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عباس رهبری

1

چکیده
امروزه شناخت ا صـــــدی مت ر ت و و ژگیهای ک مت ر از د تگاه ائمه (ع) اهمیت ب سیار باال ی دا شته و اطالع از
اصدی مت ر ت برای م ـت ران پا هه ـای مختلف امری ضروری است ،ا ن امر باعث خددآگاهی ،خددسازی و الگد شتن
مت ران میگردد .درا نبین بررســی د تگاههای بزرگان د ن هماننت امام علی (ع) میتدانت اصــدی اولیه مت ر ت و هم
و ژگیهای ک مت ر را برای ما روشــن درده و با بهدارگیری آن جا گاه واقعی مت ران در جامعه تقد ت گردد .ســلای
ا ن است ده آ ا د ن مبین اسالم اصدی و و ژگی ک مت ر خدب را بیان درده است و ا ن اصدی را میتدان در سخنان
بزرگان د ن ا سالم افت و از آنها ا ستفاده درد .روش پژوهش ا ن مقاله به صدرت تار خی ،تد صیفی ا ست بهنحدیده
مباحث اصـــدی و و ژگی های مت ر در دالم امام علی (ع) بررســـی و تحل یل قرارگرفته و به ســـلاالت مطرحشـــته
پاسخدادهشته است و در آخر نیز نتیجه بهدستآمته و راه استفاده از دلمات گدهربار امام (ع) بیان گرد ته است.

کلیدواژه :مت ر ت  ،اسالم  ،امام علی (ع)  ،مسئدلین .

 -1تار خ و تمتن ملل اسالمی ،مربی ،هیات علمی ،پرد س شهیت مترس دردستان ،دانشگاه فرهنگیان ،ا ران
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 . 1مقدمه
آشنا ی مسئدلین و مت ران با اصدی و و ژگیهای مت ر ت آنها را جهت ا جاد محیط مناسب ،خددآگاهی ،خددسازی و
الگد بددن برای داردنان رهنمدن میدنت .مطالعات نشان میدهت عملکرد مت ران متعهت ،باتجربه و متخصص با استفاده از
اصدی صحیح مت ر تی ،محیطی دارآمتتر ا جاد درده است .با ت دانست گرچه تخصص و تجربه حرفهای از شرا ط الزم برای
مت ر ت است اما شرط دافی نیست و تنها داشتن تخصص چارهساز نیست ،بلکه با ت مت ر دانش مت ر تی خدد را با تجربیات
علمی و ابتکاری تدأم سازد تا بازدهی مت ر تی او بیشتر شدد .ادثر سازمانهای نامدفق دارای مت ر تهای نادارآمت و ضعیف
بددهانت (الدت جان ،1373 ،ص )274و همین امر باعث گرد ته تا مجمدعه تحت مت ر ت آنان مدفق به انجام دارهای مدردنظر
سازمانی نشدنت.
وجدد مت ر ت در زمان ما از جا گاه مطلدبی برخدردار نیست و در بسیاری از مدارد مت ران ملسسات فاقت د ت علمی
هستنت (سیت عباس زاده ،فصلنامه مت ر ت در آمدزشوپرورش شماره  .)2با ا ن وصف میتدان گفت تخصص (دانش ،بینش،
ددشش) و تجربه حرفهای امری ضروری در مت ر ت بدده ده در امر تصمیمگیری به مت ر دمکی دنت .تصمیمگیری کی از
امدر مهم مت ر تی و پراهمیت تر ن وظیفه ک مت ر است ،بعضاً افرادی ،مت ر ت و تصمیمگیری را بهعندان ک مقدله تعر ف
دردهانت .گر فث 2معتقت است ده تصمیمگیری ،جدهر و عصاره دار مت ر ت است .برنارد 3نیز معتقت است تصمیمگیری فرا
گردی است ده از طر ق سنجش ،محاسبه و انت شیتن به دست میآ ت .گرک 4تصمیمگیری را در قلب مت ر ت دانسته و
معتقت است ده ا ن وظیفه در داندن فرآ نت مت ر ت قرار دارد .ا نها مطالبی است ده بزرگان مت ر ت امروز بیان میدننت ،ما
در بررسی تار خی رفتارهای مت ر تی بزرگان د ن اسالم درمی ابیم آنان دارای ک د تگاه پربار مت ر تی بدده و مت ر ت را
ک هنر دانستهانت و برای مت ران و دارگزاران خدد دستدراتی را دادهانت ده در جامعه امروزی ما بسیار مهم و دارآمت است.
برای ا نکه در جامعه امروزی بتدانیم بهخدبی مجمدعه تحت مت ر ت خدد را به سرانجام مقصدد برسانیم با ت از د تگاه
مت ر تی آنان اطالع داشته ،در فرا نت داری خدد از آن استفاده دنیم در ا ن مقاله سعی شته است تعر فی از مت ر ت بیان و
پسازآن اصدی و و ژگی مت ر ت از د تگاه امام علی (ع) مدردبررسی قرار گیرد.
مت ر ت خدد دارای تعر فی مناسب و مشخص دننته فعالیت فرد مت ر است و افراد ز ادی در ا ن خصدص به تعر ف و
تدضیح آن پرداختهانت و سعی دردهانت جا گاه خاصی برای آن پیتا دننت ده به بیان تعر فی از آن میپرداز م.
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 .2تعریف مدیریت
میتدان گفت مت ر ت بهدارگیری ملثر و دارآمت منابع مادی و انسانی در برنامهر زی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات،
هتا ت و دنتری است ده برای دستیابی به اهتاف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مدردقبدی ،صدرت میگیرد (علی رضائیان
 ،1378ص.)7
تعر ف مذددر ،پنج قضیه اساسی ذ ل را از ز ربنای مفاهیم دلی نظری و عملی (فنی) مت ر ت است در بردارد:
 .2.1مت ر ت ک فرا نت 5است.
 .2.2مفهدم نهفته مت ر ت ،هتا ت تشکیالت انسانی است.
 .2.3در مت ر ت ملثر ،تصمیمات مناسب گرفته میشدد و نتا ج مطلدبی حاصل میآ ت.
 .2.4مت ر ت دارا ،به تخصص و مصرف متبرانه منابع میگد نت.
 .2.5مت ر ت بر فعالیتهای هتفدار تمردز دارد)Howard m.carlisle,op.cit.p.5( .

 .3مدیریت در اسالم
بتون شک تتبیر ،سیاست و مت ر ت جامعه بشری سرآغاز دار پیامبران الهی بدده است و دعدت به اطاعت از ختاونت
تبارک وتعالی و تسلیم در برابر دستدرات ختاونت در مقابل حکدمتهای طاغدت ،مقابله با فساد و فحشاء در ابعاد فردی و
اجتماعی و برقراری عتالت ازجمله اصدی مشترک برنامه رسالت انبیاء الهی و مکاتب تدحیتی است.
ختاونت تبارکوتعالی میفرما ت  :در میان هر ملتی پیامبری فرستاد م تا مردم را به پرستش ختای گانه و اجتناب از
طـاغدت دعــدت دنت (سدره نحل آ ه  . )36ما پیامبران را با دال ل روشن فرستاد م و دتاب و میزان به ا شان داد م تا مردم
بر قسط و عتی پابرجا شدنت و آهن را ده مدجب هراس متجاوزان بدده و دارای منافعی برای مردم است نازی درد م (سدره
حت ت آ ه .)25
سیرة رسدی مکرم اسالم حضرت محمت (ص) در زمان تصتی ا شان بر امت اسالمی الگد ی پربار برای مت ران ما است و
در نهجالبالغه امام متقین علی (ع) نیز در فرمان تار خی خدد به مالک اشتر نخعی ،اصدی مت ر ت اسالمی را به ا شان گدشزد
نمدده ده اگر به اساس تفکرات مت ر تی در عصر حاضر به نامه امام (ع) به مالک اشتر نخعی نگاهی بینتاز م (نهجالبالغه  ،نامه

 5تغییر بهسدی هتف ،با استفاده از مکانیزم بازخدرد را فرا نت گد نت .هر فرا نتی دارای هتف ،ساختار و نتیجه است .ساختار فرا نت ،طر ق به هم
پیدستن عدامل متعتدی با د گر فرا نتها برای نتیجه واحت است.
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 ،53ص  ،1020ص  )991میتدان آن را بهحق جامعتر ن دستدر و منشدر برای سیاست و مت ر ت و ترسیم اصدی اساسی و
و ژگیهای مت ر ت اسالمی دانست (تقی رهبر )1366 ،ده در ا نجا به پارهای از ا ن مدارد میپرداز م.

 .4اصول مدیریت اسالمی از دیدگاه امام علی (ع)
در ا ن فرمان اصدی مت ر ت اسالمی و دستدرات متناسب با رفتارهای سازمانی بر مبنای اصدی اولیه اسالمی بیانشته
است ده عبارتانت از:
.4‚1حاکمیت خدا و وحدت فرماندهی

اولین اصل درزمینه حکدمت و مت ر ت پذ رش فرمانتهی ختاونت ،بنتة او بددن و ختاترسی است بهطدریده در جایجای
دستدرات امام (ع) نام ختا و رضای او بهوضدح د ته میشدد و آنجا ده میفرما نت :ا ن دستدری از بنتة ختا به مالک و امر
میدنت او را به تقدای الهی و برگز تن فرمان او و پیروی ازآنچه در دتابش امر فرمدده است (نهجالبالغه ،ب  ،2ص .)992
در ا نجا به افراد میگد ت اگر در نظام الهی اسالمی ،مت ر تی را قبدی میدنیت و دارای پست و مسئدلیتی میشد ت ،در
پیشگاه ختاونت مسئدی و پاسخگد خداهیت بدد و با ت ختاترس و باتقدا باشیت و ا ن مقام و مسئدلیت شمارا از ختمت به خلق
غافل نکنت .فرد را به وحتت و فرمانتهی در قالب اصل حادمیت ختاونت و تبعیت از او فرامیخدانت.
 .4‚2مردمداری و مهربانی با مردم

کی د گر از اصدی مهم مت ر تی ،مردمداری و مهربانی با مردم است ز را دلیه ساختار و نظم اداره ا سازمان و بهطدردلی
تشکیالت ا جادشته جهت رفاه مردم به وجدد آمته است و مت ر متبر ،باا مان ،ختاپرست با ستی با مردم مهربانی و متارا دنت
و در برخدرد با مردم و داردنان از اصدی و قدانین اسالمی استفاده نما ت .امام (ع) در ا ن مدرد فرمددهانت :و مهربانی و
خدش رفتاری و نیکد ی با رعیت را در دی خدد جای ده ،مبادا با آنان چدن جاندر درنته باشی و خدردنشان را غنیمت شماری
ز را ده مردم دودستهانت ا مسلمانانت و برادر د نی تد و ا انسانانت و در خلقت هماننت تد (نهجالبالغه ،ب  ،2ص  .)1001ا ن
اصل تدصیه میدنت مت ر مردمدار و مهربان باشت و نهتنها با مسلمین بلکه با غیرمسلمان نیز با ستی برخدرد شا سته داشت.
 .4‚3عدالت بر اساس حق

کی د گر از اصدی مت ر ت پیروی از حق و عتالت ورزی است و ا ن مدرد از امدر مشهدد در دوران خالفت امام (ع) است
ا شان چنان در امدر حق و عتی قاطعانه برخدرد نمددهانت ده زبانزد عام و خاص میباشنت و به مالک بیان نمددنت فرقی بین
آشنا و فامیل و دوست و سفارش شته قرار نتاده و بین مسلمان و غیرمسلمان تبعیض قائل نشد بهطدریده همه افراد از مداهب
حکدمت عتی برخدردار باشنت در فرمان خدد میفرما نت :حق را برای آنکه شا سته است از نزد ک ا دور (خد ش و بیگانه)
اجرا دن (نهجالبالغه ،ب  ،72ص  )1036و ـا در جای د گر میفرما نت :و نیکدتـر ن چیزی دـه حادمان را خشندد میسازد
برپاداشتن عتی و دادگری در شهرها و آشکار ساختن دوستی رعیت است (نهجالبالغه ،ب  ،36ص .)1008
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 .4‚4تغافل در برخورد با مردم و چشمپوشی بزرگوارانه

کی د گر از اصدی مت ر ت در برخدرد مناسب با مردم ،رعا ت تغافل با مردم است؛ ز را انسانها به دال ل مختلف در
معرض خطا و اشتباه قرار دارنت و خدد امام (ع) در برخدرد با مردم گذشت داشت و در مقابل بعضی از اشتباهات و خطاهای
آنان خدد را به تغافل میزد و به مالک نیز بیان نمددهانت :مردم از پیش گرفتار لغزش و خطا بدده و به سببها ی بتداری به
آنها روی آورده است ،بهعمت ا به سهد دچار لغزش میشدنت پس اگر پیش آمتی آنها را به سهد به بتداری واداشت نبا ت به
ا شان بخشش و عفد روا نتاشت (تغافل) با بخشش و گذشت خدد آنان را عفد دن ،همانطدر ده دوست داری ختا با بخشش
و گذشت تد را بیامرزد (نهجالبالغه ،ب  ،6ص  .)995بر مبنای ا ن دستدر امام (ع) متارا و چشمپدشی بجا از دارهای مردم از
اصدی ک مت ر ت صحیح است ده با رفتار انسانی آجین میگردد.
 .4‚5انصاف و میانهروی در حق

انصاف را میتدان به رفتار مناسب با ز ردستان بر مبنای قدانین و مقررات ،از روی حق و عتی معنی درد .امام انصاف را
نهتنها مبنای رفتار مت ران با مردم بلکه اصل مبنای رفتار او را با ختاونت میدانت .درا نارتباط به مالک میگد ت :باختا به انصاف
رفتار دن (اوامر او را بهدارگیر و از نداهی او بپرهیز) ،از جانب خدد و نزد کان خدد درباره مردم انصاف را از دست مته (نهجالبالغه،
ب  ،10ص  )996و نیز میفرما ت  :پس رنج دار هر ک از آنان را برای خددش بتان و رنج دسی را به د گری نسبت نته و با ت
در پاداش دهی به او هنگامیده دارش تمام میشدد ددتاهی ننما ی و بزرگی دسی تد را بر آن نتارد ده رنج و دار ددچک
دسی را بزرگ شماری و پستی دسی تد را وانتارد ده رنج و دار بزرگش را ددچک شماری (نهجالبالغه ،ب  ،38ص  .)1009بر
مبنای ا ن دستدرات مت ر با ت با رعا ت انصاف به ز ردستان دمک دنت.
 .4‚6منافع اکثریت را بر منافع اقلیت ترجیح دادن

کی د گر از اصدی مت ر ت ،منافع عمدمی را بر منافع فردی ترجیح دادن است ،بت نصدرت ده نبا ت به خاطر فردی منافع
عمدمی و مصالح سازمانی را فتا نمدد .امام (ع) درا نباره میفرما نت :داری ده با ت بیش از هر چیزی دوست داشته باشی
میانهروی در حق ،همگانی دردن آن و دادگری است ده بیشتر مدجب خشنددی رعیت میگردد ز را خشم همگانی ،رضا و
خشنددی چنت تن را پا مای میسازد و خشم چنت تن در برابر خشنددی همگان اهمیت نتارد (نهجالبالغه ،ب  ،11ص .)977
 .4‚7نظارت و ارزیابی بر عملکرد

تأدیت بسیار ز ادی به مت ران دستگاههای اجرا ی است ده بر اعمای و دار داردنان نظارت داشته و ارز ابی مستمری از
آنها بنما نت .امام نیز میفرما نت :پس در دارها شان (عمای و دارگزاران) داوش و رسیتگی دن و بازرسهای راستدار و وفادار
بر آنان بگمار ،نبا ت نیکددار و بتدار نزد تد به ک پا ه باشنت ده ا ن امر نیکددار را از نیکدداری بیرغبت و بتداران را به بتی
وامیدارد و هر ک از ا شان را به آنچه گز ته است جزا بته (نهجالبالغه ،ب  ،20ص .)1001
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 .4‚8انتخاب فرد الیق

کی از مهمتر ن مسائل فعلی مت ر ت در جهان امروز و بخصدص در دشدر ما نحده انتخاب افراد تدسط مت ران ارشت است،
آنان با عزی و نصب مت ران و ز ردستان خدد بر مبنای اعمای سلیقه ،آزما ش و خطا و عتم تبعیت از مالکهای علمی و منطقی
باعث شتهانت افراد نادارآمت در مشاغل حساس قرار بگیرنت .امام (ع) به مالک میگد نت :پس در حای ند سنتگانت (دارگزارانت)
بنگر و بهتر ن ا شان را به دارها ت بگمار (نهجالبالغه ،ب  ،43ص  )1012چدن آنان را (دارگزاران) تجربه و آزما ش نمددی
به دار گمار (نهجالبالغه ،ب  ،45ص  .)1012در ا نجا امام (ع) تأدیتدارنت با رعا ت معیار و مالک آزمددن ،افراد را به دار گمار
نه ا نکه بکار گماری و بعتاً بررسی دنی و نیز فرمددنت :برای انجام دارها از نیروها ت دسانی را بگمار ده برای ختا و رسدی
پنتپذ رنت و پاکدیتر ،خردمنتتر ،بردبارتر و مهربانتر … ،باشنت (نهجالبالغه ،ب  ،32ص .)1006
امام با ا ن بیان تأدیت میدننت با ت برای انتخاب مت ر مالکها و معیارهای مناسب تعر ف تا گز نش و انتخاب افراد شا ستهتر
بهتر صدرت گیرد.
 .4‚9تقسیمکار

از د گر امدر مربدط به ک مت ر متبر و ال ق تقسیمدار است جهت انجام سادهتر و بهتر دارها امام (ع) در ا ن مدرد
میفرما نت ،برای هر داری از دارها ت رئیس و دارگردانی از ند سنتگان قرار بته ده بزرگی دارها او را مغلدب و ناتدان نسازد و
هرگاه در آنان عیبی باشت و تد از آن غافل باشی تد را به آن بتی میگز ننت (تد با ت پاسخگد باشی) (نهجالبالغه ،ب ،ص )1017
ا ن تأدیتها از طرف امام (ع) در خصدص تقسیم داربر اساس تدان و تخصص در پیشبرد امدر و ارائه ختمات بهتر به مردم است.
 .4‚10حقوق و پرداخت پاداش

در دنیای مت ر ت امروز پرداخت حقدق و پاداش مناسب به داردنان حرف اوی را میزنت و زمانی میتدان از ک فرد
متخصص ،متبر ،ال ق و متعهت دار مناسب خداست ده حقدق و پاداش او نیازهای زنتگی او را مرتفع و رضا ت شغلی او را
فراهم دنت .در غیر ا ن صدرت نمیتدان رشتی در دار و پیشبرد آن را در نظر گرفت .امام (ع) درا نباره میفرما نت :پس جیره
و خداروبارشان را فراوان ده ده ا ن دار آنان (دارگزاران) را به اصالح خددشان تدانا درده و بینیاز گردانت (نهجالبالغه ،ب ،44
ص  )1012و آن قتر به قاضی بته وزنتگی او را فراخ ساز ده عذر او از بین برود و نیازش به مردم با آن بخشش (حقدق مکفی)
دم باشت (نهجالبالغه ،ب  ،41ص .)1011

 .5ویژگیهای یک مدیر از دیدگاه امام علی (ع)
و ژگیهای ک مت ر ال ق را میتدان از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر به دست آورد و بر اساس آن ،نسبت به انتخاب
مت ر اقتام نمدد در ذ ل به ا ن و ژگیهای اشاره میگردد.
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 -------------------------------------------------------اصول مدیریت و ویژگی یک مدیر از دیدگاه امام علی (ع)

 .5‚1ویژگیهای مناسب که در شأن و منزلت یک مدیر اسالمی است عبارتاند از:

 .5‚1‚1مت ر خدد را بنتة ختا دانسته ،ختاترس و متقی باشت (نهجالبالغه ،ب  ،2ص .)991
 .5‚1‚2مت ر با ت نفس خد را از شهدات و خداهشهای نفسانی تزدیه دنت (نهجالبالغه ،ب  ،4ص .)991
 .5‚1‚3مت ر به دی ،دست و زبان اری گر د ن ختا باشت (نهجالبالغه ،ب  ،3ص .)991
 .5‚1‚4مت ر با ت با مردم ،مهربان ،خدشرفتار و نیکد باشت (نهجالبالغه ،ب  ،6ص .)993
 .5‚1‚5مت ر با ت عادی ،میانهرو در حق بدده و منافع عدام را بر منافع خداص ترجیح دهت (نهجالبالغه ،ب  ،11ص .)996
 .5‚1‚6مت ر با ت بین نیکددار و بتدار تفاوت گذاشته با راستگد ان همنشین باشت (نهجالبالغه ،ب  19و  ،20ص .)1005
 .5‚1‚7مت ر با ت پنتپذ ر ،راستگفتار ،درست دردار و بردبار بدده و در مقابل زورگد ان سختگیر باشت (نهجالبالغه ،32 ،ص
.)1005
 . 5‚1‚8مت ر با ت بر دار دارگزاران نظارت دقیق داشته باشت (نهجالبالغه ،41 ،ص .)1010
 .5‚1‚9مت ر با ت در گز نش و بهدارگماری دارگزاران بر اساس تجربه و آزمدن عمل نما ت (نهجالبالغه ،43 ،ب .)1011
 .5‚1‚10مت ر با ت از امدر بازرسی داشته و برای بازرسی افراد صالح بگمارد (نهجالبالغه ،ب  ،45ص .)1011
 .5‚1‚11مت ر با ت برنامهر زی داشته باشت و دار امروز را به فردا نینتازد (نهجالبالغه ،ب  ،64ص .)1023
 .5‚1‚12مت ر با ت وفای به عهت داشته باشت (نهجالبالغه 74،و  ،75ص .)1027
 .5-2ویژگیهای نامناسب که در شأن و منزلت یک مدیر اسالمی نیست عبارتاند از:

 .5‚2‚1مت ر با ت از دبر ،خددپسنتی و برابر دانستن خدد باختا بپرهیزد (نهجالبالغه ،8 ،ص .)993
 .5‚2‚2مت ر با ت در رفتار با مردم از ستمگری و درنتهخد ی بپرهیزد (نهجالبالغه ،6 ،ص .)993
 .5‚2‚3مت ر با ت از همنشینی بادسانی ده به گفتن زشتیهای مردم اصرار دارد بپرهیزد (نهجالبالغه ،14 ،ص .)997
 .5‚2‚4مت ر با ت از افراد بخیل ،ترسد و حر ص بپرهیزد (نهجالبالغه ،16 ،ص .)998
 .5‚2‚5مت ر با ت از افراد متملق و دسانی ده در گناه اشرار و ستمگران شر ک بددهانت بپرهیزد (نهجالبالغه ،ب 17،و  ،18ص
.)999
 .5‚2‚6مت ر با ت از شکستن سنتهای حسنه بزرگان و پیشینیان بپرهیزد (نهجالبالغه ،ب  ،24ص .)1001
 .5‚2‚7مت ر با ت از جنگطلبی ،خدنر زی و بیعتالتی پرهیز نما ت (نهجالبالغه ،ب  ،75ص .)1027
 .5‚2‚8مت ر با ت از خددپسنتی ،منت گذاشتن و بزرگنما ی دارهای ددچک پرهیز نما ت (نهجالبالغه ،ب  ،76ص .)1028
 .5‚2‚9مت ر با ت از عجله و شتابزدگی پرهیز نما ت (نهجالبالغه ،ب  ،78ص .)1028
 .5‚2‚10مت ر با ت بر زبان خدد مسلط بدده و هنگام خشم از تصمیمگیری پرهیز نما ت (نهجالبالغه ،ب  ،84ص .)1031
 .5‚2‚11مت ر با ت در عزی و نصب دارگزاران از آزما ش و خطا بپرهیزد (نهجالبالغه ،ب  ،43ص .)1011

 .6نتیجهگیری
آنچه در ا ن مختصر میتدان درباره انتخاب مت ر در نظام اسالمی مطرح درد ا ن است ده در مکتب اسالم برخالف د گر
مکاتب ارزش ها نسبی نیست و زمان و مکان در تبت ل مفاهیم ارزشی دخیل نیستنت .ا ن امر ازآنجا ناشی میشدد ده واضع
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ارزش ها در مکتب اسالم تعقل ناقص بشری نیست و واضع آن ختاونت است ده مطالب را به رسدی گرامی اعالم و ا شان نیز
دستدرات را به اصحاب عرضه داشته و انتقای ا ن دستدرات بهوسیله دتاب ،سنت بدده و ما نیز با ت بر اساس دتاب ،سنت،
اجماع و عقل دقیقاً مطالب را در افت داشته و در امدر زنتگی خدد بهدارگیر م و ک نمدنه بارز آن انتخاب مت ر است ده
میتدانت جامعه اسالمی را با دستدرات بیانشته بهسدی هتف واالی خدد سدق دهت (رضائیان ،علی.)1378 ،
امیت است دالم ائمه برای آشنا ی با و ژگیهای و اصدی مت ر ت مدرداستفاده قرارگرفته و گامی ملثر برای رشت فضا ل
اخالقی آنان باشت و هتف مت ر ت در نظام اسالمی ده هما نا ختمت به مردم و حضدر با مردم و در میان مردم بددن جهت
رضا ت ختاونت متعای است تحقق ابت.
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 .7منابع
 قران در م. رضائیان ،علی ،1378 ،اصول مدیریت ،تهران سازمان مطالعه و تتو ن دتب درسی علدم انسانی دانشگاهها (-سمت). رهبر ،تقی ،1366 ،سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) ،انتشارات تبلیغات اسالمی. سیت عباس زاده ،میر محمت ،لزوم توجه به مدیریت آموزشی در نظام آموزشی ایران ،فصلنامه مت ر ت درآمدزشوپرورش شماره .2
 خمینی ،روحاهلل ،1364 ،صحیفه نور ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی. الدت جان ،1373 ،مدیریت اثربخش ،ترجمه سیت امیناهلل علدی ،مردز مت ر ت آمدزش مت ر ت دولتی. میر دمالی ،سیت محمت ،1374،مدیریت و رهبری آموزشی ،نشر رامین. سیت رضی ،ابدالحسن محمت بن الحسین بن مدسی ،1378،نهجالبالغه ،فیض االسالم ،نامه  ،53ندبت چهارم ،انتشارات فقیه.- Howard m.carlisle,op.cit.
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