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 الملّخص  
التنظیمیة  أو ا. الختمذ القعاة امهیة بملغة لواء يف احلیم، الفعدية واالاتممعیة  :خلفیة البحث وأهدافه

من أهم العوامل املؤثع، يف عملیة صنع  واألركمة اخلمصة لصمنعي القعاةيعترب نظمم القیم واملعتقدات 
رقد قمم هذا البحث بدةالة عملة صنع  ،يتمتع بشمولیة متفوقة . نظمم القیم يف اإللمامومبم أ القعاة 

 ألمس القیم واملبمدئ األخماقیة من واهة نظع اإللمام القعاة من قبل املدةاء يف جممل الصحة على 
هذا البحث عبمة، عن نو  حتلیل احملتوى ويصنف يف رئة احبمث غري جتعيبیة أو  منهجیة البحث:

وصفیة  يف هذا البحث، متت دةالة األلنمد واملصمدة اإللمامیة مبم يف ذلك القعز. الكعمي وهنج 
 البماغة وغعة احلكم ودةة الكلم والكميف واحلیم، ولذلك الكتب والبحوث ذات الصلة مبوضو  املقملة 

 اىل يشريوا ملةملاملق مؤلفي رإ. هذا اىل واضمرة البحث هذا يف االخماقیة املواةد مجیع معاعم، متت
 .املصمحل تضمةب

الصحة على  دةاءيف هذا البحث، مت اختمذ ثماث خطوات عممة لعملیة اختمذ القعاة مل الكشوفات:
وهي خطوات صنع القعاة وتنفیذ القعاة والتولل على اهلل لبحمنه  ومن  ألمس تعملیم القعز. الكعمي

وتفسري جمموعة من التخعا، وة،، مت حلصول على شعح ألثع دقة لكل من اخلطوات املذلأال ا
املصمدة العئیسیة الثماثة للدةالمت  التحقیق يفاملستقم، من القمبلة للتفسري و  ملؤشعات املمیز،ا

 ، السنة النبوية الشعيفة ولري، أهل البیت علیهم السمام القعز. الكعميأي اإللمامیة، 
ة صنع القعاة، ميكن ألي مديع يف جممل اضمرة اىل التخدام علم صنع القعاة يف عملی االستنتاج:

الصحة أو أي مسلم عمدي أ. يطبق املعميري االلمامیة املستخعاة يف هذا البحث يف املعاحل الثماثیة 
لصنع القعاة  ويف هنمية املطمف لینتهي من عملیة صنع القعاة بتولله على اهلل لبحمنه ومبعنويمته 

اخلملق لبحمنه وتعمىل  مبعضم،يف صنع القعاة، لوف يشعع  جنمحههبذه الطعيقة، بمإلضمرة إىل و  العملیة 
  يف لل معحلة من معاحل صنع القعاة

 

 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
Mousavi Kashi Z, Pourmohammadi Roudsari R, Jafari H, Sayad A, Movafagh A. Healthcare Managers’ Decision-Making Adopting Islamic 

Approach: Theoretical Basis of Attitude and Approach of Islam in Decision-Making Process. J Res Relig Health. 2018; 4(3): 103- 117. 

 ،الصحة باستخدام النهج اإلسالمي دراءصنع القرار من قبل م یةدراسة عمل
 في عملیة صنع القرارالمبادئ النظرية للرؤية االسالمیة 

http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh
mailto:Movafagh.a@sbmu.ac.ir


   331 -303 (:3)4؛ 7931ی پژوهش در دین و سالمت.  مجله 

  سایت مجله: وب http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh 

 

 

 
 
 

  ی پژوهش در دین و سالمت مجله                                                                           7931 تابستان، 9ی  ، شماره4ی  دوره

706 

   

 

 

 

 

 

 

 

 *2، ابوالفضل موفق*2، آرزو صیاد1، حسن جعفری1، رضا پورمحمدی رودسری1زهره موسوی کاشی

 
 ی مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، کرج، ایران. گروه مدیریت، دانشکده -7

 .ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده -2
   Movafagh.a@sbmu.ac.ir /ar.sayad@sbmu.ac.ir :رایانامه؛ ابوالفضل موفق آقای و خانم آرزو صیاد خطاب به مکاتبات*

 

 اطالعات مقاله  

 31 فروردین 6 :دریافت
 31 خرداد 2 :دریافت متن نهایی

     31 خرداد 3 پذیرش:

 31تیر  2: نشر الکترونیکی
  

 واژگان کلیدی:

 گیری تصمیم

 ی سالمت حوزه

 مدیران 

 اسالمی زشیار نظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده  

گیری چه در زندگی شخصی و اجتماعی، چه در زندگی  تصمیمهدف: سابقه و 

گیران از  نظام ارزشی و باورها و تفکرات تصمیم .سازمانی بسیار حائز اهمیت است

شود. از آنجایی که نظام  گیری محسوب می ترین عوامل تأثیرگذار بر فرایند تصمیم مهم

در دین اسالم، جامعیت بسیاری دارد، در این پژوهش، به بررسی فرایند ارزشی 

ها و مبانی اخالقی از دیدگاه  ی ارزش ی سالمت بر پایه گیری مدیران حوزه تصمیم

  اسالم پرداخته شده است. 

این پژوهش ازنوع تحلیل محتوا است و در ذیل تحقیقات غیرآزمایشی یا  روش کار:

ی حاضر، اسناد و منابع اسالمی، از جمله قرآن  ود. در مطالعهش بندی می توصیفی دسته

البالغه، غررالحکم و دررالکلم، الکافی، الحیاه و همچنین کتب و مقاالت  کریم، نهج

ی موارد اخالقی رعایت شده  مرتبط با این موضوع بررسی شد. در این پژوهش همه

 اند.  فعی گزارش نکردهگونه تضاد منا براین، نویسندگان مقاله هیچ است. عالوه

ی  گیری مدیران حوزه ی کلی برای فرایند تصمیم در این پژوهش، سه مرحله ها: یافته

های قرآن کریم استنباط شد که عبارت است از مراحل اتخاذ  سالمت بر اساس آموزه

تر هر یک از مراحل  تصمیم، اجرای تصمیم و اتکال به خداوند متعال. برای تبیین دقیق

های مشخص و تفسیرپذیر که حاصل کاوش در سه  یی از شاخصه مجموعه ذکرشده،

ی  منبع اصلی مطالعات اسالمی یعنی قرآن کریم، سنت پیغمبر اسالم )ص( و سیره

 ائمه معصومین است، استخراج؛ و هر یک تفسیر شد.

ی سالمت، یا هر فرد عادی مسلمان، در فرایند  هر مدیری در حوزه گیری: نتیجه

های  گیری، شاخصه تواند عالوه بر استفاده از علم تصمیم ی خویش، میگیر تصمیم

گیری به کار  ی تصمیم گانه برای مراحل سه را اسالمی استخراج شده در این پژوهش

گیری  یی قوی، فرایند تصمیمگیرد و در نهایت نیز با اتکال به خداوند متعال، با روحیه

گیری، رضایت  ه بر کسب توفیق در تصمیمخود را به پایان برساند. بدین طریق عالو

 گیری، همراه خود احساس نماید. خالق متعال را نیز در تک تک مراحل تصمیم

 :است صورت این به مقاله استناد

Mousavi Kashi Z, Pourmohammadi Roudsari R, Jafari H, Sayad A, Movafagh A. Healthcare Managers’ Decision-Making Adopting Islamic 
Approach: Theoretical Basis of Attitude and Approach of Islam in Decision-Making Process. J Res Relig Health. 2018; 4(3): 103- 117. 

 

 ی سالمت با رویکرد اسالمی، ی مدیران حوزهگیر تصمیم

 گیری مبانی نظری نگرش و رویکرد اسالم در فرایند تصمیم
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یی از ها فرایندی زنجیره انسان ی در واقع زندگی همه

توان گفت که تمام  ها است. به زبان دیگر میگیری تصمیم

گیری است. ها و اقدامات افراد بشر حاصل تصمیم فعالیت

گیری چه در زندگی شخصی و اجتماعی، چه در زندگی  تصمیم

گیری  سازمانی بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه، تصمیم

ی سالمت که با سالمت جسم و  ویژه در حوزه در مدیریت به

روح و جان افراد، دست به گریبان است، آنچنان حائز اهمیت 

است که بدون آن هیچ یک از وظایف دیگر مدیر به سامان 

 . (7)رسد  نمی

از دیگر سوی، تصمیمات هر فرد تا میزان بسیار زیادی به 

. با توجه به سرکش و طغیانگر باورها و تفکرات او وابسته است

یامبران الهی هم از خطر آن به ، که حتی پ بودن نفس اماره

ها در معرض خطر تسلط این  ی انسان بردند، همه خدا پناه می

های  رو، نیازمند توجه به دیدگاه نفس سرکش قرار دارند. ازاین

ارزشی و اخالقی هستند که در واقع سپری در مقابل نفس 

 .(2)اماره است 

دهی به تصمیم و تنظیم  محور و اخالقی در شکل رویکرد ارزش

یی دارد. رعایت  کننده گیری آن، نقش تعیین فرایند شکل

وارد شدن  گیری، موجب ها و اخالق در تصمیم نکردن ارزش

شود. در این میان  های فراوانی به فرد و جامعه میآسیب

تواند نظام  هایی که مبتنی بر فرهنگ الهی باشد، می ارزش

 گیری را بهینه و سالم کند. تصمیم

های متفاوتی نسبت به مبانی ارزشی و اخالقی وجود دیدگاه

دارد. از اخالق افالطونی که به دنبال کمال مطلوب و آرمانی 

دهد تا اخالق ارسطویی  است و رویکرد ماورایی به اخالق می

که به دنبال رفتار طبیعی انسان است و نیز دیدگاه اسالمی که 

 .(9)بر مدار توحید و خدامحوری قرار دارد 

از آنجایی که نظام ارزشی و اخالقی در مبانی اسالمی، جامعیت 

گیری  بسیاری دارد، در این پژوهش، بررسی فرایند تصمیم

ها و مبانی  ی سالمت، بر پایه و اساس ارزش مدیران حوزه

های  ها و پایه اخالقی از دیدگاه اسالم مورد نظر است. ریشه

ها و اخالق اسالمی عبارت است از خدامحوری،  ارزش

گرایی، توجه به اصالت روح و همچنین مختار بودن در  آخرت

 انجام فعل ارزشی و اخالقی.

ها و  توان استدالل کرد که ارزش با توجه به مبحث فوق می 

گیری را در مدار  تواند موضوع تصمیم اخالق اسالمی می

 موجب تحول جدی در جوامعتوحیدی قرار دهد که خود 

 شود. بشری می

ی تأثیر دیدگاه و  های گوناگونی در زمینه تاکنون پژوهش

گیری، البته با رویکردهایی  های اسالمی در تصمیم ارزش

اهلل جوادی  . در پژوهشی، آیت(4)متفاوت صورت گرفته است 

یعنی آرامش، طمأنینه، توجه ی مشورت  آملی عوامل چهارگانه

ی امری را  جانبه به حضور در محضر الهی و بررسی دقیق و همه

گیری است، معیارهای اسالمی مؤثر در  که مورد تصمیم

. در پژوهش دیگری به تأثیر (5)کند  گیری معرفی می تصمیم

اره شده است گیری اش ی جبری یا اختیاری بر تصمیم عقیده

ی دیگری به نقش محوری عدالت در  . در مطالعه(6)

گیری اسالمی پرداخته؛ و سعی شده است به معیارهای  تصمیم

. همچنین مشورت، (1)عدالت و ادراک عدالت پرداخته شود 

ی محوری، توکل و قاطعیت از عوامل اسالم نگری، حق آینده

گیری مورد نظر گروه دیگری از پژوهشگران  مؤثر در تصمیم

 .(8)بوده است 

توان استنتاج کرد که بررسی  با عنایت به مباحث فوق، می

ی  گیری با رویکرد اسالمی برای مدیران حوزه موضوع تصمیم

سالمت که مسئولیت خطیر و سنگینی را در جامعه بر دوش 

توان به آن توجه  کشند، دارای جایگاه درخوری است و می می

ذاری رو، در این پژوهش سعی شد امکان تأثیرگ کرد. ازاین

ی سالمت  گیری مدیران حوزه رویکرد اسالمی بر فرایند تصمیم

بررسی شود و مبانی نظری تأثیر دیدگاه و نگرش اسالمی و 

گیری که متأثر از  های تأثیرگذار بر تصمیم همچنین شاخصه

های اسالمی است، ارزیابی شود. در واقع  اخالق و ارزش

ش به دنبال توان بیان کرد که پژوهشگران در این پژوه می

 هایی برای دو سؤال ذیل بودند: یافتن پاسخ

ی  تواند از نگرش و اندیشه گیری می آیا اساساً فرایند تصمیم -7

 اسالمی متأثر باشد؟

های  درصورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، شاخصه -2

گیری بر اساس  ی تصمیم تأثیرگذار و حائز اهمیت در زمینه

 است؟   کدام دیدگاه و نگرش و اخالق اسالمی
 

 

 

 گیری مبانی نظری فرایند تصمیم

 تصمیم

عزم  »از:  تعریف تصمیم در فرهنگ فارسی عمید عبارت است

و اراده کردن به کاری و با عزم راسخ درصدد اجرای امری 

 دو معنی دارد:« 7دی ساید»ی  . در التین، واژه(3)« برآمدن

 هم به معنی تصمیم گرفتن، هم به معنی افتادن.   
                                                           
1)  Decide 

 مقدمه

 روش کار
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 گیری تصمیم

گیری اشاره  توان به تعریفی تقریباً جامع از تصمیم در ابتدا می

ترین راه از  انتخاب بهترین و مناسب»کرد که عبارت است از: 

 «.های ممکن ان راهمی

ی علم مدیریت  نظران برجسته برخی از پژوهشگران و صاحب

معنا و مترادف  گیری را هم ، مدیریت و تصمیم7مانند سایمون

گیری نیست و  دانسته و معتقدند مدیریت چیزی جز تصمیم

گیری  فرایند مدیریت در یک سازمان را در فرایندهای تصمیم

نظران، کیفیت  دیگر از صاحبکنند. برخی  سازمانی خالصه می

دانند و  گیری می یی تابع کیفیت تصمیم مدیریت را در هر حوزه

ی مدیریت  ترین وظیفه گیری به تنهایی مهم معتقدند تصمیم

 . (70)است 

ی مدیریت تعریف  گیری را عصاره یا چکیده ، تصمیم2گریفیث

گیری بر تمام سطوح مدیریت  ی وی تصمیم کند. به عقیده می

گیری را قلب مدیریت  احاطه دارد. وی همچنین تصمیم

داند و معتقد است که این وظیفه در کانون فرایند مدیریت  می

گیری فرایندی است که  معتقد است تصمیم 9رناردقرار دارد. با

آید. به  از طریق سنجش، محاسبه و اندیشیدن به دست می

گیری نوعی قضاوت و داوری است  ، تصمیم4ی پیتر دراکر عقیده

شود. کارکردهای مدیر  که در بین چند راه حل انجام می

ی  عبارت است از رهبری، کنترل، ساماندهی و ... که الزمه

گیری است. پس در واقع پایه و اساس  ی آنها تصمیم همه انجام

گیری  گیری است. تصمیم تمام وظایف مدیر در سازمان، تصمیم

در مدیریت دارای اهمیت زیادی است. اگر مدیر در شرایط 

سخت بتواند به خوبی تصمیم بگیرد، مدیر موفقی است. در 

ک ترین علل شکست یا موفقیت ی گیری از مهم واقع، تصمیم

 .(77)آید  سازمان به حساب می

 ها انواع تصمیم

شود بر  هایی که در سطح فردی یا سازمانی گرفته می تصمیم

 شود که در ذیل به بندی می اساس معیارهای مختلفی تقسیم

  :(72) شود چند نمونه از آنها اشاره می

  5بندی سایمون الف: طبقه

( 7کند:  گیری را به دو گروه تقسیم می سایمون تصمیم

های عادی است. در این نوع  ریزی شده: که شامل فعالیت برنامه

های عملیاتی استاندارد  گیری مشکالت از طریق شیوه تصمیم

مل ریزی نشده: شا ( برنامه2شده برطرف خواهد شد و 

                                                           
1) Simon  
2) Giriffith 
3) Barnard 
4) Peter Drucker 
5) Herbert Simon 

ها  بینی نشده است که این تصمیم موضوعات یا مشکالت پیش

گیرنده در تحلیل نتایج  مستلزم خالقیت و قدرت تصمیم

 ها است. حل راه

  6بندی کمپل ب: طبقه

های  ( تصمیم7کند:  ها را به سه دسته تقسیم می کمپل تصمیم

ی تخصیص منابع،  هایی درباره سازمانی: که شامل تصمیم

( 2ریزی و غیره است؛  کانات و تسهیالت، برنامهسازماندهی ام

هایی است که مدیر برای  های راهبردی: در واقع تصمیم تصمیم

های  ( تصمیم9کند و  های سازمانی اتخاذ می اجرای تصمیم

های مدیر  ها به احساسات، نیازها و انگیزه مدیریتی: این تصمیم

 بستگی دارد. 

 گیری در اسالم تصمیم

گیری اشاره شده  در هشت مورد به امر تصمیمدر قرآن کریم 

 ت:اس

و ا. عزموا الطماق رم. اهلل مسیع : »221 ی بقره آیه ی سوره (7
خداوند )به گفتار و  ،اگر تصمیم به طالق گرفتند و ؛«علیم

  .ستا کردار ایشان( شنوا و دانا

و شموةهم ری االمع رمذا     : »753 ی آل عمران آیه ی سوره (2
کارها مشورت  و در»؛ «ل علی اهلل ا. اهلل حیب املتوکلنیعزمت رتوک

تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده که  زمانی که نما، لیکن

 .«خدا آنان را که به او اعتماد کنند دوست دارد و یاوری کند

وا. تصربوا و تتقوا رم.     : »786 ی آل عمران آیه ی سوره( 9
پیشه کرده و پرهیزگار شوید  و اگر صبر»؛ «ذلک من عزم االموة

)البته ظفر یابید( که ثبات و تقوا سبب نیرومندی و قوت اراده 

 .«تاسدر کارها 

ولقد عهدنم الی ادم من قبل رنسی ومل : »775 ی طه آیه ی سوره (4
و ما با آدم عهد بستیم )که فریب شیطان » ؛«...جندله عزمم  

  .«تیمثابت قدم نیاف م وممص نخورد( و در آن او را

و امع بمملععوف و  ،يم بنی اقم الصلوا: »71 ی لقمان آیه ی سوره( 5
ای » ؛«انه عن املنکع و اصرب علی مم اصمبک ذلک من عزم االموة

 بر)دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و  فرزندم نماز به پا

این صبر و  صبر پیشه گیر که (این کار از مردم نادان آزار بینی

ی از تصمیم )راسخ( ی نشانه ،اه تربیت و هدایت خلقتحمل در ر

  .«در امور عالم است

وملن صرب وغفعا. ذلک ملن عزم : »49 ی آیه یشور ی سوره (6
و آنکه صبر کند و از خطا در گذرد، این از تصمیمات »؛ «االموة

  «.پسندیده است

                                                           
6) Campbell 
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رمصربکمم صرب اولوالعزم من العلل : »95 ی آیه احقاف ی سوره( 1
ای رسول تو هم مانند پیامبران اولوالعزم )صاحب »؛ «....و

 «.... تصمیم( صبور باش

و قول مععوف رمذا عزم  ةطمع: »27 ی )ص( آیه محمد ی سوره( 8
راه سعادت طاعت خدا و »؛ «االمع رلو صدقو اهلل لکم. خريا  هلم

گفتار نیکوست و پس از آنکه امر به تصمیم پیوست، اگر کالم 

 .«خواهد بود برای آنها بهتر ،کنندخدا را تصدیق 

ی اهمیت  السالم( درباره همچنین حضرت علی )علیه

اذا اقرت. العزم بمحلزم کملت »فرماید:  گیری چنین می تصمیم
هنگامی که تصمیم با دوراندیشی همراه گردید، »؛ «،السعمد

 . (79)« شود سعادت کامل می

 روش کار

این پژوهش از نوع تحلیل محتوا است و در ذیل تحقیقات 

شود. در روش تحلیل  بندی می غیرآزمایشی یا توصیفی دسته

ی نوشتارها و گفتارها، به  محتوا، محققان از طریق مطالعه

یابند.  های فردی و اجتماعی دست می ی پدیده اطالعاتی درباره

توان گفت در روش تحلیل محتوا ابتدا مضامین  همچنین می

ها استخراج؛ و سپس هر یک از آنها نهفته در محتوای داده

 شود. های مورد نظر تجزیه و تحلیل می برحسب ویژگی

امروزه این فن، عالوه بر مطالعات حوزوی و دانشگاهی، در 

های  شناسی و تحلیل ات قضایی، جرممحافلی مانند تحقیق

های یی یافته است. از ویژگیکاربرد گسترده نیز سیاسی

تحقیق تحلیل محتوا این است که محقق دخالتی در موقعیت، 

دستکاری یا کنترل وضعیت و نقش متغیّرها ندارد و آنها را 

کند و به  آنچه را که وجود دارد مطالعه می کند و صرفاً نمی

پردازد. به طور کلی این گونه تحقیقات  یح آن میتوصیف و تشر

ها و ایجاد  تواند به کشف واقعیت ارزش علمی زیادی دارد و می

شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمام علوم و معارف 

 .(74)بشری منجر شود 

ی تحقیق  طور که بیان شد، پژوهش حاضر در دسته همان

در این پژوهش،  .شود بندی می ا طبقهتوصیفی تحلیل محتو

البالغه،  اسناد و منابع اسالمی، از جمله قرآن کریم، نهج

غررالحکم و دررالکلم، الکافی، الحیاه و همچنین کتب و مقاالت 

 مرتبط با این موضوع بررسی شد.
 

 
 

 

 

 

گیری اسالمی  توان استدالل کرد که تصمیم به طور کلی می

یت اسالمی وجود دارد و چون وجود دارد، چرا که مدیر

گیری، بخش مهمی از وظایف اصلی مدیریت در هر  تصمیم

گیری  تصمیم»، الجرم (75)شود  حوزه یا سازمانی محسوب می

نیز وجود دارد. البته ادعای وجود مدیریت اسالمی « اسالمی

نیز خود نیازمند دلیل و اثبات است. هر چند بعضی از حکمای 

اسالمی دالیل متقن و کافی برای نشان دادن وجود مدیریت 

توان  از سوی دیگر نخست می .(76)اند  بیان کردهاسالمی 

های اجتماعی است و  استدالل کرد که دین اسالم، دارای آموزه

های اسالم به مسائل اجتماعی مربوط  بخش اعظمی از آموزه

      .(71)است 

طبق نگرش اسالمی، دنیا و آخرت از هم جدا  دوم اینکه

. پس مکتب اسالم (78)ی آخرت است  نیست، بلکه دنیا مزرعه

های مختلف زندگی اجتماعی انسان و به طور خاص بر  ر عرصهب

ر توان به تأثی مدیریت تأثیرگذار است. به طور مستقل نیز می

بر اساس تعریف  گیری ی اسالمی بر تصمیم اندیشه

 گیری از دیدگاه متخصصان این حوزه توجه کرد.  تصمیم

کند: هر  نه اظهارنظر میگیری این گو ی تصمیم سایمون، درباره

تصمیمی شامل عنصرهایی دوگانه است که آنها را عنصرهای 

فرض را  . وی همچنین این پیش(73)خواند  ارزشی می -واقعی 

گیری فرایندی عقالنی و محض است، به علت  که تصمیم

. به (20)کند  پیچیدگی و متغیّر بودن محیط، مردود اعالم می

رسد مبانی اسالمی در هر دو عنصری که سایمون برای  نظر می

 کند، مؤثر باشد. گیری ذکر می تصمیم

گیری در  دینی و برآمده از تبیین تصمیمپس با بیان غیر

توان تأثیرگذاری نگاه دینی و ارزشی را  مدیریت متعارف نیز می

گیری  خاص در تصمیم به طور عام و رویکرد اسالمی را به طور

طور که زیبا کالم اشاره کرده است:  نتیجه گرفت. در واقع همان

به طور کلی پذیرفته شده است که کمترین آشنایی با آثار 

شناسی علوم  شناسی و معرفت ی روش معاصر در حوزه

سیاسی، پر  -های اجتماعی  کند که نظریه اجتماعی آشکار می

متوسل شده؛ و بیان  7سونها است. وی به سخن هن از ارزش

طرف، محال است  کرده است که علوم اجتماعی اخالقاً بی

(27). 

توان استنتاج کرد که نگرش و  با توجه به مباحث فوق، می

گیری چه در  تواند بر فرایند تصمیم ی اسالمی کامالً می اندیشه

بُعد فردی، چه در بُعد سازمانی تأثیرگذار باشد و کل فرایند 

های تفکر اسالمی  ها و اندیشه تواند از ارزش گیری می تصمیم

 متأثر باشد.

 با رویکرد اسالمیگیری  تصمیم

ضد و  ارزشی  های ویژگی  دارای  و  پیچیده موجودی  انسان 

                                                           
1) Henson 

 هایافته
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 بر عالوه گیری،تصمیم فرایند مطالعات امروزه. است ارزشی

 های ارزش فرد، خصوصی اهداف و هاخواسته تمنیات، تمایالت،

 تأیید و شناخته او هایگیریتصمیم در مهم یی مسئله نیز را او

 از یی مجموعه توان می را فرد های ارزش که طوری به. کند می

 و شکل را او عمل و فکر که کرد تعریف وی انتزاعی های آرمان

 های ارزش که است بدیهی ترتیب بدین. دهد می جهت

 (.22) دارد دخالت او تصمیمات در همیشه فرد، خصوصی

 گیری در اسالم  مبانی نظری تصمیم

بر اساس دیدگاه، گیری  های تأثیرگذار در تصمیم شاخصه

 نگرش و اخالق اسالمی

ی مدیران  بدون شک یکی از عملکردهای مورد توجه درباره

« گیری تصمیم»ی سالمت، در کنار دیگر وظایف آنها  حوزه

برای دستیابی به است که از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

بررسی و  گیری باید به تصمیم ی های اسالمی در زمینه دیدگاه

الی  هها را از الب متون اسالمی پرداخت و این دیدگاه ی مطالعه

ها و رهنمودهای گوناگون بزرگان و  اندیشه ،تفکرات

منابع و بدیهی است که اندیشمندان اسالمی استخراج کرد. 

 ،قرآن کریم اساسی ی اسالمی خود بر سه پایه مطالعاتمآخذ 

  ت.امامان معصوم استوار اس ی سیره و )ص( سنت پیامبر اکرم

با  گیری های تصمیم ویژگی و برای تبیین مبانی ،رو ازاین

 که ، ضرورت داردی سالمت ان حوزهمدیربرای  رویکرد اسالمی

دیگر منابع  والبالغه  نهج و همچنینبه رهنمودهای قرآن کریم 

ی  و سیره )ص( که سنت پیغمبراحادیث و روایات موجود 

 اشاره شود ،توان از دل آنها استخراج کرد معصومین را می

(29) . 

ترین  ترین و اصیل ترین، محترم از میان سه منبع یادشده، اصلی

ترین منبع بین آحاد مسلمانان جهان  منبع و مأخذ که مقبول

ی الیزال معارف  شود و در واقع خود سرچشمه نیز برشمرده می

رو، در  شود، قرآن کریم است. ازاین دو منبع دیگر محسوب می

پژوهش، از مراحل بیان شده در قرآن مجید در امر  این

گیری  تصمیم»ی اصلی در موضوع  گیری، به عنوان پایه تصمیم

های هر یک از  استفاده شد و سپس شاخصه« از دیدگاه اسالم

سنت پیامبر گیری، از دو منبع دیگر یعنی  این مراحل تصمیم

 و همچنین خود قرآن کریم امامان معصوم ی سیرهو  اکرم

 استنتاج و تبیین شد.

ی موضوع کلی  با عنایت به آیاتی که در قرآن مجید درباره

گیری، چه در بُعد فردی، چه  گیری؛ و همچنین تصمیم تصمیم

داری آمده است، سه مرحله برای فرایند  در بُعد حکومت

توان برشمرد که در مورد هر یک از آنها،  گیری می تصمیم

ن سه مرحله شامل مراحل آیاتی جلیل نازل شده است. ای

 .استاتخاذ تصمیم، اجرای تصمیم و توکل بر خداوند متعال 
ی اتخاذ تصمیم و اجرای تصمیم  ی هر یک از دو مرحله درباره

و همچنین در توضیح خصوصیات توکل به خداوند در انتهای 

ها و نکات بسیار  گیری از دیدگاه اسالم، شاخصه مسیر تصمیم

البالغه و احادیث ذکر  ی در قرآن و نهجارزشمند و قابل اتکای

ها، به  توان با بهره جستن از این شاخصه شده است که می

ی فرایند  مبانی نظری و رویکرد و نگرش اسالم درباره

گیری پی برد. در ادامه به توضیح هر یک از این  تصمیم

ها در  ها با استناد به آیات و روایاتی که در این زمینه شاخصه

صلی مطالعات اسالمی یعنی قرآن کریم، سنت سه منبع ا

ی معصومین وجود دارد،  ی ائمه و سیره )ص( پیغمبر اسالم

 شود: پرداخته می

 ی اول: اتخاذ تصمیم مرحله

ی اتخاذ تصمیم  ی مرحله های تبیین شده درباره ابتدا شاخصه

؛ و سپس در دهاشاره ش 7ی  به صورت اجمالی در نمودار شماره

 ها به تفصیل توضیح داده شد ز این شاخصهادامه، هر یک ا

 .است

 
 

 

 ی اتخاذ تصمیم های اصلی مرحله شاخصه. 1نمودار 
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 :ی اتخاذ تصمیم های اصلی در مرحله شاخصه

 ( مشورت و همفکری1

انسان در هر شرایطی باید با افراد عاقل مشورت کند و از 

تا در ی الزم را ببرد  ها و راهکارهای آنان استفادهراهنمایی

های درست  زندگی اجتماعی، فردی و سازمانی، همواره تصمیم

ی رشد اجتماعی، فردی و  و مناسبی اتخاذ کند و زمینه

ی اتخاذ بهترین تصمیم،  سازمانی را فراهم کند. بنابراین الزمه

 مشورت با کسانی است که دارای علم و آگاهی الزم باشند.

ت عنوان مفاهیمی موالً تحدر اسالم از مشارکت در امور مع

ویژه در  و مشورت نام برده شده است. به چون شورا

ها بر مشورت تأکید بسیار شده است. آیات  گیری تصمیم

بسیاری در قرآن کریم به اهمیت مشورت در امور و 

 ها تأکید کرده است.  گیری تصمیم

شناسی در  اندیشی و وقت نگری، عاقب ( آینده2

 گیری  تصمیم

نه تنها باید از وضع و شرایط جاری مطلع  یک فرد یا مدیر،

نگر نیز باشد و آینده را در  باشد، بلکه باید دوراندیش و آینده

ی روز ببیند؛ وی باید با بصیرت و بینش عمیق به آینده  آینه

هایش را طوری تعیین کند که به تبیین  بنگرد و قلمرو تصمیم

باشد. در و شناخت نسبی آثار، ابعاد و پیامدهای آنها قادر 

روایات مختلفی از ائمه و پیشوایان در کنار علم و دانش، از 

احتیاط سخن به میان آمده و گفته شده است که احتیاط و 

 شود.  ی حسن عاقبت می دوراندیشی مایه

فرماید: هر کاری که بر تو  ( میدر این زمینه امام صادق )ع

را به  ی آن بیندیش تا آغاز و پایان آن شود درباره عرضه می

 دست بیاوری، پیش از آنکه در پشیمانی فرو روی.

ی  نگری را نشانه ( نیز دوراندیشی و آیندهامیرالمومنین علی )ع

داند که  ها را افرادی می خردمندی؛ و خردمندترین انسان

فرماید:  اندیشی دارند. ایشان می نگری و عاقب آینده

 . (24)« ترین آنها هستند اندیش خردمندترین مردم، عاقبت»

های مهم و  نگری و دوراندیشی، از شاخصه بنابراین آینده

آید که پیامد منفی  گیری به شمار می ضروری در امر تصمیم

احتمالی هر تصمیمی را کاهش؛ و ضریب اطمینان کسب نتایج 

 دهد. مطلوب را افزایش می

 آوری اطالعات صحیح ( جمع3

های  آوری اطالعات، یکی از عناصر و شاخصه ی جمع نحوه

رود و در  گیری به شمار می ناپذیر در موضوع تصمیم اجتناب

 شده آوری اطالعات تأکید بسیاری  مدیریت اسالمی نیز به جمع

 گیری، در دست داشتن اطالعات تصمیم  اساس  و پایه   است.

 الزم و مناسب است.

اگر نگاهی کوتاه به زندگی امام علی )ع( بیندازیم، خواهیم دید 

ی ایشان  که ایشان افراد ناشناسی را که در واقع مأموران ویژه

فرستادند  می مختلف نقاط به آوری اطالعات برای جمع ،بودند

 اند: ن جملهکه از آ

حصین بن مالک که همراه معاویه بود و اطالعات و اخبار  -

 داد. معاویه را در اختیار امام قرار می

در شام، افرادی بودند که اطالعات و اخبار مربوط به معاویه  -

 دادند. را در اختیار امام قرار می

در مناطق تحت کنترل امام، افرادی وجود داشتند که اخبار  -

کردند که دو نمونه  ات مربوط به کارگزاران را ارسال میو اطالع

 البالغه چنین بیان شده است: های نهج از آن در نامه

بن هبیره شیبانی  هکه امام به مقل 49ی  ی شماره الف: نامه

نویسند: در مورد تو  )فرماندار یکی از شهرهای فارس( می

داده گزارشی به من رسیده است، اگر تو این کار را انجام 

باشی، پروردگارت را به خشم آورده و از امام خود نافرمانی 

 ای.کرده

، امام به یکی از کارگزاران خود 17ی  ی شماره ب: در نامه

و  تو در پیروی از هوینویسند: حال به من خبر دادند که  می

کنی و برای آخرت خود چیزی باقی  هوس فروگذاری نمی

 گذاری. نمی

ی و تعیین اهداف و خط مشی، نقش گیر اطالعات در تصمیم

تواند نقش خود را به خوبی ایفا  بسیار مهمی دارد و وقتی می

کند که دارای دقت باال و کیفیت خوب باشد و هر چه دقت 

اطالعات باالتر و کیفیت آنها بهتر باشد، در نتیجه تصمیمات 

 بهتری گرفته خواهد شد.

 زدگی ( پرهیز از شتاب4

نماید که در آن از عجله و  طقی میگیری زمانی من تصمیم

گیری با مقدمات الزم  زدگی پرهیز شده باشد. اگر تصمیم شتاب

توان انتظار داشت که کارها به  همراه نبوده باشد، قطعاً نمی

 ی مطلوب برسد. نتیجه

مورد به  زدگی بی امام علی )ع( در مورد ضرورت پرهیز از شتاب

زدگی در مورد  ه و شتاباز عجل»فرماید:  مالک اشتر، چنین می

کارهایی که وقت انجام دادنشان نرسیده یا سستی در کارهایی 

که امکان عمل آنها فراهم شده، پافشاری و اصرار در اموری که 

روشن نیست یا سستی در کارها، هنگامی که روشن و واضح 

است، بر حذر باش. پس هر امری را در جای خویش قرار داده 

 .(25)« ع انجام بدهو هر کاری را به موق

 وجود  به  از  قبل  شتاب کردن»  فرماید: همچنین می  ایشان



  
 
 

  در دین و سالمتی پژوهش  مجله                                                                           7931 تابستان، 9ی  ، شماره4ی  دوره

772 

  ی سالمت با رویکرد اسالمیی مدیران حوزهگیرتصمیم ...  771 -709: 7931(، 9)4/ پژوهش در دین و سالمت؛  موسوی کاشی

آمدن امکان و درنگ کردن بعد از به دست آوردن فرصت، 

 . (26)« خردی است ی بی نشانه

 گیری از تجارب گذشته ( بهره5

گیری که باید به آن توجه کافی مبذول  ی دیگر در تصمیم نکته

ه است. امام علی )ع( داشت، استفاده از تجارب گذشت

ها را حفظ و بجا از آنها استفاده  آن کس که تجربه»فرماید:  می

 .(21)« رسد کند کارهایش به نتیجه می

گیری، استفاده از تجارب بسیار ارزشمند است و  در تصمیم

های مشابه در اختیار فرد و  تواند اطالعات کافی را از تصمیم می

توان از نظریات مجریان آگاه  یا مدیر قرار دهد. در این راه می

 .(28)نیز استفاده کرد 

 ( پرهیز از افشاء تصمیم6

یی تصمیم قاطع  ی مسئله برخی از افراد قبل از اینکه درباره

های احتمالی را برای دیگران بازگو  گرفته شود، تصمیم

کند که کار تمام  یی که مخاطب تصور می نهکنند، به گو می

شود. اما برای مثال، پس از  شده است و این تصمیم اجرا می

رسد که در فالن جلسه طرح مذکور بررسی  چندی خبر می

شد و پذیرفته نشد. در نتیجه، این حرکت مشکل آفرین 

اظهار چیزی قبل از اینکه »فرماید:  شود. امام صادق )ع( می می

 «محکم شود، برای آن چیز مفسده به بار خواهد آوردپابرجا و 

(23). 

 ی دوم: اجرای تصمیم  مرحله

ی  های تبیین شده درباره به شاخصه 2ی  ابتدا در نمودار شماره

اجرای تصمیم به صورت اجمالی اشاره شده است؛ و ی  مرحله

ها به تفصیل توضیح  سپس در ادامه، هر یک از این شاخصه

 داده شده است.
 

 
 

 ی اجرای تصمیم های اصلی مرحله شاخصه .2نمودار 
 

 ی اجرای تصمیم: های مهم در مرحله شاخصه

 ی اتخاذ تصمیم راه نشان ی نحوه مدیریت اسالمی تنها در زمینه

موقع تصمیم و  دهد، بلکه به اهمیت اجرای درست و به نمی

همچنین پرهیز از موانع و آفات موجود بر سر راه اجرای درست 

ی این  کند. از جمله و دقیق تصمیمات گرفته شده نیز تأکید می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ها می شاخصه

 . توجه به زمان 1

بازگشت در  های بی فرصت توجه به بُعد زمان و از دست ندادن

یی برخوردار است. کوتاهی و  ها از اهمیت ویژه اجرای تصمیم

انگاری و توجه نکردن به هر یک از ابعاد تصمیم اخذ شده  سهل

های  که بُعد زمان، یکی از آنها است، خسارت و زیان

 کند. ناپذیری به فرد، سازمان و جامعه وارد می جبران

متع مع  ةو الفعص»فرماید:  این موضوع می امام علی )ع( در تأکید بر
 گذرند، ها بسان ابرها می و فرصت»؛ «السحمب، رمنتهزوا رعص اخلري

 .(90) «های نیک را غنیمت شمارید پس فرصت

 . نداشتن شک و تردید2

نباید در اتخاذ و اجرای تصمیم، بیش از حد تردید کرد. 

ش از حد نهی امیرالمومنین )ع( نیز افراد را از شک و تردید بی

علم خود را به جهل و یقین خود را به »فرماید:  کند و می می

شک تبدیل نکنید. وقتی که دانستید، عمل کنید و زمانی که 

 .(97) «یقین پیدا کردید، اقدام نمایید

 گیری . قاطعیت در تصمیم3

گیری مؤثر و  های ضروری برای تصمیم از دیگر ویژگی

گیری آنگاه  گیری است. تصمیم آمیز قاطعیت در تصمیم موفقیت

مؤثر و کارآمد خواهد بود که از قاطعیت و ثبات الزم برخوردار 

یی سنجیده شود و  ی زوایای مسئله د. هنگامی که همهباش

جوانب مختلف آن دقیق بررسی شود، تردید و دودلی در آن روا 

 نیست و باید نسبت به اجرای آن اقدام قاطع صورت گیرد.

حضرت علی )ع( در تبیین اهمیت و ضرورت قاطعیت و ثبات 

را البالغه، قاطعیت  نهج 732ی  گیری در خطبه قدم در تصمیم
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»... فرماید:  و می  داند ی پیامبران الهی می یکی از صفات برجسته

ی قوی مبعوث  در صورتی که خداوند پیامبران را با عزم و اراده

 .(92) «کرد

 گیری د در برابر قاطعیت در تصمیمموانع و آفات موجو

عالوه بر اینکه امام علی )ع( در سخنان خود به داشتن قاطعیت 

کردند، به صورت  گیری و اجرای تصمیمات تأکید می در تصمیم

عملی هم توجه فراوانی به این امر داشتند. اگر در زندگی و 

ی خواهیم یافت فراوانم موارد فکنیی عملی ایشان نظری بی سیره

اند. اما  ه امام در اجرای تصمیم خود قاطعیت کامل نشان دادهک

گیری موانعی هم وجود دارد که ایشان  گاهی بر سر راه تصمیم

اند و راهکار مناسب  در سخنان خود افراد را از آنها منع کرده

به این  9ی  اند. در نمودار شماره مقابله با این موانع را نشان داده

 موانع اشاره شده است.

 

 
 

 گیری موانع موجود در برابر قاطعیت در تصمیم. 3نمودار 
 

 الف: ترس 

های مربوط به زندگی  گیری مسلماً افراد ترسو در تصمیم

شخصی خود نیز دچار مشکل هستند و بیشتر اوقات از حل 

مسائل خویش عاجزند. حال اگر این افراد در سمت مدیریت یک 

شوند و ذلت و عجز  زل میسازمان قرار گیرند دچار سستی و تزل

کنند و در جایگاه مشورت نیز به طور قطع  خود را ظاهر می

توانند راهنما و راهگشای خوبی باشند. پس یکی از آفات  نمی

گیری، ترسو بودن است که هم در گرفتن  موجود در امر تصمیم

تصمیم، هم در اجرای آن تأثیرگذار است و حدود اطمینان 

 .دهد تصمیم را کاهش می

اال ا. اولیمء هلل ال خوف »فرمایند:  خداوند متعال در قرآن کریم می
 ،علیهم و ال هم حیزنو. الذين امنوا و کمنوا يتقو. هلم البشعی ری احلیم

آگاه »؛ «ال تبديل لکلممت هلل، ذلک هو الفوا العظیم ،الدنیم و ری االخع 

شوند.  باشید اولیای خداوند نه ترسی دارند و نه غمگین می

اند و از مخالفت فرمان خدا پرهیز  ها که ایمان آورده همان

های  کردند، در زندگی دنیا و آخرت شاد و مسرورند. وعده می

. (99)« ناپذیر است و این رستگاری بزرگی است الهی تخلف

ترس، ذلت آشکار »فرماید:  همچنین امیرالمومنین )ع( می

 . (94)« است

 های مردم ها و خواسته ب: توجه به حرف

گیری، توجه به  های نداشتن قاطعیت در تصمیم یکی از علت

های آنان شدن است. اگر کسی بر  حرف مردم و تسلیم هوس

مورد آنها، تصمیم بگیرد،  اساس خشنودی مردم و توقعات بی

ن به مخالفت برخیزند؛ ی دیگری وجود دارند که با آ همیشه عده

 توان تصمیم قاطعی گرفت. گاه نمی بدین ترتیب هیچ

الهی و رضایت  های ها باید قانون گیری کلی در تصمیمطور  به

اگر کاری مخالف  پروردگار را ارزشمندترین مالک در نظر گرفت.

، در تصمیم بر انجام آن تأکید نکرد، گرچه دستور خداوند باشد

 مند باشند. قهی مردم به آن عال همه

وال تسخط اهلل بعضی »فرماید:  امیرالمومنین )ع( در این زمینه می
 ؛«احد من خلقه، رم. ری اهلل خلفم من غريه و لیس من اهلل خلف ری غريه

و هرگز خداوند را به خاطر رضایت احدی از مخلوقاتش به »

گیرد و کسی  خشم نیاور، چرا که خداوند جای همه کس را می

فرماید:  . همچنین می(95)« جای خداوند را بگیرد تواند نمی

ضای خداوند را تحصیل کند، خداوند نیز مردم را از کسی که ر»

 «.   کند و مسائل و مشکالتش را حل خواهد کرد او راضی می

 ج: خویشاوندان و نزدیکان

فرماید:  ی این معضل و آفت می امیرالمومنین علی )ع( درباره

 م  کن ری ذالک صمبعا حمتسبم، واقع  والزم احلق من لزمه القعيب و البعید و»
من قعابتک و خمصتک حیث وقع و ابتغ عمقبته مبم يثقل علیک منه لذلک 
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ی آن که شایسته است چه  حق را درباره»؛ «،رم. مغبة ذلک حممود

خویشاوند، چه بیگانه رعایت کن و در این باره صابر باش و به 

حساب خدا بگذار. هرچند این کار موجب فشار بر یاران نزدیکت 

ی آن تحمل  خاطر سرانجام ستودهشود و سنگینی این راه را به 

 . (96)« کن

 کال بر خداوند متعالی سوم: ات مرحله

گیری تنها با اتخاذ تصمیم و اجرای  در مدیریت اسالمی تصمیم

پذیرد، بلکه پس از اتخاذ تصمیم نیز باید به  آن پایان نمی

خداوند متعال توکل کرد و از درگاه الیزال الهی مدد جست و 

امور خویش را بدو واگذار کرد. البته پرواضح است که این 

از بررسی کامل اسباب و عوامل عرضی و واگذاری امور، پس 

 عقالنی و تالش فکری و عملی خود و دیگران خواهد بود.

کران الهی، ترس و وحشت و تردید را از بین  توکل بر نیروی بی

های منحصر  سازد و این از ویژگی برد و دل انسان را آرام می می

تواند  گیری در مدیریت اسالمی است. انسان می به فرد تصمیم

ها در امان  ها و ناآرامی کران الهی از نگرانی با توکل بر نیروی بی

های قاطع و استوار بگیرد. خداوند در قرآن کریم،  باشد و تصمیم

و من يتق اهلل جیعل له خمعام  »فرمایند:  به این مورد تأکید کرده و می
هرکس »؛ «و يعقه من حیث ال حیتسب و من يتوکل علی اهلل رهو حسبه

الهی پیشه کند خداوند راه نجاتی را برای او فراهم آورد و تقوای 

او را از جایی که گمان ندارد، روزی دهد. هر کس که بر خدا 

 . (91)« توکل کند، خداوند برای او بس است

رمذا عزمت » فرماید: ی آل عمران می سوره 753ی  و یا در آیه
و چون عزمت را جزم کردی »؛ «رتوکل علی اهلل ا. اهلل حیب املتوکلنی

 «.بر خداوند توکل کن، که خدا اهل توکل را دوست دارد

و   یز این حقیقت ناب را متذکر شدهامیرالمومنین علی )ع( ن

. (98)« اساس قوت قلب، توکل بر خداوند است»فرماید:  می

مخاطراتی داشته باشد،  گیری جایی که ممکن است تصمیم

کند.  توکل به خداوند، راه را برای تصمیم مناسب هموار می

رو، هر فرد یا مدیری که با اخالق اسالمی و روح توکل بر  ازاین

نهایت الهی تربیت یافته باشد، هنگام  خدا و اعتماد به قدرت بی

بازد و متانت و آرامش خود  ها خود را نمی بروز خطرها و بحران

تر و  های عاقالنه دهد و به طبع تصمیم ز دست نمیرا ا

 کند.  تری اتخاذ می سنجیده
 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهش حاضر، اهتمام بر این بود که کلیت فرایند 

ی مدیران،  گیری با رویکرد و نگرش اسالمی برای همه تصمیم

ی سالمت که با توجه به حساسیت  ویژه مدیران حوزه به

معه، دارای جایگاه پرمسئولیتی موضوع سالمت برای آحاد جا

ها، سه  در جامعه هستند، مطالعه و بررسی شود. بر اساس یافته

گیری از دیدگاه قرآن کریم و  ی کلی برای فرایند تصمیم مرحله

ترین منبع و مرجع  های آن، که در واقع اصلی بر اساس آموزه

آید، استنباط شد که شامل سه  مطالعات اسالمی به حساب می

اتکال به »و « اجرای تصمیم»، «اتخاذ تصمیم»ی  مرحله

تر هر یک از مراحل  برای تبیین دقیق است.« خداوند متعال

های مشخص و  یی از شاخصه ذکر شده، به معرفی مجموعه

ها، حاصل  ها و شاخصه تفسیرپذیر نیاز است که این مؤلفه

های اسالمی و منابع مطالعات اسالمی  مطالعه و بررسی آموزه

ی  ی ائمه و سیره )ص( الشأن ن کریم، سنت پیغمبر عظیم)قرآ

 ( است که هر یک تفسیر شد.  )ع( معصومین

اتخاذ »ی  ی مرتبط با مرحله های استخراج شده شاخصه

 عبارت است از:« تصمیم

 مشورت و همفکری  -

 شناسی اندیشی و وقت نگری، عاقبت آینده -

 آوری اطالعات صحیح جمع -

 زدگی پرهیز از شتاب -

 گیری از تجارب گذشته بهره -

 پرهیز از افشاء تصمیم -

اجرای »ی  ی مربوط به مرحله های استخراج شده شاخصه

 عبارت است از:نیز « تصمیم

 توجه به زمان -

 نداشتن شک و تردید -

 گیری قاطعیت در تصمیم -

در ادامه، موانع و آفات موجود در برابر قاطعیت در 

ری گی صمیمهای اجرای ت گیری که خود یکی از شاخصه تصمیم

ی سوم و نهایی  مرحله ی است، تبیین شد. همچنین درباره

اتکال »ی  گیری از دیدگاه قرآن کریم که مرحله فرایند تصمیم

نام داشت، لزوم توکل و مدد جستن از « بر خداوند متعال

ی امور زندگی و نیز در فرایند  درگاه باری تعالی در همه

از قرآن مجید و گیری اشاره شد و با ذکر آیاتی  تصمیم

و  )ص( همچنین بیان احادیث و روایاتی از پیغمبر اسالم

، به لزوم واگذاری امور به خالق هستی و )ع( امامان معصوم

توکل به نیروی الیزال الهی، البته پس از بررسی عوامل عرضی 

ی  و عقالیی و انجام تالش و کوشش فکری و عملی درباره

نیست که امنیت خاطر موضوع، توجه شد. الزم به توضیح 

 عقالیی   بُعد  تقویت  موجب  خداوند، به    اتکال   از  حاصل

 بحث 
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 گیری نیز خواهد شد. تصمیم

 گیری از دیدگاه ی تصمیم گانه ، مراحل سه4ی  در نمودار شماره

های مربوط به هر یک از این  قرآن کریم و همچنین شاخصه

 مراحل، به اجمال ترسیم شده است:
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 های مربوط به آن گیری از دیدگاه قرآن کریم و شاخصه ی تصمیم گانه مراحل سه. 4نمودار 
 

 

 

 
توان نتیجه گرفت که در  های پژوهش می با توجه به یافته

ها و اخالق اسالمی، هر مدیری در  گیری مبتنی بر ارزش تصمیم

تواند در پرتو اعتقادات اسالمی، عالوه بر  ی سالمت، می حوزه

هایی را از جمله توزیع  تفاده از دانش و اطالعات خود، ارزشاس

ی خدمات درمانی در سطح کشور، سهولت دستیابی به  عادالنه

خدمات بهداشتی و پزشکی برای آحاد جامعه، توجّه به مبانی 

رسانی درمانی، پررنگ شدن نقشِ  اخالقی و انسانی در خدمات

نی، تقویت نگاه سالمت معنوی در کنار توجّه به سالمت جسما

خیرخواهانه به جای نگاه مادی و اقتصادی در درمان بیماران، 

های  های اسالمی و شاخصه که همگی نشئت گرفته از آموزه

 ریگینتیجه
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اتخاذ »اسالمی استخراج شده در این پژوهش برای مراحل 

گیری  است، در فرایند تصمیم« اجرای تصمیم»و « تصمیم

در نهایت نیز با اتکال به فردی یا سازمانی خویش به کار گیرد و 

یی قوی و قلبی مطمئن، خداوند متعال و استمداد از او، با روحیه

گیری خود را به پایان رساند و از نزول روحیه،  فرایند تصمیم

 ی در نتیجه براین، . عالوهاضطراب و تردید مصون شود

ی، به حصول نتایجی مناسب و گیر کارگیری این روش تصمیم به

و شانس کسب موفقیت و مواجه نشدن با  باشد ارامیدودرخور 

گیری خویش، اعم از شخصی یا  شکست را در فرایند تصمیم

سازمانی افزایش دهد و همچنین رضایت خالق متعال را در تک 

همراه خود احساس نماید که این خود  یگیر تک مراحل تصمیم

های  نیز اسباب رضایتمندی فکری و در نتیجه کشف راه

 کند. گیری فراهم می را در فرایند تصمیمتر  مناسب
 
  

 
 

 

از تمامی دوستان و همکارانی که در انجام این پژوهش یاریگر 

 شود. اند، تشکر و قدردانی می پژوهشگران بوده
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