
  

  

  

  

  

  

  

 هبري مقام معظم راندیشۀ سیاسیالگوي تفکر راهبردي در 
  نیا محمداسماعیل رستمی

)٨٣-٥٩(  
  

  چکیده
 ،هــا انــسان اندیــشیدن آحــاد  فراینــد، حــوزه و نتیجــۀنــوع، علــت، تفــاوت در مبنــا،

اندیــشیدن مــردم را بایــد در نقــش رهبــران هــای   تفــاوتاز. برانگیــز اســت چــالش
، ابعاد گوناگون شخصیت رهبـری بـا کاربردهـایی متفـاوت رو ازاین .کرد وجو جست

 ؛ســتوگو کــشورهای مختلــف مــورد بحــث و گفــتن در مراکــز مطالعــاتی همچنــا
اندیــشۀ  در الگــوی تفکــر راهبــردی مقــام معظــم رهبــری چگــونگی ،رو ازایــن

تفکر راهبردی موجب تجلیالت فکری و . ند پرسش این مقاله باشدتوا سیاسی، می
آن است کـه برجـستگی افـراد و رهبـران مرهـون هایی   قابلیتدربردارندۀعملی، و 

هـا  جوامـع و ملـتهـای   شکست و ناکامیمهمی دراست و محرومیت از آن، علت 
 ؛ میزان توجه مقام معظم رهبریکوشد میاین نوشتار نویسندۀ . دآی به شمار می

حدامکان را بسنجد و تا) انمستخرجه از منظر اندیشمند( به عناصر تفکر راهبردی
 شـیوۀ ایـن. ی معظم لـه پـی ببـردراهبردالگوی تفکر های  از این طریق به اولویت

 اطالعــات آن اســنادی، و اعتباربخــشی داده از آوری جمــع ، اکتــشافی وپــژوهش
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 گانـۀ  هـای چهـارده  ههمۀ مؤلفـ، مبین آن است که اش  و نتیجهاستطریق خبرگی 
نظــران تفکــر راهبــردی، مــورد توجــه مقــام معظــم   صــاحبازســوی شــده  مطــرح
انـداز و   توجـه بـه چـشم«، کر راهبردی ایشان قرار گرفته و در الگوی تفرهبری

  .  بیشتری برخوردار استدرجۀ اهمیت از ،» هدفتمرکز بر

  واژگان کلیدي
   ایران واندیشۀ سیاسی، تمدن اسالمی،  راهبردی، مقام معظم رهبریتفکر

  مقدمه
بـه شـمار است، پایه و اساس هـر نـوع فعالیـت فیزیکـی دار   که فعالیت ذهنی جهت،تفکر

نـده و شود، قادر است آی  می یاد١ تغییرات این فعالیت ذهنی که از آن به تفکر راهبردی.دآی می

 ، اساسـیینیـازعنوان   به بنابراین، امروزه نیاز به تفکر راهبردی.دنیای پیش رو را متحول کند

کامال 
ً

  پیـشرفت  و د، توسـعه رشـبنای مفـاهیم مهـم دیگـری از قبیـل زیرزیرامشهود است؛ 

مــسلما. اســت
ً

  ســازمانی  و اثربخــشی فــردی،  کــارایی)تفکــر( اندیــشیدنتــر   بــا صــحیح

  ، اگـر گفتـه شـود کـه بـا دیگـر  عبـارت  بـه.یابـد  مـی یا افـزایشو اجتماعی تضمین گردیده،

 کـشف حقـایق صـورت یـا انجام تحقیق، کسب علم و حصول شـناخت، تـسخیر طبیعـت

   ممکـن ،ون نعمـت و قـدرت تفکـر بـد، باید گفت که این امـر،درنگ بی ،ناچار گیرد، به می

 در امـور فـردی، ی از الگـوی خاصـی از تفکـر راهبـردیبرخـوردار. یافتنی نیـست و تحقق

   را در سـطوح مختلـفتـری  بـزرگها و نتـایج پیامدتواند  ، میگروهی، سازمانی و اجتماعی

   نگـرش نـوع. افزایـد  می بر اهمیت آن،،از آن در سطح فراملیگیری  ر پی داشته باشد و بهرهد

از این قابلیـت را گیری   جهانی، بهرهرویارویی با فضای پیچیدۀو تکلیف دینی و اسالمی در 

کیـد بیـشترین ،یـرا در رویکـرد دینـی و اسـالمی؛ زنمایـد ناپذیر می ضرورتی انکار   ها بـر تأ

 در احادیـث کـه طـوری بـه مداد از آن صـورت گرفتـه؛ارزش و منزلت تفکر، و ضرورت است

 بهتر دانـسته شـده ،حتی هزار سال عبادت یا ی اندیشیدن، از شصت، هفتادمشهوری، ساعت

                                                       
1.  Strategic Thinking. 



  ٦١  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

 - در بیان اهمیت و جایگاه فکر  در طراحـی الگـوی اسـالمی مقام معظم رهبری١.است

 ؛ فکـر، علـم، معنویـت و زنـدگی اشـاره داردۀ بـر چهـار عرصـ، بـه اتکـایایرانی پیشرفت

  .ستها ه عرصتر از بقیۀ  موضوع فکر، اساسیمیان، دراین

 الزاما با برخورداری از مقام معظم رهبریازآنجاکه
ً

دار هدایت  عهده» تفکر راهبردی«

عد از شخصیت ایـشان و ُ، مداقه در این ب است خاص سیاسی در سطح ملی و فراملیاندیشۀ

برای دستیابی نسبی به الگـوی تفکـر .  جای توجه و تعمق دارد،تفکر راهبردی آنسازی  الگو

 بررسی رفتار، مطالعۀ ( از طرق مختلف، و هر متفکر دیگریم معظم رهبریراهبردی مقا

 است که کیفیت و درصدداین مقاله نگارندۀ  اما کرد؛توان اقدام   می...)گفتار، تلفیق هر دو و

در ( میزان توجه این اندیشمند شهیر جهانی به عناصر تفکر راهبـردی در الگوهـای مختلـف

 به تمـدن دستیابی تحقق اهداف انقالب اسالمی در گانۀ پنج  و مراحلاندیشۀ سیاسیتحقق 

سـازد  از آنها را مشخص تاحدامکان اهمیت و اولویت هریک و کندوجو  جسترا ) اسالمی

  .دهدان ارائه مند عالقهو به 

  شناسی مفهوم. 1
 وسیعی از تعریف و توصـیف اسـت کـه بـا ، دارای گسترۀ از واژگان کلیدی این مقالههریک

  :پردازیم برخی آنها میجمالی به ادبیات و مبانی نظری، به تعریف مختصر مرور ا

    تفکر-الف
 معلـوم سـوی بـهاست که علم را ای  ه قو،فکر. است) ر. ک.ف (مصدر مزید از مادۀ» تفکر«

راغـب اصـفهانی، (  نظر عقل استبراساس و تفکر به حرکت در آوردن این قوه ؛کند  میرهنمون

 مفتـاح ، فـضیلت بـسیار اسـت و تفکـر،برای تفکر«: فرمایند  میینیخم امام .)۴۳۶: ۱۴۱۲

 پس از بیان برخـی .)١٩١: ١٣٩٤،موسوی خمینـی(» .علوم است ابواب و کلید خزائن کماالت و

                                                       
َتفکر ساع: خدارسول «. ١ ُ ُّ َ َ

َخیر من عباد ة
ِ

ْ
ِ

ٌ َ
 سبعین سنةة

ً َ َ ِ خیر من ةَ ساعةَفکر: امام صادق« ؛)٣٢٩: ٦٨، ج١٣٩٣لسی،مج(» َ
ٌ َ

ٍعبادۀ الف سنة
َ َ

ِ
َ َ

 .)١١٤: ١٣٩٣گیالنی،(» .ِ
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 تعاریف لغوی و اهمیت تفکـر، در اینجـا بـه دو تعریـف اصـطالحی برگزیـده از آن بـسنده

  .شود می

: تعریـف کـرده اسـتگونـه  ایـن، تفکـر را ربیتـیشناسی ت روان مداری در کتاب شریعت

 مشخص سـازد و بـا  است، شدهرو روبهد مشکلی را که با آن وشک میجریانی که در آن فرد «

   .)٣٧٩: ١٣٨٢مداری، شریعت(» به حل آن اقدام کنداستفاده از تجربیات قبلی 

وقعیـت علمی است کـه در آن م«: گوید  میکنیم چگونه فکر می در کتاب ١جان دیویی-

هـای   یا روشی است که در آن بـاورشود؛  میدیگرهای   یا تولید واقعیتتأییدموجود، موجب 

  .)٤٤: ١٣٨٢شعبانی، (» گردد  میگذاری گذشته پایههای   باوربراساسآینده 

   تفکر راهبردی-ب
 ؛دارای تعاریف مختلفی است ،ها  مانند بسیاری از واژه،تفکر راهبردی _

 :ازجمله

صرفا اندیشید _
ً

  ؛)١٤: ١٣٩٥لشکر بلوکی، (  استدربارۀ راهبردن 

مینتزبـرگ و ( گیری بـصیرت و نـوآوری اسـتکـار  بـههایفرایندترکیبی از  _

 ؛)٢٩: ١٩٨٤همکاران، 

ــژ _ ــا ای  هروش وی ــر ب ــیاز تفک ــای  ویژگ ــت ه ــز اس ــل تمی ــین و قاب مع

 ؛)١٣٧٧:٣٠،الرنس(

، نـوهـای  کیفی برای پـرورش ایـدههای  و مشابهتها  گیری قیاسکار به _

 ؛)همان( نوین استهای   آموختهبراساسو طراحی عملیات ... خالق

 & ,Hamel)( نامنـد  مـی»مهـارت معمـاری راهبـردی«تفکر راهبردی را  _

Perhalad,1989: 63-76. 

گونـه   این بارویاروییند که کن  می ابعاد و زوایای مختلفی را به ذهن متبادر،تعاریف فوق

توانـد در   مـیتبیـین آنهـارو،  ازاین. دساز برانگیز می الشرا چ» معناچند«و » مبهم «های واژه

                                                       
1. John Dewey. 
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 بنابراین، معرفی تفکر راهبردی از .مباحث نظری، سودمند باشدبهتر از گیری  شناخت و بهره

علت این امـر، در پیچیـدگی مفهـومی ایـن رویکـرد . ثمر است طریق تعریف آن، کاری کم

هـایی  به جنبه  است راهبردی ارائه شدهتعاریف متعددی که برای تفکرهریک از . نهفته است

، بهتر است بـرای موقعیتی در چنین .گیرند  نمی را در برتمام ابعادیکرد توجه دارند و رو ازاین

داوری و ( تفکـر راهبـردی پرداختـه شـودهـای  ویژگـیتعاریف، بـه ماهیـت و جای   بهمعرفی

 .)٧٩: ١٣٨٠ساغرزاده،

. سازد  می بصیرت را فراهمگیری و توسعۀ کل ش، رویکردی است که زمینۀتفکر راهبردی

توانـد   مـیاندازهایی که  چشم؛متمایز از رقبا را به همراه داردهایی  انداز  تفکر، چشماین شیوۀ

 خلـق مزیـت رقـابتی ،اگـر کـارکرد راهبـرد. بخش را سبب شود راهبردهای نوآورانه و مزیت

 ناپـذیر  امری اجتناب،رقابت امروزیی برای بقا و رشد در محیط پردانسته شود، تفکر راهبرد

رقیـب اسـت و تمـایز در گیـری در قبـال   مـستلزم تمـایز جهـت،مزیت رقـابتی. خواهد بود

 تفکر راهبردی، طور که گفته شد، همان. نیاز داردای  همتفاوت و تازهای  به دیدگاهگیری  جهت

های رقابتی  ت ایجاد فرص،کارکرد اصلی آن. کند  میمناسب و اصلی را مشخصگیری  جهت

نگـر،  نگـرش سیـستمی، نگـرش کـل.  تفکر راهبردی، نگرش سیستمی استجوهرۀ. است

چـه و تـوان تـصوری یکپار  مـیدر پرتو این تفکـر،. دهد  میمنسجم و سازوار از سیستم ارائه

 ،تفکـر راهبـردی .)٤٥: ١٣٩٣موسـوی، ( و جهت را تعیین کردمنسجم از محیط و سیستم پیدا، 

 ١، کن ایچی اومی.کند  میو توجه به موضوعات اساسی را فراهمنگری  جامعکل و های  زمینه

اگر موضـوعات اساسـی را تـشخیص  «:گوید  مییک استراتژیست تفکرش در کتاب معروف

 فشار روحـی و فیزیکـی وارد کنیـد، سـرانجام ]پیروان[تان هرقدر به خود و کارمندان ،ندهید

  .)۲۹: ١٣٧١اومی،  ایچی کن( » شدجز سردرگمی و شکست حاصل نخواهدای  هنتیج

تفکر راهبردی شـامل تفکـر و عمـل در  :توان گفت ها می توصیفبه این  باتوجه بنابرین، 

 بـه چـالش کـشیدن همچنین آنها و های عملی بالقوۀ قالب یک مجموعه فرضیه و جایگزین

                                                       
1  . K.OHMAE. 
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جدیـد و  هـای  بالقوه به فرضیه و جـایگزینطور بهموجود است که های  و جایگزینها  فرضیه

فرد، گروه، (سطوح این بدیهی است در هر سطحی از  .)٢٩: ١٣٧٧،الرنـس( دانجام میمناسب 

هـا را   امور بدون تفکر راهبردی پـیش رود، همـواره بایـد فرصـتچنانچه) سازمان و اجتماع

، تفکـر درواقـع. بـودن از دیگـران را پـذیرفتتـر   یک گام عقـبکم دسترفته دید و  ازدست

از ای  هم بنیــان علمــی، ســاختاری و اطالعــاتی مناســب اســت و مجموعــراهبــردی مــستلز

  : ازاند عبارتطلبد که   میذهنی راهای  فعالیت

گیری کــار جــای بــه ، بــهایجــاد الگــوی ذهنــی نــو بــرای هــر موقعیــت جدیــد .١

  متعدد؛های  کلی یکسان در موقعیتهای  دستورالعمل

 پرداختن به تفکر در موقعیت آینده، نه در حال؛ .٢

 ت تفکر قیاسی بر اسقرایی و تمثیلی در مواضع متعارض؛ اولوی .٣

 اجزای جداگانه؛جای  ، بهمرتبط هم  نظام کلی و بهبراساستفکر  .٤

کید .٥ کید بر نتایج  بههافرایندذهنی حاکم بر های   و تمرکز بر مدلتأ  ؛جای تأ

 کننده؛ توجه به آثار نیروهای محرک و اخالل .٦

  با سازمان یا کشور؛بارۀکامل در مطلق و تردید در وجود تعریف یا نظریۀ .٧

توجه به تعامل وجوه مختلف سازمان و کشور با یکدیگر و روابـط پویـای آنهـا  .٨

 .)١٣٦: ١٣٨٤استیسی، (

چگونـه «استای پاسخ گفتن به این پرسش که  باید گفت تفکر راهبردی در رترتیب، این به

  .گیرد  می قرارگرشود و پیش روی تحلیل می طراحی ،» بر هدف مورد نظر رسیدباید

   اندیشه و اندیشمند سیاسی -ج

 : نظرهای فراوان مطرح شده استاندیشۀ سیاسی،در تعریف از 

  : گفته استاندیشۀ سیاسیدر تعریف » ١ریمون آرون« -

                                                       
1 . Raymond Aron. 



  ٦٥  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

کـه ] سیاسـی...[ عبـارت اسـت از کوشـش بـرای تعیـین اهـدافاندیشۀ سیاسی،

ابزارهــایی کــه در حــد  تعیــین همچنــینمعقــولی احتمــال تحقــق دارد و انــدازۀ  بـه

تــوان انتظــار داشــت موجــب دســتیبابی بــه آن اهــداف بــشود   مــیمعقــولی

   .)١٦: ١، ج ١٣٧٦بشیریه،(

هـا در  راهکار ابزارهـا وهـا، منـسجم و کلـی از ایـدهای  ه مجموع اندیشۀ سیاسی،-

معینـی بنـا شـده شناسـی  ارتباطات با سیاست است که بـر پایـه اسـتدالل و روش

عقالنــی و منطقــی و ای  ه و عقایــدی اســت کــه بــه شــیوآرااز ای  همجموعــ. اســت

 گـردد کـه  مـیگی سـازمان دادن بـه زنـدگی سیاسـی مطـرحدربارۀ چگونمستدل 

  .)١٧: همان(تواند توصیفی یا تبیینی باشد  می

 دربارۀ سیاسـت، حکومـت و ادارۀاز باورهای پایدار ای  ه مجموع اندیشۀ سیاسی،-

  .)١٣: ١٣٨٨ مظفری و همکاران،(جامعه است 

 ،خـود] سیاسـی[ و عقایـد آرا د سیاسی کسی است که بتوانـد دربـارۀ، اندیشمنرو ازاین 

 دیگر صرفاهایش  که اندیشه؛ تاحدیعقالنی و منطقی استدالل کندشیوۀ  به
ً

 و ترجیحـات آرا 

ی جامعـۀ اسـالممضمون در شخصیت رهبـری این  ازآنجاکه .)همان(شخصی به شمار نرود 

  : گوید  مین عبارت مکمل اعتقاد فارابی است که ای،متعین است

تواند مردم را به سعادت حقیقی برساند، حاکم و رئیس مدینه اسـت،  فردی که توانایی دارد و می«

او کسی است که نیازمند رئیس دیگر و برتر از خود نیست؛ به آن دلیل کـه بـه کلیـات و جزئیـات 

 .)٥٩: ١٣٩٣شیرودی، (ف مردم را مشخص کند تواند وظای رو، می امور آگاهی دارد و ازاین

ی  و اندیـشمندانی چـون ابونـصر فـارابدارد؛قـدمتی طـوالنی اندیشۀ سیاسی در اسالم، 

ن  اندیشمندا)همان(. اند تفصیل به آن پرداخته به...  و)ق٧٨٤متوفای ( و ابن خلدون )ق٢٢٠متوفای(

بـسط آن در  و   دانند، که از شرح  می قابل بحثباره را اینقدیم و جدید موضوعات مختلفی در

  .شود  این اجمال پرهیز می
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   تفکر راهبردي مقام معظم رهبري -د
در بررسی پیشینه، به تحقیقاتی که عینا این موضوع را مورد مداقه قرار داده باشند، یافت نشد

ً
 .

  :ازاند عبارتتحقیقات مشابهی که در این بخش قابل استناد و استفاده باشند، برخی 

مـدل تحلیـل راهبـردی در «  بـا عنـوان)١٣٩٣( مقاله آقای عبدالمحمود محمدی لرد -

  ؛ » مقام معظم رهبریاندیشۀ

 مقـام تفکر راهبـرد در سـیرۀ« با عنوان )١٣٩٠ و ١٣٨٦(و دو سخنرانی آقای پناهیان،  -

  .»معظم رهبری

 :شود  اشاره می آنها ای از   به گزیده،در ادامه

  :شمارد  میگونه بر   را اینی فکری مقام معظم رهبریها ویژگی  پناهیان،

  قدرت تفکر راهبردی و استراتژیک؛ -

  نگری در عین توجه به جزئیات؛ کل -

  استقالل رأی به همراه مشورت با کارشناس؛ -

  .)دی  سی؛١٣٨٦پناهیان، (بینی تحوالت آینده  قدرت پیش -

 تحلیـل راهبـردی، فراینـددر ، از منظـر مقـام معظـم رهبـری: )١٣٩٢( لرد   محمدی

اجتماعی و تفکر راهبردی های  با سه مقوله اهداف راهبردی، تبیین راهبردی واقعیتگر تحلیل

 اهـداف راهبـردی نظـام نخـستراهبـردی گـر  الزم اسـت تحلیلترتیب، این به. روست روبه

 را) وضع موجود(اجتماعی راهبردی های   سپس واقعیتبشناسد،را ) وضع مطلوب(سیاسی 

را با کمک ) راهبرد( حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب درنهایت، شیوۀ سازد وتبیین 

 از تفکـر ی بیش از دیگران به اصـولمقام معظم رهبریطبع،  به. تفکر راهبردی ترسیم کند

  : ازاند عبارت این اصول .راهبردی پایبند و عامل هستند

   تمرکز بر هدف. ١
گیـرد،   مـیدوردسـت صـورتهای  و بدون توجه به افقها  رمان آ بهاعتنا بیکه هایی  حرکت«



  ٦٧  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

غالبا به گمراهی و اشتباه
ً

شـده و وضـع   بنابراین، باید از این زاویه نیز مـسیر طـی.انجامد  می

   .)٢٤/٧/١٣٩٠، بیانات مقام معظم رهبری(» فعلی را بازنگری کنیم

 نهـایی به هدفای اجرایی باید  بیش از سازوکاره،ا در تفکر راهبردیه فرمایشبه این  باتوجه

ی آنها در تحقـق نهـایی بـستگی اثرگذار میزان بهارزشمندی سازوکارهای اجرایی . توجه شود

وکار و خطـوط حرکـت غیـر ف منابع بـرای سـازی، صراثرگذاردارد و بدون تشخیص میزان 

استایی تحقق  در رنیزبرد، مسائل  پرداختن به اهداف اصلی را از بین میمؤثر، توان الزم برای 

 تحقق هدف اسـت و نـه ،بنابراین، آنچه اصالت دارد. ندنک  میاهداف اصلی موضوعیت پیدا

تـرین   متـداولاز ،پرداختن به سازوکارهای اجرایی بدون توجه به اهـداف نهـایی. حل مسئله

 به اهداف نهایی است که از پیوستهتواند مانع این کجروی شود، توجه   میآنچه. ستها روش

  :راهبردی باشدگر دهنده تحلیل تواند یاری  میتسه جه

منظـر از. سـازد  مـیتوجه به اهداف نهایی، فرصت بازنگری در راه تحقـق آن را میـسر -

  ؛ را دیدنقشۀ راهتوان   می بهتر،هدف

 خـاص، واقعـا هـدف اساسـی و ای مسئلهافتد که برای حل   میبسیار اتفاق -
ً

ی باارزشـ

 ؛ حل مسئله نیستوجود ندارد و در اصل نیازی به

 مسئله از حل صحیح تر مهمشود که  مسئله می موجب انتخاب صحیح به هدف،توجه  -

 .است

  ُبر میانتوجه به راه . ٢

آسفالته را از جلوی انسان  ممکن است جادۀ«د دارد؛ زیرا تحریم اقتصادی با تکنولوژی تضا

 خـودش دسـت  بـهه انسانکای  ههم جاد گاه  آسفالته خوب نیست؛ۀ اما همیشه جادبگیرند؛

کند، برای محکم کردن عضالت انـسان خیلـی مفیـدتر   میکشیده و مسیرش را روی آن طی

 اند، مـا را بـه جاهـایی که دیگران کشیدهای  ه آسفالتۀجاد. کند ُبر می میانهم راه را  گاه است؛

هی جـاده اگر بخواهیم خودمان جاده بکشیم،گا. خواستند  میآن جادههای  ِبرد که کشنده می

  .)٥/١٢/١٣٨٣، بیانات مقام معظم رهبری( »زنیم ُبر می میان و راه کشیم ُبر می میان
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هـای   بیش از سـرعت و اسـتفاده از روش، هدفسوی  به در حرکتها، به این فرمایش باتوجه

ن  باید متفاوت اندیشید و اولـیُبر میانبه راه دستیابی برای . ، باید به فکر راه میان بر بودمرسوم

 .اند  خالص شدن از قواعد فکری موجود است که دیگران ساخته،شرط آن

  هوشمندانهجویی  فرصت .٣

 اوضـاع جهـان در حـال تبـدیل.  وضعیت تحـول اسـت،وضعیتی که امروزه در دنیا هست«

تهدید به فرصـت  ]کردن[ در تبدیل ،توانایی ملت ایران.  جدید استۀجدید و هندسشکل  به

  با حـزم و]این است که[ کنیم،  می و مدیران کشورمسئوالن همیشه به که ماای  هتوصی. است

گیـری بـیش از   بهـره.توانیم از هر تهدیدی یک فرصتی بـسازیم وقت می آن. تدبیر عمل کنند

مقـام بیانـات (» ین شـکر اسـتتـر ها بزرگ  مناسب و بهینه از فرصتپیش از فرصت و استفادۀ

   .)١/١/١٣٩٢، معظم رهبری

 و از باشـد تغییـرات جهـان هوشـیار در قبـال، متفکر راهبردی بایـد  این بیاناتبه باتوجه

باید تـدبیر و اندیـشه را بـا خیـال ها  برای کشف فرصت. استفاده کندها  فرصتترین  کوچک

اندیـشید یـا بایـد خالقانـه .  ارتبـاط اثربخـشی برقـرار کـرد،پیوند زد و بین تفکر و خالقیت

راهبردی گر در دنیایی جدید که مملو از تناقض نماهاست، تحلیل. کردپردازی  متفکرانه خیال

  . ناشی از آن داشته باشدهای   برای جمع اضداد و فرصتای چارهباید 

   راه دشمنتوجه به نقشۀ. ٤

هـای آن، نقـشۀ راه  به نقشۀ راه دشمن، مسلمانان باید با بصیرت و شناخت دشمن و نقشه باتوجه«

امت اسالمی اعـم . درستی بشناسد فاق و همکاری و همدلی است، بهخود را که همان اتحاد و ات

مداران و روشنفکران باید این نقشۀ راه دشمن را بشناسند تا بتواننـد در مقابـل  ها، سیاست از ملت

   .)٢٩/٨/١٣٩٢، بیانات مقام معظم رهبری(» آن تدبیر کنند و دچار عملکرد اشتباه نشوند

هـای دشـمن  و برنامـههـا  لی برای تحقق اهداف راهبردی، نقـشه موانع اصازاینکه به  باتوجه

ایـن توانـایی را راهبـردی گـر  دشمن و اهـداف راهبـردی او، بـه تحلیلاست، شناخت نقشۀ

   .موانعی را دشمن در آینده ایجاد خواهد کرد، بشناسددهد که  می



  ٦٩  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

  ارزیابی ملی با نگاه به آینده. ٥

 خودمان را محاسبه کنیم، بـه خودمـان .رزش استمحاسبه ملی هم یک کار بااهمیت و پرا«

نظر قرار دهیم؛ از آن درس وعبـرت  بر ما گذشته است، بار دیگر مورد آنچه را که نگاه کنیم؛

خودمان د خودمان و برنامۀ گذشته و آیندۀ البته ما که به عملکر. بگیریم، برای آینده بهره ببریم

بیانـات مقـام (» ابی درسـتی باشـدباشد؛ ارزیابی ما ارزیبینانه  مان باید واقع کنیم، نگاه  مینگاه

  .)١/١/١٣٩٢ ،معظم رهبری

 مبنای گذشته شـکلآینده بر. ده، جدای از هم نیستند گذشته، حال و آینبه این بیانات، باتوجه

 میـزان دسـتیابی بـه براساسارزیابی ملی که .  استگیرد و نقطۀ آغاز آن، موقعیت کنونی می

 اجرایـی را فـراهمهـای  اندیشی در سازوکارزشود، امکان با  می انجام،وراهداف راهبردی کش

 بـه اسـتقالل، آزادی، ، بـه چـه میزانـی کـشورداشت که باید توجه ،در ارزیابی ملی. کند می

 از چـه کیفیتـی برخـوردار بـوده ،عدالت و معنویت دست یافته و سـرعت و جهـت حرکـت

توانـد  نمـی اگرچه مفید است، ،اجراییهای  ملدستورالع وها  است؟ ارزیابی اقدامات پروژه

توانـد پیـشرفت   می اما ارزیابی ملیگر راهبردی به وجود آورد؛برای تحلیلای  همطلوبیت ویژ

اجرایـی و اهـداف خـهـای   وخودش معیاری برای برنامـهکندهدف را تضمین سمت  به
ُ

رد و 

  .)٢٧-٧: ١٣٩٣محمدی لرد، (میانی باشد 

    مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسی کلی  تمدن اسالمی، شاکله.٦
ای  ه پـنج مرحلـتوان گفـت کـه اندیـشۀ  می کلیطور بهشده، ِدقت در بررسی ادبیات تولیدبا 

 اندیـشۀ سیاسـی وجـه غالـب ، به تمدن اسـالمیدستیابیتحقق اهداف انقالب اسالمی در 

اندیـشۀ  در موجـودهـای  بندی  و دستهها بسیاری از محتوازیرا ؛ استمقام معظم رهبری

تمـدن «: فرماینـد که ایـشان مـی چنان هم؛گیرد  می زیر چتر این نظریه قرار، معظم لهسیاسی

: ١٣٩٥خسروپناه و همکـاران، (» اجتماع نمود پیدا کندهای  و زمینهها  همۀ عرصهاسالمی باید در 

 از مقـام معظـم رهبـریهـای   عطـف بـسیاری از سـخنرانینقطـۀزمینه،  درهمین. )١٣١٣

  بنابراین، در.گیرد  می در برفرایند تحقق اهداف انقالب  اسالمی رامضامینی از ، ١٣٧٠سال
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درخـصوص (  مقام معظـم رهبـریاندیشۀ سیاسی وسیع اینجا با پرهیز از ورود به گسترۀ

، صرفا به بر)تمدن اسالمی
ً

  :مپردازی می آن گانۀ شماری مراحل پنج

  ایجاد انقالب اسالمی؛: مرحلۀ اول

  استقرار نظام اسالمی؛ :م دومرحلۀ

  ایجاد دولت اسالمی؛:  سومرحلۀم

 ی؛جامعۀ اسالمایجاد کشور یا :  چهارمۀمرحل

  .تمدن اسالمیگیری  شکل:  پنجم مرحلۀ

  هاراهبردي و نکات کلیدي و محوري آنالگوهاي تفکر . 2
ت؛ اسـاهمیت تفکر راهبردی، ذهن بسیاری از اندیشمندان به این مهم معطوف شده  دلیل به

جـدول شـمارۀ . اند هد، الگویی را ارائه کرمبانی و نگرش خاصیبه  باتوجه هریک تا جایی که

 .اند ه از الگوها چه عناصر کلیدی را مورد توجه قرار دادهریکدهد که   مینشان) ١(

 دهندۀ تفکر راهبردی عناصر تشکیل) ١(جدول شمارۀ 
  دهنده عناصر تشکیل  نویسنده

  ابتکار  )١٩٧٨(اومی 

  انداز چشم  )١٩٩١(ارپر ه

  خلق ارزش  )١٩٩٣(تاکور و کالینگو 

ـــاران ـــرگ و همک  مینتزب

)١٩٩٤(  

  انداز منسجم ترکیب، شهود، خالقیت و چشم

  ها خالقیت، اکتشاف و درک ناپیوستگی  )١٩٩٤(پراهاالد و همل 

  انداز و توجه به محیط چشم  )١٩٩٥(گارات 

  انداز خالقیت و چشم  )١٩٩٦(موریسی 

  ترکیبی، واگرا،خالق و یادگیری دو حلقه  )١٩٩٨(یوس هراکل

  خلق آیندۀ مطلوب  )١٩٩٩(الرنس 

ــع  )١٩٩٩(برون و اولوسون  ــیط و ذی جم ــورد مح ــق درم ــای تحقی ــات برمبن ــان،  آوری اطالع نفع

  ریزی ارتباطات و مشارکت با دیگر مدیران ارشد برنامه



  ٧١  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

  نه و تصویر آیندهترکیبی، واگرا، اخالق، شهودی، مبتکرا  )٢٠٠٢(گرائتز 

ـــر اون، و  ـــافی، اوکلیب ک

  )٢٠٠٣(اتکینز ولی 

  نگر انداز و دید کل چشم

انداز، حل مسئله، عزم راهبـردی، تفکـر  مولد، خالق، ترکیبی، واگرا، چشم  )٢٠٠٣(اوشاناسی 

  نعفان داخلی و خارجی  در طول زمان، مشارکت ذی

طلبـی هوشـمندانه، فرضـیۀ  ، فرصـتانداز سیـستمی تمرکز بر هدف، چشم  )٢٠٠٥ ١٩٩٨(لیدکا 

  محور بودن، تفکر در طول زمان و شهود

  انداز، دیالوگ و ارتباطات گرا، تفکر سیستمی، چشم خالق، واگرا، عمل  )٢٠٠٥و ٢٠٠١(بون 

  خالقیت و ساختارشکنی  )٢٠٠٥(توکلی و الوتون 

ه بـه راهبردهـای رهبری خوب، تصویر سناریوهای آینـدۀ بلندمـدت، توجـ  )٢٠٠٨(آمیتا و ساهای 

  وجوی اشارات محیطی، شهود و خلق آینده نوظهور، جست

  انداز خلق چشم  )٢٠٠٨(پالماتیر 

  شهود  )٢٠١٠(کوچرا و رایان 

  سازی و تست اسکن، پرسش، مفهوم  )٢٠١٠(گلدمن و کییسی 

دهـی مجـدد و  های خالق، چهارچوب طرح سؤاالت نافذ برای خلق گزینه  )٢٠١٠(زند 

پذیر کردن مرور و تعدیل، در نظـر گـرفتن فرضـیات  ای امکانسازی بر ساده

  جایگزین و بررسی پیشنهادها

  خالقیت، بینش و بصیرت  )٢٠١٢(زهرا و نامبیسان 

  ها آوری، تفسیر، تولید و ارزیابی اطالعات و ایده فرایند جمع  )٢٠١٢(کالرک 

  اندازمحور و بازارگر سیسماتیک، خالق، چشم  )٢٠١٣(مون 

  )٦: ١٣٩٢آقاجانیان و رستمی، : منبع(

جـویی هوشـمندانه، توجـه بـه  توجه به راه میان بر، فرصت. تمرکز بر هدف   )١٣٩٢(محمدی لرد 

  نقشۀ راه دشمن و ارزیابی ملی با نگاه به آینده

  )٢٦: ١٣٩٢محمدی لرد،: منبع(

ئیـات، نگـری در عـین توجـه بـه جز قدرت تفکر راهبردی و استراتژیک، کـل  )١٣٨٦(پناهیان 

  بینی تحوالت آینده استقالل رأی به همراه مشورت با کارشناس و قدرت پیش

  )CD: ١٣٨٦پناهیان، : منبع(
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کـه در الگوهـای مخلتـف بیـشتر را  عناصر کلیدی تفکر راهبـردی ،ادبیاتبه این  باتوجه

دد عـ: (کـرد به شرح زیـر تلفیـق، تجمیـع و خالصـه ،توان با اندکی تغییر می اند، هتکرار شد

  :)باشد  میمقابل عناصر، مبین حداقل فراوانی آنها در الگوهای مختلف

عزم راهبردی، بـصیرت و بیـنش، (  هدفرو تمرکز بانداز  چشمتوجه به  _

  ١٦ ): مطلوب و محیط جدیدانداز، آیندۀ خلق چشم

 ١٢: ابتکار و خالقیت _

 ٩: )ترکیب و ترکیبی، ، منسجمنگر کلواگرا، دید ( تقکر سیستمی _

ــوم _ ــازی  مفه ــیه(س ــشگری، فرض ــسیر و  پوی ــری، تف ــازی، تحلیلگ س

 ٦:)ارزیابی

 ٥ :ت شهودیشهود و قضاو _

 ٥ ):توجه به دیالوگ، ارتباطات و گفتمان( ارتباطاتریزی  برنامه _

 ٥): پرسشگری و آزمودن (و حل مسئلهیابی  مسئله _

 ٤ :)درک ناپیوستگی و محیط اکتشافی( توجه به محیط _

 ٤: مندی از مشارکت دیگران دانه و بهرهطلبی هوشمن فرصت _

 ٣: )برخورد نهادی و ساختارشکنی( رهبری خوب _

 ٣): گرایی تکلیف( و تولید محصولگرایی  عمل _

 ٢: نفعان و بازارگرایی توجه به ذی _

 ٢: تفکر در طول زمان _

 ٢ :به راهبرد نوظهور باتوجهتصویر سناریوهای آینده  _
  

  

  

  

  



  ٧٣  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

   در اندیشۀ سیاسیم معظم رهبریالگوی اولیۀ تفکر راهبردی مقا) ١(شکل شمارۀ 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  روش تحقیق. 3
بـا هـدف گـسترش ای  ه پـژوهش توسـعزیـرا ای اسـت؛ ه توسع،هدفلحاظ  بهاین پژوهش 

ی کـه در از موضوعات پژوهش، هریک نیبنابرا. ردیگ  می بشر صورتی دانش عمومیمرزها

یـین آن  و بـه شـرح و تبکنـد علـوم کمـک نی بتواند به گسترش ای و تجربی علوم انسانحوزۀ

. ردیـگ ی مـیجاای  هتوسعهای   پژوهشسازد، در حوزۀ آن را روشن بپردازد و وجوه ناشناختۀ

 ینشیب و هیاول اطالعات کسب دنبال پژوهش اکتشافی به؛ زیرا  اکتشافی است،روش پژوهش

  
 تفکر راهبري

  :عناصر کلیدي تفکر راهبردي
 بینش، و بصیرت راهبردي، عزم(هدف به تمرکز و انداز چشم به توجه -

  جدید محیط مطلوب، آینده انداز، چشم خلق

 خالقیت و ابتکار -

 )ترکیبی و ترکیب  منسجم، نگر، کل دید واگرا،(سیستمی تقکر -

 )ارزیابی تفسیر، تحلیلگري، سازي، فرضیه گري، پویش(سازي مفهوم -

 شهودي قضاوت و شهود -

 )گفتمان و ارتباطات دیالوگ، به توحه(ارتباطات ریزي برنامه -

 )آزمودن و گري پرسش(مسئله حل و یابی مسئله -

 )اکتشافی محیط و ناپیوستگی درك(محیط به توجه -

 دیگران مشارکت از بهرمندي و هوشمندانه طلبی فرصت -

 بروکراسی با مقابله در ساختارشکنی و نهادي برخورد(خوب هبرير -
  )خشک

 )گرایی تکلیف(محصول تولید و گرایی عمل -

 بازارگرایی و نفعان ذي به توجه -

 زمان طول در تفکر -

  نوظهور راهبردهاي به توجه با آینده سناریوهاي تصویر -

  دنیای اسالمی

  شور اسالمیک

  دولت اسالمی

  نظام اسالمی

 انقالب اسالمی

تمدن 
  اسالمی

 )1397/مؤلف(
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 نظـر در را یصـخا یۀفرض محقق ،قاتیتحق نیا در. است مطالعه مورد موضوع  درموردیکل

  .ستین هیفرض آزمون دنبال به و ندارد

 طـور بـه هـا فـرض شیپـ ،یجمعـ ایـ آزاد مـشاهدۀ قیطر از و ی پژوهش اکتشافروند در

 .)١٠٤ :١٣٧٢ ساروخانی،( گردند یم تیتقو و شوند یم جا هجاب ،شده یوارس یسطح

 ی بـر، مـرور اسـنادیالعـۀ بـا مط.اسـت اطالعات، اسنادی و میدانی آوری جمعروش 

  درمـورد اعتباربخشی، نظر خبرگان بـا اسـتفاده از روش میـدانیشود برای میادبیات تدوین 

 ها، مؤلفهبندی   رتبه،spssافزار  از نرمگیری   با بهره،گردد و درنهایت  میاز ادبیات اخذها  یافته

  .دپذیر صورت میآماری های  وتحلیل آزمون و تجزیه

  تحقیق  هاي  یافته. 4
 اطالعـات دمـوگرافی خبرگـان، ِآمده در سه محـور دست  بهتحلیل اطالعاتگردآوری و 

 عناصر مندرج در بر عالوه( باز سؤال و پاسخ خبرگان به ، بستهسؤالجداول مربوط به چهارده 

  مورد عنایت قـرار چه موارد مهم دیگری در تفکر راهبردی مقام معظم رهبری،پرسشنامه

 :ودش  میشرح زیر ارائهه  ب)گیرد؟ می

 ٢ ۀ تحصیلی در جـدول شـمارگان برحسب مراکز علمی، سطح و رشتۀتوزیع خبر. ٣-١

  :  باشد  میدرج

یع خبرگان برحسب مراکز علمی، سطح و رشتۀ تحصیلی) ٢(جدول    توز
  

 رشتۀ تحصیلی  مقطع تحصیلی

  دانشگاه مشترک حوزه و دانشگاه
  جمع

  سایر
ـــوم  عل

  سیاسی

مــدیری

  ت

 جمع

  ٤ری و سطحدکت  ٣ارشد  و سطح 
  ارشد

  دکترای

٢٢ ٢ ٨ . ٣٢ ٢٠ ٥ ٧  ٣٢ 

  

عناصـر (اصـلی های   مؤلفهدرخصوص spssافزار  جداول آماری مستخرجه از نرم. ٣-٢

 :باشد  میبه شرح زیر )تفکر راهبردی



  ٧٥  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

و کفایـت مقـدار (ی گبـست  هـمسیشاخص آزمون بارتلت مناسب بـودن مـاتر. ٣-٢-١

 . منعکس است٣ره  در شمایل عاملیبرای انجام تحل) نمونه

  شاخص آزمون بارتلت) ٣(جدول 

 ٤١٠.  KMOمقدار 

  ١٨٤.٤٠٨ کای اسکوئر

Df ٩١ 

P ٠٠١/٠ 

 ١٨٤.٤٠٨ اسـکوئر یکـا  بـا٤١٠٠برابر با ) KMO(او  کاام ، ازآنجاکه مقداریجبراساس نتا

، و در سـطح ی اسـکوئر جـدول بحرانـی از کـاتـر بـزرگاستخراج شـده اسـت و مقـدار آن 

)٠٥/٠ P<(هـا   گویـهیگبست  همسیافت که ماتریجه دست ین نتیتوان به ا عنادار است، می م

 . مناسب بوده استیل، عاملی انجام تحلیبرا) کفایت مقدار نمونه(

 .دهد  میرا نشان شده  استخراجی عاملیب بارهای ضرا٤ ۀجدول شمار. ٣-٢-٢

 شده ضرایب بارهای عاملی استخراج) ٤(جدول 
 بضرای عناصر/ مؤلفه   

 انداز و تمرکز بر هدف توجه به چشم

  )انداز، آیندۀ مطلوب و محیط جدید عزم استراتژیک، بصیرت و بینش، خلق چشم(

.٨٥٧ 

 ٦٢٨. ابتکار و خالقیت

 ٧٨٦. )نگر، منسجم، ترکیب و ترکیبی واگرا، دید کل(تقکر سیستمی 

 ٨٠٧. )سازی، تحلیلگری، تفسیر و ارزیابی پویشگری، فرضیه(سازی  مفهوم

 ٧٠١. شهود و کشف و قضاوت شهودی

 ٦١٠. )توجه به دیالوگ، ارتباطات و گفتمان(ریزی ارتباطات  برنامه

 ٨٠٥. )پرسشگری و آزمودن(یابی و حل مسئله  مسئله

 ٨٧٨. )درک ناپیوستگی و محیط اکتشافی(توجه به محیط 

 ٩٠٦. مندی از مشارکت دیگران طلبی هوشمندانه و بهره فرصت

دارای رفتار نهادی و ساختارشکن در مقابلـه بـا سـاختار متـصلب و بوروکراسـی ( خوب رهبری

 )خشک

.٨٧٤ 
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 ٧٣٤. )گرایی تکلیف(گرایی و تولید محصول  عمل

 ٨٦٩. نعفان و بازارگرایی  توجه به ذی

 ٧٠٤. تفکر در طول زمان

 ٨٧٣. های نوظهور به استراتژی تصویر سناریوهای آینده باتوجه

ب دهـد کـه  ضـرای  مـی نـشان٤ در جـدول) PCA(ی ل عامل اکتشافی تحلیاجه اجرینت

هـای  شـاخصمثابـۀ  ، بـهشده ییشناساهای  ن شاخصیی تبیشده برا  استخراجی عاملیبارها

 . ی برخوردارند از انسجام الزم و کاف،)عناصر تفکر راهبردی(اصلی های  مطلوب مؤلفه

  . استبه مؤلفه اصلی تحقیقژه مربوط یب وی مبین ضرا٥ جدول شمارۀ .٣-٢-٣

  ضرایب ویژۀ مربوط به مؤلفه اصلی تحقیق) ٥(جدول 

ــــله  ضرایب ویژۀ اولیه ــــذورات حاص ــــوع مج مجم

 ضرایب حاصله)  استخراجی(

 عناصر/مؤلفه 

  

درصـــــد  کل

 واریانس

درصــــــد 

 تراکمی

ـــــد  کل درص

 واریانس

ــــــد  درص

ـــــی  تراکم

 واریانس

انداز و تمرکز  توجه به چشم

 بر هدف

اتژیک، بـصیرت عزم استر(

انـداز،  و بینش، خلق چشم

ــیط  ــوب و مح ــدۀ مطل آین

  )جدید

٣٤.٩٨٠ ٣٤.٩٨٠ ٤.٨٩٧ ٣٤.٩٨٠ ٣٤.٩٨٠ ٤.٨٩٧ 

 ٤٨.٨٦٤ ١٣.٨٨٤ ١.٩٤٤ ٤٨.٨٦٤ ١٣.٨٨٤ ١.٩٤٤ ابتکار و خالقیت

واگرا، دید (تقکر سیستمی 

نگر، منسجم، ترکیب و  کل

 )ترکیبی

٦٢.١٢٩ ١٣.٢٦٥ ١.٨٥٧ ٦٢.١٢٩ ١٣.٢٦٥ ١.٨٥٧ 

پویـشگری، (سازی  فهومم

سازی، تحلیلگـری،  فرضیه

 )تفسیر و ارزیابی

٧١.٢٠٤ ٩.٠٧٥ ١.٢٧١ ٧١.٢٠٤ ٩.٠٧٥ ١.٢٧١ 



  ٧٧  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

شهود و کـشف و قـضاوت 

 شهودی

٧٨.٨٠٦ ٧.٦٠٢ ١.٠٦٤ ٧٨.٨٠٦ ٧.٦٠٢ ١.٠٦٤ 

ریــزی ارتباطــات  برنامــه

ــــالوگ، ( ــــه دی توجــــه ب

 )ارتباطات و گفتمان

.٨٤.٨٧١ ٦.٠٦٥ ٨٤٩    

 مـسئله یـابی و حـل مسئله

 )پرسشگری و آزمودن(

.٨٩.١٧٠ ٤.٢٩٩ ٦٠٢    

درک (توجـــه بـــه محـــیط 

ــــیط  ــــتگی و مح ناپیوس

 )اکتشافی

.٩٢.٥٨٩ ٣.٤١٩ ٤٧٩    

طلبی هوشمندانه و  فرصت

ــره ــشارکت  به ــدی از م من

 دیگران

.٩٥.٢٨٦ ٢.٦٩٧ ٣٧٨    

دارای رفتـار (رهبری خوب 

نهــادی و ساختارشــکن در 

مقابله با ساختار متـصلب 

 )روکراسی خشکو بو

.٩٧.٣٢١ ٢.٠٣٥ ٢٨٥    

گرایـــی و تولیـــد  عمـــل

 )گرایی تکلیف(محصول 

.٩٨.٥٤٢ ١.٢٢١ ١٧١    

ـــه ذی ـــه ب ـــان و   توج نعف

 بازارگرایی

.٩٩.٦٠٨ ١.٠٦٦ ١٤٩    

    ٩٩.٩٣٤ ٣٢٦. ٠٤٦. تفکر در طول زمان

تصویر سـناریوهای آینـده 

هــای  بــه اســتراتژی باتوجــه

 نوظهور

.١٠٠.٠٠٠ ٠٦٦. ٠٠٩    

هـای تحقیـق،  یژۀ مربوط بـه مؤلفـهب ویاز آن است که ضرا ی حاک٥ یج جدول شمارۀنتا

. کننـدظـر را تبیـین نانس متغیـر مـورد یـ کامل و صد درصـد وارصورت ند بهمجموع قادردر

 ٨/٧٨ب بـه یـ قرنـدقادرتنهـایی  ، بـههـا ن مؤلفهی ماده از اکه فقط پنجدهد  شواهد نشان می
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 کـه همـۀدهـد  ژه نشان مـییب ویج ضرای، نتادیگر  عبارت  به.کنندن ییانس را تبیدرصد از وار

 یو بارهـاهـا  هیـ عنـوان گورو، ازایـن و کنندن یید مؤلفه مورد نظر را تبنتوان مواد چهارگانه می

 . شوند مناسب شناخته می) عناصر تفکر راهبردی(اصلی های   مؤلفهی برایعامل

  .دهد  میرا نشانتوصیفی های   شاخص٦ جدول شمارۀ. ٣-٢-٤

 توصیفیهای  شاخص) ٦(جدول 
 انحراف معیار  میانگین عناصر/ ها  مؤلفه

 انداز و تمرکز بر هدف توجه به چشم

انـداز، آینـدۀ  عزم استراتژیک، بصیرت و بیـنش، خلـق چـشم(

  )مطلوب و محیط جدید

٠.٤ ٤.٨ 

 ٠.٦ ٤.٥ ابتکار و خالقیت

 ٠.٨ ٤.٥ )ترکیب و ترکیبینگر، منسجم،  واگرا، دید کل(تقکر سیستمی 

سـازی، تحلیلگـری، تفـسیر و  پویشگری، فرضیه(سازی  مفهوم

 )ارزیابی
٠.٧ ٤.٥ 

 ٠.٧ ٤.٢ شهود و کشف و قضاوت شهودی

 ٠.٦ ٤.٥ )توجه به دیالوگ، ارتباطات و گفتمان(ریزی ارتباطات  برنامه

 ٠.٨ ٤.٣ )پرسشگری و آزمودن(یابی و حل مسئله  مسئله

 ٠.٨ ٤.٤ )درک ناپیوستگی و محیط اکتشافی (توجه به محیط

 ٠.٧ ٤.٥ مندی از مشارکت دیگران طلبی هوشمندانه و بهره فرصت

دارای رفتار نهادی و ساختارشـکن در مقابلـه بـا (رهبری خوب 

 )ساختار متصلب و بوروکراسی خشک
٠.٧ ٤.٥ 

 ٠.٥ ٤.٦ )گرایی تکلیف(گرایی و تولید محصول  عمل

 ٠.٩ ٣.٨  و بازارگرایینعفان  توجه به ذی

 ٠.٦ ٤.٥ تفکر در طول زمان

 ٠.٩ ٤.٥ های نوظهور به استراتژی تصویر سناریوهای آینده باتوجه

 میـزان بـهباالترین میـانگین که دهد   می نشان،٥ توصیفی در جدولهای  جدول شاخص

 عـزم اسـتراتژیک، بـصیرت و بیـنش، خلـق (بـر هـدفو تمرکـز انداز  چشم توجه به به ٨/٤

 و کمتـرین میـانگین هـم  اسـت؛اختصاص یافته)  و محیط جدیدآیندۀ مطلوب انداز، چشم



  ٧٩  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

همـۀ  یعنی میانگین توجـه بـه نعفان و بازارگرایی اختصاص دارد؛   به توجه به ذی٨/٣ میزان به

 . است٥ از ٤.٤٦ها  همؤلف

  . استتحقیقهای   از مؤلفه هریک رتبهبازتابندۀ ٧ ۀجدول شمار. ٣-٢-٥

یدمن نتیجۀ آزمون رتبه) ٧(جدول   ای فر
 رتبه  امتیاز عناصر/ مؤلفه

  انداز و تمرکز بر هدف توجه به چشم

  )انداز، آیندۀ مطلوب و محیط جدید عزم استراتژیک، بصیرت و بینش، خلق چشم(

١ ١٠.٠٩ 

 ٢ ٨.٠٥ مندی از مشارکت دیگران طلبی هوشمندانه و بهره فرصت

اختارشـکن در مقابلـه بـا سـاختار متـصلب و دارای رفتـار نهـادی و س(رهبری خوب 

 )بوروکراسی خشک

٣ ٨.٠٥ 

 ٤ ٧.٩٣ )توجه به دیالوگ، ارتباطات و گفتمان(ریزی ارتباطات  برنامه

 ٥ ٧.٩١ های نوظهور به استراتژی تصویر سناریوهای آینده باتوجه

 ٦ ٧.٨٩ تفکر در طول زمان

 ٧  ٧.٧٧ )یر و ارزیابیسازی، تحلیلگری، تفس پویشگری، فرضیه(سازی  مفهوم

 ٨ ٧.٧٧ )گرایی تکلیف(گرایی و تولید محصول  عمل

 ٩ ٧.٧٣ ابتکار و خالقیت

 ١٠ ٧.٧ )نگر، منسجم، ترکیب و ترکیبی واگرا، دید کل(تقکر سیستمی 

 ١١ ٧.١٦ )درک ناپیوستگی و محیط اکتشافی(توجه به محیط 

 ١٢ ٦.٥٧ )پرسشگری و آزمودن(یابی و حل مسئله  مسئله

 ١٣ ٥.٥٥ شهود و کشف و قضاوت شهودی

 ١٤ ٤.٨٤ نعفان و بازارگرایی  توجه به ذی

  ٢٢ تعداد

  ٣٨.٧٤٣ خی دو

  ١٣  درجۀ آزادی

 ٠٠١/٠ سطح معناداری

ی  خــی دودهــد کــه  مــی نــشان،٧ فریــدمن در جــدولای  ه اجــرای آزمــون رتبــۀنتیجــ

  اسـتتـر بـزرگ ،بحرانـی از خـی دوی جـدول سیزده، درجۀ آزادیبا ) ٧/٣٨(آمده  دست به
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)٠٥/٠P<.(شـود  مـیتفـاوت معنـاداری مالحظـههـا  میانگین گویههای   بنابراین، بین رتبه .

 اولویـت در جـدول ترتیـب ، بـههای تحقیق رجیح خبرگان در توجه به مؤلفه، تبراساس نتایج

و داز ان چشمتوجه به « مؤلفهچهارده در بین و از ،  استفوق از باال به پایین مشخص گردیده

را آخـرین رتبـه »  و بـازارگرایینعفـان  توجه به ذی«و است  اولین رتبه دارای» بر هدفتمرکز 

 گفـتتـوان  ها مـی  مؤلفه و دیگر فوقدرخصوص مؤلفۀبا تحلیل نظر خبرگان  بنابراین، .دارد

 در حد مناسـبی مـورد توجـه و عناصر در تفکر راهبردی مقام معظم رهبریها  لفهتمام مؤ

  .تبوده اس

 گیري نتیجه

کـه ایفـای نقـش و تـأثیرات آن بـا هاسـت  ّ آن، مولد موفقیـتتبع بهو ها   حاوی توانایی،تفکر

  تـصاعدی فزونـیصـورت ، بـه)در رهبری امت و رهبـری فراملـی( افزایش سطح مسئولیت

 و طبعا تصدی رهبـری صـحیح و مناسـب جامعـه؛یابد می
ً

 مـستلزم برخـورداری از تفکـر ،

  کـه باید گفـت،از مرور اجمالی ادبیاتگیری   این واقعیت و با نتیجهِپسدر . راهبردی است

 مبتنی بر اصـل اساسـی توحیـد و اصـول مبنای الگوی تفکر راهبردی مقام معظم رهبری

محیطـی های   دنیای امروز پیوسته با پدیدهآنجاکه اما از؛ثابت است) معاد و عدل( مکمل آن

 مهـم و ، تـأثیراتۀو حـوزای  ه تغییرات سـریع و لحظـ، و زمانروست روبه فراوانی ۀناشناخت

قابـل اصـالح، ) عناصر کلیدی( ها ی است، الگوی تفکر راهبردی، در حد سیاستالملل بین

 نیاز بـه ،)اهمیت و اولویت استفاده از عناصر کلیدی( و در حد راهبرد استتکمیل و ترمیم 

  . داردرسانی  روز نوشوندگی و به

بـه نگـری   با جـامعمقام معظم رهبریتوان گفت که  ، میتحقیقی ها  یافتهبا تمرکز بر

  میانگین باالتر از زیادطور به ،)مستخرجه از منظر اندیشمندان( جمیع عناصر تفکر راهبردی

کلیـدی مـذکور، از منظـر   اهمیـت عناصـرترتیـب  بـهعنایـتتوجه داشته و با) ٥ از ٤/٤٤(

 قابـل اصـالح ٢ ۀشـمارشـکل   بهظم رهبریخبرگان، الگوی اولیه تفکر راهبردی مقام مع

  .است



  ٨١  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

   در اندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی مقام معظم رهبری) ٢(شکل شمارۀ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؛تبیین تفکر راهبردی در کالم مقام معظم رهبری _

  ؛تبیین تفکر راهبردی در رفتار مقام معظم رهبری _

ی، عرصۀ فرهنگـبه تفکیک  تبیین تفکر راهبردی مقام معظم رهبری _

  ؛...اقتصادی، امنیتی و

 و عناصر تفکر راهبـردی در ها  از مؤلفههریکبررسی عمیق و جداگانه  _

 .کالم و رفتار مقام معظم رهبری

  
 تفکر راهبري

  :عناصر کلیدي تفکر راهبردي
  توجه به چشم انداز و تمرکز به هدف

  )جدید عزم استراتژیک، بصیرت و بینش، خلق چشم انداز، آینده مطلوب و محیط(
  فرصت طلبی هوشمندانه و بهرمندي از مشارکت دیگران

متـصلب و   داراي رفتار نهـادي و ساختارشـکن در مقابلـه بـا سـاختار               (رهبري خوب   
  )بروکراسی خشک

  )توحه به دیالوگ، ارتباطات و گفتمان(برنامه ریزي ارتباطات
  نوظهور استراتژي هاي به تصویر سناریوهاي آینده با توجه

  تفکر در طول زمان
  )سازي، تحلیلگري، تفسیر، ارزیابی پویش گري، فرضیه(سازي مفهوم

  )تکلیف گرایی(عمل گرایی و تولید محصول
  قیتابتکار و خال

  )واگرا، دید کل نگر، منسجم،  ترکیب و ترکیبی(تقکر سیستمی
  )درك ناپیوستگی و محیط اکتشافی(توجه به محیط 

  )پرسش گري و آزمودن(مسئله یابی و حل مسئله
  شهود و کشف و قضاوت شهودي

  توجه به ذي نفعان و بازارگرایی

  دنیای اسالمی

  کشور اسالمی

  دولت اسالمی

  مینظام اسال

 انقالب اسالمی

تمدن 
  اسالمی

 )1397/مؤلف(
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قــدمی، تهــران، مؤســسۀ . ، ترجمــه متفکــر راهبــردی در ســازمان). ١٣٨٤(دی .استیــسی، رالــف

  .ریزی پژوهشی مدیریت و برنامه
ــتمی آقاجا ــیه رس ــیمینه و مرض ــان، س ــشکیل). ۱۳۹۰(نی ــر ت ــین عناص ــر  تعی ــازۀ تفک ــدۀ س دهن

 .المللی مدیریت ، تهران، نهمین کنفرانس بیناستراتژیک
، ترجمــۀ داود عــسگریان، تهــران، ســازمان تفکــر یــک استراتژیــست). ١٣٧١(اومــی، کــن ایچــی 

  .مدیریت صنعتی
 .، تهران، نی۲۰ تاریخ اندیشۀ سیاسی در قرن). ۱۳۷۶(بشیریه، حسین 

، تهـران، بیـان )CD (تفکر راهبرد در سـیرۀ مقـام معظـم رهبـری). ١٣٨٦(رضا  پناهیان، علی
 .معنوی

 ).٢٨/٧/١٣٨٠(ای، سیدعلی، بیانات   حسینی خامنه
 ).١/١/١٣٩٢(ــــــــــــــــ بیانات 
 ).٢٤/٧/١٣٩٠(ــــــــــــــــ بیانات 
 .)٢٩/٨/١٣٩٢(ــــــــــــــــ بیانات 
 ).٥/١٢/١٣٨٣(ــــــــــــــــ بیانات 

، ای خامنـه العظمـی اللـه منظومـۀ فکـری آیـت). ١٣٩٥(خسروپناه، عبدالحـسین و همکـاران 
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فـصلنامۀ ، »هـای حفاظـت تـدوین راهبـرد تفکـر سـازمان«). ١٣٩١(نیـا، محمداسـماعیل رستمی
 .٥٦ – ٣٧، تابستان، ٣، ش های امنیتی پژوهش

، تهـران، مؤسـسۀ اصول و مبـانی: های تحقیق در علوم اجتماعی روش). ١٣٧٢(ساروخانی، باقر 
  .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 .شناسی تربیتی، تهران، امیرکبیر روان). ١٣٨٢(مداری، علی  شریعت
 تهـران، ،)ها و راهبردهـای تفکـر آموزش مهارت(روش تدریس پیشرفته ). ١٣٨٢(شعبانی، حسن 

 .سمت
 .، قم، زمزم هدایتهای سیاسی در اسالم اندیشه). ١٣٩٣(شیرودی، مرتضی 

 .س عزیزی، قم، صاله، ترجمۀ عباالشریعه مصباح). ١٣٩٣(گیالنی، عبدالرزاق 



  ٨٣  مقام معظم رهبریاندیشۀ سیاسیالگوی تفکر راهبردی در 

، ترجمـۀ منظـر نیکنـام، تهـران، آمـوزش سـازمان مـدیریت تفکر راهبردی). ١٣٧٧(اتون . الرنس 
 .صنعتی

 .، تهران، نصفرامین و فنون تفکر استراتژیک). ١٣٩٥(لشکر بلوکی، مجتبی 
 .میههار، تهران، اسالبحاراألنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األط). ١٣٩٣(مجلسی، محمدباقر 

، »مدل تحلیل راهبردی در اندیشۀ مقام معظم رهبری«). ١٣٩٢(محمدی لرد، عبدالمحمود 
  .٢٩-٧، زمستان، ٦٢، ش مطالعات راهبردی فصلنامۀ

، قـم، مجموعه مقاالت اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری). ١٣٨٨(مظفری، آیت و همکاران 
 .زمزم هدایت

، تهـران، مؤسـسۀ تنظـیم و نـشر آثـار امـام فۀ نورصحی). ١٣٦١ (موسوی خمینی، سیدروح الله
  .خمینی

 .، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیچهل حدیث). ١٣٩٤(ــــــــــــــــــــــ  
، مجلـۀ »اسـالم-مدیریت راهبـردی و نقـش آن در تحـول حـوزه«). ١٣٩٣(موسوی، سیدغالمرضا 

 .٥٦ – ٣٥ و زمستان، ،پاییز٩، ش اول پیاپی ٤، س های مدیریتی پژوهش
، ترجمـۀ )کارآفرینی در قالب یک مکتب(جنگل استراتژی ). ١٣٨٤(مینتزبرگ، هنری و همکاران 
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