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 اهلل()حفظهایمدیریت امام خامنه
  (سازماني «فرهنگ»و « رفتار»مدیریت  های سوم و چهارم:)محور

 سید صمصام الدین قوامی

 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسالمی

 چکیده

سالمی، کاوش در های بررسی و تبیین مدیریت اسالمی و ارائه الگوی تراز مدیریت ایکی از راه 

« ایمقاالت مدیریت امام خامنه»سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسالمی است. سلسله 

ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه

 ایشان را رصد و تبیین نماید. 

ی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسالمی، بایست

( مدیریت رفتار 3( مدیریت منابع انسانی )محور رشد(، 2( وظائف مبنایی مدیر)محور نظم(، 1باشد: 

 )محور معنویت(. ( مدیریت فرهنگ سازمانی4سازمانی )محور انگیزش(، 

و محور دوم، یعنی  ی مدیر(محور اول )وظائف مبنائپیشین این سلسله مقاالت،  هایدر شماره

متصدی تبیین محورهای مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر  مدیریت منابع انسانی )محور رشد( 

از محورهای  مدیریت فرهنگ سازمانی() و چهارم مدیریت رفتار سازمانی ]محور انگیزش[() سوم

  چهارگانه مدیریت است. 

 ل: رفتارشناسی، مدیریت تعارض، ارتباطاتموضوعاتی از قبی)محور انگیزش(  سومذیل محور 

 و انگیزش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

راه وروش بحث فرهنگ مطلوب و در محور چهارم )محور مدیریت فرهنگ سازمانی( نیز 

است. در هر بخش نیز ماهیت و اصول مورد بررسی قرار گرفته  تبدیل فرهنگ موجود به مطلوب

 رهبری معظم انقالب مورد تحلیل قرار گرفته است.  مربوطه در بیان و بنان

محور انگیزش، محور مدیریت فرهنگ محورهای مدیریت، مدیریت،  واژگان کلیدی:

 ای.امام خامنه سازمانی، 
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 مقدمه 

مقاله حاضر، در ادامه مقاله پیشین، به توصیف و ارزیابی اصول مدیریت در سیره مدیریتی 

 اهلل( همت گمارده است. ای)حفظههرهبر معظم انقالب، امام خامن

نیز بر اساس محورهای چهارگانه  ای،سلسله مقاالت مدیریت امام خامنهساختار موضوعی 

)محور نظم(، مدیریت منابع انسانی  مدیریت تنظیم شده است كه عبارتند از: وظائف مبنایی مدیر

 نگ سازمانی)محور معنویت(.)محور انگیزش( و مدیریت فرهمحور رشد(، مدیریت رفتار سازمانی )

این محورها به همراه دو عرصه كمّی و كیفی به عنوان ساختار موضوعی كلیه تحقیقات 

مدیریت اسالمی در بنیاد مذكور به تصویب رسیده و حاصل چهار دهه تحصیالت و مطالعات 

ب مدیریتی نگارنده است و در یك كتاب مستقل مورد تبیین و استدالل واقع شده است. كتا

( شكل گرفته است و انشاءاهلل كتاب 4+2نیز بر همین ساختار )« مدیریت امام خمینی)ره(»

 نیز همین منوال را خواهد داشت.« ایمدیریت امام خامنه»

به مثابه یكی از مصادیق « جمهوری اسالمی»با توجه به اینكه از منظر مقام معظم رهبری، 

(، مدیریت ایشان بر این 1382وراى شهر تهران: باشد )همو، دیدار اعضاى شسازمان اداری می

 یابد. شود و ساختار موضوعی فوق توجیه میسازمان كالن با ادبیات مدیریت سازمانی منطبق می

ای كه نباید از نظر دور داشت، لزوم رعایت اختصار در طرح حاضر است، لذا جز در نكته

 ، خود گویای سند، بلكه خود سند است. موارد ضرورت اسناد حجیم ارائه نشده است. البته متن

مدیریت رفتار ، یعنی ومسالذكر، محور های چهارگانه فوقمحور مقاله حاضر ازدر گفتنی است 

 است. مورد اهتمام  مدیریت فرهنگ سازمانیو محور چهارم،  انگیزش(محور سازمانی )

 مدیریت رفتار سازمانی )انگیزش( –محور سوم 

كند. رفتارهای نابهنجار اصالح و بهبود رفتار اهالی سازمان همت می در این محور مدیریت به

بخشد تا به حد مطلوب برساند. با مدیریت رفتارها در را بهنجار، و رفتارهای بهنجار را تعالی می

شود. رفتارهای فرد با فرد، جمع با جمع، جمع با فرد، رییس سازمان، انگیزش حقیقی ایجاد می

، رفتارهای عرضی و طولی، مدیریت تعارضات و تبدیل تعارض به رقابت با مرئوس و بالعكس

گنجد. این مباحث در چند بخش مطرح برای پیشرفت و... در حیطه مدیریت رفتار سازمانی می
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اند. شناسی هستند، و وارد دانش مدیریت شدهشود كه نوعاً وام گرفته از علوم رفتاری و روانمی

 گیرد.ر رفتارها نیز با همین نقشه و هندسه مورد بحث قرار میمدیریت مقام معظم رهبری د

 رفتار شناسي  –بخش اول 

ها ها باعث خلق ارزشای مبتنی بر اخالق و عقائد است. عقائد و بینشرفتار پدیده( رفتار: 1

ت. كما شود. رفتار سازمانی نیز از این قاعده مستثنی نیسو اخالقیات بوده، نهایتاً به رفتار تبدیل می

كند، اینكه رفتار اقتصادی، رفتار اجتماعی و رفتار سیاسی نیز از همین فرمول سه وجهی تبعیت می

 -ای داردبه دلیل ظرفیت فراگیر دانش مدیریت كه ماهیتی چند رشته -هرچند رفتار سازمانی 

ظرفیت پوشش سایر رفتارها را نیز دارد. شناخت رفتارها متوقف بر شناخت پشت صحنه 

 گردند.های نگرشی و ارزشی موسوم و موصوف میالقی و اعتقادی آن است، كه به پشتوانهاخ

رهبری انقالب در رفتارشناسی به غرض مدیریت و اصالح آنها، : ( رفتارشناسی رهبری2

عملكرد قابل قبولی در سازمان جمهوری اسالمی نشان داده است. جاذبه و دافعه ایشان نیز تا حد 

تفاوت، رفتارهای ون رفتارشناسی ایشان است. رفتارهای دوستانه و خصمانه و بیقابل توجهی مره

گرا، رفتارهای مؤمنانه یا گذار و معیشتی، رفتارهای دنیاگرایانه و آخرتطلبانه و خدمتقدرت

كند. در منافقانه و هزاران دسته رفتار، كه تشخیص درست آنها به اصالح و بهبود آنها كمك می

طلب و های لیبرال، نفاق، اصالحریاست جمهوری و سه دهه رهبری در جریانطول یك دهه 

خواه، خودی و غیر خودی، منحرف و مستقیم، نستوه و خسته و... در معرض گرا و اسالماصول

قضاوت ایشان بوده است، و در حد امكان سعی در ا رشاد و اصالح آنها داشته است، بعضی را 

فع و رفع، و بعضی را با خود همراه و یا همكار، و با بعضی را به تحمل و مدارا، و بعضی را د

 تدریج جدا كرده است. 

رهبریِ هوشیار و بصیر، به راحتی رفتار ظاهری را از واقعی تشخیص : ( تشخیص علت رفتار3

ها و دهد. سیره نظری و عملی ایشان نیز مشحون از این رفتارشناسی است، كه به سبب ارزشرا می

شود. در جریان هر بحران و بند است برای رهبری میسور میایی كه صاحب رفتار به آن پایهنگرش

زند كه با رفتارهای پیشین متفاوت است. علت تغییر رفتارها از فتنه رفتارهایی خاص از افراد سر می

، بصیرتی، خستگی، بد بینی، حسادت، انفعال در مقابل دشمن، حقارتدید رهبری عبارتند از: بی

ترس، ضعف، ساده لوحی و قدرت طلبی و ... كه به تجدید نظر و تغییر رفتار انقالبی به سمت غیر 
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رود. شود و سرائر كنار میانجامد، كه در تقلّب احوال جواهر رجال رو میانقالبی و ضد انقالبی می

 ها در كلمات متعدد رهبری قابل مالحظه است.این علت

در اصالح رفتارهای تغییر یافته یا بروز یافته، سبك امام سبك رهبری ( اصالح رفتار: 4

كند، و گری برخورد میراحل و رهبران آسمانی است، كه با لینت و ارشاد و نصیحت و روشن

شود، و در كند، كه یا به انزوای رفتار منجر میشود و دفع میدر نهایت به قانون متكی می

قاطعیت تام برخورد انقالبی نموده، به حصر و حبس صورت تقابل با انقالب و عدم اصالح، با 

ایم. امام های مختلف مشاهده نمودهشود، كه مصادیق آن را در جریان فتنهو امثال آن منجر می

زاده تر قطبراحل نیز در جریان توهم بنی صدر و پیمانش با نفاق و باند مهدی هاشمی، و پیش

گر و منحرف، با تغییر یا بروز رفتارهای ات توطئهو مراجع پشتیبان آنان و امثال این جریان

كرد كه برای حفظ نظام، با نمود، و اعالم میگونه رفتار میهنجارشكن و ساختارشكن، همین

كسی شوخی ندارد! مخصوصًا با عناصر وابسته شده، و َالَدّالخصام كه كاریكاتوری از انقالب را 

  ند!دهرو در روی تصویر واقعی انقالب قرار می

البته توده مردم كه در اثر غبارآلود شدن فضا و مماشات یا سكوت رهبری به تغییر رفتار با 

زدند، در اثر عملیات اصالحی رهبری متنبه شده و به حالت اولیه بر انقالب و نظام دست می

 گردند، هر چند به قول رهبری گناه كرده و باید استغفار كنند.می

می است، زیرا جریان تغییر رفتار نیز ار در سبك رهبری دائت و اصالح رفتجریان مدیری

دائمی است. دشمن فعال است و در دنیای مجازی و حقیقی ك برای تغییر رفتار انقالبیون 

داند كه در هر قشر از چه طریقی وارد شود. لذا رهبری كند، و راه آن را به خوبی میكوشش می

كند و مكرر با صراحت یا كنایه انقالب و نظام، رصد میخصوص در اقربای دائماً رفتارها را، به

 كند، تا حجت تمام و بالغه شود.علل تغییر رفتار را گوشزد می

خصوص وقتی ارزیابی عمل كرد رهبری در مدیریت رفتار سازمانی قابل قبول است، به

سابقون كار شود، و نیز تغییر رفتار تر میكنند، كا ر ایشان سختخواص، سكوت و احتیاط می

 نماید.تر میاصالح آن را سهمگین
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 اصول رهبري در رفتارشناسي

 رفتارشناسی دانش بنیان و ایمان بنیان؛ -

 اصالح رفتارها با منطق و حكمت و فرصت؛ -

 ها؛اصالح رفتارها با اصالح نگرش -

 اتمام حجت و قاطعیت؛ -

 یابی؛ریشه -

 رعایت تدریج؛  -

 انه؛اصالح محرمانه و محترم -

 میت و نصیحت؛صمی -

 تبیین. توجیه و -

 مدیریت تعارض –بخش دوم 

پدیداری تعارضات گوناگون، ناشی از اختالف عقیده، سلیقه، فكر، ذائقه، نظریه، نظر، 

باشد. تعارضات بین دو برداشت، فهم و... در سازمان طبیعی است، و نبود آن غیر طبیعی می

ریز، بین دو سازمان غیر رسمی و بین دو پرداز و برنامهمسئول مهم و هم طراز، بین دو نظریه

طیف فكری وسیاسی و... یك امر طبیعی است. یكی از كاركرد های مدیریت رفتار سازمانی، 

مدیریت تعارض، و تبدیل تعارض از حالت تهدید به حالت فرصت، و مبدل ساختن دو 

ا اصطكاك و فرسایش به طرف تعارض به فاز و نول است تا برق و نور تولید شود، ت

های مدیریت رفتار تضارب آراء و تشاور انظار بینجامد. این هنر یك مدیر است كه از بخش

االمكان یابی شود و حتیاست كه تعارض ریشه اینشود. راه حل سازمانی محسوب می

ها به یكدیگر نزدیك گردد، و اال حاصل نظرات مختلف برای داوری یا جمع بین دیدگاه

ار و تبدیل آن به یك نظریه كه حاوی نقاط قوت طرفین و عاری از نكات ضعف آندو، انظ

شود. این كار بسیار جالب است و چه بسا به رفع تعارض بینجامد و به گروه سومی داده می

 یا در بعض تعارضات رأی به یك طرف متمایل شود.

شان داده است. در رهبری انقالب در این عرصه نیز در مدیریت خود، عملكرد خوبی ن

انقالب دو جناح از زمان امام راحل پدیدار شده است كه تا كنون ادامه دارد و سایر جریانات 
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شوند، ولو ظاهراً مستقل از هر دو نشان دهند. این دو جناح سو مینهایتاً با یكی از دو جناح هم

باشند كه یت مبارز میگرا هستند و نماد آنها روحانیون و روحانطلب و اصولمعروف به اصالح

 شوند.های درونی خود تقسیم میهر كدام به طیف

امام راحل مصلحتاً هر دو جناح را به رسمیت شناخت و آنها را به رقابت دوستانه به نفع نظام 

و انقالب دعوت نمود. رهبری نیز این مشی را ادامه دادند، چرا كه رهبری نقش پدری را برای دو 

نقالب دارد، و اتفاقاً در نظام مردمساالری اسالمی كه مبتنی بر رای مردم هر فرزند و دو برادر ا

كند، چرا كه بسته به عملكرد هرجناح، مردم متناوباً به ساله انتخابات دارد، این پدری را آسان می

سپارند و ارشادات رهبری و دهند، و میدان خدمت را به او مییك جناح تمایل بیشتری نشان می

كند. ولی نظام جوان مردم ساالری دینی، اخالق دم این تعارض را به نفع انقالب حل میآراء مر

كند و جناح حائز اكثریت به خود طلبد، چرا كه گاه رای اكثریت ایجاد توهم میخاص خود را می

دهد تا نسبت به رهبری هم تعارض را بكشاند، و دشمن بیرونی نیز به این توهمات حقانیت می

د و بخواهد جناح پیروز را به اپوزیسیون تبدیل كند. طبیعی است كه رهبری در این میان دامن بزن

تر ببیند، مانند هر پدری، عملكرد و نگرش و رفتار یك جناح را به موازین انقالب و خود نزدیك

كه در این صورت به نفع انقالب جانبداری و حمایت كند، تا جناح مقابل هم متنبه شود. 

شود، گیرد، و گاه به فتنه تبدیل میناشی از توهم، و ناشكری به نفع دشمن شكل میهای واكنش

 شود. افتد و اذیت میو رهبری برای حل تعارض به زحمت می

ساالری دینی، این مشكالت رسد در آینده با یاد آموختن قواعد بازی در میدان مردمبه نظر می

الخطاب دو برادر، كالم پدر را به عنوان فصلتر حل خواهد شد، و این زمانی است كه راحت

بپذیرند و دشمن را حامی خود ندانند، و در یك رقابت سالم زمام خدمت را بدست گیرند و به 

یكدیگر فحاشی نكنند. این دو قطبی بودن در عرصه ورزش و اقتصاد و عوام نیز به چشم 

ه هرحال رهبری با عدالت در خورد. این امر گویا امری فطری است كه مایه رشد است. بمی

شود و با كمك خداوند و مردم مومن به خداوند، این تعارضات را حل مدیریت تعارض وارد می

ها را قبول ندارد و مالك حقانیت یك گروه سیاسی كند. هرچند رهبری اصالتاً این نامگذاریمی

كرد كه به ذائقه دی یاد میداند، و گاهی از دو جناح به خودی و غیرخورا نزدیكی به انقالب می
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سازان های فتنه ضعیف شده است و فتنهآمد. به هرحال با اقتدار رهبری ریشهبعضی خوش نمی

 كند.اند، و این زمینه را برای تبدیل تعارض به رقابت سالم و رشید آماده میبه یاس نزدیك شده

همسویی جناح حاصل مدیریت تعارض رهبری این شد كه دولت موسوم به اعتدال كه 

دهد. البته تری نشان میالخطاب بودن رهبری ولو ظاهراً تمكین بیشاصالح طلب دارد، به فصل

ممكن است در آینده دو قطبی بودن بین اصولگرایان واقع شود كه بعید هم نیست، چرا كه 

طلبی و تبدیل طلبان خود باعث مرگ و حذف تدریجی خود شدند. ولی با مرگ اصالحاصالح

آید كه برای رشد انقالب مفید است. تك جناحی به اپوزیسیون، دو جناج جدید پدید می آن

برد، و مدیریت تعارض رهبری به این سمت گرایش نشان رقابت را و درنتیجه رشد را از بین می

 گرایان كامالً آشكار شد.دهد. این تعارض در زمان حاكمیت اصولمی

 اصول رهبري در مديريت تعارض

 یل تعارض به تضارب؛تبد -

 یابی؛ریشه -

 تبدیل به فرصت؛ -

 گرایی؛حق -

 ارشاد و هدایت؛ -

 انصاف و عدالت در داوری؛ -

 همگرایی تا حد امكان؛ -

 احترام واعتناء به طرفین؛ -

 مشورت برای حل تعارض. -

 ارتباطات –بخش سوم  

خل با كلیه اجزاء و اعضاء یك مدیر باید ارتباطات خود را با داخل و خارج سازمان، و در دا

تعریف كند، و نیز ارتباطات اعضاء با یكدیگر را تبیین، رصد و كنترل نماید. اعضاء نیز ارتباطات 

طراز تبیین نمایند. زیرا سازمان بین خود را از لحاظ رسمی و غیر رسمی با مافوق و مادون و هم

ت ارتباطات به نحوی كه گفته در حقیقت همین ارتباطات و تعادل و شفافیت آن است. مدیری

شود، به این علت كه رفتارها مایه تقویت یا های مدیریت رفتار سازمانی شمرده میشد از شاخه

باشد. رفتارهای نابهنجار، ارتباطات نابهنجار را به دنبال دارد، و تضعیف ارتباطات سازمانی می

، جایگاه سازمانی خود را ارتقاء مند هستندكسانی كه از روابط عمومی قوی و تاثیرگذار بهره

شود كه بین این ارتباطات توازن و تعادل برقرار دهند. مدیریت ارتباطات به این هدف فعال میمی
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كند، و از هماهنگ كردن و منطقی نمودن آنها به نفع اعتالء سازمان و حصول اهداف آن بهره 

 بگیرد.

ار است. ارتباطات معنوی با معبود كه تنها رهبری در این زمینه نیز از عملكرد مقبولی برخورد

بخش به ولی امر است. ارتباط با مدیر هستی است، ارتباط با حضرت ولیعصر)عج( كه مشروعیت

هم ارتباطی صمیمی و رحمانی در برنامه كاری مسنوالن و مردم به شكل تعریف شده و منظم، آن

 رهبری وجود داشته است. 

ی از ارتباطات معنوی ایشان است. حضور متناوب در مسجد ها و توسالت ایشان حاكعبادت

ئول مافوق است. دیدارهای منظم با مسنوالن و آشنایی با اوضاع آنها و جمكران، نماد ارتباط با مس

ای های شهدا و محرومان، كه نوعاً رسانهارائه رهنمود برای بهتر شدن كارها، دیدار از خانواده

های جمعه و عیدین نیز حاكی از این ارتباط مردمی است.همچنین در همین شود. ایراد خطبهنمی

اطات مردمی در بیت ایشان فعال است. ایشان رهبر در حجاب نیست و راستا معاونت ارتب

شود، اوج ارتباط با ارتباطات قوی دارد. سفرهای استانی كه حدودا شش ماه یك بار انجام می

ای است، كه نوع ارتباط از جنس معنوی و آسمانی است و قابل مقایسه مردم و مسئوالن منطقه

فاً دینی نیست. ارتباط با دانشجویان و اساتید و طالب و برقراری با ارتباطات صرفاً سیاسی یا صر

جلسات پرسش و پاسخ شفاف و بدون مجامله از ارتباطات عالی است. اتفاقاً بیشترین 

رسانی از سبك زندگی و مدیریت ایشان، در این دیدارها، بویژه با دانشجویان بدست اطالع

الگوی »افر و فاخر است كه اخیراً در شكل سازمان یافته آید. ارتباط با نخبگان ملی و استانی ومی

و با اصرار ایشان به امكان و تعداد و نظم و كیفیت این ارتباط بیشتر شده « اسالمی ایرانی پیشرفت

های گفتمان نخبگانی تبدیل شده است. ارتباط با مراكز نظامی دائمی و منظم است و در مانورها، جشن

و در آغاز  افزاری،جنگ درجه و سر دوشی، رونمایی از محصوالت جدیدالتحصیلی و اعطاء فارغ

زیارت مراقد شهدای هر مركز، جملگی حاكی از این ارتباطات معنوی و فنی و رسمی است. این 

ارتباطات در حد بیرون از محل اقامت رهبری در زمان امام راحل به علت كهولت و كسالت 

ای كه به را دارد. ارتباط با مراجع تقلید مداوم است به گونه میسور نبود، ولی رهبری این توفیقات

هنگام بیماری و بستری شدن این عزیزان، دستور بسیج تیم پزشكی مخصوص برای مداوا 

روند. درسفر اخیر به قم نیز با مراجع دید و بازدید داشتند. ایشان دهند و خود به عیادت میمی
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كند و مجلس بزرگداشت دیگر مفاخر پیام ویژه ارسال میبرای درگذشت كلیه علماء و مراجع و 

كه با رهبری گوید. حتی برای كسانیگیرد و مخصوصاً به خانواده آنان تعزیت و تسلیت میمی

دادند، مانند مرحومین منتظری، طاهری اصفهانی و حائری نیز این امر صمیمیت الزم را نشان نمی

احت ایشان است.  همچنین خیلی ارتباطات مخفی جریان داشته است، كه حاكی از نوعی سم

دیگری كه از حوصله این مقاله خارج است، همه مایه محبوبیت و مقبولیت رهبری و دوام 

 باشد.خدمت ایشان و تمدید ماموریت ایشان از سوی حصرت ولیعصر)عج( می

اخه از بندی اینكه ایشان در مدیریت ارتباطات با رفتار متواضعانه خود در این شجمع

مدیریت رفتار سازمانی، نمره قبولی دارد و خواه ناخواه الگویی برا ی مسئوالن ومقلدان و 

 پیروان خود است، تا در ایجاد و تقویت ارتباطات با پیرامون خود تالش بیشتری داشته باشند.

 اصول رهبري در ارتباطات

 در احتجاب نبودن؛ -

 اولویت ایثارگران؛ -

 نظم وبرنامه؛ -

 یریت زمان؛مد -

 تقدم ارتباط حضوری؛ -

 تقدم اطالع بر سرزده؛ -

 صمیمیت و محبت؛ -

 تفقد وعیادت؛ -

 پرسمان و گفتمان. -

 انگیزش -بخش چهارم 

های مهم آن است. انگیزش، محصول شیرین مدیریت رفتار سازمانی و نیز یكی از بخش

ث نظام جبران، طرح شد. این مقداری از این بحث مهم در خالل مباحث گذشته، به ویژه در مبح

ترین نظریات گیرد. انگیزش از پیچیدهجا در جای اصلی خود و مستقالً مورد تامل قرار می

مدیریتی است.و وجه پردازش آن یك كتاب مستقل است و در یك مقاله مختصر، فقط شمایی 

كاركنان را با  توانازآن قابل ارائه است. سوال اصلی در انگیزش این است كه: با چه روشی می

دستوراتی درونی و خودجوش بدون دست، دستور و دستمزد به فعالیت واداشت؟ این كار به 

ای نیاز دارد، كه از یك سو به طور عام، اگر مدیریت وظائف عام و شمار و پیچیدهعوامل بی

ولی  شوند.خاص خود را به نحو عالی و احسن انجام دهد، كاركنان در چنین محیطی انگیخته می

ای هم نیاز است كه در رأس آن معنویت است و اعتقاد به كار تعلق و از دیگر سوی عوامل ویژه
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تعبد به سازمان متبوع و نیز فداكاری و صداقت و عدالت مدیران ومسئوالن، و نیز قدرت نفوذ 

برو!  رهبری و پیشگامی او در عمل؛ چرا كه رهبری اسالمی به قول شهید بهشتی یعنی بیا نه اینكه

ام، حال تو هم بیا و برو. یعنی اینكه تو برو بیا به این معنا كه من مسیر را طی كرده و خطر نموده

 كند.آیم. در حقیقت جای رهبر و پیرو تغییر میخطر كن، من در پی تو می

رهبری انقالب عوامل عام وخاص انگیزش را به خوبی دارد. اوالً وظائف خود را به خوبی 

است، كه در طول مقاله با این واقعیت آشنا شدیم. ثانیاً عوامل ویژه را نیز برخوردار انجام داده 

است. یعنی رهبری است كه راه را طی كرده، زندان و تبعید و جبهه رفته، ترور شده و تا دم مرگ 

رفته و برگشته، تا به اذن خدا رهبری كند. این واقعیت در مرآی و منظر مردم بوده است. دست 

ای تو دست انقالب  -خود را با خدا معامله كرده است )دست خود پنهان مكن در آستین  راست

راستین(. و از عدالت و صداقت و معنویت و نفوذ برخوردار است. لذا كالم نافذی دارد. سخن 

انجامد. لذاست كه هر وقت اراده كند كند و به انگیزش میهای آزاد تاثیر میگوید در جانكه می

ترین مشكالت را حل خیزند و قویو اراده خدا، مومنین میلیونی در حمایت از او بر می به اذن

كنند، به ویژه نهادهای انقالب و در راس آن سپاه و بسیج، كنند و مسنوالن نیز اطاعت امر میمی

 كنند. كه همه چون ارتش جان بركف هستند و از امام و امت دفاع می

های پیاپی كه از بیرون سازماندهی، و در ها و فتنهعلیرغم توطئهبا این انگیزش قوی است كه 

توان گفت اگر این شود، انقالب به توسعه و تكامل پایدار رسیده است. به یقین میدرون پیاده می

قدرت انگیزش نبود، انقالب و نظام اكنون بر باد رفته و از یاد رفته بود. امام راحل نیز از چنین 

خوردار بود و این امر نیاز به اثبات ندارد و جانشین خود را نیز به دلیل قدرت توان انگیزشی بر

 انگیزش معرفی نمود. 

 اصول رهبري در انگيزش

 پیشتازی در عمل؛ - 

 عبادت و ذكر خدا؛  - 

 آخرت گرایی؛ -

 تقدم مادیت بر معنویت؛ -

 اشباع نیازهای مشروع؛ -

 تشویق و تنبیه؛ -

 نه؛نظارت و ارزیابی عادال -

 نام بردن و یاد كردن؛  -

 تجلیل الگوها؛ -

 ها.پایبندی به ارزش -
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 مدیریت فرهنگ سازماني –محور چهارم 

 فرهنگ مطلوب –بخش اول 

مراد فرهنگ حاكم و جو مسلط بر فضای عمومی سازمان است كه دائماً : ( تبیین مفهومی1

اگر وضع موجود منفی است به  از حالت موجود به حالت مطلوب باید تغییر كند و تعالی یابد.

مثبت تبدیل شود، واگر مثبت است، عالی شود و اگر عالی است متعالی گردد. به هرحال راكد 

نشود، چراكه تا رسیدن به فرهنگ اسالمی و آسمانی حدّ یقِف وجود ندارد. این تغییر مطلوب 

« دیریت فرهنگ سازمانیم»وظیفه مهم مدیر سازمان است. این تغییر باید مدیریت شود و نام آن 

شناسانه و فردی داشت، ماهیتی است، كه بر خالف مدیریت رفتار سازمانی كه ماهیتی روان

شد، اینجا رفتار مجموع شناسانه و جمعی دارد. آنجا رفتار فرد فرد یا گروه گروه اصلح میجامعه

تعمیم داده شده را  یابد. پیوند آنجا و اینجا این است كه رفتاریمن حیث المجموع تغییر می

نامیم. مثالً اگر فردی یا افرادی معدود اهل ایثارند، هنوز فرهنگ سازمانی نیست، بلكه فرهنگ می

گیر گردید، به فرهنگ سازمانی فقط رفتار سازمانی است. بله اگر یك رفتار سازمان فراگیر و همه

بر این سازمان حاكم توان گفت كه فرهنگ ایثار شود. در این صورت است كه میمبدل می

است، و از همین قبیل است فرهنگ توكل، بسیجی، عاشورایی، جهاد، خدمت، جود و... و به 

عكس است حاكمیت فرهنگ سود، قدرت، بیكاری، كسالت، تنبلی، كارگریزی، نمّامی، 

های مطلوب عقل و شرع بود و این یكی، فهرست دنیاگرایی و... آن یكی لیست فرهنگ

 كر و نامطلوب.های منفرهنگ

ترین كار یك مدیر است، چرا كه تغییر و تبدیل فرهنگ، مدیریت فرهنگ سازمانی سخت

طلبد و طوالنی و تدریجی است، ولی خواهد، خون دل میكاری است كه اصرار و تكرار می

 گیرد.نام می« مدیریت فرهنگ سازمانی»میسور است، و راه وروش دارد. دانش این راه و روش، 

رهبری انقالب در ادامه كار امام راحل در این عرصه صعب و : بیین موضع رهبری( ت2

اند )مزید توفیق را از خدا برایشان خواهانیم(. سهمگین نیز با مدد خدای تعالی توفیقات فروانی داشته

چه سخت است تبدیل فرهنگ شاهنشاهی به فرهنگ امامت و والیت فقیه، ولی تا حد زیادی 

گرایی، سودجویی، گرایی، مادیتهمین قبیل است تبدیل فرهنگ خرافه، ملیمیسور شد. از 
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پذیری، انظالم، اندوزی، وابستگی، دیگر اتكایی، وادادگی، سلطهطلبی، ثروتروایی، قدرتكام

تحركی و... به فرهنگ بصیرت، جود وجهاد واجتهاد، استقالل، حریت، عزت، ایثارگری، اعتماد به بی

گرایی، عفاف و در یك كلمه رسانی و آخرتبه معروف و نهی از منكر، خدمتنفس، توكل، امر 

فرهنگ معنویت به جای فرهنگ مادیت. واقعاً سخت است و جای نگرانی دائمی دارد، كه رهبری 

دائماً نگران است. رهبری كه در محورهای قبلی به خوبی عمل كرده و نتیجه گرفته است، در این 

ت فرهنگ سازمانی، به حق نگران است و حق دارد. چرا كه محور عملیاتی محور چهارم یعنی مدیری

گانه، در این عیار است، كه دشمن ناكام در محورهای سهسنگین و دیر بازده است و یك جنگ تمام

افضل »كنند. ولی محور بسیج شده است، و از داخل نیز انقالبیون خسته و فرسوده از او حمایت می

شود، انشاءاهلل. در این مسیر باید مثل نوح و در توانایی رهبری این توفیق رفیق می و« االعمال احمزها

 النبی ثمر دهد.سالم اهلل( باید اصرار كرد تا در مدینهابراهیم و موسی وعیسی)علیهم

البته در صدر انقالب مانند صدر اسالم، به علت تازگی و گرمی انقالب، توفیقات 

رود سازمانی ایران پدید آمد و واقعاً انقالب فرهنگی شد. یادمان نمی معجزآسایی در تغییر فرهنگ

های عاشورایی و كربالیی را در جنگ تحمیلی، و ترورها و تسخیر النه جاسوسی و... ایثارگری

ولی با گذشت امام و رحلت پیامبر انقالب اسالمی، علی مجدداً مظلوم شد و نیّات پلید بروز و 

مانند موریانه به جان فرهنگ امام خمینی افتادند. رهبری را محاصره كردند میدان جوالن یافت، و 

و تنها گذاشتند و به عكس شد. شاهد تغییر فرهنگ به سمت نامطلوب شدیم. رهبر معنوی 

طلب و بریده و برگشته، ولی موثر، به تنهایی در این عرصه تنه ونا امید از خواصِ قدرتیك

هایی از تغییر مثبت هویدا شود. به رهبری باید حق داد كه در فضایی نهپایداری كرد، تا دوباره روز

بصیرتی یاران سابق، در این میدان ناجح كامل نباشد. ولی نسل صفایی وبیاز توطئه و خیانت و بی

دهد. از دید رهبری اگر بدخواهان از آمال رویش كرده، آرام آرام مسیر را تشخیص و تغییر می

های انفسی و آفاقی پاك فضای انقالب از غبارها و ریزگردها و آالیشمایوس خود شوند، 

 شود.می

مقاومت، استقامت، اصرار، تكرار، موعظه،  :( راه وروش تبدیل فرهنگ موجود به مطلوب3

تبیین، ارشاد، مقایسه، ایجاد امید، افشای دشمن، امر به معروف و نهی از منكر، به عكس خواسته 

دهد. عجله در این راه افزایی به سبك نوح و ابراهیم، كار را سامان میویتدشمن عمل كردن و معن
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های سالیانه نیز براین واقعیت گذاریكند. ناممعناست، و رهبری كامالً در این مسیر مجاهدت میبی

داللت دارد، مخصوصاً بیانات تند و صریح با شورایعالی انقالب فرهنگی كه معنای انقالب غرهنگی 

اند، تا چه رسد به اصالح آن! امید است با فتوحاتی كه در اثر اخالص امام و ز درك نكردهرا هنو

آید نسل جوان و جدید، با اعتكاف و احیاء و دعا و معنویت، به پیش آید و امت به تدریج پدید می

 فرهنگ سازمانی انقالب را به سمت مطلوب عودت دهد.

است. ابتدا از شبیخون و « انذار و تبشیر»بك سبك رهبری در این مسیر س: ( سبك رهبری4

خواهد سوءاستفاده كند، دهد. تا دشمن داخلی میتهاجم و ناتو و نگرانی فرهنگی انذار و هشدار می

گری پذیری، اسالم دوستی و انقالبیكنند و از پاكی، لطافت، معنویتبالفاصله از جوانان تعریف می

های احیا و جماعات و راهیان نور و ابتكارات و و شبگوید و به نمادهای اعتكاف آنها می

كند، و این كه اگر دوباره جنگی پدید آید، همین توفیقات علمی و ورزشی و سیاسی آنان اشاره می

ها را پر خواهند كرد. این جزر و مد به عنوان یك سبك در مدیریت فرهنگ سازمانی جوانان جبهه

كه بهترین سبك برای این مدیریت سنگین است. سبكی ایشان مشهود است. سبك خوف و رجاء، 

است، « معنویت»افزاییم كه محصول مدیریت فرهنگ سازمانی كه جواب خواهد داد. و در پایان می

 ای دیر رس، ولی شیرین است و باصبر و مقامت و بصیرت حاصل خواهد شد.كه میوه

 د(نظر رهبري در مديريت فرهنگ سازماني)سبك جزر و ماصول مد 

 تبیین فرهنگ مطلوب ونا مطلوب؛ - 

 معرفی غرب نماد فرهنگ نامطلوب؛ -

 معرفی امام راحل به عنوان نماد فرهنگ مطلوب؛ -

 یاد آوری  معنویت و فرهنگ عالی جنگ تحمیلی؛  -

 هشدار به انقالبیون نسبت به دل نبستن به چرب وشیرین زندگی؛ -

 رای هر نوع مجاهدت؛تمجید از معنویت جوانان و امادگی آنان ب -

 هشدار و اعالم نگرانی متناوب از رخنه فرهنگی غرب؛ -

 تاكید بر نمادهای معنوی مثل اعتكاف و بسیج و راهیان نور؛ -

 تاكید بر مدیریت جهادی؛ -

 تاكید بر خدمت به جای قدرت. -
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 ای مدیریت امام خامنه

 سوم و چهارممحور 

 « رفتار»مدیریت 

 سازماني «فرهنگ»و 

 اهلل()حفظهایبندی سلسله مقاالت مدیریت امام خامنهجمع

ای ای از اصول مدیریت امام خامنهشردهتالش كرد ف «ایمقاالت مدیریت امام خامنهسلسله »

گر سبكی شبیه و نزدیك به مكتب مدیریتی امام خمینی بود را به تصویر بكشد. را كه بیان

الشرائط كه رهبری سیاسی و است. یك فقیه جامع« والیت فقیه»مدیریتی كه از جنس مدیریت 

سه اصل كلی در سبك  مرجعیت دینی را بر عهده دارد، البد عقالنیت، عدالت و معنویت

رسد باشد. به نظر میهای مدیریتی میمدیریتی او خواهد بود، كه حاكم بر سایر اصول و روش

سایه این سه اصل بر تمامی فصول و اصول این مقاله مشهود است. تركیب این سه اصل، مكتبی 

قتباس، و برای كند كه برای فقهای مدیر و مدیران اسالمی قابل اخاصِ مدیریت فقیه ایجاد می

پردازان عرصه مدیریت قابل تامل و تحسین است. یك فقیه با توجه به مبانی بینشی و نظریه

گیرد، در تمامی عملكرد سازمانی و اداری خود، خواه ناخواه تحت ارزشی خود كه از اسالم می

یریتی جهان های مدتاثیر آنها است، و همین ابتناء بر مبانی خاص، سبك ممتازی را در میان سبك

بینشی مانند اعتقاد به مبدأ و معاد و عصمت، و مبانی ارزشی مانند معنویت،  دهد. مبانیشكل می

های سازمانی ولی فقیه به ای استوار و استوانه برای كلیه رفتارها و روشعقالنیت و عدالت، پایه

 روند.شمار می

تقراء شد ه است، كه تماماً اصل مدیریتی مقام معظم رهبری اس 150در این مقاله حدود 

تری روی تر و عمیقای كار وسیعگفته است و در كتاب مدیریت امام خامنهمحكوم مبانی پیش

آنها انجام یافته و مستندات بیشتری ارائه گردیده است. نگارنده در طول تدوین به شدت تحت 

نسبت به آنچه در حدود سه اش تاثیر سبك مدیریتی معظم له قرار گرفته، مطالب آن از درون سینه

دهه رهبری ایشان لحظه به لحظه به شكل زنده درك كرده و در ارتكاز قلب و مغزه به تدریج 

مستقر شده بود را با عنان قلم بر كاغذ ریخت، و در حقیقت آنچه تدوین شد همان بود كه در 

طول رهبری ایشان  جان تكوین یافته بود، لذا خود متن سندی گویا است و خواننده، سند را در

 كند.درك كرده است، و آن كه درك نكرده، نیز متن را مستند تفسیر می

 


