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  چكيده
ايـن مقولـه بـراي مـديريت،     .  است»گيري تصميم« ركن و كانون اصلي وظايف مديريت       ،محور

هـر چـه قلمـرو و دامنـه اتخـاذ           .شـود   ها امري بسيار مهم و حياتي محـسوب مـي           ها و نظام      سازمان

تـري    از اهميـت و حـساسيت بـيش       آن تـصميم    تـر باشـد،       انداز آن وسيع     و چشم  گستردهتصميم  

نظـر بـه اهميـت و     . هايي هستند   هاي راهبردي داراي چنين ويژگي       تصميم .برخوردار خواهد بود  

حساسيت اين تصميمات در قلمرو نظام اجتماعي و وجود خأل تحقيقاتي در اين زمينه، جـا دارد                 

گيري راهبـردي بـه مطالعـه و           از الگوهاي موفق تصميم     و الگوبرداري   الگوسازي ،براي شناخت 

 منظور ايـن مقالـه كـه برگرفتـه از           به همين . ها اقدام شود    ن  آهاي    پژوهش علمي پيرامون ويژگي   

ها و نتـايج حاصـل از تحقيـق     اي از يافته  خالصهبر آن شده است تا،يك پروژه تحقيقاتي است،    

را ارائه و سپس آن را ) ره(گيري راهبردي امام خميني هاي الگوي تصميم    علمي پيرامون ويژگي  

  .هبردي در مديريت نوين مقايسه نمايدگيري را با برخي از الگوهاي تصميم

  
، SWOT، تصميم گيـري راهبـردي، عوامـل داخلـي و محيطـي، الگـوي                )ره(امام خميني  :هاي كليدي   واژه

  گيري حكيمانه الگوي تصميم
  

  :foroutani_dr@yahoo.com  Email    :    نويسنده مسئول∗
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  مقدمه
ختلـف اقتـصادي، اجتمـاعي،      هـاي م    گيري راهبردي در گستره تاريخ و در زمينه         تصميم

 در سـطح كـالن    ويـژه   بـه سياسي، فرهنگي، نظامي و در شرايط عادي، بحراني و اضطراري،           

  .آيد ساز به شمار مي اي اساسي و سرنوشت هاي اجتماعي، مقوله جوامع و نظام

 خاص نظام  هاي راهبردي، تمايز و ويژگي  تصميم ذاتينظر از اهميت و حساسيت صرف

  را  ايـن نظـام    خـود  به مقتضاي ماهيت متفاوت و منحصر به فرد،          كه ايران   جمهوري اسالمي 

داده است، باعث شده ها قرار  ها و پيچيدگي   تري از نامعلومي    در معرض شتاب و شدت بيش     

 در چنـين    ، از ايـن رو    .تصميمات راهبردي در اين نظام از حساسيت بيشتري برخوردار باشد         

هاي مكتبي، براي مقابلـه       ها و آموزه     مبتني بر ارزش    ضرورت ارائه الگويي بومي و     ،شرايطي

با تهديدات محيطي و تبـديل آن بـه فرصـت و قـوت بـراي نظـام اسـالمي، كـامالً احـساس            

مـديران اسـالمي اسـت كـه بـه دليـل حـضور در                نادر ، از )ره(از طرفي امام خميني   . شود  مي

 عملي در اين زمينـه      اي  رهاند سي   گيري در سطوح خرد و كالن، توانسته        ميدان عمل و تصميم   

گيـري راهبـردي ايـشان        هـاي تـصميم     ترديد شناخت ويژگـي     بي. به يادگار بگذارند  از خود   

براي اين منظـور  . هاي خطير باشد گيري گشاي مديران جامعه اسالمي در تصميم تواند راه  مي

، در قلمـرو    )ره(هـاي راهبـردي امـام خمينـي         ، تصميم سالطي يك پژوهش علمي دو و نيم        

 و براسـاس    و مـورد مطالعـه و تحليـل قـرار گرفـت            شناسايي   ۱۳۶۸ تا   ۱۳۵۷هاي    زماني سال 

هاي اين الگو     گيري راهبردي ايشان طراحي و ويژگي       ، الگوي تصميم  اين پژوهش هاي    يافته

  .گيري راهبردي در مديريت، مورد مقايسه قرار گرفت با دو الگوي تصميم

  
  مبانی نظری و ادبيات تحقيق 

 مـستقيم  تنها به برخي از مفاهيمي كه در رابطـه در اين قسمت ،  اختصار رعايتبه منظور 

  :شود پرداخته مي با اين پژوهش قرار دارند

  
  هاي آن  تصميم گيري راهبردي و ويژگي

ط ، نقـش محـيط و شـراي       گيـري راهبـردي    شده در زمينه تصميم   در تمامي تعاريف ارائه     

  :زير تعاريف دراز جمله  .]۱۷[ ]۱۶[ ]۱۴[ محيطي در اتخاذ تصميم بارز است

تواننـد بـه صـورت       ي اسـت كـه نمـي      هاي گيري راهبردي اتخاذ و اجراي تصميم      تصميم«

  .]۱۷[ »گيرندوابسته به محيط و در خأل انجام  رمستقل و غي
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و اقدام مناسـب بـراي اجـرا        گيري راهبردي فرآيندي است كه منجر به گزينش          تصميم«

دي مبتنـي بـر تعيـين هـدف يـا           گيـري راهبـر    فرآيند تـصميم  الگوي كلي و نظري     . گردد مي

 شناسـايي و تـشخيص      ،تحليل محيط داخلي و خارجي سـازمان      ، بررسي و تجزيه و      ها هدف

ارائه راه كارهاي ممكن و ارزيابي و انتخـاب راه كـار   ) ها و روندها ، فرصت تهديدها(مسأله  

   .]۹[ باشد مناسب براي اجرا مي

،  مورد نظر كه سـطح فراسـازماني اسـت         به سطح تجزيه و تحليل    ، با توجه    قيقدر اين تح  

  :شود گيري راهبردي چنين تعريف مي تصميم

فرآيندي اسـت مبتنـي بـر بررسـي و تجزيـه و تحليـل نقـاط قـوت و ضـعف داخلـي و                         «

 محيطي توسط مـديريت ارشـد نظـام كـه منجـر بـه گـزينش روشـي                هایها و تهديد   فرصت

  .»گردد  و عالي نظام ميمناسب براي نيل به اهداف اساسي

  :دارندرهاي زير برخو  راهبردي از ويژگيهای تصميم

هـا متوجـه آينـده و     گيـري طـوالني مـدت دارنـد و جهـت آن            جهـت  ها اين تصميم  ‐١

  .هاي عالي سازمان يا نظام است هدف

 ، در شـرايط عـدم قطعيـت اتخـاذ         هـا  يرات محيطي و ماهيـت پيچيـده آن       به دليل تغي   ‐٢

  .شوند مي

  . بر عهده مديران ارشد سازمان است راهبرديهای ميممسئوليت تص ‐٣

اي  ، گـسترده و شـامل متغيرهـاي كنتـرل نـشده        ، اغلب جديد، پيچيـده    ها اين تصميم  ‐۴

  .]۵[هستند 

  .باشند فاقد ساختار و نامتعارف مي  راهبرديهای تصميم ‐٥

  .رندبراي سازمان از اهميت زيادي برخورداها  اين تصميم ‐٦

ها  ، توانمندي هاي رقابتي   وسيع محيطي، پويايي   بر روندهاي  بايد مبتني    ها اين تصميم  ‐۷

هـاي مـديريت     ارزش كـاركردي و    هـاي   زمينـه  يـك از   هر در   هاي سيستم  و ضعف 

  .]۱۳[ باشند

د، گير ميبردي مورد استفاده قرار گيري راه قسمت عمده اطالعاتي كه براي تصميم ‐۸

  .]۲[ ، كالمي و داراي ضعف مستندسازي هستندكيفي
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  ) تهديد‐ فرصت‐ ضعف‐قوت (١ SWOT الگوی •
 و ارزيابي راهبردها  تجزيه و تحليل و ارزيابي در انتخابتکنيک به عنوان يك الگواين 

در اين تحليل عوامـل درونـي سـازمان بـه عنـوان نقـاط قـوت و                  . كاربرد دارد ) ها  استراتژي(

ون بـه    سـت   در يك  ها و تهديد  ها  ضعف در يك رديف و عوامل بيروني آن به عنوان فرصت          

ي مهمي است كه مديران      يكي از ابزارها   SWOT الگوی. صورت ماتريس آورده مي شوند    

  .، اطالعات را ارزيابي مي كنندبدان وسيله

وضعيت زيـر حاصـل   ، چهار فرصت و تهديد  ‐ ضعف ‐تعامل چهار عامل قوت   براساس  

  :شود می

 قـوت   مـدير در ايـن وضـعيت، بـا اسـتفاده از نقـاط             : ) فرصـت  ‐قوت (SOوضعيت   ‐١

  .رصت هاي محيطي بهره برداري نمايدداخلي مي كوشد ، از ف

ــن وضــعيت، : ) فرصــت‐ضــعف (WOوضــعيت  ‐٢ ــدير در اي ــره م ــا به ــرداري از  ب ب

كوشـد، نقـاط ضـعف داخلـي را بهبـود            هاي موجـود در محـيط خـارج مـي          فرصت

  .ببخشد

، بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت          مـدير در ايـن وضـعيت      : ) تهديـد  ‐قـوت  (STوضعيت   ‐٣

دهد و يا آن ها را از        اثرات ناشي از تهديدهاي موجود در محيط را كاهش           ،داخلي

  . بردببين 

مـدير در ايـن وضـعيت، حالـت تـدافعي بـه خـود               : ) تهديـد  ‐ضعف (WTوضعيت   ‐٤

های خارجي  نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديد      گيرد و هدف وی کم كردن        مي

  .]٨[ است

  .باشد  ميوضعيتبهترين SO  وضعيت ،هاي ياد شده وضعيتبديهي است از بين 

  
  شناخت راهبردي 

، مـستلزم داشـتن اطالعـات و شـناخت          هـاي راهبـردي    هبرد مناسـب در تـصميم     اتخاذ را 

شناخت راهبردي شـناختي اسـت   . اخلي و خارجي سازمان يا نظام است راهبردي از محيط د   

) ها فرصت، تهديدها و ها ، ضعفها قوت(كه با معرفي علل و عوامل اصلي داخلي و محيطي 

ها در طول زمان، اطالعات الزم در مورد ساختارها و رفتارهاي نظـام              و چگونگي تعامل آن   

                                                      
1 Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threates  
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  .]۳[و محيط مؤثّر بر آن را ارئه نمايد 

  

  گيري حكيمانه تصميمنظريه  •
 .اين نظريه اخيراً توسط تني چند از صاحبنظران بومي در رشته مديريت ارائه شده اسـت               

متشكل از دو بعد اصلي كيفيت شـناخت موضـوع و كيفيـت       الگوي تصميم گيري حكيمانه     

گرايي  و واقع )گرايي آرمان(گرايي   ، يعني حقيقت   و مباني است كه دو پايه ي تصميم        اصول

گيـري حكيمانـه فرآينـدي اسـت در چـارچوب جهـان بينـي                تـصميم . را تشكيل مـي دهنـد     

ي تدبير امور فـردي      برا ،گيرنده اساس تصميم  آن   از آن كه بر   توحيدي و مفروضات منبعث     

كننده سمت و سوي آرماني  ، به عنوان معين و مباني اعتقادي   ، با استفاده از اصول    و اجتماعي 

 يعني شـناخت عوامـل   ،گرفتن شرايط حاكم بر موضوع تصميم  گرايي و با در نظر       و حقيقت 

 ايـن فرآينـد هـر     در.كنـد  گيـري مـي   ، تصميمگرايي عنوان پايه واقعيت، به   داخلي و محيطي  

تـر و شـناخت از شـرايط و       و التـزام بـه آن عميـق        پايبنـدي اندازه درك از اصول و مبـاني و         

  .]۴[تر خواهد بود   حكيمانهها تصميم، تر باشد مقتضيات موضوع به واقعيت امر نزديك

، خردگرايانه و ليف گرايانه، مصلحت گرايانه گيري تك  اين الگو شامل چهار نوع تصميم     

، از هـم متمـايز       افـزايش در ابعـاد دوگانـه يـاد شـده            كـاهش يـا    حكيمانه است كه براسـاس    

ها و شـناخت را در       اين مدل نقش ارزش   . شود مشاهده مي )۱(الگوی شماره   شوند كه در     مي

  .دهد گيري فرد نشان مي تصميم

،  و صحت اصول و مباني، ميزان درك       و تدابير اتخاذ شده با توجه به استحكام        ها تصميم

هـا از يـك سـو و صـحت شـناخت             گيرنده و اعتقاد به آن     ت تصميم شفافيت و صحت درياف   

ي وري بيـشتر   ، از كيفيـت و بهـره      از سـويي ديگـر    )  شرايط تحقق تـصميم    از جمله (موضوع  

هاي تكليـف گرايانـه و خردگرايانـه هـر يـك از              تصميم. تر است  برخوردار شده و حكيمانه   

هاي مـصلحت گرايانـه     در تصميمگردند و  مي نقص در يكي از دو پايه اساسي تصميم متأثّر        

   .١هر دو پايه تصميم صحت و شفافيت الزم را ندارند) اضطراري(

                                                      
باقريان، محمد و همكاران، : اطالعات بيش تر در مورد اين الگو، به منبع زير رجوع شودجهت شناخت و كسب  1
  . ديريت، مركز آموزش مديريت دولتيرويكردي جديد به الگوسازي در م: ، تصميم گيري حكيمانه)١٣٨٠(
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  كيفيت شناخت از موضوع

  
  ]۴[ ها كيفيت تصميم): ١( شماره الگوی

  

نظر در اين مدل، عقالنيت ابـزاري و كـاركردي اسـت، نـه               عقالنيت مورد  بديهي است، 

  . رزشي و جوهريعقالنيت ا

  
  هاي تحقيق ها و فرضيه سؤال

  :باشد  فرضيه به قرار زير ميهشت پرسش و سهاين پژوهش شامل 

هـاي آن   ويژگـي چيـست؟و   )ره(ي راهبردي امام خمينـي    گير  الگوي تصميم ): ۱(پرسش  

  كدام است؟

هـاي الگـوي     ، مبتنـي بـر وضـعيت      )ره(هاي راهبردي امام خميني     آيا تصميم ): ۲(پرسش  

SWOTباشد؟ ي م  

  :اند، عبارتند از طرح شده) ۲(چهار فرضيه اول تحقيق كه براساس پرسش 

  .باشد  ميSO، مبتني بر وضعيت )ره(هاي راهبردي امام خميني تصميم. ۲‐۱

  .باشد  ميWO، مبتني بر وضعيت )ره(هاي راهبردي امام خميني تصميم. ۲‐۲

  .باشد  ميSTيت ، مبتني بر وضع)ره(هاي راهبردي امام خميني تصميم. ۲‐۳

  .باشد  ميWT، مبتني بر وضعيت )ره(هاي راهبردي امام خميني تصميم. ۲‐۴

، منطبـق بـر چهـار نـوع تـصميم           )ره(هاي راهبردي امـام خمينـي       آيا تصميم ): ۳(پرسش  
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    هایتصميم

 ايانهف گرتكلي

 

    هایتصميم

 خردگرايانه

 

    هایتصميم

 مصلحت گرايانه

 زيادکم

 کم

 زياد
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  باشد؟ الگوي حكيمانه مي

  :اند، عبارتند از طرح شده) ۳(چهار فرضيه دوم تحقيق كه براساس پرسش 

گرايانـه    گيـري تكليـف     ، مبتنـي بـر تـصميم      )ره(راهبردي امـام خمينـي    هاي    تصميم. ۳‐۱

  .باشد مي

گرايانـه    گيـري مـصلحت     ، مبتني بـر تـصميم     )ره(هاي راهبردي امام خميني     تصميم. ۳‐۲

  .باشد مي

  .باشد گيري خردگرايانه مي ، مبتني بر تصميم)ره(هاي راهبردي امام خميني تصميم. ۳‐۳

  .باشد گيري حكيمانه مي ، مبتني بر تصميم)ره(خمينيهاي راهبردي امام  تصميم. ۳‐۴

  

  شناسي پژوهش روش
  .]۱۲[اين پژوهش يك تحقيق بنيادي از نوع توصيفي است 

 و ههاي تحقيق از روش تحليل محتواي كمي استفاده شد  داده و تحليلجهت گردآوري

  ]۱۰ و ۷. [ تحليل و استنتاج كمي به عمل آمدها  از اين دادهسپس

ی هــا  ويژگــيحقيــق ابتــدا بــا اســتفاده از مطالعــه متــون و مــستندات تــاريخي و تدر ايــن

ای تنظيم و سـپس از طريـق نظرسـنجي از اسـتادان گـروه                ، پرسش نامه   راهبردي های تصميم

در ) ره(هاي راهبردي امام خمينـي      مديريت دولتي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تصميم      

ايـن  . شناسـايي و مـشخص گرديـد      ) ۱۳۶۸ تـا    ۱۳۵۷(هاي مربوط به قلمرو تحقيق        طول سال 

، از بين اسـتادان رشـته مـديريت دولتـی مـستقر در              )به عنوان نمونه آماری   (گروه از استادان    

. ای انتخاب شدند خوشهگيری  به روش نمونه) جامعه آماری(های دولتی شهر تهران  دانشگاه

کـای اسـکوئر يـک متغيـره        وآزمون   spssهای حاصل از نظرسنجي به کمک نرم افزار          داده

را در  ) ره(هـای امـام خمينـی         نتايج به دست آمده، ده مـورد از تـصميم          .ل شد تجزيه و تحلي  

هـای   همه تـصميم   .های راهبردی مورد تاييد قرار داد      قلمرو زمانی پژوهش، به عنوان تصميم     

ت؛  مـورد بررسـي، مطالعـه و تحليـل محتـوا قـرار گرفـ               ،گانه تأييد شده از سوي خبرگان       ده

های ياد شـده بـا       تصميم. بنابراين در اين مورد نمونه آماري تحقيق برابر با جامعه آماري بود           

بررسـي، مطالعـه و     ) ره(ي امام خميني    استفاده از روش تحليل محتواي كمي در متن صحيفه        

نظـر تحقيـق بـا اسـتفاده از مبـاني نظـري و ادبيـات                 شناسايي مقوالت مـورد    .كدگذاري شد 

هـاي تحقيـق صـورت       ها و سـؤال     گيري راهبردي، مباني فرضيه     هاي تصميم   موضوع، ويژگي 

  .گرفت و سپس با لحاظ كردن نظرات استادان محترم راهنما و مشاور نهايي گرديد
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چـه  مـتن و محتـواي موردتحليـل چنان       .دندمقوالت تحقيقي از نوع مقوالت موضوعي بو      

بـراي  . هش از آن استخراج گرديـد هاي پژو كه داده] ۶ [ جلد صحيفه امام بود ۲۲اشاره شد،   

هـاي    به طور كامل مطالعـه و بررسـي شـد تـا بخـش             ) ره( جلد صحيفة امام   ۲۲اين كار، ابتدا    

تفكيك گردد، سـپس   ) ره(گانه امام   هاي راهبردي ده    تصميم( مرتبط با موضوع مورد تحقيق    

عـه و    مطال  مـورد   صفحه بود، به طـور عميـق و دقيـق          ۱۴۲۴متون به دست آمده كه مشتمل بر      

در مـورد محتـواي      . و مقوالت موردنظر تحقيق از آن اسـتخراج گرديـد          قرار گرفت بررسي  

. گيـري آمـاري اسـتفاده نگرديـد     مورد تحليل نيز به صورت سرشماري عمل شد و از نمونـه        

 صفحه مرتبط با موضوع تحقيق ۱۴۲۴تر تحقيق، كل  بدين معني كه براي قوت و اعتبار بيش

. داد، مورد مطالعـه، كدگـذاري و تحليـل قـرار گرفـت             تشكيل مي  كه جامعه سوم آماري را    

  .بدين ترتيب در اين مورد نيز نمونه آماري تحقيق برابر با جامعه آماري بود

 كـه   انتخـاب شـد    بـا ايـن هـدف        ،، به عنوان محتواي مـورد تحليـل       )ره( صحيفه امام  متن

بـا تكيـه بـر اظهـارات و     " ، صـرفا  )ره(گيري راهبردي امام خميني     ها و الگوي تصميم     ويژگي

بدين ترتيب از منبع .  واقعيت امر منطبق باشنداند تا بكالم خود ايشان شناسايي و طراحي شو      

هـای تحقيـق     ها و فرضيه    به سؤال  گويي  پاسخموثق و دست اول، جهت دستيابي به اهداف و          

بعـاد   فقـط تأكيـد بـر ا   ،بديهي است در ايـن پـژوهش از نظـر ميـدان تحليـل             . استفاده گرديد 

  .های راهبردي مورد مطالعه، مدنظر بوده است مديريتي تصميم

  
  ها تجزيه و تحليل داده

هـا و   پس از استخراج و كدگذاري مقوالت موردنظر تحقيق كـه خـود براسـاس فرضـيه     

 مباني نظري موضوع و مشاوره با استادان مـديريتي انتخـاب            اساس تحقيق و نيز بر      هاي  سؤال

 فـيش بـه دسـت آمـد كـه در قالـب هريـك از                 ۴۲۰۳ش، تعـداد    شده بود، در مرحله شـمار     

 )۱(  بنـدي شـد كـه در نگـاره           تلخيص و طبقـه    ،تفكيك) ره(گانه امام خميني    هاي ده   تصميم

  .شود مشاهده مي

، در  )ره(هاي راهبـردي امـام خمينـي        هاي استخراج شده در زمينه هريك از تصميم         فيش

بنـدي    صلي و سپس مقوالت فرعـي طبقـه       هاي جداگانه در قالب هريك از مقوالت ا         قسمت

  . نگاره شد۱۱۴شدند كه در حدود 
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  ها فراواني كل مقوالت استخراج شده به تفكيك هريك از تصميم): ۱ ( نگاره
  درصد  فراواني  نوع تصميم  شماره

۱  

۲  

۳  

۴  

۵  

  

۶  

۷  

۸  

۹  

۱۰  

  ، مبني بر هجرت از عراق به فرانسه)ره(تصميم امام خميني

  ، مبني بر بازگشت از فرانسه به ايران)ره(تصميم امام خميني

  ۱۳۵۷ بهمن ۲۱، مبني بر لغو حكومت نظامي شاه در )ره(تصميم امام خميني

  ، مبني بر تشكيل دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان )ره(تصميم امام خميني

جويان پيرو  ، در برابر تسخير سفارت آمريكا توسط دانش)ره(تصميم امام خميني

  خط امام

  ، در برابر جنگ تحميلي عراق عليه ايران)ره(مام خمينيتصميم ا

  صدر از رياست جمهوري ، در مورد عزل ابوالحسن بني)ره(تصميم امام خميني

   شوراي امنيت۵۹۸، مبني بر پذيرش قطعنامه )ره(تصميم امام خميني

  ، مبني بر صدور فتواي تاريخي در مورد سلمان رشدي )ره(تصميم امام خميني

  ، مبني بر بركناري قائم مقام رهبري)ره( خمينيتصميم امام

۲۶۸  

۴۴۹  

۲۵۳  

۱۵۵  

۵۱۴  

  

۱۸۴۴  

۳۹۸  

۱۲۳  

۹۱  

۱۰۸  

۳۸/۶  

۶۸/۱۰  

۰۲/۶  

۶۹/۳  

۲۳/۱۲  

  

۸۷/۴۳  

۴۷/۹  

۹۲/۲  

۱۶/۲  

۵۷/۲  

  ۱۰۰  ۴۲۰۳  جمع كل  

  

، در  )ره(هاي راهبـردي امـام خمينـي        هاي استخراج شده در زمينه هريك از تصميم         فيش

بنـدي    ب هريك از مقوالت اصلي و سپس مقوالت فرعـي طبقـه           هاي جداگانه در قال     قسمت

  . نگاره شد۱۱۴شدند كه در حدود 

 هاي كمي به دست آمده، هريك از مقوالت براساس مبناي جهت تسهيل در تحليل داده

  .بندي شدند دسته) ۲(ها در سه دسته متمايز به قرار نگاره   استخراج آن

  .راست آن قيد شده استكد متعلق به هريك از مقوالت، در سمت 
  

  مقوالت موردنظر تحقيق): ۲ ( نگاره
  مقوالت اصلي  كد  مقوالت كالن  رديف

۱  
، حكيمانـه و مبـاني    SWOTمقـوالت مـشترك بـين الگـوي    

  نظري تحقيق

۱  

۲  

۳  

۴  

۵  

  اهداف

  راهبردها

  عوامل داخلي

  عوامل محيطي

  ها بيني پيش

  هگيري حكيمان هاي الگوي تصميم مقوالت مختص ويژگي  ۲

۶  

۷  

۸  

۹  

۱۰  

  اصول و مباني

  تكليف

  مصلحت

  عقالنيت

  شناخت از موضوع

  ساير مقوالت  ۱۱  )ره(گيري راهبردي امام خميني مقوالت مختص تصميم  ۳



  ١٣٨٦ بهار ،٧٦ شماره ،٢٠، سال دانش مديريت فصلنامه

  

  

٧٨

نظـر تحقيـق     يك از اين مقوالت براسـاس تعـاريف عمليـاتي مـورد            بديهي است كه هر   

گيـري    ه الگـوي تـصميم    دو دسته اول و دوم در قالب مقايس       . اند  انتخاب و استخراج گرديده   

و حکيمانه می باشد و دسـته    SWOTگيري راهبردي     با دو الگوي تصميم   ) ره(راهبردي امام 

اسـت كـه بـه منظـور        ) ره(گيـری راهبـردی امـام        هـای خـاص تـصميم      سوم بيـانگر ويژگـی    

ايـن دسـته از مقـوالت در مـورد هـر            . بندي شده است     به سؤال اول تحقيق طبقه     گويي  پاسخ

  .تواند متفاوت باشد ، مي)ره(های امام خمينی يک از تصميم

ها و تعيين فراواني و درصـد هريـك ازمقـوالت اصـلی               بندی داده   بعد از تلخيص و طبقه    

، هاي كمي   تحليل و استنتاج از داده    ،  )ره(های راهبردي حضرت امام    وفرعی درقالب تصميم  

  .به عمل آمد

  

  و روايي تحقيق) پايايي(اعتبار 

گيـري تـصادفي    هايي از متن موردتحليل با روش نمونه        تحقيق نمونه براي سنجش پايايي    

  .ساده از ميان جامعه آماري تحقيق انتخاب و مجدداً كدگذاري شد

  ]۱. [ صفحه بود۳۰۰د كه برابر با گرديتعداد نمونه الزم با استفاده از فرمول زير محاسبه 
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% ۷۸/۹۸ ابـــر بـــا بر=C R      ضريب پايائي که ازفرمول زير محاسبه گرديد

گويـاي قابليـت اعتمـاد زيـاد نتـايج ايـن            مقدار باالي ضريب پايـايي     ].۱۱ [شد%) ۹۹تقريباً  (

 .تحقيق است
ا مطالعـه مبـانی     هـا بـ    ها و شاخص   براي سنجش روايي تحقيق نيز، عالوه بر اين كه مقوله         

 و  هـا  هـای اصـلي تحقيـق و مبـاني فرضـيه          گيـری راهبـردی، متغير      های تصميم   یگی ويژ نظر

های پژوهش انتخاب شدند، نظرات و رهنمودهاي استادان و صاحبنظران مديريت نيـز              سؤال

لحاظ شد و قبل از اقدام به كدگذاري، جرح و تعديل نهايي به عمل آمـد؛ عـالوه بـر ايـن،                      

خـصوص   تر در   جهت اعالم نظر استادان محترم راهنما، مشاور و ناظر و كسب اطمينان بيش            

ها، نمونـه يـا        هريك از مقوالت استخراج شده، به تناسب فراواني آن         روايي تحقيق، در ذيل   

  .ذکر شد) ره(هايي از كالم حضرت امام نمونه

۲ M   

N1+ N2
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  های تحقيق يافته

هـای راهبـردي     هاي كمي هـر يـك از تـصميم          بندي نتايج حاصل از تحليل داده       از جمع 

 بـه  گويي پاسخمبناي آمد كه  به دست) ۳(، نتايج كلي به شرح نگاره )ره(گانه امام خميني   ده

سـعي  اد شـده    الزم به ذكر است كه در تمام مراحل ي         . تحقيق واقع شد   هاي  ها و سؤال    فرضيه

هاي كمي حاصل   نظرات شخصي، صرفاً به اتكاي تحليل داده     دادن بدون دخالت  شده است 

  .دگرد، نتايج حاصل از پژوهش علمي ارائه )ره(از استخراج مقوالت از متن كالم امام

  

  هاي كمي در قالب سؤال اول تحقيق نتايج كلي حاصل از تحليل داده): ۳ ( رهنگا
  درصد  فراواني  نوع ويژگي  شماره
۱  

۲  

۳  

۴  

۵  

۶  

۷  

   به اصول و مباني اعتقادي و ارزشيپايبندي

  شناخت راهبردي

  بيني قدرت تجزيه و تحليل و پيش

ــا شـــرايط و مقتـــضيات داخلـــي و    اتخـــاذ راهبردهـــاي متناســـب بـ

  )کرد مقتضیروي(محيطي

  )رويکرد فعال(اتخاذ راهبرد های فعال 

  تصميم گيري شهودي رويكرد تبديل تهديد به فرصت

۱۰  

۱۰  

۹  

۱۰  

۱۰  

۱۰  

۲  

۱۰۰  

۱۰۰  

۹۰  

۱۰۰  

۱۰۰  

۱۰۰  

۲۰  

  

  ها و  هاي كمي در قالب فرضيه نتايج كلي حاصل از تحليل داده): ۴(نگاره

  .و سوم تحقيق سؤاالت دوم
  رد ييد ياتأ  درصد  فراواني  فرضيه  شماره

۱  

  

۲  

  

۳  

  

۴  

  

۵  

 so ، مبتنـي بـر وضـعيت      )ره(تصميم های ر اهبردي امام خميني     

  .باشد مي

  wo، مبتني بر وضـعيت )ره(تصميم های  راهبردي امام خميني

  .باشد مي

 ST ، مبتنـي بـر وضـعيت   )ره(تصميم های راهبردي امام خميني    

  .باشد مي

  WTيت، مبتني بر وضـع )ره(تصميم های راهبردي امام خميني

  .باشد مي

گيـري   ، مبتني بر تـصميم  )ره(راهبردي امام خميني  تصميم های   

  .  باشد  گرايانه مي تكليف

۵  

  

‐  

  

۱۰  

  

۱  

  

۷  

۵۰  

  

‐  

  

۱۰۰  

  

۱۰  

  

۷۰  

  تأييد

  

  رد 

  

  تأييد

  

  رد 

  

  تأييد 
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  ها و هاي كمي در قالب فرضيه نتايج كلي حاصل از تحليل داده): ۴(نگارهادامه 

  .قو سوم تحقي سؤاالت دوم
  تأييد يا رد  درصد  فراواني  فرضيه  شماره

۶  

  

۷  

  

۸  

گيري   ، مبتني بر تصميم   )ره(های راهبردي امام خميني    تصميم

  باشد گرايانه مي مصلحت

ــای ــصميم هـ ــي تـ ــام خمينـ ــردي امـ ــر )ره( راهبـ ــي بـ ، مبتنـ

  .باشد گرايانه مي گيري خرد تصميم

ــي   ــام خمينـ ــردي امـ ــای راهبـ ــصميم هـ ــر )ره(تـ ــي بـ ، مبتنـ

  .  باشد يمانه ميگيري حك تصميم

۵  

  

۱  

  

۱۰  

۵۰  

  

۱۰  

  

۱۰۰  

  تأييد

  

  رد 

  

  تأييد

  

گيري راهبـردي     چه در اين پژوهش در پي آن بوديم، طراحي و تبيين الگوي تصميم              آن

 و حكيمانـه بـود كـه در         SWOTگيـري     و مقايسه آن با دو الگـوي تـصميم        ) ره(امام خميني 

  .قالب سه پرسش و هشت فرضيه مطرح گرديد

شود، نتايج حاصـل از ايـن پـردازش و           هاي ياد شده مشاهده مي       در نگاره  گونه كه   همان

هـا و   ، در قالـب پرسـش  )فراواني مقـوالت اسـتخراج شـده      (هاي كمي     تحليل و استنتاج داده   

  :باشد  مي قابل ارائههاي تحقيق به شرح زير فرضيه

ــؤال اول ــق،س ــصميم : تحقي ــام خمينــي  الگــوي ت ــردي ام ــري راهب ــست؟ و ) ره(گي چي

  هاي آن كدام است؟ گيويژ

هاي    يافته   به اين پرسش تحقيق، با استفاده از نتايج حاصل از تحليل           گويي  پاسخبه منظور   

گيـري راهبـردي      شود، الگوي جامع تصميم     مشاهده مي ) ۴ و   ۳(ي    پژوهش كه در دو نگاره    

  .اين الگو حاوی سه مولفه اساسی و سه رويکرد می باشد. طراحي گرديد) ره(امام خميني

  :ي اساسي اين الگو عبارتند از سه مؤلفه

  اصول و مباني ارزشي و اعتقادي به عنوان پايه، اساس و زيربناي تصميم  ‐۱

و ) نقاط قوت و ضعف(شناخت راهبردي كه خود، شامل شناخت از عوامل داخلي     ‐۲

  .است) ها و تهديدها فرصت(عوامل محيطي 

 قدرت تحليل و درك عميق بيني، كه عبارت است از قدرت تجزيه و تحليل و پيش ‐۳

  .بيني وقايع آينده است از رخدادهاي فعلي و آتي و نيز پيش

  

  :عبارتند از) ره(و سه رويكرد مهم تصميم های راهبردي امام خميني
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  رويكرد فعال ‐۱

  رويكرد مقتضي ‐۲

 رويكرد تبديل تهديد به فرصت ‐۳
  

نيـان اصـلي    ، بـه عنـوان اسـاس و ب        )ره( امـام خمينـي    :اصول و مباني ارزشي و اعتقـادي      

هـای   گيـري قـرار دارد و زيربنـاي تـصميم           هاي راهبردي ايشان در رأس هرم تصميم        تصميم

 اصل ارزشي و اعتقادي با فراواني       ۷۴هاي تحقيق،     براساس يافته . بخشد  را شكل مي  ) ره(امام

در قلمـرو زمـانی   ) ره(هاي راهبردي امام خمينـي   مورد به عنوان اصول حاكم بر تصميم   ۶۳۵

ز متن بيانات ايشان استخراج شده است كه در رأس اين اصول، اصل اتكا و اتكـال          تحقيق، ا 

ايـن اصـل در كنـار       .له تكرار شده اسـت       بار در كالم معظم    ۹۱به خدا قرار دارد كه به تعداد        

الحسنيين، عمل به تكليف بدون توجه بـه نتيجـه آن، اصـل قيـام بـراي                   اعتقاد به اصل احدي   

  ترين شرايط در  ترين و بحراني در سخت) ره(جب گرديد، امام مو... خدا، ظلم ستيزي و 

  
  

  

  

  )ره(ی جامع تصميم گيری راهبردی امام خمينیالگو ):۲(الگوی شماره 

تصميم
 راهبردی

 رويكرد تبديل تهديد به فرصت

 مباني و اصول ارزشي

قدرت تجزيه و تحليل و 
 بيني پيش

 شناخت راهبردي
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تغييـر مفهـوم شكـست و       . كمال آرامش و اطمينان خاطر تصميم بگيرند و اقـدام نماينـد           

هـاي مهـم فرازهـاي رهبـري امـام            ، يكـي از ويژگـي     پيروزي در سايه عمل به تكليف الهـي       

  .استباشد كه بارها در كالم ايشان تكرار شده  مي) ره(خميني

 اسـت كـه شـامل       شناخت راهبـردي  ،  )ره(هاي راهبردي امام خمينـي      دومين بعد تصميم  

هاي كمي حاصل از استخراج         داده .آگاهي و شناخت از عوامل داخلي و محيطي نظام است         

بـاره   فراوانـي در    مـورد  ۹۲۴وضوعات مورد بررسي تحقيق در مجموع بيـانگر         مقوالت در م  

 ۱۶۹۳ عوامل محيطـي اسـت كـه روي هـم رفتـه               مورد فراواني درباره   ۷۶۹عوامل داخلي و    

ايـن تعـداد فراوانـي      .  اسـت   فيش به خود اختصاص داده     ۴۲۰۳مورد فيش را از مجموع كل       

پيرامون عوامل داخلي و محيطـي      ) ره(احلبيانگر شناخت و آگاهي گسترده و فراگير امام ر        

. مربوط به موضوع مورد تصميم بود كه در بيانات ايشان به طور وسيعي منعكس شده اسـت                

له داشته  گيري معظم  شك تأثير به سزايي در اتخاذ نوع راهبرد و شيوه تصميم            شناختي كه بي  

  .رد بررسي تأييد شدهاي مو گيري است و اين شناخت بدون استثناء در تمام موارد تصميم

 بينـي   قدرت تجزيه و تحليـل و پـيش       را  ) ره(گيري امام   سومين بعد الگوي جامع تصميم    

تصميم هـای بررسـي شـده، مـورد تأييـد      دهد كه در نود درصد       تي تشكيل مي  رخدادهاي آ 

اين مؤلفه در كنار مؤلفه شناخت راهبردي از عوامل داخلي و محيطي، به عنوان              .قرار گرفت 

كنـد و عنـصر زمـان را وارد مقولـه شـناخت نمـوده و قـدرت تحليـل و                       مل مي مكمل آن ع  

گيـري     نقـش مهمـي در نـوع تـصميم         سازد كـه قطعـاً      بيني رخدادهاي آتي را فراهم مي       پيش

هاي راهبردي مـورد مطالعـه    هايي كه در رابطه با تصميم   بيني  انواع پيش . تواند داشته باشد    مي

بيني بـا      نوع پيش  ۲۸منعكس شده است،    ) ره(رت امام در قلمرو زمانی تحقيق، در كالم حض      

 فراواني است كـه خـود بيـانگر درك عميـق و قـدرت تجزيـه و تحليـل ايـشان اسـت و                         ۷۹

  .اند داشته) ره(هاي امام گيري ع تصميمشك اين پيش بينی ها تأثير و نقش مهمي در نو بي

موجـب  ) ره(گيـري راهبـردي امـام خمينـي        تعامل اين سـه بعـد اساسـي الگـوي تـصميم           

ايـن  . هـاي راهبـردي بـوده اسـت     گيري رويكردهـاي اصـلي ايـشان در اتخـاذ تـصميم           شكل

، در  )ره(ي حضرت امام خمينی     هاي مهم راهبردها    رويكردهاي اساسي که به عنوان ويژگي     

سـه  : ، عبارتنـد از    بـدون اسـتثناء، تأييـد و اثبـات شـد           گانه مورد بررسي،    های ده   تصميم تمام

  .ال، مقتضي و تبديل تهديد به فرصترويكرد مقابله فع
هاي مورد مطالعه تحقيق، در       به عنوان يك ويژگي مهم در تمام تصميم       ) ره(امام خميني 

، به اقتضاي شرايط و مقتضيات متفاوت زماني و   اده از راهبردهاي متنوع و متناسب     كنار استف 
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 به نفع نظام اسالمي محيطي، همواره با حفظ رويكرد فعال و پيشرو كوشيدند، ابتكار عمل را

 كشانده، اوضاع تهديدآميز را بـه فرصـتي         د و طرف مقابل را به موضع انفعال       به دست بگيرن  

، )ره(هاي راهبردي امام  پيامدها و دستاوردهاي مثبت ناشي از تصميم.براي نظام مبدل سازند

 مطلب ينهم فراواني است مبين ۱۰۸كه از كالم خود ايشان استخراج گرديده است و شامل 

  .باشد مي
  
  )ره(گيري راهبردي امام خميني زمون اعتبار الگوي جامع تصميمآ

، )ره( گيري راهبردي امام خميني ميمتص جامعهاي الگوي  جهت آزمون اعتبار ويژگي

نظر سنجي به ) و انقال ب اسالمي) ره(پژوهشگران پژوهشكده امام خميني(از خبرگان امر 

گويان  ، ميزان موافقت پاسخنظيم شد و در آناي ت نامهبراي اين منظور پرسش . عمل آمد

اي ليكرت   رتبه۵گانه الگوي طراحي شده، با مقياس  هاي شش نسبت به هريك از ويژگي

گرايي نظر خبرگان، نسبت به  هدف از اين آزمون، سنجش ميزان هم .سنجيده شد

ين امر، دفاع از  از ابه عبارت ديگر هدف. گانه الگوی طراحی شده بود هاي شش ويژگی

 استفاده شد )w( ضريب هماهنگي كندالتحقيق بودكه براي اين منظور از ١ر صوري اعتبا

مقدار ضريب  . تجزيه و تحليل شدspssداده های اين آزمون با استفاده از نرم افزار . ]۹[

هاي  باره ويژگيدر) خبرگان(نگي بين نظر داوران گويای هماه ،هماهنگي به دست آمده

گيري  هاي الگوي تصميم ، اين الگوشامل ويژگي از نظر خبرگان،به بيان ديگر. داين الگو بو

  .باشد مي) ره(راهبردي امام خميني

  
 و  swot بـا دو الگـوي     )ره( گيري راهبردي امام خميني     مقايسه الگوي جامع تصميم   

  حكيمانه
بـا دو الگـوي يـاد       ) هر(گيري راهبـردي امـام خمينـي        جا كه مقايسه الگوي تصميم      از آن 

، مقالـه دهد، در بخش پاياني اين         تحقيق را تشكيل مي     اين شده، بخشي از عنوان و نيز هدف      

 و حكيمانـه    swot، بـا دو الگـوي       )ره(گيـري راهبـردي امـام       به مقايسه الگوي جامع تـصميم     

  . شود پرداخته مي

  

                                                      
1. face validity 
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  swot مقايسه با الگوي): الف
 يـك الگـوي     swot، در حالي كه الگـوي       الگوي جامع امام خميني سه بعدی است       ‐۱

  .دو بعدي است

هاي پژوهش طراحي و تبيـين شـده          ، توصيفي است و بر اساس يافته      )ره(الگوي امام  ‐۲

  . يك الگوي تجويزي استswot است، در حالي كه الگوي

، شامل شناخت از عوامل داخلي و محيطي اسـت كـه تركيـب              swotدو بعد الگوي     ‐۳

دهـد، در حـالي كـه بعـد شـناخت         ل را بـه دسـت مـي       ها چهار راهبرد اصلي مـد       آن

به .  است swot، به تنهايي حاوي هر دو بعد الگوي         )ره(راهبردي در مدل جامع امام    

خالصـه شـده    ) ره( گانه اين الگو، در يـك بعـد الگـوي امـام             عبارت ديگر ابعاد دو   

  .است

داختـه  گيـري راهبـردي پر      ها و نقش آن در تصميم        به مقوله ارزش   swotدر الگوي    ‐۴

گيـري    گانـه الگـوي جـامع تـصميم         نشده است، در حالي كه يك بعـد از ابعـاد سـه            

  .گيري اختصاص دارد به نقش اصول و مباني ارزشي و اعتقادي در تصميم) ره(امام

بيني   يه و تحليل و پيش    ي قدرت تجز     به طور مستقيم و صريح به مؤلفه       swotالگوي   ‐۵

در حالي كه اين مؤلفـه يكـي        . ه است گيري راهبردي نپرداخت    در تصميم و نقش آن    

 در ،بـه عبـارت ديگـر    . دهـد   را تـشكيل مـي    ) ره(از سه بعد اصلي الگوي جامع امـام       

، در كنار دو عنصر اصـلي شـناخت راهبـردي و         )ره( امام گيري تصميم الگوي جامع 

اصول و مباني ارزشي، عنصر زمان نيـز در قالـب مؤلفـه قـدرت تجزيـه و تحليـل و                     

  .گو شده استبيني وارد ال پيش

حــاوي ســه رهيافــت جديــد يعنــي  گيــري راهبــردي امــام،  الگــوي جــامع تــصميم ‐۶

 به  swotباشد كه در الگوي ، مقتضی وتبديل تهديد به فرصت ميرويكردهای فعال

  .آن ها اشاره نشده است

   در مقوله شناخت از عوامل داخلي و محيطي است swotتشابه دو الگوي جامع و  ‐۷

  
  حكيمانه مقايسه با الگوي ) ب
گيري حكيمانه، يك الگوي دو وجهي و دو بعدي اسـت، در حـالي                الگوي تصميم  ‐۱

  .باشد سه وجهي است و داراي سه بعد مي) ره(كه الگوي جامع امام خميني

گيرنـده در     بينـي تـصميم     در الگوي حكيمانه به عامل قدرت تجزيه و تحليل و پيش           ‐۲
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اين عامل، به ) ره(دل جامع اماماتخاذ تصميم پرداخته نشده است، در حالي كه در م  

  .باشد گيري ايشان، مطرح مي عنوان يكي از عوامل و ابعاد اصلي تصميم

حاوي سه ويژگي مهم، رويكـرد تبـديل تهديـد بـه فرصـت،              ) ره(الگوي جامع امام   ‐۳

  .ها پرداخته نشده است راهبرد فعال و مقتضي است كه در الگوي حكيمانه بدان

  . صيفي بودن مدل، با الگوي حكيمانه مشابهت دارددر تو) ره(الگوي جامع امام ‐۴

گيـري راهبـردي پرداختـه     در هر دو الگو به نقش اصول و مباني ارزشي در تـصميم           ‐۵

  .شده است

بـا  . در هر دو الگو به نقش شناخت از عوامل داخلي و محيطي پرداخته شـده اسـت                 ‐۶

ضـوع و در    اين تفاوت كه در الگوي حكيمانه، اين مؤلفـه بـا عنـوان شـناخت از مو                

  .، با عنوان شناخت راهبردي مطرح گرديده است)ره(الگوي جامع امام

  
  آوري تحقيقدانش افزايي و نو

  :باشد نقشي كه اين پژوهش در دانش افزايي و توليد علم دارد، به شرح زير مي

  ؛حقيق از نقطه شروع تا نقطه پايانارائه مدل جامع براي فرآيند ت ‐۱

هـاي كمـي      و استنتاج از داده   يج تحقيق براساس تحليل     ها و نتا    بسط و گسترش يافته    ‐۲

  ؛پژوهش

  ؛)ره(گيري راهبردي امام خميني ميماستخراج، طراحي و تبيين الگوي فرآيندي تص ‐۳

  ؛)ره(گيري راهبردي امام خميني ميمطراحي و تبيين الگوي جامع تص ‐۴

بـا  ) ره(گيري راهبردي امـام خمينـي       هاي تصميم   اي تطبيقي بين ويژگي     ارائه مقايسه  ‐۵

  ؛) و حكيمانهSWOT( گيري راهبردي در مديريت نوين دو الگوي تصميم

افزايـي ايـن تحقيـق، طراحـي          تـرين مـورد در زمينـه دانـش           آخرين و مهم   ،سرانجام ‐۶

 هاي کلی پژوهش و گيري راهبردي است كه براساس يافته      الگوي سه بعدي تصميم   

، در قالـب يـك      )ره(یگيری راهبـردی امـام خمينـ       يمبا اقتباس از الگوی جامع تصم     

 .چارچوب مفهومي طراحي و تبيين شده است
  

به عبارت ديگـر يـك مـدل سـه          . گيري است   ، شامل سه بعد اساسي در تصميم      اين الگو 

وجهي است كه محصول تعامل اين سه وجه در مقادير متفاوت، هشت وضـعيت يـا شـرايط             

ت وضـعيت متفـاوت،     بديهي است اين هش    .شود  مشاهده مي ) ۵(مختلف است كه در نگاره      
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دهـد كـه در يـك پيوسـتار از            هشت نوع رويکرد متفاوت به تصميم گيری را به دسـت مـي            

  .باشد رويكرد كامالً فعال تا رويكرد كامالً انفعالي متغير مي

  

  راهبردي  هشت وضعيت متفاوت براساس ابعاد سه گانه تصميم): ۵ ( نگاره
  شماره  رديف

  ابعاد
۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  

  كم  كم  كم  كم  زياد  زياد  زياد  زياد   به اصول و مبانيپايبندين ميزا  ۱

  كم  كم  زياد  زياد  كم  كم  زياد  زياد  ميزان شناخت راهبردي  ۲

ميزان قدرت تجزيه و تحليل و        ۳

  بيني پيش

  كم  زياد  كم  زياد  كم  زياد  كم  زياد

  

 و مبـاني     به اصول  پايبندييم يعني ميزان    صمگيرنده از نظر سه بعد اصلي ت       هرگاه تصميم 

ارزشي و اعتقادي، ميزان شـناخت راهبـردي از عوامـل داخلـي و محيطـي و ميـزان قـدرت                     

قرار داشته باشد، يعني ميزان هـر سـه بعـد           ) ۱(بيني در وضعيت شماره     تجزيه و تحليل و پيش    

زياد باشد، از رويكرد كامالً فعال و تهاجمي اسـتفاده خواهـد كـرد و تـالش خواهـد نمـود                     

ولـي   .ه دست بگيرد و در جهت تبديل تهديد به فرصت براي نظـام بكوشـد              ابتكار عمل را ب   

در آن سوي پيوستار، زماني كه وضعيت كامال معكـوس و ميـزان هـر سـه بعـد تـصميم، در               

اين دو وضعيت در واقع به      .  انفعالي خواهد بود   ، رويكرد اتخاذ شده كامالً    باشدسطح پاييني   

  . دهند اين الگو را نشان ميترتيب بهترين و بدترين وضعيت ممكن در 

  

                ۱        ۲          ۳        ۴             ۵        ۶              ۷             ۸    

  
رويكرد كامالً انفعالي  رويكرد كامالً فعال
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اصول و مباني

شناخت راهبردي

قدرت تجزيه و تحليل و پيش
بيني

  
  گيري راهبردي الگوي سه بعدي تصميم نمودار ستونی ):۳(الگوي شماره 

  

از بين هشت وضعيت ياد شده، در  شود، مشاهده مي ) ۳(الگوي شماره   گونه كه در     همان

بينـي رابطـه مثبـت و         چهار مورد، دو بعد شناخت راهبردي و قدرت تجزيه و تحليل و پـيش             

گيرنده عالوه بر شناخت وضـع موجـود       مستقيم با يكديگر دارند كه در دو مورد آن تصميم         

بيني رويدادهاي آتي را نيـز بـه مقـدار     شاز حيث عوامل داخلي و محيطي سيستم، قدرت پي     

زيادي دارد كه اين دو حالت از نظر ميزان شناخت وضع موجود و آينـده بهتـرين وضـعيت                   

گيرنده، از نقطه نظر شناخت وضـع موجـود و           شود؛ ولي در دو مورد ديگر، تصميم       تلقي مي 

د و قـادر بـه      رادر بدترين حالت قـرار د     هاي آتي،   بيني رخداد   قدرت تجزيه و تحليل و پيش     

از ايـن ديـدگاه، يعنـي بـر اسـاس ميـزان             . بيني وضعيت فعلي و آينده نيـست        شناخت و پيش  

  :نشان داد) ۴(توان به صورت الگوي شماره   الگوي سه بعدي را مي،اطمينان محيطي
  

  

  

  رويكرد فعال
  رويكرد انطباقي

  رويكرد انفعالي  رويكرد عقاليي

  

  
  گيري راهبردي الگوي چهار تايی تصميم: )۴ (الگوی شماره

شناخت راهبردي
زياد

زياد
 كم

زياد
كم كم

 قدرت تجزيه و تحليل و پيش بيني

ي
زش
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   رويكرد فعال‐۱
بهترين وضعيت ممكن در الگوي سه بعدي توسعه يافته كه در داخل الگوي چهارتـايي               

گيرنـده، هـم از       نيز قرار دارد، عبارت است از وضعيت فعال؛ يعني حالتي كه در آن تـصميم              

قدرت شناخت راهبردي و هـم       به اصول و مباني ارزشي، هم از حيث          پايبنديحيث تعهد و    

در ايـن  . تـرين ميـزان خـود قـرار دارد       بينـي، در بـيش      از نظر قدرت تجزيه و تحليـل و پـيش         

گيرنده با حفظ اصول قادر خواهد بود، به دليل شناخت وضـعيت موجـود و                  تصميم ،شرايط

بـرد   راهراهبرد فعال در نقطه مقابـل . آينده، به نفع نظام، رويكردي فعال و پيشرو داشته باشد    

 وضعيت، از موضعي فعال و كنـشي بـا مـسأله برخـورد              گيرنده، در اين    تصميم. انفعالي است 

، با استفاده از     در جهت تغيير شرايط به نفع نظام       گيرد و   نمايد، ابتكار عمل را به دست مي        مي

هـا    هاي محيطي استفاده نموده، با تهديدها مقابله می نمايـد و آن             هاي داخلي از فرصت     قوت

كوشد، طـرف مقابـل    گيرنده مي در اين حالت تصميم  .سازد ا به فرصتي براي نظام مبدل می      ر

تـايي، ايـن حالـت،        در الگوي توسعه يافته هـشت     . را در وضعيتي انفعالي و تدافعي قرار دهد       

  .شود مشاهده مي) ٥(ي  شود كه در نگاره اولين وضعيت را شامل مي

  
   رويكرد عقاليي‐۲

گيرنده از نظر شناخت راهبـردي        ايطي اتخاذ مي شود كه تصميم     رويكرد عقاليي در شر   

 بـه  پايبنـدي ترين وضعيت، ولـي از نظـر ميـزان     بيني در بيش و قدرت تجزيه و تحليل و پيش   

گيرنده با شناخت كافي  در اين شرايط تصميم. ترين وضعيت قرار دارد اصول و مباني در كم

 پـي حـداكثر نمـودن سـودمندي مـادي و       بيني وضعيت آينده، در     از وضعيت موجود و پيش    

در اتخاذ اين نوع تصميم،     . هاست  اقتصادي و نيل به هدف بدون توجه به اخالقيات و ارزش          

چيزي كه موردنظر است، رسيدن به اهداف به هر طريق ممكن است، حتـي اگـر الزمـه آن                   

عقالنيـت  بديهي است كه عقالنيت موردنظر در اين مدل،         . ها و اخالقيات باشد     نقض ارزش 

  . ابزاري و كاركردي است، نه عقالنيت ارزشي و جوهري

  .شود در الگوي توسعه يافته، اين حالت، پنجمين وضعيت الگو را شامل مي

  

   رويكرد انطباقي‐۳
در شرايطي كه فرد از عوامل داخلي و محيطي شناخت كمي دارد و از قدرت تجزيـه و                  

 به پايبنديتي برخوردار است؛ ولي از حيث بيني اندكي نسبت به رخدادهاي آ تحليل و پيش
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كند با حفظ اصول، نظـام را بـه         اصول و مباني اعتقادي در سطح بااليي قرار دارد، تالش مي          

. نوعي با شرايط و مقتضيات موجود وفق دهد و از موضع انطبـاقي بـا مـسأله برخـورد نمايـد            

 دسـتكاري در محـيط بـه        چرا كه با وجود عدم شناخت از وضعيت موجود و آينده، قادر به            

دهد، براي حفظ وضع موجـود و بقـاي نظـام، بـا               از اين رو ترجيح مي    . نفع نظام نخواهد بود   

اين حالت در . د و از موضع انطباقي تصميم بگيردشرايط موجود در محيط پيرامون كنار بياي  

  . دهد تايي، چهارمين وضعيت را تشكيل مي الگوي توسعه يافته هشت

  
  عالي رويكرد انف‐۴

ي الگوي سـه بعـدي اتخـاذ          راهبرد انفعالي در بدترين وضعيت ممكن از حيث سه مؤلفه         

 به اصول و مباني ارزشي، ميـزان  پايبنديگيرنده از نظر ميزان   در اين حالت، تصميم   . شود  مي

بيني وقـايع    شناخت راهبردي از عوامل داخلي و محيطي و نيز قدرت تجزيه و تحليل و پيش              

موضـع انفعـالي و واكنـشي بـه خـود           از ايـن رو،     . ممكـن برخـوردار اسـت     آتي، از حـداقل     

گيرد و در برخورد با رخدادها، و شرايط و مقتضيات داخلي و محيطي، منفعالنه تـصميم     مي

گيرنده در مواجهه با تغيير و تحوالت محيطي فاقد سـاز و             در اين وضعيت، تصميم   . گيرد  مي

.  و الگوي خاصـي بـراي برخـورد بـا وقـايع نـدارد              باشد كارهاي الزم براي مواجهه فعال مي     

ثبات است و هماهنگي و سازگاري بين راهبردها وجـود            ها، كامالً مقطعي و بي      العمل  عكس

بيني درست ، قدرت تجزيه و تحليل         گيرنده به دليل عدم شناخت و عدم پيش        تصميم .ندارد

 مباني، كـامالً انفعـالی و       ضعيف رويدادهاي آينده و عدم پايداري و تعهد نسبت به اصول و           

كنـد و از ثبـات قـدم و اسـتحكام و قاطعيـت در تـصميم و اتخـاذ راهبـرد                        واکنشی عمل مي  

هاي وي ضعيف و منفعالنه است و هماهنگي و ثباتي در  العمل  برخوردار نيست، بلكه عكس   

 ريزي شده از سـوي وی اتخـاذ         شود و اساساً راهبردي خاص، قاطع و برنامه         آن مشاهده نمي  

دهد، امواج حـوادث، نظـام را بـه هـر سـو       گيرنده اجازه مي   در اين حالت تصميم   . گردد  نمي

ي مـسكّني موقـت و    العملي كه ممكن است از خود بروز دهد، به منزله  بكشاند و تنها عكس   

ناپايدار عمل خواهد نمود كه تأثير مقطعي داشته و كمكي به ثبات و مواجهـه فعـال سيـستم                

گوي توسعه يافتـه، ايـن حالـت هـشتمين و آخـرين وضـعيت را تـشكيل                  در ال . نخواهد كرد 

  .دهد مي

، منطبق بر   )ره(گيري راهبردي امام خميني     در مقايسه با الگوي توسعه يافته، شيوه تصميم       

  .باشد  الگو، يعني رويكرد فعال ميوضعيت اول اين
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  گيري نتيجه
و ) ره( امـام خمينـي  گيـري راهبـردي   اين پژوهش در پي طراحي و تبيين الگوي تـصميم        

 و حكيمانه بـود كـه در قالـب سـه پرسـش و               SWOTگيري    مقايسه آن با دو الگوي تصميم     

هاي تحقيق، به روشي كـه   ها و فرضيه   به سؤال  گويي  پاسخبراي  . هشت فرضيه مطرح گرديد   

هاي تحقيـق   شناسي ذكر شد، اقدام به اجراي تحقيق گرديد و يافته    در بخش مربوط به روش    

  .ارائه شد) ۴ و ۳(دو نگاره در قالب 

فراواني مقـوالت   (هاي كمي     بندي، تحليل و استنتاج داده      نتايج حاصل از پردازش، طبقه    

  :باشد هاي تحقيق به شرح زير مي ها و فرضيه ، در قالب پرسش)استخراج شده

  

هـاي آن     چيست؟ و ويژگي  ) ره(گيري راهبردي امام خميني     الگوي تصميم :  سؤال اول  ‐۱
  ؟كدام است

هاي تحقيق، الگوي      به اين سؤال پژوهش، با استفاده از تحليل يافته         گويي  پاسخبه منظور   

  . هاي آن بيان گرديد ، طراحي و ويژگي)ره(گيري راهبردي امام خميني جامع تصميم

  

، مبتني بر وضعيت هـاي الگـوي        )ره(آيا تصميم های راهبردي امام خميني     :  سؤال دوم  ‐۲
SWOTباشد؟  مي  

 گـويي   پاسـخ هاي تحقيق، زير مجموعه اين پرسش بـود كـه بـراي               د از فرضيه  چهار مور 

  :ها مورد بررسي قرار گيرند بدان بايد نتايج حاصل از اين فرضيه

  .باشد  ميSO، مبتني بروضعيت )ره( تصميم های راهبردي امام خميني:۲‐۱  فرضيه

 درصــد از هــاي كمــي تحقيــق بيــانگر آن اســت كــه ايــن فرضــيه در پنجــاه تحليــل داده

از آن جا كه در ايـن پـژوهش بـه دليـل برابـر بـودن             . گرديدهای مورد مطالعه، تأييد      تصميم

ها استفاده نـشد و طبـق نظـر     نمونه آماري با جامعه آماري از آمار استنباطي براي تحليل داده          

 در نظـر  )  درصـد بـه بـاال      ۵۰(ها نقطه ميـاني       ن محترم آماري، معيار تأييد براي فرضيه      امشاور

توان نتيجه گرفـت كـه در مقايـسه بـا      شود و مي گرفته شد، بدين ترتيب اين فرضيه تأييد مي       

  .باشد  ميSO، مبتني بر وضعيت )ره(هاي راهبردي امام  ، تصميمSWOTالگوي 

  .باشد ی م WO، مبتني بر وضعيت)ره(های راهبردي امام خميني  تصميم:۲‐۲فرضيه 

  .، تأييد نگرديد)ره(گانه امام گيري ده فرضيه در هيچ يك از موارد تصميم اين

  .باشد  ميST، مبتني بر وضعيت )ره(های راهبردي امام خميني  تصميم:۲‐۳فرضيه 

مـورد تأييـد   ) ره(هـاي امـام   گانه تصميم هاي تحقيق، اين فرضيه را در تمام موارد ده  يافته



  )ره(راهبردي امام خمينيگيري   طراحي و مقايسه الگوي تصميم
  

 

٩١

 و بـر ايـن اسـاس        شـود   از اين رو فرضيه سوم تحقيق به طور صد در صد تأييد مـي             . قرار داد 

هـای راهبـردي     ، تصميم SWOTگيري   توان نتيجه گرفت كه در مقايسه با الگوي تصميم          مي

  .باشد  ميST، مبتني بروضعيت )ره(امام

  . باشد  ميWT، مبتني بر وضعيت )ره( تصميم های راهبردي امام خميني:۲‐۴فرضيه 

صـد از مـواد     نهـا در ده در    دهد كه اين فرضـيه، ت       ها نشان مي    نتايج حاصل از تحليل يافته    

  .گردد ؛ از اين رو، فرضيه چهارم تحقيق تأييد نميمورد بررسي تأييد شده

 ياد شده در رابطه با سؤال دوم و در مقايسه بـا الگـوي    هاي يافتهبدين ترتيب با عنايت به      

SWOT ،ق، مبتنــي بــر دويــدر قلمــرو زمــانی تحق) ره(هــای راهبــردي امــام خمينــي تــصميم 

يعني دو فرضيه از بين چهار فرضيه مطـرح در ايـن بـاره، تأييـد     . باشد  ميST وSO  وضعيت

، در  )ره(هـای امـام خمينـی        لب بر تصميم  گرديد؛ ولی با توجه به فراوانی آن ها وضعيت غا         

  .باشد  میSTچوب اين الگو، وضعيت چار

  

، منطبـق بـر تـصميم هـای        )هر(آيا تـصميم هـای راهبـردي امـام خمينـي          :  سؤال سوم  ‐۳
  باشد؟  الگوي حكيمانه ميهارگانهچ

گانه تحقيق، براساس اين سـؤال طراحـي شـده           هاي هشت   ي ديگر از فرضيه     چهار فرضيه 

  .شوند ها بررسي مي  به آن ها، نتايج حاصل از تأييد يا رد اين فرضيهگويي پاسخبود كه براي 

گرايانـه    ليفگيري تك   مبتني بر تصميم  ) ره(های راهبردي امام خميني     تصميم :۳‐۱ فرضيه

اين فرضيه پنجمين فرضيه تحقيق است كه در هفتاد درصد از تـصميم هـای مـورد                 . باشد  مي

تـوان نتيجـه      ، مـي   فرضيه پنجم تأييد و بر اين اسـاس        از اين رو  . تأييد گرديد ) ره(مطالعه امام 

در قلمــرو زمــانی تحقيــق، مبتنــي بــر ) ره(هــای راهبــردي امــام خمينــي گرفــت كــه تــصميم

  .گرايانه است  تكليفگيري تصميم

ــيه  ــصميم:۳‐۲فرض ــي     ت ــام خمين ــردي ام ــای راهب ــصميم  )ره(ه ــر ت ــي ب ــري  ، مبتن گي

بيــانگر تأييــد ايــن فرضــيه در پنجــاه درصــد از  نتــايج حاصــل،. باشــد گرايانــه مــي مــصلحت

از ايـن رو شـشمين فرضـيه تحقيـق نيـز تأييـد              .هاي مورد بررسي در اين تحقيق است        تصميم

  . شود مي

گيـري خردگرايانـه      ، مبتني بر تـصميم    )ره(های راهبردي امام خميني     تصميم :۳‐۳  فرضيه

های مـورد بررسـي      هاي تحقيق در ده درصد از تصميم        اين فرضيه با عنايت به يافته     . باشد  مي

  .شود بنابراين فرضيه هفتم تحقيق تأييد نمي. تأييد شد) ره(امام
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موردنظر كـه هـم مبنـاي فرضـيه         الزم به يادآوري است كه در اين تحقيق نوع عقالنيت           

هـای   گيري حكيمانه، به عنوان يكي از تصميم       هفتم است و هم در چارچوب الگوي تصميم       

باشد، عقالنيت ابزاري است نـه عقالنيـت ارزشـي و رد فرضـيه                موردنظر اين الگو مطرح مي    

س براسـا ) ره(گيـري راهبـردي امـام       گيري خردگرايانه، درواقع رد تـصميم        مربوط به تصميم  

هدف سـودمندي   "گيري عقاليي از نوع عقالنيت ابزاري و كاركردي است كه صرفا            تصميم

كنـد و عـاري از ارزش و اخالقيـات اسـت، نـه عقالنيـت جـوهري و                     اقتصادي را دنبال مـي    

در واقع در چارچوب اين فرضيه عقل معاش است كه . هاست ارزشي كه بر محوريت ارزش

و نيز از آن جا كه مبناي تجزيه و          گردد  مل عقل معاد نمي   شود و اين عدم تأييد شا       تأييد نمي 

، بـود ) ره(حقيق در كالم حـضرت امـام        هاي مورد نظر ت     واژه كميها، شمارگان    تحليل داده 

اي غيـر از   ، نتيجـه  كيفياين احتمال وجود دارد كه با تحقيقي ديگر با شيوه تحليل محتـواي              

  .اين حاصل شود

گيـري حكيمانـه    ، مبتنـي بـر تـصميم    )ره( امـام خمينـي    های راهبردي  صميم ت :۳‐۴فرضيه  

  . است

هاي كمي تحقيـق بيـانگر تأييـد ايـن فرضـيه در               نتايج حاصل از تحليل و استنتاج از داده       

به عبـارت ديگـر ايـن فرضـيه بـه           . باشد  مي) ره(های راهبردي امام خميني    تمام موارد تصميم  

هـای   وان نتيجه گرفت كه تصميمت بر اين اساس مي  تأييد شده اسـت و   صد در صدصورت  

 طبـق ايـن الگـو دو بعـد          .گيري حكيمانـه اسـت      مبتني بر تصميم  ) ره(راهبردي امام خميني  

گرايـي   پايه آرمان ( به اصول و مباني ارزشي       پايبنديو  ) گرايي  پايه واقع (شناخت از موضوع    

سـتنتاج نمـود    توان چنين ا   از اين رو می   در نقطه اوج خود قرار دارند؛ و        ) گرايي و حقيقت 

گرای واقـع بـين      ک آرمان يهای راهبردی خويش،     در اتخاذ تصميم  ) ره(که حضرت امام    

  .اند بوده

توان نتيجه گرفت كه در رابطـه بـا سـؤال      ياد شده، ميهاي يافتهبدين ترتيب با عنايت به     

گيـري حكيمانـه، تـصميم هـای راهبـردي امـام              سوم تحقيق و در مقايسه بـا الگـوي تـصميم          

. باشد  مي حكيمانه و گرايانه مصلحت گرايانه، تكليف گيري  تصميم نوع سه بر مبتني ،)ره(خميني

  .يعني از چهار فرضيه تحقيق در چارچوب اين الگو، سه فرضيه مورد تأييد قرار گرفتند

ــه ســؤال دوم   از آن جــا كــه دو مــورد از فرضــيه  و ســه مــورد از %) ۵۰(هــاي مربــوط ب

تأييد شدند، مـي تـوان نتيجـه گرفـت كـه پاسـخ دو              %) ۷۵ (هاي مربوط به سؤال سوم      فرضيه

  .باشد سؤال دوم و سوم تحقيق مثبت مي
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  پيشنهادهاي پژوهشي
گـردد، محققـان عالقـه منـد،          ترين پيشنهاد پژوهـشي، توصـيه مـي         به عنوان اولين و مهم     ‐۱

هـاي تحقيـق و بـا     الگوي سه وجهي طراحي شده در اين پژوهش را كه بر اسـاس يافتـه     

طراحي گرديده اسـت، بـسط و       ) ره(گيري راهبردي امام    از الگوي جامع تصميم   اقتباس  

گانـه    گسترش داده و مورد تحقيق و آزمون علمي قرار دهند و تمام رويكردهاي هشت             

مدل را به صورت يك الگوي سه بعدي فضايي نشان داده و آن را به صورت كامـل و                   

ه موضوع اين تحقيق، طراحي و تبيين جا ك از آن. قرار دهند جامع مورد بررسي ومطالعه 

 هـاي آن بـا دو الگـوي      و مقايسه ويژگي  ) ره(گيري راهبردي امام خميني     الگوي تصميم 

swot     الگوي سـه وجهـي طراحـي شـده، در راسـتاي اهـداف                 و حكيمانه بود و آزمون 

تعريف شده اين تحقيق نيست ،تحقيق و آزمون علمي و ميداني اين الگوي جديـد سـه                 

مند  عنوان موضوع يك پژوهش علمي مهم، براي پژوهشگران و محققان عالقهبعدي به 

گردد، تا در صورت تأييد علمي، اين مدل به عنوان يك تئـوري جديـد     آتي توصيه مي  

. گيري راهبردي، وارد ادبيات مديريت گـردد        و يك الگوي جامع سه بعدي در تصميم       

ستفاده از فن دلفي و بـه كـارگيري         در اين زمينه به كارگيري روش تحقيق پيمايشي با ا         

هاي تحقيق، براي آزمون علمي الگـوي   افزارهاي مناسب جهت تجزيه و تحليل داده     نرم

  .گردد گيري راهبردي پيشنهاد مي جديد سه بعدي در تصميم

اين پژوهش هم از حيث روش و هم از حيـث محتـوا و قلمـرو زمـاني تحقيـق، قابليـت                       ‐۲

) ره(هاي راهبردي حضرت امام     شود تصميم    رو توصيه مي   تر را دارد؛ از اين      توسعه بيش 

هاي ديگر تحقيق،     و با استفاده از روش    ) ۱۳۶۸تا  ۱۳۴۱از سال   (تر    در قلمرو زماني وسيع   

  .مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرند

تـر   و تعميق بيش) ره(گيري حضرت امام   هاي تصميم   جهت پرداختن به جزئيات ويژگي     ‐۳

هـاي    استفاده از روش مورد كـاوي، در زمينـه يكايـك تـصميم            شود، با     آن، پيشنهاد مي  

  .راهبردي ايشان كار پژوهشي با ديدي ژرفانگر صورت گيرد

گيـري راهبـردي امـام        هاي تصميم   جا كه بخشي از اين پژوهش به مقايسه ويژگي          از آن  ‐۴

گيري راهبردي در مديريت نوين، پرداخته و به          با برخي از الگوهاي تصميم    ) ره(خميني

حضرت  مديريتي هاي زمينه ساير در شود، مي پيشنهاد است، يافته دست توجهي جالب ايجنت

  .هاي تحقيقاتي ديگري تعريف و اجرا شوند نيز با ديدي تطبيقي، پروژه) ره(امام

مند به عنوان كار تكميلي و اين بار بـا اسـتفاده از روش                شود، محققان عالقه    پيشنهاد مي  ‐۵
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و مقامـات  ) ره(حـضرت امـام   و يـاران و نزديكـان   هـاي سياسـي   مـصاحبه بـا شخـصيت   

كار در برهه زماني خاص هر تصميم و نيز بررسـي اسـناد و مـدارك معتبـر و            اندر  دست

، پـروژه يـا     )ره(هـاي راهبـردي امـام       گيـري   طرف تاريخي، مجدداً در زمينـه تـصميم         بي

  . اي را تعريف و اجرا نمايند نامه پايان

 در تعامل نزديك با يكديگر و جهت رفـع   يدانشگاه و   ويشود مراكز حوز    پيشنهاد مي  ‐۶

هاي موجود در زمينه تحقيقـات پيرامـون مـديريت مبتنـي بـر فرهنـگ اسـالمي                      كاستي

 بر مبنـاي پـارادايم فرهنگـي و متـاتئوري اسـالمي،       پردازيو تئوري) مديريت اسالمي (

حركت خـويش را سـرعت و گـسترش بخـشند و در ايـن امـر از سـيره مـديريتي امـام                        

  .جويندم عيني فرهنگ اصيل اسالمي، ياري نيز، به عنوان تجس) ره(خميني

هاي فكري مهم     شناسي مديران در نظام اسالمي از ابعاد مختلف، از جمله دغدغه            آسيب ‐۷

آيد و    گران به شمار مي     بود كه زمينه تحقيقاتي با ارزش براي پژوهش       ) ره(حضرت امام 

هي و فرهنگ سازي در جامعه اسالمي، از        به دليل نقش حساس مديران نظام در الگو د        

  .ضرورت خاصي برخوردار است

گيـري راهبـردي امـام        هـاي تـصميم     هاي ايـن تحقيـق در زمينـه ويژگـي           با توجه به يافته    ‐۸

هـا بـه شـرح زيـر بررسـي و             شود در مورد يكايك اين ويژگـي        ،پيشنهاد مي )ره(خميني

  .مطالعات پژوهشي عميقي صورت پذيرد

  )ره(های راهبردي امام خميني   تهديد به فرصت در تصميم رويكرد تبديل‐۸‐۱

هـاي راهبـردي از سـوي         گيـري    استفاده از راهبردهاي فعـال و پيـشرو در تـصميم           ‐۸‐۲

  ) ره(امام

هـاي مكتبـي در       هـا و آمـوزه      به اصول و مباني اعتقادي و ارزش      ) ره( امام پايبندي ‐۸‐۳

  گيري تصميم

يرامـون موضــوع تـصميم از ســوي امــام    كـسب اطالعــات و شـناخت راهبــردي پ  ‐۸‐۴

  )ره(خميني

  )ره(بيني رخدادهاي آتي توسط امام  قدرت تجزيه و تحليل و پيش‐۸‐۵

 در با مقتضيات و شرايط متفاوت داخلي و محيطيمتناسب   استفاده از راهبردهاي     ‐۸‐۶

  )ره(امام خمينيهاي راهبردي  تصميم

  )ره(امام خمينيهاي راهبردي  گرايي در تصميم  ويژگي تكليف‐۸‐۷

  )ره(هاي راهبردي امام خميني  ويژگي مصلحت گرايي در تصميم‐۸‐۸
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  منابع 
   .، سمت، تهران آمار و كاربرد آن در مديريت.)۱۳۷۷ (.آذر، عادل و مؤمني، منصور ‐۱

ــسي، محمــود   ‐۲ ــويي اردكــان، محمــدو عاب ــراي توســعه  «. )۱۳۸۰(.اب ــه چــارچوبي ب ارائ

، »هـاي اصـالحات دولـت ايـران         راتژيك در برنامه  گيري است   هاي پشتيبان تصميم    سيستم

  . ۵۵، شدانش مديريت

، »)ره(مندي حاكم بر سيره عملي و نظري امـام خمينـي            قانون« . )۱۳۷۹(. باقريان، محمد  ‐۳

  . عروج تهران،مجموعه مقاالت،

: گيـري حكيمانـه     تـصميم « .)۱۳۸۰ (. عابدي جعفري، حسن و همكاران     ،باقريان، محمد  ‐۴

  .، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي»ازي در مديريترويكردي به الگو س

  .۲، مديرساز، ش»انواع و ساز وكارها: تصميمات« .)۱۳۷۷ (.زاده، محمدرضا حميدي ‐۵

 تنظــيم و نــشر آثــار امــام  ، تهــران، مؤســسه)ره(امــام  صــحيفه.)۱۳۷۹ (.اهللا خمينــي، روح ‐۶

  .)ره(خميني

 و ٣١  ش،دانـش مـديريت  ، »محتوادرآمدي بر تجزيه و تحليل   «. )١٣٧٥ (.كمال ي،  اندر ‐٧

٣٢.  

علـي پارسـائيان و محمـداعرابي،       :  مديريت استراتژيك، ترجمه   .)۱۳۷۹(. ديويد، فردآر  ‐۸

  .هاي فرهنگي تهران، دفتر نشر پژوهش

گيـري اسـتراتژيك      طراحي و تبيين مدل فرآيند تصميم     « .)۱۳۷۸ (.دهقاني پوده، حسين   ‐۹

  .، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، پايان نامه دكتري»در جمهوري اسالمي ايران

كـاربرد تحليـل محتـواي      : اي  هاي رسـانه    تحليل پيام « .)۱۳۸۱ (.رايف، دانيل و همكاران    ‐۱۰

  .مهدخت بروجردي علوي، تهران، سروش: ، ترجمه»كمي در تحقيق
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