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چکيده
كارگزاران راهبردي در نظام جمهوري اسالمي ای ران یک ي از اثرگ اارررین عوام

در ادار عم ومي كش ور و

پيشبرد انقالب اسالمي و حفظ دستاوردهاي آن محسوب ميشوند .براي این منظور ،ساختار و نظامي ب راي رربي ،،
آموزش و بهكارگيري كارگزاران سطوح راهبردي و در رراز انقالب اسالمي پيشبيني نشد اس ،ر ا در ه ار وب
آن صالحي،ها ،ظرفي،ها ،دانش ،مهارتها و شایستگيهاي كارگزاران سطوح راهبردي مورد نياز به شيوهاي علمي
و برخوردار از صبغه اسالمي ،رربي ،و بهكارگيري شوند .درنتيجه طراحي نظامي كه بتواند این طبقه از مدیران كشور
را بر اساس آن رربي ،نماید یکي از دغدغههاي جدي ادار عمومي در جمهوري اسالمي ایران اس .،س اا اص لي
رحقيق این اس ،كه نظام رأمين (رربي ،،آموزش و بهكارگيري) كارگزاران سطوح راهبردي جمهوري اس المي ای ران
در رراز انقالب اسالمي يس،؟ روش به كار گرفتهشد در این رحقيق كمي اس .،محق ق در ابت دا ب ا مطالع ات و
مرور ادبيات به مد رسيد مد مفهومي یا ادعایي رحقيق به محک آزمون با طرح  36س اا بس ته طي ف ليک رد ب ا
مراجعه به  40نفر از خبرگان و صاحبنظران و كارگزاران راهبردي قرار گرف  ،ب راي رجزی هورحلي

داد ه اي از

نرمافزار  SPSSو از درصد ،ميانگين و آزمون ري استفاد شد .نتایج این رحقيق طراحي نظام رأمين (رربي ،،آموزش
و بهكارگيري) كارگزاران راهبردي رراز انقالب اسالمي اس ،كه داراي ویژگيها و شایستگيه اي ف ردي ،از جمل ه
مامن به مباني دیني و ارزشهاي انقالبي ،عالم ،ش جا ،،داراي روحي ه جه ادي ،كارآم د ،داراي ب ،يرت ،طرف دار
عدال ،و مردمي بودن و شایستگيهاي رخ،،ي متناسب شغ خواهد بود ك ه ب هط ور مس تمر در ح ا پ ایش و
ارزشيابي بود و آموزش و رربي ،رداوم دارد.
کليد واژهها :رربي ،،آموزش ،بهكارگيري ،كارگزاران ،سطح راهبردي.
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مقدمه
همه نظامهاي سياسي ب راي ادار ام ور خ ود ني از ب ه م دیران س طوح ع الي دارن د و
جمهوري اسالمي ایران نيز از این قاعد مستثنا نيس .،با وق و ،انق الب اس المي ای ران در
سا  1357به رهبري امام خميني(رحم،اهللعليه) ،رغييرات و اص الحات زی ادي در بخ شه اي
مختلف جامعه ازجمله مدیران راهبردي صورت گرف .،در ابتداي پيروزي انقالب با روج ه
به شور انقالبي و احساس رکليف در انجام امور كشور ،افراد ماثر در ش ک گي ري انق الب
ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

جه ،ادار امور و رداوم آن در صحنه حاضر ش دند ك ه ب ا م رور زم ان و گ ار از دوران
جواني این گرو و ورود نس جدید ،ضرورت بهك ارگيري جوان ان ب راي پيش برد اه دا
انقالب اسالمي احساس ش د ول ي نب ود س ازوكار رربي  ،و آم وزش ك ارگزاران س طوح
راهبردي ،منجر به حض ور م داوم پيشکس وران در مس ئولي،ه اي كش ور و ع دم اس تفاد
نظاممند از جوانان ب ه ش ک مطل وب ش د ك ه رهب ر معظ م انق الب ب ه مس ئو ن مس ئله
جانشينپروري را یادآوري نمودن د (رهب ر معظ م انق الب« .)1377/11/13 ،اگ ر دس تگا م دیری،
جامعه ،صالح و سالم باشد ،خطاهاى متن جامعه ،قاب اغم ا

اس  ،و در مس ير جامع ه،

مشکلى به وجود نخواهد آورد؛ اما اگر مدیری ،و رأس جامعه ،از صالح و سالم ،و عد
و رقوا و ور ،و استقام ،دور باشد ،ولو در ميان مردم صالح ه م وج ود داش ته باش د ،آن
صالح بدنه مردم ،نمىرواند این جامعه را به سرمنز مطلوب هدای ،كند .یعن ى ر أثير رأس
قله و هرم و مجموعه مدیری ،و دستگا ادار كنند در یک جامعه ،اینقدر فوقالعاد اس»،
(بيانات فرماندهي معظم ك (مدظلهالعالي) در دیدار كارگزاران نظام در مورخ  20ريرما

 .)1369در حا حاضر ب راي

ش رای گ اار از نظ ام اس المي ب ه دول  ،اس المي ب ر اس اس منوی ات رهب ر معظ م
انقالب(مدظلهالعالي) ساختار منسجم و یکپار ه براي رربي ،،آموزش و بهك ارگيري ك ارگزاران
بهمنظور رداوم و روسعه انقالب و دستاوردهاي آن در رراز انقالب اسالمي وجود ندارد و یا
پيشبيني نشد اس .،به عبارري نبود نظامي با در نظر داشتن صالحي،ها ،ظرفي،ها ،دانش،
مهارتها و شایستگي هاي مورد ني از ك ارگزاران س طوح راهب ردي ب ه ش يوهاي علم ي و
ساختارمند و برخوردار از ویژگيهاي اسالمي از مشکالت فعل ي س طوح م دیریتي كش ور
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اس .،درنتيجه این رحقيق در راستاي پاسخگویي به این نياز انجام ميش ود و س اا اص لي


این اس« ،نظام رأمين (رربي ،،آموزش ،بهكارگيري) كارگزاران س طح راهب ردي جمه وري
اسالمي ایران در رراز انقالب اسالمي يس،؟» در ای ن نظ ام انتخ اب ك ارگزاران س طوح
انقالب اسالمي صورت مي گردد و نيز ویژگيهاي مدیران ع الي در ر راز انق الب اس المي
براي ر،ميمگيرندگان و احرازكنندگان صالحي ،اح،اء ميش ود و در انتخ اب اص لح ب ه
مسئولين كمک ميكند .در صورت عدم انجام این رحقيق ،شاخصهاي معيني براي انتخ اب
اصلح و رربي ،مدیران عالي ارائه نميگردد ،فرآیند رربي  ،م دیران ع الي در ر راز انق الب
اسالمي ارائه نميگردد و اگر هم وجود داشته باش د ن اقص اس  ،و ب هك ارگيري م دیران
راهبردي در رراز انقالب اسالمي با رویکرد امني ،مل ي ص ورت نم يگي رد .س اا اص لي
رحقيق این اس ،كه نظام رأمين (رربي ،،آموزش ،بهكارگيري) ك ارگزاران س طوح راهب ردي
جمهوري اسالمي ایران در رراز انقالب اسالمي يس ،و ه د

آن ر دوین ی ک الگ و در

راستاي ساا ماكور اس.،
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
احمدي و همکاران ( )1395در مقال ه «طراح ي الگ وي م دیری ،عل وي ب راي رربي ،
()،

مدیران ارشد نظام جمهوري اسالمي ایران» ،نتيجه گرفت هان د ك ه حکوم  ،اميرالم امنين

الگوي كام ربيين ارزشهاي اسالمي و مبتني بر مباني دیني اس  .،درنتيج ه س ير عل وي
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راهبردي برگرفته از مباني اسالمي و فرمایشهاي امامين انقالب ب هص ورت ب ومي در ر راز

مهمررین منبع بهر برداري اس .،عناصر اصلي الگ و عب ارتان د از :ح اكم اس المي ،زمين ه
رربي ،،خانواد  ،سازمان ،مردم و رربي،شوند (احمدي و همکاران.)1395 ،
فروزند و همکاران ( )1391رحقيقي را با عنوان «بررس ي رطبيق ي س بکه اي رهب ري
موجود دنيا با سبک رهبري امام خميني(ر ) بر مبناي رشد و رعالي انسان» ب ا ه د

مقایس ه

سبک رهبري امام خميني(ر ) با سایر سبکهاي رهبري موجود و ارائ ه ی ک الگ وي رهب ري
سازماني انجام داد اند .ایشان نتيج هگي ري نمودن د ك ه م دیری ،و رهب ري حض رت ام ام
خميني(ر ) در سطوح فردي و اجتماعي بهعنوان یک الگو پيش روي مدیران اس ،،آنج ا ك ه
امام در مسائ اجتماعي و مدیری ،و رهبري سياس ي موف ق ش دند ،ب ه خ اطر خودس ازي
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فردي ایشان بود .درنتيجه بر هر مدیري در فرهنگ اسالمي اس ،كه ابتدا از خود شرو ،كند
را پس از خودسازي ،شایسته رهبري و مدیری ،در سازمان و جامعه شود.
ضميري ( ،) 1389در مقاله «رربي ،از دیدگا ه اي مختل ف» و در پاس

ب ه س اا

« يستي و رایي رر بي ،از دو منظر درون دیني و برون ه مي باشد؟» ،آورد اس ،ك ه
رربي ،،هنر مدیری ،انساني ب راي پ ایرش ص فات اخالق ي ،دین ي و عقالن ي اس .،
هستي شناختي و انسان شناختي رربي ،از مالفه ه اي روحي د و یگ انگي مب دأ و غای ،
ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

آفرینشي و نيز بعث ،و فرستادن مربيان آسماني در بخش هستي شناختي رشکي ش د و
فطرت ،كرام ،،اراد و اختيار انسان ها در ساح ،انسان شناختي ،عناصر و مالف ه ه اي
بنيادین رربي ،اسالمي و قرآني معرفي و شناسایي شد اس .،به اهدا

رربي ،از آف اق

متفاوت مادي و معنوي نگریسته شد و كما انساني از را رقرب و عبودی ،خداوند و
خداگواه ي ،هد

اصلي و بنيادین رربي ،از منظر قرآن معرفي شد اس( ،ضميري.)1389 ،

با 1و اررمسير 2012(2م) ،در مقاله« :رویک رد رع املي ب ه آم وزش ني روي انس اني 3،در
خ،وص نقش و اهمي ،آموزش در روسعه منابع انساني ه ميباشد؟ روشهاي آموزش ي
مبتني بر فناوري كداماند؟» ،نين نتيجه گرفتهاند كه آموزش و روسعه كاركنان با ص الحي،
به اقدامات ضروري براي سازمانها ربدی شد اند .نيروي ك ار واج د ش رای (ب ا دان ش و
مهارت) از مهمررین و قاب اعتمادررین منابع اس .،سازمانها ميروانند مزی  ،رق ابتي را از
طریق جاب و حفظ این كاركنان به دس،

آورند (با

و اررمسير.)2012 ،

در بيشتر پژوهشها به اهمي ،رربي ،بهعنوان بخش مهم ي از فرآین د آم ادگي م دیران
اشار كرد اند و بر روانمندسازي مدیران شاغ از طریق انجام آموزشهاي عملي و بر ل زوم
هماهنگي برنامه راهبردي با طرح اررقاي نيروي انساني رأكيد شد اس ،كه این پژوهش نيز
به دنبا ارائه نظام رأمين (آموزش ،رربي ،و بهكارگيري) م دیران س طح راهب ردي در ر راز
انقالب اسالمي اس.،


228



1
. Yasemin Bal
2
. Esin Ertemsir
3
. Interactive Approaches to HR Training: Managers as Simulation players


 نتایج پژوهشها نشان ميدهد كه رربي ،و اشتغا با یکدیگر اررباط نظاممندي دارند
و هد

برنامهریزان منابع انساني و آموزشي ،بهينه كردن این اررباط اس  .،گ زینش

روشهاي ماثر در رربي ،مدیران ميباشند.
 اكثر پژوهشها به بررسي ابعاد ،مالفهها و شاخصهاي شایستگي م دیران و الگ وي
مفهومي مناسب مدیری ،منابع انساني در سازمان پرداختهاند ولي یکي از اهدا

ای ن

پژوهش طراحي نظام آموزش ،رربي ،و بهكارگيري مدیران سطح راهب ردي در ر راز
انقالب اسالمي اس.،
تعاریف نظری
تأمين :نظام رأمين و رعدی منابع انساني به پيشبيني و برآورد منابع انساني مورد ني از و
ردابير مربوط به آن در راستاي اهدا

و راهبرده اي س ازماني ب ه شناس ایي فرص ،ه ا و

رهدیدهاي محي خارجي و رعيين نقاط قوت و ضعف محي داخلي ميپردازد كه رعدی به
معني به رعاد رساندن و سازماندهي كاركنان موجود اس ،و نه الزام ات ك اهش كاركن ان.
ای ن نظ ام ش ام دو مبح

برنام هری زي ني روي انس اني و م دیری ،ام ور اس تخدامي

(كارمندیابي ،انتخاب و اجتماعي كردن) ميباشد(ميرسپاسي.)1393،
کارگزاران راهبردي :همان پس،هاي سياسي اس ،و بهعنوان مقام شناخته م يش وند و
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افراد شایس ته ،رویک رد اررق اي ش غلي هم را ب ا آم وزشه اي ض من خ دم ،از

شام رؤساي سه قو  ،معاون او رئيسجمهور ،ن واب رئ يس مجل س ش وراي اس المي و
اعضاي شوراي نگهبان ،وزراء ،نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين رئيسجمه ور،
استانداران و سفراء ،معاونين وزراء و مدیران و فرماندهان نيروهاي مس لح ك ه رم ام ارك ان
قدرت را در برميگيرند ،ميشوند .در حقيق ،اینها كارگزاران راهبردي هستند و باید ك ار
راهبردي انجام دهند

(قانون مدیری ،خدمات كشوري در ماد

.)71

تربيت :مقام معظم رهبري (مدظلهالع الي) درخ،وص رربي ،ميفرماین د :رربي  ،ب ه معن اي
رشدونمو و حرك ،هر شيء به سم ،هد

و غ ایتي اس  ،ك ه آن ش يء كم ا خ ود را
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بازمي یابد و براي مثا رربي ،یک نها یا بوره گ  ،به این معنا اس ،كه ما این نها یا بور ه
گ را رشد و نمو بدهيم را برگ و بار پيدا كند و ميو بدهد و ضمن اینکه خود این نها از
نظر ظاهري و جسمي و زیبایي باید شک كام خودش را پيدا كند ،ميو اش هم بای د مي و
سالم و شيرین باشد ...بنابراین وقتي رربي ،را اینگونه معنا كنيم ،وسع ،زیادي پيدا ميكند
و مستلزم آن ميشود كه ما انسان را گونه و به ه شکلي رش د و نم و ب دهيم ر ا از ه ر
جه ،كام بشود؛ یعني انسان داراي سالم ،جسمي هم را ب ا عق

و س الم ،فک ري و

ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

پرورش علمي و اخالقي باشد و یک انسان كام بشود (بانکي پورفرد.)53:1384،
آموزش :آموزش هرگونه فعالي ،یا ردبير از پيش طرحریزيشد اي اس ،كه ه د

آن

ایجاد یادگيري در یادگيرندگان باشد .آموزش فرایندي اس ،كه موجب رغييرار ي در جه ،
پيشرف ،و اصالح رفتارهاي فردي و گروهي ميگردد .آموزش هرگونه فعالي ،ی ا ر دبير از
پيش طرحریزيشد اي كه هد

آن آسان كردن یادگيري در فراگيران اس،

(نظام جامع رربي ،و

آموزش نيروهاي مسلح.)10:1395،
بهکارگيري :بهكارگيري (انت،اب) عبارت اس ،از «به كار گم اردن داوطل ب در ش غلي
كه بر مبناي اطالعات بهدس،آمد  ،متناسب با آن شغ اس ،و شعار معرو

سپردن كار ب ه

كاردان در اینجا م،داق پيدا ميكند .به رعبير دیگر انت ،اب ب ه معن ي گماش تن ،گم اردن،
ن،ب كردن ،اعطا و رفویض شغ یا من ،بي ب ه كس ي در نظ ام اداري كش ور م يباش د».
انت،اب عب ارت اس  ،از ب ه ك ار گم اردن داوطل ب در ش غلي ك ه ب ر مبن اي اطالع ات
بهدس،آمد متناسب با آن شغ اس( ،ميرسپاسي.)1385 ،
تراز انقالب اسالمي :اصطالحي اس ،كه با آن ميزان پایبندي واعتقاد به انقالب اسالمي
سنجيد ميشود .منظور از رراز انقالب اسالمي یعني در شأن بودن ،همسو بودن ك ارگزاران
نظام با اهدا

و ارزشهاي انق الب و حرك  ،در جه  ،آنه ا اس  .،ب ه عب ارري دیگ ر

شناخ ،اهدا  ،ارزشهاي انقالب اسالمي و همسو بودن و عدم رع ار

ب ا آن و از نظ ر

فردي داراي ویژگيها و شایستگيها و مهارتهاي زم مادي و معنوي و روحيه انقالب ي و
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جهادي در هار وب قوانين و مقررات اسالم در راس تاي آرم انه اي انق الب اس المي و
رهنمودهاي و ی ،فقيه.


کارگزاران تزار انقالب اسالمي :همان كارگزاران راهبردي هستند كه داراي مجموعهاي
ازویژگيها و رفتارهایي هستند كه باید ارزشي ،اعتقادي و انقالبي باشند .درواقع ك ارگزاران
خودشان باور كرد و اعتقاد داشته باشند كه با همه وجود بتوانند این آرمانها را و آنچه ك ه
خداوند منان خواسته پياد كنند و نيز جهاني فکر كنند.
مفهومشناسي متغيرها و ادبيات مرتبط
نظام :در رشریح نظام ،رعاریف متعددي ارائه ش د اس  .،رعری ف منتخ ب ای ن رحقي ق،
رعریف صورتگرفته از سوي وزارت علوم ،رحقيقات و فناوري در مجموع ه مطالع ات س ند
پشتيبان سند رحو راهبردي علم و فناوري كشور (مباني ارزشي وبينشي) ميباشد .بر طبق آن
«نظام ،مجموعهاي از اجزاي بههموابسته ميباشد كه بيانكنند ماهي ،و ویژگي ك نظام ب ود
و با یکدیگر جه ،ني به هد

مشترک در اررباط و رعام ميباش ند» (حکم ،ني ا .)8 :1389 ،ب ا

روجه به رعاریف نظام با دیدگا ها و نظرات متفاوت در این رحقيق ،رفکر سامانهاي در طراحي
نظام رأمين استفاد شد اس.،
تفکر سامانهاي در طراحي نظام تأمين
سامانه یک ك سازمان دهي ش د اس  ،ك ه متش ک از دو ی ا رع داد بيش تري از اج زاء،

مقاله پژوهشي :نظام رأمين رربي ،،آموزش و بهكارگيري كارگزاران سطوح راهبردي ج.ا.ایران در رراز انقالب اسالمي

در انقالب اسالمي باید در جوار اندیشه رهبري باش ند و رم ام اندیش هه اي رهب ري را در

بخشها یا سامانههاي فرعي اس ،كه باهم اررباط متقاب دارند و بهوسيله مرزهاي مشخص از
سامانههاي فرعي محيطي جدا شد اند (شک ( )1زفسکي .)27 :1389 ،وقتي ك ه در م ورد رفک ر
سامانهاي بح

ميكنيم با رعيين و مشخص نمودن رک رک اجزا ،آغاز ميكنيم و س پس در

پي درک ماهي ،رعام دستهجمعي آنها برم يآی يم .ماهي  ،،پوی ایيه ا و مشخ ،هه اي
سامانههاي باز بهطور كام شناخته شد اند و همه س امانهه اي ب از ن وعي س ازوكارند ك ه
داد ها را به ستاد ربدی ميكنند ،سامانهها داد هایي را در قالب اطالع ات ،م واد ،س رمایه،
نيروي انساني و  ...از محي دریاف ،و بر اساس فرآین دهاي رب دی ب ر روي داد ه ا ی ک
سلسله فعالي،هایي صورت ميگيرد و آنها را رغيير ميدهند و مح،و ت خود را در قالب
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ستاد ها به محي صادر ميكنند .اولين گام در رجزیهورحلي سامانهاي رعری ف نظ ام م ورد
نظر ،مرزهاي آن و دروندادها و بروندادهاي اصلي آن روي ای ن مرزه ا اس  .،بي ان كم ي
دروندادها و بروندادها ،هد

و را ح دود زی ادي ك ارایي نظ ام را رعي ين م يكن د .وقت ي

بروندادها را معين كردیم و روانایي نظاممان را ش ناختيم ،ب هوس يله ب ازخورد آن را كنت ر
ميكنيم و در صورت نياز اصالحات زم را انجام ميدهيم(همان.)30 :
ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

شکل  :1نمايش کنترل بهوسيله بازخورد (زفسکي)32 :1390 ،

نظريههاي آموزش و يادگيري:
هد

از آموزش یا ردریس اررقاي یادگيري اس .،بنابراین نظریههاي آم وزش ض رورراً

بر نظریههاي یادگيري مبتني اس( ،خزایي.)26 :1388 ،
بهطور كلي نظریههاي یادگيري معاصر كه نظامهاي آموزشي را رح ،رأثير قرار داد ان د،
به دو دسته كلي رقسيم ميشوند -1 :نظریه رفتارگرایان و  -2نظریههاي شناختي.
 -1نظريه رفتارگرايان :این نظریه كه شام نظریه ثران دیک ،اس کينر ،گاني ه و ...اس .،
یادگيري را عبارت از (ایجاد و رقوی ،رابطه و پيوند بين محرک و پاس در سيستم ع ،بي
انسان) ميداند و بر شرطي شدن رفتار رأكيد دارد.
 -2نظريههاي شناختي :نظریه شناختي شام نظریه برونر ،آزوب  ،ن دا و فرمانشناس ي
اس .،صاحبان نظریه شناختي ،یادگيري را ناشي از شناخ ،،ادراک و ب،يرت ميدانن د .ب ر
اساس این دیدگا  ،یادگرفتههاي جدید فرد با ساخ،هاي شناختي قبلي او رلفيق ميش ود و
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پایه یادگيري جدید را فراهم ميآورد (زفسکي.)232-260 :1390 ،


 -3نظريه ساختارگرايي اجتماعي :یکي از مهمررین و جدیدررین دیدگا هاي مربوط به
یادگيري و نحو شک گيري دانش ،ساختارگرایي اجتم اعي اس  .،در ای ن رویک رد نق ش
زمينه یادگيري برجسته اس .،این باور ریشه در نظری ه فرهنگ ي  -اجتم اعي ویگورس کي،
نظریه ساختاري پياژ  ،نظریههاي یادگيري مبتني بر م ردمشناس ي و جامع هشناس ي ،مب اني
فلسفي نسبي،گرایانه و جمعگرایانه دارد .این رویکردها نقش مهمي در رح و ت آموزش ي
و روانشناختي داشته و منشأ پيدایش روشه اي آموزش ي و ی ادگيري همچ ون ی ادگيري
مشاركتي شد اس .،پایرش این دیدگا و ادبي ات مربوط ه كاربرده اي ارزش مندي ب راي
مربيان و محققان در حوز آموزش و یادگيري دارد (سيد امين عظيمي.)1385 ،
نظام آموزش
«این نظام آموزشي كنوني ما نظامي اس ،كه سا ه ا اس  ،ب ر اس اس آن داری م عم
ميكنيم .این نظام باید هر ند وق ،یکبار با واقعي،ها و نيازه ا رطبي ق داد ش ود و روي
آنها برنامهریزي شود» (مقام معظم رهبري در دیدار با رئيس و اعضاي شوراي انقالب فرهنگي.)79/9/19 ،
نظامهاي آموزشي را ميروان «مجموعهاي از برنامهها ،روشها و م وادي دانس  ،ك ه
بهطور هماهنگ دستيابي افراد را به اهدا

آموزشي خاص رسهي ميكنند» (زفسکي.)1390 ،

این نظامها مي روانند م،ادیقي مانند برنام ه اي ك ه ف رد ب راي مطالع ه آزاد خ ود ر دارک

مقاله پژوهشي :نظام رأمين رربي ،،آموزش و بهكارگيري كارگزاران سطوح راهبردي ج.ا.ایران در رراز انقالب اسالمي

عوام و فرایندهاي شخ،ي و اجتماعي به همرا و در رعام باهم و در اررباط با باف ،و یا

مي بيند یا برنامهاي كه فرد براي فرد دیگر رهي ه م يكن د ی ا برنام هه ایي ك ه گروه ي از
متخ،،ان و كارشناسان براي گرو انبوهي از نيروهاي آموزش ي رهي ه م ي كنن د ،داش ته
باشند .آنچه وجه مشترک رمام این موارد اس ،،برنامهاي اس ،كه در آن رمام روشه ا و
مواد زم براي انتقا دانشها و مهارت هاي مشخص به فرد یا گروهي از مخاطبين رعيين
شد اس(،همان.)1 :
تربيت
مقام معظم رهبري ميفرمایند :در مورد رربي ،باید دق ،كنيم كه منظور از رربي  ،فق
یادگيري نيس ،بلکه با رر از فراگيري یک يز دیگري وجود دارد كه آن رربي ،به معن اي
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خاص اس .،ون رربي ،دراصطالح عام ،شام رعليم هم ميشود .پس رربي ،دراص طالح
خاص يزي غير از رعليم اس ،و رعليم به معني یاد گرفتن اس،؛ اما رربي ،به معناي شدن
و به یک شک خاص درآمدن و یک هوی ،درس ،و مطلوبي را پيدا كردن اس ،كه ش ام
رربي،هاي اخالقي و رربي،هاي دیني و به اص طالح رزری ق اخالقي ات در وج ود انس اني
ميشود و درنتيجه آدمي كه صبر ،شجاع ،یا حلم را با رربي ،یاد م يگي رد ،ای ن آدم مث
كسي اس ،كه از رحم مادر شجا ،یا حليم به دنيا آمد باش د ،یعن ي خ،ي ،ه ش جاع ،و
ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

حلم جزو طبيع ،او مي شود .معظم له در جاي دیگر ميفرمایند :رعليم نباید از رربي ،ج دا
باشد .سعي كنيد در مدارس رربي ،یک لحظه هم متوقف نباشد .البته بهترین شک كار ای ن
اس ،كه معلم ،مربّي نيز باشد و در این فکر باش يد ك ه در آین د ه م معل م باش يد و ه م
مربي(بانکيپور فرد.)53-55،1385،
تعليم و تربيت در اسالم
امام سجاد

()،

براي این ك ار از خداون د اس تمداد م ي كن د « وَاَعِنّ ي عَل ي رَ رب يَتِه م

وَرأدِیب ه م وَب رِّهِم» ،یعني پروردگارا مرا بر رربي ،و رأدیب و نيک ي ب ه فرزن دانم ی اري
فرما (صحيفه سجادیه.)89 :
طبق دین مبين اسالم ،رأمين نيازهاي اساسي انسان از طری ق رع اليم ع الي آن و اج راي
احکام الهي امکانپایر اس .،روش رربيتي اسالم ،همه ابعاد وجودي انس ان را م ورد روج ه
قرار مي دهد و براي رشد آنها برنامه دارد .ه د

اساس ي رربيت ي مکت ب اس الم پرس تش

خداي یگانه اس ،،عبادت و پرستش خدا یعني خود را رسليم حق نم ودن و از او اطاع ،
كردن (شریعتمداري.)237 -238 :1393 ،
نظام رربي :،منظور از نظام رربي  ،،مجموع هاي از مف اهيم و ارزشه اي س ازمانیافت ه
دربار رربي ،اس ،كه از نوعي همبستگي دروني برخوردارند و ب هط ور اساس ي و پای هاي
بيانگر گونگي رربي ،هستند .این مباني عبارتاند از :اصو  ،مب اني و روشه ایي ك ه ب ه
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عناصر اساسي رعليم و رربي ،معرو

هستند.


در اینجا ون هد

اصلي رربي ،كارگزاران راهبردي اس ،و رربي  ،سياس ي یک ي از

مهمررین ابعاد رربيتي مدیران محسوب ميشود .به این بُعد رربيتي روجه ویژ اي شد اس .،
مدرن قرار دارد و نيز شباه ،زیادي به اخ الق سياس ي دارد و اخ الق ني ز رش د ملک ات
نفساني مررب با قواي نباري ،حيواني و انس اني انس ان اس  .،درنتيج ه ب ه رش ریح رربي ،
سياسي پرداخته ميشود.
نظريههاي تربيتي :نظریههاي رربيتي را ميروان به سه رویکرد اصلي رقسيم نمود:
الف  -رويکرد جامعهمحور :این رحليلگران معتقدند با روجه به عدم روانایي دول ،ه ا
در برآوردن رمامي انتظارات رربيتي مردم ،نقش خ انواد بهعنوان یک نهاد اصلي در رربي ،
انسان اهمي ،فراواني دارد .برخي از اندیشمندان دور مدرن م انند ه ابز ،ک و روسو ك ه
اصحاب قرارداد به حساب ميآیند و متفکرین اصلي ساخ ،دول ،بودند ،آموزشوپرورش
را وظيفه والدین ميدانستند .روس و در كتاب امي وظيفه آموزش وپرورش ك ودک را از آن
پدر دانس ته و ميگوید اگر پدر نتوان د خ ودش ای ن وظ يفه را ب ر عه د ب گيرد بای د
شخ،ي را به این جه ،استخدام نماید (علم الهدي.)100 :1391،
ب -رويکرد دولتمحور :ع د اي دیگ ر از اندیش مندان ،رربي  ،را از وظ ایف اص لي
دول،ها ميدانند كه از گاشتههاي دور ن يز در فلسفههاي سياسي مطرح ب ود اس  ،و ب ر
نقش دول ،در حفظ كيان جامعه رأكيد شد اس .،افالطون از اندیشمندان كالسيک ،رعل يم

مقاله پژوهشي :نظام رأمين رربي ،،آموزش و بهكارگيري كارگزاران سطوح راهبردي ج.ا.ایران در رراز انقالب اسالمي

از طرفي به قو شهيد مطهري ،رربي ،سياسي شاخهاي از حکم  ،عمل ي در ح وز ر دبير

و رربي ،را از وظایف دول ،ميداند كه دول ،باید در رمامي جنبهه اي آن نظ ارت داش ته
ب اشد .وي ه د

اجتماعي رربي ،را شام ایجاد آمادگي براي فرمانبري و رح ،حکوم ،

و حاكمي ،قرار گرفتن و اطاع ،از قانون ميداند و معتقد ب ود ،رف ا دول  ،و آس ایش و
آرامش آن به رربي ،آموزشي شهروندان بستگي دارد و درنتيجه در صورري كه نظام ر عليم
و ر ربي ،خ،وصي باشد ،دول ،مق،ر خواهد بود .نقش رربيتي دول ،و م داخالت آن در
نظام آموزشي ،وابسته به ر بيين م اهي ،هنجاري دول ،اس  ،ك ه خ ود مبتن ي ب ر غای ات
سياسي اس( ،علم الهدي.)103 :1391،
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ج -رويکرد ترکيبي :رویکرد رركيبي ع وام مختلفي را در رربي ،ماثر م يدان د ك ه
رربي ،صحيح در صورت رعام و هماهنگي همه این عوام با یکدیگر محقق ميشود .این
دیدگا بهعنوان دیدگ اهي مش هور در ادبيات رعليم و رربي  ،م طرح اس  ،ك ه وظيف ه
رعليم و رربي ،را وظ يفه مشترک والدین و دول ،برشمرد اند .بهطور كلي در برنام هری زي
آموزشي ر،ور اینکه برنامه ریزي فارغ از مالحظات سياسي صورت پ ایرد ،غيرواق عبينان ه
اس .،درنتيجه هموار ب اید ارر باطي دوسویه ميان برنامهری زان آموزش ي و دول  ،برق رار
ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

ب اشد ر ا از طرفي« ،در صورري ك ه ر،ميمات سياسي موانعي بر سر را آموزش و رربي ،
ایجاد كرد ،پيشاپيش با آنها آشنا باشند» و از طرفي دیگ ر ،این م وانع را با دول  ،در مي ان
گاارند و براي آن ،ار جویي كنند و راهکاري بيابند (همان).
الگوي اسالمي تربيت
از منابع دیني ميروان دریاف ،كه خطابههاي رربيتي مت ون مق دس بيش تر متوج ه س ه
گرو حاكمان ،اندیشمندان (عالمان) و والدین (پدر و مادر) اس ،كه بين این سه نه اد بای د
نوعي رعام برقرار ش ود را فرد بتواند رربي ،سياس ي ص حيحي بياب د و البت ه ای ن اررب اط
به صورت رعاملي و دوس ویه اس ،و متربي یا مردم جامعه اسالمي هم بای د نق ش نظ ارري
خود را با اجراي اصو اسالمي ازجمله امر به معرو

و نهي از منکر ب هخ وبي ایف ا كنن د.

مباني الگوي اسالمي رربي ،در سه بخش مب اني رربي  ،اس المي ،عناص ر و عوام

م ورد

بررسي قرار ميگيرد.
ب ر اساس الگوي اس المي رربي ،،عوام مختلفي در امر رربي  ،سياس ي م اثر اس .،
مهمررین این ع وام عبارت اس ،از حکوم ،،خانواد و عالمان دیني كه ه ر ی ک از ای ن
عوام با روجه به ميزان برخورداري از امکانات و سایر شایستگيهایش نقش رربيت ي خ ود
را ایفا ميكند و نيز رربي،كنندگان ميبایس ،به مباني دیني و اخالق ي اس الم ك امالً اعتق اد
داشته باشند و آگاهي و شناخ ،كام از مباني دیني و اوض ا،واح وا زم ان خ ود داش ته
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باشند ،یعني بر اساس ش ناخ ،ف طرت انسان باید رمام استعدادها را هماهنگ با فط رت او
پرورش داد .البته یکي از م شکالت ر ربي ،انسان ناشي از هضم ش دن ف رد در اجتم ا ،و


ساختمان غير فطري اجتما ،امروز اس ،و اینکه دستگا هاي م اثر و مس ل ب ر آم وزش و
رربي ،هموار سعي ميكنند انسانها را آن ن ان بس ازند ك ه خودش ان م يخواهن د ،ن ه
از خودبيگانه ميكنند .رربي ،سياسي اسالمي كارگزاران در نظام اس المي بای د در راس تاي
فطرت انجام گيرد و در جامعه اسالمي سامانههاي آموزشي اعم از رسمي و غيررسمي ب اید
م طابق ف طرت عم نمایند را مسير رش د و ر کام و س عادت جامع ه ف راهم ش ود و ب ه
اهدا

وا ي الهي نای آیند.

با روجه به اینکه در ج.ا.ا .كارگزاران مي بایس ،به مباني دین و اخالق اس المي آش نایي
كام داشته باشند را بتوانند اهدا
گرو

انقالب اسالمي را محق ق كنن د ،رأدی ب و رربي  ،ای ن

زم و ضروري اس .،در این خ،وص باید از دی دگا ه اي علم اي دی ن و فالس فه

اسالمي ،نظریهها و روشهاي رربيتي استفاد كرد را كارگزاران در پرر و رربي  ،از راای

و

صفات نکوهيد برهند و به فضای و خ،ل،هاي ستود آراسته شوند و با برنامهه ایي ك ه
براي روح و جسم انسان در نظر گرفته شد  ،آنها را ب هس وي كم ا و س عادت رهنم ون
سازند را در انجام وظایف سنگين خود د ار لغزش نشوند .در این راستا استفاد از الگ وي
رربي ،اسالمي كه در رمامي احکام عبادي ،اجتماعي ،اقت ،ادي و سياس ي خ ود رربي  ،را
وجه هم ،خود قرار داد اس ،ميروان د مفي د باش د .در ای ن رحقي ق از نظری ه ی ادگيري
شناختي – اجتماعي كه جامع موارد دیگر نظریهها اس ،و قراب ،بيشتري به سامانه و نظ ام

مقاله پژوهشي :نظام رأمين رربي ،،آموزش و بهكارگيري كارگزاران سطوح راهبردي ج.ا.ایران در رراز انقالب اسالمي

آن نان كه انس ان بهسان فطرت و رقاض اي طبيع ،ميخواهد؛ یعني انس ان را مس

و

آموزشي كشور ما دارد در بعد آموزش استفاد شد و در بعد رربي ،از رویک رد رركيب ي در
ای دیدگا دیني و امامين انقالب استفاد شد اس.،
شايستگيها و ويژگيهاي کارگزاران
با بررسي آیات قرآن ،متوجه ميشویم كه خداوند متعا  ،از حضرت سليمان و حض رت
داوود(عليهالس الم) بهعنوان حکمراناني عاد و نيکوكار نام برد و آنه ا را ب ر دیگ ران برر ري
بخشيد اس،؛ بر این اساس ،با مراجعه به آیاري كه دربار این دو پي امبر – ك ه فرم انروایي
ملک و مملک ،خویش را بر عهد داشتهاند -ناز شد اس ،،به بررسي و استخراج نک ات
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كليدي و شایستگيهاي مورد اشار ميپردازیم .شایستگيهایي

ون پای داري و مقاوم ،،

صبر و شکيبایي ،دانش ،فرمانروایي و رهب ري ،ش جاع ،و روان ایي در نب رد و

الشه ا،

رجو ،به خداوند و روك  ،جزء صفات و قابلي،هایي اس  ،ك ه حض رت ب اريرع الي ب ه
پيامبرش روصيه فرمود را از حضرت داوود (عليهالسالم) الگ وبرداري كن د .ب ا در نظ ر گ رفتن
اش ار ف وق ،ن ام حض رت داوود (علي هالس الم) 14 ،ب ار در ق رآن اك ر و درمجم و ،ب ه ای ن
شایستگيها و خ،ایص اشار شد اس،
ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

اسالمي ،ویژگيها و شایستگيهاي مدیران انقالب اسالمي در مقاطع مختل ف بي ان ش د و
در جدو  1آورد شد اس( ،پيکر نگار و پورصادق.)1397 ،
جدول  – 1ويژگيهاي مديران از منظر امامين انقالب
ویژگيهای مدیران از منظر امامين انقالب اسالمي
شايستگي و ويژگي مديران در بيانات امام
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(شي

 )164 :1389 ،و ني ز در بيان ات ام امين انق الب




خميني

شايستگي و ويژگي مديران در بيانات امام

(رحمتاهللعليه)



بررري ایمان



رقوا و رهایب نفس و رزكيه



ارّکا به خدا و اعتمادبهنفس



ب،يرت قلبي



علم و رقوا
اعتقاد به خدا و كار براي رضاي خدا
رعای ،قوانين و موازین اسالمي
رالش براي رقوی ،معنوی ،و سركوب نفس
پرهيز از خودخواهي





اجراي عدال،



انجام رکليف



حکوم ،بر قلوب



پرهيز از جا طلبي



رواضع و فرورني
رعای ،رفتار اسالمي با زیردستان
ساد زیستي





رمسک به قرآن
خدمتگزاري و حُسن رفتار





رعهد به اسالم

رمسک به و ی ،اميرالمامنين



(عليهالسالم)




خامنهاى

(مدظلهالعالى)

ایمان به خدا
رقوا
روك
ب،يرت انقالبي و دیني
اخالص
معنوی ،و عقالني،
اهمي ،دادن به ارزشهاي اسالمي
پررالش بودن
خودسازي
دوري از جا طلبي
دوري از غرور
روحيه خدم،
صداق،
شجاع،
مسئولي،پایري
پایبندي به ارزشهاي انقالب اسالمي
صبر و پایداري
اعتمادبهنفس
فداكاري
امان،داري


ویژگيهای مدیران از منظر امامين انقالب اسالمي
شايستگي و ويژگي مديران در بيانات امام




خامنهاى

(مدظلهالعالى)

انتقادپایري
امان،داري
اخالص در عم

با روجه به مطالعات انجامشد و بررس ي اس ناد و م دارک ،الگ وي اولي ه نظ ام ر أمين
بهعنوان یک سامانه فر

شد كه در این ورودي ،مدیران داراي ویژگيهاي اوليه هستند كه

این ویژگيها عبارتاند از :ویژگيهاي عمومي و ویژگيهاي خاص كه ویژگيهاي عمومي
داراي ایمان و اعتقاد به نظام ج.ا.ا و حکوم ،و یي ،عاشق خدم ،،شناخ ،كام از مکتب
اسالم ،محب اه بي  ،،مس ئولي،پ ایر ،ش جا ،،ب ارقوا و انقالب ي باش ند و در هم ه ای ن
موضوعات داراي زمين ه ،س وابق و عملک رد مناس ب ب ود و ني ز از كارآم دي و ابتک ار و
خالق ي ،برخوردار باشند .این نيروها پ س از انتخ اب ،در فرآین د آم وزش و رربي  ،ق رار
ميگيرند كه آموزشها و نو ،رربي ،با الهام از اسناد با دستي از
سند

(قرآن ،نهجالبالغه ،ق انون اساس ي،

شمانداز و ردابير و فرمایش ات ام امين انق الب) بای د دین ي و اخالق ي و ه م رخ ،،ي باش د،

به طوري كه هر فرد متناسب با شغلي كه به او واگاار ميشود ،آموزش كافي ببيند و ني ز در
این فرآیند ميبایس ،ندین برابر ظرفي،هاي جایگ اهي كش ور ني رو انتخ اب ش ود و در
فرایند آموزش و رربي ،قرار گيرند را یک رقابتي بين آنها ایجاد شود و بهترین آنها ب راي
ر،دي مشاغ راهبردي انتخاب شوند .براي این منظور از نظری هه ا و روشه اي علم ي-

مقاله پژوهشي :نظام رأمين رربي ،،آموزش و بهكارگيري كارگزاران سطوح راهبردي ج.ا.ایران در رراز انقالب اسالمي



خميني

(رحمتاهللعليه)

شايستگي و ويژگي مديران در بيانات امام

آموزشي و رربيتي بهر گيري شد كه از ميان نظریهها ،نظریه ی ادگيري ش ناختي– اجتم اعي
كه جامع موارد دیگر نظریهها اس ،و قراب ،بيشتري به سامانه و نظ ام آموزش ي كش ور م ا
دارد ،در بعد آموزش استفاد شد و در بعد رربي ،از رویکرد رركيبي در ای دیدگا دین ي
و فرمایشات امامين انقالب استفاد شد اس .،خروجي این سامانه كارگزاران راهب ردي در
رراز انقالب اسالمي هستند كه با ویژگيهاي فردي ،عمومي و اخت،اصي متناس ب مش اغ
راهبردي و در رراز انقالب اسالمي هستند .در الگو رابطه بين رربي ،و آموزش كامالً برقرار
اس ،،بهطوري كه آموزش همرا با رربي ،اس  ،و رربي  ،ه م هم را آم وزش و ای ن دو
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بهطور مستمر در خ،وص كارگزاران ادامه پيدا م يكن د ،رربي  ،و آم وزش ك ارگزاران در
راستاي انسان كام اس ،،زیرا انقالب اسالمي بر اساس قوانين و آموز هاي دیني بنا نه اد
شد  ،زیرا هد

از رشکي حکوم  ،،ه دای ،انس انه ا ب هس وي رس تگاري و ص الح و

سعادرمندي اس ،كه این سعادرمندي در قرب الي اهلل معني پيدا ميكن د ،درنتيج ه ب ر ای ن
اساس رربي ،مدیران ميبایس ،منبع

از قرآن و اسالم باشد كه در كالم ائم ه اطه ار ( )،و

امامين انقالب ربلور پيدا كرد اس ،و در رمام زمينهها و متناسب با پس،هاي راهب ردي در
ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

قواي سهگانه و نيروهاي مسلح و سازمانهاي كشوري و لشگري داراي روانایي و صالحي،
و شم مدیری ،باشند و هر كجا كه زم شد ایفاي نقش نمایند.
الگوی مفهومي اوليه
الگوي مفهومي رحقيق در شک  2نشان داد شد اس.،

شکل  :2الگوي مفهومي اوليه
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روش تحقيق
روش این رحقيق پيمایش اس،؛ بهگونهاي كه الگوي مفه ومي ك ه م أخوا از نظری هه ا
و صاحبنظران و كارگزاران راهبردي -كه داراي ویژگ يه ایي ازجمل ه ح داق  20س ا
رجربه كار و آشنا با آموزش ،رربي ،و ب هك ارگيري م دیران در س طوح راهب ردي ،م درک
رح ،يلي كارشناس ي ارش د ب ه ب ا رر و آش نا ب ا دی دگا ه اي حض رت ام ام خمين ي
(رحم،اهللعليه) و مقام معظم رهبري (مدظلهالع الي) هستند -مورد ارزیابي و آزمون قرار گرف.،
رعداد جامعه آماري با ویژگيهاي یادشد در با در ك كشور به ندصد نفر ميرس د ،ام ا
دسترسي محقق با روجه به شرای خاص رحقيق رنها با  40نفر از آنها ميسر ش د( .ج دو
 )2براي رجزیهورحلي داد هاي بخش كم ي از ن رماف زار  SPSSو از آزم ونه اي درص د،
ميانگين و آزمون ري سود برد شد.
جدول  :2حوزه فعاليت تخصصي خبرگان و صاحبنظران
تعداد

درصد به کل

نفرات

 40نفر

فعا در حوز هاي كارگزاري كالن و اجرایي

13

33

فعا در حوز هاي كالن علمي و فرهنگي

9

23

فعا در حوز هاي كالن دفاعي و امنيتي

9

23

فعا در حوز هاي كالن سياسي ،اجتماعي و اقت،ادي

6

14

فعا در حوز هاي كالن قضایي ،حقوقي و رقنيني

3

7

حوزه فعاليت تخصصي

مقاله پژوهشي :نظام رأمين رربي ،،آموزش و بهكارگيري كارگزاران سطوح راهبردي ج.ا.ایران در رراز انقالب اسالمي

اس ،با طرح  36ساا بسته (پرسشنامه به پيوس ،ميباشد) با مراجعه به  40نفر از خبرگان

تجزیهوتحليل دادههای کمي
براي رجزیهورحلي داد هاي كمي ،ساا ت پرسشنامه در قالب ج داو و نم ودار ب راي
اثبات و رشریح الگوي مفهومي كه در آن ميزان رأثير هر كدام از عوام به صورت كمي بيان
شد اس ،در ادامه آورد شد اس.،
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جدول  :3ويژگيها و شايستگيهاي اوليه مديران راهبردي
ویژگيها

ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399
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فراواني

خيلي

خيلي

درصد

کم

اطمينان
99

زیاد

متوسط

کم

شجاعت

40

36

3

1

0

0

تعهد و مسئوليتپذيري

40

38

2

0

0

0

99

عدالت

40

27

10

3

0

0

99

صداقت

40

32

5

3

0

0

99

علم و دانش

40

25

15

0

0

0

99

واليتپذيري

40

32

3

5

0

0

99

سرعت در تصميمگيري

40

28

7

5

0

0

99

زیاد

نتایج حاص از بررسي آماري نشان ميدهد كه اكثر پاس دهندگان اهمي ،با ي عوام
ازجمله شجاع ،،رعهد و مسئولي،پایري ،عدال ،،صداق ،،علم و دانش ،و ی،پ ایري و
سرع ،در ر،ميم گيري براي شرای اوليه و عمومي كارگزاران راهبردي را ضروري و زم
ميدانند ،همچنين بر اساس آزمون  ،tس طح معن يداري  0.01ب ا  99درص د اطمين ان ای ن
عوام براي یک كارگزار راهبردي در سطح نظام ج.ا.ا زم اس.،


جدول  :4تأثير ويژگيها و شايستگيها از منظر مباني ديني و اسناد باالدستي
ویژگيها

99

مباني دیني و اعتقادي

40

30

10

0

0

0

ویژگيها و شایستگيها از منظر قرآن

40

35

5

0

0

0

99

40

33

7

0

0

0

99

40

33

7

0

0

0

99

40

25

14

1

0

0

99

علي

()،

ویژگيها و شایستگيها از منظر ام امين
انقالب
ربيين دیدگا هاي امامين انقالب

زیاد

این عوام یکي از مهمررین اركان و منبع اصلي براي رربي ،و آموزش كارگزار در نظام
ج.ا.ا محس وب م يش وند و از نت ایج حاص

از پاس خنامه ك ه ب يش از  80درص د از

پاس دهندگان رأثير آن را خيلي زیاد ارزیابي نمود اند ،همچنين ب ر اس اس آزم ون  tس طح
معنيداري  0.01با  99درصد اطمينان ،این عوام براي یک كارگزار راهبردي در سطح نظام
ج.ا.ا زم اس.،

مقاله پژوهشي :نظام رأمين رربي ،،آموزش و بهكارگيري كارگزاران سطوح راهبردي ج.ا.ایران در رراز انقالب اسالمي

کم

اطمينان

زیاد

متوسط

کم

ویژگيها و شایستگيه ا از منظ ر ام ام

فراواني

خيلي

خيلي

درصد
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جدول  :5تأثير ويژگيهاي فردي ،مهارتي
خيلي

ویژگيهای

فراواني

فردي

40

23

مهارتي

40

21

زیاد

خيلي

درصد

کم

اطمينان
99
99

زیاد

متوسط

کم

17

0

0

0

18

1

0

0

ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

بيش از  55درصد از م،احبهشوندگان ،برخورداري از ویژگيهاي فردي و مهارريه اي
فني ،ادراكي و انساني براي قبو مسئولي ،را براي كارگزاران رراز انق الب اس المي خيل ي
زیاد دانستهاند كه نشانگر آن اس ،كه كارگزاران ميبایس ،قدرت یادگيري و انگي زش زم
و مهارتهاي فني ،ادراكي و انساني و آمادگي ب راي پ ایرش آم وزش و رربي  ،را داش ته
باشند .همچنين بر اساس آزمون  tسطح معنيداري  0.01با  99درصد اطمينان ،ای ن عوام
براي یک كارگزار راهبردي در سطح نظام ج.ا.ا زم اس.،
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جدول  :6تأثير نظريهها و روشهاي تربيت و يادگيري
عوامل

فراواني

نظريههاي تربيت و يادگيري

40

9

روشهاي تربيت و يادگيري

40

15

زیاد

کم

اطمينان
99
99

زیاد

متوسط

کم

23

8

0

0

23

2

0

0

بيش از  57درصد از م،احبهشوندگان ،اس تفاد از نظری هه ا و روشه اي ی ادگيري را
براي كارگزاران رراز انقالب زیاد دانستهاند كه نشانگر آن اس ،كه ب راي رربي  ،و آم وزش
كارگزار استفاد از نظریهها و روشهاي یادگيري را ب راي قب و مس ئولي ،زم م يدانن د.
همچنين بر اساس آزمون  tسطح معنيداري  0.01با  99درصد اطمينان ،ای ن عوام

ب راي

یک كارگزار راهبردي در سطح نظام ج.ا.ا زم اس.،
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خيلي

خيلي

درصد

یافتههای پژوهش
نتایج حاص از بررسيهاي بهعم آمد از اسناد و مدارک و انجام رحقي ق و اس تفاد از
رجارب مدیران و كارگزاران راهبردي ،نحو رأمين (آموزش ،رربي  ،و ب هك ارگيري) فعل ي
كارگزاران راهبردي در رراز انقالب اسالمي داراي معایبي اس ،،بهطوري كه مش خص ش د
سامانه منسجم و هماهنگ براي این منظور وجود ندارد و بيش تر انت ،ابات و ب هك ارگيري
كارگزاران بر اساس ش ناخ ،مس ئو ب ا رر و بن ا ب ر فعالي ،ه اي سياس ي و انقالب ي و
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صالحي،هایي كه خود فرد كسب نمود  ،انجام ميشود و نيز ویژگيهاي در نظر گرفتهشد
عموماً سليقهاي و بر اساس شناخ ،فردي ب ود و از طری ق ی ک س امانه و ش اخصه اي
معينشد و از روي یک معيار خاصي اقدام نميشود و زم اس  ،انتخ اب و ب هك ارگيري
كارگزاران سطوح راهبردي بر اساس اص و و مب اني دین ي و روشه اي علم ي در قال ب
سامانه و در فرآیند آموزشي و رربي  ،انج ام ش ود ك ه وروديه اي آن م يبایس  ،داراي
ویژگيهاي اوليه ازجمله شجاع ،،رعهد و مسئولي،پایري ،عدال ،،صداق ،،علم و دان ش
ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399
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و و ی،پایري باشند را این افراد در فرآیند رربي ،و آم وزش ك ه محت واي آن ب ر اس اس
آموز هاي قرآن ،نهجالبالغه و ردابير امامين انقالب ،قانون اساسي رهيه شد و ب ا اس تفاد از
روشها و نظریههاي علمي و مباني رربي ،اسالمي پرورش یابند را ب ا كس ب مه ارته اي
فردي ،مأموریتي ،معنوي در سطوح راهبردي و در رراز انقالب اس المي ب هعن وان ك ارگزار
راهبردي در حوز هاي مختلف كشوري و لشکري بهكارگيري شوند و دائ م م ورد رص د و
پایش قرار گيرند كه این امر باع

رفع نواقص اصالح و رکمي فرآیند رربي ،و آم وزش و

همچنين رقوی ،نظارتها بر كارگزاران ميشود و نيز نقش محي رربيتي و آموزشي ،نق ش
بسيار ماثري اس ،،بهطوري كه هر ه محي رربيتي به لحاظ رعای ،ارزشهاي اس المي و
اخالقي مزین باشد و فرهنگ اسالمي در آن حاكم باشد ،در رربي ،ك ارگزاران اث ر بيش تري
داشته و مکم آموزشي رئوري و رفتار و منش اساريد در رربي  ،آنه ا ماثرررن د ك ه ای ن
روند در قالب نظام رأمين طراحي گردید.

شکل  :3نظام تأمين (نظام مستخرجه از تحقيق)


نتيجهگيری
 رالزم آموزش و رربي( ،رالزم ایمان و عم صالح) و اثربخشي آن :پيامبر خدا (ص لي
منهما ا مع صاحبه» .برخي نمونهها حاكي از عدم روانمندي كارگزاران آم وزشدی د
وجود دارد كه به عل ،رربي ،نشدن بر مبناي ارزشه اي اس المي و انقالب ي در ر راز
انقالب قرار نگرفتند و برعکس برخي هم آموزشهاي زم و ضروري را طي نکردند،
درنتيجه نتوانستند به وظایف خود در رراز انقالب اسالمي عم كنند ،درنتيجه كارگزار
ميبایس ،از سه جه ،مورد رربي ،قرار گيرد؛ یعن ي ف رد بایس تي از لح اظ روح ي،
فکري و همچنين رفتاري مورد رربي ،قرار گيرد .مق،ود از مس ائ روح ي اش ار ب ه
رقواي این فرد اس،؛ در مورد بعد فکري هم ميروان گف ،ك ه ای ن ف رد رردی دي در
مسائ اعتقادي به خود را ندهد و همچنين در بعد عملي و رفتاري هم بایستي الت زام
كام به احکام اسالم و حال و حرام داشته باشد.
 كارگزاران را براي انتخاب از دو جنبه باید مورد بررسي ق رار داد ،جنب ه شخ ،ي و
فردي كه این بعد به روحيات و الگوه اي رفت اري آن ش خص م يپ ردازد و جنب ه
حقوقي و اجتماعي كه این جنبه به كار اجتماعي فرد مررب اس .،در هر یک از این
دو جنبه بایستي رربي ،غير مستقيم صورت گيرد؛ یعني براي فرد محي س ازي ش ود
را شرای

گون ه ب ودن و گون ه برخ ورد ك ردن در مس ائ مختل ف محيط ي و
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اهلل عليه و آله و سلم) فرمودند« :ا یمان و العم ال ،الح قرین ان ی ،لح ك

واح د

اجتمایي را به آنها آموزش داد .محي شام محي خ انواد  ،مح ي ك اري ف رد و
محي دوستانه اس ،كه در بهكارگيري كارگزاران ميبایس ،نحو رربي ،در این س ه
محي را مورد روجه و كنکاش قرار داد.
 آسيبهاي كارگزار رربي،نشد منجر به وطنفروشي ،رزلز  ،عدم و ی،م داري ،غوط هور
شدن در فساد ،اولوی ،دادن به منافع فردي و خانوادگي در ازاي متا ،دنيایي اس.،
 در انتخاب كارگزاران باید الگوي بومي احراز شایستگي را مالک قرار داد كه ش ام
شایستگيهاي حض وري (خ دادادي) اس تعداد و ر وان فک ري و جس مي ،اص ال،
خانوادگي  ...و ح،ولي (اكتسابي) رح،يالت ،رجربيات و مشاهدات اس.،
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 عيني،بخشي به منویات رهبري (در سطح او آشنا با منظومه فکري ،ایمان و باور و
مهارت و روانایي اجراي منویات) رقواورزي (ع دال ،در ح ال و ح رام ،ارق ان در
اجرا 1،انتخاب روش و وسيله در هار وب مقررات و آرمانها ،دانایي و مجاه دت
در كار).
 در انتخاب كارگزاران راهبردي عالو بر آموزش و رربي ،،بستر مناسب براي آزمون
در ميدان عم و زمينه زم فرد مث زميني كه استعداد كش ،دارد ،مه م و ض روري
ف،لنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سا دهم ،شمار  ،40پایيز 1399

اس.،
 در انتخاب كارگزاران باید به ميزان ب،يرت آنها كه شام ب،يرت دیني (فه م دی ن
در همه ابعاد) ،ب ،يرت راهب ردي (رش خيص جه ،گي ريه ا) و ب ،يرت امنيت ي
(رشخيص پدید هایي كه با بقا و ارزشهاي اساسي اررباط دارند) اس ،،روجه شود،
بهطوري كه از رراز ب،يرت جامعه با رر باشد.
 عوام ماثر در فرآیند آموزش :اصال ،محتوا (روليد و رعليم علم دیني مث م دیری،
اسالمي ،اقت،اد اس المي و  ،)...اص ال ،اس تاد (ع الم و عام

ب ودن اس تاد ،مانن د

حضرت امام(ر ) ،مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ،ش هيد بهش تي ،اس تاد مطه ري و ،)...
مدیری ،و فرماندهي (الگوي دفا ،مقدس نمونههاي واضح و حقيقي از روفيق ات و
روشهاي مدیریتي طي  40سا انقالب) ،محي (مطهر بودن2محي هاي م دیریتي و
اجرایي)
 در انتخاب كارگزاران باید به ميزان كریم ا ص (اصال ،خانوادگي) ،ح،ن ح ،ين
بودن ،طهارت اقت،ادي ،آیند نگاري و آیند سازي بهعنوان مالک اصلي روجه شود.
 در انتخ اب ك ارگزاران بای د ب ه مي زان رقي د و پایبن دي آنه ا ب ه خ دم،رس اني و
خدم،گزاري (خود خادمپنداري) و وقف خود براي نظام و خدم ،به انقالب بهط وري
كه كار را بخشي از عبادت بداند و به آن عشق بورزد ،بهعنوان مالک اصلي روجه شود.


 .1رسو اكرم (ص)« :رحم اهلل امرا عم عمال فارقنه؛ خدا رحم ،كند فردي را كه ك ار را ب ا ارق ان و درس تي و دق ،
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انجام دهد».
 .2محي سالم ،پاکكنند  ،خدایي و معنوي ،سازند و ررغيبكنند به خوبيها.




پيشنهادها
 .1براي كارگزاران راهبردي در رراز انقالب اسالمي عالو بر آموزش و رربي ،ميبایس،
گيرد و در صورت انجام موفق وظایف ،در امور محوله بهكارگيري شوند.
 .2ایج اد رش کيالري اب ک در مراك ز راهب ردي ب همنظ ور شناس ایي اف راد مس تعد در
دانشگا ها و مراكز علمي براي آموزش و رربي ،كارگزاران راهبردي در ر راز انق الب
اسالمي و استفاد از دستگا هایي مانند بازرسي ك كشور ،وزارت اطالع ات و مرك ز
نخبگان براي كمک به رحقق این امر در فرایند انتخاب ،آموزش و رربي.،
 .3اصالح قانون انت،ابات بهطوري كه افراد ب راي پس ،ه اي راهب ردي م يبایس  ،در
مركزي كه براي این منظور در نظر گرفته ش د اس  ،،آم وزشه اي زم در س طوح
راهبردي را طي نمایند را ویژگيهاي فردي ،مهارري ،سابقه ،رجربه و مقبولي  ،هم ان
پس ،را داشته باشند ،این امر باید در قانون هماهنگ براي پس،هاي راهبردي ر،ریح
شود.
 .4رقوی ،س ازوكارهاي نظ ارري و ب ازنگري در س اختار نظ ارري نظ ام ،ب هط وري ك ه
سامانههاي بازرسي و نظارت ،سامانههایي ق وي باش ند ك ه در ص ورت انح را

زود

هشدار بدهند .با این نگا كه ممکن اس ،این جایگا دس ،نااهلش بيفتد.
 .5روسعه نهادي داعا در راستاي رربي  ،و آم وزش ك ارگزاران راهب ردي ر راز انق الب
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بستري مناسب در سازمانهاي مربوطه فراهم شود را در ميدان عم مورد آزمون ق رار

اسالمي.
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