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چکيده
استفاده از نیروی انسانی متخصص و حرفهای از مهمترین مؤلفههای اثرگذار توسعه و پیشرفت جوامع انسعانی
بوده است .اهمیت مدیریت بر مناب  ،تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطوح راهبردی به سطحی رسید که نیازمندی
به افرادی با سطوح نگرش وسی برای برنامهریزیهای بلندمعد

و یینعدهنگرانعه از الزامعا

نهادهعا ،سعازما هعا و

کشورها است .در حال حاضر جمهوری اسالمی ایرا بهعنوا پارادایمی نوین در عرصه جهانی با تکیه بر ارزشهعا
و ایدئولوژی خاص خود ،اهداف و برنامههای مشخصی برای حضور در عرصه جهانی دارد که الزم است در معورد
تربیت و یموزش مدیرا راهبردی ،برنامههای هدفمندی را به اجرا بگذارد .تحقیق حاضر با هعدف اصعلی اناسعایی
عوامل اثرگذار در مراحل تربیت ،یموزش و بهکارگیری مدیرا راهبردی کشور و با انجام پژوهش به روش فراتحلیل
و مرور ادبیا

مناب داخلی و خارجی ،اسناد باالدستی و یموزههای دینی و انقالبی و تدابیر امامین انقعال اسعالمی،

اقدام به ارائه الگوی مفهومی بر اساس الگوی نگرش سامانهای نموده است .ورودی سیستم با ااخص ویژگعیهعای
اولیه مدیرا  ،هسته پردازای سیستم با استفاده از اسناد باالدستی و اایسعتگیهعا ،نرریعههعا و روشهعای یعادگیری
ساختاردهی اده است تا خروجی سیستم کارگزارا راهبردی با ارایط بهکارگیری در سازما هعای معرتبط بااعد و
کنترل اقداما

در سیستم با رصد و پایش مدیرا انجام میاود.

کليدواژهها:

 .1دکتری مطالعا

تربیت ،یموزش ،بهکارگیری ،کارگزارا  ،راهبردی.

امنیت مل ی ،دانشکده امنیعت ملعی ،دانشعگاه ععالی دفعا ،ملعی ،تهعرا  ،ایعرا (نویسعنده مسعلول ،

salimi@sndu.ac.ir
 .2عضو هیأ علمی دانشگاه عالی دفا ،ملی ،دکتری مدیریت راهبردی ،دانشگاه عالی دفا ،ملی ،تهرا  ،ایرا
 .3دکتری جامعه اناسی سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهرا  ،ایرا
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 .1مقدمه
همه نرامهای سی اسی بعرای اداره امعور خعود نیعاز بعه معدیرا سعطوح ععالی دارنعد و
جمهوری اسالمی ایرا نیز از این قاعده مستثنا نیست .با وقعو ،انقعال
سال  1331به رهبری امام خمینی(ره  ،تغییرا
جامعه ازجمله مدیریت دولتی صور
انقالبی و احساس تکلی

و اصالحا

اسعالمی ایعرا در

زیادی در بخعشهعای مختلع

گرفت .در ابتدای پیروزی انقال

با توجعه بعه اعور

در انجام امور کشور ،افراد مؤثر در اعکلگیعری انقعال

جهعت

اداره امور و تداوم ی در صحنه حاضر ادند که با مرور زما و گذر از دورا جعوانی ایعن
گروه و ورود نسل جدید ،ضرور

بهکارگیری جوانا برای پیشبرد اهداف انقال

اسعالمی

احساس اد ولی نبود سازوکار تربیت و یموزش کارگزارا سطوح راهبردی در تعراز گعروه
نسل اول انقال

منجر به حضور مداوم پیشکسوتا در مسلولیتهای کشور و عدم اسعتفاده

نراممند از جوانا به اکل مطلو
رهبر معرم انقال

(مدظلهالععالی

اد.
در دومین روز دهه مبارک فجر سال  1311فرمودهاند« :یک

وقت به مسلوال یک بخشی گفتم که وظیفه اول اما این است که هرکعدام بعرای خودتعا
یک جانشین تربیت کنید ،یا فکر کنید و پیدا کنید .چو اگر یک روز خدای نکعرده در راه،
پای اما وارد چالهای اد و اکست ،کار ما لنگ نماند .بعضی کسا این کار را نمعیکننعد
تا مبادا برای خوداا هوو درست اود .غافل از اینکه قرار اد هوو درست اعود ،یکعی از
موجبا

ی همین است که یدم نتوانسته این کار را بکند .پس افراد ذخیعره دااعته بااعید و

ی ها را روی نیمکت بنشانید .اگر دیدید بازیکن تعیم یعک خعورده کعو و مععور حرکعت
میکند ،بالفاصله او را عوض کنید .باید دائم افراد خود را زیر نرر نگعه داریعد»
انقال

(رهبعر معرعم

(مدظلهالعالی . 1311 ،
بهکارگیر ی جوانا در اکل مطلعو  ،در قعواره نرعام اسعالمی و بعر اسعاس انترعارا

کشورهای اسالمی منطقه در خصعوص تجربعه کشعورداری اسعالمی و در فریینعد بیعداری
اسالمی جنو

غر

یسیا و امال یفریقعا در حعوزه الگعوی حکومعتداری و نحعوه اداره

کشور ،وظیفهای قابل انترار از جمهوری اسالمی ایرا بهعنوا امالقرای مسعلمین اسعت .از
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طرفی دامنا نرام اسالمی با اطال ،از تأثیر نرام بر مردم جها به دنبال القعای تفکعرا

و

توسعه نفوذاا بهوسیله مدیرا سطوح راهبردی هستند تا نسبت بعه انحعراف از اهعداف و
دستاورد و درنهایت حذف و تهی کرد انقال

از یرما های اصلی موفق اوند.

در حال حاضر برای ارایط گذار از نرام اسالمی به دولت اسالمی  -بر اساس منویعا
رهبر معرم انقال

(مدظلهالععالی

ساختار منسجم و یکپارچعه تعأمینکننعده (تربیعت ،یمعوزش و

بهکارگیری کارگزارانی بهمنرور تداوم و توسعه انقال

و دستاوردهای ی در تراز انقعال

اسالمی وجود ندارد و یا پیشبینی نشده است .به عبعارتی نبعود نرعامی بعا در نرعر دااعتن
صالحیتها ،ظرفیتها ،دانش ،مهار ها و اایسعتگیهعای معورد نیعاز کعارگزارا سعطوح
راهبردی به ایوهای علمی و ساختارمند و برخوردار از ویژگیهعای اسعالمی از مشعکال
فعلی سطوح مدیریتی کشور است .اناسعایی عوامعل اثرگعذار در نرعام تربیعت ،یمعوزش و
بهکارگیری کارگزارا سطوح راهبردی ر.ا.ایرا از دغدغههایی اسعت کعه بعهعنعوا هعدف
اصلی این مقاله است و این تحقیق در راستای پاسخگویی به این مسلله انجام میاود.
اهمیت انجام این تحقیق از این جنبه مورد توجه است که محدوده ویژگیهعای معدیرا
منتخب راهبردی نرام و ابعاد ساختار تأمین کارگزارا سطوح راهبردی انقال

اسعالمی بعا

تعیین اناسایی عوامل اثرگذار در تربیت و یموزش مدیرا راهبردی و همچنین چهعارچو
تصمیمسازی و تصمیمگیری برای انتخا
ضرور

این معدیرا مشعخص معیاعود و از ی جهعت

دارد که عدم اناسایی و تعیین روابط بین عوامل اصعلی چنعین سعاختاری ،باعع

نقص در توجه به روند انتخا

مدیرا راهبردی نرام جمهوری اسالمی ایرا خواهعد اعد.

ایجاد موض انفعالی در تربیت و یموزش صحیح مدیرا راهبعردی بعه دلیعل نبعود سعاختار
علمی و ذهنی اولیه ،زمینهساز ایجاد ااکال در فرایند انتقال دانش ضعمنی معدیرا اایسعته
نسل اول انقال

به نسل بعدی خواهد اد.

بر اساس موارد فوق ،هدف اصلی از انجام این تحقیق ،اناسایی عوامل اثرگذار در نرعام
تربیت ،یموزش و بهکارگیری کارگزارا سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا اسعت .در
این خصوص و بهمنرور ایجاد روندی منطقی در انجام تحقیق ،اقعداما

مربعوب بعه تعیعین
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عوامل تربیت ،یموزش و بعهکعارگیری کعارگزارا سعطوح راهبعردی و ارائعه معدل ارتبعاب
ساختاری ی ها مورد نرر محقق است؛ بنابراین سؤال اصلی تحقیعق ایعن اسعت کعه عوامعل
اثرگذار در نرام تربیت ،یموزش و بهکارگیری کارگزارا سطوح راهبردی جمهوری اسالمی
ایرا کدامند.
 .2مباني نظری
 .9-2مفهومشناسي متغیرها و ادبیات مرتبط
«نرام»؛ منرومه عناصر و اجزایی با ارتباب ،کنش و واکنش متقابل است که کعل واحعدی
را بعه وجععود معییورنععد و بعه طعرف هعدفی مععین بعهعنععوا دلیعل وجععودی ی حرکععت
میکنند(زاهعدی  . 1331واژهاناسا در تعری

نرم و نرام یوردهاند« :نرم به معنعای تعألی

و

ایجاد الفت میا چند چیز یا پیوند دانههای تسبیح به یکدیگر است و به عبارتی ،زمعانی کعه
این دانهها به یکدیگر پیوند میخورنعد ،بعه مجموععه ی هعا یعا بعه نعپ پیونددهنعده ،نرعام
میگویند»(رضاییمنش و بابایی مجرد . 112 :131::112،سیستم نیز کل سازما دهیاعده ،متشعکل از
دو یا تعداد بیشتری از اجزاء ،بخشها یا سامانههای فرعی بعا ارتبعاب متقابعل اسعت کعه بعا
مرزهایی مشخص از سامانههای فرعی محیطی جدا ادهاند (زفسکی. 21 :1331 ،
در این تحقیق منرور از نرام ،سامانهای متشکل از اجزا است که در ارتبعاب بعا یکعدیگر
برای رسید به هدف معلوم ،تحت قواعد و قوانین خاص و بهطور هماهنگ کار میکند.

شکل  :9نمايش کنترل بهوسیله بازخورد در سیستم (زفسکی32 :1311 ،
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همچنین برطرف نمود نیازمندیهای مدیرا در سطوح راهبردی ارکعا نرعام ر.ا.ا در
تراز انقال

اسالمی از طریق تربیت و یموزش« ،تعأمین» اسعت و «نرعام تعأمین» ،مجموععه

عوامل محیطی و اصول اساسی بر اساس اهداف ،اسناد باالدستی و چشمانداز اسعت کعه بعا
فرییندی علمی و منطقی منجر به راهبردهای مطلو

میگردد .از نرر محقق ،سعامانهای کعه

مسلولیت تربیت و یموزش مسلولین و مدیرا ععالی نرعام ر.ا.ا را بعا توجعه بعه اهعداف و
ارزشهای اسالمی دارد و به عبارتی نرام اایستهپروری است ،بهعنوا نرام تأمین اعناخته
میاود.
«تربیت» کعه مععادل فارسععی ی را پرورش دانسععتهاند ،به معنعای بریمعدگی و زیعادی
اسععت .از بررسی کاربرد واژه تربیعت و مععشتقا
بعرمییید که مفهوم یاداده زمانی که بعه بعا

ی در قعری کعریم و روایعا

چععنین

«تفعیل» میرود ،اامل هرگونه زیعاد کردنعی

نیست ،بلکه اغلب به معنای رسیدگی به امعور معوجود زنده دیگر ،اععم از گیعاه ،حیعوا و
انسا است (مصباح یزدی . 21:1311،دلشاد تهرانی چنین عنوا نموده است که منرور از تربیت،
رف موان و ایجاد مقتضیا

برای اعکوفایی اسعتعدادهای انسعا در جهعت کمعال مطلعق

است(دلشاد تهرانی . 23 :1332،از نرر محقق ،پرورش استعدادهای درونی و بیرونی یا به عبعارتی
پرورش روح و جسم بر اساس تربیت اسالمی بعرای انجعام رسعالت اداره امعور در سعطوح
راهبردی کارگزارا انقال

اسالمی و افزایش مهار های معدیریتی بعر مبنعای یمعوزههعای

اسالمی و بشری ،بهعنوا تعری

عملیاتی تربیت در نرر گرفته میاود .بر این اساس نرام

تربیتی مجموعهای از مفاهیم و ارزشهای سازما یافته دربعاره تربیعت اسعت کعه از نعوعی
همبستگی درونی برخوردارند و بهطور اساسی و پایهای بیانگر چگونگی تربیت هستند.
«یموزش»؛ از نرر رابینی ( 1133م  ،تجربهای مبتنی بر یادگیری است که بهمنرور ایجعاد
تغییرا

نسبتاً پایدار در فرد است که او را قادر بعه انجعام کعار و بهبعود توانعاییهعا ،تغییعر

مهار ها ،دانش و رفتار اجتماعی نماید؛ بنابراین یموزش به مفهوم تغییعر دانعش ،نگعرش و
تعامل با همکارا است (رابینز . 2: :1133 ،زفسکی ( 1311یمعوزش را یعک فریینعد تعدریس
هدفدار از پیش برنامهریزیاده ،میداند .موضو ،بااهمیعت بعرای او در تعریع

یمعوزش،
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مشخص کرد هدفهای از پیش تعییناده است (زفسکی . 23 :1311،ابطحی ( 1333یموزش
را کلیه مساعی و کواشهایی میداند که برای ارتقای سطح دانش و یگعاهی ،مهعار هعای
فنی ،حرفهای و اغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلو
را یماده انجام وظای

در کارکنا یک سازما است و ینعا

و مسلولیتهعای خعود معینمایعد (ابطحعی . 13 :1333 ،از نرعر محقعق،
نسبتاً پایدار در فعرد بعرای انجعام کعار و

تجربهای مبتنی بر یادگیری بهمنرور ایجاد تغییرا

بهبود تواناییها ،تغییر مهار ها ،دانش و رفتار اجتماعی ،یموزش است.
«بهکارگیری» ؛ خروجی سامانه است که برای کارگزارا سطوح راهبردی در تراز انقال
اسالمی در نرر گرفته میاود و محصول یموزش و تربیت معدیرا اسعت .از نرعر محقعق،
اسعالمی بعا تربیعت و یمعوزش

بهکارگیری ،تأمین ارایط قرار گرفتن مدیرا تعراز انقعال
متناسب و اجرااده برای ینا در جایگاههای مناسب است.
«کارگزارا تراز انقال

اسالمی»؛ مجموعهای از افراد هستند که بر سعه اصعل اسعتقالل،

یزادی و جمهوری اسالمی اعتقاد و التعزام عملعی دارنعد و سعمت و سعوی حرکعت ی هعا
حرمتگذاری و ترویو این اعار مبنایی است و دارای ویژگیهای اعتقاد و التزام عملی بعه
اسالم و والیت فقیه ،انقالبی با روحیه جهادی ،عدالتمحور ،اخالقمدار در عمعل ،صعادق،
اجا ،،کاریمد و وقتگذار ،بیتوق و عامل به حق میبااند.
در این تحقیق« ،کارگزارا سطوح راهبردی» ،مدیرا

و مسلولین نرام اسالمی هستند که

در قوای سهگانه و نیروهای مسلح ،مسلولیت سیاستگذاری ،قانو گعذاری و نرعار
سطوح عالی بر عهده دارند و منرور از «تراز انقال
کارگزارا نرام با اهداف و ارزشهای انقال
دارای قدر

را در

اسالمی» ،در اأ بود  ،همسعو بعود

و حرکت در جهت ی ها اسعت .بعه عبعارتی،

اناخت اهداف ،ارزشهای انقال

اسعالمی و همسعویی و ععدم تععارض بعا

موارد فوق و از نرر فردی دارا بود ویژگیها و اایستگیها و مهعار هعای الزم معادی و
معنوی و روحیه انقالبی و جهعادی در چهعارچو
یرما های انقال

قعوانین و مقعررا

اسعالم در راسعتای

اسالمی و رهنمودهای والیت فقیه بهعنعوا اعرایط هعمتعرازی انقعال

اسالمی تلقی میاود.
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 .2-2پیشینه و سابقه پژوهش
مطلبی ( ، 1311در رساله دکتری خود و در پاسعپ بعه سعؤال «نرعام یموزاعی مناسعب
دانشگاه عالی دفا ،ملی با توجه به نیازهای یموزای مدیرا سطوح راهبعردی کشعور کعدام
است؟» ،سه راته یموزاعی« :معدیریت راهبعردی دفعا ،ملعی» بعا پعنو گعرایش؛ «معدیریت
راهبردی امنیت ملی» با اش گرایش و «مدیریت راهبردی توسعه» با سه گعرایش فرهنگعی،
اجتماعی و اقتصادی را بهعنوا پاسپ ارائه نموده است (مطلبی. 1311 ،
موسوی ( ، 1331در رساله دکتری و در پاسپ به سؤال «راهبعرد بهینعه بهعرهوری یمعوزش
عالی یجا کدام است؟» ،چنین نتیجهگیری کرده است که :یموزش عالی یجا بعرای دسعتیابی بعه
بهرهوری باید فاصله بین وض موجود و وض مطلو

را با عنوا چالشها طی نمایعد و ایعن

مأموریت با راهبردهای :تعمیق دورههای تخصصی ،توسعه یموزش ععالی یجعا در راعتههعای
جدید ،حذف دوره های غیرتخصصی ،توسعه خدما

یموزاعی ،توسععه قلمعرو جغرافیعایی،

توسعه زیرساخت مدیریتی ،توسعه فناوریهای جدید یموزای ،توسععه تجهیعزا

و وسعایل،

بهبود مدیریت نیروی انسانی و مناب مالی ،محقق خواهد اد (موسوی. 1331 ،
معینالدینی ( ، 131:در رساله دکتعری بعا عنعوا «طراحعی نرعام یموزاعی– پژوهشعی
روزیمد دانشکده معدیریت راهبعردی بعر اسعاس نیازسعنجی سعطوح راهبعردی» ،ده حعوزه
راهبردی یموزای اامل مدیریت راهبردی یمایش ملی ،مدیریت راهبردی علم و فنعاوری و
نویوری ملی ،مدیریت راهبردی بهرهوری مناب ملی ،معدیریت راهبعردی اقتصعاد مقعاومتی،
مدیریت دیپلماسی راهبردی ،مدیریت راهبردی مهندسی فرهنگ و هویت اسعالمی–ایرانعی،
مدیریت راهبردی محیطزیست ،معدیریت راهبعردی پیشعرفت اسعالمی -ایرانعی ،معدیریت
راهبردی رسانه و ارتباطا

و مدیریت راهبردی تغییر و تحوال

منطقهای و بعینالمللعی را

پیشنهاد داده است (معینالدینی. 131: ،
زاهدی و ایپ ( ، 1331در مقالهای با عنوا «الگوی قابلیتهای راهبردی مدیرا میعانی
دولتی» ،به این نتیجه رسیدهاند که :ابعاد «دانعش و یگعاهی»« ،مهعار »« ،ویژگعی فعردی» و
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«ارزشهای مدیرا دولتی» بهعنوا ابعاد مفید مؤثر و محوری الگوی قابلیعتهعای معدیرا
دولتی ایرا دانسته ادهاند (زاهدی و ایپ. 1331 ،
نیرومند و همکارا ( ، 1311در مقاله با عنوا «چهارچو

مفهومی اایسعتگی معدیرا

عامل ارکتهای فناوری دانشبنیا  :ابعاد ،مؤلفهها و ااخصها» ،به این نتیجعه رسعیدهانعد
که :ابعاد نرری چهارچو

در سه مفهوم اایستگیها ،توانمندیهای فناورانه معدیر ،نیمعر

سازمانی و نیمر فردی هستند

(نیرومند و همکارا

. 1311 ،

احمدی و همکارا ( 1331در مقالعه «طراحعی الگعوی معدیریت علعوی بعرای تربیعت
(،

مدیرا اراد نرام جمهوری اسالمی ایرا » ،نتیجه گرفتهانعد کعه :حکومعت امیرالمعؤمنین

الگوی کامل تبیین ارزشهای اسالمی و مبتنی بر مبانی دینی اسعت .درنتیجعه سعیره علعوی
مهمترین منب بهرهبرداری است .عناصر اصلی الگعو عبعار انعد از :حعاکم اسعالمی ،زمینعه
تربیت ،خانواده ،سازما  ،مردم و تربیتاونده

(احمدی و همکارا

. 1313 ،

ضمیری ( ، 1331در مقاله «تربیت از دیدگاههای مختل » و در پاسپ به سؤال «چیسعتی
و چرایی تربیت از دو منرر درو دینی و برو دینی چه است؟» ،یورده است که :تربیت هنعر
مدیریت انسانی برای پذیرش صعفا

اخالقعی ،دینعی و عقالنعی اسعت .هسعتیاعناختی و

انسا اناختی تربیت از مؤلفههای توحید و یگانگی مبدأ و غایت یفرینشعی و نیعز بعثعت و
فرستاد مربیا یسمانی در بخش هستیاناختی تشعکیل اعده و فطعر  ،کرامعت ،اراده و
اختیار انسا ها در ساحت انسا اناختی ،عناصعر و مؤلفعههعای بنیعادین تربیعت اسعالمی و
قرینی معرفی و اناسایی اده است .به اهعداف تربیعت از یفعاق متفعاو
نگریسته اده و کمال انسانی از راه تقر

معادی و معنعوی

و عبودیت خداوند و خداگواهی ،هدف اصعلی و

بنیادین تربیت از منرر قری معرفی اده است (ضمیری. 1331 ،
پیکرنگار و پورصادق ( ، 1311در کتابی با عنعوا «اایسعتگیهعای معدیرا منعاب انسعانی»،
ضمن بیا مفاهیم و تعاری
مختل

اایستگی و معیارهای انتخعا معدیرا منعاب انسعانی ،نرعامهعای

مبتنی بر اایستگی ،اایستگی و اهلیت در مبانی دینی اامل ویژگیهعای معدیر اایسعته

در قری  ،نهوالبالغه ،امامین انقال

و اسناد باالدستی را ارائه نمودهاند (پیکرنگار و پورصادق. 1311 ،
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در کتابی با عنوا «برای مدیرا (رهنمودهای رهبر معرم انقال

به معدیرا »، 1312( ،

جهت بیا اهمیت و جایگاه مدیرا در نرام اسالمی و اعاخصهعای معدیرا راهبعردی از
بیانععا

اسععتفاده اععده اسععت و بععرای تحقععق تمععد نععوین اسععالمی

رهبععر معرععم انقععال

ااخصهایی جهت کارگزارا الزم و ضروری عنوا اده است


(بسیو معاونعت توسععه و فنعاوری

رسانه صداوسیما. 1312 ،
 .1-2-2نظریهها

ـ نظريههاي آموزش

هدف از یموزش ارتقای یادگیری در افراد است .بنابراین نرریههای یموزش ضرورتاً بعر
نرریههای یادگیری مبتنی اسعت (زفسعکی؛  . 232 :1311برخعی یعادگیری را کسعب اطالععا ،
معلوما

یا مهار های خاص و برخی انتقال مفاهیم علمی از فعردی بعه فعرد دیگعر معی-

دانند(اعبانی؛ . 11 :1311
رفتارگرایا  ،یادگیری را تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازهگیری تعری

کردهاند ولی

از دیدگاه «گشتالت» ،یادگیری کسب بینشهای جدید با تغییر در بینشهای گذاعته اسعت.
یادگیری با هر بینشی بااد اساس رفتار انسا را اکل میدهد و نخستین صعفت مشعخص
ی  ،تغییر است .یادگیری فرییندی است که طی ی رفتار موجود زنده بر اثعر تجربعه ،تغییعر
مییابد (گیو1؛. 211:1111
ـ نظريههاي «محرك – پاسخ»:

معتقدا به این نرریهها که به مکتب رفتارگرایی معروف است ،عنوا میکنند یعادگیری
در نتیجه پاداشها و تنبیها

و در پاسپ موجود زنده نسبت به یک محرک ارائه معیگعردد.

«پاول » و «ثرندایک» از واضعا این نرریهاند که به پژوهش در زمینه یادگیری پرداختهانعد.
ثرندایک معتقد است یادگیری فرییند یزمایش و خطا است (ساعتچی؛ . 133 :1311

1. Gage
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ـ نظريههاي يادگیري «گشتالت»

معتقدا به این نرریهها اعتقاد دارند یعادگیری پدیعدهای اعناختی اسعت و در هعر نعو،
یادگیری ابعاد گوناگو اخصیت یا کل اخصیت فرد دخالت دارد .از نرر ایشا یعادگیری
بینهایت پیچیدهتر از ی است که در نرریههای محرک – پاسپ معرفی اده است.
در نرریه های یادگیری متأثر از مکتب گشتالت ،گفته میاود که ممکن است یعادگیری
از طریق فکر کرد درباره یک مسأله ،به وقو ،بپیونعدد .صعاحبنرعرا ایعن مکتعب بعا رد
نرریه محرک – پاسپ به فرییندهایی نریر «بینش» توجه خاصی نشا معی دهنعد .در نرریعه
گشتالت از بینش حاصل از درک موقعیت یادگیری بهعنوا کل یکپارچه و ی هم از طریعق
کش

روابط میا اجزای تشکیلدهنده ،موقعیت یادگیری حاصل معی اعود .عنصعر اصعلی

یادگیری رسید به بینش است

(سی

؛ . 211 :1333

ـ نظريههاي «تربیت»

رویکردهای مختل

نرریههای تربیتی مورد نرر اندیشمندا به ارح ادامه است.

رويکرد جامعهمحور :تحلیلگرا این رویکرد معتقدند نرر به عدم توانایی دولتها در
بریورد تمامی انترارا

تربیتی مردم  ،خعانواده نهاد اصلی در تربیت انسا و دارای اهمیت

فراوانی است (علم الهدی. 13 :1333،
رويکرد دولتمحور :افالطو از اندیشمندا کالسیک ،تعلعیم و تربیعت را از وظعای
دولت و با نرار

دولت در تمامی جنبههای ی میداند (عالم. 33 :133: ،

رويکرد ترکیبي :بعاید ارتعباطی دوسویه میعا برنامعهریعزا یموزاعی و دولعت برقعرار
بعااد تعا اگر تصمیما

سیاسی مانعی برای یموزش و تربیت ایجاد کرد ،پیشاپیش با ی هعا

یانا بااند (محسنپور. 111 :1311 ،
 .2-2-2ابعاد الگوی اسالمي تربيت

دین اسالم که در تمامی احکام عبادی ،اجتماعی ،اقتصعادی و سیاسعی خعود ،تربیعت را
وجه همت خود قرار داده است ،عوامل زیادی را در امر تعربیت مؤثر میامارد .از ینجا کعه
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تربیت در جامعه اتفاق میافتد ،بعاید دید کعه جعامعه چعه یثاری بر فرییند تربیت دارد و متقعابالً
نرام تعلیم و تربیت چگونه جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد (صادقزاده قمصعری . :3 :1311،از منعاب
دینی چنین دریافت میاود که خطابههای تربیتی متو مقعدس بیشععتر متوجعه سعه گعروه
حاکما  ،اندیشمندا (عالما

و والدین (پدر و مادر است که بین این سه نهاد باید نعوعی

تعامل برقرار اعود تا فرد بتواند تربیت سیاسی صحیحی بیابد .این ارتباب بهصور

تععاملی

و دوسعویه است و مردم جامعه اسالمی هم باید نقعش نرعارتی خعود را بعا اجعرای اصعول
اسالمی ازجمله امر به معروف و نهی از منکر بهخعوبی ایفعا کننعد .مبعانی الگعوی اسعالمی
تربیت در سه بخش مبانی تربیت اسالمی ،عناصر و عوامل مورد بررسی قرار میگیعرد .ایعن
بخش در اکل  2نشا داده است.

شکل  :2مباني الگوي اسالمي تربیت (محقق)
 .3-2-2ویژگيهای مدیران از منظر امامين انقالب اسالمي

رهبر معرم انقال

در یکی از بیانا

خود در سال  133:چنین معیفرماینعد :بعرا اینکعه

کشور اسالمى بهطور کامل محقق اود (تشکیل دولت اسعالمى  ،احتیعار اسعت کعه دسعتگاه
حاکمه کشور در عمل خود ،در سازما دهی خود و در چگونگى رفتار خعود ،بعهطعور کامعل
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اسالمى عمل کند که من چند سال قبل عرض کردم که مرحله بععد از نرعام اسعالمى ،دولعت
اسالمى است .مسلوال مؤمنى ،وزرا خوبى ،نماینعدگا خعوبى ،راسعا جمهعور باایمعانى،
یکى پس از دیگر امور کشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت اسالمى کعه بتوانعد مقاصعد را
که ملت ایرا و انقال

عریم ی ها داات ،تأمین کند ،دولتى اسعت کعه در ی راعوه نبااعد،

فساد ادار نبااد ،ویژهخوار نبااد ،کمکار نبااد ،بعىاعتنعایى بعه معردم نبااعد ،میعل بعه
اارافىگر نبااد ،حی

و میل بیتالمال نبااد و دیگر چیزهایى که در یک دولعت اسعالمى

الزم است .این مرحله سوم است که از ی تعبیر به ایجاد دولت اسالمى مىکنیم .نرام اسعالمى
قبالً یمده ،اکنو دولت باید اسالمى اود .دولت به معنا عام ،نه به معنا هیأ
قوا سه گانه ،مسلوال کشور ،رهبر و همه دولت نه به معنا هیأ

وزرا؛ یعنعى

وزیرا ؛ یعنى مجموعه

کارگزارا حکومت؛ یعنى من و اما .معا بایعد بعه معنعا واقععى کلمعه ،در درو ایعن نرعام
اسالمى ،اسالمى اویم .این مشکلتر از مراحل قبلى است

(رهبر معرم انقال

(مدظلهالعالی . 3:/3/23 ،

جدول  :9ويژگيهاي مديران از منظر امامین انقالب اسالمي (پورصادق ،پیکرنگار
ویژگیهای مدیران از منظر امامین انقالب اسالمی
شایستگي و ویژگي مدیران در بيانات امام خميني

(ره)

شایستگي و ویژگي مدیران در بيانات امام خامنهاى

 برتری ایما

 ایما به خدا

 تقوا و تهذیب نفس و تزکیه

 تقوا

 اتّکال به خدا و اعتمادبهنفس

 توکل

 بصیر

 بصیر

قلبی

انقالبی و دینی

 علم و تقوا

 اخالص

 اعتقاد به خدا و کار برای رضای خدا

 معنویت و عقالنیت

 رعایت قوانین و موازین اسالمی

 اهمیت داد به ارزشهای اسالمی

 تالش برای تقویت معنویت و سرکو

نفس

 پرتالش بود

 پرهیز از خودخواهی

 خودسازی

 تعهد به اسالم

 دوری از جاهطلبی

 اجرای عدالت

 دوری از غرور

 انجام تکلی

 روحیه خدمت

 حکومت بر قلو

 صداقت

 پرهیز از جاهطلبی

 اجاعت

(مدظلهالعالى)
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ویژگیهای مدیران از منظر امامین انقالب اسالمی
شایستگي و ویژگي مدیران در بيانات امام خميني

(ره)

شایستگي و ویژگي مدیران در بيانات امام خامنهاى

 تواض و فروتنی

 مسلولیتپذیری

 رعایت رفتار اسالمی با زیردستا

 پایبندی به ارزشهای انقال

 سادهزیستی

 صبر و پایداری

 تمسک به قری

 اعتمادبهنفس

 تمسک به والیت امیرالمؤمنین (علیهالسالم

 فداکاری

 خدمتگزاری و حُسن رفتار

 امانتداری

(مدظلهالعالى)

اسالمی

 انتقادپذیری
 امانتداری
 اخالص در عمل

 .4-2-2ویژگيهای مدیر شایسته در قرآن

کتا

یسمانی مسلمانا نیز در فرازهایی متعدد ،موارد مربعوب بعه یمعوزش و تربیعت را

برای انسا ها از سوی خداوند یکتا ارائعه نمعوده اسعت کعه نتیجعه اسعتخرار در خصعوص
ویژگیهای مدیر اایسته در جدول  2ارائه اده است.
جدول  :2ويژگيهاي مدير شايسته در قرآن (پورصادق ،پیکرنگار
شایستگي
دانش؛ تصمیمگیری؛ داوری و قضاو ؛ قابلیتهای فنی؛ نیکوکعاری؛ حکمعت ،خعرد و
تدبیر؛ عز

نفعس؛ سپاسعگزاری خداونعد؛ مشعور گیعری؛ معدیریت افعراد (یزمعود

زیردستا ؛ رهبری؛ عدالت؛ فضایل اخالقعی؛ پایعداری و مقاومعت؛ صعبر و اعکیبایی؛
توکل؛ توا فصل خصومت (مدیریت تععارض ؛ تعوا (قابلیعتهعای اجرایعی (اعیپ،
111 :1331
خدا را حاضر و ناظر بر تمام الو دید (میرزاخانی131 :1333 ،
لیاقت ،مالک ارتقا (قرائتی23 :1333 ،

منبع قرآني
سوره مبارکه ص/ییه 11
سوره مبارکه نمل/ییا

 13و 11

سوره مبارکه انبیعاء /ییعا

 11و

31
سوره مبارکه که /ییه 13
سوره مبارکه نمل/ییه :1؛
سوره مبارکه بقره/ییه 2:1

علم و توانایی (هما  21،؛ پرهیز از عیبجویی ،سخنچینی ،بخل و خشعونت (همعا ،

سوره مبارکه قلم/ییا

113

سوره مبارکه بقره/ییه 3:

3-13
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منبع قرآني

شایستگي

سوره مبارکه بقره/ییه 2:1
سوره مبارکه زمر/ییه 33

تخصص و تعهد و امید به یینده (مراهری32 :133: ،

مبارکه یل عمرا /ییه 1:1
سوره مبارکه نمل/ییه 31
توانا و امین (دهقا 113 :1332 ،

سوره مبارکه یوس /ییعا

علم و اناخت (هما 1:3 ،

33

 21و

سوره مبارکه مجادله/ییه 11
سوره مبارکه توبه /ییه 111

صداقت؛ امانتداری (خنفیر22 :1333 ،

سوره مبارکه قصص/ییه 21

در بررسی و جم بندی مطالب مستخرجه از مناب مختل  ،ابععاد متععددی در محتعوای
پژوهشها مشخص میاوند که بهطور خالصه به جم بندی ی ها پرداخته میاود.
 در بیشتر پژوهشها به اهمیت تربیعت بعهعنعوا بخعش مهمعی از فریینعد یمعادگیمدیرا اااره کردهاند و بر توانمندسازی مدیرا ااغل از طریق انجام یموزشهعای
عملی و بر لزوم هماهنگی برنامه راهبردی با طرح ارتقای نیروی انسانی تأکید اعده
است.
 نتایو پژوهشها نشا میدهد که تربیت و ااتغال بعا یکعدیگر ارتبعاب نرعاممنعدیدارند و هدف برنامهریزا مناب انسانی و یموزای بهینه کعرد ایعن ارتبعاب اسعت.
گزینش افراد اایسته ،رویکرد ارتقای اغلی همراه با یموزشهای ضمن خعدمت از
روشهای مؤثر در تربیت مدیرا میبااند.
 اکثر پژوهشها به بررسی ابعاد ،مؤلفهها و ااخصهای اایستگی مدیرا و الگعویمفهومی مناسب مدیریت منعاب انسعانی در سعازما پرداختعهانعد ولعی هعدف ایعن
پژوهش اناسایی عوامل اثرگذار در نرام تأمین (یمعوزش ،تربیعت و بعهکعارگیری
مدیرا راهبردی در تراز انقال

اسالمی و روابط بین ی ها است.

 از ینجا که نگاه مدیرا و کارکنا به لزوم و اهمیت استمرار یموزش و تربیت منعابانسانی سازما ها تأکید اده است ،به همعین جهعت ارائعه نرعام تعأمین (یمعوزش،
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تربیت و بهکارگیری مدیرا سطح راهبعردی در تعراز انقعال
استمرار فعالیتهای انقال

اسعالمی نیعز بعرای

اسالمی ضروری خواهد بود.

 نرام تأمین (یموزش ،تربیت و بهکارگیری مدیرا سطح راهبردی در تعراز انقعالاسالمی ،رویکرد پیشگیرانه را مقدم بر رویکرد واکنشی دانسته و بعا الزامعاتی بعرای
حفظ و صیانت نیروی انسانی تالش مداوم دارد .رسید به این هدف مهعم نیازمنعد
به راد حرفهای ،مهار  ،دانش و بینش مدیرا راهبردی اسعت کعه پعژوهشهعای
انجاماده نیز به این اایستگیهای مدیرا اااره کردهاند و این پژوهش ارتقای این
اایستگیها را دنبال میکند.
 برای طراحی برنامههای توسعه مدیریت مبتنی بر اایستگی به طراحی نرعام تعأمین(یموزش ،تربیت و بهکارگیری مدیرا سطح راهبردی در تعراز انقعال

اسعالمی و

یگاهی از کمبودها و نقایص افراد از نرر دانشها ،مهار هعا و طعرز تلقعیهعا نیعاز
داریم که این پژوهش به این مؤلفهها خواهد پرداخت.
 نرام تأمین (یموزش ،تربیت و بهکارگیری مدیرا سطح راهبردی در تعراز انقعالاسالمی نسبت به اناخت نهادها ،سازما ها و عوامل تأثیرگذار در ی و روابط بعین
ی ها خواهد پرداخت.
 .9-2چهارچوب نظري پژوهش و ارائه الگوي مفهومي
با توجه به اینکه این پژوهش نیز به دنبال اناسایی عوامل اثرگذار در یموزش ،تربیعت
و به کارگیری مدیرا سطح راهبردی در تراز انقال

اسالمی و ارتقای ایعن اایسعتگیهعا

است ،برای ارائه الگویی گویا از ارتباب عوامعل فعوق و بعا در نرعر گعرفتن مفهعوم نرعام
به عنوا مفهومی محوری و بر اساس اطالعا

برگرفته از مرور ادبیا

که «نرام» بهعنوا

سیستم (اکل  1در نرر گرفته اد ،نرام تأمین کارگزارا راهبردی ر.ا.ا در تراز انقعال
اسالمی ،سامانها ی است که ورودی ی  ،مدیرا دارای ویژگیهای اولیه به اعرح اعکل 3
هستند:
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شکل  :9عوامل احصاءشده براي توانمندسازي مديران سطوح راهبردي کشور در تراز انقالب اسالمي

مدیرانی دارای ایما و اعتقاد به نرام ر.ا.ا و حکومت والیی ،عااعق خعدمت ،اعناخت
کامل از مکتب اسالم ،محب اهل بیت ،مسلولیتپذیر ،اجا ،،باتقوا و انقالبی بااعند کعه در
همه این موضوعا

دارای زمینه ،سوابق و عملکرد مناسب بوده و نیز از کاریمدی و ابتکعار

و خالقیت برخوردار بااند.
پس از انتخا

و اقداما

مربوب به تعیین ورودی در نرام یموزای و تربیتی ،سعازوکار

تربیت و یموزش نیروهای مورد نرر بعرای بعهکعارگیری بعهعنعوا بخعش پردازاعی نرعام،
اقداما

مربوطه مثل یموزشها را بر اساس ارزشهای مدو مرتبط با انقال

اسالمی ایرا

در ابعاد دینی ،اخالقی و تخصصی به نحوی انجام خواهد داد که هر فرد متناسب بعا اعغل
واگذاری ،یموزش کافی میبیند .انتخا

نیرو بعرای ورود بعه فریینعد یمعوزش معیبایسعت

چندین برابر ظرفیت جایگاههای راهبردی کشور بااد تا ضعمن ایجعاد رقابعت بعین ی هعا،
بهترینها انتخا

اوند .نرر به اهمیت این بخش ،یعنی فرییند یمعوزش و بعهمنرعور ایجعاد

ساختار بومی بر اساس ارزشهای مورد نرر محقعق ،اسعناد باالدسعتی معورد اسعتفاده قعرار
گرفت و با استفاده از مناب اسالمی و سیره بزرگا  ،یموزشهای دینی و معنوی و همچنعین
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یموزشهای علمی و کالسیک مانند برنامهریزی و مدیریت در برنامه یموزش مورد نرر قرار
گرفتند .از مسائل مهم در این بخش استفاده از محیط یموزای سالم و معنوی و اساتید مبرز
و اهل عمل در یموزش کارگزارا است .از طرفی تربیت با روح انسعا کعار دارد ،بنعابراین
مدیرا میبایست بهطور مستمر و دائمی مورد تربیت واق اعوند .تربیعت اسعالمی و الهعی
بهطور ی که بر اساس موارد فوق ،مدیر برای کسب رضعای خعدا و بعا اصعالح در عمعل –
بازخورد سامانهای -فعالیت کند و در این فرییند دارای توسعه همهجانبعه اعود .بعر اسعاس
این یموزشها و تربیت ،خروجی سامانه کارگزارا راهبعردی در تعراز انقعال

اسعالمی بعا

ویژگیهای فردی ،عمومی و اختصاصی متناسعب بعا مشعاغل راهبعردی و در تعراز انقعال
اسالمی خواهد بود.
بهطور کلی مدیرا با در نرر دااتن ویژگیهعا و اعرایط اولیعه ،در مععرض انتخعا

و

«ورود» به چرخهای قرار میگیرند که در بخش «پردازش سامانهای» اامل یموزش و تربیت
در کل فرییند موصوف ،با در نرر گرفتن ویژگیها و اایستگیهعا ،مفعاد اسعناد باالدسعتی،
نرریههای یادگیری و روشهای مربوطه در قالب مبانی دینی و اعتقادی ،تربیعت مبتنعی بعر
فطر  ،بصیر افزایی و مدیریت راهبردی اسالمی به سطحی خواهند رسعید کعه بعهعنعوا
کارگزارا راهبردی در تراز انقال

اسالمی و بهمنرور ارائه خدمت در نهادها و سازما های

سطح راهبردی نرام مقدس جمهوری اسالمی ایرا به کار گرفته اوند .از طرفی با نگعرش
به اینکه قواره سامانهای برای موارد فوق در نرر گرفته اده است و نیازمندی به کیفیسازی
در این چرخه از اهمیت خاصی برخوردار است ،اقعداما

ارزیعابی – بعازخورد -در قالعب

رصد و پایش مدیرا  ،در مرحله اول بهعنوا کارگزارا راهبردی و در مرحله دوم در زمعا
بهکارگیری در نهادها و سازما ها به عمل خواهد یمد که ایعن بخعش از فریینعد بعا بررسعی
ارزیابی اایستگیها ،کمیت و کیفیعت یعادگیری ،در تعراز انقعال
استحکام درونی قدر

اسعالمی بعود  ،دااعتن

و میزا نفوذناپذیری از سعوی قعدر هعای خعارر از نرعام انجعام

خواهد اد .روند فوق در قالعب الگعوی مفهعومی بعه اعکل زیعر خواهعد بعود کعه دارای
خصوصیاتی به ارح ادامه است.
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شکل  :0الگوي مفهومي آموزش ،تربیت و بهکارگیري کارگزاران راهبردي در تراز انقالب اسالمي

از خصوصیا

ارائهاده در الگو ،برقراری رابطه کامل بین تربیت و یموزش اسعت ،بعه-

طوری که یموزش همراه با تربیت و تربیت هم همراه یموزش است و این دو اقدام بعهطعور
مستمر ادامه پیدا میکند .تربیت و یموزش کارگزارا در راستای نیل به انسعا کامعل اعد
است ،زیرا انقال

اسالمی بر اساس قوانین و یموزههای دینعی بنعا نهعاده اعده و هعدف از

تشکیل حکومت ،هدایت انسا ها بهسوی رستگاری و صالح و سعادتمندی است کعه ایعن
سعادتمندی در قر

الی اهلل معنی پیدا میکند .بعر اسعاس ایعن هعدفگعذاری معیبایسعت

کارگزارا نرام ر.ا.ا به مبانی دینی و مدیریت اسالمی و الهی یگعاهی و علعم کعافی دااعته
بااند تا در هدایت جامعه بهسوی قر

الهی موفق بااند .به عبارتی کارگزارا نرام از نرعر

علم ،تقوا ،کاردانی و سالمت نفس و فهم باید در تراز انقعال

اسعالمی بااعند .ععدم هعم-

راستایی موصوف ،موفقیتی در پی نخواهد داات .بر این اساس تربیت معدیرا معیبایسعت
منبع

از قری و اسالم بااد که در کالم ائمه اطهار و امامین انقال

تبلور پیدا کرده اسعت.

چو هدف ،یموزش و تربیت کارگزارا در سطح راهبردی و در تراز انقال

اسالمی است،
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باید این اقداما

به نحوی انجام اود که این افراد در تمام زمینههعا و متناسعب بعا اعرایط

پستهای راهبردی در قوای سهگانه و نیروهای مسلح و سعازما هعای کشعوری و لشعگری
دارای توانایی و صالحیت و اهود مدیریتی اوند تا در هر زمعا و مکعا قعادر بعه ایفعای
نقش بااند.
 .3روششناسي
تحقیق فرییندی است که از طریق ی میتوا درباره نااناختهها به جستوجو پرداخعت
و نسبت به ی ها اناخت الزم را کسب کرد .در این فرییند از چگونگی گردیوری اواهد و
تبدیل ی ها به یافتهها تحت عنوا روشاناسی یاد میاود

(بازرگا و دیگرا

 . 1311 ،نو ،ایعن

تحقیق بر مبنای هدف ،کاربردی  -توسعهای است ،زیرا حعوزه کعاربردی ی بعه اسعتفاده از
نتایو تحقیق در روند تدوین یموزش و تربیت معدیرا راهبعردی در تعراز انقعال

اسعالمی

خواهد انجامید و توسعه ی به دلیل گسترش یموزش و تربیت معدیرا بعا الگعوی خاصعی
است که خصوصیا

معنوی و دینی را به همراه ارزشهای انقال

اسالمی در نرر میگیرد

و میتواند بهعنوا الگویی جدید در عرصه یموزش مدیرا مورد نرر بااعد و از طرفعی بعه
دلیل لحاظ نمود ارایط موقعیتهای راهبردی اغلی در جمهوری اسالمی ایعرا و لعزوم
توجه به موارد ارزای اسالمی-ایرانی و ارایط بومی بهعنوا نویوری در حعوزه یمعوزش و
تربیت مدیرا راهبردی در نرر گرفته اود .رویکرد ایعن تحقیعق یمیختعه (کیفعی و کمعی
است ،بهطوری که روند جم یوری دادهها در قالب استفاده از مناب کتابخانهای ،بعر اسعاس
مفاهیم کلیدی مرتبط با اهداف و سؤاال

و بر اساس جستوجو در پایگاههعای اطالععاتی

داخلی و خارجی ،برگرفته از کتب ،رسالهها ،تحقیقا
با مطالعا

نرری و مقاال

بوده اسعت .محقعق

کیفی (روش اسنادی  -استخرار مفاهیم کلیدی و روابط بین ی ها  ،مرور نرام-

مند مناب و تحلیل مضامین و بر اساس تعری

محعوری نرعام برگرفتعه از الگعو و نگعرش

سامانهای به الگوی مفهومی تربیت و یموزش کارگزارا رسیده اسعت و بعا در نرعر گعرفتن
ارایط و اقتضائا

و ملزوما

یموزش و تربیت خاص برای کعارگزارا سعطوح راهبعردی
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در تراز انقال

اسالمی و با استفاده از اسناد باالدستی ،کتا

و توصیههای بزرگا دینی و عصر حاضر (امامین انقعال

یسمانی مسعلمانا  ،فرمایشعا
اسعالمی و بعر اسعاس رویکعرد

سامانه ای نسبت به تعیین روابط بین عوامل اثرگذار در تربیت ،یموزش و بهکارگیری مدیرا
راهبردی در تراز انقال
بر اساس اقداما

اسالمی اقدام نموده است.
فوق ،عوامل اثرگذار در تربیعت ،یمعوزش و بعهکعارگیری کعارگزارا

سطوح راهبردی ر.ا.ایرا در قالب الگوی مفهومی ارائه اده است که اقعداما
اعتبارسنجی نتایو نیز بر اساس ارائه اطالعا

مربعوب بعه

به خبرگعا و تحلیعل ی هعا در قالعب روش

کمی و با استفاده از تعیین ضریب کاپا انجام اد که نتایو ی در ادامه ارائه میاود.
قلمرو زمانی تحقیق ،از پیروزی اکوهمند انقال

اسالمی تعاکنو ( :1سعال و قلمعرو

مکانی ،حوزه جغرافیایی ر.ا.ا و اناسایی عوامل اثرگذار برای تربیت ،یموزش و بهکارگیری
کارگزارا سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا بهعنوا قلمرو موضوعی در نرر گرفتعه
اده است.
 .4تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
الگوی ارائه اده این تحقیق بیانگر این موضو ،مهم اسعت کعه بعر اسعاس ویژگعیهعا و
اایستگیهایی که محقق در حوزههای فردی ،مأموریتی ،معنوی ،بینشی ،نگرای و مهعارتی
و اسناد باالدستی همچو قری  ،نهوالبالغه ،فرمایشا

امامین انقال  ،قانو اساسی و سعند

چشمانداز با بهرهگیری از نرریهها و روشهای یادگیری احصاء نموده است ،ایعن الگعو در
قالب چهار عامل مهم :مبانی دینی و اعتقادی ،تربیعت مبتنعی بعر فطعر  ،بصعیر افزایعی و
مدیریت راهبردی اسالمی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است.
نرر به اخذ نتایو تحقیق بر اساس مطالعه منعاب  ،تجعار

تخصصعی و تحلیعل خبرگعی

توسععط محقععق و بععهمنرععور سععنجش اعتبععار نسععبی الگععوی مفهععومی ارائععهاععده ،اقععداما
اعتبارسنجی به ارح ادامه و با روش تعیین ضریب کاپا انجام اعد .میعزا اعتبعار اطالععا
بهدستیمده با استفاده از ضریب کاپا ،سنجش گردید.
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استفاده از روش فوق در این تحقیق به دلیعل اسعتخرار اطالععا

از مبعانی موجعود در

اسناد متقن باالدستی است که با توجه به اینکه در الگو تجمی میاوند ،مورد توجه محقعق
است .به دلیل اهمیت هسته پردازای الگوی مفهومی ،اقداما

فعوق در معورد ایعن بخعش

انجام اده است.
در مباح

یمار استنباطی ،مفهومی به نام اندازهگیعری توافعق وجعود دارد کعه بعه بررسعی و

ارزیابی ارتباب بین دو کمیت می پردازد .تفعاو ایعن مفهعوم بعا سعایر مفعاهیم ارتبعاب 1یمعاری،
سنجش جداگانه اندازههای این دو کمیت توسط دو فرد ،پدیده و یا دو منب تصمیمگیری اسعت.
اندازه توافق توسط ضریبی به نام ضریب کاپای کوهن 2سنجیده میاعود .ینچعه کعه در ضعریب
کاپای کوهن به دنبال ی هستیم ،ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد ،پدیده و یا منب تصعمیمگیعری
است که هریک بهصور جداگانه دو کمیت اصلی ما را مورد اندازهگیری قرار دادهاند .ضعریب
کاپا و تحلیل یماری مبتنی بر ی  ،اندازهای عددی بین  -1تا  +1است که هرچه به  +1نزدیعکتعر
بااد ،بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم است .اندازههای نزدیک به  -1نشعا دهنعده وجعود
توافق وارو و عکس و اندازههای نزدیک به صفر ،عدم توافق را نشا میدهد.
از ایععن اععاخص بععرای محاسععبه پایععایی تحقیقععا

کیفععی اسععتفاده مععیاععود .جععاکو

کوهن ( 1111م ااخص کاپا را معرفی کرد.
) kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE

مقدار  PAoنمایانگر میزا توافق دو ارزیا

است.

مقدار  PAEنیز نمایانگر میزا توافق مورد انترار است.
در فرمول کاپا ،نسبت یک ارزش خاص در یک طبقه که بهوسیله کدگذار اسعتفاده اعده
است ،در نسبت استفاده از هما ارزش بهوسیله کدگذار دوم ضر

میاود .این نسعبتهعا

سپس باهم جم میاوند تا توافق مورد انترار به دست یید (کوهن. 1111 ،
روند سنجش اعتبار در معورد بخعش اصعلی الگعو ،یعنعی هسعته پردازاعی در فریینعد
سامانه ای مورد نرر قرار گرفته است .در این خصعوص معوارد معؤثر در بخعش یمعوزش و
1. Correlation
2. Cohen’s kappa coefficient

 / 131فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دهم ،اماره سیوهشتم ،زمستا  1311عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

تربیت با روش تعیین ضریب کاپا به ارح ادامه ،اعتبارسنجی اده است .این اقعدام بعه ایعن
طریق انجام اده است که اخص دیگری از خبرگا حوزه تحقیق حاضر ،بعدو اطعال ،از
نحوه استخرار مفاهیم ایجاداده توسط محقق ،اقدام به اسعتخرار مفعاهیم و معوارد معرتبط
نموده است .در ادامه ،نتایو ارائهاده توسط محقق اصلی با نتایو ارائهاده توسط ایعن فعرد
مقایسه اده است .درنهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاداده مشابه و متفعاو  ،اعاخص
کاپا محاسبه خواهد اد (جنسن و یلن . 1111 ،اقداما

فوق برای سنجش درستی چهعار معورد

اثرگذار در بخش یموزش و تربیت اامل تربیت مبتنی بر فطر  ،بصیر افزایی ،مبانی دینی
و اعتقادی و مدیریت راهبردی اسالمی بوده است .کاربرد روش موصعوف در جعدول زیعر
ارائه اده است (جدول . 3
جدول  :9نمونه اخذ نظرسنجي از محقق خبره براي مقايسه
نظر محقق
مجموع

خیر

بله

:

B=1

A =3

بله

1

D=1

C =1

خیر

N =3

1

:

مجموع

(=2/33توافقا

اانسی (/ 1-توافقا

نظر خبره

اانسی – توافقا

ديگر

مشاهدهاده =k

در سال 1111م ،استانداردی به منرور تفسیر مقدار ضعریب کاپعا ،توسعط دو محقعق بعه
نامهای جنسن و یلن طبق جدول ( :ارائه گردیده بود

(هما

.

عععععع مقاله پژوهشی :اناسایی عوامل اثرگذار در نرام تربیت ،یموزش و بهکارگیری کارگزارا سطوح راهبردی ر.ا.ایرا 131 /

جدول  :0استاندارد شاخص کاپا
مقدار عددی شاخص

وضعيت توافق

مقدار عددی شاخص

وضعيت توافق

1-1/21

بياهمیت

کمتر از 1

ضعیف

1/:1-1/11

مناسب

1/21-1/:1

متوسط

1/31-1

عالي

1/11-1/31

معتبر

اخذ نرر از خبعره دیگعر در معورد بخعش اصعلی الگعوی مفهعومی (پردازاعگر الگعوی
سامانها ی  ،نشا داد که چهار مورد اثرگذار در بخش یمعوزش و تربیعت (هسعته سیسعتم ؛
اامل تربیت مبتنی بر فطر  ،بصیر افزایی ،مبانی دینعی و اعتقعادی و معدیریت راهبعردی
اسالمی ،مستخرجه از تحلیل مفاهیم بهدستیمده توسط محقق اصلی ،قابل اعتبار است .نرر
به میزا عدد بهدستیمده در بازه مناسب و بهعنوا وضععیت توافعق معورد قبعول و نتعایو
بهدستیمده از سوی محقق خبره دیگر که با یافتههای محقق اصعلی فاصعله زیعادی نعدارد،
گواه بر تأیید اقداما

محقق اصلی است.

در تجزیه وتحلیل دادهها بر اساس اطالعا
و مقاال

گردیوریاده از مجمو ،پروژهها ،رسالههعا

علمی -پژوهشی متعدد مرتبط با موضو ،که در این حوزه احصعا گردیعد ،چنعین

تحلیل میاود که بهمنرور رسید به اهداف انقعال

اسعالمی (حفاظعت از منعاب معادی و

غیرمادی و تداوم خدما رسانی به مردم ،تداوم یرما های انقعال

و  ...اناسعایی عوامعل

اثرگذار در نرام یموزش ،تربیت و بهکارگیری کارگزارا سطوح راهبعردی در تعراز انقعال
اسالمی است .در این خصوص نتایو بهدستیمعده از منعاب داخلعی و خعارجی بعر اسعاس
ااخصهای مورد نرر در حوزه دین اسعالم و تفکعرا

امعامین انقعال

اسعالمی ایعرا و

ارزشهای معنوی در نرر گرفته ادند تا الگوی مفهعومی بعهدسعتیمعده بتوانعد بعهعنعوا
چهارچوبی فراروی مسلولین مربوطه قرار گیرد.
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 .5نتيجهگيری
نرر به اینکه انتصا

و واگذاری تصدی پستهعای معدیریتی و اجتمعاعی در اسعالم از

هما ابتدا مورد توجه خاص قری  ،پیامبر اکعرم و ائمعه هعدی( ،بعوده اسعت و دسعتورا
متعددی در جهت بهکارگیری بهجا و دقیق مدیرا صادر اده است که طرح و بررسی ی ها
میتواند در اجرای دقیق فرییند بهکارگیری در سعازما هعا یعاریرسعا معدیرا در سعطوح
مدیریتی بااد و تحقق اهداف بهکارگیری سازمانی را ممکن سعازد و از طرفعی بعر

مختل

اساس تحوال

عمده سالهای اخیر ،لزوم اصعالحا

اداری ،بهبعود رهبعری سعازما هعای

دولتی ،پیشرفتهای حوزه فناوری و جهانیاد  ،کشور نیازمند چهارچوبی بعرای تعأمین و
پرورش مدیرا و رهبرا عالی است.
از طرفی مدیرا اراد نرام جمهوری اسالمی ایرا از اثرگذارترین عوامل اداره عمعومی
کشور و پیشبرد انقال

اسالمی هستند و اناسایی عوامل اثرگذار در نرام تربیعت ،یمعوزش

و بهکارگیری ایشا از دغدغههای جعدی جمهعوری اسعالمی ایعرا اسعت .اقعداما

فعوق

مقدمهای بر طراحی فرییندی است که انتخا  ،تربیت ،یموزش و بهکعارگیری ایعن گعروه از
افراد را در تراز انقال

اسالمی به همراه دارد .این فرییند تا به حال با یسیبهعایی روبعهرو

بوده است که مهمترین ی ها عبعار

از کهعنسعالی معدیرا کشعور و ععدم جعایگزینی در

سالهای پس از انقال  ،حلقه بسته مدیرا و عدم امکا ورود افراد جدید بعه ایعن حلقعه،
ضع

در جانشینپروری ،نبود یموزشهای اثربخش مدیریتی بهویژه هنگام خدمت ینا بعه

دلیل مشغلههای کاری و احساس نیاز نکرد بعه یمعوزش ،ععدم تعریع

صعحیح مشعاغل

مععدیریتی و اایسععتگیهععای الزم بععرای تصععدی ی هععا ،خطععای دسترس عی در اناسععایی و
بهکارگماری مدیرا اجرایی بوده است که پیامد ی انتصا

اولین گزینعه هعای در دسعترس

برای تصدی مشاغل مدیریتی در سطوح راهبردی بوده است.
بر اساس نتایو بهدستیمده در این تحقیق ،ویژگیها و اایستگیهای فردی ،معأموریتی،
معنوی ،بینشی ،نگراعی و مهعارتی و مفعاد اسعناد باالدسعتی همچعو قعری  ،نهعوالبالغعه،
فرمایشا

امامین انقال  ،قانو اساسی و سعند چشعمانعداز بعا بهعرهگیعری از نرریعههعا و
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روشهای یادگیری از مواردی هستند که در قالب چهار عامل مهم مبانی دینعی و اعتقعادی،
تربیت مبتنی بر فطر  ،بصیر افزایی و مدیریت راهبردی اسعالمی اثرگعذاری مسعتقیم بعر
تربیت و یموزش مدیرا برای تصدی موقعیتهای اغلی راهبردی دارند.
(ص

اصل عدالتمحوری بهعنوا محبو ترین کارهعا از نرعر پیعامبر اکعرم

و امعام علعی

(علیهالسالم و حقمداری بهعنوا واالتعرین هعدف پعذیرش معدیریت در جامععه اسعالمی
مطرح اد و خعدمتگزاری وظیفعه عمعده معدیرا اسعالمی اسعت .توصعیه امعام علعی( ،در
بهکارگیری افراد و توجه به رضایت عمومی مورد تأکید قرار گرفته است و ضابطهمداری در
پرهیز از مکر و خدععه و اایسعتهمحعوری بعهعنعوا دیگعر اصعول مهعم نعاظر بعر فریینعد
بهکارگیری مدیرا است .امید ینکه بتوا با یموزش و تربیت مدیرا راهبردی با یموزههعای
دینی و همراستا با اهداف انقال

اسالمی و در تراز ی و ایجاد نگرش ارزاعی و دینعی در

سازما ها و نهادهای حکومتی و راهبردی ،عالوه بر تأمین سعاد

و کمال انسا ها ،اهداف

اسالمی و ملی را محقق نماییم.
 .6پيشنهادها
با ارو ،گام دوم انقال

اسعالمی و توجعه بعه اینکعه ایعرا کشعوری اسعالمی و دارای

یرما هایی برای تحقق تمد اسالمی است .از طرفی نرعام مقعدس جمهعوری اسعالمی کعه
طرح نویی همچو نرام مردمساالری اسعالمی را در نحعوه اداره امعور کشعور ارائعه نمعوده
است ،بایستی دارای کارگزارا سطوح راهبردی با یانایی کامل به مؤلفههعا و ویژگعیهعای
چنین حکومتی بااد .این افراد باید از ام سیاسی و امنیتی برخوردار بااعند ،زیعرا داعمنا
نرام و استکبار جهانی به سرکردگی یمریکا همعواره در پعی ایجعاد اخعتالل در همعه ابععاد
سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی هستند؛ بنابراین بر اساس نتعایو ایعن تحقیعق
پیشنهادهایی به ارح زیر مورد نرر محقق میبااند:
 -تدوین روند انتخا

مدیرا برای تربیت منطبق با نیازهای راهبردی انقال

اسالمی
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 -طراحی نرام تربیت ،یموزش و بهکارگیری مدیرا راهبردی در تراز انقال

اسعالمی

ایرا
 برنامهریزی برای اجرای موارد معورد تأییعد خبرگعا در حعوزه نتعایو ایعن تحقیعقبهمنرور توسعه تربیت اسالمی-ایرانی

عععععع مقاله پژوهشی :اناسایی عوامل اثرگذار در نرام تربیت ،یموزش و بهکارگیری کارگزارا سطوح راهبردی ر.ا.ایرا 133 /

فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي



ابطحی ،حسن و کاظمی ،بابک ( ، 1331بهرهوری ،تهرا  ،مؤسسه مطالعا

و پژوهشهای بازرگانی.

ابطحی ،سید حسین ( ، 1313یموزش بهسازی مناب انسانی ،تهرا  ،مؤسسه مطالعا

و برنامعهریعزی

یموزای.


احمدی ،سید علیاکبر ( ، 1331طراحی الگوی معدیریت علعوی بعرای تربیعت معدیرا اراعد نرعام
جمهوری اسالمی ایرا .





بازرگا  ،عباس ، 1333( ،ارزیابی کیفی درونی نرام یموزش عالی ،دائرةالمعارف یموزش عالی ،تهرا ،
فرهنگستا زبا
و اد

فارسی.

بانکیپورفرد ،امیرحسین و همکار ( ، 1313عیار مدیرا از منرر رهبر معرم انقال  ،اصفها  ،حدی
راه عشق ،چاپ پنجم.



پیکرنگار ،عبداهلل و پورصادق ،ناصر ( ، 1311اایستگیهای مدیرا مناب انسانی ،انتشارا

دانشعگاه

عالی دفا ،ملی.




رابینز ،استیفن ( ، 1311مبانی رفتار سازمانی ،ترجمه پارسائیا و اعرابی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی تهرا .
رضاییمنش ،بهروز ( ، 1312معنااناسی نرامسازی و روشاناسی کش

نرام از مناب دینعی ،مجلعه

علمی -پژوهشی حوزه علمیه ،پاییز  ،1312اماره .1
رمیزفسکی ،ای جی ( ، 1311طراحی نرامهای یموزای ،مترجم هاام فعردانش ،تهعرا  ،انتشعارا
سمت ،چاپ اشم.







زاهدی ،امس السادا
مطالعا

( ، 1331الگوی قابلیتهای راهبردی مدیرا میانی دولتعی ،مجلعه پژوهشعی

مدیریت راهبردی ،اماره  ،1بهار .1331

سازما بسیو رسانه ملی ( ، 1312برای مدیرا (رهنمودهای رهبر معرم انقال

به مدیرا  ،انتشارا

سروش.
سی  ،علیاکبر ( ، 1332روا اناسی پرورش ،تهرا  ،انتشارا

یگاه.

اعبانی ،حسین ( ، 1311مهار های یموزای و پرورای (با تجدید نرر  ،تهرا  ،انتشارا

سمت.

ایپ ،ابراهیم (« ، 1331الگوی قابلیتهای اسالمی ایرانی مدیرا در بخعش دولتعی» ،رسعاله دکتعرای
دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایرا .




صعععادقزاده قمصعععری ،علیرضعععا ( ، 1311جسععتاری در حعدود صعدرا.
ضمیری ،محمدرضا (« ، 1331تربیت از دیدگاههای مختل » ،فصلنامه علمی– پژوهشی (پژوهشهای
قرینی  ،اماره .11
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عالم ،عبدالرحما ( ، 1331بنیادهای علم سععیاسععت ،چاپ بیست و یکم ،تهرا  ،نشر نی.
محسنپور ،بهرام ( ، 1311مبانی برنامهریزی یموزای ،تهرا  ،نشر دورا .
مصباح یزدی ،محمعدتقی (« ، 1311/11/11اولویعت هعای تحقعق سعبک زنعدگی اسعالمی» ،پایگعاه
اطال،رسانی یثار حضر




استاد ییتاهلل مصباح یزد  ،به نشانیhttp://mesbahyazdi.ir/ :

مطلبی ،محمدعلی (« ، 1311برنامهریزی یموزش راهبردی دانشگاه عالی دفا ،ملی بر اساس نیازهعای
مدیریتی سطوح راهبردی کشور» ،رساله دکتری ،دانشگاه عالی دفا ،ملی.
معینالدینی ،محمود (« ، 131:طراحی نرام یموزای – پژوهشی روزیمد دانشکده مدیریت راهبعردی
بر اساس نیازسنجی سطوح راهبردی» ،رساله دکتری ،دانشگاه عالی دفا ،ملی.




موسوی ،عبدالکریم (« ، 1331مؤلفههای مؤثر بر بهرهوری یموزش عالی یجا و ارائعه راهبعرد بهینعه»،
رساله دکتری ،دانشگاه عالی دفا ،ملی.
نیرومند ،پوراندخت (« ، 1311چهارچو

مفهومی اایسعتگی معدیرا عامعل اعرکتهعای فنعاوری

دانشبنیا  :ابعاد ،مؤلفهها و ااخصها» ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،فصلنامه مشاوره اغلی و سعازمانی،
دوره چهارم ،اماره  ،12پاییز .1311
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