
 

 

بخش و  یتحّول گرا، تعال رانیسف جیبس نهییجوان مستعد )نجم( در آ یروهاین
 تمّدن ساز

 1 زاده یوجه اهلل قربان
 2 شهیب دیمج

 دهکیچ
کارآمد ران،یا یاسالم یجمهور یزندگ دی: در فصل جدو هدف نهیزم کارگزاران در   یو تعال نید ینقش 

 یستگیشا یمؤلفه ها یقاله تالش نمود با احصام نیراستا ا نیمنحصر بفرد است. در هم ینظام اسالم
گام دوم انقالب در جهت زم زیو ن رانیا یکارگزاران تراز دولت اسالم تحقق دولت  یساز نهیجوانان تراز 

 گام بردارد. یکارآمدن دولت جوان و حزب الله یو رو یاسالم
گ یاز دولت اسالمکارگزاران تر یستگیشا یمؤلفه ها ییشناسا یپژوهش، برا ندی: در فرآروش  یریبا بهره 
کارگزاران ف یاهلل خامنه ا تیآ اناتیب هیکل یمتن ادیداده بن هیاز نظر و داده ها با  یبردار شیدر جمع 
گ دیگرد لیتحل یو انتخاب یباز، محور یها یکدگذار گام  هیانیمضمون مفاد ب لیتحلاز روش  یریو با بهره 

گ یها یستگیدوم انقالب، شا  ام دوم انقالب شناخته شد.جوانان تراز 
 یبرا یمقوله اصل 22ها، تعداد  یستگیشا نییراهبردمحور و ارزش محور در تع کردیبر رو ی: مبتنها افتهی

گرا، تعال ییکارگزاران شناسا یها یستگیشا و  یسطح بند زیبخش و تمّدن ساز ن یو در سه دسته تحّول 
گام دوم  یبرا هیمضمون پا 72تعداد  گردجوانان تراز   .دیانقالب احصاء 

کارگزاران  یها یستگیتواند هم راستا با شا یم رانیا یاسالم ی: نظام جمهورشنهادهایو پ یریگ جهینت
گ رانیا یتراز دولت اسالم  لیجوان مستعد )نجم( ذ یروهاین تیو هدا ییاز راهبرد شناسا یریبا بهره 

 جیبس»نجم در قالب  ییتر باشد و با هم افزاکارآمد یانقالب اسالم یدر افق تمّدن ،یانسجام نسل استیس
گرا، تعال رانیسف گام ها«بخش و تمّدن ساز یتحّول   بردارد. یدر جهت تمّدن ساز یاستوارتر ی، 

 ها:واژهدلیک
 جوان مستعد(. یروهایکارگزاران، نجم )ن ،یستگیشا ،یاسالم نیتمدن نو ،یانسجام نسل

                                                                                 
 )ره( یدانشگاه عالمه طباطبائ - یو حسابدار تیریدانشکده مد - یدولت تیریمد یگروه آموزش اریدانش  1
 )ره( یدانشگاه عالمه طباطبائ - یو حسابدار تیریدانشکده مد یمنابع انسان تیریمد یتخصص یمسئول؛ مقطع دکتر سندهینو 2
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 مقدمه
کند « یتمدیر»یکی از ارکان زندگی اجتماعی  گروهی و سازمانی را روشن می  که تحقق اهداف فردی،  است 

کارگزاران در  کارآمد و پویا، سعادت واقعی را به دست خواهد آورد؛ تأثیر  و هر ملّتی در سایه ی مدیریت 
که در طلیعه فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی  تعالی نظام اسالمی از جمله مسائل بنیادینی است 

گام دوم انقالب اسالمی توفیق در آن، موجب تعالی نظام اسالمی در مرحله استقرار دولت اسالمی  ایران و 
کنونی، جهان اسالم از ضعف مدیریت و نداشتن مدیر شایسته سخت و رنجور است  ایران است. در دنیای 

گرفتاری و نابسامانی روز افزون اسالم و مسلمین می باشد.  که موجب 
گام ها، تشکیل دولت اسالمی است. دولت اسالمی در مسیر تحقق تمدن نوین اس المی، یکی از مهم ترین 

کارگزارانی  کارگزاران آن در سطوح مختلف، و نه فقط دولت مردان و قوه ی مجریه،  که همه ی  یعنی دولتی 
کشور اسالمی می شود و پیش  که  منطبق با معیارهای اسالمی باشند. در سایه ی دولت اسالمی است 

گیری تمدن اسالمی فراهم می آید.نیازهای اصل  ی شکل 
گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی و بروز رفتار و عملکردهایی از جانب برخی  به اعتقاد نگارندگان با 
کارگزاران ناشی از ضعف شایستگی ها و نیز ظهور و رویش نسل های مختلف مدیریتی و جوان در نظام ج. 

ن شایستگی های مورد انتظار و معطوف به افق تمّدنی آینده انقالب ا. ایران، نقش و اثرگذاری موضوع تعیی
کارآمدی نظام اسالمی و تعالی جامعه اسالمی برجسته است؛  کارگزاران برای  اسالمی، در انتخاب شایسته 
گذشته و به منظور ارایه اثری متمایز به حوزه مطالعاتی در زمینه شایستگی  بنابراین در رهگذر مطالعات 

کار گیری از سوابق و پیشینه موضوع حائز اهمیت است.های   گزاران در تمامی سطوح، بهره 
 5( بر پژوهش های شایستگی متخصصان منابع انسانی مانند مطالعات 2015) 1بررسی های لو و همکاران

که توسط اولریچ و همکاران آن ) که شایستگی ها یا 2008ساله ای  گرفته است، نشان می دهد  ( انجام 
گیر گرا  فرا که در سراسر سازمان ها اعمال می شود( و یا موقعیت  و جهانی هستند )شایستگی های عمومی 

که به شدت وابسته به شرایط( هستند )آلنا و همکاران از  یاریبس(. در 313: 2018، 2)شایستگی هایی 
که به طور  –ها و فرهنگ های متنوع در بخش  - مطالعات سراسر جهان قابل شایستگی های مختلفی 

                                                                                 

1 - Lo et all 

2 - Allena et all 
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، گذارد یم یرتاث یریتیمد یو اثربخش یاز جمله عملکرد سازمان پیامدهای سازمانیبر انواع مختلف توجهی 
 (.424: 2016،  1)ستومادهاوان گزارش شده است

کارگزاران تراز دولت اسالمی  بنابراین انجام دادن چنین پژوهشی در مورد شناسایی مؤلفه های شایستگی 
هی مکانی، الزم به نظر می رسد، تا از این راه بتوان آینده خوبی را در پرتو احکام الدر این اوضاع زمانی و 

گاه می  کارگزاران تراز دولت اسالمی چیست و آن  کرد؛ زیرا وقتی بدانیم شایستگی های  برای خود تضمین 
کوتا کنیم تا مسیر رسیدن به چنین دولتی را  که چگونه باید باشیم و چگونه باید عمل  ه تر نماییم؛ دانیم 

کارگزاران یا به تعبیر رایج، شایستگی های مدیریتی ضروری است.  بنابراین تمرکز روی شایستگی های 

کارگزاران، این پژوهش در  کیفیت انتخاب و انتصاب  در همین راستا به منظور نظام مند نمودن و ارتقاء 
گیری خط سیر نظام اسالمی در تحقق تمدن نوین اسالمی و  راستای افق حرکتی انقالب اسالمی و جهت 

به منظور مشارکت در تولید محتوای علمی حوزه علوم انسانی اسالمی و با قصد شناسایی مؤلفه های 
گام دوم انقالب  کارگزاران تراِز دولت اسالمی در ایران با رویکرد تمدن نوین اسالمی و جوانان تراز  شایستگی 

گفتمان آیت اهلل خامنه ای و  گرفته در اندیشه و  نیز پاسخ به چیستی مؤلفه های شایستگی یادشده انجام 
سازماندهی موضوعی مطالب به صورت است. بدین منظور از حیث سازمان و ساختار پژوهش ضمن 

قیفی به مرور ادبیات و مبانی نظری پژوهش و نیز مرور الگوهای مرتبط داخلی و خارجی و اشاره به افتراق 
ک الگوها با مؤلفه  کارگزاران نظام ج. های شایستگی مورد انتظار، و اشترا مجموعه بیانات ایشان در جمع 

گردآوری  1398تا پایان  1379ا. ایران از سال  گام دوم انقالب  و به همراه تحلیل مضمون مفاد بیانیه 
کیفی، به منظور  گران از حیث حساسیت نظری و رعایت اصول حرفه ای در پژوهش  گردید. پژوهش 

کارگزاران تراز دولت اسالمی ایران با روش تمام خوانی متن به فیش شناسایی مؤل فه های شایستگی 
گانه ی باز، محوری و انتخابی در  کدگذاری های سه  برداری از بیانات یادشده پرداخته اند و از طریق 

کربین، مؤلفه های یاد گیری از الگوی استراوس و  شده را رهیافت نظام مند نظریه داده بنیاد و با بهره 
گام دوم  شناسایی و طراحی نموده اند؛ همچنین به منظور شناسایی مؤلفه های شایستگی جوانان تراز 
گام دوم پرداخته اند و  در بخش پایانی مقاله  انقالب اسالمی با روش تحلیل مضمون به تحلیل مفاد بیانیه 

کیفیت پژوهش و نیز م حدودیت های پژوهش، نیز ضمن پرداختن به اعتباریابی و بررسی معیار 

                                                                                 

1 - Sethumadhavan 
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های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده با رویکردی نوآروانه پیشنهادهایی بر مبنای یافته
 و اجتهادی ارائه شده است.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
به منظور رعایت انسجام و سیر منطقی مطالب مرتبط با موضوع مورد بحث، در تدوین مطالب ابتدا به 

کالن تر یعنی تمدن، تمدن اسالمی، تمدن نوین اسالمی و سپس به مرور ادبیات شایستگی موضوع 
 پرداخته خواهدشد.

 تمّدن

گفته شده است.  گرو تصور صحیح از تمّدن است. در وادی تمّدن بسیار سخن  کارآمدی نگرش تمّدنی در 
تمدن را همکاری افراد و فرهنگ معین با اشاره به معنای شهرنشین شدن و خوگرفتن به اخالق شهری، 

(. عالمه 1139: 1375جامعه در امور زندگانی و فراهم ساختن اسباب آسایش و ترقی خود می داند )معین، 
کند:  تمّدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی »محّمدتقی جعفری نیز تمّدن را چنین توصیف می 

که تصادم و تزاحم های گر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر  در روابط انسان های یک جامعه  ویران 
گروه های آن جامعه موجب  که زندگی اجتماعی افراد و  کمال را قائم مقام آن ها بنماید؛ به طوری  رشد و 

(. به نظر می 234و  233: 1375)جعفری، « بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده ی آن باشد
 المه، بسیار به اصطالح تمّدن نزدیک است.در تفکر ع« حیات معقول»رسد اصطالح 

کتاب تمّدن رضوی، عناصر اصلی در تعریف تمّدن را شهرنشینی، خالقیت و نوآوری، فرهنگ  نجفی در 
بارور، قانون مندی، اخالق مداری، شکوفایی همه استعدادهای انسانی، شکوفایی هنرها و صنایع، ایجاد 

گسترده، تکامل و پیشرفت ذاتی، نظام های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فره نگی، ادبیات نوشتاری 
پیچیده تر از فرهنگ بودن، خالقیت انسان در حوزه علم و فناوری، عالی ترین جنبه تالش بشر برای ایجاد 
گیرشدن خردورزی و عقالنیت، بالفعل شدن  زندگی اجتماعی پویا، فرآیند ارزش آفرینی، الگوسازی، فرا

عدادهای بشری، جامعیت و ذوابعاد بودن تمدن ها، چند الیه بودن، ایجاد و ظرفیت های انسانی و است
و  21: 1396توسعه مسایل جدید به عنوان یکی از ظرفیت های مهم تمدن سازی برشمرده است )نجفی، 

22.) 
گیری  که موجب تسریع دستاوردهای فرهنگی شده و بهره  ویل دورانت تمّدن را نظام اجتماعی می داند 

شه ها، آداب و رسوم، هنر و خالقیت را سامان می بخشد. این نظام سیاسی به وسیله اخالق و قانون از اندی
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محافظت شده و دارای اقتصاد پایدار و مولد است وی در نگاهی دیگر، تمّدن را مجموعه ی ساخته ها و 
کند )دورانت،   (.256: 1376اندوخته های معنوی و مادی جامعه انسانی تعریف می 

الف سایر معانی رایج از تمّدن در چند دهه اخیر و بر اساس فرهنگ دینی تمّدن را می توان چنین بر خ
کرد:  گویی به مجموعه نیازهای خود بر اساس »تعریف  به مجموعه تالش های یک جامعه جهت پاسخ 

تعریف از  این«. امکانات بومی و پیامدهای مثبت و منفی ناشی از این تالش ها تمّدن نام نهاده می شود
کلیه جوامع بشری و تمّدن های ناشی از آن ها برخوردار است  که از جامعیت جهت پوشش  تمّدن هر چند 

جامعه « 1نفی سبیل»اما بیش ترین انطباق را با حوزه تفکر اسالمی دارد. جامعه اسالمی بر اساس قاعده 
گوی نیازهای خود است و جهت ادامه مسیر و حیات که خود پاسخ  خود نیازمند سایر جوامع  ای است 

)به ویژه جوامع غیرمسلمان( نیست و می تواند به نیازهای واقعی انسان )اعم از مادی و معنوی( پاسخ 
کند )کوشکی،  (. یوسفی معتقد است 1393گوید تا مفهوم حیات طیبه و دنیا و آخرت حسن را محقق 

که بر مبنای گرفته و فرهنگ نیز  اساس تمدن، نه ظواهر، بلکه فرهنگ و هویتی است  این فرهنگ شکل 
(؛ بنابراین به منظور تبیین مفهوم تمّدن، بررسی و پرداختن 23: 1397بر فضیلت استوار است )یوسفی، 

گشا باشد.  به نسبت و روابط میان تمّدن، فرهنگ و مبانی آن می تواند راه 
 سه گانه تفکّر، فرهنگ و تمّدن

که برای تمّدن اصطالح در این بخش در نظر است با توجه به  گانه ی تفّکر، فرهنگ و تمّدن به معنایی  سه 
کرد معنای برگزیده ی خود را از تمّدن با مفاهیم آتی  کنیم، نزدیک شویم؛ به عبارتی سعی خواهیم  می 

 روشن سازیم.

                                                                                 

سوره نساء: آیه ) و لن یجعل اهلل الکافرین علی المؤمنین سبیالً؛ خداوند تسلطی برای کافرین بر مسلمین قرار نداده است - 1

141.) 
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گانه تفّکر، فرهنگ و تمّدن )بیگدلی، 1شکل   (1396: تبیین نسبت سه 
 

که من معتقدم خداوند متعال هست یا نیست، جهان آخرت نسبت آدمی با وجود را تفکر م گوییم. این  ی 
کاذب، وجود چیست و ... این ها همگی تفکر من و ما را تشکیل  هست یا نیست، پیامبران صادق اند یا 

که فرد انجام می دهد، فرهنگ اوست. به عنوان مثال نمازی « عمل»می دهند. فرهنگ  کاری  است. هر 
گر در راستای تسهیل یا که من براساس اعتق کنم، فرهنگ من است. حال ا اد به وجود خداوند اقامه می 

اصواًل ممکن شدن عمل )فرهنگ(، آدمی وارد تصرف در محیط خود شود، اقدام به ساخت سخت افزارها 
کند یا جعل قواعد و ساختارها و سازمان های اجتماعی نماید وار د و یا نرم افزارها نماید و در اشیا تصرف 

که نماز خواندن  گر برای اقامه ی نماز ساختمان خاصی بسازد  حوزه تمّدن شده است. به عنوان مثال، ا
را تسهیل نماید و قسمتی از آن را وضوخانه، جامهری، محراب و ... قرار دهد و یا ساعاتی را برای نماز 

کند( یا مسؤولیتی برای اقامه ی کند )جعل قاعده ی اجتماعی و قانون  نماز قرار دهد )جعل  تعطیل 
ساختار نماید(، همه ی این امور تمّدن را تشکیل می دهند. تمّدن، وجه عمومی امر فرهنگ و تفکر است 

که از دل فرهنگ درآمده 25)همان:  ( منظور از تمّدن، سازوکارهای مادی مبتنی بر فرهنگ می باشد 
که در جهت رفع  کار می رود )بیگدلی، است. تمّدن عبارت است از هر نوع سخت افزاری  نیازهای بشری به 

1396.) 
 تمّدن بهینه

کمک می نماید، مفهوم  کل نگر و تاریخی  که ما را در تحلیل های تمّدنی،  تمّدن »یکی از مفاهیم مهمی 
ج و البته تدریجی و تاریخ مند است. تمّدن ها به تدریج و در فرآیندی « بهینه است. تمّدن امری مدّر

ج به یک وصف بی شتر متصف می شوند و مثاًل بیشتر غربی و غربی تر و یا بیشتر اسالمی و اسالمی تر مدر
که امکان دارد تا به منصه ی ظهور برساند  گاه تفکری موفق شود تمامی حوزه ی عملی را  می شوند. هر 
گاه فرهنگ بهینه بتواند صددرصد توان  گرفته است. هر  کند، فرهنگ بهینه شکل  در عمل افراد محقق 

که صددرصد منطبق با ب القوه ی خویش را در تمّدن سازی به منصه ی ظهور برساند و تمّدنی بسازد 
که ماهیت تمّدن امری زمان مند و  فرهنگ و تفکر بنیادین خود باشد، تمّدن بهینه است. از آن رو 

 %80مثاًل فرآیندی طوالنی است، معمواًل تمّدن ها برای رسیدن به نقاط بهینگی با درصد قابل قبول )
که  انطباق تمّدن با فرهنگ و فرهنگ با تفکر( به حدود دویست تا سیصد سال زمان نیاز دارند. می دانیم 

خ نداده است ) کامل(، ولی در مواریث دینی وعده ی چنین تمّدنی از جنبه  %100تا به حال چنین تمّدنی ر
گام برداشتن 32و 31 ی الهی آن به مؤمنان در دوران ظهور منجی داده شده است )همان: (؛ از این رو برای 



گرا، تعال رانیسف جیبس نهییجوان مستعد )نجم( در آ یروهاین   120                     بخش و تمّدن ساز یتحّول 
 

 

به سوی ساخت و تحقق تمدن اسالمی، باید فرهنگ اسالمی برآمده از تفکر بنیادین و اصیل اسالمی، 
گردد.  احصاء و تقویت 
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 تمّدن اسالمی

 یدنرس ی وانسان یو تکامل فطرت ها یداریرشد مطلوب، ب مقصودظهور،  سازِ  ینهزم در فرهنگ و تمّدِن 
که انسان در آن فضا از » خداوند متعال است. یو بندگ یتو عبود یبه مرحله قرب اله انسان آن فضایی 

که خداوند متعال او را برای آن  کند و به غایات مطلوبی  لحاظ معنوی و از لحاظ مادی می تواند رشد 
کرده است برسد دیت عبو»(. تمّدن اسالمی در واقع ظهور 14/06/1392)خامنه ای، « غایات خلق 

 (.25: 1396در ساحت اشیای مادی و نظام های اجتماعی است )بیگدلی، « عمومی
که تمّدن اسالمی در هر دو ساحت مادی و معنوی  گرفت  با عنایت به تعاریف اشاره شده می توان نتیجه 
گفت تمّدن اسالمی، در یک مقیاسی مجموعه افکار، احساسات و  موضوعیت می یابد بنابراین می توان 

ل مسلمانان و مؤمنان در یک جامعه اسالمی مبتنی بر آموزه ها و معارف اسالمی است و در مقیاسی اعما
گویی به نیازهای  دیگر عینیت یافتگی باورهای عموم مسلمانان و مؤمنان در تولید ابزارها به منظور پاسخ 

 جامعه اسالمی است.
 نوین اسالمی تمّدن

زندگی، مطلوب اسالم است؛ اصال اسالم این را از انسان  تازه های ندایم بازکردن و قییحق ِی ینوگرا و تجدد
کار و از  کار فکری، تالش عملی، مجاهدت، استقبال از  کار درست،  خواسته؛ این به برکت تأّمل، تعّمق، 

(. تمّدن نوین 05/03/1384خطر در همه میدان ها، و همت ها را بلندکردن به دست می آید )خامنه ای، 
رت است از: ظهور و بروز مادی و معنوی پیشرفت های هدفمند، نظام مند و نوظهور امت عبااسالمی 

که شکلی معنادار و  اسالمی، با محوریت ایران، بر اساس تعالیم اسالمی در تمامی عرصه های اجتماعی، 
کن گرفته و جامعه اسالمی را به مقاصد خود نزدیک می  جهان  (. فرزاد43: 1396د )غالمی، منضبط به خود 

که بناست در آینده شکل بگیرد را از « نوین»( معتقد است آوردن واژه 1398بین ) در واقع به عنوان تمّدنی 
گذشته اسالمی» کند و به دنبال « تمّدن  : 1398آن )جهان بین، « احیاء»آن است و نه « بازآفرینی»جدا می 

43.) 
کمیت ارزش بنابراین با توجه به تعریف تمّدن اسالمی در بخش قبل، تم ّدن نوین اسالمی را می توان حا

های اصیل اسالمی در دو ساحت مادی و معنوی جوامع مسلمین از طریق بازسازی، نوسازی و بازآفرینی 
ابزارهای موجود جهانی به منظور پاسخ به نیازهای امروزی و مستحدثه مسلمانان و امت اسالمی در 

نیز زمینه سازی استقرار حکومت مهدوی دانست. ممکن  جهت تأثیر پذیرفتن فکری ملت ها از اسالم و
گی قابل احصا باشد، به نظر می رسد تمّدن نوین اسالمی دارای  است برای تمّدن نوین اسالمی ده ها ویژ

گی ها، نقش مؤلفه را نیز برای این تمّدن دارد. که بعضی از این ویژ گی های اسالمی است   یک سری ویژ
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کتاب فلس1396غالمی ) گی تمّدن نوین اسالمی ( در  فه تمدن نوین اسالمی فهرست وار به چهارده ویژ
کند: ) گرا؛ )1اشاره می  ( 5( آزادی بنیان و آزادی زا؛ )4( امام محور؛ )3( عدالت رکن؛ )2( دین بنیاد و حق 

گرا؛ )7( فرآیندی و تدریجی؛ )6مردم نهاد؛ ) طبیعت  (10( خاّلق و نوآوری؛ )9( آبادگر و فقرستیز؛ )8( علم 
گسترش یابنده و جهانی؛ )13( انسان ساز؛ )12( تعالی خواه؛ )11دوست؛ ) گرا و آرامش بخش.14(   ( صلح 

گی های آن، توجه به عنصر انسان یا به تعبیر دیگری  باعنایت به تعریف تمدن نوین اسالمی و برشمردن ویژ
که در تراز تحقق ویژگی های تمدن نوین اسالمی باشد از ا  رکان موضوع مورد بحث ماست.عنصر مؤمن 

کوشکی معتقد است یکی از وظایف مکاتب، تعریف یک انسان  در باب انسان تراز تمدن نوین اسالمی، 
الگو یا انسان طراز آن مکتب است. انقالب اسالمی هم از این خصوصیت مستثناء نبود و این ادعا را داشت 

که مؤلفه های هویتی خاصی  که می تواند یک الگوی جدید از انسان طراز نوین خود را ارایه دهد. انسانی 
دارد و با استفاده از این مؤلفه های خاص، می تواند به خوشبختی و سعادت برسد. قبل از پیروزی انقالب، 
گام سعی می سد با استفاده از الگوها و اسطوره های مذهبی، چنین انسانی ارایه شود  به عنوان اولین 

 (.61: 1392)کوشکی، 
کند: غال گونه معرفی می  گانه انسان تراز تمّدن نوین اسالمی را بدین  راز تمّدن تانسان در می مختصات ده 

کرامت، فّعال، خاّلق، پیشرفت  نوین اسالمی، موجودی است دو ساحتی با اصالت روح، آزاد، صاحب 
گرا، مسئولیت پذیر، و از همه مهم تر  که از شایستگی « تابدزیس»طلب، تعالی خواه، مشارکت جو، فضیلت 

گذاشتن در مسیر تمّدن نوین اسالمی برخوردار است و ساخت تمّدن را به مثابه اهداف  الزم برای قدم 
که همان رشد و تعالی توامًا فرد  میانی جامعه اسالمی، مقدمه دست یابی به اهداف عالی جامعه اسالمی 

کن و نقش آفرینی عنصر انسانی به عنوان یکی از (. از این ر101: 1396د )غالمی، و جامعه است، قلمداد می 
 ارکان تمدن سازی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

در جمع روحانیون و فضالی حوزه علمیه قم در فیضیه در پاسخ به این  1379آیت اهلل خامنه ای در سال 
کسانی هستند؟ فرمودند: "بدون شک مدیران  که نقش آفرینان تمدن اسالمی چه  جامعه جزو سؤال 

نقش آفرینانند ..."؛ در نتیجه تمدن هر جامعه بیش از هر چیز، محصول توانمندی انسان های همان 
جامعه است و اولین و مهم ترین مسأله در تمّدن سازی، نیروی انسانی و جایگاه آن است. از منظر ایشان 

ی، رسیدن به تمّدن اسالمی در به مثابه یک متفکر و اندیشمند اسالمی، مقصود نهایی از انقالب اسالم
که بر چهار رکن دین، عقالنّیت، علم و اخالق بنا شده است و برای تحقق  زنجیره ای منطقی و مستمر است 
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آن بایستی پنج مرحله انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن اسالمی در 
گذاشته شوند.  مسیر تمدن سازی پشت سر 

 ین اسالمی در اندیشه آیت هللا خامنه ایتمّدن نو

کمک مبانی دینی و قرآنی به بازتعریف تمّدن نوین اسالمی  آیت اهلل خامنه ای همواره تالش داشته است به 

کردند: گانه ای را برای رسیدن به تمّدن نوین اسالمی طراحی   بپردازد. در همین راستا ایشان مراحل پنج 
 (226: 1393ب اسالمی )بهمنی، : سیر تکاملی انقال1نمودار 

که در سیر تکوین تمّدن  گرفت  با توجه به بازخوانی و مرور فرمایشات آیت اهلل خامنه ای می توان نتیجه 
گام نهایی در  اسالمی، در حال حاضر تمرکز روی مرحله سوم یعنی تشکیل دولت اسالمی است. ایشان، 

گانه اهداف انقالب اسالمی را تحقق تم که هم زیستی و وحدت اّمت مراحل پنج  ّدن اسالمی دانستند 
کشورگشایی نیست، بلکه به معنای  که تمّدن اسالمی،  کردند  گسترش خواهد یافت و خاطر نشان  اسالمی 

کارکردهای معنویت در جامعه، 06/02/1395تأثیر پذیرفتن فکری ملت ها از اسالم است )بیانات،  (. یکی از 
عامل همبستگی « اخوت دینی»ماعی است. در جامعه اسالمی، ایجاد وحدت و حفظ و انسجام اجت

اجتماعی است. از جمله ابعاد معنویت، اعتقاد عمیق نسبت به خدا و ائمه اطهار )ع( است. اعتقاد به 
نقش مؤّثری در  –می توان در قرآن و عترت خالصه نمود  -یگانگی خدا و سیره نبوی و ائمه اطهار )ع( 

 (.100: 1393از و بیشه، ایجاد وحدت دارد )رودس
( 1برابر بیانات آیت اهلل خامنه ای، شاخص های دولت اسالمی را می توان در هفت محور خالصه نمود: )

( سالمت اقتصادی و مبارزه با 4( التزام به عدالت؛ )3( خدمت به خلق؛ )2شاخص اعتقادی و اخالقی؛ )
گرایی؛ )5فساد؛ ) کشور )( ت7( حکمت و خردگرایی و )6( قانون   (.06/06/1392کیه بر ظرفیت درون زای 

، 12/02/1380، 15/11/1381همچنین در باب وظایف دولت اسالمی به وظایفی مانند وظایف تربیتی )
، 09/02/1394، 11/02/1381، 14/03/1392، 28/02/1380(، وظایف اقتصادی )23/02/1393
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، 16/06/1388ف فرهنگی )(، وظای29/03/1385، 26/05/1390، 03/05/1391، 12/08/1392
، 04/02/1380، 26/05/1394(، وظایف سیاسی )29/03/1385، 06/12/1381، 09/04/1386
، 08/06/1384(، وظایف اجتماعی )28/02/1380، 06/02/1394(، وظایف امنیتی )08/06/1384
14/03/1394 ،01/01/1388 ،22/02/1381 ،15/09/1381 ،17/12/1389 ،01/11/1393 ،

 ( اشاره نمودند.25/04/1376
که آیت اهلل خامنه ای   در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیهبا توجه به سؤالی 

ح نمودند:  ین تمّدن برای پیدایش خود و سپس برای ماندگاری و استواری خود، از چه عناصر و از ا»مطر
گرفت کمک خواهد  تحلیلی و استنباطی نیز ضروری است  (، ذکر این نکته14/07/1379« )؟چه عواملی 

گذار، که مؤلفه ها و میزان شایستگی های مورد انتظار  مرحله استقرار )پیدایش( دولت اسالمی با مرحله 
 تثبیت )ماندگاری( و تعالی )استواری( دولت اسالمی می تواند متفاوت باشد.

که هر  به خوبی ترسیم شده است 2سیر تکوین دولت اسالمی نیز در نمودار  گر آن است  چه دولت و بیان 
کند و  از بدو تأسیس به مرحله تثبیت و بازآرایی مستمر می رسد آثار تمّدنی بیشتری تولید و خلق می 

 (.1399میراث تمّدنی افزایش می یابد )جعفری، 

 (38: 1399: تکوین دولت اسالمی )جعفری، 2نمودار 

 تأسیس استقرار بازآرایی مستمر تثبیت

انباشت  میراث تمدّنی

 تمدّنی
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که  ل نمود همان طور  در مرحله انقالب اسالمی جوانانی به رهبری امام خمینی از این رو می توان استدال
که همان نسل اول  )ره( توانستند انقالب اسالمی را به پیروزی برسانند تضمینی وجود نخواهد داشت 
گواه این استدالل نگارندگان،  انقالب اسالمی بتواند در مرحله استقرار دولت اسالمی پیروزی بخش باشد و 

گام دوم  گری می مفاد بیانیه  که چهار دهه آینده نظام اسالمی را از جوانان امروز مطالبه  انقالب بوده 
نماید؛ بنابراین به طور عام پرداختن به عامل و رکن انسانی در تراز دولت اسالمی و نیز به طور خاص 

مثابه پرداختن به رکن انسانی در تراز سیر تکوین دولت اسالمی از مرحله تأسیس تا بازآرایی مستمر به 
 نقطه تعالی دولت اسالمی قابل توجه و تأمل است.

 کارگزاران تراز دولت اسالمی

کارگزارِی نظام دینی، همان اجرای عملیاتی اندیشه های الهی در حق جامعه و حکومت است و در راستای 
کارگزاران تراز دولت اسالم ی یعنی؛ ارزش های دینی به مرحله ی عینیت رساندن آن هاست؛ به بیانی دیگر 

 نیست؛ فراهماول ر وهله ی د ینچون ا اسالمی؛ گونه به  -یعنی ماها  –ن منش و روش دولتمردا یلتشک
که متعلق  یطیخودشان را با ضوابط و شرا ید. مسؤوالن و دولتمردان بایدوجود آ ید بهو با تالش با یجبتدر

 .(12/09/1379)خامنه ای،  کنند یقاست، تطب یمسؤول دولت اسالم یکبه 
کارگزاران تراز دولت اسالمی  که قابل مالحظه است شاخص های  که از ارکان اجرایی  –همان طور  کارگزارانی 

هم راستا با معارف و آموزه ها و ارزش  –سیاست ها در نظام جمهوری اسالمی ایران محسوب می شوند 
کارگزاران از آموزه های  اسالمی یادآور جمله معرفی از های دینی و اسالمی می باشد و این تطبیق پذیری 

که فرمودند:  دیانت ما عین »شهید سیدحسن طباطبایی قمشه ملّقب به آیت اهلل مدرس )ره( است 
( در تحلیلی 1397(. موسی نجفی )07/05/1303« )سیاست ماست و سسیاست ما عین دیانت ماست

ضمن اشاره به تمایز بین جمهوری قابل توجه و تأّمل از این جمله عالمانه و حکیمانه شهید مدرس )ره(، 
کند:  های رهبران فکری ساز و اندیشهدر دوران صفویه بین افکار تمّدن»اسالمی و تمّدن صفوی بیان می 

کارگزاران تمّدن نوعی وفاق و همراهی و یگانگی وجود داشت همین عامل باعث تحقق تمّدن  جامعه با 
کارگزاران تمّدن این همراهی و یگانگی آنها شد، اما امروز بین افکار و اندیشه رهبرا ن فکری و دینی جامعه با 

گفت سیاست ما عین وقتی شهید مدرس می...  سازی استوجود ندارد و این مانع بزرگی بر سر راه تمّدن
های ها و آرمانها و شیوهدیانت )نه دین ما!( است، منظورش دقیقا همین همراهی و یگانگی بین ایده

شان است،  شان عین دیانت ریت جامعه بود. ایشان معتقد بود در همان غرب هم سیاستکارگزاری و مدی
گر آنها به سکوالریسم اعتقاد دارند و در حقیقت دین که ا شان همان سکوالریسم است،  به این معنا 
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کارگزاران وجود دارد و به همین دلیل است  کارگزاران شان هم سکوالر هستند و این عینیت میان افکار و 
کشور ما اینگونه نیست  .که ما امروز چیزی به اسم تمّدن غرب داریم. اما در 

خ  کارگزاران نظام موّر در باب لزوم وفاق و هم راستایی هّمت  15/05/1382آیت اهلل خامنه ای در دیدار 
کردند: بلند با  های بلنِد  رسیدن به هدف»هدف های بلنِد نظام اسالمی جهت تحقق آن هدف ها بیان 

خواهد تا بتواند این مسیر دشوار را  خواهد به همان بلندی و پاِى استواری می نظام اسالمی، هّمتی می
کند و این جز با اّتصال به منبع قدرت، امکانتا رسیدن به قّله براین لزوم ؛ بنا«پذیر نیست ها طی 

کارگزاران تراز دولت اسالمی در ایران از اراده و هّمتی قابل توجه در طرح ریزی برنامه های بزرِگ  برخورداری 
کارهای بنیانی در جهت تحقق مقاصد عالی و بلند نظام اسالمی حائز اهمیت است؛ به تعبیر  تحول آفرین و 

بدیهی است »مان های بزرگ انقالب اسالمی است: الزمه تحقق آر« حرکِت بلندمّدت»آیت اهلل خامنه ای، 
کند،  گر بخواهیم این آرمان ها در جامعه تحّقق پیدا  کند؛ ا کوتاه مّدت تحّقق پیدا نمی  که این آرمان ها در 

 (.07/03/1397« )یک حرکت بلندمّدت الزم دارد
کارگزاران در منظومه سازی برنامه های تحّو  که الزمه برخورداری  کارهای بنیانی و آینده پر واضح است  لی و 

گیر و از سویی دیگر تصمیم کالن و فرا  ساز با رویکرد تمّدنی، از یک سو داشتن برنامه های بلندمدت و نیز 
که در تبیین جنبه اّول، اشاره به وضعیت چهارگانه  گرایانه تجربه و حکیمانه ریزی برنامه و گیری است 

کوتا  ه مدت( و نیز سطح )کالن و خرد( قابل توجه است:برنامه ها از حیث زمان )بلندمدت و 

 (1397: نقش نهادها در انباشت تمّدنی )توکلی، 5شکل 

کوتاه  بلندمدّت

 مدّت

 کالن/ فراگیر

 خرد/ بخشی
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گرایی1397(، غالمرضا توکلی )5در این الگو )شکل  مبتنی بر دیدگاه های  1( با رویکردی تحلیلی و برساخت 

گالس نورث کتاب فهم فرآیند -م 1993برنده جایزه نوبل در سال  – 2دا تحول اقتصادی، نقش نهاد ها  در 
کثری از  گذاشته است؛ به بیانی دیگر هوشیاری رهبران در بهره مندی حدا در انباشت تمّدنی را به نمایش 
که رهبران با تمرکز بر آن و به پشتوانه تصمیم ها و برنامه های  این ظرفیت چنان حائز اهمیت است 

گیر زمینه   ع در سطح تمّدنی خواهندشد.ساز وقایزیربنایی و بنیادی و نیز فرا
کارگزاران با وظایف دولت اسالمی و نیز مطابقت هّمت ها و  برابر منطق لزوم هم راستایی شایستگی های 

گفتمان آیت اهلل  اراده ها با مقاصد بلند نظام اسالمی، اشاره به فوری ترین هدف تشکیل نظام اسالمی در 
که استقرار عدالت اجتماعی و ق کشفی، خامنه ای نیز  ( 1397سط اسالمی است )کریمی سادات محله و 

که ایشان  کند  گفتمان عدالت زمانی بیشتر تجلی پیدا می  خالی از لطف نیست. از طرفی اساسی بودن 
گفتمان اساسی است، همه چیز ماست؛ منهای آن، جمهوری اسالمی »معتقدند:  گفتمان عدالت، یکی 

گفتن نخواهد داشت گام دوم انقالب اسالمی 10/08/1383« )هیچ حرفی برای  که در بیانیه  (. برابر آن چه 
انقالب اسالمی هم چون پدیده ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و »( نیز بیان شده است: 1397)

که رهبر معظم انقالب )دام ظله( «آماده ی تصحیح خطاهای خویش است ؛ دو نمونه از خطاهای نظام 
کنند، عبارت است از: عقب برای آن از مردم عذرخ کردند و دستور دادند متولیان امر آن را جبران  واهی 

کاهش جمعیت )راجی و خاتمی،  که در (. »21: 1398ماندگی در تحقق عدالت و مسأله  کنیم  باید اذعان 
( این عبارت 07/03/1399« )دهه پیشرفت و عدالت، نمره ی مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده ایم

کردند به روشنی عقب ماندگی آیت  کار مجلس یازدهم صادر  که به مناسبت آغاز به  اهلل خامنه ای در پیامی 
که پیش از این از  که  در مسأله عدالت این آرمان و ارزش مهم نظام اسالمی را نشان می دهد. موضوعی 

گرفته بود:  این تردیدی نیست؛  در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم؛ در»سوی ایشان مورد تصریح قرار 
کنیم. در دهه ی پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موّفق می  کنیم، اقرار می  خودمان اعتراف می 
کردیم و در همه ی  کلمه موّفق شدیم، واقعًا پیشرفت  شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی 

کنیم، باید از زمینه ها پیشرفت اّتفاق افتاده است؛ ]اّما[ در زمینه ی عد کار  کنیم، باید  الت، باید تالش 
کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم (. البته آیت 29/11/1396« )خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی 

                                                                                 

1 - Constructivism 
2 - Douglass C. North 
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که:  کردند  کید  گام دوم انقالب تأ کشور »اهلل خامنه ای در بیانیه  کارکرد عدالت در  نارضایتی این حقیر از 
گرفته که دست  نباید به این معنی  کار انجام نگرفته است. واقعیت آن است  که برای استقرار عدالت  شود 

گذشته قابل مقایسه نیست « آوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره ی دیگر 
(. از مجموع بیانات مرتبط با مسأله حیاتی تحقق عدالت به طور عام و عدالت اجتماعی به 22/11/1397)

که طور خا گیری از مؤلفه هایی مانند شجاعت و خردمندی، « کارگزار عادل»ص قابل استنباط است  با بهره 
کارگزار دولت اسالمی قابل تبیین است.  در تراز 

که در برخی پژوهش های علوم انسانی اسالمی )شهگلی و پارسایی،  گونه  ( آمده است مبانی 1396آن 
گی عادل بودن مبتنی بر قوای عاقله،  گردیده استویژ که قوای شهویه، غضبیه و شهویه تبیین  . هرگاه 

غضبیه و عاقله در انسان حالت اعتدال وجود داشته باشد، هیئت حاصل از اجتماع حکمت، شجاعت و 
گویند. )مالصدرا،   (.100: 1396م؛ به نقل از شهگلی و پارسایی،  1981عّفت را عدالت 

 ای عاقله، غضبیه و شهویه )نگارندگان(: تبیین انسان عادل و اعتدال بین قو6شکل 
 

کردن دولت ایفا می نماید و  کارگزاران دولت، نقش مهمی در روند اسالمی  در نگاه آیت اهلل خامنه ای رکن 
کارگزاری نمی توان تحقق دولت اسالمی را متصور شد. به اعتقاد ایشان،  اساسًا بدون توجه به رکن 

، اخالق و رفتار خود را منطبق با شریعت اسالم و منبعث از الگوی آرمانی کارگزاران در دولت اسالمی باید باور

 ی عاقلهقوّه 

 )تمایزبخش انسان از حیوان(

 

 قوّه ی شهویه

)برانگیزاننده نفس به جذب امور خیر و 

 نافع(

 

 قوّه ی غضبیه

)برانگیزاننده نفس به دفع امور شرّ و 

 مضر(

 

 

 

 

 عفّت

 حکمت شجاعت
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گانه ی سالمت اعتقادی، اخالق اسالمی و رفتار )عملکرد(  کنند و با برخورداری از سه  دولت علوی )ع( 
 (.1397اسالمی در تراز دولت اسالمی اهتمام ورزند )محمدی مزرعی و نادری، 

که می تواند حیات بالنده و رو به  بنابراین می توان چنین نتیجه که در جهان متالطم امروز آن چه  گرفت 
کارآمد است. برای داشتن نظام  رشد حکومت ها و نظام ها را تضمین نماید، وجود نظام مدیریتی 

کارگزار کارگزارانی شایسته تراز آرمان ها تربیت نمود. تربیت و پرورش  کارآمد نیز بایستی  ان مدیریتی مؤثر و 
کارگزاران به نی کامل نیازمند می باشد، تا با انتخاب و پرورش صحیح و اثربخش  ز به چارچوبی جامع و 

 مقاصد عالی نظام جامه عمل پوشاند.
 شایستگی

گرفته است. این امر مستلزم بازنگری و تغییر  امروزه، حرکت سازمان ها به سوی تعالی، شتاب بیشتری 
کاری در تمام ابعاد سازمان و نیز مدیریت منابع انسانی چارچوب های فکری و به دنبال آن فرآی ندهای 

 مبتنی بر شایستگی ها است.
کلله لند 1مفهوم شایستگی نخستین بار توسط سلزنیک گشت و بعد از آن مک  این واژه را برای  2پدیدار 

کار برد. این واژه از طریق که بر یادگیری فردی مؤثر است به   ٣کار بویاتزیس نشان دادن عامل بسیار مهمی 
کریمی و دیگران،  کری و اسدی، 1390در رشته مدیریت محبوبیت یافت )حاجی  (. 22: 1396؛ به نقل از ذا

که برخی از آنها از دید صاحب  کادمیک از چندین نظرگاه تعریف شده است  واژه شایستگی در ادبیات آ
 نظران مختلف، عبارتند از:

 گرفته می شود و یا شایستگی، به عنوان دانش، مهارت، توانا گی شخصیتی در نظر  یی و ویژ
کار  ترکیبی از دانش، مهارت، توانایی مورد نیاز برای یک فرد برای انجام موفقیت یک 

 (206: 2019و دیگران،  ٤)سوهایروم
  ،یک توانایی نشان داده شده برای انجام فعالیت های استثنایی در یک محیط شایستگی

که منجر به نتایج مور د انتظار بر اساس استانداردهای تعریف شده و پذیرفته شده می پویاست 
 (457: 2019و دیگران،  ٥)چن شود

                                                                                 
1 - Selznick 

2 - McClelland 

3 - Boyatzis 

4 - Suhairom 

5 - Chen, et al 
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 کوو  (21: 2018، 1شایستگی هم یک مهارت است و هم یک نگرش )هوانگ و 
  که افراد با عملکرد برتر در مقایسه با افراد با عملکرد شایستگی، عبارت است از رفتارهایی 

 (.225: 2،2011مایش داده و ابراز می دارند )کمپین و همکارانمتوسط، باثبات بیشتری ن
  که موجب عملکرد باال منظور از شایستگی ها، خصوصیات رفتاری، دانش و مهارت هایی است 

 (.181: 1392می شود )قلی پور، 
  گی ها، عوامل عملکردی و تخصص هایی شایستگی ها عواملی چون رفتارها، مهارت ها، ویژ

که از هر ع ضو سازمان انتظار می رود از آن ها برخوردار باشد و آن ها را نمایان سازد )عباس است 
 (.225: 1392پور، 

کار مؤسسه اسکابنور 2شکل   ٣بیانگر مؤلفه های شایستگی در تعاریف مختلف است. این شکل برگرفته از 
کامل شده آن است.  در مورد شایستگی ها و صورت 

 (99: 1389بع: درگاهی و همکاران، : مؤلفه های شایستگی )من2شکل 

 

کوه یخ نشان می دهد. در این مدل، توانایی و نگرش شایستگی  3شکل  اجزای شایستگی را در قالب مدل 
که به راحتی قابل مشاهده نبوده و ارزیابی و توسعه ی آن ها به مراتب سخت  های زیر سطح آب هستند 

 (.28: 1391دانش است )رعنایی و دیگران، تر از شایستگی های روی سطح آب؛ یعنی مهارت و 

                                                                                 
1 - Hwang & Kuo 

2 - Campion, et al 

3 - Schabnover Associates 

 شایستگی
 دانش

نگرش و 

 توانایی انگیزش

 مهارت
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کوه یخ شایستگی )رعنایی و همکاران، 3شکل   (28: 1391: مدل 

گردد. سوهایروم و همکاران  گیری و سنجش پذیری تبیین  شایستگی ها می تواند بر اساس الگوهای اندازه 
گیری و سنجش دانش، مهارت 2019) ها، توانایی ها، رفتارها ( معتقدند شایستگی در قالب الگوهای اندازه 

 (.206: 2019و دیگر ویژگی های شخصیتی مفهوم سازی می شوند )سوهایروم و همکاران، 

کار و در تعامل یک  که دیگر عوامل در محیط  کارکردی  از سویی دیگر نیز شایستگی ها می تواند بر اساس 
گیرد گیری از هوش هیجانی به فرد با دیگر همکاران بر روی آن داشته باشد، مورد مطالعه قرار  ؛ مانند بهره 

کننده عاملی عنوان  کار مانند خواندن احساساتو تعیین  خود و یا دیگران،  مهم در شایستگی های محل 
گاهی و مدیریت ارتباطمشارکت در مناسبت های عاطفی گرفته می شود )ماتینگ لی و  ، خودآ در نظر 

گر بیش از پیش به شایستگی های مدیریتی در جهت تقویت  (. از این رو بررسی و توجه141: 2019، 1کرای 
 فرآیند انتخاب و انتصاب شایسته محور مورد انتظار است.

 شایستگی های مدیریتی

 به اساسی عاملی مدیران ارزیابی یبرا هم و توسعه یبرا هم مدیریتی، یشایستگی ها ابعاد شناخت
: 2007، 2لی و بود )ویو خواهد رسان ییار مدیران نکرد کار اثربخش در شایستگی ابعاد و این می آید شمار

 در مختلف یکشورها محققان و است بوده محققان توجه مورد (. شایستگی های مدیریتی همواره500
گیوو  فرهنگی یمتغیرها اساس بر تا تالشند را در  یریتیمد یها یستگیمختلف، شا یسازمان یها یژ

                                                                                 
1 - Mattingly & Kraiger 
2 - Wu & Lee 



گرا، تعال رانیسف جیبس نهییجوان مستعد )نجم( در آ یروهاین                      بخش و تمّدن ساز یتحّول 
132   

 

؛ مازی و 2014؛ ٣یجن و همکارانسم؛ 2013، 2؛ چونگ2013، 1ینو برانست یدارتب) توسعه دهند یرانمد
عمل، یریت مانند مد ی،شخص ینمربوط به تعامالت ب یریتیمد یها یستگیشا(. 2015، ٤آلبرتینی
  اند. یزهانگ یا ییزبرنامه ر ی،هماهنگ

کشورها یراهبردها گسترده ایدر طول ط یو فرهنگ یخیمختلف، به لحاظ تار یپرورش رهبران در   یف 
 قرار دارند:

 که از طر ییف، سطح باالیط یدر انتها ت ارتقا یت مشترك و ظرفیهو یبرا یق آن مبانیاز مداخله 
که از طریآموزش  یافته در راستای کارگزاران قرار دارد  توسط  ییق آن رهبران از مراحل ابتدایکسان 

 شوند. یو پرورش داده م ییفرانسه شناسا ٥ENAر یمتمرکز نظ یستمیس
 گروهیگر طید ینتهادر ا که رو یف  کشورها وجود دارند  بدون  یعنیرند؛ یپذ ینوع بازار را م یکردهایاز 

 .یپرورش رهبران بخش عموم یبرا یمداخله مرکز
 کشورها نظ یبات متفاوتیف، ترکین دو سرطین ایب که ما یتانیبر ریاز  ت و یکوشند ظرف یهستند 

کارگیرا از طر یخدمات عموم یکپارچگی گردش  هلند ا در یمحقق سازند و  یدولت ین نهادهایزاران بق 
کشور که با یان نهاده میارشد مشترك بن یخدمات  منافع نهادی باشد )جان و ماریان،  ید ورایشود 

 (.1390؛ به نقل از اسدی فرد و همکاران، 2006
 پنج به ار آن توان می دهد و می پوشش را مدیریتی یمسئولیت ها کلی قالب مدیریتی یها شایستگی

کنترل، ،یریز برنامه سازمانی، رفتار در عمومًا  که کرد تقسیم اصلی دسته  هماهنگی انگیزه و سازماندهی، 
سازمان  یا مدیریتی شغل هر یبرا یعنی باشد؛ عمومی تواند می مدیریتی یها شود. شایستگی می ارائه

 (.333: 2009، 6اراناست )سدرکیوست و همک مدیریت روابط و خودمدیریتی با مرتبط که خاص

                                                                                 

1 - Bidart & Brunstein 

2 - Chong 
3 - Semeijn et all 

4 - Muzzi & Albertini 
٥ - Ecole Nationale Administration 
6 - Soderquist et all 
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 مروری بر الگوهای شایستگی مدیران

در ارتباط با شایستگی منابع انسانی به طور عام و شایستگی مدیران به طور خاص الگوهای خارجی و 
که برخی از آن ها در قالب جدول ) ح شده   ( ارایه شده است.1داخلی مطر
 

 داخلی )نگارندگان(: جدول تطبیقی الگوهای شایستگی مدیران خارجی و 1جدول 

پدیدآورنده/  ردیف
کشور  مجموعه/ 

 ابعاد/ مؤلفه های الگو

آلنا و همکاران  1
(2018) 

کاربردی و  دانش فرهنگی و مذهبی، دانش علم حقوقی / قضایی، علم 
سازمانی )برنامه های عملیات، ارزش ها، چشم انداز، راهبردی(، توسعه 

م تعارضی، برنامه ریزی دادن فرهنگ های سازمانی احصاء شده، تصمی
و پشتیبانی راهبردی، سازگاری و نوآوری، برقراری روابط و ارتباطات 
گری،  کارکنان، آموزش تربیت و مربی  گیر، نحوه رفتار بین  فرهنگی فرا

کارکنان گسترش سیاست ها، توانمند سازی   پیاده سازی و 

 –الرا و ساالس  2
 (2017والینا )

کار ، مشتر کسب و  کره ، نمایندگی ، خالق، چشم انداز  ی مداری ، مذا
 خوش بین ، مدیریت افراد و زمان

3 
انجمن مدیریت 

منابع انسانی 
(SHRM) 

فعالیت و تخصص فنی منابع انسانی، مدیریت ارتباط، مشاوره، رهبری و 
هدایت، ارتباطات، اثربخشی جهانی و فرهنگی، فعالیت اخالقی، شّم 

کار )کوهن،   (2015کسب و 

لیا استرا 4
 )خدمات دولتی(

کار مهارت های  کسب و  مهارت های عمومی مدیریت، ذکاوت و فراست 
گرایش به موفقیت، مهارت های بین فردی، ارتباطات، حل  راهبردی ، 
کارکنان،  تعارض بین فردی، رهبری و قضاوت، چشم انداز، مدیریت 

، مدیریت بر خود و دانش خود، مهارت های تحلیلی و مفهومی )غالم زاده
1386) 

کانادا )بخش  5
 عمومی(

کارشناسی حرفه ای، توانمندی شناختی، توانمندی اجتماعی، 
گی های درونی )بابایی زکلیلی،   (1385توانمندی تغییر، ویژ
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 آمریکا 6
گرا، عملیات، ارتباط سازی )غالم زاده،  رهبری تغییر، هدایت افراد، نتیجه 

1386) 

7 
وفا غفاریان 

(1390) 
گی های شخصیتی، نگرش و دانش و معلوم ات حرفه ای، مهارت ها، ویژ

 بینش، اعتبار حرفه ای، اعتبار عمومی

8 
حصیرچی و 

 (1390همکاران )

شایستگی های در امور برنامه ریزی، شایستگی در بسیج امکانات، 
شایستگی در هدایت و رهبری، شایستگی در سازماندهی و هماهنگی، 

کنترل و نظارت،  گماری، شایستگی در امور  گزینی، شایسته  شایسته 
 شایسته خواهی

9 

نیلی پور 
طباطبایی و 

ابراهیمی 
(1393) 

معیارهای ایدئولوژیکی، معیارهای زمینه ساز، معیارهای تخصصی و 
 معیارهای ارزش اخالقی

10 
قربان نژاد و 
عیسی خانی 

(1395) 

اخالقی، امانتداری، عدالت ورزی و انصاف و  –تقوامداری، رفتاری 
گیریتص  میم 

کری و اسدی  11 ذا
(1396) 

شایستگی مدیریت فرهنگ نظام اداری، شایستگی مدیریت روابط مردم 
و نظام اداری، شایستگی مدیریت سرمایه های انسانی نظام اداری، 

 شایستگی مدیریت ساختار و تشکیالت نظام اداری
 

گفتمان آیت اهلل خامنه ای در حوزه کارگزاران  با مروری اجمالی بر ادبیات و  انتظارات رفتاری و عملکردی از 
کارگزاران ج. ا. ایران آن  که شایستگی مورد نیاز و انتظار  گردد  نظام جمهوری اسالمی ایران مالحظه می 
کارهای امروزین سایر جوامع وجود دارد، دارای تفاوت های  کسب و  که در دنیای رقابت پیچیده  چنان 

 عمیق و اساسی است:

کار پیش رفته استمدی ا هرجا یکم .1 بست نداریم؛ ما بن...  رّیت انقالبِی فّعاِل ُپرتحّرک داشتیم، 
کنیم و پیش برویم نداریم؛ ما میتوانیم پیش برویم، یک خرده بایستی  که نتوانیم حرکت  ما راهی 
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کارآمد و متعّهد و متدّین است به خودمان تحّرک ببخشیم. یکی از الزامات، )خامنه  مدیرّیت 
 .(01/01/1396ای، 

گر این سه خصوصیت در آن ها وجود داشت،  .2 که ا کشور الزم است،  سه خصوصیت در مسؤوالن 
گونه خباثت و دشمنی دشمنان را بگیرد. این  گاه این نیروی عظیم مّلی می تواند جلوی هر  آن 

گاهی»و « شجاعت»و « تقوا»سه خصوصیت،  کشور « خودآ کند؛ در  –است. مسژوالن  فرق نمی 
چه یک مدیر دولتی، چه یک قاضی دادگستری، چه یک نماینده مجلس، چه عضو همه قوا؛ 

باید این سه  -شورای نگهبان، چه عضو مجلس خبرگان، چه مسؤوالن نیروهای مسّلح
کشور آسیب ناپذیر باشد )خامنه ای،   (.19/10/1380خصوصیت را داشته باشند تا 

، شناخت دوست و دشمن الزم است. مبادا امروز بیشتر از همه چیز برای ما هوشیاری الزم است .3
که با  کنید؛ مبادا رفتاری  کنید؛ مبادا دوست و دشمن را مخلوط  دوست را با دشمن اشتباه 

 (.15/04/1388دشمن باید داشت، با دوست انجام بدهید )خامنه ای، 
کار گرچه مشترکاتی بین الگوهای شایستگی مورد انتظار مدیران دولتی و عمومی خارجی و  گزاران وجود ا

گذاری است و با عنایت به تمرکز خاص آیت اهلل خامنهای به  کات غالبا در نام  دارد لیکن این اشترا
دستورات دین مبین اسالم، آموزه های مکتبی و معارف انقالبی در مطالبات شان و نیز اهتمام ویژه به 

کمیت ارزش های اسالمی در تمام شؤون روابط انسانی و اداری، این  کات در شایستگی ها در حا اشترا
که آیا الگوی  ح می شود این است  که در این جا مطر اساس و پایه تفاوت ماهوی دارد. حال سؤالی 
کارگزاران نظام ج. ا. ایران تراز دولت اسالمی نیز باید به مثابه الگوهای سایر جوامع باشد؟  شایستگی 

که آن چه درخصوص شایستگی مدیران در سایر ج که مورد مشخص است  وامع دنبال می شود با آن چه 
کارگزاران دولت اسالمی ست، متفاوت و متمایز می باشد.  انتظار 

گونه ای  که موضع شایسته ساالری در اندیشه های آیت اهلل خامنه ای به  گردید  از دیگر سو نیز مالحظه 
کارگزاران نظام ج. ا. ایران و تراز دولت  منحصربفرد نمود دارد؛ به این ترتیب شایستگی های مورد نیاز 

 اسالمی با شایستگی های مورد انتظار در سایر جوامع متفاوت است.
گردید، مؤلفه های شایستگی  که اشاره  بنابراین در این پژوهش تالش خواهد شد به دلیل تفاوت هایی 

تمّدنی در کارگزاران تراز دولت اسالمی متناسب با آرمان ها و افق حرکتی انقالب اسالمی با رویکرد 
چهارچوب نظریه تمّدن نوین اسالمی برابر اندیشه آیت اهلل خامنه ای شناسایی و نیز راهبردهای تقویت 

گردد.  آن مؤلفه ها ارایه 
 



گرا، تعال رانیسف جیبس نهییجوان مستعد )نجم( در آ یروهاین                      بخش و تمّدن ساز یتحّول 
136   

 

 روش شناسی تحقیق
که در تحق کارگزاران تراز دولت اسالمی در ایران با رویکرد یاز آنجا  ق حاضر شناسایی مؤلفه های شایستگی 

گام دوم انقالب اسالمی مدنظر است، پس منوین اسالتمّدن  توان براساس منطق اجرا  یمی و جوانان تراز 
که  کیفی و براساس قصدی  از استدالل استقرایی و قیاسی بهره برد؛ بر اساس ماهیت داده ها در زمره 

کلی اجرا نیز  یقیدنبال می شود آن را تحق ح  کرد و در نهایت از حیث روش یا طر توصیفی توسعه ای قلمداد 
گردد.  محسوب می 

کیفی و خواه روش های ترکیبی، مطمئنا به هدف و سؤاالت تحقیق شما  انتخاب روش شناسی، خواه 
گران به منظور شناسایی مؤلفه های مورد 133: 1393بستگی خواهد داشت )لوننبرگ و آیربی،  (. پژوهش 

گیری از رویکرد نظام مند ن ظریه داده بنیاد به احصای مفاهیم، اشاره و راهبردهای تقویت آن به بهره 
مقوله ها و قضایای مورد نظر پرداخته اند. به منظور شناسایی مؤلفه های شایستگی یادشده در 
گردیده و  کربین )مبتنی بر داده( پدیده محوری دسته بندی و سطح بندی  چهارچوب الگوی استراوس و 

گام دوم انقالب از روش تحلیل مضمون همچنین به منظور شناسایی مؤلفه های شایستگی جوانان ت راز 
که مبتنی بر متن صورت  قیاسی )مبتنی بر نظریه( بهره برداری شده است. در پژوهش های داده بنیادی 
گردآوری داده ها با استفاده از  گیری از مدارک دقیقًا مثل  می پذیرد )نظریه داده بنیاد متنی( نمونه 

گیری گیری در رفت و  مصاحبه و مشاهده است. در نمونه  کدگذاری و نمونه  گر بین  از مدارک، پژوهش 
کدها را بر اساس نظریه مشخصی انتخاب  آمد است و در روش تحلیل مضمون به شیوه قیاسی، محقق 
کدگذاری می  که با این نظریه، حمایت می شوند می شناسد و  کند و عالئم، شاخص ها و شواهدی را  می 

 (.147: 1396ی، کند )توالیی و محمدزاده علمدار
کارگزاران تراز دولت اسالمی ایران( به منظور اهتمام یدر تحق ق حاضر، در بخش اّول )مؤلفه های شایستگی 

که آیت اهلل  به رعایت دقت و غنای نمونه به عنوان معّرف جامعه هم راستا با مبحث تمّدن نوین اسالمی 
ر جمع علما و طالب در مدرسه فیضیه قم د 1379خامنه ای برای نخستین بار به صورت رسمی در سال 
ح تمّدنی خود را ارایه نموند، بیانات ایشان از سال  کارگزاران نظام  1398تا پایان سال 1379طر و در جمع 

گام دوم انقالب  حجم نمونه این پژوهش انتخاب و در بخش دّوم )مؤلفه های شایستگی جوانان تراز 
گام دوم انقالب مت کارگزاران تراز دولت اسالمی ایران شناسایی و اسالمی( متن بیانیه  ناسب با شایستگی 

گردید.  کدگذاری 
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گردآوری اطالعات در این پژوهش نیز متناسب با  کیفی، شیوه  گیری از روش پژوهش  با توجه به بهره 
گردآوری  گردیده است و با توجه مقاصد مورد انتظار از انجام این پژوهش، ابزار  کتابخانه ای انتخاب 

گام دوم انقالب و العات پژوهش نیز مراجعه به متن سخنرانی های آیت اهلل خامنه ای اط و متن بیانیه 
 فیش برداری مورد نظر محقق خواهد بود.

به منظور تفسیر و سازمان دادن به داده ها در راستای مفهوم پردازی مبتنی بر واژه سازی مناسب تر و 
گزینی متناسب  کدها هوشمندانه و از حیث واژه  کم بر  که منبعث از بیانات و  -با مفاهیم و معنای حا

کثر اهتمام  –بیانیه حضرت آیت اهلل خامنه ای با بار معنایی خاص و سیاق بیانات است  گران حدا پژوهش 
را نسبت به مراقبت از بار معنایی جهت انتقال پیام و قصد ایشان را برای خوانندگان و بهره برداران خواهد 

گویی در عناوین مرتبط با مبحث شایستگی مانند داشت؛ به ن کلی  که بتواند از دچارشدن به  حوی 
گویی(. همچنین با عنایت به جهت  کلی و جزئی  گیری نماید )توجه هم زمان به  پژوهش های قبلی، پیش 
که متناسب با عصر استقرار دولت اسالمی در ایران بوده )توجه هم زمان به  گیری زمانی موضوع مقاله 

یازهای حال و آینده( و از جهتی دیگر قلمرو جغرافیایی با رویکرد تمّدن نوین اسالمی، قلمروی فراتر از ن
مرزهای جغرافیایی ایران را در نظر دارد )توجه هم زمان به اقتضائات درون مرز و فرامرز(، نگارندگان با بهره 

کل و جزء،  گانه ی حال و آینده،  تالش می نمایند نسبت  1درون و بیرونبرداری از منطق تعادل های سه 
گزینی مفاهیم و مقوله ها در بحث شایستگی حوزه مطالعاتی منابع انسانی  به پژوهش های پیشین در واژه 
که پس از مرور الگوهای داخلی و  داخلی و خارجی، انتخاب متمایزی داشته باشند تا تمایز ماهوی ای 

ی مرتبط با موضوع شایستگی به آن اشاره شد در مؤلفه های خارجی و بخشی از بیانات آیت اهلل خامنه ا
گردد.  شایستگی این مقاله هویدا 

                                                                                 
یقاتی صنایع رگرفته از جزوه کارگاه مدیریت ریسک دکتر درّه شیری )پژوهشکده اندیشه دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقب -1

 دفاعی ودجا(.
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گران همچنین قصد دارند به منظور نظریه پردازی  که منجر به نظام سازی  -در این مجال، پژوهش 
ظریه از الگوی تعاملی چهارگانه واژه سازی، مفهوم پردازی، ن –متناسب با ظرفیت دولت اسالمی باشد 

  (.4پردازی و نظام سازی بهره برند )شکل 

 )نگارندگان( 1: الگوی تعاملی واژه سازی، مفهوم پردازی، نظریه پردازی و نظام سازی4شکل 

گذار یلتحل یبرا انمحققمتناسب با رهیافت نظام مند در نظریه داده بنیاد،  کد   یباز، محور یداده ها از 
کارگزاران تراِز  به منظور پاسخ واستفاده  یو انتخاب به سوال پژوهش به شناسایی مؤلفه های شایستگی 

دولت اسالمی در ایران با رویکرد تمّدن نوین اسالمی و نیز نوع سطح بندی آن مؤله ها خواهند پرداخت؛ 
همچنین متناسب با روش تحلیل مضمون به شیوه قیاسی به منظور پاسخ به سؤال پژوهش به شناسایی 

کارگزاران تراز دولت اسالمی ایران مؤلفه های شایستگ گام دوم انقالب هم راستا با شایستگی  ی جوانان تراز 
 می پردازند.

یه و تحلیل داده ها  یافته ها و تجز
 الف( یافته های تحقیق )بخش اوّل(

کارگزاران تراز دولت اسالمی ایران(  یافته های بخش اّول پژوهش حاضر )شناسایی مؤلفه های شایستگی 
کدگ که در قالب جداول از  گانه ی باز، محوری و انتخابی به دست آمده  به نمونه  4و  3، 2ذاری های سه 

گردیده است. کدها، مفاهیم و مقوله ها اشاره   هایی از 

 

                                                                                 
 نهادسازی و سازی اژهو جایگاه»ای با موضوع  خامنه اهلل تیآثار آ نشر و حفظ دفتر رسانی پایگاه اطالعشتی از مقاله رداب -2

 «.اسالمی بزرگ تمدن سیتاس در

 نظام سازی

 ینظریه پرداز مفهوم پردازی

 واژه سازی
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کدها )نمونه(2جدول  کدگذاری باز و استخراج   : 

 گزاره منتخب کد نشانگر

فکرکردن جّدی روی مسأله  83001
کنیدی وحبر روی مسأله وحدت  دت بِجد فکر 

83008 
دنبال نمودن آرمان های 
حقیقی در قالب و لباس 

 عملی
 دنبال آرمان های حقیقی در قالب و لباس عملی آن بگردید

درنظر داشتن چشم انداز  83009
 بیست ساله

ساله است؛ انداز بیستآنچه همواره باید مورد نظر باشد، چشم
 انداز خیلی مهم استاین چشم

نظر داشتن سیاست های در 83010
 سیاست ها را در نظر داشته باشید کلی نظام

کرد و باید همه ذوب شدن در اهداف نظام 83011 ی وقت و همت و شغل را مصروف همین اهداف 
 در واقع ذوب در این اهداف شد

چشم دوختن به اهداف  83012
 زیدی اوج و واال چشم بدوبه این هدف ها و به آن نقطه واالی اسالمی

کارها، مبارزهاز جمله مبارزه با فساد 83013  ی با فساد استی مهم ترین 
کردباید با فساد مبارزه مبارزه جّدی با فساد 83014  ی جدی 

گرفتن با دل  91002 تقویت ارتباط 
 ها به جای جسم ها

گرفتن با جسمها، باید با دلها ارتباط وجود  به جای ارتباط 
د در خودتان به وجود بیاورید و در داشته باشد؛ این را بای

کشور  گر این شد، آن وقت پیروزی برای  کنید. ا خودتان تقویت 
 ما و برای ملت ما حتمی است

91003 
صادقانه بودن اراده ها و 

رساندن به الیه های 
 پیشانی مجموعه

گر این اراده های ها صادقانه باشد و بتواند خودش را به الیها
که انسان جلو برساند، آن وقت  آن شجاعتها اتفاق میافتد؛ 
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گاهی اوقات این شجاعتها را به طور بارز و برجسته مشاهده 
 میکرد

91004 
استحکام شخصیت اخالقی 

 و رفتاری

شخصیت اخالقی و شخصیت رفتاری باید دارای آنچنان 
که جاذبه گون و فریبنده نتواند آن را استحکامی باشد  گونا های 

کند تحت تأثیر قرار بدهد و  آن را ذلیِل خودش 

91006 
قدرت امتناع از لّذت های 

کننده  ذلیل 
باید قدرت مقاومت و ایستادگی داشته باشید، باید قدرت 

 امتناع داشته باشید

 الگوسازی در مجموعه 91012
کارهاست. ما الگوهای خوب الگوسازی، یکی از اساسی ترین 

 خیلی داریم

احساس تکلیف و اخالص  91019
 عمل برای خدانیت و 

و آن،  -ی شما هم به اقتضای مسئولیت، احتیاج دارید همه
است؛ اخالص نیت و عمل برای خداست. این  احساس تکلیف

گر شد، همه گشاده ی مشکالت حل خواهد شد، همها ی راهها 
 خواهد شد

کردن نیت ها، دل  91021 خدایی 
 ها و اهداف

که نیتمان محتاجیم ب -بنده بیشتر از شما  -من و شما  ه این 
گر این  کنیم. ا را، دلمان را، هدفمان را بیش از پیش خدائی 

گر این شد، ما پیش خواهیم  شد، مشکالت حل خواهد شد؛ ا
گر این شد، دشمن از غلبه  خواهد شد ی بر ما ناامیدرفت؛ ا

کنیم کارکردن برای خدا 91022 کار   هدف باید این باشد: برای خدا 

 سالمت اخالقی 91030
سالم بودن هم از جهات مختلف است؛ سالمت سیاسی، 

که به یک  سالمت اخالقی، سالمت مالی؛ اینها مسائلی است 
 یک دوستان عزیزمان، نمایندگان محترم ارتباط پیدا میکند

91054 
خطرپذیری با توکل به خدا، 

 تدبیر و درایت الزم
با توکل به خدای متعال، و با تدبیر و درایت الزم، باید 

 رپذیری وجود داشته باشد؛ این را باید همه داشته باشیمخط
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کدگذاری باز و استخراج مفاهیم )نمونه(3جدول   : 

 

کدگذاری باز و استخراج مقوله ها )نمونه(4جدول   : 

 عنوان مفهوم زیر مجموعه عنوان مقوله ظهور یافته

قدرت پیگیری عدالت علوی و تحقق 
پیشرفت مادی و معنوی نظام اسالمی 

 تراز آرمان ها و اسناد باالدستی

 ی در ساحت عمل و زندگیاهتمام به تحقق عدالت علو
کشور و  قدرت تحّرک و پیگیری متناسب با پیشرفت مادی و معنوی 

 نظام اسالمی مبتنی بر آرمان ها، چشم اندازها و سیاست ها
 قاعده بی کارهای و فساد با جّدی مبارزه

 مبتنی مجموعه در الگوسازی به اهتمام
 و اخالقی سالمت و معنوی آزادی بر

 رفتاری

زی مبتنی بر آزادی معنوی، سالمت اخالقی و استحکام الگوسا
 شخصیت اخالقی و رفتاری

 خدامحوری در امور

کل مقوله های اقتباسی تعداد  مقوله  22متناسب با مقاصد اصلی این پژوهش، در ُبعد پدیده محوری از 
ح جدول  گردید. 5به شر  احصاء 

  

کدها مفاهیم  نشانگر 
 ، ...83012، 83011، 83008 اهتمام به تحقق عدالت علوی در ساحت عمل و زندگی

قدرت تحّرک و پیگیری متناسب با پیشرفت مادی و معنوی 
اسالمی مبتنی بر آرمان ها، چشم اندازها و سیاست کشور و نظام 

 ها

83001 ،83008 ،83009 ،
83010 ،83011 ،83012... ، 

 ، ...83014، 83013 قاعده بی کارهای و فساد با جّدی مبارزه
الگوسازی مبتنی بر آزادی معنوی، سالمت اخالقی و استحکام 

 شخصیت اخالقی و رفتاری
91002 ،91003 ،91004... ، 

 91054، 91022، 91021، 91019 دامحوری در امورخ
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کدگذاری محوری از سال 5جدول   ظر با پدیده محوریمتنا 1398تا  1379: 

نوع مقوله 
 اصلی

 عنوان مقوله های ظهوریافته کد مقوله

 محوری

 مداری قانون مسیر در امور مدّبرانه و حکیمانه گری هدایت 1

 اسالمی نظام معنوی و مادی پیشرفت تحقق و علوی عدالت پیگیری قدرت 2
 باالدستی اسناد و ها آرمان تراز

 مؤمنانه زندگی تعالی و تثبیت جهت رد خانواده و خود از صیانت 3

 گرایانه تجربه و حکیمانه ریزی برنامه و گیری تصمیم بر مبتنی کارآمد مدیریت 4

 دیگران با آفرین وحدت و افزا تجربه تعامل 5

 ها مسئولیت در محور شایسته و بینانه واقع نگاه 6

 خواهی شایسته 7

 و عالی مقاصد بر مبتنی معنوی و دیما های پیشرفت جهت در ریزی برنامه 8
 باالدستی اسناد

 تراز گماری شایسته جهت در نوآور و گرا تحول فکری قدرت از برخورداری 9
 عالی مقاصد

 و محوری تکلیف روحیه بر مبتنی کارها انجام در حکیمانه عملی و علمی قدرت 10
 آوری تاب

 جسورانه دایمی نظارت و ندیم قانون محوریت با مجموعه سالمت به اهتمام 11

ح 12  مبتنی ساز آینده و آفرین تحّول بزرِگ  های برنامه مدّبرانه و مبتکرانه ریزی طر
 باالدستی قوانین و خردورزی بر

گاهانه هوشمندانه، رفتار و گفتار از برخورداری 13  بابصیرت و آ
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 پیشرفت جهت در شجاعانه و مدّبرانه رهبرِی  قدرت 14

15 
 و توان ارزیابی بر مبتنی بنیانی کارهای و تحّولی های برنامه سازی مهمنظو

 جامع راه نقشه داشتن و آمادگی

 پروری شایسته 16

 ها شاخص تعیین بر مبتنی ها برنامه پیامدسنجی و ها اولویت تشخیص قدرت 17
 درست محاسبه و

 تدّبر و تفّقه قدرت از برخورداری 18

 گستری عدالت راستای در گزینی ایستهش و خواهی شایسته 19

 دانش و تخصص خردمندانه، نگاه با خود درونی تقویت و کارها در خردگرایی 20
 کامل

 اقدام و مجّدانه عمل در مؤثر ارتباطی های مهارت و تفکر قدرت از برخورداری 21
 حکیمانه

 یاری مردم و داری مردم 22

 

کلی تعداد مقوله ها، مفاهی گر شایستگی به طور  که بیان  کدهای این پژوهش در پدیده محوری  م و 
گر چگونگی  که بیان  کارگزاران تراِز دولت اسالمی در ایران با رویکرد تمّدن نوین اسالمی و نیز مقوله راهبردها 

کارگزاران تراز درنظرگرفته شده در قالب جدول  قابل  6تقویت و اثرگذاری بر پدیده محوری یعنی شایستگی 
 یش است.نما

کدهای پژوهش متناسب با مقوله های محوری و راهبردی6جدول   : تعداد مقوله ها، مفاهیم و 

کدها تعداد مفاهیم تعداد مقوله های مورد استفاده نوع مقوله  تعداد 

 438 48 22 محوری
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گانه نیز نگارندگان به منظور قابلیت فهم آسان و انجام دسته بند کدگذاری های سه  ی و طبقه در پایان 
کدگذاری انتخابی را در قالب الگوی  22بندی مؤلفه های شایستگی مورد نظر برابر  مقوله یادشده، 

ح شکل   (.5کدگذاری بصری ترسیم نمودند )به شر

کارگزاران تراِز دولت اسالمی ایران با رویکرد تمّدن نوین 5شکل  کدگذاری بصری شایستگی های  : الگوی 
 اسالمی )نگارندگان(

 
ک تقسیم بندی در هر عرصه ای از اهمیت قابل 5نظور تبیین مبنای دسته بندی شکل به م ، توجه به مال

ک تسلط  توجهی برخوردار است. به طور مثال در تقسیم بندی ادوار تاریخی به طور مثال تاریخ بشر، مال
کتشافات بشر مبنای تقسیم بندی قرار داشته است؛ مان ند دوره سنگ، انسان بر طبیعت یا اختراعات و ا

کشاورزی، صنعتی، اطالعات و...؛ بنابراین وجوه شباهت  فلز، آهن؛ یا در تقسیم بندی دیگری عصر شکار، 
گیرد. –در مثال تسلط انسان بر طبیعت یا اختراع –و تفاوت مبتنی بر هدف  ک تقسیم بندی قرار می   مال

گ گی اساسی این پژوهش مبنی بر بهره  یری از روحیه اجتهادی و نوگرایی در نگارندگان با عنایت به ویژ
که در مبانی مکتب اسالم  گردیده بود، از آن جایی  که به آن اشاره  عرصه پژوهش های علوم انسانی اسالمی 
کمیت ارزش های اسالمی مبتنی بر رابطه انسان با خدا بسط و تحقق پیدا می  ناب، مراتب عبودیت و حا

ح هندسی تم که در طر که همان مقاصدی  گام دوم انقالب نوید داده کند  ّدن نوین اسالمی و نیز بیانیه 
گران در سیر تطور تاریخ بشریت پس از  که برخی پژوهش  شده است و  متناسب با عصر معنویتی است 
گذران از دوره هایی چون انقالب صنعتی، اطالعات، هم راستا با شأن جانشینی و خلیفه اللهی انسان بر 

کارگزاران تراِز 1391نویت هستند )بیشه، روی زمین قائل به عصر مع (، در دسته بندی شایستگی های 
گذشت(؛ )1دولت اسالمی، استدالل های ) که  گانه تفّکر، فرهنگ و تمّدن )به شرحی  ( مراحل 2( سه 
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گام دوم انقالب( ) ج از متن بیانیه  ( مراحل دولت 3خودسازی، جامعه پردازی و تمّدن سازی )مستخر
ک قرار داده است.اسالمی، جامعه ا  سالمی و تمّدن نوین اسالمی )سیر تکاملی انقالب اسالمی( را مال

کارگزاران تراِز دولت اسالمی ایران و اخذ نظر از اساتید محترم حوزه  پس از احصای مؤلفه های شایستگی 
 خامنه منابع انسانی، علوم سیاسی و تاریخ و تمّدن و متناسب با منطق و سیاق بیانات منتخب آیت اهلل

ای در حوزه های جهان بینی، خداشناسی، معرفت شناسی و ... اصالحاتی به صورت رفت و برگشتی 
که نتایج آن را در سه بخش  گرا، تعالی بخش و تمّدن ساز»صورت پذیرفت  گردید.« تحّول   دسته بندی 

 ب( یافته های تحقیق )بخش دوّم(

گام دوم انقالب( از یافته های بخش دّوم پژوهش حاضر )شناسایی مؤلفه  های شایستگی جوانان تراز 
که در قالب جدول شماره  کدها و مضامین پایه 7روش تحلیل مضمون به دست آمده  ، به نمونه هایی از 

گردیده است.  اشاره 

کدگذاری و استخراج مضامین پایه )نمونه(7جدول   : 

 

گام دوم انقالب به روش تحلیل مضمون، با عنایت به  کدگذاری های متن بیانیه  گران در پایان  پژوهش 
کارگزاران تراز دولت اسالمی ایران در بخش اّول در قالب  دسته بندی و سطح بندی مؤلفه های شایستگی 

 متن منتخب بیانیه مضامین پایه نشانگر

وجدان آرمان  001ب 
 خواه

ال همواره وجدان های یبی شک فاصله میان بایدها و واقعّیت هار
 آرمان خواهد را عذاب داده و می دهد

در آینده با حضور نسل جوان و مؤمن و دانا و پرانگیزه، با قدرت طی  دانا 002ب 
 خواهدشد

در آینده با حضور نسل جوان و مؤمن و دانا و پرانگیزه، با قدرت طی  پر انگیزه 003ب 
 واهدشدخ



گرا، تعال رانیسف جیبس نهییجوان مستعد )نجم( در آ یروهاین                      بخش و تمّدن ساز یتحّول 
146   

 

گرا، تعالی بخش و تمّدن ساز،  گانه تحّول  ده به شیوه قیاسی را در دسته مضمون پایه شناسایی ش 72سه 
گانه یادشده ترسیم نمودند ح شکل  بندی سه   (.6)به شر

 

 

گام دّوم انقالب اسالمی )نگارندگان(6شکل   : شبکه مضامین شایستگی جوانان تراز 
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 ب( تجزیه و تحلیل یافته ها

که بتوان از آنها برای ارایه یابی به یافتههدف اصلی هر تحقیق دست کارهای عملی و راههایی است 
گرفت. همچنین بهره گران در تواند راهنما و راهها میگیری از این یافتهکاربردی بهره  گشای دیگر پژوهش 

کارگزاران هم انجام پژوهش های مشابه باشد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه های شایستگی 
المی است تا بتوان از یک سو با شناسایی و راستا با دولت اسالمی ایران معطوف به تحقق تمّدن نوین اس

گام برداشت و از  کارگزاران مورد انتظار  کارگزاران تراز، در جهت تربیت و پرورش  معرفی شایستگی های 
سویی دیگر با شناخت راهبردهای مؤثر بر تقویت آن شایستگی ها و اهتمام نسبت به پیاده سازی آن 

 سالمی در ایران را به ارمغان آورد.راهبردها، زمینه سازی استقرار دولت ا
کل مقوله های اقتباسی، تعداد  مقوله  22متناسب با هدف اصلی این پژوهش، در بعد پدیده محوری از 

که از عنوان واژه ها به طور عام و بار معنایی مقوله های احصاء شده در الگوی  گرفت. همان طور  شکل 
کاماًل با رویکرد مبتنی بر تدوین شده به طور خاص قابل مشاهده است، شای ستگی های این پژوهش 

 راهبرد و رویکرد مبتنی بر ارزش هم راستا است.
گردید، شایستگی ترکیبی از دانش، مهارت )توانایی( و  که در مبانی نظری پژوهش نیز اشاره  برابر آن چه 

گرفته شد و در چهارچوب مفهومی پژوهش حاضر نیز مق  22وله های خصوصیات فکری )نگرش( در نظر 
کارگزاران تراز دولت اسالمی در  گانه احصاء شده در پدیده محوری نیز ناظر بر وجوه دانش، مهارت و نگرش 
کوه یخ، ارزیابی و رشد وجه نگرش از وجوه  گیری از استعاره قالب الگوی  که با بهره  ایران است به نحوی 

که زیرسطح آب هستند و به راحتی قابل  مشاهده نیستند سخت تر از شایستگی شایستگی به عّلت آن 
 های روی سطح آب یعنی دانش و مهارت است.

کدگذاری بصری پژوهش حاضر گفت مبنای الگوی 5)شکل  به منظور بحث پیرامون الگوی  ( نیز می توان 
گردیده برگرفته از لزوم تحّول و صیرورت دائمی در مسیر  که ترسیم  بصری یا به تعبیری هرم شایستگی 

که آیت اهلل خامنه ای معتقدند: انقالب د گذر از مرحله انقالب اسالمی تا تمّدن نوین اسالمی است  ر 
که وجود دارد. بنابراین انقالب تمام » دولت اسالمی، جامعه اسالمی، تمّدن اسالمی؛ این مراحلی است 

تی وجود دارد؛ نمی شود، انقالب استمرار دارد، انقالب ادامه دارد، انقالب متوّقف نمی شود. یک صیرور
که  صیرورت یعنی شدن، شدِن دائم، تحّول دائمی؛ در مسیر انقالب یک صیرورت دائمی ای وجود دارد 
این صیرورت دائمی، به تدریج آن آرزوهای بزرگ را، آن ارزش های واال را، آن آرمان ها را در جامعه تحّقق 

گفت  (.07/03/1397« )می بخشد تحّول »، تجّلی و بروز و ظهور «سازی تمّدن»به عبارتی دیگر می توان 
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گام دوم انقالب )« گرایی که در بیانیه  ( نیز تصریح شده 1397در عالی ترین سطح خود است. برابر آن چه 
 جوشش میان و نمی شود و نشده دچار خموشی و رکود به نظام سازی، پس از انقالب اسالمی»است: 

 دفاع ابد تا انقالبی نظام نظرّیه ی از بلکه نمی بیند، گاریو ناساز تضاد اجتماعی و سیاسی نظم و انقالبی
کند گذر از دولت اسالمی تا « نظریه نظام انقالبی»بنابراین «. می  به مثابه موتور محرکه انقالب اسالمی در 

 تمّدن نوین اسالمی خواهد بود.
گرایی و مبد گفتمان آیت اهلل خامنه ای، مصداق بارز تحّول  ع نظریه نظام انقالبی را نیز می توان مبتنی بر 

گذار ج. ا. ایران آیت اهلل خمینی دانست:  کنیم، جزو مهم ترین »بنیان  که امروز بحث می  این خصوصیتی 
و برجسته ترین خصوصّیات امام بزرگوار است و آن عبارت است از روحیه تحّول خواهی و تحّول انگیزی 

 (.14/03/1399« )خواه بود، هم تحّول آفرین بودامام بزرگوار. امام، روحًا هم یک انسان تحّول 
کردن عنصر جوانی به میدان  گفتمانی و فکری آیت اهلل خامنه ای، جایگاه و اهمیت وارد  در منظومه 
که در  که ایشان مهم ترین و عالی ترین بیانیه دوران رهبری خویش را  کشور به حّدی شدت دارد  مدیریتی 

که سر تا سر امید به افق تمدنی انقالب اسالمی صادر ن کردند؛ بیانیه ای  مودند خطاب به جوانان معرفی 
کشور است.  کارگزاری و مدیریتی  جوانان و توصیه مؤکد در جهت تحقق نقش آفرینی جوانان در عرصه های 
کشاندن نسل جوان متعهد حزب  کارهای عملی تحقق نقش آفرینی جوانان و ضرورِت  ایشان در باب راه 

کنند: اللهی به عرصه  کشور بیان می  گر نسل جوان وارد عرصه ی مدیریت شد، و مدیران »ی مدیریت  ا
گفتم جوان های متعهد حزب اللهی، یعنی  –ارشد نظام از جمله ی جوان های متعهد ]شدند[  که من 

کلمه ی حزب اللهی  کشور -واقعًا باید حزب اللهی باشند؛ به معنای درست  ، آن وقت آن حرکت عمومی 
گیردطبعًا ا کند و انجام می  کند، سرعت پیدا می   (.01/03/1398« )ستمرار پیدا می 

که توجه به آن ها حیاتی و ضروری  به اعتقاد آیت اهلل خامنه ای اعتماد به جوان شرایط و الزاماتی دارد 
کنیم »است:  گر ما به جوان اعتماد  که ا که شایسته دانستیم، به او  –تجربه من این است  آن جوانی 

از غیر جوان، هم بهتر و مسؤوالنه  -ولیت بدهیم و صالحیتش را داشت؛ نه هر جوانی و هر مسؤولیتیمسؤ
کار را تازه تر و همراه با ابتکار بیشتری به ما تحویل  کار انجام می دهد، هم سریع تر پیش می برد، هم  تر 

که مم کار حفظ می شود. بر خالف غیرجوان  کار را بالفعل خواهد داد؛ یعنی روند پیشرفت در  کن است 
گونه است (؛ 07/02/1377« )خوب انجام دهد؛ اما روند پیشرفت در آن متوّقف خواهدشد. غالبًا این 

گرایی می تواند سالمت این مهم را تضمین نماید تا این فرصت  بنابراین رعایت مالحظاتی در باب جوان 
د تبدیل نشود؛ مالحظاتی از قبیل: جوان تاریخی و تمدن ساز با افراط و تفریط و برخی خطاها به تهدی
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گران بهای پیش  گرایی متناسب با هر مأموریت و مسؤولیت، بهره مندی هم زمان از تجربه ارزشمند و 
گرایی مبتنی بر شایسته ساالری، مراقیت از آفت آقازادگی به بهانه  گذشته، جوان  کسوتان و مدیران موفق 

گرایی مبتنی بر فرآ گرایی، جوان  یند و سازوکارهای منطقی با دوره زمانی مناسب، تعالی رهبران و جوان 
 مدیران فعلی در جهت اهتمام ویژه به تنوع و انسجام نسلی.

 در الگوسازی به با عنایت به حضور نسل های متنوع در دستگاه های اجرایی امروزی، راهبرد اهتمام
ز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به رفتاری نی و اخالقی سالمت و معنوی آزادی بر مبتنی مجموعه

که آیت اهلل خامنه ای،  کارها برای جوانان می دانند: « الگوسازی»گونه ای  الگوسازی، »را از اساسی ترین 
کارهاست. ما الگوهای خوب خیلی داریم. اینقدر جوان های خوب، اینقدر چهره های  یکی از اساسی ترین 

که بماند  –نورانی  کدام از این د –در تاریخ  کافی است با تعریف هر  که همین قدر  ر زمان خودمان داریم 
کردن  –ها  « یک چهره برجسته و یک الگو جلوی جوان مان بگذاریم –تعریف به معنای معرفی 

گانه نسلی اعم از تقابل نسلی 13/02/1391) که این الگوسازی نیز با توجه به پیوستار حالت های پنج  (؛ 
گسست نسلی )همان(، شکاف نسلی )آزادارمکی و غّفاری، 110: 1382)شرفی،  (، فاصله نسلی 52: 1391(، 

( می تواند در انسجام نسلی نقش 52: 1391( و انسجام نسلی )پورجبلی و عابدینی، 356: 1380)شیخی، 
ح شکل   (.6کلیدی و ممتازی را ایفا نماید )به شر

 
گانه نسلی )نگارند6شکل   گان(: پیوستار حالت های پنج 

 
گام دوم انقالب ) که در متن بیانیه  کشور، »( نیز آمده است: 1397برابر آن چه  مهم ترین ظرفیت امیدبخش 

کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعیت جوان زیر چهل  نیروی انسانی مستعد و 
که بخش مهّمی از آن، نتیجه موج جمعّیتی ایجادشده در دهه شصت است، فرصت ارزشمندی  سال 

کشور است گرایی اهتمام ویژه به ظرفیت جوانان مستعد و شایسته دهه «برای  ؛ بنابراین در بحث جوان 
کنار آفرینش های علمی، پژوهشی، مهندسی، صنعتی  که همواره در  شصت حائز اهمیت است؛ جوانانی 
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، مناجات رمضانیه، و ...، در عرصه های ایمانی، جهادی و فرهنگی مانند مناسک اعتکاف رجبیه
 راهپیمایی تمدنی اربعین حسینی، اردوهای جهادی و... سرآمدند.

کارآمدن دولت جوان و حزب  کیدهای آیت اهلل خامنه ای در فراهم سازی زمینه برای روی  با عنایت به تأ
گیری از معارف قرآنی 01/03/1398اللهی ) ْجِم  –(، نگارندگان با بهره   -(16 )نحل؛ یْهَتُدوَن  ُهْم  َوِبالّنَ

کارگیری و هدایت نیروهای جوان مستعد مشاغل مدیریتی )نجم( را راهبردی مؤثر در جهت  شناسایی، به 
کارآمدن دولت  کارگزاران تراز دولت اسالمی در ایران و نیز تحقق روی  گسترش شایستگی های  تقویت و 

ح  که در قبل شر گذشت؛ به عالوه ی جوان و حزب اللهی می داند مشروط به رعایت مالحظاتی  آن ها 
کوتاه وجود  کارهای چندنسلی انتظار تحقق در زمان  که به تعبیر آیت اهلل خامنه ای، در  توجه به این نکته 

که مورد نظر ماست، انتظار نداریم حتمًا در »ندارد:  کارهای چندنسلی است. مقاصد و نتایجی  کارها،  این 
کند؛ لیکن توّقع دار کوتاهی تحقق پیدا  که تحّرکی به وجود بیاید و احساس پیشرفت شودزمان  « یم 

گاهی در طول یک نسل به دست بیاید؛ »(؛ همچنین معتقدند: 27/12/1383) کارهای بزرگ ممکن است 
گر در ده سال پیش، پانزده سال پیش این  که ما ا کارها هست  کرد. خیلی از  کرد، باید حرکت  باید دنبال 

کردیم، امروز ب  (.02/04/1394« )ه نتایجی رسیده بودیمکارها را شروع می 
گران معیارهای چهارگانه قابلیت  کیفی، پژوهش  به منظور اعتباریابی و بررسی تأیید دّقت علمی پژوهش 

گوبا و لینکلن شامل: باورپذیری، اطمینان پذیری، تأییدپذیری و انتقال پذیری را مورد استفاده  اعتماد 
که با میزان باورداشتن به یافته های تحقیق ارتباط دارد و از انسجام بخشی  قرار داده است. در باورپذیری 

گران با دقت در  و هم بسته بودن داده ها نیز به عنوان یکی از شاخص های باورپذیری یاد شد، پژوهش 
کارگزاران نظام در محدوده بین سال های  –انتخاب حجم نمونه   1379بیانات آیت اهلل خامنه ای در جمع 

ح و  – 1398تا  که شر به داده های پژوهش انسجام بخشید و نتیجه آن نیز یافته های پژوهشی است 
لت  که دال بررسی آن به طور مبسوط در بخش بحث و بررسی پرداخته شد. همچنین در اطمینان پذیری 
گردآوری شده و که داده های یک مطالعه معین از آن جا آمده و چگونه   دارد بر توانایی شناسایی جایی 
کارگزاران  که شایستگی های  گران هم راستا با مقاصد اصلی پژوهش خود  کار رفته اند، پژوهش  چطور به 
تراز دولت اسالمی در ایران و راهبردهای مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرار داد به سراغ بیانات آیت اهلل خامنه 

گانه مقننه، مجریه و قضائی کارگزاران نظام در قوای سه  کشورهای ای در جمع  ه، خبرگان رهبری، سفرای 
اسالمی رفت و به صورت تمام خوانی متن بیانات، فیش برداری متناسب با موضوع شایستگی ها انجام 
کردن همه بینش ها  که به استانداردسازی روش ها تا حّد امکان و نیز یادداشت  شد. در تأییدپذیری نیز 
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را نشان می دهد، نگارندگان همواره در حین فیش برداری و اشاره دارد و مبتنی بودن یافته ها بر داده ها 
گانه به یادداشت نگرش ها و بینش های متناسب با موضوع مورد پژوهش اقدام نمود  کدگذاری های سه 
که نشان دهنده ی تطابق  که نتایج آن نیز در بخش بحث و بررسی یافته ها به روشنی قابل پایش است 

کاربردپذیری یافته های پژوهش  یافته ها از داده های پژوهش که با  است. از حیث انتقال پذیری نیز 
گانه  گیری از منطق تعادل سه  گران با بهره  کل و جزء؛ درون و بیرون  –ارتباط دارد، پژوهش  حال و آینده؛ 

و سازوکار زنجیره واژه سازی، مفهوم پردازی، نظریه پردازی و نظام سازی اهتمام ویژه ای نسبت به  –
که به عنوان مثال می توان به کار گونه ای  بسیج سفیران »بردی نمودن یافته های پژوهش خود داشت به 

گرا، تعالی بخش و تمّدن ساز که در سطح نظام سازی تدوین شده است، اشاره « تحّول  در شایستگی ها 
 کرد.

 نتیجه گیری و پیشنهادها
گ یری خط سیر نظام اسالمی در تحقق تمّدن این پژوهش در راستای افق حرکتی انقالب اسالمی و جهت 

نوین اسالمی و به منظور مشارکت در تولید محتوای علمی حوزه علوم انسانی اسالمی و با هدف شناسایی 
گام  کارگزاران تراِز دولت اسالمی در ایران با رویکرد تمّدن نوین اسالمی و جوانان تراز  مؤلفه های شایستگی 

گر  فته است.دوم انقالب اسالمی انجام 
کارگزاران تراز دولت اسالمی در ایران و  به طور خالصه از برآیند مباحث اشاره شده در شایستگی های 
که نظام جمهوری اسالمی ایران می  گرفت  گام دوم انقالب اسالمی می توان چنین نتیجه  جوانان تراز 

کارگزاران تراز دولت اسالمی ایران با  گیری از راهبرد شناسایی و تواند هم راستا با شایستگی های  بهره 
بسیج »هدایت نیروهای جوان مستعد )نجم( ذیل سیاست انسجام نسلی و هم افزایی نجم در قالب 

گرا، تعالی بخش و تمّدن ساز ْت  یْنُصْرُکْم  اهلَل  َتْنُصُروا برابر وعده و سنت الهی )ِاْن « سفیران تحّول   َویَثّبِ
ْقَداَمُکْم 

َ
ْن  یُد ؛ َوُنرِ «7محّمد، »أ

َ
ِذیَن  َعَلی َنُمّنَ  أ ْرِض  ِفی اْسُتْضِعُفوا اّلَ

َ
ًة  َوَنْجَعَلُهْم  اْْل ِئّمَ

َ
اْلَواِرِثیَن  َوَنْجَعَلُهُم  أ

ِذیَن  َعِن  یَداِفُع  اهلَل  ؛ ِإّنَ «5قصص، » ا ؛ َوَکاَن «40حج، »یْنُصُرُه  َمْن  اهلُل  ؛ َوَلیْنُصَرّنَ «38حج، »آَمُنوا  اّلَ  َعَلیَنا َحّقً
ْنُتُم «( 47روم، »اْلُمْؤِمِنیَن  ُر َنْص 

َ
 خواهد توانست در افق تمّدنی انقالب اسالمی و جایگاه رفیع مؤمنان )َوأ

ْعَلْوَن 
َ
گذار بوده و بشریت «( 139آل عمران، »ُمْؤِمِنیَن  ُکْنُتْم  ِإْن  اْْل در جهان و عرصه های بین المللی تأثیر 

گرفتن از تجربه نیز از آفرینش های آن تأثیر بپذیرد و در نه گذشته و درس  ایت با شناخت حکیمانه و درست 
ْت  گام های مجاهدانه و استوارتری )َیَثّبِ ْقَداَمُکْم  های انقالبی، 

َ
در جهت تمّدن سازی و «( 7محّمد، »أ

 در آینده بردارد. )ارواحنافداه(آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی 
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انقالب اسالمی با نظام استکبار جهانی و برنامه بلندمدت نظام  با عنایت به تقابل آرمان و مقاصد عالی
کارگزاران آتی نظام ج. ا. ایران مطابق نگرش و مکاتب فکری خود  استکباری در راستای تربیت و پرورش 

( و نیز منحرف نمودن مسیر تمّدنی انقالب اسالمی در ایران و همچنین وجود 02/06/1361)خمینی، 
کمبوده کارگزاران )خامنه ای، ناتوانی ها،  گیری از (، 01/03/1398ا، اشکاالت و اشتباه های  با بهره 

کارگزاران و رهبران  در بخش مرور  –راهبردهای رایج اشاره شده در سطح بین المللی در راستای پرورش 
گرفت به موجب مقاصد عالی و آرمان های انقالب اسالمی ایران-ادبیات پرداخته شد  ، ، می توان نتیجه 

کثری آن آرمان ها در افق حرکتی تمّدنی انقالب اسالمی،  نظام ج. ا. ایران می تواند به منظور تحقق حدا
گام دوم انقالب را به عنوان راهبردی  گرا، تعالی بخش و تمّدن ساز در  گیری از بسیج سفیران تحّول  بهره 

کار خود قرار دهد.  هوشیارانه در دستور 
کارکنان مؤمن انقالبی و حزب اللهی به منظور تحقق این مهم، با  کیفیت  عنایت به جایگاه و اهمیت 

گفتمان آیت اهلل خامنه ای، تربیت و اعزام  سازمان های نیروهای مسلح )آجا، سپاه، ودجا و ناجا( در 
کارگزاران نظام ج. ا.  کارکنان مورد اشاره به دستگاه های اجرایی و سطوح عالی و ارشد  )صدور( نظام مند 

گرا، تعالی بخش و تمّدن ساز به نظر می آید.  ایران ح بسیج سفیران تحّول  برنامه عملیاتی مناسبی در طر
امروز ارتش یکی از مردمی ترین »ایشان در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش ج. ا. ایران می فرمایند: 

کشور و نظام را تشکیل د که ساختار  گونی  گونا کشور ماست. بین نهادهای  اده اند، وقتی ارتش نهادهای 
کنیم، می بینیم یکی از نزدیک ترین به آحاد مردم، به تمایالت مردم، به احساسات مردم، و  را نگاه می 

کمک به حرکت عمومی مردم است؛ این خیلی چیز قیمت دار و با ارزشی است « یکی از نزدیک ترین به 
کنند: (؛ هچنین ایشان در دیدار فرماندهان سپاه پاسدار03/02/1391) ان انقالب اسالمی بیان می 
کارنامه ی درخشان است؛ ... باهوش ترین و قوی ترین فرماندهان نظامی را تربیت » کارنامه سپاه ... یک 

کشور را هم در زمینه غیرنظامی، باز می  کرد ... عالوه بر این باتدبیرترین و قوی ترین و بهترین مدیران 
کرده و تحویل داده کمیتی نظام بینیم سپاه تربیت  ؛ صادرات انسانی سپاه به مجموعه ی دستگاه های حا

کارنامه ی سپاه این است (؛ 26/06/1392« )جمهوری اسالمی یک فهرست طوالنی و افتخارآمیز است؛ 
آیت اهلل خامنه ای در فرصت بازدید از نمایشگاه دست آوردهای صنعت دفاعی ودجا نیز می فرمایند: 

کننده و لّذت بخش است؛ عّلت این خرسندی، عالوه بر دیدن بازدید از این نمایشگاه » بسیار خوشحال 
کشور دارد، مشاهده ی نیروهای  که نقش به سزایی در افزایش سطح و ضریب اقتدار  توانایی های دفاعی 
کننده و لّذت بخش است  که بسیار خوشحال  گر، اهل فکر و اقدام و با ایمان است  عاِلم، محّقق، پژوهش 
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گران بها چنین نیروها و عناصری در مجموعه ی صنایع دفاعی  ... وجود کشور، هم چون جواهری بسیار 
گذاری است کنند: 10/06/1395« )و غیرقابل قیمت  (؛ همچنین ایشان در دانشگاه علوم انتظامی بیان می 

دهی، های مختلف؛ نظم و سازمانهای بسیاری را در جنبه امروز بحمداهلل نیروی انتظامی پیشرفت»
گاهی و هوشمندی و آشنایی با شیوه کردن اولویتآ ها، از خود نشان  های علمی، ارتباط با مردم و پیدا 

که مایه می ی عزم و نظم و امنیت وجود داشته ی خرسندی است و یقینًا وقتی نگاه درست به مقولهدهد 
کار بیبرنامهباشد و این با مدیریت قوی،  اش برای این نیرو، ، نتیجهوقفه همراه شود ریزی علمی و 

های اصلی را به  های این شاخصافتخارآمیز و برای ملت شیرین خواهد بود. ما امروز خوشبختانه نشانه
مردم از نیروی انتظامی متوقع هستند،  چه آنم ... کنی مشاهده میصورت بارزی در نیروی انتظامی 

د؛ هوشمند و پیچیده باشد؛ سالم و امین خواهند نیروی انتظامی قوی و مقتدر باش چیست؟ مردم می
هنگام باشد؛ مؤدب و اهل بیان و تفاهم با مردم باشد؛ این انتظارات مردم از نیروی ه باشد؛ سریع و ب

« دایهای قابل توجهی این لیاقت و آمادگی را از خودتان نشان داده انتظامی ماست. شما در بخش
(15/07/1383.) 

گی های کارکنان نیروهای  منطقی است برابر ویژ که آیت اهلل خامنه ای در باب تراز  ممتاز و قابل توجهی 
ح بسیج سفیران  کارکنان مورد اشاره بالقوه از قابلیت و استعداد ویژه ای در طر مسّلح بر می شمارند، 

گرا، تعالی بخش و تمّدن ساز برخوردارند.  تحوبل 
گیری پیشنهادها مبتن که اشاره شد اساس شکل  که به آن ها پرداخته شد همان طور  ی بر نتایجی است 

کارش  که نتیجه  باشد. مطلب مهم در هر پژوهش علمی این « سودمند»بنابراین هر محققی آرزومند است 
کار و بر اساس  کار تحقیقی باید همیشه با اجتهاد و اظهارنظر توأم باشد و محقق در پایان  که  است 

گسترش دامنه معرفتی  مطالعات انجام شده به طور قاطع نظر خود را درباره ی موضوع اعالم دارد تا به 
کمک نماید. مبتنی بر یافته های پژوهش حاضر و به منظور پیوند حوزه نظر و  علم و یافته های موجود 
عمل و زمینه سازی استقرار دولت اسالمی در ایران با رویکرد تمّدن نوین اسالمی و دولت جوان و حزب 

ح ادامه ارایه می اللهی، پیشنهادهای ا کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به شر جرایی در سه محور 
 گردد:
 کوتاه مدت: -الف

کارگزاران مستعد برابر شایستگی  - طراحی ابزار با روایی و پایایی استاندارد به منظور ارزیابی متقن 
 های تراز
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کارگزاران مستعد تراز مؤلفه های شایستگی شناسایی شده از طر - یق سازوکارهای متقن شناسایی 
 ارزیابی شایسته محور

کارگزاران مستعد تراز و شایسته -  تشکیل بانک اطالعاتی 
گانه و دستگاه های اجرایی و تعیین نقاط آسیب  - گلوگاهی قوای سه  گاه های  شناسایی نشان 

کارگزاری نظام ج. ا کارگزاران شایسته تراز در سطوح مختلف  کارگیری  . پذیر به منظور هدایت و به 
 ایران

طراحی سامانه های هوشمند به منظور تقویت فرآیندهای شناسایی، ارزیابی، انتخاب، به  -
کارگزاری نظام ج. ا. ایران  کارگیری، انتصاب، تعالی، هدایت و... متناسب با سطوح 

کسوتان تراز انقالب اسالمی جهت معرفی به نسل جوان - کارگزاران، مدیران و پیش   الگوسازی از 
کارگزاران و برگزاری نش - ست های صمیمانه و چهره به چهره نیروهای جوان مستعد )نجم( با 

گیری  مدیران موفق عالی رتبه به منظور انتقال دانش بین نسلی در جهت انسجام نسلی و پیش 
 از انقطاع نسلی

 میان مدت: -ب

کارگیری و هدایت مؤثر نیروهای جوان مستعد مشاغل مدیریتی )نجم( به م - نظور شناسایی، به 
کارآمدن دولت جوان و حزب اللهی  زمینه سازی روی 

طراحی نظام آموزشی و تربیتی تراز دولت اسالمی به منظور تأمین سازوکارهای پشتیبان فرآیند  -
کارگزاری نظام ج. ا. ایران؛ به طور مثال مدارس حکم رانی گزینی سطوح   شایسته یابی و شایسته 

گفتمان س - کثری از ظرفیت  ازی در سطوح سازمانی، مّلی و فرامّلی به منظور بیدار بهره مندی حدا
کارگزاران شایسته  نمودن باور و اراده های عمومی نسبت به استقرار دولت اسالمی با 

 بلندمدت: -ج

شناسایی و تقویت تشکل ها و انجمن های تراز آرمان ها و مقاصد عالی انقالب اسالمی به منظور  -
کارگزاران  شناسایی و پرورش جامعه هدف دانش کادرسازی برای  آموزی و دانش جویی با رویکرد 

 آتی نظام ج. ا. ایران
گفتمانی و دیپلماسی دولت های اسالمی با تمرکز بر تربیت و پرورش  - فعال نمودن ظرفیت 

گری اسالمی، بهره مندی از تجارب موفق و  گردش  کارگزاران تمّدنی از طریق سازوکارهایی مانند 
کشورهای اسال  می از یکدیگر نسبت به موضوع مورد اشاره و... .ناموفق 
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کلی  گرا، تعالی بخش و تمّدن ساز»به طور  با توجه به استدالل اشاره شده و  -« بسیج سفیران تحّول 
می تواند ظرفی باشد برای رسیدن به مظروف اشاره شده در سه  -امکان پذیری آن در سطح نظام سازی 

کوتاه مدت، میان مّد   ت و بلندمدت در بخش پیشنهادهای اجرایی.بازه زمانی 

گزاری  سپاس 

که ما  بر خود الزم می دانیم به مصداق َمن َلم َیشُکِر الَمخلوق َلم َیشُکِر الخاِلق از تمامی عزیزان و بزرگوارانی 
کوثری یاری فرمودند، قدردانی نماییم؛ به ویژه از استاد  گام قلیل اّما  را در مراحل مختلف تکمیل این 

برخوردار از سالمت نفس و سالمت عمل به تعبیر آیت اهلل خامنه ای  -ید دکتر سّیدمحّمد میرمحّمدی فق
که در مراحل ابتدایِی اثر، توفیق همکاری شان را  -(13/12/1398در پیام تسلیت درگذشت ایشان )

کرونا به رحمت الهی پی وستند. امیدست روح داشتیم لیکن برابر تقدیر الهی در اثر ابتال به ویروس منحوس 
 ملکوتی شان بر خوان پربرکت مادر سادات حضرت فاطمه زهرا )س( متنّعم باد. آمین یا رّب العالمین.

 

 منابع و مآخذ
کریم .1  قرآن 

ستی و یچ) یت اهلل خامنه ایشه آیاند رد ین اسالمیتمدن نو»، (1393) ارض، محمدیهمنب .2
 تاینامه علمی پژوهشی فلسفه و الهفصل؛ «(رانیاسالمی ا یتمدنی جمهون تکامل چگونگی

 .198-237، صص: ستانبتا  دوم، هرسال نوزدهم، شما
نقش معنویت اسالمی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ثبت »(؛ 1391بیشه، مجید ) .3

کشور کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.«احوال   ، پایان نامه 
اسی؛ درآمدی بر ظهور و افول تمدن ها و وضعیت تمدنی تمدن شن»(؛ 1396بیگدلی، عطاءاهلل ) .4

 ، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )ع(، چاپ اول.«انقالب اسالمی
ای دعلی خامنهیالعظمی ساهللتیرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آگاه اطالعیپا .5

 مجموعه بیانات() مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی -العالی( ظله)مد
نشست تخصصی تحّول، توسعه و موفقّیت جوامع از منظر نهادی )با » (؛ 1397توکلی، غالمرضا ) .6

کید بر ارزیابی سیاست( ، تهران: سالن جلسات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی «تأ
 ودجا.
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تحقیق در فنون و ابزارهای روش »(؛ 1396توالیی، روح اهلل؛ محمدزاده علمداری، مهرداد ) .7
 ؛ تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.«مدیریت

؛ تهران: پژوهشکده اندیشه دفاعی «گزارش حکمرانی پیشرفت»(؛ 1399جعفری، روح اهلل ) .8
 مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ودجا.

 .16؛ تهران: فرهنگ اسالمی، ج «ترجمه و تفسیر نهج البالغه»(؛ 1375جعفری، محمدتقی ) .9
گفتار تمدن نوین اسالمی»(؛ 1398جهان بین، فرزاد ) .10  ؛ تهران: آفتاب توسعه، چاپ اول.«درس 
الگوی شایستگی مدیران »(، 1390حصیرچی، امیر؛ سلطانی، محمدرضا و فرهی بوزنجانی، برزو ) .11

، صص 17؛ فصلنامه نظارت و بازرسی، سال پنجم، شماره «نظام در اندیشه مقام معظم رهبری
38-7. 

ارایه ی »(، 1389اهی، حسین؛ علی پور فالح پسند، محمدحسن و حیدری قربالغ، هادی )درگ .12
 .91-113، صص 33؛ راهبرد یاس، شماره «مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی

گاهواره تمدن»(؛ 1376ویل ) دورانت، .13  ورپانآری ،یائاش، پآرام ؛«تاریخ تمدن: مشرق 
 جلد اول. فرهنگی، و ارات علمیشرکت انتش تهران: )مترجمان(؛

کبر ) .14 کری، علی ا کارگزاران»(؛ 1387ذا کانون اندیشه جوان، چاپ پنجم.«اخالق   ، تهران: 
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