
   یتعال بسمه

 

 

 :    دهیچک

  به توجه با. گردد مي اتخاذ و انتخاب معيني مسأله حل راه آن، طريق از كه كند  مي تشريح را فرايندي گيري تصميم

  يم  حساب به گيري  تصميم را مديريت  اصلي جوهره ،و دانسته مترادف را مديريت و گيري تصميم مفهوم  يبرخ يتواقع اين

در تحليل  تي اولو  و گردد ي م روشن  تصميم اخذ فرايند  شناخت اهميت ،تي ري مد به مربوط  مختلف ابعاد يبررس در آورند،

 .   شود يم  مبرهن فرايند تصميم گيري را  

.   باشد يم يراهبرد  تي ري مد جوهره بعنوان ،يريگ ميتصم ندي فرا در ارزشها نقش يبررس كه با هدف،  مقاله ني ا در

  افتيره ني ا از  و رديگ قرار يبررس مورد يشناخت يروانشناس  اي  يروانشناخت دگاهي د از ير يگ ميتصم ندي فرا است دهي گرد يسع

و اتخاذ  نتايج تصميم مورد مقايسه قرار   يريگ ميتصمايند اسالم  و سکوالر در فر يارزش يارهايمع  و مالكها و ارزشها نقش

 . گيرد 

 .    كند يم آشنا شتريب  يراهبرد تي ري مد در يارزش نظام کي  انتخاب ريتاث و تياهم به را ما يبررس ني ا جهينت 

  و  يشي ماي پ  بصورت  تفسيري   رويکرد  با  و  ،  يا   نهيزم  يمورد   تحقيق  انجام  روش,    نظر  مورد  موضوع   ماهيت  به   توجه  با

  ي، ارزش  يهايژگي و  با  يراهبرد  ت ي ري مد  ي چالشها  روش  ني ا  قالب  در .است   يكم  و   يفيك  يها   داده   و   رهايمتغ  شامل  و   ،  ختهيآم

  و   ماتيتصم  يبخش  اثر   در   ياسالم  ي واال  يارزشها  برتر  نقش  ،جهينت  در  تا    شوند   يم  زده  محک  ي غرب  و   ياسالم  مکتب   دو  در

 . .  گردد اثباترفع موانع و چالشها 

 

 ي اسالم ي،ارزشهاتصميم گيري چالشها، ، راهبردي مديريت  ارزش،:هادواژهیکل

   مقدمه

 کيتفک  ازبهين  آن  به  پرداختن  نظر  آن  از  است   يعلم  دهيچيپ  اريبس  يها  رشته  از  يکي  انسان  يروانشناس

  ي برا  دکريرو  دوازده  از   شي ب  كنون  تا  صاحبنظران  دارد   يمتعدد  و  متنوع  يکردهايرو  به  آن  موضوع  ميتقس  و

   م يدار  شناخت   مبحث   با  كه  يارتباط  علت   به  نجايا  در   ما  كه  اند  نموده  مطرح  را  انسان   يروان  عملکرد  يبررس

 .   مينمائ يم توجه آن يشناخت کرديرو به



 موجب   به  كه  گردد  يم  بر  ييها  پردازش  تمام  به"  يشناخت  يروانشناس"سرين  کياورل  دهيعق  اساس  بر

  ي م  استفاده  تايونها   افت يباز  ،  شده  رهيذخ  و  داده  ،بسط  افتهي   كاهش  ،  داده  شکل  ر ييتغ  يحس  يها  يورود  آن

 (.35ص,1967 سر،ي ن.)شوند

   انسان   ذهن   در  ممکن  اطالعات  يپردازش  يها  ت يفعال  از  ييمعنا   بعد  فوق،  جمله  در  افعال  از  ياريبس

  بر  كه  است   فاوتمت  يشناخت   علوم  گريد  يکردهاي رو   از  جهت   آن  از  يشناخت  يروانشناس.  كند  يم  القا  را

  مانند (.وانيح   اي   نيماش  در  اطالعات  پردازش  مقابل  در.)  است   متمركز  انسان  در  اطالعات  پردازش

  در   ياساس  ابزار  عنوان  به  را  يعلم  روش  يشناخت  ،روانشناسان  يروانشناس  گريد  يها  رشته  نيمتخصص

  شات يآزما   از  كه  شوند  يم  نآزمو   ها  داده  ليوتحل  هي تجز  لهيوس  به  ها  هيفرض.  كنند  يم  ارياخت  مطالعات

  ه يشب  و  يساز  مدل  با  را   خود  شاتي آزما  يشناخت  ي روانشناس  حال  نيع  در.  نديآ  يم  دست   به  شده  كنترل

  ه يشب  وتري كامپ  در  توان  ي م  را  ذهن  از  اطالعات  پردازش  ژهيو  مدل  کي.  كند  يم  ليتکم  يوتريكامپ  يساز

 کينرژيس  و  يتکرار  ند يفرا  کي  نيا.  كرد  سهيقام  يانسان  مطالعات  با  را  آن  جي نتا   آن  از  پس  و  كرد  يساز

  ي ها  داده  و  يوتريكامپ  مدل  نيب  يبهتر  تطابق  تا  كرد   خالص   توان  يم  را  وتري كامپ  مدل  ي ها  پارامتر.  است 

 شود  ي م  موجب   كه  دهد   ارائه  را  ييها  دگاهيد  تواند  يم  يساز  هيشب  از  ييها  جنبه.آورد  دست   به  يتجرب

  له يوس  يشناخت  کرديرو  در  مشخصات  فيتعر.  كنند  يطراح   را  يدي جد  مطالعات  و  كرده  يبازنگر  نيمحقق

 . دهد يم نشان انسان در اطالعات پردازش كه است  يا

مقایسه و تاثیر ارزشهای اسالمی در فرایند تصمیم گیری چالشهای نمونه از مدیریت راهبردی را میزان اين مقاله با هدف  

   ین فرایند را مورد تاکید قرار می دهدارزیابی قرار داده و نهایا ابعاد معنوی در ا

اینچنین  آیا جنبه های غیر مادی در فرایند تصمیم گیری نقش دارند و  سوال اصلي در اين زمينه اين است كه   اگر 

   ؟می باشند و اثر بخش در جهت تصمیم گیری بهتر موثر است چگونه 

  مل معنوی در مراحل مختلف تصمیم گیری عناصر و عوابر اساس اين سوال فرضيه تحقيق بر اين اساس است كه  

  تاثیرات تعیین کننده و قابل مالحظه ای را نشان می دهند وجود دارند و



 :   ینظر مبانی

 حس/ تصور 

  در  امر  نيا  علت   و   است بوده    ي متک  خود  حواس   به  شناخت   شکل  ني تر  ساده  و  نياول  در  انسان

  عکس   کيتحر  يبرا  ي ابزار  فقط  حواس  اما  ت هاس  دهي پد  و  اجسام  يماد  يها  جنبه  تظاهر  و  بودن  يرونيب

 محرک از حس کي كه  دهد ص يتشخ تواند ينم يحت يتنهائ  به حواس از کي هر و است  يشناخت يالعملها 

 .  است  مجهز بدان انسان كه است  ي گريد قوه به مربوط كار نيا  بلکه يداخل اي است  يخارج 

 آورد   يم  وجود  به  را  احساس  و  شده  قلمنت  مغز  به  پنجگانه  حواس  لهي وس  به  ابتدا  يمحرك  نوع  هر

  و   شده  آموخته  عقل  روح   لهي وس  به  ادراک  از  پس  و  دي آ  يم  در  ادراک  به  روان  لهي وس  به  محرک  آن  سپس

بعنوان  را    خود  حواسه هاي  تياف  شناخت   شکل  ني تر  ساده   و  نياول  در   انسانبنابراين  .    شود  يم  ي نگهدار

 از  يبخش  به  گانه  5  حواس  توسط  باشند  يم  اتيواقع  از   هيولا  تصورات  همان  كه  الزم  يها  داده  اي  اطالعات

 نمايد  يم منتقل ذهن

 يگاه   كه  كنند  يم جادي ا  را  يتصورات  گانه  5  محسوسات  ريغ قيطر  از  مرحلهدر اين ز ين  اتي حدس  البته 

 . نامند يم زين  ششم حس را آن

 درک / تصدیق 

 كند دايپ يارتباط قبل ادراكات و ميمفاه  با ،يافتيدر اطالعات نيا نيب كه كند  يم تالش ذهن اينجا در 

  و  دهد  يم  يجا  حافظه در  است   ارتباطات  آن  بر  يمتک كه  يا  شده  فيتعر  گاهيجا   در  كه  افت ي  را  ارتباط  اگر

  حافظه   در  مفهومآن    گاهيجا  لهيوس  نيبد  تا  كند  يم  فيتعر  و  جاديا  را  يارتباط  آن  يبرا  افت ين  يارتباط  اگر

 .  شود مشخص 

 ند يگو يم قيتصد اي درک را مختلف  ميمفاه  نيب در ها رابطه نيا جاديا اي و افتني عمل

  ي برا  ها  حس  توسط   اطراف  يا يدن  و  طيمح  از   اطالعات   آن  واسطه  به   كه  است   يند يفرا  ادراک،

  درمطالعات .  است   ييشنوا   بر  سپس  و  يينايب  بر  تمركز  اغلب   ،  ادراک  در.     شوند  يم  افت يدر  شدن  پردازش

  عضو  نيتر  دهيچيپ  يينايب  كه  است   علت   بدان  يريسوگ  نيا.  است   شده  گريد  يها  سح   به  يكمتر  توجه

  پردازش   اساس  بر  صرفا  يادراك  يها  هيفرض  از  يليخ  نيا  بنابر.    ميكن  يم  اعتماد  شتريب  آن  به  معموال  و  است 

.  شود  يم  يبررس  را  انسان  يينايب  مورد  در  گسترده  ه يفرض  نيچند  مرحله  نيا  در.  رنديگ  يم  شکل  يينايب  يها



 از   يکي.    شود  انجام  زي ن  گريد  يها  حس  يبرا  ديبا  كه  مانده  يباق  ينظر  يكارها  از  يليخ  كه  فرض  نيا  با

 . است  الگو يشناس باز ييناي ب ستميس ياصل يها عملکرد

  دارديم اذعان را مطلب  نيا ريز اتياب رديگيم شکل مرحله نيهم در  زين  محبتهامهر و  و ها عاطفه

   ادي كند دل نديب دهيد چه  هر كه             اديفر دو هر دل و دهيد دست  ز

   برفت  دهي ازد آنچه هر برود دل از

 هم   زين   عوامل  ن يا  است   بغض  و  حب   ت يمنشئ  است   موثر  يريگ  ميتصم  بر  كه  يگريد  قيطر   نيبنابرا

 ي م  عمل  قلب   اي   دل  قي طر   از  و  شود   يم  حاصل  زي ن  معرفت   از   حال  ن يع  در  هم  و   دارند  يخارج   منشا  کي

 ي م  يزيبرانگ  شوق  موجب   متعاقبا  محبت .    شود  ي م  گفته  اتيروان  اي  عواطف  عوامل  از  دسته  نيا  به  نندك

 .   انجامد يم اقدام و حركت  به سپس و شود

  حافظه

  ي برا  حافظه  البته  زمان  طول  در  اطالعات  ينگهدار   ت يظرف  از  عبارتست   حافظه   يعموم  اريبس  فيتعر

  ي اصل  هي پا  حافظه  رايز   ،  است   ت ياهم  حائز  اريبس  نيماش  اي  وانيح   از  اعم  اطالعات  پردازشگر  ستميس  هر

  اشتباهات   از  نتواند   كه  يستميس  هر  ،  يواقع  يايدن  رييتغ  حال  در  و  ا يپو  ط يمح  در.  است   ير يادگي   ييتوانا

  ي م   ما  به  را  امکان   نيا   حافظه.شد  خواهد   گذاشته  كنار  اي شود يم  نابود  ي زود  به(    اموزد ي ب)  رديبگ  درس  خود

  ق يطر  ن يا  از.  ميكن(   ترسيم)سوار  آن   ي رو  را  جديد اطالعات ] و  ميكن  رهيذخ  را  مان  گذشته  ات يتجرب  كه  دهد

  گر يد  و  ميشو  روبرو  دارند   ما  گذشته  اتيتجرب  با  كه   ييشباهتها  اساس  بر  ديجد  يتهايموقع  با  ميتوان  يم  ما

 (.  157ص,1387,  برگفرندن. )ميكن  عمل تجربه يب و خام يديجد مسأله هر حل يبرا كه ست ين الزم

 ذهن  و فكر

  نيا  و  كند  يم  يفراخوان  را  آنها  حافظه  از  خود  اطالعات  و  ها  دانسته  از   استفاده  يبرا  انسان  اكنون

 را   يفراخوان  نيا  ابد ي  دست   يدي جد  اطالعات  و  دي جد  ميمفاه   به  تا  دي نما  يم  ي بررس  را  ارتباطات  و  ميمفاه 

يا به عبارت مشهور : حركت من .    نامند  يم  يتداع  اي   ردنك  فکر  را   ديجد  ادراكات  و  ميمفاه   افتني  و  ذكر

 المعلوم الي المجهول  



از فرايند    ناقص   محصول   کي  و  يانيم  محصول  کي  واقع  در  و  است   وهم  فکر  محصول  نيتر  ساده

 مناسب   يريگ  ميتصم  يبرا  يريبکارگ  و  استفاده  يبرا   اساسا  محصوالت  نيا  نظر  نيا  از .  است   تصميم گيري  

  ي م  را   كار  نيادر هر يک از مراحل تصميم گيري    انسانها  از  يبعض  چند   هر  دنباش  ينم  اعتماد  قابل  و  ست ين

و يک تصميم    ندينما  يم  ت يكفا   دارند  ظن  و  اعتماد  ذهن  يانيم   تمحصوال  نيا   به  كه  اندازه  همان  به  و  كنند

 مي فرمايد :در مورد آنها ناقص و ابتر را اتخاذ مي نمايند چنانکه قرآن 

تصميم   نگونهيا   از  مردم  نيب  در  مقبوالت  و  مشهورات  ،  خرافات  از  ياريبس  :    الظن  اال  ونتبعي  ان.   

   ناقص حاصل شده است .  هاي گيري

   وهم و الیخ

 عنوان   به  او.  نيستند  اينگونه  واقعي  تصاوير  كه   حالي  در.  هستند  مبهم  ذهني  تصاوير  كه  داد  نشان  دنت 

  آن   ذهني  تصوير  كه  حالي  در  ،  دارد  را  خطوط  از  مشخصي  دادتع   ببر  يک  تصوير.  كرد  مطرح  را  ببر  يک   مثال

. اند  شده  رمزگذاري  اي  گزاره  صورت  به  آنها  كه  كند  مي  بيان  تلويحاً  بينايي  تصوير  "  ابهام  ".    نيست   اينطور

  تصويرگراها .  باشد«    خط  كمي  تعداد»    عبارت  از  استفاده  ابهام  اين  بيان  براي  مناسب   زباني  توضيح  يک  شايد

  يک   اگر.  باشد  داشته  را  وضوح  از   اي  درجه  هر  تواند  مي  تصاوير  كه  كردند  مطرح  سؤال  اين  به  اسخپ  براي

  از   استفاده  با  اما.  رسد  مي  نظر  به  شوليده  حدي  تا  و   دارد  كمتري  جزئيات  شود،  ديده  دوري  فاصله  از  تصوير

 تأكيد .بشماريم  را  طوطخ  تعداد  لزوم  صورت  در  حتي   و  ببريم  باال  را  تصوير  دقت   توانيم  مي  زوم  عمليات

  بلکه   ،  نه  يا  دارند  وجود  آنها  پردازش  يا  ذهني  تصاوير  اين  آيا  كه  نيست   موضوع  اين  بر  حاضر  بحث   اخير

.   شود  مي  استفاده  ذهني  تصاوير  اين  از  شرايطي  چه  تحت   و  تکاليفي  چه  در  كه  است   اين  بر  تأكيد

 ( . 189ص,1387, فرندنبرگ)

  از   اگر  كه   دانست   تفکر  عملکرد   در  واسطه  محصول  کي  توان   يم  را  ومظنونات  التيمخ  و  موهومات

و گرنه تصميم گيري ابتر و باطبع نتايج   گردند  يم  اعتماد  قابل  نسبتا  ندنمود  عبور  است   تعقل   كه  بعد  مرحله

 .آن نادرست انجام مي گيرد

  ال يخ  فهومم  ني ا  از  يگريد  شکل  باشند  يم  اتيواقع  از  تصورات  همان  هي اول  يها  داده  اي  اطالعات  نيا

  خود   از  را  يتوجه  جالب   يهنرها   كه  تواناست   و  ي قو  آنقدر  زين  مرحله  نيهم  انسانها   از  يبعض  در  كه  است 

  است  اليخ قوه محصوالت ني ا جمله از ريدلپذ   يهاي نقاش و نغز يشعرها دهد يم بروز



   رت یبص/  الهام 

 ي انفعال دانسته  نوع   دو ميستق  در نوزدهم  قرن  اواخر  يفرانسو  روانشناس  بوت ير   توسط  ياختراع  ليتخ

  ي اختراع  ليتخ  و  بندد  ي م  كار  به   واهمه  كه  است   همان  يانفعال  ياختراع  ليتخ  است،  دهيگرد  انيب  يادراك  و

 و  يعلم  واكتشافات  اختراعات   و  بخشد  يم  صورت  عقل  يراهنمائ  به  را  خود  عي بد  باتيترك  كه  يادراك

  ن يشيپ  يحکما  يبعض  كه  است   همان   شيكماب.  شود  يم  جهينت  آن  از  يصنعت  تازه  آثار  و  يادب  بکر  نيمضام

 . اند نهاده نام مفکره قوه

  كامل   كنش  با  انسان  انيب  در  است   خود  بر  متمركز  درمان  به  معروف  يدرمان  کرديرو  مبتکر  كه  راجرز

  داد  خواهند انجام را آن است  ارزش با او يبرا يتي فعال انجام كه كنند احساس هرگاه افراد نگونهيا:  ديگو يم

  است  اعتمادتر  قابل  او  عقل   از  دارد  يتيموقع  هر  به  نسبت   كه  را  ياحساسات  مجموع  كه  است   آموخته  و

  گونه   نيا  اما  كند  عمل(     يآن  يهايختگيبرانگ)    خود  يتکانشها  اساس  بر  تواند  يم  يتيشخص  نيچن  هرچند

 (  139ص,1378, يساعتچ) رديگ يم صورت آن عواقب  و  جي نتا  به توجه با او عملکرد

  آماده  اول  مرحله.  دهد  مي  رخ  مرحله  چهار  در  بصيرتي  يادگيري  ،(   67ص , 1926  واالس،)  نظر  بقط

  دوم   مرحله.  آنست   حل  براي  اوليه  تالشهاي  همچنين  و  مسئله  فهميدن  و  اكتساب  شامل  و  است    شدن

 اي  انهآگاه   تالش  مرحله  اين  خالل  در.  ميشود  گذاشته  كنار  مدتي  براي  مسئله  آن  طي  در  كه  است،   نهفتگي

  و    باشد  آن  حل  يافتن  براي  تالش  در   است   ممکن  ناخودآگاه  ذهن  اما  ،  ندارد  وجود   مسئله  حل  يافتن  براي

 سري  يک  است،  دروني  جرقه  همان  اين.  افتد  مي  اتفاق   زدن  جرقه  سوم  مرحله  در.  باشد  يافته  پيدا  آنرا  يا

 كه   است    بازبيني  سرانجام  و.  رسد  مي اهخودآگ  سطح به  ناگهان  حل  راه  مرحله  آن   در  كه  اي  تجربه  ،!« آهان»

.  است   يافته  دست   صحيح  حل  راه  يک  به  آيا  كه  ميکند  بررسي  فرد  و  شده  تاييد   بصيرت  مرحله  اين  در

 (  1387, فرندنبرگ)

 .  شود  استفاده تعقل قوه از ديبا شود كاملنيز  فکر محصول نيا  آنکه يبرا

حس    چون  ير يتعاب  به   كه  كند  يم  كمک  را  سانان   خارج،  از  يهائ  هيهد  و   ها  افاضه  مرحله  نيا  در

  اء ياول  مخصوص  كه.    باشد  يم  افاضه  نيا  از  واال  يا   مرتبه  يوح و  .  مشهورند  شهود  و  ،  اشراق  الهام،  ششم ،

 . است  ياله امبرانيپ و



 ز ين  نديبيم  خواب  انسان  کهيهنگامچنانکه    رديگيم  يجا  انسان  قلب   و  فؤاد  در  انسان  مدركاتاين نوع  

 .  دي نمايم ريس عالم نيدرهم و کنديم استفاده دركاتم نيهم از

 تعقل 

 ي ابيارز  و  سهيمقا  ارهايمع  و  مالكها  ،  يمبان  با  را  فکر  محصوالت  كه  است   آن  تعقل  قوه  خاص  يژگيو 

و    عقالست   همه  قبول  مورد  كه  است  استدالل  و  منطقبديهي      اصولشامل از طرفي شامل    يمبان  نيا  كند  يم

مورد قبول  مکتب  بر مبناي نظام ارزشي واخالقي    مرحله  نيا   درئي است كه  ارهايمع  و  مالكهااز طرفي شامل  

  ي ا  نمونه  .  د ينما  يم  ن ييتع  و  في تعر  فرد  يبرا  را  باطل   و  حق  و  غلط  و  درست   ،  بد  و  خوب    است كه،   فرد

 / يرائگ  جامعه   /يقراردادگرائ  /يگرائ  لذت  /يگرائ  عاطفه  /ياحساسگرائ  از  عبارتند  اخالقي   مکاتب   نيازا

 ... /يگرائ فيتکل

و يا      است   نموده  تفضل  او  به  انسان  فطرتقالب    دراز ابتدا    را  ي حقيقيارها يمع  و  مالكها  نيا  خداوند

، بد و خوب، و  غلط  و  درست   كند  هيتک  آن  به  انسان  كه  آنجا  تاتوسط پيامبران براي آنها تبيين نموده است،  

  ض يتعو   و  نيگزيجا  گريد  يا   قاعده   و  نظام  با  را  ارهاي ومع  كها مال نيا  كه   يزمانتا   و   ابد ي يم  راحق و باطل  

 .   شود يم ت يهدا درست  راه به است  ننموده

  منطقي   مراتب   به   ها  يتال  و  مقدمات  از  استفاده  با  و  شوند  يم  شروع  اتياول   اي  اتيهي بد  از  تعقل  نديفرا

 .  انجامند يم يبشر قيعم  معقوالت به

 او  يرفتارها  و  اعمال  يمبنا  و  رديگ  يم  شکل  يو   اعتقادات  بعنوان    انسان  وثوق  مورد  معقوالت  تاي نها 

 .  دينما يم بنا  را

 در   زين  يگريد  عامل   دنبال  به  يستيبا   لذا  کنندينم  عمل  داننديم  معقول   كه  را   آنچه  هر  انسانها  هميشه  اما

  ر يتعب  سان ان   ينگرشها  و  شاتي گرا  به  جنبه  نيااز    صاحبنظران   يبعض.  كه موجب عمل مي شود    بود  انسان

 .  است  موثر انسان اراده و يريگ ميتصم در عقل عالوه به كه آنچه يعني كنند يم

 ضمیر و شاکله : 

 توانند  يم  زين  انسانها   باشند  يم  مختلف  نگرش  يها  هيزاو  و  يکردهايرو  يدارا  ميمفاه   كه  همانگونه

 .  باشند يمختلف يشهايوگرا  نگرشها يدارا



با  و  مربوط  ميمفاه   بودن  دار  شبکه  از  واقع  در  ميمفاه   مختلف  وشئون  کردهايرو  ه ي اول  مفهوم  اتصال 

 شود  يم جهينت

  اگر   برود  شبکه  درون  در  اي  نقطه  به  شبکه  ک ي  از  خارج  يا  نقطه  از  خواهد  يم  يشخص  ديكن  فرض

  است  ممکن عمل نيا راه  چند از كند حركت  خطوط يرو از تنها كه باشد قرار

  ک ي  يبرا  شخص   هرمانند مثال فوق    كه  يرتباطاتو پيچيدگي ا  تنوع  از  واقع  در  شهايگرا   و  ها  نگرش

 شخص   ر يضما  در  ادي ز  اريبس  اشکال مختلف و  با  ارتباطات   نيا  و.  شود  يم  جهي نت   دارد  خود  ذهن  در  مفهوم

 . است  گرفته شکل

 .  ميكن يبررس را شاكله و ريضم مفهوم يستيبا  شهايگرا و نگرشها شهي ر شتريب شناخت  يبرا

  با  يشتريب  ارتباطات  يدارا  رديگ  قرار  يفراخوان  مورد  شتريب  ادراكات  و  ميمفاه   هرچهکر  در مرحله تف

 يمدل  و  مشخص   يساختار  يدارا  جي بتدر  چنانکه   ابدي   يم  يشتر يب  ثبات  آن  گاهي جا  و   شود  يم  ميمفاه   ريسا

 گردند   يم  منتقل  ضمائر  به  جي تدر  به  ميمفاه   صورت  نيا  در.    گردد  يم  گرانيد   به  انتقال  قابل  و  درک  قابل

  ادراكات   در  يساختار  ثبات   نوع  کي  موجب   كه  است   شتريب   يكاربردها  با  ادراكات  رسوبات  واقع  در  ريضما

   نديگو يم زين  ريضم اي  شاكله،  يذهن مدل  مرحله نيا در شده ليتشک ساختار نيا  به  شود يم انسان

  افتن ي  بمنظور  انسان   ركاتمد  يفراخوان  و  ي تداع  ،  ذكر  از  تفکر   شد  ان يب   قبل  مراحل  در  چنانکه

 . رديگ يم شکل ديجد ميمفاه 

    شاكلته يعل عملي كل. است  نامبرده  شاكله كلمه با مفهوم نيا از ميكر قرآن 

  ملکه   و  عادات   ،   حاالت  ميمفاه   به   دارند،  فرد  يبرا  كه  يثبات  عمق  مراتب   به   دهي پد  ن يا  گريد  ريتعب  به

   شوند يم ريتعب نيز

 در   آن  شدن  ملکه  بعلت   بزند  سر  يبعض  از  است   ممکن)بدون تفکر(    آگاه  خودنا  بطور  يحت  كه  ياعمال

  كه   شود  توجه  البته.    باشد   اعمال  گونه  نيا  از  نماز  در(  ع)  يعل  حضرت  دنيبخش   انگشتر  دي شا  است   فرد

 .  دينما يم ت يحکا اراده کي ذكر و تکرار و قيعم  يا اراده از بلکه ست ين اراده نبودن يمعن به آگاه ناخود



 شاکله  عمل تصمیم اراده

  منشا   مانند  است   ساده  و  سريم  آنها  كنترل  و  يابي دست  كه  آگاه  ضمائر   اند  شده  اني ب  حالت   سه  در  ريضما

  ميده  يم انجام روزانه بطور كه يهائ برنامه و مناسک

 ي حفاظت  ستميس  اعمال  و   قلب   ضربان  يعيطب  منشا  مانند  ست ين  سريم  آنها  كنترل  كه  آگاه  ناخود  ريضما

   خطرات مقابل در بدن

  عمل   عادات  خالف  منشا  مانند  رديگ  يم  صورت  يسخت  به  آنها  كنترل  و  ي ابيدست  كه  آگاه  مهين  ريضما

 / آب ريز در تنفس كنترل ، گرفتن روزه,  كردن

 :   از است  عبارت ريضم و شاكله  يريگ شکل در موثر عوامل

  لقمه •

  نطفه •

   ادتع •

   خليقة •

  رفقاء •

 (  معلّم و  استاد و مادر و پدر) ت يترب •

 (مملکت  و زمان و دوره)جامعه •

تاثير مي  بعدي  اراده و تصميم  بر شکل گيري  متقابال  انسان  اعمال  است كه  در واقع ضمير مسيري 

  گذارد .

 

 

 



 

  انسان   شاكله  و  ريضم  خالف  يرفتار  اگر  يعني.    دارد  ريتاث  نهيزم  نيا  در  و راستا  نيا   درنيز    لوامه  نفس 

  غالب   شه يهم  آن  يبازدارندگ  قدرت  اما.  ند آن را تغيير دهدو سعي مي ك  دي نما  ي م  مواجهه  و   مقابله  آن با  بود

 اماره و      زهيانگ  قوه  آن  و  است   موثر  يو  يريگ  ميتصم  در  كه  هست   زين  يگريد  قوه  انسان  در  چون.    ست ين

 .  است 

  زهیانگ

  كه   نهاد. دارند مختلفي كاركردي اصول آنها، از كدام هر كه داد، شرح را ذهن ديگر ساختار سه فرويد

  عمل    لذت  اصل   اساس  بر .  گيرد  مي  بر  در  را  گرسنگي  و  جنسي  ميل  مثل  تمايالتي  و  ناخودآگاه  هاي  انهتک

  حس   مسئول   فراخود.  كند  كسب   تمايالتش  به  مربوط  لذات  زود  خيلي  كه  كند   مي  سعي  و  كند  مي

  كه   آنچه  مطابق  كه    ميکند  تحريک  را  افراد  و  كرده  عمل   آرمانگرايي  اصل  اساس  بر  آن.  ماست   اخالقيات

  مي   برقرار  تعادل  فراخود  و  نهاد  هاي  خواسته  بين  نيز  خود.   نمايند  عمل  پندارند  مي  شايسته  يا  اخالقي

 عمل  گرا  واقعيت   و  منطقي   طريقي  به   كه  واداشته  را   فرد  و  ،  كند  مي  عمل   واقعيت   اصل  اساس   بر  كه.  نمايد

 . كند

  با  ازهاين  نيا  صورت  نيا  در  دي نما  يم  يريگ  ميتصم  شي خو  يماد  و  يعي طب  ازي ن  بر  يمبتن  انسان  يگاه 

  ي م  فرد  ميتصم  بر  يگذار   ريتاث  موجب   و  زديانگ  يبرم  را  فرد  زهيانگ  و  ليم  شده  جيي ته  ازي ن  کي  ت يمحور

   .كند يم عمل مرحله نيا در و قيطر نيا  از اماره نفس شود

 نيا  يزمان  و .    ت اس  گذاشته  عهيود   به  انسان  در  را  قوه  نيا   انسان  يماد  شئون  سالمت   يبرا  خداوند

  آنها   در  طيتفر  و  افراط  گونه  هراز    و  شوند  ارضا  انهيم  و  متعادل  بطور  ازهاين  نيا   كه  شود  يم  نيتضم  سالمت 

 .  است  اضرار و ضرر موجب جلوگيري شود كه 

  / ي طلب  يبرتر/    يطلب   راحت   /يطلب  رفاه/     يدوست   خود /    يدوست  مال/    مقام  و  جاه  حب   /غرائز   ارضاء

 گردد  يم انسان اتيرفتار موجب   تاينها كه هاست  زهيانگ  نگونهيا از /تفرعن  /استعال

  كه   يارهائي مع  با  سه يمقا  و  تعقل  قيطر  از  يستي با  يسنج  ت يصالح   و  ت يهدا  يبرا  زي ن  ها  زهيانگ نگونهيا

 .  رنديگ قرار انتخاب و يبررس مورد هشد داده حيتوضدر مکتب ارزشي فرد 



 و ارزشهائ خوب و بد  يا حق و باطل را تعريف مي كنند . بر اين اساس مکاتب براي خود معيارها 

 از : است    ويژگيهاي نظام ارزشي و معيارهاي ارزيابي ارزشها در يک مکتب عبارت

 شمول و فراگیری 

ادعاي ما اين است كه نظام ارزشي اسالم و همه مکاتب تحريف نشده ناشي از وحي، نظاامي فراگيار، عاام و 

مکاتب يا به صورت تفريطي مساله ارتباط انسان با خدا مطرح نماي شاود و ياا منحصارا   شامل است. در بسياري از

تمامي ارزشها را در ارتباط انسان با خدا مطرح مي كنند و ارتباط با ديگران را ضاد ارزش ماي دانناد اماا در اساالم 

خلاق، باا خاود، خاانواده، جامعاه و تمامي ارتباطات مناسب و مفيد مورد نظر قرار گرفته اند ارتباط انسان با خدا، با 

حتي روابط بين الملل ارزشهاي ثابت ومعيني دارند يعني هيچ مساله اي از مسائل زنادگي انساان نيسات كاه تحات 

 [6]پوشش ارزشهاي اخالقي اسالم قرار نگيرد. اين ويژگي را شمول و فراگيري مي ناميم.

 

 انسجام درونی 

نظام گفته مي شود كه تمامي اجزا و عناصر آن با يکاديگر ارتبااط و همان گونه كه اشاره شد به مجموعه اي،  

انسجام داشته و همه آنها هدف واحدي داشته باشند در بسياري از مکاتب اخالقاي چناين انساجام و پيوناد دروناي 

وان مشهود نيست مثال در نظامهاي متفاوت متغيرهائي از قبيل پول داشتن علام داشاتن قهرماان باودن و... را باه عنا

ارزش تلقي مي كنند در حالي كه بين آنها ارتباط و انسجامي مشهود نيست و تنها يک مجموعه ساختگي اسات اگار 

بتوان كتابهاي متفرقه داخل يک كتابخانه را نظام يا سيستم خواند مي توان اين مجموعه نا همگون ارزشي را نيز نظام 

 [4].ارزشي دانست

 منطقی بودن ارزشها 

مسائل جنجال برانگيز و زنده در محافل علمي فلسفه اخالق اين موضوع است كه آيا ارزشها باا امروز يکي از  

واقعيات ارتباطي دارند يا نه اهميت اين بحث بدين جهت است كه تبيين عقالني ارزشها فقط زماني ممکن است كاه 

ک ماي كناد اگار ارزشاها صارفا تاابع بتوان رابطه بين ارزشها و واقعيتها را كشف كرد زيرا عقل فقط واقعيتهاا را در

قرارداد باشند، هيچ رابطه منطقي با هم ندارند و  هيچ دليل عقلي هم نمي تواند آنها را ثابت كند .تمايل فرد يا فرضاا 

 مجموعه افراد يک جامعه را كه نمي توان با دليل عقلي توجيه كرد.  

 مراتب داشتن ارزشها  

است كاه ارزشاها داراي مراحال و مراتباي هساتند در حاالي كاه در   يکي ديگراز ويژگيهاي نظام ارزشي اين

بسياري از مکاتب اخالقي امر بين ارزش داشتن يا نداشتن داير است و ارزش را داراي يک مرحله مي دانند ماثال در 

ز مکتب كانت اگر انجام كاري فقط براي اطاعت از حکم عقل و نداي وجدان باشد ارزشمند است، اما اگار اطاعات ا

حکم عقل همراه با ارضاي عواطف باشد، ديگر ارزشي نخواهد داشت. بنابراين فداكاري مادر براي فرزندش از آنجاا 

كه براي ارضاي عواطف مادر است عملي بي ارزش محسوب مي شاود، عاطفاه ماادري و رفتارهااي ناشاي از ايان 



از ايان رفتارهاا مرحلاه اي از ارزش را عواطف فاقد ارزش اخالقي است در حالي كه در دين مقدس اسالم هر يک  

 داراست .

مراتب ارزش اخالقي در مکتب اخالقي اسالم طيف وسيعي از ارزشها را شامل مي شود كه مي توان باراي آن 

مراحلي را تا بي نهايت قائل شد در حالي كه ارزشها در ساير مکاتب فقاط در دو دساته ياا در حاد بسايار عاالي و 

 [6]ه ويکسان براي همه مطرح ميشوند .محدود يا در حد گسترد

 روش شناسی

روش آميختاه بصاورت ماوردي زميناه اي ، و باا توجه به ماهيت موضوع مورد نظر , روش انجام تحقياق    با

 رويکرد تفسيري و تحليل محتوي شامل متغيرها و داده هاي كيفي و مفهومي است . 

اوش خليلي شوريني ، دكتر احاد فرامارز قراملکاي و نگارنده باياري جستن از زحمات اساتيد گرامي دكتر سي

محمد كاظم شاكر در تدوين كتابهاي روشهاي پژوهش آميخته ، روش شناسي مطالعاات ديناي و مبااني و روشاهاي 

بطاور رسااله تفسيري روش مناسبي را بمنظور دست  يابي به اهداف  رساله اتخاذ نموده اسات كاه در فصال ساوم 

 .   مبسوط شرح داده شده است

 در اين قسمت بطور اجمال به ويژگيهاي عمده اين روش تحقيق اشاره مي گردد . 

 منبع اصلي حقايق و پايه هاي استنتاج، كالم وحي بعنوان منشا همه علوم مي باشد.  

 بمنظور دستيابي به حقايق اصيل اين منبع، به تفاسير و بهترين نوع آن تفسير قرآن با قرآن، مراجعه ميگردد. 

نجا كه بهترين مفسران قرآن، عترت و اهل بيت مي باشند مراجعه باه رواياات و احادياث در ذيال آياات از آ

 از مهمترين منابع و مآخذ استنتاجات مي باشد. ،مورد اعتصام  

باتوجه به كامال تخصصي و فني بودن مراجعه به منابع فوق  بهره گيري از سخنان ، نوشتار و گفتگو پژوهشي 

ما و فقهاي مبرز در اين زمينه نيز هدايتي اساسي در دستيابي به حقايق ديني  در ايان روش را باعاث و مصاحبه باعل

 مي گردد. 

تحليل محتوا نيز در راستاي ارزش سنجي و تبيين مفاهيم مورد نظر نگارندگان، در ماورد مناابع فاوق، بسايار 

 موثر مي باشد.  

و استنتاج ريشه در كالم وحي، سنت و اجماع دارد كه خاود در روش تحقيق آميخته و تلفيقي مبادي استدالل  

منشا كليه علوم بشري است و  با مراجعه به منابع اصيل كتاب و سنت ، تفاسير قرآن باا قارآن و قارآن باا روايات و 

 [1]تحليل منطقي مباحث از قول علما و فقهاي ديني هدف تحقيق دنبال مي گردد.

استدالل، بر پايه وحي نهاده شده است كه منشئيت هماه علاوم اسات و  در اين روش اساس منطق و تکيه گاه

 .روش تحقيق و حقيقت يابي آن نيز متکي بر منابع چهارگانه قرآن ، سنت، عقل و اجماع ميباشد

روشها و روي آوردهاي مختلف در حوزه مطالعات ديني را به صورتهاي گوناگون تقسيم بندي كارده اناد باا 

ي )روش شناختي( مي توان آنها را در يک طبقه بندي سه گانه گرد آورد درون ديناي ، بارون توجه به  غرضي صناع

 ديني ، و تلفيقي يا آميخته هر يک از اين سه قسم، تعريف و اقسام خاصي دارد  

درروش آميخته و تلفيقي با مراجعه به منابع اصيل كتاب و سنت ، تفاسير قرآن با قارآن و قارآن باا روايات و 

 [2]منطقي مباحث از قول علما و فقهاي ديني هدف تحقيق دنبال مي گردد.تحليل  



دراياان تحقيااق دو جامعااه آماااري وجااود دارد يکااي جامعااه بصااورت موضااوعي و يکااي جامعااه بصااورت 

مکاني،جامعه بصورت موضوعي)مطالعاتي(، عبارت از قرآن و نهج البالغه ، كتب تفسير كاه بار مبنااي روش تفساير 

مه طباطبائي تدوين گرديده است و روايات در ذيل آيات كه  ارزشهاي اسالمي از آن  استخراج ماي قرآن با قرآن عال

 شود، مي باشد . 

جامعه بصورت مکاني جائي است كه اين الگو مي خواهد در آنجا بکار برده  شود و بايد قبال از بکاار بارده  

جمعاي از نخبگاان و   ،د جامعه هدف عباارت اسات ازشدن اين الگو از ديدگاه اين جامعه مورد ارزشيابي قرار بگير

با شارايط   ،در زمينه نظام ارزشي اسالم  صاحب نظران  اساتيد دانشگاهي با تخصص مديريت راهبردي وعلما، فقها و  

 [1]. نمونه گيري در اين تحقيق از طريق نمونه گيري نظري صورت پذيرفته استمي باشندتعريف شده  

د تلفيقي و آميخته، كه بطور درون ديني و تحليلي و منطقي انجام مي شاود، مسائله اين تحقيق نيز از روي آور

مديريت راهبردي را بررسي نموده ، دو ديدگاه مدرنيته و اسالم را مقايسه مي نمايد و ارزيابي نقش ارزشها را انجاام 

 دي اثبات مي نمايد.  مي دهد و كارآمدي مکتب مبين اسالم را در برطرف كردن چالشهاي عمده مديريت راهبر

در اين پژوهش توده اي از اطالعات كيفي براي تفسير گردآوري شده كه ابتدا الزم است آنها به صورتي كه به 

روشني قابل فهم و انتقال باشند سازمان بندي و خالصه شوند. اين كار با كمک روش تحليل محتوي بر متون معتبار 

كه غالبا اين كار مفيدترين و در عاين حاال اولاين قادم در ساازمان   و جامعي در موضوع رساله صورت گرفته است

 دادن به داده ها و مرتب كردن محتواي مفهومي متون بر اساس يک مالک منطقي است .

با عنايت به توضيحات فوق روائي و پايائي گردآوري ابزار گرد آوري داده ها  بار اسااس مبااني فقاه و تفقاه 

   ديني مي باشد

است كه  بر اساس تعاليم اسالمي، تائيد فرد يا افرادي با قدرت اجتهاد و فقاهات در ديان، اثباات   الزم به ذكر

 روش و نتايج فرضيه را كفايت مي نمايد.

در اين تحقيق در واقع تاثير ارزشها از طريق تحليل محتاوا و ماتن و مقايساه كارآمادي ارزشاهاي اساالمي و 

 ي چالشهاي انسان محورانه مديريت راهبردي صورت مي گيرد.ارزشهاي مکاتب سکوالريسم در برطرف ساز

متن ، تحليال محتاوي و نمودن ، توصيف و تفسير  براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده از خالصه

و از روشهاي رايج در حوزه هاي علميه در تفساير قارآن باا قارآن باا روش آيات ا  عالماه  گيريمها كمک ميداده

 حاديث و روايات ذيل آيات استفاده مي نمائيم طباطبائي و ا

بصورت ميداني )مصاحبه،گفتار پژوهي، پرسشنامه و..(  و باا اساتفاده از   مورد نياز اين تحقيقعلمي  اطالعات  

مطالعات انجام شده در راستاي رساله دكتري نگارنده گردآوري شده و با استفاده از مطالعات كتابخانه اي تخصصاي، 

ر و آكادميک و اسناد و مدارک دست اول با محوريت قرآن و نهج البالغه و تفاساير قارآن باا قارآن  و سايتهاي معتب

 نتايج حاصل از رساله نگارنده، صورت گرفته است.

 تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 

 چالشهای مدیریت راهبردی  



ن تر قابل تشخيص هستند و سريع  مديران با تجربه، به خوبي آگاهند كه مشکالت سخت افزاري آسا

تر قابل حل.  در مقابل ديدن مشکالت نرم افزاري كه ريشه در روان و جان انسانها دارد، ديدگان حساس  

شبه   يک  است  شده  تنيده  دل  و  جان  بر  كه  بندهائي  كه  چرا  صبورانه،   درايتي  و  دلسوز  قلبي  طلبد  مي 

 گشودني نيست و حل مشکالت فرهنگي زمان مي طلبد. 

نمونه هائي از اين مشکالت كه از زبان طرفداران وتئوري پردازان مکاتب مشهور در جهان نقل شده  

 به شرح زير مي باشد :  

عامل   يک  بعنوان  سازمانها  و  جوامع  دهنده  تشکيل  عناصر  و  افراد  انسجام  و  هماهنگي  يکپارچگي، 

 (.   221:1384اساسي در مديريت حاصل نمي شود)كاپالن،

اط و  وجود  اعتماد  امکانات  و  منابع  بکارگيري  اصلي  ضروريتهاي  از  يکي  بعنوان  مسير  به  مينان 

 (62: 1378ندارد)دراكر،

رفتارياينکه   قالبهاي  كدام  است   نمود،متابعت    بايستي از  مسئولين  و  مديران  سوال  مورد  كماكان 

 (. 13: 1378)دراكر،

بين كاركنان كه اتالش در جهت   نيز تغيير رفتارهاي جاري و روابط  نشان    ضرورت راهبردها و  ين 

 (  1384:228از موفقيت برخوردار نيست)كاپالن،  دهنده تجديد و توسعه در ساختار، سياست و فرآيندهاست 

 (.  5: 1385براي اتخاذ تصميمات وجود ندارد)جانسون،  يکپارچه و  پيوسته منسجم، الگوي يک

 (  199: 1378ود ندارد )دراكر،مديريت بر توانمنديها، نقاط ضعف و عکس العملهاي خود وج 

انگيزه مديران و كاركنان داراي ضعف است و بطور نا آشکار بر روند موفقيت تاثير مي گذارد )دراكر،  

1378 :223  .) 

اكيد  اين چالشها هشدار  به  بار خويش  گهر  نصايح  و  در جاي جاي سخنان  نيز  رهبري  معظم  مقام 

 نموده اند كه نمونه از آنها را مي بينيم 

 ضعف در شناخت زمينه هاي تهاجم دشمنان : 

آنها   عقيده   و  بگذارد  جا  به  خود  از  جاپائي  خواهد  مي  دشمن   : فرمايند  مي  رهبري  معظم  مقام 

خواهند،   مي  استقالل  ملت  اين  كه  اين  در  عده  يک  حتي  برگرداند  امام  و  دين  و  انقالب  به  را  )جوانان( 

ني تهاجم فرهنگي، مسئولين كشور اين خود آگاهي خدشه مي كنند يعني درست همان خواست دشمن، يع



را الزم دارند تا بدانند دشمن از كجا دارد حمله مي كند. اگر فهميدند بيدار خواهند بود آنگاه شجاعت و 

 1تقوا و پاكدامني آنها به كار اين ملت خواهد آمد. 

مبت است كه  منطقي  از قضاوت و تصميم عقالني و  مديريتي، بحث  اين چالش  بر شناخت و   در  ني 

 اطالعات صحيح و استدالل و تجزيه و تحليل آنها حاصل مي شود. 

توجه به سلسله مراتب اهداف و عاقبت انديشي و آخرت بيني، تحمل همه دشواريها و ترويج ايثار و 

 2از خود گذشتگي را منطقي مي نمايد. 

 اشرافيگري عامل كند شدن حركت اجتماعي :

اما قشر مرفه و زرمند و مقام معظم رهبري مي فرم ايند : قشر محروم مردم بلندگو و تريبون ندارند 

زورمند هم از تريبون بنا حق استفاده مي كنند هم هر جا بخواهند در بدنه ها اعمال نفوذ مي كنند و كارشان  

خشي  را پيش مي برند ولي آن قشر محروم زمين مي مانند اهتمام اصلي دولت در همه سياستهاي اجرائي و ب 

بايد رفع محروميت به نفع ايجاد عدالت باشد . اين بايد اولين چيزي باشد كه مورد نظر قرار مي گيرد با اين 

كار چقدر ما رفع محروميت مي كنيم و چقدر كشور را به عدالت نزديک مي كنيم البته اين كار چه چيزهائي  

 .... در رفع محروميت بيشتر موثرند شما آنها را خيلي خوب مي دانيد

در   را  عدالت  به سمت  روند حركت  كه  از جمله چيزهائي  بگويم  اينجا  را در  نکته  اين  عزيزان من 

 3جامعه كند مي كند نمود اشرافيگري در مسئوالن باالي كشور است . 

در اين چالش تاثير نگرشهاي قشري و زمينه هاي تمايل به اشرافيگي با تکيه بر گرايشهاي دروني و  

 راد كه بعضا بصورت ناخود آگاهانه در تصميم گيري موثر مي افتد تبيين مي شود . مدلهاي ذهني اف

 عدم پايبندي به مباني اعتقادي :/ تبعيت از مباني مورد اعتقاد و باورها:  

طبق فرمايشات مقام معظم رهبري: تا وقتي مسئوالن كشور به مباني دين و اسالم و فقاهت پايبندند  

توانند   نمي  كاري  همان اينها  مي خواهند  است  اين  هدف  ببرند  بين  از  را  پايبندي  اين  مي خواهند  بکنند 

 تجربه  كه در صدر اسالم به وجود آمد دوباره تکرار كنند . 

 
 19/10/80بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  قم  - 1-

 10/9/89مضمون فرمایشات رهبر معظم انقالب در نشست الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  - 2

   5/6/80ئت دولت بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هی - 3



من واقعا به شما برادران و خواهران عزيز توصيه مي كنم كه با تاريخ آشنا بشويد تاريخ درس است از  

خيلي   و  آموخت  شود  مي  درسها  خيلي  كنند  تاريخ  مي  سعي  اي  عده  آورد  دست  به  شود  مي  ها  تجربه 

حوادث روزگار ما را يک حوادث استثنائي كه به هيچ وجه از تاريخ قابل استفاده نيست وانمود كنند اين 

غلط است . رنگهاي زندگي عوض مي شود روشها زندگي عوض مي شود اما پايه هاي اصلي زندگي بشر  

 4يدا نمي كند . جبهه بنديهاي اصلي بشر تغييري پ

من به دوستان از جمله به رئيس جمهور محترم قبال اين را عرض كرده ام كه  از چيزهائي كه دشمن  

و  پايبند  يعني  عملي  و  اعتقادي  اباحيگري  است  اباحيگري  مساله  كند  مي  تبليغ  كشور  در  جدي  طور  به 

صي عازم و مصمم مي كند تقيدات و تکيه گاههائي كه يک انسان را در حركت خود به سمت هدف مشخ

از او گرفتن و او را سرگردان و لنگ كردن اين را بايد جدي بگيريد يکي از سياستهاي دشمنان اسالم اين  

است كه ايمان مردم را بگيرند و اعتقاد آنها به انقالب را سلب كنند چند سالي است كه اين را در تبليغاتشان  

 5شروع كرده اند .  

نيز   اين فرمايشات  انسان مربوط مي  در  باورهاي عميق  اعتقادي و  بنيادي و  به مسائل  چالشهائي كه 

 شود اشاره گرديده است . 

ضمائر    ، تعقل   ، انگيزه  منشايت،  با  انساني،  سرمايه  هاي  زمينه  در  محور  انسان  چالشهاي  بنابراين 

ا طبق آنچه كه از مدل هاي  ناخودآگاه و مباني و باورهاي افراد مي تواند افراز شود. بر اين اساس اين چالشه 

روانشناسي شناختي و رفتار شناسي انسان كه از طرف صاحبنظران در اين زمينه ارائه شده است به سه عامل  

 6عمده انسجام ، اعتماد، و مشاركت مي انجامند.

 همان  كننده  نيي تع  كه  فرد  اعتقادات  و  باورها  ميتصم  کي  اتخاذ  در  كه  گردد  يم  مالحظه  نيبنابرا

   دينما  يم فاي ا را ياصل نقش است  تعقل مرحله در يا  سهيمقا يمالكها و هااريمع

  به   منجر  كه  يحد   به   مالكهاست   و  ارهايمع  نيهم  به  اعتماد  و  قبول  يمعن   به  مانيا  و  باور  واقع  در

 .  گردد عمل و رفتار
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 ن يا  و  ست ين  باورها  بر  يمتک  گريد  كند  رفتار  و  عمل  انبريم  بطور  حس  و  ليم  قيطر  از  انسان  اگر

 .   است  واناتيح  حاالت به  هي شب اريبس كه است  يحالت

  سه يمقا  در  كه  دارد  فرد   مانيا  و  باور  زانيم  به  يخارج   محركات  مقابل  در  صبر  و  يبند يپا/    استقامت 

 .   است  استوارتر کي كدام ارتباط و  سمانير يدرون يباورها و ي خارج  کيتحر نيب داده رخ

  انسان .    شد  حاصل  حب   اي  /ريضم  /ليم  /عقل  /فکر  /حس  قطر  از  يکي  از  ميتصم  کي  كه  يهنگام

 . است  ت يفعال ياجرا  به مغز به دستور مرحله در  تنها ميتصم با اراده تفاوت كند يم يكار انجام به اراده

  از   يکي  بر  يمتک  كه  است   اقداماتي  از  همه...  و/    دنيازي  دست /    رفتن/    كردن  قبول/    دنيشن  /گفتن

 تا به عمل بيانجامد .  است  دهيگرد اراده و عزم سپس و شده ي ريگ ميتصم فوق يتهايمنشئ

تحقيق   يک  هم  در  به  درجه  و  كشي  ميزان خود  بين  كه  پردازد  مي  اي  فرضيه  تدوين  به  دوركيم 

پيوستگي يک جامعه همبستگي وجود دارد . در اين فرضيه دو مفهوم مطرح است ميزان خودكشي وبه هم  

به عنوان معيار ارزيابي به هم پيوستگي جامعه انتخاب مي كند و از طريق  پيوستگي جامعه دوركيم دين را  

ادبيات پژوهش به متغيرهائي چون آزاد انديشي در دين )لکم دينکم ولي الدين ( تعداد مقامات روحاني، 

خصلت قانوني بودن يا نبودن دستورات دين، نفوذ دين در زندگي و مناسک عمومي كه قابل اندازه گيري 

كيفي هستند مي پردازد و در انتها به اين نتيجه دست مي يابد كه هر چه در جامعه اي دين موجب   –كمي  

 7به هم پيوستگي باشد خود كشي كاهش مي يابد. 

ادبيات  از طريق  و  انتخاب گرديده  ارزشها  نقش  ارزيابي  معيار  بعنوان  نيز چالشها  پژوهش  اين  در 

كيفي هستند مي پردازيم   –اركت كه قابل اندازه گيري كميپژوهش متغيرهائي چون اعتماد، انسجام و مش 

و در انتها ميزان نقش ارزشها در كارآمدي ارزشهاي اسالمي در مديريت راهبردي را مورد مقايسه قرار مي  

 دهيم .

راهبردي   مديريت  چالشهاي  و  مشکالت  از   مورد    خداوند  با  يقو  ارتباط  عدميکي  اين  در  است  

معتقد است ارتباط داشتن با خداوند در تمام موقعيتها و وضعيتهاي تصميم گيري مي  ارزشي كه اسالم بدان  
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باشد.  چنانچه خداوند وعده داده است كه آيات خود را به چنين افراد  نشان خواهد داد آنها را در اين راه  

 ياري مي نمايد چنانکه مي فرمايد .   

  عَلىَ   أَنَّهُ  بِرَبِّکَ  يَکْفِ  لَمْ  وَ  أَ    الحَِْقُّ  أَنَّهُ  لَهُمْ  َِيَتَبَينَ   َحتىَ  نفُسِهِمْأَ  فىِ  وَ  االَِْفَاقِ   فىِ  ءَايَاتِنَا  سَنرُِِيهِمْ

 8فصلت ( 53)شهَِِيدٌ ِْءٍشىَ  ِِِّكلُ

  آنان   براى  تا  دهيممى   نشان  آنها  به  جانشان  درون   در  و  جهان  اطراف  در  را  خود  هاىنشانه   زودى  به

 (53! )است؟ گواه و شاهد چيز همه بر پروردگارت كه ت نيس كافى آيا است  حق او كه گردد آشکار

  از حق    كه  داردمى   اعالم  بلند  بانک  به  و  خواند،مى  خدا  سوى  به  را  شما  قرآن:  كه  است   اين  آيه  مفاد

  اين   كه   همين  چون  گويد،مى   راست   خود  ادعاى  در  كه   بدهيد  را  اين  احتمال  اقل،  حد  پس  خداست،   ناحيه

 عقل  زيرا  شود،  واجب   برايتان  آن  امر  در  كردن  نظر  عقل   حکم  به  كه  است   افىك  بدهيد،  را  عقاليى  احتمال

  آن   از  را  شما  قرآن  اين  كه  ابدى  هالكتى  از  خطرناكتر  ضررى  چه  و  داند،مى  واجب   هم  را  احتمالى  ضرر  دفع

  عليه )  ا   عبد  أبي  عن  .كنيد  اعراض  آن  از  كلى  به  كه  ندارد  معنا  ديگر  عقل  حکم  به  پس  دهد؟مى  هشدار

 : تعالى ا  يقول: »قال -حديث  في -( السالم

:  2  اآليات  تأويل.  اآلفاق؟«  أهل  ا    أراها   غيرنا  اآلفاق  في  آية  فأي  أَنْفُسِهِمْ  فِي  وَ   الْآفاقِ  فِي  آياتِنا  سَنُرِيهِمْ

 چه نشانه اي بجز ما در آفاق وجود دارد كه خداوند به آنها نشان دهد .   .37/ 566

ارزشهاي با  مقايسه  باشد    در  ماترياليستي مي  بر فلسفه  مبتني  موجود در مديريت راهبردي غرب كه 

  9ارزشي قابل مقايسه با اين ارزش در الگوي مديريت راهبردي اسالمي وجود ندارد 

يکي از چالشهاي موجود در مديريت راهبردي عدم شناخت واقعيات موجود مي باشد در اين مورد  

المي  بدان معتقد است اين است كه انسان بايستي در استفاده از ابزار ارزشي كه الگوي مديريت راهبردي اس

شناخت نيز به خدا توكل كند و از هوا ، ميل و شهوت آنها را بدور نمايد تا شناخت صحيح صورت گيرد  

 چنانچه مي فرمايد : 
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 ( 43)وَكِيالً عَلَيْهِ تَکُونُ أَفَأَنَت  َهوَئهُ إِلَهَهُ اتخََِّذَ مَنِ رَءَيَْت أَ

 فرقان( 44)سَبِيالً أَضَلُّ ُهمْ بَلْ  كاَلْأَنْعَامِ إِلَّا ُهمْ إِنْ  يَعْقِلُونَ أَوْ يَسْمَعُونَ أَكْثرََُِهمْ أَنَّ تحَِْسَُب أَمْ

  كنى   هدايت   را  او  توانى مى  تو  آيا!  است؟  برگزيده  خود  معبود  را  نفسش  هواى  كه  را  كسى  ديدى  آيا

 (43! )؟( برخيزى او از دفاع به يا)

! گمراهترند  بلکه  چهارپايانند،  همچون  فقط  آنان !  فهمند؟مى   يا  شنوندمى  آنان  بيشتر  برىمى   گمان  ياآ

(44) 

  تعديل خود عقل با را شهوات آن اينکه بدون است، شهوت سوى به نفس ميل معناى به "هوى "كلمه

 را   خدا  اينکه  ونبد  است،  آن  كردن  پيروى  و  اطاعت   "نفس  هواى  گرفتن  معبود  "از  مراد  و  باشد،  كرده

 عبادت   را  چيزى  هر  از  اطاعت   و  كرده  مذمت   را  هوى  پيروى  مکرر  خود  كالم  در  تعالى  خداى  و  كند  رعايت 

  أَنِ  وَ   مُبِينٌ  عَدُوٌّ  لَکُمْ  إِنَّهُ  الشَّيْطانَ  تَعْبُدُوا  ال  أَنْ  آدَمَ  بَنِي  يا  إِلَيْکُمْ  أَعْهَدْ  لَمْ  أَ  ":فرموده  و   خوانده  چيز  آن

 «. 1»  "اعْبُدُونِي

  راضيا،   عنه  كنت   بک   فعل  فما  كلّها،  أمورک  في  اللَّه  على  تتوكّل  أن  منها  درجات،  اللَّه  على  التّوكّل:  فقال

 وثق  إليه،  ذلک  بتفويض  اللَّه  على  فتوكّل   له،  ذلک  في  الحکم  أنّ  تعلم  و   فضال،  و  خيرا«  3»  يألوک  ال  أنّه  تعلم

 .غيرها في و فيها به

ت تنها در حيطه حس و تجربه مورد اطمينان است در حالي كه اين در الگوي مديريت غربي شناخ

گيرد   قرار  شهوت  و  هوا  تاثير  تحت  كه  هنگامي  نيز    ،كند  رعايت   را  خدااحکام    اينکه  بدون  ،شناخت 

 اطالعات نادرستي را انتقال مي دهد 

ين مورد  ي است در ااسالم  مرز   و  حد  به  يتوجه  يبيکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي  

ارزشي كه در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد توجه به تذكرات ، رعايت آنها و هم توصيه به  

 10ديگران براي توجه به اين موازين است چنانچه در داستان قوم يهود براي توجه دادن ايشان مي فرمايد: 

 ِْلَعَلَّکمُ   فِيهِ  مَا  اذْكُرُواْ  وَ  بِقُوَّةٍ  ءَاتَيْنَاكُم  مَا  خُذُواْ بهِِِمْ   وَاقِعُ  أَنَّهُ  نُّواْظَ  وَ  ظُلَّةٌ  كَأَنَّهُ   فَوْقَهُمْ  الجَِْبَلَ  نَتَقْنَا  إِذْ  وَ

 (171)تَتَّقُونَ

 
 / 28رعد - 10

 



 گمان   كه  چنان  آن  كرديم،  بلند  آنها  فراز  بر  سايبانى  همچون  را  كوه  كه  هنگامى(  بياور  خاطر  به  نيز)  و

(  دستورها  و  احکام  از)  را   آنچه:(  گفتيم  و  گرفتيم  پيمان  آنها   از  حال،  همين  در  و)  آمد مى  فرود  آنان  بر   كردند

 تا (  كنيد،  عمل  و)  باشيد،  داشته  ياد  به  است،  آن  در   آنچه  و!  بگيريد(  جديت   و)  قوّت  با  ايم،داده   شما  به

 ( 171! )شويد پرهيزگار

  هم   و  گرفته  نديده  را  مواعظ  آن  آنکه  از  بعد  يعنى  "بِهِ  ذُكِّرُوا  ما  نَسُوا  فَلَمَّا  ":فرمايدمى  تعالى  خداى

 دادند  ادامه خود گناه به چنان

  نهى (  و  رسيد  فرا  عذاب  لحظه)  كردند،  فراموش  بود  شده  داده  آنها  به  كه  را  تذكراتى  كه  هنگامى  امّا

  گرفتار   شديدى   عذاب  به  نافرمانيشان  بخاطر  كردند،  ستم  كه  را  كسانى  و   بخشيديم  رهايى   را  بدى  از  كنندگان

 اعراف( 165. )ساختيم

  نجات   و  كردند  امر  را  ديگران  هم  پذيرفتند،  را  پروردگار  امر  هم  طايفه  يک  بودند  طايفه  سه  ايشان

  طايفه   شدند،  مسخ  نتيجه  در  و  كردند  سکوت  ديگران  باره  در  ليکن  و  پذيرفتند  را  خدا  امر  ديگر  طايفه  يافتند،

 «.2» گرديدند هالک نتيجه در و نمودند معروف به امر را كسى نه و كردند قبول را خدا امر نه سوم

بعنوان ارزش محسوب   انسان ساز  الگوي مديريت راهبردي غرب تنها رعايت قوانين و مقررات  در 

  11مي گردد 

راهبردي   مديريت  چالشهاي  و  مشکالت  از    خاص   ياسيس  جناح  و  گروه  يتمنديرضا  كسب يکي 

الگوي مديريت راهبردي  اسالمي و اين مورد ارزشي كه در  جود دارد توجه به رضايت خداوند  است در 

 نسبت به رضايت هرگروه و جناح است چنانکه مي فرمايد : 

 تجَِِرَةٌ   وَ  اقْترََِفْتُمُوَها  أَمْوَالٌ  وَ  ِْعَشِيرَتُکمُ  وَ  ِْأَزْوَاجُکمُ  وَ  إِخْوَانُکُمْ  وَ  أَبْنَاؤُكُمْ  وَ  ءَابَاؤُكُمْ  كاَنَ  إِن  قُلْ

 َِ يَأْتىِ   َحتىَ  فَترََِبَّصُواْ  سَبِيلِهِ  فىِ  ِجهَادٍ  وَ  رَسُولِهِ  وَ  اللَّهِ  مِّنَ  إِلَيْکُم  أََحبَّ  تَرْضَوْنَهَا  مَسَاكِنُ  وَ  كَسَادَهَا  تخَِْشَوْنَ

 توبه( 24)الْفَاسِقِينَ الْقَوْمَ يهَِْدِى  لَا اللَّهُ وَ  بِأَمْرِهِ اللَّهُ

»بگو  و   ايد،آورده  دست   به  كه  الىامو  و  شما،  طايفه  و   همسران  و  برادران  و  فرزندان  و  پدران  اگر: 

  پيامبرش   و  خداوند  از  نظرتان  در  داريد،  عالقه  آن  به   كه  هايى  خانه  و  ترسيد،مى  شدنش  كساد  از  كه  تجارتى

 جمعيّت   خداوند  و  كند  نازل  شما  بر  را  عذابش  خداوند  كه  باشيد  انتظار  در  است،  محبوبتر  راهش  در   جهاد  و

 (24! )كندنمى  هدايت  را نافرمانبردار
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  تعالى   خداى  لذا دارند،  خدا  راه  در جهاد  و  رسول  و  خدا  بغير  كه  است   محبتى كار  اين از  ايشان  مانع  و

 از   عبارتست   اصول  آن  و  شمارد،برمى  كندمى  جلب   خود  به  را  نفوس  عالقه  كه  لذاتى  اصول  آيه  اين  در

 يا   و  نزديک  نسبى  قرابت   به  جامعه  طبيعت   كه  هستند  كسانى  اينها  و  قبيله،  و  قوم  و  همسران  برادران،  پدران،

  جمع  و  آورده  بدست   كه  اموالى  و.  كندمى   جمعشان  و  كرده،  برقرار  رابطه  بينشان  در   سببى  قرابت   يا  و  دور

 اصول   اينها  و  است،  آيندشان خوش  كه  منزلهايى  و  شوند،مى   هراسناک  كساديش  از  كه  تجارتى  و  اندكرده

 .ت آنهاس بر دوم رتبه در  جامعه قوام كه است  ديگرى

 و   خدا  به  محبت   بر  را  امور  اين  به  محبت   و  داشته  دوست   را  دين  دشمنان  مردم  اگر:  فرمايدمى  گاه  آن

  را   فاسق  مردم  خدا  و  بياورد،  را  خود  امر  خدا  تا  باشند   منتظر  بايد  بدارند،  مقدم  او  راه  در  جهاد  و  او  رسول

 12.كندنمى هدايت 

ضايت مشتريان ، سهامداران و صاحب سرمايه  در حالي كه در الگوي مديريت راهبردي غرب اساسا ر

 مهم است . 

از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي   اين مورد   سازش  به  ليم  و  يطلب  راحت يکي  است در 

امور   پشتيباني خداوند در  الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد تکيه به حمايت و  ارزشي كه در 

 چنانکه مي فرمايد .  است 

  يَرُْجونَ   لَا  مَا  اللَّهِ  مِنَ   تَرُْجونَ  وَ    تَأْلَمُونَ  كَمَا  يَأْلَمُونَ   فَإِنَّهُمْ  تَأْلَمُونَ  تَکُونُواْ  إِن    الْقَوْمِ  ابْتِغَاءِ  فىِ   نُواْتَهِ  لَا  وَ

 نساء ( 104)َحکِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ كاَنَ وَ

  همانند   نيز  آنها  بينيد،ى م  رنج  و  درد  شما  اگر(  زيرا! )نشويد  سست (  هرگز)  دشمن،  تعقيب   راه  در  و

 (104. )است  حکيم  و دانا خداوند، و ندارند  آنها كه داريد خدا از اميدى شما ولى بينندمى  رنج و درد شما

  ناراحت   شما  كه  همانطور .  است   يکسان  ناراحتى  وجود  نظر  از  كفار  طايفه   و  مسلمانان  شماحال  

  تر خوشبخت   و  ترمرفه  شما بلکه  نداريد،  خود  شمناند   حال  از  بدترى  حال  شما و  شوند،مى   نيز  آنها  شويدمى

  مؤمنين   ولى  او  اينکه  براى.  داريد مغفرت  اميد  و  ظفر  و  فتح  اميد  خدايتان  ناحيه  از شما  اينکه  براى.  كفاريد  از

  هيچ   از  كند  دلگرمشان  كه   اميدى  و   ندارند  مواليى  شما  دشمنان  اما  و.  هستيد  مؤمنين  از   نيز  شما  و   است 
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 ضمانت   را  هدف  به  آنان   رسيدن  كه  نيست   كسى  و   ندارند  نشاط  خود  عمل  در  نتيجه  در  و.  رندندا  اىناحيه 

 .است  حکيم كندمى كه نهيى و امر در و. است  مصالح به  داناى تعالى خداى و بکند،

  13اما در الگوي مديريت غربي همه ي اتکا به انسان و تجهيزات مادي در دست او است،

از  مشکالت و چالشهاي اين مورد    استها ي س  شبرديپ  در  ينواز  تکمديريت راهبردي    يکي  است در 

ارزشي كه در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد مودت و دوستي و ياري در كليه امور به برادر  

 ديني است چنانچه مي فرمايد : 

  الصَّلَوةَ  يُقِيمُونَ  وَ   الْمُنکَرِ   عَنِ  يَنْهَوْنَ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  ونَيَأْمُرُ   بَعْضٍ  أَوْلِيَاءُ  بَعْضُهُمْ  الْمُؤْمِنَاتُ  وَ  الْمُؤْمِنُونَ  وَ

 توبه( 71)َحکِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ  اللَّهُ سَيرَِْحَمُهُمُ أُوْلَئکَ  رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يُطِيعُونَ وَ الزَّكَوةَ يُؤْتُونَ وَ

 را   نماز  كنندمى  منکر  از  نهى  و   معروف،  به  امر   يکديگرند(  ياور  و  يار  و)  ولىّ  باايمان،   زنان   و  مردان

 رحمت   مورد   را  آنان   خدا  بزودى  كنندمى   اطاعت   را  رسولش   و  خدا  و   پردازندمى   را  زكات  و  دارندمى   برپا

 (71! )است  حکيم و توانا  خداوند دهدمى قرار خويش

 ايمان   با  زنان  و  مردان  ":مايدفرمى  و  كندمى  بيان   را  مؤمنين  عامه  حال  منافقين،  حال  بيان  و  تذكر  از  بعد

  و  كثرت  همه  با  زنانشان  و  مردان  كه  هستند  مؤمنين  ايشان  مقابل  نقطه  بدانند  منافقين  تا  ،"يکديگرند  اولياى

  را  ديگر  بعضى  امور  ايشان  از  بعضى  جهت  همين  به  و  واحدند،  تن   يک  حکم  در  همه  افرادشان  پراكندگى

 14.شوندمى دارعهده 

راهب الگوي مديريت  كاركنان است در  بين  پيوند  ارزشها  از  منافع      15ردي غرب يکي  بر اساس  كه 

 مشترک فردي شکل مي گيرد 

است در اين مورد   تهايفعال  در  يمنطق  استدالل  فقدانيکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي  

منشا حکمت    ارزشي كه در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد استفاده از عقل و شعور بر اساس

 الهي)قرآن و سنت( است . چنانچه مي فرمايد: 

 
 39کنت بالنچارد ، مدیریت بر مبنای ارزش ، ص  - 13

 كلمات یاری/ مودت  /9:71/ 8:74 /- 14

 

   42د  مدیریت مبتنی بر ارزش ، ص کنت بالنچار - 15



 أُوْلُواْ   إِلَّا  يَذَّكَّرُ  مَا   وَ   كَثِيرًا  خَيرًِْا  َِأُوتىِ  فَقَدْ  الْحِکْمَةَ  يُؤْتَ  مَن  وَ   يَشَاءُ  مَن  الْحِکْمَةَ  يُؤْتىِ

 بقره( 269)الْأَلْبَابِ

  شود،   داده  دانش  كس  هر  به  و  دهدمى   ( بداند  شايسته  و)  بخواهد  كس  هر به  را  حکمت   و  دانش(  خدا)

 ( 269. )گردندنمى  متذكر( و كنند،نمى درک را حقايق  اين) خردمندان، جز و. است  شده داده فراوانى خير

  رخنه   هيچ  كه  چنان   آن  است،  متقن  و  محکم  امر  از  نوعى  يا  و   اتقان  و  احکام  نوعى  معناى  به  حکمت 

  معنايش   و  شود،مى  استعمال  صادق  و  حق  و  عقلى  معلومات  در  بيشتر  كلمه  اين  و  نباشد،  آن  در  سستى  يا  و

  از   است   عبارت  حکمت   پس   16. ندارد  راه  معنا  آن  در   وجه  هيچ  به  وكذب  بطالن  كه  است   اين  موارد  اين  در

  الهيه   حقه  معارف  مثال  باشد،  بشر  سعادت  بر  مشتمل  نحوى  به  يعنى  باشد،  واقع  با  مطابق  كه  اىحقه   قضاياى

  با  باز  كه  باشد  معارفى  است   طبيعى  عالم  حقايق  از   معارفى  بر  مشتمل  اگر  يا  و   باشد،  عادم  و  مبدأ  باره  در

  خدا  ":  .دهدمى  تشکيل  را  دينى  تشريعات  اساس  كه  فطرى  حقائق  مانند  باشد،  داشته   سروكار  انسان  سعادت

 "حکمت   دهنده  "بحث،  مورد  جمله  در   اينکه  بر  كندمى   داللت   "دهدمى   بخواهد  كه  كس   هر  به  را  حکمت 

  .است  خدا

  داشته   را  آن  كس  هر  است،  بسيار  خير  منشا  خود  خودى  به  حکمت   بفهماند  كه  بود  اين  دوم  جهت 

 آن  خدا و است، خدا به منسوب حکمت كه نيست  جهت اين از "بسيار خير "اين و دارد، بسيار خيرى باشد

 ولى   دهدمى   را  مال  خدا  كه  نچنا  هم  شود،نمى  كثير  خير  باعث   خدا  به  آن   انتساب  صرف  چون  كرده،  عطا  را

  آوردن   دست  به  اينکه   بر   دارد   داللت   شريفه آيه.  باشد  سعادت مايه جا  همه  مال،  كه   شودنمى   باعث   خدا  دادن

 .ندارد حکمت  ندارد  عقل كه كسى پس است، عقل بر متوقف هم تذكر و است، تذكر بر متوقف حکمت 

 ارزش است  الهيه حقه معارفيارهاي در الگوي مديريت راهبردي غرب تعقل انساني، بدون مع

است در   وظائف  انجام  در  فرصتها  از  نکردن  استفادهيکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي  

استفاده از همه روزي هاي الهي است   اين مورد ارزشي كه در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد

 مي فرمايد :در تحت فرمان او و زير نظر پيامبر )ص( چنانچه 

  لَّن   تجَِِرَةً  يَرُْجونَ  عَلَانِيَةً   وَ  سِرًّا  رَزَقْنَاُهمْ  مِمَّا  أَنفَقُواْ  وَ  الصَّلَوةَ  أَقَامُواْ  وَ  اللَّهِ  كِتَابَ   يَتْلُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ

 فاطر(29)تَبُورَ
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 پنهان   ايمداده   زىرو  آنان  به  آنچه  از  و  دارندمى   برپا  را  نماز  و  كنندمى  تالوت  را  الهى  كتاب  كه  كسانى

 ( 29. )دارند اميد را كساد از خالى و زيانبى( و پرسود) تجارتى كنند،مى  انفاق آشکار و

 هر  دهند،مى  انجام  استمرار  به  را  نماز  و  كنند،مى  تالوت  را  خدا  كتاب  كه  آنان:  كه  است   اين  معنايش

 از   اعمال  ثواب  از  چيزى  و  بدهد،  املك  طور  به  را  پاداشهايشان  خدا  كه  كنندمى  منظور  اين  به  كنندمى  چه

 . نشود فوت ايشان

 ثواب  چندانى  دو  زيادت،  و  فضل  اين  از  مراد  است   ممکن  -"فَضْلِهِ  مِنْ  يَزِيدَهُمْ وَ  "و سپس مي فرمايد

 «  2»  "أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ  ":فرموده كه چنان هم باشد،

 حشر( 7) الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهَ إِنَّ  اللَّهَ اتَّقُواْ وَ  فَانتَهُواْ عَنْهُ نهََِئکُمْ مَا وَ  فَخُذُوهُ الرَّسُولُ ءَاتَئکُمُ مَا وَ

 از   و  نماييد  خوددارى  كرده  نهى  آنچه  از   و  ،( كنيد  اجرا   و)  بگيريد  آورده  شما  براى  خدا  رسول  را  آنچه

 17(7! )است  شديد كيفرش خداوند  كه بپرهيزيد خدا( مخالفت )

  و   .شود  مصرف جناب  آن نظر زير  بايد  كه  شد اين  دادن  ارجاع  معناى  و  داد،  ارجاع  رسول  به  را  آن  مرا

  منحصر   تنها  و  شود،مى(  ص)  خدا  رسول  نواهى  و  اوامر  تمامى  شامل  دارد،  كه  سياقى  از  صرفنظر  با  آيه  اين

  فرمايد مى   صادر  كه  هيىنوا  و  كندمى   كه  اوامرى  همه   شامل  بلکه  نيست،  ءفى  از  سهمى  ندادن  و  دادن  به

 .هست 

در الگوي مديريت راهبردي غرب فرصتها بر اساس بررسي عوامل محيط شناخته مي شوند و در يک  

  بستر رقابتي  به هر شکلي كه امکانات مادي ميسر سازد مورد استفاده قرار مي گيرند .

در اين مورد ارزشي   است   نيمسئول  نيب  يرا  تفرقهيکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي  

روي آوري به توحيد و يگانه پرستي است چون اسالم   كه در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد

 تفرقه را از شرک مي داند . چنانکه مي فرمايد 

 (31)الْمُشْرِكِينَ مِنَ تَکُونُواْ لَا وَ الصَّلَوةَ أَقِيمُواْ وَ اتَّقُوهُ وَ إِلَيْهِ مُنِيبِينَ

 روم ( 32)فَرُِحونَ لَدَيهِِْمْ بِمَا  ِحزْبِ ُِِّكلُ   شِيَعًا كَانُواْ  وَ دِينَهُمْ فَرَّقُواْ الَّذِينَ مِنَ
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  را   نماز  بپرهيزيد،  او(  فرمان  مخالفت )  از  و  كنيدمى   بازگشت   او  بسوى  شما  كه  باشد  حالى  در  بايد  اين

 هاگروه  و  هادسته   به  و  ساختند  پراكنده  ار  خود  دين  كه  كسانى  از  ( 31... )  نباشيد  مشركان  از  و  داريد  برپا

 تحزب  از  نهى(]32! )خوشحالند(  و  دلبسته)  آنهاست   نزد  آنچه  به  گروهى  هر(  اينکه   عجب )  و!  شدند  تقسيم

 18[است  خود اهواء از آنان پيروى از ناشى و مشركين صفات  از كه دين در تفرق و

  بيان   و  "ناصِرِينَ  مِنْ  لَهُمْ  ما  وَ  اللَّهُ،  أَضَلَّ  مَنْ  يَهْدِي  فَمَنْ  عِلْمٍ  يْرِبِغَ  أَْهواءَُهمْ  ظَلَمُوا  الَّذِينَ  اتَّبَعَ  بَلِ  "

 هادى   و  كند،نمى  هدايت   را  ايشان  خدا  و  اند،نهاده   هوس  و   هوى  بر   را  خود  دين  اساس  مشركين  كه  داشت 

  هم  الت ح   يک  به  بلکه  نيست،  جور  يک  مردم  همه  نفس  هواى  كه  است   معلوم  و.نيست   او  جز  هم  ديگرى

  كه   است   معلوم  باشد،  دين   اساس  چيزى  چنين  اگر  و   شود،مى   مختلف  احوال  اختالف  به  بلکه  ماند،نمى  ثابت 

  اشکال   اين  در  و  گردد،مى  پست   آنها  پستى  و  هواها  سقوط  با  و  كند،مى  سير  آن  پابپاى  و  هواها  سير  با  دين

 .است  باطل باشد هوى اسشاس وقتى هم حق دين چون نيست، باطل دين و  حق دين بين فرقى هيچ

در الگوي مديريت غربي هر فرد متکي بر راي خويش است و مالک تصميم مبتني بر اميال و منافع 

 فردي و گروهي است 

 امور   در  ريتدب  و   يريپذ   ت يمسئول  و   يامانتدار  عدم يکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي  

امانتداري در حق حکومت و   بردي  اسالمي وجود دارداست در اين مورد ارزشي كه در الگوي مديريت راه 

 واليت است كه مخصوص خداوند و جانشينان بر حق اوست چنانچه مي فرمايد :

  اللَّهَ   إِنَّ   بِالْعَدْلِ  تحَِْكُمُواْ  أَن  النَّاسِ  َِبَينْ  َحکَمْتُم  إِذَا  وَ  أَْهلِهَا  إِلىَ  الْأَمَانَاتِ  تُؤَدُّواْ  أَن  يَأْمُرُكُمْ  اللَّهَ  إِنَّ*  

 نساء ( 58)بَصِيرًا سمَِِيعَا  كاَنَ اللَّهَ إِنَّ  بِهِ يَعِظُکمُ نِعِمَّا

  إِلىَ  فَرُدُّوهُ ِْءٍشىَ فىِ  تَنَازَعْتُمْ فَإِن  ِْمِنکمُ الْأَمْرِ أُوْلىِ وَ الرَّسُولَ أَطِيعُواْ وَ اللَّهَ أَطِيعُواْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأَيهَُِّا

 (59)تَأْوِيالً أَْحسَنُ وَ خَيرٌِْ ذَالِکَ   االَِْخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنتُمْ إِن ولِالرَّسُ وَ اللَّهِ

  داورى   مردم  ميان  كه  هنگامى  و!  بدهيد  صاحبانش  به  را  امانتها  كه  دهدمى   فرمان  شما  به  خداوند

 (58. )بيناست  و شنوا خداوند،! دهدمى  شما به  خوبى اندرزهاى خداوند،! كنيد داورى عدالت  به كنيد،مى
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 اوصياى]  األمر  اولو  و  خدا  پيامبر  كنيد  اطاعت   و !  را  خدا  كنيد  اطاعت !  ايدآورده  ايمان  كه  كسانى  اى

  به   اگر(  بطلبيد  داورى  آنها  از  و)  بازگردانيد  پيامبر  و  خدا   به  را  آن  داشتيد،  نزاع  چيزى  در  گاه  هر  و!  را[  پيامبر

 (59. )است  نيکوتر پايانش و عاقبت  و بهتر، شما براى( كار) اين! ريددا  ايمان رستاخيز روز و خدا

  كردن،   عدالت   به  حکم  ديگر  و  صاحبانش  به  امانات  اداى  به  دستور  يکى  است   فقره  دو  شريفه  آيه  اين

  عليه   و  مشركين  بنفع  يهود   كردن  حکم  پيرامون  قبل  آيات  چون  است،  روشن  قبل  آيات  با  ارتباطش  دوم  فقره

  بين   در  وقتى:  فرمايدمى  نموده،  خطاب  مردم  عموم  به  معنا  همين  باره  در  هم  دوم  فقره  در  زد،مى   دور  مؤمنين

 .كنيد حکم عدالت  به كنيدمى حکم دارند اختالف كه كسانى

  كه   است   امانتى  خود  اين   و  است،  الهيه   معارف  و  خدا  آيات  بيانگر  آمده  آسمانى   هاىكتاب  در   چه  آن

 كتمان   اهلش  از  و  برسانند،  مردمش   گوش  به  كه  گرفته  ميثاق  آنان  از  و  سپرده  كتابى  هر  اهل  به  تعالى  خداى

 . نکنند

در الگوي مديريت غربي قدرت مادي و ثروت ، مالک حاكميت و مسئوليت است و در واقع مدير  

 عامل يک سازمان و يا رهبر حاكم، بعنوان يک استراتژيست تصميم نهائي را اتخاذ مي كند 

است در اين   امام  دادن  قرار  الگوعدم پايداري در  چالشهاي مديريت راهبردي  يکي از  مشکالت و  

دارد وجود  اسالمي  راهبردي   مديريت  الگوي  در  كه  ارزشي  ائمه    مورد   ، پيامبران  از  تبعيت  و  پيروي 

 معصومين و بندگان صالح و هدايت يافته است چنانچه مي فرمايد :

 انعام ( 90)لِلْعَلَمِينَ ذِكْرَى إِلَّا ُهوَ إِنْ  أَْجرًا عَلَيْهِ أَسَِْلُکُمْ لَّا قُل  اقْتَدِهْ هُدَئهُمُفَبِ  اللَّهُ َهدَى الَّذِينَ أُوْلَئکَ

  اين   برابر  در: »بگو(  و! )كن  اقتدا  آنان  هدايت   به  پس  كرده  هدايتشان  خداوند  كه  هستند  كسانى  آنها

!  نيست   جهانيان   براى  يادآورى   يک  جز  زىچي  ،( رسالت )  اين!  طلبمنمى   شما  از   پاداشى  ، ( تبليغ  و  رسالت )

 ( 90(« )است  من وظيفه اين)

  كه   است   بندگانى  يا  و  بنده  داراى  تعالى  خداى  زمانى  هر  در  اينکه  بر  كرد  خواهد  داللت   شريفه  آيه

  متضمن(  ع)  انبيا  نبوت  و  حکم  و  كتاب  كه  را  مستقيمى  طريقه  آن  و  او  دين  و  اويند،  الهى  هدايت   بر  موكل

 ظلم  و  شرک  كه  هستند  كسانى  بندگان  اين  و  نمايند،مى  نگهدارى  انقراض  از   را  آن  و  كنند،ىم  حفظ  است   آن

  آيه   روى،  اين  از  .ايشان  جانشينان  و  انبيا  از  عبارتند  آنان  و  معصومند،  الهى  عصمتى  به  و  نداشته  راه  ايشان  به



 مؤمنين  است  ممکن  هيمد  توسعه  را  آن  بتوانيم  كه  هم   خيلى  بود،  خواهد (  ع)  معصومين  به  مخصوص  شريفه

 و   معتصمند  ظلم  و  شرک  شوائب   از  خالص   ايمان  و  صالح  و  تقوا  عصمت   به  كه  را  پارسايانى  آن  و  صالح

  "يَتَوَكَّلُونَ   رَبِّهِمْ  عَلى   وَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  عَلَى  سُلْطانٌ  لَهُ  لَيْسَ  إِنَّهُ  "شريفه   آيه  مصداق  به  كه  را  كسانى  آن  خالصه

 از   اينگونه  شامل  شريفه  آيه  بگوييم  و   نموده(  ع)  انبيا  اوصياى  به  ملحق  اندشده   بيرون  شيطان  واليت   از«  1»

 "... اقْتَدِهْ فَبِهُداُهمُ  اللَّهُ َهدَى الَّذِينَ أُولئِکَ " .شودمى  نيز صالح مردان

 را  الهى  هدايت   در حقيقت   كه  كندمى  تعريف  را  ايشان  طورى  و  پرداخته  ايشان  تعريف  به  اينجا  در

 .آورده بار چنين مردانى كه است  الهى هدايت  اين زيرا كرده، يفتعر

  به  ايصال  همان  كه   اثرش  از   و  رساند،مى   هدف  به   را   آدمى  تعالى  خداى  راهنمايى  و  هدايت   آرى،

 «.1» "يُضِلُّ مَنْ  يَهْدِي ال اللَّهَ فَإِنَّ ":فرموده كه چنان هم پذيرد،نمى  تخلف است  مطلوب

  كه   را  پارسايانى  آن  و  صالح  مؤمنينالگو هاي رهبري از صفات و ويژگيهاي    در الگوي مديريت غربي

 برخوردار نمي باشند   معتصمند ظلم و  شرک شوائب  از خالص  ايمان و صالح و تقوا عصمت  به

است در اين مورد ارزشي كه در    نفس  به   اعتماد  عدم يکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي 

توكل و اعتماد به خداوند است كه باعث مي شود از هيچ چيز   اسالمي وجود داردالگوي مديريت راهبردي  

 و هيچ كس جز او در قلب خود ترس و عدم اطميناني حس نکنيم چنانچه مي فرمايد :

 احزاب( 39)َحسِيبًا لَّهِبِال كَفَى وَ  اللَّهَ إِلَّا  أََحدًا يخَِْشَوْنَ لَا وَ يخَِْشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِسَلَِت يُبَلِّغُونَ الَّذِينَ

 هيچ   از  و  ترسيدند،  مى  او  از(  تنها)  و  كردندمى  الهى  رسالتهاى  تبليغ  كه  بودند  كسانى  پيشين(  پيامبران)

 (39! )است ( آنها اعمال دهندهپاداش و) حسابگر خداوند كه بس همين  و نداشتند بيم خدا جز كس

  و   دهد،مى  دست   ناماليمات  با  برخورد  زا  كه  است،  قلب   در  مخصوصى  تاثر  معناى  به  "خشية   "كلمه

  فالن  بى  يفعل  ان  خشيت   ":بگويند  مثال  بگويند،  خشيت   شودمى   قلب   تاثر  سبب   كه  هم  چيزى  آن  به  بسا  اى

  نظر   در  اينکه  براى  خدا،  غير  از  نه  ترسند،مى  خدا  از  انبياء  و  "بکند  را  كار  فالن  من   با  فالنى  ترسيدممى  -كذا

 .خدا مگر يست ن  عالم در مؤثرى  هيچ آنان

 فرقان( 58)خَبِيرًا عِبَادِهِ بِذُنُوبِ بِهِ كَفَى وَ  بحَِِمْدِهِ سَبِّحْ وَ يَمُوتُ لَا الَّذِى ِِالْحَىّ عَلىَ تَوَكَّلْ وَ



 از   او  كه  بس  همين  و   آور  بجا   را  او  حمد  و   تسبيح  و  ميردنمى   هرگز  كه  اىزنده   آن   بر  كن  توكّل  و

 19(58! )است  آگاه بندگانش گناهان

  مردم   كار  در  را  خداى  كه  شودمى  اين  معنايش  "يَمُوتُ  ال  الَّذِي  الْحَيِّ  عَلَى  تَوَكَّلْ  وَ  ":فرمود  اينکه  پس

  بر وكيل او چون. دهد انجام آنان با خواست  چه هر و كند حکم آنان درباره بخواهد چه هر به تا بگير، وكيل

  "يَمُوتُ   ال  الَّذِي  الْحَيِّ  عَلَى  ":فرمود  بلکه  "اللَّه  ىعل  توكل  و  ":نفرمود  اگر  و  است   موجودات   همه  بر   و  مردم

 هرگز  و  است   حى  كه  خدايى  بفهماند  و  باشد،  كرده  اشاره  هم  حکم  علت   به  خواست   كه  بود  اين  براى

 . باشد وكيل تواندمى  كه است  او تنها پس. شودنمى فوت چيزى او از ميردنمى

 ينان تنها با پشتيباني هاي مادي و انساني متصور است در  الگوي مديريت راهبردي غرب اعتماد و اطم

است در    آنها  مشکالت  حل  و  مردم  به  هادنن ن  ارجيکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي   

دارد اسالمي وجود  الگوي مديريت راهبردي   آئين درخشان    اين مورد ارزشي كه در  ها و  برنامه  بر  تکيه 

گانگان و اهميت تبيين بد خواهي هاي آشکار و پنهان آنها است چنانچه مي  اسالمي است و عدم اعتماد به بي

 فرمايد:   

 أَْهلُ  ءَامَنَ   لَوْ  وَ   بِاللَّهِ  تُؤْمِنُونَ  وَ  الْمُنکَرِ  عَنِ  تَنْهَوْنَ  وَ   بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرَِجْت  أُمَّةٍ  خَيرَِْ  كُنتُمْ

 ال عمران( 110)الْفَاسِقُونَ أَكْثرَُُِهمُ وَ الْمُؤْمِنُونَ مِّنْهُمُ  هُملَّ خَيرًِْا لَکاَنَ الْکِتَابِ

  منکر   از  نهى  و  معروف   به  امر(  اينکه  چه)  اندشده   آفريده  انسانها  سود  به  كه  بوديد  امتى  بهترين  شما

  آنها   براى  د، آورن  ايمان(  درخشانى،  آيين  و  برنامه  چنين  به)  كتاب،  اهل  اگر  و.  داريد  ايمان  خدا  به   و  كنيدمى

)است   بهتر ( پروردگار  اطاعت   از  خارج  و)  فاسقند،  آنها  بيشتر  و  ايمانند،  با  آنها  از  كمى  عده(  تنها  ولى! 

(110) 

  مِنْ   غْضَاءُالْبَ  بَدَتِ  قَدْ  عَنِتُّمْ  مَا  وَدُّواْ  خَبَالًا  يَأْلُونَکُمْ  لَا  دُونِکُمْ  مِّن  بِطَانَةً  تَتَّخِذُواْ  لَا  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  يَأَيهَُِّا

 ال عمران ( 118)تَعْقِلُونَ كُنتُمْ إِن  االَِْيَاتِ لَکُمُ بَيَّنَّا قَدْ  أَكْبرَُِ صُدُورُُهمْ  تُخْفِى مَا وَ أَفْوَاِههِمْ
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  فسادى   و  شرّ  گونه  هر  از  آنها!  نکنيد  انتخاب  خود،  غير  از  اسرارى  محرم!  ايدآورده  ايمان  كه  كسانى  اى

 دهان  از  دشمنى(  هاىنشانه . )باشيد  زحمت  و  رنج  در  شما  دارند  دوست   آنها.  نندكنمى  كوتاهى  شما،  باره  در

  هاى راه  و)  آيات  ما.  است   مهمتر  آن  از  دارند،مى  پنهان  دلهايشان  در  آنچه  و  شده  آشکار  شان(  كالم  و)

)كنيد  انديشه  اگر  كرديم  بيان  شما  براى  را(  آنها  شرّ  از  پيشگيرى   مِنْ   بَغْضاءُالْ  بَدَتِ  قَدْ  "جمله  و  ( 118! 

  دشمنى   بلکه .  بدارند  پنهان  توانندنمى كه  است   زياد  قدر   آن  شما  به  نسبت  آنان  دشمنى  كه  رساندمى  "أَفْواِههِمْ

 آن  و   رفته،  بکار  لطيف  اىكنايه   جمله  اين  در  حقيقت   در  پس.  است   گذاشته  اثر  كالمشان  لحن  در  باطنيشان

  تا  "أَكْبَرُ  صُدُورُُهمْ  تُخْفِي  ما  وَ  ":فرموده  اند،كرده  پنهان  چيز  چه  خود  دلهاى  در   كند،  بيان  اينکه  بدون  گاه

  هم  و  است   گوناگون  و   متنوع  هم  چون  نيست،  وصف  قابل  دارند،  سينه  در  آنچه  اينکه  به  باشد،  كرده  اشاره

 را   بودن  عظيم   و  بزرگ  "صدورهم  فى  ما  "آوردن  مبهم  همين  و  گنجد،نمى   وصف  در  كه  است   عظيم  قدر  آن

 20.كندمى  تاييد

در الگوي مديريت راهبردي غرب اصل بر سود بيشتر و كسب ثروت و قدرت بيشتر است و اهميت 

 به مردم و مشکالت آنها تنها در اين راستا معني پذير است 

است در اين مورد ارزشي كه   يفراموش خود و  انينسيکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي 

يادآوري تجارب گذشته خود و ديگران مي باشد و اينکه   مي وجود دارددر الگوي مديريت راهبردي  اسال

 خداوند در هر حال بر هر امر تواناست چنانچه مي فرمايد :

 (بقره  44)   تَعْقِلُونَ  أَفاَلَ الْكِتَابَ تَتْلُونَ  وَأَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَنسَوْنَ  بِالْبِر   النَّاَس أَتَأْمُرُونَ 

)و نيکى  به  را  مردم  مى  ا  دعوت  آمده(  تورات  در  آشکارا  او  كه صفات  پيامبرى  به  اما  ايمان  كنيد، 

 44كنيد؟)خوانيد، آيا هيچ فکر نمىنمائيد با اينکه شما خودتان كتاب )آسمانى( را مى خودتان را فراموش مى

  كه   يثاقهام  آن:    ميآورد  بيادشان  نيز  و.    الهي  الطاف  و  ،  رباني  عنايات  از  است   پر  داستان يهود    سرتاسر

 و   ،  شدند  مرتکب   كه  را  گناهاني  باز  و  ،  انداختند  سر   پشت   و  ،  كرده  نقض  را  آنها  ايشان  و  ،  گرفت   ايشان  از

  و   ،  بود  كرده   نهي  آنها  از  كتابشان  اينکه  با  ،  شد  پيدا   دلهاشان   در  آثاريکه   و  ،  كردند   كسب   كه  را  جرائمي

 مخالفتها   آن  بخاطر  كه:    ميکند  آوريشان  ياد  و  ،  د ميانداز  بيادشان  ،  ميکرد  حکم  آن  خالف  بر  نيز  عقولشان
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  نتيجه   بي  مساعيشان  چگونه  و  ،  گرفت   قرار  شقاوت  معرض  در  نفوسشان  و  ،  قساوت  دچار  دلهاشان  چگونه

 . شد

 ( انعام 41)  تُشْرِكُونَ  مَا وَتَنسَوْنَ  شَاء إِنْ  إِلَيْهِ تَدْعُونَ مَا فَيَكْشِفُ  تَْدعُونَ  إِيَّاهُ بَلْ

بل او را خوانده )نه(  او اگر بخواهد مشکلى را كه به خاطر آن  او را ميخوانيد و  تنها  ايد بر طرف  که 

 41كنيد.)دهيد )آنروز( فراموش مىميسازد و آنچه را )امروز( شريک )خدا( قرار مى

  او   كه   كسي  همان  يعني  پروردگارش  ميبايستي  است   حق  ادعايش اگرگروهي در مورد پيامبر مي گفتند  

  داشته   ادعايش  صدق  بر  دلت   كه  كند  نازل  معجزهاى  ياريش  و  تشويق  براى  ميکند  دعوت  سويش  هب  را  ما

 در   مستقل  شده،  محول  آنها  به  جهان  امور  از  كه  امرى   در  كدام  هر  خدايانشان  كه  بودند  معتقد  اينان.   باشد

 الوهيت   نفي  بر  دلت   كه  را  معجزهاى  نميتواند  هرگز  ارباب  رب  بودند  معتقد  حال  عين  در  ليکن  و  ،  تاثيرند،

 چيزهائي  داشتند،  اعتقادى  چنين  اينان.  سازد  باطل  را  خدايان  اختيارات  نموده،  نازل   كسي  به  ميکند  خدايان

 جمله  آن از مينمود، تشويق و تاييد اشتباهشان و گمراهي در را آنان ميشنيدند، خداوند درباره يهود از كه هم

  نظام   انداختن  جريان  به   و  ايجاد  از  بعد  و  است،  بسته  دست   خدا  -  مغلوله  ا   يد :  ميگفتند  يهود  كه  بود  اين

 21.  دهد تغيير عادت خرق طور به  را نظام آن از چيزى نميتواند ديگر اسباب، عالم در جارى

در الگوي مديريت راهبردي غرب نيز نقش خدا در زندگي جاري مردم فراموش شده است و بين اين  

 مي بينند  مسائل و اعتقاد به خدا ارتباط ن

است  يفکر انحراف ي وشي اند مطلق و يگرائ تحجريکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي 

تکيه بر عقل و نقل )قرآن و سنت(   در اين مورد ارزشي كه در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد

 بمنظور دوري از خرافه ها است چنانچه مي فرمايد : 

  وَالَ   شَيْئاً   يَعْقِلُونَ  الَ  آبَاؤُُهمْ  كَانَ  أَوَلَوْ   آبَاءنَا  عَلَيْهِ  أَلْفَيْنَا   مَا  نَتَّبِعُ  بَلْ  قَالُواْ   اللّهُ  أَنزَلَ  مَا  تَّبِعُواا  لَهُمُ  قِيلَ  وَإِذَا

 (بقره170)  يَهْتَدُونَ
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چه  گويند: بلکه ما از آن و هنگامى كه به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد، مى 

يافتيم پيروى مى آنها چيزى نمىپدران خود را بر آن  اين است كه پدران  نه  آيا  فهميدند و هدايت نمائيم، 

 170نيافتند؟!)

  بدون   و  مستقيما  كه   است   نظرى  افکارى   تنها  يا  ميکند،  انتخاب  خود  براى  انسان   كه   عقايدى  و  آراء

 است   افکارى  يا  و  الطبيعه  ماوراء  علوم  و  تطبيعيا  و  رياضيات  مانند  ،  ندارد  عمل   به  ربطي  هيچ  ،  واسطه

 عملي  چه  اينکه  و  اعمال  بدى  و  خوبي  به  مربوط  مسائل  مانند  ،  است   عمل  با  مستقيما  كارش  و  سر  كه  عملي

  ،   ناصحيح  عقايد  و  افکار  از  صحيح افکار  تشخيص   راه  اول  قسم  در ؟  كرد  نبايد را  عملي  چه   و  ؟  كرد  بايد   را

  تجربه   در  منحصر  راه  دوم  قسم  در و.    ميدهد  دست   حس   يا و  برهان  راه  از  كه  است   يقيني  و  علم  پيروى  تنها

  نافع   آن  تامين  در  حداقل  يا  و  ميکند  تامين  را  انسان  سعادت   ببينيم  كه  بدانيم  صحيح  را  عملي  آن  يعني  ،  است 

  اما   و  است   مضر  سعادتش  يا  و  ميشود  منجر  آدمي  شقاوت  به  يا  ببينيم  كه  ،  بدانيم  باطل  را  عملي  آن  و  است 

  يا   است   خير  نميدانيم  آنچه  به  اعتقاد  دوم  قسم  در  و   ،  نداريم  حقانيتش  به  علم  آنچه   به  اعتقاد  ،  اول  قسم  در

  ميشود،   منتهي  فطرش باقتضاى  همه  آراءش  كه  نظر اين  از  آدمي  و.    است   خرافات  جزء  اعتقاداتي  چنين  ،  شر

  استکمال   به  وادار  را  او  كه  ميشود  منتهي  تشطبيع  اقتضاى  به  نيز  و  ميکند  جستجو  چيز  هر  علل  از  كه  فطرتي

  خرافي   آراء  تسليم  را  خود   نيست   حاضر  هرگز   ،  ميدهد  سوقش  اوست   حقيقي  كمال  آنچه  سوى  به  ،  نموده

 . شود خاضع  جاهالنه و كوركورانه ،  خرافهاى هر برابر در و كند

د حقايق معنوي دچار در الگوي مديريت غربي اعتقاد به آزمايش و تجربه تا آن حد است كه در وجو

سر در گمي شده اند و به علت خيال ، وهم و ظن در وجود حقيقت دچار خرافه پرستي با تعريف فوق  

 شده اند 

راهبردي   مديريت  چالشهاي  و  مشکالت  از   مورد   دشمن  يطنتها يش  از  غفلت يکي  اين  در  است 

شمنان نزديکتر و غفلت نکردن از  پرداختن به د   ارزشي كه در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد

 آنها ست چنانچه مي فرمايد : 

   الْمُتَّقِينَ   مَعَ  اللّهَ  أَنَّ   وَاعْلَمُواْ  غِلْظَةً  فِيکُمْ  وَلِيَجِدُواْ  الْکُفَّارِ  مِّنَ  يَلُونَکُم  الَّذِينَ  قَاتِلُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أَيُّهَا  يَا

 ( توبه123)



ا كافرانى كه به شما نزديکترند پيکار كنيد )و دشمن دورتر شما را از  ايد باى كسانى كه ايمان آورده 

احساس   خشونت  و  شدت  شما  در  بايد  آنها  و  نکند(  غافل  نزديک  با   دشمنان  خداوند  بدانيد  و  كنند، 
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  حکم  اين  ،  نموده  آنان  با  دوستي  حرمت   و  خدا  دشمنان  از  تبرى  وجوب  به  حکم  آيات  اين  در  اگر

 ميشود   شامل   را  دوستي  انحاء  همه  بلکه   ،  ندارد   معيني  عده   يک   با  دوستي  يا  و  دوستي  نحو  يک  به  اختصاص

  از   آنها  غير  يا   و  منافق  يا  و  كافر  يا  مشرک   ،  دشمن  خواه  و  آن  غير  به  يا   باشد   استغفار  سبب   به  تولي  خواه  ،

 با  محاربه  قبيل  از  كبيره  گناهان  از  ىا  پاره  به  نسبت   يا  و  باشد  هستند  خدا  آيات  منکر  كه  بدعتي  اهل  قبيل

 .  باشد داشته اصرار رسول و خدا

منابع  و  منافع  به  يازيدن  دست  در  سياست  شود  مي  مشاهده  چنانکه  غربي  مديريت  الگوي  در 

 كشورهاي دور از مرزهاي خويش به بهانه حفظ منافع ملي خود است 

است در   گانگانيب  يدگاهها يد  و  لهايتحل  به  يدلبستگيکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي  

دوستي و دلبستگي بر مبناي اعتقادات    اين مورد ارزشي كه در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد

 و ايمان به آن و هشيار بودن از ظاهر سازي هاي بيگانگان است چنانچه مي فرمايد: 

  مِنْ   الْبَغْضَاءُ  بَدَتِ  قَدْ  عَنِتُّمْ  مَا  وَدُّواْ  خَبَالًا  يَأْلُونَکُمْ  لَا  دُونِکُمْ  مِّن  طَانَةًبِ  تَتَّخِذُواْ  لَا  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  يَأَيهَُِّا

 ال عمران ( 118)تَعْقِلُونَ كُنتُمْ إِن  االَِْيَاتِ لَکُمُ بَيَّنَّا قَدْ  أَكْبرَُِ صُدُورُُهمْ  تُخْفِى مَا وَ أَفْوَاِههِمْ

  فسادى   و  شرّ  گونه  هر  از  آنها!  نکنيد  انتخاب  خود،  غير  از  اسرارى  حرمم!  ايدآورده  ايمان  كه  كسانى  اى

 دهان  از  دشمنى(  هاىنشانه . )باشيد  زحمت  و  رنج  در  شما  دارند  دوست   آنها.  كنندنمى  كوتاهى  شما،  باره  در

  هاى راه  و)  آيات  ما.  است   مهمتر  آن  از  دارند،مى  پنهان  دلهايشان  در  آنچه  و  شده  آشکار  شان(  كالم  و)

   ( 118! )كنيد  انديشه اگر كرديم بيان شما براى  را( آنها شرّ از پيشگيرى

  كه  است   زياد  قدر  آن  شما  به  نسبت   آنان  دشمنى  كه  رساندمى  "أَفْواِههِمْ  مِنْ   الْبَغْضاءُ  بَدَتِ  قَدْ  "جمله 

  اين   در  يقت حق  در  پس.  است   گذاشته  اثر  كالمشان  لحن   در  باطنيشان   دشمنى  بلکه .  بدارند  پنهان  توانندنمى

  اند، كرده  پنهان  چيز  چه   خود  دلهاى  در  كند،  بيان  اينکه  بدون  گاه  آن  و  رفته،  بکار  لطيف  اىكنايه   جمله

  نيست،   وصف  قابل  دارند،  سينه  در  آنچه  اينکه  به  باشد،   كرده  اشاره  تا  "أَكْبَرُ  صُدُورُهُمْ  تُخْفِي  ما  وَ  ":فرموده



  ما  "آوردن مبهم همين و  گنجد،نمى وصف در كه است  ظيمع قدر آن هم و است  گوناگون و متنوع هم چون

 22.كندمى  تاييد را بودن عظيم و بزرگ "صدورهم فى

در الگوي مديريت غربي مالک دوستي ها منافع و قدرت برتر است و در راه رسيدن به هدف خود از 

 هيچگونه پيمان و اتحاد ابا ندارند   

است در اين    يتقو  از  بودن  دور  و  يزدگ  است ي س  يکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي

تقوي و پرهيزكاري در هر موقعيت است    مورد ارزشي كه در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد

 ولو در مقابل گروه مخالف و مسائل شخصي باشد چنانچه مي فرمايد :

 ُهوَ   اعْدِلُواْ  تَعْدِلُواْ  أَالَّ  عَلَى  قَوْمٍ  شَنَآنُ  يَجْرِمَنَّکُمْ  وَالَ  بِالْقِسْطِ  دَاءشُهَ   لِلّهِ  قَوَّامِينَ  كُونُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أَيُّهَا  يَا

 مائده  8  تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرٌ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ

هى دهيد، دشمنى با ايد همواره براى خدا قيام كنيد و از روى عدالت گوااى كسانى كه ايمان آورده 

جمعيتى شما را به گناه ترک عدالت نکشاند، عدالت كنيد كه به پرهيزكارى نزديکتر است و از خدا بپرهيزيد  

 (8دهيد آگاه است.)كه از آنچه انجام مى 

 و   فردى  آخرتي،  و  دنيائي  مهم  امور  از  كلياتي  آنها  در  كه  مومنين  به  است   خطابهائي  سلسله  کي

 ا   علي  قوم  شنان  يجرمنکم   و  بالقسط،  شهداء     قوامين  كونوا  آمنوا  الذين  ايها  يا.  ميکند  انبي  را  آنان  اجتماعي

  كونوا   آمنوا  الذين  ايها  يا:  ميفرمايد  است   آمده  نساء  سوره  در  كه  است   اى  آيه  نظير  شريفه  آيه  اين  تعدلوا

  فال   بهما  اولي  فا   فقيرا  او  ياغن  يکن   ان  اقربين  و  الوالدين  او  انفسکم  علي  لو  و   ،  شهداء  بالقسط  قوامين

 سوره   آيه كه تفاوت اين  با  <1>. خبيرا تعملون بما كان ا  فان تعرضوا او تلووا ان و تعدلوا ان الهوى  تتبعوا

  نفس   هواى  كه:  ميفرمايد  و  است،  شهادت  خصوص  در   عدالت   و  حق  راه  از  انحراف   از  نهي  مقام  در  نساء

 شهادت  حق  خالف  بر  است   شما  خويش  و  قوم  اينکه  خاطر   به  كسي  نفع  هب  مثال  نکشاند،  انحراف  به  را  شما

  ،(   ندهيد  حق  بنا  شهادت  او  پول  طمع  به  توانگرى  نفع  به  و  دلسوزيتان  خاطر  به  فقيرى  نفع  به  يا  و)    ندهيد،

 به  نسبت   شاهد  كه  بغضي  انگيزه  به  است   كسي  عليه   دادن  حق  بنا  شهادت  مقام  در  بحث   مورد  آيه  ولي

 .باشد گرفته دلي داغ و انتقام حقش  بردن بين از با يعني وسيله اين به دارد، عليه  مشهود
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در الگوي مديريت غربي معيار منافع مادي و سود آوري است و هرگاه موضع گيري در راستاي اين  

 هدف باشد صحيح است و در غير اينصورت اصطالحا ناعادالنه مي باشد  

است در اين    اهداف  به  يابيدست  در  يد ينوم  و   اسي دي  يکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبر

دعا   اجابت  و  خداوند  رحمت  به  اميد  دارد  وجود  اسالمي  راهبردي  مديريت  الگوي  در  كه  ارزشي  مورد 

 توسط اوست كه از نزديکي به او حاصل مي شود چنانچه مي فرمايد: 

  لَعَلَّهُمْ   بِي  وَلْيُؤْمِنُواْ  لِي  فَلْيَسْتَجِيبُواْ  دَعَانِ  إِذَا  الدَّاعِ   وَةَدَعْ  أُِجيُب  قَرِيٌب  فَإِنِّي  عَنِّي  عِبَادِي  سَأَلَکَ  وَإِذَا

 بقره186)  يَرْشُدُونَ

و هنگامى كه بندگان من از تو درباره من سؤ ال كنند بگو( من نزديکم! دعاى دعا كننده را به هنگامى 

د و به من ايمان بياورند تا راه يابند )و به  گويم، پس آنها بايد دعوت مرا بپذيرنخواند پاسخ مى كه مرا مى
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 اساس:    او.    دارد  دعا  براى  را  معنا  زيباترين  و   لطيفترين  و  اسلوب  بهترين  مضمونش  افاده  در  آيه  اين

 سياقي  نه  و   ،(    است   چنان  و   چنين  خدا)    غيبت   نه  ،  داده  قرار(    چنانم  و  چنين  من)    وحده  تکلم  بر  را  گفتار

.   دارد  را  عنايت   كمال  آيه  مضمون  به  نسبت   تعالي  خداى  اينکه  بر  دارد  دلت   سياق  اين  و  ،  غيبت   نظير  ديگر

  نيز   اين   و  آن  نظير  ديگر  تعبيرى  يا  و(    مردم  ناس)    نفرمود   و  ،(    بندگانم  عبادى)    به  فرموده  تعبير:    ثانيا  و

  چنان   و  چنين  بگو  پاسخشان  در: )    نفرموده  و  ،  انداخته  را  واسطه:    ثالثا  و.    ميرساند  بيشتر  را  شده ياد  عنايت 

 با  را(    نزديکم  من: )    جمله:    رابعا  و( .    نزديکم  من  ميگيرند  مرا  سراغ  تو  از  بندگانم  چون: )    فرمود  بلکه(  

 و.    نزديکم  من  كه  درستي  به  پس(    قريب   فاني: )    فرموده  و  كرده  موكد  ميرساند  را  تاكيد  كه(    ان)    حرف

 و   ثبوت  تا(  ميشوم  نزديک  من)  ،  فعل  با  نه(    نزديکم: )    فرموده  و  كرده  بيان  صفت   با  ار  نزديکي:    خامسا

  تا   ،  ماضي  نه  آورد  مضارع  به   تعبير  ميکند  مستجاب  را  دعا  اينکه  افاده  در:    سادسا  و.    برساند  را  نزديکي  دوام

 كننده   دعا  دعاى  ميکنم  ت اجاب)    عبارت  يعني  اجابت   وعده:    سابعا  و.    برساند  را  آن   استمرار  و  اجابت   تجدد

  ،  نيست   مقيد  خود  جز  چيزى  قيد  اين  اينکه  با(    بخواند  مرا  كه  صورتي  در  -  دعان  اذا)    قيد  به  كرد   مقيد  را(  

 داعي  دعوت  اينکه  بر  دارد   دلت   اين  و  است   خدا  خواندن   همان  هم  قيد  و  است   خدا  خواندن  مقيد  چون

 است  مستجاب قيدى و شرطي هيچ بدون



ت راهبردي غربي اسباب و وسيله منحصر به امکانات مادي است و اعتقاد به اجابت در الگوي مديري

 الهي از مسائل راهبردي بعيد و جدا فرض مي شود. 

راهبردي   مديريت  چالشهاي  و  مشکالت  از   مورد   روهاين  ت يترب  در  ريتدب  عدميکي  اين  در  است 

الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد آموز ش و تربيت بعد از تزكيه و پاک سازي  ارزشي كه در 

 محمل علم است با تمسک به  منبع حکمت الهي مي باشد چنانچه مي فرمايد: 

  لَمْ   مَّا  وَيُعَل مُكُم  وَالْحِكْمَةَ   الْكِتَابَ  وَيُعَل مُكُمُ   وَيُزَك يكُمْ  آيَاتِنَا  عَلَيْكُمْ  يَتْلُو   م نكُمْ  رَُسوالً  فِيكُمْ  أَرَْسلْنَا  كَمَا

  151بقره   تَعْلَمُونَ كُونُواْتَ

همانگونه )كه با تغيير قبله نعمت خود را بر شما كامل كرديم( رسولى در ميان شما از نوع خودتان  

دانستيد  فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند، و شما را تزكيه كند، و كتاب و حکمت بياموزد، و آنچه نمى

 151به شما ياد دهد.)

 چند   و  اختالفها  و  گوناگون  هاى  شعبه  به  آن  شدن  منشعب   سپس  و  اجتماع  بنام  تيحقيق  آمدن  پديد

  سبحان   خداى  كه  بوده  دركي  آن  و  داشته  عامل  يک  فقط  و  فقط  ،  انسانها  طبيعت   اختالف  بخاطر  آن  گونگي

  ل كما   به  و  او  بقاى  در  همه  اتفاقا  كه  حوائجش  كه  معنا  باين  درک  ،  كرده  ملهم  درک  بان  را  انسانها  طبيعت 

 دهد تشکيل اجتماعي بايد بلکه ، كند قيام آنها همه برفع بتواند خودش تا نيست  تا دو يکي مؤثرند رسيدنش

 سکناتش  و  حركات  و   كارها  همه  در  اجتماع  آن  كمک  به  و  تربيت   مهد  آن  در  تا  ،  شود  بند  پاى  بدان  و  ،

  به   ،  درک  اين  از  بعد.    داردن  صدا  يکدست   نه  گر  و  برسد  نتيجه  به  آنها  همه  عبارتي  به  يا  و  شود  موفق

 و   ماده  در  معيار  و  محک  را  ذهنيه  صور  و  ادراكات  آن  كه  شد  ملهم  ذهنيه  صور  به  بعبارتي  يا  و  ديگر  دركهاى

  قرار   ميزان  ،  كارها  آن  جهات  در  و  ميدهد  انجام  ماده  روى  كه  كارهائي  در  و  ،  دارد  ماده  به  كه  حوائجي  در

  ميان   و  انساني  طبيعت   ميان  رابطهاى  ميزان  آن  و  ادراكات  آن  حقيقت   در  و  بسنجد  ميزان  آن  با  را  همه  و  دهد

 كار   چه  ؟  است   بد  چيز  چه   و  ؟  است   خوب  چيز  چه  كه  معنا   اين  درک   مانند  ،   باشد   انسان  حوائب   و  افعال

  محتاج  كه  درک  اين  مانند  نيز  و  ؟   است   بهتر   نکردنش   از  كردنش  كار  چه   و  ؟  كرد  نبايد   كار   چه  و   ؟  كرد  بايد

  و   مشترک  معامالت  و  اختصاص  و  ملک  و  ،  مرئوسيت   و  رياست   اجتماع  به  دادن  نظام  در  كه  است   اين  به



  زمانها   و  مناطق  و  اقوام  اختالف   به  كه)    قومي  رسوم  و  و  آداب  و   عمومي  نواميس  و  قواعد   ساير  و  مختص 

 23.  بگذارد احترام آنها با و بشمارد معتبر(  ميشود مختلف

انتقال علم منحصر به آزمايش ، تجربه و محسوسات    در الگوي مديريت راهبردي غرب يادگيري و 

 مي باشد  

است در اين مورد ارزشي كه   قدرت و استقامت عدم يکي از  مشکالت و چالشهاي مديريت راهبردي 

در الگوي مديريت راهبردي  اسالمي وجود دارد پايبندي به راه با تکيه برقدرت خداوند تواناست چنانچه  

 مي فرمايد:  

  وَاللّهُ   اسْتَکَانُواْ  وَمَا  ضَعُفُواْ  وَمَا  اللّهِ  سَبِيلِ  فِي  أَصَابَهُمْ   لِمَا  وََهنُواْ  فَمَا  كَثِيرٌ  رِبِّيُّونَ  مَعَهُ  قَاتَلَ  نَّبِيٍّ  مِّن  كَأَيِّنوَ

 ال عمران146)  الصَّابِرِينَ يُحِبُّ

د، آنها هيچگاه در برابر آنچه در چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنها جنگ كردن

مى  آنها  به  خدا  استقامت  راه  خداوند  و  ندادند  تسليم  به  تن  و  نگرديدند  ناتوان  و  نشدند،  سست  رسيد 

 146كنندگان را دوست دارد.

 هود 112)  بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنَّهُ تَطْغَوْاْ وَالَ مَعَکَ  تَابَ وَمَن أُمِرْتَ كَمَا فَاسْتَقِمْ

يافته نب فرمان  كه  همانگونه  آمده ابراين  به سوى خدا  تو  با  كه  استقامت كن همچنين كسانى  و  اى  اند 

 112بيند)دهيد مىطغيان نکنيد كه خداوند آنچه را انجام مى 

  و   گيرند  عبرت  داستانها   از  اوست   پيرو  كه  هر  و  او  كه  ميدهد  دستور  پيغمبرش  به  بحث   مورد  آيات

 رهنمون   انقراض  و  هالكت   سوى  به  جز  را  آدمي  زمين   در   فساد  و  شرک  كه  ،  كنند  يقين  كسب   خود  براى

  و   ،  سازند   خود   شعار  را  نماز  و  دارى  خويشتن  ،  برنداشته  عبوديت   طريق  از  دست   ميبايستي  جرم ال  ،  نميشود

  ياورى   خدا   جز  ديگر  و  ،   گرفت   خواهد  را  آنان  آتش  كنند  چنين  اگر  كه   نکنند  اعتماد   و  ركون  ستمکاران   بر

  منطق   و  خداست   با  ،  برد  هميشه  كه  بدانند  بايد   و  ،   شتافت   نخواهد  كمکشان  به   كسي  و  ،  داشت   ند نخواه 

 ميخواهد   كه  نيست   اين  براى  جز  ،  ميدهد  مهلتشان  صباحي   خدا  چند  هر   است   خوار  و  منکوب  هميشه  كفار
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  به   دارند  قوه  در  ،  ايشان  كه  آنچه  يعني)    سازد  استوار  شده  رانده  آن  تثبت   بر  قدرش  و  قضا  كه  را  حق  كلمه

 24(  شود تمام آنان بر حجت  و برساند فعليت 

در الگوي مديريت راهبردي غرب طبعا استقامت تا آنجا معني مي دهد كه هدف فدا شونده از هدف  

غائي كه آن خود اهداف مادي است ، كم اهميت تر باشد و در غير اينصورت فدا كاري و پايداري معني 

 ندارد . 

 هاد  نتیجه گیری و پیشن

 نتیجه گیری  

 . است  ذكر قابل نکته چند ياجتماع بعد از

در فرايند تصميم گيري در هر مرحله ممکن است انسان دچار انحراف و جهش غير معقوالنه شود و  

 اين مراحل از ساده ترين مراحل مانند حس ، تصور، تصديق  تا تفکر تخيل و توهم  گستردگي دارد  

  ن يب و ناقص  محصوالت به نشوند رهنمون تعقل به فکر مرحله در افراد هرگاهدر فرايند تصميم گيري 

  به  معقوالت  ريغ  نيا  اگر   باشند  يم/ ...    مظنونات/    موهومات  جمله  از  محصوالت  نيا   كنند  يم  بسنده  يراه 

  ر يتاث  انسانها  ياجتماع  يبعد   يافتهايدر  در  مقبوالت  و  مشهورات  بعنوان  خود  شود  منتقل  گرانيد  يا  يگريد

 . شوند يم گذار

  خود حقيقتي    توسط  شده  ارائه  يارها يمع)    ي قيحق  و  لياص  يارهاي مع  به  تعقل   مرحله  در  انسان   اگر

الحقوق  -اريمع  ،   يکنواختي  يدارا  ياجتماع  اراده  و  ميتصم  ينهائ  محصوالت  ارائه  در  شود  يمتک(    حق 

 .   ابدي يم دست  قيحقا  هب تاينها  و شود يم...  ، يکپارچگي ، يهمگرائ ،يهمسوئ  ، انسجام ، يهماهنگ

 ،  يگانگ  چند  دچار  دي نما  هيتک  باشد  خداوند  ريغ  از  گرفته  بر  كه  يمالكهائ  به  تعقل  مرحله  در  اگر  اما

كه ممفهومي   خرافات به متعاقبا و  گردد يم.. و ، ينواز تک  ، ي خواه  خود  ، يگرائ فرد ،يشياند دگر ، تفرقه

 .  ازدي يم دست است در برابر حق 
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  مان يا  يول  و  ،جمعبصورت صيقه    را  طاغوت  اءياول  يالکرس  ت يآ  در  قرآن  كه  است   جهت   نيهم  به

  است   شده  بکاربرده  مفرد  نور  و  جمع  زين  ظلمات  نيهمچن.    است   نموده  انيب  واحدبصورت    را  آورندگان

 .است  گانه چند و متفرق باطل و کپارچهي و  واحد قت يحق كه يمعن نيبد

  النور يال ماتظل من خرجهمي امنوا نيالذ يول ا 

 .   الظلمات يال النور من خرجونهمي الطاغوت ائهمياول كفروا نيوالذ

  شود   يم  كنترل  و  ت يهدا   انسان  روح  توسط  شد  انيب  كه  يريگ  ميتصم  و  شناخت   نديفرامراحل    همه

 .  كند يم عمل بدن روح و( نفس روح)عقل روح  يواد دو در كل روح عنوان تحت  يكل بطور روح چنانکه

و    دستها  دور  به  يحت   فعال،  و  است   داريب  نفس   روح  اما  فعاليت ندارد  انسان   دني خواب  در  نبد  روح

  روح   اما.    است   فعال  هنوز  نفس  روح  زين  يقلب  مرگ  و   يمغز  مرگ  در.    كند  يم   سفرمکانهاي هرگز نرفته  

 .  است  ناتوان بدن

  نوبه   به  نيز  رفتار    است   رفتار  مقدمه  گيري  تصميم  كه  همانطور  استکه  توجه   به  الزم  نيز  مطلب   اين

  مي   افراد  ضمير  در  ري تاث  و  /ذكر/    تکرار  طريق  از  عمدتا  كه  گذارند  مي  تاثير  گيري  تصميم  عوامل  بر  خود

   و   محسوسات  نقش  در   مجددا  خود  مصنوعات  و  باقيات  و  آثار  حلقه  توسط  و  طريق  از  رفتار  واقع  در  باشد

  تصحيح   يا  رفتار  در  را خويش  نقش حواس  مجددا  شد   فته گ  كه   ترتيبي  به  و  است  گذار  تاثير  انسان  حواس  بر

 .  كنند مي ايفا رفتار در نظر تجديد و

 شخص   ت ين  و  اراده  و در تربيت  يابد  مي  واقعيت   ارتباط  همين  در   شود  مي   رفتار  موجب   كه  تلقيني

 سوابق   با  رفتار  آثار  كه  باشد  مي  اي  رابطه  بروزبه معني    نيز  يمعان  تداعي.    است   موثر  اريبس  كار  انجام  يبرا

 . دارند شخص درون  در رفتار آن دروني

 : كه به تعابير مختلف آورده مي شود  از است  عبارت يريگ  ميتصم منشا يبند جمع در
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