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 80/03/0033:مقاله پذیرش                                                                       30/30/0033: مقاله دریافت

  چكیده

گذشته به ویژه چندسال اخیر، مسئوالن جمهوری اسالمی ایران را در دیددارها و  مقام معظم رهبری در سه دهه 

های مسئوالن کشور بپردازندد  بیانات زیادی مورد خطاب قرار داده و تالش داشتند که به تبیین انتظارات و ویژگی

ایدن راسدتا شداید     پذیری مطلوب برای پیشرفت و تعالی کشور را ترسیم نمایند که درتا از این رهگذر، مسئولیت

هدای  ترین سند، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است. پژوهش حاضر بدا هددا اسدتجراؤ مهلفده    مهمترین و جامع

بنیداد شد     پذیری در نظام ؤ. ا.ا مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری و با اسدتفاده از روش تققیدد داده  مسئولیت

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران داشته و حجم نمونه شام  گرفته است. جامعه آماری اختصاص به تمامی متن 

پدذیری مدورد   هایی از بیانیه است که مقام معظم رهبری در آن، مسئوالن یا جوانان را در راسدتای مسدئولیت  بجش

 454 برداری است. تعدداد ای و ابزار پژوهش، فیشها، کتابجانهدهند. روش گردآوری دادهتوصیه یا مطالبه قرار می

ای باز، مقوری و انتجابی، بده  های سه مرحلهپذیری استجراؤ شد. نتایج کدگذاریخصیصه )داده( برای مسئولیت

-دهد که برای مسئولیتهای پژوهش نشان میبُعد گردید. یافته 4مهلفه و  42مفهوم،  33ترتیب منجر به استجراؤ 

هدای  مطالبده »، «بایددهای فدردی مسدئوالن   »مقور اساسدی  های چهار پذیری در تراز انقالب اسالمی باید بر مولفه

متمرکز بود. همچنین نگاه مقام « های مسئولیتی از جوانانمطالبه»و « بایدهای فردی جوانان»، «مسئولیتی از مسئوالن

هدای  معظم رهبری در واگذاری مسئولیت تاکید بر استفاده از جوانان و تابعی از میزان پایبندی بده شدعا ر و ارزش  

 دینی، انقالبی و ملی، حرکت بر پایه عدالت مقوری و تالش برای تأمین رفاه امنیت مردم و کشور است.

انقالب اسالمی، مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقالب. کارگزاران، پذیری،مسئولیت تراز،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
ایجاد ح ومت اسدالمی مبتندی بدر ماهیدت     اسالمی برآمده از انقالب اسالمی ایران در تالش برای  نظام

رقدم خدورد. نقدش     1352ساالرانه دیندی در بهمدن   م تبی و اعتقادی دین مبین اسالم با تاکید بر نقش مردم

تعیین کننده مردم در انتجاب ح ومت اسالمی و مشارکت همه جانبه ملدت در انتجداب مسدئولین تدراز اول     

بی و ایجاد ساختارهای متناسب با ح ومت اسالمی مسدتلزم  مذه -نظام، با هدا ش   دهی به نظام سیاسی

قرار گرفتن افراد متعهد، انقالبی، متجصص برای اداره ح ومت بود که این مهم با حضور و مشدارکت مدردم   

در انتجاب نفرات اصلح در تمامی دوران انقالب اسالمی مرکز ثق  حاکمیدت اسدالمی را شد   داد کده در     

 فرودها و مش الت و تنگناهای برآمده از توطئه دشمنان نظام ؤ.ا.ا، با عبدوری موفدد  چله اول با همه فراز و 

 گام به چله دوم نهاد.

های تقلیلی بود کده ایدن مهدم در بیانیده     تبیین شرایط گذر از چله اول به دوم مستلزم واکاوی و بررسی

در قالدب نقشده راه    (العدالی مدظلده ) ایترین مقام ؤ.ا.ا و ولی امر مسلمین حضرت امام خامنهگام دوم توسط عالی

برای ورود به چله دوم و چگونگی قرارگرفتن در آن، با عنوان گام دوم انقالب اسالمی در بهمدن مداه سدال    

 در قالب بیانیه خطاب به ملت ایران صادر شد. 1332

سند جمهوری اسالمی ایران در آغاز دهده پدنجم انقدالب اسدالمی      نیروزتربهدر این بیانیه که به عنوان 

خطاب به ملت ایران منتشر شد، مقام معظم رهبری با تشریح سرگذشت انقالب اسدالمی و مقاومدت ملدت    

بیدان مهمتدرین    و بدا ایران در برابر زورگویان و قلدران جهانی مجاطب اصلی خود را قشر جدوان قدرار داده   

پیروزی انقالب اسالمی، چگدونگی مسدیر حرکدت انقدالب را در دوران پدیش رو بدا       مقورهای اثرگذار در 

های دیندی، انقالبدی و ملدی، شدناخت از گذشدته،      هایی چون پایبندی بر ارزشها و شاخصبرشمردن مهلفه

های او، نهراسدیدن از تهدیدد دشدمن، توجده بده عیدار       استفاده از تجربیات قب ، شناخت از دشمن و خباثت

جویی، کسب دانش و حرکت در مسدیر جهداد علمدی، توجده بده      ورزی، بصیرتو اخالق، عدالتمعنویت 

عزت ملی و مرزبندی با دشمن، روحیه انقالبی و عم  جهادی، اسدتفاده از جواندان مدهمن، داندا، پرانگیدزه،      

اندان، اقددام   کاردان، کارآمد، انقالبی و... در مشاغ  مدیریتی کشور، توصیه بده مددیران بدرای اسدتفاده از جو    

دست، به مهمترین موضدوعات کشدور   اندازی نهضت علمی و مواردی ازاینجهادی مراکز آموزشی برای راه

 (.3: 1333ساوه درودی، ) پرداختند

از مهمترین موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبدری در بیانیده گدام دوم انقدالب اسدالمی، تاکیددات       

در این راستا، رهبری انقدالب بده دفعدات مسدئولین کشدور در سدطو        فراوان به مسئولین نظام ؤ.ا.ا بوده و 
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هدا،  مجتلف و حتی جوانان را به عنوان مهمترین مسئولین آتی نظام در گدام دوم انقدالب، بدا تبیدین ویژگدی     

ها و انتظارات فراوان مورد خطاب قرار دادند. با این توصیف، دغدغه اصلی مقققان در ایدن پدژوهش   توصیه

پذیری در نظام ؤ.ا.ا دارد. در واقدع بدا اسدتناد بده مدوارد منددرؤ در بیانیده        های مسئولیتهلفهاختصاص به م

پدذیری  مذکور و استفاده از سایر رهنمودهای ولی فقیه، تالش نویسندگان در این مقاله معطوا به مسدئولیت 

کده از مسدئوالن در   قرار گرفت. به عبارتی دیگر، مسئله مقوری پژوهش این اسدت   در تراز انقالب اسالمی

. بدا ایدن   های رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، چه انتظداراتی وجدود دارد  ؤ.ا.ا ایران مبتنی بر اندیشه

هدای  پذیری در تراز انقالب اسالمی مبتندی بدر اندیشده   مسئولیت» توصیف، سوال اصلی مقاله، این است که 

تدوان مسدئله   با عنایت مباحد  پیشدین، مدی   «. مفاهیمی است؟ها و مقام معظم رهبری، دارای چه ابعاد، مهلفه

پیش روی این مقاله را مسئله نظام ؤ.ا.ا در واگذاری مسئولیت بده افدراد شایسدته در تدراز انقدالب اسدالمی       

متعدد ناشی از قدرار گدرفتن در شدرایط خداص از      دانست. انقراا برخی از مسئولین در چله اول به دالی 

های ح ومتی، توجه به گذر از ایدن مشد الت را   گیریحی و دامنه تأثیر آن در تصمیمهای جناجمله اندیشه

به عنوان دغدغه پیش روی نویسندگان برای رسیدن به اهداا آرمانی نظام ؤ.ا.ا دو چنددان نمدوده اسدت. از    

 های مورد توجده مقدام معظدم رهبدری    این جهت نوآوری مقاله حاضر، توجه به این مهم براساس شایستگی

لده   های مورد توجده معظدم  در بیانیه گام دوم و واگذاری مسئولیت به کارگزاران نظام ؤ.ا.ا براساس شاخص

 است که برای اولین بار بر اساس مقورهای مندرؤ در سند مورد نظر تبیین و ارا ه خواهد شد.  

ی بدر مبدانی   پدذیری مبتند  هدای مسدئولیت  اهمیت پژوهش ناظر بر انتجاب اصلح با در نظر داشتن مهلفده 

ارزشی، م تبی، دینی و ملی در ح ومت اسالمی است. این امر به عنوان مرکز ثقد  در  از مفهدوم عددالت    

سازی آن در نظام ؤ.ا.ا و تالش برای رسیدن به رفاه و امنیدت بدرای ملدت و کشدور تلقدی      و چگونگی پیاده

ه نظدام ؤ.ا.ا در ترسدیم هندسده    تواند ضدمن اسدتق ام بجشدی بد    ها میشده و بدیهی است تبیین این مهلفه

 قدرت و رسیدن به قله افتجار و اقتدار نقش مهمی داشته باشد.

اختصاص به ضرورت انتجداب و انتصداب مسدئوالن شایسدته بدرای نظدام جمهدوری        ضرورت بق  

تواندد مبندای مناسدبی بدرای     همچنین نتایج این پژوهش می اسالمی ایران به ویژه در این برهه حساس دارد.

بددیهی اسدت    نش، ممیزی و تعیین میزان موفقیت مسئولین نظام ؤ.ا.ا در گام دوم انقالب اسالمی باشدد. گزی

انقالب اسالمی ایران را در ادامه مسیر به ویژه چلده دوم بده   تواند همچنان هایی میعدم انجام چنین پژوهش

مش الت موجود و حتدی افدزایش   پذیری شایسته تراز انقالب با تداوم واسطه شناخت نادرست از مسئولیت

 های جدید مواجه نماید.چالش
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 مباني نظری 

  تحقیقپیشینه: 

های انجام شده در مورد سوابد و پیشینه متناسب با این مقاله ناظر بر وجود چند دسته از مطالب مدرتبط بدا   بررسی

ای بدر اسداس اندیشده    واکاوی اخالق حرفده »( با عنوان 1335موضوع پژوهش است. مقاله خان مقمدی و خاشعی )

تواند بده  مفاهیم اخالقی تالش دارد تا این مهم را در اندیشه رهبری مورد مطالعه قرار دهد؛ لذا می ، با توصیف«رهبری

ندژاد و نجفدی   ؤ.ا.ا مدورد توجده قدرار گیدرد. سدبقانی      پذیری در نظامعنوان شاکله ورود به مباح  در  از مسئولیت

؛ هندسده معرفتدی   «پدذیری بده سدبن زنددگی اسدالمی     تقلی  ابعاد شناسانه مسئولیت»ع ای با موضو( در  مقاله1333)

-اند و بده نقدش آن  پذیری را در چهار بعد اعتقادی، فردی، اجتماعی و زیست مقیطی مورد واکاوی قرار دادهمسئولیت

پدذیری  از مسدئولیت ها در تغییر سبن زندگی اسالمی توجه داشته که این مفاهیم نیز چدارچوب مناسدبی بدرای فهدم     

، (العدالی )مدظلده الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه مقام معظم رهبدری  »( در مقاله 1331و هم اران ) حصیرچیاست. 

پدور  الگوهای فعلی با اندیشه رهبری تطدابد نددارد. فرهمنددنیا و مجتاریدان     های شایستگی پرداخته و معتقدندبه مهلفه

، بده توصدیف ایدن الگوهدا و     «الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای اندیشه رهبدری »ن ای با عنوا( در مقاله1333)

مقایسه تطبیقی آن با نظرات برخی از متف رین غربی پرداخته و با توجه به مبانی دینی و ارزشی و شرایط بومی کشدور  

مددیریت جهدادی؛   »الده  ( در مق1331نظرات رهبری را مورد توجه قدرار داده اسدت. همچندین خلیلدی و هم داران )     

هدای مددیران و مددیریت جهدادی در نظدام      هدا و ویژگدی  نمودند مهمترین شداخص ، تالش «هاها و اولویتشاخص

 امدام  عملدی  اخدالق »(، در پژوهشدی بدا عندوان    1333زاده و صدابری ) رضدا  جمهوری اسالمی ایران را تبیین نمایندد. 

هدای رفتداری حضدرت امدام     نمودند تا برشمردن برخی شیوه، تالش «مسئوالن شدن مردمی برای الگویی( ره)خمینی

زیسدتی،  طلبدی، سداده  مقوری، حدستیزی، عدالتگرایی، دشمنخمینی )ره( از جمله در حوزه ارتباط با مردم، وحدت

 داشدته  انقالب اسدالمی انتقادپذیری، انضباط، جلوگیری از سوءاستفاده نزدی ان و ...، الگوسازی مناسبی برای مسئوالن 

الگوی رفتداری کدارگزاران در ح مراندی    ( در مطالعه خود، تالش نمودند به تبیین 1335باشند. پورعزت و هم اران )

بپردازند و در این راستا الگوهدای رفتداری آن حضدرت     بر اساس متن نهج البالغه (السدالم لیه)عمطلوب از دیدگاه امام علی 

 ا تشریح نمودند.ردر قالب سه تم اصلی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

(، بده نقدش رهبدری    4113و هم داران )  1ژونوشدته یدان  « مسئولیت اجتماعی سازمانی»در بین منابع التین، مقاله  

سده  »تواند بر عمل رد سازمان به طور مستقیم تدأثیر گدذارد. مقالده    سازمان توجه کرده و معتقد است رهبری خوب می

وکار به چاپ رسیده است، به رابطده متقابد  بدین    در مجله کسب 4111 که در سال« 4جووا»اثر « پذیریمدل مسئولیت

تئوری، نمایش دوباره و تمرین توجه کرده و آن را در ردیف وظایف مسئولین سازمان دانسته و معتقد اسدت موفقیدت   

                                                           
1  -  Yan Zhu 

4  -  Geva 
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ت پدذیری بده ترتیدب شدام  موضدوعا     شود. وی این موارد را در قالب هرم مسئولیتسازمان از این طرید حاص  می

اثربجشدی برنامده   »ای بدا عندوان   ( در مقاله4141) 1اقتصادی، قانونی، اخالقی و بشردوستانه تقسیم کرده است. هوسنی

و « 4هوگدویی »کندد.  پدذیری معرفدی مدی   ، مشارکت را عام  مقوری در مسئولیت«پذیری در تربیت اسالمیمسئولیت

 اند.  پذیری توجه داشتهمداری در مسئولیتخود بر اخالق مطالعه( در 4141هم اران )

-بق  ناظر بر آن است که بیشتر نویسندگان بر تعیین چهدارچوبی بدرای فهدم از مسدئولیت     موردبررسی پیشینه 

 . ایدن در حدالی اسدت کده    پذیری ارا ه شده استاما بیشتر نگاه بجشی و ین بعدی از مسئولیت اندپذیری تاکید داشته

گیدرد، نگداهی   بر معظم انقالب اسالمی که در این مقاله مدورد توجده قدرار مدی    های رههای مورد نظر در اندیشهمهلفه

تواند به عنوان چراغ راهی در مسیر پیشرفت و توسعه در نظدام ؤ.اا  که می پذیری استجامع مقور در حوزه مسئولیت

 مورد توجه قرار گیرد.  

 مفهوم شناسي و چارچوب نظری

پذیری در اسالممسئولیت  

، مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مواخذه است و آنچه که انسان از وظدایف  «مسئولیت»در لغت 

تعهد قانونی شجص بدر رفدع ضدرری    »، مسئولیت دار و مسئول آن باشد و در اصطال  حقوقی و اعمال و افعال عهده

اند و معنی آن هر ندوع مسدئولیت اعدم    آمده و در همین معنا لفظ ضمان را به کار برده  ،«که به دیگری وارد کرده است

بنابراین در هرجایی که کسی م لف به جبران خسارات دیگری اسدت، در   ؛از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است

به عنوان تعهددی دروندی از سدوی فدرد بدرای انجدام        3پذیریمسئولیت. برابر او مسئولیت داشته و باید پاسجگو باشد

 (.151: 1333زاده و صابری، )رضا است که به وی سپرده شده استهایی مطلوب تمامی فعالیت

 حدوزه  اسدالم  در پدذیری است. دامنه مسدئولیت  اسالم دین ویژه به الهی ادیان مهم هایآموزه از پذیریمسئولیت

اسدت   شدده  معرفدی  مسدئول  زیسدت  مقیط و جامعه خدا، خود، قبال در مسلمان، انسان شود. ینمی شام  را وسیعی

 گذشته به مربوط حوزه دو در پذیری،( مسئولیت141: 1311یزدی ) مصبا  (. از نظر155: 1332)داداشی و هم اران، 

 در فدرد  کده  کارهدایی اسدت   بدر  ناظر گذشته به مربوط . مسئولیتردیگیم قرار توجه مورد آینده به مربوط و مسئولیت

 در شدجص  که است وظایفی بر آینده ناظر به نسبت مسئولیت و است کرده سرپیچی هاآن انجام از یا داده انجام گذشته

بازخواسدت )مسدئولیت    آیندده( و  بده  نسدبت  مرحله:  خواست )مسئولیت دو دارای مسئولیت دهد. لذا انجام باید آینده

 و قددرت  ( 1اسدت:   شدرط  سده  دارای بازخواسدت،  و مرحلده خواسدت   به نسبت گذشته( است. مسئولیت به نسبت

 مجدازات  مسدتوجب  اخالقدی،  مسدئولیت  از اراده آزاد. به نظر ایشان تجطدی  و اختیار ( 3آگاهی، و  و علم ( 4 توانایی،

                                                           
1  -  Husni 

4  -  Hugwei 

3  -  Responsibility 
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آن مجدازات و کیفدر    نتیجد   که دارد وجود مجازاتی خداوند، برابر در مسئولیت همچون هاتیمسئول برخی است. برای

 اخروی است.

کارگزاراندت   امدور  در»فرمایندد:  البالغه خطاب به مالن اشتر مینهج 53در نامه  (السالملیه)عحضرت علی نیرالمهمنیام

 «.... کن انتجاب ... و تقوی و با پاکیزه مردمی میان از را دولتی کارگزاران ...بگمار کارشان به آزمایش، از پس و بیندیش

 و داشدته  پیوسدتگی  آن اخالقی مبانی و دینی انسانی، یهاارزش با که دارد مدیریت از نوعی به نیاز اسالمی جامعه

 رسدد یمد  نظدر ه بد  واقدع  (. در41: 1331نیدا و هم داران،   دهد )بیگی قرار عنایت و توجه مورد را اسالمی یهاآرمان

 براسداس  بنیدان  ارزش نگداه  انسدان،  شد وفایی  و ی تعدالی هدا نده یزم اسالم، الهی یهاارزش مبنای بر اسالمی مدیریت

 (.43: 1331آورد )فجرایی و هم اران،  فراهم خواهد انقالبی نهایت در و اسالمی دینی، یهاآموزه

پذیری در جمهوری اسالمي ایرانمسئولیت  

 و شدعا ر  بده  پایبنددی  .اسدت  سیاسدی  نظدام  و جامعده  هر در حساس و اساسی مسا   از ی ی کارگزاران انتجاب

 عددم  همچندین  و سیاسدی  نظام و مردم و منابع هاخواسته کردن پیاده جامعه، امور پیشبرد و اصال  جامعه، یهاارزش

 همچندین  و کدارگزاران  انتجداب  امدر  در سیاسدی  یهانظام اغلب هایاداره دغدغه برای مجرب امور و فساد به گرایش

 از مجتلفدی اعدم   فرایندهای کارگیری به با تا کندیم تالش سیاسی نظام هر اساس، این است. بر عمل رد آنان بر نظارت

 سدامان  مطلدوبی  شد    بده  را و ... انتجاب کارگزاران کارگزاران و نجبگان جابجایی مطبوعات، نظارت ،حزبی نظارت

(. 41: 1333ببرد )فریدونی و هم داران،   پیش به را جامعه خویش، امور اساسی قانون و حقوقی نظام مبنای بر و ببجشد

 کده  اسدت. روشدن اسدت    تمدن یا جامعه ین سازنده بافت بر حاکم یهاارزش از تابعی رهبری و مدیریت هایشیوه

 مجداز  جوامدع مجتلدف   در را اصدول  آن تمدامی  کداربرد  یا پنداشت مطلد تواننمی را جوامع بر حاکم مدیریت اصول

 اثدر  سرنوشدت کشدورها   تعیدین  در کشدور  هدر  عالی رهبران هایاندیشه است داده نشان تاریجی دانست. اساساً تجربه

 پیشدرفته  جامعده  کده بدرای   ییهایژگیو و شودیم ترسیم آینده برای رهبران توسط که اندازیچشم دارد. ان ارناپذیری

 موضدوعی  رهبدران  یهدا دگاهید دتبیدین   رواین از و ردیگیم قرار اجرایی اقدامات و هاسیاستگذاری مبنای هستند، قا  

 (.44: 1331است )فجرایی و هم اران،  پراهمیت

 کده  شدد  گدذارده  مدیریت بنا از سب ی خمینی )ره(، امام فرمان با ایران، انقالب اسالمی ش وهمند پیروزی از پس

 ارزشدی  بار مدیران عملی یهاروش تا شد باع  مدیریت از نوع این .دهدیم اسالمی تش ی  ارزشی نظام را آن مبنای

 قدرار  مددیران  عمد   و مدوردنظر  انقالبی شعور و دینی معنوی، رو  با توأم جامعه نیازهای ضروریات و در  و گرفته

 اسدت؛  توجده  قابد   جهت (. انتجاب مسئوالن در جمهوری اسالمی ایران از دو12: 1311گیرد )آرمند و ذبیح طاری، 

 امدور  بدرای پیشدبرد   دو هدر  کده  دینی ساالریمردم روی رد مبنای بر عم  دوم و جامعه در اسالمی اجرای اح ام ی ی

 گیرند.می صورت جامعه در دین اح ام کردن پیاده و اسالمی جامعه

های خاصی مورد نظر است که همدواره مدورد   ها و ویژگیدر جمهوری اسالمی ایران نیز برای مسئوالن شاخص

 العدالی( ظلده )مدد ها و بیانات مجتلف بوده است. از جمله مقام معظدم رهبدری   تاکید امامین انقالب اسالمی ایران در سجنرانی
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پذیری مطلدوب از سدوی   ی به طور مبسوط و با ظرافت بسیار عالی به ترسیم مسئولیتدر بیانیه گام دوم انقالب اسالم

هدا بده ویدژه در گدام دوم انقدالب اسدالمی بدا تاکیدد بدر          مسئوالن در نظام جمهوری اسالمی ایران برای همه عرصده 

 پذیری جوانان پرداخته است.مسئولیت

 شناسيروش
بنیداد شد   گرفتده    روی رد کیفی و با استفاده از روش تققیدد داده این پژوهش از نظر هدا  کاربردی است و با 

یابدد.  و یدا مددل ت دوین مدی     ها، نظریده ای از دادهای از پژوهش کیفی است که با استفاده از دستهاست. داده بنیاد شیوه

بیانیده گدام    هایی از متنجامعه آماری پژوهش شام  متن بیانیه گام دوم است. حجم نمونه پژوهش اختصاص به بجش

پذیری یا جوانان در نظام جمهدوری  دوم دارد که در آن، منظور مقام معظم رهبری یا اشاره ایشان به مسئوالن، مسئولیت

 برداری است.  ای و ابزار پژوهش، فیشها، کتابجانهاسالمی ایران است. روش گردآوری داده

« رمزگذاری نظدری »شوند با استفاده از ظریه گردآوری میمنظور ت وین نهایی که بهبنیاد، تقلی  دادهدر روش داده

گانه )باز، مقوری و انتجابی( صدورت گرفتده و هدر    های سهبنیاد در قالب اقدامشود. کدگذاری در روش دادهانجام می

هدا  شود و از کدگذاری مقوری، مهلفده که از کدگذاری باز، مفاهیم حاص  میطوریمرحله نتیجه خاصی در بردارد. به

(. در این تققید بدرای آن ده نتدایج بده دسدت آمدده       13: 1331گیرد )مهرابی، و از کدگذاری انتجابی، تئوری ش   می

ها به مقتدوای کامد  بیانیده    با مستندنمودن داده« پذیریاطمینان»بتواند از روایی قاب  قبولی برخوردار باشد از معیارهای 

صورت پذیرفته است. پایایی پژوهش بدا اسدتفاده از    مقام معظم رهبریهای هبا تطبید به اندیش« باورپذیری»گام دوم و 

هدای زمدانی مجتلدف    های مجدد و کدگدذاری مقققدان در دوره  کمن کارشناسان و خبرگان موضوع برای کدگذاری

 سدازی و کدگدذاری، تعامد  و مراجعده    مورد تا ید قرار گرفته است. ضمن این ه در تمامی مراح  گدردآوری، مفهدوم  

مند شدن هدفمندد  های اولیه با هدا کاهش ضریب انقراا از مقتوای مورد بررسی و نظامدا می پژوهشگران به داده

ادامده یافتده کده ایدن     « نقطده نظریده  »ها تا دسدتیابی بده   ها، صورت پذیرفته است. این تداوم ارتباط و تعام  با دادهداده

 ده است.موضوع نیز به پایایی هر چه بیشتر پژوهش کمن نمو

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه  

 هاالف: تجزیه و تحلیل داده

یدا  « داده»عندوان  پذیری کده در ایدن پدژوهش بده    ویژگی یا خصیصه برای مسئولیت 454تعداد 

 استجراؤ شده است. 1شود از متن بیانیه به شر  جدول قلمداد می« مفاهیم»
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 پذیری از متن بیانیه گام دوممسئولیتهای استخراج شده : داده1جدول 

 شناسه های پژوهشداده متن بیانیه

و آن را نعمت خدا و  دهدیمبه نقدها حسّاسیّت مثبت نشان 

ای شمارد، امّا به هیچ بهانهعم  میی بیهاحراهشدار به صاحبان 

که بقمداهلل با ایمان دینی مردم آمیجته است، فاصله  شیهاارزشاز 

 .ردیگینم

ی هاحراهشدار به صاحبان 

 عم بی
x1 

ی هاوجدانی میان بایدها و واقعیّتها، همواره شن فاصلهبی

ی شدن یطای ، امّا این، فاصلهدهدیمخواه را عذاب داده و آرمان

است و در چه  سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و 

پُرانگیزه، با شن در آینده، با حضور نس  جوان مهمن و دانا و بی

 قدرت بیشتر طی خواهد شد.

 x2 خواهی آرمانهاوجدان

 x3 دغدغه مندی

 x4 بودن مهمن

 x5 دانا بودن

 x6 باانگیزه بودن

 x7 جوان مقوری

اینن در آغاز فص  جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی، این 

ی ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عم  بنده

تا بجش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران  گذاردیم

ی اسالمی بزرگ را آغاز کند، سجن بگویم. سجن اوّل درباره

 گذشته است.

 x8 میدان دار بودن جوانان

 x9 عزیز بودن جوانان

ضرورت جهاد بزرگ برای 

 ساختن ایران اسالمی
x10 

 x11 ضرورت استفاده از تجربه گذشته

ی خود یا گوش سپردن به ها را جز با تجربهنادانستهعزیزان! 

ی دیگران نمیتوان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و تجربه

ایم و ایم، نس  شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیدهآزموده

 شما خواهید دید.

 x12 عزیز بودن جوانان

 x13 ضرورت استفاده از تجربه گذشته

های شما است و شمایید که باید کارآزموده و های آینده دههدهه

پُرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به 

آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع 

 )ارواحنافداه( است، نزدین کنید. خورشید والیت عظمی 

 x14 میدان دار بودن جوانان

 x15 حراست از انقالب

 x16 کارآزموده بودن

 x17 پرانگیزه بودن

برای برداشتن گامهای استوار در آینده، باید گذشته را درست 

ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، شناخت و از تجربه

خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای دروغها به جای حقیقت 

ضرورت برداشتن گامهای استوار 

 در آینده
x18 

 x19 شناخت درست گذشته
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 x20 درس گرفتن از تجربه ها ناشناخته قرار خواهد گرفت.

 x21 بصیرت داشتن

 x22 غاف  نشدن از گذشته

ما »گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اص  الهام مدیریّتهای جهادی

ی ما آموخت، ایران را به عزّت و که امام بزرگوار به همه« میتوانیم

 ها رسانید.ی عرصهپیشرفت در همه

 x23 مدیریّتهای جهادی

 x24 «ما میتوانیم»اعتقاد به اص  

 x25 ایمان مقوری

استبدادی را به ح ومت در گام نجست، رژیم ننگین سلطنت 

ی ملّی را که ساالری تبدی  کرد و عنصر ارادهمردمی و مردم

جانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت ی پیشرفت همههمایجان

 کشور وارد کرد؛

 x26 اراده خدمت به ملت

ی مدیریّت دار اصلی حوادث و وارد عرصهآنگاه جوانان را میدان

 کرد؛

 x27 جوان مقوری

 x28 میدان دار بودن جوانان

و  هشن این همه، نه در تبلیغات نارسای مسئوالن انع اس یافتبی

نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراا کرده است؛ ولی 

ای برای مدیران جهادی و بااخالص نزد خدا و خلد هست و حسنه

 است.

 x29 جهادی بودن

 x30 بااخالص بودن

مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مای  است پیرو البتّه عدالت 

ح ومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید 

برای اجرای آن به شما جوانها است که در ادامه بدان خواهم 

 پرداخت

 x31 میدان دار بودن جوانان

ولی روی رد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی، دلهای مستعد و 

بویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخالق نورانی 

 دگرگون شد.

 x32 مستعد بودن جوانان

 x33 نورانی بودن جوانان

مجاهدتهای جوانان در میدانهای سجت از جمله دفاع مقدّس، با 

ی برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر ذکر و دعا و روحیه

 چشم همه نهاد. اسالم را زنده و نمایان در برابر

 x34 مجاهدتهای جوانان

 x35 معنویت گرایی

 x36 روحیه ایثارگری

 x37 روحیه برادری

 x38 دین مقوری جوانانسابقه گرفت. صف نوبت برای مساجد و فضاهای دینی رونقی بی
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اعت اا از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف 

سازندگی نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج 

 از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد.

 x39 فداکاری

 x40 جهاد مقوری

روی زیارت و مراسم گوناگون داری و پیادهنماز و حج و روزه

جا بویژه میان دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستقب در همه

تر شده بیشتر و باکیفیّتروز جوانان روند یافت و تا امروز، روزبه

 است

 x41 دین مقوری جوانان

ناپذیری و صیانت و پاسداری از در تمام این چه  سال، تسلیم

ی آن در مقاب  انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته

ی ایران و ایرانی شدهدولتهای مت بّر و مست بر، خصوصیّت شناخته

 شمار میرفته است.بهبویژه جوانان این مرز و بوم 

 x42 در صقنه بودن

های عمده در جوانان عزیز! اینها بجشی مقدود از سرفص 

ی انقالب اسالمی است؛ انقالب عظیم و سالهسرگذشت چه 

پایدار و درخشانی که شما به توفید الهی باید گام بزرگ دوّم را در 

 پیشبرد آن بردارید.

 x43 عزیز بودن جوانان

 x44 بودن جوانانمیدان دار 

های جهادی سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه

های میان جوانان، سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد، و بسی ویژگی

ی افتجارآمیز دیگر که همگی مقصول انقالب و نتیجه

 های انقالبی و جهادی است.گیریجهت

 x45 جهادی بودن

 x46 کارآمد بودن

 x47 های جهادیانگیزه 

ها نیست، ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشتهدنباله

باید با همّت و هشیاری و سرعت عم  و ابت ار شما جوانان طی 

 شود.

 x48 همت

 x49 هوشیاری

 x50 سرعت عم 

 x51 ابت ار

 x52 ی جوانانریکارگبه

 x53 پیشرفت مقوری

 x54 جدیت

کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان، مدیران جوان، 

المللی و ی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بیندر همه

های های دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید شانهنیز در عرصه

 x55 مسئولیت پذیری

 x56 اندیشمندی

 x57 ی جوانانریکارگبه
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 x58 فعالیت .خود را به زیر بار مسئولیّت دهند

 x59 در صقنه بودن

 x60 حضور در میدان های سیاسی

 x61 حضور در میدان های اقتصادی

 x62 حضور در میدان های فرهنگی

 x63 حضور در میدان های بین المللی

 x64 دین مقوری

 x65 اخالق گرایی

 x66 عدالت مقوری

 x67 معنویت گرایی

 x68 تجربه مقوری .گذشته بهره گیرندها و عبرتهای از تجربه

 ی انقالبی و عم  جهادی را به کار بندندنگاه انقالبی و روحیه

 x69 نگاه انقالبی

 x70 روحیه انقالبی

 x71 عم  جهادی

 ی اسالمی بسازند.و ایران عزیز را الگوی کام  نظام پیشرفته

 x72 صیانت از انقالب

 x73 پیشرفت مقوری

 x74 از انقالبنظام سازی 

سازان در نظر داشته باشند، این است که ی مهمّی که باید آیندهن ته

در کشوری زندگی می نند که از نظر ظرفیّتهای طبیعی و انسانی، 

 نظیر استکم

 x75 آینده ساز بودن

 x76 ی داخلیهاتیظرفتوجه به 

آنها را های جوان و انقالبی، خواهند توانست همّتهای بلند و انگیزه

فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش 

 ایجاد کنند.

 x77 همت

 x78 انگیزه انقالبی

 x79 انگیزه جوان

 x80 ی داخلیهاتیظرففعال نمودن 

 x81 ی جوانانریکارگبه

ی موؤ سال که بجش مهمّی از آن نتیجه 41جمعیّت جوان زیر 

است، فرصت ارزشمندی برای  31ی دههجمعیّتی ایجادشده در 

 x82 تمرکز بر توان داخلی

 x83 ی جوانانریکارگبه
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 کشور است.

 14سالگی، نزدین به  41و  15ی میلیون نفر در سنین میانه 33

 میلیون نفر دارای تقصیالت عالی

 x84 ی جوانانریکارگبه

 x85 علم مقوری

 x86 علم مقوری و مهندسی آموختگان علومی دوّم جهان در دانشرتبه

ی تالش ی انقالبی رشد کرده و آمادهانبوه جوانانی که با روحیه

 جهادی برای کشورند

 x87 روحیه انقالبی

 x88 تالش جهادی

 x89 آماده بودن

 x90 در صقنه بودن

 x91 ی جوانانریکارگبه

و جمع چشمگیر جوانان مققّد و اندیشمندی که به آفرینشهای 

 علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛

 x92 مققد

 x93 اندیشمندی

 x94 ی جوانانریکارگبه

جز اینها، فرصتهای مادّی کشور نیز فهرستی طوالنی را تش ی  به

که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند میتوانند با فعّال  دهدیم

گیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشی نمایان کردن و بهره

نیاز و به معنی واقعی دارای افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی

 نفس کنند و مش الت کنونی را برطرا نمایند.اعتمادبه

 x95 کارآمدی

 x96 پرانگیزه

 x97 خردمند

 x98 توجه به فرصتهای مادّی کشور

 x99 فعالیت

 x100 افزایش درآمدهای ملی

 x101 جهش اقتصادی

 x102 تمرکز بر توان داخلی

شن شما جوانان مهمن و پُرتالش خواهید توانست این عیب بی

 بزرگ را برطرا کنید.

 x103 مهمن

 x104 پرتالش

 x105 ی داخلیهاتیظرفتوجه به 

 x106 ی جوانانریکارگبه

برداری از انداز، باید زمان تمرکز بر بهرهی دوّم چشمدهه

 نشده باشددستاوردهای گذشته و نیز ظرفیّتهای استفاده

 x107 تجربه مقوری

 x108 ی داخلیهاتیظرفتمرکز بر 
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 پیشرفت کشور از جمله در بجش تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابدو 

 x109 پیشرفت کشور

 x110 ارتقای تولید

 x111 ارتقای اقتصاد ملی

اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفص  اساسی 

ها عبارتند از: علم و پژوهش، این سرفص  هایی می نم.توصیه

معنویّت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و 

آزادی، عزّت ملّی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبن 

 زندگی.

 x112 عزیز بودن جوانان

 x113 علم و پژوهش

 x114 معنویت گرایی

 x115 اخالق گرایی

 x116 توسعه اقتصادی

 x117 عدالت مقوری

 x118 مبارزه با فساد

 x119 استقالل ملی

 x120 آزادی اجتماعی

 x121 عزت ملی

 x122 مرزبندی با دشمن

 x123 اسالمی -سبن زندگی ایرانی

بینانه ی من امید و نگاه خوشچیز، نجستین توصیهامّا پیش از همه

ی قفلها، هیچ گامی همهبه آینده است. بدون این کلید اساسیِ 

نمیتوان برداشت. آنچه میگویم ین امید صادق و متّ ی به 

 واقعیّتهای عینی است.

 x124 بینانه به آیندهنگاه خوش

 x125 صادق بودن نسبت به انقالب

 x126 ی داخلیهاتیظرفواقع گرایی به 

و ام، امّا خود دوری جسته هاینجانب همواره از امید کاذب و فریبند

ام و برحذر ههمه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشت

 میدارم.

 x127 ناامید نبودن

 x128 نداشتن ترس کاذب

 x129 ناامید نبودن

 x130 نداشتن ترس کاذب

سیاست تبلیغی و  -و اکنون مانند همیشه-در طول این چه  سال 

سازی مردم و مأیوسهای آن، ترین برنامهای دشمن و فعّالرسانه

 حتّی مسئوالن و مدیران ما از آینده است.

 x131 مایوس نشدن

 x132 بصیرت مقوری

 x133 هوشیاریاند که با های آنان در داخ  کشور نیز قاب  مشاهدهو البتّه دنباله

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2221
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399


 

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال بیستم، شماره 78، بهار 1041  444

 
 ها در خدمت دشمن حرکت می نند.استفاده از آزادی

ی تبلیغاتی مقاصرهگام در ش ستن این شما جوانان باید پیش

 باشید.

 x134 مسئولیت پذیری

 x135 ش ست نقشه های دشمنان

در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و 

ترین اینومیدی را از خود و دیگران برانید. این نجستین و ریشه

 جهاد شما است.

 x136 امید به آینده

 x137 ناامید نبودن

 x138 ترس نداشتن

 x139 جهادی بودن

در برابر چشم  -که به برخی از آنها اشاره شد-های امیدبجش نشانه

 شما است

 x140 های امیدبجشدیدن نشانه

 x141 ی داخلیهاتیظرفتوجه به 

ودلهای امین است و دسترویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشها 

دوختگان و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان و خا نان و کیسه

 است.

 x142 امین بودن

 x143 خدمتگزار بودن

 x144 امیدوار

دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابت ارهای ایرانی، در 

 ها با چشم ت ریم و احترام مینگردبسیاری از عرصه

 x145 جوانانی ریکارگبه

 x146 حضور در همه عرصه ها

 x147 امیدوار

آینده خیز بردارید و  قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، به سوی

 حماسه بیافرینید.

 x148 استمداد الهی

 x149 امید به آینده

 x150 تالش جدی

 x151 حماسه آفرینی

 x152 قدر فرصت را دانستن

ی عمومی من از شما جوانان آن است که این راه ولی اینن مطالبه

 را با احساس مسئولیّت بیشتر و همچون ین جهاد در پیش گیرید. 

 x153 مسئولیت پذیری

 x154 جهاد علمی

توز را که از جهاد علمی شما پاخیزید و دشمن بدخواه و کینهبه

 بشدّت بیمنا  است ناکام سازید.

 x155 ناکام ساختن دشمنان

 x156 با پا خاستن

 x157 جهاد علمی

 x158 معنویت گراییاز قبی : اخالص، معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی 
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 x159 اخالص گرایی .ایثار، توکّ ، ایمان در خود و در جامعه است

 x160 ایثارگری

 x161 توک 

 x162 ایمان مقوری

 x163 ارزش مقوری

هایی چون خیرخواهی، گذشت، و اخالق به معنی رعایت فضیلت

نفس و کمن به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه

 دیگر خلقیّات نی و است. 

 x164 اخالق گرایی

 x165 فضیلت مقوری

 x166 خیرخواهی

 x167 گذشت

 x168 دستگیری

 x169 راستگویی

 x170 شجاعت

 x171 تواضع

 x172 اعتماد به نفس

ی حرکتها و فعّالیّتهای فردی ی همهدهندهمعنویّت و اخالق، جهت

 و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛

 x173 معنویت گرایی

 x174 اخالق گرایی

بر تولید انبوه و  تأکید بر تقویت اقتصاد مستق ّ کشور که مبتنی

اسراا، و اندازه و بیبهمقور، و مصرا باکیفیّت، و توزیع عدالت

مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی 

 اینجانب بارها ت رار و بر آن تأکید شده،

 x175 خردمندی

ح ّ این مش الت، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید راه

ی بجشهای آن تهیّه و با قدرت و های اجرا ی برای همهبرنامه

 احساس مسئولیّت، در دولتها پیگیری و اقدام شود. نشاط کاری و

 x176 مسئولیت پذیری

 x177 جدیت

 x178 نشاط کاری

 x179 پیگیری

ی جوان و دانا و مهمن و مسلّط بر گمان ین مجموعهبی

های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این دانسته

ای فعّالیّت چنین مجموعهرو باید میدان مقاصد برسند. دوران پیشِ

 x180 ی جوانانریکارگبه

 x181 دانایی

 x182 های اقتصادیمسلّط بر دانسته
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 x183 مهمن باشد.

 x184 جهاد اقتصادی

ها در داخ  ح ی راهجوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه

 کشور است.

 x185 عزیز بودن جوانان

 x186 تمرکز بر توان داخلی

مش الت اقتصادی صرفاً ناشی از تقریم »این ه کسی گمان کند که 

است و علّت تقریم هم مقاومت ضدّ است باری و تسلیم نشدن در 

ح ، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه برابر دشمن است؛ پس راه

 خطایی نابجشودنی است.« ی گرگ استزدن بر پنجه

 x187 بصیرت مقوری

 x188 بصیرت مقوری

ترین ح ومت ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَویوسوسه

السّالم( المهمنین )علیهرتاریخ یعنی ح ومت خود حضرت امی

 کسانی را لغزاند،

 x189 دوری از وسوسه مال

 x190 دوری از وسوسه مقام و ریاست

پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسالمی هم که روزی 

زیستی میدادند، ی زهد انقالبی و سادهمسابقهمدیران و مسئوالنش 

 هرگز بعید نبوده و نیست؛

 x191 مراقبت از خود

 x192 ساده زیستی

 x193 پرهیزکاری

 x194 انقالبی

و این ایجاب می ند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری 

با  معنای واقعیگانه حضور دا م داشته باشد و بهقاطع در قوای سه

 های ح ومتی.فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه

 x195 ضرورت مقابله واقعی با فساد

اند، و بقمداهلل مأموران این نظام غالباً سالمت خود را نگاه داشته

 ولی حتّی آنچه هست غیر قاب  قبول است.
 x196 سالمت

ی همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه

 مقامات ح ومت جمهوری اسالمی است.
 x197 ضرورت طهارت اقتصادی

ی حرام بگریزند همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه

 باره کمن بجواهندو از خداوند دراین

 x198 ی شیطانیهاوسوسهدوری از 

 x199 دوری از لقمه حرام

 x200 استمداد الهی

الطّبع با انسانهایی باایمان و جهادگر، و منیعاین مبارزه نیازمند 

 دستانی پا  و دلهایی نورانی است.

 x201 باایمان

 x202 جهادگر

 x203 منیع الطبع
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 x204 پا  دست

 x205 نورانی

ای که نظام جانبهاین مبارزه بجش اثرگذاری است از تالش همه

 برد.جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار 
 x206 تالش همه جانبه

ای بر صورت نسبی، همه جا و همه وقت مم ن و فریضهولی به

 ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان استعهده
 x207 توسعه عدالت

ی کشور، با این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آینده

انتظار آنها است صریقاً میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید چشم

 ای ژرا است.میشده و بشود، دارای فاصله

 x208 عزیز بودن جوانان

ضرورت جهاد برای برقراری 

 عدالت
x209 

ضرورت جهاد برای مبارزه با 

 فساد
x210 

طور دا م باید برای رفع در جمهوری اسالمی، دلهای مسئوالن به

 مقرومیّتها بتپد و از ش افهای عمید طبقاتی بشدّت بیمنا  باشد.

 x211 دلسوزی برای رفع مقرومیت ها

ی هاش اادغدغه برای رفع 

 طبقاتی
x212 

این سجنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها ت رار شده است ولی 

 ی آن، چشم امید به شما جوانها است؛برای اجرای شایسته

 x213 مبارزه با بی عدالتی

 x214 مبارزه با فساد

 x215 امیدوار

 x216 ی جوانانریکارگبه

ی بجشهای گوناگون کشور به جوانان مهمن و و اگر زمام اداره

سپرده شود، این  -که بقمداهلل کم نیستند-انقالبی و دانا و کاردان 

 شاءاهلل.امید برآورده خواهد شد؛ ان

 x217 ی جوانانریکارگبه

 x218 مسئولیت پذیری

 x219 مهمن

 x220 انقالبی

 x221 دانا

 x222 کاردان

 x223 مبارزه با بی عدالتی

 x224 مبارزه با فساد

 x225 ظرفیت عظیم جوان
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آوردِ استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی، دستاورد، بل ه خون

صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالباً جوان، ولی 

 های رفیع انسانیّت.همه در رتبه

 x226 در صقنه بودن

 x227 جهادی بودن

 x228 بااخالص بودن

 x229 شجاعت

 x230 فداکاری

 x231 ایثارگری

 x232 نورانی

موظّف به حراست از  -مجصوصاً دولت جمهوری اسالمی-همه 

 ی وجودند.آن با همه

 x233 ضرورت حراست استقالل ملی

ضرورت حراست آزادی 

 اجتماعی
x234 

جمهوری اسالمی است که جز با اینها بجشی از مظاهر عزّت 

 آمد.شجاعت و ح مت مدیران جهادی به دست نمی

 x235 جهادی بودن

 x236 شجاعت

 x237 ح یمانه عم  نمودن

سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عموماً شام  فریب 

 و خدعه و دروغ است.
 x238 بصیرت مقوری

دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفظ 

نشینی کند؛ از ارزشهای انقالبی و ملّی خود، ین گام هم عقب

 ن ند؛

 x239 ی انقالبیهاارزشدفاع از 

 x240 ی ملیهاارزشدفاع از 

 x241 دشمنمرزبندی با 

حال، عزّت کشور و ملّت از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه

جویانه و البتّه از خود را در نظر داشته باشد و ح یمانه و مصلقت

 موضع انقالبی، مش الت قاب  ح ّ خود را با آنان ح  کند.

 x242 نهراسیدن از تهدیدها

 x243 در نظر داشتن عزت کشور

 x244 عزت ملتدر نظر داشتن 

 x245 ح یمانه عم  نمودن

 x246 مصلقت جویانه عم  نمودن

 x247 دفاع از مواضع انقالبی

 x248 رفع موانع و مش الت

در مورد آمری ا ح ّ هیچ مش لی متصوّر نیست و مذاکره با آن جز 

 مادّی و معنوی مقصولی نجواهد داشت.زیان 

 x249 نهراسیدن از تهدیدها

 x250 بصیرت مقوری

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2245
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2245
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2245
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5071
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5071
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جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم مقابله با آن، جهادی همه

 امید در آن به شما جوانها است.

مقابله هوشمندانه با سبن زندگی 

 غربی
x251 

مقابله همه جانبه با سبن زندگی 

 غربی
x252 

مقابله جهادی با سبن زندگی 

 غربی
x253 

 x254 امید داشتن به جوانان

 ها به شر  زیر است:های طی شده برای تقلی  دادهها: گامتقلی  داده

های پژوهش مورد بازخوانی قرار گرفدت.  کدگذاری باز: در این مرحله، مجموعه داده -گام اول

های دارای بار معنایی مشدابه و مشدتر ،   ها، دادهدهبندی داسپس با استفاده از طرید تجمیع و دسته

مفهدوم شدده اسدت. جز یدات      33های ی سان قرار گرفتندد کده منجدر بده اسدتجراؤ      بندیدر طبقه

 به نمایش درآمده است: 3کدگذاری باز در جدول 
 ها )کدگذاری باز(: گام اول تحلیل داده4جدول 

 شناسه مفاهیم هاxتعداد  کدگذاری باز

X65+X115+X163+X164+X174 5 گرایی اخالق Y1 

X26+X143 2 ملت به خدمت برای اراده Y2 

X100+X109+X110 3 ملی درآمد و تولید افزایش Y3 

X142+X204 2 دست پاک و دار امانت Y4 

X124+X129+X136+X137 

+X140+X149+X215 
 Y5 آینده به جوانان امیدواری 7

X127+X131+X144+X200+X147 5 
 مدد و آینده به مسئوالن امیدواری

 الهی
Y6 

X56+X93+X221+X222 4 کاردان و اندیشمند Y7 

X89+X151+X152+X156 4 بودن آماده Y8 

X25+X201 2 ایمان با Y9 

X17+X79 2 جوانان بودن باانگیزه Y10 
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X6+X96 2 مسئوالن بودن باانگیزه Y11 

X36+X37+X160+X166+X168+X231 6 ایثارگری و برادری Y12 

X21+X49+X122+X187+X251 5 هوشیاری و بصیرت Y13 

X52+X57+X81+X83+X84+X91 

+X94+X106+X145+X180 

+X216+X217+X225+X254 

 Y14 جوانان یریکارگبه 14

X53+X73+X116 3 محوری پیشرفت Y15 

X76+X80+X105+X126+X141+X186 6 
 ظرفیت و توان بر جوانان تمرکز

 داخلی
Y16 

X82+X102 2 داخلی توان بر مسئوالن تمرکز Y17 

X148+X161 2 خدا به توکل Y18 

X177+X206+X248 3 تالش و جدیت Y19 

X7+X27 2 محوری جوان Y20 

X159+X228 2 اخالص با جوانان Y21 

X18+X34+X47+X48+X50+X54 

+X71+X77+X88+X104+X139 

+X150+X227+X252+X253 

 Y22 پرتالش و جهادی جوانان 16

X46+X58 2 کارآمد و فعال جوانان Y23 

X23+X29+X45+X202+X235 5 مسئوالن بودن جهادی Y24 

X101+X111+X184 3 اقتصادی ارتقای و جهش Y25 

X15+X72+X74+X123 4 انقالب از صیانت و حراست Y26 

X24+X98+X108 3 
 یهاتیظرف بر تمرکز و خودباوری

 داخلی
Y27 

X5+X97+X107+X175+X181  

+X182+X237+X245 
 Y28 خردمندی و دانایی 8

X42+X59+X90+X226 4 بودن صحنه در Y29 
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X2+X3 2 خدمت برای مندی دغدغه Y30 

X194+X234+X239+X240+X247 5 انقالبی یهاارزش از دفاع Y31 

X119+X120+X121 3 
 عزت و آزادی استقالل، از دفاع

 ملی
Y32 

X233+X243+X244 3 کشور استقالل و عزت از دفاع Y33 

X189+X190+X191+X197+X198+X199 6 مقام و مال وسوسه از دوری Y34 

X38+X41+X64 3 محوری دین Y35 

X69+X70+X78+X87+X220 5 انقالبی انگیزه و روحیه Y36 

X192+X203 2 الطبع منیع و زیستی ساده Y37 

X193+X196 2 پرهیزکار و سالمت Y38 

X170+X172+X229 3 نفس به اعتماد و شجاعت Y39 

X11+X13+X16+X19+X20+X22+X68 7 محوری تجربه و گذشته شناخت Y40 

X125+X169 2 صداقت Y41 

X66+X117+X209+X213+X223 5 جوانان محوری عدالت Y42 

X207+X211 2 مسئوالن محوری عدالت Y43 

X9+X12+X43+X112+X185+X208 6 جوانان بودن عزیز Y44 

X85+X86+X92+X113+X154+X157 6 محوری علم Y45 

X95+X178 2 بانشاط و کارآمد Y46 

X39+X167+X171+X230 4 فداکاری و گذشت Y47 

X118+X210+X214+X224 4 فساد با جوانان مبارزه Y48 

X195+X212 2 
 و فساد با مسئوالن مبارزه

 طبقاتی یهاشکاف
Y49 

X32+X51 2 مستعد و مبتکر Y50 

X20+X205 2 بااخالص مسئوالن Y51 

X1+X99+X179 3 پیگیر و فعال مسئوالن Y52 
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X55+X134+X153+X218 4 جوانان پذیری مسئولیت Y53 

X10+X146+X176 3 مسئوالن پذیری مسئولیت Y54 

X35+X67+X114+X158+X165+X173 6 گرایی معنویت Y55 

X135+X155 2 انقالب دشمنان با مقابله Y56 

X103+X162+X219 3 جوانان بودن مؤمن Y57 

X4+X183 2 مسئوالن بودن مؤمن Y58 

X8+X14+X28+X31+X44+X60 

+X61+X62+X63+X75 
 Y59 جوانان داری میدان 10

X33+X232 2 نورانی Y60 

X130+X138 2 
 و مشکالت از جوانان نهراسیدن

 تهدیدها
Y61 

X128+X236+X242+X249 4 
 و مشکالت از مسئوالن نهراسیدن

 تهدیدها
Y62 

X132+X133+X188+X238 

+X241+X246+X250 
 Y63 بصیرت با و هوشیار 7

هدا( اسدتجراؤ شدده از    yمفهدوم )  33کدگذاری مقوری: در این مرحله، از مجمدوع   -گام دوم

مشدتر   هدای ظهدور وجدوه    ، با استفاده از فن مقایسه پایدار، تالش شده است کده زمینده  4جدول 

مهلفده گردیدد کده     42گیدری  ها، منجر به شد   مفاهیم فراهم شود. در نهایت مقصول این مقایسه

 آمده است. 3ها در جدول مجموعه آن
 ها )کدگذاری محوری(: گام دوم تحلیل داده3جدول شماره 

 شناسه هامؤلفه هاxتعداد  کدگذاری محوری

Y1+Y41+Y55 13 جوانان گرایی معنویت و گرایی اخالق Z1 

Y14+Y20+Y44 22 هاتیمسئول برای جوانان به اعتماد Z2 

Y4+Y38 4 مسئوالن پرهیزکاری و امانتداری Z3 

Y5+Y18 9 الهی مدد و آینده به جوانان امیدواری Z4 

Y6+Y62 9 مشکالت از نهراسیدن و آینده به مسئوالن امیدواری Z5 
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 تهدیدها و

Y8+Y29+Y59 18 جوانان داری میدان و آمادگی Z6 

Y3+Y25 6 
 درآمدهای و اقتصاد ارتقای برای مسئوالن تالش

 ملی
Z7 

Y15+Y16 9 کشور پیشرفت و داخلی توان بر جوانان تمرکز Z8 

Y17+Y27 5 داخلی یهاتیظرف و هافرصت بر مسئوالن تمرکز Z9 

Y19+Y24 8 مسئوالن جهادی تالش و جدیت Z10 

Y7+Y45+Y50 12 کاردان و مبتکر مستعد، اندیشمند، جوانان Z11 

Y12+Y47 10 ایثارگر و باگذشت جوانان Z12 

Y10+Y22+Y36 23 انقالبی و جهادی جوانان Z13 

Y39+Y61 5 نترس و شجاع جوانان Z14 

Y23+Y53 6 پذیر مسئولیت و فعال جوانان Z15 

Y21+Y35 

+Y57+Y60 
 Z16 بااخالص و مؤمن جوانان 10

Y13+Y40 12 بابصیرت و باتجربه هوشیار، جوانان Z17 

Y26+Y32+Y56 9 کشور استقالل و انقالب از جوانان حراست Z18 

Y28+Y63 15 ،مسئوالن بصیرتمندی و هوشیاری دانایی Z19 

Y2+Y30 4 ملت به خدمت برای مسئوالن دغدغه Z20 

Y31+Y33 8 نظام یهاارزش و استقالل از مسئوالن دفاع Z21 

Y42+Y48 9 جوانان سوی از فساد با مبارزه و محوری عدالت Z22 

Y43+Y49 4 مسئوالن سوی از فساد با مبارزه و محوری عدالت Z23 

Y52+Y54 6 ،مسئوالن پذیری مسئولیت و پیگیری فعالیت Z24 

Y11+Y46 4 نشاط با و انگیزه با مسئوالن Z25 

Y9+Y51+Y58 6 اخالص با و ایمان با مسئوالن Z26 

Y34+Y37 8 و مال یهاوسوسه از مسئوالن دوری و الطبع منیع Z27 
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 مقام

هدای قبلدی،   کدگذاری انتجابی: در آخرین گام کدگذاری، مقققان با توجده بده گدام    -گام سوم

، در ایدن  1اند. به تعبیر استراوس و کدوربین فرایند کدگذاری را انسجام و استق ام بیشتری بجشیده

های موجدود در مددل   مابین مقولهبنیاد، ین نظریه از روابط فیپرداز دادهنظریهمرحله از کدگذاری، 

مهلفده   41(، از مجمدوع  14: 1313فدرد و امدامی،   آورد )داندایی کدگذاری مقوری به نگارش درمی

(z استجراؤ شده از جدول )مقققان با تمرکز بر مفاهیم کلیدی، وجدوه اشدترا  را شناسدایی    3ها ،

 احصاء شده است. 4کلیدی پژوهش به شر  جدول نموده و ابعاد 
 ها )کدگذاری انتخابی(: گام سوم تحلیل داده4جدول 

 ابعاد کلیدی هاxتعداد  کدگذاری انتخابی

Z3 پرهیزکاری و امانتداری 

46 
 فردی بایدهای

 مسئوالن

Z5 تهدیدها و مشکالت از نهراسیدن و آینده امیدوار به 

Z19 ،بصیرتمندی و هوشیاری دانایی 

Z25 نشاط با و انگیزه با 

Z26 اخالص با و ایمان با 

Z27 مقام و مال یهاوسوسه از دوری و الطبع منیع 

Z2 هاتیمسئول برای جوانان به اعتماد 

63 
 مسئولیتی یهامطالبه

 مسئوالن از

Z7 ملی درآمدهای و اقتصاد ارتقای 

Z9 داخلی یهاتیظرف و هافرصت بر تمرکز 

Z10 جهادی تالش و جدیت 

Z20 ملت به خدمت برای دغدغه 

Z21 نظام یهاارزش و استقالل از دفاع 

Z23 فساد با مبارزه و محوری عدالت 

Z24 ،پذیری مسئولیت و پیگیری فعالیت 

Z1 فردی بایدهای 59 گرایی معنویت و گرایی اخالق 

                                                           
1. Strauss & Corbin 
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Z4 جوانان الهی مدد و آینده امیدوار به 

Z11 ،کاردان و مبتکر مستعد، اندیشمند 

Z12 ایثارگر و باگذشت 

Z14 نترس و شجاع 

Z16 بااخالص و مؤمن 

Z6 داری میدان و آمادگی 

86 
 مسئولیتی یهامطالبه

 جوانان از

Z8 کشور پیشرفت و داخلی توان بر تمرکز 

Z13 انقالبی و جهادی 

Z15 پذیر مسئولیت و فعال 

Z17 ،بابصیرت و باتجربه هوشیار 

Z18 کشور استقالل و انقالب از حراست 

Z22 فساد با مبارزه و محوری عدالت 

 های تحقیقب: یافته

ها بدرای ابعداد کلیددی    ها در هر ین از مهلفه، میزان فراوانی داده3براساس نتایج جدول  .1

 است. 4الی  1پژوهش به شر  نمودارهای 

 
 «بایدهای فردی مسئوالن»های بُعد : توزیع فراوانی مؤلفه1 نمودار
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 «مسئوالن از مسئولیتی یهاطالبهم»های بُعد : توزیع فراوانی مؤلفه4نمودار 

 
 «بایدهای فردی جوانان»های بُعد : توزیع فراوانی مؤلفه3نمودار 
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 «جوانان از مسئولیتی یهاطالبهم»های بُعد : توزیع فراوانی مؤلفه0نمودار 

هدا(، میدزان   xداده یدا   454های کلی پدژوهش ) و تعداد داده 4های جدول بر اساس یافته .4

 نشان داده شده است. 5درصد هر ین از ابعاد کلیدی پژوهش در نمودار 

 
 درصد هر یک از ابعاد کلیدی پژوهش: 5نمودار

بیانیده گدام دوم کده    مشجص است همسو با خطداب اصدلی    5های نمودار همانگونه که از داده

درصد( اختصاص به جوانان بده   52های مسئولیتی )جوانان هستند بجش بیشتری از بایدها و مطالبه

عنوان مسئوالن اساسی نظام در گام دوم انقالب اسالمی دارد و این موضوع در هر دو حوزه بایدها 

 ها به تف ین صقت دارد.و مطالبه
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه 

   گیری:نتیجه -الف
را  گونداگونی  هدای مسئولیت که است وابسته هاییانسان تربیت به انسانی جامعه هر بقای و دوام

های انجدام  بررسی .کنند عم  هاآن به و بپذیرند بشناسند، را هامسئولیت این باید دارند. آنان برعهده

مقاله اشاره شد، ناظر بر دو ن تده  آن در پیشینه این  پذیری که به مواردی ازشده در حوزه مسئولیت

پذیری را در حوزه اجتماعی مدورد  اساسی است. بق  اول این ه بیشتر مقاالت مورد نظر مسئولیت

های تأثیرگدذار در پدذیرش مسدئولیت اجتمداعی توجده      واکاوی قرار دادند. این مقاالت به شاخص

طباق با فرهند  اجتمداعی بیشدتر    داشتند که از این منظر حاوی ن ات جالب توجهی بوده و قاب  ان

پدذیری سیاسدی   جوامع است. بق  دوم این ه مقداالت مدورد نظدر از ورود بده مباحد  مسدئولیت      

اند. دلی  ایدن بقد  بده احتمدال قدوی      خودداری کرده و اساساً در این زمینه سجنی به میان نیاورده

ء مطالعداتی بدرای   ناشی از تبعات حاصله از ورود به موضوعات سیاسی اسدت کده منجدر بده خدال     

 پذیری برای ورود به مباح  علمی شده است.های این نوع مسئولیترسیدن به شاخص

ها و هنجارها و در عین حال تاکید بدر قدانون و   برگرفته از ارزشظام ؤ.ا.ا در نپذیری مسئولیت

داشدته  ملی جای خاصدی   -مقوری به عنوان متغیرهای شناخته شده در فرهن  دینیرعایت عدالت

که انقالب اسالمی ایران با رهبری بنیانگذار انقدالب، آن را در چدارچوب مبدانی ارزشدی اسدالمی      

و اسالمی نظام ؤ.ا.ا  های تعیین شده در مبانی ارزشیمعرفی نمود. بر این مبنا تالش شد تا شاخص

ها این شاخصهای ملی واگذاری مسئولیت در نظام ؤ.ا.ا بر مبنای و در عین حال با توجه به ارزش

 مورد توجه قرار گیرد.  

ها و نگاه متفاوت به آن از دیددگاه متف درین و صداحبان    تعدد شاخص طور که اشاره شدهمان 

 العدالی( مدظلده ) ایهای والیت فقیه حضرت امام خامنهاندیشه باع  شد تا نویسندگانِ این مقاله اندیشه

پدذیری مدورد بررسدی قدرار     های مسئولیتتعیین شاخصدر  ترین مقام نظام ؤ.ا.ا،را به عنوان عالی

به چارچوبی مفهومی مناسدبی   داده بنیاد انجام شد، بندی حاص  از این مقاله که با روشدهند. جمع

بایددهای  »، «هدای مسدئولیتی از مسدئوالن   مطالبده »، «بایدهای فردی مسئوالن»با چهار مقور اساسی 

رسد عناوین مدورد  رسید. در نگاه اول به نظر می« از جوانانهای مسئولیتی مطالبه»و « فردی جوانان

های مسدتجرجه از آن بده ترتیدب    ها توجه نداشته است، اما کلیدواژهنظر به طور مستقیم به شاخص

 های مسئولیت پذیری را تعیین نمدوده به طور مشجص شاخص شش، هشت، پنج و هفت مقور در

 آمده است. 4تا  1و نمودارهای شماره  3که در جدول شماره 
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 از نهراسدیدن  و آیندده  پرهیزکداری، امیددواری بده    و ، امانتدداری «بایدهای فردی مسدئوالن »در 

-منیدع  اخالص بدودن،  با و ایمان نشاط بودن، انگیزه و با با هوشیاری، تهدیدها، دانایی، و مش الت

 بده  اعتمداد  ،«مسدئوالن مطالبده مسدئولیتی از   »مقدام، در   و مدال  یهاوسوسه از دوری بودن و الطبع

 و داخلدی، جددیت   یهدا تید ظرف و هدا فرصدت  بر ملی، تمرکز درآمدهای و اقتصاد جوانان، ارتقای

 و مقوری نظام، عدالت یهاارزش و استقالل از ملت، دفاع به خدمت برای جهادی، دغدغه تالش

 و گرایدی ، اخدالق «جواندان بایدهای فردی »در  پذیری، مسئولیت و پیگیری فساد، فعالیت، با مبارزه

کداردان بدودن،    و مبت در  مستعد بدودن،  الهی، اندیشمندی، مدد و آینده گرایی، امیدواری بهمعنویت

هدای  مطالبه» در و در نهایت بااخالص بودن و مهمن نترس بودن، و ایثارگربودن، شجاع و باگذشت

 و کشدور، جهدادی   پیشدرفت  و داخلدی  توان بر داری، تمرکزمیدان و ، آمادگی«مسئولیتی از جوانان

کشدور،   استقالل و انقالب از بابصیرت، حراست و باتجربه پذیر، هوشیار،مسئولیت و انقالبی، فعال

فساد برجسته شد. موارد مذکور در قالب شمای زیر در دو مقور بایدها  با مبارزه و مقوری عدالت

مهلفه اصلی و مشتر  رسید که بده عندوان   ها در نهایت به سه با در نظر داشتن شاخص هاو مطالبه

 تواند مورد توجه قرار گیرد.رکن مقوری در واگذاری مسئولیت در تراز انقالب اسالمی می

 
 پذیری در تراز انقالب اسالمی: اشتراکات مسئولیت1شکل 

توان گفت خطاب مقام معظم رهبدری بده دو   آمده است می 1براساس آنچه که در ش   شماره 

ها برای هر دو طیف بوده است. آنچه که مطلوب و مسئوالن و جوانان بر پایه بایدها و مطالبهطیف 

له قرار دارد، در هر دو ستون با اشتراکاتی همراه بوده که مقصول برآمدده از ایدن   مورد توجه معظم
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اشتراکات در قالب سه مقور شام  حرکت بر پایه عددالت مقدوری، تدالش بدرای تدأمین رفداه و       

تدوان  نیت، پایبندی به شعا ر دینی، انقالبی و ملی قرار گرفت که مجموع برآمده از این سه را مدی ام

 مورد توجه قرار داد. 4در قالب ش   
 

 
 پذیری در تراز انقالب اسالمیهای محوری از مسئولیت: مطالبه4شکل 

اسدت. هدر چده ایدن     پذیری ارتباط بین این سه مقور مرکز ثق  موفقیت نظام ؤ.ا.ا و مسئولیت

ارتباط از استق ام بیشتری برخوردار باشد، هندسه قدرت نظام به دلی  پایبندی مسئوالن به این سه 

خطوط اصلی نظام ؤ.ا.ا است بیشدتر خواهدد شدد. از ایدن جهدت حفدظ ارتبداط بدین          مقور که از

و ترسیم نقشده   مقورهای مورد نظر از ارکان اصلی توفید برای قرارگرفتن در مسیر انقالب اسالمی

اهدداا ح ومدت اسدالمی اسدت کده امیدد اسدت در واگدذاری          ها وراه موفد در رسیدن به آرمان

 های نظام ؤ.ا.ا مورد توجه قرار گیرد.  ها و اهداا و آرمانها و قرار گرفتن در مسیر ارزشمسئولیت

، اعتقدادی و  ایدن تققیدد در سده حدوزه فدردی      نتایجهای پژوهشی، با پیشینه هادر تطبید یافته

هدای  ( همجوانی دارد هر چند یافته1333نژاد و نجفی )رفتارهای اجتماعی با نتایج پژوهش سبقانی

-تر از نتایج مطالعه مورد بق  است. از سوی دیگر، یافتهاین مطالعه چندوجهی و به مراتب ت می 

این  جای داده است و از( را در خود 1333زاده و صابری )های این مطالعه، تمامی نتایج مقاله رضا

( نیز 1335های پژوهش پورعزت و هم اران )نظر، همجوانی کاملی با این پژوهش دارد. بررسی تم

های این مطالعه با پژوهش حاضر دارد. ذکر این ن ته ضروری است کده بدا   نشان از هماهنگی یافته

دوم بده عندوان ی دی از    ، ارزش بیانیده گدام   توجه به جامعیت بیانات و دغدغه مقام معظدم رهبدری  

و حجم کدگذاری انجام شده، نتدایج ایدن   مهمترین اسناد باالدستی در نظام جمهوری اسالمی ایران 

 های پژوهشی برخوردار است.کلیت بسیار باالتری نسبت به هر ین از پیشینهپژوهش از 

 پیشنهادها -ب
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 شر  زیر است:های اساسی پژوهش مهمترین پیشنهادهای پژوهش به ی بر یافتهمبتن

هدای مجتلدف   های این پژوهش در ابعاد کلیدی چهارگانه ترسیمی مورد اسدتفاده دسدتگاه  یافته -

اجرایی کشور در سطو  مجتلف برای گزینش، ممیزی و ارزیابی عمل رد مدیران و مسدئولین  

 قرار گیرد؛

-تا شاخصای مورد تققید قرار گرفته های این پژوهش در مطالعات جداگانههر ین از مولفه -

سدال گذشدته    34های دقید و مشجص برای هر ین از آنان در بیانات مقام معظم رهبدری در  

 تبیین شود؛

هدای درسدی فرمانددهی و مددیریت     ها و مفاهیم کلیدی این پژوهش در سرفصد  ابعاد، مولفه -

های مجتلدف کشدوری و لشدگری قدرار     جهادی دروس مجتلف دانشگاهی به ویژه در دستگاه

 گیرد؛

های الزم برای تربیت جوانان و مدیران چله دوم انقدالب مطدابد بدا    ها و استراتژیریزیمهبرنا -

 انتظارات رهبری معظم انقالب صورت پذیرد.
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