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 خالصه مديريتي:

هاي متعارف و طبيعي برنامهالينفك جزء  ، به عنوانتوسعه اجتماعي و بهبود استانداردهاي زندگي در بسياري از كشورها
گيري سازمان اجتماعي بر مبناي آرمان جمعي افراد هر جامعه به سوي كمال انساني و حيات اجتماعي درآمده است. جهت

و الگوبرداري از مديران موفق در عرصه عمل و نظر دارد. سوگيري نظريات  آرهاي مديريتي كانياز به تئوري ،تكامل اجتماعي
 ،موجب برهم خوردن تعادل قدرت ،هاي سلطه روزافزون استكبار جهاني بر ملل محرومبه سمت تحكيم پايهغرب مديريتي 

 .هاي انساني در جهان معاصر گرديده استارزش در نتيجه تخريبثروت و اطالعات و 
ه و سايه افكندجهان  ديگر هويتي در بخشفقر، جهل و بي ،يافتهصعود منحني توسعه علم دركشورهاي توسعهباوجود 

و استراتژي مشخص  مديريت حاكم بر جهان ازاي كه به گونهوجود آورده است. ه تناقضي آشكار در اداره جامعه جهاني ب
توان اين گونه ترسيم را ميگيري اصلي اين استراتژي جهت راينبناب .كه همانا سلطه زور بر مظلوم استكند تبعيت ميمعيني 

 كرد:
و قداست  ها از يكديگرساختن اين گروهبندي جامعه (تبعيض بين فقر و غنا) و متمايز بندي و گروهدسته -1

 بخشيدن به قدرت و ثروت
 محدود و حاكم ياقليت ضعيف نگه داشتن اكثريت در مقابل -2

 فريبندههاي هويتي و ترويج فساد در پوششجوانان از حقايق و ايجاد بي ويژهه تحريف اذهان جامعه ب -3

 استفاده ابزاري از زن براي پيشبرد مقاصد -4

 جامعه بشري در كالبد روحي نومغاير با مديريت حاكم بر جهان  اياستراتژي ظهور مديري پيامبر گونه با ،در چنين دنيايي
هاي حاضر و آينده با الگوپذيري از انديشه و سيره عملي آن رهبر فرزانه بتوانند در دنياي تا نسل كرد و فرصتي ايجاد دميد
هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) مباني نظري و انديشه يابند.سوي سعادت و رستگاري به زده كنوني راهي ببحران
 .رفتقرار گ هاتي عظيم كشاند و بيش از پيش مورد توجه ملهاي نظام سياسي جهان را به چالشهاي علمي و دكتريننظريه

نظير و الگويي ديني توانست با ايجاد و هدايت انقالب فكري و بي يعنوان شخصيتهب(قدس سره) حضرت امام خميني 
ت جديد ها و نظريابستر مناسبي را براي دانشمندان در راستاي دستيابي به مدل(ص) سياسي منبعث از اسالم ناب محمدي 

. امروزه با »امروز جهان تشنه اسالم ناب محمدي (ص) است« دانست كهزيرا او بهتر از هركس ميآورد، ديني فراهم  و علمي
گذشت ربع قرن از انقالب اسالمي خالء زواياي مباني راهبردي رهبر كبير انقالب درعرصه مديريت فكري و اجرايي كشور كامالً 

 آن حائز اهميت بسيار است.محسوس و ضرورت پرداختن به 
گيري از فنون مختلف در جامعه و كارآمدي و رهبري مسلط ايشان به زمان و فرازمان، مديريت اجتماعي امام (ره) در بهره

را بر آن داشت تا ضمن ريزان برنامه سوم و چهارم توسعه كشور اي تازه، برنامهاي نو در رهبري سياسي به شيوهعنوان پديدهبه
ريزي كشور را ت و برنامهسره)، سازمان مديريسي مديران بر مباي نظري و سيره عملي حضرت امام خميني (قدسبر تأ تاكيد

مديريتي آن حضرت را بررسي و تدوين  -ها، شيوه زندگي و مشي سياسيهاي علمي، ديدگاهتا با استفاده از روش مكلف سازد
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موسسه عالي  ادامه اين مسير،و در  كردرا آغاز جلدي  13پروژه تحقيقاتي  ،مركز آموزش مديريت دولتي ،اين مبنا بر نمايد.

مقاله برگرفته از طرح  13مجموعه حاضر متشكل از نمود تكميل اين طرح را ريزي كشور آموزش و پژوهش مديريت و برنامه
مورد بررسي قرار گرفته ت هركدام از مقاالمديريتي حضرت امام خميني (ره) است كه در ذيل  -هاي سياسيجامع انديشه

 است.
مورد مطالعه و موجود در سخنان و » مباني علمي«مديريت تحول از ديدگاه امام خميني (ره) با عنايت به  در اولين مقاله،

بررسي و » شناسي تحولآسيب«و » ايتحول در مباحث توسعه«، »تحول معنوي«مكاتبات ايشان استخراج و در سه بعد اصلي 
زيربناي تحول، ابعاد ساختاري، معرفتي، معنوي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، سياسي، شناسي شده در قالب مفهوممباني ياد 

  ها بررسي شده است.اقتصادي، فردي، جمعي، خطرات و آسيب
-ضمن پرداختن به مباني نظري تحول و خواستگاه فكري حضرت امام خميني (ره) ايشان را از منظرگاه نظريه مقاله حاضر

و بيش از هر كس ديگري در مسير  نگر، اميدوار، تيزبينند كه فردي مقتدر، موفق، وفادار، آيندهاشناسگونه ميپردازي اين
-جامعه معتقد و مصر بوده و زاويه و بيش از همه به نياز (تحولي) در ابعاد مختلف داشتهفكري و روحي و نيازهاي جامعه قرار 

 كاوي نموده است.
، »سازماني«، »زماني«هاي مختلفي از نظر بنديطبقهدر ادبيات مربوط به نظارت و كنترل در مقاله دوم بيان شده است كه 

بندي ، در زمينه نظارت و كنترل ارائه شده است. در اين مقاله طبفه»زمان اعمال كنترل در فرايند وظيفه«وازحيث » مقداري«
كننده خود يا يكي از بندي اگر واحد نظارتبوده است. در اين طبقهمدنظر  »كننده نظارت واحد«نظارت و كنترل بر اساس 

شخص و يا دستگاه مورد نظر باشد،  كننده بيرون ازاجزاي دستگاه مورد نظر باشد، نظارت و كنترل دروني و اگر واحد نظارت
ذكور از نظارت و كنترل به تبيين و تحليل اين بندي مبا توجه به طبقهمقاله حاضر  شود.كنترل بيروني تعريف مي نظارت و

 .استموضوع در رهبري حضرت امام خميني (ره) پرداخته 
 :نتايج اين مقاله بيانگر آن است كه

نظران اين با توجه به تعاريف ارائه شده از نظارت و كنترل و با عنايت به اهميت و ضرورت اين وظيفه در ديدگاه صاحب -١
نمايد. بديهي است كه در راستاي كنترل غيرممكن مي ارائه رهبري اثربخش بدون نظارت ورشته، انجام مديريت و 

ره) ايجاد و حفظ انقالب و دستاوردهاي آن، بدون وجود يك نظام نظارت و كنترل مؤثر كه ( خمينيرهبري حضرت امام 
 ت.خاص رهبري ايشان خواهد بود، امري محال وامكان ناپذير اس شك منبعث از شيوهبي

ره) ( خمينيامام فيش در باب نظارت و كنترل از سيره حضرت عدد 1524هاي تحقيق، در بخش مربوط به ارائه يافته -٢
ره) در مديريت اجتماعي ( خمينيحضرت امام«، اين فرضيه كه كه با عنايت به تكنيك تحليل محتوااستخراج شده است، 

 ردد.گتائيد مي» اندخود به نظارت و كنترل توجه داشته

ايمان به «ره) در مقوله نظارت و كنترل دروني عبارتند از: ( خمينيهاي مطروحه در بيانات حضرت امام شاخص -٣
كه به » نظارت دروني با ايجاد تعهد در برابر عوامل مختلف« و» كنترل و تسلط بر نفس«، »هاي درونيكنندهكنترل
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 .باشندترتيب از لحاظ تكرار داراي بيشترين فراواني مي

ر حوزة مديريت د (ره)هاي حضرت امام انعكاس دهندة نتايج حاصل از پروژة تحقيقاتي بررسي انديشه مقاله سوم
هاي الگوي مديريت استراتژيك حضرت تا به صورت خالصه ابعاد و ويژگي داشتهدر اين مقاله نگارنده سعي . استاستراتژيك 

را تبيين و تشريح نمايد. در اين مقاله اجزاء و عناصر رسالت نظام جمهوري اسالمي، نقاط ضعف و قوت عوامل داخلي  (ره)امام 
ها هاي نظام در مواجهه با عوامل محيطي و داخلي، اجراي استراتژيها و تهديدات عوامل محيطي نظام، استراتژينظام، فرصت

 (ره)تبيين شده است. جامعة آماري اين پژوهش صحيفة امام  (ره)ظري حضرت امام ها، در سيرة نو نظارت بر اجراي استراتژي
. در انتهاي مقاله الگوي جامع مديريت استراتژيك حضرت امام استو روش تجزيه و تحليل اطالعات، روش تحليل محتوي 

 ارائه شده است. (ره)
-هاي اسالمي طلوع كرده و حاصل تالشدر سرزمين سنگيدر قرون اخير مصلحان گران در مقاله چهارم بيان شده است كه

ها ها آثار ارزشمندي بوده است كه جوامع اسالمي/ انساني براي ايجاد و حفظ شرافت و عزت خويش از آن بهرهها و زحمات آن
 ،جمال، عبدههايي چون سيد قدري است كه در قرون اخير انساناحياء تفكر ديني و تقويت آن از جمله آثار گران اند.برده

هاي سياسي نيز نشر و هايي از تاريخ احياء كرده و در اين عرصه انديشهاقبال و... بعضي رهبران ديني آن را در برهه ،كواكبي
 اند.هاي ديني نضج گرفتهنما يافته و در جهت وصول به آرمان

ام يافتن باورهاي ديني و استحكام نظام هاي مصلحان جوامع اسالمي گرچه در قوآنچه كه اهميت دارد اين است كه انديشه
ها قائم به شخص اند گويا آن حركتمرور رنگ باخته و ضعيف شدههاند ولي با گذشت زمان باجتماعي نقش بسزايي داشته

ن هاي شخصيتي آن انديشمنداوجودي و ويژگي دوام و مانايي تعبيه نشده يا سعه ها سازوكارهايي براياند يا در آن جنبشبوده
 داراي فراز و فرود بوده است.

گذاري اين نظام ترسيم شود و تا حدودي تالش شده است كه تصويري از معماري حضرت امام در بنيانحاضر  مقاله در
هم پيوند هسپس با هنرنمايي تمام بشده و بيني ساخته و پرداخته مشخص شود كه چگونه اجزاء اين نظام با درايت و روشن

 براي نيل به اهداف عالي در جامعه اسالمي ايران مستقر شده است.شده و در نهايت ساختاري موزون  داده
-ها نقشها و خط مشيسياست ،شودگذاري عمومي ميگذاري يا سياستطبق تعاريفي كه در ادبيات مديريت از خط مشي

 كه دارندتوانند در جامعه انساني ايفا كنند. از طرف ديگر رهبران جوامع با توجه به نفوذ و تاثيراتي هاي مختلف و متنوعي مي
گذاري عمومي در گيري سياستها به شكلكنند كه اين نقشناپذيري در جوامع بشري ايجاد ميهاي فراوان و اجتنابنقش

جلد  21گذاري حضرت امام (ره) با استفاده از اصول سياست ها ونقش ،در اين نوشته كند.جوامع تحت نفوذ خويش كمك مي
هفت نقش  استبا توجه به نوع پژوهش كه از روش تحليل محتوي  .صحيفه امام مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته است
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هدايت و  -2، و اهداف هاآرمان ها،ترسيم ايده -1 اند كه عبارتند از:گذاري حضرت امام تجزيه و تحليل و احصاء شدهسياست

لزوم تأسيس نهادها و  -6، تقويت نهادها جهت حفظ و قوام نظام -5، تبيين مصالح و منافع مردم -4، روشنگري -3، راهنمايي
 .انزار و هشدار جهت پيشگيري و كنترل -7و  هاهماهنگي و سازماندهي بين آن

 -2، سازيخواهي و آرمانآرمان -1 اند كه عبارتند از:سي امام مورد شناسايي قرار گرفتههشت اصل در انديشه سيادر ادامه 
 .گذاريخدمت -8و  ساالري دينيمردم -7، وحدت كلمه -6، بخشيآگاهي -5، آزادي -4، استكبارستيزي -3، استقالل

-مقوله در اين مقاله بحث شده است كه در مقاله پنجم انگيزش و ارتباطات از ديدگاه امام خميني مدنظر قرار گرفته است.

هاي حائز اهميت زيادي است مقوله مديريت منابع انسانيخصوصاً  مديريتپردازي هاي مهم و ارزشمندي كه در دنياي نظريه
آثار . اندها را لحاظ نمودهاست و رهبران بزرگ و موفق دنيا در قول و فعل و عمل و رويكردهاي خويش آن )انگيزش و ارتباطات(

 امام خميني در دنياي معاصر به شمار مي روند. توسعههاي ترين شاخصهمؤلفه مهم مديريتي از عمدهاجتماعي و پايدار اين دو 
-شان به اين دو مقوله با رويكرد مديريتي عميق پرداختهبركتپردهه از عمر  6هاي خويش طي در آثار مكتوب و سخنراني (ره)

اين رهبر ممتاز جهاني به تفكيك وليكن در قالب يك بررسي جامع  هاي جامع مديريتيانديشهاند كه در راستاي تبيين 
 .پرداخته شده استپيمايشي و تحليل محتوا با رويكردهاي كمي و كيفي به آن 

بر يك هزار صفحه در دو مبحث انگيزش و ارتباطات به اين دو مهم و  بالغاي گذرا بر پژوهشي كه عصاره مقالهلذا در اين  
و معمار يك جامعه در قالب  مدير و مدبرامام به عنوان . پرداخته شده است )ره(ديدگاه امام خميني ليلي منزلگاه از منظر تح

انگيز را به مديريتي شگفت، وسيع و عميق ارتباطاتو ايجاد  انگيزشهاي استقالل و ها به سمت سرچشمهنوين با هدايت انسان
 .ه استجهانيان عرضه نمود

سعي شده است  ،هاي جديد مديريتيديدگاهو  ارتباطاتو  انگيزششناسي مجزاي ارائه تعاريف و واژهلذا در اين مقاله ضمن  
پس بعد از مورد بحث و بررسي قرار گيرد و  )T.Cچارت درختي (هاي مجزا به صورت و مدل مفهوميچارچوب  2هر دو بعد در 

 بررسي شود. يو استناد يتحليلها و مباني هر كدام با استفاده از شيوه استخراج ابعاد، مؤلفه
هاي رهبري با تأكيد بر مقاله گزارشي از يك پژوهش انجام شده تحت عنوان امام خميني (ره)، قدرت و سبك ششمين

مدل  موضوع قدرت است كه طي اين تحقيق تالش گرديده ضمن انجام يك سري مطالعات نظري پيرامون بحث قدرت،
مجموعه  جلد 22بيانات حضرت امام (ره)، كه در  صفحه از 11600تعداد  ،براساس آن مفهومي تحقيق طراحي گرديده و

منش و  ،كاربردي از روش ارزشمند صحيفه امام (ره) گردآوري شده، مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت، يك مدل جامع و
 .شده استاج هاي بحث قدرت در كالم ايشان، استخركنش امام راحل ازطريق يافتن بيشترين كاربرد

هاي آمار توصيفي و تحليل محتوا، بر اساس مدل با كمك روش نيز هاي اين تحقيق به صورت تركيبي وتحليل يافته
حيات  بندي شده بدست آمده در سه دوره اساسي ازمورد بررسي قرارگرفته و نتايج طبقه ،مفهومي استخراج شده از منابع نظري

جنگ تحميلي و دوران جنگ تحميلي تا  ع انقالب اسالمي، دوران آغاز انقالب اسالمي تا وقوعامام (ره) شامل دوران قبل از وقو
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 پيوست:

  R.R.RE03.063كد مستند: 

 8از 6 شماره صفحه: 
 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است. ،متغيرهاي بدست آمده در مدل فوق رحلت حضرت امام (ره) به تفكيك

كه در اين  مدل نهايي تحقيقسوي توجه امام راحل به بحث قدرت، در  ماحصل مطالعات انجام شده با عنايت به سمت و
اند و در قابل توجهي از بحث قدرت را بيشتر مورد نظر داشته هاي خاص وايشان جهت مقاله آمده است. بر اساس اين مدل،

 .بوده استتوجه به اين جهات از عوامل مهم موفقيت ايشان  شرايط ويژه كشور و در هر دوره از حيات ايشان،
هـاي  نقـش اسـت كـه   ) جلدي صحيفه امام (ره 22اي و با توجه به مجموعه از پژوهشي كتابخانه برگرفتههفتمين مقاله نيز 

بيـان  بـه  دهد. در بخش ابتدايي مقالـه  هاي محول و محقق مورد بررسي قرار مياجتماعي امام خميني (ره) را در دو قالب نقش
ق و قلمرو تحقيق پرداخته شده و سـپس ادبيـات   مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، سواالت تحقيق، روش تحقي

 امـام هاي محول دهد، ابتدا نقشموضوع به صورت گذرا مرور گرديده است. در بخش بعدي كه شاكله اصلي مقاله را تشكيل مي
بنـدي و بـا اسـتناد بـه     هاي محقق امام (ره) در قـالبي علمـي دسـته   ره) به صورت مختصر تشريح گرديده و سپس انواع نقش(

 هاي ايشان پرداخته شده است.مجموعه مستندات صحيفه امام (ره) به تبيين نقش
نخست با بيان ضرورت و اهميت موضوع، مفاهيم اساسي تحقيق » فلسفه و مباني مديريت اسالمي«با عنوان  در مقاله هشتم

مقاله با طرح كليـات مباحـث   ين اارائه گرديده و بدين ترتيب ماهيت اساسي بحث و قلمرو آن مشخص شده است. پيكرة اصلي 
در ايـن ميـان   اصول حـاكم بـر ايـن مباحـث ارائـه (      هاي مديريت اسالمي آغاز گرديده و سپسشناسي در زمينه پژوهشروش

سؤاالت فراواني كه به موضوع تحقيق حاضر مربوط است و در تحقيقاتي از اين قبيل بايد به آنها پاسخ داده شود، مطرح گرديده 
بـا ارائـه توضـيحاتي     سپسو روش قياسي و استقرايي در كشف نظريه اسالمي در زمينه مديريت اشاره شده است. است) و به د

هاي ترين روش كه مبتني بر تلفيق خاصي از يافتهدربارة روش تحقيق در علوم انساني و انواع روش تحقيق در مديريت به جامع
شناسـي مـديريت اسـالمي نيـز     اي مربوط به مباحث روشكه به گونه . در بخش دوم مقالهاست ديني و علمي است اشاره شده

شود، سه سطح از بحث دربارة مديريت (سطح فراتئوريك، تئوريك و اجـرا) از يكـديگر متمـايز گرديـده و نشـان داده شـده       مي
-ت در سطح اجرا ميشود و از اين طريق تأثيري ژرف بر مديرينظريات اسالمي بيشتر در سطح فراتئوريك و تئوريك مطرح مي

هـاي آن بـا   هـاي كلـي پـارادايم اسـالمي و تفـاوت     هـاي مـديريت و ويژگـي   بندي پارادايمگذارد. در سطح فراتئوريك به دسته
نظريـه  . در سطح تئوريك دو حوزه از بحث، از يكديگر متمـايز گرديـده: نخسـت   است هاي چهارگانه رايج پرداخته شدهپارادايم
البته در هـر دو   كاربردي. و پردازي در قالب انجام مطالعات علميو كلي مديريت اجتماعي و دوم نظريههاي نوين، كالن پردازي

 حوزه به بررسي اجمالي رويكرد اسالمي پرداخته شده است.
شناسي استوار است، نگارنـده در بخـش   شناسي و ارزشاز آنجا كه مديريت دانشي است كه پيكرة اصلي آن بر مبناي انسان

بعدي تحقيق خود با دو بيان، ضرورت پرداختن به مباحث ارزشي را توضيح داده و سـپس نشـان داده كـه چگونـه در مباحـث      
است، به گونة منطقي » رابطه دين و علم«كه خود مبتني بر بحث » رابطه اسالم و مديريت«اساسي مديريت اسالمي الزاماً بايد 

شناسـي و فلسـفه   و به عنوان نمونه به برخي از ابعاد اين رابطه مثل رابطـه انسـان   داده شوداللي مورد بررسي دقيق قرار و استد
اخالق و اخالق با مديريت و برخي ادله مربوطه و نيز سطوح هدفگذاري و نقـش محبـت و حـب بـه خـدا در مـديريت و رفتـار        
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 پيوست:

  R.R.RE03.063كد مستند: 

 8از 7 شماره صفحه: 
گيري نظام جامع مديريت در اسالم و سرانجام وجوه تحقيق، نمودار فرايند شكل سازماني اشاره شده و در پايان به عنوان نتيجه

 تمايز بين مديريت اسالمي و غيراسالمي، ارائه گرديده است.

فرض اساسي مدل مديريت بحران اين است كه براي اداره بحران بهترين الگو براي عمل  بيان شده است كه نهمدر مقاله 
مديريت بحران بر اساس تجربه رهبران و مديران موفق تدوين  درها ها و مدلل توجهي از نظريه. بخش قابداشته باشدوجود 

ترين مديران بحران در قرون اخير است. تبيين مدل مديريت بحران حضرت امام شده است. حضرت امام خميني يكي از موفق
ان مبتني بر ديدگاه قرآني است. در اين تحقيق با (رحمه اللّه عليه) در باره بحر ضروري و مهم است. ديدگاه امام خميني

مديريت امام خميني (رحمه اللّه عليه) در يازده بحران بزرگ بررسي شده است.  ،موردكاوي و تحليل محتوا استفاده از روش
ها مدل ل بحرانجلد كتاب صحيفه امام بدست آمده است. با استفاده از نتايج تحلي 22ها از اطالعات الزم براي مطالعه بحران

 و بعد از بحران تبيين شده است. اي قبل، حينمدل مرحلهسه كلي مديريت بحران امام خميني (رحمه اللّه عليه) در قالب 
گـذار نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران، در      عنوان پايههره) ب( خمينيهاي حضرت امام ، مطالعه و تبيين ديدگاهدر مقاله دهم

اي برخوردار است. با توجه به جايگاه مديريت تضـاد در اداره امـور   ويژه مديريتي از اهميت ويژههو بهاي مختلف اجتماعي حوزه
جلـدي   22منظور دستيابي به الگوي مديريت تضاد مبتنـي بـر مجموعـه ي    هكاربردي ب-جوامع در عصر حاضر، پژوهشي علمي

 پـژوهش آن است. در اين مقاله ضمن پرداختن به كليات اين ره) صورت پذيرفته كه مقاله حاضر برگرفته از نتايج ( امامصحيفه 
تحقيق و قلمرو تحقيق)، ادبيات علمي مديريت  روش تعريف مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، سواالت تحقيق،(

از مجموعـه  هـاي گـردآوري شـده    تضاد بصورت مختصر مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به ابعاد علمي مـديريت تضـاد، داده  
، سازماني تضاد در سطوح فردي، گروهي، بين گروهي،(و انواع تضادها  ره) راجع به تضاد( امامره) در قالب نگرش ( امامصحيفه 

 ره) تبيين و تشريح شده است.( امامهاي مديريت تضاد از نظرگاه ملي و جهاني) مورد تحليل قرار گرفته و استراتژي
 به ايكتابخانه از روش با استفاده ، كهاست توصيفي مدير، تحقيقي هايو ويژگي خميني امام با موضوع مقاله يازدهم

و  نظري در سيرة گراييو وظيفه گراييرابطه در دو سبك اسالمي و رهبران مديران رفتاري هايويژگي و تحليل شناسايي
و  گراييرابطه دو سبك مبناي كه اين با تبيين . نگارندهاست ـ پرداخته جلد صحيفه 22از  ـ برگرفته امام حضرت عملي
، بخشيبصيرت ويژگي 8 به گراييرابطه در سبك رفتاري هاي، در مورد ويژگياست »گراييتكليف« ،امام در سيرة گراييوظيفه

و  پيروان ، سخنگويبخشيدن نفس ، اعتماد بهبخشيوحدتجو، ، مشاركتگزاري، خدمتو معنوي روحي ايجاد تحول
و  ، قاطعيتو اختيارات وظايف ، تبيينگراييقانون ويژگي 4 به گراييوظيفه در سبك رفتاري هايو در مورد ويژگي اميدبخشي

 .است يافته دست ساالري شايسته
هاي حاكم بر جامعه معنوي خود نيازمند الگويي منحصر به فرد مبتني بر ارزشاي براي توسعه مادي و از آنجا كه هر جامعه

هـاي  ره) بعنوان پايه گذار نظام مقدس اسالمي اولين تجربه عملي مديريت توسـعه مبتنـي بـر ارزش   ( خمينيو امام  استخود 
ره) با استفاده از مجموعـه  ( خمينيام در خصوص مديريت توسعه از ديدگاه ام مقاله دوازدهماسالمي را به منصه ظهور رسانيد؛ 

كاربردي آن است. در ايـن مقالـه ابتـدا    -گرفته است كه مقاله حاضر برگرفته از نتايج علمي صورت) جلدي صحيفه امام (ره 22
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 پيوست:

  R.R.RE03.063كد مستند: 

 8از 8 شماره صفحه: 
بيان مسئله، اهميت و ضرورت موضوع، اهداف تحقيق، روش تحقيق و قلمرو تحقيق، كليات پژوهش تشـريح گرديـده و سـپس    

كـاربردي  -هاي پژوهشي در قالـب مـدل علمـي   بر ادبيات علمي مديريت توسعه شده و در بخش اصلي مقاله، يافته مروري كلي
بررسي قرار گرفته است. ابتدا مفهوم توسعه، ارتبـاط ديـن و توسـعه، مفروضـات توسـعه،       طراحي شده، به تفصيل مورد بحث و

خر كاركردهاي توسعه از ديـدگاه امـام   ريزي توسعه و تقدم و تأبرنامههاي مديريت دولتي در توسعه، ابعاد توسعه مديريت، نقش
ره) تبيين و تشريح گرديده و سپس مديريت توسعه فرهنگي، اقتصادي و سياسي از ديدگاه امام (ره) به تفكيك مـورد  ( خميني

 تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
بـه ايـن    ؛ وره) استخميني (حكومت اسالمي در انديشه امام جستاري در زمينه تبيين نظريه واليت فقيه و مقاله سيزدهم 

با توجه به شناخت عميق حضرت امام خميني نسبت به ابعاد گوناگون اسالم از سويي و اوضاع زمـاني و  «انگاره استوار است كه 
اجـرا بـه منصـه ظهـور     مكاني از سوي ديگر كوشيد با رويكردي دقيق انديشه واليت فقيه را در عصر حاضر تئوريزه و در مقـام  

يـن و سياسـت در   . د1 :يافته است كـه عبارتنـد از  حور سامان در سه م مقالهدر راستاي تبيين انگاره فوق مباحث اين » برساند.
 . جايگاه حكومت بر پايه نظريه واليت فقيه.3 . نظريه واليت فقيه،2ديدگاه امام خيمني، 

 

 

 

 

 


