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چکیده

درعصرحاضر،انقالباســالمیایرانتوانســتهاســتباایجادگفتمانجدید

اســالمیزمینههایشــکلگیریتمدننویناســالمیراایجادکنــد.باتوجهبه

حاکمیتفزایندۀرویکردهایغربی،روشهایمدیرانبایدبارارزشــیبیشتری

بهخودگیرد.مدیریتانقالبیبرخاســتهازفرهنــگانقالبیوحاکیازمدیریت

برمبنایارزشهایاســالمیاســتکهبهبسترســازیتحققعملــیواجرایی

ارزشهایانقالبواحصایاینارزشهــادرحوزۀمدیریتکمکمیکند.در

همینراستا،توسعۀشایستگیهایمدیرانوارزشهایمدنظردرتعالیهمهجانبۀ

کشــوراهمیتبســزاییدارد.اینپژوهشازنظرراهبردکیفیاســتوازسویی

جهتگیــریبنیادیداردوباتوجهبهاینکهنگارندهبهدنبالکشــفوشناســایی

مضامینپیادهســازیمدیریتانقالبیازدیدگاهمقام معظم رهبریاست،هدف

اینپژوهشاکتشافیاستودرآنازروشتحلیل مضموناستفادهشدهاست.

درابتداشناسههایمدنظراز بیاناتوسخنرانیهایمعظمله بررسیمیشوند

ودرنهایــت،بامطالعۀعمیقنظریومصاحبهباخبرگان،مفهوممدیریتانقالبی

بهعنوانمضمونفراگیروســهمضمونانقالبیبودن،انقالبیگریوانقالبیماندن

ازیکســووارزشهــایفردی،ســازمانیواجتماعیازســویدیگــربهعنوان

 پیشایندهای پیاده سازی نظام مدیریت انقالبی 
 در راستای پرورش مدیران تراز انقالب 

از دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
میاد فخرایی

دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسامی. سنندج. ایران.

 m.fakhraei.m@gmail.com
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پیشــایندهایپیادهسازیمدیریتانقالبیدرراســتایپرورشمدیرانمدنظرقرار

میگیرد.اســتخراجمضامینازبیاناتوفرمایشــاتمعظمله،الگویمناسبیبه

منظوررشد،دوامورســیدنبهکمالبرایسازمانهاومدیراندرجهتکمکبه

خلق،حفــظوارتقایارزشهایانقالبفراهممیآورد.مدیریتانقالبیالگوی

مطلوبوکارآمدمدیریتیبراینظاماسالمیاست؛الگوییکهدارایارزشهای

الزمبرایتحققاهدافوآرمانهایانقالباســالمیاســت.جامعۀاسالمیبه

اینســبکازمدیریتنیازداردکهباارزشهایانسانیودینیومبانیاخالقیآن

پیوستگیداشتهباشدوآرمانهایاسالمیراموردتوجهوعنایتقراردهد.

کلیدواژه ها: مدیریتانقالبی،ارزش،مقاممعظمرهبری،ترازانقالب،مدیریت

اسالمی.

مقدمه

هعلیه(سبکی
ّ
پسازپیروزیشــکوهمندانقالباســالمیایران،بافرمانامامخمینی)رحمةالل

ازمدیریتبنانهادهشــدکهمبنایآنرانظامارزشیاسالمیتشکیلمیدهد.ایننوعازمدیریت

باعثشــدتاروشهایعملیمدیرانبارارزشیبگیردودرکضروریاتونیازهایجامعهتوأمبا

روحمعنوی،دینیوشعورانقالبیموردنظروعملمدیرانقرارگیرد کهمبنایآنرامیتوانمدیریت

اســالمیدرنظرگرفت)آرمندوذبیحیطاری،1388:ص17(.آنچهدربحثمدیریتاسالمی

مطرحاســتحاکمبودنارزشهایاســالمیومعیارهایالهیبرمدیریــتدرکناربهرهمندیاز

چهارچوبهاوســاختارهایعلمیومدیریتیاست؛یعنیاگرعلممدیریتبرایدادههایخوداز

احکام،راهکارهاوارزشهایاسالمیبهرهمندشود،بهموفقیتحقیقیخوددستخواهدیافت.

مدیریتاســالمیمدعیاستکهبانگاهیجامعبهتمامابعادوجودیانسانوبامدنظرقراردادن

تمامنیازهایاو)بادرنظرگرفتناولویتبندینیازها(،میخواهدارزشهاییرابرایسازمانتعریف

کندکهباتوجهبهفلسفۀوجودیورسالتهرسازمان،آنرابهموفقیتهایمنحصربهفردومتعالی

برساند)ابطحی،1384:ص4(.

رهبریدینیتوانســتباارائۀگفتمانجدیداســالمی،باارائۀراهکارهــابرایحلبحرانهای

جهانیوگرفتاریهایدنیایمعاصر،نظامســلطۀجهانیرادچارچالشهایاساسیکند.اندیشۀ

مقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(،بهعنوانولیامرمســلمانان،بارویکردهایجدیدوافقهای
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تازهبهاینراهطراوتوپویاییخاصیبخشیدهاست؛آنچهمابهدنبالشهستیم،تحققارزشهاو

اهدافالهیاست.ارزشهایعمدهایبرایماوجودداردکهبایددنبالآنهاباشیم.بایدآرمانها

واهــدافانقالبراباقیاِمللهتأمینکنیم«)خامنهای،1396:بیاناتدردیدارمســئوالننظامدر

.)1368/11/9

درعصرحاضرکهدردنیایغربوالییکرذیلتهاجایگزینفضیلتهاشــدهوعصربحران

ارزشهانامگرفتهاست)خورشیدی،1392:ص431(،رعایتنشدنارزشهانگرانیهایزیادی

رادرســازمانهابهوجودآوردهاست.اولینگامدردستیابیبهایناهدافشناساییمدلیاستکه

ازطریقآنارزشهادرسازمانودررأسآنارزشهایاسالمیشناساییشود)خدامیواصانلو،

1394:ص96(.عملکردمدیراناثراتگســتردهوعمیقیبــرابعادمختلفزندگیدارندودامنۀ

اینتأثیرات،سیاستهاوراهبردهایعمومیرادربرمیگیرد)عسگریان،1370:ص43(.اجرای

اینسیاســتهابهمدیرانیتوانمندوشایستهنیازداردوتوســعهوپرورشمدیراندرسازمانهای

کشــوردرتعالیهمهجانبۀجامعهنقشبســزاییدارد؛بهطوریکهبایدبــاآرمانهاوارزشهای

جامعههمســووبهنوبۀخودتقویتکنندۀآنهاباشــند؛ازاینرو،تمسکبهفرمایشاتمقاممعظم

رهبری)مدظلهالعالی(والهامگرفتنازبیاناتایشان،کهمفاهیمصادرهازیکانسانکاملاست،

میتواندراهگشایحلتعارضات،پرورشمدیرانترازانقالب،بهبودوارتقایجامعه،سازمانها

ونهادهادرپیمودنمسیررشــدوکمالالهیباشد)توکلی،1391:ص111(.رهبرانقالباشاره

میفرمایندکههرجایکمدیریتانقالبِیفعاِلپرتحرکداشــتیموباعقلودرایتوایمانوتعهد

نســبتبهمردمونظاماســالمیکارکردند،ماتوفیقپیداکردیموهرجاکهمدیریتهایضعیف،

بیحال،ناامید،غیرانقالبیوبیتحرکداشتهایم،کارهایامتوقفماندهاست،یاانحرافپیداکرده

است،نشــانمیدهندکهبخشمهمیازضعفهایموجوددرکشورحاصلتنبلیوناکارآمدی

مدیرانغیرانقالبیاســتوهمیننکتهبایدیکیازشــاخصهایتعیینمدیربرایمسئولیتهای

مختلفباشــد)خامنــهای،1396:بیاناتدردیــدارگروهکثیریازاصنــافدر1380/4/10(.

مدیریتانقالبیبرخاستهازفرهنگانقالبیوحاکیازمدیریتبرمبنایارزشهایاسالمیاست

)نعمتیپیرعلی،1393:ص89(.مدیریتانقالبیســبکنوینیازمدیریتاســتکهعالوهبر

داشتنویژگیهاینوینوبهروزسایرسبکهاومکاتبمدیریت،دارایبرخیویژگیهایارزشی

واعتقادیهمچونتمایالتوویژگیهایفردی،رویکردساختاریارزشی،رویکردارتباطاتیباز

برمبنایاسالم،اولویتدادنبهمسائلمعنویوارزشی،توجهبهمبانیاسالمیوانقالبی،نظارت
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وکنترلارزشــیاســتکهازجهاتیمیتوانگفتکهاینویژگیهاهمانابعادارزشیاستوما

امروزهمیتوانیمبابهکارگیریاینســبکمدیریتدرسازمانهابسیاریازمشکالتوگرههاییرا

کهبراثراســتفادهازسبکهایمدیریتیکهســنخیتیباارزشهایماندارندایجادشدهاستحل

کنیم)برنجی،1377:ص17(.

ارزشهایســازمانبهمنزلۀیکاصولوخطمشیکلیبهحسابمیآیند؛ازاینرو،مدیریت

اینارزشهــاموفقیتدرفعالیتهاوفرایندهاراتضمینمیکنــد)نیازآذریوهمکاران،1393:

ص93(.درهمیــنراســتامیتوانفرایندمدیریتانقالبیشــاملانقالبیبــودن،انقالبیگریو

انقالبیماندنرابراساسدیدگاههاوارزشهایمقاممعظمرهبریمدنظرقرارداد؛بنابراین،آنچهدر

اینپژوهشمدنظرقرارمیگیردشناساییپیشایندهایپیادهسازیوتحققنظاممدیریتانقالبیاز

دیدگاهمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(درراستایپرورشمدیرانترازانقالبدرسازماناست.

کیدمســئوالنارشدنظامجمهوریاسالمی اهمیتضرورتپرداختنبهاینموضوعباتوجهبهتأ

بربهرهگیــریازتعالیمدینیومذهبیدررویکردهایمدیریتی؛بسترســازیبرایتحققعملیو

اجراییارزشهایانقالبدرمدیریتسازمانهایکشــوروکاربردیکردنارزشهایانقالبو

احصایارزشهایانقالبیدرحوزۀمدیریتوشناســاییپیشــایندهایاستقرارمدیریتانقالبی

کیداتمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(قابلتبییناست. درکشــورباتوجهبهفرمایشــاتوتأ

درپژوهشهایدیگرتاحدیبهشناســاییارزشهایمدنظرمدیریتدرترازانقالبپرداختهشده

اســت،امادراینپژوهش،باتوجهبهفرایندمدیریتانقالبیشــاملانقالبیبودن،انقالبیگریو

انقالبیبودن،ارزشهایهرحوزهاحصامیشودکهبتوانهرچهبهتربهپرورشمدیرانیدرراستای

تحقــقاهدافوآرمانهایانقالباهتمامکرد؛بنابرایــن،بنیاننهادنرویکردمدیریتانقالبیدر

ســازمان،ضرورتنیازبهشناساییارزشهایمدنظردرفرایندمدیریتانقالبیوپروشمدیرانی

رادربخشهایمختلفایجادمیکندکهبتوانندروحمعنویتوارزشهایاســالمیانقالبیرادر

کالبدسازمانبدمندوسازمانرادرمسیرتعالیماسالمیوالهیقراردهند.

مبانی نظری پژوهش

شیوههایمدیریتورهبریتابعیازارزشهایحاکمبربافتسازندۀیکجامعهیاتمدناست.با

عنایتبهلزومحاکمیتارزشهایالهیدرسازمانهایاسالمی،الزماستشیوۀخاصمدیریت

اســالمینیزدرآنهااجراشودتابهموفقیتهایمنحصربهفردخود،کههمانتعالیانسانیاست،
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دستیابند)توالیی،1387:ص53(.امروزسازمانهابرایادامۀحیاتنیازبهبرخوردیوسیعتر

ونوبامحیطخوددارند.عملمبتنیبرارزشیکگزینشجالبوفلســفینیست،بلکهیکشرط

الزمبرایبقایآنسازماناست)پورکیانی،1384:ص77(.رویکرداسالمیمدیریتدرجامعۀ

اســالمیبااخالق،رفتاروارزشهایاسالمیآمیختهاســتواینارزشهامدیریتاسالمیرا

تحتتأثیرقرارمیدهد.

یت برمبنای ارزش   مدیر

شــتابتحوالتدرعصرمابهحدیاســتکهنمیتوانوقایعورویدادهــایآیندهرابامعادالت

عادیوســادهپیشبینیکرد.تغییراتدردنیاهمچونگذشــتهخطینیستودرنتیجهبایدگفت

آیندهادامۀگذشــتهنیست.پیچیدگیورشدفزایندۀپدیدههاسببشدهاستدیگرنتوانیمبااتکابه

تجربههاورویکردهایســنتی،موفقیتسازمان هایکسبوکاررادرآیندهتضمینکنیم.مجموع

اینشــرایطســببشــدهاســتصاحبنظرانرویکردهایجدیدیرابرایمقابلهباچالشهای

ذکرشــدهبیندیشــند)مبینیدهکردیوربانی،1391:ص64(.یکــیازاینرویکردهاینوین،

رویکردمدیریتبرمبنایارزشها1است.

یت برمبنای ارزش   )نگارنده( جدول 1. ارکان و ویژگی  ها و گام  های مدیر
ارکاناصلیمدیریتبرمبنای

ارزشهابرایتغییر
ـتمایلبهباورداشتنمجموعۀپذیرفتهشدهایازارزشها

ـپشتکارمستمردربهعملآوردنآنارزشها

ویژگیهایمدیریتبرمبنای
ارزشها

ـفقطبرنامهنیست،بلکهنگرشیمتفاوتدرخصوصشیوۀزیستنسازماناست.
ـبهحداکثررساندنارزشسازمانومشخصکردناولویتها

ـبهکاربستنمداومبیانیۀارزشهاوتشویقاقدامهایمفیدومؤثرافراد

مدیریتبراســاسارزشهایکابزاررهبریاستراتژیکنویناســتکهشالودۀارزشیدارد.

اینابزارنواهدافسادهســازی،هدایتوتضمینتعهدرامحققمیکند)آستروفریمن،2 
ً
اصوال

2013:ص41(.پیتردراکرنیزبراینباوراســتکهسازمانهابایدبرایخودمعیاروارزشهایی

داشــتهباشندوبرایاینکهفرددرســازمانکارآمدومؤثرباشدهمارزشهایاوبایدباارزشهاو

1. Management by Value )MBV(
2. Auster & Freeman
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معیارهایسازمان،سازگاریوهمخوانیداشتهباشد)دراکر،1379:ص212(. رهبریواقعی،در

بنیادیترینمعنا،گفتماندربارۀارزشهاســت.آیندۀهرسازمانبرپایۀتبیینارزشها،استعارهها،

نمادهــاومفاهیمیکهفعالیتهــایروزانۀمولدارزشهاراهدایتمیکنندوهمچنینبهوســیلۀ

کارکناندرهمۀسطوحوبخشهایوظیفهایسازمانشکلمیگیرد)دوالنوگارسیا،1384:ص

1(.مدیــرانبهدالیلمختلفنمیتوانندعاریازارزشباشــندوارزشهادرنظامتصمیمگیریو

گزینشایشانمؤثراست.افزونبراین،روابطارزشهاباهدفگذاریدرسطوحمختلفسازمانی

)میرزایــیاهرنجانی،1384:ص40(،تأثیرارزشهابــرتصمیمگیری)کینی،1381:ص42(،

نقشارزشهادرتحولســازمانی)وندالوسیسیل،1389:ص53؛(،تأثیرارزشهادرفرهنگ

سازمانی)دفت،1383:ص65(،همگیازرابطۀوثیقارزشهابامدیریتحکایتمیکنند.

مفهوم ارزش

ارزشهامجموعۀبایدهاونبایدهاییهســتندکهاعمالماراهدایتمیکنند؛یکارزشاعتقادی

اســتکهبهحالتهاینهاییمطلوبویاحالتهایرفتارمرتبطاســتکهفراترازموقعیتهای

خاصاســتوهدایتکنندۀانتخابیــاارزیابیرفتار،افرادووقایعاســت)دیالگوهمکاران،

2013:ص227(.ارزشهابهمنزلۀهدفهایفراموقعیتیهستندکهماننداصولراهنمادرزندگی

افرادعملمیکنند)شوارتز،2001:ص273(.مطالعاتفراوانیدرموردارزشهاوتأثیرآنهابر

شاخصموفقیتسازمانانجامشدهاست)برایمثالفیشر،2010:ص1131؛گهمنوهمکاران،

2013:ص85؛کروینوهمکاران،2014:ص648؛شاپیروناتون،2015:ص79(.

یف ارزش از منظرهای مختلف )نگارنده( جدول 2. تعار
منابعتعریف

پدریان،1376:ص224ارزشهاتعیینکنندۀالگویرفتاری،گفتاریوعملکردیافرادمحسوبمیشود.

کینی،1381:ص15ارزشیعنیآنچهبرایتصمیمگیرندهمهماست.

کولکارنی،2010:ص24عقایدیهستندکهافرادیاگروههادربارۀآنچهمطلوب،مناسب،خوبیابداست،دارند.

جعفریومهرداد،1391:ص13ارزشهابرموقعیتهابرتریدارندوارزیابیفردراازموقعیتهاوافرادهدایتمیکنند.

طبقه بندی ارزش  ها

تدویناهدافسازماننمیتواندعاریازارزشهاباشد.سلسلهمراتبارزشهانیزماننداهدافیا
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ســایرمفاهیمکلیدیازپایینترینسطحآن،کهارزشهایفردیاست،شروعوتاباالترینسطح

هرمسازمانیارزشهایســازمانیامتدادمییابدوازآنجانیزتافراترینالیههایمحیطسازمان

امتدادمییابد.دراینسلسلهمراتب،سطوحارزشهابهارزشهایفردیوگروهی)سطحخرد(،

سطحارزشهایسازمانی)سطحمیانه(وارزشهایمحیطویژهیاارزشهایاجتماعیوعمومی

اســتراتژیکیاارزشهایملییعنیسطحکالنوبالخرهدرسطحآخریعنیمحیطهایعمومی

یاارزشهایبشــریومتافیزیکییاارزشهایفرابشــریووحیانی)ســطحفراکالن(طبقهبندی

شدهاست)میرزاییاهرنجانی،1384:ص23(؛بنابراین،میتوانبیانکرددرشکلگیریارزش

سهدستهعواملفردی،ســازمانیوفراسازمانیدخیلهستندکهموجبجهتگیریالزممیشود

)سیدی،1387:ص124(ومالککلیآنها،مصلحتعمومیفردوجامعهاست.

ارزش  های فردی

روکیچکهنظریۀارزشهایفردیرامطرحمیکند،آنراباوریراسخنسبتبهشیوۀخاصیازرفتار

یــاهدفیاززندگیکهبهلحاظفردییــااجتماعیدربرابرانواعدیگریازرفتاریااهدافمتفاوت

اســت،تعریفمیکند)روکیچ،1979:ص5(.آلوســون)2002(معتقداستکهارزشهای

فردیهمانندیکراهنمابهاشــخاصدرجهتگیرینیاتواعمالشــانکمکمیکنند.ارزشها

اهمیــتدارند؛زیراپایههاومبناهاییرابرایدرکنگرش،انگیزشونیزنفوذدرادراکافرادایجاد

میکنند؛عالوهبراین،ارزشهایفردیبررفتارهایاپیامدهایخاصیکهنسبتبهبقیهمقدمهستند

داللــتمیکنند.ماهیتارزشهــایفردیبهعنوانعاملیضروریتلقیمیشــودکهبرفرهنگ

سازمانیاثرمیگذاردومنجربهاثربخشیسازمانیمیشود)آلوسون،2002:ص32(. اسمیت

وشــوارتز1)2001(معتقدندکهنظامارزشهایفردچهارچوبیبرایتعیینرفتاروعکسالعمل

مناسبفرددرهرموقعیتاست)اکرامیوهمکاران،1390:ص125(.

ارزش های سازمانی

پریورمعتقداستکهارزشهایکاریترجیحاتیااولویتهاییهستندکهفردتمایلداردآنهارا

ترجیحدهد)ووسوهمکاران،2000:ص 701(.بهطورکلی،ارزشهایکاریاســتانداردهای

1. Smith and Schwartz
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ارزیابیمرتبطباکاریامحیطکارهســتندکهافرادتشــخیصمیدهندکهچهچیزیدرستاست

یــااهمیتوترجیحبــرایفعالیتهایاپیامدهاراارزیابیمیکننــد.ارزشهایکاریمیتواندبر

رفتارفرددرکاروعملکرداوتأثیرگذارباشــد)فریزوهمکاران،2006:ص84(.ارزش سازمانی 

موضوع مهمی در مدیریت اســت که زیربنای تمام فعالیتهای سازمان است؛ارزشها به استقرار 

و حفظ اســتانداردهایی کمک میکند که میتواند بر هدایت افراد بهسویاقداماتی تأثیر بگذارد که 

برای ســازمان مطلوب اســت)بهاریفروجواهری،1389:ص115(.لویوگاتمنارزشهارا

یکآیتممرتبطبادنیایکاریدانســتندکهبرایارزیابیاهمیتاهدافورفتارهادرزمینۀسازمانی

بهکارمیرود)بورنوجنکینز،1 2013:ص497(.درزمینۀســازمانی،ارزشهایســازمانیآن

چیزهاییهستندکهبرایتحققاهدافسازمانمهمهستندوبهبقاوارتقایسازمانکمکمیکنند

)اسکات،2002:ص36(.

ارزش اجتماعی

پایداریاستکهفردباتکیهبرآن،یکشیوۀرفتاریخاص
ً
ارزش،دراصطالح،عقیدهیاباورنسبتا

یایکحالتغاییرا،کهشــخصییااجتماعیاســت،بهیکشــیوۀرفتاریخاصیایکحالت

غاییکهنقطۀمقابــلحالتبرگزیدهقرارداردترجیحمیدهد)رفیعپور،1378:ص111(.ارزش

نمایانگرعقایدوباورهاییاســتکهازنظرفردییااجتماعی،رفتارمطلوبوبرترشمردهمیشود

وافرادیاگروههایاجتماعیهنگامســؤالدربارۀخوبیها،برتریهاوکمالمطلوببهآنهارجوع

میکننــد)بیرو،1367:ص378(.ارزشهایاجتماعیمجموعهایآرمانیهســتنددربارۀآنچه

درستیانادرست،شایستهیاناشایست،مطلوبیانامطلوبوخوبیابداست)ستوده،1386:

ص29(.

یت از دیدگاه اسام نقش ارزش ها در مدیر

رویکردهایجدیدمدیریتمبتنیبرارزشهایانســانیواســالمیتوجهروزافزونییافتهاستو

سهمآندرافزایشاثربخشــی،بیشازپیشمهماست)هدایتی،1381:ص32(.مدیریتزمانی

میتواندجوابگویدغدغههایمتدّیناندرجامعۀاسالمیباشدودستاوردهایبزرگموردانتظار

1. Bourne & Jenkins
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آنانراتحققبخشــدکهباصبغۀاسالمیهمراهشود.تمایزایننوعمدیریتدرایناستکهناشی

ازنظامارزشیمبتنیبرفرهنگوتمدناسالمیاست)اشرفسمنانی،1364:ص10(.

مدیریتاسالمیشیوهایازمدیریتاستکهتمامیافرادیکمجموعهرابهصورتانسانهای

مســئولومتأثرازارزشهاباجهتدهینظامارزشیاســالمدرنظرمیگیرد.داشتنصبغۀالهی

درکارهاشــاخصیتعیینکنندهدرنظاممدیریتاسالمیاســت.وجهتمایزمدیریتاسالمیاز

دیگرنظامهادرنظامارزشــیاســتکهنشــئتگرفتهازجهانبینیالهیاست.مدیریتاسالمی

برمبنایارزشهایالهیاســالم،زمینههایتعالیانســانرافراهممیآورد.اینامرچهدرسطح

جامعه)مدیریتورهبریدرجامعۀاسالمی(وچهدرسطحسازمان)مدیریتورهبریسازمانی(

مصداقدارد)فروزندهدهکردیومالئی،1388:ص175(.

ـ انقابی ارزش  های اسامی 

هعلیه(ازســال1342،حقیقتاســالمنابمحمدی
ّ
باشــروعنهضتحضرتامام)رحمةالل

هعلیهوآلهوســلم(توســطایشانارائهشدوپیروزیانقالباســالمیرارقمزد.امام
ّ
)صلیالل

هعلیه(توانســتبــاراهبردهایعملیوباراهبریاســالماصیلوتغییرنگرش
ّ
خمینی)رحمةالل

نسبتبهانسانوجامعه،همدربعدنظریوهمدربعدعملی،نظامسلطهراباچالشهایاساسی

روبهروکند)حشــمتزاده،1385:ص201(.باپیروزیانقالباسالمی،ارزشهایفرامادییا

معنــویاهمیتخودرابازیافتوارزشهایمادیدرنظرمردمبیارجشــد؛بنابراین،باتوجهبه

اینکهرهبرانانقالب،انقالباسالمیراانقالبارزشهادانستهاندکهبااتکابهارزشهایمعنوی

ومتعالیبهپیروزیرســیدوبعدازانقالبنیزنظامجمهوریاسالمیدرصددگسترشوتعمیق

ـانقالبی هرچهبیشتراینارزشهابرآمد)طالبانوهمکاران،1389:ص25(،ارزشهایاسالمی

ازبنیادیترینعناصرتشــکیلدهندۀفرهنگانقالباسالمیوموجبانسجاموهویتبخشیبه

جامعهبهشــمارمیآیدکهبهدالیلمختلفازپرداختنبهآنغفلتشدهاستوبههمینسببدر

شــناختآنها،جامعهدچارابهاماتوســردرگمیهاییشدهاست)بختیاریوقاسمآقا،1393:

ص96(.

هعلیــه(،کهمتعلقبهباورهاو
ّ
ظهــوررهبرانانقالباســالمی،بهویژهامامخمینی)رحمةالل

اخالقاســالمیبودندوبیشازهرچیزوقبلازآنکهبهپیروزیبیندیشــندبهادایتکلیفالهی

توجهداشتند،درصحنۀسیاستامریبدیعواســتثناییبود؛بهویژهآنکهایننوعرهبرانتوانستند
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ـالهیخودتوفیقنهاییهمکسبکنند)حشمتزاده،1385:ص درانجاممأموریتهایسیاسی

127(.درهمینراستاتوصیههایمقاممعظمرهبریرامیتواندرسهمقولۀاصلیطبقهبندیکرد.

آندســتهازتوصیههاییکهناظربهمقاموشــأنفردییککارگزاراستوبایددرارتباطباخودش

رعایــتکند،آندســتهازتوصیههاورهنمودهایــیکهدرارتباطباجامعهومردمبیانشــدهاندو

درنهایت،آندستهازتوصیههاییکهدربارۀنحوۀتعاملباسایرهمکارانوزیردستانودرارتباطبا

نحوۀانجامکارمطرحشدهاست،ارزشهایادارینامگذاریشدهاند)جوادیآملی،1367:ص

ـانقالبیدربیاناتمقاممعظمرهبری 87(.برهمیناساس،میتوانبخشیازارزشهایاسالمی

رامطابقجدولزیرجمعآوریکرد.

ـ انقابی از آثار، مکاتبات، بیانات یا  جدول 3. نمونه متن  ها و مفاهیم استخراج شده و ارزش های اسامی  
پیام های حضرت امام خامنه  ای )مدظله العالی(

یخ منبعمفهوم متنتار

خردگرایی،تدبیر
وحکمتدر
تصمیمگیری

دیداربارئیسجمهورو
اعضایهیئتدولت

85/6/6

بهآناحتیاجدارید،همهمان 
ً
اینجزءمسائلیاستکهحتما

درتصمیمگیریوعملبهآناحتیاجداریم.

شناختموقعیتهاو
شرایط

دیداربسیجیانقم
89/8/2

لحظههارابایدشناخت،اگرانسانوقتشناسنباشد،نداند
کــدامکاررادرکجابایدانجامداد،ممکناســتخطاهای

بزرگیازانسانسربزند.

نشاط
خطبههاینمازجمعه

83/8/15

ازاینکهمدیریتهایمؤمن،فعال،عالقهمندوپرنشــاطوارد
مدیریتهایکالنکشوربشوندوامورراباقدرتتمامپیش

ببرند،ناراحتاند.

اعتمادبهنفس
دیداررئیسجمهوروهیئت

دولت
75/6/8

مســئلۀاعتمادبهنفسمدیرانومسئوالنکشوراستکهیک
ارزشاساسیانقالبماست.

کارآمدوباکفایت
دیدارمردمکرمان

84/2/11

انســانیکــهدارایکارآمدیوکفایتباشــدوبههدفهاو
استقاللاینملتولزومپیشرفتاینکشورایمانداشتهباشد

میتواندبسیاریازکارهارابکند.

سعۀصدر
دیداربارئیسجمهورو

اعضایهیئت
ســعۀصدروتحملمخالفازجملهپایههــایاصولگرایی

است.

حرکتدرجهت
اهدافانقالب

بیاناتدردیداراقشارمردم
92/2/25

معیاراصلیایناســتکســانیســرکاربیایندکههمتشان
برحفظعزتوحرکتکشــوردرجهتهدفهایانقالب

باشد.
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بصیرت
مراسمبیعتائمۀجمعۀ

سراسرکشور
68/4/12

درمقابلهباتوطئۀدشمن،قویوصادقانهوخالصانهبرخورد
کردندومسئولینخیلیخوب،قویوقاطعباقضایابرخورد

کردند.

خواستومنافعو
جهتگیریمصلحت

مردم

دیدارجعیازمسئوالن
نهادها
67/7/12

درسیاستهایکلیوعمومیخواستومنافعوجهتگیری
مصلحتمردماست.

خودباوریو
اعتمادبهنفس

دیدارمسئوالنوکارگزاران
80/3/29

استقاللواعتمادبهنفسملیوخودباورینبایدبهاینچیزها
منحصرشــودوبایددرسیاستفلسفهوارزشهایاخالقی

خودباوریداشتهباشیم.

یت انقابی مدیر

رســالتمدیریتانقالبی،تغییرمبانیمدیریتغربیوجایگزینیمبانیاسالمیاست.مدیریت

انقالبی،بازخوانینوینمدیریتاسالمیودرحقیقت،مدلتکاملیافتۀآناست)رحمانی،1387:

ص14(ودارایویژگیهایخاصیخواهدبودکهدربرگیرندۀطیفوســیعیازصفتهایفردی

شــاملجنبههاییازشخصیت،انگیزههاوارزشهاســت.انقالبرانبایدمحدودکردبهحوادث

آغازانقالبوشــروعانقالب؛آنهایکبخشیازانقالباست.یکانقالبیناظربه
ً
انقالبِیمثال

آرمانهایبلندالهیسیاســتمدارخواهدبود،اماسیاستبازنمیشود. انقالبِیاصیلاهلتدبیر

ومدیریتبرایسامانزندگیمستضعفانجامعهاست،اماانقالبینماهااهلفریبافکارعمومی

دراعالممواضعومشی
ً
جامعههستند،ولواینکهمدعیتدبیرعقالنیباشند؛انقالبِیاصیلحقیقتا

رفتارسیاســیدرمدارصداقتحرکتمیکند،اماانقالبینماهامدعیراستگوییوپاکدستی

هستند.

تفاوتاصلیمدیریتانقالبیباســایرنظامهایمدیریتــیدرپیشفرضهاومبانیفکریو

عقیدتیآناســت.درایننظاممدیریتی،احکامدینمبیناســالمبهعنوانراهبردیبرایزندگیو

شــاخصیبرایسنجشحیاتمطلوبدرنظرگرفتهشــدهوهدفایننظاممدیریتی،پیادهسازی

کیدبر ارزشهادرجامعهبهمنظورتبدیلآنهابهکیفیتزندگیاست.اساسمدیریتانقالبیبرتأ

معنویتوارزشهایاخالقی،اســالمیوانسانیبناشدهاست؛درحالیکهدرنظامهایمدیریتی

دیگر،اخالقبهعنوانوســیلهمطرحاســتوتازمانیکاربردداردکهدرراســتایاهدافآننظام

مدیریتیباشد.ممکناســتاینتصورپیشآیدکهمدیریتانقالبیمبناوپشتوانۀعلمیخاصی

ندارد،امامدیریتانقالبیغیرازمدیریتعلمینیســتکهبراســاسفرمولهاوقوانینمطرحدر

دانشمدیریتپایهریزیشــدهاست.فرقایننوعمدیریت،کهازترکیباضافیانقالبیبرخوردار
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است،بامدیریتمطلقدرایناستکهمبنایآنرانظامارزشیاسالمیمیسازد)قلیپورارکمی

وطاهــری،1393:ص42(.مدیریــتجهادیبخشــیازمدیریتانقالبیدراندیشــۀرهبری

اســت؛بخشیکهازحیثتواناییمصداقسازیبرترازمفهومکلیمدیریتانقالبیاستونیزاز

صراحتمعناییبیشــتریبرخوداراست.مدیریتجهادیوافزودنقیدجهادیبهمدیریت،خط

روشــنیمیانمدیریتانقالبیدردامانجمهوریاسالمیبادیگراقساممدیریتهایانقالبیدر

دنیامیکشد)ابراهیمیوافشاریان،1388:ص23(.

برهمیناساس،درنهایتمیتواناینسهمفهومرابهشرحزیرتعریفکرد.

انقابی گری 

انقالبیگریدرمنظومۀفکریرهبرانقالبچهارچوبمنداستوتعریفدارد:»انقالبیگریبهآن

استکهمامواضعاسالمیوانقالبیراقاطعانهوبدونرودربایستیومرعوبشدنوخامشدندر

مقابلبرخیازچهرههایامیدبخشکاذبحفظکنیم.وقتیتوانستیمخطروشنمواضعانقالبیو

حفظکنیمومرعوبقدرتهانشویموباکسیرودربایستینداشتهباشیموفریب
ً
اسالمیرادقیقا

نخوریم،درحقیقتبهممشــایانقالبیواســالمیتوجهکردهایم«)خامنهای،1396:بیاناتدر

دیدارکارکنانوزارتامورخارجــه،1368/5/31(.»عدالت«،»ِخَرد«،»انصاف«و»قاطعیت«،

»مردمیبودنوسادهزیســتی«درانقالبیگریبهیکدیگرپیوندمیخورند:»انقالبیگری،برخالف

نظروتبلیغبرخیها،تندروینیستبلکهانقالبیگرییعنیعادالنه،خردمندانه،دقیق،دلسوزانه،

منصفانه،قاطعانهوبدونرودربایســتیعملکردن«)خامنــهای،1396:بیاناتدردیداررئیسو

مسئوالنقوهقضائیهدر1395/4/9(.

انقابی  بودن

انقالباســالمیونظامجمهوریاسالمیبرپاوتأسیسشدهتادینخداوندرویزمیناجراشود

واجرایدیندرحدتوانمردموجامعهزمینهایشــودبرایظهورمنجیعالمبشــریتوتأسیس

یکنظامدینیدرسراســرجهان.بهتعبیررهبرمعظمانقالب،نخســتینشاخصۀانقالبیبودناین

اســتکهبهایناندیشهوفادارباشــیم.کسیکهدرککردهفلســفۀاصلیانقالباسالمیونظام

جمهوریاسالمیبرپاییحکومتدینیواجرایاحکامالهیاست،نخستینومهمترینشاخصۀ

انقالبیبودنرادرخودشبهوجودآوردهاســت.انقالبیبودنمتصلبهاســالماستویکانسان
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هعلیهوآلهوســلم(ومکتبامام،اعتقادعملیو
ّ
انقالبیبایدبهمکتباســالم،پیامبر)صلیالل

گاهیهای بایدبصیرتدینیوسیاســیداشتهباشدوازآ
ً
واقعیداشتهباشــد.یکانقالبیلزوما

غفلتزداومعرفتنافذبرخوردارباشــد.انسانانقالبی،قدرتتحلیلدرستحوادثورخدادها

راداردودشمنشناساســتومیتواندمعادلۀدوستیودشمنیراتفکیککند.یکفردانقالبی،

حدودالهیرارعایتمیکندوازفســاد،اعمازاخالقی،اقتصادیوسیاســیپرهیزمیکند.یک

انقالبــیبایدخودراهموارهپاســداروحافظایــنیادگاربزرگامامبداندوبــاایمانوغیرتدر

حفاظتوحراستازاصلوالیتفقیهبکوشد)خامنهای،1396:بیاناتدرجمعمسئوالنجهاد

دانشگاهیدر1383/4/1(.

انقابی ماندن

وقتیشمادرمســیریحرکتکردید،برایرسیدنبهمجموعهاهدافبایدمراقبباشیدکهتمرکز

شمادرهمانمسیرباشــدوپرتگاههایاطرافمسیروموانعومشکالتیکهدرمسیرهستندشما

راازادامۀمســیربازندارد؛درواقعحواسشماراپرتنکندوموجبانحرافدرمسیرنشود.این

تقوایالهیباعثمیشودکهشمادرمسیرانقالببمانیدوناامیدودلسردنشوید.هرفردانقالبی

الزماســتکهدرزمینۀاعتقاداتخود،هموارهبهشناخت،تحکیموتثبیتآناعتقاداتمبادرت

ورزدتاعنوانانقالبیاشدچارسســتیوتردیدنشــودکهمیتوانبهطورکلیبهایستادگیوثبات

دراصولانقالباسالمی،پایبندیوپاســدارینسبتبهارزشهاوآرمانهایانقالباسالمیو

پایبندیبهرفتاروگفتاراماموایســتادگیدربرابرتحریفخطاماماشارهکرد)صحیفۀنور،ج4:

هعلیه(میفرمایند:»انقالبــیبمانید،روحیۀانقالبییعنی
ّ
ص157(.همچنین،امــام)رحمةالل

اســیرحدودتحمیلینشدن؛قانعبهگیرندگیقطرهچکانینشدن؛باامیددنبالهدفحرکتکردن

وباانگیزه،بانشــاط،بااصراروپیگیریآنرابهدســتآوردن.اینانقالبوحرکتانقالبیاست

)خامنهای،1396:بیاناتدردیداررئیسجمهوروهیئتوزیراندر1394/6/4(.

پیشینه

بهگفتۀ)آیدین،1 2003(،شارپدرسال1928نخستینمطالعهدرموردارزشهارابررسیکرده

1. Aydin
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است.درپژوهشیکهباچکوانجامدادهاستبهبررسیرفتارمبتنیبرارزشهادرسازمانپرداخته

ودرنهایــت،خالقیت،فداکاری،ارتباط،کارتیمی،اعتمادوانگیزشبهعنوانارزشهایمحوری

شناساییشدهاست)بوچکو،1 2007:ص38(.پژوهشگرورگسو2)2012:ص735(باعنوان

»ارزیابیارزشهابرایمدیرانورهبران«نشــاندادنظامارزشــیبهعنوانعنصراصلیرفتارهای

مدیرانوکارکنانوالگوهایرفتاریاســتوروشهــایتصمیمگیریراهدایتمیکند.پژوهش

کودلکووهمکاران)2014(باعنوان»شــرایطمدیریتبرمبنایارزشدرشــرکتهایصنعتی«

نشــاندادکهارزشهایکلیدیشــاملتمرکزبرکنترل،تمرکزبرثبات،مسئولیتوایجاداعتماد

میشودواینارزشهادربلندمدتبهرشدمجموعهکمکمیکند.

نتایــجپژوهشمعمارزادهوجهانگیرفــرد)1389(باعنوان»طراحیمــدلمدیریتمبتنیبر

ارزشدرســازمانهایدولتیایران«نشــاندادکههدف یافتندانســتههاییدررابطهباارزشهاو

بهبودشــاخصهایعملکردیبراساسآنهاستوبایدارزشهاییازجملهحفظحریموحرمت

درکار،ایجاداعتماد،توجهبهصالحیتوشایســتگی،ایجادحسمهمبودندرشــغل،محبتو

صمیمیتدرکاروغیرهدرســازمانمدنظرقرارگیرد.پژوهشمبینیدهکردیوربانی)1391(با

عنوان»مدیریتراهبردیمبتنیبرارزشدرســطحسازمان«نشاندادکهابعادساختارْیاستراتژی

وفرهنگیســبکمدیریتراپوششمیدهدوابعادآنشــاملابعادساختاری،رفتاری،معناییو

محیطیوفرهنگیاست.درپژوهشیباعنوان»طراحیمدلفرهنگجهادیمبتنیبرمبانیدینیو

ارزشهایانقالباســالمی«،کهتوسطمعدنیوهمکاران)1395(صورتپذیرفت،سهفرهنگ

جهادیباعناوینتعهدمحور،فرهنگدانشمحوروفرهنگراهبردمحورمعرفیشــدودرنهایت،

بهایننتیجهرســیدندکهروحیه و فرهنگ جهادی برخاســته از تفکر بومی و متناسب با مقتضیات 

فرهنگی واجتماعی ما در پیشــبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اســالمی ایراننقشمهمیایفا

میکند.درپژوهشــیدیگریباعنوان»بررســیتأثیرمدیریتجهادیبراثربخشیسازمان«که

توسطپورصادقوذاکریقزاآنیصورتپذیرفت،مدیریتجهادیبهعنوانالگویمدیریتیبرآمده

ازبطنانقالباسالمی،کهمبتنیبرارزشهایایرانیاسالمیودرپیوندباعلمودانشروزاست،

هموارهمدنظرمقاممعظمرهبریبودهاست.

1. Buchko
2. Gerorgescu
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روش شناسی

اینپژوهشازســوییبهدنبالاســتخراجشاخصوپیشــایندهاینظاممدیریتانقالبیبراساس

فرایندانقالبیبودن،انقالبیگریوانقالبیماندنازبیاناتوفرمایشــاتمقاممعظمرهبریاست

وازســویدیگر،جهتگیریکاربردیداردونتایجاینپژوهــشمیتواندبهصورتکاربردیدر

سازمانهاجهتپرورشمدیرانترازاولانقالببهکارگرفتهشود.همچنین،پژوهشیکیفیاست

وباتوجهبهاینکهازجزءبهکلرسیدهاست،رویکرداینپژوهشاستقراییاست.

نگارندهدراینپژوهشازاســتراتژیتحلیلمضموناســتفادهمیکندوبــاتوجهبهاینکهبه

دنبالکشــفشــاخصهایمدنظرفرایندمدیریتانقالبیدرســازمانازدیــدگاهامامخامنهای

اســت،هدفاینپژوهشاکتشافیاســتوبرایجمعآوریاطالعاتموردنیازپژوهشازروش

مطالعاتاسنادیاستفادهشدهاست.عمدهترینابزارگردآوریاطالعاتفیشبرداریاستوپس

ازانجامفیشبرداریبهتحلیلمحتوایآنهاواســتخراجتمها)مضامیناصلی(اقدامشدهاست.

تحلیلمحتواابزاریبرایتعیینوجودواژههایامفاهیمیامجموعهایازمتنهاســتکهشاملدو

روشاصلیتحلیلموضوعیومعناییاســت.برایانجاماینپژوهشجمالتوعباراتمنتخب

معظملهبهانضماممتنفارســیوآدرسدرحوزههایمنبعثازچهارچوبنظریبهعنوانروشیا

پیشنیازدرجشــدوبهمنظوردستیابیبهرواییهرچهبیشترتحلیلمحتوادردوسطحجملهوبند

انجامشد؛درسطحاولجمالتدارایمضمونمرتبطباموضوعودرسطحدومنیزبندهایدارای

مضمون)تم(مرتبطباموضوع،موردتحلیلقرارگرفتهاست.

شبکۀ مضمونها براساس یک روش مشخص، مضمونهای زیر را نظاممند میکند:

الفـمضمونهایپایه)شناسههاونکاتکلیدیمتن(؛

بـمضمونهایسازماندهنده)مقوالتبهدستآمدهازترکیبوتلخیصمضمونهایپایه(؛

جـمضمونهایفراگیر)مضمونهایعالیدربرگیرندۀاصولحاکمبرمتنبهعنوانیککل(.

سپس این مضمونها بهصورت نقشهای رسم میشود که در آن مضمونهای برجستۀهر یک از 

این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده میشود)آترید،2001:ص27(.

درابتــدابااحصایمضامینوشناســههایمدنظر مبتنیبربیانات،رهنمودهاوفرمایشــات

مقــاممعظمرهبــری)مدظلهالعالــی(مقولههایاینمفهــومازطریق تحلیــل مضمون صورت

پذیرفت.مضمونهایاولیهتوســط پژوهشگران شناسایی شــد؛در این مرحله به مصاحبۀعمیق

ونیمهســاختاریافته باخبرگانوصاحبنظرانکلیدی پرداخته شــد.پس از ارائۀ توضیحات، نظر 
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آنها دربارۀجمالت درجشــده در سطورخواسته شــدوبهتأییدآنانرسید.خبرگانبیشتربهتأیید

مضامینسازماندهندهوفرایندمدیریتانقالبیبهعنوانانقالبیبودن،انقالبیگریوانقالبیماندن

کمککردند.درنهایت، پس از دریافت نظرخبرگان، چنین بهدســت آمــدکهآنچهدرفرایندنظام

مدیریتانقالبیاهمیتداردمبحثارزشاستوبراساسآنطیاینفرایندارزشهامدنظرقرار

گرفتوارزشهایفردی،ســازمانیواجتماعیدرفرایندمدیریتانقالبیاستخراجشد.عالوهبر

مضمونهایاستخراجشده،شناسههایجدیدنیزبایدبهشناسههایموجوداضافهشود.باتوجهبه

مطالعۀعمیقنظریومصاحبهباخبرگان،ایننتیجهحاصلشــدکهدرهریکازمضامینمدنظر

درفرایندمدیریتانقالبیمیتوانارزشهایموجودرااحصاکرد.درهمینراســتا1156جملهو

عبارتودرپیآن324شناسهبازبهعنوانارزشهایمدنظردرسهمضموننظاممدیریتانقالبی

اســتخراجشدهاستوبرهمیناساس،اینشاخصهابهعنوانپیشایندهاینظاممدیریتانقالبی

درســازمان،کهبرآمدهازبیاناتمقاممعظمرهبریاســت،ارائهمیشودومضموننظاممدیریت

انقالبیبهعنوانمضمونفراگیردرنظرگرفتهمیشــود.قلمروموضوعیپژوهشمشتملبرمؤلفهها

وارزشهاینظاممدیریتانقالبیازدیدگاهمقاممعظمرهبریاستکهبراساسمطالعهوبررسی

دقیقمجموعهسخنرانیها،بیاناتوفرمایشاتمعظملهازدورانزعامتورهبریازسال1368تا

1398استخراجوبهصورتیکالگوارائهمیشود.

پایایی و روایی

بهتعبیرهاییهمچون
ً
هنگامیکهپژوهشــگرانکیفیازرواییپژوهشصحبــتمیکنند،معموال

»باورپذیری«،»قابلدفاع«و»امانتدار«بودناشــارهمیکنند)فقیهیوعلیزاده،1384:ص11(.

اینپژوهشبهدلیلنقلدادههاازاســنادمعتبروانتســابآنهابهمنبعولیفقیهورهبریجامعۀ

اسالمیهردوشــاخصباورپذیریوقابلدفاعبودنرادرحدبسیاریداراست.درنظریۀمبنایی،

اثباتپذیریبخشــیازفرایندپژوهشاســتودراینراســتاباتوجهبهحساســیتپژوهشگران

درخصوصاستخراجشــاخصهاومؤلفههاکهازنظرمفهومغنیباشــدوهمچنین،برخورداری

ازانسجامالزمبینســؤالوطرحپژوهشوگردآوریدادههایالزم)داناییفرد،1384:ص34( 

میتوانگفتاینپژوهشدارایپایاییورواییالزماست.
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تحلیل داده ها

براســاسروشتحلیلمضمون،متنبیاناتمقاممعظمرهبــریمدنظرقرارمیگیردکهمفاهیمو

مضمونهایپیشــایندنظاممدیریتانقالبیشناساییشود.محتوایهریکازگزارههایانتخابی

ممکناســتدارایچندمفهومیاکدباشــدکهمفاهیممشــترکیکمضمونراتشکیلمیدهند

ومضمونهادرمقایســهباکدها،ســطحیباالتررانشــانمیدهند؛ازآنجاکهمدیریتانقالبی

بهعنــوانیکفراینددرنظرگرفتهمیشــودکــهدرآنتنهاایجادفضایانقالبیمهمنیســتواین

فرایندازانقالبیبودنشــروعوبهانقالبیماندنمیرسد،بهصورتفرایندیمدنظرقرارمیگیردکه

ســهمضموناصلیانقالبیبودن،انقالبیگریوانقالبیماندنراشــاملمیشود. همچنین،چون

ـاســالمیکشوراســت،ارزشهامیتوانندبهعنوان مدیریتانقالبیبرآمدهازارزشهایانقالبی

مضامینمدنظرقرارگیرند.

برهمیناساسمیتوانمضمونهایمدنظرپژوهشرابهصورتزیردستهبندیکرد:

الف ـ مضمون های پایه 

درابتداکدهایاولیه،کهمیتواندبهعنوانمضامینپایهشناســاییواستخراجشود،ازمتنبیانات

مقاممعظمرهبریدرخصوصمدیریتانقالبیبهطورکاملاستخراجوکدگذاریشد.

جدول 4. نمونه ای از مضامین اولیه و کدهای استخراج شده از بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
متن منبع مضمون پایه

انقالبیبمانید.روحیۀانقالبییعنیاســیرحدودتحمیلینشدن؛
قانــعبــهگیرندگیقطرهچکانینشــدن؛بــاامیددنبــالهدف
حرکتکردنباانگیزه،بانشــاط.ایْنانقــالبوحرکتانقالبی

است.

درجمعمسئوالن
جهاددانشگاهیدر
تاریخ1383/04/01

در نشــاط و انگیــزه
پیگیریامور

ازافــراطوتفریــطبایدپرهیزکــرد.جوانهــایانقالبیبدانند
همانطورکهکنارهگیریوســکوتوبیتفاوتــیضربهمیزند،

زیادهرویهمضربهمیزند؛مراقبباشیدزیادهروینشود.

درتاریخ
1389/07/29خطاب

بهطالب

و ســکوت عــدم
بیتفاوتیسازمانی

عدالتخواهیدینمدارانهیکیازعواملآشکارخیزشعلیهنظام
سلطۀجهانیمحسوبمیشود.عالوهبرآن،یکیازشاخصهای
مهمنظاماســالمیوازشاخصهایهفتگانۀحکومتنبویاز

دیدگاهرهبری،مسئلۀقسطوعدلاست.

دردیداررئیسو
مسئوالنوقوۀقضاییه

1374/04/07
عدالتطلبیدینمدار
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کارگــزارمیبایســتبرمبنــایتکلیفمــداری،خودارزیابــی
غیرمتعصبانهباصالبتوجدیِتخستگیناپذیراهدافرادنبال
کردهووجدانکاریخودرادرعرصۀعملباپیگیریهایمستمر
بهنمایشگذارد.یکیازنشــانههایجدیــتوهمتدرکارآن
اســتکهتالشوپیگیریویدرابتداوانتهایکارباهمتفاوتی
نداشتهباشد.نتیجۀاینتوصیههایمحوریومسائلپیرامونیآن،
اعمازوجدانکاریوصالبتوجدیتدررسیدنبهاهداف،باید

درکنارکارآمدیخودرانشاندهد.

بیاناتمقاممعظم
رهبریدردیدار
رئیسجمهورو

اعضایهیئتدولت
بهمناسبتآغازهفتۀ
دولت،1377/6/2

با اهداف دنبالکــردن
صالبتوجدیت

ارزشهایانقالبدردرجۀاول،اســتحکامایمــانودیانتدر
دلهاست...عدالتاجتماعیاست،مبارزهبافساداست،آزادی
مردمدرانتخاباســت،عدمتحمیلآرایفردیوحزبیودولتی
وغیرهبرمردماســتکهمردمآزادانهفکرکنند،آزادانهعملبکنند.

اینهاارزشهایانقالبومبانیانقالباست.

سخنانمقاممعظم
رهبریدردیداراقشار
مختلفمردمدرتاریخ

1386/12/22

و ایمــان اســتحکام
دیانتدردلافراد

درنظاماســالمی،خواســتواهدافومنافعمردماصلاستو
اعتقادواقعیبهاینحقایق،ازضروریاتانقالبیگریاست.

بیاناتمقاممعظمرهبری
درمراسمبیستوهفتمین
امام ارتحــال ســالگرد
خمینی،1395/03/14

بــه عمیــق اعتقــاد
محوربودنمردم

لحظههارابایدشــناخت،اگرچنانچهانسانوقتشناسنباشد،
نداندکدامکاررادرکجابایدانجامداد،ممکناســتخطاهای

بزرگیازانسانسربزند.

دیداربسیجیانقم
89/8/2

و موقعیتها شناخت
شرایط

ب ـ مضمون های سازمان دهنده

پسازاســتخراجمضامینپایهوترکیبآنهابراســاسبیشــترینتعدادتکرارپذیری،ســعیدر

مرتبسازیودستهبندیدرقالبســهمضمونمدنظرقرارمیگیرد.سپسشاخصهاومضامین

مدنظــرکهمبتنیبررویکردمدیریتبرمبنایارزشاســتبرایهرکدامازمراحلفرایندمدیریت

انقالبیاینســهمضمون،براســاسبیاناتمقاممعظمرهبری،مطرحمیشــودکهقسمیازآنبه

شرحزیراست.

جدول 5. بخشی از مضامین اولیۀ تکرارشده در بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
تعداد 
تکرار

مضمون پایه
مضمون 

سازمان دهنده

6 پرهیزازتکبروخودشیفتگی

ارزش های 
فردی 

9 اعتقادعملیبهاجرایاحکامالهیوالتزامبهاسالم
8 بصیرتدینیوسیاسیوتقوا
5 خودباوریواعتمادبهنفس
6 تحکیموتثبیتاعتقاداتانقالبی
6 پرهیزازتکبروخودشیفتگی
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6 پرهیزازنگاهآمرانهبهمردم

ارزش های 
سازمانی 

8 توانتحلیلحوادثسیاسیواجتماعی
7 بهروزرسانیروشباتوجهبهنیازها
7 بهکارگیریافرادشایسته،مجربوتوانا
10 انگیزشواشتیاقداشتندرتحققآرمانهاینظام
5 حراستازتفکرانقالبیدرمحیطسازمان
12 محوریتدادنبهکسبرضایتخدا

ارزش های 
اجتماعی 

13 ایجادوتحکیمارتباطبینمسئوالنومردم
11 اجتنابازجبههگیریدربزرگنماییضعفمدیریتدرکشور
7 تصمیمگیریمنطبقباواقعیتبرایحلخردمندانۀمشکالتدرسطوحمختلف
9 ترویجامیددرفضایجامعهوامیدواریبهتحقق آرمانهاینظام
10 پیگیربودندرفعالیتهادرجهتدستیابیبهاهدافنظام

ج ـ مضمون   فراگیر

کیدوبیاناتمقاممعظمرهبریمفهوممدیریتانقالبی،بهعنوانمضمونفراگیر،مدنظرقرار بنابرتأ

گرفتهاستواســاسپژوهشجهتمشخصشدنسایرمضمونهایاطرافآنبررسیمیشود.

آنچهمیتواندمدیریتدرســازمانهاینظامجمهوریاســالمیایرانرا،کهدارایصبغۀارزشی

کیدآنبرارزشهایانقالبی اسالمیهستند،ازسازمانهایغربیجداکند،مدیریتانقالبیوتأ

است.رهبرینیزبارهادربیاناتخودبهگفتمانانقالبیگریومدیریتانقالبیاشارهکردهاندوبر

همیناساس،مدیریتانقالبیبهعنوانمضمونفراگیردرنظرگرفتهمیشود.

جدول 6. بخشی از تعداد سخنرانی ها و موارد تکرار انقابی گری در بیانات مقام معظم رهبری
یخ سخنرانیسخنرانی تکرارتار

95/03/1441بیاناتدرمراسمبیستوهفتمینرحلتامامخمینی)رحمةاللهعلیه(

97/02/307بیاناتدردیدارنمایندگانوکارکنانمجلسشورایاسالمی

94/06/2514بیاناتدردیدارفرماندهانسپاهپاسدارانانقالباسالمی

96/06/309بیاناتدردیداررئیسواعضایمجلسخبرگانرهبری

96/02/1011بیاناتدردیدارکارگران

95/03/294بیاناتدردیدارجمعیازاساتیددانشگاهها

96/06/224بیاناتدردیداررئیسواعضایدورۀجدیدمجمعتشخیصمصلحتنظام

95/01/303بیاناتدردیدارجمعیازفرماندهانوکارکنانارتشجمهوریاسالمیایران

98/02/1110بیاناتدردیدارمعلمانوفرهنگیان

98/02/246بیاناتدردیدارمسئوالننظام

درنهایــت،براســاسنتایجومباحــثصورتگرفتــهدرخصوصمضمــونفراگیر،الگوی

بهدستآمدهبامشخصشدننشانگرهاومضامینهرکدامبهشرحزیرقابلمشاهدهاست.
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یت انقابی جدول 7. الگوی پیشایندهای پیاده سازی نظام مدیر
یت انقابی مدیر

انقابی ماندنانقابی گریانقابی بودن ارزش

فردی

اخالصدرانجاموظایف ·
داشتنسعۀصدر ·

پرهیزازتکبروخودشیفتگی ·
اعتقادعملیبــهاجرایاحکام ·

الهیوالتزامبهاسالم

تالشگری ·
نشاطمندی ·

قاطعیتدررفتار وشجاعت ·
بصیرتدینیوسیاسیوتقوا ·

وظیفهشناسی ·
شفقتوهمدلی ·

درستکاریوصداقت ·

مردمیبودن ·
خودکنترلی ·
سادهزیستی ·

خودباوریواعتمادبهنفس ·
سرزندگیدرحرکتهایانقالبی ·
تحکیموتثبیتاعتقاداتانقالبی ·
کمکبهاصالحرفتارنامطلوبدر ·

سازمان

سازمانی

قانونگرایی ·
پرهیزازافراطوتفریطدرامور ·

پرهیزازنگاهآمرانهبهمردم ·
توانشــناختمعادلۀدوستیو ·

دشمنشناسی
توانتحلیلحوادثسیاســیو ·

اجتماعی

بهروزرسانیروشباتوجهبهنیازها ·
جایــگاه از سوءاســتفاده عــدم ·

مدیریتی
بهکارگیریافرادشایسته،مجربو ·

توانا
شــفاف و روشــن درک ایجــاد ·

نسبتبهاهداف
تعهددرقبالمسئولیتهایمحوله ·

عقالنیتوخرددراعمال ·
تسهیمآموختههاواطالعاتخود ·

بادیگران

داشــتنروحیــۀفسادســتیزی و ·
شفافیتدرسازمان

صالبتوجدیتدرنیلبهاهداف ·
)استقامتوپایداری(

انگیزشواشتیاقداشتندرتحقق ·
آرمانهاینظام

حراستازتفکرانقالبیدرمحیط ·
سازمان

اجتماعی

پاسخگویینسبتبهمردم ·
ترجیحمنافععموممردم ·

حفاظتوحراســتازوالیت ·
تبعیت و )والیتمــداری فقیــه

خردمندانهازوالیتفقیه(
محوریتدادنبهکسبرضایت ·

خدا

ایجادوتحکیمارتباطسازندهبین ·
مسئوالنومردم

اجتنابازایجادتشنجسیاسیدر ·
جامعه

اجتنــابازتبلیغضعفمدیریت ·
درکشور

تصمیمگیــریمنطبقبــاواقعیت ·
برایحلخردمندانۀمشکالتدر

سطوحمختلف

ترویــجامیددرفضــایجامعهو ·
امیدواریبهتحقق آرمانهاینظام

وفایبهعهددرقبالمردم ·
پیگیربودندرفعالیتهادرجهت ·

دستیابیبهاهدافنظام
روحیۀاستقاللطلبی ·

حفظوصیانتازدســتاوردهای ·
مادیومعنوینظام

نتیجه گیری

یکیازچالشهاییکهسازمانهایامروزیباآنروبهروهستندضعفدرجاریسازیارزشهای

سازماناســت)ایرانزادهومحمودیشــان،2012:ص55(.برایموفقیتدرحفظوبهکارگیری

ارزشهاالزماســتارزشهایپذیرفتهشــدهدرسازمانرابهرفتارمناســبعملیاتیدرسازمان

تبدیلکرد؛دراینصورت،گاممؤثریدرجهتتحولدرمنابعانســانیبرداشتهمیشود)جیمز،

موجبافزایشبهرهوریآن
ً
2014:ص98(.یکیازدالیلمهمحفظهرســازمانی،کهمســلما

هممیشــود،برخورداریازانسجامدرارزشهاوباورهاســت؛بهعبارتدیگر،درصورتنبودن
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وحدتدرارزشهاوباورهایحاکموپایبندیبهاصولپیشنیازبهرهمندیازمزیتهایامروزی

ویاوجودنوعیپراکندگیآرا،فرهنگســازمانآسیبپذیرمیشودودستیابیبهاهدافرامشکل

میکند)رفیعپور،1378:ص21(.مدیریتغربیدرحالنزدیکشدنبهرویکرداسالمیمدیریت

اســتوتوجهبهمعنویاتواصولاخالقیبهعنوانیکیازابزارهایدســتیابیبهاهدافسازمانی

قرارگرفتهاســتوامروزهمدیرانعالقۀفزایندهایبهتلفیقمعنویتومدیریتدارند)قربانیزادهو

همکاران،1394:ص247(.

مدیریــتانقالبیدرمنظومۀفکریرهبرمعظمانقالبدرحکمالگویمطلوبمدیریتیبرای

نظاماسالمیاست؛الگوییکهواجدتواناییهاوارزشهاییاستکهازیکنظاممدیریتیکارآمد

اسالمیانتظارداریم.اینالگویمدیریتیدرتعاملوهماهنگیکاملباالگوهاواسنادباالدستی

نظامجمهوریاســالمی،نظیرسندچشماندازتوسعهوالگویاســالمیایرانیپیشرفت،مطرح

شدهودرهمینراستانیزقابلبررسیوتبییناست.الگویمدیریتیانقالبیدرایندیدگاه،همان

مدیریتکارآمدیاســتکهتحققآرمانهاواهدافبلندمدتنظاماســالمیدرگروحاکمیت

ایــنالگوبرســاختاراداریواجرایینظاماســالمیوالتزامعملیهمۀمســئوالننظامبهآنو

اهتمامجدیدرجهتپیادهسازیآناســتودراینراستامیتوانتوصیههاوبیاناتمقاممعظم

رهبری)مدظلهالعالی(رانقشــۀراهخودقرارداد.اینامر،دســتاوردهاییچــوناعتمادمردمبه

مســئوالن،عزتوسربلندیجامعۀاسالمیرابهدنبالخواهدداشت)جوادیآملی،1367:ص

118(.ارزشهامیتوانندبهعنواناعتقاداتاساســیافرادوگروههانگریستهشوند.تعریفجدید

ازمدیریتمتناســبباانقالباسالمیایجادســطحیازبعثتدرانسانها،سازمانهاوجوامع

بهمنظورشکوفاســازیوبهفعلیترسانیاســتعدادهایبالقوۀآنانوتمرکزآنهاونیزظرفیتهای

مادیموجــودبرایجهاددرراهآرمانهایالهییکســازمانیاجامعــهدریکفضایوالییبا

بهرهگیریازراههاینوونرفتۀمنکشــفازالهاموهدایتخداونداســت)احمدی،1388:ص

141(.انقالبیگریتفکرومفهومیمتعالیوظرفیتیبهبارنشســتهدرفرهنگانقالبماســتکه

هرچقدراهتمامبهآنجدیتروعینیترباشد،بهتقویتاصلموضوعیعنیانقالباسالمیمنجر

خواهدشــدوبایدشــاخصهایآنرامدنظرقرارداد.همانگونهکهرهبرمعظمانقالبدردیدار

مردمقمدرتاریخ19دی1394نیزاظهارداشتند،مسئلۀشاخصهایانقالبیگریهمخیلیمهم

بدانیمشاخصهاچیست،شــاخصهایانقالبیگریرادرستپیداکنیم،در
ً
اســت؛یعنیواقعا

ذهنخودمانمشخصکنیم،ازکسانیکهمطلعترازماهستندبپرسیم.اگراینکارهاانجامبگیرد،
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بدونتردید،اینماندگاریانقالبخواهدبود.

ارزشهاپایهواساسفرهنگهرسازمانیهستند.هماننداصلفلسفۀسازمانبرایرسیدنبه

موفقیت،ارزشهانیزمسیروجهتمشترکیبرایهمهارائهمیکنند.باشناختاهمیتارزشهاو

رابطۀآنهابافرهنگ،نیازاستکهارزشهایاساسیراکهریشۀسیستمهایارزشیفردوسازمان

است،مشــخصکرد)بهاریفروجواهریکامل،1389:ص98(.ارزشهایفردینقشمهمی

درشکلگیریشخصیت،حفظآنوشناختنسبتبهاحتیاجاتفردیوروشبرآوردهکردنآنها

ایفامیکنند.ســاختارارزشــیانسانهامشــخصکنندۀرفتارهایآنان،اعمازفردیواجتماعی،

اســت)مرتضویوعراقی،1387:ص5(.ارزشهایســازمانیهدایتگررفتار،کردارواندیشۀ

کارکنانومدیرانســازماناســتوبرآنهاتأثیرمیگذارد؛مجموعهباورهاییهســتندکهدریک

ســازمان،رفتارهایمطلوبراشکلمیدهندومانندصافیهاییعملمیکنندکههمۀاقداماتو

تصمیماتسازمانیازآنهاعبورمیکنند)محسنوند،1387:ص3(ومتمایزکنندۀیکسازمان

ازسازمانهایدیگرهستند)ویلیامز،2002:ص219(.ارزشهایاجتماعینیزتسّریاخالقو

ارزشهایفردیبهحیطۀاجتماعاست.درجامعهنیزکارگزاربایدارزشهایفردیرارعایتکندو

عالوهبرآن،وظایفونقشهایدیگریبرویبارمیشود)حقانیزنجانی،1373:ص235(.در

پژوهشهایصورتگرفته،نتایجنشــانمیدهندبینارزشهایفردیوسازمانیباتعهدسازمانی

همبستگیمثبتومعناداریوجوددارد)بیگینیاوهمکاران،1392:ص14؛دایالگوهمکاران،

2013:ص227(.

دراینپژوهشســعیشــدتادرراستایپرسشاصلیبراساسپیشــایندهاینظام،مدیریت

انقالبیدرسازمانهایکشورمدنظرقرارگیرد.نظاممدیریتانقالبیبهعنوانیکفرایندومضمون

فراگیردرنظرگرفتهمیشــود،مقولههایمشــخصدرسهبخشاینفرایندشــاملانقالبیبودن،

انقالبیگریوانقالبیماندنوازســویدیگر،ارزشهادرســهبعدارزشهایفردی،ارزشهای

ســازمانیوارزشهایاجتماعیبهصورتمضامینسازماندهندهمدنظرقرارگرفتهشدوسپسبا

بررســیبیاناتمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(مضامینپایۀهرکدامشناســاییشد؛درواقع،

بهنظرمیرسدمدیریتاسالمیبرمبنایارزشهایالهیاسالم،زمینههایتعالیوشکوفاییانسان

رافراهممیآوردواینمهمســببنگاهارزشبنیانبراســاسآموزههایدینی،اسالمیودرنهایت،

انقالبیخواهدشد)برنجی،1377:ص26(.
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پیشنهادها

مهمترینمنبعآنمحسوبمیشوند؛
ً
 باتوجهبهاینکهارزشهایحاکمبرسازمانعموما

ازایــنرو،مدیریتایــنارزشهاوپایبندیمدیریتوکارکنانبــهارزشهاموفقیتدر

فعالیتها،فرایندهاوعملیاتسازمانراتضمینمیکند.برایناساس،پیشنهادمیشود

جهتعملیاتیســازیاینالگوبرایهریکازمضامینپایهسنجههایعملیاتیوکّمی

طراحیشودکهبتوانبهطورکّمیودقیقآنهاراسنجید.برایمثالمیتواندرخصوص

مضمونمردمیبودن،میزانرضایتمردموتســریعدرامورانجامشدهوهمچنین،برای

مضمونتسهیمآموختههاواطالعات،میزانشــرکتدرجلساتانتقالتجربهوغیرهرا

بیانکرد.

امروزهبایدیکیازمهمتریندغدغههایســازمانهاوبهتبعآنمدیران،توانمندســازی  

پویــایکارکنانباشــد.ازآنجــاکهبایدســازمانیمنعطــفمبتنیبــرکارگروهیو

توانمندیهایفردیوبرخوردارازپویاییودانشباشــد،طرحشایستهساالریوایجاد

فرصتبرابربرایتمامیافرادوتوانمندســازیآنان،ایجادفضایمناســبسازمانیو

تقویتاعتمادبهنفسکارکنانواعتمادبهنیرویجوانومســتعدوواگذاریمسئولیتبه

آنهاازاقداماتانجامشــدهدرراستایتوانمندسازیپویاست)جزینیونوابی،1393:

ص16(.

 تصمیمگیریهایکالنســازمانینیازمندمدیرانیتوانمند،جســوروشــجاعاســت.

بهفکربقایســازمانوحفظوضعموجودهســتنددردنیایامروز
ً
مدیرانــیکهصرفا

جایگاهشایســتهاینخواهندداشت؛ازاینرو،توصیهمیشــودباانجاماقداماتالزم،

زمینۀفعالیتمدیرانمتخصص،شجاعوجسورکهازقدرتتصمیمگیریهایخالقو

کالنسازمانیبرخوردارنداستفادهشود.

مدیرانقالبیمیتواندبابهکارگرفتنشاخصهایمعنویتهمچونهمدلی،میزاناعتبار  

واعتماددرسازمانراباالببرد؛چراکهبادرنظرگرفتناینقبیلشاخصها،رهبربامورد

توجهقراردادنافرادخوددرفعالیتهایسازمان،آنهارابهتوجهمتقابلوامیداردواین

نوعنگاهدرباالبردنتأثیرواعتبارسازمانیوتعهدمقابلتأثیربسزاییدارد)خائفالهی

وهمکاران،1390:ص21(.

 تالشبرایبهبودجوســازمانیمیتوانداستراتژیارزشمندیبرایبهبودتعهدسازمانی
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باشــد؛ازاینرو،شایستهاستمدیرانباشناختکاملجوســازمانیوفاکتورهایآن،

درجهتباالبردنتعهدســازمانیکارکنانخودتالشکننــد.آنهاباایجادجومثبتو

محیطیمطلوببرایکارکنان،میتوانندباعثافزایشاحســاستکلیفبرایماندندر

ســازمان،تالشبرایرسیدنبهاهدافســازمان)تعهدهنجاری(ودلبستگیاحساسی

ولذتبردنازماندندرســازمان)تعهدعاطفی(درآنانشــوند)دلگشاییوهمکاران،

1387:ص64(.

کتابنامه

یت جهادی و سایر سبک های .1 آرمند،پیمان؛ذبیحیطاری،رضا.1388.»بررســی سبک مدیر

یتی«.مجموعــهمقاالتدومینهمایشملیفرهنگومدیریــتجهادی.تهران:وزارت مدیر

جهادکشاورزی.

یت سازمانی .2 ابراهیمی،رحمتاله؛افشــاریان،رحیم.1388.»مقایسۀ توصیفی نظام های مدیر

یت جهادی«.مجموعهمقاالتهمایشهایفرهنگو کید بر مدیر یت اسامی با تأ با نظام مدیر

مدیریتجهادی.تهران:وزارتجهادکشاورزی،دفترنمایندگیولیفقیه.

یت اسامی«.فصلنامۀحوزه.3 ابطحی،سیدمحمدتقی.1384.»درآمدی بر روش شناسی مدیر

ودانشگاه.سالیازدهم.شمارۀ45.صص9ـ4.

یت اســامی )اصول، مبانی، مفاهیم و الگوها(.تهران:نشر.4 احمدی،مســعود.1388.مدیر

پژوهشهایفرهنگی.

یت و رهبری در ســازمان.تهران:مؤسسۀچاپو.5 ازگلی،محمد؛قنبری،قاســم.1382.مدیر

انتشاراتدانشگاهامامحسین)ع(.

یۀ مبنایی اصول روش تحقیق کیفی.ترجمۀبیوک.6 استراس،آنسل؛کوربین،جولیت.1385.نظر

محمدی.تهران:پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.

یت اسامی.تهران:انتشاراتبعثت.چاپ.7 اشــرفسمنانی،غالمرضا.1364.تحلیلی از مدیر

اول.

اکرامی،محمود؛دشتواناردستانی،زهرا؛فرهبد،امیرهوشنگ.1390.»اندازه گیری ارزش های .8

دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران«.پژوهشوبرنامهریزیدرآموزشعالی.شمارۀ60.

صص136ـ121.
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امامخمینی،ســیدروحالله.1378.صحیفۀ امام خمینی )ره(.جلد8.تهران:مؤسسۀحفظو.9

نشرآثارامامخمینی)ره(.

ـ انقابی برای نسل  های .10 بختیاری،حسن؛قاسمآقا،علیزاده.1393.»الگوی ارزش  های اسامی 

آیندۀ انقاب«.فصلنامۀعلمیپژوهشیپاسداریفرهنگیانقالباسالمی.سالسوم.شمارۀ

10.صص119ـ95.

یت در اسام )مجموعه مقاالت(. .11 یت، نگرشی بر مدیر برنجی،محمدرضا.1377.اصول مدیر

تهران:مرکزآموزشمدیریتدولتی.

بهاریفر،علی؛جواهریکامل،مهدی.1389.»بررسی پیامدهای ارزش های اخاقی سازمان .12

با مطالعۀ عدالت ســازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی ســازمانی«.دوماهنامۀتوسعۀ

انسانیپلیس.سالهفتم.شمارۀ28.صص118ـ95.

بیرو،الن.1367.فرهنگ علوم اجتماعی.ترجمۀباقرساروخانی.تهران:انتشاراتکیهان..13

بیگینیا،عبدالرضا؛سرداری،احمد؛عاشوریزاده،علیرضا.1392.»رابطۀ ارزش های فردی .14

و ســازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی استان هرمزگان«.پژوهشهای

مدیریتدرایران.دورۀ17.شمارۀ41.صص19ـ2.

پدریان،مرتضــی.1376.»جامعه مدنی از دیدگاه امام خمینــی)س( از بعد قانون مداری «. .15

مجموعهمقاالتارائهشــدهدرهمایشتحققجامعۀمدنیدرانقالباسالمیایران.تهران:

صص220-329.

یت جهادی بر اثربخشــی .16 پورصادق،ناصر؛ذاکریقزاآنی،زهرا.1394.»بررســی تأثیر مدیر

ســازمان در ســه بعد رهبر، پیرو و زمینه«.فصلنامۀپژوهشهایمدیریتمنابعانسانی.سال

هفتم،دورۀ4.شمارۀ22.صص116–95.

پورکیانی،مسعود.1384.»بررسی سلسله مراتب ارزش ها در نظام ارزشی مدیران بخش دولتی .17

ایران«.فصلنامۀجمعیت.شمارۀ53.صص73ـ54.

یت .18 یه پردازی مدیر یت: گامی در نظر توکلــی،عبدالله.1391.»تحلیل جایگاه ارزش ها در مدیر

اسامی«.فصلنامۀروششناسیعلومانسانی.سالهجدهم.شمارۀ71.صص99-117.

یت اسامی«.همایشملی.19 توالیی،روحالله.1387.»ارائۀ الگویی جامع برای شناخت مدیر

روششناسیتحقیقدررهبریومدیریتاسالمی.تهران:دانشگاهتهران.

جزینــی،علیرضا؛نوایی،مجید.1393.»طراحی مدل توانمندســازی های پویا برای ارتقای .20
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شایســتگی کارکنان و عملکرد مدیران در ناجا«.فصلنامۀعلمیترویجینظارتوبازرســی.

دورۀهشتم.شمارۀ27.صص36ـ13.

21 جعفری،حســنعلی؛مهرداد،حســن.1391.»بررســی رابطه بین ترجیحات نظام ارزشی و .

هویت اجتماعی دانشــجویان«.فصلنامۀمطالعاتجامعهشناختیجوانان.سالسوم.شمارۀ

7.صص9-24.

جوادیآملــی،عبدالله.1367. اخاق کارگزاران در حکومت اســامی.تهران:مرکزنشــر.22

فرهنگیرجا.

حشــمتزاده،محمدباقر.1385.تأثیر انقاب اسامی ایران بر کشــورهای اسامی.تهران:.23

انتشاراتپژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمی.

حقانیزنجانی،حسین.1373. نظام اخاقی در اسام.تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی..24

خامنهای،ســیدعلی.1396.حدیث والیت )لوح فشــرده مجموعه رهنمودهای رهبر معظم .25

انقاب اســامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(.تهران:مؤسســۀپژوهشــیفرهنگی

انقالباسالمی.

خائفالهی،احمدعلی؛رضائیان،علی؛اســدیفر،رویا.1390.»خدمتگزاری، شایستگی .26

کلیدی مدیران دولتی ایران براســاس صحیفۀ امام )ره(«.مجلۀعلومانســانیدانشــگاهامام

حسین)ع(.دورۀهفدهم.شمارۀ9.صص35ـ9.

کید بر نقش .27 خدامی،ســهیال؛اصانلو،بهاره.1394.»طراحی مدل رفتار اخاقی کارکنان با تأ

ارزش  های اخاقی سازمان«.فصلنامۀاخالقدرعلوموفناوری.سالدهم.شمارۀ1.

یت فرماندهان نیروی .28 خورشــیدی،عباس.1392.»تشخیص عوامل ســازندۀ رهبری و مدیر

انتظامی در افــق 14۰4«.فصلنامۀمدیریتانتظامیناجا.دورۀهشــتم.شــمارۀ3.صص

49ـ32.

داناییفرد،حسن.1384.»تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی .29
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