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 3افتخاری اصغر

 

  چکیده
، نیازمند سیاسی حیاتی عامل ترین مهم عنوان به امنیت تأمین برای کشور ایران، اسممی انقمب پیروزی از بعد
رهبالران   لالاا . دهد خاتمه ناامنی و آشوب بحران، به صحیح، مدیریت و رهبری با و دهد تشدیل را نهادی بود

بالر عهالده    را آن ریاست و تأسیس را اسممی انقمب کمیته نا  به مردمی و خودجوش نهادی اسممی انقمب
 هالا،  گروهال   جملاله  از کشور چندجانبه داخلی های   بحران توانست می کسیچه . گااردند کنی مهدوی اهلل آیت

 دهد سامان را آوردند می عمل به خرابی کشور از ای گوشه در روز هر که... و طلبان سلطنت ضدانقمب، منافقین،
 دنبال به نگارندگان. نماید مقابله ها توطئه با انقمبی نیروهای دارگیریب و دقیق مدیریت و رهبری با بتواند که

 در اسالممی  انقمبالی  کمیتاله  اداره بالرای  کنی مهدوی اهلل آیت مدیریت اصول که هستند پرسش این به پاسخ
 ی نحالوه شامل:  که فرعی سؤاالت ابتدا پرسش، این به پاسخ برای است؟ بوده چه کشور بحرانی کاممً شرایط
 از استفاده با را است بوده ترتیبی چه به ایشان کنترل و هدایت انسانی، منابع مدیریت سازماندهی، ریزی، برنامه
 رهبالری  و هدایت برای کنی مهدوی اهلل آیت دهد می نشان تحقیق نتایج. نمودند استخراج محتوا تحلیل روش
 در مالدیریتی  درسالت  هالای  روش دالارگیری ب بالا  اول انالد   کالرده  مشخص خود برای را عمده رسالت دو کمیته،

نهالاد   ظرفیالت  از ثانیالاً  و نمایالد  اجالرا  را است شده معین ایشان برای که وظایفی اسممی، فقه مبانی چارچوب
 . ورزد مبادرت مؤمن و انقمبی نیروهای کادرسازی جهت در اسممی انقمب کمیته

 

 .رهبری مدیریت، اصول کنی، مهدوی اهلل آیت اسممی، انقمب کمیته کلید واژه:
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 مقدمه
نهاد به اهدافی که برای خود  قد  برداشت تا آن مدیریتیبرای هدایت هر مجموعه الز  است طبق اصول 

توسالط  بنا آن ی بوده است که هایاولین نهاد جمله ازهای انقمب اسممی  ترسیم نموده است، برسد. کمیته
گالاار انقالمب    ی تعریف شده این نهاد طبق دستور بنیالان  . وظیفهه استاسممی گااشته شدرهبران انقمب 

لاا برای تحقق این  عمومی، رسیدگی و کنترل اوضاع بود. تأمین امنیت جان و مال مرد  و اماکن ،اسممی
نیروهالای   دقیالق، سالازماندهی، بسالیج    ریالزی  برناماله که با است  شناسی اسم مستلز  مدیر توانا و  ،اهداف

 مهالدوی کنالی  اهلل  آیت های اسممی هدایت نماید. قواعد، اصول و ارزش بر اساس انسانی، هدایت و کنترل
بالرد و از طرفالی    را بر عهده گرفتند که کشالور در اوضالاع بحرانالی باله سالر مالی       در شرایطی این مسئولیت

، نیاز به مدیریت جهادی و فقاهتی داشت  مبی و مردمی نهادندگستردگی وظایفی که بر دوش این نهاد انق
 عالم عنوان بهاهلل مهدوی کنی  لاا آیت ، فضا را مدیریت نماید ها و اصول اساسی اسم  که بر اساس ارزش

 هالا،  یاری از بحرانگرفتند و در مدت کوتاهی توانستد به بس عهده برمجاهد و بصیر این مسئولیت خطیر را 
اصالول   کاله  داد  پاسخ خواهندبه این پرسش در این تحقیق نگارندگان  خاتمه دهند. .و.. هاناامنی ها،آَشوب

معیارهالای  چگالونگی   این رهگار بتوانندده است؟ تا از چگونه بوها  در کمیته مهدوی کنیاهلل  مدیریتی آیت
در ی  نهالاد اساسالی و    کهریزی، سازماندهی، بسیج منابع، هدایت و کنترل  ایشان در قالب برنامه مدیریتی

بتوانند مجموعاله خالود را   گیری از این معیارها  استخراج کرده و سایر مدیران با بهره را انقمبی پیاده نمودند
 هدایت نمایند. درستی به

 

 پژوهشنه یپیش

های انقمب اسممی منتشالر شالده و از من الر     با بررسی منابع مختلفی که در موضوع علم مدیریت و کمیته
هالای انقالمب اسالممی متمرکالز      در کمیته مهدوی کنیاهلل   ت آیتیمقاله حاضر که بر موضوع اصول مدیر

 .تقسیم نمود کلی دستهتوان منابع موجود را به سه  است، می

 به مدیریت هستند. (مادی انگارانه )صرفاً که دارای رویکرد بخشيآثاری اول. 

در ایالن ارتبالا      انالد  سالاخته ا مطالر  و برجسالته   یت رعد خاصی از مدیرنویسندگان سطح و یا بُ ،آثاردر این 
 زیر اشاره داشت: آثاربه  توان می

پرداختاله اسالت و    کتاب مبانی مدیریت اثر گری دسلر در ابتدا به بررسی مداتب مختلف در مدیریت -
 مبسو  بررسالی کالرده اسالت    صورت به را گیری و سازماندهیبینی، تصمیمریزی، پیشسپس فرآیند برنامه

چالون   هالای  ولالی باله مؤلفاله    رود شمار مالی  ت بهی مدیری این اثر گرچه منبع خوبی در حوزه .(1367 )دسلر،
برسالد توجاله نشالده اسالت. در     مطلالوب خالود   تواند به هدف  هدایت و کنترل که ی  مدیر از طریق آن می

 شده است.  های هدایت و کنترل نیز پرداخته به مؤلفه ،ی که ذکر شدهایتحقیق حاضر عموه بر مؤلفه
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نژاد پاریزی در کتاب سازمان مدیریت از تئوری تا عمل ابتدا باله بررسالی مداتالب    دکتر مهدی ایران -
، سالازماندهی،  ریالزی  برنامهمختلف در حوزه مدیریت پرداخته است و سپس مبانی اصلی مدیریت که شامل 

مهالم   هالای  گالا   اگرچاله محقالق   .(1375نالژاد،  را تبیین و شر  نموده است )ایران باشد میهدایت و کنترل 
های حاکم و پایرفتاله   رزشدقیق برشمرده و تحلیل و تفسیر نموده است اما چیزی از ا صورت بهرا  تیمدیر

و  شالده  هالای پایرفتاله   ارچوب ارزشسندگان اصول مدیریت بر اسالاس چال  نوی ا. لاشده را بیان نداشته است
 ،هالای اسالممی   ارزشارچوب مدیر در جامعه اسممی بایالد در چال   قرار دادند و حاکم بر جامعه را مورد توجه

 دقیق به آن پرداخته شده است. صورت بهحاضر تحقیق که در  نماید ی خود را رهبری مجموعه

 هستند.به مدیریت  (معنوی -مادی)آثاری که دارای رویکرد جامع دوم. 

 تالوان  مالی مثال  یبرا در این متون ابعاد مختلف و سطو  متنوع الگوی مدیریت به بحث گاارده شده است.
 :به منابع زیر اشاره داشت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته دکتر علی رضائیان، در شش بخش به بررسی مبانی مدیریت  -
پرداختاله اسالت.    اسالت  بع انسانی، هدایت و کنتالرل ریزی، سازماندهی، بسیج منا و سازمان که شامل: برنامه

مالؤثر و کارآمالد منالابع مالادی و      دالارگیری بمدیریت را  ندته حائز اهمیت این کتاب  آن است که نویسنده
در  تیمالدیر  از ایالن رو اصالول   .(1388)رضالائیان،   داند انسانی بر مبنای ی  ن ا  ارزشی پایرفته شده می

ار نگارندگان این منبع را محالور کالار خالود قالر    شود.  و تبیین می تحلیلچارچوب مبانی ارزشی پایرفته شده 
ن الا    ارچوبهای انقمبی اسممی که بر اساس چ در کمیته مهدوی کنیاهلل  ت آیتیاصول مدیر تا اندهداد

 استخراج نمایند. ارزشی اسممی بوده است را

ت بالا رویدالرد مالادی و مبالانی ،ربالی،      دکتر نبوی در کتاب مدیریت اسممی، ضمن بررسی مالدیری  -
بالرای سالازمان   سودگرایی  صرفاً مادی را تیمدیرو اهداف  وارد کرده است اساسی به این رویدرد های نقد

، سازماندهی، انگیزش، صالفات و رفتالار   ریزی برنامهده فصل در مورد در سیز نویسنده سپس ،کند معرفی می
 اگرچاله محقالق   .(1382مالورد بررسالی قالرار داده اسالت )نبالوی،       از من ر اسالم  را  پیگیریکنترل و  رهبر،

به این امالر کاله رسالالت اصاللی     د واقف بودن با وجو است ولی  اسممی بررسی نموده دمدیریت را با رویدر
باله عنصالر اصاللی مالدیریت      باشالد، )ص( هدایت مرد  به سمت کمال و سعادت دنیوی و اخروی میپیامبر

مبسالو  باله منبالع     صورت به. در تحقیق حاضر نگارندگان است فلت ورزیده، ، یعنی نیروی انسانی،اسممی
 .اند پرداختههای اسممی  ترین رکن مؤلفه یدی از اصلی عنوان بهنیروی انسانی 

 .از جهات مختلف بررسي نمودند را های انقالب اسالمي سوم. آثاری که نقش کمیته

رویدالرد مالدیریتی مالتن     مختلفی وجود دارد که با توجاله باله   انقمب اسممی منابع های کمیتهدر ارتبا  با 
 را به شر  زیر معرفی نمود: هاآن ترین مهم توان می ،حاضر

تمش نموده اسالت بالا    (1387)هاشمی، می ی انقمب اسم ها اهی کمیتهکتاب تاریخ شفنویسنده در  -
بالر   رو محتالوای کتالاب   از ایالن   دکردند، مصاحبه نمایال  ممی خدمت میافرادی که در نهاد کمیته انقمب اس
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( تا اد،الا  آن بالا شالهربانی و    1357) سال تأسیسی تاریخ شفاهی است و به بررسی عملدرد کمیته از پایه
رویدالرد   دلیالل  باله امالا  گرچاله منبالع خالوبی در بحالث حاضالر اسالت       ارمری پرداخته شده است. این اثر ژاند

مالورد   ش حاضالر اسالت را  ها که محور اصلی پالژوه  ریت کمیتهنحوه مدی ن تحلیلی ندارد و، شأنگاری تاریخ
 توجه قرار نداده است.

ی  کمیته انقمب اسالممی تجرباله   با عنوان: ای نامه پایان توان به آن اشاره نمود، منبع دیگری که می -
نمالوده   یالن تحقیالق تالمش   پژوهشالگر در ا  .(1386)ترابی،  است گرا و مردمی عهجام پلیسسپهر مهمی در 

از هالای بعالد    نقش کمیته انقمب اسممی را در برقراری امنیالت در شالرایط بحرانالی کشالور در سالال      ،است
ی انقالمب   هالای کمیتاله   نماید. در این پژوهش اگرچه به بخشی از کالارکرد  ی انقمب اسممی بررسیپیروز

ی  نهادی کاله   مثابه بههای انقمب اسممی را  ولی کمیته ستجامعه پرداخته ا اسممی برای حفظ آرامش
در  امالا ، نیاورده، نیازمند مدیر توانایی است بحثی به میان دارای ارکانی است و برای حرکت به سمت هدف

 این نهاد بیشتر مورد توجه بوده است. تیمدیرتحقیق حاضر نحوه 

هشالگر  پژو (1391، )عبالدی،  ضالدانقمب های انقمب اسممی در مبالارزه بالا    مقاله عملدرد کمیتهدر  -
بحران  زا در سطح کشور مانند وب و بحرانه نیروهای کمیته با عوامل آشی مواجه تمش نموده است نحوه

  ررسی قرار دهالد. نویسالنده در ایالن تحقیالق تالمش نمالوده جنباله       بمورد را  .قهدریجان و.. ن، گنبد،کردستا
حلیلالی را  ی ت حاضالر جنباله   نگارندگان در تحقیالق  ، اماتر نماید و وارد تحلیل نشود تاریخی بحث را پررنگ
تبیین برای مخاطبین خود  تر ملموس صورت بهها را  آمیز بودن کمیته عوامل موفقیت تقویت نموده تا بتوانند

 د.ننمای
مالورد توجاله    آثاردر این  مهدوی کنی اهلل آیتاز منابعی که ذکر آن رفت، تحلیلی از عملدرد  مجموع در

های کمیته انقمب اسالممی پرداختاله شالده و تحلیالل و      از من ر بررسی تاریخی به فعالیت صرفاًنبوده و یا 
 باشد. موضوعیت ندارد  لاا مقاله حاضر از این دو حیث دارای نوآوری می آنهاطراحی الگو در 

 

 مباني مفهومي و نظری

 مدیریت
 یف لغویتعرالف. 

 .اسم فاعل از مصدر اداره به معنالی اداره کننالده اسالت   « مدیر»و « اداره کردن»مدیریت از ن ر لغت یعنی 
اسالت. پالس مالدیر یعنالی     « گردیالدن »باله معنالی   « دَوَران»گرفته شده که مصالدر آن  « دَوَرَ»اداره از ماده 

: 1369)اختری،  «گرداندن ی  مجموعه یا سازمان در جهت اهداف من وره»و مدیریت یعنی « گرداننده»
39). 
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 تعریف اصطالحيب. 

تعالاریف یدسالانی را    هماله دانشالمندان   تقریبالاً  و...ماننالد ریاضالیات، نجالو ، شالیمی      در حوزه علو  محض
ایالن تعالاریف   هالا،  هالا و بیالنش  اجتماعی، به دلیل تفاوت در نگالرش  ولی در حوزه علو  انسانی و اند پایرفته
 از: اند این علو  عبارت دانشمنداند یستند. برخی از تعاریف رایج نزیدسان ن

 داند. های پذیرفته شده مي ارزشاول. تعاریفي که علم مدیریت را خارج از چارچوب 

 ،این تالمش در نیالل باله اهالداف سالازمان      دارگیریبها و  کردن کوشش انسان هماهنگو علم  هنر 
 .(24: 1366زادگالان،   )عباس دهد میشدل  را و سازمان شود میآگاهانه و مستمر انجا   صورت بهعملی که 

از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نائالل  مدیر  باید برداشته شود تا ی کهیها گا از عریف در این ت محقق
لدالانی بالرای   هالای پ  بالدون ترسالیم گالا    حداقلی است، چون  این تعریف، ،فلت ورزیده است. از این رو آید

برای  مؤثر های گا  . از این لحاظ محققانکند کار را برای مدیر سخت و مبهم می ،رسیدن به اهداف اصلی
این مسئله رعایت  حاضر پژوهش ه درند کندا امری الز  و ضروری می را تیرمدیعریف تحقق اهداف در ت

 شده است.

هالای سالازمانی باله نحالو     مین هالدف رآیندی برای حل مسائل مربو  به تأمدیریت عبارت است از ف 
نالژاد پالاریزی،    و کارآمد از منابع کمیاب در ی  محیط در حال تغییالر )ایالران   مؤثرمطلوب از طریق استفاده 

اشاره نشده اسالت، دارای ابهالا  اسالت و     تیمدیرهای اصلی  ده گا بر آندر این تعریف عموه  .(18: 1375
 ها در این تعریف مشخص نشده است. جایگاهی برای ارزش

 .داند شده مي های پذیرفته وب ارزشدوم. تعاریفي که علم مدیریت را در چارچ

منابع انسانی و مادی، از طریق  اثربخشمدیریت عبارت است از علم و هنر فرآیند استفاده کارآمد و  
، سازماندهی، هدایت و کنترل در ی  محیط پویا در جهت تحقق اهداف سازمان یا جامعاله بالر   ریزی برنامه

مراحلی که یال  مالدیر بالرای رسالیدن باله       اگرچهدر این تعریف  .(120: 1375ارزشی )استونر،  اساس ن ا 
برشمرده است ولی به منبع یعنی نیروی انسانی اشاره نشده و محقق از اثرگالاارترین عامالل    را اهداف خود

،فلت ورزیده است. در پژوهش حاضر عموه بر مراحلی که ذکر شد، نگاه ویژه باله منبالع انسالانی     مدیریتی
تالرین درجالات    ی خود را به عالی بندد تا نیروی انسانی مجموعه داشته و مدیر تما  تمش خود را به کار می

 برساند. تو معنوی تخصص

صحیح افراد و امدانات در جهت وصول اهداف سالازمانی اسالت، باله     دارگیریبمدیریت هنر و علم  
 در این تعریف اگرچه تأکید زیادی روی .(33: 1380نحوی که با موازین شرع مغایرت نداشته باشد )نبوی، 

هداف و آرمان سالازمان برسالد، تبیالین    که باید ی  مدیر بپیماید تا به ا لی مراحلین ا  ارزشی شده است و
 نشده است. لاا این تعریف بسیار کلی بوده و از حالت جامع و مانع بودن ی  تعریف خارج شده است. 
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 تعریف مختار

ه بال  ،توسط اندیشمندان این حوزه عرضه شده است تیمدیرنویسندگان از میان تعاریف مختلفی که از علم 
برشالمرد.   یخالوب  باله ا های مدیریت ر این تعریف جامع باشد و همه مؤلفه دو ندته اساسی توجه نمودند  اوالً

 کاله  اهلل مهدوی کنالی  آیت مدیریتیبا اصول  باشد تاریف در قالب ی  ن ا  ارزشی عرضه شده ثانیاً این تع
از میان تعاریف مختلف، تعریف ذیل  منطبق باشد. از این حیث،اجرا نمودند،  های انقمب اسممی میتهدر ک

 مبنای تحقیق حاضر گردید:

مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای ی  ن ا  ارزشی پایرفته شالده   دارگیریبمدیریت فراگرد 
و کنتالرل عملیالات بالرای     نالات، هالدایت  ریالزی، سالازماندهی، بسالیج منالابع و امدا     است که از طریق برنامه

کاله زیربنالای    رای اساسالی ذیالل    ن تعریف، پالنج ندتاله  . ایگیرد یین شده، صورت مییابی به اهداف تع دست
 در بردارد: ی هست راپردازی و کاربرد های ن ریه مفاهیم کلی مدیریت در حوزه

 .مدیریت ی  فراگرد استالف. 

 .مدیریت بر هدایت تشدیمت انسانی داللت دارد ب. 

 .دستیابی به نتایج مطلوب استگیری مناسب و  مدیریت مؤثر مبتنی بر تصمیم . ج

 .مدیریت کارآ، متضمن تخصیص و مصرف مدبرانه منابع است . د

 .(8: 1390)رضائیان،  ، تمرکز دارددار هدفهای  مدیریت بر فعالیت .  

 ریزی برنامه

گیری است، مشتمل بر فرآیند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینالده باله   ریزی ی  ن ا  تصمیمبرنامه
 .(121: 1375نژاد پاریزی،  )ایران هاهای اجرایی و دستیابی به هدفپایرد و نیز طر انجا  

 سازماندهي

و ایجالاد همالاهنگی میالان     های کاریسازماندهی فراگردی است که طی آن، تقسیم کار میان افراد و گروه
 .(274: 1388 )رضائیان، شود می، برای کسب اهداف تمش آنها

 مدیریت منابع انساني

پالرورش نیالروی    جاب، نگهالداری و  :شامل متنوع های فعالیتای از اصطمحی است برای توصیف گسترده
کار با استعداد و پر انرژی. مدیریت منابع انسانی بر مسئولیت مدیران و تجهیز سازمان با کارکنان توانمند و 

 .(393: 1388رضائیان، های آنان داللت دارد )استعداد دارگیریبحصول اطمینان از مطلوبیت و 

 هدایت

نیل به اهداف سازمانی، داللت دارد. ایالن تالمش باله      من ور بههدایت، بر تمش مدیر بر انگیزش کارکنان 
 .(423: 1388رضائیان، ) گیرد رهبری، انگیزش و برقراری ارتبا سه طریق صورت می
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 کنترل

. ایالن  شالود  مالی ریزی شالده تطبیالق داده   برنامههای فراگردی که از طریق آن عملیات انجا  شده با فعالیت
و  شالود  میکار گرفته  سازمان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی به عملدردفراگرد برای تصحیح مستمر 

 .(496: 1388)رضائیان،  دهد میتحقق اهداف را نشان  جهت میزان پیشرفت در
 

 )تحلیل محتوا( يشناس روش
قرن بیستم در قالب تحلیل محتوای کمی و کیفی  دری  روش علمی، نخستین بار  عنوان بهتحلیل محتوا 
گسالترش   سرعت بههای حوزه علو  انسانی،  ظرفیت باالی آن در فهم و تحلیل پدیده لیبه دلرواج یافت و 

هالای مختلفالی از تحلیالل محتالوا      و ارائاله تدنیال    یافت. با توجه به نقدهای وارده شاهد اصم  این روش
های  تما  گونه مجموع درتلخیصی است.  و باالخره دار جهترویدردهای عرفی،  هاآن نیتر مهمهستیم که 

مند برای مخاطب  های ظاهری ی  متن را به شدل عینی و ن ا  آن هستند تا ویژگی یدر پیل محتوا تحل
شی است که جهت تفسیر محتوای تحلیل محتوا رو اظهار داشته، «فیلیپ استون» که توصیف نمایند. چنان

گیالرد. در   ها، صورت می کدبندی شده و با رعایت تم حاکم بر داده های متنی از طریق فرآیندی من م،داده
طبیعی تحلیالل محتالوای کیفالی بالا رویدالرد عرفالی        طور بهرو هستیم   هها روب مواقعی که با محدودیت داده

بالا ایالن توضالیح و بالا توجاله باله        .(1388 ،ایمالان  لی این ارکالان نال .  تفصیشود )جهت مطالعه  توصیه می
الگالو،   ارائهکنی در استنبا  و  اهلل مهدویموضوع و محوریت اندیشه و عمل آیتمحدودیت منابع مرتبط با 

تحمیالل   ای بالر مالتن  از این روش در مقاله حاضر استفاده شده است. امتیاز بارز این روش آن است که ایده
 های اجرایی زیر برداشته شده است: شود. در این روش گا ها استنبا  مینشده و الگو از درون داده

 اول. تولید داده در موضوع

 اند: نگارندگان دو اقدا  اساسی را به انجا  رسانیده ،های مورد نیاز برای دریافت داده
انقالمب اسالممی    هالای  میتاله در ک مهالدوی کنالی   اهلل آیالت با افرادی که با حضرت  الف. انجا  مصاحبه

کنی آنانی که اوالً، مدت زمالانی بیشالتری در     اهلل مهدوی )از میان همداران و یاران آیت اند همداری داشته
کمیته با ایشان همداری داشتند و ثانیًا مسالئولیت مهمالی در کمیتاله برعهالده داشالتند و از نزدیال  شالاهد        

از این رهگالار حجالم بالاال و     .د، انتخاب و مصاحبه صورت گرفته است(آهلل مهدوی کنی بودن عملدرد آیت 
آمده است که تولیدی این تحقیق است. مشخصات افراد  دست بهمرتبط با موضوع  یها دادهاز  یتوجه قابل

  آمده است: 1در جدول شماره  شونده مصاحبه
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 شونده مصاحبه: مشخصات افراد 1جدول 

 کد مسئولیت در کمیته انقمب اسممی مصاحبهتاریخ  خانوادگی نا  نا  و

 2/2/97 ی خمینیلاهلل جم آیت
در را )شرق تهران(  تهران 4ی  ایشان سرپرستی کمیته منطقه

 .داشتند بر عهده ،یکن یمهدو اهلل  زمان ریاست آیت
A 

 B .مرکزی مشغول به فعالیت بودند  ایشان در کمیته 4/6/96 یگودرز تیآ

 C ل به فعالیت بودند.مشغو  کمیتهایشان در قسمت گزینش  23/5/96 پناه یزدان

  یعزت مطهر
 )عزت شاهی(

 D داشتند. بر عهدهایشان مسئولیت بازپرسی کمیته را  5/2/97

 F .فعالیت بودند به ایشان در کمیته مرکز مشغول 11/10/96 دامن پاک

 
کمیتاله انقالمب   تالاریخ  بالا تأکیالد بالر     مهدوی کنیاهلل عمل آیتب. مطالعه منابع در ارتبا  با اندیشه و 

 اند:معرفی شده 2منابع مورد مطالعه در جدول شماره  ترین مهم اسممی
 

 انقالب اسالمي های : مشخصات کتب اصلي در موضوع کمیته2جدول 

 کد (کننده تدویننگارنده ) عنوان کتاب

 P سرویدکتر ،ممرضا خواجه مهدوی کنی اهلل آیتخاطرات 

 R مرتضی مدیردار ناطق نوری و المسلین االسم  حجتخاطرات 

 S مهدی رنجبر آذربایجان ،سیدعلی هاشمی ی انقمب اسممی تاریخ شفاهی کمیته

 T نرگس کمک خاطرات عزت مطهری

 V محسن الویری الهدی علم اهلل سید احمد آیتخاطرات 

 

 تهیه جداول معنایيدوم. 

طی آن متن مطالعه، تحلیل و سپس متناسب با داللتی که دارد عددی )کدی( کدگااری فرآیندی است که 
گیالرد. باله    ای خاص و معین جالای مالی  شود که در نتیجه آن، معنای مورد ن ر در دسته برای آن تعریف می

یالابی باله کلیتالی     دسالت  باهدفها  فرآیند خرد نمودن موضوع و سپس اتصال دادن یافته کدگااریتعبیری، 
)جهت مطالعه  گیرند قرارمقوالت و قواعد مورد توجه   ها، زمینه، ر این مقا  الز  است تا رویهجدید است. د

کاله پالس از طالی مرحلاله موضالوع       صورت بدین .(1396 ،ن .استراوس و کربین، کدگااریتفصیلی فرآیند 
ن ریالات رایالج، در مدتوبالات     برحسالب مالدیریت   های الگوی ها و شاخص ی و استخراج عناصر مؤلفهشناس

مهالدوی  هلل ا اران آیتهای تاریخ شفاهی انجا  شده با ی هو همچنین مصاحب مهدوی کنیاهلل  موجود از آیت
هالای   هالا و یالافتن داللالت    اند. پس از اسالتخراج فالیش   ها در متون موجود پرداخته ، به جستجوی فیشکنی

تر گالزینش شالود و سالپس بالا      تر و مرتبط الب مهمخواهیم پرداخت تا مط آنهامعنایی هر فیش، به پاالیش 
مدیریت متشالدل   از ن ریات رایج، به طراحی الگوی آمده دست گااری انجا  شده و الگوی به کم  داللت
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ذکالر   له خواهیم پرداخت. الز  باله  های مدیریت از دیدگاه مع م ها و شاخص از عناصر همچون مبانی، مؤلفه
فالیش بالا    67، نزدیال  باله   مهدوی کنالی اهلل  ت در سیره سیاسی آیتاست که در باب عناصر الگوی مدیری

ریالزی، سالازماندهی،    برنامههای:  با مدخل های مدیریت از دیدگاه و عمل ایشان ها و شاخص محتوای مؤلفه
 بنالدی  دسالته هالا و سالپس    پس از پاالیش فیش دست آمد. به منابع انسانی، هدایت و کنترل است کهبسیج 
 مهالدوی کنالی  اهلل  از دیدگاه و عمل آیالت  تیمدیر اصول فیش در تحقیق مربو  به عناصر 36، حدود آنها
 کار گرفته شده است. به

 های معنایي بسته سوم. تحلیل

باطات بین معالانی و  های ناظر بر شبده ارتتحلیل، محققان در ذیل هر جدول ،های معناییبا توجه به بسته
 اند. ه دادهمفاهیم را ارائ

 
 مهدوی کنياهلل  های انقالب اسالمي بر اساس اصول مدیریتي آیت ریزی در کمیته های برنامه شاخص

 

 های انقالب اسالمي ریزی در کمیته برنامه های شاخص: 3جدول 

 کد داللت مضمون منبع متن

هالا   کالا   و هالا  باید اموال ضالدانقمب، امالوال دربالاری   
تدبیر جمعی آقای مهدوی این بالود کاله     حفاظت شود

این اموال توسط یدالی از معتمالدین خالود آن فامیالل     
کالدا  از ایالن    . لاا ما آمالدیم و باله هالر   دنگهداری شو

گفتیم که در فامیلتالان باله چاله     ...ها و وزیرها، درباری
کسی اعتماد دارید؟! گفتند مثمً فمنالی، آوردیمالش و   

جلسه کالردیم   گفتیم خانه و اموالش تحویل تو، صورت
 آیالیم.  اش سالرا،ت مالی   موقالع  به :دادیم. گفتیم به اوو 

 اصمً خود او نگهبان ما شد.

B 

اندیشالی   تدبیر و چاره
 در مواقع حساس

خمقیت و 
 نوآوری

1 

 از اموال ملی حفاظت

و  گیری یمتصم
 حل مسئله

2 

مشارکت دادن مالرد   
 در حل مسائل

 معتمدین دارگیریب

زی شالورای مرکال   عضالو مرتب بود. ما  طور بهجلسات 
میالد  عبنالده، آقالای     کمیته بودیم که چند نفر بالودیم 

زنجالالانی، ایروانالالی و آقالالای خسروشالالاهی در شالالورای  
مرکزی بودیم. پیش از آفتاب ما هر کجا کاله بالودیم،   
بایالالد بالاله کمیتالاله مرکالالز و در خالالدمت آقالالای مهالالدوی 

اش شد و هماله آمدیم. آنجا تما  مناطق تن یم می می
 شد.مناطق و کارها صحبت می درباره

A 

همالالاهنگی و کنتالالرل 
 مستمر

هماهنگی 
 هابرنامه

3 

ن الالالارت مسالالالتقیم  
رئالالیس بالالر وضالالعیت 

 مناطق

برگالالالزاری جلسالالالات 
من م بالرای کنتالرل   

 بهتر
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کالار گرفتاله    باله  ریزی های برنامه شاخص ترین مهمتوان ه شده، میئهای ارا با تأمل در مضامین و داللت
زیالر   یبنالد  میتقسال  بر اساس را مهدوی کنیاهلل   یت آیتدر دوران مدیرانقمب اسممی  یها تهیکمر شده د
  آورد:

 خالقیت و نوآوری اول.

صالله بعالد از پیالروزی انقالمب اسالممی      های انقمب اسممی به دلیل اینده نهاد نوبنیالاد بالود و بمفا   کمیته
ی  خاصی برخوردار باشند تا بتوانالد باله وظیفاله    تأسیس و تشدیل شد، الز  بود مدیران ارشد آن از خمقیت

مسالئوالن کمیتاله    د آن هستیم کاله فائق آیند، لاا ما در این دوران شاهاصلی خود که برقراری امنیت بود، 
کشور، با تالدابیری کاله    هایآشوب ها و  خاتمه دادن به برخی از بحراناهلل مهدوی کنی برای  آیت  ی خاصه

در تالدابیری  را  نموناله آن ن توا می ی و جانی مسئله را خاتمه دهند ین هزینه مالکمتر توانستند با اندیشیدند
 .(1 )کد مربو  ممکی که از ایران فرار کردند، دیدکه برای اممک بمتدلیف مانده و صاحبان ا

 گیری و حل مسئله تصمیمدوم. 

که هر لح ه با بحران امنیتی در سطح کشور مواجهه  قرار داشت کمیته انقمب اسممی در شرایط حساس
مسالائل را حالل نمایالد و     راهگشا بود تادر عین حال  و موقع بهگیری مناسب و  رو نیاز به تصمیم بود، از این

اهلل مهدوی کنی با اتخالاذ تصالمیمات ماننالد     گامی در جهت برقراری امنیت در سطح کشور بردارد. لاا آیت
ها، ایجاد راهدارهای مناسب برای حفظ اموال مرد  و... تا حد زیادی آرامش را به  کردن کمیته بندی یمتقس

م ایشان برای حل مشدمت امنیتی، ترین تصمی پربازدهو  ترین یاساسیدی از  کشور بازگرداند. در این میان
فالظ و بقالای انقالمب    ی بالرای ح  اکمیته خدمات ارزنالده  یهمپادادن به مرد  بود تا آنان مشارکت و نقش 

 .(2)کد مربو  اسممی انجا  دهند

 ها ماهنگي برنامهسوم. ه

کاله کالل    طالوری  باله  ندانقمب اسممی با ی  هدف خاص و در ی  ساختار بزرگ تشدیل شالد  های یتهکم
. برای اینده ایالن  ندکردرسانی میهای مختلف خدمتو مانند ی  دولت در زمینه نددادکشور را پوشش می

مهالدوی کنالی    اهلل آیالت هماهنگ عمل کند لالاا   صورت بهنهاد بتواند به وظایف اصلی خودش بپردازد  باید 
کردنالد تالا از ایالن طریالق     ها، جلسات من می را با مسالئولین منالاطق برگالزار مالی    مسئولیت کمیته عنوان به

 .(3های الز  را انجا  دهند )کد مربو هماهنگی
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 مهدوی کنياهلل  های انقالب اسالمي بر اساس اصول مدیریتي آیت در کمیتهسازماندهي  های شاخص

 

 های سازماندهي در کمیته انقالب اسالمي : شاخص4جدول 

 کد داللت مضمون منبع متن

نفالر   تشورای فرماندهی کمیته مرکالب از هفال  
 جملاله  ازروحالانی بودنالد:    چهار نفرشانبود که 

مهدوی کنی، شهید دکتر مفتح و ساله   اهلل آیت
 انتخاب شدند. ءراآبا اکثریت  که یگرنفر د

S:37 

 مرکزی تشدل شورای
کردن  مشخص

 حوزه سرپرستی
حضور روحانیون در  4

 شورای مرکزی

یدی از کارهایی که در کمیته کردیم این بالود  
باله   و کمیته تهران را تصفیه کردیم 1500که 
منطقه تقسیم نمودیم و این مناطق را روی  14

و  یکشال  خالط نقشه آوردیم و مناطق تهالران را  
 را مشخص کردیم. ها منطقهحدود و مرز این 

P:232 

 کمیته نهاد سازی کوچ 

ساختار کوچ  
 و چاب 

5 
نهاد فربه، مانع رسیدگی 

 به امور

ولین بومی مسئ دارگیریب
 هر منطقه

نیاز به چند واحد و چنالد مرکالز   ی مرکز  کمیته
سالرعت شالدل    داشت و این واحالدها بایالد باله   

اطمعالات   ،تالوانیم بازپرسالی   گرفت. ما نمی می
نداشته باشیم  لاا مالثمً شخصالی    و... بازجویی

شالوند مسالئول    دوسالت مالی   مثل آقالای رفیالق  
ی بازپرسالی   تدارکات پشالتیبانی، یالا در مرحلاله   

شالوند    مطالر  مالی   مثل آقای عالزت مطهالری  
ی مبارزاتی  ا کسانی هستند که ی  عقبهه این

هالا را خالوب    هالا و گالروه   عمیق دارند و شالبده 
 شناسند. می

B 

طراحی  کارآمد یطراحی واحدها
واحدهای 

  و اداره یبانیپشت
6 

طراحی سازمان بر اساس 
 ها نیازسنجی

بر اساس  کارها یمتقس
 ها  نیروها ظرفیت

 بندی تقسیم
 کارها 

7 
بر  ها یتمسئولتقسیم 

 اساس تخصص

هالا تشالدیل شالد،      بهترین جایی که این کمیته
ترین مدان که واقعالاً   یعنی مقدس  مساجد بود

کند به اینده کمیته ی   ها داللت می ه اینهم
 ذات مقدسی داشت.

A 

محور قرار دادن مساجد 
و  یفرمانده در تشدیل

 تهدای
تقسیم 

جغرافیایی 
 کمیته

8 
 قرار دادن مساجد برای
 محل رجوع مرد 

ی انقالمب  ی چهالار کمیتاله  ی شالماره اطمعیه
ن می پیشگیری از بی من ور بهاسممی )مرکز( 

در سطح شهر، بنا به تصویب شورای مرکالزی  
 ی انقمب اسممی ندات زیر را به اطمعکمیته

S:118 

 وظایف یساز روشن
تدوین شر  

 وظایف
 ها دهی به فعالیتن م  9

 جلوگیری از هرج و مرج و 
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 رساند:می

مسئولیت حفاظت و انت امات هالر منطقاله    -1
ی مسالئول انت الامی همالان منطقاله     به عهالده 

لالاا مالأمورین مساللح هالر منطقاله از        باشد می
ی دیگالر  ی استحفاظی منطقهمداخله در حوزه
 اجتناب نمایید.

 و .... -2

 

 مداخمت نیروها

  
 شده یماختیارات تقس

نه  ،نه دولتی بود که ها در شرایط سخت کمیته
شالما    هیچی در کالار نبالود   ،نیروی امنیتی بود

هالا هماله کالالار    کمیتاله  ،ببینیالد بالا ایالن هیچالی    
 ،شالد  یعنی هر جایی که خبالری مالی    کردند می

 ،کردنالد  شالدند. زنالدان مالی    هالا وارد مالی   کمیته
رفتنالد در   شد مالی  زلزله می، کردند بازداشت می

 .شدند می مسائل اجتماعی وارد

C 

گستردگی وظایف نهاد 
 کمیته

بودن  یعدچندبُ
های  فعالیت

 کمیته
10 

رویدرد خاد  بودن نه 
 حاکم بودن

تقد  حفظ انقمب بر 
های مالی و  ارزش

 شخصی

در کمیته سلسه مراتب وجود داشت ولالی ایالن   
مراتالب خشال  و    مراتالب، یال  سلسالله    سلسله

عواطالف،  اداری و ن امی محض نبالود. نالوعی   
های معنوی باعالث  احساسات، محبت و انگیزه

کاری بشود. اگر  شده بود که این سیستم رو،ن
راحتالی   فردی تازه وارد کمیتاله شالده بالود، باله    

توانست با مافوق خالودش در رسس ارتبالا     می
برقرار کند  مطالب و پیشنهادات بگویید، ظرف 

های باال قرار پنج شش ماه باال بیایید و در رده
 .بگیرد

S:167 

مشارکت دادن نیروها و 
 استفاده از توانمندی

 نیروها

ایجاد ارتبا  بین 
 سطو 

11 

 پایری مدیران انعطاف

تسهیل ارتبا  بین رئیس 
 و مرئوس

 

کالار گرفتاله    باله  های سازماندهی شاخص ترین مهمتوان ه شده، میئهای ارا با تأمل در مضامین و داللت
زیالر   یبنالد  میتقسال  بر اساسرا  مهدوی کنیاهلل   در دوران مدیریت آیتانقمب اسممی  یها تهیکمشده در 
 آورد: 

 . مشخص کردن حوزه سرپرستياول

ورت گرفت، ص مهدوی کنیاهلل  انقمب اسممی توسط آیت  یدی از اولین اقداماتی که بعد از تأسیس کمیته
شد. اقدا  دیگر ایشان این بود که شهر  ها محسوب می که اتاق فرماندهی کمیتهتشدل شورای مرکزی بود 

منطقه تقسیم نمودند و از میان روحانیون سرشناس و شالاخص همالان منالاطق کاله مالورد       14تهران را به 
گماردند. این تالدبیر ایشالان    گانه چهاردههای مناطق  اعتماد و محل رجوع مرد  بودند را به سرپرستی کمیته
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 سالازی  خنثالی رامالش و  امنیالت و بازگردانالدن آ   برقالراری ه در که مرد  هر منطق نحوی ار راهگشا بود بهبسی
)کالد   ها مشارکت داشتند و نقالش بسالزای ایفالا نمودنالد     با کمیته ضدانقمبهای منافقین و گروه   توطئه
 .(4مربو  

 پشتیبانيطراحي واحدها و ادارات  دوم.

کمیته انقمب اسممی به دلیل اینده ی  سازمان تازه تأسیس بود، برای انجا  رسالت خود، ضالروری بالود   
های مختلفی را بالر اسالاس    و بخشلاا برای کمیته واحدها  کندهای مختلف را بر حسب نیاز طراحی  بخش
چون گزینش، بازپرسالی، آمالوزش و... کاله هالر کالدا        یواحدهای ی و با بازدهی باال طراحی نمودند کارآمد

 .(6نمود )کد مربو  بخشی از نیازهای کمیته را برطرف می

 ها جغرافیایي کمیته بندی تقسیم وم.س

هالا بالا    جغرافیالایی کمیتاله   بنالدی  تقسالیم   مهدوی کنی به آن مبالادرت ورزیالد،  اهلل اقداماتی که آیت جمله از
هالا بالا    محوریت مسجد بود. مساجد در جامعه اسممی محل عبادت و رجوع مرد  بالوده اسالت، لالاا کمیتاله    

 بنالدی  تقسالیم های مؤمن و انقمبالی حالداکثر بهالره را بردنالد. از طرفالی       محوریت مسجد از  ظرفیت نیروی
آنالان   تبالع  بهان مناطق سدونت داشتند و ر همشود که داستفاده  یروهایینشد از  جغرافیایی کمیته سبب می

کردند )کد  ایجاد و برقراری امینت می با شناخت دقیقی که از محله و مرد  محله داشتند، کم  شایانی در
 .(8 مربو 

 . تقسیم کارهاچهارم

 شالد   داد و تجربیات افراد تقسیم مالی ها، استع ها بر حسب توانایی در کمیته انقمب اسممی تقسیم مسئولیت
شناختند را در قسمت بازپرسی قالرار   می یخوب بهمً افرادی که سابقه مبارزاتی داشتند و شبده و گروها را مث
 .(7 )کد مربو  شد تقسیم میهای مختلف بر همین منوال  در بخش هادادند و سایر مسئولیت می

 تدوین شرح وظایف .پنجم

اسممی، شورای مرکزی کمیته شر  وظایف هر بخالش  انقمب   ن می در نهاد کمیته برای پیشگیری از بی
 د بر حسب وظایف خود اقدا  نمایندها مشخص شود و افرا و مسئولین را تدوین نمود تا حدود و ثغور ارگان

 یش الزمه کار آن بود تنفیا نمودند تا نیروهالا بالا آشالنای   و از طرفی بسیار از اختیاراتی که هر مسئول و بخ
 .(9)کد مربو   نمایند یفهوظود انجا  ظایف خوکامل از نقش و 

 ساختار کوچک و چابک .ششم

د و عریض و طالویلی بالو   اسممی وارد بود، ساختار پیچیده های انقمب یدی از اشداالتی که ابتدا به کمیته
کمیتاله احسالاس    ینمسالئول از جانب  که . از این لحاظ اقدا  ضروریبرد پیش می یکند بهروند کارها را که 
اهلل مهدوی کنالی باله سالمت تعبیاله و تن الیم       رو آیت از این  شد، افزایش کارآمدی و تسریع اقدامات بود می

ایجاد شده در سطح شهر تهران  کمیته 1500ساختار کوچ  و چاب  در عین حال کارآمد بودند. از این رو 
 .(5)کد مربو   منطقه مجزا تقسیم شدند 14 به
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 ارتباط بین سطوح. ایجاد هفتم

خشال ، اداری و   مراتالب   سلسالله وجود داشت، ولی ایالن   مراتب  سلسلههای انقمب اسممی  در نهاد کمیته
توانند با سرپرستان خود ارتبا  برقرار کنند، بلداله ایالن   ن تر یینپاد که نیروهای در مراتب ن امی محض نبو

کردند که این خالود   رستان کمیته ارتبا  برقرار میبا سرپ یراحت بهبود و نیروها  یریپا انعطافسیستم دارای 
س و مرئالوس  یس و مرئوس بود. تسهیل ارتباطات بین رئیبودن اخمقیات اسممی بین رئ فرما نشانگر حدم
و به درجالات بالاالتر    ارتقاء سرعت به شناسایی و یت هستندافرادی که دارای استعداد و صمح سبب گشت،

 .(11)کد مربو  ت را برای مرد  انجا  دهندترین خدما نائل آیند و شایسته

 ها بودن وظایف کمیته یعدچندبُ .تمشه

مسئولیت سنگینی بر دوش خود داشالت.  بار  ،انقمب یلاوا قمب اسممی در شرایط بسیار نابسامانکمیته ان
 کردنالد و  ای حراست انقمب و ن ا  اسممی از هیچ اقالدامی فروگالااری نمالی   کمیته بر نیروهای خودجوش

برخالی از   داشتند. نمی ، از خود دریغد خدمتی به مرد  انجا  دهندنتوان می کردند که هرکجا که احساس می
زده،  رکن اصلی وظیفه کمیته، کم  به مناطق زلزله عنوان بهها عبارت بودند از: برقراری امنیت  این فعالیت

در کمیتاله   ز این حیث روحیاله خالاد  بالودن   کرد. اتوان اشاره  وبار و... می خدمات اجتماعی مانند توزیع خوار
 .(10)کد مربو   دانستند نه حاکم بر آنان خود را خاد  ملت می آنهافرما بود و  حدم

 

مهددوی  اهلل  اساس اصول مدیریتي آیت های انقالب اسالمي بر در کمیته مدیریت منابع انسانيشاخص 

 کني

 اسالمي: شاخص مدیریت منابع انساني در کمیته انقالب 5جدول 

 کد داللت مضمون منبع متن

ی انقمب اسممی وقتی شالدل گرفالت، اصالمً     کمیته
 ی کافی نیرو داشت. اندازه چون به  نداشت نیرو جاب

 و ها و نهادها اول وظالایف  معموالً تشدیمت، سازمان
بعالد جالاب    ،گیالرد  مسئولیت ساختارهایشان شدل می

ی انقالمب اسالممی اول    کننالد. امالا کمیتاله    نیرو مالی 
 .نیروهایش آمد

B 

گیری از  بهره
 مردمی نیروهای

 12 کارمندیابی

 استعدادیابی

یته انقمب اسالممی فعالیالت   اقشار مختلفی که در کم
 داشتند:

 علما و روحانیت. .1

، ی مبالالارزاتیسیاسالی باله دلیالل پیشالنه     زنالدانیان  .2
، اطمعالاتی ئل ی مسادر زمینه بهایی گرانهای  تجربه

 تند.امنیتی و عملیاتی داش

S:55-

58 
نیروهای  دارگیریب

 متخصص

همه  دارگیریب
ی نیروها

 انقمب
 (ی)فراجناح

13 
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     دانشگاهیان و... .3

از  هالا اولین گا  در جهت سالاماندهی انسالانی کمیتاله   
شروع شالد. قالرار    های کمنتریو از کمیته 58خرداد 

ی کوچ  شروع و بعد در منالاطق دیگالر   شد از نقطه
کار ی مصاحبه، پایریش و گزینش اجرا شود. با شیوه
 را شروع کردیم.

S:160 
گزینش افراد برای 
 شناسی افراد مستعد

 14 گزینش نیروها

شالالان  همالاله ،کمیتالاله آمدنالالد بالالههالالایی کالاله  ایالالن آد 
و باید مصاحبه بشوند  تیم  ]جاب شوند[ دستنتوان نمی

ای بالرای تالیم    شود و ی  عقباله  مصاحبه تشدیل می
مصاحبه و در حقیقت تعیین صمحیت افراد و صالدور  

 شود.  احدا  در ن ر گرفته می

B 

گر   های مصاحبه تیم
استخدا  و  ماهر

 گزینش
15 

 ها تعین صمحیت

شود ی  مبلغ پول  آقا فرمودند که سر برج که می حاج
بریزید در ظرفی و در محوطاله بگااریالد تالا هالرکس     

لالاا سالر بالرج یدالی از ایالن        خواهد بردارد هرچه می
گااشالتند، هرکسالی    های بزرگ وسط آنجا مالی  مجمع

 داشت. خواست برمی آمد و هرچه می می

B 

قانع بودن به حقوق 
کم در برابر حجم 

اعتماد به  کار سنگین
 نیروها

16 
تقد  خدمت بر 

و  های مالی ارزش
 شخصی

های نیالروی  در کمیته قسمتی داشتیم که همان بچه
هالا هالم خیلالی مالؤثر بودنالد      آنی کمیته بودند  ذخیره

شالود. نیالروی   متأسفانه هیچ موقع از آنها یالادی نمالی  
 ذخیره مثل بسیج بود.

S:154 

آمادگی کامل 
نیروهای  ها کمیته

 ذخیره
17 

طراحی سیستم 
 نیروهای ذخیره

اصالول عقایالد و اخالمق توسالط      هایتشدیل کمس
کنی در  اهلل باقری اهلل مهدوی کنی و آیت حضرت آیت

هالای  ی مرکالزی و در کمیتاله  سالن اجتماعات کمیته
ی تهران توسط علما و روحانیون مسالئول  گانه چهارده
 های مزبور.کمیته

S:126 

اولویت قرار دادن 
 آموزش نیروها

 18 آموزش
توجه به رشد معنوی 

 نیروها

بهترین کاری که خواستیم شروع کنیم این بالود کاله   
بتوانیم در گا  اول شهربانی و در گا  دو  ژانالدارمری  

[ اینجا ما آمدیم طرحی را به نا  .را ]سروسامان دهیم
قبالول واقالع    ها ارائه دادیم و مالورد  ی کمنتری کمیته
 شد. 

B 

طراحی سیستم 
تجدید ساختار  زودبازده و کارآمد

 سازمان
19 

کارآمد کردن ساختار 
 کمیته
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فرمانالدهان کمیتاله در آن    سن گر بخواهیم معدلی ازا
سالال باشالد. مالا     30-28مقطعه بگیریم، شاید نهایتالاً  

نشا  و شادابی جوانالان بالا     ساله داشتیم 22فرمانده 
شد، ترکیب عقمنیت و احتیاطی که از باال اعمال می

 شد.می

S:168 

دارگیری نیروی ب
سطو  جوان در 

 مختلف

گیری از  بهره
نیروهای جوان 

 و مستعد
20 

توان گفالت دو دسالته مالا نیالروی انقمبالی       درواقع می
نقششان بیشتر تدنیدی  کهی  دسته آقایانی  م،داشتی

تواننالد   و مهارتی است و فرض کنید کاله در اداره مالی  
اش هم اسممی  ی  دسته  های خوبی باشند سازمانده

هالا عمالدتاً آقایالان     یالن کننالد کاله ا   بودن را حفظ مالی 
هالا   اصلی انقالمب را ایالن   های یهروحانیون بودند و پا

 .سوار بودند

C 

اولویت قرار دادن 
نیروهای محتوایی 
بر نیروهای مهارتی 
 برای تصدی امور

تقد  نیروهای 
محتوایی بر 
نیروهای 
 مهارتی

21 

افراد نابابی بودند که  ،ها یدی از مشدمت ما در کمیته
در همان زمان اولیه تشدیل کمیته در مساجد باله آن  

مالالأمور کمیتالاله بعضالالاً  عنالالوان بالالهوارد شالالده بودنالالد و 
کردند. باالخره کمیته از عناصر ناپاک  استفاده میءسو

  .تصفیه شد و سازماندهی خوبی پیدا کرد

R:180 پاکسازی کمیته 
انفصال و ترک 

 خدمت
22 

هالای مختلالف نیالاز باله نیالرو      دسالتگاه برای تشالدیل  
اهلل مهالدوی کنالی    داشتیم، ناگزیر بودیم خدمت آیالت 

بیاییم و بگوییم: آقا! اگر شما اجازه دهید، این نیروهالا  
اندازی کنند یا دادستانی  آزاد شوند و بروند سپاه را راه

 اندازی کنند...  را راه

S:134 

 توجه به تربیت
 هانیرو

 نیروهارشد دادن  23 کادرسازی

آمادگی نیروها برای 
 رسانی خدمت

 
کار  به های منبع نیروی انسانی شاخص ترین مهمتوان ه شده، میئهای ارا با تأمل در مضامین و داللت

 بندی تقسیم بر اساسرا  مهدوی کنیاهلل   در دوران مدیریت آیتانقمب اسممی  های کمیتهگرفته شده در 
 زیر آورد: 

 کارمندیابياول. 

های انقمب اسممی، دارای نیروهای خودجوشی بود که از بدو تأسیس کمیتاله بالرای    یدی از ویژگی کمیته
های انقمب اسممی بر خمف سایر نهادهالا   کردند از این لحاظ کمیته خدمت در این نهاد مردمی رجوع می

بلده مسئولین کمیته از میان نیروهای آماده به خدمت افرادی کاله   یرو نداشت نیاز به جاب ن ،تازه تأسیس
 .(12 گرفتند )کد مربو  به خدمت می های مورد نیاز این نهاد بود را الیتدارای استعداد انجا  فع
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 دوم. استخدام و گزینش

ود کاله  نیالاز بال   ،های انقمب اسممی کردنالد  های مختلف کمیته با استقبالی که مرد  برای خدمت در بخش
گالر قالوی را بالرای     کند. برای ایالن من الور تالیم مصالاحبه     یانداز راهکمیته واحد استخدا  و گزینش خود را 

ی الز  را دارا بودنالد بالرای   افرادی که صمحیت و شایسالتگ  گزینش انتخاب نمودند و آنان از میان نیروها،
 .(14)کد مربو   گرفتند کار می آنان به یها های مختلف کمیته بر اساس استعداد و توانایی بخش

 سوم. آموزش

های انقمب اسممی را بالر عهالده گرفتنالد، اولویالت کالار       اهلل مهدی کنی از زمانی که سرپرستی کمیته آیت
خصصی قالرار دادنالد تالا نیروهالای     های مختلف معنوی و ت روها از جنبهاصلی خود را در آموزش و تربیت نی

 .(18)کد مربو  تخصصی به آمادگی کامل برسندکمیته هم در سطح معرفتی و هم در کارهای 

 چهارم. نیروهای ذخیره

نموده تا در شالرایطی کاله    های انقمب اسممی با طراحی سیستم نیروهای ذخیره، همیشه تمش می کمیته
در  کمیتاله است، دچار مشدل و با کمبود نیرو مواجهه نشود. لالاا   پشتیبانیشد نیاز به نیروهای  احساس می
از نیروهای ذخیره که در آمادگی کامالل باله سالر     داشت،بیشتری  های نیروینیاز به که ها  لیاتبرخی از عم

 .(17 )کد مربو  برد های خود را بدون توقف به پیش می و فعالیت کرداستفاده میبردند  می

 گیری از نیروهای جوان پنجم. بهره

 دالارگیری بهای انقمب اسالممی انجالا  دادنالد،     اهلل مهدوی کنی برای اداره کمیته یدی از اقداماتی که آیت
در این نهاد بود. ایشان جوانانی که توانایی الز  بالرای   مدیریتینیروهای جوان و مستعد در سطو  مختلف 

جوانی و شادابی آنالان در تسالریع   گااشتند تا از نیرو  های مختلف می ت داشتند را به فرماندهی بخشیمدیر
 .(20 ها استفاده نماید )کد مربو  فعالیت

 ها ي بر نیروهای مهارتي برای سرپرستي کمیتهیششم. تقدم نیروهای محتوا

ئلی و هالر روز بالا مسالا    أمین امنیت را بر عهده داشالتند سئولیت حساس تی انقمب اسممی مها نهاد کمیته
احدا  و فقه اسممی مسلط  بگیرند که به بر عهدهلیت کمیته را ادی مسئوافر شدند که الز  بود رو می روبه

الز   فقیاله  عنالوان  باله اهلل مهدوی کنی  آیت از این حیث باشند تا اقدامی خمف موازین شرع صورت نگیرد 
مندالرات و   هالا  گیالری  یمتصمتا در  ها قرار دهند سرپرست کمیته عنوان بهمجتهدین تراز هر منطقه را  دیدند

 .(21)کد مربو  مر الهی را در ن ر بگیرنداوا

 هفتم. اعتماد به نیروها

 ،های انقمب اسممی در مقابل حجالم کالار سالنگین و در عالین حالال خطرنالاک       بسیاری از نیروهای کمیته
کردند و به همان حداقل حقوق قانع بوده و ایالن نشالان     های انقمب دریافت می کمترین حقوق را از کمیته
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هالای   بالر ارزش را بودند که خدمت به انقمب اسالممی و مالرد     یا خودساختهدهد که این نیروها افراد  می
 .(16 )کد مربو  شد جلب اعتماد می سببدانستند. این حاالت نیروها  مالی و شخصی خود مقد  می

 هشتم. کادرسازی

رسالالت   ،رهبالر ایالن مجموعاله    عنوان به مهدوی کنیاهلل  آیت یژهو بههای انقمب اسممی  سرپرستان کمیته
در کنار انجا  وظایفی که برای کمیته تعریف نمودند، تربیت نیروهای متخصص و مؤمنی بود  را اصلی خود

که هر ارگالانی   به نحوی و مرد  خدمت خالصانه انجا  دهند  که بتوانند در سنگرهای مختلف برای انقمب
از آنالان در   ایعالده  گرفتنالد.  مد و آنان را به خالدمت مالی  آ ها می در کشور نیاز به نیرو داشت به سراغ کمیته

اهلل مهدوی کنی مدیر نبودنالد کاله    شدند. آیت .. مشغول به فعالیت میو. ها وزارتخانه، ی چون سپاهیها ارگان
شده بود اکتفا نمایند بلده ایشان برای رشد معنوی و تخصصالی  تنها به انجا  وظایفی که برایشان مدتوب 

، برقالراری و  فالظ بستند و با تربیت آنان بزرگترین کادرسازی را بالرای ح  کار می افراد نهایت تمش خود را به
 .(23 )کد مربو  پیشرفت کشور اسممی انجا  دادند

 . انفصال یا ترک خدمتنهم

  دسالتور داده  مهالدوی کنالی  اهلل  که آیت نحوی شد، به نیروها ن ارت می  انقمب اسممی بر فعالیت  در کمیته
برایش ی  مراحل تنبیهی را آگاه و  و در محدوده کوچدی انجا  داده استدی که تخلف شخصی بودند فر

انجالا  داده و فضالا را     ارت خود را بر آن فرد افزایش دهند. ولی اگر فرد تخلف بزرگالی د و نمشخص کنن
)کالد   آن فرد را محترمانه از کمیته حالافش کننالد   ،آلوده و ناامن کرده و ی  باوری را زیر سؤال برده است

 .(22 مربو 

 فراجناحي بودن کمیته. دهم

جاله نیازمنالد   ر کشور بود، لالاا بالرای حصالول باله نتی    های انقمب اسممی تأمین امنیت د هدف اصلی کمیته
کالردن   یبنالد  جنا فارغ از  مهدوی کنیاهلل  یت که بتوانند به این امر نائل آیند، از این جهت آ یی بودنیروها
سیاسی خاص، از قشالرهای مختلالف جامعاله کاله دارای تعهالد و تخصالص        ها و افراد به دسته یا جنا  گروه

 دلیالل پیشالینه   ، از زندانی سیاسالی باله  کمیته سرپرستان عنوان بهجست. از روحانیون و علما  بودند، بهره می
هالای   در قسالمت  ،مسائل اطمعاتی، امنیتالی و عملیالاتی داشالتند    ی ینهزمدر  که بها گرانمبارزاتی و تجربه 

های فرهنگی و اجتمالاعی کمیتاله    ان انقمبی در بخششدند و روشنفدرگرفته میکار  بازپرسی و عملیات به
 .(13 )کد مربو  ندشد میبه خدمت  لمشغو
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 مهدوی کنياهلل  انقالب اسالمي بر اساس اصول مدیریتي آیت  در کمیتههای هدایت و رهبری  شاخص

 

 های هدایت و رهبری در کمیته انقالب اسالمي : شاخص6جدول 

 کد داللت مضمون منبع متن

اهلل عمید زنجانی ایشان فرمودند که  وقتی رفتم خدمت آیت
مالن والیالت دارد!   اهلل مهدوی شاگرد من است ولی بر  آیت

اینجاست که اما  با انتخاب شهید مطهری و تثبیالت ایالن   
ی  انت امی کاله بالا سالایه    -گاار ی  جریان امنیتی امر، پایه

هالای متعالدد دیگالری کاله      فقه، عقمنیت، اخمق و ویژگی
 .شد اهلل مهدوی داشتند آیت

B 24 فقیه ولیت بین علمامقب 

یدی صداقت و یدی صالحت   :تقوا محصول دو عنصر است
عمل. اگر صداقت و صحت عمل وجود داشت اعتمالاد باله   

اهلل مهدوی در صداقت و صالحت عمالل    آیت  آید وجود می
بگویند نه  لاا آن اعتمالاد   به اوچیزی کم نگااشته بود که 

 آمد.

C 

 صداقت در رفتار
صداقت و 
 صحت عمل

25 

 ییگرا عمل

بود که آن مربی باید بچه  میها  ی  مربی باید باالسر بچه
منطبالالق بالالا شالالرع مقالالدس  و عملالالی را بالاله جهالالت اخالالمقِ

 ها بودند ها همان اما  جماعت کرد. این مربی هدایتشان می
 های مساجد و مناطق شدند.  سای کمیتهؤر که

B 

رشد دادن نیروها در 
 جهت کمال

سرپرستی 
روحانیون 
فقیه بر امور 

 ها کمیته

26 
روحانیون در نقش 

 مربی

اهلل منصوب شدند، هنر بزرگشالان ایجالاد نالوعی     وقتی آیت
تفدر واحد و وحدت کارکردی بود  یعنی ایشان این جمع را 

شدن و ایجالاد یال  وحالدت     شدن و هدفمند به سمت یدی
 عمومی هدایت کردند.

B 

پرهیز از اختمف در 
 سازمان

 27 ییگرا وحدت
در  ییگرا وحدت

 سازمان

آقای مهدوی معنالوی بالود  یعنالی اصالمً      تیمدیری  شیوه
 ها که اآلن باب شده نبود. دیدتاتوری و این

F 

 یرو ت انفرادی و 
مدیریت  عمل ندردن

 معنوی
28 

از رسی و  یریگ بهره
 ن ر دیگران

 
کار  بههای هدایت و رهبری  شاخص ترین مهمتوان ه شده، میئهای ارا با تأمل در مضامین و داللت

 بندی تقسیم بر اساسرا  مهدوی کنیاهلل   در دوران مدیریت آیتانقمب اسممی  های کمیتهگرفته شده در 
 زیر آورد: 
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 های انقالب اسالمي اهلل مهدوی کني در کمیته های رهبری آیت ویژگي
 مجتهداول. 

انقالمب   هایسرپرستی کمیته ،ی  مجتهد جامع شرایط و مورد اعتماد علما عنوان بهاهلل مهدوی کنی  آیت
را مبتنی بر اصول اسممی، هدایت و رهبالری نمودنالد. ایشالان بالرای اینداله       هاگرفتند و کمیته بر عهدهرا 

 از بین های انقمب اسممی عملیاتی کنند، سرپرستان مناطق مختلف کمیته را مدیریت فقاهتی را در کمیته
تر اقدامات کمیته را طبق مالوازین شالرع باله     تا هرچه دقیق انتخاب کردندعامه  قبول موردفقهای معتمد و 

 .(24 اجرا درآورند )کد مربو 

 صداقت و صحت عملدوم. 

صداقت و صحت عمل اسالت. ایشالان آنچاله کاله      اهلل مهدوی کنی، آیت مدیریتیهای  ییدی دیگر از ویژگ
یعنی حرف و عملش یدی بود. این ویژگی باعالث شالده بالود کاله      عملشان تجلی داشت  داشتند در بیان می

)کالد   ه از دسالتورات ایشالان تبعیالت نماینالد    نیروهای کمیته به ایشان اعتماد زیادی داشته باشند و با عمقال 
 .(25 مربو 

 اهلل مهدوی کني بر نیروهای کمیته انقالب اسالمي های هدایتي آیت شاخص
 ها روحانیون فقیه بر کمیته سرپرستياول. 

را بالرای   مقالدس مسالجد  ابتالدا مدالان    ،برای رشد و به کمال رساندن نیروهای خالود نی اهلل مهدوی ک آیت
اثرات معنالوی در روحیالات    تبع بهدابی دارد و آ حضور در این مدان مقدسانتخاب نمودند.  ها کمیتهعالیت ف

 ،ی بودند که عالموه بالر رهبالری کمیتاله منالاطق خالود      یعلما د. از طرفی فرماندهان آنانوش یآنان مترتب م
 ییبسالزا این دو عامل نقالش   داشتند  بر عهدهبودند که نقش تربیتی اخمقی، معنوی و... نیروها را  یمربیان

 .(26 )کد مربو  در رشد و ارتقا نیروهای کمیته داشت

 گرایي وحدتدوم. 

را وحالدت بالین نیروهالا و فرمانالدهان       جلو کمیته  به  یدی از عوامل اساسی حرکت رو مهدوی کنیاهلل  آیت
سالازمانی   کردند هرگونه موانعی که سبب بروز اخالتمف و درگیالری درون   دانست. ایشان تمش می ارشد می

 .(27 )کد مربو  از میان بردارند را دش می

 سوم. مدیریت معنوی

و در کمیتاله   بودنالد  پایبنالد  اخمق و اصالول اسالممی   به خود مدیریتیشیوه در چون اهلل مهدوی کنی  آیت
ی  ی و رویاله یایشان حتی در کمیته انقالمب اسالممی خالودرس    کردند، جو ،الب کمیته معنوی بود. اعمال می
 .(28 )کد مربو  کردند و ن ر دیگران استفاده می یرسمآبانه نداشتند، بلده از طریق مشورت از  دیدتاتور

 

 

 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  133 ..................................................................................................................................................................     ... مهدوی اهلل آیت مدیریتی اصول

 
 مهدوی کنياهلل  انقالب اسالمي بر اساس اصول مدیریتي آیت  در کمیتههای کنترل  شاخص

 

 انقالب اسالمي  در کمیتههای کنترل  شاخص :7جدول 

 کد داللت مضمون منبع متن

 ی منطقاله ده را تحویالل مالا دادنالد،     روزی که کمیتاله 
 را بیالرون ریختالیم.  بالاجگیر   های چاقوکشی این  همه

کسانی بودنالد کاله از اول    ،افرادی که در کمیته ماندند
ی شالرعی   به قصد خدمت به انقمب و انجالا  وظیفاله  

 .آمده بودند

S;161 

 ای ن ارت شبده

 29 ها تصفیه نیرو
استفاده از 
نیروهای 

 مند د،د،ه

 ،ت بودجه کمیته یازده میلیارد بالود تا آنجا که یاد  هس
طالوری بالود  امالا     ایالن  تقریباًگویم ولی  صددرصد نمی

کالرد،   آقای مهدوی بیشتر از پنج میلیونش را خرج نمی
 گشت. اش سر سال برمی باقی

D 

حداقل هزینه و 
 امدانات

کنترل و 
ن ارت بر 
 بودجه

30 
کمترین اسراف 

 امدانات

واحد رسیدگی باله تخلفالات را در    59ما در اوایل سال 
مثل آقای اندازی کردیم که دوستان عزیزی  کمیته راه

زمانیان در آنجا حضور داشتند و در رسسش هالم یال    
کردیم و  روحانی بودند که این افراد را بعضاً معرفی می

کردنالالد و اگالالر الز  بالالود برخالالورد  در آنجالالا ارشالالاد مالالی
 .کردند می

B 

استفاده از 
روحانیان برای 

ارزیابی عملدرد  کنترل
 واحدها

31 
برخورد قاطع با 

 تخلف

هالا  ها بالرای بررسالی کمیتاله   ما جمعی بودیم که شب 
آقالای بالاقری بالودیم.     و یبنده، آقای ایروانال   رفتیممی

برویم و بررسی کنیم که  ها شبوظیفه ما این بود که 
 مرد  را اذیت ندنند. و چطور است هاوضع کمیته

A 

 یروز کار شبانه

 32 مستمر کنترل
حضور در میدان و 
 کنترل مستقیم

حساسیت روی 
 هاعملدرد کمیته

 
کار گرفته شده در  بههای کنترل  شاخص ترین مهمتوان ه شده، میئهای ارا با تأمل در مضامین و داللت

 زیر آورد: بندی تقسیم بر اساسرا  مهدوی کنیاهلل   در دوران مدیریت آیتانقمب اسممی  های کمیته

 هااول. تصفیه نیرو

هالا و  از ابتالدا بالرای جالاب نیالرو گالزینش نداشالت لالاا افالراد زیالادی از گالروه          هالای انقالمب چالون    کمیته
متنالوع،   هالای  یشگراهای مختلف برای خدمت وارد این نهاد شده بودند اما این حجم از افراد با  بندی جنا 

ی این نهالاد انقمبالی را   رسانی کمیته اختمل ایجاد شود و همچنین چهرهباعث شده بود که در امر خدمت
ی د،د،ه واقعاًی نیروها در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق نیروهایی که نشان دهد لاا تصفیه خشن
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نهاد شالدند اخالراج    خدمت به انقمب را داشتند باقی بمانند و نیروهایی که در جهت سود شخصی وارد این
 .(29 کد مربو شوند )

 دوم. ارزیابي عملکرد واحدها

می هم مثل هر نهادی دیگر امدان تخلف از سوی اعضای آن وجود داشت  لاا های انقمب اسمدر کمیته
برای بررسی و برخورد با تخلفات، واحدی به نا  رسیدگی به تخلفات پاسالداران را در   یکن یمهدو اهلل آیت

های انقمب تشدیل دادند و برای تشخیص امر صحیح از خمف، روحانیون که فقیه و آگاه به احدا  کمیته
عمال کارمنالدانش ن الارت داشالته    ودند را در رسس این نهاد قرار دادند تا از این طریق، خود نهاد بر روی اب

 .(31 کد مربو ) باشد

 سوم. کنترل و نظارت بر بودجه

 ،هالدر رفالت  قت زیاد و کمترین اسراف و حساس بودند و با د المال یتببر روی اموال  مهدوی کنیاهلل  آیت
مبنا و معیاری قرار داده  ،کردند. ایشان حتی برای حقوق کارمندان کمیته کنترل میها را تخصیص و  جهدبو

هالای کمیتاله را   کردند تا از این طریالق بتواننالد هزیناله   آن حقوق کارمندان را پرداخت می بر اساسبودند و 
 .(30 مند کنند و کمترین هدر رفت بودجه و امدانات را داشته باشند )کد مربو ن ا 

 ترل مستمرکن چهارم.

واحالدها مطلالع باشالد و اگالر      عملدالرد مالن م از   صالورت  بهشود که مسئول و مدیر کنترل مستمر باعث می
 اهلل آیالت هالای انقالمب اسالممی نیالز باله دسالتور       به سرعت مطلع و مانع آن شود. در کمیته سر زدخطایی 

روزی در محالل  شالبانه  صالورت  باله کاله   یا گوناله  به ،مهدوی کنی گروهی برای این کار مشخص شده بودند
 .(32 )کد مربو  ها ن ارت داشتندوی عملدرد کمیتهشدند و رها و میدان عمل حاضر میکمیته

 

 گیری نتیجه

ت ایشالان  یمدیرانقمب اسممی از آن حیث که  هایمهدوی کنی در کمیته اهلل آیتتحلیل اصول مدیریتی 
زد، بالا تالمش    مالی  ن می در جامعاله مالوج   و بیفتگی در ی  شرایط کاممً بحرانی که آشدر سطح کمن و 
یت فقالاهتی و جهالادی   بیانگر ی  مالدیر  نهاد کمیته را هدایت نمود  ،فقه اسممی چارچوبمجاهدانه و در 

ی  را به جامعه بازگرداند و رضایت عامه مرد  را جلب نمود و نمونهرامش نسبی است که در کمترین زمان آ
یالابی باله اصالول مالدیریتی      را در تاریخ ثبت نمود. لاا محققان برای دسالت  فقاهتیاثربخش  تیمدیرموفق 
های اصلی  لفهروش تحلیل محتوا بهره جستند و مؤانقمب اسممی از  هایدر کمیته  مهدوی کنیاهلل  آیت

. کردنالد ریزی، سازماندهی، نیروی انسانی، هدایت و کنترل را شناسایی و تحلیالل   مدیریت که شامل: برنامه
هالدوی کنالی در کمیتاله انقالمب     اهلل م آیت مدیریتیهای اصلی  دهد که شاخص های تحقیق نشان می هیافت

هالا   هماهنگی برناماله  و حل مسئله و گیری تصمیمو نوآوری، شامل: خمقیت  ریزی برنامهبر مبنای  اسممی
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کیفیالت   بالردن  باالو ریزی در کمیته در جهت تسریع عمل  ها برنامه است. دالیل پررنگ بودن این شاخص
 اقدامات، الز  و ضروری بود.

ی را طراحی و ن الم دهالی کالرد کاله در عالین افالزایش       یها می کمیته الز  بود سیستهحوزه سازمانددر 
: شالامل ندهی های اصلی سازما شاخص از این حیث ترین زمان را دارا باشد هدر کوتابازده  ینبیشتر ،کارآیی

ی کمیته، تدوین شالر  وظالایف، ایجالاد ارتبالا  بالین      یجغرافیا بندی تقسیمه سرپرستی، مشخص کردن حوز
دو  ،در ایالن میالان  باشند. و چند بعدی بودن وظایف کمیته می ، ساختار کوچ  و چاب ، کادرسازیسطو 

کند و جنبه نو و ابتداری  می متمایز از سایر مدیران را مهدوی کنیاهلل  آیت مدیریتیی  نحوه ،عامل اساسی
گمالارد تالا مالوازین     های مناطق مختلف می به سرپرستی کمیته را وحانیون فقیه و مجتهدر ایشان   اولدارد
جغرافیالایی، مسالاجد را محالور فعالیالت      بنالدی  تقسالیم در  ایشالان  . ثانیاًباشد فرما حدماجرا و  درستی بهرع ش

بیشالتری برقالرار   ا  ارتبال  ،ه که امامان جماعت مسجد بودنالد ها قرار داد تا بین مرد  و مسئولین کمیت کمیته
 ت مرد  بیشترین استفاده را ببرند.حضور و مشارکاز لین ونمایند و مسئ

توجه خود را معطالوف باله رشالد معنالوی و      یناهلل مهدوی کنی بیشتر آیت ،در بخش منبع نیروی انسانی
: لشالام های اصلی منبع نیروهالای انسالانی    بنابراین شاخص داشتند  مدیریتینیروها در سطو  باالتر  ءارتقا

گیری از نیروهای جوان، کادرسالازی، تقالد  نیروهالای     ، استخدا ، آموزش، نیروهای ذخیره، بهرهکارمندیابی
هالا، اعتمالاد باله نیروهالا، انفصالال یالا تالرک خالدمت و          محتوایی بر نیروهای مهارتی برای سرپرستی کمیته

باله آمالوزش و    مهالدوی کنالی  اهلل  آیالت  ،ذکرشالده هالای   . از میالان شالاخص  باشدمیبودن کمیته  فراجناحی
 .توجه را داشت بیشترینزی نیروها کادرسا

و  صالداقت  ی  رهبر اسممی که شامل: اجتهاد،اهلل مهدوی کنی بارزترین ویژگی  آیت ،در حوزه رهبری
اند  شاخص بارز که عبارتانقمب اسممی سه   هایی هدایت کمیتهو براباشد را دارا بودند میصحت عمل 

از ایالن حیالث   داشالتند    مالدن ر را  و مدیریت معنوی گرایی وحدتهای مناطق،  پرستی فقها بر کمیتهاز: سر
انجالا  وظالایف    تالا عالموه بالر    کردنالد یه اسالتفاده  برای هدایت نیروها از روحانیون فق مهدوی کنیاهلل  آیت

تالمش   نهایت ،کمالوی افراد برای رسیدن به رشد معن مربیانی که به دنبال عنوان به ن در سازمان،خودشا
 کنند. ی میان نیروها نقش بسزایی ایفا د و در ایجاد وحدت و یدپارچگبندنکار ب خود را به

ی نقا  ضعف، انحرافات و در صورت یبرای هر نهاد است تا با شناسا یهای ضرور کنترل یدی از بخش
هالای کمیتاله    حیالث شالاخص   . از ایالن کند به تقویت عملدرد نهاد را الز  اصم  واحدها و... کم  شایانی

انقمب اسممی شامل: تصفیه نیروها، ارزیابی عملدرد واحدها، کنترل و ن ارت بر بودجه و کنتالرل مسالتمر   
 باشد. می

پردازیم. در این  در کمیته انقمب اسممی، می مهدوی کنیاهلل  آیت مدیریتیبه ترسیم اصول  نهایت در
منبالع نیالروی انسالانی،     ریالزی، سالازماندهی،   که شامل: برنامه تسمدیرالگو پنج مؤلفه اساسی برای اصول 

 است شدهی برای آن مشخص یها های نامبرده، شاخص که برای هر ی  از مؤلفه باشدمیهدایت و کنترل 
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رچوب ن الا   ها بر اساس چا که همه این مؤلفه ذکر است ز  بهالقابل مشاهده است.  8شماره شدل که در 
 ت.استوار اس فقاهتیارزش اسممی و 

 

 
 

 های انقالب اسالمياهلل مهدوی کني در کمیته ترسیم اصول مدیریتي آیت:  8شکل 
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 منابع 
 ( 1385احدی، مسعود ،)های فرهنگی، چاپ هفتم. ، ساری: پژوهشمبانی سازمان و مدیریت 

 ( 1369اختری، عباسعلی ،)اسممی.، تهران: سازمان تبلیغات مدیریت علمی مدتبی از دیدگاه اسممی 

 ( 1375استونر  فری من،) های بازرگانی، چاپ اول. ، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش1، جمدیریت 

 تهران: مؤسسه باندالداری ایالران، چالاپ    و مدیریت از تئوری تا عمل سازمان(، 1375نژاد پاریزی، مهدی )ایران ،
 سو .

 اهلل  یو دفتر حفظ و نشر آثالار حضالرت آیالت   (، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرش10/11/96دامن ) پاک
 مهدوی کنی.

 و  گرا سپهر پلیس جامعهی مهمی در  کمیته انقمب اسممی تجربه»(، 1386) رحمانی، سید احسان  ترابی، یوسف
 .35امی، شماره ، مجله: دانش انت «مردمی

 ( ،متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیالت 2/2/97جملی خمینی ،)  اهلل
 مهدوی کنی.

 اول. ، تهران: مرکز اسناد انقمب اسممی، چاپاهلل مهدوی کنی خاطرات آیت(، 1384سروی، ،ممرضا ) خواجه 

 ( 1390رضائیان، علی ،) تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علو  انسانی دانشگاهیان مدیریتمبانی سازمان و ،
 )سمت(، چاپ دهم.

 تهران: سروش.اصول و مفاهیم اساسی مدیریت(، 1366زادگان، سید محمد ) عباس ، 

 های انقمب اسممی در مبارزه با ضدانقمب، مجله  (، عملدرد کمیته1391) زاد، علی مرشدی  عبدی، سهراب
 .20رهیافت انقمب اسممی  شماره 

 ( 1384کمکی، نرگس ،)تهران: انتشارات مهر، چاپ اول.خاطرات عزت مطهری ، 

 ( متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضالرت آ 4/6/96گودرزی، آیت ،) اهلل  یالت
 مهدوی کنی.

 ( 1384مدیردار، مرتضی ،)تهران: مرکز اسناد انقمب اسالممی،  االسم  و المسلمین ناطق نوری خاطرات حجت ،
  اول. چاپ

 ( 1385مشبدی، اصغر  روحانی، محمدحسین ،)  هالای تحلیلالی و   کیالد بالر رویالش   أمبانی سازمان و مالدیریت بالا ت
 ، تهران: اقبال، چاپ اول.کاربردی

  ،اهلل  (، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت5/2/97عزت )مطهری
 مهدوی کنی.

 ( 1382نبوی، محمدحسین ،)قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسممی حوزه، چاپ اول.مدیریت اسممی ، 

 ( 1387الویری، محسن ،)اد انقمب اسممی، چاپ اول.، تهران: مرکز اسنالهدی اهلل سید احمد علم خطرات آیت 

 ( 1387هاشمی، سید علی  رنجبر اذربایجان، مهدی ،)تهالران: مرکالز   های انقمب اسالممی  تاریخ شفاهی کمیته ،
 اسناد انقمب اسممی، چاپ اول.
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 اهلل  (، متن مصاحبه در آدرس زیر موجود است: آرشیو دفتر حفالظ و نشالر آثالار حضالرت آیالت     23/5/96پناه ) یزدان
 ی.مهدوی کن
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