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 :چکیده
دارند . به رغم بحث ها و  یدولت اسالم ییدر برپا یو محور یحرکت ،نقش اساس یشرانجوانان به عنوان موتور پ

گرفته است، اما هنوز  یران، مد یپردازان دانشگاه یهنظر یانم ینهزم ینکه در ا یفراوان یگفتگوها و رهبران صورت 
( پرداخته ی)دولت سازیرخط یتمسئول یندر ا فقیتو مو یریشپذ یجوانان برا یو توانمندساز یتترب یبه چگونگ

 نشده است .)مسئله(
گ ینا هدف که با بهره  تحقق  یجوانان برا ید سازمدل توانمن»گام دوم انقالب،  یانیهاز ب یریمقاله آن است 

که: آ ینا یپرسش اصل . )هدف( یدو ارائه نما یرا طراح«  یاسالم یحکمران جوانان  یتوانمندساز یبرا یمدل یااست 
کرد ؟ و پرسش  یتوان استخراج و طراح یم یاسالم یدولت ساز یبرا یگام دوم رهبر معظم انقالب اسالم یانیهاز ب
کدامند ؟ متغ یانیهجوانان از نگاه ب یعوامل موثر بر توانمندسازعبارتند از :  یقتحق یفرع یها  هینزم یها یرگام دوم 

کدامند؟ موانع و در نها یانیهجوانان از نگاه ب یتوانمندساز یساز برا  یتوانمندساز  یجها و نتا یامدپ یتگام دوم 
 یقتحق یاتانجام عمل ی( برا GT) ادیداده بن یهنظر یمقاله از روش شناس یندر ا (یق) سواالت تحق یست؟جوانان چ

که  شامل ابعاد و  یمیپارادا یکردبا رو «یمدل» به دست آمده  یها یافته  (ی) روش شناس استفاده شده است است 
،  «یمعرفت شناخت»،  «یو اخالق یمعنو» باشد. عوامل توانمند ساز در چهار مقوله  یشرح م ینبه ا ییمقوله ها

و عوامل  موانع یر،( متغ15ساز شامل ) ینهعوامل زم یر،(متغ 37در مجموع ) «یشناخت جامعه»،  «یروان شناخت»
کالن  یر( متغ16مشتمل بر ) یتوانمند ساز یجها و نتا یامدپ یر،( متغ11شامل ) یبازدارنده توانمندساز و اهداف 

 (یجاست. ) نتا ی( هدف اصل3) یحاو یتوانمند ساز

 دواژه ها:لیک
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 مقدمه
گذر می کند. مرحله اول در منظومه فکری مقام معظم رهبری، نقشه راه حرکت انقالب اسالمی از پنج مرحله 

کشور  انقالب اسالمی؛ مرحله دوم نظام اسالمی؛ مرحله سوم دولت اسالمی؛ مرحله چهارم، جامعه و یا 
ایرانی است. بنابراین، در چهل سال  -ی نیز تحقق امت اسالمی و تمدن بزرگ اسالمی نهای هاسالمی و مرحل

که سال کردهگذشته  گام اول به مقصد رسید و انقالب به چهل سالگی های پرفراز و نشیبی را نیز سپری  ایم، 
گام دوم و دستورالعمل ابالغی مقام معظم رهبری کامل نائل آمد. بنابراین  ای ، برنامه(العالیمد ظله ) و بلوغ 

 .است برای جبران و تکمیل برخی نواقص موجود در اهداف قبلی، ازجمله دولت و جامعه اسالمی
که امروزه ای –بخشی به تمدن بزرگ اسالمی همچنین این دستورالعمل، راهکاری است برای عینیت رانی 

کشورهای منطقه و دنیا باشد.دنیا از ایران به عنوان یک نظام اسالمی انتظار دارد الگوی عملی برا  ی سایر 
بهمن از سوی رهبر  22 از پس و انقالب سالگی چهل بعد از جشن پیروزی 1«گام دوم انقالب اسالمی»یانیه ب

های مختلف سیاسی، اجتماعی، هایی را در حوزهله در این بیانیه رهنمودمعظم انقالب منتشر شد؛ معظم
که بخش کردند  ح   .در آینده پرداخته شده است «نقش جوانان» هایی از آن به یاقتصادی و فرهنگی مطر

که بهتجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به «گام دوم انقالب» بیانیه مثابه منشوری ویژه جوانان 
فصل جدید زندگی »خواهد بود و « سازیپردازی و تمدنی خودسازی، جامعهدومین مرحله»برای 

 .خواهد زدرا رقم « جمهوری اسالمی
کلیدی،  واژه  کلمات و اصطالحات  که از بین  جوانان و »با تحلیل محتوای بیانیه، این نتیجه حاصل شد 

که 40با بسامد حدود « نوجوانان کرد  محور  بار ، بیشترین فراوانی را داشته است . بر این اساس می توان ادعا 
 .هستند« جوانان » اصلی این بیانیه 

گ  از طریق مدیریت  ساختن تمدن نوین اسالمی  هایی از جملهماموریت انقالب، ام دومرهبر انقالب برای 
گسترش علم و پژوهش، معنوّیت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد،  جهادی و انقالبی ، توسعه و 

گذاراستقالل و آزادی، عّزت مّلی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی به  کرده  جوانان وا
 است.

کوشش به نسل جوان اعتماد و اعتقاد ویژهمعظم له  که آینده انقالب و ایران با تالش و  ای دارند و معتقدند 
 .جوانان هستند و تمدن نوین اسالمی، ی اسالمیخورد و محور تحقق نظام پیشرفتهاین قشر رقم می
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ی آن، ولی برای اجرای شایستهها و قوانین، بارها تکرار شده است  این سخنان در قالب سیاست»
گر زمام اداره چشم امید به شما جوان کشور به جوانان مؤمن و  ی بخشها است؛ و ا گون  گونا های 
کاردان  کم نیستند-انقالبی و دانا و  سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛  -که بحمداهلل 

گام دوم، « .شاءاهللان  (22/11/97)امام خامنه ای، بیانیه 
که مخاطبین اصلی این بیانیه هستند، زمانی قادر خواهند بود در ایفای وظایف ا ما جوانان و نوجوانانی 

که از آمادگی و توانایی الزم برخوردار شوند .  بیانیه این در که آنچه فهم و درک رو این از خویش موفق شوند 
گیری از « گوی توانمند سازیال» طراحی برای تالش و هاآن بر تأمل سپس و شده خواسته جوانان از و بهره 
ج در این بیانیه و آماده سازی آنان برای ایفای این نقش و انجام وظایف خطیر «  راهبردهای تربیتی» مندر

 . محوله ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است 
که شده یدهکش تصویر به «انقالب دوم گام طراز جوان» از ایچهره بیانیه این طول در دیگر سوی از   است 

گی به یافتن دست برای کوشش و چهره این شناخت  به الزامی دوم گام پیمودن برای آن، خصایص و هاویژ
گی و وظایف به این مقاله ابتدا ، در جهت همین به. رسدمی نظر به   «انقالب دوم گام طراز جوان» هایویژ

توانمند »موثر، زمینه ساز، موانع  و نتایج  می شود، سپس عوامل و متغیر های عنوان وضعیت مطلوب اشاره
گام دوم استخراج  و در قالب یک مدل راهبردی « سازی جوانان برای تحقق حکمرانی اسالمی از متن بیانیه 

 کاربردی ارائه می شود. -

یف مفاهیم   تعر
 بیانیه 

 گزارشو  هیاعالم ر،یگفته، تقر ، نامه انیاظهار، ب، ، اطالعیه، اعالمیه2مانیفست :لغاتی مثل: 1برای واژه بیانیه
 به عنوان مترادف ذکر شده است .

که در آن،  کبیانیه یا مانیفست ی د،عمی فرهنگ ی گفته به  ،یاسیس هیحزب، نظر ایگروه  کینوشتار است 
 (230: 1389، 1. )عمید، ج کنندیخود را اعالم م یادب ای یهنر ،یفلسف ،یمذهب ،یاجتماع

                                                                                 
1 - Statement 
2 - Manifeste 
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که  یتنمدر اصطالح ،  هیانیب و اهداف خود خطاب به  دیاصول، عقا انیب یگروه از آن برا ایشخص  کیاست 
 به دو دسته شده،انیها و مطالب بآن ی کنندهانیبا توجه به ب ها،هیانیب تی. رسمکندیمردم استفاده م

 .گرددیم یبندطبقه یررسمیو غ رسمی ی
 توانمند سازی 

، ساختن، خود اتکائی، تواناسازی های : توانا ساختن ، قادر، معادل یدر زبان فارس Empowermentواژه  یبرا
 یشتریها رواج بر واژهینسبت به سا 1« یتوانمند ساز» اصطالح  یشود . ولو... بکار برده می یتوانمند ساز

کرده است. یپ  ( 12، 1385)فرهی بوزنجاتی، دا 
زش افراد در یبهبود انگ یط الزم برایجاد شرایا یناو به مع را به عنوان توانا ساختن یدفت فعل توانمندساز

کفایش، از طریف خویانجام وظا کرده است. یت نفس تعریق پرورش احساس   (Daft,2000, 42)ف 
 و زشیانگ، نگرش، ایجاد و توسعه دانش یبرا یدرون و یرونیب تعریف منتخب : مجموعه روش ها و اقدامات

) مهرابی، . یسازمان یش بهره وریتعالی نیروی انسانی وبهبود و افزا به منظور رشد و یمنابع انسان ییتوانا
1393 ،37 ) 
 جوان

که از عمر آن، چندان نگذشته باشد. در  یا ُبرنا2واژه ی جوان » ، در زبان فارسی به معنای هر چیزی است 
که به حد میانه، لغت نامه ی دهخدا  از عمر خود،  جوان چنین معنا شده است: انسان یا حیوان یا درخت 

 ، واژه جوان( 1337)دهخدا، رسیده باشد. 
ه اولی، از ریش«. اّما در فرهنگ عربی، دو تعبیر رایج در مورد جوان وجود دارد؛ یکی: " َفَتی" و دیگری "شاب"

 .ی " َفَتَی/ َفَتَو )طراوت و شادابی( "، دومی از ریشه ی "َشَبَب )شکوفایی و برخورداری از حرارت(" است
کرده است .  35تا  18بازه سنی   ،ی عالی جوانانشورا  ٣را برای تعریف جوان تصویب 

                                                                                 
1 -Empowerment 
2 - young(youth) 

کس ،یمذهب کردیوجود دارد. بر اساس رو یمتفاوت یردهاکیرو ی،جوان تعریف یبرا - ٣ که دوران خردسال یجوان  را  یاست 
و فروش و...  دیهمانند حق تسلط بر اموال، ازدواج، طالق، خر یو شرع یحقوق فطر یاز برخ یبا بلوغ جسمانو گذرانده 

ک که در دوران   .امکان تحقق آن وجود نداشته است یودکبرخوردار شده است 
 ستمیس ،یقدرت بدن ،یجسمان تیوضع رینظ ییارهایبا مع ،یو پزشک یستیو به تبع آن علوم ز یشناخت ستیز کردیور در

کهولت تع یکودک تیو... وضع زیو ساختار مغز، عمکرد غدد درون ر یعصب شناخت  .گردد یم نییتا 

https://iqna.ir/fa/news/3768972/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%86%DB%8C-18-%D8%AA%D8%A7-35-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3768972/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%86%DB%8C-18-%D8%AA%D8%A7-35-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://dictionary.abadis.ir/entofa/y/young/
https://dictionary.abadis.ir/entofa/y/youth/
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 1 حکمرانی

کردن یا ادد،به معنی ه kubernan شناسی، حکمرانی به واژه یونانی از نظر واژه کردن برمیایت   .گردد اره 
 کردن، تیاده میکه بر همان مفاه بودی قرون وسط التیندر  Gubenare لغت شهیر یونانیاصطالح  نیا

کند)ناظمی اردکانی، د ین و راهبردران ای کردنیی حکمروا ،یقانونگذار لت می   (107:  1387ال
 بودن در حکومت نیهمچن و اریاخت از کردن با استفاده کنترل ای ییحکم فرمای به معن یحکمران

 (52 : 1384،  داونده)است
کمیت قانون، مشروعیت و شایستگی،  موعهجخوب م حکمرانی ای از عواملی چون شفافیت، حا

 (87: 1388جاسبی و نفری، ) دباش پاسخگویی و اجماع می
گی هایی همچون د، متح لمل هتوسع هاز نظر برنام کمیت با ویژ حکمرانی خوب عبارت است از: حا

کمیت قانون، تعیین اولویت  گویی، اثربخشی، رعایت برابری، ارتقای حا مشارکت جویی، شفافیت، پاسخ 
که در آن ن  بای ضعیف ترین و آسی دهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مبنای اجماع وسیع تر، 

 (25: 1997،  دمتح لمل هتوسع هبرنام)  ه شوددپذیرترین افراد در اتخاذ تصمیمات و تخصیص منابع شنی
 مدل
کننده، راهنمایعنی ؛  2مدل لت  ح، سرمشق، نمونه، اسوه، سرمشق، قدوه دال کس .الگو، طر هر چیز و هر 

کند یا مجسمه بسازد گیرد تا از روی آن نقاشی  که در برابر هنرمند قرار   .اعم از مجسمه و انسان و غیره 
 (  123، 3،جلد1351معین ،)

که از واقع یریتصو؛ مدل گرفته شده و نشانگر متغ هاتیاست  موجود، نحوه ارتباط  یهاریو روابط موجود 
کنش آنهاست. به عبارت دیآنها و نتا کنش و وا ها تیك نمونه ساده شده از واقعیها گر مدلیج حاصل از 

                                                                                 
که با وقا یو سازه اجتماع ندیفرا کی یجوان ،یجامعه شناس کردیرو در اشتغال  ،یهمانند ازدواج، فرزندآور یجارهن عیاست 

 شود.  یم فیو... تعر
گذاشته و به سن قانون یمرحله بلوغ اجتماع ایو  رندینابالغ و صغ ایاشخاص  یـ مدن یحقوق کردیدر رو  دهیرس 18 یرا پشت سر 

 .شود یخوانده م« جوان بزرگسال»جوان به نام  کرد،یرو نیاند. در ا
که متناسب با شاخص  یقیتلف کردیو رو یشناخت تیجمع ،یروان شناخت کردینند روهما زین یگرید یکردهایرو وجود دارد 
گیو و یخود، جوان یها  کنند. یم فیآن را تعر یها یژ

1 -governance 
2 - Model 
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که م  یاضیر یهاا مدلیو  یتجسم یها، مدلیمیترس یهامدل ،یکالم یهاتوانند مدلیهستند 
 .باشندیم یو اجتماع ی، اقتصادیاسیم در ابعاد سیاز مفاه یریها تصولن مدیباشند. همچن

کمك م ح ر یمدل ها  گیو تصم یزیکنند تا هنگام طر مؤثر و روابط آنها  یر هایتمام عوامل و متغ یریم 
 ( 3: 1369رد.)الوانی و میر شفیعی، یمورد توجه قرار بگ
گفت : مدل، نمایش نظمدل درتعریفی ساده از  1ری و ساده شده ازجهان واقعی می باشد.می توان 

 یتوانمند ساز ینه شناسیشیپ
کاربرد ایاز تار ست. اما تا قبل از ورود آن یدر دست ن یقیاطالعات دق یات علوم انسانین اصطالح در ادبیخ 

ها( بسط )با نگرش بهبود و ارتقاء در سیستم یاز جمله در علوم فن یهای مختلف علمت در شاخهیریبه مد
گذشتهیگسترش  و و  2های زیادی درباره جبر و اختیار، خود رأییهای دور ، در علوم دینی بحثافت. از 

گرایی ح بوده است . ریشه همه این موضوعات  ٣تسلیم قضا و قدر و انسان  ، تربیت و تکامل انسان مطر
 اشکال تغییر یافته موضوع توانمندی در مقابل ناتوانی و درماندگی است . 

که در ادبیات روان شناسی ، علوم دینی و جامعه شناسی به صراحت مفهوم توانمند سازی بنابرا ین هر چند 
که به وضعیت توانمندی افراد مانند خودکنترلی ، اتکاء به خود و  بکار نرفته است، اما مفاهیمی وجود دارند 

گرفتن سرنوشت اشاره دارند . )عبداللهی و نوه ابراهیم،   (22، ص 1386بدست 
 یرفت. مسائلمی ت بشماریریکانون توجه صاحب نظران مد یدر دوران نهضت روابط انسان یتوانمندساز

ح شد و توانمندسازیدموکرات یشغل و رهبر یساز یت، غنیمانند رضا ك هدف یکارکنان به عنوان  یك مطر
گرد یاتیمهم و ح ح  چون تجربه فرد  یمیمفاه یك از مطالعات توانمندسازیهر  یربناید. زیدر سازمان مطر

                                                                                 
 کاربه lMode  شکل به فرانسوی شناسانجامعه توسط Pattern انگلیسی اصطالح که گفت باید مدل و الگو رابطه درباره - 1

کثر نظر طبق و موارد از بسیاری در و شود.می گرفته  دو این بین رود.برخیمی کاربه معنی یک به واژه دو این شناسانجامعه ا
 و "ساخت به بیشتر Pattern واژه است. Pattern واژه از ترپیجیده کمی Model واژه که اندگقته و شده قایل را هاییتفاوت
ح و دارد واقعیت"توجه یک عناصر بین روابط  هاینسبت و اجتماعی مجموعه یک اساسی خطوط که است اییشده ساده طر

 ایجاد و پدیده آن عناصر تنظیم به ها،پدیده کردن فهمقابل و ترساده برای Pattern  واژه کند.می مشخص را هاآن بین موجود
ح یک شکل به راآن و پردازدمی ها،آن در نظمی  است. کنندهتوصیف ابزار یک نوعیبه و آورد می در پیکره کی و منطقی طر

2 - Self- Will 
3 - Humanism 
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کنترل کار و برا 2ت دادن به مهارت فردی، اهم1یدر خود  کار آزاد یدر  گرفت. داشتن مد نظر قرار می یانجام 
کردند و جنبش روابط انسان یهای انسانبر جنبه یها و مکاتب علمن دوره دانشگاهیدر ا ت یرا تقو یکار تمرکز 

 نمودند. 
گر مشارکت باعث یکه مقوالت دید آمد در حالید خود پدیشکل جددر  یتوانمندساز 1980در اواخر دهه 

که میاز ا یشدند اما توانمندسازیتوانمند شدن م سته ینگر یو اقتصاد یاسینه سیك زمیست در یباین نظر 
ها همچنان با ن دهه سازمانیقبل متفاوت است. در ا یهاگر اشکال مشارکت در دههیشود، با د

تجربه  هاتیوضعن یا یکه برا ییهارغم برنامه یها علاز سازمان یاریجه بودند. بسموا یبحران یهاتیموقع
کاهش هزیم ل یاز قب یی مختلفهانام هایاستراتژن ینمودند هر چند ا یسربار و پرسنل یهانهیشد شروع به 

کاهش نی" تأمی"کوچك ساز ج،  ر امور یگدر یداشتند اما همگ یو باز مهندس یروها، توسعه افقین از خار
" تربزرگا مشاغل یمانده یت افراد باقیش مسئولی، افزایانین و مییران رده پایبودند: "حذف مد یمشابه

 (85،ص1385، یفراهان ی)حرآباد
 یجاد تحوالت اساسیمنجر به ا یهای انسانم سرمایهیجاد مفاهیو ا یر نگرش به منابع انسانیین تغیعالوه بر ا

گرددر سازمان ها شد. در طول و بهبود در آن یط بحرانیکه منجر به خروج سازمآن ها از شرا یتد. تحوالیها 
کرده 20 گذشته صدها شرکت ثابت  که مشارکت و درگسال  کار و توانمندساز یریاند  شتر از ی، بیکارکنان در 

 باشد. می یند تجربیک فرآیبوده و  یك احتمال نظری
گرفت. مسائل یعیف وسیورد توجه طم یدر دوران نهضت روابط انسان یتوانمندساز  یاز صاحب نظران قرار 

ح شد و توانمندسازیدموکرات یشغل و رهبر یساز یت، غنیمانند رضا ك هدف یکارکنان به عنوان  یك مطر
گرد یاتیمهم و ح ح  ن یای مرتبط با عملکرد سازمان، آشکارتربه عنوان ایده ید.  توانمندسازیدر سازمان مطر

گر yو   xه یظرهایش را در نریشه کتاب "چهره انسان1960) گوریمک  بر  یه مبتنین نظریسازمان" دارد. ا ی( در 
کسب اهداف به جا یبرا یطیجاد شرایا  باشد. هایشان میت تالشیو هدا یسرپرست یحرکت افراد به سمت 

گر چه مفهوم توانمند سازی از اواخر دهه  ان شناسی سازمانی در ادبیات مدیریت و رو 1990و اوایل دهه  1980ا
گذشته دارد . وتن های تاریخی نشان می، وارد شده است اما بررسی که توانمند سازی ریشه در دوران  دهد 

کمرون ) که این مفهوم به هیچ عنوان تازه نیست، بلکه در رشته( اظهار می1998و  های روان کنند 

                                                                                 
1 - Self-Control 
2 - Self-Importance 
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که به دههشناسی،جامعه شناسی و علوم دینی ریشه گذشته ، حتی قرنههایی دارد  گذشته بر ای  های 
  .گرددمی

انگیزش اثر »( مفهوم 1959) ٣، وایست2«انگیزش تسلط»( مفهوم 1927)1در زمینه روان شناسی ، آدلر
کنش روان شناختی»( مفهوم 1966) ٥، بریهم«٤گذاری ح « ٨انگیزش شایستگی( »1978) ٧و هاتر« 6وا را مطر

کنترلیاند . در هر یک از مطالعات داد کرده ، به ٩شده ، توانمند شدن به معنی تمایل افراد به تجربه خود 
ت در یشدند. وا یمعرف یم مشابهیقبل، مفاه هن دهیباشد. چندمی 11و خود آزادی 1٠خود اهمیت دادن

گذاریان نمود"انگیب 1959سال  که باعث می یزه درونیك انگی12" یزه اثر  کارها اتفاق باست  فتد. برهم یشود، 
کنش روانشناخت یتوانمندساز 9661در سال  کرد .از محدودیت یآزاد یکه برا1٣" یرا "وا  هاست، قلمداد 
گرد 1980ن اصطالح از سال یا  ح  چون  یه پردازانید و توسط نظریبه سرعت به عنوان موضوع روز مطر

کاننگو کنت بالنچارد16، توماس و ولتهوس1995 1٥تزری، اسپر1985 1٤کانگر و  و 1٨ کارلوس ی، جان پ1٧، 
                                                                                 

1 -Adler 
2 -Mastery Motivation 
3 - White 
4 -Effectance Motivation 
5 - Brehm 
6 - Psychological Reaction 
7 - Hatter 
8 - Competence Motivation 
9 - Self- Control 
10 - Self- Iporttance 
11 - Self- Liberation 
12 - Effectance Motivation 
13 - Psychological Reactance 
14 - Conger & Konungo 
15 - Sprieitzr 
16 - Thomas & Velthous 
17 - Kent Blanchard 
18 - Jhone P Carlos 
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کمرون  12000راندلف گسترش  2000وتن و  ، 1386شرفت است.)افجه، میری، یافت و همچنان در حال پی، 
 ( 24ص 

کارکنان ، اتفاق نظر وجود دارد، ولی در مورد چگونگی  هر چند بر ضرورت توانمندسازی یا ) توانمند شدن( 
کنون توافقی حاصل نشده است.  گروهی عوامل انگیزشی و ی عوامل ساختار سازمااعدهتحقق آن تا  نی، 

ین و مبتنی بر هر یک از ا دانندیمروانشناختی و برخی ترکیبی از متغیرها را در توانمندسازی منابع انسانی مؤثر 
گونی را ارائه هامدلرویکردها ،  گونا  . انددادهی 

گام دوم انقالب در وهله اول گیری از بیانیه  که با بهره  به شناسایی عوامل موثر  در این مقاله هدف این است 
که با تجزیه و  بر توانمندی جوانان و سپس به سایر متغیر های زمینه ساز، موانع و نتایج بپردازیم، بگونه ای 

کنیم.  -تحلیل داده ها و برقراری ارتباط بین مولفه ها، به الگوی راهبردی   کاربردی توانمندسازی دست پیدا 

 رویکرد های توانمند سازی
گرابا دقت   گونینظر در  گونا  توانیافته است ، می یتجل یتوانمند ساز یهافیها و تعرکه در مدل یشات 

گروه بندیها را در قالب چهار روآن  عبارت است از :  کردیچهار رو نیکرد . ا یکرد، 
 ( ی) ساختاریارتباط کردی:روالف

   یو روان شناخت یزشیانگ کردی:روب
گیکرد معنوی: رو ج گرا) معنا  را (ت 
 یبیکرد ترکی: رود

 ( یرویکرد ارتباطی) ساختار

که از طریق آن یک رهبر یا مدیر سعی در تقسیم قدرت  از نظر این دیدگاه ، توانمندسازی، فرایندی است 
ک و پیترز، Conger& Kanungo, 1998, 471خود در بین زیردستانش دارد) ( . به عنوان مثال، باردوییک، بال

کردند)توانمند سازی را فرای ( . به Horrenkol&et.al,1999, 375ند تقسیم قدرت در بین افراد سازمان تعریف 
کارکنان برای اتخاذ تصمیمات  باور سوول و همکارانش توانمند سازی عبارتست از اعطای اختیارات بیشتر به 

که در ابتدا به تایید مقامات باالتر سازمان برسد)  (Schoell& et.al, 1993, 213الزم بدون آن 

                                                                                 
1 - Alan Randolph 
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گونه کارکنان باید به  که آنبر اساس این دست  که فکر ای باز باشد  ها بتوانند برای انجام آنچه 
بدون ترس از وتو شدن توسط روسایشان از آزادی عمل برخوردار باشند . « بهترین است»کنندمی

(Kourkonda&et.al,1999, 33) 
 ( رویکرد انگیزشی) روانشناختی

و تمایالت انگیزشی افراد دارد.هر  یویکرد، توانمندسازی ریشه در عوامل روانبه نظر صاحبنظران این ر
که منجر به افزایش حق تعیین فعالیت کارکنان استراتژی  کفایت نفس  گیری( و  کاری)خود تصمیم  های 

کاننگو، توانمندسازی عبارت است از فرایگردد، توانمندی آن کانگر و  ند ها را در پی خواهد داشت. به اعتقاد 
که باعث احساس بی قدرتی در آن ها تقویت شایستگی افراد سازمان از طریق شناسایی و تعیین شرایطی 

گیری از فنون غیر رسمی تهیه و تدارک شده و تالش در جهت رفع آن کمک اقدامات رسمی و هم با بهره  ها با 
کفایت آن که به  کند.)اطالعاتی  کمک   (Conger& Kanungo, 1998, 490ها در سازمان 

کارکنان  توماس و ولتهوس، توانمندسازی را به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی وظایف محوله به 
گیتعریف نموده که در یک مجموعه از ویژ  گردد:های روان شناختی زیر متجلی میاند 

که از سوی فرد به عنوان منشاء اثر در جموثر بودن؛ وظیفه - گی موثر بودن است  هت دستیابی ای دارای ویژ
که با انجام وظایف شغلیبه اهداف وظیفه گردد. به عبارت دیگر ، فرد باید به این باور برسد  اش ای تلقی 

 تواند نقش مهمی در جهت تحقق اهداف تعیین شده بردارد.می
کفایت نفس عبارت است از باور فرد نسبت به قابلیت - هایش برای انجام احساس شایستگی؛ شایستگی یا 

گونهموفقی گر وظیفه به  که فرد بتواند با مهارت فعالیتت آمیز وظایف محوله. ا های وظیفه ایش را ای باشد 
گذاشت. کفایت خود تاثیری مثبت بر جای خواهد   به انجام رساند بر احساس او از 

کاری بر مبنای ایده آل - گر ها و استانداردهای فرد دارد. معناداری؛ این شناخت اشاره به ارزش یک هدف  ا
که انجام میفرد وظیفه گی معناداری است.« با ارزش» دهد ای را  کند، آن دارای ویژ  تلقی 

های الزم برای احساس برخورداری از حق انتخاب؛ این وظیفه اشاره به آزادی عمل شاغل در تعیین فعالیت -
 ( Thomas &Velthouse, 1990, 667 انجام وظایف شغلی دارد.)

 ا گرا(گرا)معن یتكرد معنویرو

گرا ، عوامل روحی و معنوی نسبت به متغیرهای ساختاری، رفتاری و زمینه   ای از بر اساس رویکرد معنویت 
نقش و اهمیت بیشتری برخورداراند و برای توانمندسازی افراد باید نگاهی به عوامل غیر مادی داشته باشیم 

گرا مباحثی مثل: شعور خالق، یوگا و هوش م کردند و . اندیشمندان معنا عنوی را برای توانمندسازی معرفی 
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صاحب نظران بومی موضوعاتی مثل سیر و سلوک عرفانی ، تزکیه نفس ، تقوی و ایمان به خدا را به عنوان 
کید قرار دادند.   عامل توانمندساز مورد تا

کا و باتانجالی با الهام از فلسفه مرتاضان هندی، توانمندی ردر این  ا ناشی از تمدد رویکرد افرادی مثل سا
 دانند . اعصاب و روان ، از طریق تسلط بر جسم و تمرکز ذهنی می

که ایمان ، معناداری ، عشق به دکتر نرگسیان و همکاران نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند 
کارکنان موثرند. )نرگسیان، شاخص نوعدوستی و ... به عنوان ،  1387های رهبری معنوی بر توانمند سازی 

محققین دیگری مانند؛ خانم دکتر شمس السادات زاهدی و دکتر علی علی پناهی ، به عنصر معنویت در  (28
اند . ایشان معنویت فردی و معنویت سازمانی را از یکدیگر تفکیک ای معطوف داشتهسازمان توجه ویژه

کار با معنا ، هدکرده کار و زندگی اند )که قابل تأمل و نقد است( و عواملی مثل:  کار و هماهنگی بین  فمندی در 
کارآیی سازمان معرفی نموده گذار بر  ، 1386اند . )زاهدی و علی پناهی، شخصی را به عنوان عوامل تأثیر 

آقای حسن بختیاری در پژوهشی , عواملی مثل: معرفت دینی ، ایمان و بصیرت را به عنوان عامل  (192ص
 (57، ص  1387) بختیاری ،  است . توانمند ساز معنوی برشمرده

  کیبیكرد تر روی

توان صرفا بر پایه یک مفهوم خاص کرد، توانمند سازی موضوعی چند وجهی است و نمیین رویبر اساس ا
ما را به مقصود  ییبه تنها یا عوامل درونی یزشی، انگیبه بررسی آن پرداخت. توجه به ابعاد ساختار

که داراای میرا به عنوان پدیدهرساند از همین رو، توانمندسازی نمی  است .  یابعاد مختلف یدانند 
که برسه بعد «  3C» یهای رویکرد ترکیبی، الگوی سه شاخگاز نمونه یکی  و« رفتاری»، « ساختاری» است  

ک« ایزمینه» کارکنان بایستی همزمان به یدر سازمان  تا د دارد. بر اساس این رویکرد، برای توانمندسازی 
گرایی و تمرکز بر عامل واحد پرهیز نمود.در این رفتاری، زمینهابعاد  کرد و از یک جانبه  ای و ساختاری توجه 

کی از روابط نسبتا ثابت بین اجزا در سازمان است، مانند قوانین و مقررات طراحی  که حا الگو همه مواردی 
ح سازمانی در شاخه ساختار قرار دارد؛ اموری ها در سازمان مربوط که به انسان شغل، پاداش و ساختار و طر

شود مانند توانایی، مهارت ، نگرش، سبک سرپرستی و شخصیت افراد در شاخه رفتاری قرار دارد.شاخه می
که در واقع زیرساخت دو شاخه دیگر است، شامل جّو و فرهنگ سازمانی میزمینه که متغیرهای ای  شود 

ر فرهنگ سازمانی و اهداف، ساختار، پاداش ، ارتباطات، ها و باورها را دزیربنایی چون نمادها، ارزش
کمکی و رهبری را در جّو سازمانی مد نظر دارد. )روش  ( simontti &et.al , 2003,47های 
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 نقد و بررسی رویکردها  

گیری و تفویض  بر اساس رویکرد ارتباطی )عقالیی( ؛ توانمند سازی عبارت است از توزیع قدرت تصمیم 
کارکنان. در نقد این رویکرد  اختیار از از  تردهیچیپگفت :فرایند توانمند سازی  توانیمجانب مدیران به 

که تنها از طریق تفویض اختیار، حاصل شود، وجود شرایط و امکانات محیطی و سازمانی  آن است 
کارکنان یک سازمان به مراحلاگسترده گر  ی از آمادگی ، بلوغ ی الزم است تا فرد توانمند شود. عالوه بر این، ا

بلکه  کندینمسازمانی و شخصیتی نرسیده باشند، نه تنها تفویض اختیار به چنین افرادی مشکلی را حل 
گردید.   موجب افزایش نابسامانی خواهد 

بر اساس رویکرد روان شناختی؛ توان افزایی عبارت است از ایجاد شرایط الزم برای ارتقاء انگیزش افراد در  
کاهش بی قدرتی. انجام وظای  فشان از طریق پرورش احساس شایستگی و یا 

تری به فرایند توانمند تر و واقعیهرچند رویکرد روان شناختی نسبت به رویکرد ارتباطی ، نگرشی ارگانیک
گرایی رنج می گام سازی دارد ولی همچنان از یک جانبه  برد. تغییر توجه از عوامل خارجی به داخلی انسان، 

که نظریه پردازان این رویکرد برداشتهمثبتی اس که عوامل و شرایط اند . اما از ادامه راه بازماندهت  اند. چرا 
گسترده که بهمحیطی ، امکانات ، ساختارها و فرهنگ سازمانی  گر و  ای وجود دارند  عنوان عوامل مداخله 

گرفزمینه ساز در این فرایند، نقش موثری را ایفا می که نادیده  با تواند توانمند سازی را تن آنها مینمایند 
 مشکل جدی مواجه سازد.

گرا( هر چند بر یکی از جنبه گرا)معنا که در در رویکرد معنویت  های مهم توانمندسازی )عنصر معنویت( 
شود دهد ولی باز به همان خطایی دچار میرویکردهای قبلی به آن بی اعتنایی شده بود، توجه نشان می

گذشتگان نیز  گرایی و توجه به یک ُبعد و غفلت از سایر جنبهبدان مبتال بودهکه  هاست.  اند و آن یک جانبه 
کشی ، یوگا ، تمدد اعصاب ، عشق و ایمان بر توانمندی افراد شد ولی غفلت از نمی توان منکر تأثیر ریاضت 

کامی در توانمند سازی را در پی خواهد د  اشت. سایر عوامل محیطی، سازمانی و فردی،  نا
که  ، فرایند توانمند سازی را موضوعی چند ُبعدی « رویکرد ترکیبی»ی معرفی شده در هامدلاز آنجایی 

کمتری هستند. همچنین برخورداری از نگاه سیستمی به عوامل مؤثر بر توانمند  دانندیم ، دارای نواقص 
کتفا نکردن به عاملی واحد، از نکات مثبت این رویکرد محسوب  . اما در مقایسه با نگرش  شودیمسازی و ا

گفت ؛ غفلت از  توانیمی فراوانی است . در مجموع هاتیمحدودو  اسالم به این پدیده ، دارای نواقص
قدرت اراده و نّیت انسان و نقش آفرینی این عوامل  ریتأثی دینی و عدم توجه به هاارزشمسائل اعتقادی و 

که ادهیپددر توانمندسازی فرد ،   دامنگیر بیشتر نظریه پردازان این عرصه شده است . ی است 
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که برگرفته از آموزه گام دوم  کرده است با مراجعه به بیانیه  های اسالم است ، مدل نسبتا *نگارنده سعی 
که به عوامل ساختاری ، ارتباطی، انگیزشی کامل گذشته، ارائه نماید به طوری  تری را نسبت به رویکرد های 

 ی و اخالقی توانمندسازی، عنایت داشته باشد . ، شناختی ، معنو

گام دوممعرفی اجمالی   بیانیه 
را  ی بیانیه( ، امام خامنه ای  22/11/1397در آستانه چهلمین سالگرد جشن پیروزی انقالب اسالمی)

که به بیانیه  کردند  شهرت یافت. به عقیده « گام دوم انقالب»خطاب به ملت ایران بویژه جوانان صادر 
پردازی و ی خودسازی، جامعهدومین مرحله»مثابه منشوری برای بهارشناسان، این بیانیه ک

به آرمان »انقالب را  و  را رقم خواهد زد« فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی»که خواهد بود « سازیتمدن
که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمٰی   «هست( هارواحنافدا) بزرگش 

 .کرد خواهد نزدیک
-2شرحی از وضعیت ایران و جهان قبل از انقالب، -1در مجموع این بیانیه شامل چهار بخش است: 

ترسیم چشم انداز امید بخش آینده -3تبیین ظرفیت های ایران و دست آوردهای عظیم انقالب اسالمی ، 
 توصیه های هفتگانه در حوزه های مختلف .-4و 

گی های جوانان، مسئله ی محوری این مقاله از میان مباحث  ح شده در این بیانیه ، وظایف و ویژ مطر
کنش عهده بر وظایف مهمی را انقالب رهبراست .  گذاشته  اسالمی اصلی انقالب گرانی جوانان به عنوان 

 اهم این وظایف عبارتند از : اند،
  .(ارواحنافداه) عظمی والیت خورشید طلوع و اسالمی نوین تمدن بزرگ آرمان به انقالب کردن نزدیک -
 اسالمی یپیشرفته نظام کامل الگوی یمثابه به بزرگ اسالمی ایران ساختن برای بزرگ جهاد -
 (جهاد ترینایریشه و نخستین) دیگران و خود در آینده به امید نهال پرورش و ناامیدی و ترس راندن -
 آن الهی هیبت و عظمت و انقالب از پاسداری و صیانت -
 کشور بر جهانی قلدران یدوباره یسلطه از جلوگیری و ناپذیری تسلیم -
  هاها و بایدواقعیت بین فاصله کاهش برای تالش -
 عمیق هایشکاف کردن برطرف و هامحرومیت رفع کشور، در علوی عدالت استقرار و بسط برای تالش -

 طبقاتی
 هاتجربه از گرفتن درس و گذشته صحیح شناخت -
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 و طبیعی ینشده استفاده و مغفول هایظرفیت شناسایی و ساله40 هایدستاورد از برداریبهره -
 (معنوی و مادی از اعم) انسانی

 کشور معنوی و مادی هایپیشرفت در جهش ایجاد -
 دشمن تبلیغاتی یمحاصره شکستن -
 انقالب اول گام به نسبت بیشتر مسئولیت احساس با علمی جهاد -
 اجتماعی هاینهاد در فعالیت با کشور در یتمعنو و اخالق بسط برای تالش -
 مقاومتی اقتصاد هایسیاست پیگیری -
 است کشور داخل در کشور مشکالت یهمه حل راه که منطق این تبیین و فهم -
 ایران در غربی زندگی سبک ترویج با مقابله برای هوشمندانه و جانبه همه جهادی -

  روش شناسی
کیفی   استفاده شده است . « گراندد تئوری » یا « اده بنیاد نظریه د»در این تحقیق از روش 

گردآوری سازمان  1گراندد تئوری» عبارت است از :  فرایند ساخت یک مدل یا نظریه مستند و مدون از طریق 
گردآوری شده به منظور پاسخگویی به پرسشها و تحلیل استقرایی مجموعه دادهیافته داده های های 

کهنوین در زمینه گونه فرضیه و آزمون آن هستند هایی  کافی برای تدوین هر  «. فاقد مبانی نظری 
 (  5، 1385)منصوریان ، 

 2 مراحل اجرای نظریه داده بنیاد )گراندد تئوری(
  تعیین موضوع 
 هاداده و بررسی یگردآور 
 )گذاری باز) استخراج مفاهیم  کد 
 ) گذاری محوری) استخراج مقوله ها  کد 
 گذاری انتخابی) ا  ستخراج ابعاد(کد 
  : (7ارائه مدل یا تئوری .) همان 

                                                                                 
1 - Grounded theory 
نظریه »، « نظریه داده بنیاد»، « نظریه مبنایی»یی مثل : هامعادلدر زیان فارسی ، « theory Grounded»رای واژه ب - 2

ارائه شده «  گراندد تئوری» و « یادیه بنینظر»، « ش نظربه ها یرو یمتدولوژ» ،« تئوری مفهوم سازی بنیادی»، «یانهیزم
 است.
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آوردهای تحقیقنتا  یج و دست 
که  مدل توانمند سازی جوانان » اولین مرحله در اجرای روش شناسی داده بنیاد، تعیین موضوع است 

گام دوم   به عنوان موضوع تحقیق انتخاب شد.« برای تحقق تمدن نوین اسالمی بر اساس بیانیه 

گام دوم»، در مرحله دوم به عنوان زمینه اصلی جمع آوری داده ها، برگزیده شد. به منظور « متن بیانیه 
ح و تحلیل های نگاشته شده  اشراف و تسلط بر داده های موجود در بیانیه، چندین بار متن بیانیه و شر

 بر این بیانیه، مرور شد . 

گذاری باز  کد   مرحله سوم: 
گذاری باز رسید . نتایج این مرحله در جدول شماره ) پس از تعیین موضوع و و بررسی متن کد  تا  1، نوبت به 

 ( آمده است : 4
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 باز( کد گذاری 1جدول شماره )
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گذاری محوری کد   مرحله چهارم: 

گرفته در مرحله   گذار»ازاقدامات صورت  که می 80،  حدود « باز یکد  ن یبایست در امفهوم به دست آمد 
ده ی) مولفه ( برگزیهر دسته عنوان مناسب یشوند . آنگاه برا یحدودتری دسته بندار میمرحله در قالب بس

گ که در بر  که در  یمیهمه مفاه یرنده محتوایشود  گروه جمع شدهیاست  گراندد  یاند. در روش شناسك 
گذار»ن عمل یبه ا یتئور کدگذار2شود . در جدول شماره )گفته می« یمحور یکد   یمحور ی( ماحصل 

 شود : می مشاهده
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 محوری ( کد گذاری2جدول شماره )
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گذاری انتخابی کد   مرحله پنجم : 
گذاری انتخابی وجوه مشترک مؤلفه کد  جه های حاصله از مراحل قبلی شناسایی شدند و با تودر مرحله 

کات آن کلیبه اشترا های حاصله در پنج ُبعد تر و محدودتری ساماندهی شدند . مؤلفهها در دسته بندی 
که در جدول   ( نشان داده شده است: 3شماره )دسته بندی  شدند  

 

 مرحله ششم : ارائه مدل توانمند سازی جوانان در حکمرانی اسالمی

گذاری انتخابی ،  کد  بر اساس مراحل معرفی شده در فرایند نظریه داده بنیاد ، پس از اتمام مرحله 
که در جدول شماره چارچوب اصلی یک مدل هویدا  کلی 3شد . چنان  ه مولفه ها در مشاهده می شود، 

ح زیر دسته بندی شدند :  قالب پنج ُبعد به شر
 متغیر  ( 3. اهداف )  شامل  1

 متغیر ( 15عوامل زمینه ساز)    -2
 متغیر (11موانع )شامل   -3
 مولفه  ( 4متغیر در قالب  37عوامل موثر )    -4

 انتخابی ( کد گذاری3جدول شماره )
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 متغیر( 16نتایج  )   -5
گروه بندی ابعاد و تعیین روابط بین ا گروها و تجزیه و تحلیل آن ها، مدل توانمند سازی توانمند پس از  ین 

گرفت:   سازی جوانان برای تحقق تمدن نوین اسالمی شکل 

 اسالمی در حکمرانی مدل توانمند سازی توانمند سازی جوانان( 1شماره ) شکل

 ( 1398-) مهرابیبر اساس بیانیه گام دوم انقالب
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 بحث و بررسی  و تبیین مدل  
گام دوم انقالب ، ابعاد ، مولفه  پس انجام شش مرحله از روش شناسی نظریه داده بنیاد در متن بیانیه 

که ب ( . امام خامنه 1ا برقراری ارتباط بین آن ها ، مدل فوق حاصل شد) شکل ها و متغیر هایی بدست آمد 
گام دوم انقالب به ابعاد مختلف توانمند سازی و آماده سازی جوانان عنایت داشته  ای در بیانیه معروف به 

که به اهداف، عوامل موثر )  4در  اند، بر این اساس مدل برگرفته از نظرات ایشان، مدلی ترکیبی و جامع است 
ح زیر پرداخته است:   کوتاه و دراز مدت به شر  بعد( ،متغیر های زمینه ساز ، موانع و نتایج 

 هدف توانمند سازی 

گام دوم را میانیب ک شدن به ظهور ینزد یبرا یو تالش یتحقق تمدن اسالم یبرا یستیفیتوان به مثابه مانیه 
گام دوم با صراحت سخن ازیانیر نمود. در متن بیتفس و  یخودساز ین مرحلهیدّوم»ورود به  ه 

بر اساس متن بیانیه می توان هدف از توانمند سازی جوانان را است. شده « یسازو تمّدن یپردازجامعه
که در واقع این اهداف در طول هم و مسیری ممتد و متصل به یکدیگر هستند  :   سه هدف عمده بر شمرد 

کامل نظام به عنوانایران ساختن  -  ی اسالمی پیشرفته الگوی 
 ایجاد تمدن نوین اسالمی -
 آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی -

 عوامل زمینه ساز توانمند سازی

کردن زمینه الزم برای رشد ، تعالی و توانمندسازی جوانان و آماده  به نظر امام خامنه ای )زید عزه (فراهم 
کردن موانع حضور جوانان در عرصه م کشود ، از جمله وظایف مهم و سازی محیط و بر طرف  کالن  دیریت 
که ایشان در این بیانیه به  کرده اند.گستره ی این عوامل  15اساسی مسئولین و دولتمردان است  مورد اشاره 

ح این عوامل در  که شامل عوامل روانی، محیطی، ساختاری، مدیریتی و...می شود.  شر چنان وسیع است 
 آمده است . 2و  1 جدول های  شماره

 عوامل موثر بر توانمند سازی در ابعاد مختلف 

امام خامنه ای  با نگرشی جامع همچون یک متخصص و نظریه پرداز توانمند سازی ، هیچ یک از ابعاد 
ضروری برای تربیت و آماده سازی منابع انسانی ) جوانان( به هدف ایجاد تمدن نوین اسالمی در چهل ساله 

گفت: مدل برگرفته از این بیانیهدوم انقالب را از نظر دور ندا که می توان  در مقایسه با -شته اند . به طوری 
 دارای ابعادی دقیق تر و جامع تر است.-بسیاری از مدل های توانمند سازی
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گذار بر توانمند سازی جوانان، در این بیانیه  گروه  37متغیر ها و عوامل تاثیر  که می توان در چهار  مورد است 
کرد  ، «عوامل شناختی ) معرفت شناختی(»، «عوامل معنوی و اخالقی». این ابعاد عبارتند از : دسته بندی 

 «   عوامل اجتماعی) جامعه شناختی(»و « عوامل روانی )روان شناختی(»
 عوامل معنوی و اخالقی توانمند سازی :

گرفته است، عوا کمتر مورد توجه قرار  که در مدل های توانمند سازی  مل و متغیر های یکی از عواملی 
کننده ای پرداخته شده است ،که می « معنوی» است . در این بیانیه به خوبی به عامل مهم و تعیین 

کرد. در این مدل به حدود  متغیر  20توان آن را جزء دست آورد های علمی انقالب اسالمی قلمداد 
که در نوع خود بی نظیر است .  معنوی اشاره شده است 

 فت شناختی( توانمند سازی: عوامل شناختی ) معر
که در آموزه های  کسب دانش و معرفت آغاز می شود . چنان  آغاز هر حرکت فردی و اجتماعی موفق، از 
کید فراوان شده است . رهبر معظم انقالب نیز به تاسی از دین مبین اسالم ، در  دینی ما بر این نکته تا

و دانش اندوزی سخن رانده اند. در این مدل بخش های مختلفی از این بیانیه ، از ضرورت شناخت 
 مورد اشاره شده است.   10برای متغیر های معرفت شناختی، به حدود 

 عوامل روانی )روان شناختی( توانمند سازی :
که در بخش رویکرد  گفته شد، تقویت روحیه و افزایش « روان شناختی و انگیزشی»چنان  توانمند سازی 

کامل به این انگیزه فرد، تاثیر بسیار  مهمی بر توانایی و موفقیت وی دارد . رهبر عزیز انقالب با وقوف 
کید نموده  فرایند، در بسیاری از سطور بیانیه، بر تقویت بعد روحی و روانی احاد مردم بویژه جوانان تا

که بیش از   متغیر از متن بیانیه استخراج شد. 10اند 
 ی: عوامل اجتماعی) جامعه شناختی( توانمند ساز

کثیری از دانشمندان  گرفته در بحث توانمند سازی و به عقیده جمع  بر اساس پژوهش های صورت 
عرصه مدیریت ، عالوه بر عوامل درونی ) روان شناختی( عوامل بیرونی و محیطی نیز بر توانمندی افراد 

کس بود. بر موثر است. این موضوع در مدل های ارائه شده بویژه در مدل های ترکیبی به خوبی منع
کسب تجربه و افزایش توانایی آنان در  اساس این رویکرد، حضور افراد در فعالیت های اجتماعی منجر به 

 مسئولیت های اجتماعی خواهد شد. 
رهبری عزیز نیز در این بیانیه از این ُبعد مهم غفلت نورزیده و موارد زیادی را به عنوان متغیر های توانمند 

ک کرده اند  ح   ه صبغه اجتماعی و جامعه شناختی دارند.  ساز مطر
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 تغیر های بازدارنده توانمند سازیموانع  و م

گذشته ای پر افتخار و ترسیم چشم اندازی امید بخش ، موانع راه و  کنار یادآوری  مقام معظم رهبری ، در 
گو کادر توانمند برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم تمدن سازی را به روشنی  کرده اند.در مشکالت تربیت  شزد 

این زمینه نیز، هم به هوای نفس و شیطان درون و بیرون و هم به افراط و تفریط در تعامالت بین فردی، 
 ملی و بین الملی اشاره داشته اند.   

 ان توانمند) نتایج توانمند سازی(ویژگی جو

کید ف گام دوم انقالب بر نتایج توانمند سازی تا رموده و در جای جای بیانیه مقام معظم رهبری در بیانیه 
که  گی ها و خصوصیاتی شود  که اقدامات توانمند ساز باید منجر به تربیت جوانانی با ویژ تصریح نموده اند 
که یک جوان  گی ها و توانمندی هاست  کسب این ویژ ج در بیانه را محقق سازند.  قادر باشند اهداف مندر

کارگزاری برای که مقدمه جامعه  قادر خواهد بود، نقش پیشرانی و  حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی 
کند.   مهدوی)عج( است، ایفا 

 نتیجه 
که بیش از ده سال است پژوهش های خود را بربحث توانمند سازی متمرکز   کسی  نویسنده به عنوان 

که  می توان آن را در زمره کاملی است   کرده است،  مدعی است این مدل یکی از مدل های نسبتًا جامع و 
کرد .این مدل را می توان از جمله مدل های دوره ی « رویکرد های ترکیبی»ی  پسا نوین »دسته بندی 

کاربست آن می تواند به پرپایی « گرایی که  کرد  منتهی شود ، مشروط بر « تمدن نوین اسالمی»قلمداد 
که برای هریک از متغیرها، راهکار های عملی و برنامه های اجرایی معرفی و عملی  اتی شود.آن 

که طرحی نو به  مدل توانمند سازی جوانان در حکمرانی اسالمی، الگویی بسیار ارزشمند و جامعی است 
کاربردی  کشور، می توان برنامه ای عملیاتی  و  کاربست آن در عرصه مدیریت  جهان عرضه می دارد و برای 

گر به همه بیانات و نوشته های امام خامنه ای) ز یده عره( رجوع بشود ، قاعدتًا مدل تدارک دید.  البته ا
 جامع تر و دقیق تری به دست می آید . 
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