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و  بخشیتعالگرا، سفیران تحول مثابهبهیی کارگزارانِ تراز افزاهممقاله پژوهشي: 

 ی تقویت آن(هاراهو  هایستگیشاساز )تمدن
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 1مجید بیشه

 11/14/1044تاريخ پذيرش:  40/41/1044فت: تاريخ دريا
 

 چکيده
در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی، نقش کارگزاران در کارآمدی دین و تعاایی ناااا اساالمی     زمينه و هدف:

ی شایساتیی کاارگزاران تارا     هاا مؤیفاه با احصای  کرده استاست. در همین راستا این مقایه تالش  فردمنحصربه

ی تحقاق دویات اساالمی در فصای جدیاد      سا نهی م، در جهت هامؤیفهی تقویت آن هاراه دویت اسالمی ایران و

  ندگی جمهوری اسالمی گاا بردارد.

ی در جما   اخامناه  اهللتیا آکلیاه بیاناا     ،بنیااد متنای  ی ا  ناریاه داده ریا گبهرهدر فرایند پژوهش، با  روش:

 تحلیی گردید. ،انتخابی و ناریی با ، هایکدگذاربا  هادادهی و بردارشیفکارگزاران 

مقویاه الالی بارای     22، تعاداد  هاا یساتی یشامحور در تعیین مبتنی بر رویکرد راهبردمحور و ار ش :هاافتهي

 ی تقویت آن شناسایی گردید.هاراهمقویه اللی برای  61ی کارگزاران و هایستییشا

کاارگزاران تارا      ثرؤما با تربیت و سا ماندهی  تواندیمنااا جمهوری اسالمی ایران  ي و پيشنهادها:ريگجهينت

یی مانند اساتحکاا  هاراهی ا  ریگبهرهبا  ،سا و تمدن بخشیتعایگرا، ی تحولهایستییشابا  راستاهمدویت اسالمی 

ی هاا ئات یهساخت درونای، انساماا نسالی، شناساایی و هادایت نیروهاای جاوان مساتعد گنمام  و گساترش           

یای کاارگزاران خاود در بایا      افزاهام  باا ی انقالب اسالمی در جهان تأثیرگذار باشد و ور ی در افق تمدناندیشه

 سا ی بردارد.ی استوارتری در جهت تمدنهاگاا، «سا و تمدن بخشیتعایگرا، بسیج  سفیران  تحول»

 ورزي.انسجام نسلي، تمدّن نوين اسالمي، شايستگي، نجم، هيئت انديشه ها:کليدواژه

                                        
ی، ی؛ دکتری تخصصی مدیریت مناب  انسانی دانشیاه عالمه طباطبامسئول. نویسنده 6
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 مقدمه
هاا، تشاکیی دویات اساالمی     ترین گااا یر تحقق تمدّن نوین اسالمی، یکی ا  مهمدر مس

نیا هاای الالی   شاود و پایش  اساالمی مای   ،دویت اسالمی است کاه کشاور   است. در سایه

 ،نقش کاارگزاران در تعاایی ناااا اساالمی     رونیآید. ا اگیری تمدن اسالمی فراهم میشکی

عه فصی جدید  ندگی جمهاوری اساالمی ایاران و    ا جمله مسائی بنیادینی است که در طلی

توفیق در آن، موج  تعایی نااا اسالمی در مرحله استقرار دویات   ،گاا دوا انقالب اسالمی

حاو ه  در جما  روحاانیون و فیاالی     6731ای در سال اهلل خامنهاسالمی ایران است؛ آیت

 ،اسالمی چه کسانی هستند آفرینان تمدندر پاسخ به این سؤال که نقش ،علمیه بم در فیییه

؛ بناابراین   61/73/6731ای، گاماا خامنه «آفرینانندبدون شک مدیران جامعه جزو نقش»فرمایند: می

ایاران در جهات تحقاق آرماان      مسئله کلیدی و حتی حیاتی در کارآمدی و تعایی نااا ج.ا.

می اسات؛  کاارگیری کاارگزاران شایساته در تارا  دویات اساال      تمدنی خاود، تربیات و باه   

کارگماری شایستیان وتعایی در برآن کریم در ارتباط با موضوع بهکه خداوند تبارکهمچنان

همانا خداوناد شاما را امار    »؛ «إ نَّ ایلَّهَ یأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ایْأَمَانَا ِ إ یَى أَهْلِهَا»فرمایند: چنین می

 . 81 :ءگنسا« ها را به اهی آن واگذار کنیدکند که امانتمی

بااا گذشاات چهااار دهااه ا  انقااالب اسااالمی و باارو  رفتااار و   ،بااه اعتقاااد نیارناادگان

و نیاز وجاود    سات هاناشی ا  ضعف شایستییکه عملکردهایی ا  جان  برخی کارگزاران 

و همچنین ظهاور و    76/77/6711گهمان، های کارگزاران ها، کمبودها، اشکاال  و اشتباهناتوانی

ساا  در ناااا ج.ا. ایاران، نقاش و     افازا و تمادن  مادیریتی ار ش  های مختلاف رویش نسی

های موردانتاار و معطوف به افق تمادّنی آیناده انقاالب    اثرگذاری موضوع تعیین شایستیی

اسالمی، در تعایی رفتار و عملکرد کارگزاران منطبق با موا ین و معیارهاای اساالمی گتارا     

ایشان برای کارآمادی ناااا اساالمی و تعاایی     مرحله دویت اسالمی  و نیز انتخاب شایسته 

هاای خودماان را   اگر ضاعف »ای، اهلل خامنهجامعه اسالمی برجسته است؛ برابر فرمایش آیت

ها خواهد ماند و نهادینه خواهد شد، برطارف  پنهان کنیم، نشناسیم، تماهی کنیم، این ضعف
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هاای مادیران   بدر که شایستییمعتقد است همان 6. مینتزبرگ 61/66/6717گهمان، « نخواهد شد

های مدیران نیز در انتخاب آنها اهمیت دارد، امّا متأسفانه ماا  بر انتخاب آنها مؤثر است، عی 

هایش، بلکه تنهاا  شایستیی های او، آن هم نه همهدر هنیاا انتخاب مدیر فقط بر شایستیی

 . 76: 6711گمینتزبرگ، کنیم یک شایستیی، تأکید می

هاای شایساتیی کاارگزاران    اا دادن چنین پژوهشی درمورد شناسایی مؤیفاه بنابراین انم

رسد تاا ا  ایان راه بتاوان    ترا  دویت اسالمی در این اوضاع  مانی و مکانی، ال ا به نار می

هاای  آینده خوبی را در پرتو احکاا ایهی برای خود تیمین کرد؛  یرا وبتی بدانیم شایستیی

دانیم که چیونه باید باشایم و چیوناه بایاد    آنیاه می ،چیستکارگزاران ترا  دویت اسالمی 

؛ بناابراین تمرکاز روی   کنایم تار  عمی کنایم تاا مسایر رسایدن باه چناین دویتای را کوتااه        

 های مدیریتی ضروری است.های کارگزاران یا به تعبیر رایج، شایستییشایستیی

مناور مشارکت و به این پژوهش در راستای افق تمدنی انقالب اسالمی اساس،همین  بر

هاای  مؤیفاه »پردا د که در تویید محتوای علمی حو ه علوا انسانی اسالمی به این مسئله می

شایستیی کارگزاران ترا   دویت اسالمی در ایران با رویکرد تمدن نوین اسالمی در اندیشاه  

 «ها چیونه است؟های تقویت آن مؤیفهای چیست؟ و راهاهلل خامنهآیت

ضمن ساا ماندهی موضاوعی مطایا      ،ر ا  حیث سا مان و ساختار پژوهشبدین مناو

مرور ادبیا  و مبانی ناری پژوهش و نیز مرور اییوهای مرتبط داخلی و به ،لور  بیفیبه

هاای شایساتیی موردانتااار، ممموعاه     خارجی و اشاره به افتراق و اشتراک اییوها با مؤیفه

گاردآوری   6711تاا پایاان    6731.ا. ایاران ا  ساال   بیانا  ایشان در جم  کارگزاران نااا ج

ای در پژوهش کیفی، با گردید. پژوهشیران ا  حیث حساسیت ناری و رعایت الول حرفه

های اند و ا طریق کدگذاریبرداری ا  بیانا  یادشده پرداختهبه فیش ،خوانی متنروش تماا

گیاری  بنیاد و با بهرهر ناریه دادهبا ، انتخابی و ناری در رهیافت کالسیک و نوظهو گانهسه

های تقویت آن را شناسایی و طراحای  های یادشده و راه، مؤیفه2ا  اییوی گلیزر و استراوس

                                        
1. Mintzberg. 

2. Glaser & Strauss. 
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. در بخش پایانی مقایه نیز ضمن پارداختن باه اعتباریاابی و بررسای معیاار کیفیات       اندکرده

پاژوهش و بارای    هاای های پژوهش، پیشنهادهایی برمبناای یافتاه  پژوهش و نیز محدودیت

 شده است.های آینده با رویکردی نوآورانه و اجتهادی ارائه پژوهش

 

 شناسي تحقيق مباني نظری و پيشينه

 پيشينه پژوهش

مناور ارائه اثری متمایز باه حاو ه مطایعااتی در  میناه     در رهیذر مطایعا  گذشته و به

و پیشاینه موضاوع حاائز     گیاری ا  ساوابق  های کارگزاران در تمامی سطوح، بهرهشایستیی

 اهمیت است.

های مادیران  های عمیق اکتشافی، اییوی بابلیت  با انماا مصاحبه6711 اهدی و شیخ گ

هاای مادیران   هاا و ار ش های فردی، مهار دویتی را در چهار بُعد دانش و آگاهی، ویژگی

 شاده ییای شناساا ها و در پژوهشی دییر، شایستیی  6711گ اهدی و شیخ،  اندکردهدویتی تبیین 

نیز در سه بُعد فردی گنیرشای   6171اندا  برای مدیران دویتی ج.ا. ایران مبتنی بر سند چشم

 اناد بنادی شاده  و رفتاری ، شغلی گدانشی و مهارتی  و ار شی گاسالمی و ساا مانی  دساته  

 اییااویمناااور طراحاای   نیااز بااه6718. پورعاباادی و همکاااران گ 6711گعساایری و همکاااران، 

ستیی چندبعدی مدیران و کارکنان، چارچوب شایستیی را در چهار الیه پایه، مدیریتی، شای

. در بسیاری ا  مطایعا  سراسر  6718گپورعابدی و همکاران،  اندکردهعمومی و تخصصی تدوین 

 یتاوجه طاور بابای  های مختلفی که بهشایستیی -های متنوع ها و فرهنگدر بخش -جهان 

مدهای سا مانی ا جمله عملکارد ساا مانی و اثربخشای مادیریتی تاأثیر      بر انواع مختلف پیا

 . 121: 2761، 6گستومادهاوانگذارد، گزارش شده است می

مناور رعایت انسماا و سیر منطقی مطای  مرتبط با موضاوع موردبحاث، در تادوین    به

شایساتیی   مرور ادبیا  تر یعنی تمدن نوین اسالمی و سپس بهمطای  ابتدا به موضوع کالن

 پرداخته خواهد شد.

                                        
1. Sethumadhavan. 
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 نوين اسالمي تمدن

عناوان  باه  گره درگرو تصور لحیح ا  تمدن است. اماا خمینای  ،کارآمدی  نیرش  تمدنی

با تأکید بر نیاه تمدنی در اسالا ناب و برای رفا  شابها     ،گذار اللی انقالب اسالمیپایه

می در اویاین گااا   پاذیرش تمادن ا  ساوی تعااییم اساال     اوییه درخصوص پذیرش یا عادا 

اسالمی که بیشترین تأکید خود را بر اندیشه و فکر برار داده اسات و انساان را   »فرمایند: می

کناد،  هاای ارتمااعی و ضدانساانی دعاو  مای     به آ ادی ا  همه خرافا  و اسار  بادر  

های اوست های مفید بشر که حالی تمربهچیونه ممکن است با تمدن و پیشرفت نوآوری

 تاا ه  هایمیدان با کردن و حقیقى نوگرایى  و . تمدد 61/67/6783گاماا خمینی، « نباشد؟!سا گار 

 ندگى، مطلوب اسالا است؛ الالً اسالا این را ا  انساان خواساته؛ ایان باه برکات تأمّای،       

تعمّق، کار درست، کار فکری، تالش عملی، مماهد ، استقبال ا  کاار و ا  خطار در هماه    

، تمادن  رونیا . ا ا 78/77/6711ای، گامااا خامناه  آیاد  را بلندکردن به دست میها ها و همتمیدان

مناد  های هدفمند، نااانوین اسالمی عبار  است ا : ظهور و برو  مادی و معنوی پیشرفت

هاای  و نوظهور امت اسالمی، با محوریت ایران، براساس تعاییم اساالمی در تماامی عرلاه   

ط به خود گرفته و جامعاه اساالمی را باه مقالاد خاود      اجتماعی که شکلی معنادار و منیب

 الاول  و الایی  هاای ار ش باه  اینکه . تمدن اسالمی ضمن 17: 6711گغالمای،  کند نزدیک می

 ناوگرایى  ا  مفهاومى  است. چنین دور نیز به تعص  و تحمر است، ا  بندیپا سنت و کتاب

اهلل باه اعتقااد آیات   .  266: 6717، گبهمنای تواناد باشاد   گرایی مای عقی و مداریدین مال ا دبیقاً

 اساتفاده  جهان و ابزارهای موجود جهاانی  دانش ا ای برای برپاکردن تمدن اسالمی، خامنه

بناابراین در تمادن ناوین     . 71/67/6711، هماان گمنتها با روح اسالمی و با روح معنویت  کنیم،می

  معتقاد اسات   6711باین گ جهاان فار اد   اسالمی، نوین بر با آفرینی تمدن اسالمی دالیات دارد. 

تمادن گذشاته   »ا   ،که بناست در آینده شکی بییردرا عنوان تمدنی درواب  به« نوین»آوردن واژه 

 . 17: 6711بین، گجهانآن « یاحیا»آن است و نه « با آفرینی»دنبال کند و بهجدا می« اسالمی

ی اسالمی در دو ساحت های الیتوان حاکمیت ار شبنابراین تمدن نوین اسالمی را می

مادی و معنوی جوام  مسلمین دانست که ا طریق با سا ی، نوسا ی و با آفرینی ابزارهاای  
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مناور پاسخ باه نیا هاای امارو ی مسالمانان و امات اساالمی در جهات        موجود جهانی به

ساا ی اساتقرار حکومات مهادوی تحقاق      ها ا  اسالا و نیز  میناه تأثیرپذیرفتن فکری ملت

 یابد.می

در باااب تماادن اسااالمی، اندیشاامندان و متفکااران اسااالمی در دوره باادیم و معالاار  

بارداری  ای ماورد بهاره  اهلل خامناه اندیشه آیت ،ند که در این پژوهشاههایی ارائه داشتناریه

 گیرد.برار می

 

 اياهلل خامنهتمدن نوين اسالمي در انديشه آيت

به کمک مبانی دینی و برآنی باه باا تعریف   ای همواره تالش داشته است اهلل خامنهآیت

ای را بارای رسایدن باه    گاناه ایشان مراحی پنج ،تمدن نوین اسالمی بپردا د. در همین راستا

 تمدن نوین اسالمی طراحی کردند:

 
  221: 6717گبهمنی، سير تکاملي انقالب اسالمي  .1نمودار 

 

، مقصود نهایی ا  انقالب اساالمی،  مثابه یک متفکر و اندیشمند اسالمیا  منار ایشان به

ای منطقای و مساتمر اسات کاه بار چهاار رکان دیان،         رسیدن به تمدن اسالمی در  نمیره

بیانیه گاا دوا انقاالب   عقالنیت، علم و اخالق بنا شده است. رهبر انقالب اسالمی، در میانه

سایه اندا  پنماهو همزمان با چشم -سا یپردا ی و تمدنخودسا ی، جامعه دومین مرحله -

آماادگی  »تمدن نوین اسالمی را  -سند راهبردی اییوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت -کشور 

 .  22/66/6713ای، گاماا خامنه کنندمطرح می« برای طلوع خورشید والیت عامی گارواحنا فداه 
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ساا ی  ن تمادن های معاّم یه، ایا با استناد به بیانیه مذکور و نیز سایر سخنرانی ،عبارتیبه

باوده و   گص یعنی اساالا نااب محمادی    ،انقالب اسالمی دهندهدر راستای ایدئویوژی شکی

سا  ا  سوی مسالمین بارای ظهاور    بنابراین نیی به تمدن نوین اسالمی، گاا پیشین و مقدمه

 . رهبر انقالب در ممموعه بیاناا  مارتبط   16: 6711گاخوان و همکاران، خواهد بود  گعج اماا  مان

ساا ی ظهاور منمای عاایم بشاریت حیار        بصاد غاایی  میناه    با این موضوع، بارها باه 

تواناد وارد میادان شاود و باا هماان      شک تمدن اسالمی مای بی»ند: اهاشاره داشت گعج حمّت

-ای را اند وارد میدان  ندگی بشر شوند و منطقههای بزرگ تاریخ توانستهای که تمدنشیوه

ند و برکا  خود یا لادما  خاود را باه آنهاا برساانند، ایان       تصرّف کن -بزرگ یا کوچک

لور  فرایند پیچیده و طوالنی و پرکار را بپیماید و به آن نقطه برسد. ایبته تمدن اسالمی به

اهلل ارواحنا فداه اسات. در دوران ظهاور، تمادن حقیقای     کامی در دوران ظهور حیر  بقیه

 . 61/73/6731ای، گاماا خامنه« هد آمداسالمی و دنیای حقیقی اسالمی به وجود خوا

تاوان در هفات محاور    های دویت اسالمی را مای ای، شاخصاهلل خامنهبرابر بیانا  آیت

 .1ایتازاا باه عادایت؛     .7خدمت به خلاق؛   .2شاخص اعتقادی و اخالبی؛  .6خالله نمود: 

تکیاه بار    .3و  حکمت و خردگرایای  .1گرایی؛ بانون .8سالمت ابتصادی و مبار ه با فساد؛ 

 . 71/71/6712گهمان،  ای کشور ظرفیت درون

اهلل گانه دویت اسالمی و نیز با توجه به ساؤایی کاه آیات   های هفتبا عنایت به شاخص

: کردناد ای در جم  اساتید، فیال و طالب حو ه علمیه بم در مدرسه فییایه مطارح   خامنه

استواری خود، ا  چه عنالار و ا   این تمدن برای پیدایش خود و سپس برای ماندگاری و »

، ذکر این نکته تحلیلی و استنباطی نیاز   61/73/6731گهمان، « چه عواملی کمک خواهد گرفت؟

هاای موردانتااار مرحلاه اساتقرار گپیادایش       ها و میزان شایساتیی ضروری است که مؤیفه

ساالمی  دویت اسالمی با مرحلاه گاذار، تثبیات گمانادگاری  و تعاایی گاساتواری  دویات ا       

 تواند متفاو  باشد.می
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  71: 6711گجعفری، تکوين دولت اسالمي  .6نمودار 

 

خوبی ترسیم شده و بیاانیر آن اسات کاه    به 2سیر تکوین دویت اسالمی نیز در نمودار 

آثار تمدنی بیشتری  ،رسدهرچه دویت ا  بدو تأسیس به مرحله تثبیت و با آرایی مستمر می

 . 6711گجعفری، یابد راث تمدنی افزایش میکند و میتویید و خلق می

طورعاا، پرداختن باه عامای و رکان انساانی در تارا  دویات اساالمی و نیاز         بنابراین به

طورخاص پرداختن به رکن انسانی در ترا  سیر تکوین دویت اسالمی ا  مرحلاه تأسایس   به

 تأمی است.توجه و مثابه نقطه تعایی دویت اسالمی بابی به ،تا با آرایی مستمر

راستایی همت بلند ای در باب ترا  کارگزاران، یزوا وفاق و هماهلل خامنهدر گفتمان آیت

  68/78/6712ای، گاماا خامناه ها مدنار بوده های بلندِ نااا اسالمی جهت تحقق آن هدفبا هدف

هاای بازرگ انقاالب اساالمی     ، ال ماه تحقاق آرماان   «حرکاتِ بلندماد   » ،تعبیریو به

 . 73/77/6713ان، گهماست

هاای دویات اساالمی    های کارگزاران باا شااخص  راستایی شایستییبرابر منطق یزوا هم

ها باا مقالاد   ها و ارادهطورخاص، ایتزاا به عدایت که اشاره گردید  و نیز مطابقت همتگبه

اهلل تارین هادف تشاکیی ناااا اساالمی در گفتماان آیات       بلند نااا اسالمی، اشاره به فوری

خاایی ا     61/77/6711گهماان،   ای نیز که استقرار عدایت اجتماعی و بسط اسالمی اسات هخامن
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بیانااا  ماارتبط بااا مساائله حیاااتی تحقااق عاادایت    مهمتاارینیطااف نیساات. ا  مممااوع  

مبنای بار     67/71/6717گهماان،  طورخااص  و عدایت اجتمااعی باه    22/66/6713گهماان،  طورعاابه

و عاذرخواهی ا  خادای متعاال و ماردا       73/77/6711، گهماان ماندگی در مسئله عادایت  عق 

هاایی مانناد   گیری ا  مؤیفاه با بهره« کارگزار عادل»، بابی استنباط است که  21/66/6711گهمان، 

 شماعت و خردمندی، در ترا  کارگزار دویت اسالمی بابی تبیین است.

آماده    6711ایی، گشاهیلی و پارسا  های علاوا انساانی اساالمی    گونه که در برخی پژوهشآن

مبانی ویژگی عادل بودن مبتنی بر بوای عابله، غیبیه و شهویه تبیین گردیاده اسات.    ،است

حایت اعتدال وجود داشته باشد، هیئات  در هرگاه که بوای شهویه، غیبیه و عابله در انسان 

لی ا؛ به نقی ا  شاهی  6116گماللدرا، حالی ا  اجتماع حکمت، شماعت و عفت را عدایت گویند 

 . 677: 6711و پارسایی، 

 

 گنیارندگان  1تبيين انسان عادل و اعتدال بين قواي عاقله، غضبيه و شهويه .1شکل 
 

                                        
  .6711ی؛ اثری ا  شهیلی و پارسایی گ. برگرفته ا  کتاب استعدادیابی در حکمت اسالم6

 قوّه عاقله

 )تمایزبخش انسان از حیوان(
 

 قوّه شهویه

ع()برانگیزاننده نفس به جذب امور خیر و ناف  
 

 قوّه غضبيه

()برانگیزاننده نفس به دفع امور شرّ و مضر  
 

 

 

 

 عفّت

جاعتش  حکمت 
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کاردن  رکن کارگزاران دویت، نقاش مهمای در روناد اساالمی     ،ایاهلل خامنهدر نیاه آیت

می را توان تحقق دویات اساال  د و اساساً بدون توجه به رکن کارگزاری نمیکندویت ایفا می

متصور شد. به اعتقاد ایشان، کارگزاران در دویت اسالمی باید باور، اخالق و رفتار خاود را  

کنند و با برخاورداری ا    گع منطبق با شریعت اسالا و منبعث ا  اییوی آرمانی دویت علوی

سالمت اعتقادی، اخالق اسالمی و رفتار گعملکرد  اسالمی در ترا  دویات اساالمی    ةگانسه

 . 6713گمحمدی مزرعی و نادری، ا ور ند اهتما

تواناد حیاا    توان چنین نتیمه گرفت که در جهان متالطم امارو  آنچاه مای   بنابراین می

، وجود نااا مادیریتی کارآماد اسات.    کندها را تیمین ها و نااارشد حکومتباینده و روبه

ها تربیت تر ا  آرمانیستهبرای داشتن نااا مدیریتی مؤثر و کارآمد نیز بایستی کارگزارانی شا

. تربیت و پرورش کارگزاران نیز به چارچوبی جام  و کامی نیا مند است تا باا انتخااب   کرد

 جامه عمی پوشاند. ،و پرورش لحیح و اثربخش کارگزاران به مقالد عایی نااا

 

 شايستگي

تلزا سوی تعایی، شتاب بیشتری گرفته است. ایان امار مسا    ها بهامرو ه، حرکت سا مان

فرایندهای کاری در تماا ابعاد ساا مان   ،دنبال آنهای فکری و بهبا نیری و تغییر چارچوب

 هاست.بر شایستییو نیز مدیریت مناب  انسانی مبتنی

ایان   2پدیدار گشت و بعد ا  آن مک کللند 6بار توسط سلزنیکمفهوا شایستیی نخستین

به کار بارد. ایان    ،یادگیری فردی مؤثر است دادن عامی بسیار مهمی که برواژه را برای نشان

؛ باه  6717کریمی و دییاران،  گحاجیدر رشته مدیریت محبوبیت یافت  7واژه ا طریق کار بویاتزیس

ا  چندین نارگاه تعریاف   ی. واژه شایستیی در ادبیا  دانشیاه 22: 6711نقی ا  ذاکری و اسدی، 

 لف، عبارتند ا :ناران مختشده است که برخی ا  آنها ا  دید لاح 

                                        
1. Selznick. 

2. McClelland. 

3. Boyatzis. 
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شاود  عنوان دانش، مهار ، توانایی و ویژگی شخصیتی در نار گرفته مای شایستیی، بها 

بارای یاک فارد بارای انمااا موفاق یاک         ا یا یا ترکیبی ا  داناش، مهاار ، تواناایی موردن   

 . 271: 2761و دییران،  6گسوهایرواکار

 یهاای اساتثنایی در محیطا   شده برای انمااا فعاییات  دادهشایستیی، یک توانایی نشانا 

شاده  شاده و پذیرفتاه  پویاست که منمر به نتایج موردانتاار براساس اساتانداردهای تعریاف  

 . 183: 2761و دییران،  2گچنشود می

 . 26: 2761، 7گوانگ و کووشایستیی هم یک مهار  است و هم یک نیرش ا 

 

 مروري بر الگوهاي شايستگي

 کشاورهای  محققاان  و اسات  باوده  محققان توجه مورد های مدیریتی هموارهشایستیی

هاای ساا مانی مختلاف،    و ویژگای  فرهنیای  متغیرهاای  براسااس  تاا  تالشاند  در مختلاف 

های مدیریتی را در مدیران توسعه دهند. در ارتبااط باا شایساتیی منااب  انساانی      شایستیی

کاه   شاده اییوهای خاارجی و داخلای مطارح     ،طورخاصطورعاا و شایستیی مدیران بهبه

 ارائه شده است. 6شماره برخی ا  آنها در بای  جدول 

راهبردهای پرورش رهبران در کشورهای مختلف، باه یحاات تااریخی و فرهنیای در     

1در انتهای طیف، سطح باالیی ا  مداخله نایار  ای برار دارند:طیف گسترده
ENA   ،فرانساه

های متفااوتی  یف، ترکی در انتهای دییر طیف رویکردهای نوع با ار و بین این دو سر ط

ا  کشورها نایر بریتانیا و هلند ا طریق گردش کاارگزاران باین نهادهاای دویتای وجاود      

 . 6717؛ به نقی ا  اسدی فرد و همکاران، 2771، 8گجان و ماریاندارد

 

 

                                        
1. Suhairom. 

2. Chen, et al. 

3. Hwang & Kuo. 

4 .Ecole Nationale Administration. 

5. Jane & Mariann. 
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 گنیارندگان جدول تطبيقي الگوهاي شايستگي مديران خارجي و داخلي  .1جدول 

 ردیف
پدیدآورنده/ 

 کشور مجموعه/
 های الگوابعاد/ مؤلفه

6 
 6آینا و همکاران

  2761گ

دانش فرهنیی و مذهبی، دانش علم حقاوبی / بیاایی، علام کااربردی و ساا مانی      

هاای ساا مانی   اندا ، راهبردی ، توسعه فرهناگ ها، چشمهای عملیا ، ار شگبرنامه

ی و ناوآوری،  ریزی و پشتیبانی راهبردی، سا گاراحصاشده، تصمیم تعارضی، برنامه

بربراری روابط و ارتباطا  فرهنیی فراگیر، نحوه رفتار بین کارکنان، آمو ش تربیات  

 ها، توانمندسا ی کارکنانسا ی و گسترش سیاستگری، پیادهو مربی

2 
 –الرا و ساالس 

  2763وایینا گ

بین، مادیریت  مداری، مذاکره، نمایندگی، خالق، خوشوکار، مشتریاندا  کس چشم

 راد و  ماناف

7 
انممن مدیریت 

 2مناب  انسانی

فعاییت و تخصص فنی مناب  انسانی، مدیریت ارتبااط، مشااوره، رهباری و هادایت،     

، 7وکاار گکاوهن  ارتباطا ، اثربخشی جهانی و فرهنیی، فعاییت اخالبی، شامّ کسا   

2768  

67 
استراییا گخدما  

 دویتی 

هاای راهباردی،   وکاار مهاار   های عمومی مدیریت، ذکاو  و فراست کس مهار 

فردی، رهباری  فردی، ارتباطا ، حی تعارض بینهای بینگرایش به موفقیت، مهار 

های اندا ، مدیریت کارکنان، مدیریت بر خود و دانش خود، مهار و بیاو ، چشم

  6711 اده، تحلیلی و مفهومی گغالا

66 
کانادا گبخش 

 عمومی 

تی، توانمناادی اجتماااعی، توانمناادی تغییاار، ای، توانمناادی شااناخکارشناساای حرفااه

  6718های درونی گبابایی  کلیلی، ویژگی

  6711 اده، سا ی گغالاگرا، عملیا ، ارتباطرهبری تغییر، هدایت افراد، نتیمه آمریکا 62

  6718مشتاق گ 67

ر؛ لاد ة داشتن ایمان و ارتباط با خداوند؛ داشتن مهر و عطوفت نسبت به مردا؛ داشتن سع

داشاتن لاابر و شااکیبایی در برخااورد بااا مساائی؛ داشااتن شایسااتیی و ییاباات در امااور؛   

طل  و خودکامه نبودن؛ اطاعت کارگزاران ا  مدیر در جاییاه حق؛ تفویض اختیاار  ریاست

خواهی، کنترل و ناار ؛ شور و مشور  با افراد لاایح و شایساته؛ وفاای باه     و مسئوییت

فالله گرفتن ا  مردا؛ عدا سوءاستفاده مادیر و وابساتیان   عهد؛ عدا احتماب و احترا  ا  

 ا  امکانا ؛ داشتن روحیه انتقادپذیری؛ بربراری عدایت؛ بیاو  و داوری.

61 
وفا غفاریان 

  6717گ

های شخصیتی، نیرش و بینش، اعتباار  ها، ویژگیای، مهار دانش و معلوما  حرفه

 ای، اعتبار عمومیحرفه

                                        
1  .  Allena et all. 
2. SHRM. 

3. Cohen. 
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 ردیف
پدیدآورنده/ 

 کشور مجموعه/
 های الگوابعاد/ مؤلفه

68 
حصیرچی و 

  6717گ همکاران

ریزی، شایستیی در بسیج امکانا ، شایستیی در هادایت  ها در امور برنامهشایستیی

و رهبری، شایستیی در سا ماندهی و هماهنیی، شایستیی در امور کنترل و ناار ، 

 خواهیگماری، شایستهگزینی، شایستهشایسته

61 

پور طباطبایی نیلی

و ابراهیمی 

  6717گ

سا ، معیارهای تخصصی و معیارهاای ار ش  معیارهای  مینه معیارهای ایدئویوژیکی،

 اخالبی

63 

نژاد و بربان

خانی عیسی

  6718گ

 گیریور ی و انصاف و تصمیمداری، عدایتاخالبی، امانت -تقوامداری، رفتاری 

61 
ذاکری و اسدی 

  6711گ

شایستیی مدیریت فرهنگ ناااا اداری، شایساتیی مادیریت رواباط ماردا و ناااا       

هاای انساانی ناااا اداری، شایساتیی مادیریت      داری، شایستیی مادیریت سارمایه  ا

 ساختار و تشکیال  نااا اداری

 

ای در حاو ه انتااارا  رفتااری و    اهلل خامناه با مروری اجمایی بر ادبیا  و گفتمان آیت

عملکردی ا  کارگزاران نااا جمهوری اسالمی ایران مبنی بر یزوا برخاورداری ا  مادیریت   

؛ وجود سه  76/76/6711ای، گاماا خامنهقالبی  فعال پُرتحرک، مدیریت کارآمد و متعهد و متدین ان

؛ هوشیاری و شاناخت دوسات و    61/67/6717گهمان، خصولیت تقوا، شماعت و خودآگاهی 

گردد که شایستیی مورد نیا  و انتااار کاارگزاران ج.ا.   مالحاه می  68/71/6711گهماان،   دشمن

وکارهای امرو ین سایر جواما  وجاود دارد،   که در دنیای ربابت پیچیده کس انچنایران آن

 های عمیق و اساسی است.دارای تفاو 

هاایی کاه اشااره گردیاد،     دییای تفااو   بنابراین در این پژوهش تالش خواهاد شاد باه   

ب ها و افق حرکتی انقالهای شایستیی کارگزاران ترا  دویت اسالمی متناس  با آرمانمؤیفه

اهلل اسالمی با رویکرد تمدنی در چهارچوب ناریه تمدن نوین اساالمی برابار اندیشاه آیات    

 ها ارائه گردد.ای شناسایی و نیز راهبردهای تقویت آن مؤیفهخامنه
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 شناسي تحقيقروش

های شایستیی کارگزاران ترا  دویت اساالمی  ا آنماکه در تحقیق حاضر شناسایی مؤیفه

ها مدنار اسات، پاس   تمدن نوین اسالمی و راهبردهای تقویت آن مؤیفهدر ایران با رویکرد 

هاا در  ماره   توان براساس منطق اجرا ا  استدالل استقرایی بهره برد؛ براساس ماهیت دادهمی

ای بلماداد کارد و   آن را تحقیقی توساعه توان می ،شودکیفی و براساس بصدی که دنبال می

 گردد.را نیز تولیفی محسوب میا  حیث روش یا طرح کلی اج تیدرنها

های ترکیبی، مطمئناً به هدف و ساؤاال   شناسی، خواه کیفی و خواه روشانتخاب روش

مناور شناساایی  . پژوهشیران به 677: 6717گیوننبرگ و آیربی، تحقیق شما بستیی خواهد داشت 

ک و نوظهاور  گیاری ا  رویکارد کالسای   بهاره  اب ،های تقویت آنهای مورداشاره و راهمؤیفه

منااور شناساایی   اند. بهها موردنار پرداختهبنیاد به احصای کدها، مفاهیم و مقویهناریه داده

های تقویت آن، در چهارچوب اییوی گلیزر و استراوس، های شایستیی یادشده و راهمؤیفه

بنادی و رواباط باین آنهاا نیاز تعیاین و ترسایم گردیاده اسات. در          های اللی دساته مقویه

 ،بنیااد متنای   پاذیرد گناریاه داده  بنیادی کاه مبتنای بار ماتن لاور  مای      های دادههشپژو

ها با استفاده ا  مصاحبه و مشاهده اسات. در  گیری ا  مدارک دبیقاً مثی گردآوری دادهنمونه

 .ندوآمدگیری در رفتگیری ا  مدارک، پژوهشیران بین کدگذاری و نمونهنمونه

عنوان معارّف جامعاه   تماا به رعایت دبت و غنای نمونه بهمناور اهدر تحقیق حاضر، به

لاور   باار باه  ای بارای نخساتین  اهلل خامناه راستا با مبحث تمدن نوین اسالمی که آیتهم

در جم  علما و طالب مدرسه فیییه بم طرح تمادنی خاود را ارائاه     6731رسمی در سال 

عناوان  باه  ،در جم  کارگزاران نااا و 6711تا پایان سال  6731، بیانا  ایشان ا  سال کردند

 حمم نمونه این پژوهش انتخاب گردید.

گیری ا  روش پژوهش کیفی، شیوه گردآوری اطالعا  در این پاژوهش  با توجه به بهره

ای مبتنی بر اسناد و مدارک انتخاب گردیده است و با توجه نیز متناس  با مطایعا  کتابخانه

ابزار گردآوری اطالعا  پژوهش نیاز مراجعاه باه ماتن      مقالد موردانتاار این پژوهش،به 

 برداری موردنار محقق خواهد بود.ای و فیشاهلل خامنههای آیتسخنرانی
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 مناوربهبه مراببت ا  بار معنایی ها، پژوهشیران نسبتداده هیمناور تفسیر و سا ماندبه

حاداکثر اهتمااا را    ،بارداران ای بارای خواننادگان و بهاره   اهلل خامناه انتقال پیاا و بصد آیت

حال و آیناده، کای و جازء، درون و     ةگانهای سهخواهند داشت و با استفاده ا  منطق تعادل

هاا در  گزینای، مفااهیم و مقویاه   های پیشاین در واژه به پژوهشند نسبتکنتالش می 6بیرون

داشاته  بحث شایستیی حو ه مطایعاتی مناب  انسانی داخلای و خاارجی، انتخااب متماایزی     

ای که پس ا  مرور اییوهای داخلای و خاارجی و بخشای ا  بیاناا      باشند تا تمایز ماهوی

های شایساتیی ایان   در مؤیفه ،ای مرتبط با موضوع شایستیی به آن اشاره شداهلل خامنهآیت

 گردد. آشکارمقایه 

بنیااد، محققاان بارای تحلیای     متناس  با رهیافت کالسیک و نوظهور در ناریاه داده 

های مناور پاسخ به سؤالکنند و بهها ا  کدگذاری با ، انتخابی و ناری استفاده میادهد

های شایستیی کارگزاران ترا   دویات اساالمی   بندی مؤیفهبه شناسایی و دسته ،پژوهش

ها خواهند های تقویت آن مؤیفهدر ایران با رویکرد تمدن نوین اسالمی و نیز تعیین راه

 پرداخت.

 

 هاوتحليل دادهو تجزیه هایافته

 هاي تحقيقالف( يافته

دسات  با ، انتخابی و نااری باه    گانههای سههای پژوهش حاضر ا  کدگذارییافته

هاا اشااره   هایی ا  کادها، مفااهیم و مقویاه   به نمونه 1و  7، 2آمده که در بای  جداول 

 گردیده است.
 

 

 

 

                                        
 اده و دکتر و یری گدانشیاه عاایی دفااع    ؛ دکتر فرتوک6711کّ  گ. برگرفته ا  گزارش پژوهشی معمای پیچیدگی مر6

 ملّی .
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 کدگذاري باز و استخراج کدها )نمونه( .6جدول 

 گزاره منتخب کد نشانگر

16772 

تقویت هدایتیری دییران 

گارفتن باا   ا طریق ارتبااط 

 هادل

ها ارتباط وجود داشته باشاد؛ ایان   ها، باید با دلگرفتن با جسمجای ارتباطبه

را باید در خودتان به وجود بیاورید و در خودتان تقویت کنید. اگر این شد، 

 .ملت ما حتمی است وبت پیرو ی برای کشور ما و برایآن

16777 

هااا و بااودن ارادهلااادبانه

هااای رساااندن بااه الیااه  

 پیشانی ممموعه

هاای جلاو برسااند،    ها لادبانه باشد و بتواند خودش را به الیهاگر این اراده

هاا  افتد که انسان گاهی اوبا  این شاماعت ها اتفاق میوبت آن شماعتآن

 .کردطور بار  و برجسته مشاهده میرا به

16771 
اسااااتحکاا شخصاااایت  

 اخالبی و رفتاری

چنان اساتحکامی باشاد   شخصیت اخالبی و شخصیت رفتاری باید دارای آن

تأثیر بارار بدهاد و آن را   های گوناگون و فریبنده نتواند آن را تحتکه جاذبه

 .ذییی  خودش کند

16771 
هاای  بدر  امتناع ا  یذ 

 کنندهذییی

داشاته باشاید، بایاد بادر  امتنااع داشاته        باید بدر  مقاومت و ایستادگی

 .باشید

 .ترین کارهاست. ما اییوهای خوب خیلی داریماییوسا ی، یکی ا  اساسی اییوسا ی در ممموعه 16762

16761 

احساااااس تکلیااااف و  

اخااالص نیاات و عماای   

 برای خدا

شااما هاام بااه ابتیااای مساائوییت، احتیاااج داریااد و آن، احساااس     همااه

 و عمای بارای خداسات. ایان اگار شاد، هماه        است؛ اخالص نیت تکلیف

 .ها گشاده خواهد شدراه مشکال  حی خواهد شد، همه

16726 
ها ها، دلکردن نیتخدایی

 و اهداف

محتااجیم باه اینکاه نیتماان را، دیماان را،       -بنده بیشتر ا  شاما  -من و شما 

ا پیش خدایی کنیم. اگر این شد، مشکال  حی خواهد شاد؛  هدفمان را بیش

بار ماا    اگر این شد، ما پیش خواهیم رفت؛ اگار ایان شاد، دشامن ا  غلباه     

 .خواهد شد ناامید

 .ر کنیمهدف باید این باشد: برای خدا کا کارکردن برای خدا 16722

 سالمت اخالبی 16777

سایم بودن هم ا  جها  مختلف است؛ سالمت سیاسای، ساالمت اخالبای،    

یک دوستان عزیزمان، نماینادگان  سالمت مایی؛ اینها مسائلی است که به یک

 .کندمحترا ارتباط پیدا می

16781 
خطرپذیری باا توکای باه    

 خدا، تدبیر و درایت ال ا

ا تدبیر و درایات ال ا، بایاد خطرپاذیری وجاود     با توکی به خدای متعال و ب

 .داشته باشد؛ این را باید همه داشته باشیم

هر کد ا  یک گزاره منتخ  ا  ماتن بیاناا  تشاکیی شاده اسات. عالمات        2در جدول 

ای کاه دو ربام اوّل گا    گونهپردا د؛ بهدهی متن مورداستفاده مینشانیر جدول نیز به آدرس
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ترتیا  ا  ابتادا تاا انتهاای     ا  و سه ربم آخر نیز شمارشیر بیانا  باه چپ  بیانیر سال بیان

 سال موردنار است.
 کدگذاري باز و استخراج مفاهيم )نمونه( .3جدول 

 نشانگر کدها مفاهيم

 ، ...16771، 16777، 16772 اییوسا ی مبتنی بر هدایت معنوی و سالمت اخالبی

 16781، 16722، 16726، 16761 خدامحوری در امور

 

 ها )نمونه(کدگذاري باز و استخراج مقوله .0جدول 

 عنوان مفهوم زیرمجموعه عنوان مقوله ظهوریافته

اهتماا به اییوسا ی در ممموعه مبتنی بار  

 هدایت معنوی و سالمت اخالبی

 اییوسا ی مبتنی بر هدایت معنوی و سالمت اخالبی

 خدامحوری در امور

هاای  هاای شایساتیی ا  کای مقویاه    هش، در بُعد مؤیفهمتناس  با مقالد اللی این پژو

 8مقویه به شارح جادول    61های تقویت آن نیز تعداد مقویه و در بُعد راه 22ابتباسی تعداد 

 احصا گردید.
 متناسب با پديده محوري 1308تا  1310کدگذاري انتخابي از سال  .1جدول 

های مقوله

 اصلي
 های ظهوریافتهعنوان مقوله

ای همؤیفه

 شایستیی

 مداریهدایتیری حکیمانه و مدبّرانه امور در مسیر بانون

 ها و اسناد باالدستیترا  آرمان ،بدر  پیییری عدایت علوی و تحقق پیشرفت مادی و معنوی نااا اسالمی

 لیانت ا  خود و خانواده در جهت تثبیت و تعایی  ندگی مؤمنانه

 گرایانهریزی حکیمانه و تمربهو برنامهگیری مدیریت کارآمد مبتنی بر تصمیم

 آفرین با دییرانافزا و وحد تعامی تمربه

 هامحور در مسئوییتبینانه و شایستهنیاه واب 

 خواهیشایسته

 های مادی و معنوی مبتنی بر مقالد عایی و اسناد باالدستیریزی در جهت پیشرفتبرنامه

 گماری ترا  مقالد عاییا و نوآور در جهت شایستهگربرخورداری ا  بدر  فکری تحول

 آوریمحوری و تاببدر  علمی و عملی حکیمانه در انماا کارها مبتنی بر روحیه تکلیف

 اهتماا به سالمت ممموعه با محوریت بانونمندی و ناار  دائمی جسورانه
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های مقوله

 اصلي
 های ظهوریافتهعنوان مقوله

 سا  مبتنی بر خردور ی و بوانین باالدستیندهآفرین و آیهای بزرگِ تحولریزی مبتکرانه و مدبّرانه برنامهطرح

 برخورداری ا  گفتار و رفتار هوشمندانه، آگاهانه و با بصیر 

 بدر  رهبری  مدبّرانه و شماعانه در جهت پیشرفت

سا  مبتنی بر ار یابی تاوان و آماادگی و داشاتن    های تحویی و کارهای بنیانی تمدنسا ی برنامهمناومه

  نقشه راه جام

 پروریشایسته

 ها و محاسبه درستها مبتنی بر تعیین شاخصها و پیامدسنمی برنامهبدر  تشخیص اویویت

 برخورداری ا  بدر  تفقّه و تدبر

 گستریگزینی در راستای عدایتشایسته

 خردگرایی در کارها و تقویت درونی خود با نیاه خردمندانه، تخصص و دانش کامی

 های ارتباطی مؤثر در عمی ممدّانه و ابداا حکیمانه  بدر  تفکر و مهار برخورداری ا

 یاریداری و مردامردا

های راه

تقویت 

 شایستیی

 مدیریت جهادی  حکیمانه و مقتدرانه

 خدامحوری و تنایم روابط با برخورداری ا  سطح مناس  معارف و رفتارهای اسالمی

 ستر اجتماعی و بیاییگگذار عدایتمدار و بانونبانون

 سالمت اعتقادی و اخالبی مبتنی بر اییوی علوی

 سا  آنمبار ه شماعانه و لادبانه با فساد و عوامی  مینه

 های اسالا ناباستحکاا ساخت درونی مبتنی بر آمو ه

 تقویت عمی ایمانی و تعایی رفتار دینی مبتنی بر معرفت و بینش اسالمی

 ت دینی و اخالبی با محوریت خودسا یتقویت مبانی معرف

 اهتماا به انطباق رفتار و عملکرد با معارف اسالمی و مناب  شیعی

 تقویت فکری و عملی با خودناارتی، خودالالحی و انتقادپذیری

 پردا یسا ی و ناریهمندی ا  گفتمانبهره

 اخالبی اهتماا به اییوسا ی در ممموعه مبتنی بر هدایت معنوی و سالمت

 آوریتقویت ایمان اسالمی در جهت تاب

 گماری شایستهباوری و جوانجوان

 پذیریوییتئمحوری و مسلحت عمی و عملکرد نافذ و ماندگار مبتنی بر تکلیف

 هاسا ی ایدهپیاده مناوربهور ی و تالش مبتکرانه اهتماا به اندیشه
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هاای شایساتیی   ای ایان پاژوهش در مؤیفاه   هاا، مفااهیم و کاده   تعداد مقویه یطورکلبه

کارگزاران ترا   دویت اسالمی در ایران با رویکارد تمادن ناوین اساالمی و نیاز چیاونیی       

 بابی نمایش است. 1ها، در بای  جدول تقویت آن مؤیفه

 
 ها، مفاهيم و کدهاي پژوهش متناسب با پديده محوريتعداد مقوله .2جدول 

 عنوان مقوله
 هایتعداد مقوله

 مورداستفاده

تعداد 

 مفاهيم

تعداد 

 کدها

 171 11 22 هامؤیفه

 188 21 61 های تقویتراه

 

مناور بابلیت فهم آساان و انمااا   نیارندگان به ،گانههای سهدر پایان کدگذاریهمچنین 

های الالی، کدگاذاری نااری را    های اللی و نیز ترسیم روابط میان مقویهبندی مقویهدسته

ای کاه پدیاده محاوری یعنای     گوناه به ؛ 2گبه شرح نمودار  کردندنیز ترسیم  در بای  شبکه

طرفه نمایاانیر  شایستیی کارگزاران ترا  در باالترین سطح شبکه برار گرفته و بردارهای یک

یک رابطه علّت و معلویی گانتهای بردار: علّت، رأس باردار: معلاول  و بردارهاای دوساویه     

   است. بیانیر روابط رفت و برگشتی
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شبکه شايستگي کارگزاران ترازِ دولت اسالمي ايران با رويکرد تمدن نوين اسالمي  .3نمودار 

 گنیارندگان 

 

هاای   های کارگزاران تارا   دویات اساالمی، اساتدالل    بندی شایستیینیارندگان در دسته

مراحای   .2؛  6711گبییادیی،  تفکار، فرهناگ و تمادن    . 6 اناد: ماالک بارار داده   یر را گانه سه

 .7 ؛ساا ی گمساتخرج ا  ماتن بیانیاه گااا دوا انقاالب       پردا ی و تمادن خودسا ی، جامعه

 مراحی دویت اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن نوین اسالمی گسیر تکاملی انقالب اسالمی .

های های شایستیی کارگزاران ترا   دویت اسالمی ایران و تعیین راهپس ا  احصای مؤیفه

خذ نار ا  اساتید محترا حو ه مناب  انسانی، علوا سیاسی و تاریخ و تمادّن و  تقویت آن و ا

بینای،  هاای جهاان  ای در حاو ه اهلل خامناه متناس  با منطاق و سایاق بیاناا  منتخا  آیات     

لور  رفت و برگشتی لور  پاذیرفت کاه   الالحاتی به ،شناسی و...خداشناسی، معرفت

های تقویات آن در  و نیز راه« سا بخش و تمدنتعاییگرا، تحول»ها در سه بخش نتایج مؤیفه

 بندی گردید.دسته« محورفردمحور و نااا»دو بخش 
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 هاوتحليل يافتهب( تجزيه

هاایی اسات کاه بتاوان ا  آنهاا بارای ارائاه        یابی باه یافتاه  هدف اللی هر تحقیق دست

تواند راهنما ها میهگیری ا  این یافتراهکارهای عملی و کاربردی بهره گرفت. همچنین بهره

های مشابه باشد. هدف اللی این پاژوهش  و راهیشای دییر پژوهشیران در انماا پژوهش

راستا با دویت اسالمی ایران معطوف باه تحقاق   های شایستیی کارگزاران همشناسایی مؤیفه

هاای کاارگزاران   سو با شناسایی و معرفی شایستییتمدن نوین اسالمی است تا بتوان ا  یک

باا   ،ترا ، در جهت تربیت و پرورش کارگزاران موردانتاار گاا برداشات و ا  ساویی دییار   

ساا ی  ها،  میناه سا ی آن راهبه پیادهها و اهتماا نسبتهای تقویت آن شایستییشناخت راه

 استقرار دویت اسالمی در ایران را به ارمغان آورد.

هاای ابتباسای،   ری ا  کی مقویاه متناس  با هدف اللی این پژوهش، در بعد پدیده محو

مناور بحاث پیراماون نماودار کدگاذاری نااری پاژوهش       بهمقویه شکی گرفت.  22تعداد 

گانه، برگرفته کدهای بنیادی سه شدهمیتوان گفت مبنای روابط ترس  نیز می7حاضر گنمودار 

ی تاا  ا  یزوا تحوّل و لیرور  دائمی در مسیر انقالب در گاذر ا  مرحلاه انقاالب اساالم    

دویات اساالمی، جامعاه اساالمی،     »ای معتقدند: اهلل خامنهتمدن نوین اسالمی است که آیت

شاود، انقاالب   تمدن اسالمی؛ این مراحلی است که وجود دارد؛ بنابراین انقالب تمااا نمای  

شاود. یاک لایرورتی وجاود دارد؛     استمرار دارد، انقالب ادامه دارد، انقالب متوباف نمای  

ای شدن  دائم، تحول دائمی؛ در مسیر انقالب یاک لایرور  دائمای    لیرور  یعنی شدن،

هاای واال را،  تدریج آن آر وهای بزرگ را، آن ار شوجود دارد که این لیرور  دائمی، به

تاوان  مای  ،یار یدیعبارتبه . 73/77/6713ای، گاماا خامنه« بخشدها را در جامعه تحقق میآن آرمان

ترین ساطح اسات. برابار    در عایی« گراییتحول»رو  و ظهور ، تملّی و ب«سا یتمدن»گفت 

انقاالب اساالمی پاس ا     »  نیز تصریح شاده اسات:   6713آنچه در بیانیه گاا دوا انقالب گ

شاود و میاان جوشاش انقالبای و ناام      سا ی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمای نااا

ناااا انقالبای تاا اباد دفااع       یهبیند، بلکه ا  نارسیاسی و اجتماعی تیاد و ناسا گاری نمی
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مثاباه موتاور محرکاه انقاالب اساالمی در گاذر ا        به« ناریه نااا انقالبی»؛ بنابراین «کندمی

 دویت اسالمی تا تمدن نوین اسالمی خواهد بود.

گرایی و مبدع ناریه ناااا  ای، مصداق بار  تحولاهلل خامنهتوان مبتنی بر گفتمان آیتمی

این خصولیتی که امرو  بحاث  »اهلل خمینی دانست: گذار ج.ا. ایران آیتیانانقالبی را نیز بن

ترین خصولیا  اماا بزرگوار است و آن عبار  است ا  ترین و برجستهکنیم، جزو مهممی

خاواه  انییزی اماا بزرگوار. اماا، روحاً هم یاک انساان تحاول   خواهی و تحولروحیه تحول

 . 61/77/6711 گهمان،« آفرین بودبود، هم تحول

هاای تقویات پدیاده محاوری ا  کای      پرسش چیونیی و راه یمناور یافتن پاسخ برابه

اهلل مقویاه احصاا شاد. در مناوماه گفتماانی و فکاری آیات        61های ابتباسای، تعاداد   مقویه

تواند مسیر انقالب اسالمی را در رسیدن به ترین راهی که میترین و مبناییکلیدی ،ایخامنه

اساتحکاا سااخت درونای    » بار ، تمرکز کارگزاران کندن اسالمی تسهیی و تسری  تمدن نوی

عناوان  نیاز باه   7است و این جاییاه در نمودار شاکی  « های اسالا نابخود مبتنی بر آمو ه

در پیشارفت باه سامت    »گردیده است:  آشکار ،هاستای که علت مبنایی دییر معلولمقویه

 «در  را استحکاا بخشید؛ اسااس کاار ایان اسات    های آرمانی، باید ساخت درونی بهدف

شاود و حاکمیات عقای،    . استحکامی که معنویت ا  ارکان آن محسوب می 77/71/6712گهمان، 

ور ی و منادی ا  اندیشاه  د؛ بناابراین راه بهاره  گارد گر میجلوها  آن خردمندی و فر انیی 

ه با شاخص حکمات و  پردا ی موضوعیت خواهد یافت کسا ی و ناریهمتعاب  آن گفتمان

 راستاست.گانه دویت اسالمی نیز که ببالً اشاره گردید، همهای هفتخردگرایی ا  شاخص

این کار هرچه پیش برود و به آن اهتمااا  »ای معتقدند: اهلل خامنهآیت ،ور یدر باب اندیشه

ایان  گذاری فکری و انسانی بشود، برکاتش بیشتر ظااهر خواهاد شاد.    بشود و برایش سرمایه

 . 68/71/6713گهمان، « ور ی  اهی علم و اهی فکر و خِبرگان ملّت، بسیار مهم استاندیشه

هاای  پردا ی مبتنی بر خردور ی است که شایساتیی بنابراین در فیای گفتمانی و ناریه

و گسترش داد. ا  حیث دایاره شامول مساائی مطارح در     کرد توان تقویت موردانتاار را می
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ای معتقدند مقوال   یربنایی و اساسی کشور نیز باه فکار،   اهلل خامنهآیتور ی، باب اندیشه

 . 27/71/6716گهمان، ور ی نیا  شدیدی دارد اندیشه و اندیشه

های کاارگزاران تارا  دویات اساالمی در ایاران،      های تقویت شایستییراه مهمترینا  دییر 

ای در اهلل خامناه نمام  اسات. آیات   کارگیری و هدایت مؤثر نیروهای جوان مستعد گشناسایی، به

آفرینی جواناان  باب اهمیت و ضرور  واردکردن عنصر جوانی به میدان مدیریتی کشور، به نقش

و با عنایت به تأکیادهای    76/77/6711گهماان،  عنوان راهکارهای عملی معتقدند ایلهی بهمتعهد حزب

ایلهی گهمان ، نیارندگان باا  و حزبکارآمدن دویت جوان سا ی  مینه برای رویایشان در فراهم

کاارگیری  شناسایی، هادایت و باه   - 61گنحی؛ وَب اینَّمْم  هُمْ یهْتَدُونَ  -گیری ا  معارف برآنی بهره

مؤثر نیروهای جوان مستعد مشااغی مادیریتی گنمام  را راهای ماؤثر در جهات تقویات و        

کارآمادن  نیاز تحقاق روی   های کارگزاران ترا  دویت اسالمی در ایران وگسترش شایستیی

گرایای  مشروط باه رعایات مالحاااتی ا  ببیای جاوان      ؛دانندایلهی میدویت جوان و حزب

بهاای  مندی همزماان ا  تمرباه ار شامند و گاران    وییت، بهرهئمتناس  با هر مأموریت و مس

ساالری، مراببات ا  آفات   گرایی مبتنی بر شایستهپیشکسوتان و مدیران موفق گذشته، جوان

گرایی مبتنی بر فرایند و ساا وکارهای منطقای باا دوره    گرایی، جوانبا ادگی به بهانه جوانآ

  مانی مناس ، تعایی رهبران و مدیران فعلی در جهت اهتماا ویژه به تنوع و انسماا نسلی.

های اجرایی امرو ی، اهتمااا باه   های متنوع در دستیاها  طرفی با عنایت به حیور نسی

مموعه مبتنی بر آ ادی معنوی و سالمت اخالبی و رفتااری نیاز ا  اهمیات    اییوسا ی در م

تارین  را ا  اساسای « اییوسا ی»ای، اهلل خامنهکه آیتایگونهبرخوردار است؛ به یتوجهبابی

؛ که این اییوسا ی نیز باا توجاه باه پیوساتار      67/72/6716گهماان،  دانند کارها برای جوانان می

، شکاف گهمان ، گسست نسلی  667: 6712گشرفی، لی اعم ا  تقابی نسلی گانه نسهای پنجحایت

و انسااماا نساالی   781: 6717گشاایخی، ، فالااله نساالی  63-61: 6717ارمکاای و غفّاااری،  گآ ادنساالی 

گباه   کناد تواند نقش کلیدی و ممتا ی را در انسماا نسلی ایفا می  82: 6716گپورجبلی و عابدینی، 

   .7شرح شکی 
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 گانه نسلي )نگارندگان(هاي پنجپيوستار حالت .3کل ش

 

ای، در کارهای چند نسلی انتااار تحقاق در  ماان کوتااه وجاود      اهلل خامنهبه تعبیر آیت

 و کارهای بزرگ ممکن است در طول یک نسی به دست بیاید  23/62/6717ای، گاماا خامنهندارد 

 . 72/71/6711گهمان، 

ا  تأییاد دبات علمای پاژوهش کیفای، پژوهشایران       و رسای  منااور اعتباریاابی و بر  به

پاذیری،  معیارهای چهارگاناه بابلیات اعتمااد گوباا و ییانکلن شاامی باورپاذیری، اطمیناان        

کاه باا میازان باورداشاتن باه      -اناد. در باورپاذیری   دهکرپذیری استفاده تأییدپذیری و انتقال

عناوان یکای ا    ها نیز بهبودن دادهتهبسبخشی و همو ا  انسماا مرتبط استهای تحقیق یافته

بیاناا   گپژوهشیران باا دبات در انتخااب حمام نموناه       -های باورپذیری یاد شدشاخص

باه    ،6711تاا   6731هاای  ای در جم  کارگزاران نااا در محدوده باین ساال  اهلل خامنهآیت

در بخاش   های پژوهشای اسات کاه   و نتیمه آن نیز یافته ندهای پژوهش انسماا بخشیدداده

 شرح و بررسی آن پرداخته شد.  به طور مبسوط به ،بحث و بررسی

های یک مطایعاه معاین   پذیری که بر توانایی شناسایی جایی که دادههمچنین در اطمینان

راساتا باا   دالیت دارد، پژوهشیران همآنها  گیریکاربهو گردآوری  ییا  آنما آمده و چیون

های کارگزاران تارا  دویات اساالمی در ایاران و     یکه شایستی-مقالد اللی پژوهش خود 

ای در جما   اهلل خامناه باه ساراب بیاناا  آیات     -های تقویت آن را مورد مطایعه برار دادراه

کارگزاران نااا در بوای مقنناه گنماینادگان و کارکناان مملاس شاورای اساالمی ، ممریاه        

لماان، و ار  اماور   وپارورش و مع دویات، و ار  آماو ش  جمهور و اعیای هیئتگرئیس

خارجه و سفیران، و ار  امور ابتصادی، و ار  اطالعاا ، اساتانداران، رئایس و مادیران     
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مسالّح گفرمانادهان و کارکناان آجاا،     نیروهای لداوسیما ، بیائیه گمسئوالن بوه بیائیه  و 

ساپاه، ودجاا و ناجاا ، اعیااای مملاس خبرگاان رهبااری، سافرای کشاورهای اسااالمی و        

برداری خوانی متن بیانا ، فیشلور  تماارانس وحد  اسالمی رفتند و بههای کنفمهمان

 ها انماا شد.  متناس  با موضوع شایستیی

کردن هماه  ها تا حدّ امکان و نیز یادداشتدر تأییدپذیری نیز که به استانداردسا ی روش

ارنادگان هماواره در   دهاد، نی ها را نشان میها بر دادهبودن یافتهها اشاره دارد و مبتنیبینش

 ،اییوی گلیازر و اساتراوس   وگانه با رویکرد نوظهور های سهبرداری و کدگذاریحین فیش

های متناس  باا موضاوع ماوردپژوهش و تبیاین رواباط باین       ها و بینشبه یادداشت نیرش

هاا  که نتاایج آن نیاز در بخاش بحاث و بررسای یافتاه       کردندشده ابداا های شناساییمقویه

 های پژوهش است.  داده باها تطابق یافته دهندهنشان وی بابی پایش روشنبه

های پژوهش ارتباط دارد، پژوهشایران  پذیری نیز که با کاربردپذیری یافتها  حیث انتقال

ای کاه  گوناه هاای پاژوهش خاود داشاتند؛ باه     یافتاه  کردنای نسبت به کاربردیاهتماا ویژه

هاا  در شایساتیی « ساا  بخش و تمدنگرا، تعاییفیران تحولبسیج س»توان به مثال میعنوانبه

 سا ی تدوین شده است، اشاره کرد.که در سطح نااا

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

 گيرينتيجه

مشارکت در تویید محتوای علمی حو ه علوا انسانی اسالمی، ا  حیث کارهای عمیاق و  

ای اهلل خامناه ای که آیتگونهاست، به برخوردار ییبنیانی در گاا دوا انقالب ا  اهمیت بسزا

ای که امرو  رایج است، محتواهاایی دارد کاه ماهیتااً معاارض و     این علوا انسانی»معتقدند: 

بینی دییاری اسات؛ حارف    مخایف با حرکت اسالمی و نااا اسالمی است؛ متکی بر جهان

شوند؛ نها تربیت میدییری دارد، هدف دییری دارد. وبتی اینها رایج شد، مدیران براساس آ

آیند در رأس دانشیاه، در رأس ابتصااد کشاور، در رأس مساائی سیاسای     همین مدیران می

؛ بناابراین   21/73/6711ای، گامااا خامناه  « گیرناد داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیاره بارار مای   
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ن سا ی تربیت مدیران و کاارگزاران ناااا اساالمی براسااس آن معاارف، ایا      مناور  مینهبه

های کارگزاران ترا  مناور معرفی شایستییپژوهش تالش کرد در طلیعه گاا دوا انقالب به

طاور  گباذذن اهلل  باردارد. باه    ماؤثر اندک اما هرچند گامی  ها،های تقویت آن شایستییو راه

هاای تمادنی   توان چنین نتیمه گرفت که در راستای تحقق مقالد عایی و آرمانخالله می

کاارگزاران تارا      ، نااا ج.ا. ایران با تربیت و سا ماندهی ماؤثر و هوشایارانه  انقالب اسالمی

ور ی و هایی مانند استحکاا ساخت درونی، نمم، اندیشاه گیری ا  راهدویت اسالمی و بهره

برابار وعاده و   « ساا  بخاش و تمادن  گرا، تعاییبسیج سفیران تحول»انسماا نسلی در بای  

؛ وَنُر یادُ أَنْ نَمُانَّ عَلَاى ایَّاذِینَ     «3 :محمّاد »ا ایلَّهَ ینْصُرْکُمْ وَیثَبِّتْ أَبْدَامَکُمْ سنت ایهی گاِنْ تَنْصُرُو

؛ إ نَّ ایلَّهَ یادَافِ ُ عَان  ایَّاذِینَ    «8 :بصص»اسْتُیْعِفُوا فِی ایْأَرْض  وَنَمْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَمْعَلَهُمُ ایْوَار ثِینَ 

  «13 :روا»؛ وَکَانَ حَقًّاا عَلَینَاا نَصْارُ ایْمُاؤْمِنِینَ     «17 :حج»نَّ ایلَّهُ مَنْ ینْصُرُهُ ؛ وَیَینْصُرَ«71 :حج»آمَنُوا 

خواهد توانست در افق تمدنی انقالب اسالمی و جاییاه رفیا  مؤمناان گوَأَنْاتُمُ ایْاأَعْلَوْنَ إ نْ     

تأثیرگذار بوده و بشریت نیاز  ایمللی های بیندر جهان و عرله ، «671 :آل عمران»کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

با شاناخت حکیماناه و درسات گذشاته و درس      تیهای آن تأثیر بپذیرد و درنهاا  آفرینش

  در «3 :محمّاد »ثَبِّتْ أَبْادَامَکُمْ  های مماهدانه و استوارتری گیَهای انقالبی، گااگرفتن ا  تمربه

حنافاداه  در آیناده   سا ی و آمادگی برای طلوع خورشاید والیات عامای گاروا   جهت تمدن

 بردارد.

مناور تحقق این مهم، با عنایت به جاییاه و اهمیت کیفیت کارکنان ماؤمن انقالبای و   به

ا   ،ای ا جملاه: آجاا  اهلل خامناه هاای نیروهاای مسالح در گفتماان آیات     سا مان ایلهی حزب

ارنامه درخشاان در  برخوردار ا  ک ،سپاه ؛ 77/72/6716ای، گاماا خامنهترین نهادهای کشور مردمی

ترین، باتدبیرترین و بهترین مدیران کشور و نیز ساابقه افتخاارآمیز   ترین، بویتربیت باهوش

گهماان،  هاای حااکمیتی ناااا جمهاوری اساالمی      در لادرا  انسانی باه ممموعاه دساتیاه   

برخوردار ا  نیروهاای عااِیم، محقاق، پژوهشایر، اهای فکار و اباداا و         ،ودجا ؛ 21/71/6712

 ،و ناجاا  ؛ 67/71/6718گهماان،  گذاری بها و غیربابی بیمتمان همچون جواهری بسیار گرانباای

هایی مانند بوی و مقتدر باودن، هوشامند و پیچیاده باودن،     توجه در جنبهدارای ییابت بابی
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گهماان،  سایم و امین بودن، ساری  و بهنیااا باودن، ماؤدب و اهای بیاان و تفااهم باا ماردا          

هاای اجرایای و   مند کارکنان مورداشاره به دساتیاه ت و اعزاا گلدور  ناااتربی ؛ 68/73/6717

هاای مطلاوب در تاأمین    سطوح عایی و ارشد کارگزاران ناااا ج.ا.ایاران ا جملاه ظرفیات    

اهلل کاه آیات   یتوجههای ممتا  و بابیموج  ویژگیبهگکارگزاران ترا   دویت اسالمی ایران 

برناماه عملیااتی مناسابی در      ،شامارند روهای مسلّح برمای ای در باب ترا  کارکنان نیخامنه

 آید.سا  به نار میبخش و تمدنگرا، تعاییطرح بسیج سفیران تحول

 

 پيشنهادها

ساا ی  مناور پیوند حاو ه ناار و عمای و  میناه    های پژوهش حاضر و بهیافته براساس

پیشانهادهای   تارین ممها استقرار دویت اسالمی در ایران با رویکارد تمادن ناوین اساالمی،     

 گردد:ارائه می  یرمد  و بلندمد  به شرح مد ، میاناجرایی در سه محور کوتاه

 

 مدتکوتاه( الف

معرفای باه    بارای اییوسا ی ا  کارگزاران، مدیران و پیشکسوتان ترا  انقالب اسالمی ا 

 نسی جوان.

گنمام  باا   چهاره نیروهاای جاوان مساتعد     باه های لمیمانه و چهاره برگزاری نشستا 

مناور انتقال دانش بین نسلی در جهت انسماا نسالی  رتبه بهکارگزاران و مدیران موفق عایی

 گیری ا  انقطاع نسلی.و پیش

هاای شایساتیی   شناسایی و تشکیی باناک اطالعااتی کاارگزاران مساتعد تارا  مؤیفاه      ا 

 حور.مشده ا  طریق طراحی ابزار و سا وکارهای متقن ار یابی شایستهشناسایی

منادی ا   مناور حمایت و بهاره ور ی بههای اندیشهاستقرار، تقویت و گسترش هیئتا 

 پردا ی و خردگرایی.پردا ی، ناریهفیای گفتمانی، ایده

 



 ی تقویت آن هاراهو  هایستییشاسا  گو تمدن بخشیتعایگرا، سفیران تحول مثابهبهترا   نیی کارگزاراافزاهممقایة پژوهشی:    261

 

 مدتميان( ب

منااور تاأمین ساا وکارهای    طراحی نااا آمو شی و تربیتی تارا  دویات اساالمی باه    ا 

طاور مثاال   ینی سطوح کارگزاری نااا ج.ا.ایران؛ باه گزیابی و شایستهپشتیبان فرایند شایسته

 مدارس حکمرانی.

ساا ی در ساطوح ساا مانی، ملّای و فراملای      مندی حداکثری ا  ظرفیات گفتماان  بهرها 

های عمومی نسبت به استقرار دویت اساالمی باا کاارگزاران    باور و اراده کردنمناور بیداربه

 شایسته.

 

 بلندمدت (ج

ها و مقالد عایی انقالب اسالمی های ترا  آرمانها و انممنکیشناسایی و تقویت تشا 

آمو ی و دانشمویی با رویکارد کادرساا ی   مناور شناسایی و پرورش جامعه هدف دانشبه

 برای کارگزاران آتی نااا ج.ا.ایران.

هاای اساالمی باا تمرکاز بار تربیات و       ظرفیت گفتمانی و دیپلماسی دویت کردنفعالا 

منادی  ان تمدنی ا طریاق ساا وکارهایی مانناد گردشایری اساالمی، بهاره      پرورش کارگزار

 کشورهای اسالمی ا  تمارب موفق و ناموفق یکدییر نسبت به موضوع مورداشاره و... .
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