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چکيده
استفاده از نیروی انسانی متخصص و حرفهای از مهمترین مؤلفههای اثرگذار توسعه و پیشرفت جوامع انسانی بوده
است .اهمیت مدیریت بر منابع ،تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطوح راهبردی بهه سهط ی رسهید نهه نیازمنهدی بهه
افرادی با سطوح نگرش وسیع برای برنامهریزیهای بلندمدت و آیندهنگرانه از الزامات نهادهها ،سهازما هها و نشهورها
است .در حال حاضر جمهوری اسالمی ایرا بههعنهوا پهارادایمی نهوین در عر هه جههانی بها تریهه بهر ارزشهها و
ایدئولوژی خاص خود اهداف و برنامههای مشخصی برای حضور در عر ه جهانی دارد نه الزم است در مورد تربیت
و آموزش مدیرا راهبردی ،برنامههای هدفمندی را به اجرا بگذارد .ت قیق حاضهر بها ههدف ا هلی اناسهایی عوامه
اثرگذار در مراح تربیت ،آموزش و بهنارگیری مدیرا راهبردی نشور و با انجام پهووه

بهه روش ت لیه م تهوا و

مرور ادبیات منابع داخلی و خارجی ،اسناد باالدستی و آموزههای دینی و انقالبی و تدابیر امامین انقالب اسالمی ،اقهدام
به ارائه مدل مفهومی بر اساس الگوی نگرش سیستمی نموده است .بهر اسهاس نتهای بههدسهتآمهده در ایهن ت قیهق،
ویوگیها و اایستگیهای فردی ،مأموریتی ،معنوی ،بینشی ،نگرای و مهارتی و مفاد اسهناد باالدسهتی همچهو قهرآ ،
نه البالغه ،فرمایشات امامین انقالب ،قانو اساسی و سند چشمانداز با بهرهگیری از نظریهها و روشههای یهادگیری از
مواردی هستند نه در قالب چهار عام مهم :مبانی دینی و اعتقادی ،تربیت مبتنی بر فطرت ،بصیرتافزایهی و مهدیریت
راهبردی اسالمی اثرگذاری مستقیم بر تربیت و آموزش مدیرا برای تصدی موقعیتهای اغلی راهبردی دارند.
کليدواژهها :تربیت ،آموزش ،بهنارگیری ،نارگزارا  ،سطوح راهبردی

 .1دانشجوی دنتری امنیت ملهی ،دانشهگاه و پووهشهگاه عهالی دفها ملهی و ت قیقهات راهبهردی نویسهنده مسه ول
salimi@sndu. ac. ir
 .2استادیار و عضو هی تعلمی دانشرده امنیت ملی ،دانشگاه و پووهشگاه عالی دفا ملی و ت قیقات راهبردی
 .3دانشیار و عضو هی ت علمی دانشرده امنیت ملی ،دانشگاه و پووهشگاه عالی دفا ملی و ت قیقات راهبردی
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مقدمه
همه نظامهای سیاسی بهرای اداره امهور خهود نیهاز بهه مهدیرا سهطوح عهالی دارنهد و
جمهوری اسالمی ایرا نیز از این قاعده مستثنا نیست .با وقهو انقهالب اسهالمی ایهرا در
سال  1331به رهبری امام خمینی ره  ،تغییرات و ا الحات زیادی در بخه ههای مختله
جامعه ازجمله مدیریت دولتی ورت گرفت .در ابتدای پیروزی انقالب با توجهه بهه اهور
انقالبی و احساس ترلی
اداره امور و تداوم آ در

در انجام امور نشور ،افراد مؤثر در اهر گیهری انقهالب جههت
نه حاضر ادند نه با مرور زما و گذر از دورا جهوانی ایهن

گروه و ورود نس جدید ،ضرورت بهنارگیری جوانا برای پیشبرد اهداف انقالب اسهالمی
احساس اد ولی نبود سازونار تربیت و آموزش نارگزارا سطوح راهبردی در تهراز گهروه
نس اول انقالب منجر به حضور مداوم پیشرسوتا در مس ولیتهای نشور و عدم اسهتفاده
نظاممند از جوانا به ار مطلوب اد.
رهبر معظم انقالب در دومین روز دهه مبارک فجر سال  1311فرمودهاند« :یه
مس وال ی

بخشی گفتم نه وظیفه اول اما این است نه هرندام برای خودتا ی

تربیت ننید ،یا فرر ننید و پیدا ننید .چو اگر ی

وقهت بهه
جانشین

روز خهداینرهرده در راه ،پهای اهما وارد

چالهای اد و ارست ،نار ما لنگ نماند .بعضی نسا این نهار را نمهینننهد تها مبهادا بهرای
خوداا هوو درست اود .غاف از اینره قرار اد هوو درسهت اهود ،یرهی از موجبهات آ
همین است نه آدم نتوانسته این نار را برند .پس افراد ذخیهره دااهته بااهید و آ هها را روی
نیمرت بنشانید .اگر دیدید بازیرن تیم ی

خورده ن و معوج حرنت مینند ،بالفا له او را

عوض ننید .باید دائم افراد خود را زیر نظر نگه دارید» رهبر معظم انقالب. 1311 ،
بهنارگیری جوانا در ار مط لهوب ،در قهواره نظهام اسهالمی و بهر اسهاس انتظهارات
نشورهای اسالمی منطقهه در خصهوص تجربهه نشهورداری اسهالمی و در فراینهد بیهداری
اسالمی جنوب غرب آسیا و امال آفریقها در حهوزه الگهوی حرومهتداری و ن هوه اداره
نشور ،وظیفهای قاب انتظار از جمهوری اسالمی ایرا بهعنوا امالقرای مسهلمین اسهت .از
طرفی دامنا نظام اسالمی با اطال از تأثیر نظام بر مردم جها به دنبهال القها تفرهرات و
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توسعه نفوذاا بهوسیله مدیرا سطوح راهبردی هستند تا نسبت بهه ان هراف از اههداف و
دستاورد و در نهایت حذف و تهی نرد انقالب از آرما های ا لی موفق اوند.
در حال حاضر برای ارایط گذار از نظام اسالمی به دولت اسالمی  -بر اساس منویهات
رهبر معظم انقالب

مدظلهالعالی

ساختار منسجم و یرپارچه تضمیننننهده تربیهت ،آمهوزش و

بهنارگیری نارگزارانی بهمنظور تداوم و توسعه انقالب و دستاوردهای آ در تراز انقهالب
اسالمی وجود ندارد و یا پی بینی نشده است .به عبارتی ،نبهود نظهامی بها در نظهر دااهتن
الحیتها ،ظرفیتها ،دان  ،مهارتها و اایسهتگیههای مهورد نیهاز نهارگزارا سهطوح
راهبردی به ایوهای علمی و ساختارمند و برخوردار از ویوگیههای اسهالمی از مشهرالت
فعلی سطوح مدیریتی نشور است .اناسهایی عوامه اثرگهذار در نظهام تربیهت ،آمهوزش و
بهنارگیری نارگزارا سطوح راهبردی ج.ا.ایرا از دغدغههایی اسهت نهه بههعنهوا ههدف
ا لی این مقاله میبااد و این ت قیق در راستای پاسخگویی به این مس له انجام میاود.
اهمیت انجام این ت قیق از ایهن جنبهه مهورد توجهه اسهت نهه م هدوده ویوگهیههای
نارگزارا راهبردی نظام و ابعاد ساختار تأمین نارگزارا سطوح راهبردی انقالب اسالمی با
تعیین اناسایی عوام اثرگذار در تربیت و آموزش مدیرا راهبردی و همچنین چههارچوب
تصمیم سازی و تصمیمگیری برای انتخاب این مهدیرا مشهخص مهیاهود و از آ جههت
ضرورت دارد نه عدم اناسایی و تعیین روابط بین عوام ا هلی چنهین سهاختاری باعه
نقص در توجه به روند انتخاب مدیرا راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایرا خواههد اهد.
ایجاد موضع انفعالی در تربیت و آموزش

یح مدیرا راهبهردی بهه دلیه نبهود سهاختار

علمی و ذهنی اولیه زمینهساز ایجاد اارال در فرایند انتقال دانه

ضهمنی مهدیرا اایسهته

نس اول انقالب به نس بعدی خواهد اد.
بر اساس موارد فوق ،هدف ا لی از انجام این ت قیق ،اناسایی عوام اثرگذار در نظهام
تربیت و آموزش نارگزارا سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا است .بهمنظهور ایجهاد
روندی منطقی در انجام ت قیق ،اقدامات مربوط به تعیین عوام تربیت ،آموزش نهارگزارا
سطوح راهبردی و ارائه مدل ارتباط ساختاری آ ها مورد نظر م قق اسهت؛ بنهابراین سهؤال
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ا لی ت قیق این است نه عوام اثرگذار در نظام تربیت ،آموزش و بهنهارگیری نهارگزارا
سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا ندامند؟
 .1مباني نظری
 .9-9مفهومشناسي
«نظام»؛ منظومه عنا ر و اجزایی با ارتباط ،نن

و وانن

متقاب است نه نه واحهدی

را به وجود میآورند و به طرف هدفی معین بهعنوا دلیه وجهودی آ حرنهت مهینننهد
زاهدی . 1381 ،واژهاناسا در تعری

نظم و نظام آوردهاند« :نظم به معنهای تهألی

و ایجهاد

الفت میا چند چیز یا پیوند دانههای تسبیح به یردیگر است و به عبارتی ،زمهانی نهه ایهن
دانهها بهه یرهدیگر پیونهد مهیخورنهد ،بهه مجموعهه آ هها یها بهه نهپ پیونددهنهده ،نظهام
میگویند»

رضاییمن

و باباییمجرد . 112 :1311،سیستم نیز ن سازما دهیاده ،متشر از دو یها

تعداد بیشتری از اجزا  ،بخ ها یا سیستمهای فرعی با ارتباط متقاب است نه بها مرزههایی
مشخص از سیستمهای فرعی م یطی جدا ادهاند زفسری . 21 :1381 ،در این ت قیهق منظهور
از نظام ،سیستمی متشر از اجزا است نه در ارتباط بها یرهدیگر بهرای رسهید بهه ههدف
معلوم ت ت قواعد و قوانین خاص و بهطور هماهنگ نار میننند.

شکل  -9نمایش کنترل بهوسیله بازخورد در سیستم ،زفسری32 :1311 ،

همچنین برطرف نمود نیازمندیهای مدیرا در سطوح راهبردی ارنها نظهام ج.ا.ا در
تراز انقالب اسالمی از طریق تربیت و آموزش« ،تهأمین» اسهت و «نظهام تهأمین» ،مجموعهه
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عوام م یطی و ا ول اساسی بر اساس اهداف ،اسناد باالدستی و چشمانداز اسهت نهه بها
فرایندی علمی و منطقی منجر به راهبردهای مطلوب میگردد .از نظر م قق ،سیسهتمی نهه
مس ولیت تربیت و آموزش مس ولین و مدیرا عهالی نظهام ج.ا.ا را بها توجهه بهه اههداف و
ارزشهای اسالمی دارد و به عبارتی نظام اایستهپروری است ،بهعنوا نظام تأمین اهناخته
میاود.
«تربیت» نهه مهعادل فارسههی آ را پرورش دانسههتهاند ،به معنهای برآمهدگی و زیهادی
اسههت .از بررسی ناربرد واژه تربیهت و مههشتقات آ در قهرآ نهریم و روایهات چههنین
بهرمیآید نه مفهوم یاداده زمانی نه بهه بهاب «تفعی » میرود ،اام هرگونه زیهاد نردنهی
نیست ،بلره اغلب به معنای رسیدگی به امهور مهوجود زنده دیگر ،اعهم از گیهاه ،حیهوا و
انسا است مصباح یزدی . 1311 :21،دلشاد تهرانهی چنهین عنهوا نمهوده اسهت نهه منظهور از
تربیت ،رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای اهروفایی اسهتعدادهای انسها در جههت نمهال
مطلق است دلشاد تهرانی . 23 :1382،در این ت قیق ،پرورش استعدادهای درونی و بیرونی یا بهه
عبارتی پرورش روح و جسم بر اساس تربیت اسالمی بهرای انجهام رسهالت اداره امهور در
سطوح راهبردی نارگزارا انقهالب اسهالمی و افهزای
آموزههای اسالمی و بشری ،بهعنوا تعری

مههارتههای مهدیریتی بهر مبنهای

عملیاتی تربیت در نظر گرفته میاود .بهر ایهن

اساس نظام تربیتی مجموعهای از مفاهیم و ارزشهای سازما یافته دربارۀ تربیت است نه از
نوعی همبستگی درونی برخوردارند و بهطهور اساسهی و پایههای بیهانگر چگهونگی تربیهت
هستند.
«آموزش»؛ از نظر رابینز  ، 1188تجربهای مبتنی بر یادگیری است نهه بههمنظهور ایجهاد
تغییرات نسبتاً پایدار در فرد میبااد نه او را قادر به انجام نار و بهبهود توانهاییهها ،تغییهر
مهارتها ،دان

و رفتار اجتماعی مینماید؛ بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانه  ،نگهرش

و تعام با همرارا است رابینز . 21 :1188 ،زفسری  1311آموزش را ی
هدفدار از پی

فرآینهد تهدریس

برنامهریزیاده ،میداند .موضو بااهمیهت بهرای او در تعریه

مشخص نرد هدف های از پی

آمهوزش،

تعییناهده مهی بااهد زفسهری . 23 :1311،ابط هی 1383
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آموزش را نلیه مساعی و نوا هایی میدانهد نهه بهرای ارتقها سهطح دانه
مهارتهای فنی ،حرفهای و اغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در نارننا یه
است و آنا را آماده انجام وظای

و مس ولیتهای خود مینماید

ابط

و آگهاهی،
سهازما

هی . 13 :1383 ،از نظهر

م قق ،آموزش تجربهای مبتنی بر یادگیری بهمنظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد برای
انجام نار و بهبود تواناییها ،تغییر مهارتها ،دان

و رفتار اجتماعی است.

«بهنارگیری»؛ در این ت قیق ،بهنارگیری بخشی از نظام تأمین و در معنهای نهارورزی و
مرم تربیت و آموزش نارگزارا سطوح راهبردی میبااد نه در اختیار دستگاههای نهال
نشور برای انتصاب در مس ولیت جانشین یا مشاور در جایگاههای راهبردی قرار مهیگیهرد.
از نظر م قق ،بهنارگیری ،تأمین ارایط قرار گرفتن مدیرا تراز انقالب اسالمی با تربیت و
آموزش متناسب و اجرااده برای آنا در جایگاههای مناسب است.
«نارگزارا تراز انقالب اسالمی»؛ مجموعهای از افراد هستند نه بر سهه ا ه اسهتقالل،
آزادی و جمهوری اسالمی ،اعتقاد و التزام عملهی دارنهد و سهمت و سهوی حرنهت آ هها
حرمتگذاری و تروی این اعار مبنایی است و دارای ویوگیهای اعتقاد و التزام عملی بهه
اسالم و والیتفقیه ،انقالبی با روحیه جهادی ،عدالتم ور ،اخالقمهدار در عمه  ،هادق،
اجا  ،نارآمد و وقتگذار ،بیتوقع و عام به حق میبااند.
در این ت قیق« ،نارگزارا سطوح راهبردی» ،مدیرا

و مس ولین نظام اسالمی هستند نه

در قوای سهگانه و نیروهای مسلح ،مس ولیت سیاستگهذاری ،قهانو گهذاری و نظهارت در
سطوح عالی را بر عهده دارند و منظور از «تراز انقالب اسالمی» ،در اهأ بهود و ههمسهو
بود نارگزارا نظام با اهداف و ارزشهای انقالب و حرنهت در جههت آ هها اسهت .بهه
عبارتی ،دارای قدرت اناخت اهداف ،ارزشهای انقالب اسالمی ،همسویی و عدم تعارض
با موارد فوق و از نظر فردی دارا بود ویوگیها ،اایستگیهها ،مههارتههای الزم مهادی و
معنوی و روحیه انقالبی و جههادی در چههارچوب قهوانین و مقهررات اسهالم در راسهتای
آرما های انقالب اسالمی و رهنمودهای والیتفقیه بههعنهوا اهرایط ههمتهرازی انقهالب
اسالمی تلقی میاود.
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 .9-2پیشینه تحقیق
از مجموع پروژه ها ،رساله ها و مقاالت علمي -پژوهشي متعدد مرتبط با موضوع کهه
در این حوزه احصا گردید ،نزدیکترین آنها بهعنوان مقاله انتخاب شده است.
در مقالهای با عنوا «طراحی الگوی راهبردی تربیهت و آمهوزش مهدیرا عهالی پدافنهد
غیرعام در سطح ملی» نه توسط نقیزاده تیمورلویی در سال  1313انجام اده« ،مؤلفههای
اثرگذار» را اام عوام فهردی ،م تهوایی و سهازمانی« ،فرآینهدهای تربیهت و آمهوزش» را
اام نیازسنجی ،برنامهریزی و اجرایی آموزش و ارزیابی« ،خروجی» را اهام اایسهتگی،
حرفهای و تخصصی ،مرتبی امنیتی و درنهایت «آثار و پیامدها» را در سطح فردی ،سهازمانی
و گروهی معرفی نرده است.
مطلبی  ، 1311در رساله دنتری خود و در پاسهپ بهه سهؤال «نظهام آموزاهی مناسهب
دانشگاه عالی دفا ملی با توجه به نیازهای آموزای مدیرا سطوح راهبهردی نشهور نهدام
است؟» ،سه راته آموزاهی« :مهدیریت راهبهردی دفها ملهی» بها پهن گهرای ؛ «مهدیریت
راهبردی امنیت ملی» با ا

گرای

و «مدیریت راهبردی توسعه» با سه گهرای

فرهنگهی،

اجتماعی و اقتصادی را بهعنوا پاسپ ،ارائه نموده است مطلبی. 1311 ،
فروزنده و همرارا
موجود دنیا با سب
در دد مقایسه سب

 1311ت قیقی را با عنوا «بررسهی تطبیقهی سهب ههای رهبهری

رهبری امام خمینی

ره

بر مبنای راهد و تعهالی انسها » انجهام داده نهه

رهبری امام خمینی با سایر سب ههای رهبهری موجهود و ارائهه یه

الگوی رهبری سازمانی بوده است .ایشا نتیجهگیری نمودند رمز موفقیت امام در رهبهری و
مدیریت ،خودسازی فردی ایشا بود .لذا بر هر مدیری در فرهنگ اسالمی است نه ابتدا از
خود ارو نند تا پس از خودسازی ،اایسته رهبری و مدیریت در سازما و جامعه اود.
زاهدی و ایپ  ، 1381در مقالهای با عنوا «الگوی قابلیتهای راهبردی مدیرا میهانی
دولتی» ،به این نتیجه رسیدهاند نه :ابعاد «دانه

و آگهاهی»« ،مههارت»« ،ویوگهی فهردی» و

«ارزشهای مدیرا دولتی» بهعنوا ابعاد مفید مؤثر و م وری الگوی قابلیهتههای مهدیرا
دولتی ایرا دانسته اده است زاهدی و ایپ. 1381 ،
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نیرومند و همرارا

 ، 1311در مقاله با عنوا «چهارچوب مفهومی اایسهتگی مهدیرا

عام ارنتهای فناوری دان بنیا  :ابعاد ،مؤلفهها و ااخصها» ،به این نتیجهه رسهیدهانهد
نه :ابعاد نظری چهارچوب در سهه مفههوم اایسهتگیهها ،توانمنهدیههای فناورانهه مهدیر،
نیمرخسازمانی و نیمرخفردی هستند
احمدی و همرارا

نیرومند و همرارا

. 1311 ،

 1381در مقالهه «طراحهی الگهوی مهدیریت علهوی بهرای تربیهت

مدیرا اراد نظام جمهوری اسالمی ایرا » ،نتیجه گرفتهانهد نهه :حرومهت امیرالمهؤمنین
الگوی نام تبیین ارزشهای اسالمی و مبتنی بر مبانی دینی است .لذا سیره علوی مهمترین
منبع بهرهبرداری است .عنا ر ا هلی الگهو عبهارتانهد از :حهانم اسهالمی ،زمینهه تربیهت،
خانواده ،سازما  ،مردم و تربیتاونده

احمدی و همرارا

. 1313 ،

ضمیری  ، 1381در مقاله «تربیت از دیدگاههای مختل » و در پاسپ به سؤال «چیسهتی
و چرایی تربیت از دو منظر درو دینی و برو دینی چه میبااد؟» ،آورده است نهه :تربیهت
هنر مدیریت انسانی برای پذیرش فات اخالقی ،دینی و عقالنی اسهت .هسهتیاهناختی و
انسا اناختی تربیت از مؤلفههای توحید و یگانگی مبدأ و غایت آفرینشهی و نیهز بعثهت و
فرستاد مربیا آسمانی در بخ

هستیاناختی تشهری اهده و فطهرت ،نرامهت ،اراده و

اختیار انسا ها در ساحت انسا اناختی ،عنا هر و مؤلفههههای بنیهادین تربیهت اسهالمی و
قرآنی معرفی و اناسایی اده است .به اههداف تربیهت از آفهاق متفهاوت مهادی و معنهوی
نگریسته اده و نمال انسانی از راه تقرب و عبودیت خداوند و خداگواهی ،هدف ا هلی و
بنیادین تربیت از منظر قرآ معرفی اده است ضمیری. 1381 ،
پیررنگار و پور ادق  ، 1311در نتابی با عنوا «اایستگیهای مدیرا منابع انسهانی»،
ضمن بیا مفاهیم و تعاری
مختل

اایستگی و معیارهای انتخاب مدیرا منابع انسانی ،نظامههای

مبتنی بر اایستگی ،اایستگی و اهلیت در مبهانی دینهی اهام ویوگهیههای مهدیر

اایسته در قرآ  ،نه البالغه ،امامین انقالب و اسناد باالدستی را ارائهه نمهودهانهد
پور

ادق. 1311 ،

پیررنگهار و
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در نتابی با عنوا «برای مدیرا

رهنمودهای رهبر معظم انقالب به مهدیرا »، 1312 ،

جهت بیا اهمیت و جایگاه مدیرا در نظام اسالمی و اهاخصههای مهدیرا راهبهردی از
بیانههات رهبههر معظههم انقههالب اسههتفاده اههده اسههت و بههرای ت قههق تمههد نههوین اسههالمی
ااخصهایی جهت نارگزارا الزم و ضروری عنوا اده است
رسانه

بسی معاونهت توسهعه و فنهاوری

داوسیما. 1312 ،

 .1-2-1نظام تربيت و آموزش

نظامهای آموزای را میتوا «مجموعهای از برنامههها ،روشهها و مهوادی دانسهت نهه
بهطور هماهنگ دستیابی افراد را به اهداف آموزای خاص تسههی مهیننهد»

زفسهری1311 ،

این نظامها می توانند مصادیقی مانند برنامه ای نه فرد برای مطالعه آزاد خود تهدارک مهی-
بیند یا برنامه ای نه فرد برای فهرد دیگهر تهیهه مهیننهد ،یها برنامههههایی نهه گروههی از
متخصصا و ناراناسا برای گروه انبوهی از نیروهای آموزاهی تهیهه مهی نننهد ،دااهته
بااند .آنچه وجه مشترک تمام این موارد است ،برنامهای است نه در آ تمام روشهها و
مواد الزم برای انتقال دان ها و مهارت های مشخص به فرد یا گروهی از مخاطبین ،تعیین
اههده اسههت

همهها

 . 1 ،منظههور از نظههام تربیههت ،مجموعهههای از مفههاهیم و ارزشهههای

سازما یافته درباره تربیت است نه از نهوعی همبسهتگی درونهی برخوردارنهد و بههطهور
اساسی و پایهای بیانگر چگونگی تربیت هستند .این مبانی عبارت اند از :ا هول ،مبهانی و
روشهایی نه به عنا ر اساسی تعلیم و تربیت معروف هستند.
 .1-2-2نظریهها

الف .نظریههاي آموزش

هدف از آموزش ارتقا یادگیری در افراد است .بنابراین نظریههای آموزش ضهرورتاً بهر
نظریههای یادگیری مبتنی اسهت زفسهری؛  . 232 :1311برخهی یهادگیری را نسهب اطالعهات،
معلومات یا مهارتههای خهاص و برخهی انتقهال مفهاهیم علمهی از فهردی بهه فهرد دیگهر
میدانند اعبانی؛ . 11 :1311
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رفتارگرایا  ،یادگیری را تغییر در رفتار قاب مشاهده و اندازهگیری تعری

نردهاند ولهی

از دیدگاه «گشتالت» ،یادگیری نسب بین های جدید با تغییر در بین های گذاهته اسهت.
یادگیری با هر بینشی بااد اساس رفتار انسا را ار میدهد و نخستین هفت مشهخص
آ تغییر است .یادگیری فرآیندی است نه طی آ رفتار موجود زنده بهر اثهر تجربهه ،تغییهر
مییابد

گی

1؛. 211:1111

ه نظریههاي «محرك – پاسخ» :معتقدا به ایهن نظریهههها نهه بهه مرتهب رفتهارگرایی
معروف است ،عنوا میننند یادگیری در نتیجه پاداشها و تنبیهات و در پاسپ موجود زنده
نسبت به ی
پووه

م رک ارائه میگردد« .پاول » و «ثرندای » از واضعا این نظریهانهد نهه بهه

در زمینه یادگیری پرداخته اند .ثرندای

معتقد است یادگیری فرآیند آزمای

و خطا

است ساعتچی؛ . 133 :1311
ه نظریههاي یادگیري «گشتالت» :معتقهدا بهه ایهن نظریهههها اعتقهاد دارنهد یهادگیری
پدیده ای اناختی است و در هر نو یادگیری ابعاد گوناگو اخصیت یا ن اخصیت فرد
دخالت دارد .از نظر ایشا یادگیری بینهایت پیچیدهتر از آ است نه در نظریههای م رک
– پاسپ معرفی اده است.
در نظریه های یادگیری متأثر از مرتب گشتالت ،گفته میاود نه ممرن اسهت یهادگیری
از طریق فرر نرد درباره ی

مس له ،به وقو بپیونهدد .هاحبنظهرا ایهن مرتهب بها رد

نظریه م رک – پاسپ ،به فرآیندهایی نظیر «بین » توجه خا ی نشا مهیدهنهد .در نظریهه
گشتالت از بین
نش

حا

از درک موقعیت یادگیری بهعنوا ن یرپارچه و آ هم از طریهق

روابط میا اجزای تشری دهنده ،موقعیت یادگیری حا

یادگیری رسید به بین

است

سی

مهیاهود .عنصهر ا هلی

؛ . 211 :1383

1. Gage
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ب نظریههاي «تربیت»

رویرردهای مختل

نظریههای تربیتی مورد نظر اندیشمندا به ارح زیر است.

ه رویکرد جامعهمحور :ت لی گرا این رویررد معتقدند نظر به عدم توانایی دولهتهها
در برآورد تمامی انتظارات تربیتی مردم ،خههانواده نههاد ا هلی در تربیهت انسها و دارای
اهمیت فراوانی است علم الهدی. 13 :1388،
ه رویکرد دولتمحور :افالطو از اندیشمندا نالسی  ،تعلیم و تربیهت را از وظهای
دولت و با نظارت آ در تمام جنبهها میداند عالم. 88 :1381 ،
ه رویکرد ترکیبي :بهاید ارتهباطی دوسویه میا برنامهریهزا آموزاهی و دولهت برقهرار
بهااد تها اگر تصمیمات سیاسی مانعی برای آموزش و تربیت ایجاد نرد ،پیشاپی
آانا بااند

م

با آ هها

سنپور. 111 :1311 ،

 .1-2-3ابعاد الگوی اسالمي تربيت

دین اسالم نه در تمامی احرام عبادی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خود تربیهت را وجهه
همت خود قرار داده است ،عوام زیادی را در امر تهربیت مؤثر میامارد .از آنجا نه تربیهت
در جامعه اتفاق میافتد ،بهاید دید نهه جهامعه چهه آثاری بر فرآیند تربیت دارد و متقابالً نظهام
تعلیم و تربیت چگونه جامعه را ت ت تأثیر قرار مهیدههد هادقزاده قمصهری . 18 :1311،اهههید
مطهری

رحمت اهللعلیه

مبانی الگوی اسالمی تربیت را در سه بخ

مبانی تربیت اسالمی ،عنا ر

و عوام مورد بررسی قرار میدهد .فطرتمه وری ،درهههمتنیهدگی روح و بهد  ،عقالنهی
بود انهسها  ،اراده و اخهتیار دااهتن  ،هویت جمعهی و نرامهت انسهها را ازجملهه مبهانی
اساسی تربیت سیاسی میامارد.
مهمترین عنا ر تربیت سیاسی در اندیشه سیاسی اهید مطهری

رحمتاهللعلیه

عبارتانهد از

عنصر اول :سیاست اریعتمدار :اهید مهطهری در آثهار خههود ،ههم دربهاره رابطهه دیهن و
سیاست سهخن گفته و هم الگوی حرومتی ارائه دادهانهد .عنصهر دوم :اسهتقالل :در تربیهت
سیاسی استقاللطلبی ،بارزترین پیونهد میا تربیت سیاسهی و عمه سههیاسی را در سهطوح
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فردی و نال برقرار مینند ،عنصر سوم :عدالت :عدالت م هور زنهدگی بشهریت اسههت و
مهمترین هدف برپایی حرومت اسالمی اقامه قسط و عدل اههمرده اههده اسههت ،عنصهر
چهارم :وحدت :اینره مردم باید ضههمن فهم قوانین و رعایت آ بر ااتراکههای مههوجود
در جامعه اسالمی ،یعنی توحیهد ،پایبنهد بااهند مطههری .1383،د . 321 :از منهابع دینهی چنهین
دریافت میاود نه خطابههای تربیتی متهو مقهدس بیشههتر متوجهه سهه گهروه حانمها ،
اندیشمندا

عالما

و والدین پدر و مادر است نه بین این سه نههاد بایهد نهوعی تعامه

برقرار اهود تا فرد بتواند تربیت سیاسی

ی ی بیابد .ایهن ارتبهاط بهه هورت تعهاملی و

دوسهویه است و مردم جامعه اسالمی هم باید نق

نظارتی خود را با اجرای ا ول اسالمی

ازجمله امر به معروف و نهی از منرر بهخوبی ایفا ننند.

شکل  -2مباني الگوي اسالمي تربیت برگرفته از اندیشه اهید مطهری توسط م قق
 .1-2-4ویژگيهای مدیران از منظر امامين انقالب اسالمي

رهبر معظم انقالب در بیانات سال  1381میفرمایند« :براى اینره نشور اسالمى بههطهور
نام م قق اود تشری دولت اسالمى  ،احتیاج اسهت دسهتگاه حانمهه نشهور در عمه
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خود ،در سازما دهی خود و در چگونگى رفتار خود ،بهطور نام اسالمى عم نند نه من
چند سال قب عرض نردم مرحله بعد از نظهام اسهالمى ،دولهت اسهالمى اسهت .مسه وال
مؤمنى ،وزراى خوبى ،نمایندگا خوبى ،رؤساى جمهور باایمانی ،یرى پس از دیگرى امهور
نشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت اسالمى نه بتواند مقا دى را نه ملت ایهرا و انقهالب
عظیم آ ها داات ،تأمین نند ،دولتهى اسهت نهه در آ راهوه نبااهد ،فسهاد ادارى نبااهد،
ویوهخوارى نبااد ،نمنارى نبااد ،بىاعتنایى به مردم نبااد ،می بهه ااهرافىگهرى نبااهد،
حی

و می بیت المال نبااد و دیگر چیزهایى نه در ی

دولهت اسهالمى الزم اسهت .ایهن

مرحله سوم است نه از آ تعبیر به ایجاد دولت اسالمى مىننیم .نظام اسهالمى قهبالً آمهده،
اننو دولت باید اسالمى اود .دولت به معناى عام ،نه به معناى هی هت وزرا؛ یعنهى قهواى
سه گانه ،مس وال نشور ،رهبرى و همه دولت نه به معناى هی هتوزیهرا ؛ یعنهى مجموعهه
نارگزارا حرومت؛ یعنى من و اما .ما باید به معنهاى واقعهى نلمهه ،در درو ایهن نظهام
اسالمى ،اسالمى اویم .این مشر تر از مراح قبلى است» رهبر معظم انقالب. 81/3/28 ،
جدول ( :)9ویژگيهاي مدیران از منظر امامین انقالب اسالمي پور ادق ،پیررنگار
ویژگيهای مدیران از منظر امامين انقالب اسالمي
شایستگي و ویژگي مدیران
در بیانات امام خمیني

شایستگي و ویژگي مدیران

(ره)

در بیانات امام خامنهاى

(مدظلهالعالى)



برتری ایما



ایما به خدا



تقوا و تهذیب نفس و تزنیه



تقوا



اتّرال به خدا و اعتمادبهنفس



تون



بصیرت قلبی



بصیرت انقالبی و دینی



علم و تقوا



اخالص



اعتقاد به خدا و نار برای رضای خدا



معنویت و عقالنیت



رعایت قوانین و موازین اسالمی



اهمیت داد به ارزشهای اسالمی



تالش برای تقویت معنویت و سرنوب نفس



پرتالش بود



پرهیز از خودخواهی



خودسازی



تعهد به اسالم



دوری از جاهطلبی

 / 111فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دهم ،اماره سیواشم ،تابستا  1311ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ویژگيهای مدیران از منظر امامين انقالب اسالمي
شایستگي و ویژگي مدیران
در بیانات امام خمیني

شایستگي و ویژگي مدیران

(ره)

در بیانات امام خامنهاى

(مدظلهالعالى)



اجرای عدالت



دوری از غرور



انجام ترلی



روحیه خدمت



حرومت بر قلوب



داقت



پرهیز از جاهطلبی



اجاعت



تواضع و فروتنی



مس ولیتپذیری



رعایت رفتار اسالمی با زیردستا



پایبندی به ارزشهای انقالب اسالمی



سادهزیستی



بر و پایداری



تمس

به قرآ



اعتمادبهنفس



تمس

به والیت امیرالمؤمنین علیهالسالم



فداناری



خدمتگزاری و حُسن رفتار



امانتداری



انتقادپذیری





امانتداری





اخالص در عم



 .1-2-5ویژگيهای مدیر شایسته در قرآن

نتاب آسمانی مسلمانا نیز در فرازهایی متعدد مهوارد مربهوط بهه آمهوزش و تربیهت را
برای انسا ها از سوی خداوند یرتا ارائهه نمهوده اسهت نهه نتیجهه اسهتخراج در خصهوص
ویوگیهای مدیر اایسته در جدول  2ارائه اده است.
جدول ( .)2ویژگيهاي مدیر شایسته در قرآن پور ادق ،پیررنگار
شایستگي

منبع قرآني

دان ؛ تصمیمگیری؛ داوری و قضاوت؛ قابلیتهای فنی؛ نیروناری؛ حرمهت،
خرد و تدبیر؛ عزتنفس؛ سپاسگزاری خداوند؛ مشورتگیری؛ مهدیریت افهراد

سوره مبارنه ص/آیه 11؛

آزمود زیردستا ؛ رهبری؛ عدالت؛ فضهای اخالقهی؛ پایهداری و مقاومهت؛

سوره مبارنه نم /آیات  13و 11؛

بر و اهریبایی؛ تونه ؛ تهوا فصه خصهومت مهدیریت تعهارض ؛ تهوا

سوره مبارنه انبیا  /آیات  11و 81؛

قابلیتهای اجرایی ایپ111 :1381 ،

ههههههههههههههههه مقاله پووهشی :بررسی عوام اثرگذار در نظام تربیت و آموزش نارگزارا سطوح راهبردی ج.ا.ایرا 111 /
شایستگي
خدا را حاضر و ناظر بر تمام ا و دید

میرزاخانی131 :1388 ،

لیاقت ،مالک ارتقا قرائتی1388:23 ،
علم و توانایی هما  21،؛ پرهیز از عیبجویی ،سخنچینی ،بخ و خشونت
هما 113 ،

منبع قرآني
سوره مبارنه نه /آیه 18؛
سوره مبارنه نم /آیه 11؛
سوره مبارنه بقره/آیه 211؛
سوره مبارنه قلم/آیات 8-13؛
سوره مبارنه بقره/آیه 31
سوره مبارنه بقره/آیه 211؛

تخصص و تعهد؛ امید به آینده مظاهری32 :1381 ،

سوره مبارنه زمر/آیه 33؛
مبارنه آل عمرا /آیه 111

توانا و امین دهقا 113 :1382 ،
علم و اناخت هما 113 ،
داقت؛ امانتداری خنفیر22 :1383 ،

سوره مبارنه نم /آیه 31
سوره مبارنه یوس /آیات  21و 33
سوره مبارنه مجادله/آیه 11
سوره مبارنه توبه /آیه 111
سوره مبارنه قصص/آیه 21

در بررسی و جمعبندی مطالب مستخرجه از منابع مختل  ،ابعهاد متعهددی در م تهوای
پووه ها مشخص میاوند نه بهطور خال ه به جمعبندی آ ها پرداخته میاود.
 -در بیشتر پووه ها به اهمیت تربیت بههعنهوا بخه

مهمهی از فرآینهد آمهادگی

مههدیرا ااههاره نههردهانههد و بههر توانمندسههازی مههدیرا اههاغ از طری هق انجههام
آموزشهای عملی و بر لزوم هماهنگی برنامهه راهبهردی بها طهرح ارتقها نیهروی
انسانی تأنید اده است.
 نتای پووه ها نشا میدهد نه تربیت و ااتغال با یرهدیگر ارتبهاط نظهاممنهدیدارند و هدف برنامهریزا منابع انسانی و آموزای بهینه نرد ایهن ارتبهاط اسهت.
گزین

افراد اایسته و رویررد ارتقا اغلی همراه با آموزشهای ضهمن خهدمت

از روشهای مؤثر در تربیت مدیرا میبااند.
 انثر پووه ها به بررسی ابعاد ،مؤلفهها و ااخصهای اایستگی مدیرا و الگویمفهومی مناسب مدیریت منابع انسهانی در سهازما پرداختههانهد ولهی ههدف ایهن
پووه

اناسایی عوام اثرگذار در نظام تأمین آموزش ،تربیهت و بههنهارگیری
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مدیرا راهبردی در تراز انقالب اسالمی و روابط بین آ ها است.
 از آنجا نه نگاه مدیرا و نارننا به لهزوم و اهمیهت اسهتمرار آمهوزش و تربیهتمنابع انسانی سازما ها تأنید اده است ،به همین جهت ارائه نظام تأمین آموزش،
تربیت و بهنارگیری مدیرا سطح راهبردی در تهراز انقهالب اسهالمی نیهز بهرای
استمرار فعالیتهای انقالب اسالمی ضروری خواهد بود.
 نظام تأمین آموزش ،تربیت و بهنارگیری مدیرا سطح راهبردی در تراز انقهالباسالمی ،رویررد پیشگیرانه را مقدم بر رویررد واننشی دانسته و با الزامهاتی بهرای
حفظ و یانت نیروی انسانی تالش مداوم دارد .رسید به این هدف مهم نیازمنهد
به راد حرفهای ،مهارت ،دان

و بی ن

مدیرا راهبردی میبااد نه پووه ههای

انجاماده نیز به این اایستگیهای مدیرا اااره نردهاند و این پووه

ارتقا این

اایستگیها را دنبال مینند.
 برای طراحی برنامههای توسعه مدیریت مبتنی بر اایستگی به طراحی نظام تهأمینآموزش ،تربیت و بهنارگیری مدیرا سطح راهبردی در تراز انقهالب اسهالمی و
آگاهی از نمبودها و نقایص افراد از نظر دان ها ،مهارتها و طهرز تلقهیهها نیهاز
داریم نه این پووه

به این مؤلفهها خواهد پرداخت.

 نظام تأمین آموزش ،تربیت و بهنارگیری مدیرا سطح راهبردی در تراز انقهالباسالمی نسبت به اناخت نهادها ،سازما ها و عوام تأثیرگذار در آ و روابط بین
آ ها خواهد پرداخت.
 .9-9چهارچوب نظري پژوهش و ارائه مدل مفهومي
با توجه به اینره این پووه

نیز به دنبهال اناسهایی عوامه اثرگهذار در آمهوزش،

تربیت و به نارگیری مدیرا سهطح راهبهردی در تهراز انقهالب اسهالمی و ارتقها ایهن
اایستگی ها است ،برای ارائه مدلی گویا از ارتبهاط عوامه فهوق و بها در نظهر گهرفتن
مفهوم نظام به عنوا مفهو می م وری و بر اساس اطالعات برگرفته از مرور ادبیات نهه
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«نظام» به عنوا سیستم ار  1در نظر گرفته اد ،نظهام تهأمین نهارگزارا راهبهردی
ج.ا.ا در تراز انقالب اسالمی ،سیستمی است نه ورودی آ  ،مدیرا دارای ویوگی ههای
اولیه به ارح ار

 3هستند:

شکل  - 9عوامل احصاءشده براي توانمندسازي مدیران سطوح راهبردي کشور در تراز انقالب اسالمي

مدیرانی دارای ایما و اعتقاد به نظام ج.ا.ا و حرومت والیی ،عااهق خهدمت ،اهناخت
نام از مرتب اسالم ،م ب اه بیت ،مس ولیتپذیر ،اجا  ،بهاتقوا و انقالبهی بااهند و در
همه این موضوعات دارای زمینه ،سوابق و عملررد مناسب بوده و نیز از نارآمدی و ابترهار
و خالقیت برخوردار بااند.
پس از انتخهاب و اقهدامات مربهوط بهه تعیهین ورودی در سیسهتم آموزاهی و تربیتهی،
سازونار تربیت و آموزش نیروهای مورد نظر برای بهنهارگیری بههعنهوا بخه

پردازاهی

نظام ،اقدامات مربوطه مث آموزشها را بر اساس ارزشهای مدو مرتبط با انقالب اسالمی
ایرا در ابعاد :دینی ،اخالقی و تخصصی به ن وی انجام خواهد داد نه هر فرد متناسهب بها
اغ واگذاری آموزش نافی میبیند .انتخاب نیرو برای ورود به فرآیند آموزش مهیبایسهت
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چندین برابر ظرفیت جایگاههای راهبردی نشور بااد تها ضهمن ایجهاد رقابهت بهین آ هها
بهترینها انتخاب اوند .نظر به اهمیت این بخ

یعنی فرآیند آمهوزش و بههمنظهور ایجهاد

ساختار بومی بر اساس ارزشهای مورد نظر م قهق ،اسهناد باالدسهتی مهورد اسهتفاده قهرار
گرفت و با استفاده از منابع اسالمی و سیره بزرگا  ،آموزشهای دینی و معنوی و همچنهین
آموزشهای علمی و نالسی

مانند برنامهریزی و مدیریت در برنامه آموزش مورد نظر قرار

گرفتند .از مسائ مهم در این بخ

استفاده از م یط آموزای سالم و معنوی و اساتید مبرز

و اه عم در آموزش نارگزارا است .از طرفی تربیت با روح انسها نهار دارد ،بنهابراین
مدیرا میبایست بهطور مستمر و دائمی مورد تربیت واقع اهوند .تربیهت اسهالمی و الههی
بهطورینه بر اساس موارد فوق ،مدیر برای نسهب رضهای خهدا و بها ا هالح در عمه –
بازخورد سیستمی -فعالیت نند و در این فرآیند دارای توسعه همهجانبه اود .بر اساس این
آموزشها و تربیت ،خروجهی سیسهتم نهارگزارا راهبهردی در تهراز انقهالب اسهالمی بها
ویوگیهای فردی ،عمومی و اختصا ی متناسهب بها مشهاغ راهبهردی و در تهراز انقهالب
اسالمی خواهد بود.
بهطورنلی مدیرا با در نظر دااهتن ویوگهیهها و اهرایط اولیهه در معهرض انتخهاب و
«ورود» به چرخهای قرار میگیرند نه در بخ

«پردازش سیستمی» اام آموزش و تربیهت

در ن فرایند مو وف ،با در نظر گرفتن ویوگیها و اایسهتگیهها ،مفهاد اسهناد باالدسهتی،
نظریههای یادگیری و روشهای مربوطه در قالب مبانی دینی و اعتقادی ،تربیهت مبتنهی بهر
فطرت ،بصیرتافزایی و مدیریت راهبردی اسالمی به سط ی خواهند رسهید نهه بههعنهوا
نارگزارا راهبردی در تراز انقالب اسالمی و بهمنظور ارائه خدمت در نهادها و سازما های
سطح راهبردی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایرا به نار گرفته اوند.
از طرفی با نگرش به اینره قواره سیستمی برای موارد فوق در نظر گرفته اهده اسهت و
نیازمندی به نیفیسازی در این چرخه از اهمیت خا ی برخوردار است ،اقهدامات ارزیهابی
– بازخورد -در قالب ر د و پای

مدیرا  ،در مرحله اول بهعنوا نهارگزارا راهبهردی و

در مرحله دوم در زما بهنارگیری در نهادها و سازما ها به عم خواهد آمد نه این بخه
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از فرایند با بررسی ارزیابی اایستگیها ،نمیت و نیفیت یادگیری ،در تراز انقالب اسهالمی
بود  ،دااتن است رام درونی قدرت و میزا نفوذناپذیری از سهوی قهدرتههای خهارج از
نظام انجام خواهد اد .روند فوق در قالب مدل مفهومی به ار ذی خواهد بود نهه دارای
خصو یاتی به ارح ادامه میبااد.

شکل  – 4مدل مفهومي آموزش ،تربیت و بهکارگیري کارگزاران راهبردي در تراز انقالب اسالمي

از خصو یات ارائهاده در مدل ،برقراری رابطهه نامه بهین تربیهت و آمهوزش اسهت
بهطورینه آموزش همراه با تربیت و تربیت هم همراه آموزش است و این دو اقدام بهطهور
مستمر ادامه پیدا مینند .تربیت و آموزش نارگزارا در راستای نی به انسها نامه اهد
است ،زیرا انقالب اسالمی بر اساس قوانین و آموزههای دینهی بنها نههاده اهده و ههدف از
تشری حرومت ،هدایت انسا ها بهسوی رستگاری و الح و سعادتمندی است نهه ایهن
سعادتمندی در قرب الی اهلل معنی پیدا مینند .بهر اسهاس ایهن ههدفگهذاری مهیبایسهت
نارگزارا نظام ج.ا.ا به مبانی دینی و مدیریت اسالمی و الهی آگهاهی و علهم نهافی دااهته
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بااند تا در هدایت جامعه بهسوی قرب الهی موفق بااند .به عبارتی نارگزارا نظام از نظهر
علم ،تقهوا ،نهاردانی ،سهالمت نفهس و فههم بایهد در تهراز انقهالب اسهالمی بااهند .عهدم
هم راستایی مو وف ،موفقیتی در پی نخواهد داات .بر این اساس تربیت مدیرا میبایست
منبع

از قرآ و اسالم بااد نه در نالم ائمه اطهار و امامین انقالب تبلور پیدا نرده اسهت.

چو هدف ،آموزش و تربیت نارگزارا در سطح راهبردی و در تراز انقالب اسالمی است،
باید این اقدامات به ن وی انجام اود نه این افراد در تمام زمینههها و متناسهب بها اهرایط
پستهای راهبردی در قوای سهگانه و نیروهای مسلح و سهازما ههای نشهوری و لشهگری
دارای توانایی و الحیت و اهود مدیریتی اوند تا در هر زمها و مرها قهادر بهه ایفهای
نق

بااند.
 .2روششناسي
ت قیق فرآیندی است نه از طریق آ میتوا درباره نااناختهها به جسهتجو پرداخهت و

نسبت به آ ها اناخت الزم را نسب نرد .در این فرآیند از چگونگی گهردآوری اهواهد و
تبدی آ ها به یافتهها ت ت عنوا روشاناسی یاد میاود

بازرگا و دیگرا

 . 1311 ،نو ایهن

ت قیق بر مبنای هدف ،ناربردی  -توسعهای است ،زیرا حهوزه نهاربردی آ بهه اسهتفاده از
نتای ت قیق در روند تدوین آموزش و تربیت مهدیرا راهبهردی در تهراز انقهالب اسهالمی
خواهد انجامید و توسعه آ به دلی گسترش آموزش و تربیت مدیرا با مدل خا ی اسهت
نه خصو یات معنوی و دینی را به همراه ارزشهای انقالب اسهالمی در نظهر مهیگیهرد و
میتواند بهعنوا مدلی جدید در عر ه آموزش مدیرا مورد نظر بااد و از طرفی به دلیه
ل اظ نمود ارایط موقعیتهای راهبردی اغلی در جمهوری اسالمی ایرا و لزوم توجهه
به موارد ارزای اسالمی-ایرانی و ارایط بومی بهعنوا نوآوری در حوزه آموزش و تربیهت
مدیرا راهبردی در نظر گرفته اود .رویرهرد ایهن ت قیهق آمیختهه نیفهی و نمهی اسهت
بهطورینه روند جمعآوری دادهها در قالب استفاده از منابع نتابخانهای ،بر اسهاس مفهاهیم
نلیدی مرتبط با اهداف و سؤاالت و بر اساس جستجو در پایگاهههای اطالعهاتی داخلهی و
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خارجی ،برگرفته از نتب ،رسالهها ،ت قیقات نظری و مقاالت بوده است .م قق با مطالعات
نیفی روش اسنادی  -استخراج مفاهیم نلیدی و روابط بین آ ها  ،مرور نظاممنهد منهابع و
ت لی مضامین و بر اساس تعری

م وری نظام برگرفته از الگو و نگرش سیستمی به مهدل

مفهومی تربیت و آموزش نارگزارا رسیده است و با در نظر گرفتن ارایط و اقتضهائات و
ملزومات آموزش و تربیت خاص برای نارگزارا سطوح راهبردی در تراز انقالب اسهالمی
و با استفاده از اسناد باالدستی ،نتاب آسمانی مسلمانا  ،فرمایشهات و تو هیهههای بزرگها
دینی و عصر حاضر امامین انقالب اسالمی و بر اساس رویررد سیستمی نسبت به تعیهین
روابط بین عوام اثرگذار در تربیت ،آموزش و بهنارگیری مدیرا راهبردی در تراز انقالب
اسالمی اقدام نموده است.
بر اساس اقدامات فوق ،عوام اثرگذار در تربیهت ،آمهوزش و بههنهارگیری نهارگزارا
سطوح راهبردی ج.ا.ایرا در قالب مدل مفهومی ارائه اده اسهت نهه اقهدامات مربهوط بهه
اعتبارسنجی نتای نیز بر اساس ارائه اطالعات به خبرگها و ت لیه آ هها در قالهب روش
نمی و با استفاده از تعیین ضریب ناپا انجام اد نه نتای آ در ادامه ارائه میاود.
قلمرو زمانی ت قیق ،از پیروزی اروهمند انقالب اسالمی تهاننو

 11سهال و قلمهرو

مرههانی ،حههوزه جغرافیههایی ج.ا.ا؛ و اناسههایی عوام ه اثرگههذار بههرای تربیههت ،آمههوزش و
بهنارگیری نارگزارا سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا بهعنوا قلمرو موضهوعی در
نظر گرفته اده است.
 .3تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
مدل ارائهاده این ت قیق بیان گر این موضهو مههم اسهت نهه بهر اسهاس ویوگهیهها و
اایستگیهایی نه م قق در حوزههای فردی ،مأموریتی ،معنوی ،بینشی ،نگرای و مههارتی
و اسناد باالدستی همچو قرآ  ،نه البالغه ،فرمایشات امامین انقالب ،قانو اساسی و سهند
چشمانداز با بهرهگیری از نظریهها و روشهای یادگیری احصا نموده است ،در قالب چهار
عام مهم :مبانی دینی و اعتقهادی ،تربیهت مبتنهی بهر فطهرت ،بصهیرتافزایهی و مهدیریت

 / 211فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دهم ،اماره سیواشم ،تابستا  1311ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

راهبردی اسالمی اثرگذاری مستقیم بر هسته مدل یعنهی تربیهت و آمهوزش دارنهد .بهر ایهن
اساس و با توجه به اهمیت این بخ

از مدل ارائهاده ،مهوارد فهوق بهه اهرح ذیه مهورد

اعتبارسنجی قرار گرفته است.
نظر به اخذ نتای ت قیق بر اساس مطالعه منهابع ،تجهارب تخصصهی و ت لیه خبرگهی
توسط م قق و بهمنظور سنج

اعتبار نسبی مدل مفهومی ارائهاده ،اقهدامات اعتبارسهنجی

به ارح ادامه و با روش تعیین ضریب ناپا انجام اد .در این راستا الزم است میهزا اعتبهار
اطالعات بهدستآمده را با استفاده از ضهریب ناپها ،سهنج

نمهاییم .در ایهن روش بها در

اختیار گذااتن اطالعات برآمده از روند گردآوری دادههها ،یعنهی منهابع نههایی مهورد نظهر
م قق نه اام رسالهها ،مقاالت و منابع اسناد باالدستی میاود به خبره متخصص دیگهری
در این حوزه مراجعه و نتیجهگیری بر اساس هدف ت قیق از او خواسته میاود .نرته قابه
توجه این است نه استنباط م قق در اختیار خبره دیگر قرار نمیگیرد و در نهایهت نظهرات
وی با نتای بهدستآمده توسط م قق مورد مقایسه قرار میگیرد .میزا مشابهت و سهنج
در سطح مفاهیم و نه نلمات مشابه انجام میاود .در نهایت و بهر اسهاس جهدول ارزیهابی
میزا همگرایی دو نتیجه بررسی میاود و بر اساس استاندارد ارائهاده مورد سنج

قهرار

میگیرد.
استفاده از روش فوق در این ت قیق به دلیه اسهتخراج اطالعهات از مبهانی موجهود در
اسناد متقن باالدستی است نه با توجه به اینره در مدل تجمیع میاوند مورد توجهه م قهق
میبااد .به دلی اهمیت هسته پردازای مدل مفهومی ،اقدامات فهوق در مهورد ایهن بخه
انجام اده است.
در مباح

آمار استنباطی مفهومی به نام اندازه گیری توافق وجود دارد نه بهه بررسهی و

ارزیابی ارتباط بین دو نمیت میپردازد .تفاوت این مفهوم با سایر مفاهیم ارتبهاط 1آمهاری،
سنج

جداگانه اندازه های این دو نمیت توسط دو فرد ،پدیده و یا دو منبع تصهمیمگیهری

1. Correlation
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است .اندازه توافق توسط ضریبی به نام ضریب ناپای نوهن 1سنجیده میاود .آنچه نهه در
ضریب ناپای نوهن به دنبال آ هستیم ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد ،پدیهده و یها منبهع
تصمیم گیری است نه هر ی

به ورت جداگانه دو نمیت ا لی ما را مهورد انهدازهگیهری

قرار دادهاند .ضریب ناپا و ت لی آماری مبتنی بر آ اندازهای عددی بهین  -1تها  +1اسهت
نه هرچه به  +1نزدی تر بااد بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم میبااهد .انهدازهههای
نزدی

به  -1نشا دهنده وجود توافق وارو و عرس و اندازههای نزدیه

بهه هفر عهدم

توافق را نشا میدهند .
از ایههن اههاخص بههرای م اسههبه پایههایی ت قیقههات نیفههی اسههتفاده مههیاههود .جههانوب
نوهن  1111ااخص ناپا را معرفی نرد.
) kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE

مقدار  PAoنمایانگر میزا توافق دو ارزیاب است.
مقدار  PAEنیز نمایانگر میزا توافق مورد انتظار است.
در فرمول ناپا ،نسبت ی

ارزش خاص در ی

طبقه نه بهوسیله ندگذار اسهتفاده اهده

است ،در نسبت استفاده از هما ارزش بهوسیله ندگذار دوم ضرب میاود .این نسهبتهها
سپس با هم جمع میاوند تا توافق مورد انتظار به دست آید نوهن. 1111 ،
روند سنج

اعتبار در مورد بخ

ا لی مدل ،یعنی هسته پردازای در فرایند سیستمی

مورد نظر قرار گرفته است .در این خصوص مهوارد مهؤثر در بخه

آمهوزش و تربیهت بها

روش تعیین ضریب ناپا به ارح ادامه اعتبارسنجی اده است .این اقدام بدین طریهق انجهام
اده است نه اخص دیگهری از خبرگها حهوزه ت قیهق حاضهر ،بهدو اطهال از ن هوه
استخراج مفاهیم ایجاداده توسط م قق اقدام به استخراج مفهاهیم و مهوارد مهرتبط نمهوده
است .در ادامه ،نتای ارائهاده توسط م قق ا لی با نتای ارائهاده توسط این فرد مقایسهه
اده است .در نهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاداده مشهابه و متفهاوت ،اهاخص ناپها
م اسبه خواهد اد جنسن و آلهن . 1111 ،اقدامات فهوق بهرای سهنج

درسهتی چههار مهورد

1. Cohen’s kappa coefficient
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اثرگذار در بخ

آموزش و تربیت اام  :تربیت مبتنی بهر فطهرت ،بصهیرتافزایهی ،مبهانی

دینی و اعتقادی و مدیریت راهبردی اسالمی بوده است .ناربرد روش مو هوف در جهدول
ذی ارائه اده است جدول . 3
جدول ( :)9نمونه اخذ نظرسنجي از محقق خبره براي مقایسه
نظر محقق
مجموع

خیر

بله

1

= 1B

= 3A

بله

1

= 1D

= 1C

خیر

= 3N

1

1

مجموع

نظر خبره
دیگر

در سال  ،1111استانداردی به منظور تفسهیر مقهدار ضهریب ناپها ،توسهط دو م قهق بهه
نامهای جنسن و آلن طبق جدول  1ارائه گردیده بود هما .
جدول ( :)4استاندارد شاخص کاپا
مقدار عددي شاخص

وضعیت توافق

مقدار عددي شاخص

وضعیت توافق

1-1/21

بياهمیت

نمتر از 1

ضعیف

1/11-1/11

مناسب

1/21-1/11

متوسط

1/81-1

عالي

1/11-1/81

معتبر

اخذ نظر از خبره دیگر در مورد بخ

ا لی مدل مفهومی پردازاگر مهدل سیسهتمی ،

نشا داد نه چهار مورد اثرگذار در بخ

آموزش و تربیت هسته سیسهتم اهام  :تربیهت
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مبتنی بر فطرت ،بصهیرت افزایهی ،مبهانی دینهی و اعتقهادی و مهدیریت راهبهردی اسهالمی،
مستخرجه از ت لی مفاهیم بهدستآمده توسط م قق ا لی قاب اعتبار است .نظر به میهزا
عدد بهدستآمده در بازه مناسب و بهعنوا وضعیت توافق مورد قبول و نتای بهدستآمهده
از سوی م قق خبره دیگر نه با یافتههای م قق ا لی فا له زیادی ندارد ،گهواه بهر تأییهد
اقدامات م قق ا لی است.
در تجزیه وت لی دادهها بر اساس اطالعات گردآوریاده از مجمو پروژهها ،رسالههها
و مقاالت علمی -پووهشی متعدد مرتبط با موضو نه در این حوزه احصها گردیهد ،چنهین
ت لی میاود نه :بهمنظور رسید به اهداف انقالب اسالمی حفاظت از منابع مادی و غیر
مادی و تداوم خدماترسانی به مردم ،تهداوم آرمها ههای انقهالب و  ...اناسهایی عوامه
اثرگذار در نظام آموزش ،تربیت و بهنارگیری نارگزارا سطوح راهبهردی در تهراز انقهالب
اسالمی الزم میبااد .در این خصوص نتای بهدستآمهده از منهابع داخلهی و خهارجی بهر
اساس ااخصهای مورد نظر در حوزه دین اسالم و تفررات امامین انقالب اسالمی ایرا و
ارزشهای معنوی در نظر گرفته ادند تها مهدل مفههومی بههدسهتآمهده بتوانهد بههعنهوا
چهارچوبی فراروی مس ولین مربوطه قرار گیرد.
 .4نتيجهگيری
نظر به اینره انتصاب و واگذاری تصدی پستههای مهدیریتی و اجتمهاعی در اسهالم از
هما ابتدا مورد توجه خاص قرآ  ،پیامبر انرم و ائمه ههدی علیههالسهالم بهوده اسهت و
دستورات متعددی در جهت بهنارگیری بهجا و دقیق مهدیرا

هادر اهده اسهت؛ طهرح و

بررسی آ ها در اجرای دقیق فرایند بهنارگیری در سازما ها یاریرسا مهدیرا در سهطوح
مختل

مدیریتی است و ت قق اههداف سهازمانی را ممرهن سهازد و از طرفهی بهر اسهاس

ت والت عمده سالهای اخیر ،لزوم ا الحات اداری ،بهبهود رهبهری سهازما ههای دولتهی،
پیشرفتهای حوزه فناوری و جهانیاد نشور نیازمند چهارچوبی برای تهأمین و پهرورش
مدیرا و رهبرا عالی است.
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از طرفی مدیرا اراد نظام جمهوری اسالمی ایرا از اثرگذارترین عوام اداره عمهومی
نشور و پیشبرد انقالب اسالمی هستند و اناسایی عوام اثرگذار در نظام تربیهت ،آمهوزش
و بهنارگیری ایشا از دغدغههای جهدی جمههوری اسهالمی ایهرا اسهت .اقهدامات فهوق
مقدمهای بر طراحی فرایندی است نه انتخاب ،تربیت ،آموزش و بهنهارگیری ایهن گهروه از
افراد را در تراز انقالب اسالمی به همراه دارد .این فرایند تا به حال با آسیبههایی روبههرو
بوده است نه مهمترین آ ها عبارت از :نههنسهالی مهدیرا نشهور و عهدم جهایگزینی در
سالهای پس از انقالب ،حلقه بسته مدیرا و عدم امرا ورود افراد جدید بهه ایهن حلقهه،
در جانشینپروری ،نبود آموزشهای اثربخ

ضع

مدیریتی بهویوه هنگام خدمت آنا بهه

دلی مشغلههای ناری و احساس نیاز نررد بهه آمهوزش ،عهدم تعریه

ه یح مشهاغ

مههدیریتی و اایسههتگیهههای الزم بههرای تصههدی آ ههها ،خطههای دسترس هی در اناسههایی و
بهنارگماری مدیرا اجرایی بوده است نه پیامد آ انتصاب اولین گزینهه ههای در دسهترس
برای تصدی مشاغ مدیریتی در سطوح راهبردی بوده است.
بر اساس نتای بهدستآمده در این ت قیق ،ویوگیها و اایستگیهای فردی ،مهأموریتی،
معنوی ،بینشی ،نگراهی و مههارتی و مفهاد اسهناد باالدسهتی همچهو قهرآ  ،نهه البالغهه،
فرمایشات امامین انقالب ،قانو اساسی و سهند چشهمانهداز بها بههرهگیهری از نظریهههها و
روشهای یادگیری از مواردی هستند نه در قالب چهار عام مهم :مبانی دینهی و اعتقهادی،
تربیت مبتنی بر فطرت ،بصیرتافزایی و مدیریت راهبردی اسهالمی ،اثرگهذاری مسهتقیم بهر
تربیت و آموزش مدیرا برای تصدی موقعیتهای اغلی راهبردی دارند.
ا

عدالتم وری بهعنوا م بوبترین نارها از نظر پیامبر انرم

ص

و امهام علهی و

حقمداری بهعنوا واالتهرین ههدف پهذیرش مهدیریت در جامعهه اسهالمی مطهرح اهد و
خدمتگزاری وظیفه عمده مدیرا اسالمی است .تو یه امام علی در بههنهارگیری افهراد و
توجه به رضایت عمومی مورد تأنید قرار گرفته است و ضابطهمهداری در پرهیهز از مرهر و
خدعه و اایستهم وری بهعنوا دیگر ا ول مهم ،ناظر بر فرایند بهنارگیری مدیرا اسهت.
امید آنره بتوا با آموزش و تربیت مدیرا راهبردی با آموزههای دینی و همراستا با اههداف
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انقالب اسالمی و در تراز آ و ایجهاد نگهرش ارزاهی و دینهی در سهازما هها و نهادههای
حرومتی و راهبردی عالوه بر تأمین سعادت و نمال انسها هها اههداف اسهالمی و ملهی را
م قق نماییم.
 .5پيشنهادها
با ارو گام دوم انقالب اسالمی و با توجه به اینرهه ایهرا نشهوری اسهالمی و دارای
آرما هایی برای ت قق تمد اسالمی است و از طرفی نظام مقدس جمههوری اسهالمی نهه
طرح نویی همچو نظام مردمساالری اسهالمی را در ن هوه اداره امهور نشهور ارائهه نمهوده
است ،بایستی دارای نارگزارا سطوح راهبردی با آانایی نام به مؤلفههها و ویوگهیههای
چنین حرومتی بااد .این افراد باید از ام سیاسی و امنیتی برخوردار بااهند ،زیهرا داهمنا
نظام و استربار جهانی به سرنردگی آمریرا همهواره در پهی ایجهاد اخهتالل در همهه ابعهاد
سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی هستند؛ بنابراین بر اساس نتهای ایهن ت قیهق
پیشنهادهایی به ارح ذی مورد نظر م قق میبااند:
 تدوین روند انتخاب مدیرا برای تربیت منطبق با نیازهای راهبردی انقالب اسالمی طراحی نظام تربیت ،آموزش و بهنارگیری مدیرا راهبردی در تراز انقالب اسهالمیایرا
 برنامهریزی برای اجرای موارد مهورد تأییهد خبرگها در حهوزه نتهای ایهن ت قیهقبهمنظور توسعه تربیت اسالمی-ایرانی
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


ابط ی ،حسن و ناظمی ،باب  ، 1381 ،بهره وری ،تههرا  ،مؤسسهه مطالعهات و پهووه ههای
بازرگانی.




ابط ی ،سهید حسهین ، 1318 ،آمهوزش بهسهازی منهابع انسهانی ،تههرا  ،مؤسسهه مطالعهات و
برنامهریزی آموزای.
احمدی ،سید علیانبر« ، 1381 ،طراحی الگوی مدیریت علوی برای تربیت مدیرا اراد نظهام
جمهوری اسالمی ایرا ».



بازرگا  ،عباس ، 1383 ،ارزیابی نیفی درونی نظام آموزش عالی  ،دایرۀالمعارف آمهوزش عهالی،
تهرا  ،فرهنگستا زبا و ادب فارسی .




بانریپورفرد ،امیرحسین و همرارا
انقالب» ،ا فها  ،حدی

 ، 1313چاپ پنجم« ،عیهار مهدیرا از منظهر رهبهر معظهم

راه عشق.

پیررنگار ،عبداهلل؛ پور ادق ،نا ر« ، 1311 ،اایستگیهای مهدیرا منهابع انسهانی» ،انتشهارات
دانشگاه عالی دفا ملی.



رابینز ،استیفن ، 1311 ،مبانی رفتار سازمانی ،ترجمهه پارسهائیا و اعرابهی ،دفتهر پهووه ههای
فرهنگی تهرا .




رضاییمن  ،بهروز « ، 1312معنااناسی نظامسازی و روشاناسی نش

نظام از منهابع دینهی»،

مجله علمی پووهشی حوزه علمیه  -پاییز  - 1312اماره .1
رمیزفسری ،ای جی ، 1311 ،طراحی نظامهای آموزای ،مترجم هاام فردان  ،چاپ اشهم،
تهرا  ،انتشارات سمت.







زاهدی ،امس السادات « ، 1381الگوی قابلیتههای راهبهردی مهدیرا میهانی دولتهی» ،مجلهه
پووهشی مطالعات مدیریت راهبردی ،اماره  ،1بهار .1381
سازما بسی رسانه ملی « ، 1312برای مدیرا

رهنمودهای رهبر معظم انقالب بهه مهدیرا »،

انتشارات سروش.
سی  ،علیانبر ، 1382 ،روا اناسی پرورش ،تهرا  ،انتشارات آگاه.
اعبانی ،حسین ، 1311 ،مهارتهای آموزای و پرورای با تجدیدنظر  ،تهرا  ،انتشارات سمت.
ایپ ،ابراهیم« ، 1381 ،الگوی قابلیتهای اسالمی ایرانی مدیرا در بخ
دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایرا .

دولتی» رساله دنترای
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ادقزاده قمصری ،علیرضا ، 1311 ،جستاری در حهدود هدرا.
ضمیری ،م مدرضا« ، 1381 ،تربیهت از دیهدگاهههای مختله » ،فصهلنامه علمهی – پووهشهی
پووه های قرآنی  ،اماره .1381 ،11



عالم ،عبدالرحما  ، 1381 ،بنیادهای علم سههیاسههت ،چاپ بیست و یرم ،تهرا  ،نشر نی.



فروزنده ،لط اهلل ،حسینی ،میرزا حسن؛ ترنمنی ،م مد ، 1311 ،مدیریت در دانشگاه اسهالمی،




سال اول ،اماره .2
م سنپور ،بهرام ، 1311 ،مبانی برنامهریزی آموزای ،تهرا  ،نشر دورا .
مصباح یزدی ،م مدتقی« ، 1311/11/11 ،اولویت های ت قق سب

زنهدگی اسهالمی» ،پایگهاه

اطال رسانی آثار حضرت استاد آیتاهلل مصباح یزدى .به نشانیhttp://mesbahyazdi.ir/ :




مطلبی ،م مدعلی« ، 1311 ،برنامهریزی آموزش راهبردی دانشگاه عالی دفها ملهی بهر اسهاس
نیازهای مدیریتی سطوح راهبردی نشور» ،رساله دنتری ،دانشگاه عالی دفا ملی.
معینالدینی ،م مود« ، 1311 ،طراحی نظام آموزاهی – پووهشهی روزآمهد دانشهرده مهدیریت
راهبردی بر اساس نیازسنجی سطوح راهبردی» ،رساله دنتری ،دانشگاه عالی دفا ملی.
موسوی ،عبدالرریم « ، 1381مؤلفههای مؤثر بر بهرهوری آمهوزش عهالی آجها و ارائهه راهبهرد
بهینه» ،رساله دنتری ،دانشگاه عالی دفا ملی.



نیرومند ،پوراندخت« ، 1311 ،چهارچوب مفهومی اایستگی مدیرا عام ارنتهای فنهاوری
دان بنیا  :ابعاد ،مؤلفهها و ااخصها» ،دانشگاه عالمهه طباطبهایی -فصهلنامه مشهاوره اهغلی و
سازمانی -دوره چهارم ،اماره  ،12پاییز .1311
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