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 چکیده:

بد   وری و تحقق اهداف سازمانی است. گرایش مددیرا    کننده، موجب افزایش بهره وجود عوامل تقویت

شدود مددیرا  بدا توجد  بد        های ایجاد کنترل درونی در آنهاست و باعث می معارف اسالمی، یکی از راه

های خود، اقدام ب  رفتار مناسب در جهت پیشبرد اهداف سازمانی کنند. در اید  تحقیدق    باورها و ارزش

پدردازی   نظرید  »اکتشافی است، تالش شده تدا بدر مبندای روش     د ک  یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی

سداز و   در مطالعات علدوم انادانی، از مجعوعد  بیاندات رهبدر معظدب انقدالل، عوامدل زمیند          « بنیاد داده

شناسی تحقیق و اهداف ارائ  شود. در  برای مدیرا ، متناسب با روش« سواد انقالل اسالمی»کنندة  تقویت

ها با استفاده از  یافت  از درو  داده ای رویشه ها و فرامقول  ای  تحقیق، ب  شناسایی و معرفی مفاهیب، مقول 

خوانی تا رسید  ب  اشدباع، پرداختد  شدده اسدت. از سد  ندوع        صورت تعام بیانات مقام معظب رهبری ب 

نام متغیرهای  فرامقول  ب  6مقول  و  24کد و مفهوم،  84کدگذاری )مفهوم سازی( باز، محوری، انتخابی، 

ساز سدواد انقدالل    دست آمد. متغیرهای زمین  ساز و پیامدی ب  دی، زمین گر، راهبر علّی، محوری، مداخل 

گرایدی و   گرایدی، اسدالم   گرایدی، خودسدازی، آخدرت    اسالمی در مدیرا  و مائوال  نظام شامل معنویدت 

 نام گرفت. « معرفت دینی»مداری شد ک   تکلیف

معظددب رهبددری معرفددت دینددی، انقددالل اسددالمی، سددواد انقددالل اسددالمی، مقددام         کلیدددژا:  
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 مقدمه و بیان مساله:. 1

های پژوهشدی در علدوم اجتعداعی محادول      های سیاسی و اجتعاعی از مهعتری   وزه مطالعة انقالل

دهد، وقوع آنها، زمینة مناسدبی را بدرای انجدام تحقیقدات      ندرت انقالبی رخ می شود و از آنجا ک  ب  می

با ظهور انقالل .آورد وجود می های جدید ب  ة نظری ها، تحلیل محتوا و ارائ علعی، طرح و آزمو  فرضی 

هدای   ای در تعامی عرص  عرصة ععل وارد شد و از آ  زما  تجربیات ی،ان  های دینی ب  اسالمی، ارزش

سدبب جدیدد و متفداوت بدود  ماهیدت و       دست آمده اسدت. تجربیداتی کد  بد      سازمانی و مدیریتی ب 

 (. 97:1396و متفاوت است )صلواتیا  و هعکارا ، های انقالل اسالمی، آنها هب جدید  ارزش

تدری  و تثییرگدذارتری  رویددادهای سیاسدی و      از مهدب  13۵7پیروزی انقالل اسالمی ایدرا  در سدال   

اجتعاعی جها  در قر  بیاتب است. انقالبی ک  با تغییر رژیب دیکتاتور پهلوی و قطع وابات،ی کشور ب  

خی در ا یاء استقالل ملی ایرا  و آغداز روندد پیشدرفت ایرانیدا      گر گامی مهب و تاری های سُلط  قدرت

 سیاسی اجتعاعی، اقتصادی، دار ریش  عوامل سلال  یک از گرفت  نشثت ایرا  اسالمی انقالل برداشت.

 بلکد   کدرد،  بررسی ایرا  گذشت  تاریخ تحوالت در باید را آ  ریشةتنها  ن  ک  بود مذهبی و فرهن،ی و

دارد. مقام معظب رهبری در  تشیع تاریخ ویژه ب  اسالم، تاریخ تحوالت در ریش  ،دینی د اعتقادی لحاظ ب 

. اسدت  تداریخی  تحدوالت  عطدف  نقط  ایرا  اسالمی انقالل کال ، ن،اهی در»فرماید:  ای  خصوص می

 و عدالب  یدک  رهبدری  بدا  و مردم جدی نقش  ب  اعتقاد اسالمی، های ارزش ب  ایعا  مبنای بر ک  انقالبی

 کدار  اید   عظدیب،   رکدت  اید   .شدود  تبدیل عالب در ساز تاریخ تحولی ب  توانات و گرفت شکل قی ف

 اسدالمی  نظدام  گرفت؛ انجام بزرگوار امام رهبری با و ایرا  ملت دست ب  ساز، تاریخ نهضت ای  بزرگ،

. دشد  آغداز  الهی ارزشهای سعت ب  الهی، اهداف سعت ب  خدا، سعت ب  ایرا  ملت  رکت شد؛ تشکیل

 (.14/11/1390 علی، سید ای، خامن ) «نیات باالتر ای  از نععتی هیچ

گیری و اهداف مشخص در تداوم جریا   ق در نظام الهی اسدت   انقالل اسالمی دارای جای،اه، جهت

نددی و  م تر و بیشتر با اید  جریدا  و نظدام    و نقش جامع  و کارگزارا  آ  در شناخت و انطباز صحیح

ها،  کارگزارا  و خواص در انقالل (.112:1394ای اصیل و الهی آ  است )خزایی، ه اهداف و مثموریت

هدای رهبدری،    ای هعچدو  هددایت افکدار ععدومی، ترجعدا  اندیشد        کنندده  هعواره نقش بایار تعیی 
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کنندد.  رکدت خدواص و      سازی مردم و تحقق انقالل ایفدا مدی   برخورداری از محبوبیت در زمینة آماده

آورد ک   گیری انقالل، مقاطع  ااسی را پدید می کنندة آنا  در فرآیند شکل نقش تعیی مدیرا  و ایفای 

شناسی تفکر و رفتار آنا  است، زیرا در هدر انقالبدی، مرا دل و     از الزامات آ ، آزمو  خواص و آسیب

شود )سعیدی شاهروی  ساز یبات و یا تغییر وضعیت در خواص می مقاطع  ااسی وجود دارد ک  زمین 

هدای   (. و ارتقای سطح آگاهی مدیرا  و خواص و آشنایی آنها با روشها و سدبک 74:139۵هعکارا ،  و

(. از 138:139۵نوی  در جهت بازدهی زیاد و بهین  از اهداف اساسی انقدالل اسدالمی اسدت )مبیندی،     

 طدی  .شدود  مدی  جامع  و زندگی از ما بهتر شناخت باعث و دنیاست ب  ما ورود کلید سوی دی،ر سواد،

 بیش سواد اهعیت ب  ما امروزه و شده ایجاد سواد مورد در ما دیدگاه در زیادی تغییرات اخیر های سال

امدا در عصدر    ،دانادتند  یخواند  و نوشدت  مد   ییتوانا شتریسواد را ب ،در گذشت  .هاتیب پیش واقف از

شدارکت در سرنوشدت   م یافدراد بدرا   یو آمادگ یینظرا  منظور از سواد را توانا از صا ب یبرخ دیجد

هدا اسدت    ؛ بر هعی  اساس سواد شالودة آگاهی و تفکر انادا  دانند یجامع  م ةو توسع شرفتیخود و پ

 (.63:1378)سرینی واسولو،

های رهبدر   یکی از منابع غنی و ارزشعند برای شناخت ابعاد و زوایای گوناگو  انقالل اسالمی، دیدگاه

شخصیّتی ک  خود در تعام مرا دل تکدوی ، رشدد و پیدروزی     معظّب انقالل اسالمی در ای  بال است؛ 

و بعد از ر لت ملکوتی مععدار و بنیان،دذار کبیدر انقدالل،        انقالل،  ضور فعّال، ماتعر و مؤیّر داشت 

هعواره در  ،معظّبرهبر . است انقالل در گردال  وادث روزگار را بر عهده گرفت  ةسکّا  هدایت سفین

ها و  تلف، ب  تبیی  اهعیّت انقالل اسالمی پرداخت  و علل و عوامل، ویژگیهای مخ اقتضائات و فرصت

از اید    محقق با استفاده، در هعی  راستا د.ان اسالمی را تشریح و تحلیل کردهدستاوردهای آیار انقالل 

ها بدر مبندای ایددئولوژی مدذهب و      و با در نظر گرفت  وج  تعایز ای  انقالل با سایر انقالل منبع غنی

مهعتری  عامل در جهت مانایی مائوال  در مایر انقالل و تربیت اسالمی ایشا  را بهره بدرد  از  ، دی 

بیانات مقام معظب  در اشاره شده «معرفت دینی»دانات  و  یک توانایی خاص با نام سواد انقالل اسالمی

 سدرمایة  تواندد  مدی  «یمعرفدت دیند  » را در ال،وی مفهومی سواد انقالل اسالمی مورد استفاده قرار داد.

در اید    باشدد کد    طور عام تربیت مدیرا  انقالبی و تعالی و ب  ساز توسع  و زمین  ها مدیرا  در سازما 
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عوامل باترساز ال،وی مفهومی سواد انقالل اسالمی ا صاء و مورد تحلیل و بررسدی   عنوا  تحقیق، ب 

 .قرار گرفت

 هدف و پرسش تحقیق:. 2

 برای مددیرا  در منظومدة   ال،وی سواد انقالل اسالمی ساز بیی  عوامل زمین هدف اصلی ای  پژوهش، ت

ساز ال،وی سدواد   فکری مقام معظب رهبری است. ای  هدف بر ای  پرسش استوار است ک  عوامل زمین 

 انقالل اسالمی برای مدیرا  در منظوم  فکری مقام معظب رهبری کدامند؟

 پیشینة تحقیق:. 3

هدای قدر  اخیدر موجدب  یدرت و شد،فتی        نظیرتری  پدیده عنوا  یکی از کب ب ظهور انقالل اسالمی 

پردازا  سیاسی شد و با توج  ب   اکعیت روح سکوالریاب بر جها ، پیدایش  کومتی  ناظرا  و نظری 

  پدردازا  بد    آفدری  شدد. پژوهشد،را  و نظرید      با ماهیت دینی، آ  هب با مشارکت وسیع مردم شد،فتی 

 های ای  رخداد پرداختند ک  ای  امر منجر ب  خلق آیار متنوعی گردید.  علل و زمین بررسی و واکاوی 

از آنجا ک  موضوع سواد انقالبی، موضوعی جدید بوده و در ای  رابطد  ند  در داخدل کشدور و ند  در      

صورت سربات   ععل آمده ب  های ب  خارج تحقیقی انجام نشده است، لذا بخش قابل توجهی از پژوهش

رشتة تحریر درآمده است ک  در ذیل بد  برخدی از آنهدا     دود در رابط  با علل و عوامل و تداوم، ب و مح

 شود:  اشاره می

بد   « نقش رهبری در تداوم انقدالل اسدالمی  »ای با عنوا   ( در رسال 1391دهقانی، ملکوتیا  و صدرا )

اخت  و هرچند عوامل متعدددی  تبیی  علت استعرار انقالل اسالمی با محور قرار داد  نقش رهبری پرد

را در استعرار انقالل اسالمی ایرا  دخیل دانات ، اما فرضیة اصلی خود را عامل رهبری در قالب اصلی 

تری  عامدل در تکدوی  انقدالل اسدالمی و ت بیدت و تحکدیب آ         عنوا  مهب والیت فقی  و والیت امر ب 

 برشعرده است. 

« گیدری انقدالل اسدالمی ایدرا      ر مفاهیب دینی و تثییر آ  بر شکلبازتفای»ای با عنوا   درخش  در مقال 

آمیزی انقالل اسالمی پرداخت  است. بر هعی   بررسی و تجزی  و تحلیل تثییر مفاهیب دینی در موفقیت ب 

اساس در چند دهة انقالل اسالمی مفاهیعی چو  نابت دی  و سیاست در اسالم، انتظدار فدرج، تقید ،    
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ای را در طرح  های ععده  ال آ  مورد بازشناسی و تفایر قرار گرفت  است. کوششجهاد و شهادت و ام

تری  نتیجة آ ، کداربردی   مذهبی انجام دادند ک  فوری عنوا  ساز و کاری درو  و تجهیز ای  مقوالت ب 

 کرد  و توضیح دی  در شرایط نوی  جامع  ایرا  بود.

 «علل تداوم رژیب سیاسی جعهوری اسالمی ایرا »وا  ای با عن ( در مقال 1388 اضری و صالح آبادی )

گیری  نقش تصعیب . در ای  مقال  ب پرداختند کید عوامل تداوم سیاسی جعهوری اسالمیثب  شناسایی و ت

گروهدی   گروهدی و درو   های بی  کشعکشو  ها در  ل بحرا ایشا  ییرات تصعیب ثرهبری انقالل و ت

سازی را  سره در تداوم انقالل از طریق ا زال، دولت ام خعینی قدسنعاید ک  ام اشاره شده و تثکید می

سره تشدکیل شدد و توانادت ادارة نهادهدای دولدت را در       انجام رساند و  زل با موافقت امام قدس ب 

 اختیار ب،یرد و قواعد سیاسی جدیدی را بنا نعاید.

عرفتی نیروهای اجتعاعی بر مانایی ای با عنوا  تثییر دست،اه م ( در مقال 1393خواج  سروی و ا عدی )

هدا در نتیجدة    عوامل مؤیر بر مانایی انقدالل پرداختد  و اقنداع و رضدایت تدوده      انقالل اسالمی ایرا  ب 

گفتعا  انقالل اسالمی و گفتعا  امام خعینی )ره( بر محور اعتعادسازی را مهعتدری  عامدل پویدایی و    

 ماندگاری هر چ  بیشتر انقالل دانات  است. 

ال،وی پاسداری از انقدالل اسدالمی؛ مطالعدة بیاندات مقدام      »ای با عنوا   ( در مقال 1397حعدعلیزاده )م

بنیاد پرداختد  و عوامدل ذیدل در     ب  طرا ی ال،وی مفهومی پاسداری با روش نظریة داده« معظب رهبری

 دست آمده است: ال،وی مفهومی ب 

تضعی  موجودیت انقالل و »انقالل اسالمی شامل: یابی پاسداری از  علل و عوامل موجب ظهور و هویت 

، «ضرورت  فظ نظام اسالمی»، «مجاهدت و شهادت در راه خدا»، « راست و  فاظت از انقالل»، «کشور

؛ عوامل و شدرایطی  «عشق ب  امام خعینی )ره( و  رکت ایشا »و « موعودگرایی و عشق ب  امام عصر)عج(»

عشق و »، «بنیة معنوی و عوامل معنوی قدرت»نعاید شامل:  قویت میک   رکت و تثییرگذاری پاسداری را ت

پوشید  لباس »، «فداکاری و ازخودگذشت،ی»، «توج  ب  روح و  قیقت پاسداری»، «معرفت دینی و انقالبی

قوی، ماتحکب و غیدر  »، «اخالص و اعتعاد ب  خدا»، «هوشیاری و  ضور در میدا  انقالل»، «عفاف و تقوا

؛ موانع و «عزم اراده»و « بصیرت و فهب و درک سیاسی و اجتعاعی»، «مراقبت از خود و خانواده»، «قابل نفوذ
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گرایی، دنیاطلبی و دوری  تجعل»های پاسداری از انقالل اسالمی در قالب متغیرهای بازدارنده شامل:  آسیب

هویدت بخشدی   »شامل:  ؛ راهبردها و الزامات تحقق پاسداری«دوری از رو یات انقالبی»، «از ذیّ پاسداری

؛ آیدار و پیامددهای   «پژوهی و فهب نیازهای انقالل آینده»، «استعرار پاسداری و پایداری»، «نهادی و  فظ آ 

، «ماندگاری عنوا  پاسددار بد  اسدالم و انقدالل    »پاسداری از انقالل اسالمی در سطح خرد و کال  شامل: 

 «. گاترش افکار انقالل اسالمی در دنیا»

شود و آ  را از    مقال  دربارة مفهوم انقالل اسالمی در اندیشة مقام معظب رهبری تحلیل میآنچ  در ای

بنیاد، سعی شدده   کند ای  است ک  در ای  نوشتار با اتخاذ روش داده سایر مقاالت از ای  قبیل متعایز می

ز سدواد انقدالل   سدا  عنوا  عامدل زمیند    موضوعی نو در  وزة سواد و انقالل ا صاء گردد تا بتواند ب 

اسالمی و تربیتی مدیرا  انقالبی در راستای گام دوم انقالل  رکتی ندوی  برداشدت  شدود. اید  مقالد       

عنوا  متولیا  نظدام اسدالمی کد  سدکا       روایتی است از فهعی دی،ر از انقالل اسالمی برای مدیرا  ب 

 اصلی هدایت جامع  مدنی انقالل را در دست دارند. 

 :تعریف مفاهیم. 4

 معرفت دینی. 1-4

ها است و برای رفتار درست آنها فرستاده شده است و نیز در منابع و نصوص  اسالم دی  هدایت اناا 

تواند در علدوم   دینی، معارف فراوانی دربارة اناا  و نحوة رفتار فردی و اجتعاعی او وجود دارد ک  می

ها قدادر بد  تحصدیل     ت از منظر دی  اناا (. رازی معتقد اس2۵9:1382اناانی تثییرگذار باشد )باقری، 

معرفت بر اساس میزا  استعداد خود هاتند. اناا  با امتیازهای ظاهری و باطنی ک  دارد از طریق تنویر 

قلب ب  معرفت خداوندد، ذاکدر بدود  زبدا  و طاعدت بددنی اشدرف موجدودات زمدی  اسدت )رازی،           

372:1420 .) 

اسالمی در سطح جامع ، باالخص مائوال  نظدام در نظدر    اهعیت نشر و تععیق معرفت دینی و معارف

ای آنچنا  پررنگ است کد  ایشدا  مکدررا در بیاندات خدود در سدطح         ضرت آیت اهلل العظعی خامن 

معرفت دینی باید ارتقاء و گاترش پیدا کند؛ اما باید یک معرفدت  »مائوال  ب  ای  مهب اشاره فرمودند: 

امدروز، در داخدل کشدور و مرزهدای     (. 11/09/1383مقام معظب رهبری « ) بینان  و آگاهان  باشد روش 
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کنند ک  برای آنها، اسالم دی،ر یک امر زاید و تشریفاتی و خارج از بنا  خود ما، ملت بزرگی زندگی می

و موازی  و رفتار زندگی نیات؛ بلک  اسالم هع  چیز زندگی و مبندای نظدام اجتعداعی اسدت. امدروز،      

 ةزنددگی اسدت. مبندای  کومدت و ادار     ةومی و اجتعاعی ملت و کشور ما، قاعدتو ید در زندگی عع

)هعدا ،   مدردم، تو یدد و معدارف اسدالمی اسدت      ةکشور و مدیریت امور و مبنای زندگی هعد  جانبد  

1/11/1368 .) 

 انقالب. 2-4

نیادت.   های اجتعاعی دی،ر دارای تعریف وا د و متفق میا  هع  انقالل مانند بایاری از پدیده معنای

اندد، از انقدالل تعریدف ارائد  شدده اسدت.        آ  ب  بحث پرداخت  ةعداد اندیشعندانی ک  دربارشاید ب  ت

 دست  جای داد:  3توا  در  تعاریفی ک  از انقالل ارائ  شده است را می

 اند.  گروهی از تعاریف، انقالل را بر اساس نیات انقالبیو  تعریف کرده

 .اند س نتایج و پیامدهای آ  شناسایی کردهگروه دوم، انقالل را بر اسا

)مشدیرزاده،   گرفتد  اسدت   عنوا  یک فرایند، مورد بررسی و تعریف قدرار   از نظر گروه سوم، انقالل ب 

1۵:1382.) 

ولی انقالل در عصر ما یک مفهوم اجتعاعی پیدا کرده است ک  با اصطال ات فلافی نزدیدک اسدت و   

عبدارت   جامع ، یعنی دگرگو  شد  جامع  از بیخ و ب  و اساس، ب  آ  عبارت است از تغییر بنیادی در

نوعی عصیا  و تعدرد و انکدار و    شدت و سرعت و مقرو  ب  با دی،ر، هرگاه در هب ریخت  نظب  اکب،

منظدور   بد   ،نفی و طرد باشد. پس انقالل نوعی عصیا  و طغیا  است علی  نظب موجود و وضع  داکب 

، انقالل مبتنی است بر نارضایتی و خشب از وضدعی و آرزو و طلدب   برقراری نظعی و وضعی مطلول

وضعی دی،ر، ولی صرف نارضایی از وضعی و آرزوی وضعی دی،ر کافی نیادت، بلکد  انکدار و نفدی     

وضع  اضر ضروری است هعچنا  ک  طلب و جاتجو و تالش و جهاد برای وضعی دی،ر ضدرورت  

، انقالل در معنای امروزی آ ، یک دگرگونی شدید در یک تعریف خالص  (.139:1379دارد )مطهری، 

کند. امروزه معتقدندد   ریزد و تغییر می هب می در ا وال یک ملّت و کشور است ک  اوضاع کلی کشور ب 

 (. ۵1:1388هر انقالبی یک پشتوان  تئوریک، ایدئولوژیک و فکری برای خود دارد )کللی، 
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 انقالب اسالمی . 3-4

، بزرگتری  رخداد سیاسی و اجتعاعی نیع  دوم قر  بیاتب بود. اید  انقدالل از   پیروزی انقالل اسالمی

های بزرگِ متعارف دی،ر، مانند انقالل فرانا  و انقالل روسی  ک  منشدث رواج   جهات متعدّد با انقالل

دو گفتعا  لیبرالیاتی و سوسیالیاتی در قر  گذشت  شدند، اختالف ماهوی و بنیادی داشت و گفتعدا   

. انقالل اسالمی، با شعار آشکار کردهای گوناگو   یات اناا  معاصر  فرد خود را در عرص   ب  صرمنح

، ماتقل از نظام دوقطبی آ  روزگار، نقط  عطفی در تحوالت و «ن  شرقی، ن  غربی، جعهوری اسالمی»

ار در انظدار  عنوا  یک مکتب سیاسی پرقدرت و تثییرگدذ  ای و جهانی شد و اسالم را ب  معادالت منطق 

 (.32:1380)محعدی، یداهلل،  جهانیا  مطرح کرد

 اید   سدازد  می معتاز جها  های انقالل دی،ر از را آ  دارد فردی ب  منحصر خصوصیات اسالمی انقالل

 : از عبارتند خصوصیات

 اسالمی. معارف و فق  و فلاف  عظیب پشتوان  از . برخورداری1

 ها. اناا  زندگی در بنیادی  تحول با هعراه جانب  هع  اجتعاعی انقالل .2

 ایعا . و اعتقاد و فرهنگ پایة بر استواری .3

 بشری. مفاسد اصالح گیری هدف و ارزشی رویکرد از مندی . بهره4

 استبدادی. و الحادی فرهنگ جای ب  تو یدی فرهنگ سازی  اکب .۵

 . انقالبی انضباط و نظب مبنای بر گیری شکل .6

 معندای  بد   الهدی  و اسدالمی  تفایر یک اسالمی انقالل ک  باید گفت: است صیاتخصو ای  ب  توج  با

 دنبال ب  ک  است اعتقادی و فرهن،ی اخالقی، تحول یک اسالمی انقالل. است اسالم دوباره کرد  زنده

آیدد)مطهری،   مدی  هدا  انادا   ابعداد  جانبدة  هعد   رشدد  آن،داه  و سیاسی و اقتصادی اجتعاعی، تحول آنها

 گیدری  بهدره  با جها  موجود انقالبهای بی  دینی انقالل تنها عنوا  ب  ایرا  اسالمی انقالل (.126:1379

 را پهلدوی  سلطانیادتی  و شاهنشداهی  پاتریعونیالیاتی که  رژیب توانات انقالبی و دینی ایدئولوژی از

 و الهدام   کدانو  اسدووزیتو، . ال. جا  تعبیر ب  و جها  و منطق  در نوی  نظعی طرا ی با و بشکند درهب

 (.3۵:1380 هعا ،)شود  استکبار و سلط  جها  برای شوم تهدید سعبل و مالعانا  برای  رکت
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 سواد انقالب اسالمی . 4-4

هدای   ها و توانش در پیوند است. ای  اکتاال بیان،ر آ  است ک  مهارت 1مفهوم سواد با مفهوم اکتاال

خودی در اناا  ایجداد شدوند    فرایند رشد خود ب  طور زیاتی و در متناظر با سواد آموزی نیاتند ک  ب 

. در  الی ک  سواد با یادگیری ضدعنی و قدرار گدرفت  صدرف در بادتر زنددگی       311:2007))هرم ، 

ریدزی شدده و خودآگداه را     شود و برای تحقق آ  باید فرآیندی برنام  طور کامل محقق نعی اجتعاعی ب 

 (.  313:2007ساما  دهی کرد )هعا ، 

باشد. مفهوم صدال یت، ندوعی از    2م دی،ر ماتتر در مفهوم سواد، مفهوم صال یتورسد مفه مینظر  ب 

های ارزشدیابی از تحقدق    سازدک  باید از طریق انواع روش سطح قابل و ضروری در یادگیری مطرح می

وا  در تد  توا  فرد را باسواد تلقی نعود. عالوه بر ای ، مفهوم دی،ری ک  می آ  اطعینا  یافت. سوس، می

یا قابلییت ک  اشاره ب  توانعندی فدرد   3مفهوم صال یت بازشناخت، مفهوم توانش است. مفهوم توانش

دارد، لزوما ب  امری ب  ظهور رسیده و کامال مصرح نیات، بلک  داللت بر نوعی بدالقوه و نهفتد  بدود     

تدوا    ر مفهوم صال یت مدی ظهور برسد. بر ای  اساس مفهوم دی،ری ک  د تواند ب  دارد ک  در آینده می

ندوعی   عالوه بر ای ، واژة سواد ک  ناظر بد   .(91:1394یافت، مفهوم نهفت،ی و بالقوگی است )سجادی ، 

فهب است بر نوعی محتوای دانشی داللت خواهد داشت. اید  تحلیدل مفهدوم کد  واگرفتد  از پیتدرز و       

آید، بحث از محتوای دانشی و  میا  می هرست است، بر ای  نکت  تثکید دارد ک  هن،امی ک  پای فهب ب 

 (. 1980نظری غیرقابل اجتنال خواهد بود )پیترز و هرست، 

توا  ترکیبدی از واژة انقدالل اسدالمی و سدواد دانادت.       را می« سواد انقالل اسالمی»در ن،اه نخات، 

ندوعی   را بد  های انقالل اسدالمی   قرارگیری واژة سواد در کنار انقالل اسالمی بدی  معناست ک  کنش

تواندد نشدا  از    مدی « سواد»توانش وابات  سازد ک  مانند دی،ر سوادها قابل اکتاال است. بنابرای  واژة 

در ای  نشدان   چیاگرچ  هد نیاز رفتارهای انقالل اسالمی باشد.  های پیش قابلیت رشد و توانش و مهارت

                                                                                                                                       
1. Acquisition 

2. Competency 

3. Capability 
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نظدر   امدا بد   وجود نددارد،  آ   رامو یپ یاتیو نظر یمدل سواد انقالل اسالم  ئدال بر ارا ،انقالل اتیادب

منظدور   های الزم ب  ها و ن،رشها و دانش ای از مهارت مجعوع  توا  می سواد انقالل اسالمی را رسد می

سدازما  شدناختی اسدت کد       نامید. سواد انقالبی پایة درک و فهب شناخت و پایداری در امتداد انقالل

منظور ارتقداء مهدارت   نعاید. بدی   می نها  انقالل محفوظهای پ مدیرا  را در مقابل تهدیدات و چالش

نیداز مددیرا  بدرای     مانایی از مهعتری  مبا ث موردتفکر خالقان  و تقویت رفتارهای  شناختی، توسعة

ععلکدرد پایدداری و    آید. سواد انقالبی چ،دون،ی  فدظ نحدوة    شعار می ب   رکت در گام دوم انقالل

هایی اسدت کد  مددیرا  بایدد      انقالبی شامل محتوا، فرآیندها و ن،رشماندگاری در انقالل است. سواد 

 (. 6۵:1398)عامری،  درک کنند تا قادر ب  ماندگاری در انقالل جعهوری اسالمی ایرا  باشند

توانیب در آگاهی مدیرا  از شدرایط انقدالل، شدناخت رفتارهدای انقالبدی و درک و       می سواد انقالبی را

اسدت و ریشدة تفکدر، درک و     پاید  و اسداس رفتارهدای انادانی     ،تفکر عود.تعلق ب  انقالل تعریف ن

با افزایش درک و شدناخت مددیرا  نادبت بد  انقدالل، شداهد رفتارهدای پایددارتر و          .استشناخت 

ن،در   تری در قبال انقالل خواهیب بود. سواد انقالل اسالمی ب  شناخت و درک ععیدق و ژرف  مائوالن 

ن،ری در مادائل   کل ؛ماائل انقالل است ن،ر ب  رد ک  ماتلزم ن،رشی کلیععلکردی اشاره دا در  وزة

توا  مدورد   انقالل بدی  معناست ک  مشکالت را منتزع از مت  کال  و بدو  ارتباط با دی،ر ماائل نعی

شناخت ععیقی در خصوص انقدالل   ،بررسی و کاوش قرار داد. بدیهی است باید انتظار داشت مدیرا 

پدذیر بد     هدای آسدیب   ط با آ  فرا گیرند تا نابت ب  خطرات بالقوه و وقدوع چدالش  و موضوعات مرتب

 (. 96:1398باشند )هعا ، صورت پرسش،ران  فعال  انقالل کنجکاو و ب 

 شناسی پژوهش روش. 5

بنیداد، ندوعی    بنیداد اسدت. راهبدرد داده    پدردازی داده  روش استفاده در اید  پدژوهش، اسدتراتژی نظرید     

ارائ  شدده اسدت    2و استراوس 1ها است ک  ابتدا توسط گالسر برای تدوی  نظری  شناسی ععومی روش

 بنیداد از مهعتدری    (. راهبدرد نظریدة داده  ۵09:1990ب  نقدل از چدارمز،    43:1391)نوروزی و هعکارا ، 

                                                                                                                                       
1. Barney G. Glaser 
2. Anselm Leonard strauss 
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مندد در   توا  گفت مهعتدری  روش پدژوهش کیفدی نظدام     می نوعی های کیفی پژوهش است ک  ب  روش

(. ۵09:1990نقدل از چدارمز،    بد   44:1391های کعدی اسدت )ندوروزی و هعکدارا ،      شمقابل انواع رو

بنیاد برای تفادیر رفتدار فدرد و هعچندی  گدروه قابدل تحادی  اسدت )گالددینگ،           دادهچنی  نظریة هع

آوری و  ها ارکا  اصلی ای  استراتژی هاتند. در پدی جعدع   ها، طبق  (. س  عنصر مفاهیب، مقول 39:2002

ها، مفاهیب و از کنار هب قرار گرفت  چند مفهوم، مقول  شدکل گرفتد  و در نهایدت بدا بیدا        تحلیل داده

بندی روابط اید  عناصدر    های معی  و سوس طبق  روابط تععیب یافت  بی  مقول  و مفاهیب آ  و بی  مقول 

 (.47:1384 شود )دانایی فرد، می پدیده آشکار ةکنند  مدل مفهومی تبیی  ،در باتر و فرآیند آ  پدیده

 آماری و حجم نمونه   جامعة. 6

های رهبر معظب انقالل اسالمی  ضدرت   بیانات و سخنرانی  آماری در پژوهش  اضر، مجعوع ةجامع

. از آنجا ک  در است (1398تا  1367ای )مدظل  العالی( در دورا  رهبری ایشا  )از سال  آیت اهلل خامن 

خوانی و در مرا دل مختلدف کدگدذاری     صورت تعام ولی  ب های ا ای  تحقیق، ا صاء و استخراج گزاره

 آماری برابر است. ةانجام گرفت  است لذا  جب نعون  با جامع

  ها: تجزیه و تحلیل داده. 7

پدردازی   نظری  »ها و ابزارهای مختلف روش  دست آمده از قابلیت های ب  در ای  تحقیق برای تحلیل داده

 ز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شده است. از قبیل کدگذاری با« بنیاد داده

 ( نشا  داده شده است. 1شعاره ) ةفرایند کلی اجرای ای  روش در ن،ار

 
 

 (.1384؛ دانایی فرد، 1390بنیاد ) استراژس،  پردازی داد    مدل فرایند اجرای نظریه1شکل 

نشان،ره داده ها

 ا

مقولددد   مفاهیب

 ها

 تئوری
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 :های پژوهش یافته. 8

هدای کلیددی و    گدزاره »بنیاد، بعد از آنک  منابع اصلی مورد نظر شناسدایی و   پردازی داده ش نظری در رو

گردد. استراوس و کدوربی    می از درو  متو  اولی  استخراج شد، مرا ل بعدی رویش نظری  آغاز« مهب

دگدذاری؛  م( سد  فد  ک   1967« )بنیداد  داده ةکشدف نظرید   »های کتال  خود با تدوی  روال 1998در ایر 

 (. 47:2001پیشنهاد دادند )لی،  ،کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی

 های پژوهش در دو بخش ذیل قابل شناسایی است:  یافت 

رویدش ال،دو و اشدباع نظدری )کدگدذاری      )کدگذاری باز( و  ها ا صاء مفاهیب و ظهور مقول  -

 محوری(.

 .تحقیق( پرسشایی مفاهیب ) پاسخ ب  های  اصل از کدگذاری و شناس یافت  ارائة -

 ها )کدگذاری باز( ء مفاهیم و ظهور مقولهاحصا. 9

دنبال فرایند است. هعزما  با گدردآوری   کند ب  می بنیاد استفاده سازی داده پژوهش،ری ک  از روش نظری 

و  هدا  دهخدط دا  معندی بررسدی خدط بد      دهد. ای  ب  می ها، پژوهش،ر کدگذاری باز روی آنها انجام داده

کدگذاری باز، اقدام ب  شدعارش کددها،    ة( در مر ل132:138۵) ارتی، است  شناخت  فرایندها در آ 

 هدا شدکل   آ  مفهدوم سدازی داده   ةگردد. کد، وا د خرد تحلیل است کد  بدر پاید    می ها مفاهیب و مقول 

 کدگذاری است: ة( م الی از نحو1گیرد. جدول ) می
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 . کدگذاری اژلیه1جدژل 

 کد گذاری باز گزیده مت  نشان،ر

R161.86.06.31 

دارید قدمى  هدر قددمى ک  براى اسالم بر مى

است الهى ک  خدا براى شدعا پدیددش آورده   

. شدعدا روى تددبدیر و فکر ععدل   (1)اسدت

 (2)کنید

انجددام کددار بددرای رضددایت الهددی و  

 اسالم.

تثکید بر انجام کارها بر اساس تدبر و 

 دبیر.

R200.90.11.19 

ی از ای   رکدت  ییام انقالل اسالمی، پیام رهاپ

  توجدد  بدد  (1)آور اسددت. بدددبختیزا و فالکددت

، در عدی   (3)، توج  ب  اخالز الهی(2)معنویت

  ال پرداخت  ب  نیازهای بشری؛

 رهایی و آزادی پیام انقالل اسالمی. -1

 تثکید بر توج  ب  معنویت در انقالل. -2

 .توج  ب  اخالز الهی در انقالل -3

R204.90.07.24 

اول است    ةکه حلق -منظور از انقالب اسالمی 

؛ والّت  بته  تع م نت      (1)حرک  انقالبی اس  -

 .شود ا ن مراحل می ةانقالب ش مل هم

حرکتتت  انقالبتتتی  زمتتته     تتت  ل 

 .انقالب اسالمی اس 

R2/68.11.09 

 ع شخص  ت   تع دولت  و     ةم ، مسأل ةمسأل

استالم است .    ةچند نفر آدم ن س ؛ بل ته مستأل  

شتود  ت  نستب  بته      آن چ ز  کته مت نم مت  متی    

 فت و    گتررد، بتی   حوادثی که در مق بلم ن می

بم ن م،   ل ف استالمی است . آن چ تز  کته     

دانت م، وتو و و    شود    آنچه را  زم متی  م نم می

 ( . 1)عمالو ا   ن ن ن م،   ل ف اسالمی اس 

ووتتتی م نو تت  نب شتتد، ووتتتی کتت ر بتترا   تتدا 

انس نی هتد    ةنمون ةووتی     ل ج م  نب شد،

 (2)نب شد، اصو و  الش و زحم  وجهی ندارد

  ل تتف استتالمی ب عتتب عتتدم بتتی   -1

 ف و ی و ضرررس نی به ا ف وت   یت     

 رو  انقالب. 

 أک د بر  الش و زحمت  همتراب بت     -2

 م نو   و رض   الهی 

 

پدردازد. در اید  جددول نشدان،ر      مدی  دهی مت  مورد استفاده نشان،ر مندرج در جدول نیز، ب  آدرس *

R204.90.07.24 24/07مت  از بیانات مقام معظدب رهبدری در تداریخ     معنای دویات و چهارمی  ، ب /
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علت ای  ک   جب مقالد  بدیش از  دد مجداز      های موجود و ب  بوده است. با توج  ب  محدودیت 1390

 ودداری شده است.ها خ نشود از ذکر کلی  کدها و شناس 

ها از طریق مقایا  و ترکیب مفاهیب از کدهای یانوی  است ک   تولید مقول  گام بعدی کدگذاری باز، مربوط ب 

ای از  ( ن،اره2مقول  در یک سطح انتزاع باالتر آشکار گشت  است. در جدول شعاره ) 24در ای  مر ل  تعداد 

طبقة  24طور ک  مشخص گردید  شا  داده شده است. هعا های تولید شده در مر لة کدگذاری باز، ن مقول 

طبقدة اصدلی    6فرعی از مفاهیب استخراج شده از بیانات مقام معظب رهبری ا صاء شده است ک  در قالدب  

هدای   هدای سدازمانی و ارزش   )معرفت دینی، معرفت اخالقی، سواد انقالل اسالمی، معرفت سیاسی، ارزش

 اجتعاعی( مدو   شده است. 

 ها  ظهور ژ شناسایی مقوله .2 جدژل

 طبق  فرعی فراوانی مفاهیب
طبق  

 اصلی

 1۵ تثکید بر اهعیت تفکر در مائولیت
 تفکر انقالبی

معرفت 

 سیاسی

 17 نقش و ن،اه مدبران  در انجام امور

 10 تثکید بر فراگیری دانش مفاهیب انقالل اسالمی

 17 یدرک و شناخت ماهیت انقالل اسالم آگاهی انقالبی

 16 درک تثییرات انقالل اسالمی

 8  کومت علوی، ال،وی  رکت در مایر انقالل
 والیت مداری

 8 خط مشی امام خعینی محور اععال و رفتار مائوال 

 9 جهت گیری و  رکت در مایر انقالل

 ایعا  انقالبی
سواد 

انقالل 

 اسالمی

 11 های انقالل  فظ شعائر و آرما 

 24 زشهای اصولی انقاللن،اه ب  ار

 2۵ تثکید بر انقالبی گری مائوال 

 20  فظ اصول و مبانی انقالبی

 9 ن،اه اعتقادی ب  اصول انقالل و نظام

 تعالی گرایی 32 افزایش شاخص کارآمدی در مائوال 
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 10 ن،اه ب  توانایی و تخصص و توانعندسازی

 ۵1 انش محوریگرایش ب  سوی عالعیت، عقل گرایی و د

 11 تثکید بر تغییر و تحول در انقالل

 12 اهعیت پیشرفت و  رکت

 6 گرایش ب  نوآوری و ابتکار

 13 تثکید بر هوشیاری و تحلیل ماائل انقالل

 32 های دشعنا  شناخت و بیداری در مقابل توطئ  بصیرت انقالبی

 20 گرایی مائوال  تثکید بر روش  بینی و واقع

 6 ن،اه بلندمدت ب   رکت در مایر انقالل

 راهبردگرایی
 19 ها ریزی و طرا ی رک  انجام فعالیت برنام 

 13 ها بندی و شناسایی ظرفیت توصی  ب  اولویت

 17 معیارچشب انداز، قطب نعای  رکت  مائوال 

 33 تثکید بر  فظ تقوای الهی و تدی 

 معنویت گرایی

معرفت 

 دینی

 1۵ اط با خدا با ذکر و دعاارتب

 10 اشاع  معنویت در محیط سازمانی

 18 تثییر تقوا و معنویت در موفقیت سازمانی

 ۵2 نظارت و کنترل درونی در مائوال 
 خودسازی

 
 9 دوری کرد  مناصب دولتی

 14 سفارش ب  تهذیب نفس

 20 اعتقاد و ایعا  ب  خدای متعال
 آخرت گرایی

 17 ها الهی بر اععال و فعالیتنظارت 

 8 ها ن،اه اسالمی در انجام امور و فعالیت
 گرایی اسالم

 7 اسالمی کرد  محتوای انقالل

 23 صحت ععل بر اساس تکالیف الهی

 تکلیف مداری
 17 اهعیت نظارت الهی بر ععلکرد مائوال 

 18 گاه اتکاء ب  خداوند و  فظ آ  ب  عنوا  تکی 

 11 د بر جلب رضایت الهیتثکی
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 18 تثکید بر دوری از رذایل اخالقی

 اخالز مداری

عرفت 

 اخالقی

 ۵ کنترل گرایش ب  مادیات و زندگی دنیایی با تعالیب اخالقی

 1۵ های اخالقی تطبیق رفتار و گفتار بر اساس شاخص

 6 های  اخالقی فراگیری آموزه

 12 لی انقاللسفارش اخالز الهی ب  عنوا  رک  اص

 19 مبارزه با فااد و سلط  نشان  بارز مائوال  در نظام

 های فردی ارزش

 22 تثکید بر ایجاد ارتباط صادقان  و شفافیت سازی

 43 لزوم داشت  شجاعت  در انجام وظایف

 9 ن،اه دلاوزان  در انجام وظایف

 9 پاسخ،ویی ب  عنوا  یک اصل در انقالل

 6 داشت  ای ار و فداکاری در انجام امور محول تثکید بر 

 6 ارزش امانت داری و امی  بود 

 31 اخالص نشان  بارز مائوال  انقالل

 2۵ نقش عدالت در مائولیت مدیرا 

 4۵ زیاتی و دوری از اشرافی گری ساده

 33 مردم داری و ارتباط با مردم پشتوان  مائوال 

 7 ارز مدیرا  انقالبیسع  ی صدر نشان  ب

 رو ی  انقالبی 21  فظ و تقویت رو ی  و ان،یزه  ضور در انقالل

ها ارزش

ی 

 اجتعاعی

 27 قاطعیت و قدرت الزم   رکت مائوال 

 14 اهعیت ایاتادگی و مقاومت در مایر انقالل عزم راسخ

 18 پافشاری و پایداری در  فظ مواضع

 31 ول نظامو دت و هعدلی مائوال  بر اص

 1۵ پرهیز از بروز اختالفات، تفرق  و دشعنی اناجام انقالبی

 6 برقراری ارتباط صعیعان  و نزدیک بی  مائوال 

 28 ن،اه مائوالن  و متعهدان  در مائوال 
 تعهد انقالبی

 1۵ تثکید بر ادای وظیف  و تکلیف در مائوال 

 خودآگاهی 9 ودتثکید بر لزوم آگاهی و شناخت پیرامو  خ
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 12  فظ و تربیت نیروهای انقالبی برای ماندگاری انقالل

  افظ انقالل

ها ارزش

ی 

 سازمانی

 9 گرایش ب  سعت نیروهای جوا  در مایر انقالل

 9 تثکید بر  فظ و دفاع از نظام و هویت انقالل

 12 قانو  اساسی شاخص ععلکرد

 ۵ گرایش ب  نظب و انظباط کاری قانونعندی

 7 ععل بر اساس قوانی  و چارچوبها

 17 تثکید بر ععل کرد  ب  وعده ها

 ۵ تثکید بر انطباز  رف و ععلکرد مائوال  ععل گرایی

 12 ععلکرد مائوال  شاخص ارزیابی مردم

 11 ارزش خدمت کرد  ب  عنوا  افضل عبادات

 خدمت،زاری
 3۵ تثکید بر اهعیت خدمت کرد  در انقالل

 17 اهعیت شکرگذاری و افتخار خدمت کرد 

 18 خدمت کرد  نیازمائولیت و  رکت در انقالل

 39 تثکید بر جدیت و تالش جاهدان 

 8 ارزش مجاهدت مائوال  نزد پروردگار مدیریت جهادی

 20 رویکرد  رکت جهادی در مدیریت

 

 رویش الگو و اشباع نظری )کدگذاری محوری(  . 10

آ   و ها را انتخال کدرده  شود، محقق یکی از مقول  می دوم ک  ب  آ  کدگذاری محوری گفت  ة لدر مر

ها را با  محوری در مرکز فرآیند تحقیق، مورد کاوش قرار داده و ارتباط سایر مقول  را تحت عنوا  پدیده

 وری گفتد  کدگدذاری محد   1«مدل پارادایب»روش کدگذاری ک  اصطال ا ب  آ   کند. ای  می آ  مشخص

شدود کد     مدی  ( ارائ  شده است و ب  ای  دلیل محوری گفتد  1994شود توسط استراوس و کوربی  ) می

شود. ای  ال،و شامل  شش جعب  از اطالعات شدامل   می ها انجام یکی از مقول « محور»کدگذاری  ول 

                                                                                                                                       
1 (axial) coding paradigm 
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4گدر  شرایط مداخل » ،«3مقول  محوری»، «2ای شرایط زمین » ،«1یشرایط علّ»
5هبردهدا را»  ،«

 «6پیامددها »و  «

 (. ۵9:1397دهند )علیزاده،  می مند ال،وی پارادایب را تشکیل ک  ب  شکل نظاماست 

 
   الگوی پارادایم در کدگذاری محوری )محقق ساخته(1نمودار 

 

                                                                                                                                       
1 Causal conditions 

2 Context conditions 

3 Core category or phenomenon 

4 Intervening conditions 

5 strategies 

6 consequences 

 مدا له گر:  م رف  ا الوی

  ارزشه   فرد 

 ودآگ هی  

   ا الق مدار 

 
 

 

 

 راهبرده : ارزشه   اجتم عی

 عزم راسخ 

 انسج م و همبستگی 

  دمتگزار  

   و نونمند 

 ه   س زم نی ی  مده :  ارزش

 لی گرا ی    

 عمل گرا ی 

  مد ر   جه د 

 راهبردگرا ی 

   هد و مسئول   یر ر   

 

 

 

 مقوله محور :

 سواد انقالبی

 ا م ن انقالبی 

 مدافم انقالبی 

 آگ هی انقالبی  

 بیروح ه انقال 

 

 شرا ط علی: م رف  س  سی

  بص ر 

 ف ر انقالبی  

    و    مدار 

 

 بسترحاکم:  معرفت دینی

 معنویت گرایی 

  خودسازی 

  آخرت گرایی 

 اسالم گرایی 

  تکلیف مداری 

 



 27          ساز سواد انقالب اسالمی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری معرفت دینی، زمینه

 ساز سواد انقالب اسالمی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری معرفت دینی، زمینه
 

 پرسش پژوهش( حاصل از کدگذاری و شناسایی مفاهیم )پاسخ بههای  یافته ئةارا
بد  تحلیدل   اسدت   ساز سدواد انقدالل اسدالمی مددیرا      آنجا ک  هدف ای  تحقیق تبیی  شرایط زمین  از

 پردازیب:   می زمین  ساز در ال،وی پارادایعیک سواد انقالل اسالمیهای  مقول 

 معرفت دینی بسترساز سواد انقالب اسالمی

ی داشت  و موجب تقویت عوامل علّد مورد مطالع   ةای عواملی هاتند ک  ریش  در زمین زمین های  مقول  

انقدالل را هعانندد یدک کتدال کد  دارای       گون  ک  اشاره شد مقام معظب رهبری، گردند. هعا  می ال،و

فصول و سطور معرفت هات دانات  و معرفت دینی و معرفت سیاسی و اخالقی را سد  فصدل کتدال    

گرایدی و   مدداری، آخدرت   ی، تکلیدف گرایی، خودسدازی انقالبد   معنویتدانند در هعی  راستا  انقالل می

ساز سدواد انقدالل    عنوا  مفاهیب زمین  ل  ب  معرفت دینی  اصل از بیانات معظبهای  گرایی  مقول  اسالم

 . است اسالمی مدیرا  در انقالل اسالمی ایرا 

 گرایی: معنویت

های پرتالطب  در زما  تواند آنها را می ک است  ها معنویت منبعی پایدار برای مدیرا  و مائوال  سازما 

مدیریت بر مبنای ارزشهای اسالمی با مدیریت های  زده، یاری رساند. یکی از مهعتری  تفاوت و آشول

بر اساس دانش تولید شده غرل، هعی  توج  خاص ب  بعد درونی و معنوی اناا  بوده و هعدی  مهدب   

 قرار گرفت  است. هعواره در بیانات و رهنعودهای رهبر انقالل چشع،یر و مورد تثکید

اناانی هدف نباشد، اصوالً  ةنعون ةوقتی معنویت نباشد، وقتی کار برای خدا نباشد، وقتی تشکیل جامع»

توانیب  اگر ما شخصاً خودما  صالح باشیب و  کومت نیز صالح باشد، می ،تالش و ز عت وجهی ندارد

)مقدام معظدب رهبدری،    « بددهیب جای دنیا و پیش از هع  در کشور خودما  گاترش  صالح را در هع 

9/11/68 .) 

در  ؛آیدد  مدی  شدعار  ای برای  فظ و امنیت مائوال  ب  تقوا معنای پارسایی و پرهیزگاری است و وسیل 

تقوا  فظ کرد؛ راه تقوا هب ذکر  ةبرادرا ! نظام را باید برپای»فرمایند:  می هعی  راستا مقام معظب رهبری

وال  قضدایی کشدور،   ئنددگا ، آقایدا  مددیرا  گونداگو  کشدور، ماد      خداست. آقایا  وزرا، آقایا  نعای
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پروردگدار ندانندد؛ ن،ویندد      نیاز از دعا و نافل  و ذکر و توج  و توسل و گری  و اناب  بد   خودشا  را بی

دعا را کای بخواند ک  خیلی کار ندارد! ن ، اصل کدار اید     ، اال ما ک  مشغول خدمت ب  مردم هاتیب

 (. ایشا  معنویت و ارتبداط بدا خددا را بادیار مهدب دانادت  و      23/0۵/1370سید علی، ای  )خامن  «است

ماها است،  رکتعا ، قولعا ، فعلعا ، ضعیرما ،  ةعهد های مختلف ب  در کشور و مدیریّت»فرمایند:  می

  گفتب کند. اینک کند؛ و اینجا است ک  تقوا اهعّیت پیدا می سرنوشت مردم ارتباط پیدا می  تصعیععا ، ب 

خاطر ای  است؛ باید مراقبت کندیب، تقدوا بد  خدرج      تر از مردم عادی است، ب  تقوا برای م  و شعا مهب

تقوا باشد،  قوز  بدهیب. کارگزار  کومت، مبتال ب  ارتباط نزدیک با  قوز مردم است؛ اگر چنانچ  بی

ب  خدا توکل کنیدد.  » (.24/02/1398)هعا ،  «مردم پامال خواهد شد، آ  وقت دی،ر قابل جبرا  نیات

روز با معنویت و خدای متعال تقویدت کنیدد. مبدادا     تا  را روز ب  رابط  ،از خدای متعال توفیق بخواهید

اشتغاالت کاری، شعا را از ذکر و توج  و پرداخت  ب  معنویات باز بدارد! یعندی یکدی از خطرهدا اید      

 (. 4/06/1386)هعا ، «ودما  غافل بعانیبزدگی غرز شویب و از آ  ارتباط قلبی خ است ک  در ععل

 خودسازی:

خودسازی و خودکنترلی ریش  در اعتقادات و باورهدای دیندی مدا دارد کد  خدود یدک ارزش دیندی و        

 شعار یک کنترل درونی و معیار سنجش ایعا  ب  ،. از سویی تقوا در اسالماست  سوی معنویت  رکت ب 

 شیدل ما ب ب؛یب  خودما  و دلعا  بورداز دیبا»فرمایند:  می آید و مقام معظب رهبری در ای  خصوص می

 دید باشد، با یاله تیو مهبط ر عت و هدا یدل، نوران بیب  مراقبت دارد. اگر بخواه اجیاز جاب ما ا ت

قابدل جدذل    یسدرعت و آسدان    ب یماد یها سیها و مغناط ک  ب  جاذب  د. رها کرد  دل  بیب  آ  بورداز

)هعدا ،   «.بیک  بدان بیدار اجیا ت ب؛یشو یم  غرور و غفلت ،یفت،یچار خودشخطرناک است؛ د داست  

اسالمی را خودسازی و تهدذیب نفدس    ی از شروط برقراری عدالت در جامعة(. ایشا  یک29/03/138۵

شدود؛ اوالً قاطعیدت    عددالت، بدا تعدارف درسدت نعدی     » فرمایندد:  مدی  مائوال  دانات  و در ای  رابطد  

الزم دارد و بداالتر از هعد ،    زیاتی و مردمی بدود   خواهد، یال اً ساده ارتباط با مردم میخواهد، یانیاً  می

نیازهای اجرای عدالت است. اول، باید  شرطها و پیش پیش ءخواهد؛ ای  هب جز خودسازی و تهذیب می

ب؛ سر و صورت خودما  بکشیب، تا بتوانیب عدالت را اجدرا کندی   خودما  را درست کنیب و یک دستی ب 
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(. خودسازی ب  دنبال آ  کنترل دروندی مادئوال  در   29/03/138۵)هعا ،  ستا م  و شعا اینها ةوظیف

 اداره کشور را ایجاد کرده و پذیرش مائولیت و ارتقای تعهد باال را در بی  آنا  ب  ارمغا  خواهد آورد. 

 گرایی: اسالم

 وری دانات  و در جعدع کدارگزارا  دولتدی   مبانی اسالم را بایار ضر مقام معظب رهبری مدیریت بر پایة

اسدالم قدرار    ةار کنونی نظام خودما  را بدر پاید  ایب وضع موجود و ساخت هر جا ک  توانات »فرمایند:  می

بدهیب، ای  خول است، مطلول است؛ هر جا نتواناتیب، سعی ما باید ای  باشد ک  آ  را بر هعا  پاید   

 ( 19/06/1387هعا ، ) ید تخطی کنیب. ای  هدف ماستو مبنای اسالمی قرار بدهیب؛ از او نبا

انقدالل یعندی آ    »فرمایندد:   مدی  ایشا   نقش اسالم در انقالل اسالمی را نقشی پررندگ بیدا  کدرده و   

ب  اسالم توانات وضعیّت کشور را عوض کند و یک قلدب مهدبّ آ ،      رکت تحوّلیِ ععیقی ک  با تکی

هر چد  را  »(. 2۵/04/1387)هعا ،  کشور کرد ةآورد، وارد مت  ادارای  بود ک  ملّت را از  اشی  بیرو  

م ل آنچ  ک   - یفرد ی. چ  ارزشهادیدر ععل جذل کن دیدر صدد باش دیک  در اسالم ارزش است، با

  یرالعدؤمن یام یارزشدها   یاز مهعتدر  یکد یو  کند یم دایخود ارتباط پ یهر کس با خداة و علق رابط  ب 

چد    - خدود و خددا بدود     ةسّل ب  پروردگار و خول کرد  رابطد ارتباط با خدا، تو یعنی ،الاّالم  یعل

و چد    - یالعلل  یو ب یاقتصاد ،یاسیس یمانند ارزشها -ک  مربوط ب  جامع  است  یاجتعاع یارزشها

 رزشو ععدل را ا  تیّاسالم کددام خصوصد   دینیاست. بب یک  مربوط ب  آدال و عادات ععوم ییارزشها

کدار،   طیآ  ارزشها را در مح ،ر،ید ری. ب  تعبدیکرد  آ  داشت  باش ادهیدر پ یآ  وقت سع ،دانات  است

کد  مشدغول کدار در آ      یبخشد  یکرد  طرح بدرا   یو در ته تیمثمور یدر انتخال هعکارا ، در اجرا

 (. 8/03/1373)هعا ،  «دی تعاً اععال کن د،یهات

 تکلیف مداری:

خواهید بزنید و هر انتصدابی کد     اهید انجام بدهید و هر  رفی ک  میخو شعا آقایا ، هر اقدامی ک  می»

شدود تدا    آ  چیزی ک  مانع مدا مدی  (. 1/11/68)هعا ،  خواهید بکنید، تکلیف را در نظر داشت  باشید می

گذرد، بیتفاوت بعانیب، تکلیف اسالمی است. آ  چیدزی کد  مدانع     نابت ب   وادیی ک  در مقابلعا  می
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(. 9/11/1368)هعدا ،   دانیب، قوالً و ععالً اتیا  نکنیب، تکلیف اسالمی اسدت  را الزم می شود تا آنچ  می

متعال  یخدا شیپ د،یشعا بود، ب  آ  ععل کرد یشرع فیهرچ  ک  تکل ات؛یچ تا یشرع فیتکل دینیبب

نشیند تا در قالب یک دسدتور   فرز است بی  کای ک  می(. 10/03/1378)مقام معظب رهبری،  دیمثجور

کندد،   اقتضداء مدی   -جواندب شخصدی    ةبا رعایت هع -ولیت و مثموریت او ئای ک  ما اداری، ب  اندازه

شناسدد، بدرایش    کاری را انجام دهد و کای ک  وقتی ا ااس وظیف  و تکلیف کرد، دی،در خدود نعدی   

منافع شخصی مطرح نیات و  اضر است منافع و آسدایش و  تّدی ععدر خدود را در راه پیشدرفت و      

لت و کشور و اعتالی اسالم و عظعت بخشید  ب  ارزشهای اسالمی، پشت سدر قدرار دهدد و    صالح م

 (. 16/02/1380)هعا ، « کار گیرد نیروی خود را در ای  راه ب 

 گرایی: آخرت

گرایی اصلی از اصول مدیریت اسالمی و برگرفت  از اصل ایعا  ب  معاد و  یدات پدس از مدرگ     آخرت

ت نظر دارد ک  هدف نهایی،  یات جاودا  آخرت است و زنددگانی دنیدا   است. ای  اصل ب  ای   قیق

 ةایر است بلک  در  دوز  ثاندیش  و نظر منش ةای  اصل ن  تنها در  وز .تنها مقدم  برای آ   یات است

در مددیریت   اسدت.  ها گیری ییرهای قابل توج  و اساسی و تغییر و اصالح جهتثععلکردها نیز باعث ت

ا  وظایف مددیر  ة یطتواند  می بوده وییرهای اساسی ثمختلف، ای  اصل دارای تهای  اسالمی در  وزه

 کنند:  می را متحول نعاید. از ای  رو مقام معظب رهبری در بیانات خود اشاره

هر کدامِ ما با مردم و نظام، یک طور عهد و می از داریب. ب  یاد ای  عهد و می اقعا  باشدیب و مواظدب   » 

نی نکنیب و عهد خود را زیر پا ن،ذاریب. ب  یاد  اال الهی و قیامت هب باشیب. زنددگی  شک باشیب پیعا 

ما در مقابل پروردگار  ضور پیدا خواهیب کدرد و   ةولیت از آ  زودگذرتر است. هعئزودگذر است؛ ما

 الهدی و  ةآ  طرفِ مرز مرگ، محاسدب  (. 21/09/1380. )هعا ، ب  یاد ای  هب باشیب ،باید جوال بدهیب

کشهای دقیق الهی است. باید بد  فکدر باشدیب؛  یدات و ابددیّت و سرنوشدت  قیقدی          اال ةمؤاخذ

کندیب، در   جا را آباد کنیب. در نطقی کد  مدی   ایب آ  جاست؛ ای  را نقش بدهیب. ما ای  چند صباح آمده آ 

کنیب، ب     میگیریب، در عزل و نصبی ک دهیب، در تصعیعی ک  می کنیب، در مشورتی ک  می امضایی ک  می
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طور شد،  اُخروی نقش و تثییر دهیب. ای  ب  نظر م  مهبّ است. اگر ای  ةآخرت و رضای الهی و محاسب

 .(1۵/0۵/1382)هعا ،  شود خیر گاه قدرت می آ 

   عوامل بسترساز سواد انقالب اسالمی 3جدژل 

 تثکید بر  فظ تقوای الهی و تدی 

 معنویت گرایی

 معرفت دینی

 خدا با ذکر و دعاارتباط با 

 اشاعة معنویت در محیط سازمانی

 تثییر تقوا و معنویت در موفقیت سازمانی

 نظارت و کنترل درونی در مائوال 

 دوری کرد  مناصب دولتی خودسازی

 سفارش ب  تهذیب نفس  

 اعتقاد و ایعا  ب  خدای متعال
 آخرت گرایی

 ها نظارت الهی بر اععال و فعالیت

 ها ن،اه اسالمی در انجام امور و فعالیت
 اسالم گرایی

 اسالمی کرد  محتوای انقالل

 صحت ععل بر اساس تکالیف الهی

 تکلیف مداری
 اهعیت نظارت الهی بر ععلکرد مائوال 

 اتکاء ب  خداوند و  فظ آ  ب  عنوا  تکی  گاه

 تثکید بر جلب رضایت الهی

 گیری: نتیجه. 11

های تحقیق نشا  داد ک  عناصر زمنی  ساز سواد انقالل اسالمی در قالب معرفت دینی خطدال بد     فت یا

مائوال  و نظام از ماائل مورد اهعیت مقام معظب رهبری است، تا آنجا ک  ب  گاترش آگاهان  معرفت 

ایدد یدک معرفدت    معرفت دینی باید ارتقاء و گاترش پیدا کندد؛ امدا ب  »فرمایند:  دینی تثکید داشت  و می

(. معرفت دینی متکی بر ارزشدهای الهدی بدوده و    11/09/1383ای،  خامن « ) بینان  و آگاهان  باشد روش 

ای  ارزشها متعایز کننده انقالل اسالمی ایرا  با سایر انقالبها است، انقالبی ک  بر اساس بیانات معظدب  

بیانیدة گدام   »یب انقالل اسالمی با صددور  های دینی و معنوی بود. رهبر  ک ل ، بر اساس ایعا  و ارزش
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های ش،رفی خطال ب  ملت و کارگزارا  و مائوال  بدرای فصدل جدیدد زنددگی      توصی «  دوم انقالل

جعهوری اسالمی ارائ  نعودند ک  انقالل را ب  آرما  بزرگش ک  ایجداد تعدد  ندوی  اسدالمی هادت      

م مظدب رهبدری بد  تواندایی درک معرفدت در      تثکید مقانزدیک خواهد کرد. در هعی  راستا با توج  ب  

ساز سواد انقالل اسدالمی در مددیرا  و مادئوال  نظدام،      منظور گاترش عوامل زمین  توا  ب  اناا ، می

دهندة هعة  رکتها  معرفت دینی را سرلو   تربیت مدیرا  انقالبی قرار داد؛ چراک  ارزشهای الهی جهت

لی جامع  است.  رهبر معظب انقالل اناا  را دارای ظرفیدت  های فردی و اجتعاعی و نیاز اص و فعالیت

تواند با توج  ب   می نفس اناا  توانایی دریافت معرفت را دارد و»فرمایند:  می دانات  و دریافت معارف

اناا  با خداوند  تة مهب آ  است ک  هر اندازه رابطةاراده و رفتار خود از معارفی دینی سرشار شود، نک

 «نعاید. می معارف  قیقی بیشتری را  اصلبیشتر باشد، 

عزیزا  م ! کاانی ک  پایشا  لغزید، خیلی از »فرمایند:  هعچنی  می مقام معظب رهبری در ای  خصوص 

 (. 17/07/84ای، )خامن « مواردش را ک  ما دیدیب، ناشی بود از عدم تععق در امر دی  و معارف اسالمی

انقالل اسالمی  در منظومة فکدری مقدام معظدب رهبدری مدورد       ساز  سواد در ای  پژوهش عوامل زمین 

بررسی قرار گرفت. تداوم انقالل منوط ب   رکت جامع  و در رأس آ  مائوال  و کارگزارا  است تدا  

با تکی  بر یک سرمایة دینی  ول محور سواد انقالل اسالمی مدیرا  را برای ایجاد تعد  نوی  اسالمی 

های اصلی ال،وی پارادایعی سوادانقالل اسدالمی اسدت کد      یکی از طبق « معرفت دینی»تربیت نعاید. 

ساز ا صاء شد.  عواملی ک   رکت و آیدار سدواد انقالبدی را     تحت عنوا  عوامل تقویت کننده و زمین 

تکلیدف  »و « اسالم گرایدی »، «آخرت گرایی»، «خودسازی» ، «معنویت گرایی»نعاید هعچو :  تقویت می

الشدا  انقدالل  ضدرت آیدت اهلل العظعدی       یب ارزشعندی ک  از بیانات رهبر عظدیب است. مفاه« مداری

سدازی   هدا در سدازمانها، اسدالمی    استخراج گردید، عبارتند از: ن،اه اسالمی بد  انجدام فعالیدت    ای خامن 

محتوای انقالل، شاخص قرار داد  اسالم در ععلکرد، ایعا  ب  خدای متعال، اعتقاد ب  نظارت الهی در 

ام امور، خودکنترلی،  تهذیب نفس، ععل ب  تکلیف الهی، توکل کرد  بد  خددای متعدال در انجدام     انج

امور، در نظر گرفت  رضایت الهی، دعا و توسل، ارتباط با خداوند در طول مدت روز، تالش در جهت 

  ا  نظام.توج  ب  تقوای الهی و اشاع  تفکر الهی و معنویت در محیط سازما ،  در بی  مائوال  و مدیر
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 پیشنهادات: .12

ب  اهعیت و نقش ال،ویی مددیرا  در انقدالل و رفتدار و خصوصدیات آندا  در نظدام اداری و        با توج 

 گردد: می انقالل اسالمی پشنهاد

تحقیق و آزمو  اعتبدار در  های  محتوایی، اجرایی و کاربردی کرد  یافت  ،موضوعی ةب  منظور توسع -1

 انقالبی مورد بررسی قرار گیرد. های  دولتی باالخص دست،اههای  سازما  ععل، نتایج کاربردی آ  در

در راستای گام دوم انقالل و منویات مقام معظدب رهبدری،  عوامدل تقویدت کنندده سدواد انقدالل         -2

آموزشدی ضدع    هدای   صدورت دوره  ها  برای مدیرا  جوا  ب  اسالمی با عنوا  معرفت دینی در سازما 

 خدمت برگزار شود.

گام دوم، راهکارهای ععلیداتی شدد  عوامدل در سداختارهای      ةععلیاتی بیانی ةنقش جهت رسید  ب  -3

 نهادی و انقالبی بررسی شود.

عوامل باترساز سواد انقالل اسالمی با محوریت مدیرا  ال،وساز انقدالل هعچدو  سدردار شدهید      -4

 سلیعانی مورد بررسی قرار گیرد. 
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