
 

 

  73-100: 1394، زمستان 4شماره  ،23، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  فصلنامه علمی ـ
  

  با رویکرد اسالمی گیريتصمیم طراحی الگوي
  * روح اهللا رازینی
 ** مهدي عزیزي

  20/11/94: پذیرش نهایی        28/11/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده

 جوهره عنوان بهگیري مبانی فکري و نظام ارزشی بر تصمیم تأثیرامکان، چیستی و چگونگی 
اندیشه  تأثیراز سوي دیگر بررسی . و حائز اهمیت است زیبرانگ بحثي مدیریت، موضوعی هاتیفعال

در . منظومه مطالعات مدیریت جایگاهی اساسی داردگیري، در و رویکرد اسالمی بر فرآیند تصمیم
گیري سازمانی مورد توجه، و با این مقاله نخست، امکان تأثیر اندیشه اسالمی بر موضوع تصمیم

در ادامه در چارچوب . تحلیل درون دینی و برون دینی، این تأثیر مورد تأکید قرار گرفته است
ي از صاحبنظران حوزه اندیشه و مدیریت اسالمی، انظریه داده بنیاد، ضمن مصاحبه با مجموعه

. گیري اسالمی شناسایی شدساز، متغیرهاي بازدارنده و نتایج تصمیمعوامل مؤثر، متغیرهاي زمینه
بر همین اساس مفهوم بصیرت با تأکید بر سه جنبه بصیرت نسبت به دین، بصیرت نسبت به مسئله 

گیري با رویکرد اسالمی شناسایی وري در تصمیمو بصیرت نسبت به جامعه به عنوان مؤلفه مح
گرایی به عنوان عوامل مؤثر چنین فرایند پژوهش عوامل مشورت، توکل، اخالص و اعتدالهم. شد

منظور ارزیابی اعتبار پژوهش، نتایج با  نهایتاً به. گیري اسالمی نشان داده شده استدر تصمیم
و در صورت عدم تطابق کامل با کسب نظر صاحبنظران بازنگري الزم  ،ادبیات دینی مقایسه شده

 .انجام شده است

گیري اسالمی، مدیریت اسالمی، بصیرت و مدیریت، نظریه داده گیري، تصمیمتصمیم :ها واژه کلید
  .بنیاد

  
  
  
  
  

  razini58@yahoo.com       )ع(استادیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق  *
دانشجوي کارشناسی ارشد پیوسته دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام : نویسنده مسئول **

  mah.azizi@isu.ac.ir                 )ع(صادق
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  مقدمه
هاست و حتی بخشی از ر تصمیمیتأثتحت و  سرشارها  انسازندگی فردي و اجتماعی همه 

 از. هاي دیگران وابسته استزندگی که به نظر از حوزه اختیار ما بیرون است نیز به تصمیم اوضاع
این در حالی است که براي . گیري از تأثیرگذارترین مسائل در زندگی هر فرد استرو تصمیم  این

و حتی بقاي هر سازمان  توان گفت که خیر و سعادتمی .است گونهسازمانها نیز وضع به همین 
). 9: 1380اسمیت،( گیري در آن سازمان استطور کامل درگروي چگونگی فرایندهاي تصمیم به

زیرا حرفه آنان چنین اقتضا  ؛گیري سروکار دارند همه مدیران با فراگرد تصمیم ، عالوه بر این
میزانی تا ) و تفکري باوربا هر (از دیگر سوي تصمیمات هر فردي ). 134: 1390رضائیان، (کند  می
گیري با رویکرد لذا بررسی موضوع تصمیم ؛)1391عزیزي، (ست ا اووابسته و تفکرات  باورها به

بر همین اساس در این پژوهش ضمن بررسی اجمالی . رسدنگرش اسالمی ضروري به نظر می
گیري، چیستی و چگونگی این تأثیر مورد امکان تأثیر رویکرد اسالمی در فرایند تصمیم درباره

. اي و اخالقی قابل مطالعه استاین تأثیر از ابعاد مختلف فقهی، اندیشه. گیردقرار می توجه و تمرکز
با مراجعه  دتواناز سوي دیگر به لحاظ روشی نیز همچون سایر پژوهشهاي مدیریت اسالمی می

 يمند آرا هاي دینی، این تأثیر مورد مطالعه قرار گیرد و یا با بررسی نظاممستقیم به منابع آموزه
در این . گیري تبیین گردداسالمی، چیستی و چگونگی تصمیم نظران آشنا با مبانی و اندیشهصاحب

بر همین اساس تالش شده با استفاده از ظرفیت روش . مقاله رویکرد دوم مورد توجه بوده است
ه مند و با اتکا بصورت نظام هاي پژوهش کیفی است، بهروشکه ازجمله  ،پردازي داده بنیاد نظریه
ساز زمینه(ها ر رویکرد اسالمی ترسیم و زمینهیتأثتحت گیري نظران، چارچوب تصمیمصاحب يآرا

به دو ساحت دنیا و آخرت از  همراهتوجه . دشوو پیامدهاي آن شناسایی  ، عوامل مؤثر)و بازدارنده
ین گیري اسالمی از ویژگیهاي او فرد و جامعه از سوي دیگر در تبیین فرایند تصمیم سو کی

گیري بر اساس اندیشه اسالمی مورد چنین تالش براي شناسایی جوهره تصمیمهم. پژوهش است
  :شرح استاین اصلی این پژوهش به  سؤاالتبر همین اساس . توجه بوده است

 است؟ ریرپذیتأثگیري از اندیشه و نگرش اسالمی آیا فرایند تصمیمـ  1

گیري مدیریتی بر اساس ل تأثیرگذار بر تصمیمدر صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، عوامـ  2
 اندیشه اسالمی کدام است؟
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 گیري مبتنی بر اندیشه اسالمی چیست؟مقوله محوري در تصمیمـ  3

  ر اندیشه اسالمی چه آثار و نتایجی در پی دارد؟یتأثتحت گیري تصمیمـ  4
  

  پیشینه پژوهش
دارد و حتی در پژوهشهاي بسیار مسائل اخالقی و اعتقادي در مدیریت جایگاهی ویژه 

موضوع ). 51: 2007هاورد گاردنر، (شود کاربردي نیز به مسائل اخالقی اعتقادي پرداخته می
گیري از دیدگاه اسالمی و البته با رویکردهاي متفاوت در پژوهشهاي مختلفی مورد توجه تصمیم

  .بوده است
و  توجه به حضور در محضر الهی ،نهیطمأنمشورت، آرامش و  گانهچهارجوادي آملی عوامل 

ي اسالمی مؤثر در ارهایمع  ،گیري است که مورد تصمیمرا امري  جانبه همهبررسی دقیق و 
در پژوهش دیگري به تأثیر عقیده جبري و یا  ).1372جوادي آملی، (کند  گیري معرفی می تصمیم

اعتقاد شیعه در مورد این مسئله به عنوان یکی از عوامل  .است شده  اشارهگیري  اختیاري بر تصمیم
 اي دیگر دربارهدر مطالعه). 1386 علوي،(است  شده یمعرفدیر شیعه مي هایریگ میتصممؤثر بر 
و معیارهاي متعددي چون توکل،  ،گیري تمرکز گیري اسالمی بر معیارهاي اخالقی تصمیمتصمیم

وت، نظم، وجدان، ساده زیستی، شرح صدر، حسن خلق یی، عدالت، کرامت، تواضع، سخاگرا حق
باشد ارائه  آمده دست به روشمندی که از فرایندي الگوی ،البته در این پژوهش. است شده  اشاره... و

در پژوهش دیگري به نقش محوري عدالت در ). 1391رمضانی،  و اکبريعلی(نشده است 
معیارهاي عدالت و ادراك عدالت پرداخته و سعی شده است به  ،گیري اسالمی پرداخته تصمیم

نگري، حق محوري، توکل و قاطعیت از  چنین مشورت، آیندههم ).1391، همکاراندهقانی و (شود 
بهشتی (گیري مطابق نظر گروه دیگري از پژوهشگران بوده است  عوامل اسالمی مؤثر در تصمیم

  ).1392، همکاراننژاد و 
  

  مبانی نظري
  گیريتصمیمتعریف و جایگاه 

: 1386دهخدا، (ی با قصد کردن و اراده کردن دانسته شده است معن همگیري در لغت تصمیم
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، و تعاریف مختلفی از آن  یمعرفگیري جوهره علم مدیریت در اصطالح تخصصی، تصمیم ).732
مترادف کردن اراده باگیري را ترین و کوتاهترین تعریف، تصمیمدر ساده 1سایمون. است شده  ارائه
» فرایند شناسایی و حل مسائل«صورت  گیري را به دفت تصمیم). 134: 1960 سایمون،(داند می

حلی از میان دیگر راه حلها گیري انتخاب راه  چنین تصمیمهم). 425: 1390 دفت،(کند تعریف می
 ).199: 1385الوانی، (نیز معنی شده است 

 مثابه  بهگیري  تفکر و فلسفه، فرایند تصمیم گذشته و شاید در ابتداي تاریخهاي دورهدر 
مدرن این  اما پس از دوره؛ )3: 2007، 2هالنگل(شد فرایندي کامالً قابل شناسایی عنوان می

هاي چنین در علوم مختلفی و با دیدگاههم. ي به چالش کشیده شدا ندهیفزاصورت  به شفرضیپ
ي مختلف نیز بر پیچیدگی ها دگاهیدا این گیري پرداخته شده و لذگوناگونی به مسئله تصمیم

بخش  پنجگیري را در  ي مختلف نسبت به تصمیمنگرشهاگودرزي . گیري افزوده استتصمیم
 بااما  ؛)31: 1388گودرزي، (آوري کرده است فلسفی، اقتصادي، مذهبی، سیاسی، مدیریتی جمع

- گیري توجه، و به عبارتی تصمیم در این پژوهش به همان فهم مرسوم مدیریتی از تصمیم همه  نیا

تعاریف مختلف  1در جدول ). 134: 1960سایمون، (ي اراده کردن فرض شده است معنا همگیري 
 .گیري و ویژگی هر یک از این تعاریف گردآوري شده استتصمیم

   

 
1 - simon 
2 - Hollnagel, Erik  
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  گیريب تصمیمهاي مختلف در باتعاریف و دیدگاه: 1جدول 
  منبع  تعریف  ویژگی تعریف  نظریه پرداز

  سایمون 
سادگی و 
  عمومیت

  )134: 1960سایمون،(  .گیري همان قصد کردن و اراده کردن استتصمیم

  دفت
تأکید بر فرایند 

  بودن
  )425 :1390دفت،(  »فرایند شناسایی و حل مسائل«

  الوانی
توجه به وجود 

  انتخابهاي مختلف
  )199 :1385الوانی،(  از میان دیگر راه حلهاحلی انتخاب راه

مارچ و 
  سایمون

زیر سؤال بردن 
پیشفرض عقالیی 

  بودن

گیري فرایند است که تنها تا میزان محدودي عقالیی تصمیم
بر آن تاثیرگذار ...) احساسی و(است و عوامل غیر عقالیی 

یعنی توجه به (گیري کامالً عقالیی عالوه تصمیمبه. است
  .از توان انسان فراتر است) معیارهاي عقالییتمام 

  )1993مارچ، سایمون، (

  1برانسون
گیري معرفی تصمیم
  غیرعقالیی

گیري فرایندي است که با در نظر گرفتن عوامل تصمیم
  .توان گفت، غیر عقالیی استمؤثر بر آن می

  )1985برانسون، (

  
گیر نیز گیري، گاهی یافتن تصمیمآمیز بودن شناخت فعل تصمیمعالوه بر پیچیدگی و مسئله

کند گیرنده را بیان می بودن یافتن تصمیممثالی، پیچیده انیب بامینتزبرگ . شودمی زا مسئله
گیریهاي جمعی، گاهی گونه گفت که در تصمیم توان این درواقع می. 2)4: 2007مینتزبرگ، (

توان به اهمیت معیارهاي  میشود؛ اما در این موقعیت نیز گیرنده اصلی شناخته نمی تصمیم
شده است و براي   هر روي تصمیم در سازمان گرفته  گیري اسالمی توجه کرد؛ چرا که به تصمیم

 .توان اسالمی و غیر اسالمی بودن را در نظر گرفت سازمان هم می

گیري مساوي  چون سایمون و پیتر دراکر، مدیریت با تصمیم از دیدگاه بسیاري از صاحبنظران 
ي دیگر ها حوزهگیري به این دلیل که پایه و مبناي بسیاري از  تصمیم). 60: 1380باقریان،(است 

گیري  گرفته از تصمیم نشأتگونه  طور مثال سایمون راهبرد را این مدیریت است نیز مؤثر است؛ به
     شود و مقداري به درازا هایی که گرفته می تصمیم... هااي از تصمیممجموعه«: کند معرفی می

چنین هم). 67: 1957سایمون، (» رفتارها است، شاید به آن راهبرد بگویند کننده نییتعکشد و می

 
1 - Brunsson, nils  
2 - Mintzberg 
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دهی  ي مختلف سازمانالگوهااز معیارهاي مهم و اصلی در ) و بویژه میزان تمرکز آن(گیري  تصمیم
گیري و عالوه بر این از تصمیم). 3: 2011 ، النگ،تزیشفر ؛ اوت،237: 1371، نتزبرگیم(است 
هاي در دیگر حوزه کننده نییتعهاي مربوط به آن به عنوان فرایندي بسیار تأثیرگذار و نظریه

با این . 1)205: 2007 استیونسون،(است  شده ادمدیریت مثل تولید، چیدمان، طراحی و راهبرد ی
دانسته  گیري مهمترین کار هر مدیر و در هر سازماننخواهد بود اگر تصمیم زیآم اغراقاوصاف 

  .شود
  گیريفرایند تصمیم 

شناسند با دقت بیشتر می» هاانتخاب از میان گزینه«گیري را هر چند در تعاریف ساده، تصمیم
گیري را در قالب فرایندي  رابینز تصمیم. شود صورت فرایند انجام می گیري بهتوان فهمید تصمیم می

صمیم، تخصیص وزن به معیار، ارائه اي شامل شناسایی مشکل، شناسایی معیار تهشت مرحله
ها، انتخاب یک گزینه، به اجرا درآوردن گزینه و ارزیابی اثربخشی  وتحلیل گزینه ها، تجزیه گزینه

توان تصمیم را از اجراي البته از دیدگاهی دیگر می). 128: 1388 رابینز،(کند تصمیم، معرفی می
و تحلیل موقعیت و جوانب مسئله، گرفتن  جزیه تفکر، ت«اي شامل آن جدا کرد و فرایند سه مرحله

گیري ارائه کرد؛ لذا با اهمیت دادن به مراحل مختلف این فرایند،  براي تصمیم» تصمیم و اجراي آن
گیري را تحت چهار  تصمیم 2طور مثال هلر شده است؛ به  گیري ارائهتقسیمات مختلفی از تصمیم

تصمیمات عادي، تصمیمات اضطراري، تصمیمات راهبردي و : کند بندي می نوع اساسی تقسیم
گیران بندي بر اساس تصمیمچنین الگوي دیگري از تقسیمهم). 7: 1383هلر، (تصمیمات عملیاتی 

کند بندي میسیمگیري فردي و گروهی تقگیري را به دو بخش تصمیمشده است که تصمیم  ارائه
  . )345: 2010 ایسنفر و همکاران،(

بندي  گیري در قالبی کلی تقسیمتالش شده است، پژوهشهاي مربوط به تصمیم 1 در نگاره
  .شود

 
1 - Stevenson, William j. 
2 - Robert  Heller   
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  گیريبندي پژوهشهاي مرتبط با تصمیمتقسیم: 1نگاره  
  

  گیريبررسی امکان تأثیر اندیشه اسالمی بر تصمیم
گیري بر تصمیم) هاگیرنده به این آموزهو اعتقاد تصمیم(هاي اسالمی مسئله امکان تأثیر آموزه
گیري، ارزشی نیست و مسائل  نافیان این نظر مدعی هستند که تصمیم. مورد مناقشه قرار گرفته است

فرایندي علمی است و  صرفاًگیري  ایدئولوژیک نباید در آن دخالت داده شود و درواقع تصمیم
یب دخالت دادن باورها و مبانی اسالمی یا هر دین و مکتب دیگري به بنیان علمی این امر آس

  ).1376سروش، ( رساند یم
ی تحت تأثیر نوع بهو همه متفکران  رندگانیگ میتصمهمه  معتقدند کهاي دیگر در مقابل، عده

 تحلیل ماهیت

 بررسی اجرایی

 تحلیل مبانی

 بررسی نگرشها

 گیريتصمیمچگونگی 

 هابررسی عرصه

 مصیم گیريصت

 عقالیی

 عقالیینیمه 

 عقالییغیر 

 فلسفی

 اقتصادي

 ینید

 مدیریتی

 فرایندي

 یکباره

  عادي

 اضطراري

 اهبردير

 عملیاتی
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ها و مسلمانان مکتبی هرکدام از ها، فمینیستها، مارکسیستمثالً لیبرال ی خود هستند؛نیب جهان
و ) 1992و آینلو،  1391 عزیزي،(کنند بینند و تحلیل میدریچه دید خود، حوادث جهان را می

            بینیکنند؛ لذا جهانگیري میهمان تحلیلهاي خاص خود نیز تصمیم بر اساسالجرم 
هایشان نیز بر مبناي متفاوتی گیرندگان با توجه به مکاتبشان متفاوت است و در اثر آن تصمیمتصمیم

از آنجا که اهداف هر . ها تأثیرگذار استصمیمبینی، اهداف نیز بر تعالوه بر جهان. شودگرفته می
گذراد و در آموزش  و پژوهش در آن حیطه علمی مکتب به عنوان غایت در آن علم اثر می

: 1387خندان، (اثرگذار است، پذیرش غایات اسالمی یا نفی آنها اثري جدي در آن علم دارد 
هاي اسالمی سبب شد در نتیجه آموزه؛ به عنوان مثال تغییر هدف تصمیم از سود بیشتر به ر)131

  .شودهاي سازمانی میدگرگون شدن تصمیم
گیري اسالمی وجود دارد؛ چرا که مدیریت  توان استدالل کرد که تصمیمصورت کلی می به 

گیري بخشی مهم و از وظایف اصلی مدیریت هر سازمان است  اسالمی وجود دارد و تصمیم
البته ادعاي وجود مدیریت اسالمی نیز . گیري اسالمی نیز هستم، بناچار تصمی)317: 1390 دراکر،(

هرچند دالیل متقن و کافی براي نشان دادن وجود مدیریت . دلیل و اثبات است ازمندینخود 
: 1380؛ مطهري، 262: 1391مصباح یزدي، (شده است   اسالمی توسط بعضی حکماي اسالمی ارائه

هنري فایول از . داد قراری بررس مورداین موضوع را  اختصار  بهتوان از دیدگاهی دیگر نیز می) 170
وي معتقد است که . کنددانشمندان متقدم مدیریت دو دلیل بر عدم تأثیر دین بر مدیریت ذکر می

دین فقط به آخرت مربوط است؛ لذا در مدیریت تأثیرگذار نیست  ثانیاً. دین فردي است اوالً
گیرد که نتیجه می منطقاًکند و را براي مسیحیت ذکر می هایژگیوفایول این . 1)39: 1949 فایول،(

گیرد می نشأت جا نیهماست و درواقع اشکال وارد به استدالل فایول از  ارتباط یبدین و مدیریت 
   قرائت امروزي آن است؛ این در حالی است که به نظر هم  آنکه مراد وي از دین، مسیحیت و 

که اوالً دین اسالم، اجتماعی  متفاوت باشد؛ چرا ،کنده فایول ذکر میرسد مکتب اسالم با آنچمی
). 28: 1390 امام خمینی،(هاي اسالم به مسائل اجتماعی مربوط است است و بخش اعظمی از آموزه

کلینی، (ثانیاً طبق نگرش اسالمی دنیا و آخرت از هم جدا نیست؛ بلکه دنیا مزرعه آخرت است 
از آن دو ویژگی را ندارد؛ بلکه کامالً خالف  کدام چیهتب اسالم پس مک ؛)38: 3 ، ج1429

طور خاص بر مدیریت  هاي مختلف زندگی اجتماعی انسان و بهو بر همین اساس در عرصه آنهاست
 

1 - Fayol, Henri 
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  .تأثیرگذار است
توان تأثیر اندیشه اسالمی را بر طور مستقل نیز می عالوه بر واسطه قرار دادن مدیریت اسالمی به

. قراردادگیري از دیدگاه متخصصان این حوزه مورد توجه گیري بر اساس تعریف تصمیمتصمیم
 نظر اظهارگونه  گیري این گیري ـ در مورد تصمیمحوزه تصمیم پردازان هینظر نیبزرگترسایمون ـ از 

» ارزشی«و » واقعی«را عنصرهاي  آنهااست که  دوگانههر تصمیمی شامل عنصرهایی «: کندمی
هاي قضیه«: دهد یمگونه توضیح  او سپس عنصرهاي واقعی را این). 55: 1371سایمون، (» دخوانن یم

اي که بر پایه آن جهان به عمل مشاهده و شیوه درخورجهان  دربارهیی است گزارشهاواقعی 
ي اخالقی را براي عنصر ارهایمعی و ارزشدهچنین معناي او هم. )56: 1371سایمون، (» پردازد یم

گیري فرایندي عقالنی و محض  را که تصمیم شفرضیپچنین این سایمون هم. کند ان میارزشی بی
 رسد یمبه نظر ). 1979سایمون، (کند است به علت پیچیدگی و متغیر بودن محیط مردود اعالم می
استاد  .کند، مؤثر باشد گیري ذکر می مبانی اسالمی در هر دو عنصري که سایمون براي تصمیم

داند و مکتب اسالم می جانبه همهشهید مطهري نیز در معرفی اسالم، آن را به عنوان مکتبی جامع و 
که در واقع ) 63: 1388مطهري، (کند اصول عقاید، اخالقیات و احکام معرفی می را با سه حوزه

است و مؤثر و ی اسالم انسانشناسی و شناس معرفتی، شناس یهستاعتقادات اسالمی برآمده از نظام 
از سوي دیگر اخالقیات، که نظام . بیان سایمون است در یواقعهاي مرتبط با ادراك از قضیه
گیري طور مشابه مرتبط با عنصر ارزشی در تبیین سایمون از تصمیم گیرد بهارزشی اسالم را در برمی

      ر مدیریت متعارف نیز گیري ددینی و برآمده از تبیین تصمیمبرون انیب با گرید  عبارت  بهاست؛ 
   طور خاص را در  و رویکرد اسالمی به طور عام توان تأثیرگذاري نگاه دینی و ارزشی بهمی

  .گیري نتیجه گرفتتصمیم
 صرفاًگیري را  گیري زیر سؤال ببرند و تصمیم البته شاید بعضی تعریف سایمون را از تصمیم

. کندطرف براي گرفتن تصمیم استفاده میي علمی بیفرایندي علمی بدانند که از نظریات و روشها
که  ی را،طرفیبگیري نوعی از حالت  در واقع شاید اشکال شود که اضافه صفت اسالمی به تصمیم

  .کندمی دار خدشههر فرایند علمی است،  ازین مورد
بر مسائل علمی است که  ینیب جهانها و ی و عدم دخالت نظریهطرفیب فرض برچنین نظري مبتنی 

هر چند ). 16: 1389چالمرز، (نسبت به علم مبتنی است ) گرایانهو ابطال(بر تصورات استقراگرایانه 
توان گفت با توجه می اختصار  بهبررسی و نقد این موضع از مجال و موضوع این مقاله خارج است 
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را مطرود اعالم  انهیاستقراگراگاه توان دیدمی 2، پاپر و کوهن1به نظریات فیلسوفانی چون هنسون
  حالبه جدایی جدي بین علم و متافیزیک معتقد بودند  انیاثباتگراباید اشاره کرد  اختصار  به. کرد

. به محو تدریجی مرز قاطع میان علم و متافیزیک انجامید مرور  به 3اثباتگرانقدهاي مابعد  نکهای
ي براي فرایند کشف علمی باشد بلکه بدون چنین مؤثرمنبع  تواند یمبراساس این نقدها متافیزیک 

  ).28: 1387باقري، (الهامی اکتشاف علمی شدنی نیست 
کمترین آشنایی «که است  شده  رفتهیپذی کل طور  به کرده اشارهکه زیباکالم  طور هماندر واقع  

هاي ه نظریهکند کی علوم اجتماعی آشکار میشناس معرفتی و شناس روشبا آثار معاصر در حوزه 
 نتواي این بخش میبندجمعو در ) 6: 1380 لوین،(» ستااز ارزشها  مشحوناجتماعی ـ سیاسی 

محال  طرفیب اخالقاًعلوم اجتماعی «: د کهکرو بیان  مانند زیباکالم به سخن هنسون متوسل شد
  ).6: 1380 لوین،(» است

  
  شناسی پژوهش روش

هاست که ابتدا توسط شناسی عمومی براي تدوین نظریه روشراهبرد نظریه داده بنیاد، نوعی 
: 1391نوروزي و همکاران، (معرفی شد  6»کشف نظریه داده بنیاد«در کتاب  5و استراوس 4گالسر

 لحاظ ازی نوع بهي پژوهش کیفی دانست که روشهاشاید بتوان این روش پژوهشی را نوعی از ). 43
توجه به این نکته، که یکی از . کمی بوده است ي پژوهشروشهانظم و ساختار تحت تأثیر 

پدیدآورندگان این نظریه ـ بارنی گلیسر ـ از پروش یافتگان مکتب کمی دانشگاه کلمبیاست، این 
راهبرد نظریه داده بنیاد از مهمترین روشهاي ). 73: 1386دانایی فرد، امامی، (کند می دییتأنظر را 

مند در مقابل  گفت مهمترین روش پژوهش کیفی نظامتوان ی مینوع بهکیفی پژوهش است که 
). 509: 1990به نقل از چارمز، . 44: 1391نوروزي و همکاران، (انواع روشهاي کمی مختلف است 

گالدینگ، (است  استفاده  قابلچنین رفتار گروه چنین نظریه داده بنیاد براي تفسیر رفتار فرد و همهم
صورت  گیري ـ که گاهی به از این راهبرد را در مسئله تصمیمکه این مسئله استفاده ) 39: 2002
 

1 - Norwood Hanson 
2 - Thomas Kuhn 
3 - Post positivism 
4 - Barney G. Glaser 
5 - Anselm Leonard Strauss 
6 - The Discovery of Grounded Theory 
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پردازي داده بنیاد  راهبرد نظریه .کندشود ـ توجیه میصورت گروهی اجرا می فردي و گاهی به
مند ـ  پردازي داده بنیاد ـ طرح نظام از راهبرد نظریه طرحهاي مختلفی دارد که در این پژوهش

طور خالصه شامل  نشان داده شده است به 2مند که در نگاره ممراحل روش نظا .استفاده شده است
  .استي انتخابی و ارائه الگو کدگذاري محوري، کدگذاري باز، کدگذارها، اجراي مصاحبه

  
  فرایند پژوهش: 2نگاره 

  گیري و جامعه آمارينمونه
صورت نظري انجام  ي بهریگ نمونهکند، داده بنیاد اقتضا می راهبردکه  طور هماندر این پژوهش 

) شودکه در آمار توصیه می(ي تصادفی ریگ نمونهي نظري را نقطه مقابل ریگ نمونهشاید بتوان . شد
اي که مرحله ـگیریها تا زمان رسیدن به مرحله اشباع نظري نمونه). 97: 1387 بازرگان،(دانست 
را نیز  ها مقولهو روابط میان  کرد ینمهاي قبلی اضافه اي را به مقولههاي جدید دادهمصاحبه

در این راستا بعد از . ادامه یافت ـ) 44: 1391، همکارانامیدي کیا و (کرد دستخوش تغییر نمی
 ادانچنین استعلوم دینی و حوزوي و هم اداننظران مدیریت اسالمی، استصاحبتن از  16مصاحبه با 

تن  7دانشگاه و استاد رشته مدیریت اسالمی و ی علم  ئتیهعضو  9(برجسته فلسفه و تمدن اسالمی 
واقع بعد از هر مصاحبه از طریق کدگذاري باز  در به دست آمده ، اشباع نظري )حوزوي اداناز است

هاي قبل و به اندوخته مفاهیم مستخرج از مصاحبه ،استخراجمفاهیم مرتبط در محتواي مصاحبه 
منظور اطمینان از  م جدیدي شناسایی نشد و بهپس از چهاردهمین مصاحبه، مفهو. شوداضافه می

در ادامه با طی مراحل . ي متوقف شدریگ نمونهو سپس  ،اشباع نظري دو مصاحبه دیگر نیز انجام
زمان . محوري معرفی گردید مؤلفه تاًینهاو  ها مؤلفهي محوري و کدگذاري انتخابی، کدگذار
 برايها صوت یا متن پیاده شده این مصاحبه دقیقه متغیر بود و 30ساعت تا  چهارها از مصاحبه

نمونه گیري نظري و 
 هااجراي مصاحبه

  کدگذاري باز
 )اولیه(

  کدگذاري 
 انتخابی

  کدگذاري 
 محوري

ارائه 
 لگوا

 تشکیل مفاهیم هاتشکیل مؤلفه ابعاد تشکیل
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  .ی نزد پژوهشگران موجود استاستنادده
مهرابی (شناسی و دقت توصیفی هر پژوهش است  که از عوامل مهم روش ،روایی و پایایی نیز 

شده  نیتأمنظران و مراجعه به متون اصیل اسالمی صاحببا مراجعه مستمر به ) 1390، همکارانو 
  .است

  
  ها دهداتحلیل 

شود، به فرایندي که به شناخت مفاهیم و ویژگیها و ابعاد آن منجر می :کدگذاري باز
در این مرحله پژوهشگران مشابه طوفان ). 71: 1998 استروس و کوربین،( ندیگو یبازمکدگذاري 

در این پژوهش نزدیک به . نگارند یمرد تکراري و یا گزینش، تمام کدها را امغزي بدون حذف مو
جداول یک و دو که حاصل دو ادامه در . آمد به دست) با در نظر گرفتن موارد تکراري(کد  200

  :شده است فرایند کدگذاري باز، ارائه نمونهاست براي ها مورد از مصاحبه
 کدگذاري باز از مصاحبه سوم: 2 جدول

  شناسه )داده(جمالت مصاحبه  )کد(مفهوم 

  سخاوت

بود و اصالً در  لیبخ دیگیري نبا در تصمیم .مهم است اریاز مسائل بس زیمسئله سخاوت ن
مسئله هم در  نیبه ا. رود ینم شیگیري با بخل پ که تصمیم دیشو یمتوجه م یکار عمل

 شانیمؤمنان سخاوت ا ریمثالً از صفات بارز ام ؛شده است  اشاره ثیقرآن و هم در حد
 بوده است

D1 

 مصلحت
 موقعیتهايتوجه به  ،است یاتیح یو اجتماع دهیچیپ اوضاعمهم که در  اریمسائل بساز 

از احکام  ياریو حفظ مصلحت بس دلیل اوضاعبه  یمثالً حضرت عل ؛مختلف است
 .شده است  مطلب اشاره نیبه ا زیالبالغه ن را اجرا نکردند که در نهج یاسالم

D2 

      منع 
گرایی و رابطه
 يباز یپارت

نظر از  صرف( یخاص ازیامت کانینزد ایخود  يکه برا میمراقب باش هایریگ میدر تصم دیبا
هست و در داستان  زیرسول خدا ن رهیطور که در س و همان میقائل نشو) ها یستگیشا

 شده است  مطلب اشاره نیراستان به ا
D3 

ي خوار رشوه
 نکردن

را تغییر  ها یستگیشاو مسائل مادي نیز  تهایاولوگیري باید خالی از حرام باشد و  تصمیم
 .رشوه حرام است چه عقالً و چه نقالً ازهرجهت؛ پس دهد ینم

D4 

 صداقت

در  .یی استراستگو ،از عوامل مهم، که هم در تصمیم و هم در مقبولیت آن مؤثر است
 تصمیم اجراشدنگیري نیز صادقانه عمل کردن بسیار مؤثر است؛ چراکه مقبولیت یا تصمیم

 .دیآ یمگیري به شمار  نیز جزئی از فرایند تصمیم
D5 
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 کدگذاري باز از مصاحبه سوم: 2 جدول

  شناسه )داده(جمالت مصاحبه  )کد(مفهوم 

 قاطعیت

شود، مدیر باید  تر حساسمدیریت  عرصههرچه . تزلزل بدترین ویژگی براي مدیر است
قاطعیت نداشته باشد از بد بودن هم فرمانده جنگی اگر قاطعیت بیشتر داشته باشد؛ مثالً 

 .گذشته و مضحک است
D6 

پرهیز از 
 ییخودرأ

البته . باشد ریانتقادپذمعصوم نیست و ممکن الخطاست باید  داند یمپس هر انسان که ... 
  D7  .کدام مخصوص جاي خود است این با قاطعیت در تناقض نیست و هر

 مشورت
؛ پس نباید فرمود یمو ما را نیز به مشورت کردن توصیه  کرد یمرسول خدا خود مشورت 

 .گیري از مشورت کردن غافل شویم براي تصمیم
D8 

 توکل

عالوه بر اینکه در قرآن و . از توکل نیست کارگشاتر زیچ  چیهدر اوضاع بسیار سخت 
است در عمل نیز ما در دفاع مقدس فواید توکل به  شده  اشارهحدیث نیز به این مطلب 

 .خدا را دیدیم
D9 

 معادگرایی
غرق شویم و جایگاه خود را در جهان فراموش کنیم، ممکن است به  هایریگ میتصماگر در 

 .است مرگ ادي نجات از این غفلت توجه به معاد و یها راهاز . هر خالفی دچار شویم
D10 

خدامحوري و 
 اخالص

درواقع . زند یمضرر  اهللا خلقکه به  میده یمگاهی ما حتی کار خیر را نیز جوري انجام 
و در  کارکردباید براي خدا . چون هدف ما خدایی نبوده و این اتفاق افتاده است

 .رضاي او را در نظر داشت هایریگ میتصم
D11 

ویژه خواري 
 نکردن

من به . است شده  اشارهي اسالم و هم در عمل به دوري از ویژه خواري ها آموزههم در 
شود که نیروي  باعث می هایریگ میتصمي در باز یپارتخواري و که ویژه ام دهیرساین نتیجه 

 .انسانی نیز انگیزه خود را کامالً از دست بدهد
D12  

 D13  توسل جست تیب  اهلهاي مهم باید به و مشکالت و ازجمله در تصمیم ها یسختدر  توسل

 شجاعت

به سیره هم اگر رجوع کنیم بسیاري از . رود ینمي پیش کار محافظهگیري با  تصمیم
ي پیامبر بوده است؛ مثل مورد بجاگیریهاي شجاعانه و  ي اسالم به دلیل تصمیمهایروزیپ

 جنگ بدر
D14 

 استخاره
موقعیت استخاره راه مناسب در این . ممکن است اوضاع به عدم اطمینان کامل برسد... 

 ...گیري است  تصمیم
D15 

 قرعه
گاهی که مثالً بین دو گزینه هیچ مالکی براي ترجیح وجود  اما القرعه لکل امر مشکل؛

 .تواند از قرعه استفاده کند ندارد، انسان می
D16 

  صبر
 نیآفر مشکلو  قیدق ریغگیري شتابزده نیز  تصمیم. شود عجله باعث تخریب کارها می

 .اهمیت است گیري با است؛ پس صبر و حوصله در تصمیم
D17 
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  کدگذاري باز از مصاحبه هفتم: 3جدول 
 شناسه )داده(جمالت مصاحبه  )کد(مفهوم 

 E1  .گیري تأکید شده است به مشورت قبل از تصمیم ادیز اریدر نصوص ما بشدت و بس مشورت
هاي توجه به تجربه
 مفید دیگران

 میتصمدیگران براي هر  استفاده از تجربه... ي عمر و هزینه وتهایمحدودبا توجه به 
 ی اهمیت دوچندان داردسازمان 

E2 

 نذر کردن
در سیره بزرگان دینی این نیز بوده است که به همراه و براي تصمیمات بزرگ و مهم 

 .کردندخود نذر می
E3 

  اخالص
جلب  اش یاصلتنها هدفش یا به عبارتی هدف گیري  تصمیمباید در فرد مسلمان 

 E4  .و اطاعت فرمان او باشدخداوند  يرضا

  )1( برائت ذمه
گیري اسالمی کامل این است که انسان تکلیفش را انجام ویژگی بسیار مهم تصمیم

 E5  .و دیگر مسئولیت شرعی ندارد شوداش بري بدهد تا ذمه

 E6  .أي بودرخطا ممکن است و نباید خود  هم باز همه  نیا با...   ییخودرأپرهیز از 
 E7  .اعتماد کرد ینسب جهیبه آن نت ، وبه خدا توکل دیبا ینسب جهیبه نت دنیبعد از رس...   توکل

  
کدگذاري باز، نوبت به کدگذاري  بر اساسبعد از مشخص شدن مفاهیم : کدگذاري محوري

مرحله مفاهیم و عناوین مستخرج از در این ). 28: 1389 محمدي و باقري،(رسد محوري می
وجوه مشترك مفاهیم یا  روش این با استفاده از. بندي قرار گرفتها مورد مقایسه و دستهمصاحبه

ي ریگ شکلحاصل این مرحله از فرایند تحقیق . استخراج شد) ها مؤلفه(همان کدهاي محوري 
نمونه کدهاي محوري متغیرهاي  به عنوان 3جدول ). 21: 1390مهرابی و همکاران، ( هاست مؤلفه
  .دهدساز الگو را نشان میزمینه
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  ساز الگوبخش متغیرهاي زمینه دهنده لیتشککدگذاري محوريِ کدهاي : 4جدول 
  مؤلفه  مفاهیم

  ییجبرگراعدم   اختیار داشتن انسان+  مسئول بودن انسان
  به واگذاري کارهاعدم اعتقاد   توجه به قدرت مطلق الهی+ توجه به قضا و قدر الهی 

ي ها توجه به نظریه+ گیري ي کیفی تصمیمها توجه به نظریه
  گیري ی در مورد تصمیمروانشناس

  توجه به دانش و تجربه علمی بشر

استفاده از + توجه به آمارها +  توجه به تجربه مفید دیگران
  گیري ي مفید تصمیمها برنامهابزارها و 

  ي تجربیاهوردادستتوجه به 

از +  پیروز بودن حق+ ی هدایت اله+ نصرت الهی+ الهیلطف 
  بین رونده بودن باطل

  سنتهاي اعتقادي

  سنتهاي احکامی اخالقی  نذر+ ه قرع+ توسل به اهل بیت + استخاره 
مسالمت با بندگان خدا ) + والي اثباتی عام( مؤمنانبرادري با 

  )والي منفی عام(
  یبشردوست

  احترام به نظر دیگران  ییخودرأاز  پرهیز+ توجه به نظر اکثریت 
  

داده بنیاد، یک نظریه از روابط  پرداز هینظردر این مرحله از کدگذاري،  :کدگذاري انتخابی
بر ). 87، 1386دانایی فرد، امامی، ( دیآ یم دري الگوي کدگذاري محوري به نگارش ها مؤلفه نیام 

که (دهد میگیري را از دیدگاه اسالم نشان همین اساس جدول ذیل چهار بعد اصلی از ابعاد تصمیم
  ).دهدالگوي نهایی را تشکیل می ساز نهیزمبخش متغیرهاي 

  
  ساز الگوبخش متغیرهاي زمینه دهنده لیتشککدگذاري انتخابیِ کدهاي : 5جدول 

  ابعاد  ها مؤلفه
  نگرش الجبر و التفویضی  اعتقاد نداشتن به واگذاري کارها+ نبودن  جبرگرا
توجه + ها و معارف نظري و کیفی به نظریهتوجه 

  به مطالب علمیِ کمی و تجربی
  استفاده از دانش و تجربه بشري

  توجه به سنتهاي الهی  سنتهاي احکامی اخالقی +سنتهاي اعتقادي 
  یدوست مردم  احترام به نظر دیگران+ ی بشردوست
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در ادامه . نشان داده شد لیتفص بهساز الگو ي زمینهرهایمتغبخش  دهنده لیتشکتاکنون ابعاد 
براي دیگر بخشهاي الگو در قالب جدول ارائه ) کدهاي اولیه(چگونگی رسیدن به ابعاد از مفاهیم 

  .شودمی
  

  بخش متغیرهاي بازدارنده الگو دهنده لیتشک: 6 جدول
  ابعاد  هامؤلفه  مفاهیم
  بخل+ رشوه خواري 

  غفلت از معاد و قیامت+ غفلت از یاد مرگ 
  دنیا پرستی  بی توجهی به فانی بودن دنیا+ مال  حب

احترام به افراد به خاطر + حسرت ثروت دیگران را داشتن 
  تفاخر+ ثروت 

در نظر نگرفتن حرمت + بی توجهی به تعظیم شعائر الهی 
  هتک مقدسات

  ثروت به عنوان مالك موفقیت
دینی به عنوان مالك تهاي مخالفت با سن

  پیشرفت
  انحطاط فرهنگ جامعه

  افرادوضاع ادر نظر نگرفتن + مسئله  وضاعادر نظر نگرفتن 
دخالت دادن مصلحت در + بی توجهی به عام بودن اصول 

  هاهمه عرصه
  بی صبري+ سرعت 

  تأکید بیش از حد بر قاطعیت
  مصلحت از حد بر شیب دیتأک
  سرعت از حد بر شیب دیتأک

  ارزشهاي تک بعدي

  توجه به نجوم احکامی+ توجه به خرافات بی اساس و شانس 
تحذیر بر + تبلیغ بر اساس خرافات + استدالل به خرافات 

  اساس خرافات

  اعتقادات به خرافات
  استفاده از خرافات

  خرافه گرایی

  عدم نشاط و بی حوصلگی+ تنبلی 
  بی توجهی به اهمیت استقالل+ بی توجهی به ارزش ذاتی کار 

  تنبلی
  کارهابرون سپاري بی دلیل و بیش از حد 

  تنبلی و خمودگی
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  بخش نتایج و پیامدها دهنده لیتشک: 7جدول 
  ابعاد  هامؤلفه  مفاهیم

  خوش بینی نسبت به آینده بشر+ ن اخوش بینی نسبت به مؤمن
  بزرگواري روح+ بزرگ منشی در رفتار 

  خوش بینانه
  بزرگوارانه

  اطمینان بخش

  ترك محرمات+ واجبات  دايا
  برائت ذمه

  هنگام شبهات توقف

  توجه به احکام فقهی
  برائت ذمه

  احتیاط در امر دین
  برائت ذمه

  همراهی با تبیین استداللی+ عزت بخشی 
  حمایت از مستضعفین+ قاعده ال حرج 

  شخصیت بخشیدن به کارکنان
  در نظر گرفتن رفاه کارکنان

  مقبول کارکنان

  عدم تجاوز+ عدم ارعاب + عدم استرحام + عدم انظالم 
  )2(پاسخ نیک به بدي+ شتافتن به سوي مغفرت الهی 

  )اهل بیت(متمسک به عترت 
  )قرآن(متمسک به 

  اثر بخشی اخروي
  )عاقبت به خیري(

توجه به اقتضائات + توجه به علوم روز + توجه به اولویتها 
  زمان و مکان

  )3(قاعده وسع و تدرج+ قاعده الضرر 

  سود عملیاتی
  جلوگیري از ضرر مادي

  بخشی دنیوياثر 

  
  بخش عوامل مؤثر  دهنده لیتشک: 8 جدول

  ابعاد  هامؤلفه  مفاهیم
  مراجعه به متخصصان موضوع+ مراجعه به علماي دین 

  مشورت
  پرسیدن نظر قوي ترین فرد+ پرسیدن نظر ضعیف ترین فرد 

  مراجعه به خبرگان
  مشورت

  پرسیدن نظر افراد مورد تصمیم
  مشورت

  توکل+ اعتماد به خدا 
  طلب خیر از خدا+ استعانت از خدا 

  توکل 
  توجه به توحید افعالی

  توکل

  انتقاد پذیري+ قاطعیت 
  سرعت+ صبر 

  رعایت مصلحت+ صداقت 
  آرمان گرایی+ واقع بینی 

  دقت+ سخاوت 

  توجه توأمان به قاطعیت و انتقاد پذیري
  توجه توأمان به صبر و سرعت

  توجه توأمان به صداقت و رعایت مصلحت
  گراییتوأمان به واقع بینی و آرمان توجه

  توجه توأمان به سخاوت و دقت اقتصادي

اعتدال 
  گرایی

  اخالص  اخالص  خدا محوري+ اخالص 
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  ارائه الگو
طبیعی  وردادست صرفاًداده بنیاد نظران روش صاحبسازي توسط بسیاري از الگومرحله 

ا داما تجربه نشان داد که ماهیت این مرحله از مرحله قبل ج« ؛است شده  یمعرفکدگذاري انتخابی 
مهرابی و (» داردنیاز اي است که به تفکر، ابتکار، خالقیت و خبرگی سازي، مرحلهالگو. است

یند اذکر شد، همان فر الًیتفصکه فرایند آن  ،سازي زمینهها مؤلفهمشابه بخش ). 23: 1390، همکاران
پس از مشورتهاي  گرانپژوهشلذا در این مرحله  ؛است شده اجرانیز  الگوي هابخشبراي دیگر 

برآمده  الگوي 3نگاره شماره . پرداختند الگوطوالنی به ارائه  نسبتاًنظران در فرایندي صاحبمتعدد با 
ر بیشتبا  الگواین . دهدگیري اسالمی نشان میاز روش پارادیم داده بنیاد را در تبیین تصمیم

ایشان، در چندین مرحله مورد اصالح قرار  ك گذاشته شد و مطابق نظربه اشترا نشوندگا مصاحبه
 .گرفت

  
  گیري اسالمیالگوي مفهومی تصمیم: 3نگاره 

 

  بصیرت
 در مسئله/در جامعه/در دین

 نتایج و پیامدها عوامل مؤثر

تصمیم گیري با 
 مشورت

تصمیم گیري با 
 توکل

تصمیم گیري با 
 اخالص

به تصمیم گیري 
 همراه اعتدال گرایی

 بخشی دنیوي اثر

  اخروياثر بخشی 
 )عاقبت بخیري(

 مقبول کارکنان

 برائت ذمه

 اطمینان بخشی

 متغیرهاي زمینه ساز

مردم 
 دوستی

توجه به 
 الهی تهايسن

استفاده از دانش 
 و تجربه بشري

نگرش ال جبر و 
 ال تفویضی

 بازدارندهمتغیرهاي 

خرافه 
 گرایی

انحطاط 
 فرهنگ جامعه

ارزشهاي 
 تک بعدي

تنبلی و 
 خمودگی

دنیا 
 پرستی
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  روایتگري الگو 
مختلف علوم  صاحبنظرانعالوه بر تأکید  :گیري اسالمیبصیرت، مؤلفه محوري تصمیم
 عنوان بهها، مسائل و موارد دیگري نیز در انتخاب بصیرت اسالمی بر مسئله بصیرت در مصاحبه

با بررسی کاربرد لغت بصیرت در کالم . گیري اسالمی تأثیرگذار بود عامل محوري در تصمیم
بینی و توان بصیرت را روشنمختلف میهاي طور مراجعه به لغتنامهو بزرگان دین و همین معصومین

در ادبیات دینی بصیرت داراي جایگاه خاصی است؛ . بینش عمیق و دقیق و فهم بلند نظرانه معنا کرد
فرمایند که کسی توان اجراي در اوضاع سخت جنگ صفین می) ع(علی  مؤمنانمثال امیر  عنوان  به

هاي حق اهل بصیرت و صبر و عالمان به جایگاهرا ندارد مگر ) جهاد با شامیان(این وظیفه الهی 
توان به اهمیت مسئله بصیرت ـ بویژه درواقع از این کالم ایشان می). 241: 1414الشریف الرضی، (

رهبر انقالب نیز در . گون ـ پی بردموقعیت فتنه کالم  کدر اوضاع پیچیده و حساس و در ی
و این عامل را براي فهم اوضاع و  کرده  اشاره موقعیتهاي مختلفی به جایگاه ویژه مسئله بصیرت

، بیانات در دیدار )مدظله(اي امام خامنه(اند جوانب مختلف مسائل پیچیده الزم و ضروري دانسته
توان با در نظر گرفتن احادیث و روایات مربوط به بصیرت می). 1391 با بسیجیان خراسان شمالی،

عامل محوري نقشی  عنوان بهکرد که در انتخاب آن  چند ویژگی اساسی را براي این عامل ذکر
  :است اساسی داشته

درك اوضاع و محیط براي گرفتن هر تصمیمی بویژه تصمیمات : بصیرت در جامعه) الف
از دیگر سوي در دوران ما پیچیدگی و سرعت تغییر و تحول محیط . مدیریتی بسیار ضروري است

هاي نامطمئن گرفته تی که بیشتر تصمیمات مدیران در محیطلذا در موقعی ؛یابدپی در پی افزایش می
گیرنده شود و تحقق آن، به بصیر بودن تصمیمشود، لزوم درك کامل محیط بسیار بیشتر میمی

  .منوط است
عالوه بر لزوم بصیرت براي فهم اوضاع پیچیده، فهم کامل و عمیق دین : بصیرت در دین) ب

وضع و  گونه چیهاید در محیطی مجازي و خیالی، که هر تصمیم ش. نیز به داشتن بصیرت منوط است
واقعی و در  آثار و پیامد خاصی ندارد، دانستن صرف احکام شرعی به کار آید؛ اما در اوضاع

 جانبه همهآید مگر با داشتن بینشی عمیق، کامل و گیري اسالمی به دست نمیعرصه عمل، تصمیم
. هاي مختلف را شناختاصول اسالم و روح حاکم بر آموزهنسبت به اسالم که به کمک آن بتوان 
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شود که به این دقیقه توجه کنیم که همه احکام اسالمی اهمیت این مطلب هنگامی بیشتر آشکار می
نیز ثابت و قطعی نیست؛ بلکه اسالم داراي اصولی ثابت است که همیشگی است و برخی مسائل 

: 1، ج 1373 مطهري،(ارد بلکه متوجه اوضاع زمانه است دیگر مانند شکل و قالب بوده و اصالت ند
  .لذا شناخت منطق اسالم نیز به بصیرت نیاز دارد ؛)223
اي بسیار حساس و پیچیده براي فردي فاقد ممکن است مسئله که آنجا از: بصیرت در مسئله) ج

جهت بزرگ جلوه کند و بدون دلیل در مقابل آن اي ساده بیبصیرت نادیده گرفته شود و یا مسئله
حائز » بصیرت داشتن نسبت به مسئله«قبل، عامل  ذکرشدهحساسیت نشان داده شود در کنار دو بعد 

، زوایا و ابعاد مختلف مسائل از محورهاي مورد تأکید در این عامل هاتیاولوفهم . اهمیت است
اي چقدر نیازمند توجه و داند هر مسئلهاست که می بصیر رندهیگ میتصمتنها  گرید  عبارت  بهاست؛ 

 در مسائل عادي جلوگیري  حد از  شیباز توجه و صرف وقت و هزینه  جهینت دربررسی است و 
  .شماردو براي مسائل حساس و پیچیده حداکثر بررسی را الزم می کندمی

ور گسترده مورد ط در متون اصیل اسالمی عوامل توکل، مشورت و اخالص به :عوامل مؤثر
عالوه بر این در کالم معصومین عالوه بر نتایج ). 61/ ؛ انفال89/ اعراف. (است قرارگرفتهتأکید 

       ). 164: 1400 مصباح الشریعه،(است  شده  اشارهاخروي به آثار و فواید دنیوي این عوامل نیز 
گیري در اوضاع سخت و حساس طور خاص براي تصمیم به) بویژه توکل(عالوه این عوامل به

- اي که ایراد میهنگام جنگ صفین در هر خطبه) ع(طور مثال امیرالمؤمنین ؛ بهاست ازیموردن

). 429: 1370المنقري،. (فرمودندفرمودند به توکل و اینکه خداوند پشتیبانی کافی است اشاره می
یی در این پژوهش گرا اعتدالاز منظور . هاي دینی داردیی نیز جایگاهی ویژه در آموزهگرا اعتدال
و راه میانه، انحراف است  ،چپ و راست«: فرمایندنیست که می) ع(کالم حضرت علی  جز چیزي 

 و  افراطیی پرهیز از گرا اعتدالمراد از  گرید  عبارت  به؛ )68: 8، ج1429کلینی، (» جاده اصلی است
 دربردارندهیی گرا اعتدالي است؛ لذا گیرهاي اسالمی مؤثر در تصمیمدر بعضی از آموزه طیتفر

مثل (هم و یا دو سر یک طیف باشد  هاي مهم است که شاید در ظاهر در تضاد بابسیاري از آموزه
یی، سخاوت و اقتصادي بودن، صبر و سرعت، آرمانگرای و نیب واقعصداقت و رعایت مصلحت، 

محوري یعنی بصیرت باید اشاره کرد  در ارتباط این عوامل با عامل...). ي و ریانتقادپذقاطعیت و 
که فهم درست و عمیق و بلند نظرانه ـ که همان معناي بصیرت است ـ از مسئله و شرایط آن، وقتی 

گیرنده گرفتار تنش و فضاي هیجانی نباشد و این مهم بیش از همه در اثر میسر است که تصمیم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 93 /  طراحی الگوي تصمیم گیري با رویکرد اسالمی

 

- ـ یا همان بصیرت ـ وقتی کامل میاز سوي دیگر فهم درست و عمیق . شودعامل توکل ایجاد می

گیرنده تنها به حاصل فکر خود اکتفا نکند و از نظر دیگران هم استفاده کند و این شود که تصمیم
هاي بصیرت، که اشاره شد، یکی از جنبه طور هماناز سوي دیگر . همان عامل مشورت است

که از احتجاج امام  طور همان(هاي بصیرت در دین از بایسته. بصیرت داشتن در دین است
بیجا و بدون شناخت بر  دیتأکنکردن و  طیتفر و  افراط، )است فهم  قابلدر مقابل صوفیه ) ع(صادق

: 1404حرانی، (هاي دینی است هاي دینی بدون در نظر گرفتن کلیت پیکره آموزهیکی از آموزه
البته باید افزود که بصیرت . یی استگرا اعتدالمستقیم در ارتباط با عامل  طور بهاین مهم نیز ). 352

 آنهاتوان می هرچندي بصیرت نیست؛ ریگ شکلوجودي مستقل دارد و لذا این عوامل شرط کافی 
  .را شرط الزم دانست
در اهمیت این . توجه به علم در ادبیات اسالمی جایگاهی ویژه دارد :سازمتغیرهاي زمینه

بخش علم در  که يطور به استشیعه در این رابطه  موضوع همین بس که بخش زیادي از احادیث
هاي اساسی در ی نیز از آموزهدوست مردم). 1403مجلسی، (چندین مجلد است  بحاراالنوارکتاب 

و این خود  )107/ انبیاء(رسول خدا رحمه للعالمین خطاب شده است . ادبیات دینی است
گروي میزان  گیري انسان درتصمیم قدرت و دایره. ی استدوست مردماهمیت عامل  دهنده نشان

بر همین اساس نگرش صحیح به دامنه اختیار انسان در عالم آفرینش در فهم . اختیار و اراده اوست
ی و توجه به ضیال تفوو  ال جبرعوامل نگرش . ي اساسی داردریتأثگیري او چگونگی تصمیم

ري از این احادیث را در بخش توان بسیااست و می ذکرشدهسنتهاي الهی نیز در احادیث شیعه 
مجلسی، (شود داري میخود آنهاحدیثی یافت که به منظور رعایت اختصار از ذکر  هايباتوحید کت

جبر و ال تفویضی و توجه به سنتهاي الهی در ایجاد توکل  است، نگرش ال ذکر  انیشا). 1403
 شرط شیپی خود دوست مردمعالوه اهمیت قائل شدن براي مردم و به. بسزایی دارد ریتأثصحیح 

چنین استفاده از تجربه و دانش بشري نیز مقوم عامل هم. و مشورت است آنهااستفاده از نظر 
  . گرایی استاعتدال

طور مفصل در مورد مشکالت و معایب توجه صرف به  شهید مطهري به :متغیرهاي بازدارنده
دیگر سوي عواملی چون پرهیز از تنبلی، از ). 1382مطهري، (اند ي استدالل کردهبعد تکي ارزشها
ی نیز حائز اهمیت است و در کتابهاي اخالق اسالمی و احادیث شیعه اپرستیدنگرایی و خرافه
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اي گونهیی هریک بهگراخرافهباید افزود تنبلی و خمودگی و . دارد راجایگاه مخصوص به خود 
در تقابل صریح با اخالص است، مانع  ی جداي از اینکهاپرستیدنچنین، هم. مانع توکل صحیح است

ی نیب روشنبه دنیا دیگر  حد از  شیب عالقه با که چرا ؛آیدعامل محوري این پژوهش نیز به شمار می
عالقه به دنیا : فرمود) ع(نیرالمؤمنیامکه  طور همانآید؛ و فهم عمیق و بینش دقیق به دست نمی

  ).136 :2، ج 1407کلینی، (کند انسان را کور و کر می
گیري اسالمی رفع تکلیف از انسان و برائت ذمه از مهمترین نتایج تصمیم :نتایج و پیامدها

است، جایگاهی اساسی در » بودن انسان به وظیفه مأمور«مسئله برائت ذمه، که در ارتباط با . است
بخشی و اطمیناني، ریخ به عاقبتاثربخشی دنیوي،  عالوه بر این). 1380امام خمینی، (فقه شیعه دارد 

شاید بتوان عدم اختصاص نصرت الهی به . گیري اسالمی استمقبولیت نزد افراد نیز از نتایج تصمیم
ـ از دالیل اصلی وجود این   )51/غافر(است  اثبات قابلجهان آخرت را ـ که با توجه به آیات قرآن 

گیري اسالمی، که مصداق در واقع با تصمیم. گیري اسالمی دانستنتایج و پیامدها براي تصمیم
و نصرت الهی نیز فواید دنیوي و اخروي  شودانتخاب درست و حق است، سزاور نصرت الهی می

از میان . شودگیرنده میگیري اسالمی این نتایج نصیب تصمیمتصمیم جهینت درکه  فراوانی دارد
توان به رابطه مستقیم بین دو روابط فراوانی، که بین این بخش با سایر بخشهاي الگو برقرار است، می

باید افزود وجود . ن و اثربخشی دنیوي با عامل مشورت اشاره کردبودویژگی مقبول کارکنان 
ـ با در نظر گرفتن سه بعد اصلی   چراکه؛ است ذکرشدهبصیرت شرط الزم رسیدن به یکایک نتایج 

رود و می سؤالج دنیوي زیر بصیرت که پیش از این بررسی شد ـ اگر بصیرت در مسئله نباشد، نتای
چنین ویژگی مقبولیت هم. روداگر بصیرت در دین نیز نباشد، نتایج اخروي و برائت ذمه از بین می

  .است) محیط سازمان(وجود بصیرت در جامعه  ریتأثبراي کارکنان نیز تحت 
  
  گیرينتیجه

ي یکی از نیازهاي اصلی ریگ میتصمدر  رگذاریتأثو ترتیب و تقدم میان عوامل  تهایاولوشناخت 
و  مؤثري عامل محوري، عوامل بخشهاآنچه این پژوهش در . گیري اسالمی استبراي تبیین تصمیم

مهمتر و سپس  رگذاریتأثهاي ی به آموزهابیدستساز به آن پرداخته، تالشی براي متغیرهاي زمینه
سالمی بتوان از آن بهره برد؛ ي اریگ میتصمي است که در ا گونه به آنهاي بند تیاولوي و بند دسته
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هایی تأثیرگذار است کافی گیري اسالمی صرف اینکه بدانیم چه آموزهدر تصمیم گرید  عبارت به
با توجه به این مسئله، مهمترین نتیجه این . هاستي این آموزهبند تیاولو مهمترنیست، بلکه مسئله 

گیري اسالمی است که با توجه به عامل محوري مؤثر در تصمیم عنوان بهپژوهش معرفی بصیرت 
 باًیتقربرتري . نیست سهیمقا قابلاز عوامل دیگر  کی چیهاین عامل با  ریتأثاستداللهاي پیشین، 

ي است که حتی اوضاع و اقتضائات نیز بر محوریت و ا گونه بهبالمنازع عامل محوري بصیرت 
این عامل مهم  دهد کهپژوهش نشان می نتایج این .گذاردنمیچندانی  ریتأثاهمیت فراوان این عامل 

بیشتر  دیتأکعالوه هب .است مؤثرشناسی و مسئله) محیط سازمان(در سه حوزه دین، جامعه 
که نشاندهنده اهمیت  ،»گرایی، مشورت و توکلاخالص در عمل، اعتدال«صاحبنظران بر عوامل 

 ،گیري اسالمی استبر تصمیم ـ سازنسبت به متغیرهاي زمینهـ تر این عوامل مستقیم ریتأثبیشتر و 
از سوي دیگر،  .ذکر شود مؤثرساز تحت عنوان عوامل باعث شد این عوامل جدا از متغیرهاي زمینه

تکوینی و تشریعی الهی در کنار استفاده از دانش  تهايانسان، توجه به سن اراده نگاه صحیح به مقوله
گیري با رویکرد اسالمی و مقوم عامل محوري تصمیم ساززمینه مردم دوستانهو تجربه بشري و نگاه 

ن نبود ،عوامل از مقتضیات بصیرت اسالمی است، اما شرط کافی تحقق بصیرتاین چه  اگر. است
گرایی و انحطاط فرهنگ دنیاپرستی، خمودگی، خرافه هاآنترین مهمیی است که هاتیمحدودموانع و 

عوامل به نتایج و پیامدهاي جامعی در این  جهینت درگیري تحقق بصیرت در تصمیم. جامعه است
اثربخشی دنیوي و اخروي، مقبولیت از . شودساحت دنیا و آخرت و براي فرد و جامعه منتج می

 .ترین این نتایج استمهمجمله  کارکنان، برائت ذمه و اطمینان بخشی از دیدگاه

. وي در همین موضوع دارد الههاي جوادي آملی در مقاین پژوهش قرابت نزدیکی با یافته جینتا
است، تأکید وي بر  قرارگرفتهکه در نتایج هر دو تحقیق مورد تأکید  ،از عامل مشورت نظر صرف
 ذکر  انیشا(ی بخشی از اخالص دانست نوع بهتوان مرتبط و را می» توجه به حضور در محضر الهی«

اصلی این  الگويکه در ) است است که توجه به حضور در پیشگاه خدا از کدهاي باز این پژوهش
که دیگر آموزه مقاله اوست به همراه صبر و  ،نهیطمأنآرامش و  ،از دیگر سوي. پژوهش قرار دارد

گیري مفهومی تصمیم الگويدر بخش کدهاي محوري این پژوهش نیز قرار دارد که سرانجام در 
بررسی دقیق و «عالوه بر این . است قرارگرفتهگرایی اسالمی این پژوهش در ذیل عامل اعتدال

توان مرتبط و جزئی از توجه ، میاست ذکرشدهکه از نتایج دیگر مقاله  ،نیز را » موضوع جانبه همه
جوادي (است  ذکرشده پژوهشمفهومی این  الگوي ساز نهیزمبه علم دانست که در بخش متغیرهاي 
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گیري اسالمی تري از تصمیمابعاد گستردهبه  این پژوهشالبته باید اشاره کرد که ). 1372آملی، 
دهد در طور مثال بررسی نتایج و پیامدها که بخشی از این مقاله را تشکیل می به ؛پرداخته است

  .جایی ندارد ذکرشدهتحقیق 
گیري با رویکردي اسالمی مورد توجه و اگرچه در این پژوهش تالش شد که کلیت تصمیم

گیري، بررسی این موضوع با به گستردگی دامنه و تنوع سطوح تصمیماما با توجه  ؛تبیین قرار گیرد
تواند مورد توجه پژوهشگران مدیریت اسالمی قرار رویکرد اسالمی در محورهاي مختلف می

گیري گیري در بخش دولتی، تصمیمگیري گروهی، تصمیم، تصمیمگیريمراحل تصمیم. گیرد
در این  توجه قابلازجمله موضوعات ... گیري ومیمی فرایند تصامدسنجیپاقتضایی و ارزیابی و 

گیري اسالمی با چنین مطالعات تطبیقی و مقایسه نتایج پژوهشهاي موضوع تصمیمهم. حوزه است
  .گیري مفید و حائز اهمیت استي مدیریت متعارف در حوزه تصمیمهاورادست

  

  اشتهادیاد
» عهده«برائت به معنی رهایی و ذمه در اینجا به معنی . تخصصی در فقه است نسبتاًـ برائت ذمه اصطالحی  1

ن . است است که اولی  شده  فیتعراین اصطالح در دو بخش اصلی برائت ذمه از تکلیف و برائت ذمه از دی
برائت گیري اسالمی بر اساس موضوع آن در هر دو مورد تصمیم. مرتبط است الناس حقو دومی با  اهللا حقبا 

 . کندایجاد می

ي مغفرت الهی و پاسخ نیک به سو بهو بررسی پژوهشگران، دو مفهوم شتافتن  شونده مصاحبهـ مطابق تصریح  2
وا إِلى«مستقیم از آیات  طور بهبدي  ع ت   و سارِ دع ض أُ ر ماوات و الْأَ ا الس ضُه کُم و جنَّۀٍ عرْ بنْ ر رَةٍ مف مغْ
قین متَّ لْ الَّتی«و ) 133/ آل عمران(»  ل ون  ادفَع بِ صفُ ما ی لَم بِ ع نُ أَ ح ئَۀَ نَ ینُ الس س أَح ی شدهگرفته ) 96/ مؤمنون(»  ه 
    » برائت ذمه«که پژوهشگران را بر آن داشت که این دو مفهوم را خارج از بعد  توجه قابلنکته . است
بر این مفاهیم در قرآن کریم، فقهاي اسالم بر اساس این آیات  دیتأک باوجودبندي کنند، این است که تقسیم

البته . ي نداردریتأثبرائت ذمه  اند و لذا این آیات داخل در حوزه حالل و حرام نیست و درحکم فقهی نداده
 .است مؤثري ریخ به عاقبتی اخروي و اثربخشچون سفارشی قرآنی است، عمل به آن در 

قاعده وسع، که بر . روددو قاعده جداست که در عمل در کنار هم به کار می درواقعـ قاعده وسع و تدرج  3
ساً إِالَّ و«اساس آیه شریفه  ف اللَّه نَفْ لِّ کَ هاال یعایجاد شده به معناي این است که خداوند ) 282/ بقره(» ...س

قاعده تدرج نیز، که از ادبیات دینی گرفته شده، . کندحکیم تکلیفی فراتر از توان و وسع انسان بر او بار نمی
مکمل قاعده وسع و به این معناست که ناتوانی در اجراي کل هر تکلیف و شکل کامل آن باعث برداشته 

 .شود که قابل اجرا استتکلیف میزانی نمیشدن 
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   فارسی منابع
 قرآن کریم

 البالغهنهج
سسه فرهنگی و هنري نگاه ؤم: تهران. گروه مترجمان. دقیقه 30گیري مناسب در  تصمیم). 1380(اسمیت، جین 

 .فردا
 .ینشر ن: تهران. چ پنجاه و دوم .یعموم تیریمد). 1385( يمهد دیس ،یالوان

هاي شناخت قابلیت). 1391(کامران؛ مشبکی، اصغر؛ خداد حسینی، سید حمید؛ عزیزي، شهریار امیدي کیا، 
نشریه اندیشه  .سازي برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده بنیادسازمانی جایگاه

 .72تا  35: 11ش .مدیریت راهبردي
: تهران. کیفی و آمیخته؛ رویکرد متداول در علوم رفتاريهاي تحقیق  اي بر روشمقدمه). 1387(بازرگان، عباس 

 .دیدار
: تهران. چ دوم. نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی: هویت علم دینی ).1387(باقري، خسرو 

 . وزارت فرهنگ و ارشاد
مرکز آموزش : هرانت. گیري حکیمانه رویکردي جدید به الگو سازي در مدیریت تصمیم). 1380(باقریان، محمد 

 .مدیریت دولتی
: قم. مدیریت در اسالم). 1392(نژاد، سید محمود؛ آقا پیروز، علی؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس بهشتی

  .پژوشگاه حوزه و دانشگاه
. نشریه مدیریت دولتی. گیري در مدیریت اسالمی نحوه سیاست گذاري و تصمیم). 1372(جوادي آملی، مرتضی 

 ).جدیددوره ( 23ش 
  .سمت: تهران. چ هشتم. سعید زیبا کالم .چیستی علم). 1389(چالمرز، آلن اف 

 .جامعه مدرسین: قم. تحف العقول). 1404(حرانی، حسن بن علی ابن شعبه 
طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوري اسالمی ایران ). 1389(خان محمدي، هادي؛ باقري، مصباح الهدي 

 .40تا  5: 7ش  اندیشه مدیریت راهبردي). مدظله العالی(مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبري 
 ).ره(ام خمینی مؤسسه تنظیم و نشر آثار ام: تهران. 21ج . صحیفه امام). 1380(خمینی، روح اهللا ) امام(
 ).ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران .چ بیست و چهارم. والیت فقیه). 1390(خمینی، روح اهللا ) امام(

ارزش و روش، الگوي برنامه ریزي در دانشگاه اسالمی، با تأکید بر دیدگاه شهید ). 1387(خندان، علی اصغر 
 .176-121). ع(انتشارات دانشگاه امام صادق : ، تهرانسالمیاي بر دانشگاه امقدمه: ، ارزش دانشمطهري

. پردازي داده بنیاد تأملی بر نظریه: هاي پژوهش کیفیاستراتژي). 1386(دانایی فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی 
 .98تا  69: 2ش . اندیشه مدیریت راهبردي

  کاربرد استراتژي پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل، ساخت نظریه ). 1390(دانایی فرد، حسن؛ اسالمی، آذر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1394زمستان ، 4، شماره 23سال   فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  98

 ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق : تهران. تفاوتی سازمانیبی
 .آواي نور: تهران. حسین محبیترجمه . مدیریت). 1390(دراکر، پیتر 

: تهران. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی .مبانی تئوري و طراحی سازمان). 1390(دفت، ریچارد ال 
 .هاي فرهنگیدفتر پژوهش
 .نشر دانشگاه تهران: تهران. فرهنگ دهخدا). 1386(دهخدا، علی اکبر 

گیري  بررسی تأثیر ادارك عدالت بر تصمیم). 1391(دهقانی، لیال؛ شکرانی، رضا؛ نقشینه ارجمند، حمید رضا 
 .2ش . یریت اسالمیمد .اسالمیهاي مدیران مبتنی بر آموزه

 حمیدمحمد علی  ،اعرابیسید محمد ترجمه . مبانی مدیریت). 1388(رابینز، استیفن؛ پی و دي سنزو، دیوید اي 
  .دفتر پژوهش هاي فرهنگی: تهران. چ سیزدهم. اسراري ارشادبهروز رفیعی و 

  .سمت: تهران. چ شانزدهم. ی سازمان و مدیریتمبان ).1390( یعلرضائیان، 
. گیري مبتنی بر اخالق اسالمی هاي نظري موضوع تصمیمبررسی پایه). 1391(رمضانی، حسین؛ علی اکبري، حسن 

  .175تا  149: 3ش . نشریه مدیریت اسالمی
ترجمه محمد . گیري در سازمان اداري رفتار اداري بررسی در فراگردهاي تصمیم). 1371(سایمون، هربرت اي 

 .آموزش مدیریت دولتی مرکز: تهران. علی طوسی
 .سسه فرهنگی صراطؤم: تهران. مدارا و مدیریت). 1376(سروش، عبدالکریم 

 .اعلمی: بیروت. مصباح الشریعه). 1400(محمد ، امام جعفر بن )ع(الصادق 
ائمه جمعه،  ياستگذاریس يشورا: تهران. یاسیس لیبر آموزش تحل يدرآمد). 1392( یمجتب دیس ،يزیعز 

 یمعاونت فرهنگ
ش . نشریه اندیشه مدیریت. گیري هاي فرهنگ اسالمی بر تصمیمدرآمدي بر تأثیر مؤلفه). 1386(علوي، سید علی 

1. 
 .دارالحدیث :قم. چ چهارم. الکافی). 1429(کلینی، محمد بن یعقوب 

 ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق : تهران. گیري راهبردي موعود گرا تصمیم). 1388(گودرزي، غالمرضا 
 .سمت: تهران. ترجمه سعید زیبا کالم. طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی). 1380(لوین، اندرو 

 . دار إحیاء التراث العربی: بیروت. چ دوم. بحاراالنوار ).1403(مجلسی، محمد باقر 
وهشی امام انتشارات موسسه آموزشی و پژ: قم. پیش نیازهاي مدیریت اسالمی). 1392(مصباح یزدي، محمد تقی 

 ).ره(خمینی 
 .انتشارات صدرا: تهران. چ سی و هفتم. هاي غیبی در زندگی بشرامداد). 1380(مطهري، مرتضی 
 .انتشارات صدرا: تهران. چ بیست و سوم. انسان کامل). 1382(مطهري، مرتضی 
انتشارات : تهران. چ بیست و هشتم ).انسان و ایمان(اي بر جهان بینی اسالمی مقدمه). 1388(مطهري، مرتضی 
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 .صدرا
 .انتشارات صدرا: تهران. چ یازدهم. 1ج . اسالم و مقتضیات زمان). 1373(مطهري، مرتضی 

انتشارات : تهران. چ دوم. یاتابکترجمه پرویز . نیصف کاریپ). 1370( اریابوالفضل نصر بن مزاحم بن س ،يالمنقر
 .یآموزش و انقالب اسالم

- معرفی روش). 1390(حمزه؛ خنیفر، حسین؛ امیري، علی نقی؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غالمرضا مهرابی، امیر 

 .30تا  5: 23ش . نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی. شناسی نظریه داده بنیاد براي تحقیقات اسالمی
. یري سابقیترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وز. دهی، پنج الگوي کارساز سازمان). 1371(مینتز برگ، هنري 

 . مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران
ارتقاي قابلیتهاي ). 1391(نوروزي، خلیل؛ باقري کنی، مصباح الهدي؛ آزادي احمد آبادي، جواد؛ نوروزي، محمد 

دانشکده معارف اسالمی و مدیریت : هاي مدیریت جمهوري اسالمی ایران، مورد مطالعهپویا در دانشکده
 .446تا  423: 3ش  .نشریه مدیریت در دانشگاه اسالمی. )ع(دانشگاه امام صادق 

 .انتشارات سارگل: تهران. میرزایی علیسعید ترجمه . گیري اثربخشتصمیم). 1383(هلر، رابرت 
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