایستگی یک شود می مربوط رهبري و امامت به که آنجا. است شناسی قانون معیار و مقیاس

 رهبري و امامت شرط قرآن. است مسئولیت یک شود می کشیده اجتماع به که آنجا و. است انسانی آرمان یک آید می میان
  .خواند می عدل صاحب را اخالقی انسان و داند می عدل را

  

  ):ع(علی امام درکالم عدالت

  : است استوار پایه چهار بر ایمان کردند؛ معرفی ایمان استوار هاي پایه از یکی را عدل) ع(علی حضرت

  جهاد .4  عدل  .3  یقین  .2  صبر .1

  انتظار زهد، هراس، شوق،: دارد قرار پایه چهار روي بر خود نیز صبر و

  .پذیرد می باشد افراد شایستگی از ناشی که صورتی در را تفاوت لذا و داند نمی کامل برابري رت عدالت دین

  :دانشمندان دیدگاه در عدالت

 برابریهاي نا و است یکسان یکدیگر با بشر افراد تمامی طبیعی، ي مرتبه که معتقدند طبیعی حقوق ي نظریه پیروان
 کارکرد به مربوط دیگر دیدگاه.شود می آن موجب اجتماع خاص ساختار بلکه نیست، ذاتی تفاوتهاي  معلول اجتماعی،

 بیان محو قابل غیر ضروري را آن وجد لذا و شود می فرض اجتماع طبیعت جزء نابرابري دیدگاه این در. است گرایان
  .کردند می

 و اجتماعی عدالت تحقق براي مناسب بسترهاي ایجاد را اقتصاد ي عرصه در دولت دخالت دلیل مهمترین صدر شهید
  .داند می اقتصادي

 نابرابري تنها نه وي اعتقاد به دانست می طبقاتی بندي قشر دلیل را همین و است بوده بشر ذاتی نابرابري به معتقد ارسطو
  .گرفت نادیده را ها تفاوت نباید و بوده ضرورت یک بلکه دارد وجود
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 همدیگر با مقایسه در و یکدیگر به نسبت بشر افراد یعنی داند می افراد حقوق رعایت را اجتماعی عدالت مطهري؛ استاد
  .باشد می متفاوت ها اولویت و حقوق این ي ریشه که داشت خواهند اولویت و حقوق نوعی

  : دارد وجود صورت سه به عدالت

  

 با اجزاء ارتباط کیفیت که شود معین شرایطی باید انسانی اجتماع هر در یعنی: اجتماعی توازن ي منزله به عدالت  .1
  .کند ایفا را خود مطلوب نقش و بماند باقی بتواند تا شود رعایت یکدیگر

  . ارزیابی مورد موقعیت براي وصفی نه. است کننده ارزیابی و داور براي وصفی عدالت: طرفی بی ي منزله به عدالت  .2

  .باشد برقرار اجتماع در که است بایسته و شایسته که است وضعیتی ي منزله به عدالت: بایسته وضع ي منزله به عدالت  .3

  

  :مطهري استاد نظر از حکومت و عدالت ارتباط

 به مردم حقوق تأمین. کند می حق صاحب را او که است اي گونه به انسان آفرینش یعنی است، فطري و تکوینی حقوق
 خودشان بین را عدالت و بیفتند راه خودشان مردم که بود این پیامبران بعثت اهداف از یکی و. دارد بستگی قانون وجود

 را حقوقی که شده، گذاشته افراد ي بعهده حق شناسایی بشري، مکاتب در. کنند عدل ي اقامه پیامبران اینکه نه کنند، برپا
 اي پاره و کند می تعیین او آفرینش که است چیزي همان انسان حق الهی، ادیان در اما. کنند اعتبار و جعل ها انسان براي

 مشروعیت با مسئله این و. است عدالت حکومت ي فلسفه.  شود می تعریف پیامبران توسط وحی طریق از حقوق این از
 دوام موجب عدالت شود، می بیشتر آن مشروعیت میزان کند رفتار تر عادالنه حکومت چه هر یعنی خورد، می پیوند حکومت
  .است آن زوال موجب ظلم و حکومت

  :اجتماعی عدالت ابعاد

  :مساوات و برابري  .1

 ملیت، ، از نظر صرف افراد ي همه که است این برابري معناي. است عدالت معناي ترین اصلی بلکه ابعاد مهمترین از برابري
 جامعه در موجود معنوي و مادي نعمتهاي از استفاده منظور به برابر حق از شده انجام کار ازاي در مذهب و نژاد جنس،

  .باشند برخوردار

  :قانونمندي .2
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 عادالنه خود که است بخش تعادل صورتی در قانون. است اجتماعی رفتار صحیح هاي شیوه تعیین قانون اصلی و ویژه کار
 با انسان مستمر هماهنگی. باشند عادل آن مجریان و قانونگذاران ، قانون منبع که است این به قانون بودن عادالنه و باشد

  .است اجتماعی عدالت مظاهر از جامعه منطقی آداب و سنن و اجتماعی هنجارهاي

  :حقوق اعطاي  .3

 موظفند دیگران او براي حق این اعتبار موجب به و شده گرفته نظر در شخص براي که است اي بالقوه امتیاز حق از منظور
 هنگامی اجتماع تعدل استو حق داراي جامعه در چیزي هر. بپذیرند را او تصرف آثار و بشمارند محترم را شئون این

  .شود مراعات حقوق این که گردد می مشخص

  :توازن  .4

 افراد به صحیح و شایسته بطور امکانات که معنا این به تنها نه البته ، دارد نزدیکی بسیار ارتباط عادالنه توزیع با توازن
  .باشد داشته وجود نیاز مورد و الزم حد به امکانات آن بر عالوه بلکه برسد مستحق

  

  :شود می تعریف مختلف هاي حوزه در اجتماعی عدالت

  قانون حوزه. 1

  قضاوت ي حوزه. 2

  اقتصاد ي حوزه. 3

  المللی بین  روابط ي حوزه. 4

  سیاست ي حوزه. 5

  اجتماعی روابط ي حوزه. 6

  ):ع(علی امام دیدگاه از عدالت مصادیق

  تخلف با برخورد. 1

  مردم با رفتار در عدالت. 2

  کار خیانت با قاطع برخورد. 3

  المال بیت مصرف در گیري سخت. 4
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  کارگزاران زیستی ساده ضرورت. 5

  مردم با انصاف رعایت. 6

  

  : دارد وجود اقتصادي عدالت جهت شاخص دو اقتصادي بعد در

  توازن) الف

  فقر رفع) ب

  

 خصوصی مالکیت الغاي  .2 دست پائین طبقات بین کار تقسیم .1. دارد اساسی عامل دو اقتصادي عدالت افالطون دیدگاه از
  .ثروت ي درباره

  .است تعریف قابل تعویضی و توزیعی کلی، صورت؛ سه به ارسطو دیدگاه از عدالت

  است اجتماعی روابط و رفتار در تفریط و افراط از جستن دوري عدالت این: کلی عدالت  .1

  .است مهمتر تعویضی و کلی عدالت از و یابد می تجلی مردم به نسبت دولت تکالیف در عدالت نوع این: توزیعی عدالت  .2

  .باشد پذیرفته انجام خود طبیعی جهت در مبادله تا شود رعایت تساوي نسبت باید کاال ي مبادله در: تعویضی عدالت  .3

  

  :مطهري شهید دیدگاه از اقتصادي عدالت

  :مارکسیستی مکتب  .1

 از یکسان بطور همه که است این عدل مقتضاي باشند، داشته کامل تساوي باید زندگی امور ي کلیه در شهروندان ي همه
 نظر از کنند، می کمتري تالش و کار که آنها با کنند می بیشتري تالش و کار که آنها میان باشند، برخوردار زندگی مواهب
  .ندارد وجود تفاوتی زندگی امکانات از استفاده

  :لیبرالیسم یا داري سرمایه مکتب  .2

 درآمد و کنند بیشتري رشد تا داد آزادي افراد به باید که معتقدند مکتب این پیروان است، حاکم گرایی فرد مکتب این در
  .آورند بدست بیشتري
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  :دارد مشخص ي وظیفه چند اجتماعی عدالت تحقق  براي دولت

  اساسی آزادیهاي و حقوق گسترش سیاست* 

  بازار کار و ساز به بخشیدن بهبود سیاست* 

  سازي توانمند سیاست* 

  درآمد متناسب توزیع و فقر کاهش مستقیم سیاست* 

  

  :باشد داشته وجود شرط دو باید کند، بازي را اصلی نقش عدالت، تحقق در بتواند خصوصی بخش اینکه منظور به

  عدالت تولید براي بازار کار سازو ساماندهی  .1

  سود بدون اقتصاد تقویت. 2

  :اقتصادي عدالت تحقق موانع

  گیرد می سرچشمه اقتصادي روابط نابهنجار هاي زمینه از معموالً اقتصادي رانت: اقتصادي هنجار به نا وضعیت. 1

 رانت ندارد فردي استعدادهاي و ذاتی صالحیتهاي با ارتباطی که ویژه امتیازات از بعضی از برخوردداري: اجتماعی عامل. 2
  .شود می نامیده اجتماعی

  است رانت انواع مهمترین از اقتصادي اطالعات به انحصاري و هنگام زود دستیابی: اطالعات عامل. 3

  

  

  :اجتماعی عدالت تأمین ابزارهاي

  یارانه  .2      مالیات .1

  

  :آن ي محرکه قواي و اجتماعی عدالت

  کشور مردم قاطع اکثریت ارزشی و فکري مبانی. 1

  اساسی قانون. 2
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  نظري ودستاوردهاي تجربی شواهد. 3

  ایران تاریخی تجربیات ارزیابی. 4

  آینده روندهاي از ناشی الزامات. 5

  نظام مدیران و رهبران ي اراده. 6

  

  خم غدیر ي مسئله در مدیریت اهمیت: هشتم فصل

  

 امام و بمیرد هرکس:  فرمایند می پیامبر که همانطور. است استوار آن بر اسالم که است رکنی بزرگترین خالفت و امامت
  .است مرده جهالت مرگ به نشناسد را خویش زمان

  کیست؟ امام

  دارد وجود امام نمونه دو کل در. هستند او رو دنباله دیگران که است کسی ، ومقتداست پیشوا معناي به امام

  کند می هدایت آتش سمت به را انسان که امامی: طاغوتی امام .1

  .کند می هدایت مستقیم صراط به را انسان که امامی: اسالمی امام .2

  :امام وجود ضرورت

 متمادي سالهاي درطول خداوند شود می آیا. است متفاوت آن مدیریتی ي شیوه دارد که بینی جهان هر با مکتب هر
) ع(علی امام باره این در.  ندهد قرار احکام اجراي براي را امامانی ولی بفرستد الهی احکام ابالغ براي را رسوالنی

ي خود  بهره کافر و کند خویش کار ایمان با مرد او حکومت در تا تبهکار یا کردار نیکو باید، حاکمی را مردم« :فرمایند می
  .برد

 امامت ولی. است راه دادن نشان فقط اش وظیفه و است راهنمائی فقط پیامبري که است این در رهبري و امامت فرق
. است الهی هدف بسوي مردم اقشار حرکت و ساماندهی امامت. است الهی هدف سوي به بشر هدایت و رهبري اش وظیفه

  .است مردم هدایت و رهبري امامت مهم ویژگیهاي از یکی

  :امام بارز ویژگی چندین

  گناه نوع هر از پاکی و عصمت. 1
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  خداوند طرف از منصوب. 2

  مردم اعمال به آگاه. 3

  مردم مایحتاج به عالم. 4

  است باالتر فضائل لحاظ از مردم ي همه از خود زمان در. 5

  

  ):ع(علی امام نظر از وامام رهبر صفات

  نباشد بخیل* 

  نباشد نادان* 

  نباشد ستمکار* 

  باشد عادل* 

  نباشد خوار رشوه* 

  کند اجرا را پیامبر سنت* 

  :امام شناخت کلی هاي راه

  )پیامبر اعالم و وتصریح تعیین( نص. 1

  است امام شناخت راههاي از یکی علمی خاستگاه و زندگی وضع رفتار، کردار، اخالق،. 2

  معجزه. 3

  :مطهري شهید دیدگاه از امام وظایف

  رهبري نقش. 1

  عقیدتی و دینی مسائل کردن برطرف. 2

  سرپرستی و والیت. 3
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  ):ع( علی امام دیدگاه از امام وظایف

  

  آنها هدایت براي مؤمنین به دادن اندرز و پند* 

  باشد مردم خواه خیر* 

  پیامبر سنت برپایی* 

  است الهی  احکام ي کننده جاري امام* 

  عالت رعایت با مردم طبقات به المال بیت سهم رساندن* 

  

  ):ع(علی امام مدیریتی هاي شیوه

  بودن مهربان. 1

  بودن منصف. 2

  نبودن ستمکار. 3

  گرایی مردم. 4

  رازداري ضرورت. 5

  مشورت ي شیوه. 6

  رهبر اجتماعی روابط. 7

  اعتماد جلب. 8

  روزگار حکیمان و دانشمندان با ارتباط. 9

  عدل برقراري. 10

  رسولش و خدا به جستن تمسک. 11

  کارگزاران انتخاب. 12
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  کارمندان حقوق رعایت. 13

  وکنترل نظارت. 14

  کار تقسیم. 15

  مردم مشکالت رفع. 16

  مردم با مستقیم ارتباط. 17

  صدر ي سعه. 18

  خاص کارهاي انجام. 19

  کارها موقع به انجام. 20

  رابطه بر ضابطه تقدم. 21

  بودن وفادار. 22

  خودپسندي از دوري. 23

  گذاري منت از دوري. 24

  کارگزاران زیستی ساده. 25

  فرماندهی مراتب سلسله رعایت. 26

  

  :غدیر ي حادثه فراموشی عوامل

  جامعه خواص از اي عده انسانی امیال و منافع* 

  مردم از اي توده بینش و آگاهی عدم* 

  جامعه سیاسی فضاي بودن مسموم* 

  

  اسالمی مدیریت در انتظار نقش: نهم فصل
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  چیست؟ انتظار

 حکومت و ظهور به عالقه و شوق و) عج(زمان امام والیت و دین مبانی به اعتقاد و ایمان ترکیب از که است حالتی انتظار
 و فردي رفتار انسانی، وآمال اندیشه قلبی، حالت در را دگرگونیها انواع و کشد می شعله انسان وجود در عشق این بیت، اهل

 و است ایشان حکومت به امیدش تنها است،) عج(زمان امام ظهور منتظر که فردي. نماید می ایجاد انسان اجتماعی تالش
 عصر انتظار، عصر گفت باید. دهد می انجام آرمانیش دین به رسیدن براي را شخصی و رفتاري و اجتماعی و فکري تالش
 را ظهور وجود تمام با که است کسی واقعی منتظر و آرامش، و سکوت عصر است،نه ظهور به رسیدن براي فراوان تالش

  .نماید نزدیک

  

  ):عج(زمان امام غیبت دالیل

 به که است آن دوم دلیل نیست، زمین بر حجتی هیچ که عصرهایی در باشد حجتی تا کردند غیبت ایشان اینکه اول دلیل
 ي جامعه حاکمان نتوانستند آنها کدام هیچ و نشد داده آنها به ائمه حق اسالمی، ي جامعه مؤمنین اندك ظرفیت دلیل

  رساندند؟ نمی شهادت به سریع را ایشان امامت و ظهور با آیا رساندند، می شهادت به سریعاً را آنها و باشند اسالمی

  

 نزدیک براي دلیل همین به. است ولیعصر حضرت دستورات و حق پذیرش براي مردم ظرفیت و آمادگی عدم سوم دلیل
 سعادت و نجات راه تنها که برسند اي نقطه به مردم یعنی کنند، کسب را الزم ظرفیت و آمادگی مردم بایستی ظهور شدن
  .بدانند الهی دستورات از پیروي در را بشر

  

  :غیبت زمان در شیعه وظایف

  حضرت آن به شناخت و معرفت. 1

  حضرت ان ظهور و فرج انتظار. 2

  حضرت ظهور براي کردن دعا. 3

  حضرت از نیابت به دادن صدقه. 4

  منکر از نهی و معروف به امر و جامعه اصالح در سعی. 5
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  سازي خود و تزکیه. 6

  دارد؟ ارزش همه این انتظار ي مسئله چرا

 نداشته آینده به امیدي و بیاید بیرون انتظار این از اگر و است انتظار نعمت مرهون خود اجتماعی و فردي زندگی در بشر
 که است این به انتظار ارزش پس بود، خواهد مقصود بی و هدف بی و داشت نخواهد مفهومی برایش زندگی باشد،

  .باشد ور غوطه الهی عدل در جهان که باشند بخشی امید روز منتظر منتظران،

  

  :اسالمی حکومت و انتظار ارتباط

 باالخره دین این. داد ترویج را آن زیاد مشقات و فراوان زحمت با) ص(اکرم پیامبر که است جهانی دین یک اسالم دین
  .است جهانی حکومت این ي مقدمه انتظار و بیت، اهل ي بازمانده تنها آن مجري و شد خواهد اجرا روزي

  

  :فاسد رهبرهاي برابر در پایداري عامل انتظار

 ي اجازه و  کند ایستادگی فساد عوامل و فسادها تمام برابر در باید مسلماً باشد منجی ظهور واقعی منتظر فردي وقتی
  .است) عج(زمان امام گستر عدالت حکومت برپایی مقدمات از یکی این که.ندهد را فاسد مردم و رهبران به پیشرفت

  

  :الهی حکومت به نسبت جهانی، امید عامل انتظار

 هدف به رسیدن براي اورا ي روزانه تالش امید این و است امیدوار الهی حکومت به نسبت همیشه باشد، منتظر کسی وقتی
  . کند می زیاد

  

  :اسالمی مدیریت در مهدویت اثرات

) عج(مهدي حضرت حکومت در. است مطرح مدیریت ي عرصه در حکومتی و مدیریتی الگوي یک عنوان به مهدویت. 1
  .دارند برعهده را امور زمام شایسته افراد و است مدیریت محور مهمترین عدالت

  حرکت و تالش و امید ي زمینه ایجاد. 2

  اجتماعی و فردي موجودي وضع اصالح براي تالش. 3
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  جامعه و فرد در پیگیري و ریزي برنامه ي زمینه ایجاد. 4

  گروهی مشارکت و اتحاد ي روحیه ایجاد. 5

  است مدیریت در انگیزش عامل یک مهدویت. 6

  مدیریتی خود روش حاکمیت. 7

  شود می منکر از نهی و معروف به امر ي روحیه ایجاد باعث انتظار ي پدیده. 8

  

  :عصر امام جهانی حکومت خصوصیات

  اسالمی علوم و علم سریع رشد. 1

  عدالت شدن جهانی. 2

  ظهور زمان در صالحان حکومت. 3

  جهان آبادانی و عمران. 4

  ظهور زمان در آرامش و امنیت وجود. 5

  تبعیض عدم و برابري و برادري. 6

  )ص( رسول حضرت ي شیوه کردن پیاده. 7

  ناتوانی و عضو نقص و ناراحتی و بیماري نوع هر رفتن بین از. 8

  نیازمند و فقیر نبود. 9

  

  :فقیه والیت

 و زعامت و سرپرستی ، والیت از مراد حکومتی ي فلسفه در اما است، ولی ي خانواده هم و عربی اي واژه والیت: والیت) الف
  :است نوع دو والیت. است سیاسی رهبري
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 والیت این است جهان کل در تصرف و دخل و خارجی عالم و جهان موجودات سرپرستی معنی به: تکوینی والیت  .1
  .خداست به متعلق

 انسانها اختیاري افعال. شود می سیاسی حاکمیت و اجتماعی، امور تدابیر مخلوقات، اختیاري افعال شامل: تشریعی والیت  .2
  :شوند می تقسیم دسته دو به خود

 بنابراین شود می مربوط سرپرست و مدیر به افعال این. است اجتماع مصلحت ي پایه که اجتماعی افعال و شخصی افعال
  .است جامعه امور تدبیر و مدیریت معناي به و. است مطرح تشریع ي حوزه در فقیه والیت

  

 فردي یعنی دارد، را الهی احکام استنباط توانایی دینی، منابع به مراجعه با که است الشرایطی جامع مجتهد فقیه از مراد)ب
 در نظر صاحب و فقیه تالش از عبارت نیز اجتهاد است، تدبیر و عدالت الهی، قانون به آگاهی اساسی ویژگی سه داراي که

 کسی سیاسی زعامت و حاکمیت: یعنی فقیه والیت کلی بطور. معتبراست منابع از الهی احکام دریافت براي شناسی دین
  .باشد تدبیر و) ورع و تقوا( اخالقی هاي شایستگی داراي و دریابد را الهی احکام منابع، به رجوع با است قادر که

  

  :فقیه والیت تاریخی ي سابقه

 تمام در توانستند نمی) ع( معصوم امامان و) ص(اکرم رسول اسالمی، حکومت وسعت دلیل به زمان آن در: حضور عصر  .1
 سرپرستانی دیگر مناطق در اسالمی احکام اجراي براي و معنوي و مادي حوائج رفع براي باشند، اسالمی کشور نقاط

  .کردند می انتخاب

 مسائل و مشکالت به پاسخگویی و اسالمی احکام اجراي براي فقیه ولی به ائمه حضور در که همانطور مسلماً: غیبت عصر. 2
  .خورد می چشم به بیشتر نیاز این غیبت عصر در ، است نیاز مردم دینی

  

  :غیبت عصر در اسالمی حاکم ویژگیهاي

  )فقاهت(قانون به علم .1

  تقوا و عدالت،ورع  .2

  مدیریت و کاردانی  .3
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  :فقیه والیت اثبات دالیل

  عقلی دالیل* 

  نقلی دالیل* 

  نقلی و عقلی دالیل* 

  

  :فقیه والیت اختیارات حدود

 و ها نامه آئین مقررات، ي همه طبعاً و داراست را معصوم اختیارات ي همه جامعه امور تدبیر در اسالمی حاکم و فقیه ولی
  .یابد می مشروعیت ولی امضاي و اذن به  فقط اسالمی حکومت در دستورالعملها

  

  :مقیده والیت با مطلقه والیت تفاوت

  دارد را اسالمی حاکم یک اختیارات تمام فقیه ولی. 1

 اهلش به حکومت دادند نمی اجازه و داشتند حکومت جور حاکمان که است زمانی آن و است مقیده برابر در مطلقه قید. 2
  برسد

  .است اسالمی احکام اجراي آنها ي وظیفه زیرا ندارد وجود تفاوتی هیچ امامان و پیامبر فقیه، ولی اختیارات میان. 3

 مسلمین و اسالم مسائل چهارچوب در وي بلکه نیست، ضروري موارد به منحصر و منوط فقیه والیت ي دامنه. 4
  .کند می گیري تصمیم

  

  :فقیه والیت و خبرگان

  خبرگان مجلس طریق از -قبلی رهبر تعیین طریق از -مردم مستقیم رأي کرد؛ انتخاب طریق سه به توان می را فقیه ولی

 انتخاب را شایسته رهبر توانند نمی و ندارند زمینه این در را کافی آگاهی و دانش مردم زیرا نیست مناسبی راه اول راه
 را اصلح تواند می دارد کشور در موجود فقهاي بر که شناختی با خود رهبري، هر حال هر به زیرا است مناسب دوم راه.کنند

 یا و بزنند نظام این بر را استبداد برچسب توانند می راحت خیلی دشمنان که، این جمله از و دارد معایبی اما کند انتخاب
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 است راه ترین مناسب سوم راه. است کرده مشخص را فرد اش خانوادگی عالیق و احساسات به توجه با رهبر که بگویند
 طریق از.  1: شوند می انتخاب طریق دو به خود خبرگان مجلس اعضاي ؛ خبرگان مجلس طریق از رهبر انتخاب یعنی

  مردم رأي طریق از  .2 فقها انتخاب

  

  :اسالمی حاکمیت در مردم جایگاه و مقبولیت و مشروعیت

 به مجاز را آنها و دهد می حکومت مشروعیت امامان و پیامبران به که خداست این و خداست آن از هستی نظام تمام
 صادر را مشروعیت خود نیز  غیبت زمان در حاکمیت براي تعالی خداي همین بنابراین کند، می اسالمی حکومت ي اداره
 در حاکمیت و حکومت استقرار با مردم مقبولیت. است مردم دست در مقبولیت اما خداست، آن از مشروعیت پس. کند می

  .شود می حاکم اسالمی نظام بپذیرند، را حکومت مردم هرگاه یعنی دارد، تناسب غیبت عصر

  

  )ره(خمینی امام مدیریتی و فردي ي سیره: دهم فصل

  

 در مدیریت و رهبري ي شایسته خودسازي، از پس کند، شروع خود از ابتدا که است واجب اسالمی فرهنگ در مدیري برهر
 اینکه و دهد می فرمان خدا از ترس به را او نامه آغاز در اشتر مالک به نامه در) ع(علی حضرت. است سازمان و جامعه
 را روزت و شب از ساعات بهترین و وقتها نیکوترین: فرمود حضرت رابطه همین در دارد، تقدم کارها دیگر بر را خدا اطاعت

  .خداست براي وقت همه چه اگر کن، انتخاب خود خداي و خود براي

  

  ):ره(خمینی امام زندگی از ومدیریت رهبري اصول و فردي خصوصیات

  نظم. 1

  اوقات احسن از استفاده. 2

  زیستی ساده. 3

  آالیش بی منزل. 4
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 و وظیفه انجام قصد که اسالمی ي جامعه در مدیر است، زهد و قناعت داشتن تالش پر مدیریت ي الزمه: وزهد قناعت. 5
 بدون و دهد می افزایش را او مدیریت و قاطعیت و گیري تصمیم قدرت ویژگی این باشد، زاهد و قانع باید دارد تکلیف
  .کند می حرکت و گیرد می تصمیم خدا براي صرفاً دیگران سرزنش از دغدغه

  روح لطافت. 6

 این است، خاطر آرامش داراي حق حضرت به توکل و الهی ایمان به اتکاء با مدیر اسالمی مدیریت در: خاطر آرامش. 7
 صالبت با حوادث و بحرانها در کند، انتخاب را صحیح و درست راه کند، تفکر خوب مدیر شود، می باعث آرامش
  .کند حاکم سازمان در را اطمینان و آرامش شرایط و کند گیري تصمیم

 شناسایی را فرصتها و قدرتها تواند، می شجاعت ي سایه در مدیر است، مدیر یک براي حیاتی لوازم از شجاعت: شجاعت. 8
  .کند گیري تصمیم شجاعت و خاطر اطمینان با کند،

 را امور تدبیر و آگاهی با و کند دوري شتابزدگی از باید سازمان، ي اداره اصلی عنصر عنوان به مدیر: پرکاري و مطالعه. 9
  .است سازمان هر موفقیت عنصر توانا و مدبر مدیر است، جامعه و مدیران بخش نجات عامل مدیران تدبیر نماید، اداره

  .است فرصتها شناخت مدیري هر موفقیت عوامل از یکی: فرصت اغتنام. 10

 ادراکی مهارت افزایش براي مدیر کند، بررسی را امور فرآیند دقت و هوش با باید سیستمی هر در مدیر: دقت و هوش. 11
  .باشد برخوردار وافر دقتی و سرشار هوش از باید است گیري تصمیم ي الزمه که

 اثر اوج دهد قرار شرع احکام براساس را خود کردار و رفتار سازمانی هر در اسالمی مدیر اینکه: شرع آداب به تقید. 12
  .است سازمان وري بهره و بخشی

 وظایف -درونی رضایت با مند عالقه فداکار، و انگیزه با انسانی نیروي داراي گراست، تکلیف که سازمانی: مداري تکلیف. 13
 و انسانی رفتار ، کند می محافظت عمومی اموال و سازمان از داند، می وظیفه یک را مردم به خدمت دهد، می انجام را خود

 اهداف به نسبت ، کند می استفاده هدف به رسیدن براي شرعی و مطلوب وسایل از داند، می اصل وظیفه انجام در را اخالقی
 شود، می ایجاد رویه وحدت و انسجام سازمانی و فردي هدفهاي بین است، متعهد و مند عالقه سازمان مدیریت و سازمان
 انجام براي همفکر افراد که شود می باعث گرایی تکلیف.شد خواهند کنترل خود افراد نهایتاً و رسد می حداقل به ها تعارض
 منطق راستاي در سیستم واقعی بخشی اثر کنند، فراهم را سازمان رشد و تعالی بستر و بسته عهد یکدیکر با الهی رسالت
  .کرد خواهد بروز واقعی معناي به گرایی تکلیف

 بستر دهد، قرار مبنا را اسالمی عالی و بلند هدف سازمان در مدیري هر اگر): هدف به ایمان( اسالم حریم از پاسداري. 14
  .یابد می افزایش سازمان در بخشی اثر رشد و شد خواهد فراهم کنترلی خود و فداکاري و همدلی و انسجام هماهنگ

  برد خواهد بین از را تردید -سازمان آفت بزرگترین قاطع مدیري: ناپذیري سازش و قاطعیت. 15
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 دیگر شرط اما.است مدیر یک موفقیت از مهمی گام سازمان در عالی هدف برگزیدن و شناخت: پایداري و مقاومت. 16
 ي سایه در پایداري استمرار. است هدف به رسیدن براي مشکالت و موانع مقابل در استقامت و پایداري موفقیت، براي

 و آرمان یک عنوان به و. ندهد قرار تأثیر تحت را آن مکان و زمان شرایط که هدفی. شود می منجر مقدسی هدف به ایمان
 مدیر. شد خواهد سازمان بقا و شکوفایی و رشد موجب عوامل سایر با همراه مقاومت ي روحیه. باشد مدیر نظر مد ارزش

  .باشد داشته صالبت و پایداري آنها تحقق براي و کند انتخاب درست را هدفها باید

  امور هدایت و نظارت امور بر اشراف. 17

 دهد، می حیات ي ادامه و گرفته شکل مقررات و قوانین اساس بر سازمانی هر معموالً: مراتب وسلسله قانون رعایت. 18
  .شود می اعمال روشها و مراتب سلسله رعایت طریق از قوانین باشند، آن پاسدار و قانون به عامل باید خوب مدیران

  

  ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در مدیریت: یازدهم فصل

  

 مشارکت گرو در جزء این و »المصیر اهللا الی و «است الهی نظام سوي به حرکت در انسان دادن رشد حکومت، از هدف
  :از عبارتند نظام اصلی ارکان. باشد تواند نمی جامعه تحول روند در اجتماعی عناصر تمامی گسترده و فعال

  قضائیه و مقننه مجریه، قواي .2                         فقیه والیت  .1

  

  :اساسی قانون در رهبري

 ترسیم سیاسی نظام یک قالب در ایران اساسی قانون در آنچه. است اي مرحله دو نظام شیعه، سیاسی ي اندیشه در امامت
 و رهبري سیاسی، مدیریت و امامت از مرحله این در. است آن نیابتی معناي به و امامت دوم ي مرحله حقیقت در شده،

 امام از امت رهبري در که ایست شایسته فقیه باشد، شریعت و خدا جانب از  منتخب شخصی اینکه جاي به مرکزیت
 نیز مردم ي برگزیده حال عین در و الهی شریعت منتخب و معصوم امام ي نماینده حقیقت در او و کند می نیابت معصوم
 ولی است، شده بیان شریعت توسط که است هایی شایستگی و صفات احراز معناي به مقوله این در نمایندگی. هست

  .نیست کافی رهبري مقام احراز براي تنهایی به ها شایستگی و صفات این از برخورداري

 و کلی مسائل در عمومی آراي به مراجعه و سو یک از اسالم حاکمیت قبول سیاسی، مدیریت و رهبري نوع این فرض پیش
 دو همین توسط رهبري کنترل ترین عمده. است آن رهبري و حاکم سیاسی نظام اساسی رکن دو این. است کشور ي عمده
 رهبري صفات در آن اجرایی ضمانت که گیرد می انجام عمومی آراي به اتکا و اسالم حاکمیت یعنی نظام، زیربنایی عنصر
  .است نهفته
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  :سیاسی نهادهاي و رهبري ي رابطه

 به اتکا عینی جریان و کنند می اجرا را ملی حاکمیت یکدیگر، از مستقل صورت به مقننه و قضائیه مجریه، ي گانه سه قواي
 است، نظام فرض پیش که مردم آراي و شریعت ناپذیري تفکیک اصل براساس ولی گذارند می نمایش به را عمومی آراي

 مقام مردم، آراي و شریعت التقاي ي نقطه که آنجا از و نیست پذیر امکان شریعت راه از جز ملی حاکمیت عینی اجراي
 که است ضروري نکته این به توجه ، پذیرد می انجام رهبري توسط نیز ملی حاکمیت براعمال نظارت ناگزیر است رهبري

 گیرد می نشأت آنان حاکمیت و مردم آراي از حقیقت در مردم حاکمیت اعمال ارگان و اساسی نهادهاي بر عالیه نظارت این
  . شود می محسوب ملی حاکمیت اعمال نوعی خود و

  

  :ونظارت کنترل ابزار

 از مجریه ي قوه بر نظلرت براي که حالی در است شده استفاده  نگهبان شوراي کنترلی ي وسیله از از مقننه ي قوه مورد در
 ماهیتی تفاوت عامل توان می روشنی به و است شده گرفته بهره جمهور رئیس عزل و جمهوري ریاست حکم تنفیذ ي شیوه

 دو این کنترلی هاي شیوه ي مقایسه در نیز و کرد جستجو نامبرده ي قوه دو در موجود تفاوت در را کنترل ابزار نوع دو این
 در و قوا مقتضیات با رابطه در دقیقاً کنترل، که گرفت نتیجه چنین توان می گرفته انجام قضائیه ي قوه مورد در آنچه با قوه

  .است بوده هدایت با کنترل کردن همسو و هدایت عامل جهت

  :نظام استراتژي و مشی خط تعیین

 زیرا شود، می محسوب نظام آن مدیریت نوع سیاسی، نظام یک کلی سیاستهاي تعیین ي شیوه و چگونگی ي عمده شاخص
 استراتژي و مشی خط تعیین ایران اساسی قانون در. است بینی پیش قابل همواره سیستم، یک ارگانیک روابط در اختالل

  .است شده تفویض رهبري به نظام

  :رهبري مسئولیتهاي و اختیارات بندي تقسیم

: مانند دارند؛ نظارت ماهیت و شده بینی پیش اساسی نهادهاي کنترل منظور به به صرفاً که است مسئولیتهایی اول ي دسته
 جمهوري سیماي و صدا سازمان رئیس و قضائیه، ي قوه مقام عالیترین نگهبان، شوراي فقهاي استعفاي قبول و نصب و عزل

 به بخشیدن بیشتر توان آن از هدف و دارد عهده بر را نظام هدایت ي جنبه که است اختیاراتی دوم ي دسته. ایران اسالمی
 حل و پرسی همه فرمان نظام، کلی سیاست تعیین مانند بستهاست بن و تنگناها از عبور براي کشور سیاسی مدیریت
 کنترل ي جنبه هم و دارد هدایت جنبه هم که اختیاراتی سوم ي دسته.  نیست حل قابل عادي طریق از که نظام معضالت

 بسیج و صلح جنگ، اعالن مسلح، نیروهاي کل فرماندهی مانند ، باشد می نیز نظام از دفاع ي وظیفه متکفل حال عین در و
  ... نیروهاو
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  :شده کنترل مدیریت نظام

 است شده اعمال رهبري عینی جریان مورد در نظارت هاي شیوه ترین بخش اطمینان و کنترلها دقیقترین اساسی قانون در
  در

  

 که است جدیدي ي شیوه درونی کنترل از منظور ، است شده استفاده بیرونی کنترل و درونی کنترل نوع دو از زمینه این
 درون از نظام وسیله بدین و گیرد می قرار استفاده مورد الکترونیکی ي پیچیده وسائل مورد در مدرن، تکنولوژي در امروزه
 را اشکال موارد شده، تعبیه نظام درون در که امکاناتی با و کند می یابی عیب و شود می کنترل سیستم خود توسط

 کار به هایی شیوه نظام، بیرونی ابزار طریق از رهبري نظام کنترل براي اساسی قانون. سازد برطرف را آن خود و شناسایی
 خبرگان، چون نهادي کنترلی ابزار. است ملی نظارت عام شکل به دیگر برخی و نهادي صورت به آنها از بعضی که گرفت

 در یا و مذکور شرایط از یکی دادن دست از یا و قانونی وظایف ایفاي از رهبر توانایی عدم تشخیص صورت در تواند می
  .نماید اعالم شده برکنار خود مقام از را او است، بوده شرایط از بعضی فاقد اول رهبراز شد معلوم که صورتی

  

  :جمهور رئیس هاي ویژگی

  االصل ایرانی* 

  ایران تابع* 

  مدبر و مدیر* 

  داري امانت و سابقه حسن داراي* 

  کشور رسمی مذهب و ایران اسالمی جمهوري به معتقد و مؤمن* 

  

  :جمهور ریاست عزل

 در ایشان و رسد می  رهبري اطالع به اجرا جهت مراتب جمهور رئیس سیاسی کفایت عدم به نمایندگان رأي صورت در  .1
  کنند می صادر را عزل حکم دید صالح صورت

  .شد خواهد عزل رهبري حکم با نهایت در که است قانونی وظایف از جمهور رئیس تخلف به کشور عالی دیوان حکم  .2
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  اسالمی مدیریت اصول و روشها: دوازدهم فصل

  صاحبنظران دیدگاه از اسالمی مدیریت اصول: اول بخش

  

 این ي سیره و البالغه نهج بویژو اطهار ي ائمه و) ص(اکرم پیامبر روایات و احادیث کریم، قرآن در اسالمی مدیریت اصول
  : برشمردند را اصولی منابع این به توجه با کدام هر اسالمی دانشمندان کرد، جستجو باید بزرگان

  :کند می بیان زیر شرح به اسالمی مدیریت اصول عنوان به را اصل چهار شهري ري محمد

  صدر ي سعه. 1

  کارها شدن آسان. 2

  سخن رسایی. 3

  شایسته معاون. 4

  

  :برشمردند چنین را اسالمی مدیریت اصول بهشتی شهید

  

  اسالمی معیارهاي اساس بر گردانی خود. 1

  زمامداران به مردم ایمان. 2

  سپرد بدانها کار بعد کرد، پیدا صدیق عادل افراد باید اول. 3

  .انسانهاست ي همه به دادن رشد و پرورش و جذب پی در اسالمی مکتب. 4

  دستان زیر به اعتماد عین در مسئوالن مستمر پیگیرو مراقبت. 5

  .است یکپارچه ي مجموعه یک اسالمی، ي جامعه مدیریت دستگاه. 6

  

  :کند می بیان زیر شرح به را مدیریت اصول پور نقی

  رسول و خدا بر تقدم عدم اصل. 1
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  گرایی آخرت اصل. 2

  هماهنگی و وحدت اصل. 3

  

 این وحدت هاي حوزه. است نت دیا اساسی شرط معصوم امام از تبعیت و شناخت. است وحدت اساس محور الهی امامت
  :اند شده برده نام چنین

  آن اجراي و قانون در وحدت* 

  رهبري در وحدت* 

  عمل در وحدت* 

 با مجموعه زیر و آن مجموعه زیر و مدیریت مراتب سلسله میان عمل، در هماهنگی و انجام مقصود، و تعامل در وحدت* 
  .است یکدیگر

  روش در وحدت* 

  هدف و جهت در وحدت* 

  

  نیروها اختیار اساس بر مدیریت اعمال. 4

  نیروها بصیرت اساس بر مدیریت اعمال. 5

  :از عبارتست بصیرت انواع

  انسانی بصیرت .4    آسمانی کتب بصیرت .3   طبیعی بصیرت  .2  خدا بصیرت  .1

  

 در ثابت اصول از منظور است؛ کرده بندي تقسیم متغیر و ثابت اصول در را اسالمی مدیریت و سیاستگذاري اصول فاضلی
 و حسن زوال در زمان تصورات و گذشت و بوده متغیر غیر و پایدار همواره که است ضوابطی و نبایدها و بایدها مورد هر

 بستگی خاصی شکل به و. گردد می متحول مکان و زمان شرایط و تحوالت با متغیر اصول ولی است، نگذارده تأثیر آن قبح
 تحقیقات و بشري عالی تمایالت از که است پیشرفتهایی منظور ؛ است همگام و همراه مکان و زمان پیشرفتهاي با ندارد

  .باشد گرفته نشأت محققان غرضانه بی
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  :باشد زیر ویژگی سه داراي که است ساز کار هایی انگیزه اصوالً اسالمی مدیریت نظر از

  بایستد آنها برابر در و کند مبارزه موانع با بتواند که بطوري زیاد قدرت. 1

  .نزند زانو طوالنی مشکالت برابر در و نگیرد سستی مدت دراز در که صورتی به تداوم. 2

  .گرداند باز مجدد فعالیت به و نماید پر را روانی خأل و کند سیراب ناکامیها و ها کمبود هنگام به را انسان روح. 3

  

  ریزي برنامه: دوم بخش

  

 البالغه نهج در. نیست ریزي برنامه براساس کار جز چیزي مدیریت زیرا. است ریزي برنامه اصل مدیریت اصول ترین اساسی از
 زمانی پروردگار، عبادت و نیایش براي زمانی کند؛ تقسیم بخش سه به را خود روز شبانه باید مؤمن که خوانیم می چنین
  .است زیبایی ي مایه و حالل که لذتهایی به نفس واداشتن براي زمانی و زندگی، ي هزینه تأمین براي

  

  :ریزي برنامه تعاریف

 انجام شده مشخص روشهاي چارچوب در و راهها ي محدوده در باید که فعالیتهایی تعیین و تدوین یعنی ریزي؛ برنامه
 تأمین را نظر مورد هدفهاي تا شود انجام باید که عملیاتی مجموعه شرح یا بینی پیش یعنی، ریزي؛ برنامه کل در. پذیرد

 واقع در. است کار ي برنامه و نقشه ي تهیه و سازمان مقاصد و هدفها تعیین متضمن ریزي برنامه دیگر؛ عبارت به یا. کند
  .یابند تحقق باید چگونه هدفها که دهند می نشان ها برنامه

  

  :ریزي برنامه و اسالم

 انسان رساندن سعادت به براي عالمیان خداوند چون ریزي برنامه طرف از که نیست کامل ي برنامه یک جز چیزي اسالم
) ع( علی حضرت.سازد می مجهز آن به را مسلمانان و است اسالم مبین دین ویژگیهاي از یکی نگري آینده. است شده ریخته
 محسوب مسلمانان معتقدات جزء نگري آینده: فرمایند می و داند می مؤمن انسان خصلتهاي از یکی را آینده به نگرش

  :کنیم می اشاره نمونه دو به اینجا در که شود می
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 را جهان الهی ي اندیشه یک و نباشد ستم و ظلم آن در که معطر فضاي و درخشان اي آینده به اعتقاد: فرج انتظار) الف
  .داند می عبادتها برترین را بینشی چنین) ص(اکرم پیامبر که. فراگیرد

 بلکه ، کند نمی جهان این به محدود را انسان بینی جهان که است این اسالمی خصوصیات از دیگر یکی:نگري آخرت) ب
  .کند می وارد او بینی جهان در است تر مجهز هم و وسیعتر هم و کاملتر هم که آخرت عالم

  

  

  :ریزي برنامه اهمیت

 حضرت که بطوري. است اهمیت داراي آینده حرکتهاي براي نقشه و کار طرح کردن مشخص عنوان به ریزي برنامه
. است امور در اندیشی چاره و ریزي برنامه به مربوط دولتها بقاي یعنی، »الحیل إنشاء الدول أمارات«:فرمایند می) ع(علی

  .بود خواهند موفق دارند ریزي برنامه قدرت که حاکمانی و دولتمردان

  

  :ریزي برنامه فواید

 نسبت و کند دنبال را هدفی و شود کار وارد مشخصی دید با و کند ریزي برنامه کار شروع از قبل که مدیري: ندامت مانع  .1
 براي و باشد داشته خاطر آرامش شود می باعث باشد آکاه آینده به نسبت و باشد داشته روشنی دید هم ها طرح ي آینده به

 پشیمان خود عملکرد از واقع در بخورم، شکست دارد احتمال که نیست این فکر به مدام. کند پیدا انگیزه کارها ي ادامه
  ».سازد می ایمن پشیمانی از را تو کار شروع از قبل نگري آینده« :فرمایند می) ع(علی حضرت مورد این در. نیست

  

 چون شوند مشکل دچار کمتر شود می باعث کنند می اندیشی چاره کارها انجام از قبل که کسانی: مشکالت حالل  .2
 و برنامه بدون که کسی ولی باشند؛ مشکالت آن براي حلی راه دنبال به اند کرده سعی و اند داده را مشکالت وقوع احتمال

 حضرت.است نکرده بینی پیش را آنها اصالً که خورد برمی مشکالتی به راه ي میانه در کند شروع را کاري اندیشی چاره
  »آورد خواهند در پا از را او شداید کرد، کوتاهی اندیشی چاره در که کسی«: فرمایند می) ع(علی

  

 بهترین نیز امکانات از تواند می باشد داشته ظریف و صحیح ریزي برنامه مدیر، که زمانی: امکانات از بهتر ي استفاده  .3
 از درست ریزي برنامه با کند می سعی و کند می فکر خوبی به باشد تنگنا در امکانات نظر از اگر حتی یا و برد را استفاده
 که زمانی ندارد مدیریت توانایی که مدیري که حالی در. نشود مواجه مشکلی یا کمبود با که بطوري کند استفاده امکانات
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 باره این در. داند می مبرا تقصیرات از را خود و داند می امکانات کمبود از ناشی را مشکالت تمام کنند می اعتراض او به
  »است امکانات از بهتر ریزي برنامه در دقت و ظرافت«: فرمایند می) ع(علی حضرت

  

  :ریزي برنامه لوازم

 خود از را ناامیدي و یأس گونه هر و کرده آزاد را فکر اول باید مدیر ریزي، برنامه هنگام در: مشکل حل امکان به اعتقاد) الف
 برنامه یک تواند می موارد این به توجه با بعد و دارد وجود حل راه یک مشکل هر براي که باشد داشته باور و نموده دور

  »دارد وجود اي چاره چیزي هر براي« : که است شده نقل) ع( علی امام از روایتی مورد این در باشد، داشته درست ریزي

 با باید دارد، وجود مشکل حل امکان و کند ریزي برنامه تواند می که فهمید فرد که زمانی: گذشته روند از استفاده) ب
 خورده، فریب زود خیلی که دارد احتمال ندارد تجربه که فردي که چرا کند کسب تجربه گذشتگان، تجربیات و اطالعات

  .شود لغزش دچار

 از یکسري. دهد می نشان صحیح اطالعات به توجه با را سازمانی اهداف به رسیدن راه که که است اندیشه و فکر: تفکر) ج
 نظر، مورد هدف به رسیدن براي یا مشکالت حل براي باید که حالی در کنند، می فکر محدودي موارد به فقط مدیران

  »است کردن فکر ي ثمره اندیشی چاره و راهیابی« :  فرمایند می) ع(علی حضرت مورد این در. دهند ارائه جدید طرحهاي

  

  :ریزي برنامه ارکان

  اهداف) الف

  )سازد می ممکن را هدف به دستیابی که فرایندي( راهکارها بینی پیش) ب

  :اهداف

  .سازمانی و الهی اهداف شوند؛ می تقسیم دسته دو به اسالمی نظام چارچوب در مؤمن مدیران اهداف ترین اساسی

  :الهی اهداف

 پارسا انسانهاي حتی یا و شهیدان یا و اطهار ي ائمه و پیامبران  که است ارزشمندي هدفهاي همان الهی هدفهاي از منظور
  :از عبارتند الهی اهداف بحث در مباحث مهمترین. کشیدند بسیاري زحمات آنها احیاي براي

  یکتا خداوند پرستش به انسان هدایت. 1

  طاغوت از دوري. 2
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  حکمت و کتاب تعلیم. 3

  تزکیه. 4

  قسط به قیام. 5

  :اسالمی مدیریت اهداف اهداف تحقق هاي زمینه

 شرع احکام چارچوب در باید قوانین این عادي، قوانین و اساسی قانون قالب در مشی خط سیاست، استراتژي، تدوین* 
  .باشند اسالم مقدس

 با و داشته اعتقاد اسالمی احکام به کامالً که بطوري متقی مدبرو مدیر، متدین، شایسته، مسئولین انتساب و انتخاب* 
  . کنند حرکت نظام اهداف تحقق جهت در کامل سالمت

 سازمانی ي مجموعه زیر و مدیران به مهارتی و عقیدتی آموزش اسالمی مدیریت نظام اقدامات از یکی: مسئولین آموزش* 
  .است

 خود مکانیزم دو از که است مجموعه زیر کنترل و نظارت اسالمی، مدیریت سیستم وظایف از دیگر یکی: بازخورد گرفتن* 
  .کند می استفاده بیرونی کنترل و) تقوا( کنترلی

  ».ببیند بهتر را آینده که است کسی مردم داناترین« :فرمایند می) ع(علی امام: روش بینی پیش* 

  

  انگیزش: سوم بخش

 انگیزش ایجاد نماید، می خاص اهداف یا هدف به رسیدن جهت در تالش و حرکت به وادار را انسان که درونی عامل یک
 داراي انسان. درونی عامل یک انگیزه و است خارجی عامل یک هدف چون دانست یکی هدف با را انگیزه نباید.است

  .هستند نیازها خاستگاه ها انگیزه و است متفاوتی نیازهاي

  :انسان اساسی نیازهاي

  )حیات - زیستی(فیزیولوژیکی نیازهاي. 1

  امنیت و ایمنی نیازهاي. 2

  اجتماعی نیازهاي. 3

  زیباشناسی و جمال به نیاز) د   اندوزي دانش به نیاز) ج   احترام به نیاز)ب  قدرت به نیاز)الف: احترام و عزت به نیاز. 4
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  :شناسی خود به نیاز. 5

 هرگاه و است خداشناسی ي مقدمه شناسی خود دیگر عبارت به »است شناخته را خود خداي شناخت را خود هرکس «
 باید بشناسد، را خود فکري ي گیرنده دستگاه وضع باید انسان یعنی شناخت؛ خواهد را خود خداي بشناسد را خود انسان

  .بشناسد الیتناهی قدرت و کمال به را خویش خداي آنگاه تا بشناسد را خود مقصود و نقصها ضعفها،

  :آید می بدست زیر هاي نتیجه اسالم در نیازها بررسی از

  است متعددي نیازهاي تابع لحظه هر در انسان رفتار و ندارد مراتب سلسله نیازها اسالم در. 1

  شود می محدود ایثلر به دادن ارزش نیز و اسراف منع ي بوسیله فیزیولوژیکی نیازهاي. 2

  است مطرح خداوند با ارتباط در تنها انگیزشی عامل یک عنوان به خوف و ترس. 3

 دیدگاه از و است مؤمنان بین ي رابطه مبناي خاص مهربانی و رحمت اما است، عنایت مورد اسالم در اجتماعی نیازهاي. 4
  .است پایدار و برقرار ایمان اهل میان فقط برادري و اخوت پیمان اسالم

  کرد اعتنا نباید – کاذبند نیازهاي واقع در که- جمعی هوسهاي به است، باطل بر جمع که مواردي در. 5

 و خویشتن به احترام و نفس عزت بعد در چه و قدرت، بعد در چه است آدمی وجود در نیاز ترین قوي احترام، به نیاز. 6
  .دیگران به احترام

 یک تذکر، مکانیزم از استفاده با توان می است، ئل قا نسان ا براي اسالم که کرامتی به آگاهی و خودیابی به نیاز ارضاي با. 7
  .کرد ایجاد انسانها در کنترلی خود سیستم

  

  انگیزش ي درباره علما نظر

  :مطهري شهید  .1

 شد قائل نیز را سومی نوع توان می و تدبیري دیگري و التذاذي یکی: است گونه سه انسان فعالیتهاي مطهري شهید نظر از
  ) .التذاذي تدبیري( تکمیلی از عبارتست که

 که. دهد می انجام فطرت و عادت طبیعت، ي غریزه تحت ، نسان ا که است اي ساده فعالیتهاي همان: التذاذي فعالیتهاي
 را فعالیتها این ي انگیزه و است میل ي برانگیزاننده لذت کسب بنابراین. است رنج یک از فرار و لذت یک به رسیدن براي
  .گویند مادي است، مرتبط انسان طبیعت با چون
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 مصلحت که است مصلحت بلکه نیست لذت آنها، محرك نیروي علت و انگیزه که هستند فعالیتهایی: تدبیري فعالیتهاي
 التذاذي از یابد تکامل اراده، و عقل ي ناحیه از هرچه انسان.است اراده ي برانگیزاننده مصلحت و شود می تعیین عقل توسط

  .یابد می سوق تدبیري سمت به

 مصلحت ضمن و دهد می انجام را آنها فطري نیازهاي و فطرت به توجه با تعقل و تدبیر طریق از انسان: تکمیلی فعالیتهاي
  .است ایمان فعالیتها این منشأ که شود می فراهم وي رضایت و لذت موجبات بودن

  :طباطبائی حسین محمد عالمه  .2

 بلکه نیست؛ گوناگون تمایالت صرف ندهد، انجام را فعلی که شود می موجب یا انگیزاند، برمی فعلی انجام به را انسان را آنچه
 موافقت عدم وقبح، باشد طبع مالیم که آنچه حسن،. شود می انگیزش موجب که است) قبح و حسن(بدي و خوبی این

  . دارد افراد طبایع به بستگی که داند می نسبی را قبح و حسن یا بدي و خوبی این طباطبائی عالمه. است باطنی

  :مشروع انگیزشهاي و مسلمان مدیر

 مشروع هاي انگیزه با تنها انگیزه و حرکت ایجاد که، است این شود می مطرح که مهمی بسیار ي مسئله اسالمی مدیریت در
 جهت در آنها گیري کار به و انسانها حرکت براي آنها. بود خواهد مهم امر این رعایت مسلمان مدیران ي وظیفه و بوده

  :باشد چارچوبها کسري در باید انگیزه بلکه کنند، نمی استفاده اي انگیزه هر از سازمانی اهداف

) ع(صادق اما. باشد ارتباط در نیاز آن با الزم ي انگیزه کنیم توجه باید کند، می حرکت خودش نیاز تأمین براي فردي اگر  .1
  »جنگد می خداوند راه در که است کسی همانند کند، تالش عیالش روزي براي که کسی«:فرمایند  می

 خداوند« : فرمودند) ص( پیامبر.کنیم استفاده انگیزه ایجاد براي آنها از باید دارد اثر بیشتر معنوي مسائل که افرادي در  .2
  ».آخرت کار به نه دارد اشتغال دنیا کار به نه که ندارد دوست را بیکا سالم فرد

  .کنیم حذف مجموعه از نشد اگر و کنیم هدایت و کنترل را است مؤثر آنها در یا دارد وجود انحرافاتی آنها در که افرادي  .3

  :ها انگیزه ارزش و ضرورت مالك

 باشد، تر حیاتی و تر اساسی شیء یک به نیاز اندازه هر شود، ناشی ها نیاز ترین اصیل از که است آن انگیزش ترین اصیل
 »ذات صیانت« فعالیت جهت در آنها ي همه که انسان اساسی نیازهاي. بود خواهد تر حیاتی و تر اساسی هم نیاز آن انگیزش

  .شوند می مطرح اساسی بعد سه در کنند، می بروز

  محض طبیعی حیات و روانی بعد در ذاتی صیانت. 1

  شخصیتی و روانی بعد در ذات صیانت. 2

  شخصیت تکامل بعد در ذات صیانت. 3
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 صحیح مدیریت به احتیاج فوق، بعد سه هر در ، ذات صیانت فعالیت جریان در انسان که است ضروري نکته این به توجه
  .شود می تر پیچیده و دشوارتر آنها مدیریت گیرد، می قرار تر پیچیده هاي مجموعه و موقعیتها در ابعاد این اندازه هر و دارد

  

  جعفري تقی محمد عالمه

  :است زیر قرار به باشند، داشته تأثیر مدیریت فعالیتهاي در توانند می که هایی انگیزه انواع

  ذاتی برون هاي انگیزه. 1

  ذاتی درون هاي انگیزه. 2

  نمایی خود و خواهی خود از ناشی انگیزش. 3

  گرایی منفعت به مستند انگیزش. 4

  مدیریت به ذاتی ي عالقه. 5

  مدیریت مسائل در فراوان تجارب کردن سپري و تخصص. 6

  انسانی برین تعهد از ناشی تکلیف احساس. 7

  الهی تکلیف احساس. 8

  

  رهبري: چهارم بخش

 کیري کار به با که است آن مدیر ي وظیفه مهمترین زیرا رود؛ می شمار به مدیریت در اساسی بحثهاي از رهبري و هدایت
 به رسیدن و اجرا را سازمان هاي برنامه و بشکافد را مشکالت و حوادث ي سینه شکل بهترین با انسانی نیروهاي صحیح
 اثر گروهی یا فرد رفتار بر کند کوشش دلیل هر به فردي که یابد می تحقق زمانی امر این. نماید الوصول سهل را اهداف
  .بگذارد

  رهبري تعریف
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 در اهداف تحقق جهت در خود ي خواسته و میل اساس بر که نحوي به پیروان، بر گذاري تأثیر قدرت از عبارتست رهبري
 رهبري دیگر عبارت به یا. گیرد بکار را افراد شیوه این با بتواند که است کسی رهبر و کنند حرکت گوناگون موقعیتهاي

  .انسانی نیروي از صحیح برداري بهره و انسانها نیروي کردن ازبسیج است عبارت

  مدیریت و رهبري تمایز وجه

 تحقق و حصول آن در که شود می تلقی رهبري از خاصی نوع مدیریت. است مدیریت از وسیعتر مفهومی ماهیتاً رهبري
 تحقق اینکه ضمن. است نهفته سازمان ي کلمه در مفهوم دو این میان اصلی فرق بنابراین. دارد اهمیت سازمانی هدفهاي
. نیستند سازمانی هدفهاي لزوماً هدفها این لیکن است افراد ي وسیله به و افراد با کردن کار مستلزم نیز رهبري هدفهاي

 موضوع این تعیین رهبري، که حالی در.است فرصت اولین در مهم امور انجام و داشتن نظر در را اولویتها مدیریت، مفهوم
  .آورد در اجرا به را اولویتها این بتواند مدیریت تا چیستند اولویتها که است

  رهبري رفتار

: باشد داشته مهارت نوع سه باید مدیر یک. است زیردستان با مدیر و رهبر برخورد ي شیوه و سبک رهبر، رفتار از مقصود
 و تجربه طریق از کار انجام براي که است روشهایی و دانش بستن کار به توانایی یعنی، فنی؛ مهارت. ادراکی و انسانی فنی،

  آنها ي بوسیله کار دادن انجام و مردم با کردن کار در تشخیص قدرت و توانایی انسانی؛یعنی مهارت. آید می بدست تحصیل
  .سازمان کل پیچیدگیهاي فهمیدن توانایی یعنی، ادراکی؛ مهارت و مؤثر رهبري با

  

  رهبري سبکهاي

 و ندارد اعتماد خود مرئوسان به رهبر و مدیر است، آمرانه و مدار وظیفه کامالً که سبک این در): یک سیستم( اول سبک
  .است استوار ارعاب و ترس بر پیرو و رهبر روابط

  

 این در مذکور ي رابطه است،اما برقرار همچنان پیروان و رهبر بین آمرانه روابط سبک، این در): دو سیستم( دوم سبک
 همچنان گیري تصمیم سبک، دراین است، پدرانه مرحمت نوعی با توأم خادم و مخدوم ي رابطه چون و شده تلطیف حالت

  .اوامرند چراي و جون بی مجریان پیروان، و است رهبر ي عهده بر

  

 از اي پاره تعیین در آنان با و است خوبی حد در مرئوسان به اعتماد و اطمینان سبک، این در): سه سیستم( سوم سبک
  .یابد می  فیصله رؤسا و  رهبر ي وسیله به همچنان سازمانی ي عمده موضوعات و مسائل اما شود، می مشارکت اهداف
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 مشارکت و صمیمانه روابط و است کمال حد در مرئوسان به اعتماد و اطمینان سبک، این در): چهار سیستم( چهارم سبک
 رسمی غیر و رسمی گروهاي و است مشارکتی کامالً گیریها تصمیم سبک، این در. است برقرار آنان بین امور تمام در جویانه

  .اند آمیخته در هم با

  

  :رهبري سبک در اسالمی اصول

 و شدت اصل و دوستی و محبت اصل: است مطرح اساسی اصل دو روایات و آیات اساس بر مدیریت، و رهبري سبک در
  .سختگیري

  دوستی و محبت اصل

  مؤمنان به محبت. 1

  انسانها به محبت و مهر. 2

  »است مردم با کردن مدارا عقل ي ثمره« :فرمایند می) ع( علی حضرت که: دستان زیر با دوستی و مدارا لزوم. 3

  

  سختگیري و عمل شدت اصل

 به گوش همه که دهد می دستور صراحت به فرماندهی، به مالک انتصاب از پس) ع(علی حضرت: فوق ما از فرمانبري. 1
  .باشند او مطیع و فرمان

. سازد می بود نا را مدیر تصمیمات شودو می سازمان امور پیشبرد در رکود موجب فوق ما دستور از تمرد:  فرمانی نا و تمرد. 2
  ».کند می بود نا را گیري تصمیم مخالفت« :فرمایند می) ع(علی حضرت باره این در

  

  اسالمی مدیریت در ساالري شایسته

  :دهند پرورش خود در را اساسی مهارت سه باید خویش توفیق و حیات حفظ براي امروزي مدیران که است معتقد سایمون

  معین نا شرایط گیري تصمیم در مهارت. 1

  جدید شرایط با متناسب نو، هاي ایده ایجاد در مهارت. 2
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  راندمان و سرعت با جدید هاي برنامه اجراي در مهارت. 3

  

  :داند می زیر شرح به اساسی قابلیت پنج تابع را موجود شرایط سازمانها توفیق و بقاء شرط کتاب در کلمن

  موجود شرایط با انطباق و تغییر پذیریش با مناسب سازمانی فرهنگ. 1

  نتایج ارزیابی و حلها راه اجراي و ارائه سازمان، مسائل تعریف و تشخیص براي مدیریتی قابلیتهاي. 2

  گروهی کار براي الزم قابلیتهاي. 3

  استراتژیک ریزي برنامه قابلیت. 4

  سازمان اهداف تعقیب به افراد ترغیب و تشویق براي آموزشی الزم سیستمهاي. 5

 تکنیکی و انسانی ارتباطی، اجرایی، تحلیلی، گیري، تصمیم ادراکی، مهارتهاي دسته، هفت به را مدیریتی مهارتهاي رابینز
  .کند می بندي دسته

  

  : کند می دنبال را زیر اهداف اسالمی حکومت و مدیریت اسالم مکتب در

  انسانها به بخشیدن آگاهی* 

  اخالقی ارزشهاي احیاي و معنوي تربیت* 

  جامعه متن از برخاسته و جوش خود صورت به عدل و قسط ایجاد* 

  اسارت زنجیرهاي از انسانها آزادي* 

  

  ):ع(علی امام دیدگاه از ساالري شایسته مالکهاي

  او فرمان اجراي به تقید و خدا به اعتقاد. 1

  باشد دوست مردم و دار مردم. 2

  داشتن درخشان ي سابقه. 3

  توانایی و دانایی. 4
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  زمان به آشنایی و اندیشی دور. 5

  گیري تصمیم و برهان. 6

 ضرورتها تا باشد دستان زیر و فقرا به نگاهتان معیشتی زندگی در« :فرمایند می) ع( مجتبی حسن امام: زیستی یساده. 7
 می) ع(علی امام. نگیرد غرور را شما تا اهللا اولیا به معنوي مسائل در اما نشود، برخورد خیاالتی و شده داده تشخیص درست

  ».کند همتراز مردم سطح ترین پائین در را خود باید مردم مسئول «فرمایند

 و گشاد اي سینه داشتن مدیریت و حکومت ابزار« : فرماید می) ع(علی حضرت: داشتن دیگران تحمل و برخود تحمل. 8
  » است دریادلی

  .بود خواهد سازمان توسعه و رشد باعث نهایت در که رساند می کنترلی خود نوعی به را آنها  مدیران در صفات این وجود

  کنترل و نظارت:  پنجم بخش

  نظارت تعریف

 از جلوگیري براي الزم اقدامات و آنها اجراي زمان از ها برنامه و گیریها تصمیم ارزیابی: از است عبارت کنترل و نظارت
  .آمده وجود به احتمالی انحرافات تصحیح و برنامه هدفهاي به نسبت عملیات انحراف

  

 اصالح نیاز، صورت در و گرفته انجام کارهاي ارزیابی دیگري و کار ي نتیجه بر نظارت یکی: است محور دو داراي کنترل
  .آنها

  :کنترل و نظارت مراحل

 معیارهاي اند، داشته برنامه مورد در که هایی بینی پیش و برنامه هدفهاي به باتوجه یعنی:(عملکرد معیارهاي تعیین. 1
  .)کنند انتخاب مناسبی

  انجام حال در و شده انجام عملکرد گیري اندازه. 2

  هدفها و معیارها با واقعی نتایج ي مقایسه. 3

  اصالحی اقدامات انجام. 4

  

  .مردم و امام خدا،: از عبارتند که دارند نظارت اسالمی حکومت کارگزاران و مدیران بر مرجع سه اسالم در* 



 

۴٨ 
 

  :نظارت انواع

  .همگانی و مستقیم غیر مستقیم،: است نوع سه نظارت اصوالً

  

 تمام در اجراست، حال در اي برنامه که زمانی و دارد نظارت امور ي همه بر است سازمان رأس در که مدیر یعنی: مستقیم* 
  .کند می پیدا حضور اجرا مراحل

 به فرستادگان و بازرسان توسط و طبیعی صورت به زیردست، کارگزاران و مدیران توسط که است نظارتی: مستقیم غیر* 
  .پذیرد می انجام خاص صورت

  .است منکر از نهی و معروف به امر: همگانی نظارت* 

  

  :اسالم دیدگاه از کنترل و نظارت بر حاکم بنیادي اصول

  شهود و حضور اصل. 1

  منکر از نهی و معروف به امر اصل. 2

  نظم اصل. 3

  اخالق حسن رعایت اصل. 4

  کنترل و عدالت اصل. 5

  کنترل براي ضابطه و استاندارد معیار، داشتن اصل. 6

  اطالعات ارزیابی و دریافت زیرکی و هوشیاري اصل. 7

  پیشگیري اصل. 8

  

  کنترل فرایند در امور اصالح روش

  کردار و گفتار با ارشادي روش* 

  شناس وظیفه افراد تشویق* 
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  وظایف به توجه بی و خطاکار افراد تنبیه* 

 ي وظیفه. است نهضت هر بزرگ آفتهاي از نهضت یک درون در طلب فرصت افراد نفوذ و رخنه: گوید می مطهري استاد* 
 تاریخ در را خود شوم تأثیر طلبی فرصت. نمایند سد را افراد گونه این ي رخنه و نفوذ راه که است این اصلی رهبران بزرگ
 را نهضت اهداف مؤمن طلب اصالح همچنین و طلب، فرصت نه کند می آغاز طلب اصالح را نهضت. داد نشان اسالم صدر

 رغم علی طلبان فرصت نفوذ و رخنه با مبارزه حال هر به. است خویش منافع پی در که طلب فرصت نه دهد ادامه و پیگیري
  .است اصلی مسیر در نهضت یک ي ادامه اصلی شرایط از یکی شان فریبنده تظاهرات

  

  :کنترلی خود

 بسیار موقعیت یک از اسالم مکتب در و تقوي یعنی کنترلی خود است، کنترلی خود نظارت، روش مهمترین اسالم در
 نزد شما ترین گرامی«: فرماید می و داند می  تقوي در را انسانها ارزش و کرامت مالك کریم، قرآن است، برخوردار ممتازي

 در. است شده معرفی سعادت ي وسیله بزرگترین و آخرت ي توشه بهترین عنوان به تقوا» . باشد می افراد پرهیزگارترین خدا
  ».تقواست توشه بهترین و کنید تهیه اي توشه خود آخرت براي« :فرماید می قرآن

  

 و شود می حاصل نفس براي مداوم ریاضتهاي و تمرین اثر در که نفسانی ضبط قدرت و درونی نیروي یک از عبارتست تقوا
 ترك هر. نفس کنترل و نگهداري خود یعنی تقوا.بود خواهد الهی فرمانهاي مطیع که سازد می نیرومند چنان را نفس

  .دانند می تقوا را نفس ضبط و کنترل نیروي و گناه ترك ملکه بلکه گویند، نمی تقوا را گناهی

  

  ».باشد می شما دلهاي چشم بینایی سبب و شما قلب بیماریهاي بخش شفا داروي تقوا که همانا« :فرمودند) ع(علی حضرت

  

 ازدیا موجب تقوا شد، گفته اینکه شمرد، شناسی وظیفه و بینی روشن و بصیرت عوامل مؤثرترین و بهترین از نوان می را تقوا
 درك و نظري عقل در نه نبایدهاست، و بایدها شناخت اصطالح به و وظیفه تشخیص و عملی عقل در است، بصیرت
  .حقایق
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. اند شده نزدیک اینکه از بعد شوند، می دور او از سختیها و شدائد سازد پیشه را تقوا کس هر« :فرمود) ع(علی حضرت
 دردناك و دشوار امور و شوند می پراکنده و شکافته برابرش در متراکم، مشکالت امواج گردند، می شیرین برایش تلخیها
  ».شوند می آسان برایش

  

 و آیند می بوجود عضو نقص طبیعی رویدادهاي و حوادث از ناشی که مشکالتی. هستند نوع دو بشر زندگی در مشکالت
 نوع مشکالت خصوص در کند، می کمک انسان به زمینه دو هر در تقوا. است انسان ي اراده و تصمیم از ناشی که مشکالتی

 نتیجه در داند می جاوید و باقی را آخرت زندگی و گذرا را جهان مشکالت و جهان به کنترل خود و تقوا با انسان یک اول،
  .کند می برخورد مشکالت نوع این با شکیبایی و صبر با کند، نمی ناله و جزع

  

  .کند می برخورد مطالب این با باال ي روحیه با شد، نخواهد مأیوس و امید خداوندنا رحمت و لطف به امید با تقوا با انسان

  

 خواهی خود و نفس هواي از ناشی رفتارهاي و ها تصمیم معلول اجتماعی و سازمانی فردي، مشکالت و گرفتاریها برخی
 ي روحیه و طمع و حرص گرفتار امروز بشر دارد، انسان روحیات از ناشی درونی عامل گرفتاریها اغلب امروزه. است

  .است نما انسان افراد اي عده استکباري

  

 حیات به نورانی قلب و آرام دل با لذا دارد، الهی احکام با متناسب متعادل رفتار کند می مراقبت خود رفتار از متقی فرد
  .دارد برمی توشه آخرت براي و دهد می ادامه خویش

  

  آزادي و تقوا

 و آزادي سبب تقوا است، مصونیت  تقوي که حالی در شوند، می محدود تقوا اثر در آزادیها، کنند فکر افراد است ممکن
  .است خواهی خود و نفسانی شهوات اسیر تقوا بی انسانی. شود می انسان بزرگواري و عزت و آسایش

  

 ي وسیله و بندگیها از آزادي سبب تقوا.  باشد می آخرت ي توشه و استقامت و هدایت کلید تقوا« :فرمایند می) ع(علی امام
  ».هالکتهاست از نجات
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 وجود ورع از بهتر پناهگاهی و تقوي از تر عزیز عزتی و نیست، اسالم از باالتر شرافتی« :فرمودند حضرت این همچنین
  »  .ندارد

  

  محدودیت درمان و تقوا

 از بسیاري ي ریشه شده مشخص امروز. شود می جسمی بیماري باعث بلکه روحی بیماري باعث تنها  نه پلید و زشت صفات
  .است روحی عوارض پزشکی، علم در جسمانی بیماریهاي

  

 بیماریهاي درمان تقوا« :فرمودند) ع(علی امام. شود می جسم سالمت نهایتاً و روح سالمت باعث قلب اطمینان و روح آرامش
  »است شما قلوب فساد ي کننده اصالح و شما جسم

  

  کنترلی خود فضاي ایجاد در مؤثر عوامل

  الهی نظارت. 1

  عتید و رقیب. 2

  مؤمنان و امامان پیامبران،. 3

  )عج(زمان امام. 4

  فرشتگان. 5

  انسان بدن اعضاي. 6

  مکان و زمان. 7

  لوامه نفس. 8

  قیامت و مرگ یاد. 9
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  کنترلی خود روشهاي

  .دارد جدیت و تالش و بردباري و سیاست و تدبیر به نیاز بلکه نیست، اي ساده و سهل کار نفس  ي اراده و کنترل

 دین فقهاي و علما دیدگاه از» .بگیرید اختیار در و کنید تملک را خودتان نفس جهاد، تداوم با« :فرمودند) ع(علی حضرت
  :شود کنترل خود تدریجاً تا داد انجام باید مرحله سه در را نفس حساب

  

  نفس حسابرسی پیمانگیري و مشارطه. 1

  مراقبه. 2

  اعمال حسابرسی. 3

  

  کنترلی خود عالئم و آثار

  خدا از اطاعت به تقید. 1

  فروتنی و خضوع. 2

  عبادت به عشق. 3

  اطمینان و آرامش. 4

  بنده به خدا توجه. 5

  تالش و جهاد ي روحیه داشتن. 6

  مردم به خدمت و احسان. 7

  

  اسالمی مدیریت در گیري تصمیم مبانی: ششم بخش

  گیري تصمیم و تصمیم مورد در قرآن رهنمودهاي

 واقعی معناي به را تصمیم مورد چند در قرآن: است کرده امر گیري تصمیم به را ما موارد از برخی در کلی طور به قرآن
  :جمله از است برده کار به خود
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  »علیم سمیع اهللا فان الطالق عزموا ان و« : گرفتن طالق هنگام در. 1

  »المتوکلین یحب اهللا ان اهللا علی فتوکل عزمت فاذا االمر فی شاورهم و« : کردن مشورت. 2

  »االمور عزم من ذلک فان تتقوا و تصبروا ان و«:کردن صبر. 3

  کردن منکر از نهی و معروف به امر و داشتن پا به نماز. 4

  خدا از اطاعت. 5

  :گیري تصمیم مراحل

 آن از صحیح تعریفی و بشناسیم را هدف به رسیدن مانع مشکل یا مسئله کافی دقت با کنیم سعی باید: اول ي مرحله
  شویم می مواجه بیشتري مشکالت با بعدي مراحل در باشیم نداشته کافی دقت مرحله این در اگر و باشیم داشته مشکل

 مد را این باید البته و باشیم حل راه یک کردن پیدا دنبال به باید آنگاه شناختیم، را مشکل که است زمانی:دوم ي مرحله
 بهتر کنیم پیدا متفاوتی هاي راه اگر دارد، مختلفی حلهاي راه مانعی هر عبارتی به یا مشکلی هر که باشیم داشته نظر
  .شویم اشتباه دچار کمتر و بگیریم تصمیم توانیم می

 باید. بگیریم تصمیم درست بتوانیم آن براساس تا باشیم معیار دنبال به باید یافتیم، را حلهایی راه که حال:سوم ي مرحله
  .را خود سود یا دانیم می مهمتر را افراد رضایت که کرد دقت

 در دارند دنبال به را نتایجی چه ببینیم تا دهیم می قرار ارزیاابی مورد را متفاوت حلهاي راه مرحله این در:چهارم ي مرحله
  .کنیم می بینی پیش را نتیجه واقع

 و شده انتخاب معیارهاي به توجه با هم آن کنیم، اقدام باید اصلی حل راه سنجش براي مرحله این در: پنجم ي مرحله
  .است بهتر حلها راه کدامین بسنجیم باید یعنی آمده؛ بدست هاي نتیجه

  .حلها راه ي همه میان از حل راه بهترین انتخاب یعنی است؛ مرحله آخرین مرحله؛ این:ششم ي مرحله

  اسالمی گیري تصمیم سطوح

  الهی فرامین و احکام اجراي ي زمینه در گیري تصمیم* 

  والیت و امامت نبوت، سطح در گیري تصمیم* 

  اسالمی جامعه اعضاي گیري تصمیم* 
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  فردي بعد) الف

  :از عبارتند آن هاي ویژگی از برخی که: مدیریتی بعد) ب

  گیري تصمیم در خدا به توکل و اتکاء. 1

  گیري تصمیم در مشاوره و مشارکت. 2

  گیري تصمیم در نگري آینده و تدبیر شناسی، موقع. 3

  گیري تصمیم در قاطعیت و پایداري ثبات،. 4

  گیري تصمیم در حواس تمرکز و روانی و روحی سالمت. 5

  گیري تصمیم هنگام زیردستاندر به توجه و انصاف عدالت،. 6

  

  گیري تصمیم لوازم

  اندیشی عاقبت* 

  تجارب از استفاده* 

  مشورت* 

  عملیاتی ي برنامه و جامع ي برنامه کلی خطوط رعایت* 

  گیري تصمیم در لغزشها

  گیري تصمیم در دلی دو و تردید و قاطعیت عدم. 1

  نفسانی هوسهاي از پیروي. 2

  نسنجیده گیري تصمیم. 3

  پختگی نا. 4

  فریب. 5
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  اسالمی مدیر ویژگیهاي: سیزدهم فصل

 براي او شایستگی و کفایت بیانگر که ویژگیها و خصوصیات از یکسري داشتن لذا دارد الگو نقش اسالمی مدیریت در مدیر
  :از عبارتند اسالمی متون به توجه با معیارها از برخی گیرد، می قرار نظر مد است مدیریت

  اخالص. 1

  رهبري. 2

  )ع(اطهار ي ائمه به نسبت دانش. 3

  ستم و ظلم با مبارزه. 4

  خرافات با مبارزه. 5

 در که است کسی آن خالفت، به اشخاص سزاوارترین مردم اي« :فرماید می) ع(علی حضرت باره این در: قدرت و آگاهی. 6
 بازگردانده حق به برخیزد، انگیزي فتنه به آشوبگري اگر تا باشد، داناتر  خدا فرمان از آگاهی در و نیرومندتر، حکومت تحقق
  ».شود مبارزه او با زده باز سر اگر و شود،

 دیگران نعلیم به آنکه از پیش باید داد قرار مردم رهبر را خود که کسی« :فرمایند می) ع(علی امام: خود سازندگی. 7
 ادب و دهد تعلیم را خود که کس آن دهد،زیرا تعلیم کردار با کند، تربیت گفتار به آنکه از پیش و بسازد، را خود بپردازد،

  ».بیاموزد ادب و دهد تعلیم را دیگري آنکه از است تعظیم به سزاوارتر کند

  جهالت با مبارزه. 8

 استراحت براي)ب روزمره کارهاي براي) الف: کرد می تقسیم دسته سه به را خود اوقات) ص(پیامبراکرم:  انضباط و نظم. 9
  خود سازندگی و عبادت) ج  تفریح و

 و است منافق ي سینه در حکمت گاهی فراگیر، باشد کجا هر را حکمت: است آمده البالغه نهج در: علم به تشویق. 10
  .گیرد آرام مؤمن ي سینه در همدمانش با و امده بیرون تا کند بیتابی

  تبلیغ روش. 11

  عدل از پیروي. 12

  داري امانت. 13

 زنده اگر و ریزند اشک شما بر مردید اگر که کنید معاشرت آنگونه مردم با«:فرمایند می) ع(علی امام: معاشرت و برخورد. 14
  ».شماآیند سوي به اشتیاق با ماندید

user
New Stamp

http://www.pnu-m-s.com


 

۵۶ 
 

  »است فراوان او برگ و شاخ باشد، عیب بی و نرم او شخصیت درخت که کسی« :فرمایند می) ع(علی امام: خویی نرم. 15

  استقامت. 16

  مشورت و رهبري. 17

  

  :ائمه دیدگاه از مدیریت روشهاي

  عدالت و دادگري. 1

  بخشش و عفو. 2

  مستضعفین به رسیدگی. 3

  مشورت. 4

  اصولی مسائل در صالبت و شخصی مسائل در نرمش. 5

  ارعاب از دوري و زندگی در سادگی اصل. 6

 برابري و مساوات اصل. 7

user
New Stamp

http://www.pnu-m-s.com
user
New Stamp

http://www.pnu-m-s.com

	1
	_2_
	Untitled

