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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  و آموزه ر و استفاده از عقلیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها و ارزش فرهنگ و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 است. ها در هر جامعه گونه پژوهش نیا ییااركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیا مد در جامعهااركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یا فه فرهنگن مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر به عنوان متقن اسالم گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
فــراهم ســاخت و بــا  1361را در ســال  حــوزه و دانشــگاه  یاركــدفتــر هم یریــگ لكشــ نــهیزم

ـ د حـوزه و دانشـگاه، ا  یشان و همـت اسـات  یا تیعنا و ییراهنما ـ  ن نهـاد ی ـ  یعلم ل گرفـت.  كش
 یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یها تیگسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیموفق ا تجربه

 1382 سال در س شد ویستأ »ده حوزه و دانشگاهكپژوهش« 1377در سال  یآموزش عال گسترش
ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش
  افت.ی  قاارت

ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم
ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

 سه



  

علـوم   مـدیریت دولتـی و  «درسی بـرای دانشـجویان رشـته     به عنوان منبع كمككتاب حاضر 
 در مقطع دكتری و نیز دیگر عالقمندان به مطالعات مدیریت اسالمی تهیه شده است.» سیاسی

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا مـی  از استادان و صاحب
در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز      اصالحی خود، این پژوهشگاه را

  ی یاری دهند.جامعه دانشگاه
زاده و نیز نـاظر   از مؤلف محترم جناب آقای دكتر محمد شیخ داند در پایان پژوهشگاه الزم می

  محترم طرح جناب آقای دكتر محمدتقی نوروزی سپاسگزاری نماید.
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  فصل ششم

  
  (ره)امام مروری بر مطالعات رهبری

  
طور عام و رهبـری حضـرت    به خدمتگزار یافته در حوزه رهبری تحقیقات انجام در این فصل برخی
 شود و در ادامه نیز الگوی نظری تحقیق ارائه خواهد شد. طور خاص، بررسی می امام خمینی(ره) به

هـای خـدمتگزاری،    ارزشی اسالمی آن با آرمـان  در كشور ایران، با وجود عجین بودن فرهنگ
و تـأثیر احتمـالی آن بـر متغیرهـای دیگـر       خـدمتگزار  تاكنون مطالعات چندانی در زمینه رهبـری 

  های دولتی و خصوصی انجام نشده است. یك از عرصه سازمانی در هیچ

  دیدگاه امام خمینی(ره)از  مرور مطالعات رهبری

 رهبـری  های دولتـی ایـران براسـاس نقـش     تبیین الگوی اثربخشی سازمانبا نام  یك رساله دكترا

تربیت مدرس نگاشته شـده اسـت.    در دانشگاه 1386از سوی نوروزی فرانی در سال  خدمتگزار
در دانشگاه تهران انجام یافتـه كـه در آن    1390رساله دكترا دیگری نیز از سوی دامغانیان در سال 

كارگیری رهبری خدمتگزار در سیستم بانكی كشـور   داخلی احتمالی موجود در به به بررسی موانع
بررسی تـأثیر رهبـری خـدمتگزار بـر     ه كارشناسی ارشد نیز با نام نام پرداخته شده است. یك پایان

در  1388، از سـوی حضـرتی در سـال    هـای دولتـی   در سـازمان  سازمانی و توانمندسازی اعتماد
  دانشگاه تهران نوشته شده است.

و سبك رهبری امـام   در اسالم هبریای پیرامون موضوع ر ها و مقاالت پراكنده همچنین كتاب
 های رهبـری خـدمتگزار   كدام به بررسی ابعاد و مؤلفه خمینی(ره) به نگارش درآمده است كه هیچ

طور كلی، جسـتجو در سـوابق و پیشـینه تحقیقـات در      . بهاند از دیدگاه امام خمینی(ره) نپرداخته
زمینه رهبری حضرت امام(ره) نشانگر كارهای پژوهشی و تحقیقاتی چندی است كه اجمـاالً بـه   
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شود. در ادامه این گفتار، نتیجه برخی از تحقیقات یادشده  ) اشاره می1_6برخی از آنها در جدول (
) در 1385شود. فروتنـی (  كنند ارائه می تحقیق كمك می كه در استخراج مفاهیم و مقوالت به این

دارای  ی امام خمینی(ره) پرداخته است. ایـن الگـو  گیر خود به بررسی الگوی تصمیم رساله دكترا
گرایانـه، خردگرایانـه و    یانـه، مصـلحت  گرا اند از: تكلیف ی است كه عبارتگیر چهار نوع تصمیم

  ).507حكیمانه (ص
) را به عنـوان  2_6شده در جدول ( ه كارشناسی ارشد خود موارد مطرحنام اسدی فرد، در پایان

در این تحقیـق، پـس از   های مدیران دولتی از دیدگاه امام خمینی(ره) بیان نموده است.  شایستگی
امـام(ره) و   صـحیفه انتخاب كدهای اولیه از متن سـخنان و بیانـات امـام خمینـی(ره) در كتـاب      

سازی آنهـا در   آمده كه محقق پس از مفهوم دست ای از طبقات فرعی به سازی آنها، مجموعه مفهوم
  ها را گرد آورده است. یستگیای از شا مدیران دولتی، مجموعه قالب طبقات اصلی شایستگی

  امام خمینی(ره) های مختلف رهبری یافته در رابطه با جنبه : برخی تحقیقات انجام1_6جدول 

 روش تحقیق سال نشر پژوهشگر عنوان تحقیق ردیف

1 
ش در بیانات امام خمینی(ره) بخ بررسی برخی از عوامل الهام

 هدایت قشر دانشجودر جریان 
 تحلیل محتوا 1373 باقری

2 
دهنده قدرت صالحیت رهبر در  بررسی برخی از عوامل افزایش

 بیانات امام خمینی(ره)
 تحلیل محتوا 1374 اسكندری

3 
بررسی برخی از عوامل انگیزشی در سیره امام خمینی(ره) در 

 ارتباط با بسیج
 تحلیل محتوا 1376 زاده قربانی

 تحلیل محتوا 1379 مباركی های رهبری امام خمینی(ره) و قدرت و سبك 4

 تحلیل محتوا 1380 خنیفر امام خمینی(ره) و انگیزش و ارتباطات 5

 تحلیل محتوا 1380 كاویانی سیاستگذاریامام خمینی(ره) و  6

 تحلیل محتوا 1380 درودی های مدیر امام خمینی(ره) و ویژگی 7

 تحلیل محتوا 1380 فیض امام خمینی(ره) و مدیریت استراتژیك 8

 تحلیل محتوا 1384 شفیعی امام خمینی(ره) استرتژی رهبری 9

 تحلیل محتوا 1384 رجایی هایی از سیره امام خمینی(ره)، جلد چهارم، رهبری برداشت 10

11 
ی امام خمینی(ره) با برخی گیر بررسی و مقایسه الگوی تصمیم

 ی استراتژیك در مدیریت نوینگیر های تصمیم مدلاز 
 تحلیل محتوا 1385 فروتنی

 ای  روش كتابخانه 1386 اسكندری ی و سیاستگذاری امام خمینی(ره)گیر تبیین الگوی تصمیم 12

13 
نظام اداری بررسی خودمدیریتی امام خمینی(ره) و مدیران 

 جمهوری اسالمی ایران
 1386 زاده رضایی

مورد كاوی و تحلیل 

 محتوا

 بنیاد تئوری داده 1387 فرد اسدی های مدیران دولتی از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی شایستگی 14

 تحلیلی 1389 شفیعی امام خمینی(ره) سبك رهبری 15
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  )51و  50، ص1387فرد،  های مدیران دولتی از دیدگاه امام خمینی (اسدی : شایستگی2_6جدول 

 مقوالت فرعی مقوالت اصلی

 . خدمتگزاری1

  . خدمت به اسالم1_1

  . خدمت به كشور1_2

  . خدمت به مردم1_3

 و ضعیفان جامعه . خدمت به مستضعفان1_4

 یپذیر . مسئولیت2

  . مسئولیت در برابر خدا2_1

  . مسئولیت در برابر خود (فردی)2_2

  . مسئولیت اجتماعی2_3

  . مسئولیت در برابر كشور2_4

  .مسئولیت در برابر اسالم2_5

 اصالح مملكت. 2_6

 شخصی های  . شایستگی3

  . كارآمدی3_1

  . تخصص3_2

  . قاطع بودن3_3

  . اتكال به قدرت خود3_4

  یا عدم شایستگی خود . آگاهی از شایستگی3_5

  . متدین3_6

  و احكام اسالم، و خدمت به مردم) (در برابر اسالم . تعهد3_7

  . مهذب بودن3_8

 شناسی . وظیفه3_9

 . پاسخگویی4

  در برابر خدا . پاسخگویی4_1

  در برابر مردم (ارائه گزارش به مردم، عذرخواهی از ملت و اعتراف به تقصیر) . پاسخگویی4_2

 در برابر مجلس (تبعیت از قانون اساسی و تبعیت از حدود اختیارات قانونی خود) . پاسخگویی4_3

 . اسالمی بودن5

  . عادل بودن5_1

  . انجام وظیفه برای خدا (كار برای خدا)5_2

  . اتكال به خدا و توجه به خدا5_3

  . تقوا5_4

  یمدار . حق5_5

 بودن) بودن (مكتبی . انقالبی5_6

 . مردمی بودن6

  . رفتار خوب با ملت و جلب رضایت مردم6_1

  . مشاركت دادن مردم در امور6_2

  ها .حكومت بر قلب6_3

  . برادری6_4

  در مقابل كفار و مخالفان اسالم شدت. رحمت و عطوفت در بین خود و 6_5

  یزیست . ساده6_6

 . دوری از تجمل و اسراف6_7

. توجه نكردن به منافع 7

 شخصی

  . تأثیرناپذیری از مقام7_1

  . پیروی نكردن از هواهای نفسانی و حب دنیا7_2

 ل در امور مربوط به مصالح مسلمینالما . مصرف بیت7_3
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امـام(ره) بـا رویكـرد     صـحیفه آمده از متن  دست در این تحقیق، روابط میان مقوالت اصلی به
  ) پیشنهاد شده است.1_6بنیاد و پس از اخذ نظر خبرگان به صورت شكل ( تئوری داده

  

  
  )56، ص1387مدیران دولتی ایران (اسدی فرد،  شایستگی : مدل1_6شكل 

امام خمینی(ره) پرداخته و از آن بـه   به بررسی سبك رهبری ،) در تحقیق خود1389شفیعی (
) نشان داده شده است. وی همچنـین ده  2_6مدیریت بر قلوب نام برده كه در شكل ( عنوان مدل

هـای   های دینی و برخـی گـزاره   صفات رهبری اسالمی مبتنی بر گزارهویژگی را به عنوان عناصر و 
بـه هـدف،    اند از: آگاهی به زمان، ایمـان  كند كه عبارت گفتاری امام خمینی شناسایی و معرفی می

به نفس،  ی، اعتمادیستز ، سادهو ایمان و تقوا مداری، جاذبه، پیشگامی، تزكیه شناسی، عدالت مردم
  و استقامت. صبر

  
  )126، ص1389مدیریت بر قلوب (اقتباس از شفیعی،  : مدل2_6شكل 

كـارگزاران در كـالم و    اخالق«و جانبازان انقالب اسالمی، در تحقیقی با نام  بنیاد مستضعفان
مسـئوالن در نظـام اسـالمی از دیـدگاه امـام خمینـی(ره)       به معرفی صفات » پیام امام خمینی(ره)

  اند از: پرداخته است. بر پایه این تحقیق، صفات مسئوالن از دیدگاه امام خمینی(ره) عبارت
  ؛جلب رضای خدا _      ؛و تقوا ، ایمانتزكیه _
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  به نفس؛ اعتماد _        ی؛زیست ساده _
  به موازین و معیارهای اسالمی؛ تعهد _      و استقامت؛ صبر _
  ؛رعایت عدالت و امانت _    ؛و اقامه عدالت اشاعه معنویت _
  ؛حكومت بر قلوب _      ؛انجام تكلیف _
  در مقابل مردم؛ تواضع _    ؛خدمتگزاری و مردمی بودن _
  خضوع در مقابل قانون؛ _      برخوردی؛ خوش _
  انجام وظیفه و عدم تداخل در كارهای دیگر؛ _
  ی؛كار ل و پرهیز از كمالما اهمیت دادن به بیت _
  پذیری؛ عبرت _    اهمیت دادن به محتوا و عمل؛ _
  اعتراف به اشتباه؛ _      ؛انتقاد و انتقادپذیری _
  دقت عمل در رفتار خود و افراد تحت امر و رسیدگی به امر متخلفین؛ _
  ی و حب مال؛طلب پرهیز از قدرت _      ارائه كارها به مردم؛ _
  نظام و جمهوری اسالمی. حفظ آبروی _

به بررسی خصوصیات اخالقـی   ،مسئوالن نظام اسالمی اخالق) در تحقیقی با نام 1386ذاكری (
هـای   تـرین ویژگـی   مدیران كشور از دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است. طبـق نظـر وی، مهـم   

  اند از: اخالقی مسئوالن نظام از دیدگاه امام خمینی(ره) عبارت
  ؛تقوا _        ؛ایمان _
  امانتداری؛ _      ؛و تهذیب نفس تزكیه _
  ؛اخالص _      مداری؛ عدالت _
  به نفس؛ اعتماد _      اعتراف به اشتباه؛ _
  ل؛الما انضباط در مصرف بیت _        ؛انتقادپذیری _
  خدمتگزاری؛ _        ؛تواضع _
  عفو و احسان؛ _        ی؛زیست ساده _
  مشورت؛ _        گرایی؛  قانون _
  .نظم _

گرفتـه از تعـالیم اسـالمی اسـت، توجـه بـه        امام خمینی(ره)، الهام با توجه به اینكه سبك رهبری
تواند مفیـد باشـد.    نیز می از دیدگاه اسالم گرفته در زمینه رهبری خدمتگزار برخی تحقیقات انجام
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، بـه بررسـی ابعـاد رهبـری     »رمـدا  مدیریت خـدمت «ای با نام  طلب در مقاله در این رابطه رضوان
ها و مصـادیق رهبـری    ترین ویژگی خدمتگزار از دیدگاه اسالم پرداخته است. طبق نظر وی عمده

  اند از: اسالم عبارتخدمتگزار در 
  رسانی؛ نفع _      مداری؛ خدمت _
  تحمل بار مسئولیت و زحمت دیگران؛ _        سودمندی؛ _
  ی؛دوست نوع _      تأمین نیاز مردم؛ _
  كمك به ضعفا؛ _      یاری همنوعان؛ _
  مداری؛ عدالت _        رابطه با خدا؛ _
  سم؛محبت و تب _    واسطه؛ ارتباط مستقیم و بی _
  كارگشایی و رفع حاجت. _

گرفتـه در خصـوص    برگرفته از تحقیقـات صـورت   خدمتگزار های رهبری خالصه ابعاد و ویژگی
  ) آمده است.3_6(ره) در جدول (خمینی دیدگاه امام

  با دیدگاه امام خمینی(ره) شده از سوی پژوهشگران در رابطه های مطرح : خالصه ابعاد و ویژگی3_6جدول 

 طلب رضوان ذاكری اسدی فرد بنیاد مستضعفان شفیعی

 مداری خدمت خدمتگزاری خدمتگزاری خدمتگزاری خدمتگزاری

 رسانی نفع تقوا یپذیر مسئولیت یگرای اسالم رسانی نفع

 و تهذیب نفس تزكیه كارآمدی و تقوی ، ایمانتزكیه زحمت دیگرانتحمل 
  تحمل مسئولیت
 و زحمت دیگران

 سودمندی امانتداری تخصص جلب رضای خدا تأمین نیاز پیروان

 تأمین نیاز مردم مداری عدالت قاطعیت یزیست ساده یدوست نوع

 یدوست نوع اخالص به نفس اعتماد به نفس اعتماد دردمندی با مردم

 یاری همنوعان اعتراف به اشتباه خودشناسی و استقامت صبر برادری

 كمك به ضعفا به نفس اعتماد تدین تعهد ایثارگری

 خدا رابطه با انتقادپذیری تعهد و عدالت اشاعه معنویت و هوشمندی بصیرت

 واسطه ارتباط مستقیم و بی لالما انضباط در مصرف بیت تهذیب نفس و امانت رعایت عدالت آگاهی به زمان

 مداری عدالت تواضع شناسی وظیفه انجام تكلیف به هدف ایمان

 محبت و تبسم ایمان پاسخگویی حكومت بر قلوب شناسی مردم

 كارگشایی و رفع حاجت یزیست ساده عدالت مردمی بودن مداری عدالت

   عفو و احسان انجام وظیفه برای خدا در مقابل مردم تواضع جاذبیت اخالقی
  
  
  
  

 گرایی قانون اتكال به خدا برخوردی خوش حسن معاشرت

 مشورت اتقو خضوع در مقابل قانون محبت و عشق به مردم

 پیشگامی
انجام وظیفه و عدم تداخل 

 در كارهای دیگر
 نظم یمدار حق
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 طلب رضوان ذاكری اسدی فرد بنیاد مستضعفان شفیعی

 یزیست ساده
  لالما اهمیت به بیت
 یكار و پرهیز از كم

 رفتار خوب با مردم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مشاركت دادن مردم اهمیت به محتوا و عمل عمل صالح

 ها حكومت بر قلب پذیری عبرت و تقوا ، ایمانتزكیه

 برادری انتقاد و انتقادپذیری به نفس اعتماد

 رحمت و عطوفت اعتراف به اشتباه و استقامت صبر

 اتكال به خدا
  دقت عمل

 در رفتار خود و افراد
 یزیست ساده

 دوری از تجمل و اسراف ارائه كارها به مردم یپذیر مسئولیت

 تعهد
ی و طلب پرهیز از قدرت
 حب مال

 مردمی بودن

 اخالص
نظام و  حفظ آبروی

 جمهوری اسالمی
 اسالمی بودن

 مراتب و سلسله رعایت نظم نفوذ بر قلوب
  نكردن توجه

 به منافع شخصی

 رفتار اسالمی با زیردستان یمدار تكلیف

  
  
  
  
  
 

 انگیزه الهی
  حفظ وحدت

 و سازگاری با یكدیگر

 محبت و تفاهم تواضع

  توقع نداشتن
 در جبران خدمات

  امر به معروف
 و نهی از منكر

 و رحمت برادری آرامش روحی

 خودكنترلی
 

 یگرای عمل

  های تحقیق تحلیل یافته

هـای یادداشـت    منظـور، برگـه   پـردازد. بـدین   های تحقیق می این بخش، به تجزیه و تحلیل یافته
تجزیه و تحلیل، تلخیص، شـمارش   1امام)، صحیفهجلد  21شده از متون مورد تحلیل ( استخراج

امـام(ره)، نخسـت، ایـن     صـحیفه های موجود در  بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده و طبقه
هایی كه بیانگر یـك نكتـه كلیـدی در خصـوص اهـداف       لدی مطالعه شد و دادهج 21 ۀمجموع

شده از مرور ادبیـات و   های كلیدی برگرفته برداری شد. این نكته تحقیق بود، شناسایی و یادداشت
هایی كـه   ، دادهها بود. همچنین در برخی موارد مانند مضمون تواضع همچنین برآمده از خود داده

  برداری شدند. طور ضمنی بیانگر این مضمون بودند، نیز انتخاب و یادداشت به
                                                           

 امام، نمایه است و فیشی از آن استخراج نشده است. صحیفه. جلد بیست و دوم 1
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امام(ره) نسخه سـه، بـرای    صحیفهر افزا برداری اولیه دستی، از نرم پس از مطالعه كامل و فیش
هـا بـه    های الكترونیكـی، ایـن فـیش    برداری الكترونیكی استفاده شد. پس از استخراج فیش فیش
گردید. سپس این منابع بـه تفكیـك هـر جلـد از      "NVivo 8"ر افزا ن منبع كدگذاری وارد نرمعنوا

هـا   بندی شدند. از این مرحله به بعد فرایند كدگذاری توصیفی و تفسیری فیش امام، طبقه صحیفه
اصلی شناسایی شدند. سـپس ایـن مضـامین در     آغاز گردید. ضمن كدگذاری، برخی از مضامین

  بندی شدند. دهنده و درنهایت مضامین فراگیر طبقه قالب مضامین سازمان
 صـحیفه یـك از جلـدهای    شـده از هـر   و كدهای اسـتخراج  ) تعداد مضامین4_6در جدول (

 185امـام،   فهصـحی امام(ره) ذكر شده است. چنان كه در آن جدول مشاهده خواهد شد، دركـل  
مضـمون   15)، و چگـونگی  ، چیسـتی مضـمون غالـب (چرایـی    3مضمون استخراج شده است: 

كـد   3631همچنین مضمون فرعی.  22و  مضمون اصلی 110ه، دهند مضمون سازمان 35، فراگیر
شده است كه باالترین فراوانـی در خصـوص تعـداد مضـامین بـه جلـد سـیزدهم و در         استخراج

  خصوص تعداد كدها به جلد نهم تعلق دارد.
، شبكه مضامین ترسـیم و تجزیـه و تحلیـل شـده و ارتبـاط آن بـا       بندی مضامین پس از طبقه

های مضـامین و   در تحلیل روابط میان مضامین از شبكهسؤاالت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. 
هـای   آمـده و مـاتریس   دسـت  های به ر استفاده شد و بر مبنای مدلافزا جداول توافقی به كمك نرم

  ناسایی شد.ش خدمتگزار امام(ره) در خصوص رهبری صحیفهتركیبی مضامین، الگوی حاكم بر 
امـام(ره) در قالـب    صـحیفه شـده از   حاصل از تفكیك و شـمارش كـدهای اسـتخراج    نتایج

بـه دسـت    "NVivo 8"ر افـزا  هـای نـرم   ) كه از خروجی5_6فراگیر در جدول ( یك از مضامین هر
  آمده، نشان داده شده است.

  امام(ره) صحیفهشده از هر جلد از  : تعداد كد و مضمون شناسایی4_6جدول 

 تعداد مضمون تعداد كد شماره جلد

 43 31 01جلد 

 62 87 02جلد 

 53 65 03جلد 

 69 89 04جلد 

 58 99 05جلد 

 90 261 06جلد 

 79 205 07جلد 

 92 294 08جلد 
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 تعداد مضمون تعداد كد شماره جلد

 98 321 09جلد 

 103 229 10جلد 

 96 199 11جلد 

 109 213 12 جلد

 123 261 13جلد 

 104 210 14جلد 

 104 177 15جلد 

 111 189 16جلد 

 110 179 17جلد 

 103 158 18جلد 

 103 161 19جلد 

 74 86 20جلد 

 104 117 21جلد 

 185 3631 جمع كل

  
امام(ره)  صحیفهها از  شود، مجموع كل كدگذاری ) مشاهده می5_6گونه كه در جدول ( همان

درصـد در رابطـه بـا     45، شده، در رابطه با چرایی درصد كدهای استخراج 50مورد است.  6767
هستند. این امر بیانگر آن است كـه در   خدمتگزار رهبری درصد در رابطه با چگونگی 5و  چیستی
امام(ره) بیشتر بر چرایی و سپس چیستی تأكید شده است و بحث چگونگی روابط میـان   صحیفه

های محقـق بسـتگی دارد. همچنـین بیشـترین فراوانـی،       به تحلیل های بیشتر و استنباط مضامین
دهـد خـدمتگزاری یكـی از     كد) است كه نشان مـی  2019رهبر ( متعلق به مضمون رفتار خادمانه

  امام(ره) است كه در این تحقیق بدان پرداخته شده است. صحیفهالگوهای برجسته در 

  از دیدگاه امام خمینی(ره) خدمتگزار فراگیر رهبری : مضامین5_6جدول 

 فراوانی كد فراگیر مضامین اهداف تحقیق

 چرایی

 432 فكری رهبر پارادایم

 997 رهبر مبانی فلسفی

 862 های رهبر نگرش

 1067 رهبرنیت  انگیزه و

 چیستی

 804 رهبر اصول حكیمانه

 2019 رهبر خادمانهرفتار 

 113 خدمتگزاری رهبر نتایج

 144 خدمتگزاری رهبر بازخورد
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 چگونگی

 28 فكری رهبر با دیگر مضامین رابطه پارادایم

 23 رهبر با دیگر مضامین رابطه مبانی فلسفی

 15 های رهبر با دیگر مضامین رابطه نگرش

 88 با دیگر مضامین رهبرنیت  رابطه انگیزه و

 25 رهبر با دیگر مضامین رابطه اصول حكیمانه

 137 رهبر با دیگر مضامین رابطه رفتار خادمانه

 13 خدمتگزاری رهبر با دیگر مضامین و بازخورد رابطه نتایج

 6767 ها جمع كل كدگذاری
  

و براساس اهداف اصلی تحقیق، مطالـب ایـن بخـش در سـه      به منظور تسهیل در ارائه نتایج
از دیـدگاه   خـدمتگزار  رهبـری  فصل جداگانه تقسیم گردیده است؛ نخست بـه بررسـی چرایـی   

آن خـواهیم پرداخـت.    و درنهایت به موضوع چگونگی امام(ره) پرداخته، سپس به بحث چیستی
و سپس فرازهایی از  و نمودار شبكه مضامین در هر فصل، نخست جدول فراوانی تحلیل مضمون

امـام   صحیفهای آن مضمون در  كالم امام(ره) در رابطه با هر مضمون، همراه با نمودار پوشش داده
  شود. آورده می

  



  
  
  

  فصل هفتم

  
  خدمتگزار رهبری چرایی

  مقدمه

از دیـدگاه امـام خمینـی(ره)     خـدمتگزار  در این فصل بـه خاسـتگاه و فلسـفه وجـودی رهبـری     
امـام(ره)، بـه بعـد     صحیفهشده از  درصد از كدهای استخراج 50كد، یا  3358پردازیم. حدود  می

طـور   ) نشـان داده شـده، بـه   1_7گونه كه در شكل ( رهبری خدمتگزار مرتبط است. همان چرایی
امـام(ره) و مـرور ادبیـات نظـری      صـحیفه ها در  آمده از كدگذاری دست های به حلیلكلی، طبق ت

، فكری، مبانی فلسـفی  توان در پارادایم رهبری خدمتگزار، دلیل خدمتگزاری رهبر به پیروان را می
 32، آمـده از تحلیـل مضـامین    دسـت  بـه  بق نتـایج جستجو كرد. ط رهبرنیت  ها و انگیزه و نگرش

درصـد آنهـا بـه     30رهبـر و  نیـت   امام(ره) به انگیزه و صحیفهشده از  درصد از كدهای استخراج
درصد بـه پـارادایم فكـری رهبـر اختصـاص       13های رهبر و  درصد به نگرش 26مبانی فلسفی، 

و اثرگذار بر رهبری خدمتگزار از  بخش به بررسی این چهار مضمون فراگیراند. در ادامه این  داشته
  پردازیم. دیدگاه امام خمینی(ره) می

  فكری رهبر خدمتگزار پارادایم

، های علمـی  ساختار انقالبو در كتاب  م، از سوی توماس كوهن1962بار در سال  ، اولینپارادایم
توصیف تغییر در مفروضات اساسی در دوره حكمرانی یك نظریه از علم، به كار گرفته شـد   برای

های تجربیات انسانی از آن استفاده شد. براساس ایده كـوهن، یـك    و سپس، در بسیاری از حوزه
تـوان بـه    شـوند كـه نمـی    ه میگیرد كه دانشمندان با منتقدانی مواج انقالب علمی زمانی شكل می

شده از سوی عموم پاسخ داد. همیشـه هـر پـارادایمی     سؤاالت آنها در چارچوب پارادایم پذیرفته
  انـد. هنگـامی كـه مخالفـان بـه شـكل        منتقدانی دارد كه غالباً كنار زده شده یا نادیده گرفته شـده 
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  از دیدگاه امام خمینی(ره) خدمتگزار رهبری مرتبط با بعد چرایی : شبكه مضامین1_7شكل 

شـوند و در خـالل دوره    رو مـی  های علمی با نوعی از بحران روبـه  معناداری افزایش یافتند، رشته
شـدند) مـورد توجـه قـرار      گرفته میتر نادیده  هایی كه پیش های جدید (و بعضاً ایده بحران، ایده

گیرد كه پیروان خود را خواهد داشت و آنگاه نبـرد   جدیدی شكل می گیرند و سرانجام پارادایم می
دهد. در این مواجهه طـوالنی، انبـوهی از اطالعـات     بزرگ بین پیروان ایده جدید و قدیم روی می

  شوند. های علمی رد و بدل می تجربی و استدالل
علمی با هم و هـر كـدام    آن چیزی است كه اعضای یك جامعه ، پارادایمه كوهنایدبراساس 

ا و تجربیـات، كـه روشـی را    ه ای از مفروضات، مفاهیم، ارزش اند. مجموعه تنهایی در آن سهیم به
كنـد. براسـاس ایـده كـوهن،      هیم هستند، ارائـه مـی  ای كه در آن س برای مشاهده واقعیت جامعه

گیـرد   های كارگزاران یك رشته علمی را دربر می پارادایم اصطالح فراگیری است كه همه پذیرفته
سازد كه دانشمندان برای حـل مسـائل علمـی در آن محـدوده اسـتدالل       و چارچوبی را فراهم می

كنـد و دانشـمندان در    ی مدید تغییـر نمـی  ها كنند. كوهن، معتقد است پارادایم یك علم تا مدت
آید كه پـارادایم   چارچوب مفهومی آن سرگرم كار خویش هستند، اما دیر یا زود، بحرانی پیش می
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شكند و دگرگونی علمی به وجود آمده و پس از مدتی پـارادایم جدیـدی بـه وجـود      را در هم می
نامـد، بلكـه    جاری را پـارادایم نمـی   شود. كوهن، تئوری ای جدید از علم آغاز می آورد و دوره می

ها در قالب آن شكل گرفته و همه كاربردهـایی را كـه از آن حاصـل     ی موجود را كه نظریهبین جهان
  ).2011نامد (ویكی پدیا،  شده است، پارادایم می

شـود،   هبر به پیروانش منجر میفكری كه به خدمتگزاری ر از دیدگاه امام خمینی(ره)، پارادایم
ـ  ی و اسـالم گرای پارادایمی دینی است كه بر مبنای معنویت  ی اسـتوار اسـت. براسـاس نتـایج    گرای

 مرتبط با پارادایم فكـری رهبـری   های تحقیق، مجموع كل كدهای مرتبط با مضامین تحلیلِ فیش
درصـد از كـدهای مـرتبط بـا بعـد       13مورد (حـدود   432از دیدگاه امام خمینی(ره)،  خدمتگزار

دهنده مرتبط با پـارادایم فكـری    آمده، مضامین سازمان عمل های به ) است. براساس تحلیلچرایی
ی هستند كه فراوانـی كـدها و منـابع (تعـداد     گرای ی و اسالمگرای تگزار، شامل معنویترهبری خدم

) آمـده اسـت. چنـان كـه در ایـن      1_7ها در جدول ( یك از این مضمون امام) هر صحیفهجلد از 
  كد است. 300گرایی با  شود، بیشترین فراوانی متعلق به مضمون اسالم جدول مشاهده می

  از دیدگاه امام خمینی(ره) فكری رهبر خدمتگزار مرتبط با پارادایم : مضامین1_7جدول 

 فراوانی منبع فراوانی كد اصلی مضامین دهنده سازمان مضامین فراگیر مضامین اهداف تحقیق

 فكری رهبر پارادایم چرایی

 11 27 _ یگرای معنویت

 یگرای اسالم

_ 300 21 

 3 6 توحیدی جامعه

 12 51 محتوای اسالمی

 7 15 تربیت اسالمی

 6 13 غربزده نبودن

 4 11 بودن مكتبی

 4 5 بودن انقالبی

 3 4 جرانتظار فَ

   21 432 جمع كل
) 1_7اسـت كـه در جـدول (    اصـلی ی نیز خود دربرگیرنده هفت مضمون گرای مضمون اسالم

و اسـالمی حـاكم بـر     دینی ) نشان داده شده، پارادایم2_7اند. چنان كه در شكل ( نشان داده شده
بـودن،   توحیـدی  دیدگاه امام خمینی(ره) دربرگیرنده مضامینی همچون به دنبـال تحقـق جامعـه   

ها به محتوای اسالمی، تربیت افـراد جامعـه بـه     تالش برای تغییر محتوا و قالب جامعه و سازمان
و آمادگی بـرای ظهـور منجـی     و انقالبی و تقویت روحیه مكتبی آداب اسالمی، دوری از غربزدگی
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امـام(ره) در   صـحیفه شـده از   هایی از كدهای استخراج ست. در ادامه بحث، نمونهعالم بشریت ا
  گردد. ارائه می مرتبط با پارادایم فكری امام(ره) به عنوان یك رهبر خدمتگزار خصوص مضامین

  
  از دیدگاه امام خمینی(ره) خدمتگزار فكری رهبری مرتبط با پارادایم : شبكه مضامین2_7شكل 

  یگرای معنویت
هـای مختلفـی ارائـه     ، تعریفشود. درباره معنویت گرایی مطرح می ی در مقابل مادیگرای معنویت

انـد   . برخی معنویت را یافتن هدف نهایی زندگی و زیستن براساس آن تعریـف نمـوده  شده است
ی را جستجوی مداوم برای یافتن معنـا  گرای )، برخی دیگر نیز معنویت2002(كوارك و كاكابادس، 

نظـام  و مفهوم زندگی و درك عمیق و ژرف از ارزش زندگی، وسعت عـالم و نیروهـای موجـود و    
)، معنویـت نـوعی   2004). به عقیده ویگلـزورث ( 2000اند (مایر،  باورهای شخصی معرفی كرده

نیاز درونی انسان برای برقراری ارتباط با ساحتی فراتر از خود است. آن سـاحت فراتـر از خـود را    
توان با احساس درك نمود. معنویت دارای دو جزء عمودی و افقـی اسـت: جـزء عمـودی،      نمی

مقدس، الهی، بدون مكان و زمان و دارای قدرت برتر، منبعی عظیم و نهایت آگـاهی و...،  ساحتی 
است كه فرد تمایل دارد با آن ارتباط برقرار نموده و هدایت شود. جزء افقی آن اشـاره بـه تمایـل    

  ها و دیگر موجودات دارد. رسانی به انسان فرد در خدمت
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است كه آثار عملـی آن   به خدا و عالم غیب دای متعال از راه ایماننوعی ارتباط با خ معنویت
الهـی بـروز و ظهـور     شود كه در قالب اخالق بخشی به زندگی و نوع نگاه به آن دیده می در جهت

  یت است.كند. به عقیده امام خمینی(ره)، آرامش بشر و سعادت وی در سایه معنو می
امـام(ره)، در رابطـه بـا     صـحیفه شـده از   ای كدهای اسـتخراج  ) پوشش داده1_7در نمودار (

هـای   ی به تفكیك هر جلد ارائه شده است. بر پایه این نمودار، بیشترین دادهگرای مضمون معنویت
  امام مشاهده شده است. صحیفهمرتبط با این مضمون در جلد هفدهم 

  
  یگرای امام در رابطه با مضمون معنویت صحیفهشده از  ای كدهای استخراج : پوشش داده1_7نمودار 

ده است كـه بـه برخـی از آنهـا     اشاره ش بار، به بحث معنویت27امام  صحیفهدر یازده جلد از 
  1شود: می  اشاره

و عقیده به توحید و معاد در كسی نباشد، محال اسـت   ویتمعن. و باید جوانان ما بدانند تا 3_34
  ).322، ص 3ج ،1385 (امام خمینی، از خود بگذرد و در فكر امت باشد

شدنی نیست. اصالح بشر، حفظ حقوق بشر  تا یك نقطه اتكای معنوی نباشد، بشر اصالح. 4_69
هایی كه سـر كـار    بینیم كه حكومت و باز می باشدشود االّ اینكه نقطه اتكایش یك مبدأ معنوی  نمی
جور رفتار كرده بـا بشـر، و آن    كار آمده و نقطه اتكایش خدا است چه آیند، آن حكومتی كه سرِ می

جور معامله كرده با بشـر   ها ندارد، چه حكومتی كه نقطه اتكایش خدا نیست و كاری به این حرف
  ).403، ص4ج ،1385 (امام خمینی،

                                                           
 صحیفهامام و عدد دوم بیانگر شماره جلد  صحیفهشده از  . در مورد هر كد، عدد اول بیانگر شماره فیش استخراج1

بیانگر، سـی و چهـارمین فـیش، از جلـد سـوم       34/3باشد؛ برای مثال، عدد  امام كه آن فیش استخراج شده، می
  امام است. صحیفه
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ها معنویات را فدای مادیات كردیـد و مصـالح مـادی را بـر      متأسفم كه شما غربی. من 98/5
كنـد،   هـا اسـت. آنچـه بشـر را مترقـی مـی       معنویات مقدم داشتید. همین امر موجب این بدبختی

تواند بشر را سعادتمند كند و آرامش ایجاد كند. مادیـات اسـت كـه     معنویات است. معنویات می
ها به معنویات توجه كنید. شـما مـدعی    كنم كه شما غربی من توصیه میته. بشر را به جان هم انداخ

هستید كه مسیحی هستید؛ ببینید سیره حضرت مسیح چه بوده است. سیره حضـرت مسـیح را روش   
خواهیم رژیمی ایجاد كنیم كه روش حضرت  خود قرار دهید تا سعادت برای شما حاصل شود. ما می

  ).542، ص5مام خمینی، ج(امسیح در آن مورد توجه است 
تبع معنویات قبول دارد؛ مادیات را مسـتقالً قبـول نـدارد. اسـاس،      مادیات را به اسالم .200/7

  ).533، ص7یك كشور با معنویاتش كشور است (امام خمینی، ج معنویات است.
ویات مهم است. معن. مادیت تنها سعادت ملت نیست. اینها در پناه معنویات سعادتند. 201/7

علمِ تنها فایده ندارد، علم با معنویـات علـم اسـت؛ ادب تنهـا      بكوشید تا معنویات تحصیل كنید.
و كوشـش كنیـد    كند معنویات است كه تمام سعادت بشر را بیمه میفایده ندارد، ادب با معنویات. 

  ).534، ص7در تحصیل معنویات (امام خمینی، ج
از این جهـت ممكـن اسـت كـه جاهـای      است.  ورد، مذهبآ و آن چیزی كه آرامش می. 5/11

دیگر این احساس را كرده باشند. چنانچه ممالك مـا ایـن احسـاس را دارنـد كـه تنهـا در سـایه        
كـه در امـور مـادی ایـن آرامـش       رسد. چرا مذهب است كه بشر به آن آرامش روحی مطلوب می

  ).4، ص11نیست (امام خمینی، ج
برد، یـك حیـوان    اش می انسان را از آن احساس انسانی وبرق دنیا وجه به زرق. این ت136/17

بـا معنویـت    را تقویت كنید در بین این ملـت.  كوشش كنید معنویت رود. است در بین مردم راه می
توانید استقالل خودتان را حفظ كنید و آزادی خودتان را حفظ كنید و به مراتـب   است كه شما می

  ).378، ص17 كمال برسید (امام خمینی، ج
و از تشـریفات تـا آنجـا كـه مقـدور اسـت بكاهیـد.         سعی كنید معنویات را زیاد كنید. 20/18

باشید (امـام   نباشید بلكه در فكر معنویات اسالماش در فكر درست كردن سالن و ساختمان  همه
  ).73، ص18خمینی، ج

  یگرای اسالم
طور خـاص اسـت.    بن عبداهللا(ص) به ی، به معنی پذیرش و پایبندی به شریعت محمدگرای اسالم

همـه   ، شاخص اصلی بـرای ارزیـابی  متگزاربراساس باور امام خمینی(ره) به عنوان یك رهبر خد


