
1398 سال مديريت سراسري دكتري آزمون اسالم ديدگاهاز مديريت مبانيو اصول درس تشريحي پاسخنامه  

1 و متعلق به سايتاين پاسخنامهكليه حقوق .مي باشدModir.irمحفوظ

و قابل پيگرد مي باشد و شرع بوده و فروش اين فايل بدون كسب اجازه كتبي خالف قانون، اخالق  هرگونه كپي برداري، بازنشر

و مباني مديريت از ديدگاه اسالم پاسخنامه تشريحي  اصول

 ارجاع به منابعبا 1398سال مديريت آزمون دكتري سراسري
 علي يونسيان: گردآورنده

اي همتاسازي به مثابه چه نوع برنامه» احكام حكومتي«ريزي مديريت اسالمي در مباني برنامه- 33
 شود؟مي

و سازمانيبرنامه)1  هاي اجرايي
 هاي استراتژيك برنامه)2

 هاي تاكتيكيبرنامه)3
 هاي عملياتيبرنامه)4

 صحيح است3گزينه: پاسخ

در: هاي تاكتيكياحكام حكومتي به مثابه برنامه حكم حكومتي عبارت است از انشائاتي كه حكومت مشروع اسالمي

و براي اداره ميراستاي اهداف خود و شامل همهي جامعه صادر و بخشنامهكند و حتي احكام قضاييي مقررات ها

بر. شودمي و قوانيني كه حاكم جامعه اسالمي به عبارت ديگر، حكم حكومتي عبارت است از دستورات، مقررات

ا مستقيم داره جامعه به طور مستقيم يا غيراساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعي به منظور اجراي احكام شرع يا

مي. كندصادر يا وضع مي و پويايي آن، به رسميت شناختن احكام توان بنابراين گفت، از امتيازات فقه اسالم

و مصالح است كه به عنوان ابزاري جهت پاسخگويي به نيازهاي زمان پيش . بيني شده استحكومتي

و تاكتيكي در جامعه ايفاي نقش هاي احكام حكومتي را كه به عنوان برنامهتوان ويژگيدر مجموع مي هاي مياني

 هماهنگي با شرايط عيني،-3ارتباط با منابع ديني،-2ارادي بودن،-1: را در موارد ذيل خالصه نمود كنندمي

. هاي حكومتيبندي فعاليتسطح-4

و مباني مديريت از ديدگاه اسالم، دكتر سيدمحمد مقيمي، انتشارات راه: منبع 149و 148و 146دان، چاپ سوم، صفحه اصول

و روايات مطرح شده در موضوع سازمانبر اساس- 34 » مدينه فاضله«شناسي از منظر اسالم، آيات
 به ترتيب، با كدام گزينه قرابت معنايي دارند؟» امت وسطا«و
 گراسازمان كارآمد، سازمان آخرت)1
 گرا، حيات طيبهسازمان آخرت)2

طي)3  به، سازمان كارآمدحيات
 گراسازمان توحيدي، سازمان آخرت)4

 صحيح است1گزينه: پاسخ

گرايي را نويسد، ضرورت اصل آخرتمي)ع(اي كه براي فرزند برومندش امام حسن در بخشي از نامه)ع(امام علي

كهيادآور مي : محورها از اين نامه ارزشمند استخراج شده است اين شود
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2 و متعلق به سايتاين پاسخنامهكليه حقوق .مي باشدModir.irمحفوظ

و قابل پيگرد مي باشد و شرع بوده و فروش اين فايل بدون كسب اجازه كتبي خالف قانون، اخالق  هرگونه كپي برداري، بازنشر

مي• و تفكر درباره خويشتن  شود؛روي آوردن به آخرت منجر به بازداشتن از غير خود

و نماياندن تاريخ پيشينيان؛•  آرام نمودن هواي نفس با ياد مرگ

و در اختيار دارنده• ي مرگ، خداوند است؛دنيا جاودانه نيست

و از او ترسيد؛تنها بايد اشتياق خدا•  را داشت

و ايثار• ؛)روحيه جهادي(داشتن روحيه بخشش

آن• و نيكو عمل كردن در مصرف . آرام بودن در بدست آوردن دنيا

ميدنياگرايي يا دنياپرستي كه منجر به شكل و سازمان ناكارآمد  شود، در نقطه مقابل گيري مدينه غيرفاضله

و سازمان كارآمد استگرايي قرار دارد كه زمينهآخرت . ساز مدينه فاضله

و ديدگاه انديشمندان اسالمي، مي و روايات سازمان«،» امت وسطا«توان با عنايت به مباحث مطرح شده در آيات

و را سازمان آخرت» مدينه فاضله«و» كارآمد با» مدينه غيرفاضله«و» سازمان ناكارآمد«گرا ناميد » سازمان دنياگرا«را

. دانستمعادل

د: منبع و مباني مديريت از ديدگاه اسالم، 33و32دان، چاپ سوم، صفحه كتر سيدمحمد مقيمي، انتشارات راهاصول

آل 139آيه- 35 إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ«عمران سوره مباركه أَنْتُم الْأَعلَونَ و تَحزَنُوا ال و تَهِنُوا ال و:و
و اندوهگين ، بيانگر كدام روش مديريت»مباشيد كه شما برتريد، اگر مؤمن باشيد سستي مكنيد

 استرس است؟
 تقويت قلب سليم)1
هاتمركز ذهني بر داشته)2

 تأكيد بر مركز كنترل دروني)3
 تأكيد بر مركز كنترل بيروني)4

 صحيح است2گزينه: پاسخ

ميگاهي اوقات، تمركز ذهني بر داشته ايها باعث شوجشود كه اعتماد به نفس بااليي در فرد و روحيه اد و با قدرت د

ا آن را داده، قدرت برتر مومن ها، همانطور كه خداي بزرگ وعدهاگر اين داشته. ستقبال مشكالت برودبااليي به

ميباشد، اعتماد به نفس با اعتماد به خدا درهم مي و قدرتي در فرد ايجاد ميآميزد ترين شرايط تواند مشكلكند كه

آل 139يهآدر. را با توكل به خداي سبحان پشت سر بگذارد أَنْتُم«: عمران آمده استسوره و ال تَحزَنُوا و ال تَهِنُوا و

كُنْتُم مؤْمنينَ إِنْ و اندوهگين مباشيد كه شما برتريد، اگر مؤمن باشيد: الْأَعلَونَ لذا خدا به انسانها.»و سستي مكنيد

سدهد كه اگر افراد داراي وعده مي و غمگين شدن راه نداردپشتوانه ايماني باشند، در آنها . ستي

و مباني مديريت از ديدگاه اسالم،: منبع 358دان، چاپ سوم، صفحه دكتر سيدمحمد مقيمي، انتشارات راه اصول
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3 و متعلق به سايتاين پاسخنامهكليه حقوق .مي باشدModir.irمحفوظ

و قابل پيگرد مي باشد و شرع بوده و فروش اين فايل بدون كسب اجازه كتبي خالف قانون، اخالق  هرگونه كپي برداري، بازنشر

 شناسي دارد؟مفهوم شناختن يا شناسانيدن چيزي، به طريق آثار، اشاره به كدام روش معرفت- 36
 موعظه)4 استقرا)3 مجادله)2 حكمت)1

 صحيح است4گزينه: پاسخ

و احساس«موعظه عبارت است از شناختن يا شناسانيدن چيزي به طريق آثار؛ مثل ديدن يا نماياندن آتش از راه دور

و مرتبه.»كردن حرارت و» عين اليقين«ي علم را اين روش روايات، اغلب از آن به لفظ گويند كه در لسان آيات

و تهذيب اخالق استي از علم، تزكيهموضوع اين مرتبه. شودهدايت ياد مي .ي نفس

و مباني مديريت از ديدگاه اسالم، دكتر سيدمحمد مقيمي، انتشارات راه: منبع 87دان، چاپ سوم، صفحه اصول

و حقيقي بودن، مشخصههاي، بيان سنتيآموزهدفدار بودن، هدايتگري، عبرت- 37 هاي الهي
وكدام شيوه  اني قرآن كريم است؟توسعه منابع انسي آموزشي

 استعاره)4 گوييداستان)3 موردكاوي)2 تمثيل)1
 صحيح است3گزينه: پاسخ

آهاقصه و يادآور استرامشي قرآن، حقيقي، هدفدار، ، براي»دارداستانسرايي هدف«ي شيوه. بخش، پندآموز

و آموزش افراد موثر است و تاريخ امت. تربيت هاي گذشته را نقل كرده است، ليكن نه قرآن كريم، داستان پيامبران

و قصهچون تاريخ و امتهايي از پردازان، بلكه فقط قسمتنويسان ميتاريخ آن بزرگان گويد كه با هاي آنان را باز

ميقصه. خود هماهنگ است» هدايتگري«هدف  و مخاطب خود را سرگرم نويسان به جزئيات قضايا  پردازند

هاي خود هرگاه سخني را از كسي نقل كند، اگر باطل قرآن كريم در قصه. كنند، ولي قرآن چنين روشي نداردمي

ميه گونهب،باشد و در صورتي كه حق باشد، با بيان جملهاي بطالن آن را بيان همان آميز يا با تقرير اي تصديقكند

ميم و بيان سنتعبرت«. كندطلب، آن را گواهي بنابراين. هاي قصص قرآني استاز ديگر ويژگي» هاي الهيآموزي

نياسطوره قرآن،. آنهاست» حقيقي بودن«هاي قرآن، ويژگي قصه ميو افسانه كند، ست، بلكه هر داستاني كه نقل

و نتايج حقي را به همراه دارد و رقيق كردن معارف قصه. حقيقي است هاي قرآن غيز از تمثيل است؛ تمثيل، تنزيل

دو. واقعي گذشتگان استي قرآني، بازگفتن متن ماجرايهاي مثل است، ولي قصهبلند به وسيله قرآن كريم مرز اين

و هرگز رضا نمي را به و مخاطبان را به اشتباه اندازدروشني جدا كرده است . دهد كه اين دو به يكديگر آميخته شوند

ميهر جا قرآن بيان تمثيلي دارد، براي آن قرينه . آورد تا از اشتباه جلوگيري كنداي
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4 و متعلق به سايتاين پاسخنامهكليه حقوق .مي باشدModir.irمحفوظ

و قابل پيگرد مي باشد و شرع بوده و فروش اين فايل بدون كسب اجازه كتبي خالف قانون، اخالق  هرگونه كپي برداري، بازنشر

هدفدار: هايي همچونههايي است كه با مشخصدر مجموع، روش آموزشي به سبك داستانسرايي، از جمله شيوه

و بيان سنتبودن، هدايتگري، عبرت و همچنين حقيقي بودن، به طور گسترده در قرآن كريم مورد آموزي هاي الهي

. استفاده قرار گرفته است

و مباني مديريت از ديدگاه اسالم، دكتر سيدمحمد مقيمي، انتشارات راه: منبع 281و 280دان، چاپ سوم، صفحه اصول

مي- 38  شود؟كدام مفهوم در سبك رهبري ناصحانه مطرح
بي)1  منتمديريت
و بنُوت)2 اُبوت  رابطه

 ساختار ايدئولوژيك)3
و محاسبه ملت)4  مراقبه

 صحيح است4گزينه: پاسخ

و خيرخواهي«ي در اسالم رابطه ميان افراد جامعه، بر پايه: سبك رهبري ناصحانه به. استوار است» نصيحت نصيحت

و غش بودن است و بي غل مي. معناي خلوص و يا گفته«: گويدراغب اصفهاني و ابزار عمل اي نصيحت، انتخاب

آاس و صالح نصيحت شونده در خيين بنابرا.»ن باشدت كه خير و عملي كه با هدف و هر سخن رخواهي، با صراحت

و خدعه» نصيحت«بدون پيرايه اظهار شود،  و غش و كتمان به هر دليل كه باشد، ناخالصي و برعكس، سكوت است

و. باشدمي و گزارش نقص كارها به عنوان مثال اگر اطالع از حوادث كشور يا چگونگي عمل كارگزاران حكومتي

از. است» نصيحت به ائمه مسلمين«ي اينها از مصاديق ود در جامعه كه براي رهبر مفيد است، همههاي موجكاستي

اسوي ديگر، پاس داشتن ارزش ها، ممانعت از المي، گزينش بهترين افراد براي مسئوليتسها، پاسداري از احكام

مأموراني براي نظارت بر كارهاي كارگزارانن داد مظلوم از ظالم ستاندن، تعيي المال در موارد ناروا،هزينه شدن بيت

و حاكم اسالمي نسبت به مسلمانان«همه از مصاديق .... از سوي حاكم، حفظ امنيت  . است» خيرخواهي امام

و خيرخواهي با عنوان و محاسبه ملت«عالمه نائيني از اصل نصيحت با رواج اين اصل،. ياد كرده است» مراقبه

و خيانتيابخيرخواهان ميدان مي و چاپلوسان و عرصه بر متملقان ميند و يا بسته و. شودپيشگان، تنگ نصيحت

و صالح به عنوان ناصحان. آوران الهي استهاي پيامخيرخواهي از ويژگي قرآن كريم از حضرت نوح، شعيب، هود

.ياد كرده است

ان: منبع و مباني مديريت از ديدگاه اسالم، دكتر سيدمحمد مقيمي، 486و 485دان، چاپ سوم، صفحه تشارات راهاصول
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5 و متعلق به سايتاين پاسخنامهكليه حقوق .مي باشدModir.irمحفوظ

و قابل پيگرد مي باشد و شرع بوده و فروش اين فايل بدون كسب اجازه كتبي خالف قانون، اخالق  هرگونه كپي برداري، بازنشر

و سبك مديريت)ع(حضرت امام علي- 39 خطاب به مالك اشتر چه نوع مديريتي را در مقوله
ميمراوده  كند؟اي مهم تلقي

 مديريت اعتدالي)1
 رهبري خدمتگزار)2

بي)3  منتمديريت
 مديريت صبورانه)4

 صحيح است3 گزينه: پاسخ

بي«اي، نكته مهم در رهبري مراوده مي)ع(امام علي. است» منتمديريت با«: فرمايدخطاب به مالك اشتر مبادا

منت نهان، پاداش ... اي بزرگ بشماري هايي كه انجام دادي بر مردم منت گذاري، يا آنچه را انجام دادهخدمت

و كاري را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداندنيكوكاري را از بين مي ،)ع(بر اساس فرمايش امام علي.»برد،

و منت نهادن مدير بر زيردستان بابت اقداماتي كه انجام داده است، نه تنها امري بزرگ شمردن كارهاي انجام شده

ب ملكه ناپسند است، و نور حق كه مايهيپاداش آن را نزد خداوند از بين و روشني بخش مسير است، به برد ي بركت

آخداوند. گرايدخاموشي مي مي72يه متعال در كه[پس اگر رويگردان شويد«: فرمايدسوره يونس از]بدانيد من

و فرمان يافتهشما مزدي نمي ازخواهم، مزد من جز بر خداي نيست و فرمانبرداران باشمگردن ام كه رهبران.»نهادگان

و بابت هدايت خود منت الهي چنان رفتار مي و تبليغ آنان تأثيري ندارد كنند كه سرپيچي مردم در سرنوشت هدايت

و پاداش خود را از خدا مي .خواهندو مطالبه اي از مردم ندارند

و مباني مديريت از ديدگاه اسالم، دكتر سيد: منبع 507و 506دان، چاپ سوم، صفحه محمد مقيمي، انتشارات راهاصول

و)ع(از ديدگاه امام صادق- 40 ، كدام ويژگي فرمانروا، منجر به ايجاد وحدت ميان خواص
 گردد؟عوام مي

و انصاف)1  احسان
 مردان براي امور مردمانتخاب نيك)2

و رسيدگي به شكايات)3  تأمين مرزها
و بخشندگي)4  مهرباني

 صحيح است1گزينه: پاسخ

و عوام سه چيز را رعايت نمايد«: فرمايدمي)ع(امام صادق به: بر فرمانروا الزم است براي خواص پاداش ارزنده

ن و دست از يك بيشتر ترغيب شود، از گناهان بدكار چشمنيكوكار دهد تا در آن كار پوشي كند تا توبه پيشه سازد

و انصاف خود بين آنان وحدت ايجاد نمايد و با احسان . گمراهي بردارد،

و مباني مديريت از ديدگاه اسالم، دكتر سيدمحمد مقيمي، انتشارات راه: منبع 64دان، چاپ سوم، صفحه اصول



1398 سال مديريت سراسري دكتري آزمون اسالم ديدگاهاز مديريت مبانيو اصول درس تشريحي پاسخنامه  

6 و متعلق به سايتاين پاسخنامهكليه حقوق .مي باشدModir.irمحفوظ

و قابل پيگرد مي باشد و شرع بوده و فروش اين فايل بدون كسب اجازه كتبي خالف قانون، اخالق  هرگونه كپي برداري، بازنشر

و همواره از آنان تمجيد«كه)ع(امام علي اين فرمايش- 41 پس آرزوهاي سپاهيان را برآور
و كارهاي مهمي را كه انجام داده س»اند، برشمارنموده طح نيازها در سازمان، بيانگر كدام

 گرا است؟آخرت
 طبيعي)4 الهي)3 مدني)2 عقالني)1

 صحيح است2گزينه: پاسخ

و قدرشناسي« هاي نيازهاي مدني هستند كه براي ايجاد انگيزه در كاركنان از جمله مصداق» نياز به محبت، شناسايي

مي اهميت يكي ديگر از نيازهاي زيردستان را يادآور شده)ع(امام علي. مورد توجه است پس آرزوهاي«: فرمايدو

و كارهاي مهمي را كه انجام داده و همواره از آنان تمجيد نموده، اند، برشمار؛ زيرا يادآوري سپاهيان را برآور،

ميكارهايي ارزشمند آنان، شجاعان را برمي و ترسوها را به تالش وا انانگيزاند، ).53نهج البالغه، نامه(»اهللاشاءدارد،

317دان، چاپ سوم، صفحهو مباني مديريت از ديدگاه اسالم، دكتر سيدمحمد مقيمي، انتشارات راه اصول: منبع

و درباره علل سقوط دولت)ع(فرمايش حضرت اميرالمؤمنين- 42 ها يعني مقدم داشتن فرومايگان
 گردد؟مؤخر داشتن فرزانگان به چه بازمي

 ساالريفقدان نظام شايسته)1
 طلوب مديرشخصيت نام)2

 توجه به امور جزئي)3
 مديريت غيرارزشي)4

 صحيح است1گزينه: پاسخ

كه)ع(اجتماعي دولتها هم از اميرالمؤمنين–در رابطه با علل سقوط سياسي : يستدل علي ادبار الدول باربع«نقل است

و تأخير االفاضل و تقديم االراذل و التمسك بالفروع «تضيع االصول مي» توان به چهار علت براي سقوط دولتها

:]گرددكه هر چهار علت به نحوي به مديريت برمي[استدالل نمود 

بي[ ضايع كردن اصول-1 و اعتقاديو و امور اساسي ؛]توجهي به ارزشها

كم-2 و و امور جزئي  ارزش؛چسبيدن به فروع

و نصبهاي نادرست[مقدم داشتن فرومايگان-3 ؛]عزل

.]ساالريفقدان نظام شايسته[مؤخر داشتن فرزانگان-4
26و25، صفحه دوم، چاپ سمت، انتشارات نقي اميري، دكتر حسن عابدي جعفريعلي، دكتر رويكردها: مديريت اسالمي: منبع
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7 و متعلق به سايتاين پاسخنامهكليه حقوق .مي باشدModir.irمحفوظ

و قابل پيگرد مي باشد و شرع بوده و فروش اين فايل بدون كسب اجازه كتبي خالف قانون، اخالق  هرگونه كپي برداري، بازنشر

مي- 43 بيني را برعهده بگيرد، تواند تبيين مسائل جهانباالترين روشي كه در مديريت اسالمي
 كدام است؟

ييشواهد روا)4 روش عقلي)3 شهود عارفانه)2 روش نقلي)1
 صحيح است2گزينه: پاسخ

ميآيت بيني را تواند تبيين مسائل جهاناهللا جوادي آملي معتقد است كه پس از وحي معصومانه، باالترين روشي كه

زيرا در آن فرد، واقعيت باالترين مرتبه ادراك است؛» ادراك شهودي«. است» شهود عارفانه«برعهده گيرد، روش 

. يابداشيا را مي
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آنكدام اصل، براي تدوين برنامه) 44 و اجراي و سازماني نشانگر ها روحيه«ها در سطوح فردي
 است؟» تقديرگرايي

 مشيت)4 بينيپيش)3 انعطاف)2 همسويي)1
 صحيح است4گزينه: پاسخ

و فعاليتي تقديرگرايي بيانگر اين ديدگاه است كه همهروحيه: اصل مشيت وي اعمال آنهاي انساني چه در نيز هر

و جهان كه از سوي انسان دهد از پيش تعيينجهان روي مي و لزوما هر كوششي براي تغيير وضعيت خود شده بوده

و محكوم به شكست است از. اختيار شود، بيهوده اين در حالي است كه تقديرگرايي بر متن نگرش ديني، كامال

مي)ع(ن جمله گوهربار از امام حسن عسگرياي. جبرگرايي مبتني بر مفروضات فوق متمايز است تواند بخوبي

مي.ي از منظر دين مبين اسالم باشدگر ماهيت تقدير الهتبيين گرچه خداوند در نظام حكيمانه«: فرمايدآن حضرت

و شما آفرينش، روزي مردم را تضمين كرده است، ولي مبادا انديشه ضمانت خداوند روزي دهنده، مغرورتان سازد

و كوشش باز دارد را در فرهنگ ايراني از ديرباز، تقدير امري دانسته شده كه از بيرون به انسان.»از انجام فريضه كار

آ شودتحميل مي آدر» قسمت خداوندي«ن را همچونو هر فرد بايد و به از.ن تسليم شودنظر گيرد چنين ادراكي

وهكند كه نتيجسرنوشت، انسان را مقهور بازي تقدير مي و انتظار است تا راحتي ي مستقيم اين امر، قناعت، رضايت

. اي نامعلوم فرا رسدآسايش در آينده
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