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  ینیامام خم ۀانیگرارابطه يرهبر کسب
  *مجتبی درودي

  چكيده
نـان  كاركت حال يتوانند با رعايش در سازمان ميخو» انهيگرارابطه« يرفتار يهايژگيران مسلمان با ويمد

ن خود يب، قين طريشان پرداخته و از ايرهبر ت ويبه هدا، احساسات آنان باورها و، ت دادن به آرايو اهم
آنهـا را   يمعنـو  و يمـاد  يازهـا ين نينة تأميو زم، آورده اعتماد و احترام متقابل به وجود يانسان يرويو ن

فـا  يآنـان ا  يو رشد و تعـال  يانسان يروينه نيدر مديريت به ييتوانند نقش بسزاسان ميبدين، نديفراهم نما
 يهـا يژگين وييتب و ييبه شناسا يليتحل و يفين مقاله برآن است تا بر اساس روش توصيان رو، ينند. ازاك

ران نظـام  يمـد  يبـرا  ييالگـو عنـوان  بـه  ينيره امام خميدر س ييگرارابطه يرهبر كبر سب يمبتن يرفتار
جاد تحول يا«، »يبخشرتيبص« ياساس يژگيتوان به هشت ويم، ن پژوهشيا يهاافتهياز . بپردازد ياسالم
ـ  «، »جـو تكمشار«، »يگذارخدمت«، »يو معنو يروح ـ    «، »يوحـدت بخش ، »دنياعتمـاد بـه نفـس بخش

  اشاره نمود.» يبخشديام«و » روانيپ يسخنگو«
  .ييگرافهيوظ، ييگرارابطه، كسب، شاخص، رفتار، يژگيو، يها: رهبرواژهكليد
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  17/1/1392ـ پذیرش:  14/11/1391دریافت: 

۹۲       ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

  مقدمه
 .انجـام شـده اسـت    بسـیاري  يهـا پژوهش، يرهبر يرفتار يهایژگیو و کسب ةبارمعاصر در اتیدر ادب

 يهـا هیـ نظر و گانیشـ یدانشـگاه م  قـات یتحق و ویاوهـا  الـت یدانشـگاه ا  قاتیتوان به تحقیم، نمونه يبرا
 يرفتـار  کند: انتخاب هر سبیگوینظران م. صاحباشاره نمود یتیوضع يررهب هینظر و ییاقتضا يرهبر

عـت و فطـرت   یطب يدربـارة منشـأ قـدرت رهبـر     ير و مفروضات وکطرز تف یبه چگونگ، توسط رهبر
روانش بدانـد و انسـان را   یـ ت پیـ از حما یاگر رهبـري قـدرت خـود را ناشـ     یعنی؛ دارد یها بستگانسان

 گـرا) رابطـه ( گـرا انـه و انسـان  یجوتکمشـار  يرفتـار ، نـد کر و قابل اعتماد تصور یپذتیمسئول يموجود
توسـط   يرفتـار کتوان گفت؛ انتخاب سبیم، گرید عبارتبه )؛428ص ، 1388، انیرضائ( خواهد داشت

 یاسـالم ران در نظام یمد يبرارو، ازاین و سازمان است. يم بر وکحا يهامتأثر از فرهنگ و ارزش، رهبر
 يهـا بـا توجـه بـه فرهنـگ و ارزش    ، گـرا در سـازمان  رابطه يرفتار که سبکشود این پرسش مطرح می

پاسـخ بـه    يبرا، ن مقالهی؟ ادامندکآن  یو فرع یاصل يهااست؟ شاخص ییهایژگیچه و يدارا یاسالم
نـابع پـس از   ن میتـر از مهـم  یکـ یرا یـ پرداخته است؛ ز ینیامام خم ةریبه پژوهش در س، هااین پرسش

پـردازان  هیـ از نظر، يه در بعـد نظـر  کـ اسـت   ینیامام خم ةریس، ره معصومانیو س ییتب رواک، قرآن
 يو رهبـر  یتیریره مـد یبـا سـ  ، يروزیاز آغاز انقالب و پس از پ، ياست و در بعد رفتار یاسالم ۀجستبر
ن یـی ن مقالـه بـه تب  یدر ارو، ازاین ن وجه اداره نمود.یران را به بهتریا یاسالم ينظام جمهور، شیخو یاله
 يجلـد  22در مجموعـه  مرتبط به آن،  يهاو شاخصراحل انه امام یگرارابطۀ کبر سب یمبتن يهایژگیو

  شود.یپرداخته م فه امامیصح

  مفاهيم و اصطالحات
، امـا در ایـن تحقیـق   ، بسـیار اسـت  » رهبـري «ها در مـورد مفهـوم   . رهبري: هرچند تفاوت آرا و نظریه1

  .)423ص، 1388، انییرضا( »نفوذ در دیگران براي نیل به هدف«نظر است: تعریف زیر مورد
هـاي  جنبـه ، از آن جملـه ، کنـد به خصوصیات فـردي متعـددي ربـط پیـدا مـی      »ویژگی«: واژة یژگی.و2

  .)36 ص، 1374، یاُزگل( توان ذکر کردها را میها و ارزشنیازها و انگیزه، سرشت، شخصیتی
  ).92 ص، الف1387، انییرضا( رفتار عبارت است از یک رشته فعالیت در انسان . رفتار:3
» ویژگـی «کـه از   )179 ص، 1387، یکخـا ( ر رفتـاري قابـل مشـاهده اسـت    یـ . شاخص: شـاخص متغ 4

، یکی از نمادهاي ویژگی رهبـري اسـت. بـراي نمونـه    ، هر شاخص، دیگر عبارتبه کند.حکایت می



   ۹۳ گرايانة امام خمينيسبك رهبري رابطه

رهبـر  » گزاريخدمت«عنوان شاخصی که حکایت از ویژگی به» محرومانتوجه به «توان به مفهوم می
  اشاره کرد.، کندمی

تعابیر گوناگونی به کار رفتـه اسـت کـه تعریـف زیـر بـه لحـاظ جامعیـت         » سبک«سبک: در تعریف  .5
هـاي  ویژگـی صـورت  بـه  اي اسـت کـه  شـده همان رفتارهاي تثبیت، سبک« نظر است:مورد، مفهومی

  ).1374، یازگل( »شناسندها میرهبر را با آن ویژگی، گرفته و پیروان شخصیتی رهبر شکل
نـان برقـرار   کارکبـا   ینـ یه رهبـر اعتمـاد طرف  کـ است  ي: حد)نانکارکت حال یرعا( ییگرا. رابطه6

، انییرضا( دهدیاحساسات آنان عالقه نشان م يگذارد و برایآنان احترام م يهارکبه ف ،ندکیم
  ).385 ص، الف1387

نـان را بـر حسـب    کارک يهـا ه رهبـر نقـش خـود و نقـش    کاست  ي): حديمندضابطه( ییگراوظیفه .7
 یتیریف مـد یاز وظـا  ياریشـامل بسـ  ، هان نقشیا ند.کیف میهر واحد تعر يهابه هدف یابیدست

  همان).( شودیم يارکز عمده بر مسایل کو تمر يت و رهبریهدا، یسازمانده، يزیرمانند برنامه

  تحقيقروش 
 اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش      یلـ یتحقیقـی توصـیفی و تحل  ، این تحقیق با توجه به ماهیت و هدف آن

 یرفتـار مبتنـ   يهـا شـاخص  ها وبارة ویژگیاطالعات در يآوربه شناسایی و جمع، اياسنادي و کتابخانه
ل یـ به تحل، یفیکو  یمک يل محتوایپرداخته و با روش تحل انه از دیدگاه امام خمینییگرارابطه کبر سب

  پردازد.پژوهشی می يهاافتهی

  ق  يند تحقيافر
در ، ن واحـد یـ ثبت انتخـاب شـدند. ا   يهاواحدعنوان به یمک يل محتواین در تحلیمضام، قین تحقیدر ا

ها مـورد اسـتفاده   ات ارزشیل نظریتواند در تحلیم، ار رفتهکبه  یها و مطالعات علوم انسانانواع پژوهش
ن یشـوند. مضـام  یهـا در نظـر گرفتـه مـ    عبارات و جمالت و پـاراگراف صورت به »نیمضام«رد. یقرار گ

، المقـدور هـر عبـارت   یه حتکتنظیم شده است  ياگونهها بهشیم فیدر تنظ، قین تحقیشده در ااستخراج
پـس  انـد.  هم استخراج شـده آنها ، هم اشاره داشت يگرین دیاگر بر مضام یمضمون باشد. ول کی يدارا

 يهـا بـا توجـه بـه پرسـش    ، يبـردار شیق فـ یـ اطالعـات از طر  يآورو جمع یساخت مفهوم یاز طراح
 ،پـژوهش  يهـا از پرسـش هریـک   بـر اسـاس  ، بیـ ن ترتیبه ارد. یگیل قرار میها مورد تحلدادهپژوهش، 

 يهـا هـا و شـاخص  یژگـ یو، سـپس شوند. یم یسازمانده ییگرارابطه کسب یتیریم مدیها به مفاهشیف

۹۴       ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

ـ یـ گرد يبنـد هـا اسـتخراج و طبقـه   شیف ياز محتوا، مربوط به آن شـود  یمحاسـبه مـ  آنهـا   یده و فراوان
 )جلـدي امـام  22 ۀفیصـح ( چـه سـند  را آنیـ شده است؛ ز یفیک يل محتوایشتر بر تحلید بیکه تأکیحالدر

شـمارش  نظر را م مـورد یبتوان اصطالحات و مفاه یراحتهه بکست ین یتیریمد یمتن، گرفته پژوهش قرار
، يه از نظـر شـمارش عـدد   کاند ا مشابه بیان شدهیاي تحت الفاظ عام و گونهبسا موضوعات بهنمود؛ چه

ـ ، انـد رار نشـده کـ چندان ت یمکه از نظر ک یا موضوعاتینبوده و  يبندقابل طبقه یبه آسان ن عـدم  یـ ا یول
صه را جبـران  ین نقیا، یفیک يحتوال میتحلرو، ازاین اهد.کینمراحل دگاه امام یت آن در دیاز اهم، رارکت
  د.یشف و استخراج نماکنظر را م موردیمقاصد و مفاه، تواند با نفوذ در عمقیند و مکیم

  امام خميني ينظر يمبان
موجـب  ، هـا شیزه آنان در انجام عمل در حوزه گرایران به انسان در حوزه باورها و نوع انگینوع نگاه مد
  تۀ زیر اشاره شود:کن دو نیبه ا ینیامام خم ةریالزم است در س، رونیااز ؛شودیمآنها  بروز رفتار

سـپس بـه   ، دهیـ ه گردئـ در اسـالم ارا  زین در غرب و» انسان«از  یلکشناسی: در آغاز تعریف . انسان1
  شود:ین زمینه اشاره میدر ا الم امامکاز  يفراز

هـا بـر   گـذاري غالبـاً ارزش » بافـت مـادي صـرف   «انسان در غرب: در جوامع غربـی بـه علـت     الف.
شناسـان  اسـت. انسـان  » اومانیسـتی «مبتنی بر یـک سلسـله مفـاهیم و معـانی     » حیات انسانی«هاي پدیده

هـایی هسـتند کـه    »تصـویرگر انسـان  «گی از مکتـب وحـی   بهربه دلیل بی، هاي خوداومانیست در نظریه
دي بد ذات و گـاه او را خـوش ذات   وجواي از توهمات بشري پیرامون او را گرفته است؛ گاه او را مهاله

  ).300ص ، ب1387، انییرضا( کنند... معرفی میو
خلیفـه و  ، موجـودي اسـت برگزیـده از سـوي خداونـد     » انسـان «، ب. انسان در اسالم: از نظر قـرآن 

امانتـدار خـدا و   ، مسـتقل ، آزاد، داراي فطرتـی خـدا آشـنا   ، ماديملکوتی و نیمهنیمه، جانشین او در زمین
وجـودش از ضـعف و   ، ملهم به خیر و شر، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، ول خویشتن و جهانمسئ

اما جز در بارگاه الهـی و جـز بـا    ، رودکند و باال میشود و به سوي قوت و کمال سیر میناتوانی آغاز می
برخـوردار  اش نامحدود اسـت. از شـرافت و کرامتـی ذاتـی     گیرد. ظرفیت علمی و عملییاد او آرام نمی

هاي خـدا  گیري مشروع از نعمتگونه رنگ مادي و طبیعی ندارد. حق بهرههایش هیچاست. احیاناً انگیزه
  ).272 ص، 1374، يمطهر( دار استولی در برابر خداي خودش وظیفه، به او داده شده است

شـما یـک   «فرمایـد:  شناسی در غـرب مـی  در نقد مبناي انسان، با رویکرد اسالمی به انسانراحل امام 
انسـان را مثـل سـایر    ـ داننـد    موجود مادي نیستید [به قول] آنهایی که انسان را یک موجـود مـادي مـی   



   ۹۵ گرايانة امام خمينيسبك رهبري رابطه

 »جهـات معنویـت  ، شما یک موجودي هستید که هم جهات مادیـت داریـد و بـاالتر   ـ  دانندحیوانات می
  ).310 ص ،6 جخمینی، (

هـاي آدمـی را بـاالتر از دو سـطح     انگیزه فعالیـت ، با نگاه اسالمی به انسانراحل امام ار: رفتزه ی. انگ2
» گرایـی تکلیـف «یعنـی انجـام وظیفـه الهـی یـا      ، گویی به نیازهاي طبیعی و تأمین نیازهـاي انسـانی  پاسخ

ا داریـم عمـل   وظیفـه خـدایی ر  ، وظیفه معـین کـرده  ، همه در نظر بگیرید خدا به ما وظیفه داده«دانند: می
  )459ص، 19ج، همان(.» کنیممی

  ).322 ص، 12 ج، همان( »ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم« فرماید:در جایی دیگر می
بـر اسـاس انگیـزة    ، هاي گوناگون زندگی خویشامام در روابط فردي و اجتماعی در عرصه، نیبنابرا 

مبنـاي بـروز دو سـبک    » گرایـی تکلیـف « ،و در سـیرة عملـی ایشـان    کـرد عمل می» گراییتکلیف« یاله
، کـه بـر رعایـت قـوانین    ، راحـل  آن دسته از رفتارهاي امام، گرایی بود. در این راستاگرایی و رابطهوظیفه

سـبک  «، کنـد دستورات و انجام امور مـرتبط بـا سـاختار و تشـکیالت رسـمی اداري نظـام داللـت مـی        
گـزاري  مردم و خـدمت ، که محور آنها، از رفتارهاي ایشاندهد و آن دسته امام را شکل می» گرایانهوظیفه

  کند.امام را بیان می» گرایانهطهسبک راب«، به مردم است
انـه امـام   یگرارابطـه  کبـر سـب   یمبتن يهاشاخص ها ویژگین وییتنها به تب، ن مقالهیشود ایادآور می
  پردازد.یم ینیخم

.مطالعۀ مـتن  1 شد: ير سپریمراحل ز یاختار مفهومس یدر طراح: ند طراحی ساختار مفهومییفرا .3
  ق؛ین مرتبط با موضوع تحقیفه و استخراج عناویصح

  ها؛آن يبرا ین اصلین عناویگزیجا معنا و انتخاب و کیبه  کین مترادف و نزدین عناویی. تع2
  گرا؛رابطه يرهبر کبر سب یمبتن ین اصلیعناو يبندطبقه .3
  ها؛شاخصها از یژگیو کیکتف .4
  آنها. يگذاردک ها وها و شاخصیژگیو یسازمانده .5

  ر نهایی و تدوین گردید.یل زکبه ش یساختار مفهوم، سرانجام
  موضوع اخص  کد  شاخص)( موضوع خاص  کد  ویژگی)( موضوع عام  کد
  1  بخشیبصیرت  1

  
  
  
  
  

  هاي دینیتوجه دادن به باورها و ارزش
  
  
  
  

  فرصتتبدیل تهدید به 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  اتکال به خدا
  تمسک به قرآن

  عمل اخالص در و اتقو
  صداقت و امانت 

  زیستیساده
  هاي ملی و مردمیپاسدار ارزش
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2  
3  
4  
5  
6  

  ارتقاي سطح دانش عمومی پیروان
  رسانیاطالع

  
  رعایت اولویت

  
  عدم اکتفا به وضع موجود

7  
1  
2  
1  

  يزیستظلم
  هاشناسی و هشدار نسبت به توطئهدشمن
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   ۹۷ گرايانة امام خمينيسبك رهبري رابطه

  هايافتهتحليل
بـر سـبک    یهـاي رفتـاري مـدیران مبتنـ    به تشریح و تحلیل ویژگـی ، شدهبا توجه به ساختار مفهومی یاد

آن بیان گردیده و به سیرة نظـري و عملـی امـام    » شاخص«، گرایی پرداخته و متناسب یا هر ویژگیرابطه
  شود.در صحیفه مستند می خمینی

  گراييسبك رابطه
رفتاري که براي رعایت حال مردم و خدمت به آنان از صحیفه امـام اسـتخراج شـده بیـانگر      هايویژگی

ایجـاد تحـول   «، »بخشـی بصـیرت «ها شامل هشت ویژگـی  ایشان است؛ این ویژگی» گرایانهسبک رابطه«
اعتمـاد بـه نفـس    «، »بخشـی وحـدت «، »جـو مشـارکت «، »گـزاري خـدمت «، »روحی و معنوي در پیـروان 

  است:» امیدبخشی«و » سخنگوي پیروان«، »بخشیدن

  . بصيرت بخشي۱

الزم اسـت واژة  ، بخشـی اسـت؛ درپـیش از ورود بـه بحـث     بصیرت، گراییرابطه ةاولین ویژگی در حوز
تـا کـاربرد ایـن لفـظ در ایـن تحقیـق مشـخص گـردد.         ، را تعریف نمـوده » بخشیبصیرت«و » بصیرت«
، حسـن تشـخیص  ، ه عمیق که دارندة آن از هوشـیاري شیو اند، بینیروشن، نگريیعنی روشن» بصیرت«

کـارگیري درسـت   و با بـه  )127 ص، ق1416، یراغب اصفهان( مند استدید صائب و درك صحیح بهره
عبـارت  » بخشـی بصـیرت «تواند تصمیم و اقدام شایسته را در زمان مناسب از خـود نشـان دهـد.    می، آن

  )36 ص، 1374، یازگل( بصیرت است از: توانمند کردن پیروان از طریق انتقال
  بخشی داراي هفت شاخص به شرح زیر است:بصیرت ویژگی

برخاسـته از   که سیرة نظري و عملی امـام خمینـی  دینی: ازآنجاهاي ـ توجه دادن به باورها و ارزش
، نقـش کلیـدي در سـخنان   ، هـاي دینـی  باورهـا و ارزش ، ها و رخدادهاسـت نگرش الهی ایشان به پدیده

، تنهـا اخالقیـات  نـه ، هاي دینـی رفتارها و عملکردهاي ایشان دارد. گسترة توجه به باورها و ارزش، هاپیام
سـت کـه   ا منظومـۀ معرفتـی انسـان موحـد    ، شود و این مجموعهبلکه اعتقادات و احکام را نیز شامل می

، حفـظ ، اسـالمی شالودة اصلی ایجـاد نهضـت   ، است. در اعتقاد حضرت امام »گراییمعنویت«تأکیدي بر 
صـیانت آن از  ، مسـتلزم کشـورداري صـحیح و از سـوي دیگـر     ، سـو تثبیت و استمرار نظـام کـه از یـک   

اکنـون کـه   « ت اسـت. در گرو توسعۀ معنویت در میان مل، هاي خارجی استهاي داخلی و دشمنآسیب
وانـان مـا را بـه    بسیاري از مردم ایران و ج، پیشرفت آثار تمدن غرب و همچنین نفوذ تبلیغات کمونیستی

۹۸       ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

اي جـز تقویـت امـور معنـوي در مـردم      چـاره ، براي جلوگیري از این خطر بـزرگ ، سوي فساد کشانیده
  ).77ص، 1ج، 1386خمینی، ( »نیست

یک سیسـتم  فرایند  مانع مسیر حرکت یک پدیده یا در مسیرعنوان به آنچه: ـ تبدیل تهدید به فرصت
، توقـف ، اي کـه موجـب کُنـد کـردن شـتاب حرکـت      گونـه بـه ، افتد و یا قرار است اتفاق بیفتداتفاق می

دفـع و رفـع   ، شـود. در مقابـل  شـمرده مـی  » تهدید«، نشینی و یا انحراف و تغییر مسیر سیستم گرددعقب
اي که عالوه بر زدودن مـانع  گونهبه، هاي رقبا و مخالفان در واکنش مناسبسازي تالشتهدیدها و خنثی

  شود.تعبیر می »فرصت«به ، حصول هدف ممکن شود، نو ایجاد مصونیت در برابر آ
امـري بـدیهی و مـورد انتظـار اسـت کـه بیگانگـان و دشـمنان بـراي          ، تهدید در نگاه امام خمینـی 

هـاي اسـالم نـاب    اصـول و هـدف  ، با توجه به تعارض بنیادینی که با مبـانی ، یازي به اهداف خوددست
از جملـۀ ایـن   ، میان آنان» افکنیاختالف«پردازند که مسلمانان میبه دشمنی و توطئه علیه ، محمدي دارند

  موارد است.
برداي کند و همه حیثیـت  حسب آن تزي که دارد و آنکه اختالف بین مسلمین بیندازد و بهرهآمریکا باید به

د. آنهـا  گرا نگه دارمسلمین را و دارایی مسلمین را و ذخایر مسلمین را بچاپد و مسلمین را به حال مصرف
ـند   روي مقاصد پلید خودشان این مسائل را پیش می البته ، آورند و ما هم از آنها توقع اینکـه اینطـور نباش

  ).438 ص، 15ج، همان( نداریم
توان راه نفـوذ دشـمن را شناسـایی و بـه     می، پذیري از آنهاهاي تاریخی و عبرتهمچنین با تحلیل پدیده

  فرماید:می که امام خمینیان برآمد. چنانهاي آنترفندها و توطئه سازيخنثی
خواستند ایران را نگذارند به یـک سـامانی   ما باید از تاریخ عبرت ببریم... در زمان مشروطه آنهایی که می

ـتالف     ، دستجات، برسد و چماق استبداد تا آخر باقی بماند بین افراد ـتالف انداختنـد... ایـن اخ احزاب اخ
خواستند تحقق پیدا بکنـد. بعـد هـم ایـن     طوري که علماي اسالم میآن موجب شد که نتوانست مشروطه

ـتبداد   اختالف موجب شد که یک دسته از آن غربزده  ها بریزند و به اسم مشروطه بگیرنـد مقامـات را و اس
اگر ملـت ایـران    روز است. مشروطه بر این ملت تحمیل کنند و دیدید که چه شد. امروز همانصورت به

خواهند وضعی را کـار کننـد کـه زمـان مشـروطه      ... میي اسالم بیدار نباشند... االناگر علمابیدار نشود. 
  ).411ص، 18ج، همان( و بدانید گناهش به گردن همه ماست کردند

بهـاترین منبـع سـازمانی بـراي     ـ ارتقـاي سـطح دانـش عمـومی پیـروان: نیـروي انسـانی کارآمـد گـران         
شود. هـر سـازمانی بـراي رسـیدن بـه      ر به عملکرد محسوب میشکوفاسازي استعدادها و دستیابی مستم

یکی از راهکارهـاي  ، به نیروي انسانی توانمند و متعهد نیاز دارد. ارتقاي سطح دانش پیروان، اهداف خود



   ۹۹ گرايانة امام خمينيسبك رهبري رابطه

عنصـري مرکـب از   ، سازي است که امروزه در مدیریت منابع انسانی مطرح است. دانش عمـومی توانمند
در هر موقعیتی بـر   داراي ابعاد اجتماعی است. امام خمینی، بر ابعاد فردي علم و آگاهی است که افزون

یکـی از حقـوقی کـه پیـروان بـر      عنـوان  به آموزش و ارتقاي سطح دانش پیروان خود تأکید کرده و آن را
  کرد:بازگو می، عهدة رهبر خود دارند

بکند با به آخر نرسـانده اسـت.    انسان اگر در تمام عمر هم تحصیل علم، علم یک حقیقت غیرمتناهی است
و لهذا سزاوار است که انسان در تمام مراحل عمر مشغول تحصیل علم باشد؛ یعنی همه محتاجیم به اینکه 
ـیم و سـطح        ـتیم... تربیـت علمـی کن از یکدیگر چیز یاد بگیریم. همه محتاج به تعلیم و تربیت علمـی هس

ر این جهت کامیاب نبوده است. حاال که ما و شـما و  معلومات مردم را باال ببریم و در یک کشوري که د
، همـان ( باید هم نهضت سوادآموزي توسعه داشته باشد و همه شرکت کنند، آقایان متصدي این امر هستیم

  /)496 ص، 16ج
یابی از طریق منـابع رسـمی   اطالع، بنديیابی است. در یک تقسیمرسانی فرعِ اطالعرسانی: اطالعـ اطالع

شناسـی و  آید. مانند اجتهاد که مستلزم موضـوع سمی و یا از طریق تولید اطالعات به دست میو یا غیرر
  شناسی است. حکم

بـراي اعطـاي بیـنش و    ، رسـانی ابـزاري اسـت   اي بـراي دریافـت بیـنش و اطـالع    اطالعات وسـیله 
پیونـد  ، حـیط کننده و واقعیات ماي است که بین قضاوتوسیله، اطالعات، دیگر عبارتبه، بخشیبصیرت

بـا اطالعـات   رو، ازایـن  هـا مشـخص گـردد.   کند تا چگونگی برخورد او با آن پدیـده و ارتباط برقرار می
کـه اطالعـات   یابـد. چنـان  ضریب خطاي یک تحلیـل یـا تصـمیم کـاهش مـی     ، تر و به روزدقیق، بیشتر

طـا را افـزایش   مـؤثر و ضـریب خ  ، گیـري افـراد  اطالعی بر قضاوت و تصـمیم اطالعی و بیکم، نادرست
  دهد.می

کرد تـا بـا افـزایش آگـاهی     رسانی به مردم تأکید میدر بیانات خود بر اطالع راحل امام، در این زمینه
وقایع را جعـل  ، اطالعی مردمخنثی شود و دشمن نتواند با سوءاستفاده از بی، تبلیغات سوء دشمنان، آنان

رفتـار از ناحیـه اطالعـات تغذیـه     ، و در نهایـت  عاطفـه ، کرده و اذهان مردم را مشوش سازد؛ زیرا ذهـن 
  فرماید:شود. ایشان خطاب به کارگزاران و مسئوالن میمی

به ایـن  ، زیاد رسیدگی بشود. و به این مستمندان، و عمده نظر به این است که در این سال به این آوارگان
مـآبی  مقـدس ، گـاهی آقایـان   ها هم به ملت گفته بشود. مثل اینکـه روستاها زیاد رسیدگی شود. رسیدگی

... الزم اسـت هرچیـزي   و حال آنکه گاهی الزم است این، ست. مثالً»ریا«کنند که این کنند و خیال میمی

۱۰۰        ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

، 17ج، همـان ( ایـم ما بگوییم به مردم که ما چه کـرده ، که براي حفظ حیثیت جمهوري اسالمی الزم است
  ).386ص

، گــذاريموضــوعات و مســایل مهــم و کلیــدي در قــانونبنــدي رعایــت اولویــت: تعیــین و اولویــت - 
باید مـورد توجـه   ، اقتصادي و سیاسی نظام، اجتماعی، گذاري و ادارة امور فرهنگیسیاست، گذاريهدف

نماینـدگان مجلـس را بـه    ، بخشیبا بصیرت که امام خمینیمدیران و کارگزاران قرار گیرد. چنان، مسئوالن
خوانـد تـا موجـب حـل مشـکالت اساسـی و تـدوین        مـی لـوایح فرا  ولویت در طرح قوانین ورعایت ا
  زدایی از جامعۀ اسالمی شود:هاي بنیانی در جهت محرومیتسیاست

به فکر مسـائل اصـلی و   ، ضروريها و مواد غیربه لوایح و تبصره نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن
با طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کننـد  ها کلیدي کشور باشند و بر اساس اسالم غریزه در کمیسیون

اجتمـاعی و  ، اقتصادي، هاي زیربنایی کشور در امور فرهنگیکشور مرتفع و سیاست یکه مشکالت اساس
، 21ج، همـان ( آیـد مدون و بـه مـورد اجـرا در   ، سیاسی در راستاي کمک به محرومین و رفع استضعاف

  ).50ص
جوي آدمی همیشه انسـان را از خشـنود بـودن و    ود و کمالاکتفا نکردن به وضع موجود: فطرت نامحد - 
  آورد:دارد و او را در مسیر رشد و رویش به حرکت در میمیسنده کردن به وضع کنونی خویش بازب

طوري است. شما اگر فرض بکنید که تمام در فطرت انسان این است که هیچ وقت بس ندارد. فطرت این
فطرت شـما  ، یک وقتی در یک جایی... یک علم دیگر هم هست، شنویدعلوم مادي و معنوي را بدانید و ب

  ).497 ص، 16 ج، همان( خواهد. غیرمتناهی است فطرت در همه امورآن را هم می

  . ايجاد تحول روحي و معنوي در پيروان۲

ایجاد تحـول روحـی و معنـوي    ، مداري مدیر از دیدگاه حضرت امامهاي مهم سبک رابطهیکی از ویژگی
تـوان  حـق مـی  نیروها و کارکنان اداري است. ایشان از ویژگی مذکور در حد عالی برخوردار بـود. بـه   در

هیچ شخصیت دیگري در طول تـاریخ هماننـد امـام    ، آوران الهی و امامان معصومادعا کرد پس از پیام
، انسـان ضـعیف   هـا ایشـان میلیـون  . وجود آوردهنتوانسته تغییر و تحول روحی و معنوي در افراد براحل 

را راه زنـدگی   شیوة اسـالم و قهرمان و خدایی تبدیل کرد ، مقاوم، فداکار، هاي شجاعپذیر را به انسانستم
ایجاد تحـول روحـی و معنـوي را    ، همۀ مدیران باید با الگوپذیري از حضرت امام، رواینآنان قرار داد. از

عالقـه و محبـت خـویش را    ، عشق، ترتیببدینسرلوحه کارهاي خود قرار دهند. ، هادر کارکنان سازمان
کـه  هاي الهی به منصه ظهور برسانند. چنانبه حضرت امام در ایجاد روحیۀ مزبور و حفظ و تداوم ارزش

  فرماید:  ایشان در مورد تحول روحی ملت ایران می
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ین تحـول را پیـدا   توانید شما در تاریخ نظري او یک جنبه مثبت [این] که تحولی در ایران پیدا شد که نمی
هـاي  چه گرفتـاري ، هایی که داشتنداز آن گرفتاري، بکنید؛ تحولی که تمام قشرها را از وضعی که داشتند

ـتقالل  ، براي اسالم، هایی که براي خدامتحول کرد به یک انسان، هاي معنويمادي و چه گرفتاري براي اس
  .)118ص ، 17ج، همان( کنند...همه با هم کوشش می، و آزادي

شناسـی  فرد وظیفه، پایبندي به اصول و مقررات سازمان و جامعه است. فرد متعهدمعناي به تعهد: تعهد - 
تـوان تمایـل   می، هاي تعهد سازمانیِ افرادها دارد. از رهیافتاي در نیل به هدفوقفهگیري بیاست که پی

، نظـم و انضـباط اجتمـاعی   ، ي سـازمان العاده براتالش فوق، کاريوجدان، قوي آنان به ماندن در سازمان
همه آثار را بایـد در  شمرد. منشأ اینمحضر خدا و مأموران الهی دیدن برخودکنترلی و همواره خود را در 

اي بـراي ایجـاد تعهـد    زمینـۀ گسـترده  ، رود؛ ازایـن کـر وجو جست اعتقاد افراد به غیب و ایمان به آخرت
تحـول در سـازمان و نظـام    ، حضرت امام نیز بدان تصـریح دارد گونه که سازمانی وجود دارد. البته همان

  اي نخواهد داشت:بدون ایجاد تحول در افراد فایده
ـناس باشـد  کشور مترقی این است که افرادش مترقی باشند. فرد مترقی آن است کـه وظیفـه   وظـایف  ، ش

ک انسان عـادل اسـت.   یک انسان مترقی است. ی، شناس شدش. اگر انسان وظیفهاوظایف الهی، شااداري
شناس بشوند و به اینکه [در] این مملکت همه وظیفه، موفق بشوید، شاءاهللا موفق بشویمیک مملکتی اگر ان

اش اش هم اسالمی باشـد. اداره عدلیـه  جمهوري اسالمی این است که اداره مالیه، جمهوري اسالمی بشود
ـیش   تحول در افراد که این نظام را می هم اسالمی باشد. تحول باید پیدا بشود. تحول در نظام و خواهنـد پ

به مجرد اینکه تحول در نظام باشد و تحول در افراد نباشد. فایده ندارد. براي اینکه وقتـی تحـول در   ، ببرند
فردا همین افرادند کـه ایـن نظـام را    ، اگر حاال هم یک کسی یک تحولی در نظام درست کند، افراد نباشد

  ).17ص ، 9ج، همان( کنندبرخالف می، کنندهمین افراد نظام را معوج میخواهند پیش ببرند. می
جهـاد  ، ایثـار ، بستر مناسبی براي ایجاد فـداکاري ، فداکاري و شجاعت: تحول روحی و معنوي در افراد - 

هاي سازمانی و اجتمـاعی نقـش بسـزایی    توسعه و تحقق هدف، و شجاعت است که در جهت پیشرفت
در کارکنـان و پیـروان خـویش تحـول روحـی و      ، بتوانند با الگوگیري از حضرت امام دارند. اگر مدیران

هاي اخالقی و اجتماعی نجات دهنـد و  اند آنان را از بحراندر حقیقت موفق شده، معنوي را ایجاد نمایند
هـا و فضـایل اخالقـی همچـون فـداکاري و شـجاعت آراسـته نمـوده و سـازمان خـود را بـه            به ارزش
  فرماید:باره میجانبۀ مادي و معنوي برسانند. حضرت امام در ایني همههاپیشرفت

در جامعه ما هست... این تحوالت روحی به ایـن زودي  » تحول روحی«یکی از برکات این نهضت قضیه 
  ها؛ تا برسد به سرتاسر یک کشور.شود تا برسد به گروهبراي یک شخص هم حاصل نمی

۱۰۲        ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

ها؛ یکی کـه مـن   هاي روحی پیدا شد در این جمعیتتحول، جور تحول کنید که چندشما هم مالحظه می
 این تحولی [است] که از خوف و تـرس بـه شـجاعت متحـول شـدند     ، کنمکراراً گفتم و با هم تکرار می

  )424ص ، 8ج ، همان(
تـرین و  شـود کـه انسـان سـخت    پیدایش تحول درونی و معنوي در افراد موجـب مـی  : طلبیشهادت - 

 اعمال را با عشق و عالقۀ وافري انجام دهـد و حتـی جـان خـود را بـه خطـر انـدازد؛ زیـرا         ترینسنگین
توانـد  اي مـی داند شهادت و نیل به لقاي الهی باالترین مرتبه تعالی و تکامل انسان است. چنین روحیهمی

. هنـر  سـازمانی و اجتمـاعی باشـد   ، پشتوانه نیرومندي براي برانگیختن افراد جهـت انجـام وظیفـه الهـی    
  حضرت امام این بود که توانست در آحاد ملت چنین تحول عظیم و شگرفی را به وجود آورد:

من امیدوارم که این روحیه در این ملت باقی باشد. با این روحیه که سربازهاي ما دارند و پاسدارهاي مـا  
طلبی اسـت  شهادت این روحیه بسیار ارزشمندي است.، کننددارند و آنهایی که حفاظت این کشور را می

خداوند این روحیه را به همه عنایت ، و خود را به حلقوم مرگ انداختن براي نجات اسالم و نجات کشور
ـیب دیـد    ، کند. مادامی که این روحیه هست... مطمئن باشید که این کشور بیمه است  هرگـز نخواهـد آس

  ).25ص ، 16ج، همان(

  گزاري. خدمت۳
اندیشـد.  است. چنین رهبري به قدرت و مقـام نمـی  » گزاريخدمت«، گراومین ویژگی براي رهبر رابطهس

رشـد و تعـالی جامعـه و     کـه جهـت   دانـد از سوي مردم و پیروان خویش مـی » امانتی«ولیت را ئاین مس
مسـئولیت  ، منصب باالتر، روهاي دینی بر عهده وي گذاشته شده است. از اینباورها و ارزشپاسداري از
  .کندتر میرا سنگین

خود را خدمتگزار ایـن ملـت   ، امام با الهام از تعالیم دینی با برقراري ارتباط مناسب با پیروانحضرت 
  .)364ص ، 6ج، همان( »من خدمتگزار ملت ایران هستم« دانستمی

نشـینان و شـهیددادگان   کوخ، تأکید فراوان در خدمت به محرومان توجه به محرومان: امام خمینی- 
  آورد.شمار میداشته است و آن را خدمتی بزرگ و عبادتی واال به» تضعفانمس«، کلیطور به و

ـتی وقتـی کـه پابرهنـه     گمان نمی هـا و  کنم عبادتی باالتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشـد. راس
، درآمد جامعه ما امتحان و تقید خود را به احکام اسالمی تاسر حد قربانی نمـودن گودنشینان و طبقات کم

شـاء اهللا خواهنـد   و انـ    اندها بودهاند و در همه صحنهچندین عزیز و جوان و بذل همه هستی خود داده
دهند؛ چرا ما از خدمت به این بندگان خـالص حـق و ایـن رادمـردان     و سر جان را در راه خدا میـ   بود

  .)342 ص، 20 ج، همان( »شجاع تاریخ بشریت افتخار نکنیم!
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صـدد تحقـق آن در   گزار درهایی که رهبران خـدمت یت براي همه اقشار: یکی از فعالیتایجاد رفاه و امن - 
عنـوان  بـه  است. رهبر کبیر انقالب اسالمی از ایـن مهـم  » رفاه«و » آرامش، امنیت«برقراري ، جامعه هستند

ترین رحمت براي ما و تکلیف بـراي مـا ایجـاد آرامـش     بزرگ« کند:ترین رحمت و تکلیف یاد میبزرگ
  ).149ص ، 14ج، همان( »ست و ایجاد رفاه استا

نهـال  ، حمایت از پیروان: مردم ایران در دوران پیروزي انقالب اسالمی و دفاع مقدس با خون خود - 
نـورس انقـالب اسـالمی را آبیــاري نمـوده و خـدمات شـایانی را ارائــه کردنـد. همچنـین دانشــوران و         

لمی و تخصصی خود زمینۀ رشـد و شـکوفایی جامعـه را    هاي عکه به واسطۀ توانایی، اندیشمندان کشور
بـاره بـه دولـت وقـت     گرفتند و ایشان در ایـن همواره مورد حمایت حضرت امام قرار می، فراهم آوردند

  فرماید:می
ـیم و دولـت    ، اندهایی که در طول تاریخ همیشه محروم بودههمه ما باید براي خدمت به توده کوشـش کن

کـه در  ، رد و مغزهایی را که مشغول به کارند تشویق بکند. دولت باید این فرصت راباید آنها را مقدم بدا
، تـدریج شمارد و بهغنیمت به، توانند کارها را انجام بدهندشوند که خودشان میاین کشور افرادي پیدا می

 »خواهنـد تشویق مـی  و مسلماً اینها جایی برسند که ما دیگر به خارج احتیاجی نداشته باشیمبه آن، اهللاشاءان
  ).493ص ، 16ج، همان(

کـارآفرینی   ها و آراي پیروان و تجلیل و قدردانی از تـالش احترام و تجلیل از پیروان: احترام به دیدگاه - 
در سـایه اظهـار تواضـع بـه پیـروان و تحمـل انتقادهـا و بـه جـان          ، نیروي انسانی در مدیریت و رهبري
گـزاري بـراي   نمـاد خـدمت  ، یـک شود. اینهـا هر آنان میسر می گشايپذیرفتن نصایح و رهنمودهاي راه

افزاید. از جملـه حقـوقی کـه    بر تفاهم و همدلی بین رهبر و پیرو می. رودشمار میکارگزاران و مدیران به
اسـت.  » حق انتخاب«، اسالم در چارچوب موازین شرعی و احکام مقدس اسالمی براي انسان قایل شده

تعیـین سرنوشـت جامعـه را بـر     ، ز این مبانی و احترام به آراي ملت شریف ایـران با الهام ا امام خمینی
ص ، 18ج، همـان (» مردم سرنوشـت خودشـان دسـت خودشـان اسـت     « عهده خودشان قرار داده است:

367.(  
سـوي همـدلی و   دهی حرکت کلی جامعه بهجهت، ایجاد تفاهم و همدلی: اندیشۀ رهبر خدمتگزار - 
هـاي  هاي مهم و اساسی به سهولت فراهم گردیـده و گـام  زمینۀ انجام فعالیت، عرصهاست. در این تفاهم 

هـاي بشـري   پویایی و بالندگی مدیریت و رهبري در نظام، شود. امروزهبلند در مدت کوتاهی برداشته می
در ، کـه در جوامـع غربـی از ایـن اهـرم     شود. چنـان هنگی با مردم میسر میهمدلی و هما، در گرو تفاهم

۱۰۴        ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

بـر  ، شود. همدلی و همکاري در جوامـع اسـالمی  استفادة بهینه می، ت دستیابی به سوداوري اقتصاديجه
صـبغۀ خـدایی بـه    ، ارزشی به انسان و ارج نهادن به کرامت نفسانی او کردیاساس رهنمودهاي الهی با رو

و پایـداري   همدلی و هماهنگی میان دولت و ملت را موجب حفظ امام خمینیرو، ازاین گیرد.خود می
اند و دولت هم از ملت است. دولت و هرچه متعلـق  همه ملت از دولت« داند:نظام جمهوري اسالمی می

و تا ایـن همـاهنگی میـان همـه قشـرها      ، به دولت است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتیبان دولت
  ).388ص، 16ج، همان( »آسیب نخواهد دید این جمهوري اسالمی، هست

  جومشاركت. ۴
بایـد کارکنـان و افـرادي کـه در تـأمین و تحقـق       ، هـا و نهادهـاي اجتمـاعی   مدیران و مسئوالن سـازمان 

هایشـان مشـارکت دهنـد.    گیـري ریزي و تصمیمبرنامه، هادر تعیین هدف، سازمانی نقش دارند يهاهدف
ت همت گمـارد  به ترویج و توسعه فرهنگ مشارک، هاي دینیهحضرت امام با تکیه بر آموز، هدر این رابط

هاي پراکندة مردم را به انقالبی خروشان مبدل ساخت و پس از اسـتقرار نظـام مقـدس جمهـوري     و قیام
هـاي  جانبه و مبارزه و مقابله با قـدرت استقالل همه، این مشارکت را به سمت تحقق خودکفایی، اسالمی

  رند:عیار در آن دااستکباري سوق داد. امروزه نیز همه مشارکت جدي و تمام
تواند که این بار بزرگـی کـه االن بـه دوش ایـن     تنهایی نمیمردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به

هـاي عزیـز   چنانچه این شور و شعف ملت و جـوان ، کنیدطوري که مالحظه میملت هست بردارد. همان
شـان را پهلـوي هـم    قوه، هایی که همه قدرتشان راتوانست مقابله کند با این قدرتهیچ دولتی نمی، نبود

ـیم   گذاشتند و به ما حمله کردند. بدون اینکه این ملت همراهی کند ما نمـی  ـتیم کـاري بکن ، همـان ( توانس
  ).55ص، 20ج

ــی ژوی ــارکت«گ ــومش ــاخص» ج ــاي داراي ش ــروان «ه ــردن پی ــاور ک ــورت«، »ب ــذیريمش ــیم «، »پ تعم
» بخشـی قـدرت «، »تعاون در بین پیروانتوصیه به همکاري و «، »حفظ پیروان در صحنه«، »پذیريمسؤلیت

  به شرح زیر است:» هاي کاري تواناتأکید بر ایجاد گروه«و 
هر حرکت سازنده و موفقی بدون بـاور کـردن تـوان و    ، باور کردن پیروان: از دیدگاه حضرت امام - 

تـوان پیـروان    قدرت پیروان و بدن ایجاد اعتماد به نفس در آنان ممکن نیست. ایشان با تکیه بر ظرفیت و
جانبـۀ  توانست نظام مقدس جمهوري اسالمی را در ایران بنیان نهد و از مشارکت فراگیر و همـه ، خویش

  فرماید:که میهاي گوناگون و دفع تهدیدهاي محیطی و استکباري استفاده کند. چنانمردم در حل بحران
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بـه نیـروي   ، مان به خود ملـت یشه توجههاي برومند ملت بود. ما همما از اول هم امیدمان به ملت و جوان
هـا از  بـازاري ، کرده جوانطبقه تحصیل، الهی ملت بوده است و با استعداد از همین طبقه کارگر –انسانی 

استفاده کردیم. اینها بودند که نهضت را به ، و به قول طبقات باال، »طبقات پایین«همین طبقات به قول آنها 
  ).398ص ، 10ج، همان( توانند به پیش ببرندکه می و اینها هستند اینجا رساندند

تـرین و  واقـع از عمیـق  یابـد. اصـل شـورا در   ایزنـی تحقـق مـی   پذیري: مشارکت با شـور و ر مشورتـ 
دارترین اصل عقالنی است که در ابعاد زندگی فردي و اجتماعی مورد تأیید و تأکیـد دیـن مقـدس    ریشه

هـا و  مصـون مانـدن از لغـزش   ، همواره در جهت رفع مشـکالت  اسالم نیز قرار گرفته است. مدیران باید
نظرخـواهی و  ، نظـران و افـراد مجـرب   صـاحب ، از اندیشـمندان ، هـا بسـت خطرات و بیرون رفتن از بن

  فرماید:حضرت امام به وکالي مردم در مجلس میرو، ازاین مشورت نمایند.
با تحقیق و تدقیق و مراعات موازین اسـالمی  رسد ها به آنها میمجلسیان در تصویب لوایحی که از ارگان

تسریع نمایند و مواردي که احتیاج به تشخیص متخصصین دارد از آنان دعوت و مشـورت و نظرخـواهی   
  .)387ص ، 15ج، همان( نمایند

م از   ، جویی در سـیرة مـدیریتی امـام   یکی از راهکارهاي مشارکت پذیري:تعمیم مسئولیت -  لهـکـه م
پذیري در میان پیروان است. ایشان بـا توجـه بـه معرفـت و     تعمیم و مسئولیت، است سیرة نبوي و علوي

دانسـت و  آنان را مسئول حفظ و بقاي اسالم می، رویکرد عاشقانۀ پیروان خویش به مکتب ناب محمدي
  نگري و از خودگذشتگی به کشور اسالمی خدمت کنند:خواست با آیندهاز پیروان خویش می

دانشـگاه  ، خصوصـاً ، همه افراد مسئول هستند، این کشور خودمان را نگه داریم. همه ملتباید ما خودمان 
هـا را بسـازد. آتیـه ایـن     باید دانشگاه خودش را مجهز کند براي اینکه جوان، مسئولیت دارد در این امور

ما باید بـه فکـر   ریزي کنید. ما فقط به فکر خودمان و زمان حال نباید باشیم. کشور را باید از حاال شما پی
براي اینکه اسالم است. آینده اسالم باید محفوظ بماند. آینده کشور باید محفوظ بمانـد.  ، آینده کشور باشیم

هاي آینده باید این معنا را بفهمند که از اینجا شروع شده است. براي حفظ این کیـان اسـالم و کیـان    نسل
  ).434ص ، 15ج، همان( کشور

کارآیی و اثربخشی مـدیران وابسـته بـه حضـور گسـتردة پیـروان در       ، موفقیت: حفظ پیروان در صحنه - 
که حضرت امام اعتقاد راسخ به نقش کلیدي مـردم در پیـروزي انقـالب و حفـظ آن     ازآنجا صحنه است.

همـه اطـالع   «... نمـود:  مردان بر لزوم و اهمیت حفظ مردم در صحنه تأکیـد مـی  خطاب به دولت، داشت
این است که ما در فکر این باشیم که مـردم را در صـحنه   ، براي همه ما الزم است دارید که آن چیزي که

  ).407ص ، 19ج، همان( »نگاه داریم

۱۰۶        ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

ضمن تقـدیر  ، اي از کارکنانتوصیه به همکاري و تعاون در بین پیروان: حضرت امام در دیدار عده - 
  فرماید:از روحیۀ همکاري و تعاون ملت می
، حس تعاون پیدا شده اسـت ، ملت که همچه حس امانت درشان پیدا شده است من باید تشکر کنم از این

و در همۀ مسـائل  ، خودشان قیام کردند، هاي دیگري به آنها کمک کندکه خودشان باید انتظار از اینکه قوه
  ).84ص، 12ج، همان( با قدرت پیش رفتند

موجـب  ، مندي انجـام امـور در پیـروان   بخشی: مدیران و رهبران با ایجاد خودباوري و القاي توانقدرت - 
ثـربخش مشـارکت   کـارا و ا صورت به هاشوند تا آنان به قدرتی فزاینده دست یافته و در انجام فعالیتمی

  کرد:گونه عمل میکه حضرت امام ایننمایند. چنان
جـه و  آورد. ایـن احسـاس افکـار را متو   توانایی می، این احساس، توانیمامروز احساس این است که می

کند که هر کسی در هر جایی هست کار بکند. در هر جایی هست خـدمت بکنـد تـا بـا ایـن      متمرکز می
روید. من امیدوارم که این احسـاس همیشـه باشـد و همیشـه     شما به پیش می، احساس مادامی که هست
 خـود شـما هـم   ، کردنـد و یک روزي باشد که هر چیزي که هر جا درست می، کشور شما به پیش برود

  ).161ص ، 18ج، همان( درست بکنید
ایجـاد  ، هاي کـاري توانـا: یکـی از امـور الزم در کشـور بـراي مـدیران و رهبـران        تأکید بر ایجاد گروه - 

افزایـی و بهبـود عملکـرد را محقـق گرداننـد. اصـوالً       هاي کاري توانمند است تا بتوانند پدیـدة هـم  گروه
آورنـد تـا بـا همفکـري و تبـادل      هم مـی کـه افـراد را گـرد   کاري مؤثر هسـتند  راه، هاي کاري تواناگروه

حضرت امام خطاب به نمایندگان مجلس شـوراي  ، رواینمسایل و مشکالت را حل نمایند. از، اطالعات
  فرماید:اسالمی می

کارشناسان و متخصصان متعهد و زبردسـت الزم دارد. هرچنـد   ، هاي مختلفشچنین مجلسی در کمیسیون
رشته خصوصاً در سیاست خارجی و نیز سیاست اقتصادي که امـروز از اهـم امـور    براي مشورت در هر 

اهللا پیشرفت احکام اسـالم و خـدمت بـه    شاءاز اشخاص کاردان دعوت کنند و چون مقصد همه ان، است
، 18ج، همـان ( کنند خوشوقت باشندباید از اینکه از خارج مجلس استمداد می، بندگان خداي متعال است

  )463ص 

  بخشيوحدت. ۵

آمد که در طول انقـالب  شمار میامام در دوران معاصر یکی از منادیان بزرگ وحدت اسالمی بهحضرت 
ویژه در مـدیریت و رهبـري نظـام بـه آن     به، هاي حیات اجتماعیاندیشید و در همه عرصهبه وحدت می

رة مـدیریتی امـام   یگرایـی مـدیران بـا توجـه بـه سـ      هـاي رابطـه  کـرد. یکـی از ویژگـی   تأکید بسزایی می
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و » وحـدت در نیروهـا  «، »وحـدت در هـدف  «ایـن مفهـوم داراي سـه شـاخص     است. » بخشیوحدت«
  به شرح زیر است: »وحدت در روش«

، در دوران انقـالب اسـالمی   ترین هدف مقدس و ارزشی امـام خمینـی  اساسی وحدت در هدف:ـ 
کـه ایـن   یشرفت جهانی آن بـود. ازآنجـایی  پ اجرا و، احیا، بخش اسالممعرفی تعالیم و رهنمودهاي حیات

 پیروان خود را جهـت ، ایشان پیش از پیروزي انقالب، شودمهم بدون برپایی حکومت اسالمی میسر نمی
امام در ضمن تحلیـل عوامـل پیـروزي انقـالب     ، رواینخواند. ازبرپایی چنین حکومتی به وحدت فرامی

بایـد ایـن   «کنـد:  رمز پیروزي یاد مـی عنوان به مجید به عامل وحدت در هدف و اتکاي به قرآن، اسالمی
رمز پیروزي را که وحدت کلمه و اتکا به قرآن مجید است حفـظ کنـیم و همـه بـا هـم پـیش بـرویم و        

  ).406 ص، 6 ج، همان( »حکومت جمهوري اسالمی را در ایران مستقر کنیم
شـده را  هـاي یاد بـه هـدف  مسـیر دسـتیابی   ، وحدت پیروان در جامعه اسـالمی  وحدت در نیروها:ـ 

امـام بـا   ، روایـن کنـد. از شـی حفـظ مـی   اندیبازي و گروهجناح، نیروهاي اسالمی را از تفرقه، هموار کرده
مـرزي) بـین   بـرون ( مرزي) و هم به وحدت خارجیدرون( هم به وحدت داخلی، هاهمسو کردن هدف

ت خویش را گـاهی بـه آیـات قـرآن و     خواند. ایشان دعومیاندیشید. آنان را به وحدت فرامیمسلمانان 
  داد:نیز نسبت می بیتکالم نورانی اهل

اهللا لکن اجتماعی با تثبیت بـه حبـل  » و اعتصموا بحبل اهللا اجتماع«خداي تبارك و تعالی امر فرموده است: 
اسـم  » «اقرا باسم ربـک «مطلوب است. همان است که » و اعتصموا بحبل اهللا«هر اجتماعی مطلوب نیست. 

همان ریسمانی است که همه به آن باید اعتصام کنند. مردم را دعوت کنید به وحدت. دعوت کنیـد  » رب
  ).334ص، 8ج، همان( گروه نشوند به اینکه گروه

در ابعـاد گونـاگون   ، هـاي بلنـد اسـالمی   وحدت در روش: ثبات نظام اسـالمی و دسـتیابی بـه هـدف     - 
وحـدت در  «بـه  ، وحـدت در هـدف و وحـدت در نیروهـا    عالوه بـر  ، و ...، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی

نیز نیازمند است؛ یعنی مدیران و کـارگزاران جامعـه اسـالمی بایـد بـا روش برگرفتـه از مبـانی و        » روش
  فرماید:باره میهاي اداري خود را مدیریت کنند. امام در اینمجموعه، اصول اسالمی

در کلیت سیاست مورد قبول اسـالم اسـت. همگـی    قوام نظام اسالمی ایران بر اتحاد در روش و حرکت 
دهیم بـه آن کلیـت   که انجام می، اقتصادي و اجتماعی، نظامی، اعم از سیاسی، باید سعی کنیم هر حرکتی

صدمه نزند. ترسیم کلیت متخذ از اصول اساسی قوانین اسالمی است که هدایت فرد و جامعـه را برعهـده   
  ).22/3/1367، 64ص، 21ج، همان( دارد

۱۰۸        ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

  اعتماد به نفس بخشيدن ۶
شخصیت حقیقـی خـود را بـاور و احسـاس     ، هاي وجودي خویشآدمی با شناخت استعدادها و سرمایه

سـایر   بـدون وابسـتگی بـه   ، اتکایی و اعتمـاد بـه نفـس   با خود، هاي گوناگون زندگیکند و در عرصهمی
خودبـاوري و احسـاس   ، دشناسـی امام همواره به پیروان خویش بر خو، رواینکند. ازها فعالیت میقدرت

تا ما خودمان را پیـدا نکنـیم...   « کرد:تأکید می، یکی از عوامل مهم رویکرد به استقاللعنوان به، شخصیت
  ).227ص ، 11ج، همان( »توانیم مستقل بشویمنمی

اسـتقالل  «گرایانـۀ مـدیران اسـت کـه داراي پـنج شـاخص       هاي رابطهیکی از ویژگی، اعتماد به نفس
بـه  » نهراسیدن از دشـمن «و » استقامت و تحمل مشکالت«، »طلبیعزت«، »زدگیپرهیز از غرب« ،»فکري

  شرح زیر است:
مبنـاي  ، اندیشی و استقالل فکري پیروان بدون تأثیرپـذیري از فرهنـگ بیگانـه   استقالل فکري: آزاد - 

مسـتقل   کشـور شـما  ، دتا فکر شما مستقل نباش«بنیادینی براي خوداتکایی و استقالل نظام اسالمی است: 
  ).392ص، 10ج، همان( »که فکرتان را مستقل کنیدشود. بروید دنبال ایننمی

در حـوزة سیاسـت خـارجی و    ، زدگی: منطق خوداتکایی با الهام از رهنمودهاي الهیپرهیز از غربـ 
این اسـت کـه   ، منطق اسالم، ما منطقمان«است: » ناپذیري از بیگانهسلطه«برقراري روابط با سایر کشورها 
  ).91ص، 4ج، همان( »سلطه نباید از غیر بر شما باشد

نمـادي از  ، در برابـر ذلـت و زبـونی   ، نظري امـام  در سیرة» سرافرازي«و » عزت«مفهوم  طلبی:عزّتـ 
معتقـد اسـت کـه عـزت و     ، هاي اسالمیخوداتکایی است. ایشان با الهام از رهنمودهاي وحیانی و ارزش

گـزاري بـه   پیروان در انجام تکالیف الهی و پیروي از یگانه آفریدگار جهان و خدمتسرافرازي مدیران و 
  فرماید:که میهاي شیطانی و تن دادن به اوامر و نواهی آنان؛ چناننه در اطاعت از قدرت، هاستانسان

ـ  ، سیاسی و بزرگان قوم خصوصاً جناح روحانی و، اکنون وظیفه همه مسلمین ر خطیر است. ملت ما بـر س
و یا تا آخر در زیر چکمۀ دژخیمان خُرد ، دوراهی است: پیروزي و توفیق دست یافتن به بیرون کردن شاه

و یا خداي ناخواسته ذلت و زبونی همیشگی. و هرگـز  ، شدن؛ با عزت و سرافرازي در مقابل خالق و خلق
  ).454ص ، 3ج، همان( »ملت مسلمان ایران تن به ذلت نخواهد داد

اسـتقامت و  ، )15؛ شـوري:  12(هود:  با توجه به آیات الهی حمل مشکالت: امام خمینیاستقامت و تـ 
، اجـراي عـدالت و کوتـاه کـردن دسـت سـتمکاران      ، پایداري پیروان را براي دستیابی به اسـتقرار اسـالم  

 هـاي به خـالف سـایر انقـالب   ، که انقالب اسالمیبر این باور است ازآنجایی، شمار آوردهتکلیف الهی به
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منـد  مردم عالوه بر اینکه نباید از پیامـدهاي انقـالب گالیـه   ، متکی به مردم است، وابسته به شرق و غرب
بـا اشـاره بـه    ، هاي آن نمایند. در این راسـتا ها و کاستیتوطئه، بلکه باید خود را پذیراي مشکالت، باشند

آور بر الگو قـرار دادن پیـام  ، نشیب صدر اسالم و محاصره اقتصادي مسلمانان در آن زمانزندگی پرفرازو
  کند:گرامی اسالم در پایداري و تحمل مشکالت تأکید می

اند و مـردم بایـد آن را بـه آخـر     مردم انقالب کرده، مهم... انقالبی است که به دست مردم صورت گرفته
پـاي خـودش    برسانند... پس مردم باید از پیامدهاي انقالبشان گله نداشته باشند. امروز کشور ایـران روي 

ها را باید تحمل کنیم. ما موظف هستیم هاي توطئه ابرقدرتها و رنجزحمت، ایستاده است... ما هم تا آخر
  ).54ص ، 19ج، همان( ها نباید هراس داشته باشیماز سختی، تا امر الهی را انجام دهیم. پس

، رودشـمار مـی  گ بـه یـک ضـعف بـزر   ، نهراسیدن از دشمن: هراس از دشمن براي هر کس و یا ملتیـ 
توانـد شـخص   مـی ، ت تأثیرگذاري در جامعه باشد. این هراسیویژه اگر آن فرد داراي جایگاه و مسئولبه

ـ نزدیکـی  ، طبیعـی طور به کهد ناتوان و ناموفق سازد. از آنجاخو مدیر یا رهبر را در انجام امور مدیریتی ه ب
کـه همـان   ، پیروان خود را به اتصال به قدرت حقیقیزدایی دارد. اما نقش مؤثري در هراس، مرکز قدرت

هـا بزدایـد و   اي هرگونه هراس از دشـمن را از دل نماید تا با چنین پشتوانهدعوت می، قدرت الهی است
، این همه دعوت شده است که به کس دیگـري غیـر از خـدا متشـبت نشـوید     «فرماید: در این ارتباط می

که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست. کسی کـه خـدا را   ، را براي اینکه به شما تزریق کنند قوت
  ).426ص ، 18ج، همان( »از چه باید بترسد، دارد

  سخنگوي پيروان. ۷
هـا و  صدد است تـا بـه آگـاهی از خواسـته    در، داندگر خود را خدمتگزار پیروان میرهبر رابطه، کهازآنجا

همـه امکانـات و   ، بـین مـدیران و کـارگزاران نظـام بـوده      گویاي آنان درزبان، هاي نیروي انسانیگرایش
هاي نیروي انسانی بسیج کند. حضرت امام دربارة این مطلـب و در پاسـخ   مقدورات را براي تأمین هدف

مـردم ایـران چنـان    ، [چگونه است که به دنبال فراخوان شما، تلویزیون فرانسهـ  به پرسش خبرنگار رادیو
دانـد  ما را خدمتگزار به اسالم و کشور می، چون ملت« دارد:چنین اظهار می، ؟]ریزندها میانبوه به کوچه

کننـدة  هاست در نهاد ملت است. بـدین جهـت اسـت کـه مـا بیـان      کنیم که سالو ما مسائلی را طرح می
  ).468ص ، 3ج، همان( »هاي ملت هستیمخواسته

، گستردگی زیـادي برخـوردار اسـت   از ، هاي مردم در چارچوب موازین اسالمیکه خواستهازآنجایی
  شود:به برخی از آنها از زبان امام اشاره می

۱۱۰        ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

اسـت. در دوران  » گرایـی اسـالم «، گرایی: اولـین شـاخص بـراي ویژگـی سـخنگوي پیـروان      اسالمـ 
هـاي  به ستوه آمده بودنـد و زمینـه تزلـزل پایـه    ، شدهایی که به آنها روا میمردم ایران از ظلم، شاهیستم

انقـالب بـه   ، به رهبري حضـرت امـام  اینکه  هاي ایرانی رو به رشد بود. تااسالمی نیز در خانوادهدینی و 
  تحقق یافت:» اسالم«مردم یعنی هاي ها و خواستهپیروزي رسید و یکی از هدف
هاي کوچـک  خواهد براي اسالم است. از بچهملت کشور خودش را هم که می، خواهدملت اسالم را می

ـین کـه مقصـد    زدند. این نهضت براي همین صبغۀ اسالمیهمه فریاد اسالم می هاتا پیرمرد اش و براي هم
ـپارند  قیام برضد کسانی که اسالم را می، اسالم بود و قیام برضد طاغوت یـک  ، خواستند به فراموشـی بس

  ).76ص، 8ج، همان( قیامی بود که خداي تبارك و تعالی مدد فرمود
اقتصادي و صنعتی مردم به بیگانگان شـرق  ، ژیم پهلوي در نیازهاي فرهنگیتأمین استقالل: وابستگی رـ 

اما هدایت و رهبري روحانیت و در رأس ، و غرب تا حدي بود که استقالل کشور از آنان دور از ذهن بود
و این امر سبب شـد تـا بـه    » توانیمما می«این باور را در مردم زنده کرد که ، آن رهبر کبیر انقالب اسالمی

هاي گیري از تواناییتعالی و فداکاري مردم ایران دست بیگانگان از مملکت کوتاه شود و با بهرهیاري حق
که از آرزوهاي دیرین مردم این مرز و بـوم  ، را» استقالل«مبتکران و متخصصان ایرانی ، تخصصیـ  علمی 

 حضرت امام به استقالل و خودکفاییرو، ازاین اسالمی ایران به ارمغان آورد. ۀبراي جامع، آمدشمار میبه
خودمان باشد مستقل باشد و  خواهیم مملکتمان ازما می«کند: هاي مردم اشاره مییکی از خواستهعنوان به

خـواهیم در ایـن   خواهیم مخازن مملکت ما از خودش باشـد. مـا مـی   تحت رهبري دیگران نباشد. ما می
  ).58ص، 13ج، همان( »ر را ببریمکا مملکت خودمان کار بکنیم و خودمان نتیجۀ

بـه دسـت شـاه و ایـادي     ، تأمین آزادي: سرنوشت کشور و ملت پیش از پیروزي انقـالب اسـالمی  ـ 
 بدون خواست آنـان ممکـن نبـود.   ، خارجی او بود؛ به این معنا که هرگونه تغییر یا اصالح در امور جامعه

اي کـه بـه کمرنـگ    گونـه بـه ، اي یافتهرشد فزایندهبه اسم آزادي ، باري و فساد در جامعهبندوبیرو، ازاین
هاي دینی و معنوي و از بین رفتن باورهاي مردم و انحـراف آنـان از مسـیر رشـد و رویـش      شدن ارزش

  فرماید:منجر گردید. حضرت امام در انتقاد و اعتراض به این وضعیت و اعطاي آزادي چنین می
اند آزادي را؟! مگـر آزادي  زادي است که اعطا فرمودهاین چه وضعی است که در ایران هست؟ این چه آ

این جـرم اسـت. آزادي   » اعطا کردیم آزادي را«اعطا شدنی است؟! خود این کلمه جرم است. کلمه اینکه 
قانون اساسی آزادي داده ، اسالم آزادي داده، خدا آزادي داده به مردم، قانون آزادي داده، مال مردم هست

اعطا کـردیم  «کاره هستی اصلش؟ چه غلطی است؟ به توچه که اعطا بکنی؟ تو چه» اعطا کردیم«به مردم. 
این اسـت کـه   ، نیست - حقیقاً –بینید. آزادي اعطایی که آزادي آزادي این است که می»! آزادي را بر مردم

  .)406ص، 3ج، همان( بینید. براي این است که مردم را اغفال کنندمی
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و  بزرگ ایران که در طول تاریخ از رژیم منحط شاهنشـاهی رنـج بـرده    استقرار حکومت اسالمی: ملتـ 
بـه  ، قانونی سلسله پهلوي همه منبع و ثروت کشور از بـین رفتـه اسـت   در پنجاه و چند سال سلطنت غیر

خواسـتار نـابودي رژیـم    ، اي مصـمم خواست خداوند متعـال بـه پاخاسـته و در سراسـر کشـور بـا اراده      
استقالل و برقراري حکومـت عـدل   ، آزادي، حکومت اسالمی شدند. خواست آنانشاهنشاهی و استقرار 

 مورد رضاي خداي بـزرگ اسـت  ، مورد تأیید جوامع انسانی و باالتر از آن، است که سرلوحۀ حقوق بشر
مبـارزه بـا   ، آزادي ملت، تأمین استقالل، ). از جمله وظایف اساسی جمهوري اسالمی73ص، 5ج، همان(

اجتمـاعی و  ، سیاسـی ، هـاي اقتصـادي  تنظیم و تدوین قوانینی است کـه در همـه زمینـه   فساد و فحشا و 
رو، ازایـن  ).155ص ، 5ج ، همان( فرهنگی با توجه به معیارهاي اسالمی اصالحات الزم را به عمل آورد

به جز استقرار حکومت اسالمی بـه هـدف   ، معمار انقالب اسالمی ایران همراه و هماهنگ با پیروان خود
  اندیشید:گري نمیدی

ـنم  مـی  دارم تأسیسمیروم ایران و اول قدمی که برا میمن در اول فرصتی که پیدا کنم به خواست خد ک
کنیم بـه مـردم و رأي از آنهـا    پیشنهاد می، مبتنی بر رأي مردم، یک دولت اسالمی مبتنی بر احکام اسالمی

  ).548ص ، 5ج، همان( کنیمگیریم و یک حکومت اسالمی تأسیس میمی
از جمله مواردي بود که ملت ایران در زمـان طـاغوت از   ، اجراي عدالت: عدم اجراي عدالت در جامعهـ 

عدالتی گسترده شده بود. به دست تواناي حضرت امـام و پشـتیبانی خیـل    بردند. تبعیض و بیآن رنج می
هـا و اجـراي عـدالت    برابريمردم خواستار رفـع نـا  ، عظیم مردم ایران این رژیم برچیده شد. در این برهه

خواهد اجرا کند همـین ملـت اسـت.    که دست ظلم را از شما کوتاه کرده است و عدالت را میآن«بودند: 
  ).251ص ، 20ج، همان( »کنندهایی هستند که االن در راه اسالم فداکاري میهمین جوان

نوشـت مـردم در دسـت    که در حکومت اسـالمی سر یابی براي پیروان: ازآنجاییحق نظارت و ارز - 
قـانونی آنـان   » حـق «نظارت و ارزیابی امور جـاري در جامعـه   ، )367ص ، 18همان، ج ( خودشان است

این حق را براي ملت شـریف ایـران   ، در پاسخ به پرسش خبرگزاري رویتر انگلیسی است. امام خمینی
نظـارت و ارزیـابی و   متکی به آراي مـردم و تحـت   ، این حکومت در همه مراتب خود«قایل شده است: 

  ).160ص ، 4ج، همان( »انتقاد عمومی خواهد بود

  . اميدبخشي۸
کـارآیی و اثربخشـی   ، حفـظ قـدرت روحـی   ، گرایی مدیران در ایجاد انگیـزش هاي رابطهیکی از ویژگی

۱۱۲        ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

گونه پیروان خود را نسبت بـه  این، که امام خمینیاست. چنان» امیدبخشی«، نیروي انسانی در ادارة امور
از آن چیزهـایی کـه خـدا    » اهللاال تیأسـوا مـن روح  «مأیوس نباشـید:  ، برادران عزیز« کرد:نده امیدوار میآی

  .)60ص، 17ج، همان( »کند و از آن عنایات الهی مأیوس نباشید...عنایت به شما می
شـود کـه مـدیران و    نگري در سیرة نظري و عملی امام معلوم مـی نوید پیروزي و عظمت: با ژرف - 

با الهام از رهنمودهاي الهی بر این باورند که در حیات فردي و اجتماعی بشر چیـزي بـه   ، ران اسالمیرهب
، فقط نتیجه است و بس. اگرچه نتیجه بـه دسـت آمـده   ، آیدمیدست وجود ندارد. آنچه به» شکست«نام 

ـ اي به بار آمده است. زیرا آنان به تکلیف قایلولی نتیجه، مطلوب آنان نباشد تیجـه. روشـن اسـت    نه اند ن
یافته حکایت دارنـد. نتـایج   نتایجی را در پی خواهد داشت. نتایج مثبت از صحت تکالیف انجام، تکالیف

دریـغ خـوردن بـر     نـه بـه افسـوس و   ، خوانندمیفرا هاي معقول و درستمنفی نیز ما را به آزمودن شیوه
ت و این باور افراد موفق است. افـراد  رفته. آدمی تا زنده است شکست نخورده اسگذشته و نتایج ازدست

شـمار  خواه مثبت و یا منفی؛ آنان تتیجه را تجربـه بـه  ، دست آورندهشوند نوعی نتیجه بهمواره موفق می
کـه امـام   چنـان ، )351ــ 350ص، الـف 1387، انییرضـا ( آورند که بر میزان شناخت آنها افزوده اسـت می

  ).119 ص، 1 ج، 1386خمینی، ( »کسی که رابطه با خدا دارد شکست ندارد«فرمود: می خمینی
، دهد که در سایه پیروي از اسـالم بـه تندرسـتی   به پیروان خود اطمینان می نوید رفاه: امام خمینیـ 

دهـم کـه شـما در جـوار اسـالم بـا       من به شما اطمینان می«یابند: آرامش و سعادت در زندگی دست می
  ).527ص ، 6ج، همان( »با سعادت زندگی خواهید کرد، با سالمت، مأنینهط

، ناشی از روح پاك و مهـذب) پیـروان  ( به رفاه و معنویت، ایشان ضمن بشارت به پیروزي و عظمت
  دهد:اسالم و نظام اسالمی) نوید می( در پرتو وحدت نیروها و وحدت در هدف

دهـم: مـن   سایر طبقات ملت است. من نوید پیروزي به شما می هاي برومند عزیز ومن امیدم به شما جوان
ـنش  ، من یک روح پاك، من نوید معنویت، من نوید رفاه، من نوید عظمت، نوید استقالل ، یـک روح آزادم

دهم به شرط آنکه همه با هم به سوي جمهوري اسالمی و به سوي اسـالم. از  یک روح مهذب به شما می
 ).354ص ، 6ج، همان( خواهمعزت همه ملت اسالمی را می، سالمت، خداوند تعالی عظمت

  گيرينتيجه
 یژگـ یه وکـ باشـد  یمـ  یژگـ یهشـت و  يدارا، شـده ش اسـتخراج یفـ  1586 یبا فراوان ییگرارابطه کسب
انـد.  ن مرتبه قـرار گرفتـه  یترباال 409 یبا فراوان» یبخشرتیبص« یژگیو و 468 یبا فراوان» يگزارخدمت«

بـا  » اعتمـاد بـه نفـس   «و  189 یبا فراوان» یبخشوحدت«عبارتند از:  یندگکپرا 6گر با ید يهایژگیو یول
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ـ  » جـو تکمشار« و 133 یبا فراوان» روانیدر پ يمعنو یجاد تحول روحیا« و 144 یفراوان  119 یبـا فراوان
تم قـرار  ت سوم تـا هفـ  یب در الویبه ترت 30 یبا فراوان» یبخشدیام« و 94 یبا فراوان» روانیپ يسخنگو«و 

  :ان استیر نمایه در جدول زکاند. چنانگرفته
  گرارابطه يرهبر يهایژگیو یمکصد و درصد ترادر، یع فراوانیتوز .1جدول 

  درصد تراکمی  درصد  فراوانی  ویژگی  ریف
  5/29  5/29  468  گزاريخدمت  1
  3/55  8/25  409  بخشی بصیرت  2
  2/67  9/11  189  بخشیوحدت  3
  3/76  1/9  144  اعتماد به نفس  4
  7/84  4/8  133  ایجاد تحول روحی و معنوي در پیروان  5
  2/92  5/7  119  جومشارکت  6
  1/98  9/5  94  سخنگوي پیروان  7
  100  9/1  30  بخشیامید  8

  *  100  1586  جمع

، یجـاد تفـاهم و همـدل   یا، روانیـ ل از پیـ تجل پنج شاخص احتـرام و  ي: دارايگزارخدمت یژگیو .1
ـ  یـ بـه ترت ، همه اقشار يت برایجاد رفاه امنیروان و ایپ زت ایحما، محرومانتوجه به  و  224 یب بـا فراوان

  است. 23و  42و  70و  109
از  یو قـدردان ، روانیـ ل از پیـ تجل یپـنج شـاخص فرعـ    ي: داراروانیـ ل از پیشاخص احترام و تجلـ 

ـ یها به ترتو تحمل انتقاد يریپذحتیتواضع و نص، روانیپ ياحترام به آرا، روانیپ  64و  102 یب با فراوان
  است. 8و  21و  22و 

روان وجلـب  یبا پ یو عاطف یارتباط روح یسه شاخص فرع ي: دارایهمدل جاد تفاهم ویشاخص اـ 
  است.  12و  27و  67 یب با فراوانیبه ترت، روان و ارتباط چهره به چهرهیت پیرضا

ل یتبـد ، ینـ ید يهـا هـا و بـاور  شش شاخص توجه دادن بـه ارزش  ي: دارایبخشرتیبص یژگی. و2
سـطح دانـش    يارتقـا ، ردن بـه وضـع موجـود   کـ تفا نکا، تیلووت ایرعا، یرساناطالع، د به فرصتیتهد

  است. 5و  18و  24و 41و  107و 214 یب با فراوانیروان به ترتیپ، یعموم
تقـوا و اخـالص در    یخص فرعـ هفـت شـا   ي: داراینید يشاخص توجه دادن به ارزش و باورهاـ 
، صـداقت و امانـت  ، یو مردمـ  یملـ  يهـا پاسـدار ارزش ، یسـت یزساده، يزیستظلم، ال به خداکات، عمل
  است.   2و  7و  20و  26و  31و  63و  64 یب با فراوانیبه ترت، به قرآن کتمس

و هشـدار نسـبت بـه     یشناسـ دشـمن  یدو شـاخص فرعـ   يد به فرصت: دارایل تهدیشاخص تبدـ 
  است. 9 و 98 یب با فراوانیبه ترت، خیاز تجارب و تار يریپذو عبرت، هاتؤطئه

۱۱۴        ، ۱۳۹۲سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان  

و وحـدت در  ، وحـدت در هـدف  ، روهـا یسه شاخص وحدت در ن ي: دارایبخشوحدت یژگی. و3
  است. 3و  33و 153 یب با فراوانیبه ترت، روش
، دن از دشـمن ینهراسـ ، التکپنج شاخص اسـتقامت و تحمـل مشـ    ياعتماد به نفس: دارا یژگی. و4

  است. 14و 20و  25و  34و 51 یبا فراوان، یطلبعزت و یزدگز از غربیپره، يرکاستقالل ف
و  يارکفـدا ، یطلبـ سـه شـاخص شـهادت    يروان: دارایدر پ يو معنو یجاد تحول روحیا یژگی. و5

  است.   29و  50و  54 یب با فراوانیو تعهد به ترت، شجاعت
و تعـاون در   يارکتوجه به هم، روان در صحنهیهفت شاخص حفظ پ يجو: داراتکمشار یژگی. و6

و ، يریپـذ مشـورت ، توانـا  يارکـ  يهـا جـاد گـروه  ید بـر ا یـ کتأ، يریپـذ تیم مسـئول یتعمـ ، روانیـ ن پیب
  است. 6و  7و  8و  13و  14و  35و  36 یب با فراوانیبه ترت، یبخشقدرت
ومـت  کاسـقرار ح ، ين آزادیتـأم ، ن اسـتقالل یشش شاخص تـأم  يروان: دارایپ يسخنگو یگژی. و7
و  25 یبـا فراوانـ   بیـ بـه ترت ، روانیپ يبرا یابیو حق نظارت و ارز، عدالت ياجرا، ییگرااسالم، یاسالم

  است. 6و  10و  11و  20و  22
ـ  یـ بـه ترت ، د رفاهیو عظمت و نو يروزید پیدو شاخص نو ي: دارایبخشدیام یژگی. و8  یب بـا فراوان

  *است. 2و  28
    

                                            
 و سعید مؤمنی که در تهیه این نوشتار نویسنده را یاري رساندند. د عباديیبا تشکر از محققان ارجمند آقایان: سیدابوالفضل حسنی، مج *
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