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صدیقه سادات هاشمی

رتبه  :دوم بخش جوان
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :تدوین الگوی رفتاری در حکمرانی مطلوب از دیدگاه
امام علی(ع) بر اساس متن نهجالبالغه

درباره نویسنده
دکتـر صدیقـه سـادات هاشـمی سـیام شـهریور مـاه  1363در قائنات بـه دنیا آمـد .وی در سـال  1389بـا پایاننامه
«مطالعـه تطبیقـی اسـتقرار چرخـه مدیریـت دانـش در دانشـگاه علـوم انتظامـی و دانشـگاه تهـران» در مقطـع
کارشناسیارشـد از دانشـگاه عالمـه طباطبایـی فارغالتحصیل شـد و در سـال  1395با دفاع از رسـاله خـود با عنوان
«تدویـن الگـوی رفتـاری در حکمرانی مطلـوب از دیدگاه امـام علی(ع) بر اسـاس متن نهجالبالغه» موفق به کسـب
درجـه دکتری از دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهـران گردید .انتشـارات مقاالتی چون «مطالعه حقوقی ـ جرمشـناختی
جرایـم اقتصـادی (بـا تأکید بـر راهکارهای پیشـگیری ملی و فراملی)»« ،بررسـی نقش اسـتعمار در تعییـن مرزهای
پاکسـتان امـروز)» و «پژوهشهـای مدیریت انتظامـی (مطالعات مدیریت
شـرقی ایـران (مورد مطالعـه :مرز ایران و
ِ
انتظامـی)» از زمـره فعالیتهـای علمی پژوهشـی دکتر صدیقه سـادات هاشـمی اسـت.

چکیده اثر
هـر جامعـهای در مسـیر رشـد و بالندگی ،نیازمند ترسـیم چشـم انـداز و الگویی اسـت تا به وسـیله آن تالشهای
خـود را جهـت داده ،فعالیـت هایـش را هماهنـگ و منسـجم نمایـد .نکتـه اساسـی در ایـن فراینـد این اسـت که
تعریـف وضـع مطلـوب جامعـه و راهبـرد گـذار از وضـع موجـود بـه ایـن آرمـان ،بایـد بـا مقتضیـات فرهنگـی،
تاریخـی و جغرافیایـی آن جامعـه هماهنـگ باشـد .ایـران کشـوری اسلامی اسـت کـه نظریههـای مدیریـت و
حکمرانـی شـکل گرفتـه در غـرب نمیتوانـد بـا مقتضیـات اداره و توسـعه آن هماهنـگ باشـد و بـه همیـن دلیـل
ضـرورت تدویـن الگوهـای بومـی در آن احسـاس میشـود .این اثـر ،با هـدف تدوین الگـوی رفتـاری کارگزاران
در حکمرانـی مطلـوب از دیـدگاه امـام علـی(ع) بـه انجام رسـیده اسـت .بـرای ایـن منظور ،بـا اسـتفاده از روش
تحلیـل مضمـون ،متـن کامل نهجالبالغه تحلیل شـده اسـت تا نقشهـای کارگـزاران در حکمرانی امـام علی(ع)
در سـه دسـته فرهنگی ،سیاسـی و اقتصادی اسـتخراج شـوند .نتیجـه تحقیق ،تدوین الگـوی رفتاری کارگـزاران با
زمینـه اصلـی فرهنگـی با عنـوان تربیت مـردم ،پنج زمینـه اصلی سیاسـی ،با عناوین روشـنگری ،حفـظ وحدت،
حفـظ و تقویـت حکومـت ،اصلاح امور مـردم و قیام به حـق ،و یک زمینـه اصلی اقتصـادی با عنـوان بهرهمندی
و رفـاه اسـت کـه در نقشـه زمینههـای تحقیق بـه خوبی جـای گرفته اسـت.
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