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 قابلیت و مهارت های مدیران با رویکرد اسالمی

 زاده قاسم دنیا

غشة اخشایی داًـگبُ پیبم ًَس هشوض تْشاى داًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ هذیشیت  

 

 

 چکیده

 –ّذف اكلی دس ایي پظٍّؾ ثشسػی لبثلیت ٍ هْبست ّبی هذیشاى ثب سٍیىشد اػالهی اػت. تحمیك حبضش خضء تحمیمبت ػلوی 

همبالت دس ساػتبی افضایؾ ػلن ٍ آگبّی اّل داًؾ ًگبؿتِ هی ؿَد. ػَال هغشح دس ایي تحمیك ثِ ؿشح صیش  تشٍیدی اػت. ایي

آیب لبثلیت ٍ هْبست ّبی هذیشاى ثب سٍیىشد اػالهی هی تَاًذ صهیٌِ ػبص هَفمیت ثیـتش ٍ دػتیبثی ثِ اّذاف ػبصهبًی  اػت8

اخؼِ ثِ ایٌتشًت، هلبحجِ ٍ ... ثَدُ اػت. ثؼذ اص ثشسػی ٍ گشدآٍسی ثبؿذ؟ گشدآٍسی اعالػبت اص عشیك سٍؽ وتبثخبًِ ای، هش

اعالػبت ثِ ایي ًتیدِ سػیذین اػالم وبهل تشیي دیي هی ثبؿذ ثٌبثشایي ػٌدؾ لبثلیت ّب ٍ هْبست ّبی هذیشاى ثش اػبع 

سٍیىشد اػالهی هی تَاًذ سٍیىشد اػالهی هی تَاًذ صهیٌِ ػبص تحمك اّذاف ػبصهبًی ثبؿذ، صیشا تدشثِ ًـبى دادُ اػت وِ 

 خغبی هذیشاى سا وبّؾ دادُ ٍ ثبػث افضایؾ ؿبیؼتِ ػبالسی دس آى ّب ؿَد.

 لبثلیت هذیشاى، هْبست هذیشاى، سٍیىشد اػالهیهای كلیدی:  واشه
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 مقدمه 

 وـَس اداسی ظبمً دس هذیشاى ؿبیؼتِ ًجَد ػولىشد، ولیذی اّذاف وؼت دس ًبوبهی ایدبد هْن ػلل اص یىی ًظشاى كبحت ًظش اص

 سا وبهلی سفتبسی لَاًیي ٍ هالحظبت ٍ اسائِ، اًؼبًْب صًذگی ثشای وبهلی حل ساُ اػالم (.3167اػت )صاّذی ٍ ؿیخ،  ؿذُ ػٌَاى

 لشاس تَخِ هَسد دیذگبُ اػالم دس اختوبػی هؼئَلیت پزیشی هفَْم سٍ ایي اص اػت؛ وشدُ فشاّن صًذگی خٌجِ ّبی ثشای توبم

 ثب استجبط دس ػبصهبًْب اختوبػی هؼئَلیت پزیشی ؿوبس هی سٍد. ثِ اػالهی آهَصُ ّبی دس هفبّین هْوتشیي اص یىی ٍ اػت گشفتِ

 صًذگی ثشای اػبػی الضاهبت آى، هَخت ثِ وِ اػت صًذگی تؼبدل ٍ اختوبػی ًظیش ػذالت اػالهی اسصؽ ّبی ثش اػالم تبویذ

هی  گفتِ وِ ثِ عَسی اػت خبهؼِ دس اًلبف ثشلشاسی التلبدی،  بػیاختو ػذالت اص اػالم اكلی ّذف فشاّن هی ؿَد. اًؼبًْب

 ثبیذ ّوَاسُ آًْب ثشٍت ٍ هبل خبهؼِ، افشاد ثشای صًذگی اهٌیت ٍ ػذالت ٍ ًذاسد ٍخَد خبهؼِ افشاد ثیي تجؼیض اػالم دس ؿَد

 اػت ؿذُ ثیبى وشین لشآى دس ثبسّب هفَْم ایي هی وٌذ؛ ایفب حیبتی خبهؼِ ًمؾ تَػؼِ ی دس اختوبػی ثبؿذ. ػذالت ثشلشاس

 (. 2132)ثْبسی ٍ یَػف، 

دس ادیبى اثشاّیوی، پشػؾ پیشاهَى ایي وِ اص اسصؽ راتی ثشخَسداس اػت، ثش حؼت خذا هحَسی اسائِ هی ؿَد. ثِ ایي هؼٌب وِ، 

صهبًی ٍ ّوىبساى، اسصؽ راتی دس خْبى ّؼتی هتؼلك ثِ خذاًٍذ اػت ٍ اسصؽ ػبیش هخلَلبت ثش ایي هجٌب لبثل تؼشیف ّؼتٌذ )

(. اػالم ثِ ػٌَاى دیٌی خْبى ؿوَل ٍ خبهغ ًگش، هذػی اػت وِ پبػخگَی ًیبصّبی هتغیش اًؼبى دس ّش ػلشی اػت ٍ 3171

ثشای ولیِ ی سٍاثظ ٍ ؿئَى اٍ لَاًیي ٍ همشساتی تؼییي ًوَدُ اػت. اهبم كبدق ػلیِ الؼالم ًیض ثش خبهؼیت اػالم تبویذ وشدُ ٍ 

ًذ هتؼبل ّیچ چیضی سا وِ اهت تب ثِ سٍص لیبهت ثذاى ًیبصهٌذ ثبؿذ، فشٍگزاس ًىشدُ هگش آًىِ آى سا دس وتبة هی فشهبیٌذ8 خذاٍ

خَیؾ ًبصل فشهَدُ ٍ ثشای سػَل خَد ثیبى ًوَدُ ٍ ثشای ّش چیضی حذی لشاس دادُ ٍ ثشای آى حذ ًیض، دلیل ٍ ساٌّوبیی لشاس 

 (. 8331 3173، تدبٍص وٌذ، حذی لشاس دادُ اػت )ػخی هغلك ٍ پْلَاى، دادُ وِ ثذاى داللت وٌذ ٍ ثشای ّش وغ اص آى حذ

دس ایي پظٍّؾ دسكذد پبػخ ثِ ایي ػَال اػبػی ّؼتین وِ لبثلیت ٍ هْبست ّبی هذیشاى ثب سٍیىشد اػالهی تب چِ اًذاصُ هی 

ایؾ دّذ. لزا دس ایي همبلِ ثِ ثیبى تَاًذ دس ػولىشد آى ّب دس ػبصهبى هَثش ٍالغ ؿَد ٍ دسكذ سػیذى ثِ اّذاف ػبصهبًی سا افض

 هفبّین اكلی پشداختِ ٍ خبیگبُ هذیشاى سا دس ػبصهبى هـخق ًوَدُ این.

 

 مدیریت جایگاه

 گشٍّی اػت. تالؽ یه ثِ ًیبص ّذفْب، تحمك ثِ هٌظَس ؿًَذ. هحؼَة هی ػبصهبى آى ٍخَدی فلؼفِ ػبصهبى ّش اّذاف

ّوِ ی  دس هْن ّذف دٍ ػٌَاى ثِ وبسایی ٍ اثشثخـی اػت. ٍخَد آٍسدُ ثِ سا گًَِ ًظبم هذیشیت وِ اػت خوؼی وبس پیچیذگی

 ّبی ػشكِ دس هحیغی تغییشات ٍ هٌبثغ هحذٍدیت ًوبیٌذ. اص عشفی هی اتخبر هذیشاى وِ اػت تذاثیشی ًیبصهٌذ ّب ػبصهبى

 تَػؼِ حبل دس وـَسّبی اص ثؼیبسی دس ًوبیذ. هذیشیت هـخق هی پیؾ اص ثیؾ سا هذیشیت اّویت خبسخی ٍ هختلف داخلی

 تٌْبیی ثِ پَل، ٍ تىٌَلَطی ًوَدى فشاّن اػت وِ دادُ ًـبى التلبدی تَػؼِ ی وبسؿٌبػبى اػت. ثشسػی اّویت ؿبیبًی حبئض

 سا ّب آى ٍ وشد اػتفبدُ دسػتی ثِ هٌبثغ اًؼبًی اص اى تَ هی چگًَِ ًیبهَصین وِ صهبًی تب آٍسد. ًوی سا پذیذ سؿذ ٍ تَػؼِ

 سفتبس ؿَد، هی هتَلذ فشد ثب هذیشیت هؼتمذًذ ای اػت. ػذُ پبگیش ٍ دػت گبُ ٍ ثیَْدُ آى تجؼبت تىٌَلَطی ٍ د،ًوَ هذیشیت

 ٍ ػلن اى تَ هی اكَل ایي ثشپبیِ ی ٍ داسد اكَل هؼتمذًذ، هذیشیت ای ُ ػذ همبثل دس ًیؼت. آهَصؽ لبثل ٍ اػت هذیشاى راتی

 آهَصؽ لبثل ٍ اوتؼبثی لزا داسًذ، هـبثِ هـبثِ، وبسثشدّبی هَلؼیتی دس فٌَى ٍ اكَل ایي وشد. تـشیح ًیض، سا داًؾ هذیشیت

 وِ ًیبص هَسد ّبی هْبست هَفك هذیشاى چَى حشفِ اػت، یت هذیش گفت تَاى هی ولی عَس ّؼتٌذ.ثِ گیشی ٍ آهَصؽ دّی

 (.3167فش ٍ ّوىبساى،  دٌّذ )ًبكحی لشاس هی ُ اػتفبد هَسد هغلَثی ًحَ ثِ خَد وبس دس داسًذ، سا لبثلیت آهَصؽ
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 توانایی های مدیران 

ضؼف ّؼتٌذ.  ٍ لَت ًمبط داسای تَاًبیی لحبػ اص افشاد وِ اػت ثذاى هؼٌی ایي ّؼتٌذ. هتفبٍت یىذیگش ثب تَاًبیی لحبػ اص افشاد

 :ػجبستٌذ اص وِ اػت ؿذُ گشفتِ ًظش دس صیش ؿشح ثِ تَاًبیی ػٌَاى اكلی ثِ ػبهل چْبس گشفتِ، اًدبم ػلوی هغبلؼبت هدوَػِ اص

 رٌّی. ّبی تَاًبیی فیضیىی؛ ّبی تَاًبیی تدشثیبت؛ تحلیالت؛

 :هَخت ثشٍص تحلیالت داسد. هثجت تأثیش فشدی ّبی تَاًبیی افضایؾ دس تحلیالت وِ اػت دادُ ًـبى تحمیمبت تحصیالت 

 گشدد. هی ّبی فشدی تَاًبیی اص گیشی وبس ثِ افضایؾ ٍ رّي ؿىَفبیی

 :خَدی  ثِ خذهت ػبثمِ ٍلی داسد، ی صیبدی ساثغِ خذیذ پؼت دس فشد ثبصدّی ثب گزؿتِ ػولىشد وِ یحبل دس تجربیات

ؿَد.  هحؼَة هی فشد تدشثِ هذیشاى تَاًبیی ػٌدؾ اص هؼیبسّبی یىی حبل ػیي دس ثبؿذ. ثبصدّی ًـبًِ تَاًذ ًوی خَد

ثیـتشی  تبثیش اص وِ ّؼتٌذ تدشثیبتی عاًَا هـبثِ، ّبی ٍ تدشثِ هشثَط ّبی تدشثِ هذیشیتی، ّبی پؼت دس تدشثِ

 ثشخَسداسًذ.

 هحؼَة هی ثخؾ اثش تـخیق هذیشاى دس هْن ػَاهل اص یىی دیگش ّبی تَاًبیی وٌبس دس فیضیىی تَاى فیسیکی: توان 

 هیضاى سؿذ دس سؿذ، َّسهَى تشؿح ثب پؼیٌی ّیپَفیض غذُ هثال اػت وِ دادُ ًـبى صهیٌِ ایي دس ؿذُ اًدبم تحمیمبت ؿَد.

 دس تَاى وِ ّؼتٌذ ػَاهلی ...ٍ ٍساثتی ػَاهل ّب، ػبدت ٍ ّب تغزیِ، گشایؾ ّوچٌیي داسد. تبثیش افشاد خٌؼی ٍ خؼوی

 هی گزاسًذ. تبثیش افشاد فیضیىی

 ثِ  ثبؿذ. هی تبصُ هـىالت ٍ هؼبئل حل دس ّب آهَختِ ثشدى وبس ثِ ٍ یبدگیشی تَاًبیی هؼٌی ثِ رٌّی تَاى ذهنی: توان

 لشاس هی ثشسػی هَسد افشاد رٌّی تَاى تؼشیف دس صیش ػَاهل ػبصگبسی اػت. ٍ اًؼغبف تغییش، لبثلیت رٌّی َاىت دیگش ػجبست

 گیشًذ8

 اػتذالل ٍ دسن ػوَهی لبثلیت َّؿی تَاى 

  گیشی تلوین تَاى 

 8خذیذ هفَْم فىش ثب یه ایدبد ثشای رٌّی ّبی تَاًبیی وبسگیشی ثِ خاللیت 

 (.3167خَیـتي )ًبكحی فش ٍ ّوىبساى،  الیِ تشیي طسف بث هذیش ًضدیىی هیضاى :َّؿیبسی 

 

 مدیران های مهارت

 هذیشیتی اوتؼبثی ّبی هْبست ؿَد. هی هٌدش ؿغل دس هؤثش ثِ ػولىشد وِ اػت سفتبسّبیی اص ای هدوَػِ هذیشیتی ّبی هْبست

 اهب ثب ّؼتٌذ. ّب هْبست هْوتشیي فٌی ٍ ادساوی اًؼبًی، ّبی دػتِ هْبست ػِ وبتض ًظشیِ ثٌبثش داسًذ. یبدگیشی لبثلیت ٍ ثَدُ

 گزاسی ٍ ّذف اختیبس، تفَیض ػبصی، تین ؿٌبػی، خَیـتي تٌَع یبفتٌذ. اّویت ٍ ؿغل حؼت ثِ ّب هْبست ایي صهبى گزؿت

 اًدبم ثشای هذیشاى ضشٍسی ّبی هْبست ًیض اػتشالیب دس آل هذیش ایذُ هَسد دس پظٍّؾ وویتِ ًبم ثب ای اًذ.وویتِ لجیل ایي اص ...

 (3733،  3ًوبیذ )وبتض هی هؼشفی صیش كَست ثِ سا هحَلِ ٍظبیف

 هختلف، تَاًوٌذػبصی، افشاد تحول دیگشاى، افشاد تحول آهَصؽ دیگشاى، گشی، هشثی اًؼبًی8 استجبعبت، ًیشٍی ّبی هْبست (3

 لذسداًی ثبصخَسد، ًفَر،

 ٍ هحیغی اختوبػی دیذ تحلیل، ٍ تدضیِ ٍػیغ، دیذ اػتشاتظیه8 تفىش (2

 ایدبد تؼْذ افشاد، تلحیح ّذف، تذٍیي سّجشی8 ٍ ًگشی یٌذُآ (1

 .تغییش هذیشیت اثْبم، تحول :پزیشی اًؼغبف (2

                                                           
1
 Katz 
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 تدشثِ وؼت یبدگیشی، آهَصؽ هؼتوش، سیضی، ثشًبهِ صهبى، ػاللِ، اًضجبط، هذیشیتی8 خَد (3

 گشٍّی وبس ٍ ػبصی تین (4

 خالق گیشی تلوین ٍ هـىالت حل لضبٍت8 (5

 اًلبف دسػتی، كذالت، :اخالق (6

 

 رویکردها و الگوهای قابلیت 

 ثْتش وٌین، ثٌذی خوغ ٍ اسائِ هٌضجظ ٍ چبسچَة هٌظن یه دس سا هذیشیتی ّبی لبثلیت ثِ هشثَط پیـیي هغبلؼبت ثخَاّین اگش

 .ًوبیین اسائِ ٍ ػبهبًذّی سٍیىشدّب ٍ ّب هذل لبلت هفبّین، دس سا هغبلؼبت هدوَع اػت

 ساالری: شایسته

 ٍظبیف ٍ ّب ًمؾ خلَف دس هختلفی ّبی ًظشیِ ٍ آى ػلت ٍخَدی ٍ فلؼفِ دٍلت، اص وِ گًَبگًَی هجبحث ٍ تؼبسیف سغن ػلی

 ؿبیؼتگی ٍ ّب لبثلیت تَخِ ثِ لضٍم خلَف دس ًؼجتب هـتشوی ّبی دیذگبُ دیشثبص اص ٍ ّوَاسُ اهب اػت، هغشح ؿذُ دٍلت اكلی

 خبهؼِ ؿْشًٍذاى تشیي ؿبیؼتِ تَػظ ثبیذ دٍلت اداسُ َدث افالعَى هؼتمذ اػت. داؿتِ ٍخَد حىوشاًبى ٍ دٍلتی هذیشاى ّبی

 آى لشاسدادى ٍ هؼیبس ؿبیؼتگی ٍ لبثلیت خلَف دس ػلوی هجبحث عشح ثب ًیض اخیش ّبی ػبل (. دس3162گیشد )اثیلی،  كَست

 هْبی ًظب ػغح دس وِ ثٌحَی اػت، ؿذُ هجزٍل دٍلتی ّبی هذیشاى لبثلیت ثِ پیؾ اص ثیؾ تَخِ ػولىشد، ػغح استمبی ثشای

هی  حىوشاًی ٍ ؿبیؼتگبى هذیشیت آى دس وِ داسد ػیبػی ٍ اداسی ًظبم ًَػی ثِ اؿبسُ ػبالسی هفَْم ؿبیؼتِ اداسی ٍ دٍلتی

 وٌٌذ.

 ًیض، وٌفَػیَع هؼبكش چیٌی فیلؼَف فی ػبالس، ّبى ؿبیؼتِ ّبی ًظبم اص حوبیت دس یًَبى دس غشثی اًذیـوٌذاى افىبس وٌبس دس

 ػلوی، اكغالح ؿبیؼتِ ًَیي هفبّین اػبع ثش  ٍ خذیذ ػلش دس ثَد. خبهؼِ ٍ حىَهت ػبالس دس ؿبیؼتِ ًظبم یه ایدبد عشفذاس

 هغشح"ػبالسی، ؿبیؼتِ علَع" وتبة دس 3736ػبل  دس ثشیتبًیبیی، ؿٌبع خبهؼِ یبًگ، هبیىل تَػظ ثبس اٍلیي ثشای ػبالسی

 اػت. آًبى داًؼتِ فشاٍاى وَؿؾ ٍ تالؽ ٍ َّؿی ثْشُ اص تشویجی آیٌذُ، دس سا افشاد هَلؼیت اختوبػی خَد وتبة دس ٍی ؿذ.

 دس وِ ؿَد هی هٌدش اختوبػی اًمالة یه ثِ ًْبیت خذیذ دس اختوبػی ًظبم ایي وِ اػت وشدُ ثیٌی پیؾ وتبة ایي دس یبًگ

 اًذ. فبكلِ گشفتِ م،هشد ػبهِ ًیبصّبی ٍ احؼبػبت اص وِ هی وٌٌذ خلغ لذست اص سا ًخجگبًی حبووبى ٍ هشدم، ّبی تَدُ آى

 ّب، آى ثبٍس ثِ ًیؼت. هختلف خَاهغ ثشای ػبالسی ًظبم ؿبیؼتِ ّتشاص ػبدالى ٍ ثْتش ػیؼتوی ٍ ًظبم ّیچ وِ هؼتمذًذ ثؼیبسی

 ّبی ثِ تجؼیض ًْبیت، دس ٍ اػت وبسآهذتش ٍ تش ػبدالًِ هَخَد اختوبػی ٍ ػیبػی هْبی ًظب اص ػبیش ثؼیبس ػبالس ؿبیؼتِ ًظبم

 هی وٌذ. دٍلت فشاّن ثشای ثیـتشی همجَلیت ٍ هـشٍػیت ٍ دّذ هی بیبىپ اختوبػی

 ثِ ثش ًیض هب اػالهی ٍ ایشاًی فشٌّگ ؿذُ اػت. دس آهیختِ هب دیٌی ّبی آهَصُ ثب ٍ داؿتِ سیـِ اػالم دیي دس ػبالسی ؿبیؼتِ 

تؤدٍا  اى یبهشون اهلل اىّ"فشهبیذ8  هی  36  آیِ ًؼبء ػَسُ دس هتؼبل خذاًٍذ اػت. صیبدی ؿذُ تبویذ ؿبیؼتگبى وبسگوبسی

  )لشآى وشین(.   "اّلْب الی األهبًبت

 ّبی ثشًبهِ ٍ دػتی ثبال اػٌبد ٍ دیٌی ٍ هلی فشٌّگ دس ٍ ثَدُ خضء اّذاف ًیض هب وـَس دس ػبالس ؿبیؼتِ ًظبم اػتمشاس وِ آًدب اص

 ثشًبهِ ٍ هذیشیت )ػبصهبى سیبػت خوَْسی ّجشدیسا هؼبًٍت تَػظ ًیض هغبلؼبتی 3163ػبل  اص اػت، ؿذُ آى تبویذ ثش تَػؼِ

 ٍ هذیشیت اهَس هی گشدد )هؼبًٍت اػوبل دٍلتی همشسات ُ ای پبس لبلت دس آى ٍ ًتبیح اػت گشفتِ كَست ثبسُ ایي دس وـَس( سیضی

 (.3163اًؼبًی،  هٌبثغ

 ػضم یه ػٌَاى ثِ سا آًبى ثش ًْبدى سجا ٍ اص ؿبیؼتگبى ُ گیشی ثْش وِ داسد تؼلك خوؼی اسادُ ٍ فشٌّگ یه ثِ خَاّی ؿبیؼتِ

 هَسد خزة ًیشٍّبی فشآیٌذ دس هحَس یه ػٌَاى ثِ یبثی دّذ. ؿبیؼتِ هی لشاس تبویذ هَسد ًبپزیش ػبصهبًی خذؿِ اسصؽ ٍ هلی

 ؿبیؼتِ ٍ یتلبثل داسای افشاد یبفتي ثشای ّب سٍؽ تشیي اص هَثش ثبیذ ّب ػبصهبى ایٌدب دس اػت. گشفتِ لشاس تَخِ هَسد ػبصهبى ًیبص



 یذتَل هذیشیت ٍ كٌبیغ هٌْذػی هغبلؼبت

 14 -13، كفحبت 3173 پبییض، 1، ؿوبسُ 2دٍسُ 

13 

 

 اص یىی سوي وِ اػت. ایي داٍعلجبى هیبى اص افشاد تشیي لبثلیت ثب ٍ تشیي هٌبػت اًتخبة هؼٌبی گضیٌی ثِ ؿبیؼتِ گیشًذ. ثْشُ

 لبثلیت دلیك تؼییي ٍ تؼشیف ثذٍى اػت، ایشاى ٍ دٍلتی اداسی ًظبم دس ػبالسی ؿبیؼتِ فشآیٌذ ثخؾ تشیي حؼبع ٍ تشیي هْن

 ٍ ؿغل هیبى سػبیت تٌبػت ٍ ؿغلی خبیگبُ دس افشاد گوبسی وبس ثِ گوبسی ؿبیؼتِ ثَد. بًپزیش ًخَاّذاهى ؿبیؼتگی ّب ٍ ّب

 ػبصهبى داخل افشاد هؼتوش تَػؼِ ضشٍست ثِ اؿبسُ داسد، پشٍسی اختلبف ؿبیؼتِ ثِ وِ هشحلِ آخشیي اهب داسد. اؿبسُ ؿبغل

 (.3167داسد )صاّذی ٍ ؿوغ، 

 

 پیشینه ی پصوهش 

استمبی   »آثبًی، ػیذ حجیت اهلل عجبعجبئیبى، ػیذ حؼیي هیشهؼضی ٍ هملَد اهیشی دس پظٍّـی تحت ػٌَاى اثَالمبػن ػش

دسٍى  4صیشگشٍُ ٍ  17اًدبم دادًذ. دس ایي پظٍّؾ  3173دس ػبل « ویفیت ػیبػت گزاسی دس ػلن ٍ فٌبٍسی ثب سٍیىشد اػالهی

وی، ساّجشی ػبصهبى یبفتِ سّجشاى تحمیمبتی ٍ ػلوی، الگَػبصی هبیِ ؿبهل سكذ ػلن ٍ فٌبٍسی دس همیبع خْبًی، حبوویت ػل

گفتوبًی، تجییي ًظبم ًیبصّب دستَلیذ ػلن، ًظبم تبهیي داًـوٌذ ثِ ػٌَاى ساّجشدّبی هذیشیت حىیوبًِ ٍ ویفیت ػیبػت گزاسی 

ش اػبػی، یؼٌی هجبًی پیـشفت دس ػلن ٍ فٌبٍسی ایشاى اػتخشاج گشدیذ. هَفمیت ػیبػت گزاسی ّوَاسُ ثش پبیِ ی دٍ ػٌل

اسصؿی ٍ ثیٌـی اص یه ػَ ٍ اص ػَی دیگش ؿشایظ ٍ همتضیبت ّش خبهؼِ ثٌب ؿذُ اػت. ایي تحمیك ثش اػبع هجبًی هؼشفتی 

اػالم، صهیٌِ ی خبهؼِ ی ایشاى ٍ ثْشُ هٌذی اص تدبسة هـبسوت وٌٌذگبى، ؿؾ ساّجشد ولیذی ثبال سا وـف ٍ تجییي ًوَد تب ثب 

تَػظ ػیبػت گزاساى والى وـَس ثِ عَس ػبم ٍ هذیشاى ٍ ػیبػت گزاساى ثخؾ ّبی ػلن ٍ فٌبٍسی ثِ عَس ثِ وبسگیشی آى ّب 

 خبف، وبسآهذی ٍ تبثیشگزاسی ثیـتش ػیبػت گزاسی ّب ٍ دس ًتیدِ ثْجَد ٍضؼیت هَخَد ًظبم ػلن ٍ فٌبٍسی سا فشاّن آٍسدًذ.

 هغلَة ّبی ؿبیؼتگی تحمیمی ثب ػٌَاى ؿٌبػبیی 3172 پَسػضت دس ػبل اكغش ػلی حؼیٌی، ؿبُ هحوذػلی سحوبًی، حؼیي

 داًـگبُ هذیشیت داًـىذُ هَسدی8 ایشاًی هغبلؼِ ی – اػالهی سٍیىشد ثش توشوض ثب سؿتِ هذیشیت، وبسؿٌبػی همغغ داًـدَیبى

 ًبهْبی ثب تن اكلی پٌح دس لبلت دس آهَختگبى داًؾ هغلَة ّبی ؿبیؼتگی تحمیك، هشاحل عی تْشاى اسائِ دادًذ وِ پغ اص

 آهذ. ًتبیح حبكل اص تحمیك ًـبى دادًذ وِ داًؾ دػت ثِ ؿخلیتی ّبی ٍیظگی ٍ رٌّی ّبی تَاًبیی هْبست، سفتبس، داًؾ،

 ّبی داًؾ ثِ ٍ ثبؿذ داؿتِ سؿتِ ی هذیشیت ثب هتٌبػت سا خبكی رٌّی لبثلیتْبی ٍ ّب تَاًبیی ثبیذ هذیشیت آهَختِ ی

 اًتمبدی، تفىش ػبختبسیبفتِ، رّي خالق، لبثلیت ّبی فىشی هغلَة هی تَاى، تفىش هذیشیت، هؼلظ ثبؿذ. اص دیگش تخللی

ؿبیؼتِ ی  آهَختِ ی داًؾ ّوچٌیي وشد. اؿبسُ ّوضهبى عَس تَاًبیی تفىش فشدی ٍ خوؼی ٍ تَاًبیی فىش ولی ٍ خضئی ثِ

اًگیضُ ی  هذاسی، ّذف الصم، ػیاختوب هبًٌذ َّؽ ّبیی هؤلفِ هذیشیت ثبیذ دٍساى تحلیلی هغلَثی سا گزساًذُ ثبؿذ اص

 آهَصی ٍ ... ثشخَسداس ثبؿذ. ػلن ثِ دیٌی ًگبُ داؿتي یبدگیشی،

 نتیجه گیری و پیشنهادات

دس ایي تحمیك ثِ دًجبل پبػخ ثِ ایي ػَال اػبػی ثَدین وِ آیب لبثلیت ٍ هْبست ّبی هذیشاى ثب سٍیىشد اػالهی هی تَاًذ صهیٌِ 

 ثِ اّذاف ػبصهبًی ثبؿذ؟ ػبص هَفمیت ثیـتش ٍ دػتیبثی 

ثؼذ اص ثشسػی ٍ ثیبى ادثیبت تحمیك ٍ ّوچٌیي گشدآٍسی اعالػبت اص عشیك هلبحجِ ثِ ایي ًتیدِ سػیذین وِ چَى اػالم وبهل 

تشیي دیي هی ثبؿذ ثٌبثشایي ػٌدؾ لبثلیت ّب ٍ هْبست ّبی هذیشاى ثش اػبع سٍیىشد اػالهی هی تَاًذ صهیٌِ ػبص تحمك 

بؿذ، صیشا تدشثِ ًـبى دادُ اػت وِ سٍیىشد اػالهی هی تَاًذ خغبی هذیشاى سا وبّؾ دادُ ٍ ثبػث افضایؾ اّذاف ػبصهبًی ث

 اخوبل، ثِ ػبالسی ؿبیؼتِ ؿبیؼتِ ػبالسی دس آى ّب ؿَد. ٍلتی دس ػبصهبًی ًظبم ؿبیؼتِ ػبالسی حىن فشهب ثبؿذ. هفَْم

 اػت. ّبیـبى تَاًوٌذی حؼت اػوبل هذیشیت ّبی صهیٌِ دىوش فشاّن ػپغ ٍ ًیشٍّب هذاٍم ٍ خزة خلت گضیٌؾ، ؿٌبػبیی،

 اهشی ؿبیؼتِ افشاد ؿٌبػبیی یبفتِ ًیؼت، ػبختبس چٌذاى هدشیبى هـبغل ّوبًٌذ هذیشاى، هذیشیتی، ٍظبیف ػغَح دس چَى

 اص ؼوَال هذیشاىه اػت. هْبس ًبپزیش ػَاهل اص هتبثش هذیشاى وبسی ٍضؼیت ّب، صهیٌِ اص ثؼیبسی اػت. دس پیچیذُ ٍ هـىل ثؼیبس
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 ثٌبثشایي اػت. ثیـتش ثش ضَاثظ سٍاثظ چیشگی اهىبى ًتیدِ دس هٌذًذ. ثْشُ ثشٍت ٍ ؿغلی، لذست ّبی ثشخَسداسی ٍ ّب فشكت

 هٌجغ ایي وبسایی ٍ اثشثخـی تَاًذ هی ای دٍسُ ثلَست هٌبػت ّبی هذل اػبع ثش ّبی هذیشاى ؿبیؼتگی ٍ ّب لبثلیت ػٌدؾ

 فٌبٍسی ٍ اًؼبًی اػت هٌبثغ ّب ػبصهبى فؼبلیت ّذایتگش وِ چیضی آى سٍ پیؾ دس ّضاسُ ًوبیذ. تش سٍؿي سا ػبصهبًی هْن

 ًیض اعالػبت ی پشداصؽ وبّؾ ّضیٌِ ثِ تَاًذ هی اًؼبًی خغبّبی ثشوبّؾ ػالٍُ فٌبٍسی اعالػبت اص اػتفبدُ اػت. اعالػبت

  (.3167ثیٌدبهذ )ًبكحی فش ٍ ّوىبساى، 

 منابع

 ػبالسی، اًتـبسات خْبد داًـگبّی ؿبیؼتِ وٌفشاًغ (، وتبة3162اثیلی، خذایبس ) .3

دٍلتی، هغبلؼبت هذیشیت  هیبًی هذیشاى ساّجشدی ّبی لبثلیت (، الگَی3167صاّذی، ؿوغ الؼبدات ٍ ؿیخ، اثشاّین ) .2

 73-317ساّجشدی، ؿوبسُ ی یىن، 

شد هجتٌی ثش ًگشؽ اػالهی ثب سٍیىشد هؼبكش (، هغبلؼِ ی تغجیمی سٍیى3171صهبًی، صّشا ٍ آصهَدُ، هشین ٍ لبػذی، حدت ) .1

 دس هَاخِْ ثب هحیظ صیؼت، پظٍّؾ ّبی هؼوبسی اػالهی، فللٌبهِ ی ػلوی پظٍّـی، ػبل اٍل، ؿوبسُ چْبسم

(، ثشسػی هجبًی تفؼیش لشآى وشین اص دیذگبُ اهبم هحوذ ثبلش، هدلِ ی 3173ػخی هغلك، هظگبى ٍ پْلَاى، هٌلَس ) .2

 317-341ػبل چْل ٍ پٌدن، ؿوبسُ ی یىن،  پظٍّؾ ّبی لشآى ٍ حذیث،

(، استمبی ویفیت 3173ػشآثبداًی، اثَالمبػن ٍ عجبعجبئیبى، ػیذ حجیت اهلل ٍ هیش هؼضی، ػیذ حؼیي ٍ اهیشی، هملَد ) .3

ػیبػت گزاسی دس ػلن ٍ فٌبٍسی ثب سٍیىشد اػالهی ایشاًی8 یه هغبلؼِ ی ویفی، پظٍّؾ ّبی ًَیي دس تلوین گیشی، دٍسُ 

 ؿوبسُ ی یىن ی یىن،

 لشآى وشین .4

(، الگَی اسصیبثی لبثلیت ّب ٍ ؿبیؼتگی ّبی 3167ًبكحی فش، ٍحیذ ٍ ػؼبدت، هحوذسضب ٍ هؼلَم صادُ صٍاسُ، اثَالفضل ) .5

 هذیشاى ٍصاست ثبصسگبًی، ثشسػی ّبی ثبصسگبًی، ؿوبسُ ی چْل ٍ یىن

 ٍ هذیشیت اهَس هؼبًٍت اًتـبسات ًظبم اداسی، دس تحَل ثشًبهِ 5 هلَثبت (،3163اًؼبًی ) هٌبثغ ٍ هذیشیت اهَس هؼبًٍت .6
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