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 چکيده
ی اثرگذار توسعه و پیشرفت جوامع انسانی بوده ها مؤلفهترین ای از مهماستفاده از نیروی انسانی متخصص و حرفه

گیری در سطوح راهبردی بهه سهط ی رسهید نهه نیازمنهدی بهه       سازی و تصمیم مدیریت بر منابع، تصمیم تیاهم .است

هها و نشهورها   نگرانه از الزامات نهادهها، سهازما   های بلندمدت و آیندهریزیامهافرادی با سطوح نگرش وسیع برای برن

هها و  پهارادایمی نهوین در عر هه جههانی بها تریهه بهر ارزش        عنهوا   بهه است. در حال حاضر جمهوری اسالمی ایرا  

مورد تربیت  های مشخصی برای حضور در عر ه جهانی دارد نه الزم است درایدئولوژی خاص خود اهداف و برنامه

ی را به اجرا بگذارد. ت قیق حاضهر بها ههدف ا هلی اناسهایی عوامه        هدفمندهای و آموزش مدیرا  راهبردی، برنامه

ی مدیرا  راهبردی نشور و با انجام پهووه  بهه روش ت لیه  م تهوا و     رینارگ بهاثرگذار در مراح  تربیت، آموزش و 

های دینی و انقالبی و تدابیر امامین انقالب اسالمی، اقهدام  ی و آموزهستباالدمرور ادبیات منابع داخلی و خارجی، اسناد 

در ایهن ت قیهق،    آمهده  دسهت  بهه بهر اسهاس نتهای      است.به ارائه مدل مفهومی بر اساس الگوی نگرش سیستمی نموده 

همچهو  قهرآ ،   ی، معنوی، بینشی، نگرای و مهارتی و مفاد اسهناد باالدسهتی   تیمأمورهای فردی، ها و اایستگیویوگی

ههای یهادگیری از   ها و روشگیری از نظریهانداز با بهرهالبالغه، فرمایشات امامین انقالب، قانو  اساسی و سند چشمنه 

افزایهی و مهدیریت   مبانی دینی و اعتقادی، تربیت مبتنی بر فطرت، بصیرت: مواردی هستند نه در قالب چهار عام  مهم
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 مقدمه

 و سیاسی بهرای اداره امهور خهود نیهاز بهه مهدیرا  سهطوح عهالی دارنهد          یها نظام همه

با وقهو  انقهالب اسهالمی ایهرا  در     یست. ن مستثناایرا  نیز از این قاعده اسالمی  یجمهور

ههای مختله     تغییرات و ا الحات زیادی در بخه   ، ره به رهبری امام خمینی 1331سال 

انقالب با توجهه بهه اهور     یروزیپ یدولتی  ورت گرفت. در ابتدا یتریجامعه ازجمله مد

 جههت  بگیهری انقهال   افراد مؤثر در اهر  در انجام امور نشور،  ی انقالبی و احساس ترل

ایهن  با مرور زما  و گذر از دورا  جهوانی  ادند نه اداره امور و تداوم آ  در   نه حاضر 

 یاهداف انقالب اسهالم  یشبردپ یجوانا  برا یرینارگ به ضرورت ید،نس  جد ورودو  گروه

گهروه  راز ته در  یو آموزش نارگزارا  سطوح راهبرد یتنبود سازونار ترب یاحساس اد ول

عدم اسهتفاده  و های نشور یتدر مس ول منجر به حضور مداوم پیشرسوتا  نس  اول انقالب

 به ار  مطلوب اد.  از جوانا  مند نظام

وقهت بهه    یه  »: اندفرموده 1311سال  روز دهه مبارک فجر یندر دومرهبر معظم انقالب 

 ینجانش ی خودتا   یاست نه هرندام برا یناول اما ا یفهگفتم نه وظ یبخش ی مس وال  

اهما وارد   یدر راه، پها  نرهرده  یروز خهدا  ی . چو  اگر یدنن یداو پ یدفرر نن یا ید،نن یتربت

 ینننهد تها مبهادا بهرا     ینهار را نمه   یننسا  ا یاد و ارست، نار ما لنگ نماند. بعض یا چاله

از موجبهات آ    یرهی قرار اد هوو درسهت اهود،    ینرهخوداا  هوو درست اود. غاف  از ا

 یهها را رو  و آ  یددااهته بااه   یهره نار را برند. پس افراد ذخ ینوانسته ااست نه آدم نت ینهم

بالفا له او را  نند، یخورده ن  و معوج حرنت م ی  یمت یرنباز یدید. اگر دیدبنشان یمرتن

    . 1311 انقالب،معظم  رهبر « یدنظر نگه دار یردائم افراد خود را ز ید. بایدعوض نن

لهوب، در قهواره نظهام اسهالمی و بهر اسهاس انتظهارات        ی جوانا  در ار  مطرینارگ به

بیهداری  و در فراینهد   اسهالمی  رداریتجربهه نشهو   نشورهای اسالمی منطقهه در خصهوص  

داری و ن هوه اداره   الگهوی حرومهت  در حهوزه   یقها و امال آفر یااسالمی جنوب غرب آس

اسهت. از   مسهلمین  القرای عنوا  ام بهایرا  اسالمی  جمهوریاز ای قاب  انتظار  وظیفه ،نشور

و  القها  تفرهرات   ر مردم جها  به دنبهال نظام ب ریتأثبا اطال  از نظام اسالمی  ا دامنطرفی 
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نسبت بهه ان هراف از اههداف و     سطوح راهبردی هستند تامدیرا   لهیوس به اا نفوذتوسعه 

 .  موفق اوندا لی  یها نرد  انقالب از آرما  یو ته حذفدستاورد و در نهایت 

 یهات بر اساس منو - یبه دولت اسالم یگذار از نظام اسالمحاضر برای ارایط در حال 

 و  تربیهت، آمهوزش   نننهده  نیتضم ساختار منسجم و یرپارچه العالی   مدظلهرهبر معظم انقالب 

انقالب و دستاوردهای آ  در تراز انقهالب  و توسعه  منظور تداوم به ینارگزاران  یرینارگ به

 نظهر دااهتن  بها در   ینظهام بینی نشده است. به عبارتی، نبهود  پی  یاو  وجود ندارد اسالمی

ههای مهورد نیهاز نهارگزارا  سهطوح       ها و اایسهتگی  ها، دان ، مهارت ها، ظرفیت  الحیت

از مشهرالت   اسهالمی  ههای ویوگیو برخوردار از  ساختارمندبه ایوهای علمی و  یراهبرد

گهذار در نظهام تربیهت، آمهوزش و     اناسهایی عوامه  اثر   .فعلی سطوح مدیریتی نشور است

ههدف   عنهوا   بهه هایی اسهت نهه   نارگیری نارگزارا  سطوح راهبردی ج.ا.ایرا  از دغدغه به

 .اود یمس له انجام م ینبه ا ییپاسخگو ایدر راست یقت ق ینابااد و ا لی این مقاله می

ههای   اهمیت انجام این ت قیق از ایهن جنبهه مهورد توجهه اسهت نهه م هدوده ویوگهی        

ی با نارگزارا  سطوح راهبردی انقالب اسالم نیتأم ارگزارا  راهبردی نظام و ابعاد ساختارن

تعیین اناسایی عوام  اثرگذار در تربیت و آموزش مدیرا  راهبردی و همچنین چههارچوب  

اهود و از آ  جههت   گیری برای انتخاب این مهدیرا  مشهخص مهی   سازی و تصمیم تصمیم

و تعیین روابط بین عوام  ا هلی چنهین سهاختاری باعه       ضرورت دارد نه عدم اناسایی

نقص در توجه به روند انتخاب مدیرا  راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایرا  خواههد اهد.   

نبهود سهاختار     یه بهه دل ایجاد موضع انفعالی در تربیت و آموزش   یح مدیرا  راهبهردی  

ل دانه  ضهمنی مهدیرا  اایسهته     ساز ایجاد اارال در فرایند انتقاعلمی و ذهنی اولیه زمینه

    نس  اول انقالب به نس  بعدی خواهد اد.

بر اساس موارد فوق، هدف ا لی از انجام این ت قیق، اناسایی عوام  اثرگذار در نظهام  

ایجهاد   منظهور  بهتربیت و آموزش نارگزارا  سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا  است. 

مربوط به تعیین عوام  تربیت، آموزش نهارگزارا   روندی منطقی در انجام ت قیق، اقدامات 

 سهؤال بنهابراین  ؛ مورد نظر م قق اسهت  ها آ سطوح راهبردی و ارائه مدل ارتباط ساختاری 
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ی نهارگزارا   رینهارگ  بها لی ت قیق این است نه عوام  اثرگذار در نظام تربیت، آموزش و 

   سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا  ندامند؟

 

 ظریمباني ن. 1

 شناسي   . مفهوم9-9

 ینه  واحهد   است نهنن  و وانن  متقاب   ،با ارتباط ییعنا ر و اجزا منظومه؛ «نظام»

 نننهد  یآ  حرنهت مه   یوجهود   یه دل عنوا  به نیمع یهدف رفو به ط آورند میرا به وجود 

 جهاد یو ا  یتهأل  ینظم به معنها »: اند نظم و نظام آورده  یاناسا  در تعر . واژه 1381 ی، زاهد

 نیه نهه ا  یزمهان  ،یو به عبارت است گریردیبه  حیتسب یها دانه وندیپ ای زیچند چ ا یالفت م

نظهام   دهنهده، وندیبهه نهپ پ   ایه هها   خورنهد، بهه مجموعهه آ    مهی  ونهد یپ گریرهد یها بهه   دانه

اده، متشر  از دو یها  دهیسیستم نیز ن  سازما  . 112: 1311مجرد،ییمن  و بابایی رضا«ندیگو یم

های فرعی با ارتباط متقاب  است نه بها مرزههایی    ها یا سیستماد بیشتری از اجزا ، بخ تعد

منظهور  . در این ت قیهق   21: 1381زفسری،  اند های فرعی م یطی جدا ادهمشخص از سیستم

بهه ههدف    د یرسه  یبهرا  گریرهد یاز اجزا است نه در ارتباط بها  متشر   یستمیس ،از نظام

   .دننن یطور هماهنگ نار مهخاص و ب نیوانمعلوم ت ت قواعد و ق

 
  32: 1311 ی، زفسر، در سیستم بازخورد لهیوس کنترل به یشنما -9شکل 

 

ارنها  نظهام ج.ا.ا در    یدر سطوح راهبرد را یمد یهایازمندیبرطرف نمود  ن همچنین

  عهه مجمو، «نینظهام تهأم  »و  اسهت « نیتهأم »، و آموزش تیترب ی از طریقتراز انقالب اسالم
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بها  اسهت نهه   انداز  و چشم یدست بر اساس اهداف، اسناد باال یو ا ول اساس یطیعوام  م 

نهه   یسهتم یس. از نظر م قق، گردد یمطلوب م یمنجر به راهبردها یو منطق یعلم یندیفرا

نظهام ج.ا.ا را بها توجهه بهه اههداف و       یعهال  را یو مد نیو آموزش مس ول تیترب تیمس ول

اهناخته   نیتأمنظام  عنوا  به، است یپرور ستهینظام اا یو به عبارت دارد یاسالم یها ارزش

 اود.می

اند، به معنهای برآمهدگی و زیهادی     فارسههی آ  را پرورش دانسههته  مهعادل  نهه «تیترب»

و روایهات چههنین     نهریم   قهرآ    در  آ   و مههشتقات   از بررسی ناربرد واژه تربیهت  اسههت.

اام  هرگونه زیهاد نردنهی    رود، یم« تفعی »نه بهه بهاب  یزمان هادادی مفهومآید نه  بهرمی

از گیهاه، حیهوا  و     غلب به معنای رسیدگی به امهور مهوجود زنده دیگر، اعهم انیست، بلره 

از  منظهور دلشاد تهرانهی چنهین عنهوا  نمهوده اسهت نهه        . 1311: 21 مصباح یزدی،انسا  است 

انسها  در جههت نمهال     یاسهتعدادها  اهروفایی  یبرا اتیمقتض جادیرفع موانع و ا ،تیترب

بهه   ای یرونیو ب یدرون یها پرورش استعداداین ت قیق،  . در 23: 1382،ی دلشاد تهراناستمطلق 

انجهام رسهالت اداره امهور در     یبهرا  یاسالم تیپرورش روح و جسم بر اساس ترب یعبارت

 یبهر مبنها   یتیریدمه  یهها  مههارت   یو افهزا  ینارگزارا  انقهالب اسهالم   یسطوح راهبرد

اود. بهر ایهن   تعری  عملیاتی تربیت در نظر گرفته می عنوا  بهی، و بشر یاسالم یها آموزه

است نه از  تیترب ۀدربار افتهی سازما  یها و ارزش میاز مفاه یامجموعه یتتربی نظاماساس 

 تیه ترب یچگهونگ  انگریه ب یا هیه و پا یطهور اساسه   برخوردارند و به یدرون یهمبستگ ینوع

 هستند. 

 جهاد یمنظهور ا  بهه نهه  است  یریادگیبر  یمبتن یا تجربه ، 1188  نزیراب؛ از نظر «آموزش»

 رییه تغ هها،  ییاو را قادر به انجام نار و بهبهود توانها  بااد نه می در فرد دارینسبتاً پا راتییتغ

گهرش  دانه ، ن  رییآموزش به مفهوم تغ نی؛ بنابرادینما می یها، دان  و رفتار اجتماع مهارت

  آموزش را ی  فرآینهد تهدریس   1311زفسری  .  21: 1188 نز،یاب رو تعام  با همرارا  است 

داند. موضو  بااهمیهت بهرای او در تعریه  آمهوزش،      اده، می ریزی دار از پی  برنامه هدف

  1383ابط هی    . 23: 1311، زفسهری بااهد   مهی  اهده  نییتع  یهای از پ نرد  هدف مشخص
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سهطح دانه  و آگهاهی،      ارتقها  بهرای دانهد نهه    هایی می عی و نوا آموزش را نلیه مسا

ای و اغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در نارننا  یه  سهازما     های فنی، حرفه مهارت

از نظهر   . 13: 1383،  ابط هی نماید  خود می یها تیو آنا  را آماده انجام وظای  و مس ول است

 برایدر فرد  دارینسبتاً پا راتییتغ جادیمنظور ا به یریادگیبر  یمبتن یا تجربه آموزش م قق،

 .استی ها، دان  و رفتار اجتماع مهارت رییتغ ها، ییانجام نار و بهبود توانا

و  نهارورزی  در معنهای  و نیتأم نظام از بخشی یرینارگ به ت قیق، نیدر ا؛  «یرینارگ به»

 نهال   های دستگاه اختیار رد نه بااد می راهبردی سطوح نارگزارا  و آموزش تربیت مرم 

. گیهرد  مهی  قرار راهبردی های جایگاه مشاور در یا جانشین مس ولیت در انتصاب برای نشور

ارایط قرار گرفتن مدیرا  تراز انقالب اسالمی با تربیت و  نیتأمی، رینارگ بهاز نظر م قق، 

 های مناسب است.  اده برای آنا  در جایگاهآموزش متناسب و اجرا

 نه بر سهه ا ه  اسهتقالل،   هستند  از افراد یامجموعه؛ «ارا  تراز انقالب اسالمینارگز»

هها   سهمت و سهوی حرنهت آ     التزام عملهی دارنهد و   و اعتقاد ،جمهوری اسالمی آزادی و

التزام عملی بهه   و اعتقاد های دارای ویوگی تروی  این اعار مبنایی است و گذاری و حرمت

 هادق،   ،مهدار در عمه   م ور، اخالق جهادی، عدالت حیهرو اانقالبی ب ه،یفق تیاسالم و وال

   بااند. عام  به حق می توقع وبی گذار،وقت اجا ، نارآمد و

نه هستند  ینظام اسالم نیمس ول و را یمد ،«ینارگزارا  سطوح راهبرد»در این ت قیق، 

ارت در و نظه  یگهذار  قهانو   ی،گهذار  استیس تیمس ول یروهای مسلح،ن گانه و سه یدر قوا

سهو   ههم  در اهأ  بهود  و   ،«یتراز انقالب اسالم»منظور از و  را بر عهده دارند یسطوح عال

اسهت. بهه    هها  انقالب و حرنهت در جههت آ    یها بود  نارگزارا  نظام با اهداف و ارزش

و عدم تعارض  ییسو هم ی،انقالب اسالم یها ارزش، اهداف اناختعبارتی، دارای قدرت 

و  یالزم مهاد  یهها  مههارت  ،هها یستگیاا ،ها یوگیدارا بود  و ینظر فردو از موارد فوق با 

 یو مقهررات اسهالم در راسهتا    نیدر چههارچوب قهوان   یو جههاد  یانقالب هیو روح یمعنو

تهرازی انقهالب   اهرایط ههم   عنهوا   بهه  هیفق تیوالی و رهنمودهای انقالب اسالم یهاآرما 

 اود.اسالمی تلقی می



 181 / بررسی عوام  اثرگذار در نظام تربیت و آموزش نارگزارا  سطوح راهبردی ج.ا.ایرا مقاله پووهشی:  ههههههههههههههههه 

 

 پیشینه تحقیق. 2-9

 کهه  موضوع با مرتبط متعدد پژوهشي -علمي مقاالت و ها رساله ها، پروژه جموعم از

 .  شده استمقاله انتخاب  عنوان بهها  ترین آن گردید، نزدیک احصا حوزه این در

پدافنهد  طراحی الگوی راهبردی تربیهت و آمهوزش مهدیرا  عهالی     »ی با عنوا  ا مقالهدر 

ی ها مؤلفه»انجام اده،  1313یمورلویی در سال زاده ت نه توسط نقی« در سطح ملی رعام یغ

را « فرآینهدهای تربیهت و آمهوزش   »را اام  عوام  فهردی، م تهوایی و سهازمانی،    « اثرگذار

را اهام  اایسهتگی،   « خروجی»ی و اجرایی آموزش و ارزیابی، زیر برنامهاام  نیازسنجی، 

ا در سطح فردی، سهازمانی  ر« آثار و پیامدها»و درنهایت  ی و تخصصی، مرتبی امنیتیا حرفه

 و گروهی معرفی نرده است.

ظهام آموزاهی مناسهب    ن» سهؤال  ، در رساله دنتری خود و در پاسهپ بهه   1311  یمطلب

نهدام   راهبهردی نشهور   حوسط ا مدیر آموزای یازهایدانشگاه عالی دفا  ملی با توجه به ن

مهدیریت  »؛ بها پهن  گهرای    « مهدیریت راهبهردی دفها  ملهی    »: ، سه راته آموزاهی «است؟

با سه گهرای  فرهنگهی،   « مدیریت راهبردی توسعه»با ا  گرای  و « راهبردی امنیت ملی

 . 1311مطلبی،  است پاسپ، ارائه نموده  عنوا  بهاجتماعی و اقتصادی را 

 رهبهری  یهها  سهب   تطبیقهی  بررسهی » عنوا  را با ت قیقی  1311  همرارا  و فروزنده

 نهه  داده انجهام  «انسها   تعهالی  و راهد  بر مبنای  ره ینیخم امام رهبری سب  با دنیا موجود

 یه   ارائهه  و موجهود  رهبهری  یهها  سب  سایر با خمینی امام رهبری سب  مقایسهدر دد 

 و رهبهری  در امام موفقیت رمز نمودند یریگ جهینت ایشا . بوده است سازمانی رهبری الگوی

 از ابتدا نه است اسالمی رهنگف در مدیری بر هر لذا. بود ایشا  فردی خودسازی مدیریت،

 .اود جامعه و سازما  در مدیریت و رهبری اایسته خودسازی، از پس تا نند ارو  خود

های راهبردی مدیرا  میهانی  الگوی قابلیت»ای با عنوا   ، در مقاله1381  پیازاهدی و 

و « فهردی  ویوگهی »، «مههارت »، «دانه  و آگهاهی  »ابعاد : اند نه، به این نتیجه رسیده«دولتی

ی مهدیرا   هها  تیه قابلو م وری الگوی  مؤثرابعاد مفید  عنوا  به« های مدیرا  دولتیارزش»

 . 1381زاهدی و ایپ،  است دولتی ایرا  دانسته اده 
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مهدیرا   چهارچوب مفهومی اایسهتگی  »با عنوا    ، در مقاله1311همرارا   نیرومند و 

انهد  ، به این نتیجهه رسهیده  «هاو ااخص ها لفهمؤ: ابعاد، ا یبن دان ی فناوری ها ارنت عام 

ههای فناورانهه مهدیر،    هها، توانمنهدی  نه: ابعاد نظری چهارچوب در سهه مفههوم اایسهتگی   

 . 1311نیرومند و همرارا ،  هستند فردی سازمانی و نیمرخ نیمرخ

 یهت ترب بهرای  یعلهو  یریتمهد  یالگهو  یطراحه »   در مقالهه 1381همرارا   احمدی و 

    نیرالمهؤمن یحرومهت ام انهد نهه:   ، نتیجه گرفته«یرا ا یاسالم ید نظام جمهورارا یرا مد

 ینترمهم یعلو سیره لذا .است ینید یبر مبان یو مبتن یاسالم یهاارزش ییننام  تب یالگو

 یهت، ترب ینهه زم ی،از: حهانم اسهالم   انهد  الگهو عبهارت   یا هل  عنا راست.  یبردارمنبع بهره

 .  1313احمدی و همرارا ،   اونده یتترب خانواده، سازما ، مردم و

چیسهتی  » سؤالو در پاسپ به « های مختل تربیت از دیدگاه» ، در مقاله 1381  یریضم

، آورده است نهه: تربیهت   «بااد؟ چه می دینی دینی و برو  یی تربیت از دو منظر درو و چرا

اهناختی و  هسهتی هنر مدیریت انسانی برای پذیرش  فات اخالقی، دینی و عقالنی اسهت.  

و غایت آفرینشهی و نیهز بعثهت و     مبدأی توحید و یگانگی ها مؤلفهاناختی تربیت از انسا 

اناختی تشهری  اهده و فطهرت، نرامهت، اراده و     هستی در بخ فرستاد  مربیا  آسمانی 

ی بنیهادین تربیهت اسهالمی و    هها  مؤلفهه ی، عنا هر و  اناخت انسا در ساحت  ها انسا اختیار 

فی و اناسایی اده است. به اههداف تربیهت از آفهاق متفهاوت مهادی و معنهوی       قرآنی معر

نگریسته اده و نمال انسانی از راه تقرب و عبودیت خداوند و خداگواهی، هدف ا هلی و  

 . 1381ضمیری،  اده است بنیادین تربیت از منظر قرآ  معرفی 

، «مدیرا  منابع انسهانی های اایستگی» ، در نتابی با عنوا  1311پور ادق  پیررنگار و 

ههای  ضمن بیا  مفاهیم و تعاری  اایستگی و معیارهای انتخاب مدیرا  منابع انسانی، نظام

ههای مهدیر   مختل  مبتنی بر اایستگی، اایستگی و اهلیت در مبهانی دینهی اهام  ویوگهی    

پیررنگهار و   انهد  ی را ارائهه نمهوده  باالدست، امامین انقالب و اسناد البالغه نه اایسته در قرآ ، 

 . 1311پور ادق، 
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 ، 1312،  «رهنمودهای رهبر معظم انقالب به مهدیرا   مدیرا   برای »در نتابی با عنوا  

ههای مهدیرا  راهبهردی از     جهت بیا  اهمیت و جایگاه مدیرا  در نظام اسالمی و اهاخص 

ی اسههالم نیتمههد  نههوو بههرای ت قههق  اههده اسههتبیانههات رهبههر معظههم انقههالب اسههتفاده 

بسی  معاونهت توسهعه و فنهاوری     اده است هایی جهت نارگزارا  الزم و ضروری عنوا   صااخ

 .  1312، مای داوسرسانه 

 
 و آموزشتربيت نظام . 1-2-1

هها و مهوادی دانسهت نهه     هها، روش ای از برنامهمجموعه»توا  های آموزای را مینظام

  1311 زفسهری،   «ننهد هی  مهی هماهنگ دستیابی افراد را به اهداف آموزای خاص تسه  طور به

-ای نه فرد برای مطالعه آزاد خود تهدارک مهی  توانند مصادیقی مانند برنامهها میاین نظام

ههایی نهه گروههی از    ننهد، یها برنامهه   ای نه فرد برای فهرد دیگهر تهیهه مهی    بیند یا برنامه

دااهته   نننهد،  متخصصا  و ناراناسا  برای گروه انبوهی از نیروهای آموزاهی تهیهه مهی   

هها و  ای است نه در آ  تمام روشبااند. آنچه وجه مشترک تمام این موارد است، برنامه

های مشخص به فرد یا گروهی از مخاطبین، تعیین ها و مهارتمواد الزم برای انتقال دان 

 یههها ارزش و مفههاهیم از ای مجموعههه تربیههت، نظههام از منظههور . 1 همهها ، اههده اسههت 

طهور   بهه  و برخوردارنهد  درونهی  همبسهتگی  نهوعی  از نه است تربیت هدربار افتهی سازما 

 و مبهانی  ا هول، : ازاند  عبارت مبانی این. هستند تربیت چگونگی بیانگر یا هیپا و اساسی

  .هستند معروف تربیت و تعلیم اساسی عنا ر به نه ییها روش

 
 ها نظریه. 2-2-1

 هاي آموزشنظریهالف. 

های آموزش ضهرورتاً بهر    ری در افراد است. بنابراین نظریهیادگی  هدف از آموزش ارتقا

نسهب اطالعهات،    رایهادگیری   برخهی .  232: 1311 زفسهری؛  های یادگیری مبتنی اسهت   نظریه

انتقهال مفهاهیم علمهی از فهردی بهه فهرد دیگهر         برخهی ههای خهاص و    معلومات یا مهارت

 . 11: 1311 اعبانی؛ دانند می
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اند ولهی   گیری تعری  نرده یر در رفتار قاب  مشاهده و اندازهرفتارگرایا ، یادگیری را تغی

های گذاهته اسهت.    های جدید با تغییر در بین  ، یادگیری نسب بین «گشتالت»از دیدگاه 

دهد و نخستین  هفت مشهخص    اساس رفتار انسا  را ار  می باادیادگیری با هر بینشی 

ر موجود زنده بهر اثهر تجربهه، تغییهر     آ  تغییر است. یادگیری فرآیندی است نه طی آ  رفتا

 . 211:1111؛1گی  یابد  می

هها نهه بهه مرتهب رفتهارگرایی       ایهن نظریهه  معتقدا  به «: پاسخ – محرك»هاي  نظریهه 

در پاسپ موجود زنده و ها و تنبیهات  یادگیری در نتیجه پاداشننند عنوا  میمعروف است، 

انهد نهه بهه     از واضعا  این نظریه «رندای ث»و  «پاول »گردد.  نسبت به ی  م رک ارائه می

اند. ثرندای  معتقد است یادگیری فرآیند آزمای  و خطا  پووه  در زمینه یادگیری پرداخته

 . 133: 1311 ساعتچی؛ است 

هها اعتقهاد دارنهد یهادگیری      معتقهدا  بهه ایهن نظریهه     «:گشتالت»هاي یادگیري  نظریهه 

یری ابعاد گوناگو  اخصیت یا ن  اخصیت فرد ای اناختی است و در هر نو  یادگ پدیده

های م رک  تر از آ  است نه در نظریه نهایت پیچیده   یادگیری بیشانظر ای ازدخالت دارد. 

 .است اده معرفی پاسپ –

اود نه ممرن اسهت یهادگیری    های یادگیری متأثر از مرتب گشتالت، گفته می در نظریه

رد  بها نظهرا  ایهن مرتهب     وقو  بپیونهدد.  هاحب   از طریق فرر نرد  درباره ی  مس له، به

دهنهد. در نظریهه    توجه خا ی نشا  مهی  «بین »رآیندهایی نظیر ف به پاسپ، –نظریه م رک 

عنوا  ن  یرپارچه و آ  هم از طریهق   گشتالت از بین  حا   از درک موقعیت یادگیری به

د. عنصهر ا هلی   اهو  موقعیت یادگیری حا   مهی  ،دهندهنش  روابط میا  اجزای تشری 

 .  211: 1383 سی ؛ یادگیری رسید  به بین  است 
 

 

 

 

                                                           
1.  Gage 
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 «تربیت»هاي ب نظریه

 های تربیتی مورد نظر اندیشمندا  به ارح زیر است.رویرردهای مختل  نظریه

هها   دولهت   توانایی  عدم  به نظرمعتقدند رویررد گرا  این   ت لی  محور: رویکرد جامعهه 

و دارای ، خههانواده نههاد ا هلی در تربیهت انسها        ت تربیتی مردمتمامی انتظارا  برآورد   در

 .  13:  1388،  علم الهدیاهمیت فراوانی است 

تعلیم و تربیهت را از وظهای     ،افالطو  از اندیشمندا  نالسی  :محور رویکرد دولته 

 .  88: 1381 عالم، داند می ها در تمام جنبه و با نظارت آ  دولت

ریهزا  آموزاهی و دولهت برقهرار     بهاید ارتهباطی دوسویه میا  برنامه :رویکرد ترکیبيه 

هها   ایجاد نرد، پیشاپی  با آ  تربیتآموزش و  ایتصمیمات سیاسی مانعی بر اگربهااد تها 

 .  111:  1311پور،   م سنآانا بااند 

 
 ابعاد الگوی اسالمي تربيت. 3-2-1

قتصادی و سیاسی خود تربیهت را وجهه   دین اسالم نه در تمامی احرام عبادی، اجتماعی، ا

آنجا نه تربیهت   . از امارد می  همت خود قرار داده است، عوام  زیادی را در امر تهربیت مؤثر

بر فرآیند تربیت دارد و متقابالً نظهام   آثاریافتد، بهاید دید نهه جهامعه چهه  در جامعه اتفاق می

 اهههید  . 18 :1311زاده قمصهری،    هادق دههد    یمه   تعلیم و تربیت چگونه جامعه را ت ت تأثیر قرار

 عنا ر اسالمی، تربیت مبانی بخ  سه در تربیت را اسالمی الگوی مبانی  علیه اهلل  رحمتمطهری

 عقالنهی  بهد ،  و روح تنیهدگی  درهههم  مه وری، فطرت .دهد یم قرار بررسی مورد عوام  و

 مبهانی ازجملهه   را انسهها   نرامهت  و جمعهی   هویت ، دااهتن  اخهتیار و اراده انهسها ، بود 

 .  امارد می سیاسی تربیت اساسی

از  انهد  عبارت علیه  اهلل  رحمت مطهری  اهید  در اندیشه سیاسی ترین عنا ر تربیت سیاسی  مهم

در آثهار خههود، ههم دربهاره رابطهه دیهن و        مهطهری  : اهید اریعتمدار  سیاست :اول  عنصر

اسهتقالل: در تربیهت    : دوم  انهد. عنصهر   تی ارائه دادهسیاست سهخن گفته و هم الگوی حروم

، بارزترین پیونهد میا  تربیت سیاسهی و عمه  سههیاسی را در سهطوح     یطلب سیاسی استقالل
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عدالت: عدالت م هور زنهدگی بشهریت اسههت و      :عنصر سوم ،نند یفردی و نال  برقرار م

عنصهر   ،اههده اسههت  هدف برپایی حرومت اسالمی اقامه قسط و عدل اههمرده   نیتر مهم

مههوجود   یهها  مردم باید ضههمن فهم قوانین و رعایت آ  بر ااتراک  وحدت: اینره :چهارم

 چنهین . از منهابع دینهی    321. د: 1383 مطههری، یعنی توحیهد، پایبنهد بااهند     ،اسالمی  جامعه  در

تربیتی متهو  مقهدس بیشههتر متوجهه سهه گهروه حانمها ،         یاه هنه خطاباود میدریافت 

بایهد نهوعی تعامه       نههاد   سه  نه بین ایناست یشمندا   عالما   و والدین  پدر و مادر  اند

 هورت تعهاملی و    ایهن ارتبهاط بهه    .بتواند تربیت سیاسی   ی ی بیابد  فرد  تا  برقرار اهود

را با اجرای ا ول اسالمی   خود  نظارتی  دوسهویه است و مردم جامعه اسالمی هم باید نق 

 . ایفا ننند یخوب به  و نهی از منرر  به معروف ازجمله امر

 
   برگرفته از اندیشه اهید مطهری توسط م قق یتترب ياسالم يالگو يمبان  -2شکل 

 

 ی مدیران از منظر امامين انقالب اسالميها يژگیو. 4-2-1

طهور   هاینره نشور اسالمى به  براى»فرمایند: می 1381رهبر معظم انقالب در بیانات سال 

نشهور در عمه      م  م قق اود  تشری  دولت اسالمى ، احتیاج اسهت دسهتگاه حانمهه   نا
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طور نام  اسالمى عم  نند نه من  خود و در چگونگى رفتار خود، به یده خود، در سازما 

بعد از نظهام اسهالمى، دولهت اسهالمى اسهت. مسه وال           چند سال قب  عرض نردم مرحله

، یرى پس از دیگرى امهور  یمانی، رؤساى جمهور باامؤمنى، وزراى خوبى، نمایندگا  خوبى

نه بتواند مقا دى را نه ملت ایهرا  و انقهالب     نشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت اسالمى

ها داات، تأمین نند، دولتهى اسهت نهه در آ  راهوه نبااهد، فسهاد ادارى نبااهد،         عظیم آ 

گهرى نبااهد،     م نبااد، می  بهه ااهرافى  اعتنایى به مرد نارى نبااد، بى نبااد، نم رىخوا  ویوه

المال نبااد و دیگر چیزهایى نه در ی  دولهت اسهالمى الزم اسهت. ایهن       حی  و می  بیت

ننیم. نظام اسهالمى قهبالً آمهده،     مرحله سوم است نه از آ  تعبیر به ایجاد دولت اسالمى مى

وزرا؛ یعنهى قهواى     هت یاود. دولت به معناى عام، نه به معناى ه المىاننو  دولت باید اس

  ؛ یعنهى مجموعهه  را یه وز  هت یگانه، مس وال  نشور، رهبرى و همه دولت نه به معناى ه سه

نارگزارا  حرومت؛ یعنى من و اما. ما باید به معنهاى واقعهى نلمهه، در درو  ایهن نظهام       

 . 28/3/81، انقالبمعظم رهبر  «قبلى است راح تر از م اسالمى، اسالمى اویم. این مشر 
 

 پور ادق، پیررنگار   ياسالمي مدیران از منظر امامین انقالب ها يژگیو(: 9جدول )
 مدیران از منظر امامين انقالب اسالمي یها يژگیو

 شایستگي و ویژگي مدیران 

 )ره(در بیانات امام خمیني

 مدیران  يژگیشایستگي و و

 العالى( )مدظلهاى امام خامنه اناتیدر ب

  برتری ایما  خدا ایما  به 

 و تزنیه نفس بیتقوا و تهذ  تقوا 

 ّنفس خدا و اعتمادبهه رال بات   تون 

 بصیرت قلبی  بصیرت انقالبی و دینی 

 علم و تقوا  اخالص 

 اعتقاد به خدا و نار برای رضای خدا  معنویت و عقالنیت 

 رعایت قوانین و موازین اسالمی   ی اسالمیها ارزشاهمیت داد  به 

 ت و سرنوب نفستالش برای تقویت معنوی   پرتالش بود 

 پرهیز از خودخواهی  خودسازی 

 تعهد به اسالم   یطلب جاهدوری از 
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 مدیران از منظر امامين انقالب اسالمي یها يژگیو

 شایستگي و ویژگي مدیران 

 )ره(در بیانات امام خمیني

 مدیران  يژگیشایستگي و و

 العالى( )مدظلهاى امام خامنه اناتیدر ب

 اجرای عدالت  دوری از غرور 

  انجام ترلی  روحیه خدمت 

 حرومت بر قلوب  داقت  

 طلبی پرهیز از جاه  اجاعت 

 تواضع و فروتنی  یریپذ تیمس ول 

  رعایت رفتار اسالمی با زیردستا   ی انقالب اسالمیها زشارپایبندی به 

 زیستی ساده  بر و پایداری  

  تمس  به قرآ  نفس اعتمادبه 

 السالم   علیه نیرالمؤمنیام تیتمس  به وال  فداناری 

 رفتار سن و حُ یخدمتگزار  یدار امانت 

 یریانتقادپذ   

 یدار امانت   

  اخالص در عم   

 
 ی مدیر شایسته در قرآنها يژگیو. 5-2-1

مانا  نیز در فرازهایی متعدد مهوارد مربهوط بهه آمهوزش و تربیهت را      نتاب آسمانی مسل

نهه نتیجهه اسهتخراج در خصهوص      نمهوده اسهت  ها از سوی خداوند یرتا ارائهه  برای انسا 

 .اده است  ارائه 2های مدیر اایسته در جدول  ویوگی
 

 پور ادق، پیررنگار  قرآن ي مدیر شایسته در ها يژگیو(. 2جدول )

 قرآني منبع شایستگي

های فنی؛ نیروناری؛ حرمهت،   گیری؛ داوری و قضاوت؛ قابلیت دان ؛ تصمیم

گیری؛ مهدیریت افهراد    مشورت ؛ سپاسگزاری خداوند؛نفس عزتخرد و تدبیر؛ 

؛ رهبری؛ عدالت؛ فضهای  اخالقهی؛ پایهداری و مقاومهت؛      آزمود  زیردستا  

وا  ؛ ته  مهدیریت تعهارض    بر و اهریبایی؛ تونه ؛ تهوا  فصه  خصهومت      

  111: 1381ایپ،   اجرایی  های قابلیت 

 ؛11 یهآ/سوره مبارنه ص

 ؛11و  13 یاتآ/سوره مبارنه نم 

 ؛81و  11 اتیآ /یا سوره مبارنه انب
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 قرآني منبع شایستگي

  131: 1388میرزاخانی،   ید خدا را حاضر و ناظر بر تمام ا و  د
 ؛18 یهآ/سوره مبارنه نه 

 ؛11 هیآ/سوره مبارنه نم 

   1388:23 ی،قرائت   مالک ارتقا یاقت،ل

 بخ  و خشونت ینی،چ سخن جویی، یباز ع یزپره؛  21هما ،  ییعلم و توانا

  113 هما ، 

 ؛211 یهآ/سوره مبارنه بقره

 ؛8-13 یاتآ/سوره مبارنه قلم

 31 یهآ/سوره مبارنه بقره

  32: 1381 ی،مظاهر  امید به آینده؛ تخصص و تعهد

 ؛211 یهآ/سوره مبارنه بقره

 ؛33 یهآ/سوره مبارنه زمر

 111 یهآ/مبارنه آل عمرا 

  113: 1382دهقا ،   توانا و امین

  113هما ،  اناخت علم و 

 31آیه /سوره مبارنه نم 

 33 و 21یات آ/یوس سوره مبارنه 

 11 یهآ/سوره مبارنه مجادله

  22: 1383 یر،خنف  یدار امانت؛  داقت
 111 یهآ/ سوره مبارنه توبه

 21 یهآ/نه قصصسوره مبار

 یم تهوا متعهددی در  ابعهاد  بندی مطالب مستخرجه از منابع مختل ، در بررسی و جمع

 اود.پرداخته می ها آ بندی خال ه به جمع طور بهاوند نه مشخص می ها پووه 

 یمهادگ آ نهد آیاز فر یعنهوا  بخه  مهمه    بهه  تیترب تیها به اهم پووه  شتریدر ب -

انجههام  قیههاههاغ  از طر  را یمههد یوانمندسههازانههد و بههر ت ااههاره نههرده را یمههد

 یرویه بها طهرح ارتقها  ن    یبرنامهه راهبهرد   یو بر لزوم هماهنگ یعمل یها موزشآ

 اده است.   دیتأن یانسان

 یمنهد  ارتبهاط نظهام   گریرهد یو ااتغال با  تیدهد نه ترب یها نشا  م پووه   ینتا -

ارتبهاط اسهت.    نیه د  انر نهیبه یموزاآو  یمنابع انسان زا یر دارند و هدف برنامه

ضهمن خهدمت    یها همراه با آموزش یاغل  ارتقا رردیرو و ستهیافراد اا ن یگز

 .بااند یم را یمد تیمؤثر در ترب یها از روش

 یو الگو را یمد یستگیاا یها ها و ااخص مؤلفه ،ابعاد یها به بررس انثر پووه  -

 نیه ههدف ا  یوله  انهد  در سهازما  پرداختهه   یمنابع انسهان  تیریمناسب مد یمفهوم

  یرینهارگ  و بهه  تیه  آموزش، ترب نینظام تأمعوام  اثرگذار در  ییپووه  اناسا
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 .استها  آ  نیو روابط ب یاسالم نقالبدر تراز ا یراهبرد را یمد

 تیه مهوزش و ترب آاسهتمرار   تیه و نارننا  به لهزوم و اهم  را ینجا نه نگاه مدآاز  -

 آموزش،  نیجهت ارائه نظام تأم نیمبه ه ،اده است دیها تأن سازما  یمنابع انسان

 یبهرا  زیه ن یدر تهراز انقهالب اسهالم    یسطح راهبرد را یمد  یرینارگ و به تیترب

 بود.    هدخوا یضرور یانقالب اسالم یها تیاستمرار فعال

در تراز انقهالب   یسطح راهبرد را یمد  یرینارگ و به تی آموزش، ترب نینظام تأم -

 یبهرا  یدانسته و با الزامهات  یواننش رردیمقدم بر رو را رانهیشگیپ رردیرو ی،اسالم

 منهد ازیهدف مهم ن نیبه ا د یتالش مداوم دارد. رس یانسان یروین انتیحفظ و  

 یهها  بااد نه پووه  یم یراهبرد را یمد ن یمهارت، دان  و ب ،یا به راد حرفه

 نیا    ارتقاپووه نیاند و ا اااره نرده را یمد یها یستگیاا نیبه ا زیاده ن انجام

 نند. یرا دنبال م ها یستگیاا

 نینظام تهأم  یبه طراح یستگیبر اا یمبتن تیریتوسعه مد یها برنامه یطراح یبرا -

و  یدر تراز انقهالب اسهالم   یسطح راهبرد را یمد  یرینارگ و به تی آموزش، ترب

 ازیه هها ن یها و طهرز تلقه  ها، مهارتافراد از نظر دان  صیاز نمبودها و نقا یآگاه

 پرداخت.   دها خواه مؤلفه نیپووه  به ا نینه ا میدار

در تراز انقهالب   یسطح راهبرد را یمد  یرینارگ و به تی آموزش، ترب نینظام تأم -

 نیدر آ  و روابط ب رگذاریها و عوام  تأث سازما  نسبت به اناخت نهادها، یاسالم

   .ها خواهد پرداخت آ 

   

 مدل مفهومي چهارچوب نظري پژوهش و ارائه. 9-9

آمهوزش،  اناسهایی عوامه  اثرگهذار در     به دنبهال  زیپووه  ن نیابا توجه به اینره 

 نیه ا  ارتقها و  یدر تهراز انقهالب اسهالم    یسهطح راهبهرد   را یمدی رینارگ و به تیترب

 نظهر گهرفتن  ارائه مدلی گویا از ارتبهاط عوامه  فهوق و بها در     برای  ،ها است یستگیاا

می م وری و بر اساس اطالعات برگرفته از مرور ادبیات نهه  مفهو عنوا  بهمفهوم نظام 
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نهارگزارا  راهبهردی    نیتهأم اد، نظهام    در نظر گرفته 1ار    ستمیس عنوا  به« نظام»

ههای   ج.ا.ا در تراز انقالب اسالمی، سیستمی است نه ورودی آ ، مدیرا  دارای ویوگی

   هستند: 3ار   اولیه به ارح 

 
 شده براي توانمندسازي مدیران سطوح راهبردي کشور در تراز انقالب اسالميعوامل احصاء - 9شکل 

 

مدیرانی دارای ایما  و اعتقاد به نظام ج.ا.ا و حرومت والیی، عااهق خهدمت، اهناخت    

و انقالبهی بااهند و در    بهاتقوا ، اجا ، ریپذ تیمس ولنام  از مرتب اسالم، م ب اه  بیت، 

وابق و عملررد مناسب بوده و نیز از نارآمدی و ابترهار  همه این موضوعات دارای زمینه، س

 برخوردار بااند.   تیو خالق

پس از انتخهاب و اقهدامات مربهوط بهه تعیهین ورودی در سیسهتم آموزاهی و تربیتهی،         

بخه  پردازاهی    عنهوا   بهه ی رینهارگ  بهسازونار تربیت و آموزش نیروهای مورد نظر برای 

های مدو  مرتبط با انقالب اسالمی را بر اساس ارزش هانظام، اقدامات مربوطه مث  آموزش

نه هر فرد متناسهب بها    به ن وی انجام خواهد دادایرا  در ابعاد: دینی، اخالقی و تخصصی 

بایسهت  . انتخاب نیرو برای ورود به فرآیند آموزش مهی ندیب یماغ  واگذاری آموزش نافی 



 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1311، تابستا  شموا یفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، اماره س / 211

 

هها  تها ضهمن ایجهاد رقابهت بهین آ      های راهبردی نشور بااد چندین برابر ظرفیت جایگاه

ایجهاد   منظهور  بهه ها انتخاب اوند. نظر به اهمیت این بخ  یعنی فرآیند آمهوزش و  بهترین

های مورد نظر م قهق، اسهناد باالدسهتی مهورد اسهتفاده قهرار       ساختار بومی بر اساس ارزش

و همچنهین   های دینی و معنویگرفت و با استفاده از منابع اسالمی و سیره بزرگا ، آموزش

ریزی و مدیریت در برنامه آموزش مورد نظر قرار  های علمی و نالسی  مانند برنامهآموزش

در این بخ  استفاده از م یط آموزای سالم و معنوی و اساتید مبرز  گرفتند. از مسائ  مهم

و اه  عم  در آموزش نارگزارا  است. از طرفی تربیت با روح انسها  نهار دارد، بنهابراین    

مستمر و دائمی مورد تربیت واقع اهوند. تربیهت اسهالمی و الههی      طور بهبایست یرا  میمد

 –بر اساس موارد فوق، مدیر برای نسهب رضهای خهدا و بها ا هالح در عمه         نه یطور به

جانبه اود. بر اساس این فعالیت نند و در این فرآیند دارای توسعه همه -بازخورد سیستمی

سیسهتم نهارگزارا  راهبهردی در تهراز انقهالب اسهالمی بها        ها و تربیت، خروجهی  آموزش

ی متناسهب بها مشهاغ  راهبهردی و در تهراز انقهالب       و اختصا های فردی، عمومی  ویوگی

 اسالمی خواهد بود. 

هها و اهرایط اولیهه در معهرض انتخهاب و      ی مدیرا  با در نظر دااهتن ویوگهی  طورنل به

اام  آموزش و تربیهت  « پردازش سیستمی»گیرند نه در بخ  ای قرار میبه چرخه« ورود»

هها، مفهاد اسهناد باالدسهتی،     ها و اایسهتگی ویوگی نظر گرفتندر ن  فرایند مو وف، با در 

های مربوطه در قالب مبانی دینی و اعتقادی، تربیهت مبتنهی بهر    های یادگیری و روشنظریه

 عنهوا   بهه د نهه  افزایی و مدیریت راهبردی اسالمی به سط ی خواهند رسهی فطرت، بصیرت

های ارائه خدمت در نهادها و سازما  منظور بهنارگزارا  راهبردی در تراز انقالب اسالمی و 

 اوند.   نار گرفتهه بسطح راهبردی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایرا  

و  اهده اسهت  به اینره قواره سیستمی برای موارد فوق در نظر گرفته  با نگرشاز طرفی 

زی در این چرخه از اهمیت خا ی برخوردار است، اقهدامات ارزیهابی   سانیازمندی به نیفی

نهارگزارا  راهبهردی و    عنوا  بهدر قالب ر د و پای  مدیرا ، در مرحله اول  -بازخورد –

خواهد آمد نه این بخه    به عم ها ی در نهادها و سازما رینارگ بهدر مرحله دوم در زما  
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 یاسهالم ها، نمیت و نیفیت یادگیری، در تراز انقالب از فرایند با بررسی ارزیابی اایستگی

ههای خهارج از   ناپذیری از سهوی قهدرت  ، دااتن است رام درونی قدرت و میزا  نفوذبود 

نظام انجام خواهد اد. روند فوق در قالب مدل مفهومی به ار  ذی  خواهد بود نهه دارای  

 بااد.خصو یاتی به ارح ادامه می

 
 ي کارگزاران راهبردي در تراز انقالب اسالميریکارگ بهموزش، تربیت و مدل مفهومي آ – 4شکل 

 

اده در مدل، برقراری رابطهه نامه  بهین تربیهت و آمهوزش اسهت       از خصو یات ارائه

 طهور  بهآموزش همراه با تربیت و تربیت هم همراه آموزش است و این دو اقدام  نه یطور به

 نامه  اهد   نارگزارا  در راستای نی  به انسها   نند. تربیت و آموزش مستمر ادامه پیدا می

و ههدف از   های دینهی بنها نههاده اهده    است، زیرا انقالب اسالمی بر اساس قوانین و آموزه

ی رستگاری و  الح و سعادتمندی است نهه ایهن   سو بهها تشری  حرومت، هدایت انسا 

بایسهت  ذاری مهی گه نند. بهر اسهاس ایهن ههدف    سعادتمندی در قرب الی اهلل معنی پیدا می

نارگزارا  نظام ج.ا.ا به مبانی دینی و مدیریت اسالمی و الهی آگهاهی و علهم نهافی دااهته     
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سوی قرب الهی موفق بااند. به عبارتی نارگزارا  نظام از نظهر  بااند تا در هدایت جامعه به

علم، تقهوا، نهاردانی، سهالمت نفهس و فههم بایهد در تهراز انقهالب اسهالمی بااهند. عهدم            

بایست راستایی مو وف، موفقیتی در پی نخواهد داات. بر این اساس تربیت مدیرا  می هم

منبع  از قرآ  و اسالم بااد نه در نالم ائمه اطهار و امامین انقالب تبلور پیدا نرده اسهت.  

چو  هدف، آموزش و تربیت نارگزارا  در سطح راهبردی و در تراز انقالب اسالمی است، 

هها و متناسهب بها اهرایط     به ن وی انجام اود نه این افراد در تمام زمینهباید این اقدامات 

ههای نشهوری و لشهگری    و نیروهای مسلح و سهازما   گانه سههای راهبردی در قوای پست

دارای توانایی و  الحیت و اهود مدیریتی اوند تا در هر زمها  و مرها  قهادر بهه ایفهای      

 نق  بااند.

 

 شناسي روش. 2

ها به جسهتجو پرداخهت و    درباره نااناخته توا  یآ  م طریقاست نه از  ییندفرآ یقت ق

اهواهد و   یگهردآور  یاز چگونگ یندفرآ ینها اناخت الزم را نسب نرد. در ا نسبت به آ 

. نو  ایهن   1311 یگرا ، بازرگا  و داود یم یاد یاناس ها ت ت عنوا  روشیافتهها به  آ  ی تبد

ای است، زیرا حهوزه نهاربردی آ  بهه اسهتفاده از     توسعه -دی ت قیق بر مبنای هدف، ناربر

نتای  ت قیق در روند تدوین آموزش و تربیت مهدیرا  راهبهردی در تهراز انقهالب اسهالمی      

گسترش آموزش و تربیت مدیرا  با مدل خا ی اسهت    یبه دلخواهد انجامید و توسعه آ  

گیهرد و  ب اسهالمی در نظهر مهی   های انقالنه خصو یات معنوی و دینی را به همراه ارزش

  یه به دلمدلی جدید در عر ه آموزش مدیرا  مورد نظر بااد و از طرفی  عنوا  بهتواند می

های راهبردی اغلی در جمهوری اسالمی ایرا  و لزوم توجهه  ل اظ نمود  ارایط موقعیت

و تربیهت   نوآوری در حوزه آموزش عنوا  بهایرانی و ارایط بومی -به موارد ارزای اسالمی

   اسهت یو نمه  یفهی  نآمیختهه   یهق ت ق یهن ا یرهرد رواود.  نظر گرفتهمدیرا  راهبردی در 

مفهاهیم   بر اسهاس ای، ها در قالب استفاده از منابع نتابخانهآوری دادهروند جمع نه یطور به

ههای اطالعهاتی داخلهی و     و بر اساس جستجو در پایگاه سؤاالتنلیدی مرتبط با اهداف و 
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با مطالعات  ق قم .بوده استها، ت قیقات نظری و مقاالت رفته از نتب، رسالهخارجی، برگ

و  منهابع  منهد مرور نظام، ها  آ  ینو روابط ب یدینل یممفاه راجاستخ - ی روش اسناد یفین

مهدل  به ت لی  مضامین و بر اساس تعری  م وری نظام برگرفته از الگو و نگرش سیستمی 

است و با در نظر گرفتن ارایط و اقتضهائات و   یدهرس ارا مفهومی تربیت و آموزش نارگز

ملزومات آموزش و تربیت خاص برای نارگزارا  سطوح راهبردی در تراز انقالب اسهالمی  

ههای بزرگها    و با استفاده از اسناد باالدستی، نتاب آسمانی مسلمانا ، فرمایشهات و تو هیه  

اس رویررد سیستمی نسبت به تعیهین  امامین انقالب اسالمی  و بر اسحاضر  دینی و عصر 

ی مدیرا  راهبردی در تراز انقالب رینارگ بهروابط بین عوام  اثرگذار در تربیت، آموزش و 

 اسالمی اقدام نموده است.

نهارگزارا   ی رینهارگ  بهه بر اساس اقدامات فوق، عوام  اثرگذار در تربیهت، آمهوزش و   

ائه اده اسهت نهه اقهدامات مربهوط بهه      در قالب مدل مفهومی ار سطوح راهبردی ج.ا.ایرا 

در قالهب روش   هها  آ اعتبارسنجی نتای  نیز بر اساس ارائه اطالعات به خبرگها  و ت لیه    

 اود.نمی و با استفاده از تعیین ضریب ناپا انجام اد نه نتای  آ  در ادامه ارائه می

  و قلمهرو  سهال  11تهاننو    قلمرو زمانی ت قیق، از پیروزی اروهمند انقالب اسالمی 

اناسههایی عوامهه  اثرگههذار بههرای تربیههت، آمههوزش و  ؛ ومرههانی، حههوزه  جغرافیههایی ج.ا.ا

قلمرو موضهوعی در   عنوا  بهی نارگزارا  سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا  رینارگ به

 .   نظر گرفته اده است

 

 های تحقيق  ها و یافتهداده ليوتحل هیتجز. 3

هها و  گر این موضهو  مههم اسهت نهه بهر اسهاس ویوگهی       اده این ت قیق بیان مدل ارائه

ی، معنوی، بینشی، نگرای و مههارتی  تیمأمورهای فردی، هایی نه م قق در حوزهاایستگی

البالغه، فرمایشات امامین انقالب، قانو  اساسی و سهند  و اسناد باالدستی همچو  قرآ ، نه 

ی احصا  نموده است، در قالب چهار های یادگیرها و روشگیری از نظریهانداز با بهرهچشم

افزایهی و مهدیریت   عام  مهم: مبانی دینی و اعتقهادی، تربیهت مبتنهی بهر فطهرت، بصهیرت      
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راهبردی اسالمی اثرگذاری مستقیم بر هسته مدل یعنهی تربیهت و آمهوزش دارنهد. بهر ایهن       

رد اده، مهوارد فهوق بهه اهرح ذیه  مهو       اساس و با توجه به اهمیت این بخ  از مدل ارائه

 است.اعتبارسنجی قرار گرفته 

نظر به اخذ نتای  ت قیق بر اساس مطالعه منهابع، تجهارب تخصصهی و ت لیه  خبرگهی      

اده، اقهدامات اعتبارسهنجی    سنج  اعتبار نسبی مدل مفهومی ارائه منظور بهتوسط م قق و 

اعتبهار   به ارح ادامه و با روش تعیین ضریب ناپا انجام اد. در این راستا الزم است میهزا  

را با استفاده از ضهریب ناپها، سهنج  نمهاییم. در ایهن روش بها در        آمده دست بهاطالعات 

هها، یعنهی منهابع نههایی مهورد نظهر       اختیار گذااتن اطالعات برآمده از روند گردآوری داده

اود به خبره متخصص دیگهری   ها، مقاالت و منابع اسناد باالدستی میم قق نه اام  رساله

اود. نرته قابه   گیری بر اساس هدف ت قیق از او خواسته میه مراجعه و نتیجهدر این حوز

گیرد و در نهایهت نظهرات   توجه این است نه استنباط م قق در اختیار خبره دیگر قرار نمی

گیرد. میزا  مشابهت و سهنج   آمده توسط م قق مورد مقایسه قرار می دست بهوی با نتای  

اود. در نهایت و بهر اسهاس جهدول ارزیهابی     مشابه انجام میدر سطح مفاهیم و نه نلمات 

اده مورد سنج  قهرار   اود و بر اساس استاندارد ارائهمیزا  همگرایی دو نتیجه بررسی می

 گیرد. می

استفاده از روش فوق در این ت قیق به دلیه  اسهتخراج اطالعهات از مبهانی موجهود در      

اوند مورد توجهه م قهق   ینره در مدل تجمیع میاسناد متقن باالدستی است نه با توجه به ا

اهمیت هسته پردازای مدل مفهومی، اقدامات فهوق در مهورد ایهن بخه        یبه دلبااد. می

 انجام اده است.  

گیری توافق وجود دارد نه بهه بررسهی و    در مباح  آمار استنباطی مفهومی به نام اندازه

1این مفهوم با سایر مفاهیم ارتبهاط پردازد. تفاوت  ارزیابی ارتباط بین دو نمیت می
آمهاری،    

گیهری   های این دو نمیت توسط دو فرد، پدیده و یا دو منبع تصهمیم  سنج  جداگانه اندازه

                                                           
1.  Correlation 
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اود. آنچه نهه در   سنجیده می 1است. اندازه توافق توسط ضریبی به نام ضریب ناپای نوهن

ن دو فرد، پدیهده و یها منبهع    ضریب ناپای نوهن به دنبال آ  هستیم ارزیابی اندازه توافق بی

گیهری    ورت جداگانه دو نمیت ا لی ما را مهورد انهدازه   گیری است نه هر ی  به تصمیم

+ اسهت  1تها   -1ای عددی بهین   ضریب ناپا و ت لی  آماری مبتنی بر آ  اندازه .اند قرار داده

ههای   انهدازه بااهد.   بااد بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم می تر  ی+ نزد1نه هرچه به 

های نزدیه  بهه  هفر عهدم      دهنده وجود توافق وارو  و عرس و اندازه نشا  -1نزدی  به 

  .دنده توافق را نشا  می

جههانوب  .اههود اسههتفاده مههی پایههایی ت قیقههات نیفههی از ایههن اههاخص بههرای م اسههبه

  .ناپا را معرفی نرد   ااخص1111  نوهن

kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE ) 

 .نمایانگر میزا  توافق دو ارزیاب است PAo مقدار

 .نیز نمایانگر میزا  توافق مورد انتظار است PAE مقدار

ندگذار اسهتفاده اهده    لهیوس در فرمول ناپا، نسبت ی  ارزش خاص در ی  طبقه نه به

هها   اود. این نسهبت  ندگذار دوم ضرب می لهیوس است، در نسبت استفاده از هما  ارزش به

 .  1111نوهن،   دیاوند تا توافق مورد انتظار به دست آ مع میسپس با هم ج

روند سنج  اعتبار در مورد بخ  ا لی مدل، یعنی هسته پردازای در فرایند سیستمی 

در بخه  آمهوزش و تربیهت بها      مهؤثر است. در این خصوص مهوارد  مورد نظر قرار گرفته 

. این اقدام بدین طریهق انجهام   روش تعیین ضریب ناپا به ارح ادامه اعتبارسنجی اده است

اده است نه اخص دیگهری از خبرگها  حهوزه ت قیهق حاضهر، بهدو  اطهال  از ن هوه         

استخراج مفاهیم ایجاداده توسط م قق اقدام به استخراج مفهاهیم و مهوارد مهرتبط نمهوده     

سهه  اده توسط این فرد مقای  اده توسط م قق ا لی با نتای  ارائه است. در ادامه، نتای  ارائه

اده است. در نهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاداده مشهابه و متفهاوت، اهاخص ناپها     

. اقدامات فهوق بهرای سهنج  درسهتی چههار مهورد        1111جنسن و آلهن،   اد م اسبه خواهد 

                                                           
1.  Cohen’s kappa coefficient 
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افزایهی، مبهانی    اثرگذار در بخ  آموزش و تربیت اام : تربیت مبتنی بهر فطهرت، بصهیرت   

هبردی اسالمی بوده است. ناربرد روش مو هوف در جهدول   دینی و اعتقادی و مدیریت را

  .3جدول است  ذی  ارائه اده 
 (:  نمونه اخذ نظرسنجي از محقق خبره براي مقایسه9جدول )

 نظر محقق
 

 بله خیر مجموع

1 B = 1 A =3 بله 
نظر خبره 

 دیگر
1 D = 1 C =1 خیر 

N =3 1 1 مجموع 

 

 
 

منظور تفسهیر مقهدار ضهریب ناپها، توسهط دو م قهق بهه         ، استانداردی به1111در سال 

   ارائه گردیده بود  هما  .1های جنسن و آلن طبق جدول    نام
 

 (:  استاندارد شاخص کاپا4جدول )

 وضعیت توافق مقدار عددي شاخص وضعیت توافق مقدار عددي شاخص

 ضعیف 1نمتر از  تیاهم يب 21/1-1

 متوسط 21/1-11/1 مناسب 11/1-11/1

 معتبر 11/1-81/1 عالي 1-81/1

 

اخذ نظر از خبره دیگر در مورد بخ  ا لی مدل مفهومی  پردازاگر مهدل سیسهتمی ،   

نشا  داد نه چهار مورد اثرگذار در بخ  آموزش و تربیت  هسته سیسهتم  اهام : تربیهت    
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افزایهی، مبهانی دینهی و اعتقهادی و مهدیریت راهبهردی اسهالمی،         مبتنی بر فطرت، بصهیرت 

توسط م قق ا لی قاب  اعتبار است. نظر به میهزا    آمده دست بهتخرجه از ت لی  مفاهیم مس

آمهده   دست وضعیت توافق مورد قبول و نتای  به عنوا  بهدر بازه مناسب و  آمده دست بهعدد 

های م قق ا لی فا له زیادی ندارد، گهواه بهر تأییهد      از سوی م قق خبره دیگر نه با یافته

   ا لی است. اقدامات م قق

هها   رساله ،ها مجمو  پروژهاده از ها بر اساس اطالعات گردآوریداده  یوت ل هیتجزدر 

، چنهین  دیه حوزه احصها گرد  نیمتعدد مرتبط با موضو  نه در ا یپووهش -یو مقاالت علم

 ریو غ ی حفاظت از منابع ماد یبه اهداف انقالب اسالم د یمنظور رس بهاود نه: ت لی  می

اناسهایی عوامه    انقهالب و ...    یهها  تهداوم آرمها    به مردم، یرسان تداوم خدماتو  یماد

دی در تهراز انقهالب   ی نارگزارا  سطوح راهبهر رینارگ بهو  تربیت اثرگذار در نظام آموزش،

از منهابع داخلهی و خهارجی بهر      آمهده  دست بهدر این خصوص نتای   .بااد یماسالمی الزم 

زه دین اسالم و تفررات امامین انقالب اسالمی ایرا  و های مورد نظر در حواساس ااخص

 عنهوا   بهه بتوانهد   آمهده  دسهت  بهه تها مهدل مفههومی     گرفته ادندهای معنوی در نظر ارزش

 چهارچوبی فراروی مس ولین مربوطه قرار گیرد. 

 

 گيرینتيجه. 4

 در اسهالم از  یو اجتمهاع  یتیریمهد  یهها  پست یتصد یو واگذار انتصابنظر به اینره 

بهوده اسهت و     السهالم  هیه علی  انرم و ائمه ههد  امبریهما  ابتدا مورد توجه خاص قرآ ، پ

طهرح و   ؛ هادر اهده اسهت    را یمهد  قیجا و دق بهی رینارگ در جهت به یدستورات متعدد

در سهطوح   را یمهد  رسا  یاریها  در سازما  یرینارگ به ندیفرا قیدق یها در اجرا آ  یبررس

سهازد و از طرفهی بهر اسهاس      ممرهن را  ی قق اههداف سهازمان  و ت است یتیریمختل  مد

ههای دولتهی،    لزوم ا الحات اداری، بهبهود رهبهری سهازما    ، اخیر یها ت والت عمده سال

پهرورش  و  نیتهأم برای نشور نیازمند چهارچوبی  اد  یو جهان یحوزه فناور های پیشرفت

 است.   یمدیرا  و رهبرا  عال
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 یعوام  اداره عمهوم  یناز اثرگذارتر یرا ا یاسالم یوراراد نظام جمه یرا مداز طرفی 

یهت، آمهوزش   نظام تربدر  هستند و اناسایی عوام  اثرگذار یانقالب اسالم یشبردنشور و پ

اقهدامات فهوق   اسهت.   یهرا  ا یاسهالم  یجمههور  یجهد  یها از دغدغهی ایشا  رینارگ بهو 

ی ایهن گهروه از   رینهارگ  بهو ای بر طراحی فرایندی است نه انتخاب، تربیت، آموزش مقدمه

رو  هروبه  ییهها  بیتا به حال با آس افراد را در تراز انقالب اسالمی به  همراه دارد. این فرایند

در و عهدم جهایگزینی   نشهور   یرا مهد  یسهال  از: نههن   ها عبارت آ  ینتربوده است نه مهم

، حلقهه ایهن  بهه   دیو عدم امرا  ورود افراد جد یرا حلقه بسته مد ،پس از انقالب یها سال

هنگام خدمت آنا  بهه   ویوه به یریتیاثربخ  مد یها نبود آموزش ی،پرور ینضع  در جانش

مشهاغ    یح ه   یه  تعرعهدم  نررد  بهه آمهوزش،    یازو احساس ن ینار یها مشغله ی دل

و  ییدر اناسهها یدسترسهه یههها، خطهها آ  یتصههد یالزم بههرا هههای یسههتگیو اایریتی مههد

ههای در دسهترس    ینهه گز یناولانتصاب  پیامد آ نه بوده است  ییاجرا یرا مد ینارگمار به

 . در سطوح راهبردی بوده است یریتیمشاغ  مد یتصد یبرا

ی، تیمهأمور های فردی، ها و اایستگیدر این ت قیق، ویوگی آمده دست بهبر اساس نتای  

غهه،  البالمعنوی، بینشی، نگراهی و مههارتی و مفهاد اسهناد باالدسهتی همچهو  قهرآ ، نهه         

هها و  گیهری از نظریهه   انهداز بها بههره   فرمایشات امامین انقالب، قانو  اساسی و سهند چشهم  

های یادگیری از مواردی هستند نه در قالب چهار عام  مهم: مبانی دینهی و اعتقهادی،    روش

افزایی و مدیریت راهبردی اسهالمی، اثرگهذاری مسهتقیم بهر     تربیت مبتنی بر فطرت، بصیرت

 های اغلی راهبردی دارند.مدیرا  برای تصدی موقعیتتربیت و آموزش 

و     یو امهام عله    ص انرم امبرینارها از نظر پ نیتر عنوا  م بوب به یم ور ا   عدالت

مطهرح اهد و    یدر جامعهه اسهالم   تیریمهد  رشیههدف پهذ   نیعنوا  واالتهر  به یمدار حق

افهراد و   یرینهارگ  در بهه     یامام عل هیتو  ی است.اسالم را یعمده مد فهیوظ یدمتگزارخ

از مرهر و   زیه پرهدر  یمهدار ضابطه و قرار گرفته است دیمورد تأن یعموم تیتوجه به رضا

مدیرا  اسهت.   یرینارگ به ندیناظر بر فرا ،ا ول مهم گریعنوا  د به یم ور ستهیخدعه و اا

تا با اههداف  راس دینی و هم یها آموزهمدیرا  راهبردی با  تیو تربآموزش آنره بتوا  با  دیام
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و نهادههای  هها   در سهازما   ینه یو د ینگهرش ارزاه   جهاد یو ا  انقالب اسالمی و در تراز آ

را  اسهالمی و ملهی  اههداف   هها  سعادت و نمال انسها   نیعالوه بر تأمی و راهبردی حرومت

  .مییم قق نما

 پيشنهادها. 5

می و دارای توجه به اینرهه ایهرا  نشهوری اسهال    ارو  گام دوم انقالب اسالمی و با با 

از طرفی نظام مقدس جمههوری اسهالمی نهه     و هایی برای ت قق تمد  اسالمی است آرما 

 در ن هوه اداره امهور نشهور ارائهه نمهوده     را اسهالمی   یساالر نظام مردمهمچو   ییطرح نو

ههای   هها و ویوگهی   به مؤلفهبا آانایی نام   دینارگزارا  سطوح راهبربایستی دارای ، است

زیهرا داهمنا     ،دناز ام سیاسی و امنیتی برخوردار بااه این افراد باید ااد. چنین حرومتی ب

نظام و استربار جهانی به سرنردگی آمریرا همهواره در پهی ایجهاد اخهتالل در همهه ابعهاد       

بر اساس نتهای  ایهن ت قیهق     نی؛ بنابراهستندفرهنگی و اجتماعی  ی،سیاسی، امنیتی، اقتصاد

 بااند:نظر م قق میپیشنهادهایی به ارح ذی  مورد 

 تدوین روند انتخاب مدیرا  برای تربیت منطبق با نیازهای راهبردی انقالب اسالمی    -

ی مدیرا  راهبردی در تراز انقالب اسهالمی  رینارگ بهیت، آموزش و طراحی نظام ترب -

 ایرا 

خبرگها  در حهوزه نتهای  ایهن ت قیهق       دییه تأریزی برای اجرای موارد مهورد  برنامه -

 ایرانی  -توسعه تربیت اسالمی منظور به
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