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 عنوان طرح پژوهشي:
هاي ديني و سياسي حضرت درآمدي بر مباني نظري و انديشه

 امام خميني (ره)

 مدير طرح:
 عليرضا فدايي عراقي
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 پيوست:

  R.R.RE02.063كد مستند: 

 5از 2 شماره صفحه: 
 پژوهشمشخصات كلي طرح  -1
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 عنوان طرح پژوهشي:   -1-1
 هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)درآمدي بر مباني نظري و انديشه 
 مدير طرح پژوهش -1-2

 عليرضا فدايي عراقي نام و نام خانوادگي:

 

 - ناظر طرح پژوهشي: ريزيبرنامه سازمان مديريت دولتي و موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و كارفرما:
 1384 تاريخ پايان پروژه: - تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFديجيتال (نسخه            

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)درآمدي بر مباني نظري و انديشه: عنوان 
 :(ره) امام خميني  حضرت هاي ديني و سياسيچه جايگاهي در انديشههاي مختلف مديريت نظريه مساله تحقيق

 اند.داشته

 امام خميني.هاي ديني و سياسي حضرت رسي انديشهبر :هدف 
 طول حيات امام خميني (ره). 1281 -1368 :قلمرو زماني 
 قلمرو مكاني: - 
 :تحليل محتوي و تحليل كالسيك متن روش تحقيق. 
 :مدل مورد استفاده - 
 :برگرفته از يكي از جلدهاي طرح جامع كه هركدام از مقاالتانتظام يافته  مقاله 13طرح حاضر در قالب  خالصه فصول ،



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايطرحشناسنامه 

 11/12/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE02.063كد مستند: 

 5از 3 شماره صفحه: 
 است.با همان عنوان  مديريتي حضرت امام (ره) -سياسي هايانديشه

 مراجعه به ومباني علمي مديريت تحول با عنايت به مبحث  »امام خميني و مديريت تحول«اول با عنوان  مقالهدر  -
و » ايتحول در مباحث توسعه«، »تحول معنوي«استخراج و در سه بعد اصلي  امام خميني (ره)سخنان و مكاتبات 

شناسي زيربناي تحول، ابعاد و مباني ياد شده در قالب مفهومقرار گرفته بررسي مورد » ناسي تحولشآسيب«
، از هاساختاري، معرفتي، معنوي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، سياسي، اقتصادي، فردي، جمعي، خطرات و آسيب

 بررسي شده است. ديدگاه امام خميني (ره)

نظارت و كنترل در رهبري حضرت امام خميني (ره) موضوع  »نظارت و كنترل امام خميني،«با عنوان دوم  مقالهدر  -
 .تبيين شده است

هاي الگوي تا به صورت خالصه ابعاد و ويژگيشده سعي  »امام خميني و مديريت استراتژيك«با عنوان سوم  مقالهدر  -
 .شودتبيين و تشريح  )ره(مديريت استراتژيك حضرت امام 

نظام گذاري تصويري از معماري حضرت امام در بنيان »گذاريخميني و سياست امام«با عنوان چهارم  مقالهدر  -
بيني ساخته و كه چگونه اجزاء اين نظام با درايت و روشن هدشده و مشخص شترسيم جمهوري اسالمي ايران 

 .شده است پرداخته
شناسي مجزاي ضمن ارائه تعاريف و واژه »امام خميني و مديريت انگيزش و ارتباطات«با عنوان پنجم  مقالهدر  -

هاي مجزا و مدلمفهومي چارچوب  2سعي شده است هر دو بعد در  ،هاي جديد مديريتيديدگاهو  ارتباطاتو  انگيزش
ها و مباني هر كدام با از استخراج ابعاد، مؤلفهقرار گرفته و پس مورد بحث و بررسي  )T.Cچارت درختي (به صورت 
 .انديل و استناد بررسي شدهشيوه تحلاستفاده از 

ضمن انجام يك سري مطالعات نظري  »هاي رهبريامام خميني و مديريت قدرت و سبك«با عنوان مقاله ششم  -
بيانات حضرت امام (ره)، يك مدل جامع  مدل مفهومي تحقيق طراحي گرديده و براساس آن، از پيرامون بحث قدرت،

هاي بحث قدرت در كالم ايشان، طريق يافتن بيشترين كاربرد امام راحل ازو كاربردي از روش، منش و كنش 
 استخراج شده است.

جلدي  22اي و مجموعه كتابخانه هايبرگرفته از پژوهش »هاي اجتماعي امام خمينينقش«با عنوان مقاله هفتم  -
هاي محول و محقق، قالب نقش هاي اجتماعي امام خميني (ره) را در دوكه در آن نقش باشدصحيفه امام (ره) مي

 مورد بررسي قرار گرفته است.

شناسي در زمينه با طرح كليات مباحث روش»  فلسفه و مباني مديريت اسالمي«يكرة اصلي مقاله هشتم با عنوان پ -
هاي مديريت اسالمي آغاز گرديده و سپس اصول حاكم بر اين مباحث ارائه (در اين ميان سؤاالت فراواني كه پژوهش

به موضوع تحقيق حاضر مربوط است و در تحقيقاتي از اين قبيل بايد به آنها پاسخ داده شود، مطرح گرديده است) و 
 به دو روش قياسي و استقرايي در كشف نظريه اسالمي در زمينه مديريت اشاره شده است.
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 11/12/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE02.063كد مستند: 

 5از 4 شماره صفحه: 
موردكاوي و تحليل  اده از روشبا استف »بررسي و تبيين الگوي مديريت بحران امام خميني«با عنوان مقاله نهم در  -

 بررسي شده است. ،اللّه عليه) در يازده بحران بزرگمحتوا مديريت امام خميني (رحمه

در اين مقاله ضمن پرداختن به كليات پژوهش، ادبيات  »مديريت تضاد از ديدگاه امام خميني«با عنوان مقاله دهم  -
هاي گرفته و با توجه به ابعاد علمي مديريت تضاد، دادهصورت مختصر مورد بررسي قرار علمي مديريت تضاد به

و انواع تضادها مورد تحليل قرار  ره) راجع به تضاد( ره) در قالب نگرش امام( گردآوري شده از مجموعه صحيفه امام
 گرفته است.

 مدير، تحقيقي هايو ويژگي خميني امام با موضوع تحقيق اين »هاي مديرامام خميني و ويژگي«مقاله يازدهم  -
 اسالمي و رهبران مديران رفتاري هايويژگي و تحليل شناسايي به ايكتابخانه از روش با استفاده ، كهاست توصيفي

 ـ پرداخته جلد صحيفه 22از  برگرفته ـ امام حضرت و عملي نظري در سيرة گراييو وظيفه گراييرابطه در دو سبك
 .است

ابتدا مفهوم توسعه، ارتباط دين و توسعه، مفروضات  »مديريت توسعه از ديدگاه امام خميني«با عنوان مقاله دوازدهم  -
ريـزي توسـعه و تقـدم و تـاخر كاركردهـاي      هاي مديريت دولتي در توسعه، ابعاد توسعه مديريت، برنامهتوسعه، نقش

ره) تبيين و تشريح گرديده و سپس مديريت توسعه فرهنگي، اقتصـادي و سياسـي از   ( از ديدگاه امام خمينيتوسعه 
 ديدگاه امام (ره) به تفكيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

جستاري در زمينه تبيين  »حكومت اسالمي و واليت فقيه در انديشه سياسي امام خميني«عنوان با مقاله سيزدهم  -
 .ره) است( خمينييه واليت فقيه و حكومت اسالمي در انديشه امام نظر

 :نتايج 

مهمترين نتيجه تحقيق حاضر بيانگر آن است كه ابعاد مختلف زندگي و حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ديني حضرت 
 هاي مديريتي است.امام خميني (ره) مملو از آموزه

 

 واژگان كليدي: -4

 گذاري.توسعه، سياست، مديريت، (ره) امام خميني
Imam Khomeini, Management, Development, Policymaking. 

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5
 هاي سياستي طرح حاضر به شرح زير است:برخي از مهمترين توصيه

سطوح مختلف مديريتي با توجه به نياز مبرم مديران و جامعه بهتر است هرچه زودتر اين پروژه به متن درسي در  -
 تبديل شود.
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 11/12/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE02.063كد مستند: 

 5از 5 شماره صفحه: 
ها در قالب يك مدل جامعه فراهم هاي ساير پروژهها به همراه مدلشود كه مدل استخراج شده اين پروژهپيشنهاد مي -

 گردد.
 

 

 

 

 


