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چکيده
فرسودگی روح بشر و کاستی های معنوی در بدنه اصلی مدیریت امروز ،خل موجلود در سلازما هلا را
نمایا ساخته و نیاز به نظام برتر و نگرشی نوین در عرصه مدیریتی جمهوری اسالمی ایرا  ،نظامی را می طلبد
که تعالی مادی و معنوی را نوید می دهد و در همین راستا مقام معظم رهبری به عنوا ولیفقیه و تبیین کننلد
فلسفه اسالمی ،نقش اثرگذاری را ایفا می کند .این پژوهش از نظر راهبرد کیفلی و از سلوی دیگلر ملیتوانلد
به صورت کاربردی در بخش دولتی به کار گرفته شود .با توجه به اینکه به دنبلا شناسلایی عوامل ملثثر در
شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی از دیدگا مقام معظم رهبری هستیم؛ هدف این پژوهش اکتشافی و از
روش تحلی مضمو استفاد شد است .در ابتلدا مضلامین از بیانلات و سلخنرانی هلای معظلم لله بله روش
نمونهگیری نظری استخراج شد و درنهایت با توجه به مطالعه عمیق نظری و مصاحبه با خبرگا  ،پنج مضمو
سازما دهند انقالبیگری شام پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقالب ،هدف گیری آرما های انقالب،
پایبندی به استقال کشور ،عدم تبعیت از دشمن و تقلوای دینلی و سیاسلی و راهبردهلای ملدیریت انقالبلی
استخراج شد است .بر همین اساس نگرشهای اثرگلذار بلر شلاخ

هلای انقالبلی گلری بله عنلوا عوامل

شک گیری مدنظر قرار می گیرد که بر راهبردهای مدیریت انقالبی مثثر است .انقالبی گلری تفکلر و مفهلومی
متعالی و ظرفیتی به بار نشسته در فرهنگ انقالب ما است که هرچقدر اهتمام به آ جدیتر و عینیتر باشد و
شاخ

های آ مدنظر قرار گیرد ،به تقویلت اصل موضلو؛؛ یعنلی انقلالب اسلالمی و حرکلت بله سلمت

تمد سازی اسالمی منجر خواهد شد.
کليد واژهها :مدیریت انقالبی ،راهبرد ،ارزشهای انقالبی ،نگرش ،بخش دولتی.
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مقدمه
آنچه در بحث مدیریت اسالمی در بخشهلای مختلل

کشلور ازجملله بخلش دولتلی

مطرح است ،حاکم بود ارزشهای اسالمی و معیارهای الهی بر مدیریت در کنار بهر مندی
از چارچوبها و ساختارهای علمی و مدیریتی است (ابطحی .)1384،در واقع به نظر ملیرسلد
مدیریت اسالمی بر مبنای ارزشهای الهی اسالم ،زمینههای تعالی و شکوفایی انسلا  ،نگلا
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

ارزشبنیلا براسللاس آمللوز هللای دینلی ،اسللالمی و درنهایللت انقالبلی را فللراهم خواهللد
آورد(برنجی .)1377،این ارزشها میتوانند بلهعنلوا مبنلایی ملورد اسلتفاد قلرار گیرنلد کله
براساس آ ها سیاستها را تدوین کرد (گروت .)2002،اهمیت ارزشهلا نیلز تلا بلدانجا پلیش
میرود که این پدید را قلب و روح سازما ها معرفی میکند .با توجه به اهمیت و جایگلا
منابع انسانی مناسب و شایسته در توسعه و پیشرفت سلازمانی عصلر حاضلر ،سلازما هلای
دولتی درصددند توانمندی و شایستگی مدیرا خود را در راستای ارزشهای بومی ارتقلا و
گسترش دهند

(فروزند دهکردی و همکارا

.)1393،

گفتما توسعه با بهر گیری از الگوهای بیرونی در برخی از موارد با پیشرفت اسالمی در
تضاد است ،لذا باید به دنبا سبکی از مدیریت و عوام شک گیری آ باشیم که بلا مفهلوم
پیشرفت اسالمی همخوانی داشته باشد و مبتنی بر اصو انقالبی است (هراتی .)1390،فرهنلگ
انقالبی همزاد انقالب اسالمی اسلت .ملدیریت انقالبلی؛ یعنلی ملدیریت انسلجام ،تبعیلت،
یکدلی و همدلی .در این راستا بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعلالی) که دیدی وسیع و درکلی
عمیق دارند ،میتواند بهعنوا مبنایی برای مدیریت انقالبی کشلور قلرار گیلرد .تمسل

بله

فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظلهالعلالی) و الهام گرفتن از بیانات معظم له که مفاهیم صادر از
ی

انسا کام است ،میتواند راهگشای ح تعارضات ،بهبود و ارتقاء جامعه ،سلازما هلا

و نهادها در پیمود مسیر رشد و کما الهلی باشلد .للذا ایلنچنلین ملد هلایی بلا فضلای
دسللتگا هللای دولتلی و غیردولت لی کشللور مللا کلله الگللوی دینلی دارد سللازگار و پای لدارتر
است(توکلی .)1391،هما طور که ایشا خاطرنشا میکنند :ملت ایرا باید بداننلد کله حفل
انقالب و برپا نگا داشتن پرچم عزت و شرف و ادامله را پُرافتخلاری کله مجاهلدات ایلن
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ملت شری

در برابر ملتهای جها  ،بهخصوص مسلمانا گشود و بهعنوا تنهلا را غلبله



اسالمی ،همانا حراست از اصو بنیانی انقالب و پاسداری از ارزشهای انقالب است .ایلن
آ نقطه روشنی است که شعار ضدیت با سلطه جهانی استکبار را عالمگیر سلاخته و ارکلا
نظام سلطه جهانی را متزلز کرد است و همین است که از این پس نیز مللت ایلرا را بلر
همه توطئههای دشمنا فائق خواهد ساخت

(بیانات مقلام معظلم رهبلری(مدظللهالعلالی) در سلالگرد ارتحلا

حضرت امام خمینلی(ر ) در تلاریخ  10خلرداد  .)1369درمجملو؛ از بیانلات و فرمایشلات مقلام معظلم
رهبری(مدظلهالعلالی) میتوا به مفاهیم مرتبط با ارزشها و مبنای نگرشی مدنظر آ دست یافت
و از آ ها رویکرد بومی نسبت به ارزشها و نگرشها اسلتخراج کلرد .ایلن مفلاهیم تحلت
عنوا مضامین و شاخ

های انقالبیگری با توجه به رویکرد و جهتگیری خلاص ایشلا

در راستای طراحی الگوی ارزشهای مطلوب ،کاربرد دارد و البته به نظر میرسد ،این الگلو
امکا تعمیم و گسترش در حوز تعامالت سازمانی و عرصه مدیریت را دارد
و همکارا

 )1395،و ضرورتی برای ادای تکالی

(موسوی داوودی

الهی و پیشرفت همهجانبله کشلور در تملامی

سطوح در نظر گرفته میشود.
پس از انقالب اسالمی که در چالشی بلا شلبهترقلی غربلی روی داد ،الگلوی پیشلرفت
همهجانبه بهعنوا پارادایمی مسلط درآمد که تأثیرات فراوانی را در سطح داخلی و خلارجی
ایجاد کرد و الزمه آ مدیریت همسو با آرما های انقالب است (هراتی .)1390،در هر مقطعلی
که انقالبی عم کردیم ،پیشرفت به دست آوردیم و هر دور ای که از انقالبلیگلری غفللت
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بر فشار و ظلم شناخته شد و تنها باط ُ السّحر توطئههای دشمنا علیه انقالب و جمهلوری

کردیم ،عقب ماندیم و ناکام شدیم .در این مسیر باید شیو انقالبی حرکلت کلرد کله در آ
صورت ،پیشرفت قطعی است .را پیشرفت ،تمامنشدنی است و باید با انقالبلیگلری ،ملدام
در این مسیر حرکت کرد (بیانلات مقلام معظلم رهبلری در سلالگرد رحللت املام خمینلی(ر ) )1395/03/14 ،؛
بنابراین شناسایی عوام ملثثر در راهبردهلایی کله در مسلیر پیشلرفت و اجلرای ملدیریت
انقالبی در بخش دولتی نقش مهمی را ایفا میکند ،ضلرورت ملییابلد .ازآنجاکله ارزشهلا
مبنای نگرشی دارند و شاخ

های انقالبیگری که معظمله هموار به آ تأکیلد داشلتهانلد،

بهعنوا مبنایی در نظر گرفته میشود که باعث حرکت در مسیر راهبردهلای تحقلق ملدیریت
انقالبی میشود .توجه غالب دولتها به تمد سازی و ادعای مکاتب غیردینی بلهویلژ غربلی
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مبنی بر انحصار فرجام تمد بشری در تمد غیردینی و سلکوالر غربلی و تلالش در جهلت
نهادینهسازی این نگرش و تبدی آ به نظریهای غالب و فراگیر است

(خزاعلی و همکلارا

)1396 ،؛

اما مدیرا در نظام جمهوری اسالمی ایرا برای دفا؛ همهجانبله در برابلر تملامی دشلمنا ،
باید از شرایطی برخوردار باشند که نظیر آ را در هیچی

از نظامهای حکومتی دنیلا نتلوا

یافت .در مسیر تحقق تمد نوین اسالمی ،یکی از مهمترین گامها تشلکی دوللت اسلالمی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

است .دولت اسالمی؛ یعنی دولتی که همه کارگزارا آ در سطوح مختل  ،کلارگزارانی بلا
معیارهای اسالمی باشند و کشور را از همه نظر بینیاز به خارج از کشور میکنلد .در سلایه
دولت اسالمی است که کشور اسالمی میشود و پلیشنیازهلای اصللی شلک گیلری تملد
اسالمی فراهم میآید؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی عوامل شلک گیلری در تلدوین
راهبردهای مدیریت انقالبی بهعنوا راهبردهای تسریع در شک گیری تمد اسالمی است.
مباني نظری تحقيق
در این بخش ابتدا رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش بهعنلوا یل

ضلرورت در بخلش

دولتی و مفهوم آ  ،نظام ارزشی اسالم در مدیریت اسلالمی ،ملدیریت انقالبلی برخاسلته از
ارزشهای اسالمی -انقالبی و بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) معرفلی شلد و درنهایلت
ضمن معرفی شاخ

های مدیریت انقالبی ،نقشی که نگرشها در مسلیر پیشلبرد ملدیریت

انقالبی برای دستیابی به راهبردهای مدنظر جامعه مطلوب اسالمی ایفا میکنند ،توضیح داد
میشود.
مديريت بر مبناي ارزش
پیچیدگی و رشد فزایند پدید ها و شتاب تحوالت سبب شد است که دیگر نتوانیم بلا
اتکا به تجربهها و رویکردهای سنتی ،موفقیت سازما های کسبوکار را در آینلد تضلمین
کنیم .مجمو؛ این شرایط سبب شد است صاحبنظرا رویکردهای جدیدی را برای مقابله
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رویکرد مدیریت بر مبنای ارزشها1است.
ارزشها مجموعه بایدها و نبایدهایی هستند که اعما ما را هدایت میکنند؛ ی
ی

اعتقاد پایدار است که به حالتهای نهایی مطللوب ملرتبط اسلت

(بیکلر و همکلارا

ارزش،
.)20062،

ارزشهای محوری سازما  ،مبنای تصمیمگیری ،سیاستگذاری و راهنملای قضلاوت املور
در سازما ها هستند و مدیرا سازما با تکیه و توجه به ایلن ارزشهلا ملیتواننلد رشلد و
ادامه حیات سازما های خود را تضمین نمایند

(معمارزاد

و جهانگیرفرد .)1389،ارزشها بهعنلوا

ادراک مطلوبیتها (آستر و فلریمن  ،)2013،باورهایی دربار را های پسندید یا ناپسند رفتاری یا
حالللت نهللایی مطلللوب (تومللاس ،)2013،رفتارشللناختی کلله اولویللتهللای فللردی را توضللیح
میدهد(رنر ،)127:2003،اولویتها و رجحا هایی برای نتایج بهخصوص(فیدر ،)2004،باوری کله
براساس آ فرد طبق اولویتهای خود عم میکنلد ،تعریل

شلد انلد (شلملتز .)2014،فیلدر

(1988م) ارزشهای فردی را هسته مرکزی شخصیت افراد میداند که بر رفتارها ،نگرشها،
قضاوتها ،تعهدها و رضایت آ ها از زندگی اثر میگذارند .مایفیللد و همکلارا ( 2015م)
معتقدند که ارزشها همانند ی

راهنما به اشخاص در جهتگیری نیات و اعمالشا کمل

میکنند .ارزشها اهمیت دارند ،زیرا پایهها و مبناهایی را برای درک نگرش ،انگیزش و نیلز
نفوذ در ادراک افراد ایجاد میکنند .ارزشها از باورهای اساسی نشأت میگیرند و بر نگرش
و رفتار فردی و عملکرد سازمانی تأثیرگذار هستند (زارعلی متلین .)302 :1388 ،شلک  1ارتبلا
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با چالشهای فوق بیاندیشند (مبینلی دهکلردی و ربلانی .)1391،یکلی از ایلن رویکردهلای نلوین،

بین ارزشها یا مفروضات اساسی و الگوهای رفتاری را نشا میدهد.

شکل  :1ارتباط بين ارزشها با مفروضات اساسي و الگوهاي رفتاري در سازمان
(زارعی متین.)303:1383 ،

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1
). Management by Value (MBV
2
. Baker et al
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نظام ارزشي اسالم در مديريت اسالمي
ارزشها در اسالم یا مربو به فرد است یا مربو به جمع و زندگى جمعى .در زندگى
اجتماعى ،ارزشهای اجتماعى داراى دو مبنلا هسلتند :مبنلاى او  ،بیلنشهلا و مبنلاى دوم،
گرایشها .از انضمام این دو ،ارزش به وجود میآید .ارزش ،واسطهاى بین بینش و گلرایش
انسا یا کنش است .در ابتدا باید بینش ،درک و شناخته شود .به دنبلا بینش انسا نسلبت
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

به یل

سلسللله از اعتقلادات و واقعیلات جهللا هسلتى ،گللرایش و میل هلایى در وی

برانگیخته میشود .ارزش موجب میشود انسللا در هنگلام عمل  ،چیلزى را برگزینلد .در
حقیقت ،آنچه شک کنش فرد را میسازد و بله فعل او جهت میدهلد ،ارزشهلایى اسلت
که آ ها را پذیرفته است .منشأ این ارزشها ،بینشها و گرایشهایى است که زیربناى آ هلا
را میسازد (مصباح یزدی .)349:1376،بر همین اسلاس ملدیریت اسلالمی را ملیتلوا مقوللهای
مکتبی دانست که وظیفه آ ارائه را ح هایی است کله بلا مفهلوم علدالتخلواهی سلازگار
است(افجه .)22 :1377،حمیدیزاد ( )1377نیز معتقد است که نظام مدیریت در تفکر اسلالمی
از اصو اعتقادی آ سرچشمه میگیرد و بنابراین مدیریت بر یل

مجموعله انسلانی و در

ی

سازما در راستای مدیریت جها خلقت است ،با این ویژگی ،وی مدیریت را بهعنوا

ی

بینش مطرح میکند که در آ مدیر نیز عضوی از اعضای آفرینش است که بایلد هملرا

و هماهنگ با ضوابط و قوانین کلی آ باشد؛ زیرا تشکیالتی که به وی سپرد شد  ،هلدفش
در جهت نظم کلی جها و برای پیشبرد فعالیتهای بشری بلهمنظلور دسلتیابی بله سلطوح
آرمانی است.
مديريت انقالبي
مدیریت انقالبی سب

نوینی از مدیریت است که عالو بر داشتن ویژگیهلای نلوین و

بهروز سایر سب ها و مکاتب مدیریت ،دارای برخی ویژگیهای ارزشی و اعتقادی همچو
تمایالت و ویژگیهای فردی ،رویکرد ساختاری ارزشی ،رویکرد ارتباطلاتی بلاز بلر مبنلای
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اسالم ،اولویت داد به مسائ معنوی و ارزشی ،توجه به مبانی اسالمی و انقالبی و نظلارت
و کنتر ارزشی است که از جهاتی میتوا گفت که این ویژگیهلا هملا ابعلاد ارزشلی و



پستمدرنیسم به آ ها اشار شد است .مقام معظم رهبری در ایلن خصلوص ملیفرماینلد:
امام راح بهگونهای مدیریت انقالبی کردند که آثار مطلوب و مشهود آ تلا سلا هلا بلاقی
است

(بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحا

امام خمینی(ر )  .)1395/03/14 ،رسالت مدیریت انقالبلی،

تغییر مبلانی ملدیریت غربلی و جایگزینی مبانی اسالمی است .مدیریت انقالبی ،بلازخوانی
نلوین ملدیریت اسلالمی و در حقیقلت مد تکام یافتله آ اسلت (رحملانی .)1387،تفلاوت
اصلی مدیریت انقالبی با سایر نظامهای مدیریتی در پیشفرضها و مبانی فکری و عقیلدتی
آ است .در این نظام مدیریتی ،احکام دین مبین اسالم بهعنلوا راهبلردی بلرای زنلدگی و
شاخصی برای سنجش حیات مطلوب در نظلر گرفتله شلد و هلدف ایلن نظلام ملدیریتی،
پیاد سازی ارزشها در جامعه بهمنظور تبدی آ هلا بله کیفیلت زنلدگی اسلت (زوار .)1390،
اساس مدیریت انقالبی بر تأکید بر معنویت و ارزشهلای اخالقلی ،اسلالمی و انسلانی بنلا
شد ؛ درحالیکه در نظامهای مدیریتی دیگر ،اخالق بهعنوا وسیله ،مطرح بود و تا زملانی
کاربرد دارد که در راستای اهداف آ نظام ملدیریتی بلود باشلد .ایلن حرکلت بلهصلورت
مشخ

از ی

حرکت کوتا و کماثر همچو موج که بهسرعت ناپدید میشود ،تمییز داد

شد است و از این حیث ،مانایی انقالب اسالمی ،املری مسلتمر و حرکتلی طلوالنی بلدو
انحراف یا کمرنگ شد بهرغم تمام فشارها برای از میلا بلرد آ بلود اسلت
همکلارا

(جملالزاد و

 )1396،و جامعه و سازما های دولتی را در مسیر پیشرفت و رسلید بله راهبردهلای

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

فرهنگللی اسللت کلله بللهعنللوا یل

حلقلله گمشللد در مکاتللب نللوین مللدیریتی همچللو

مدنظر نظام جمهوری اسالمی ایرا پیش میبرد .مدیر انقالبی در مرتبه نخست بر جنبههای
انسانی سازما توجه داشته و نظام مدیریتی خود را برای تعالی انسا ها پایهریزی ملیکنلد.
مدیرا به دور از سب

«مدیر انقالبی» ،بالی جلا کشلور خواهنلد شلد ،چراکله عملدا در

انسجام کشور کارشکنی میکنند تا موقعیت خود را بر پایه ضع

سازمانی سلایر نیروهلای

عم کنند حف کنند (بیانات رهبری در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت املام خمینلی(ر ) .)1393/3/14 ،
ممکن است این تصور پیش آید که مدیریت انقالبی مبنا و پشتوانه علمی خاصی ندارد؛ املا
مدیریت انقالبی غیر از مدیریت علمی نیست کله براسلاس فرملو هلا و قلوانین مطلرح در
دانش مدیریت پایهریزی شد است .فرق این نو؛ مدیریت با مدیریت مطلق ،در ایلن اسلت
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که مبنای آ را نظام ارزشی اسالمی میسازد .بهطورکلی نظام ارزشی اسالم نقلش مهملی را
در نظریههای علمی مدیریت و نیز در شیو های علمی آ ایفا میکند

(قلیپور ارکملی و طلاهری،

 .)42 :1393مدیریت انقالبی؛ یعنی مدیریت انسجام ،تبعیت ،یکدلی و همدلی .ملدیر انقالبلی،
دارای ویژگیهای خاصی خواهد بود که دربرگیرنلد طیل

وسلیعی از ویژگلیهلا شلام

جنبههایی از روحیهها ،انگیز ها و ارزشها است (ازگلی و قنبری.)354 :1382،
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

جدول  :1بيانات مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي) در خصوص مباني مديريت انقالبي
ردیف

دیدار

مورخ

دیدار اعضای
1

دور جدید
مجمع تشخی

باید تفکرات امام و انقالب کامال حلاکم باشلد ،انقالبلی
 22شهریور 1396

مصلحت نظام

2

راهپیمایی 22

فکر و عم کند و هیچ موضعگیری یا اقلدامی متفلاوت
با مبانی اصلی انقلالب و میلراث گلرا قلدر املام از آ
مشاهد نشود.
مسئوال کشور قدر این پدید بلینظیلر را بداننلد و بلا

پیام در پی
حماسه ملت در

متن

استقامت کام و روحیه انقالبی و عم جهادی به ملت
 22بهمن 1396

عزیز خدمت و از آرما های انقالب دفلا؛ کننلد .آینلد
متعلق به ملت بیدار و بصیر ماسلت ،ملا مسلئوال بایلد

بهمن

بکوشیم از ملت عقب نمانیم.
انقالب باید اسلتمرار پیلدا کنلد .ملن بلا اسلتدال دارم
میگویم که انقالبلی بایلد بلود و انقالبلی بایلد مانلد و
انقالبی باید حرکت کلرد کله طبعلا ایلن الزاملاتی دارد؛

دیدار جمعی از
3

دانشجویا

 7فروردین 1397

انقالبی حرکت کرد الزاماتی دارد .باید کاری کنیلد کله
حرکت حکومت کشلور و دوللت کشلور  -دوللت کله
میگویم؛ یعنی مجموعله ملدیریت عملومی کشلور -و
مسئولین کشور ،حرکلت انقالبلی باشلد تلا اینکله ایلن
آرما ها پیشرفت کند.

در مفهوم مدیریت انقالبی دستکم سه امر برجسته است:
 .1امر مردمي :در مدیریت انقالبی طراحی پاسخ بله مسلئلههلای گونلاگو بلر اسلاس
نیروی مردمی انجام میشود .امر مردمی را باید برحسب استداللی از رهبر انقلالب ،یکلی از
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تواناییهای محوری در ح مسلئله در نظلام جمهلوری اسلالمی دانسلت؛ «هلر جلایی کله
مسئولین کشور توانایىهاى مردم را شناختند و به کار گرفتند ،ما موفق شدیم .هر جایی کله



ما مسائ ح نشد کم نداریم .در همه مسائ گونلاگو کشلور ،مسلئولین بایلد بتواننلد بلا
مهارت ،با دقت و ابتکار را هایى را براى حضور مردم پیدا کنند .اینجا اسلت کله مسلئولین
باید زمینهها را ،مد ها را ،فرمو هاى عملى و قاب فهم عموم را ،فرمو هلاى اعتملادبخش
را براى مشارکت مردم فلراهم

کننلد» (بیانلات در جملع روحلانیو

کرمانشلا  .)1390/07/20،ملدیریت

انقالبی فرآیندی است که این توانایی را به شکلی تکاملی در خود پروراند باشد.
 .2امر انقالبي :مدیریت انقالبلی در علین پایبنلدی بله نظلم ،در جسلتجوی مسلیرهای
فراسازمانی برای تحقلق خواسلتههلایش اسلت .املام خمینلی(ر ) در پیلام تشلکی نهضلت
سوادآموزی از محدودیتهای بوروکراتی

بهعنوا «قرطاس بازی» و «تشریفات اداری» یاد

میکنند .مدیریت انقالبی میکوشد «امکا » کلیای که انقلالب اسلالمی بلرای عبلور از املر
مدر تدارک کرد را در عرصه مدیریت محقق ساخته و برای ح مسئلههلای اجتملاعی از
«قفس آهنین بروکراسی مدر » بیرو بیاید .خروج از این قفس به هر میزا که امکا یابلد،
میزا و سطح کمّی کنشگری مدیر انقالبی را به نحوی چشمگیر افزایش

میدهد (صلحیفه املام

خمینی ،جلد .)446 :11
 .3امر جهادي :جهاد یکی از پردامنهتلرین مفلاهیم در الهیلات اجتملاعی اسلالم اسلت.
حسب آموز های قرآنی ،امر جهادی ،امری بیجهت نبود و به شکلی روشن بله دو سلوی
«را خدا» و «را مستضعفین» جهتگیری شد اسلت« :ملا لَکُلم ال تُقلاتللو َ فلی سَلبی اللَّلهل
وَالمُستَضعَفینَ» (قرآ کریم ،سور

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

ناکامى هست ،بهخاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آ عرصه تلأمین کنلیم.

نسا :آیه  .)75مدیریت انقالبی اعلم از جهلادی بلود اسلت .در

مقیاس جهانی ،هر مدیریت جهادی ،ی

مدیریت انقالبی است املا هلر ملدیریت انقالبلی،

ی

مدیریت جهادی نیست ،اما در مقیاس جمهوری اسالمی ،هر ملدیریت انقالبلی ،لزوملا

ی

مدیریت جهادی است .به این سا  ،مدیریت جهادی یکی از ارکا مدیریت انقالبلی در

نظریه انقالب اسالمی است .ملدیریت انقالبلی در چلارچوب جمهلوری اسلالمی مسلتلزم
مدیریت جهادی است؛ در واقع مدیریت انقالبی با روشها و ارزشهای جهادی مطمح نظر
نظام و رهبری عظیمالشأ آ است .مدیریت جهادی بخشی از مدیریت انقالبلی در اندیشله
رهبری است ،بخشی که از حیث توانایی مصداقسازی برتر از مفهوم کلی مدیریت انقالبلی
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است و نیز از صراحت معنایی بیشتری برخوردار است (صدرالسادات .)1393،عالو بر ایلنهلا،
مدیریت جهادی و افزود قید «جهادی» به مدیریت ،خط روشنی را میا ملدیریت انقالبلی
در داما جمهوری اسالمی با دیگر اقسام مدیریتهای انقالبی در دنیا میکشد .نکتله بسلیار
مهمی که باید به آ توجه داشت این است که مدیریت انقالبی ،اشلتراکاتی را بللا ملدیریت
غربی دارد ،اما در هدف و در نو؛ حرکتها با آ متفاوت است (رحمانی.)1387 ،
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

شاخصهاي مديريت انقالبي
رهبر معظم انقالب اسلالمی در مراسلم بیسلت و هفتملین سلالگرد املام خمینلی(ر ) در
خصوص مفهوم انقالبیگری و شاخ

های آ خاطرنشا ملیکننلد کله مهلم شلاخ

هلا

است ،مهم این است که آ کسی هم که با آ شلدت و بلا آ جلدیت حرکلت نملیکنلد،
های انقالبیگری را داشته باشد ،اگر این شاخ

شاخ

ها وجلود داشلت آ وقلت طلرف

انقالبی است ،فرد انقالبی ،مجموعه انقالبی ،دولت انقالبی ،سازما انقالبی ،عمد این است
که شاخ

ها را بشناسند .پنج شاخ

مدیریت انقالبی و مبلانی نظلری آ کله در بیانلات

مقام معظم رهبری اشار شد است  ،بهصورت خالصه در جدو زیر آمد است:
جدول  :2پنج شاخص انقالبيگري ،انقالبي بودن و انقالبي ماندن
بند در سا گذشته در همین جلسه راجلع بله مبلانی املام صلحبت کلردم .مبلانی
پایبنللدی بلله مبللانی و
 1ارزشهلللای اساسلللی
اسالم و انقالب

اساسی ما آ هاست .اگر این پایبنلدی وجلود داشلت ،حرکلت ،حرکلت مسلتمر و
مستقیم خواهد بود .در تندباد حوادث ،این حرکت تغییر پیدا نمیکند .نقطله مقابل
این پایبندی ،عم گرایی افراطی است؛ یعنی هر روزی بله یل
حادثهای انسا را به ی

طلرف رفلتن ،هلر

طرف کشاند .

هدف گیری آرما های

بعضی سعی میکنند جامعه و جوا های ما را دچار ناامیدی کنند .بگویند آقلا فایلد

 2انقالب و هملت بلنلد

دوم این اسلت کله هرگلز منصلرف نشلویم از

برای رسید به آ ها

ندارد! نمیشود! نمیرسیم! شاخ

رسید به آ اهداف بلند و آرما های بلند .تسلیم نشویم در مقاب فشارها.
استقال سیاسی معنایش این است که در زمینه سیاسی فریب [دشمن را] نخلوریم.
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3

پایبنللدی بلله اسللتقال

استقال فرهنگی در این است که سب

کشور

انتخاب بکنیم و استقال اقتصادی هضم نشد در هاضلمه اقتصلاد جامعله جهلانی
است.

زندگی را سب

زنلدگی اسلالمی -ایرانلی



 ۴دشمن و نقشه دشمن
و عدم تبعیت از آ

شاخ

چهارم ،این عدم تبعیت را قرآ  ،جهاد کبیر نام نهاد است.

باید به آرما ها پابند بود ،اسالم اینها را از ما خواسلته اسلت .یل
 ۵تقوای دینی و سیاسی

تکلیل

دینلی

است و رعایت آ تقوای دینی است .تقوای سیاسی هم همرا همین اسلت؛ تقلوای
سیاسی یعنی انسا از لغزشگا هایی که دشمن میتواند از آ استفاد بکنلد ،پرهیلز
بکند.

(منبع :بيانات رهبر معظم انقالب در بيست و هفتمين سالگرد رحلت امام خميني(ره) )139۵/03/1۴ ،

نگرش
بخش اعظم ارزشها در نگرش نقش مهم و حائز اهمیتی دارد و باید ارتبلا بینلاین آ
دو را بررسی نمود .ارزشها در نگرشها ،ترجیحات ،انتخابهلا و رفتارهلا خلود را نشلا
دهند (پوسنر .)536:20101،هر جامعهای ،مجموعهای از اهداف ،نگرشهلا ،عقایلد و املوری کله
مهمتر از سایر امور هستند و برای اکثریت اجتما؛ مطلوب تلقی میشوند را ملیتلوا جلزو
ارزشها محسوب کرد (چلبی.)1383 ،
ارزشها مبنای نگرشها ،انگیزش و رفتار و مبنای فرضیات اساسی ی

جامعه هسلتند؛

بنابراین درک آ ها میتواند به بررسی ماهیت نگرشها ،فعالیتها و کدهای تشلکی دهنلد
رفتار کم

کند

(کاکس و همکارا

 .)554:1999،نگرش عبلارت اسلت از :سلاماندهی فرآینلدهای

انگیزشی ،احساسی ،ادراکی و شناختی با توجه به برخی از جنبههای محیطی که فلرد در آ
قرار گرفته است

(آلدریچ و همکارا

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

حساسللیت در برابللر

باید دشمن را شناخت ،نقشه و کار او را فهمید ،از تبعیلت دشلمن سلرباز زد؛ ایلن

.)2007،

شکل  :2الگوي سهمؤلفهاي نگرش (اقتباس از هیوستو و اشتروبه)1383 ،
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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فرآیند کلی میتوا تعری

نگرش را از سه جنبه بهصورت ی

کرد:

ال  .نگرشهای مبتنی بر شناخت :اگر ارزیابی فرد بیش از هر چیز مبتنی بر بلاور او در
مورد خصوصیات موضو؛ نگرش باشد

(ارونسو

.)1385 ،

ب .نگرشهای مبتنی بر عواط  :نگرشی که بیشتر مبتنی بر هیجا ها و ارزشهلا باشلد
تا بر ارزشیابی عینی مزایا و معایب ،نگرش مبتنی بر عواط

خواند میشود (کریمی.)1379 ،

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

ج .نگرشهای مبتنی بر رفتار :مشاهد چگونگی رفتار فرد نسبت به موضو؛ نگرش .بنلا
بر تئوری «ادراک خویشتن» تحت شرایط خاص ،فرد نملیدانلد چله احساسلی نسلبت بله
موضوعی دارد ،تا آنکه رفتار خود را نسبت به آ موضو؛ ببیند

(ارونسو

.)1385 ،

جايگاه مديريت واليي در نظام سياستگذاري جمهوري اسالمي ايران
هر نظام سیاسی باید دارای ی

چارچوب نظام مند سیاست گذاری و برنامه ریزی باشد

تا بتواند در شرایط پرتالطم محیط داخلی و بلین الملللی ،عملکلرد بهتلری داشلته باشلد.
چارچوب و ساختار سیاست گذاری جمهوری اسالمی ایرا در چهار سطح تعبیله شلد و
قاب تحلی است که هر سطح کارکرد مخت

به خود را دارد ،اما الزم است همبستگی و

همسویی مناسبی با سطح باالدستی را رعایت کند تا بتوا با هماهنگی این خرد نظام های
نظام سیاست گذاری جمهوری اسالمی ،اثربخشی و عملکرد قاب قبو را شلاهد بلود .بلر
همین اساس میتوا سطوح چهارگانه را بهصورت سطح مدیریت والیی ،سطح ملدیریت
سیاسی ،سطح ملدیریت دولتلی و درنهایلت سلطح ملدیریت بخلش خصوصلی تعریل
کرد(احمدی.)1396،
در سه دهه اخیر  ،رهبری با بیانات و فرمایشات در عرصههای مختل

سعی داشلتهانلد

که حرکت نظام اسالمی را بر مدارهای اصلی متناظر با اهداف آ قرار دهند(موسلیزاد .)1387،
براساس بند  1اص  110قانو اساسی ،تعیین سیاستهای کللی نظلام پلس از مشلورت بلا
مجمع تشخی
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مصلحت  ،در اختیار رهبری است و توسط ایشا تدوین و ابالغ میشود و

مطابق بند  2اص  110قانو اساسی ،نظارت بر حسن اجلرای سیاسلتهلای کللی نظلام از
اختیارات رهبری شمرد شد است که اشارات معظم لله بله نحلو ملدیریت بلهخصلوص



فراسیاستهای کانونی در نظلام جمهلوری اسلالمی ایلرا یل

نقلش کاتلالیزوری ،یعنلی

تسهی گری و تسریعگری تحقق فراسیاستهای میا مدت اسلت؛ للذا بیانلات مقلام معظلم
رهبری با این استدال است تا بتوا هرچه بیشتر و هرچه زودتر به اهداف دهه پیشلرفت و
عدالت دستیابی داشت .در سطح مدیریت والیی فراسیاستها شام ایدئولوژیهای انقلالب
اسالمی است که سایر سیاستها و راهبردها در جهت حمایلت و تسلریع آ هلا اسلت .در
سطح مدیریت سیاسی ،هدف قانو گذاری براساس فراسیاسلتهلا و منویلات مقلام معظلم
رهبری است که در سطح مدیریت دولتی نیز لوایح و آییننامهها برای تفصی سطوح بلاالتر
تدوین و اجرا میشود و راهبردهای الزم برای عملیاتیسازی آ ها مدنظر قرار میگیرد.

شکل  :3سطوح چهارگانه نظام سياستگذاري جمهوري اسالمي ايران (احمدی.)1396،

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

مدیریت انقالبی نیز از سطح مدیریت والیلی نشلأت ملیگیلرد .بلا توجله بله اینکله نقلش

پيشينهشناسي تحقيق
براساس یافتههای سلی

( 1999م) ارزشها در رفتارها و تصمیمهای درونی و بیرونلی

مدیرا سازما ها تأثیر میگذارد .به همین دلی اسلت کله برخلی از پژوهشلگرا بلر ایلن
باورند که باید در مورد ماهیت و نقش ارزشهلا بیشلتر مطالعله و پلژوهش شلود
2004؛ فرانک و همکارا

1

(ریچملو ،

.)2006 ،
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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مرادی و فیروزآبادی ( )1395در پژوهشی با عنوا «دکترین و اهداف ملدیریت جهلادی
از دیدگا مقام معظم رهبری» با تجربیلات موفلق و گرانبهلای پلس از انقلالب در عبلور از
چالشها و بحرا ها ،ابعاد و مثلفههای مدیریت جهادی را از دیلدگا مقلام معظلم رهبلری
مشخ

کردند .خزاعی و همکارا ( )1396در پژوهشی شناسایی «مثلفههای تمدنی مبتنلی

بر اندیشه رهبرا انقالب اسالمی» را بررسی کردند و شناسههای ملدنظر را از دیلدگا املام
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

خمینی و مقام معظم رهبری استخراج کردند و مثلفههای انتخابی نشانگر پویلایی و تحلرک
نظام و توجه نمود به تمامی اقتضائات توسط ایشا است .جملالزاد و همکلارا ()1396
در پژوهشی با عنوا مثلفههلای مانلایی انقلالب اسلالمی در منظومله فکلری مقلام معظلم
رهبری(مدظلهالعالی)؛ ماندگاری انقالب را به چهار مضمو اسلالم ،رهبلری ،ملردم و کارآملدی
نسبت میدهند و عالو بر حف آ ها بر ضرورتهای شک گیری انقالب و ایجاد فرآیندی
برای تلداوم آ تأکیلد ملیکننلد .زیلناللدینی ( )1396در پژوهشلی بلا عنلوا ملدیریت و
فرماندهی از دیدگا حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) به تحلی گفتما ایشا پرداخت و ابعاد
آ را شام باور به خدا ،باور به خود ،باور به کارکنا  ،انقالبیگلری ،برناملهریلزی ،بسلیج
منابع ،هدایت و رهبری ،هماهنگی و نظارت معرفی کرد .علیلزاد ( )1397در پژوهشلی بلا
عنوا الگوی پاسداری از انقالب اسالمی در بیانات مقام معظم رهبری ،پاسداری از انقلالب
را بهعنوا مقوله محوری و تحمل  ،اسلتمرار و پایلداری ،حفل آملادگی ،آینلد پژوهلی و
خودسازی را بهعنوا راهبرد قرار داد.
روششناسي تحقيق
این پژوهش از سویی جهتگیری کاربردی و توصیفی دارد؛ چراکه بله دنبلا اسلتخراج
عوام ملثثر انقالبلیگلری از بیانلات و فرمایشلات مقلام معظلم رهبلری در شلک گیلری
راهبردهای مدیریت انقالبی است و نتایج این پژوهش میتواند در سلازما هلای دولتلی بله
کار گرفته شود .همچنین پژوهشی کیفی است و با توجه به اینکه از جزء به ک رسید ایلم،
رویکرد این پژوهش استقرایی است.
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به دنبا کش

نگرشهای انقالبیگری و عوام شک گیری در تدوین راهبردهای ملدیریت

انقالبی در سازما های دولتی از دیدگا امام خامنهای(ر ) هستیم ،هدف این پژوهش اکتشافی
و برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز پلژوهش ،از روش مطالعلات اسلنادی اسلتفاد شلد
است .عمد ترین ابزار گردآوری اطالعات ،فیشبرداری است .به ایلن صلورت کله بیانلات،
فرمایشات و سخنرانیهای مقام معظم رهبری در خصوص عوام شک گیری و راهبردهلای
مدیریت انقالبی ،مورد بررسی قرار گرفته است و به تحلی محتوای آ ها و استخراج تمهلا
(مضلامین اصلللی) اقلدام شللد اسلت .شللبکه مضلمو هللا براسلاس یل

روش مشللخ

،

مضمو های زیر را نظاممند میکند:
ال ) مضمو های پایه (شناسهها و نکات کلیدی متن)؛
ب) مضمو های سازما دهند (مقوالت بهدستآمد از ترکیب و تلخی

مضمو های پایه)؛

ج) مضمو های فراگیر (مضمو های عالی دربرگیرند اصو حاکم بر متن بهعنوا ی

ک ).

سپس ایلن مضلمو هلا بلهصلورت نقشلههلای شلبکه وب رسلم ملیشلود کله در آ
مضمو های برجسته هر ی

از ایلن سله سلطح هملرا بلا روابلط میلا آ هلا نشلا داد

میشود(آترید.)27 :2001 ،
در این پژوهش و در مرحله کیفی ،روش جمعآوری داد ها به این صلورت بلود کله در
ابتدا شناسههای مدنظر از بیانات و سخنرانیهای معظم له از طریق تحلی مضمو استخراج

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

این پژوهش از روش تحلی مضمو استفاد میکند و با توجه به اینکه در این پلژوهش

شد .مضمو های اولیه توسط پژوهشگرا شناسلایی شلد؛ در ایلن مرحلله بله مصلاحبه بلا
خبرگا پرداخته شد و پس از ارائه توضیحات ،نظر آ هلا در ملورد جملالت درجشلد در
سطور خواسته شد .درنهایت ،پس از پایا مصاحبهها و دریافلت نظلر خبرگلا  ،چنلین بله
دست آمد که عالو بر مضمو های استخراجشد  ،شناسههای جدید نیز باید به شناسههلای
موجود اضافه شود .درنهایت با توجه به مطالعه عمیق نظری و مصاحبه بلا خبرگلا 1526 ،
جمله و عبارت و در پی آ  427شناسه باز 57 ،مضمو پایه و پنج مضمو سلازما دهنلد
و  174شناسه باز برای عوام موثر در شک گیری راهبردها و هفت مضمو سلازما دهنلد
برای راهبردهای مدیریت انقالبی استخراج شد است.
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فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

شکل  :۴ارتباط شبکهاي مضامين پژوهش با يکديگر

بر همین اساس قلمرو موضوعی پژوهش مشتم بر مثلفهها و شلاخ

هلای ملدیریت

انقالبی از دیدگا مقام معظم رهبری است که بر اسلاس مطالعله و بررسلی دقیلق مجموعله
سخنرانیها ،بیانات و فرمایشات معظم له استخراج میشود که از مجموعه فرمایشات ایشا
در دورا زعامت رهبری از سا  1368الی سا  1396است و با توجه بله بررسلی مجلدد
خبرگا و در قالب ی

الگو ارائه میشود.

پايايي و روايي
پژوهشگرا کیفی ،هنگامیکه از روایی پژوهش صحبت میکنند؛ معموال بله تعبیرهلایی
همچو «باورپذیری»« ،قاب دفا؛» و «امانتدار» بود اشار میکنند (فقیهی و علیلزاد .)11 :1384،
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با پذیرش این معیار بهعنوا شاخ

های پژوهش کیفی ،این پژوهش به دلی نق داد ها از



«باورپذیری» و «قاب دفا؛» را دارا است.
در نظریه مبنایی ،اثباتپذیری ،بخشلی از فرآینلد پلژوهش اسلت و در ایلن راسلتا ایلن
توصیهها وجود دارد:
ال  .حساسیت نظری پژوهشگر :حساسیت نظری ،فرد را قلادر ملیسلازد تلا نظریلهای را
ارائه دهد که از نظر مفهومی غنی و از انسجام مناسبی برخوردار باشد (استراس و کوربین.)1385 ،
ب .انسلجام روششنلاسی :انسجام ،همسویی بین سلثا پللژوهش و طللرح پلژوهش
است.
ج .متناسب بود  :باید از نمونههایی استفاد کرد که بهترین دانش را در ملورد موضلو؛
دارا هستند.
د .گردآوری و تحلی همزما داد ها :این ویژگی ،تعام متقاب را بین آنچه کله دانسلته
میشود و آنچه باید دانسته شود ،شک میدهد (داناییفرد.)1384 ،
در همین راستا و براساس موارد صورتپذیرفته فوق میتوا گفت تحقیق صورتگرفته
دارای پایایی و روایی الزم است.
تجزیهوتحليل دادههای تحقيق
پنج مضمو سازما دهند مستخرج از بیانات مقام معظلم رهبلری بله عنلوا شلرایطی
مطرح می شود که بر راهبردها اثرگذارند؛ سایر مضامین براساس ابعاد مختل
قرار میگیرد و درنهایت شاخ
مشخ

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

اسناد معتبر و انتساب داد ها به منبع ولیفقیه و رهبلری جامعله اسلالمی ،هلر دو شلاخ

مقوله نگرش

های ارزشلی مربلو بله هلر نگلرش نیلز در ایلن مقولله

میشود.

در ابتدا گزار های انتخابی از بیانات مقام معظم رهبری کله ملیتوانلد بلهعنلوا عوامل
شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی مدنظر قرار گیرد ،مشخ

میشود .در واقع کلدها،

واحدهای خرد تحلی هستند که بر پایه آ مفهومسلازی داد هلا شلک ملیگیلرد .مفلاهیم
مشترک ی

مضمو را تشکی میدهند.
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جدول  :3قسمي از کدهاي استخراجشده از بيانات مقام معظم رهبري

فراگير

سازمان
دهنده

متن

اصلي

تعداد تکرار

مضمون

مضمون

مضمون

(مدظلهالعالي)

منبع

اگر چنانچه جمهلوری اسلالمی محتلوای
خود را از دست بدهد ،اسالمی بود را و
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

انقالبی بود را از دست بدهد ،دشمنا با

پایبندی به

آ کنار میآیند .آنچه با آ دشمنی دارنلد

مبانی و
ارزشهای
اساسی

رفتاری

اسالم و

عم و

عبللارت اسللت از :محتللوای جمهللوری

جهتگیری

اسالمی؛ همه تالش دشمنا این است که

اسالمی

حرکت و جهت جمهوری اسلالمی را بله
سللمت هللدفهللای الهللی و اسللالمی،

انقالب

هدفهای عزتآفرین و قلدرتآفلرین از
بین ببرند؛ دنبا این هستند که سلطه خود

بیانات در
دیدار با
فرماندها و
کارکنا نیروی
هوایی و

6

پدافند هوایی
ارتش
1394/11/19

را بر این کشور دوبار تجدید کنند.
شما وقتی که در ی
هدفگیری

تسلیم

آرما های
انقالب و
همت بلند

فشارها
شناختی

نشد و عدم
رضایت به

برای رسید

وضع موجود

به آ ها

راهی ملیرویلد کله

دشمنی بر سر آ را هسلت ،بلرای شلما

بیانات در

مانع ایجاد می کند؛ [امّا] این مانع بایسلتی

مراسم بیست

مانع نشود از رفتن شما ،از ادامله حرکلت

و هفتمین

شما؛ تسلیم فشارها نشلویم ،رضلایت بله

سالگرد رحلت

وضع موجود ندهیم که اگلر رضلایت بله

امام خمینی

(ر )

وضع موجود دادیم ،نتیجه اش عقلب گلرد

1395/03/14

7

است.
این حضور در جنگ و حضور جوا ها و
غلبه بر دشمن ،آ هم نه دشمنی که فقلط
خودباوری

پایبندی به
استقال
کشور
104

شناختی

در مقاب
روحیه
وابستگی

ی

کشور باشد [بلکه] دشمنی که پشتش

همه قدرتهای جهلانی حضلور داشلتند،
موجب رشد خودباوری شد .پس انقلالب
[موجب] برافراشتن قدل خودباوری و سینه
سپر کرد خودبلاوری در مقابل روحیله
وابستگی و ورشکستگی قبللی شلد؛ ایلن
اتّفاق افتاد.



بیانات در
دیدار نخبگا
علمی جوا
1395/07/28

6



دهنده

اصلي

تعداد تکرار

فراگير

سازمان

متن

منبع

امللروز بیشللتر از هملله چیللز بللرای مللا
هوشیاری و

حساسیت در
برابر دشمن
و عدم

بیداری در
عاطفی

برابر دشمنا
و مواجهه

تبعیت از آ

هوشمندانه

هوشیاری الزم است ،شناخت دوست و
دشمن الزم است .مبلادا دوسلت را بلا

بیانات در

دشللمن اشللتبا کنیللد؛ مبللادا دوسللت و

دیدار جمعی

دشمن را مخلو کنید؛ مبادا رفتاری که

از مردم

با دشمن باید داشت ،با دوسلت انجلام

1388/02/15

7

بدهیلللد .ایلللن ،خطلللاب بللله همللله
جناح هاست.
عبودیت خدا با معنای وسیع و کام آ
مورد نظر است؛ چو گفتیم توحید ،هم
اعتقللاد بلله وجللود خداسللت ،هللم نفللی
الوهیت و عظمت متعللق بله بلت هلا و

اطاعت
تقوای دینی
و سیاسی

همهجانبه از
رفتاری

احکام و
دستورات
الهی

سلنگ هلا و چللوب هلای خودسللاخته و
انسا های مدّعى خدایی و انسا هلایی
که اسم خدایی کرد هم نمی آورند ،اما
می خواهند عم خدایی کننلد .پلس در
عملل  ،دو وظیفلله وجللود دارد :یکللی
اطاعللت از خللدای متعللا و عبودیللت

سی روز ،سی
گفتار  -بیست
و پنجم :بینش

9

و بایدها
1390/06/04

پروردگلللار علللالم و دوم سلللرپیچی از

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

مضمون

مضمون

مضمون

اطاعت «انداد اللَّه»؛ هلر آ چیلزی کله
میخواهد در قبا حکمروایی خدا ،بلر
انسا حکمروایی کند.

سپس در خصوص راهبردهای مدنظر مدیریت انقالبی میتوا مواردی را مطرح کرد که
کنشها یا برهمکنشهای خاصی هستند که از مدیریت انقالبی منتج میشلوند و ملواردی از
آ به شرح زیر است:
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جدول  :۴بيانات مقام معظم رهبري و مضامين مورد نظر در خصوص راهبردهاي پژوهش
مضمون

تعداد
تکرار

بيانات
بیانات در دیدار

ارتقای معرفت
دینی روشنبینانه

متن

4

و آگاهانه

دانشجویا نخبه و
فعاال دانشگا ها،

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

1386/07/17

آ چیلزی کله ملا از محلیط انتظلار داریلم ،پیشلرفت علللم،
پیشرفت اندیشه سیاسی ،عمق اندیشه دینلی و ایملا دینلی،
عمق معرفت دینلی و روشلنبینلی دینلی ،دسلت یلافتن بله
قلمروهای جدید؛ هم در زمینه علم ،هم در زمینله سیاسلت،
هم در زمینه معرفت دینی در محیط است.
بلله توفیللق الهللی ملّللت ایللرا آ روزی را کلله بللر هملله

بیانات در دیدار
اهتمام به رفتار
دینی مخلصانه

6

دستاندرکارا
برگزاری انتخابات،
1394/10/30

سیاستهای استکباری فائق بیاید و به آرزوهای خود برسلد،
خواهد دید و تمام آ اهداف و آرملا هلای بلزر

انقلالب

اسالمی را ا شاءاهلل ملّت ایرا تجربله خواهلد کلرد .تلالش
عمومی ما الزم است ،تالش دینی مخلصلانه ملا الزم اسلت،
همکاریهای ما الزم است ،با هملدیگر باشلیم ،بلا هملدیگر
بسازیم ،با همدیگر کار کنیم ،اهداف را فراموش نکنیم.
کنار نیامد با ظالم ،رشو نپذیرفتن از زورمند و پا فشلرد بلر

تعمیق شناخت و

پیام به مناسبت

حقیقت ،ارزشهایی است که هیچوقت در دنیا کهنه نمیشلود.

باور به ارزشها

اولین سالگرد

ما اینها را باید دنبا کنیم؛ اصو اینهاست .اینکه ملیگلوییم

ارتحا حضرت

حکومت اصولگرا ،یعنی پیلرو و پایبنلد بله چنلین ارزشهلای

و بنیا های

4

(ر )

فکری انقالب و

امام خمینی ،

ماندگاری که هرگز کهنهپذیر نیست .اینها مسائلی است که بلا

نظام اسالمی

1369/03/10

حقیقت و ارزش و با علزم

مصونیتدهی به

بیانات در دیدار رئیس

ایما و باور و د بسته بود به ی

و اراد پوالدین ناشی از ایما تحققپذیر است.

اذها عمومی در
قبا تهاجمهای

7

و اعضاى مجلس
خبرگا رهبرى،
1394/12/20

مخرب دشمن

باور به اسالم ،باور به انقالب ،باور به اسالم سیاسی ،باور بله اینکله
اسالم غیر از کارهای شخصی ،وظای

عمومی هلم دارد ،حکوملت

هم دارد ،جامعهسازی هم دارد ،تمد سازی هم دارد؛ بلاور بله نفلی
اینها [جایگزین شود] .ایلنهلا بایلد از ذهلن ملردم زدود بشلود،
عکسش در ذهن مردم جا بگیرد و مصونیت پیدا کنند.

ملت ایرا ی

را عالج دارد و هما را عالجی اسلت کله

تا امروز دنبا کرد و آ  ،ایستادگی و تمسّ
ارتقای باور به
کارآمدی نظام

7

به آرما هلا و

بیانات در خطبههای

اصو خود و حضور در صحنه است؛ ملت ما ،ملت ممتازی

نماز جمعه،

است .در کنار این ،باید مسئوال بلا کارآملدی و هوشلیاری،

1382/11/24

تالش عالمانه و دلسوزانه داشته باشند و مشلکالت را یکلی
پس از دیگری ح کنند و ایلن را ل نیمله رفتله را بله پایلا
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برسانند .این ملت باید روزبهروز خود را قویتر کند؛


تکرار

بيانات

اگر معرکهای پیش آید که مردم ایرا احساس کننلد بایلد بلا
جسم و جا خود وسط میدا بیایند ،همه چشلمهلای دنیلا
ایجاد همگرایی،
همکاری ،محبت
و وحدت نظام و

بیانات در مراسم

5

سیزدهمین سالگرد
رحلت امام

خمینی(ر )،

خواهند دید کله اسلتقبا و شلور و هیجلا ملردم حتّلی از
دورا جنگ تحمیلی هم بیشتر خواهد بود .این اصو  ،مورد
اعتقاد و اعتماد و عشق و عالقه مردم و محور وحدت است.

مردم

1381/03/14

آگا سازی در

بیانات در دیدار مردم

جهت گیری به این نحو بایلد باشلد :گسلترش تبیلین ،بیلا ،

قم در سالروز قیام

آگا سازی ،محکم کرد ایما مردم ،روح تدین را در ملردم

نوزدهم دیما ،

گسترش داد  ،روح شجاعت و غیرت دینی را در مردم زیاد

1386/10/19

کرد  ،حالت بیتفاوتی و سکر و بیحالی را از مردم گرفتن؛

این اصو  ،محلور وحلدت و همگرایلی اسلت .همله بایلد
وفاداری خود را به این اصو  ،بارها و بارها به زبا  ،به قلم،
با نطق و با رفتار ثابت کنند.

قبا موضوعات
و مقولههای
حساس و مهم

5

یافتههای تحقيق
هر جامعهای ،مجموعهای از اهداف ،نگرشها ،عقاید و اموری است که مهمتلر از سلایر
امور هستند که برای اکثریت اجتما؛ مطلوب تلقی میشود و چو ارزشهلا املور مطللوب
هستند ،همه به دنبا تحقق آ ها هستند و برای آ احترام خاصی قائ هسلتند .هملا طلور
که بررسی شد بخش اعظم ارزشها در نگرش نقش مهم و حائز اهمیتی دارد و ترجیحلات،
انتخابها و رفتارها خود را نشا میدهند؛ بنابراین توجه به عوام مثثر از نظر نگرشلی در
شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی مثثر است .هر ارزشى از ی
وی

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

مضمون

تعداد

متن

پایه بینش و نگللرش

پایه گرایش ساخته میشود .انقالب اسالمی در ایرا  ،فص جدیلدی از هویلت ایلن

سرزمین را رقم زد و طلیعه تمدنی تاز را نوید داد که بر ارزشها و آرما های قدسی دیلن
اسالمی استوار است و هموار به دنبا راهکارهایی است که به پیشرفت بر مبنای مقتضیات
بومی و درونی توجه دارد (هراتی .)1390،انقالبیگری تفکر و مفهومی متعالی و ظرفیتی به بلار
نشسته در فرهنگ انقالب ماست که هرچقدر اهتمام به آ جلدیتلر و عینلیتلر باشلد ،بله
تقویت اص موضو؛؛ یعنی انقالب اسالمی منجر خواهلد شلد و بایلد شلاخ

هلای آ را
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در این پژوهش پنج مقوله محوری که مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت انقالبلی
مطرح فرمود اند و بر راهبردها اثرگذار است و همچنین مثلفههای ذکر شد براسلاس سله
بعد نگرشی (شناختی ،عاطفی و رفتاری بهعنوا ی

فرآیند) مدنظر قرار ملیگیرنلد کله بلا

عنوا عوام موثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی مطرح شد است.
جدول  :۵مضامين عوامل مؤثر در شکلگيري راهبردهاي مديريت انقالبي
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

انقالب

پایبندی مدیرا به مبانی و ارزشهای اساسی اسالم و



توا شناسایی و تبیین ارزشهای انقالبی در بخش دولتی
شناختی

شناسایی روحیات و ویژگیهای انقالبی
ارتقای معرفت دینی و انسانی در سازما
باور به مقوله آگاهی و شناخت
پذیرش و پایبندی به ارزشهای انقالب

عاطفی

عالقهمندی به حف روحیات انقالبی
توجه به کرامت انسانی در سازما های دولتی
تمای به هویت انقالبی مبتنی بر تفکر درست و منطق صحیح
تأکید بر تحقق ارزشهای انقالب و اهتمام به ارائه دستاوردهای عملی آ

رفتاری

تطبیق رفتارها و جهتگیریهای خود با معیارهای اسالمی
مردمی بود و محور قرار داد مردم
تعام با محیط در جهت انطباق سیاستها و روشها با تغییرات روز
توسعهگرایی و تعالیخواهی دینباورانه در بخش دولتی

هدفگیری آرما های انقالب و همت بلند برای رسید به آ ها
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مضمون
فراگير

مضمون
سازماندهنده
(نگرش)

مضمون اصلي

حرکت در مسیر پیشرفت و آرما گرایی و کما جویی
شناختی

تسلیم فشارها نشد و عدم رضایت به وضع موجود
زمینهسازی و مقدمهسازی برای مدیریت کارآمد و باکفایت در سازما
واقعبینی در مشاهد رویدادهای جامعه
منصرف نشد از رسید به اهداف و آرما های بلند مدیریت دولتی
همت همرا با انگیز خدمت

عاطفی

بیرغبت و بیتفاوت نبود نسبت به اطراف خود
اعتقاد و تمای به وجود نیروهای کارآمد
درگیر نمود خود در مسائ اساسی سازما
کم

به پیاد کرد قوانین اسالمی در جامعه

تحقق عزت اسالمی در جامعه
رفتاری

پرهیز از تنبلی ،محافظهکاری و ناامیدی
تربیت نیروهای توانمند در عرصههای مختل

در بخش دولتی

نوسازی سازمانی براساس واقعیات اجتماعی و بهروزرسانی روشها



پایبندی مدیرا به استقال کشور

شناختی

عاطفی

رفتاری

و عدم تبعیت از آ

اهتمام مدیرا به حساسیت در برابر تحرکات دشمن

شناختی

عاطفی

رفتاری

تقوای دینی و سیاسی مدیرا

شناختی

عاطفی

رفتاری

مضمون اصلي
خودباوری در مقاب روحیه وابستگی
شناخت ظرفیتهای درونی و داخلی
عدم توجه به منافع دنیوی و مادی
حداکثر تالش برای تحقق استقال کشور و اقتصاد مقاومتی
قاطعیت در تحلی و تصمیمگیری
گسستن از وابستگی فکری
حرکت در راستای استقال سیاسی و اقتصادی داخلی ،منطقهای و جهانی
استفاد کام از تمامی ظرفیتها و فرصتها در بخش دولتی
ترویج سب زندگی اسالمی – ایرانی و پرهیز از تقلید از غرب
شناخت آسیبها و تهدیدهای بالقو و بالفع
عدم اعتماد به دشمنا
خط روشن و مواضع قاطعانه اسالمی و انقالبی مدیریت دولتی
بصیرت و درک پیچیدگیهای شرایط زمانه
هوشیاری و بیداری در برابر دشمنا و مواجهه هوشمندانه با آ ها
عدم تبعیت از دشمن و استکبارستیزی
غلبه نکرد احساس بر منطق
شجاعت
مهار آسیبها و تهدیدها با نگا حکیمانه و معقو
ایستادگی مقتدرانه مقاب دشمنا و حفاظت از منافع ملی خود
کم به تغییر درک صحیح مردم از واقعیتهای موجود جامعه
دفا؛ غیرتمندانه از انقالب و ارزشهای انقالبی
تقوای فردی
تقوای الهی
تقوای اجتماعی
پرهیز از گنا و حف خود از گنا
پرهیز از افکار و تفکرات غلط غیر الهی
تمرکز در مسیر اهداف و ناامید و دلسرد نشد از مسیر انقالب
خودسازی و انسا سازی مدیرا دولتی
اطاعت همهجانبه از احکام و دستورات الهی
کم به استقرار عدالت اجتماعی در بخش دولتی

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

مضمون
فراگير

مضمون
سازماندهنده
(نگرش)

و در خصوص راهبردهای مدنظر مدیریت انقالبی میتوا چنین گفت :اگلر سلازما هلا
بخواهند اهداف و مأموریت خود را تنها در دستیابی به منافع کمی مادی تعریل

کننلد ،بله

مرور زما پس از دستیابی نسبی به آ ها ،دیگر برای ادامه فعالیت سلازما خلود و فلسلفه
وجودی خود دچار تردید خواهند شد .رهبر معظلم انقلالب در دیلدار بلا کارکنلا وزارت
خارجه در مرداد ما  68در خصوص عم انقالبی فرمودند« :انقالبیگری به آ است که ملا
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مواضع اسالمی و انقالبی را قاطعانه و بدو رودربایستی و مرعوب شلد و خلام شلد در
مقاب برخی از چهر های امیدبخش کاذب ،حف کنیم .وقتی توانستیم خط روشلن مواضلع
انقالبی و اسالمی را دقیقا حف کنیم و مرعوب قدرتها نشلویم و بلا کسلی رودربایسلتی
نداشته باشیم و فریب نخوریم ،در حقیقت به مشی انقالبی و اسالمی توجه کرد ایم» .ایشا
همچنین در جمع مسئوال جهاد دانشگاهی در تیرما  83دربار روحیله و حرکلت انقالبلی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

گفتند« :انقالب ی

امر مستمر است؛ انقالب؛ یعنی رویلش و بالنلدگی .رویلش و بالنلدگی

بدو انضبا  ،بدو قانو و بدو نظم مگر ممکن است!؟ بهترین کارها را کسانی کرد انلد
که با روحیه انقالبی کرد اند؛ بنابراین ،انقالبی بمانید .روحیله انقالبلی؛ یعنلی اسلیر حلدود
تحمیلی نشد ؛ قانع به گیرندگی قطر چکانی نشد ؛ با امید دنبا هدف حرکت کلرد و بلا
انگیز  ،با نشا  ،با اصرار و پیگیری آ را به دست آورد  .این ،انقلالب و حرکلت انقالبلی
است .آرما های انقالب اسالمی و اهداف کال جمهوری اسالمی تنها از را تبدی شد به
گفتما محقق میشوند .گفتما سازی آرما ها و ارزشهای انقالب اسالمی به معنای تبدی
شد آ ها به روح کلی اقشار مختل

جامعه و تبلور آ ها در شیو زندگی ،زیرساختهای

اجتماعی و جریا یافتن آ در سراسر مویر های حیات اجتماعی است».
در خصوص راهبردهای مدیریت انقالبی با مطرح کرد موارد مختلفی کله کلنشهلا یلا
برهمکنشهای خاصی باشند و همچنین بررسی عواملی که در شک گیلری راهبردهلا ملثثر
است؛ درنهایت مقولههای زیر که از هر طرف میتواند مفهوم را در مسیر پیش ببرد ،ملدنظر
قرار میگیرد:
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-

ارتقای معرفت دینی روشنبینانه و آگاهانه.

-

اهتمام به رفتار دینی مخلصانه.

-

تعمیق شناخت و باور به ارزشها و بنیا های فکری انقالب و نظام اسالمی.

-

مصونیتدهی به اذها عمومی در قبا تهاجمهای مخرب دشمن.

-

ارتقای باور به کارآمدی نظام.

-

ایجاد همگرایی ،همکاری ،محبت و وحدت نظام و مردم.

-

آگا سازی در قبا موضوعات و مقولههای حساس و مهم.



اگر مدیرا نظام ،تراز متناسب با انقالب اسالمی نداشلته باشلند ،نملیتلوا بله اهلداف
انقالب دست پیدا کرد .هلر کجلا ملدیریت الیقلی بلود ،شلاهد ظهلور اسلتعدادها و نتلایج
اعجابآوری بود ایم و وجود هر نقطهضعفی در مدیر ،تأثیر اساسی در حوز تحت اجلرای
او گذاشته است (بانکی پورفرد و رفیعی .)1394 ،نیاز کشور در دهه پیشرفت و عدالت به نظریله و
سللبکی فراتللر از تللوا سللب هللای موجللود مللدیریت اسللت (یللاوری .)1389،ایللرا اسللالمی،
پیشرفتهای کال و زیرساختی فراوانی داشته که ذی وحدت مردملی ،هلدایت رهبلری و
پایبندی به اسلالم بله منصله ظهلور رسلید اسلت

(جملالزاد و همکلارا

 )1396،و ایلن عوامل

شک گیری انقالبیگری بر راهبردهای مدیریت انقالبی ملثثر اسلت و باعلث شلکوفا شلد
بیشتر آ خواهد شد .برای ایجاد تحرک در جامعه باید مدیریت انقالبی در متن جامعله ،بلا
روشللنگری و آگللاهیبخشللی عم ل کنللد (ابوطللالبی)1397،؛ بنللابراین احیللاء و حف ل تفکّللر و
جهتگیری انقالبی ،شر دستیابی به شعارها و آرما هایی است که امام(ر ) و امت در طلو
نهضت برای تحقق آ ها مبارز کردند و با حف این روحیه است که میتلوا از مشلکالت
و موانع موجود کشور عبور کرد و به پیشرفت روزافزو ایرا اسالمی در تملامی بخلشهلا
سرعت بخشید .در واقع حف هویت انقالبی مسئوال  ،عام اصلی قدرت و اقتلدار ملّلی و
ضامن ایستادگی ملت ایرا در برابر دشمنا اسالم و انقالب و مصونیتبخش کشور است.
در این تحقیق سعی شد تلا در راسلتای پرسلش اصللی ،عوامل ملثثر در شلک گیلری
راهبردهای مدیریت انقالبی مدنظر قرار گیرد و شاخ

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

نتيجهگيری تحقيق

های مدیریت انقالبی که مقام معظم

رهبری در بیانات به آ ها اشار فرمودند و شام پایبنلدی بله مبلانی و ارزشهلای اساسلی
اسالم و انقالب ،هدفگیری آرما های انقالب و همت بلند برای رسید به آ ها ،پایبنلدی
مدیرا به استقال کشور ،اهتمام مدیرا بله حساسلیت در برابلر تحرکلات دشلمن و علدم
تبعیت از آ و تقوای دینی و سیاسی مدیرا بهعنوا عوام مثثر در شک گیری راهبردها و
مضمو فراگیر ،مدنظر قرار گیرد .ارزشها از باورهای اساسی نشأت میگیرند و بر نگلرش
فلردی و عملکلرد سلازمانی تأثیرگلذار هسلتند و از آنجللایی کله نگلرش بلهعنلوا مبنللای
ترجیحات ،رفتارها و ارزشهای جامعه مدنظر بود است و در رسلید بله اهلداف ملدنظر
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نقش مهمی را ایفا میکند ،بنابراین سه مضمو شناختی ،عاطفی و رفتاری بهعنوا مضلامین
سازما دهند برای هر مضمو فراگیر مدنظر قرار گرفت و سپس با بررسی بیانات معظم لله
 ،مضامین اصلی هرکدام شناسایی شد.
در خصلوص پايبندي مديران به مباني و ارزشهاي اساسي انقالالب بایلد بیلا کلرد؛
اسالم ناب آ اسالمی است که تکلی

ما را در قبا نظام اسالمی و ایجاد آ معین میکنلد

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

که در همه شرایط باید به آ پایبند بود و در این مسیر باید به پیشلرفت و تحلو و تکامل
اعتقاد داشت .مضامینی کله در ایلن خصلوص بیشلترین تکلرار را داشلتهانلد ،شلام تلوا
شناسایی و تبیین ارزشهای انقالبی و تأکید بر تحقق ارزشهای انقالب است .در خصوص
همت بلند مديران براي رسيدن به آرمانها باید بیا کرد؛ نباید هرگز از رسید به اهلداف
و آرما های بلند منصرف شد و به وضع موجود رضایت داد .مضامینی که در این خصوص
بیشترین تکرار را داشتهاند ،شام زمینهسازی و مقدمهسلازی بلرای ملدیریت کارآملد و بلا
کفایت در سازما و همت همرا با انگیز خدمت اسلت .همچنلین در خصلوص پايبنالدي
مديران به استقالل کشور میتوا بیا کرد؛ منظور حف استقال همهجانبه است ،اسلتقال
داخلی ،استقال منطقهای ،استقال بینالمللی و باید در همه این مسلائ اسلتقال کشلور و
نظام را حف کرد و در همه حا به استقال و عزت اسالمی توجه کلرد .مضلامینی کله در
این خصوص بیشترین تکرار را داشتهاند ،مشتم بر خودباوری در مقاب روحیه وابستگی و
گسستن از وابستگی فکری است .در خصوص اهتمام باله حساساليت در برابالر تحرکالات
دشمن ،مدیرا باید دشمن را بشناسند و در برابر حرکات دشمن حساسیت داشته باشلند و
عدم تبعیت از دشمن را بهعنوا شر مهم مدیریت انقالبی مدنظر قرار دهند .مضامینی کله
در این خصوص بیشترین تکرار را داشتهاند؛ شام خط روشن و مواضع قاطعانه اسلالمی و
انقالبی و ایستادگی مقتدرانه مقاب دشمنا و حفاظت از منافع ملی خود اسلت و درنهایلت
در خصوص تقوای دینی و سیاسی میتوا بیا کرد :در کنار تقلوای فلردی ملدیر ،داشلتن
تقوای دینی و سیاسی ،تقوای اجتماعی و تقوای اسلالمی بایلد ملدنظر قلرار گیلرد و در را
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تحقق آ تالش کرد .مضامینی که در این خصوص بیشترین تکرار را داشتهاند شام تمرکلز



الهی میشود.
این مضامین بر راهبردهای مدیریت انقالبی اثر میگذارند که معرفلت دینلی بلهصلورت
آگاهانه ارتقا پیدا کند ،مردم و در رأس آ مدیرا در بخشهلای دولتلی بله رفتلار و عمل
دینی مخلصانه کشاند شوند ،باور حقیقی در ملردم ایجلاد و نگلرشهلای آ هلا در مسلیر
جامعه اسالمی حف شود که باعث مصونیت ذهن جامعه در مسیر تخریب دشمنا و اعتقاد
به کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایرا نیز میشود که با ایجاد فضای همگرایلی و ارتبلا
در تمامی سطوح جامعه و افزایش آگاهی در خصوص پدید هلای حسلاس و مهلم جامعله
امکا پذیر است.

پيشنهادهای تحقيق
مثلفههای مدنظر کم

خواهند کرد تا در راستای تأمین منافع اصلی انقالب و تداوم آ

گام برداشته و هر لحظه بتوانیم میزا هماهنگی خود را با آرما هایملا بسلنجیم .درنهایلت
میتوا پیشنهادهای زیر را مطرح ساخت:
در خصوص پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقالب و مضلامین ملدنظر کله مقلام
معظم رهبری نیز بارها به آ اشار فرمود اند .یکی از ارکا اصلی و مهم ماندگاری انقلالب
اسالمی از دیدگا ایشا  ،پایبندی بله ارزشهلای اسلالمی و حفل و تقویلت آ هلا اسلت
(جمالزاد و همکلارا

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

در مسیر اهداف و دلسرد نشد از مسیر انقالب و اطاعت همهجانبه از احکلام و دسلتورات

)1396،؛ بنابراین مدیرا باید تلوا شناسلایی ارزشهلای انقلالب را داشلته

باشند ،ویژگیهای انقالبی را بشناسند و آ را تقویت و روحیه انقالبی را در تمامی سلطوح
حف کنند و بنابر تفکر درست و منطق صحیح رفتارها ،سیاسلتهلا و روشهلای خلود در
بخشهای مختل

را با آ تطبیق دهند .همچنین در مسیر ارتقای همت بلند بلرای رسلید

به آرما ها و مضامین مورد تأکید معظم له؛ باید به نهادینگی آرما هلای انقلالب در بخلش
دولتی توجه کرد و با توجه به دهه پیشرفت و علدالت در مسلیر کملا جلویی و پیشلرفت
حرکت کرد که مدیر انقالبی در این مسیر نقش مهمی را ایفا ملیکنلد .ازجملله مهلمتلرین

113




ویژگیهای مدیرا انقالبی در پیش گرفتن رویکردی فعاالنه بهجای برخوردهلای منفعالنله
است .لذا توصیه میشود مدیرا سازما های دولتلی بلا تقویلت دانلش و اطالعلات خلود،
موجبات تقویت روحیه و رفتار فعاالنه در خود و سازما های متبو؛ را فراهم سازند.
با توجه به پایبندی مدیرا به اسلتقال کشلور؛ نبایلد اسلتقال خلود را از دسلت داد و
دنبالهرو بود .باید الگوسازی درست ،متناسلب بلا شلرایط داخل کشلور صلورت پلذیرد و
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستا 1399

هما طور که امروز در منطقه تعیینکنند هستیم ،مدیرا بخلش دولتلی بتواننلد در راسلتای
چشمانداز  1404کشور ،ظرفیتهای خود را بلهخلوبی بشناسلند و از آ اسلتفاد کننلد .در
راستای ضلرورت دشلمنشناسلی توسلط ملدیرا ؛ ملدیرا بایلد در بخلشهلای مختلل
بهخصوص بخش دولتی مواضع خود را بهصورت قاطع اعالم کنند و در تملامی شلرایط ،از
منافع ملی محافظت کرد و بهجای نگا به بیرو و تبعیت از دشمن ،در مقاب آ ها بایستند
و شرایطی را فراهم آورند که رشد درونی را ایجاد کند و با شناسلایی نقلا ضلع

خلود،

شناسایی آسیبها و پیچیدگیهای اطراف در مسلیر ارتقلای آ هلا قلدم بردارنلد .در مسلیر
ارتقای تقوای دینی و سیاسی مدیرا ؛ مدیرا باید معنویت را در درو خود تقویلت کننلد.
این معنویت سبب میشود در هیچ حلالی از مسلیر انقلالب دلسلرد نشلوند و دسلتورات و
احکام الهی را سرفص امور خود قرار دهند .مدیرا ملیتواننلد بلا وارد شلد در فرهنلگ
معنوی مدنظر مقام معظم رهبری و ملکه ساختن توصیههای معنوی ایشا در زندگی فلردی
و سازمانی ،حیات معنوی را برای خود ایجاد کنند تا از این طریق ،در ک زنلدگی شخصلی
و اداری خود ،در حا انجام عبادت خدا به سر ببرند .با این کار ،سازما بله یل

سلازما

معنوی که در آ بدو اینکله کوچل تلرین خلللی بله املور اجرایلی و اداری وارد شلود،
معنویت در سراسر سازما حکمفرما است و رابطه بین مدیرا با نیروهای سلازما  ،صلبغه
خدایی و اسالمی پیدا میکند.
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الف .فارسي



ابطحی ،سید محمدتقی (« ،)1384درآمدی بر روششناسی مدیریت اسالمی» ،فصلنامه حالوزه و
دانشگاه ،سا یازدهم ،شمار .45
ابوطالبی ،مهدی (« ،)1397جلو های انقالبی گری در حوز های علمیه قب از انقالب اسلالمی»،
فصلنامه سياست پژوهي ،دور  ،5شمار نهم ،صفحات .73-112



احمدی ،کیومرث (« ،)1396ارائه الگویی جهت تبیین جایگا سیاستهای کلی اقتصلاد مقلاومتی

در نظام سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایرا » ،همايش ملي اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمالل،
لرستا  ،دانشگا حضرت آیتاهلل العظمی بروجردی (ر ).


ارونسو  ،الیوت (« ،)1385روان شناسي اجتماعي» ،ترجمه حسین شلکرکن ،تهلرا  ،انتشلارات
رشد.



ازگلی ،محمد و قنبری ،قاسم (« ،)1382مديريت و رهبري در سازمان» ،تهرا  ،مثسسه چاپ و
انتشارات دانشگا امام حسین(؛).



استراس ،آنس و کوربین ،جولیت (« ،)1385نظريه مبنايي اصول روش تحقيق کيفي» ،ترجمله
بیوک محمدی ،تهرا  ،پژوهشگا علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.



افجه ،علیاکبر (« ،)1388مباني فلسفه و تئوري رهبري و رفتار سازماني» ،چاپ ششم ،تهلرا ،
انتشارات سمت ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.





بانکی پورفرد ،امیرحسین و رفیعی ،محمدتقی (« ،)1392عيالار مالديران از منظالر رهبالر معظالم
انقالب» ،اصفها  ،انتشارات حدیث را عشق.

برنجی ،محمدرضا ( « ،)1377اصالول مالديريت ،نگرشالي بالر مالديريت در اسالالم (م موعاله

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)

فهرست منابع و مآخذ

مقاالت)» ،تهرا  ،مرکز آموزش مدیریت دولتی.
پناهی ،محمدحسین (« ،)1389نظريههاي انقالب :وقوع ،فرآيند و پيامالدها» .تهلرا  ،انتشلارات
سمت.




توکلی ،عبداهلل (« ،)1391تحلی جایگا ارزشها در مدیریت :گلامی در نظریلهپلردازی ملدیریت
اسالمی» ،فصلنامه روششناسي علوم انساني ،)71(18 ،صفحه .99-117
جمالزاد  ،ناصر؛ باباهادی ،محمدباقر؛ فیضی ،رضا (« ،)1396مثلفههای مانایی انقالب اسالمی در

منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظلهالعلالی)» ،دو فصلنامه علمالي – پژوهشالي جامعالهشناسالي
سياسي جهان اسالم ،دور  ،6شمار  ،1صفحات .128-105
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دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
حمیدیزاد  ،محمدرضا (« ،)1377تبیین نقش پیشبینی و آیند نگری در نظام مدیریت اسلالمی»،
فصلنامه مطالعات مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي ،شمار بیستم ،صفحات  9الی .45

خامنهای ،سید علی (« ،)1396حديث واليت (لوح فشرده م موعه رهنمودهاي رهبر معظم انقالالب
اسالمي حضرت آيتاهلل العظمي خامنهاي)» ،تهرا  ،مثسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی.
خزاعی ،علی؛ خسروی ،محمدرضا و رجبی دوانی ،محمدحسین (« ،)1396مثلفههای نی به تمد نوین

اسالمی در آثار و اندیشه امامین انقالب اسالمی و قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا » ،فصلنامه علمي




پژوهشي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا هفتم ،شمار  ،29صفحات .52-29
خمینی ،روحاهلل (« ،)1378صحيفه امام خميني (ره)» ،جلد  ،8تهرا  ،مثسسه حف و نشر آثار امام خمینی (ر ).

داناییفرد ،حسن (« ،)1384تئوریپردازی با استفاد از رویکرد استقرایی :استراتژی مفهومسازی تئلوری
بنیاد» ،دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشور رفتار ،دانشگا شاهد ،شمار  ،11صفحات .5-70
رحمانی ،مریم ( ،)1387م موعه مقاالت همايش هاي مديريت جهادي ،تهلرا  ،وزارت جهلاد
کشاورزی ،دفتر نمایندگی ولیفقیه.




زارعی متین ،حسن (« ،)1388رفتار سازماني پيشرفته» ،تهرا  ،انتشارات آگا .
زوار  ،علیرضا (« ،)1390راهکارهای توسعه و ترویج و نهادینه کرد فرهنگ و مدیریت جهادی

در نظام اداری» ،م موعه مقاالت دومين همايش ملالي فرهنال
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چلبی ،مسعود (« ،)1383چهارچوب مفهومي پيمايش ارزشها و نگرشهاي ايرانيان» ،تهلرا ،

و مالديريت جهالادي ،تهلرا ،

وزارت جهاد کشاورزی ،نشر دفتر نمایند ولیفقیه.
زینالدینی ،مجید (« ،)1396مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح از دیدگا امام خامنهای (مدظلهالعلالی)»،
فصلنامه علمي – پژوهشي مديريت اسالمي ،سا  ،25شمار  ،3صفحات .163 – 189

صدرالسادات ،علی (« ،)1393مدیریتی جهادی و سیر تحلو اندیشلههلای ملدیریت» ،هشالتمين
همايش فرهن

و مديريت جهادي ،تهرا  ،وزارت جهاد کشاورزی ،نشر دفتر نمایند ولیفقیه.

طالبا  ،محمدرضا؛ مبشری ،محمد و مهرآیین ،مصطفی (« ،)1389بررسی روند دگرگونی ارزشلی
در ایرا ( ،»)1353-1388دانشنامه علوم اجتماعي ،سا او  ،شمار  ،3صفحات .23-63
علیزاد  ،اکبرمحمد (« ،)1397الگوی پاسداری از انقالب اسالمی؛ مطالعه بیانات مقلام معظلم رهبلری»،
فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهشنامه انقالب اسالمي ،سا هشتم ،شمار  ،26صفحات .47-70
فروزند دهکردی ،لط اهلل؛ علیاحمدی ،علیرضا؛ سرل  ،محمدعلی و مولودیا  ،هادی ()1393

«طراحی مد مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی ،با تأکید بر رویکلرد ارزشلی» ،نشالريه
علمي -پژوهشي مديريت فردا ،سا سیزدهم ،شمار  ،41صفحات .5 -18







سازماني  ،)2(3 ،صفحات .20-5

قلی پور ارکمی ،علی؛ طاهری ،ابوالفض (« ،)1393درآمدي بر فرهن

و مديريت جهادي» ،قم،

انتشارات الهام نور.


کریمی ،یوس



مبینی دهکردی ،علی؛ ربانی ،آرزو (« ،)1391مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزش در سطح سازما »،




(« ،)1379روانشناسي اجتماعي» ،تهرا  ،انتشارات بعثت ،چاپ او .

م لس و راهبرد ،)70(19 ،صفحات .63-101
محمدعلی زاد  ،اکبر؛ زار؛ ،ساسا (« ،)1394الگوی «عم جهادی» از دیلدگا املام خامنلهای
(مدظلهالعالی)» ،فصلنامه علمي -پژوهشي مديريت اسالمي :)3(23 ،صفحات .47-70
مرادی ،حسن؛ فیروزآبادی ،سید حسن ( .)1395دکترین و اهلداف ملدیریت جهلادی از دیلدگا
مقام معظم رهبری

(مدظلهالعلالی)

» ،دو فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات قدرت نرم ،سا ششم ،

شمار  ،15صفحات .160 – 190


مصباح یزدی ،محمدتقی (« ،)1376پيشنيازهاي مديريت اسالالمي» ،قلم ،مثسسله آموزشلی و
پژوهشی امام خمینی (ر ).



موسوی داودی ،سید مهدی؛ حضوری ،محمدجواد؛ نجاری ،رضا و رسلتگار ،عباسلعلی (،)1395

«طراحی و تبیین مد ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموز هلای نهلجالبالغله» ،فصاللنامه علمالي-



پژوهشي مديريت سازمانهاي دولتي ،دور  ،5شمار او  ،صفحات .33-48
موسیزاد  ،ابراهیم (« ،)1387تأملی در مفهوم ،ماهیت و جایگا حقوقی سیاستهای کلی نظلام»،
فصلنامه حقوق اسالمي ،دور  ،5شمار  ،17صفحات .151-178
نجاری ،رضا (« ،)1387مباني مديريت اسالمي (رشته مديريت دولتي)» ،تهلرا  ،دانشلگا پیلام

مقاله پژوهشی :بررسی عوام مثثر در شک گیری راهبردهای مدیریت انقالبی در بخش دولتی ایرا از دیدگا مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)



فقیهی ،ابوالحسن و علیزاد  ،محسن (« ،)1384روایلی در تحقیقلات کیفلی» ،مالديريت فرهنال

نور.


هراتی ،جواد (« ،)1390انقالب اسالمی و آیند چالش بلا پلارادایم ترقلی» ،فصاللنامه علمالي –
پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي ،سا هشتم ،شمار  ،25صفحات .60-37




هیوستو  ،مایلز و اشتروبه ،ولفگانگ (« ،)1383مقدمهاي بالر روانشناسالي اجتمالاعي از منظالر
اروپائيان» ،ترجمه جواد اژ ای ،جلد او  ،تهرا  ،نشر سمپاد.

یاوری ،وحید و سعیدی ،عللی (« ،)1389پيشرفت و عدالت در انديشه حضرت امالام خمينالي
(رضواناهلل تعالي عليه) و مقام معظم رهبري (دامظله العالي)» ،مبانی نظری برنامه پنجم توسعه،
تهرا  ،در دست چاپ.
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