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  :چكيده

. روانشناسي سياسي  يكي از رهيافت هايي است كه مي توان بر اساس آن به درك بهتري از چگونگي وقوع انقالب اسالمي رسيد
اساسي  خميني رهبر انقالب اسالمي ، محمد رضا پهلوي ، جيمي كارتر رييس جمهور وقت ايا الت متحده آمريكا نقش هاييامام 

  .ايفا نمودند  وقوع انقالب اسالمي به عنوان رهبر و شاه درجريان

جيمي كارتر خواسته ايم  رهبري امام خميني ،با استفاده از روش تحليل محتوا و روش كتابخانه اي و كشف سبك در اين تحقيق 
محمد رضا شاه از بدو تولد اتكا به حمايت آمريكا را با خود ميديد و . چگونگي وقوع انقالب اسالمي را به وجه بهتري تفسير كنيم 

رييس جمهور وقت . اين عدم استقالل وي در تصميم گيري نقش مهمي به رياست جمهوري ايا الت متحده آمريكا مي داد 
كارتر به علت ماهيت ساختاري سياست خارجي درآمريكا و ويژگيهاي شخصيتي خود كه فردي خود شكوفا و  آمريكا جيمي

امابه علت  نداشتن اعتماد ؛مبتني بر مصالحه را در دستور كار خود قرار داده بود) رفاقتي ( آرمان خواه بود و در عمل روش رهبري 
رويدادها و عدم احساس نياز به قدرت در سطح باال و درنتيجه عدم توانايي  كنترلبه نفس كافي و خود باوري در جهت توانايي 

انقالب اسالمي ايران نتوانست حمايت رواني و فكري منسجم و هدفمندي نسبت به محمدرضا شاه  واقعيتهادرمسأله و انطباق آرمانها
و سعي در برقراري  راي دادو بركناري شاه  درجمع بندي خود و متحدانش در نشست گوادلوپ به عدم كفايت نهايتاً .ارايه دهد

فردي خودشكوفا ، با نگرشي : اما در مقابل رهبري انقالبيون به دست فردي به نام حضرت امام خميني بود .مودارتباط با انقالبيون ن
ت الهي بود ، با اعتماد به نهادينه شده الهي ، عرفاني و خدامحور و شخصيتي نفوذ ناپذير در راه انجام وظيفه كه همان اجراي دستورا

توانست موج عظيم اعتراضات و مخالفت با ،نفس و توانايي كنترل رويداها در سطح باال و توانايي اش در انطباق آرمانها و واقعيت 
سياست هاي شاه را در بحبوحه انقالب اسالمي رهبري نمايد و با بسيج ملت ايران در جهت اهداف خود انقالب اسالمي را به 

  . روزي برساند پي

  

  رهبري  ، كارتر،)ره(انقالب اسالمي،امام خميني روانشناسي سياسي ،: كليدي هاي واژه

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٣ 

 

  :پيشگفتار

 بگوييم سخن» سياست علم « از يمهبخوا انسان به اشاره بدون كه است اين  ما سياسي تفكر خطاي بزرگترين :ليپمن والتربه اعتقاد 
 دررخدادهاي نهفته اسرار از بسياري فهم كليد آنها شخصيتي بويژه رهبران وويژگيهاي سياسي نخبگان  .)7،ص1381فتحي،(

 جهات كه علل وقوع آن از ميباشد جهان در خود نوع در انقالب نظيرترين بي ايران اسالمي ،انقالب هستند واجتماعي سياسي
 دليل در درجه اهميت پايين تري نسبت به ساير مسائل قرارخرد،به هر  تحليل سطح در اما است گرفته قرار بررسي مورد بسياري
است واين امر را ميتوان ازمقايسه تعداد كتب ومقاالتي كه نقش شخصيت ها رابصورت روانشناسانه ،در رابطه با وقوع  يا  گرفته

  .تفسير انقالب اسالمي بررسي كرده ،نسبت ساير مسائل مشاهده كرد

صيت و چارچوب رفتاري رهبران سياسي تحليل محتواي بيانات ، مصاحبه ها و سخنراني هاي يكي از راههاي شناخت و فهم شخ
شود سط رسانه هاي عمومي ثبت و ضبط مي آن قسمت از اين حركات و بيانات رئيس جمهور و يا ساير رهبران كه تو،بويژه آنان 

را  اين سياستمدارانكشف برخي وجوه ناشناخته شخصيت چنين مستنداتي مي تواند مبنايي براي  .از اهميت بااليي برخوردار است 
زيادي درصحت نتايج   اهميت رتجالي بودن، ا ارزيابي شخصيت رهبر و به ويژه كشف سبك رهبري روش ايندر.فراهم آورد

الزم به  .هه باشندمصاحبه ها و نطق هايي  كه مورد استفاده قرار ميگيرد بايد نطق هايي بدون طرح قبلي و في البدا به عبارتي، دارد
  . ذكر است كه براي استفاده از نرم افزار بايد متن مصاحبه ها به صورت انگليسي باشد

كه كار محاسبه و ،.طراحي شده است پروفايلر به نام ي،يك نرم افزار رايا نه اوكد عملياتيدر ارزيابي تحليل صفات  تسريعبراي 
در . )114،ص1388پاشايي،(اساس سخنراني هاو يا مصاحبه ها را انجام مي دهد را بروكد عملياتي  امتياز دهي در تحليل صفات 

بوسيله تحليل . خواهد شدتوضيح داده كشف سبك رهبري سياستمداران و رهبران  وچگونگيتحليل صفات  پژوهش روندادامه 
محتواي انچه كه رهبران سياسي مي گويند، ما مي توانيم در باره ي تصوير عمومي چنين رهبراني ، حتي وقتي آنها در دسترس ما 

  . نيستند ،مطالب زيادي به دست آوريم

 گذارترين وتاثير متحده آمريكا  اياالت وقت جمهور رياست كارتر وجيمي اسالمي انقالب امام ورهبر  عنوان به)ره( خميني امام
خالل  در دولت شاهنشاهي ايران اول شخص عنوان به شاه پهلوي رضا وبزرگترين حامي روانيِ خارجي محمد خارجي نخبه

 آنها شخصيتي،نوع رهبري ويژگيهاي وكشف ودرك فهم كه است پرواضح)،83-84ص 1389طاهري،.(بود) 1359- 1355( سالهاي
 فهمي باز به روانشناختي دريچه وازبرداشته  پرده اسالمي انقالب وقوع پنهان زواياي بسياري روان شناختي رهيافت از تواند مي

تحليل  اين پژوهش به منظور پر كردن خال موجود در زمينه همين راستادر . بپردازد اسالمي انقالب وقوع هنگامه در آنان عملكرد
 تحليل به جداگانه منظري از يك هر ،كه عملياتي كد و هرمان صفات تحليل نظريه دو از بااستفادهروانشناختي انقالب اسالمي و 

رهبر انقالب اسالمي )ره( خميني امام شخصيتي روان شناختي ويژگيهاي تحليلدر نظر دارد تا ضمن  ،پردازند رهبرمي صفات
  .نمايدتري تفسير  را به نحو شايسته اسالمي وقوع انقالب رئيس جمهور وقت اياالت متحده ،وجيمي كارتر
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  :1رهبري سبك

با رشد سريع و پيشرفت در تكنولوژي تغيير در سازمانها و ادارات و پيچيدگي آن ها و شركت مردم در تصميم گيري هاي دولت و 
فرصت ها و تهديد هايي در ...درگيري سران دولت ها و رهبران با مسائل داخلي و بين المللي ، آمادگي براي انتخابات بعدي و 

در انتخاب روش برخورد با تهديدات .سبك رهبري ويژه اي كه رهبران انتخاب مي كنند . شود نظام بين الملل درك و ساخته مي
معتقد است كه سبك رهبري  2باربر. خارجي و داخلي و هم چنين ماهيت تصميم گيري آنها تاثير بسزايي مي تواند داشته باشد

نچه رهبر به آنها در ااين رفتارها در طول زمان چن ند؛ ه ابودكه در كسب اولين موفقيت رهبر موثر است اغلب نتيجه اي از رفتارهايي 
سبك اصطالح .)20- 30،ص1969اي، اف گرنشتين(شوندتقويت مي   كسب موفقيت هاي دوم و سوم و به همين طريق اعتماد كند،

  .ارتباط بر قرار مي كنندجهان اطراف خود با  رهبران آنبه معني طريقه اي است كه در  رهبري

  :كيفيت پاسخ به سواالت زير نقش اصلي در تعيين سبك رهبري آنها داشته است كه عبارتندازاز نظر هرمان 

محدوديت هاي را مي پذيرند و يا آن ها را به  _رهبران سياسي چگونه نسبت به محدوديت هاي سياسي واكنش نشان مي دهند _1
  چالش مي كشند؟

آيا  اطالعات دريافتي را گلچين مي كنند  و يا نسبت به دريافت هر گونه - برخورد مي كنندفتي چگونه انسبت به اطالعات دري_2
  اطالعات باز عمل مي كنند؟

آيا آن ها توسط يك محرك دروني در پي مقام مي روند و يا - به چه داليلي رهبران به دنبال كسب مقام و موقعيت هستند - 3
سياسي دارند اين اقدام شكل مي گيرد؟  تركيب اين پاسخ ها سبك هاي رهبري ويژ  بوسيله ارتباطاتي كه با ديگر اعضاي برجسته

  . هاي را شكل مي دهد

دوست . رهبراني كه مستعد به چالش كشيدن محدوديت ها هستند تمايل بيشتري به بر خورد در يك موقعيت شاخ به شاخ دارند

ويژگي هاي شخصيتي آن ها در . ا تمام نيرو با مشكل مواجه شونددارند راه حلي سريع براي يك موضوع بيابند، قاطع باشند و ب

پاسخ به رويدادها در حد زياد قابل پيش بيني است، از نظر آن ها محدوديت ها غير قابل عبور نيستند،تمايل دارند تصميم ها را 

ه تري را نسبت به محيط اطرافشان اما كسانيكه نسبت به زمينه پاسخ گويي بيشتري دارند محيط همدالن. تحت كنترل خود بگيرند

در دادو . برقرار مي كنند و با عالقه نسبت به چگونگي ارتباط با اجزاء درباره حوادث قضاوت مي كنند و به دنبال حاميانشان هستند

د متمركز ستدها بازترند كارها را سبك و سنگين مي كنند ، اهل مصالحه اند، و احتماال بر روي موضوعات به صورت مورد به مور

  . انعطاف پذيري و زمانبندي سياسي و وفاق عمومي از ابزارهاي مهم رهبري آن هاست. مي شوند

رهبراني كه نسبت به اطالعات بسته عمل مي كننند به عنوان عمل گرا تعريف مي شوند و به دنبال اطالعات و افرادي هستند كه به 

. اطالعات باز تر عمل مي كنند راهنمايي پذير تر گزارش شده اند كه نسبت بهرهبراني .تعريف آن ها از موقعيتشان دفاع مي كنند 
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هم مشكل را تعريف و هم موقعيت را بوسيله بررسي موقعيت واهميت انچه ديگران از آن دفاع مي كنند انجام مي دهند شناسايي 

  . ميكنند

انگيزه باعث مي شود تا رهبران ضمير خود آگاه و نا خود . روش هايي كه رهبران در پيش مي گيرند متاثر از انگيزه هاي آنان است
بررسي نتايج نشان مي دهد كه رهبران يا بوسيله عاليق . آگاه خود را در جهت رسيدن به اهداف خود برنامه ريزي مي كنند

رد آنچه در محيطه به حركت در مي آيند يا بوسيله نوع معيني از بازخو - يك دليل ويژه با يك مسئله ، يك ايدئولوژي - دروني
دانستن درباره چگونگي واكنش رهبران . به تحسين در مي آيند... مقبوليت قدرت ، حمايت ، پايگاه و  –اطرافشان وجود دارد 

. نسبت به محدوديت ها ، دريافت اطالعات، انگيزه براي اقدام بر محيط سياسي به ما در يافتن سبك رهبري كمك مي كند
  . را نشان مي دهند سبك هاي رهبري: 1جدول

سبك رهبري به عنوان تابعي از پاسخ گويي به محدوديتها، ميزان باز بودن نسبت به اطالعات، و :1جدول

  )4-8،ص2002هرمان،(انگيزه كسب مقام

واكنش 

نسبت به 

  محدوديتها

ميزان باز 

بودن نسبت 

  به اطالعات

  انگيزه

  تمركز بر ارتباط  تمركز بر مشكالت

چالش با 

  محدوديتها

بسته بودن 

نسبت به 

  اطالعات

تمركز بر گسترش محدوده : (1توسعه طلب

  )دولت و حكومت  كنترل رهبري،

تمركز بر تشويق ديگران به همراهي : (2مبشر

با رسالت فرد، و بسيج ديگران حول پيام 

  )اوست

چالش با 

  محدوديتها

باز بودن 

نسبت به 

  اطالعات

قابليت مانور تمركز بر حفظ : (3مستقل فعال

خود و دولت و استقالل در جهاني كه 

بطور پيوسته سعي در محدود سازي هر دو 

  )دارد

تمركز بر حفظ  مقام خود و : (4فرمان دهنده

دولت و مقبوليت آن نزد ديگران بوسيله 

درگير شدن در فعاليتهايي كه اعتبار دولت را 

   .)باال مي برد

پذيرش 

  محدوديتها

بسته بودن 

نسبت به 

  اطالعات

تمركز بر بهبود اقتصاد و : (5گام به گام

امنيت دولت با گامهاي تدريجي و اجتناب 

از موانعي كه در طول مسير ناچارا بوجود 

  )مي ايند

تمركز بر ايجاد روابطي ميتني بر : (6نافذ

همكاري با ساير دولتها و حكومتها به منظور 

فرد از طريق همكاري . ايفاي نقش رهبري

مي تواند بيش از آنچه به تنهايي با ديگران 

                                                             
1
 - expansionistic 

2
 - evangelistic 

3
 - actively independent 

4
 - directive 

5
  - incremental 

6
 - influential 
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  )ممكن است بدست آورد

پذيرش 

  محدوديتها

باز بودن 

نسبت به 

  اطالعات

تمركز بر ارزيابي آنچه كه : (1فرصت طلب

در موقعيت و زمينه فعلي امكان پذير است، 

با توجه به چيزي كه فرد خواستار دستيابي 

به آن است و آنچه موكالن مهم به او 

  ) اداجازه خواهند د

تمركز بر مصالحه در مورد تفاوت : (2رفاقتي

ها و اجماع سازي خواهد بود و بر كسب  

اعتبار و مقام از طريق قدرتمند سازي 

  )ديگران و مشاركت در پاسخ گويي

  

درطي مصاحبه ها ي مطبوعاتي مطرح شده كه پاسخ به سواالتي  50ابتدا به حداقل در تحليل صفات بمنظور كشف سبك رهبري 
پاسخهاي كمتر از اين تعداد محقق را با .نياز است  ،حجم هر يك از پاسخ ها از يكصد كلمه يا بيشتر تشكيل شده باشد است و

به عالوه مصاحبه ها . و مصاحبه ها بايد كل دوران تصدي رهبر را پوشش دهد ها اين پاسخ. مشكالت زيادي مواجه خواهد كرد
  . موضوعات متنوعي را در بر گيرد :به عبارت ديگر. نتخاب شده باشدبايداز مجموعه ي مختلفي ازموضوعات ا

اين صفات اطالعاتي درباره ي انگيزه رهبران در عمل . سياسي است تاررهبر با رف تيشخصيكيفيت صفات مبناي اين تحقيق ارتباط 

بررسي اين صفات به ما خواهد . دادو نحوه ي بر خورد با محدوديت ها و چگونگي فر آيند دريافت اطالعات را به ما خواهد 

امتياز نياز به قدرت نشان خواهد داد كه رهبر ق مي افتد تاثير بگذارد، بعالوه شخص  چقدرمي تواند بر آنچه اتفا ل اينكهاو :گفت 

: دوم اينكه .هنگام بر خورد با محدوديت ها چگونه رفتار خواهد كرد آنها را خواهد پذيرفت و يا آن ها را به چالش خواهد كشيد

امتياز صفات پيچيدگي شناختي و اعتماد به نفس براي ما معين خواهد كرد كه رهبران در برخورد با اطالعات باز عمل خواهند كرد 

  يا خير؟

در مرحله سوم امتياز قوم گرايي ، بي اعتمادي به ديگران ، و تمايل بر ترجيح انجام وظيفه نسبت به رابطه ميان گروهي براي ما 

ت به دست آمده از صفات اماآنچه معيار بررسي و تحليل امتيازا.ر اقدامات سياسي مشخص خواهد كرديزه اقدام عملي رهبر را دانگ

رهبر دولتي از  122ورئيس دولت از نقاط مختلف جهان  87امتيازات با نتايج حاصل از  ،قياسرهبران در اين روش مي باشد

با چنين مقايسه اي است كه تحليل گر مي تواند تشخيص . ورهاي صنعتي غربي مي باشدخاورميانه ، آفريقا ، شوروي سابق و كش

صفاتي كه در تحليل صفات براي . دهد يك رهبر در چه صفاتي نمره بااليي گرفته است، و در كدام نمره پايين كسب كرده است

  .كشف سبك رهبري مد نظر قرار ميگيرد، به قرار ذيل ميباشد

   "نياز به قدرت "و " ايي كنترل رويدادهاباور به توان":الف

اين رابطه ونسبتها بوضوح ارائه 2مورد ارزيابي قرار ميگيردكه درجدول شماره واكنش رهبر به محدوديت ها  باال، اسطه دو صفتبو

  .شده است

                                                             
1
 - opportunistic 

2
 - collegial 
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  واكنش رهبران به محدوديتها. 2جدول 

نياز به 
  قدرت

  باور به توانايي كنترل رويدادها

  باال  پايين

  پايين
پذيرش محدوديت ها؛ كار با چنين پارامترهايي براي 

رسيدن به اهداف؛ مصالحه و سازش و دستيابي به 
  وفاق عمومي مهم است

محدوديتها را به چالش مي كشد اما در انجام آن كمتر 
موفق مي شود زيرا در استفاده از قدرت خيلي مستقيم و 

دم را باز عمل مي كند ؛ كمتر مي تواند با مهارت مر
تنظيم پشت صحنه براي داشتن تاثير به دنبال اداره كند و 

  . هستند مطلوب

  باال

با روشهاي غير مستقيم راحت   چالش با محدوديتها؛
دوست دارند در پشت صحنه باشند؛ پشت —ترند

سر پادشاهي كه قدرت در دست اوست جايي كه 
آنها فرايند ها را طراحي كنند ولي پاسخ گوي نتايج 

  نباشند

چالش با محدوديتها؛ مهارت در نفوذ مستقيم و غير 
مستقيم؛ مي داند آنچه آنها مي خواهند و مسئوليت 

  آنچه اتفاق مي افتد را به عهده مي گيرد

  

  "اعتماد به نفس "و  "پيچيدگي شناختي ":ب

تواند مارا به سوي فهم عملكرد رهبران  ميزان آنها مي از نظر هرمان، كهديگري هستند پيچيدگي شناختي واعتماد به نفس دوصفت

شده توضيح داده چگونگي اين رابطه  3در جدول . هدايت مي كندبه پذيرش اطالعات در يافتي از ديگران  نسبتدرنوع واكنش 

  .است

  نسبت به اطالعات ييا بسته  بودن عملكرد باز چگونگي تعين :3جدول

  يا بسته بودن باز بودن  پيچيدگي شناختي و اعتماد به نفس ميزان

  باز  اعتماد به نفس >پيچيدگي شناختي 

  بسته پيچيدگي شناختي >اعتماد به نفس 

  باز  پيچيدگي شناختي و اعتماد به نفس هر دو باال

  بسته  پيچيدگي شناختي و اعتماد به نفس هر دو پايين

   

   ):تمركز بر وظيفه يا تمركز بر رابطه ميان فردي(انگيزه كسب مقام و موقعيت :ج
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روابط با در نگيخته مي شوند يا  در ارزيابي علت انگيزش رهبران ما به دنبال اين سوال هستيم كه آيا رهبر بوسيله مشكالت برا

باال گيرند تا جواب سواالت ،بايد مورد بررسي قرارسه خصوصيت تمركز بر وظيفه ، قوم گرايي و بي اعتمادي به ديگران ؛  ديگران

  .بدست آيد

   )ديگران( نسبت به جهان انگيزه :د

فرصتها و تهديداتي كه او از محيط  يكي.داشتبايد مد نظر نيز در بحث انگيزه رهبران براي تصدي مقام و قدرت دو مسئله ديگر را 

جدول زير نحوه محاسبه انگيزه .دريافت مي كند و ديگري فرصتهايي كه در ارتباط با همكاري و ارتباط با ديگران شكل مي گيرد

  .مقام وموقعيت رهبران را نشان مي دهدقبول عمل و گيزه ان

  مقام وموقعيتقبول عمل و ارزيابي انگيزه   روش :4جدول 

  انگيزه براي پذيرش رهبري  امتياز تمركز بر وظيفه

  تاكيد بر حل مشكالت  باال

  هم حل مشكالت و هم رابطه بسته به زمينه  متوسط

  تاكيد بر رابطه ميان فردي  پايين

  

  "اعتمادي نسبت به ديگران "بي و  "قوم گرايي": و

 ،قوم گرايي وبي اعتمادي به ديگران نيز دو صفتي هستند كه انگيزه رهبران نسبت به جهان را در عرصه بين الملل را توضيح ميدهد 

  . كيفيت اين صفات را بررفتارسياسي دولتمردان نشان ميدهدذيل تاثيرجدول 

 انگيزه نسبت به جهان : 5جدول 

  قوم گرايي
  بي اعتمادي نسبت به ديگران

  باال  پايين

  پايين

جهان يك محيط تهديد آميز نيست؛ تعارضات به 
عنوان چهارچوبي خاص تلقي مي شوند و به 
صورت مورد به مورد واكنش نشان مي دهند؛ 

رهبران درباره كشور خود اعتراف مي كنند، مانند 
بسياري از كشورها، كه دارد محدوديتهاي معيني 
كه محدود مي كند آنچه يك فرد مي خواهد 

الوه، برخي حوزه هاي بين المللي انجام دهد؛ به ع
براي همكاري با ديگران هم ممكن است و هم 

جهان مستعد مناقشه درك مي شود، اما چون 
كشورهاي ديگر نيز داراي محدوديت در آنچه مي 
خواهند انجام دهند ديده مي شوند، بعضي انعطاف 

ها امكان پذير است؛ بااين حال، پذيري ها در پاسخ 
رهبران بايد با هوشياري تحوالت در عرصه بين الملل 
را رصد كنند و محتاطانه اماده اقدامات دشمن باشند 
  .در حالي كه منافع كشور خود را تعقيب مي كنند

تمركز بر بهره گيري از فرصتها و ايجاد روابط با (
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  .شدني
  )تمركز بر بهره گيري از فرصتها و روابط(

  )حفظ هوشياري

  باال

الملل يك بازي با حاصل در حالي كه نظام بين 
جمع صفر است، رهبران بر اين نظرند كه آن 

محدود شده است توسط هنجارهاي بين المللي؛ و 
با اين حال، رقبا به عنوان تهديد ذاتي درك مي 
شوند و مقابله راهي براي محدود كردن تهديد و 
باال بردن قابليتهاي كشور در وضعيت مناسب به 

  .نظر مي رسد
قابله با تهديد و حل مشكالت حتي با تمركز بر م(

  )وجود برخي موقعيتها كه فرصتي ارايه نمي دهند

سياستهاي بين الملل متمركز شده اند حول دشمناني 
و قصد در  "شيطان"كه ديده مي شوند به عنوان 

گسترش ايدئولوژي خود و يا توسعه قدرت خود به 
ضرر ديگران دارند؛ رهبران درك مي كنند كه آنها 

رند يك ضرورت اخالقي براي مقابله با اين دا
دشمنان؛ به عنوان يك نتيجه، آنها به احتمال زياد 

مواجهه مي شوند با خطرات و  بكار مي گيرند رفتار 
  .بسيار تهاجمي و جسارت اميز

  )تمركز بر از بين بردن تهديدات و حل مشكالت(
  

  كدعملياتي

رهبران سياسي كه شايد از باورهاي سياسي يا مجموعه گسترده تري از كد عملياتي رويكردي است براي مطالعه رفتار 

جورج استدالل كرد كه كد عملياتي يك رهبر بايد . باورها كه در شخصيت آنها نهادينه شده يا از فرهنگ جامعه نشات مي گيرد

رهبر براي عمل در متن كمك مي به تشخيص ) 1باورهاي فلسفي(محدود به نظام باورهاي سياسي او باشد كه در آن بعضي عناصر 

    .راهبردها و تاكتيكهاي موثرتر را براي دستيابي به اهداف تجويز مي كند) 2باورهاي ابزاري(كند و بعضي ديگر از عناصر 

ش بيني پيو رتفسي در سطوح مختلف تصميم گيري راالگوهاي احتمالي رفتار رهبر نتايج آماري،از  فادهاستا كد عملياتي ب

 .باشدمي  بررسي و محاسبه كد عملياتي ازطريق سواالت ده گانه جورج  تا كيد بربكار گيري ، پژوهشاين  دركرد ،خواهد 

  )20- 30ص،1969اف اي،گرنشتين (

  سواالت ده گانه جورج درباره باورهاي كد عملياتي

P       (باورهاي فلسفي  

P-1 ماهيت اساسي سياست و تعارضات سياسي و تصوير مخالف  
P-2  چشم انداز عمومي براي كسب ارزشهاي بنيادين سياسي فرد  
P-3 حدي كه نتايج سياسي قابل پيش بيني است  
P-4 حدي كه رهبران سياسي مي توانند بر پيشرفتهاي تاريخي تاثير بگذارند و نتايح را كنترل كنند  
P-5 نقش شانس  

I( باورهاي ابزاري  

                                                             
1
 - philosophical beliefs 

2
 - instrumental beliefs 
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I-1  اقدام سياسيبهترين رويكرد براي انتخاب اهداف  
I-2 چگونه مي توان چنين اهداف عيني را به موثرترين وجه دنبال كرد  
I-3 بهترين رويكرد براي محاسبه، كنترل و پذيرش خطرات اقدام سياسي  
I-4 موضوع زمان بندي اقدام  
I-5 فايده و نقش وسايل پيشبرد عاليق فرد  
  

پروفايلر نمرات مربوط به هر باور را باتوجه به متن هايي كه به آن ارائه نرم افزار :ارزيابي كد عملياتي بدين صورت است كه
رانشان  ماهيت جهان سياست) P-(1 :براي نمونه.انجام ميشودمانند جدول زير نيز در جداولي آنها ه ميكند وتفسيرمحاسب،ميشود
+ 1.0و ) دشمني بي نهايت( - 1.0عدد بين ) I-1(و جهت گيري راهبردي ) P- 1(شاخص تعادل براي ماهيت جهان سياست .ميدهد

، به وسيله محاسبه تعداد افعال منفي منهاي تعداد افعال مثبت و حاصل تقسيم بر تعداد كل افعال منفي و مثبت )دوستي بي نهايت(
ان اعداد نزديك به هر يك از شاخص ها بر مبناي هم. جداول باال ارزش وابسته به هر شاخص را نشان مي دهد. بدست مي آيد

  شاخص تفسير مي شوند

. 1-P -  دوستانه/خصمانه(ماهيت جهان سياست  (  

                                خصمانهدوستانه                                                                                                       

 خيلي بسيار قطعا قدري مخلوط قدري قطعا بسيار خيلي

1.0+  0.75+ 0.50+ 0.25+ 0.0 0.25- 0.50- 0.75- 1.0- 

  

  .فوق محاسبه وتقسير ميشونداير باورهاي ده گانه جورج نيز مانند نمونه س

  )ره(امام سبك رهبري

نمرات امام خميني را براي هفت ،پروفايلرنرم افزار  ارائه بهدر ابتدا با استفاده از مصاحبه هاي جمع آوري شده از امام خميني و
سبك قابل مشاهده است  11،كه در جدول شماره بدست امده  سپس بر اساس نمرات  .شدمحاسبه  مذكورصفت شرح داده شده 
ارزيابي  كرد موردسپس شخصيت سياسي امام خميني را در محيطي كه در آن اقدام مي . زده شدحدس خاص رهبري ايشان را 

يعني دوران حساس وتاريخي انقالب اسالمي كه مصادف )1355- 1359(محدود ميشود به سالهاي پژوهشاين  هدامن .قرارداده شد
امام  يشخصيت ويژگييهاي. بوداياالت متحده آمريكا دموكراتكارتر نماينده حزب كه است با دوران رياست جمهوري جيمي 

  . اين بازه زماني بحث مي شود نيزدرايشان  وكد عملياتي و تاثير نمرات صفات فردي بر سبك رهبري )ره(خميني

كه در كتاب صحيفه امام جمع آوري ) ره(، از مصاحبه ها وسخنراني هاي حضرت امام )ره(امام خميني  سبك رهبري براي كشف 
به دو زبان انگليسي وعربي ترجمه شده )ره(شده است وبه جهت اهميت آن توسط موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني

  .شد ستفادهاست؛ا
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در تاريخ چند سالي كه جيمي  نكته قابل ذكر ديگر آنكه سعي شده است كه داده هاي منتخب از ميان مصاحبه هاوسخنراني ها
كارتررياست جمهوري اياالت متحده امريكا را بر عهده داشته است ،انتخاب شود تا درصورت امكان بتوانيم نوع رهبري امام 

  .مقايسه نماييم رت تقابليبصورا با كارتر )ره(  خميني

بدست آمد، پروفايلر نمره كلي محاسبه شده براي هر يك از صفات هفت گانه به وسيله نرم افزار ،مصاحبه ها  كد گذاري از پس
اي، قضاوت در مورد باال يا پايين يا  بدون انجام چنين مقايسه. شدمقايسه جهان  رهبرانشخصيتها و ايشان با ساير نمرات  سپس

  .متوسط بودن امتيازات صفات يك رهبر خاص بنيان ضعيفي دارد

نمرات صفات  11جدول . موضوع تصميم گيري اين است كه چه گروهي از رهبران را به عنوان گروه مقايسه يا معيار انتخاب كنيم 
جدول اين . نشان مي دهد ازنقاط مختلف را نفري از رهبران سياسي 122نفري روساي دولت و نمونه  87هفت گانه براي نمونه 

ميانگين يا متوسط هر صفت ويژه را براي دو نمونه از رهبران نشان مي دهد، به عالوه نمراتي كه انحراف معيار پايين و باالي هر 
 اگر رهبر تحت مطالعه نمره اي باالتر از نمره انحراف معيار گروه نمونه داشته باشد آن رهبر. يك از امتيازات را نشان مي دهد

داراي نمره اي باال در آن ويژگي مي باشد؛ اگر نمره رهبري كمتر از نمره انحراف معيار گروه نمونه باشد آن رهبر در آن ويژگي 
 87نمونه . اگر امتيازات رهبر در اطراف ميانگين نمونه قرار بگيرد، او نمره متوسط در آن ويژگي دارد. داراي نمره پايين مي باشد

كشور جهان  48نفري رهبران نيز از  122كشور از همه اطراف جهان را نمايندگي مي كند؛ نمونه  46بران نفري روساي دولت ره
. نفري روساي دولت، اعضاي كابينه، رهبران انقالبي، روساي مجلس، رهبران احزاب مخالف را شامل مي شود 87مي باشد و نمونه 

  . در مقام قدرت بوده اند 1999ا ت 1945نمونه ها دربردارنده رهبراني هستند كه از سال 

 )ره( امام خميني 1ارايه شده در باال درباره صفات و سبك رهبري براي ايجاد نيم رخ مباحثل با استفاده از جداول و حا
؟ ميزان )نمرات باور او به توانايي كنترل حوادث و نياز به قدرت(احتماال به محدوديت ها چگونه پاسخ مي دهد. زمينه فراهم است

؟ ماهيت انگيزه امام براي حركت به سمت )نمرات اعتماد به نفس و پيچيدگي شناختي(باز بودن او نسبت به اطالعات چقدر است 
؟ با توجه به اينكه آيا )فات تمركز بر وظيفه به عالوه قوم گرايي و بي اعتمادي نسبت به ديگراننمرات ص(؟قدرت و نفوذ چيست 

امام بيشتر محدوديت ها را به چالش مي كشد يا آنها را مي پذيرد، نسبت به اطالعات بيشتر باز است يا بسته، و انگيزه حركتش 
در جدول شماره . كه او به احتمال زياد از خود نشان مي دهد تعيين كنيمدورني است يا بيروني، مي توانيم سبك رهبري ويژه اي را 

  . نمايش داده شده است،نمرات امام به اضافه نمرات گروه هاي نمونه  11

  گروههاي مقايسه بالقوه و نمرات امام خميني: 11شمارهجدول 

  ويژگي شخصيتي
نفري  87نمونه 

  روساي دولت ها
نفري  122نمونه 

  رهبران سياسي
  تفسير نمرات امام  )ره(نمرات امام

  باور به توانايي كنترل رويدادها
  0.44= ميانه 
  0.30 <پايين 

  0.58 >باال    

  0.45= ميانه 
  0.33 <پايين 

  0.57 >باال    
  پايين  0.31

  نياز به قدرت
  0.50= ميانه 
  0.37 <پايين 

  0.50= ميانه 
  0.38 <پايين 

  پايين  0.28

                                                             
1
 - profile 
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  0.62>باال      0.62>باال    

  اعتماد به نفس
   0.62=ميانه 
   0.44<پايين 

  0.81>باال    

   0.57=ميانه 
   0.34<پايين 

  0.80>باال    
  پايين  0.36

  پيچيدگي شناختي
   0.44=ميانه 
   0.32<پايين 

  0.56>باال    

   0.45=ميانه 
   0.32<پايين 

  0.58>باال    
  باال  0.58

  تمركز بر وظيفه
   0.59=ميانه 
   0.46<پايين 

  0.71>باال    

   0.62=ميانه 
   0.48<پايين 

  0.76>باال    
  ميانه   0.52

  قوم گرايي
   0.42=ميانه 
   0.32<پايين 

  0.53>باال    

   0.43=ميانه 
   0.34<پايين 

  0.53>باال    
  پايين  0.18

  بي اعتمادي نسبت به ديگران
   0.41=ميانه 
   0.25<پايين 

  0.56>باال    

   0.38=ميانه 
   0.20<پايين 

  0.56>باال    
  پايين   0.9

چندين تفسير از نمرات نيم  12چه تفسيري از نيم رخ امام خميني امكان پذير است؟ در جدول 11ل شماره با توجه به نمرات جدو
 واين تركيب مدلها بطور عام ترجيحات سياست امام . با استفاده از مدل ايجاد شده توسط هرمان  ارايه شده است) ره(رخ امام

در حالي كه تفسير امتيازات باال و پايين نسبتا آسان و سر راست است، تفسير . سبك رهبري احتمالي او راپيش بيني مي كند
موضوعات، (امتيازات متوسط براي صفات نشان مي دهد كه در شرايط خاص . ات متوسط نياز به شرح و بسط بيشتري داردامتياز

هرمان، (، يك رهبر شايد نوعي رفتار كه داراي امتيازات باال يا پايين است، نشان دهد )دوره هاي زماني، در حضور مخاطبان خاص
  ). 9،ص1999

به عنوان يك تابع از پاسخ گويي به محدوديتها، باز بودن نسبت به اطالعات، و انگيزش شرح داده  با اتكا به مفهوم سبك رهبري
انتظار مي ) "باور به توانايي بر كنترل حوادث "و همچنين امتياز پايين در ؛ "نياز به قدرت "در پايين امتياز(شده در نظريه هرمان ، 

تأكيد بر انجام (نمره متوسط او در ويژگي تأكيد بر وظيفه يا رابطه ميان فردي . رود كه امام به سمت پذيرش محدوديتها پيش برود
مشكل و هم بر ارتباطات در زمينه هاي مختلف تمركز  حلهم بر) ره(نشان مي دهد كه امام) يك كار در برابر تأكيد بر حفظ گروه

امام در  باالي در نهايت، نمره. ت تمركز نمايدحل مشكال يعني اينكه بنا به موقعيت ممكن است برارتباطات يا. خواهد كرد
  . به زمينه را نشان ميدهد نسبت دريافتي وحساسيت نسبت به اطالعات ،باز عمل كردن ،پيچيدگي شناختي نسبت به اعتماد به نفس 

 تأكيد بر حفظ گروهتأكيد بر وظيفه بيش از (مي كند حل مشكالت تمركز بر) ره(زماني كه امام نمرات محاسبه شده،با توجه به 
در مقابل، وقتي بر حفظ گروه . انتظار مي رود كه او سبك رهبري فرصت طلب  را در  اجراي سياست ها از خود نشان دهد) است

  . مورد انتظار است رفاقتي  از ايشانسبك  يك  ارايهتمركز دارد، 
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 :مبتني بر "فرصت طلب " سبك رهبريمي كندركز بر حل مشكالت تم) ره(امام به عبارت دقيق ترمي توانيم بگوييم كه هرگاه
تمركز بر ارزيابي آنچه كه در موقعيت و زمينه فعلي امكان پذير است، با توجه به چيزي كه فرد خواستار 

، بوده  ودر مقابل هرگاه تا كيد ايشان بر حفظ گروه  دستيابي به آن است و آنچه موكالن مهم به او اجازه خواهند داد
تمركز بر مصالحه در مورد تفاوت ها  مبتني بر "رفاقتي"سبك رهبري  ،ر كز برحل مشكالت و انجام وظيفه باشدبيشتر از تم

 ،بر كسب  اعتبار و مقام از طريق قدرتمند سازي ديگران و مشاركت در پاسخ گويي تاكيدو اجماع سازي و
  .خواهد بود

  ):ره(كد عملياتي امام 

توسط نرم )1359- 1355( در طول جريان انقالب اسالميايشان با استفاده از سخنراني هاي عمومي ) ره(كد عملياتي امام خميني 
،كه در ادامه به تفسير نتايج آورده شده است 13 :در جدول بدست آمده نتايج . قرار گرفت تجزيه وتحليلمورد  پروفايلرافزار 

   .خواهيم پرداخت

  )ره(امام خميني عملياتينمرات كد  :13جدول 

  تفسير  نمرات  باورهاي فلسفي

P-1 دوستانه است  اندكي  0.12  ماهيت جهان سياست  
P-2 از خوشبيني وبد بيني  تركيبي 0.01  تحقق پذيري ارزشهاي سياسي   
P-3 بسيار كم   0.10  پيش بيني پذيري آينده سياسي  
P-4 كنترل بر پيشرفت تاريخي  

  خودكنترل ) الف
  كنترل ديگري) ب

  
0.17  
083.  

  
  كم 

  بسيار باال 
P-5 بسيار باال  0.98  نقش شانس  

    نمرات  ابزاري باورهاي

I-1 همكاري قطعي   + 0.43  رويكرد راهبردي نسبت به اهداف  
I-2 طلبد قدري همكاري مي +0.15  تعقيب تاكتيكي اهداف  
I-3 ريسك پذيري كم  0.27  جهت گيري ريسك  
I-4  پذيري تاكتيك هااز طريق زمان بندي انعطاف

  اقدام
  تعارض/همكاري) الف
  كردار/كلمات) ب

  
  

0.53  
0.37  

  
  
  طاف پذيري متوسط عان
  طاف پذيري متوسط عان
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I-5 مطلوبيت ابزار  
  پاداش) الف
  وعده) ب
  پشتيباني/درخواست) ج
  مقاومت/مخالف) د
  تهديد) ح
  تنبيه) ط

   
0.07  
0.07  
0.56  
0.09  
0.08  
0.09  

  
  مطلوبيت كم 
  مطلوبيت كم 

  زيادمطلوبيت بسيار  
  مطلوبيت كم 
  مطلوبيت كم 
  مطلوبيت كم 

   
  
  
  

  

 اندكيرا ) P-1(ماهيت جهان سياست  يشان ا :نشان مي دهد كه باالدر جدول ) ره(نمرات باورهاي فلسفي امام خميني 
تركيبي از خوش بيني وبد بيني دارد ) P-2(او همچنين درباره چشم اندازها براي تحقق ارزشهاي اساسي سياسي . دوستانه مي بيند

امام پيش بيني پذيري آينده سياسي .) بنا به موقعيت ،در برخي شرايط خوشبين  ودر برخي شرايط بد بين است (البته به نسبت برابر
)P-3 (ي داند، همچنين درجه كنترل خود بر پيشرفت تاريخي را بسيار پايين م)P-4a ( به در حد بااليياما  را كم ارزيابي ميكند 

ايشان بيشتر به نقش جمع  وگروه در تغييرات وپيشرفتهاي تاريخي معتقد (اعتقاد داردكنترل بر پيشرفت تاريخي از طريق ديگران ،
در انجام : ،اين يعني اينكه از نقش شانس در سياست بسيار باال است) ره(ارزيابي امام خميني  ).هستند تا نقش فردي خودشان

  . هرامري كه شانس موفقيت آن بسيار باال باشد دست به اقدام خواهد زد 

 ،)I-1( جهت گيري بهترين راهبرددر نشان مي دهد كه باور امام  13در جدول ) ره(نمرات باورهاي ابزاري امام 
يك كه جهت  ايشان)I-3(جهت گيري عمومي ريسك . قدري همكاري جفت شده است) I-2(با تاكتيك  كه  است باال اري همك

به ) ره(تمايل امام . برخوردار است  ريسك گريزي باالتري نسبت به ديگر رهبران ايشان ازاست، نشان مي دهد كه قاطعي گيري 
همچنين تمايل انتقال بين تاكتيك كلمات و كردار . متوسط است )I-4a(  بين تاكتيك هاي همكاري و تعارض  انعطاف پذيري

)I-4b (شاخص هاي مطلوبيت ابزار . نيز متوسط است)I-5 ( از مطلوبيت بسيار ،پشتيباني /بر درخواست ايشاننشان مي دهد كه تكيه
اين ابزار ها  از نظر  عبارتيبه . برخوردارند ،وعده،مخالفت،تهديد،وتنبيه همگي از مطلوبيت كمبااليي برخوردار است، ابزار پاداش

مهمترين ابزار در دستگاه فكري امام استفاده از پشتيباني مردم، يا به : بايد گفت نهايتاً. ايشان مطلوبيت خود را دارند اما به مقدار كم
  .است "وحدت كلمه "قول ايشان

نشان مي دهد كه باورهاي امام خميني   13جدول روي هم رفته، نمرات شاخص هاي كليدي براي خود و ديگري در 
و يك سطح كنترل بر پشيرفت  نسبت به اهداف )I-1( ي راهبردجهت گيري  نسبت به  قطعي همكاري از يك رويكرد) ره(

ح دوستانه مي بيند و بر يك سط اندكيرا ) P-1(او ماهيت جهان سياست. پشتيباني مي كند باال نسبت به ديگران) P-4b(تاريخي 
 )I-4(اين تصوير دوگانه از خود و ديگري و تمايل متوسط به تاكتيك هاي انتقال . نسبت مي دهدخود به پايين  )P-4a(كنترل 

  . پايدار است نسبتاً) ره(نشان مي دهد كه تاكتيك ها و راهبرد هاي امام 
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  :ميزان روايي نتايج نرم افزار پروفايلر

 ...زمان و ، ،بر اساس فراواني برخي افعال، يا كلمات هايشان نرم افزار نيم رخ رهبري رهبران را در سياست تحليل محتوا در روش
دهد ، بايد توجه داشت در به كار  مي نمره)امام(بر اساس مصاحبه ها وسخنراني هاينشان ميدهد و به صفات ازپيش تعيين شده 

انجام گيرد؛ چرا كه اين گونه نرم افزارها فقط طبق آن برنامه اي كه طراح گيري اين گونه نرم افزارها كمال دقت و حساسيت 
با  ودر وجه ديگراحتمال اشتباه بايد لحاظ گردد،  به همين خاطر در وجه اولبرايش تعريف كرده كارمشخصي را انجام مي دهد ؛

  . مبذول داشت، دبه آن مواجه شواست  كه ممكننسبت به شناخت موارد خاص نرم افزار پذيري به عدم انعطاف  كافي توجه يد

نتايج نرم افزار مغايرت آشكاري با  واقعيت هاي زندگي در ، وانطباق با متن زندگي ايشانپس از تحليل و بررسي نتايج نرم افزار 
براي كشف و بررسي علت اين مغايرت شروع به واكاوي فرآيند انجام شده  داشت،و منش و سيره ايشان وجود ) ره(امام خميني 

   : به قرار ذيل ميباشد) ره(مغايرتها درنتايج ومتن زندگي امام.پرداختيم

،از مواردي بود كه هيچ تناسبي  بر پيشرفت تاريخي "خود "سطح اندك كنترل - 3اعتماد به نفس پايين - 2پذيرش محدوديت ها- 1
  .دگي ايشان نداشتبا شخصيت  وزن

  :نتايج قابل توجهي به دست آمد،پس از دقت نظرها و جمع آوري تحقيقات 

اما . در علم روانشناسي اجتماعي مبحثي به نام اسناد و جود دارد كه يكي از راه هاي ادراك اجتماعي و ادراك رفتار ديگران است
ر اسالمي آ خطاهاي اسناد كه در منابع  غي .اسنادي ناميده ميشودبرخي علل باعث درك نادرست از رفتار ديگران ميشود كه خطاي 

  گيري خدمت به خودسو- 3 ناظر–اثر عامل  - 2 خطاي بنيادي اسناد- 1 :مده است  عبارتنداز 

اما عامل چهارمي كه در منابع روانشناسي  اجتماعي با نگرشي بر منابع اسالمي ديده ميشود اسنادموفقيت به خداوند است كه در 
  .)77- 79ص ،1390،آذربايجاني وهمكاران(ديده ميشود... كل ،توسل واخالص وفاتي مانند توص

 ،1371ستوده،.("ايشان درانديشه و در كالم،پيروزي انقالب اسالمي را خواست خدا ميدانستند نه حاصل زحمات خودشان"
 دنبي نهادينه شده كه خود را محو در خالق مين نچنا آ توكل به خدا ويژگي) ره(شخصيت افرادي همچون امام  رد .)237-238ص

  .آنرا به خدا اسناد ميدهدوفقيت وپيروزي به وقوع مي پيونددوهر آنچه از م

 طراحبه معناي مورد نظر  "من"وزني برابر با ) ره(در ادبيات امام خميني "خداوند"،و"اسالم"، "ما"به نظر مي رسد كلماتي مانند  
ده به نرم افزار موردارزيابي و بررسي مجدد داده ش اثبات مدعاي خود متن هايبه منظور در همين راستا .نرم افزار پروفايلر دارد 

و  "مركز كنترل"، "اعتماد به نفس"همين امر باعث شده كه نمره ي .بدست آمد 15ونتايج موجود در جدول شماره .گرفتقرار
تر از حد واقعي  محاسبه گردد و منتج به اين نتيجه  براي امام خميني  پايين نرم افزار فوقبه دست آمده در نمرات  "نياز به قدرت"

فرواني  .وصحيحي از نرم افزار پروفايلر براي تعيين نوع رهبري ايشان مبتني برواقعيات به دست آوريم  كاملگرددكه نتوانيم نتيجه 
  .مؤيد اين نظريه است ذيلو درصد استفاده از اين كلمات در جدول 

واقعيات  غايرت نمرات نرم افزار پرو فايلروفهم دقيق تر علل مفراواني نسبي جهت كلمات به همراه برخي فراواني دول ذيل در ج
  .امام خميني قرار داده شده استشخصيت موجود در 

  فراواني كلمات :   15جدول شماره



 

 

١� 

 

  فراواني نسبي   فراواني  كلمات
  % 9  500  "خود"
  % 27  1225  "ما"
  % 8.99  497  "اسالم"
  %9.01   453  "خداوند"
  % 40  1820  "ديگري"

  

از لحاظ منطقي اين گونه مي توان استنباط كرد هر گاه در يك قضيه مقدمه ها صحيح نباشد نمي توان انتظار داشت  نتايج نيز  
اقعيات مشاهده شده ودر مسئله بررسي شخصيت امام خميني ،نتايج به دست آمده يعني نمرات برخي صفات ،مغاير . صحيح باشد 

  .  در زندگي ايشان است در نتيجه براي فهم نحوه ي رهبري ايشان نمي توان نتايج اين نرم افزار را بطور كامل استفاده كرد

نطق ها  ،نرم افزار پروفايلر ابزار نسبتاً خوبي براي ارزيابي نوع رهبري وبدست آوردن باورهاي فلسفي رهبران از طريق سخنان  

ها است اما اين نرم افزار براي رهبراني كه از درجه ايمان به خدا وتوكل بسيار بااليي برخوردارند ، نميتواند به طور كامل  ومصاحبه 

مشخص كند وعلتش هم بخاطر تفاوت در پيش فرضهايي است كه طرّاح بر اساس آن   نوع رهبري وباورهاي فلسفي وابزاري را

درپيش فرضهاي فرد برنامه نويس اين نرم افزار چيز ي به نام توكل واخالص لحاظ نشده يعني .زار راطراحي نموده است اين نرم اف

كارايي اين ابزار  ضعف دروهمين امر باعث .بدون برنامه قبلي نميتواند خود را با اين وضعيت تطبيق دهد پروفايلر بنابرايناست 

  . شود مي يخاص درچنينمواردتحليل 

  سبك رهبري جيمي كارتر

و ارزيابي آنها و اطمينان مربوط به جيمي كارترپس از جمع آوري مطالب و داده هاي ي كشف سبك رهبري جيمي كارتر  برا
حاصل كردن از ارتجالي بودن داده ها ، مصاحبه ها براي تعيين سبك رهبري و سخنراني ها براي تعيين كد عملياتي به نرم 

  . شد كه حاصل نتايج به دست آمده و تفسير اجمالي نتايج درجدول ذيل قابل مشاهده ميباشد ارائه پروفايلرافزار

  جيمي كارتر گروههاي مقايسه بالقوه و نمرات 16: جدول شماره 

  ويژگي شخصيتي

نفري  87نمونه 

روساي دولت 

  ها

نفري  122نمونه 

  رهبران سياسي
  تفسير نمرات كارتر  نمرات كارتر

كنترل باور به توانايي 

  رويدادها

  0.44= ميانه 
  0.30 <پايين 

  0.58 >باال    

  0.45= ميانه 
  0.33 <پايين 

  0.57 >باال    
  پايين  0.37

  نياز به قدرت

  0.50= ميانه 
  0.37 <پايين 

  0.62>باال    

  0.50= ميانه 
  0.38 <پايين 

  0.62>باال    
  پايين  0.38
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  اعتماد به نفس

   0.62=ميانه 
   0.44<پايين 

  0.81>باال    

   0.57=ميانه 
   0.34<پايين 

  0.80>باال    
  پايين  0.33

  پيچيدگي شناختي

   0.44=ميانه 
   0.32<پايين 

  0.56>باال    

   0.45=ميانه 
   0.32<پايين 

  0.58>باال    
  باال  0.58

  تمركز بر وظيفه

   0.59=ميانه 
   0.46<پايين 

  0.71>باال    

   0.62=ميانه 
   0.48<پايين 

  0.76>باال    
  پايين  0.50

  قوم گرايي

   0.42=ميانه 
   0.32<پايين 

  0.53>باال    

   0.43=ميانه 
   0.34<پايين 

  0.53>باال    
  خيلي پايين  0.18

بي اعتمادي نسبت به 

  ديگران

   0.41=ميانه 
   0.25<پايين 

  0.56>باال    

   0.38=ميانه 
   0.20<پايين 

  0.56>باال    
  پايين   0.22

  

با توجه به نمره : ، تعيين سبك رهبري جيمي كارتر بدين قرار محاسبه مي شود 1با توجه  به نمرات تحليل صفات در جدول شماره  
پذيرد ، بكارتر در برخورد با محدوديت ها آنها را انتظار ميرود  "باور به توانايي كنترل رويدادها"و "نياز به قدرت"پايين در صفات 

نسبت به ورود اطالعات دريافتي  انتظار ميرود "پيچيدگي شناختي "ونمره باال در "اعتماد به نفس"در ه پايين باتوجه به كسب نمر
ن است كه  آنيز انتظار "بي اعتمادي به ديگران"و  "قوم گرايي"و "تمركز بروظيفه"با توجه به كسب نمره پايين در  باز عمل كند، و

نوع  1بر طبق جدول  شماره :  و در نتيجه بايد گفت. ارتباط با ديگران تاكيد كند بر حفظ روابط و كارتر در سبك رهبري خود
تفاوت تمركز بر مصالحه در مورد مبتني بررهبري كارتر :به عبارت ديگر.است  "رفاقتي"سبك  جيمي كارتر  سبك رهبري

  .است گوييدر پاسخند سازي ديگران و مشاركت اعتبار و مقام از طريق قدرتم ها و اجماع سازي و بركسب

  : كد عملياتي جيمي كارتر

در اين روش تحليل . ميپردازيمجيمي كارتر به بررسي كد عملياتي او بر اساس نظر جورج براي شناخت كاملتر شخصيت سياسي 
مي  باورهاي فلسفي و باورهاي ابزاري :شاملباورهاي سياسي رئيس جمهور سابق اياالت متحده را كه  يا كد عملياتي ،شخصيت
براي نائل شدن به اين مقصود ابتدا سخنراني هاي جيمي كارتر در دوران رياست جمهوري و . بررسي مي كنيمبراي كارتر  باشد را 

ارائه گرديد كه شرح و به نرم افزار پروفايلر و ارزيابي  ،جمع آوري )ره(در رابطه با جريان انقالب اسالمي و رهبري امام خميني 
  .به شرح ذيل است هاي آنها تفسيرشاخص

  جيمي كارترنمرات كد عملياتي  :17جدول شماره

  تفسير  نمرات  باورهاي فلسفي

P-1 دوستانه است  طعاًق  0.60  ماهيت جهان سياست  
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P-2 خوشبين است  قطعاً         0.49  تحقق پذيري ارزشهاي سياسي  
P-3 متوسطپيش بيني پذيري آينده   .038  پيش بيني پذيري آينده سياسي  
P-4 كنترل بر پيشرفت تاريخي  

  كنترل خود) الف
  كنترل ديگري) ب

  
063.  
037.  

  
  نسبتاً زياد
  نسبتاً كم 

P-5 بسيار باال  0.80  نقش شانس  

    نمرات  ابزاري باورهاي

I-1 همكاري قطعي   + 0.83  رويكرد استراتژيك نسبت به اهداف  
I-2 طلبد همكاري ميقطعاً +0.59  تعقيب تاكتيكي اهداف  
I-3 ريسك پذيري كم  0.31  جهت گيري ريسك  
I-4  انعطاف پذيري تاكتيك هااز طريق زمان بندي

  اقدام
  تعارض/همكاري) الف
  كردار/كلمات) ب

  
0.44  
0.60  

  
  طاف پذيري متوسط عان
  طاف پذيري متوسط عان

  
I-5 مطلوبيت ابزار  

  پاداش) الف
  وعده) ب
  پشتيباني/درخواست) ج
  مقاومت/مخالف) د
  تهديد) ح
  تنبيه) ط

   
0.033  
0.45  
0.16  
0.05  
0.05  
0.06  

  
  زيادمطلوبيت 
  زيادمطلوبيت 
   متوسطمطلوبيت 

  مطلوبيت كم 
  مطلوبيت كم 
   مطلوبيت كم 

  
  
  

. دوستانه مي بيند به طور قطعاًرا ) P-1(نشان مي دهد كه او ماهيت جهان سياست  جيمي كارترنمرات باورهاي فلسفي 
پيش بيني پذيري آينده  كارتر.خوشبين است قطعاً) P-2(او همچنين درباره چشم اندازها براي تحقق ارزشهاي اساسي سياسي 

در .ارزيابي ميكندنسبتاً زياد را ) P-4a(مي داند، همچنين درجه كنترل خود بر پيشرفت تاريخي  متوسطرا ) P-3(سياسي 
   . را دارند را انجام خواهد داد)0. 80(كه شانس موفقيت ،يعني كارتركارهايي سياست بسيار باال استنقش شانس در  نظركارتر

) I-1(بهترين استراتژي  قطعي كه جهت گيري همكاري  كارتركه باور :نشان مي دهد  كارتر نمرات باورهاي ابزاري
نشان مي دهد و اين  اندكي است )I-3(ريسك جهت گيري عمومي . آن استمستلزم قطعي  همكاري) I-2(تاكتيك كه است، 

) I-4a(به انتقال بين تاكتيك هاي همكاري و تعارض كارتر تمايل . ريسك گريزي باالتري نسبت به ديگر رهبران دارد ايشان كه 
تمايل انتقال بين تاكتيك كلمات و  اما از نيز متوسط) I-4b(همچنين تمايل انتقال بين تاكتيك كلمات و كردار . متوسط است

بسيار از مطلوبيت  وعده وپاداشبر  ايشاندهد كه تكيه  نشان مي) I-5(شاخص هاي مطلوبيت ابزار  .اندكي بيشتر است  كردار 
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از  وتهديد همگيمقاومت /، ابزارهاي تنبيه و مخالفدارد متوسطي نمره مطلوبيت پشتيباني،/درخواستبرخوردار است، ابزار  زيادي
  مطلوبيت بسيار پايين برخورداند 

  

  نتيجه گيري

قرار نگرفته و ظرفيت هاي اين رشته براي  شايسته مورد استقبالبودن حوزه روانشناسي سياسي در ايران به علت اينكه ميان رشته اي 
لذا احساس نياز شد كه از دريچه نگاه روانشناسان،نگاهي نخبه گرايانه به انقالب اسالمي . تفسير وقايع سياسي ناشناخته مانده است

و جيمي ) ره(خمينيدر اين تحقيق سعي شد تا با درك شخصيت و فهم روانشناسانه از رهبركبير انقالب اسالمي امام .داشته باشيم
وبا  محسوب مي شد 1976 تا1979  درسالهاي كارتر رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا به عنوان حامي رواني خارجي شاه در

- 84،ص1389طاهري،(انگاشتمي د خورواني ضعيف و وابسته محمد رضاشاه پهلوي حمايت آمريكا راهمزاد توجه شخصيت 
تصميمات و سياستهاي كاخ سفيد بسيارمتاثر بود و به عبارتي هم از حمايت كامل آمريكا برخوردار كه شاه از  علم به اينكهبا و .)83

تا با كشف  ميپردازيمو جيمي كارتر   )ره(ه تحليل شخصيت امام خميني بود و هم مجري سياستهاي آمريكا در خاور ميانه بود، ب
  .گي انقالب اسالمي را تفسير نماييمنوع رهبري آنها و كدعملياتي آنها بتوانيم هرچه بهتر چگون

د بود كه سبك رهبري خو) ص(امام خميني فردي خودشكوفا با صبغه الهي ،عرفاني برگرفته از مكتب ونگرش اسالم ناب محمدي
در جريان .)237-238ص،1384شفيعي،(رضاي خداوند و انجام دستورات اوبنا نهاده بودرا بر مبناي خدا محوري ودر جهت كسب 

  :طبق باورهاي ابزاري و فلسفي ذيل عمل مي كرد) ره(اسالمي امام انقالب

  باورهاي فلسفي: الف 

  

                                                                   

  

  

  

  باور هاي ابزاري: ب

  دوستانه است  اندكي  ماهيت جهان سياست

   مخلوطي از خوشبيني وبد بيني   تحقق پذيري ارزشهاي سياسي

  بسيار كم   پيش بيني پذيري آينده سياسي

  كنترل بر پيشرفت تاريخي
  كنترل خود) الف
  كنترل ديگري) ب

  
  كم 

  بسيار باال 
  بسيار باال  نقش شانس

  همكاري قطعي    رويكرد راهبردي نسبت به اهداف
  طلبد قدري همكاري مي  تعقيب تاكتيكي اهداف

  ريسك پذيري كم  جهت گيري ريسك
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اعتماد اكثريت ملت آمريكا را جلب كند ونماينده وسكان رياست جمهوري  فردي بود كه توانسته بودودر مقابل جيمي كارترنيز
. دهدسبك رهبري رفاقتي خود را شكل  بود حقوق بشري كه برخاسته از فرهنگ غربوبا نگرش .اياالت متحده  را بدست گيرد

باورهاي فلسفي و ابزاري ذيل عمل  اساساين روش مبتني بر مصالحه بود كارتر در مدت رياست جمهوري خود در مقابل ايران بر 
  .مي كرد

  باورهاي فلسفي:الف

  دوستانه است  طعاًق  ماهيت جهان سياست
  ست خوشبين ا قطعاً          تحقق پذيري ارزشهاي سياسي
  متوسطپيش بيني پذيري آينده   پيش بيني پذيري آينده سياسي

  كنترل بر پيشرفت تاريخي
  كنترل خود) الف
  كنترل ديگري) ب

  
  نسبتاً زياد
  نسبتاً كم 

  بسيار باال  نقش شانس

  باورهاي ابزاري:ب

  همكاري قطعي    رويكرد استراتژيك نسبت به اهداف

  انعطاف پذيري تاكتيك هااز طريق زمان بندي اقدام
  تعارض/همكاري) الف
  كردار/كلمات) ب

  
  طاف پذيري متوسط عان
  طاف پذيري متوسط عان
  

  مطلوبيت ابزار
  

  پاداش) الف
  وعده) ب
  پشتيباني/درخواست) ج
  مقاومت/مخالف) د
  تهديد) ح
  تنبيه) ط

  
  

  مطلوبيت كم 
  مطلوبيت كم 

   زيادمطلوبيت بسيار  
  مطلوبيت كم 
  مطلوبيت كم 
  مطلوبيت كم 
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  طلبد همكاري ميقطعاً  تعقيب تاكتيكي اهداف
  ريسك پذيري كم  جهت گيري ريسك

انعطاف پذيري تاكتيك هااز طريق زمان بندي 
  اقدام
  تعارض/همكاري) الف
  كردار/كلمات) ب

  
  طاف پذيري متوسط عان
  طاف پذيري متوسط عان

  
  مطلوبيت ابزار

  پاداش) الف
  وعده) ب
  پشتيباني/درخواست) ج
  مقاومت/مخالف) د
  تهديد) ح
  تنبيه) ط

  
  زيادمطلوبيت 
  زيادمطلوبيت 
   متوسطمطلوبيت 

  مطلوبيت كم 
  مطلوبيت كم 
   مطلوبيت كم 

  

  جيمي كارتر  - 3محمد رضا شاه- 2امام خميني - 1نفر تاكيد اساسي داريم  3در تحليل روانشناختي انقالب اسالمي  ما برعملكرد 

وضعيت انقالبي را درك و با آن مقابله محمد رضا شاه پهلوي همانطور كه گفته شد داراي ضعف شخصيتي بود ونمي توانست 
خواهرش به خاطر  - 2اسداهللا علم كه به علت سرطان درگذشته بود - 1:لذا با توجه به اينكه مهمترين حاميان رواني خوديعني.كند 

و حاال شاه نيز به خاطر بيماري سرطان احساس ميكرد كه از حمايت الهي برخوردار نيست  - 3اختالفات در خارج به سر مي برد 
  ).76،ص1384طاهري،(هاله اي از ابهام و دوگانگي بود ديگر تنها حمايت آمريكا مانده بود كه آن هم در

از يك سو كارتر با فشار در جهت آرمانهاي حقوق بشر باعث شده بود تا شاه در ايران فضاي باز سياسي اعالم كند و مخالفين شاه 
 خاطر به را ها آن يا كند، مي شكنجه را مردم دولت يك كه زماني« :نسكي ميگويداز فرصت استفاده كنند و قدرتمند شوند، برژ

 نمي را پرستش خدا يا مهاجرت اجازه ها آن به يا كند، نمي عادالنه برخورد ها اقليت با يا كند، اسيرمي درزندان باورهايشان

حمايت از شاه سعي مي كرد تا شاه كنترل اوضاع را  و از سويي ديگر با اعالم»كنيم پوشي چشم قضيه اين از توانيم نمي ما دهد،
 به نشد خواسته شاه از هرگز « :كهدهد مي توضيح كارتر دولت عملكرد توجيه در برژينسكي ارتباط همين در .در دست بگيرد

 »باشد سختگيرتر خود مخالفان به نسبت كه كند راتشويق شاه تا كرد مي سعي آمريكا واقع در و كند توجه بشر حقوق
  .)147- 153ص ،1379،برژينسكي(

گروه سايروس ونس وزرات  - 1:حتي در جهت گيري هاي كاخ سفيد نسبت به انقالبيون نيز دو دستگي وجود داشت كه شامل 
گروه برژنسكي مشاور امنيت ملي كارتركه معتقد به راهكار - 2. امورخارجه  كه معتقد به سياست ماليم در مقابل انقالبيون بود 

  )202ص ،1390عباسي،شريعتي،.(وتوسل به زور عليه انقالبيون بودنظامي 
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اما . كه مويد اين امر استكد عملياتي وي نيز خوشبيني وي بر ماهيت سياست مشاهده مي شوددر. كارتر فردي آرمانگرا بود
در طي كشف سبك رهبري كارتر و كد . آرمانهاي او بايد در عرصه عمل پياده مي شد تا منافع ملي اياالت متحده حفظ شود

در سطح پايين "نياز به قدرت "در سطح پايين و  "توانايي كنترل رويدادها"پايين،  "اعتماد به نفس"كارتر  دريافتيم كه وي عملياتي
داشت و نسبت به ماهيت سياست به طور قطعي خوش بين بود و نسبت به آينده خوشبين بود ، توانايي  كنترل به پيشرفت تاريخي  

مي  تقويترهبري مبتني تمركز بر مصالحه و نوع رفاقتي را  به نوعي،سبكي اين ويژگيها  نسبت به ديگران را كم مي دانست همه
به بيان . باعث مي شد تا كارتر از منظر روانشناختي در تصميم گيري هاي به موقع و بحراني با چالش اساسي روبرو گردد كرد و

اهميت رايانه به درك مناسبي درمورد ت با نگرش واقع گنتوانسدستگاه تصميم گيري اياالت متحده بهتر كارتر به عنوان رئيس 
  )189ص  ،1380ملكوتيان،(0منافع ملي آمريكا دست يابدباايران در مواجه 

با  2بحران سوخت و انرژي، مسئله كمپ ديويد، مسئله چين، امضاي سالت ( از طرفي چالشهاي فراواني دربرابر دولت كارتر نظير 
همگي باعث شد تا نتواند مسئله حقوق بشر در ايران با منافع ملي اياالت متحده . شوروي ، و مسئله اعراب و اسرائيل وجود داشت

با سبك  در صحنه عملياتي اين دو مسئله تطبيق.بود را تطبيق دهد) كسينجر –نيكسون ( دكترين كه يكي از قطب هاي اصلي در 
رهبري رفاقتي و مصالحه و رويكرد استراتژيكي و تاكتيكي صرفاً همكاري با ريسك پذيري كم و با ابزارهاي وعده و پاداش غير 

  . آن هم هنگامي كه رهبري انقالبيون شخصي چون امام خميني باشد. بودنممكن 

  .هاي ديرينه آمريكا بود به عمل آورد- لذا كارترنتوانست يك حمايت همه جانبه ، واضح و منسجم از شاه كه متكي به حمايت 

ايت خارجي داشت و اين حمايت به شدت از لحاظ منابع قدرت داخلي ضعيف شده بود نياز به حم 57- 56شاه كه در اين سالها 
  .خارجي نيز به علت توضيحاتي كه داده شد فراهم نشد

شاه درمقابل خود انقالبيوني رامي ديد كه با رهبري فرزانه ، با اعتماد به نفس باال از جنس توكل به خدا و توانايي كنترل رويدادها  
به پا خواست و ) ص(بر اساس آموزه هاي اسالم ناب محمدي از جنس تكليف گرايي ونياز به قدرتي از جنس اخالص داشتند كه 

اراده اي كه . هيچ چيزي نمي توانست مانع  حركت وقيام هللا باشد) ره(در ادبيات امام . در مقابل رژيم پهلوي شروع به مبارزه كرد
  .ن وپيري را به سخره بگيردباعث مي شد در سن هشتاد سالگي با تمام وجود در راه انجام فرامين الهي تالش كند و كهولت س

شالوده اصلي رهبري امام خدا محوري و معنويت بود و البته امام توانايي بسيار بااليي در تطبيق آرمانهاي اسالم با واقعيت ها  
نقطه ي  داشت، ايشان درك دقيقي از موقعيت ها و اوضاع كشورداشت و با همين درك دقيق و شناخت قوي از واقعيت ها دقيقاً

  .)40،ص1384شفيعي،(ابل كارتر قرارميگرفتمق

امام توانسته بود انديشه وعمل خود و ملت را كه همان وحدت كلمه بود ،همسو سازد و آحاد ملت ايران را در جهت اهداف  
بايد عنوان كرد كه در بررسي شخصيت  .مشترك بسيج كند و از تمام ظرفيت هاي ملت  براي پيروزي انقالب استفاده كند

بايد در زمينه  ،رشد يافته اند ....) اخالص، توكل، تكليف گرايي و ( نهايي كه در مكتب اسالم و با مفاهيم و ادبيات خاص خود انسا
چرا كه نظرياتي كه در مكاتب غير اسالمي غرب رشد يافته است مي تواند تنها بخش .فرهنگي خود، مورد بررسي قرار داد

  .رفتاراين انسانهاي بزرگ رادرك كند كوچكي از واقعيت هاي موجود شخصيت و
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