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مقدمه

رقابت عده زیادی از داوطلبان بررای موفییرت در میراطا کارشناسری ارشرد و دکترری تصصصری در
رشتههای مدیریت ،استفاده از منابا جاما و مفید در ایرن زمینره را اجتنراب ناپر یر سراخته اسرت
مدیریت اسالمی به عنوان یکی از منابا آزمون ارشد و دکتری نیش مهمی در موفییت داوطلبرین در
آزمونها را دارد
داوطلبین مست حضر هستند که بصاطر جدید بودن این منبا پیدا کردن یک کتاب که تمامی مطالب
را پوشش دهد به همراه تست کار دشواری است و همیشه یک منبا خوب برای اکثر دانشجویان یک
دغدغه بوده است با تالش همکاران این کتاب در پنج بصش با نکات کلیردی و خالصرهای مفیرد بره
همراه تستهای تالیفی هر بصش همچنین تستهای آزمون سال گ شته برای پاسرصوویی بره ایرن
دغدغه داوطلبین تهیه و به چاپ رسیده است از ویژگیهایی که این منبا را با منابا دیور متفاوت و
متمایز کرده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 پوشش کامل مطالب بصورت خالصه و مفید به همراه تستهای تالیفی برای تسلط بیشرتر
بر مطالب ارائه شده
 ارائه مطالب در قالب موارد طبیهبندی شده و بولد در متن کتاب
 پاسخ تشریحی به آزمون سالهای گ شته کارشناسی ارشد
 پاسخ تشریحی به آزمون سالهای گ شته دکتری تصصصی
این منبا از جاما و کاملترین منابا آزمون کارشناسی و دکتری رشرته مردیریت در همره گرایشهرا
میباشد امیدوارم که مورد رضایت شما دانشجویان عزیر قرار بویرد
در پایان از دانشجویان و اساتید محترم خواهشمند است که نظرات ،پیشرنهادات و انتیرادات سرازنده
خود را جهت بهبود کیفیت کتاب در چاپهای بعدی ،با بنده و همکاران بنده در انتشرارات موبرد در
میان بو ارند
حسین فرهمند ترانلو
hfarahmand40@gmail.com

۲
مفهومشناسی سازمان و مدیریت اسالمی

فلسفه وجودی سازمان از دیدگاه اسالم
از دیدگاه اسالم انسانها «فطرتا اجتماعی» آفریده شدهاند و برای بیا و تکامل خود نیازمند سازمان و
تشکیالتی هستند تا ضمن تنظیم روابط اجتماعی به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند
اصل اجتماعی بودن انسان ناشی از «فطرت اجتماعی» انسان است برخی از آیات قرآنی که اشاره به
سازمان یافتوی و طبا اجتماعی انسان دارند عبارتند از:
 .1گروهبندی افراد جامعه برای شنناتت مناسن  :خداونرد متعرال در آیره  31سروره حجررات
میفرماید" :یَا أیُّهَا النَاسُّ إنَا خَلَینَاکم شُّعُّوبًا و قَبائِلَ لِتَعارفوا" این آیه به پیدایش انسان از زن و مررد،
سپس تشکیل گروههای اجتماعی در سطح خانواده و قبیله را یادآور میشود
 .2بهرهگیری از تدمات افراد در قال

شکلگیری اجتماعات بشنری :خداونرد متعرال در آیره 13

سوره زخرف میفرماید" :وَ رَفَعنا بَعضَهم فَوقَ بَعض دَرَجات لِیَتَصِ َ بَعضُّهُّم بَعضا سُّصرِیًا" «برخی از آنهرا را
بر برخی به رتبههایی برتری دادهایم تا بعضری از آنران ،بعضری دیورر را بره خردمت گیرنرد ایرن آیره بره
«بهرهمندی از خدمات افراد» در قالب عنصر تسصیر و همکاری انسانها با یکدیور را مت کر میشود
 .3وابستگی متقابل افراد جامعه به یکدیگر برای تأمین نیازها و تواسنته هنا :در آیره 349
سوره آل عمران آمده است":بَعضُّکُّم مِن بَعض" اشاره به «وابسرتوی متیابرل بشرری» دارد کره همره
انسانها از آنِ یکدیورند
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 .4روابط اجتماعی ناهماهنگ و اتتالف انگیز ،زمینهسناز از هنم گسنیختگی اجتماعنات
انسانی :خداود متعال در آیه  34سوره یونس میفرماید ":وَما کانَ النَراس إ اُّمَرهً واحرداً فَراختَلفُّوا"
بشر در اثر تنظیم نامناسب روابط اجتماعی ،دچار اختالف و پراکندگی گردیده است
 .5رهبری مبتنی بر شریعت الهی :بر اساس آیه  331سوره بیره ،پیرامبران آمدنرد ترا اخرتالف را
برطرف کنند "کانَ النَاس اُّمَتهً واحِدً فَبَعَثَ اللَه النَبیِرینَ مُّبَشررینَ وَ مُّنر ِرینَ وأنرزَلَ مَعَهُّرمُّ الکِترابَ
بِالحَقِ بَینَ النَاسِ فیما اختَلَفُّوا فیه"؛ همه مردم یک گروه بودند ،پس خداوند پیامبران را فرسرتاد ترا
در صورت اختالف در بین مردم ،داوری کنند
 عامل کلیدی در انسجام بصشی و سازمان یافتوی اجتماعرات انسرانی ،رهبرری مبتنری برر
شریعت الهی است
 پیامبران به عنوان مدیران و رهبران از مردم خواستهاند بطور دسته جمعی دیرن را بره پرا
دارند
مدنی الطبع بودن انسان
* تشکیل خانواده و گروههای اجتماعی
بر اساس فطرت
* بهرهگیری از خدمات هم دیور
* وابستوی متیابل انسانها
* هماهنوی اجتماعی از طریق شریعت
* تأمین نیازها با تعاون و همکاری
* انسجام بصشی از طریق رهبران الهی

حیات طیبه

سازمان

دستیابی به کما ت
مادی و معنوی

امت وسطا

فرایند شکلگیری سازمان متنی بر آیات قرآن
مصابره؛ یکدیور را سفارش به صبر کردن میباشد که موجب میشود تا افراد جامعه اسالمی در کنار
هم یک نیروی واحد و متحد را تشکیل بدهند و بتوانند به اتفاق یکدیور ،اذیتها را تحمل کنند
مرابطه؛ از نظر معنا اعم از مصابره است ،چون مصابره یعنی اتحاد و پیوستن نیروها در برابرر شردائد
است ،اما مرابطه یعنی پیوستن همه نیروها در جمیا شئون زندگی اجتماعی و دینری ،چره در حرال
شدت و چه در حال خوشی میباشد و مراد از این مرابطه آن است کره جامعره بره سرعادت حیییری
دنیوی و اخروی خود برسد
مواردی که تداوند اجتماعات انسانی را واج

کرده است:

امر «جهاد»« ،روزه»« ،حج»« ،نماز عید سعید فطر» و «نماز جماعت در روز جمعه»

