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

گیری در سطوح راهبردی به سطحی رسید که نیازمندی سازی و تصمیم مدیریت بر مناب ، تصمیم تیاهم .استبوده 

هعا و  نگرانعه از الزامعا  نهادهعا، سعازما     های بلندمعد  و یینعده  ریزیرای برنامهبه افرادی با سطوح نگرش وسی  ب

هعا  پارادایمی نوین در عرصه جهانی با تکیه بر ارزش عنوا  بهکشورها است. در حال حاضر جمهوری اسالمی ایرا  

م است در معورد  های مشخصی برای حضور در عرصه جهانی دارد که الزو ایدئولوژی خاص خود، اهداف و برنامه

ی را به اجرا بگذارد. تحقیق حاضر با هعدف اصعلی اناسعایی    هدفمندهای تربیت و یموزش مدیرا  راهبردی، برنامه

ی مدیرا  راهبردی کشور و با انجام پژوهش به روش فراتحلیل ریکارگ بهعوامل اثرگذار در مراحل تربیت، یموزش و 

های دینی و انقالبی و تدابیر امامین انقعال  اسعالمی،   ی و یموزهباالدستو مرور ادبیا  مناب  داخلی و خارجی، اسناد 

هعای  است. ورودی سیستم با ااخص ویژگعی ی نموده ا سامانهاقدام به ارائه الگوی مفهومی بر اساس الگوی نگرش 

هعای یعادگیری   هعا و روش هعا، نرریعه  اولیه مدیرا ، هسته پردازای سیستم با استفاده از اسناد باالدستی و اایسعتگی 

هعای معرتبط بااعد و     ی در سازما ریکارگ بهتا خروجی سیستم کارگزارا  راهبردی با ارایط  اده استساختاردهی 

 اود.کنترل اقداما  در سیستم با رصد و پایش مدیرا  انجام می
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  مقدمه. 1
 و اسی بعرای اداره امعور خعود نیعاز بعه معدیرا  سعطوح ععالی دارنعد         سی یها نرام همه

با وقعو، انقعال  اسعالمی ایعرا  در     نیست.  مستثناایرا  نیز از این قاعده اسالمی  یجمهور

هعای مختلع     تغییرا  و اصالحا  زیادی در بخعش  ،)ره به رهبری امام خمینی 1331سال 

انقال  با توجعه بعه اعور     یروزیپ یدادولتی صور  گرفت. در ابت یتریجامعه ازجمله مد

 جهعت  گیعری انقعال    افراد مؤثر در اعکل در انجام امور کشور،  ی انقالبی و احساس تکل

ایعن  با مرور زما  و گذر از دورا  جعوانی  ادند که اداره امور و تداوم ی  در صحنه حاضر 

 یقال  اسعالم اهداف ان یشبردپ یجوانا  برا یریکارگ به ضرور  ید،نسل جد ورودو  گروه

گعروه  راز تع در  یو یموزش کارگزارا  سطوح راهبرد یتنبود سازوکار ترب یاحساس اد ول

عدم اسعتفاده  و های کشور یتدر مسلول منجر به حضور مداوم پیشکسوتا  نسل اول انقال 

 به اکل مطلو  اد.از جوانا  مند نرام

 یک» اند:فرموده 1311سال  فجرروز دهه مبارک  یندر دوم الععالی   )مدظلهرهبر معرم انقال 

خودتعا    یاست که هرکعدام بعرا   یناول اما ا یفهگفتم که وظ یبخش یکوقت به مسلوال  

نکعرده در راه،   یروز خدا یک. چو  اگر یدکن یداو پ یدفکر کن یا ید،کن یتترب ینجانش یک

کننعد   ینمع کار را  ینکسا  ا یاد و اکست، کار ما لنگ نماند. بعض یا اما وارد چاله یپا

از  یکعی قرار اد هوو درست اعود،   ینکهخوداا  هوو درست اود. غافل از ا یتا مبادا برا

و  یددااعته بااع   یعره کار را بکند. پس افراد ذخ یناست که یدم نتوانسته ا ینموجبا  ی  هم

خعورده کعو و مععور حرکعت      یعک  یمتع  یکنباز یدید. اگر دیدبنشان یمکتن یها را رو ی 

معرعم  )رهبعر  « یعد نرر نگعه دار  یردائم افراد خود را ز ید. بایده او را عوض کنبالفاصل کند، یم

 . 1311 ،العالی  )مدظلهانقال  

ی جوانا  در اکل مطلعو ، در قعواره نرعام اسعالمی و بعر اسعاس انترعارا         ریکارگ به

بیعداری  و در فریینعد   اسعالمی  رداریتجربعه کشعو   کشورهای اسالمی منطقه در خصعوص 

داری و نحعوه اداره  الگعوی حکومعت  در حعوزه   یقعا و امال یفر یار  یساسالمی جنو  غ

اسعت. از   القرای مسعلمین  عنوا  ام بهایرا  اسالمی  جمهوریاز ای قابل انترار وظیفه ،کشور
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و  تفکعرا   یالقعا  ر مردم جها  به دنبالنرام ب ریتأثبا اطال، از نرام اسالمی  ا دامنطرفی 

نسبت بعه انحعراف از اهعداف و     سطوح راهبردی هستند تا  مدیرا لهیوس به اا نفوذتوسعه 

 .موفق اونداصلی  یها کرد  انقال  از یرما  یو ته حذف تیدستاورد و درنها

 یعا  بر اساس منو - یبه دولت اسالم یگذار از نرام اسالمدر حال حاضر برای ارایط 

 و )تربیعت، یمعوزش   ننعده ک نیتعأم  ساختار منسجم و یکپارچعه   یالععال  )مدظلهرهبر معرم انقال 

انقال  و دستاوردهای ی  در تراز انقعال   و توسعه  منرور تداوم به یکارگزاران  یریکارگ به

 نرعر دااعتن  بعا در   ینرعام بینی نشده است. به عبعارتی نبعود   پیش و یا وجود ندارد اسالمی

وح هعای معورد نیعاز کعارگزارا  سعط      ها و اایسعتگی  ها، دانش، مهار  ها، ظرفیت صالحیت

از مشعکال    اسعالمی  هعای ویژگیو برخوردار از  ساختارمندبه ایوهای علمی و  یراهبرد

اناسعایی عوامعل اثرگعذار در نرعام تربیعت، یمعوزش و        .فعلی سطوح مدیریتی کشور است

هعدف   عنعوا   بعه هایی اسعت کعه   کارگیری کارگزارا  سطوح راهبردی ر.ا.ایرا  از دغدغه به

 .اود یمسلله انجام م ینبه ا ییپاسخگو ایدر راست یقحقت یناو  استاصلی این مقاله 

هعای معدیرا    اهمیت انجام این تحقیق از این جنبه مورد توجه است که محدوده ویژگی

ی بعا  کارگزارا  سطوح راهبردی انقال  اسعالم  نیتأم منتخب راهبردی نرام و ابعاد ساختار

  راهبردی و همچنین چهعارچو   تعیین اناسایی عوامل اثرگذار در تربیت و یموزش مدیرا

اعود و از ی  جهعت   گیری برای انتخا  این معدیرا  مشعخص معی   سازی و تصمیمتصمیم

ضرور  دارد که عدم اناسایی و تعیین روابط بین عوامل اصعلی چنعین سعاختاری، باعع      

نقص در توجه به روند انتخا  مدیرا  راهبردی نرام جمهوری اسالمی ایرا  خواهعد اعد.   

نبعود سعاختار    لیع بعه دل وض  انفعالی در تربیت و یموزش صحیح مدیرا  راهبعردی  ایجاد م

ساز ایجاد ااکال در فرایند انتقال دانش ضعمنی معدیرا  اایسعته    علمی و ذهنی اولیه، زمینه

 نسل اول انقال  به نسل بعدی خواهد اد.

ر در نرعام  بر اساس موارد فوق، هدف اصلی از انجام این تحقیق، اناسایی عوامل اثرگذا

ی کارگزارا  سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا  اسعت. در  ریکارگ بهتربیت، یموزش و 

ایجاد روندی منطقی در انجام تحقیق، اقعداما  مربعوب بعه تعیعین      منرور بهاین خصوص و 
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ی کعارگزارا  سعطوح راهبعردی و ارائعه معدل ارتبعاب       ریکعارگ  بعه عوامل تربیت، یموزش و 

اصلی تحقیعق ایعن اسعت کعه عوامعل       سؤالبنابراین ؛ نرر محقق است مورد ها ی ساختاری 

ی کارگزارا  سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ریکارگ بهاثرگذار در نرام تربیت، یموزش و 

 ایرا  کدامند.

 

 . مباني نظری2

 شناسي متغیرها و ادبیات مرتبط . مفهوم2-9

 یکعل واحعد   است کهنش متقابل کنش و واک ،با ارتباب ییعناصر و اجزا منرومه؛ «نرام»

ی  حرکععت  یوجععود لیع دل عنععوا  بعه  نیمععع یهعدف  رفو بعه طعع  یورنععد معی را بعه وجععود  

و   یتعأل  ینرم به معنعا »اند:  نرم و نرام یورده  یاناسا  در تعر . واژه 1331 ی)زاهعد کنند یم

کعه   یانزمع  ،یو به عبارت است گریکدیبه  حیتسب یها دانه وندیپ ای زیچند چ ا یالفت م جادیا

نرعام   دهنعده، وندیبعه نعپ پ   ایع هعا   خورنعد، بعه مجموععه ی    می وندیپ گریکدیها به  دانه نیا

اعده، متشعکل از   دهیسیستم نیز کل سازما  . 112: 112::131مجرد،یی منش و بابایی)رضا«ندیگو یم

ا های فرعی بعا ارتبعاب متقابعل اسعت کعه بع      ها یا سامانهدو یا تعداد بیشتری از اجزاء، بخش

 . 21: 1331زفسکی، )اند های فرعی محیطی جدا ادهمرزهایی مشخص از سامانه

 گریکعد یاز اجزا است که در ارتبعاب بعا   متشکل  ای امانهس ،منرور از نرامدر این تحقیق 

 .کند یطور هماهنگ کار مهخاص و ب نیتحت قواعد و قوان ،به هدف معلوم د یرس یبرا

 
  32: 1311 ی،)زفسک در سیستم بازخورد لهیوس کنترل به يشنما :9شکل 
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ارکعا  نرعام ر.ا.ا در    یدر سطوح راهبرد را یمد یهایازمندیبرطرف نمود  ن همچنین

  مجموععه ، «نینرعام تعأم  »و  اسعت « نیتعأم »، و یموزش تیترب ی از طریقتراز انقال  اسالم

بعا  اسعت کعه   از اند و چشم یدست بر اساس اهداف، اسناد باال یو اصول اساس یطیعوامل مح

کعه   یا سعامانه از نرر محقق،  گردد. یمطلو  م یمنجر به راهبردها یو منطق یعلم یندییفر

نرعام ر.ا.ا را بعا توجعه بعه اهعداف و       یععال  را یو مد نیو یموزش مسلول تیترب تیمسلول

اعناخته   نیتأمنرام  عنوا  به، است یپرور ستهینرام اا یو به عبارت دارد یاسالم یها ارزش

 اود.می

اند، به معنعای بریمعدگی و زیعادی     فارسععی ی  را پرورش دانسععته  مععادل  کعه «تیترب»

و روایعا  چععنین     کعریم   قعری    در  ی   و مععشتقا    از بررسی کاربرد واژه تربیعت  اسععت.

اامل هرگونه زیعاد کردنعی    رود،یم« تفعیل»که بعه بعا   یزمان ادادهی مفهومیید که  بعرمی

از گیعاه، حیعوا  و     غلب به معنای رسیدگی به امعور معوجود زنده دیگر، اععم الکه نیست، ب

 ،تیاز ترب منروردلشاد تهرانی چنین عنوا  نموده است که  . 21:1311مصباح یزدی،)انسا  است 

انسعا  در جهعت کمعال مطلعق      یاسعتعدادها  اعکوفایی  یبرا ا یمقتض جادیرف  موان  و ا

 یبه عبعارت  ای یرونیو ب یدرون یها پرورش استعداداز نرر محقق،  . 23: 1332،ی)دلشاد تهراناست

انجعام رسعالت اداره امعور در سعطوح      یبعرا  یاسالم تیپرورش روح و جسم بر اساس ترب

 یهعا  یمعوزه  یبعر مبنعا   یتیریمعد  یها مهار  شیو افزا یکارگزارا  انقال  اسالم یراهبرد

 نراماود. بر این اساس ت در نرر گرفته میتعری  عملیاتی تربی عنوا  بهی، و بشر یاسالم

 یاسعت کعه از نعوع    تیع ترب هدربعار  افتهی سازما  یها و ارزش میاز مفاه یامجموعه یتتربی

 هستند. تیترب یچگونگ انگریب یا هیو پا یطور اساس برخوردارند و به یدرون یهمبستگ

 جعاد یمنرور ا بهکه ست ا یریادگیبر  یمبتن یا تجربه ، م 1133) ینیراب؛ از نرر «یموزش»

 رییع تغ هعا،  ییاو را قادر بعه انجعام کعار و بهبعود توانعا     که  است در فرد دارینسبتاً پا را ییتغ

دانعش، نگعرش و    رییع یموزش به مفهوم تغ نی؛ بنابرادینما یها، دانش و رفتار اجتماع مهار 

یینعد تعدریس     یمعوزش را یعک فر  1311زفسکی ).  :2: 1133 نز،یابر)تعامل با همکارا  است 

بعرای او در تعریع  یمعوزش،     تیع داند. موضو، بااهم ، میاده یزیر دار از پیش برنامه هدف
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  یموزش 1333ابطحی ) . 23: 1311،)زفسکیاست اده تعیین های از پیش مشخص کرد  هدف

هعای   سطح دانش و یگعاهی، مهعار    یارتقا برایداند که  هایی می را کلیه مساعی و کواش

و ینعا    استو اغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلو  در کارکنا  یک سازما   ای فنی، حرفه

 از نرعر محقعق،   . 13 :1333، ابطحعی )نمایعد   خعود معی   یهعا  تیرا یماده انجام وظای  و مسلول

انجعام کعار و    بعرای در فعرد   دارینسبتاً پا را ییتغ جادیمنرور ا به یریادگیبر  یمبتن یا تجربه

 .استی، یموزش ها، دانش و رفتار اجتماع مهار  رییتغ ها، ییبهبود توانا

در تراز انقال   یکارگزارا  سطوح راهبردبرای که است  امانهس یخروج ؛ «یریکارگ هب»

از نرعر محقعق،    اسعت.  را یمعد  تیترب محصول یموزش و اود وی در نرر گرفته میاسالم

ی بعا تربیعت و یمعوزش    ارایط قرار گرفتن مدیرا  تعراز انقعال  اسعالم    نیتأمی، ریکارگ به

 های مناسب است.اده برای ینا  در جایگاهمتناسب و اجرا

 که بر سعه اصعل اسعتقالل،   هستند  از افراد یامجموعه؛ «کارگزارا  تراز انقال  اسالمی»

هعا   سعمت و سعوی حرکعت ی     التعزام عملعی دارنعد و    و جمهوری اسالمی اعتقاد یزادی و

التزام عملی بعه   و اعتقاد های دارای ویژگی ی است وترویو این اعار مبنای گذاری و حرمت

صعادق،   ،مدار در عمعل محور، اخالق جهادی، عدالت حیهرو انقالبی با ه،یفق تیاسالم و وال

 بااند. عامل به حق می توق  وبی گذار،وقت اجا،، کاریمد و

که تند هس ینرام اسالم نیمسلول و را یمد ،«یکارگزارا  سطوح راهبرد»در این تحقیق، 

در را و نرعار    یگعذار  قانو  ی،گذار استیس تیمسلول یروهای مسلح،ن گانه و سه یدر قوا

همسعو بعود     در اأ  بود ، ،«یتراز انقال  اسالم»منرور از و  بر عهده دارند یسطوح عال

اسعت. بعه عبعارتی،     ها انقال  و حرکت در جهت ی  یها کارگزارا  نرام با اهداف و ارزش

و ععدم تععارض بعا     ییو همسعو  یانقال  اسعالم  یها ارزش، اهداف ناختادارای قدر  

و  یالزم معاد  یهعا  ها و مهعار  یستگیها و اا یژگیو بود  دارا یو از نرر فردموارد فوق 

 یو مقعررا  اسعالم در راسعتا    نیارچو  قعوان هع در چ یو جهعاد  یانقالب هیو روح یمعنو

تعرازی انقعال    اعرایط هعم   عنعوا   بهیه ی و رهنمودهای والیت فقانقال  اسالم یهایرما 

 اود.اسالمی تلقی می
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 . پیشینه و سابقه پژوهش2-2

رعام یموزاعی مناسعب    ن» سعؤال  ، در رساله دکتری خود و در پاسعپ بعه   1311) یمطلب

کعدام   راهبعردی کشعور   حوسط ا مدیر یموزای یازهایدانشگاه عالی دفا، ملی با توجه به ن

معدیریت  »بعا پعنو گعرایش؛    « یت راهبعردی دفعا، ملعی   معدیر » ، سه راته یموزاعی: «است؟

با سه گعرایش فرهنگعی،   « مدیریت راهبردی توسعه»با اش گرایش و « راهبردی امنیت ملی

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

یمعوزش   وری بهعره   راهبعرد بهینعه  » سؤال ، در رساله دکتری و در پاسپ به 1331) یموسو

که: یموزش عالی یجا بعرای دسعتیابی بعه     کرده استگیری ، چنین نتیجه«عالی یجا کدام است؟

ها طی نمایعد و ایعن   وری باید فاصله بین وض  موجود و وض  مطلو  را با عنوا  چالشبهره

هعای   های تخصصی، توسعه یموزش ععالی یجعا در راعته    مأموریت با راهبردهای: تعمیق دوره

های غیرتخصصی، توسعه خدما  یموزاعی، توسععه قلمعرو جغرافیعایی،      دورهجدید، حذف 

های جدید یموزای، توسععه تجهیعزا  و وسعایل،     توسعه زیرساخت مدیریتی، توسعه فناوری

 . 1331موسوی، )اد بهبود مدیریت نیروی انسانی و مناب  مالی، محقق خواهد 

پژوهشعی   –ی نرعام یموزاعی  طراحع » ، در رساله دکتعری بعا عنعوا     :131) ینیالدمعین

  حعوزه  ده، «روزیمد دانشکده معدیریت راهبعردی بعر اسعاس نیازسعنجی سعطوح راهبعردی       

وری و اعلم و فنع  یراهبرد تیریمد ی،مل شییما یراهبرد تیریمد ی ااملیموزا یراهبرد

 ی،اقتصعاد مقعاومت   یراهبعرد  تیریمعد  ی،مناب  مل وریبهره یراهبرد تیریمد ی،مل ینویور

 ایرانعی، –اسعالمی  تیفرهنگ و هو یندسمه یراهبرد تیریمد ی،راهبرد یپلماسید تیریمد

 تیریمعد  ،ایرانعی  -پیشعرفت اسعالمی   یراهبعرد  تیریمعد  ،ستیز طیمح یراهبرد تیرمدی

ی را المللع  نیو بع  یا و تحوال  منطقه رییتغ یراهبرد تیریرسانه و ارتباطا  و مد یراهبرد

 . :131الدینی، معین) داده استپیشنهاد 

های راهبردی مدیرا  میعانی  الگوی قابلیت»ای با عنوا   ، در مقاله1331) پیازاهدی و 

و « ویژگعی فعردی  »، «مهعار  »، «دانعش و یگعاهی  »اند که: ابعاد ، به این نتیجه رسیده«دولتی
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ی معدیرا   هعا  تیع قابلو محوری الگوی  مؤثرابعاد مفید  عنوا  به« های مدیرا  دولتیارزش»

 . 1331زاهدی و ایپ، ) اند انسته ادهدولتی ایرا  د

چهارچو  مفهومی اایسعتگی معدیرا    »با عنوا    ، در مقاله1311همکارا  )نیرومند و 

انعد  ، به این نتیجعه رسعیده  «هاو ااخص ها مؤلفه: ابعاد، ا یبن دانشی فناوری ها ارکتعامل 

 معر  ینناورانه معدیر،  های فها، توانمندیکه: ابعاد نرری چهارچو  در سه مفهوم اایستگی

 . 1311نیرومند و همکارا ، )هستند ی فرد مر ینی و سازمان

 یعت ترب بعرای  یعلعو  یریتمعد  یالگعو  یطراحع »   در مقالعه 1331همکارا  )احمدی و 

 ، )نیرالمعؤمن یحکومعت ام انعد کعه:   ، نتیجه گرفته«یرا ا یاسالم یاراد نرام جمهور یرا مد

 یعلعو  درنتیجعه سعیره   .اسعت  ینید یبر مبان یو مبتن یاسالم یهاارزش یینکامل تب یالگو

 ینعه زم ی،از: حعاکم اسعالم   انعد  الگعو عبعار    یاصل عناصراست.  یبردارمنب  بهره ینترمهم

 . 1313)احمدی و همکارا ، اونده  یتترب خانواده، سازما ، مردم و یت،ترب

چیسعتی  »ه سؤال و در پاسپ ب« های مختل تربیت از دیدگاه» ، در مقاله 1331) یریضم

است که: تربیت هنعر  ، یورده «؟استچه  دینی دینی و برو  یی تربیت از دو منرر درو و چرا

اعناختی و  مدیریت انسانی برای پذیرش صعفا  اخالقعی، دینعی و عقالنعی اسعت. هسعتی      

و غایت یفرینشعی و نیعز بعثعت و     مبدأهای توحید و یگانگی  اناختی تربیت از مؤلفهانسا 

اناختی تشعکیل اعده و فطعر ، کرامعت، اراده و     ربیا  یسمانی در بخش هستیفرستاد  م

هعای بنیعادین تربیعت اسعالمی و      ی، عناصعر و مؤلفعه  اناخت انسا ها در ساحت  اختیار انسا 

قرینی معرفی و اناسایی اده است. به اهعداف تربیعت از یفعاق متفعاو  معادی و معنعوی       

و عبودیت خداوند و خداگواهی، هدف اصعلی و  نگریسته اده و کمال انسانی از راه تقر  

 . 1331ضمیری، )اده است بنیادین تربیت از منرر قری  معرفی 

، «هعای معدیرا  منعاب  انسعانی    اایسعتگی » ، در کتابی با عنعوا   1311پورصادق )پیکرنگار و 

هعای  ضمن بیا  مفاهیم و تعاری  اایستگی و معیارهای انتخعا  معدیرا  منعاب  انسعانی، نرعام     

هعای معدیر اایسعته    مختل  مبتنی بر اایستگی، اایستگی و اهلیت در مبانی دینی اامل ویژگی

 . 1311پیکرنگار و پورصادق، )اند البالغه، امامین انقال  و اسناد باالدستی را ارائه نموده در قری ، نهو
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 ، 1312، )«رهنمودهای رهبر معرم انقال  به معدیرا   مدیرا  )برای »در کتابی با عنوا  

هعای معدیرا  راهبعردی از    جهت بیا  اهمیت و جایگاه مدیرا  در نرام اسالمی و اعاخص 

اسععالمی نععوین اسععت و بععرای تحقععق تمععد  بیانععا  رهبععر معرععم انقععال  اسععتفاده اععده 

)بسیو معاونعت توسععه و فنعاوری    است هایی جهت کارگزارا  الزم و ضروری عنوا  اده ااخص

 . 1312رسانه صداوسیما، 
 

 ها . نظریه2-2-1

 هاي آموزشـ نظريه

بعر   های یموزش ضرورتاً یادگیری در افراد است. بنابراین نرریه یهدف از یموزش ارتقا

کسعب اطالععا ،    رایعادگیری   برخعی .  232: 1311)زفسعکی؛  های یادگیری مبتنی اسعت   نرریه

-معی یگعر  انتقال مفاهیم علمی از فعردی بعه فعرد د    برخیهای خاص و  معلوما  یا مهار 

 . 11: 1311)اعبانی؛ دانند

اند ولی  گیری تعری  کرده رفتارگرایا ، یادگیری را تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه 

های گذاعته اسعت.    های جدید با تغییر در بینش ، یادگیری کسب بینش«گشتالت»از دیدگاه 

تین صعفت مشعخص   دهد و نخس اساس رفتار انسا  را اکل می باادیادگیری با هر بینشی 

تغییر است. یادگیری فرییندی است که طی ی  رفتار موجود زنده بر اثعر تجربعه، تغییعر     ،ی 

 . 211:1111؛1گیو)یابد  می
 

 «:پاسخ – محرك»هاي  نظريهـ 

یعادگیری  کنند عنوا  میها که به مکتب رفتارگرایی معروف است،  این نرریهمعتقدا  به 

گعردد.   در پاسپ موجود زنده نسبت به یک محرک ارائه معی و ها و تنبیها   در نتیجه پاداش

انعد.   اند که به پژوهش در زمینه یادگیری پرداخته از واضعا  این نرریه «ثرندایک»و  «پاول »

 . 133: 1311)ساعتچی؛ ثرندایک معتقد است یادگیری فرییند یزمایش و خطا است 
 

                                                           
1. Gage 
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 «گشتالت»هاي يادگیري  نظريهـ 

ای اعناختی اسعت و در هعر نعو،      ها اعتقاد دارند یعادگیری پدیعده   همعتقدا  به این نرری

  یعادگیری  شانرر ای ازیادگیری ابعاد گوناگو  اخصیت یا کل اخصیت فرد دخالت دارد. 

 .است اده معرفی پاسپ –های محرک  تر از ی  است که در نرریه نهایت پیچیده بی

اود که ممکن است یعادگیری   میهای یادگیری متأثر از مکتب گشتالت، گفته  در نرریه 

رد  بعا نرعرا  ایعن مکتعب     از طریق فکر کرد  درباره یک مسأله، به وقو، بپیونعدد. صعاحب  

دهنعد. در نرریعه    توجه خاصی نشا  معی  «بینش»رییندهایی نریر ف به پاسپ –نرریه محرک 

یعق  عنوا  کل یکپارچه و ی  هم از طر گشتالت از بینش حاصل از درک موقعیت یادگیری به

اعود. عنصعر اصعلی     موقعیت یادگیری حاصل معی  ،دهندهکش  روابط میا  اجزای تشکیل

 . 211: 1333)سی ؛ یادگیری رسید  به بینش است 
 

 «تربیت»هاي ـ نظريه

 های تربیتی مورد نرر اندیشمندا  به ارح ادامه است.رویکردهای مختل  نرریه

  ها در دولت  توانایی  عدم  به نررتقدند معرویکرد گرا  این   تحلیل محور: رويکرد جامعه 

اهمیت و دارای ، خعانواده نهاد اصلی در تربیت انسا   تمامی انترارا  تربیتی مردم  بریورد 

 . 13:  1333، )علم الهدیاست فراوانی 

تعلعیم و تربیعت را از وظعای      ،افالطو  از اندیشمندا  کالسیک :محور رويکرد دولت 

 . 33: :133)عالم، داند میهای ی   ت در تمامی جنبهدولو با نرار   دولت

ریعزا  یموزاعی و دولعت برقعرار     بعاید ارتعباطی دوسویه میعا  برنامعه   :رويکرد ترکیبي

هعا   ایجاد کرد، پیشاپیش با ی  تربیتیموزش و  ایتصمیما  سیاسی مانعی بر اگربعااد تعا 

 .  111:  1311پور،  )محسن یانا بااند
  

 الگوی اسالمي تربيت ابعاد. 2-2-2

تربیعت را   ،دین اسالم که در تمامی احکام عبادی، اجتماعی، اقتصعادی و سیاسعی خعود   

ینجا کعه   . از امارد می  وجه همت خود قرار داده است، عوامل زیادی را در امر تعربیت مؤثر
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ارد و متقعابالً  بر فرییند تربیت د یثاریافتد، بعاید دید کعه جعامعه چعه  تربیت در جامعه اتفاق می

از منعاب    . 3: :1311زاده قمصعری،  )صادقدهد   می  نرام تعلیم و تربیت چگونه جامعه را تحت تأثیر قرار

تربیتی متو  مقعدس بیشععتر متوجعه سعه گعروه       یاه هکه خطاباود میدریافت  چنیندینی 

باید نعوعی    هادن  سه  که بین ایناست حاکما ، اندیشمندا  )عالما   و والدین )پدر و مادر  

صور  تععاملی   این ارتباب به .بتواند تربیت سیاسی صحیحی بیابد  فرد  تا  تعامل برقرار اعود

را بعا اجعرای اصعول      خعود   نرعارتی   و دوسعویه است و مردم جامعه اسالمی هم باید نقعش 

می . مبعانی الگعوی اسعال   ایفعا کننعد   یخعوب  به  و نهی از منکر  به معروف اسالمی ازجمله امر

. ایعن  ردیع گ یمتربیت در سه بخش مبانی تربیت اسالمی، عناصر و عوامل مورد بررسی قرار 

 نشا  داده است. 2بخش در اکل 

 
 (محقق)یت ترب ياسالم يالگو يمبان :2شکل 

 

 ی مدیران از منظر امامين انقالب اسالميها يژگیو. 2-2-3

اینکعه   فرماینعد: بعرا   نین معی چ :133رهبر معرم انقال  در یکی از بیانا  خود در سال 

طور کامل محقق اود )تشکیل دولت اسعالمى ، احتیعار اسعت کعه دسعتگاه       هکشور اسالمى ب

طعور کامعل    خود و در چگونگى رفتار خعود، بعه   یده کشور در عمل خود، در سازما   حاکمه
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 بععد از نرعام اسعالمى، دولعت       اسالمى عمل کند که من چند سال قبل عرض کردم که مرحله

اسالمى است. مسلوال  مؤمنى، وزرا  خوبى، نماینعدگا  خعوبى، راسعا  جمهعور باایمعانى،      

کعه بتوانعد مقاصعد  را      یکى پس از دیگر  امور کشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت اسالمى

ها داات، تأمین کند، دولتى اسعت کعه در ی  راعوه نبااعد،      که ملت ایرا  و انقال  عریم ی 

اعتنعایى بعه معردم نبااعد، میعل بعه        کار  نبااد، بعى  نبااد، کم ر خوا  د، ویژهفساد ادار  نباا

المال نبااد و دیگر چیزهایى که در یک دولعت اسعالمى     گر  نبااد، حی  و میل بیت  اارافى

کنیم. نرام اسعالمى   الزم است. این مرحله سوم است که از ی  تعبیر به ایجاد دولت اسالمى مى

اود. دولت به معنا  عام، نه به معنا  هیأ  وزرا؛ یعنعى   المىولت باید اسقبالً یمده، اکنو  د

  گانه، مسلوال  کشور، رهبر  و همه دولت نه به معنا  هیأ  وزیرا ؛ یعنى مجموعه قوا  سه

کارگزارا  حکومت؛ یعنى من و اما. معا بایعد بعه معنعا  واقععى کلمعه، در درو  ایعن نرعام          

 . :23/3/3، العالی  )مدظلهانقال  معرم رهبر )قبلى است  راحلتر از م شکلاسالمى، اسالمى اویم. این م
 )پورصادق، پیکرنگار ي مديران از منظر امامین انقالب اسالمي ها يژگيو: 9جدول 

 مدیران از منظر امامین انقالب اسالمی یها یژگیو

 العالى( )مدظله اى امام خامنه اناتيدیران در بم يژگیشایستگي و و (ه)رشایستگي و ویژگي مدیران در بيانات امام خميني 

  برتری ایما  ایما  به خدا 

 و تزکیه نفس بیتقوا و تهذ  تقوا 

 ّنفس خدا و اعتمادبهه کال بات  توکل 

 بصیر  قلبی  بصیر  انقالبی و دینی 

 علم و تقوا  اخالص 

 اعتقاد به خدا و کار برای رضای خدا  معنویت و عقالنیت 

  موازین اسالمیرعایت قوانین و   ی اسالمیها ارزشاهمیت داد  به 

 تالش برای تقویت معنویت و سرکو  نفس   پرتالش بود 

 پرهیز از خودخواهی  خودسازی 

 تعهد به اسالم   یطلب جاهدوری از 

 اجرای عدالت  دوری از غرور 

  انجام تکلی  روحیه خدمت 

  حکومت بر قلو  صداقت 

 طلبی پرهیز از جاه  اجاعت 
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 مدیران از منظر امامین انقالب اسالمی یها یژگیو

 العالى( )مدظله اى امام خامنه اناتيدیران در بم يژگیشایستگي و و (ه)رشایستگي و ویژگي مدیران در بيانات امام خميني 

  فروتنیتواض  و  یریپذ تیمسلول 

  رعایت رفتار اسالمی با زیردستا   ی انقال  اسالمیها ارزشپایبندی به 

 زیستی ساده  صبر و پایداری 

  تمسک به قری  نفس اعتمادبه 

 السالم  )علیه نیرالمؤمنیام تیتمسک به وال  فداکاری 

 رفتار سن و حُ یخدمتگزار  یدار امانت 

 یریانتقادپذ  

 یدار امانت  

 الص در عملاخ  

 
 ی مدیر شایسته در قرآنها يژگیو. 2-2-4

کتا  یسمانی مسلمانا  نیز در فرازهایی متعدد، موارد مربعوب بعه یمعوزش و تربیعت را     

اسعت کعه نتیجعه اسعتخرار در خصعوص      ها از سوی خداوند یکتا ارائعه نمعوده   برای انسا 

 .اده استارائه  2های مدیر اایسته در جدول ویژگی
 

 پیکرنگار  )پورصادق،ي مدير شايسته در قرآن ها يژگيو: 2جدول 

 منبع قرآني شایستگي

های فنی؛ نیکوکعاری؛ حکمعت، خعرد و     گیری؛ داوری و قضاو ؛ قابلیت دانش؛ تصمیم

یزمعود   )گیعری؛ معدیریت افعراد     ؛ سپاسعگزاری خداونعد؛ مشعور    نفعس   عز تدبیر؛ 

ی و مقاومعت؛ صعبر و اعکیبایی؛    ؛ رهبری؛ عدالت؛ فضایل اخالقعی؛ پایعدار   زیردستا 

اعیپ،  ) اجرایعی   هعای  قابلیعت )؛ تعوا    مدیریت تععارض )توکل؛ توا  فصل خصومت 

1331 :111  

 11 یهی/سوره مبارکه ص

 11و  13 یا ی/سوره مبارکه نمل

و  11 ا یع ی /یعاء سوره مبارکه انب
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  131: 1333میرزاخانی، ) ید خدا را حاضر و ناظر بر تمام الو  د
 13 یهی/بارکه که سوره م

 ؛1: هیی/سوره مبارکه نمل

  23 :1333 ی،قرائت) مالک ارتقا یاقت،ل

 همعا ، ) بخل و خشعونت  ینی،چ سخن جویی، یباز ع یزپره؛  21هما ،) ییعلم و توانا

113  

 2:1 یهی/سوره مبارکه بقره

 3-13 یا ی/سوره مبارکه قلم

 :3 یهی/سوره مبارکه بقره
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 منبع قرآني شایستگي

  32: :133 ی،مراهر) یندهامید به یو  تخصص و تعهد

 2:1 یهی/سوره مبارکه بقره

 33 یهی/سوره مبارکه زمر

 1:1 یهی/مبارکه یل عمرا 

  113: 1332دهقا ، ) توانا و امین

  1:3هما ، )اناخت علم و 

 31ییه /سوره مبارکه نمل

 و 21یعا   ی/یوس سوره مبارکه 
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 11 یهی/سوره مبارکه مجادله

  22: 1333 ر،یخنف) یدار امانت؛ صداقت
 111 یهی/ سوره مبارکه توبه

 21 یهی/سوره مبارکه قصص

 

 یمحتعوا متععددی در  ابععاد  بندی مطالب مستخرجه از مناب  مختل ، بررسی و جم در 

 اود.پرداخته می ها ی بندی خالصه به جم  طور بهاوند که مشخص می ها پژوهش

 یمعادگ ی نعد ییاز فر یهمع عنعوا  بخعش م   بعه  تیع ترب تیها به اهم پژوهش شتریدر ب -

 یهعا  موزشیانجام  قیااغل از طر را یمد یاند و بر توانمندساز اااره کرده را یمد

اعده   دیتأک یانسان یروین یبا طرح ارتقا یبرنامه راهبرد یو بر لزوم هماهنگ یعمل

 است.

 یمنعد  ارتبعاب نرعام   گریکعد یو ااتغال بعا   تیدهد که ترب یها نشا  م پژوهش وینتا -

ارتبعاب اسعت.    نیع کعرد  ا  نهیبه یموزایو  یمناب  انسان زا یر هدف برنامهدارند و 

ضمن خعدمت از   یها همراه با یموزش یاغل یارتقا کردی، روستهیافراد اا نشیگز

 .بااند یم را یمد تیمؤثر در ترب یها روش

 یو الگعو  را یمد یستگیاا یها ها و ااخص مؤلفه ،ابعاد یها به بررس اکثر پژوهش -

 نیع هعدف ا  یانعد ولع   در سعازما  پرداختعه   یمنعاب  انسعان   تیریناسب مدم یمفهوم

  یریکعارگ  و بعه  تیع )یمعوزش، ترب  نینرام تأمعوامل اثرگذار در  ییپژوهش اناسا

 .استها  ی  نیو روابط ب یاسالم نقال در تراز ا یراهبرد را یمد

منعاب    تیبموزش و تریاستمرار  تیو کارکنا  به لزوم و اهم را ینجا که نگاه مدیاز  -

)یمعوزش،   نیجهعت ارائعه نرعام تعأم     نیبه همع  ،اده است دیها تأک سازما  یانسان
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 یبعرا  زیع ن یدر تعراز انقعال  اسعالم    یسطح راهبعرد  را یمد  یریکارگ و به تیترب

 بود. هدخوا یضرور یانقال  اسالم یها تیاستمرار فعال

در تعراز انقعال     یسطح راهبرد را یمد  یریکارگ و به تی)یموزش، ترب نینرام تأم -

 یبعرا  یدانسته و بعا الزامعات   یواکنش کردیرا مقدم بر رو رانهیشگیپ کردیرو ی،اسالم

 منعد ازیهدف مهعم ن  نیبه ا د یتالش مداوم دارد. رس یانسان یروین انتیحفظ و ص

 یهعا  اسعت کعه پعژوهش    یراهبرد را یمد نشیمهار ، دانش و ب ،یا به راد حرفه

 نیا یپژوهش ارتقا نیاند و ا اااره کرده را یمد یها یگستیاا نیبه ا زیاده ن انجام

 کند. یرا دنبال م ها یستگیاا

 نینرعام تعأم   یبه طراح یستگیبر اا یمبتن تیریتوسعه مد یها برنامه یطراح یبرا -

و  یدر تعراز انقعال  اسعالم    یسطح راهبرد را یمد  یریکارگ و به تی)یموزش، ترب

 ازیع هعا ن یهعا و طعرز تلقع   ها، مهار نرر دانش افراد از صیاز کمبودها و نقا ییگاه

 پرداخت. دها خواه مؤلفه نیپژوهش به ا نیکه ا میدار

در تعراز انقعال     یسطح راهبرد را یمد  یریکارگ و به تی)یموزش، ترب نینرام تأم -

 نیدر ی  و روابط بع  رگذاریها و عوامل تأث سازما  نسبت به اناخت نهادها، یاسالم

 .تها خواهد پرداخ ی 

   

 چهارچوب نظري پژوهش و ارائه الگوي مفهومي. 2-9

 تیع یموزش، ترباناسایی عوامل اثرگذار در  به دنبال زیپژوهش ن نیابا توجه به اینکه 

هعا  یسعتگ یاا نیع ا یارتقاو  یدر تراز انقال  اسالم یسطح راهبرد را یمدی ریکارگ و به

مفهعوم نرعام    نرعر گعرفتن  بعا در   ارائه الگویی گویا از ارتباب عوامعل فعوق و  برای  ،است

عنوا   به« نرام»مفهومی محوری و بر اساس اطالعا  برگرفته از مرور ادبیا  که  عنوا  به

کارگزارا  راهبردی ر.ا.ا در تراز انقعال    نیتأماد، نرام    در نرر گرفته1اکل ) ستمیس

 3به اعرح اعکل   های اولیه ی است که ورودی ی ، مدیرا  دارای ویژگیا سامانهاسالمی، 

 هستند:
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 شده براي توانمندسازي مديران سطوح راهبردي کشور در تراز انقالب اسالمي: عوامل احصاء9شکل 

 

مدیرانی دارای ایما  و اعتقاد به نرام ر.ا.ا و حکومت والیی، عااعق خعدمت، اعناخت    

در  کعه ااعند  و انقالبی ب باتقوا، اجا،، ریپذ تیمسلولکامل از مکتب اسالم، محب اهل بیت، 

همه این موضوعا  دارای زمینه، سوابق و عملکرد مناسب بوده و نیز از کاریمدی و ابتکعار  

 برخوردار بااند. تیو خالق

پس از انتخا  و اقداما  مربوب به تعیین ورودی در نرام یموزای و تربیتی، سعازوکار  

دازاعی نرعام،   عنعوا  بخعش پر   ی بعه ریکعارگ  بعه تربیت و یموزش نیروهای مورد نرر بعرای  

های مدو  مرتبط با انقال  اسالمی ایرا  ها را بر اساس ارزشاقداما  مربوطه مثل یموزش

در ابعاد دینی، اخالقی و تخصصی به نحوی انجام خواهد داد که هر فرد متناسب بعا اعغل   

بایسعت   . انتخا  نیرو بعرای ورود بعه فریینعد یمعوزش معی     ندیب یمیموزش کافی  ،واگذاری

هعا،  های راهبردی کشور بااد تا ضعمن ایجعاد رقابعت بعین ی     ابر ظرفیت جایگاهچندین بر

ایجعاد   منرعور  بعه ها انتخا  اوند. نرر به اهمیت این بخش، یعنی فرییند یمعوزش و  بهترین

های مورد نرر محقعق، اسعناد باالدسعتی معورد اسعتفاده قعرار       ساختار بومی بر اساس ارزش

های دینی و معنوی و همچنعین   می و سیره بزرگا ، یموزشگرفت و با استفاده از مناب  اسال
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ریزی و مدیریت در برنامه یموزش مورد نرر قرار های علمی و کالسیک مانند برنامهیموزش

در این بخش استفاده از محیط یموزای سالم و معنوی و اساتید مبرز  گرفتند. از مسائل مهم

تربیت با روح انسعا  کعار دارد، بنعابراین     و اهل عمل در یموزش کارگزارا  است. از طرفی

مستمر و دائمی مورد تربیت واق  اعوند. تربیعت اسعالمی و الهعی      طور بهبایست مدیرا  می

 –ی که بر اساس موارد فوق، مدیر برای کسب رضعای خعدا و بعا اصعالح در عمعل      طور به

بعه اعود. بعر اسعاس     جانفعالیت کند و در این فرییند دارای توسعه همه -یا سامانهبازخورد 

ها و تربیت، خروجی سامانه کارگزارا  راهبعردی در تعراز انقعال  اسعالمی بعا      این یموزش

ی متناسعب بعا مشعاغل راهبعردی و در تعراز انقعال        و اختصاصهای فردی، عمومی ویژگی

 اسالمی خواهد بود.

  و هعا و اعرایط اولیعه، در مععرض انتخعا     کلی مدیرا  با در نرر دااتن ویژگی طور به

اامل یموزش و تربیت « یا سامانهپردازش »گیرند که در بخش ای قرار میبه چرخه« ورود»

هعا، مفعاد اسعناد باالدسعتی،     ها و اایستگیویژگی نرر گرفتندر کل فرییند موصوف، با در 

های مربوطه در قالب مبانی دینی و اعتقادی، تربیعت مبتنعی بعر    های یادگیری و روشنرریه

عنعوا    افزایی و مدیریت راهبردی اسالمی به سطحی خواهند رسعید کعه بعه   فطر ، بصیر 

های ارائه خدمت در نهادها و سازما  منرور بهکارگزارا  راهبردی در تراز انقال  اسالمی و 

 با نگعرش سطح راهبردی نرام مقدس جمهوری اسالمی ایرا  به کار گرفته اوند. از طرفی 

سازی و نیازمندی به کیفی اده استوارد فوق در نرر گرفته ای برای م به اینکه قواره سامانه

در قالعب   -بعازخورد  –در این چرخه از اهمیت خاصی برخوردار است، اقعداما  ارزیعابی   

عنوا  کارگزارا  راهبردی و در مرحله دوم در زمعا    رصد و پایش مدیرا ، در مرحله اول به

یمد که ایعن بخعش از فریینعد بعا بررسعی       خواهد به عملها ی در نهادها و سازما ریکارگ به

، دااعتن  بعود   یاسعالم ها، کمیت و کیفیعت یعادگیری، در تعراز انقعال      ارزیابی اایستگی

هعای خعارر از نرعام انجعام     ناپذیری از سعوی قعدر   استحکام درونی قدر  و میزا  نفوذ

خواهد اد. روند فوق در قالعب الگعوی مفهعومی بعه اعکل زیعر خواهعد بعود کعه دارای          

 .استخصوصیاتی به ارح ادامه 
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 ي کارگزاران راهبردي در تراز انقالب اسالميریکارگ به: الگوي مفهومي آموزش، تربیت و 0شکل 

 

-اده در الگو، برقراری رابطه کامل بین تربیت و یموزش اسعت، بعه  از خصوصیا  ارائه

 طعور  بعه اقدام طوری که یموزش همراه با تربیت و تربیت هم همراه یموزش است و این دو 

 کامعل اعد   کند. تربیت و یموزش کارگزارا  در راستای نیل به انسعا   مستمر ادامه پیدا می

و هعدف از   های دینعی بنعا نهعاده اعده    است، زیرا انقال  اسالمی بر اساس قوانین و یموزه

ی رستگاری و صالح و سعادتمندی است کعه ایعن   سو بهها تشکیل حکومت، هدایت انسا 

بایسعت  گعذاری معی  کند. بعر اسعاس ایعن هعدف    در قر  الی اهلل معنی پیدا می سعادتمندی

کارگزارا  نرام ر.ا.ا به مبانی دینی و مدیریت اسالمی و الهی یگعاهی و علعم کعافی دااعته     

سوی قر  الهی موفق بااند. به عبارتی کارگزارا  نرام از نرعر  بااند تا در هدایت جامعه به

-ت نفس و فهم باید در تراز انقعال  اسعالمی بااعند. ععدم هعم     علم، تقوا، کاردانی و سالم

بایسعت  راستایی موصوف، موفقیتی در پی نخواهد داات. بر این اساس تربیت معدیرا  معی  

منبع  از قری  و اسالم بااد که در کالم ائمه اطهار و امامین انقال  تبلور پیدا کرده اسعت.  

اهبردی و در تراز انقال  اسالمی است، چو  هدف، یموزش و تربیت کارگزارا  در سطح ر
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هعا و متناسعب بعا اعرایط     باید این اقداما  به نحوی انجام اود که این افراد در تمام زمینه

هعای کشعوری و لشعگری    و نیروهای مسلح و سعازما   گانه سههای راهبردی در قوای پست

قعادر بعه ایفعای     دارای توانایی و صالحیت و اهود مدیریتی اوند تا در هر زمعا  و مکعا   

 نقش بااند.

 

 شناسيروش. 3

جو پرداخعت  و ها به جست درباره نااناخته توا  یی  م طریقاست که از  یندیفری یقتحق

اواهد و  یگردیور یاز چگونگ یندفری ینها اناخت الزم را کسب کرد. در ا و نسبت به ی 

. نو، ایعن   1311 یگرا ،گا  و د)بازر اودیم یاد یاناس ها تحت عنوا  روشیافتهها به  ی  یلتبد

ای است، زیرا حعوزه کعاربردی ی  بعه اسعتفاده از     توسعه -تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی 

نتایو تحقیق در روند تدوین یموزش و تربیت معدیرا  راهبعردی در تعراز انقعال  اسعالمی      

صعی  گسترش یموزش و تربیت معدیرا  بعا الگعوی خا    لیبه دلخواهد انجامید و توسعه ی  

گیرد های انقال  اسالمی در نرر میاست که خصوصیا  معنوی و دینی را به همراه ارزش

بعه  عنوا  الگویی جدید در عرصه یموزش مدیرا  مورد نرر بااعد و از طرفعی    تواند بهو می

های راهبردی اغلی در جمهوری اسالمی ایعرا  و لعزوم   لحاظ نمود  ارایط موقعیت لیدل

عنوا  نویوری در حعوزه یمعوزش و    ایرانی و ارایط بومی به-اسالمی توجه به موارد ارزای

  یو کمع  یفعی )کیمیختعه   یعق تحق یعن ا یکردرواود.  نرر گرفتهتربیت مدیرا  راهبردی در 

 بعر اسعاس  ای، ها در قالب استفاده از مناب  کتابخانهیوری دادهی که روند جم طور به، است

هعای اطالععاتی   جو در پایگاهو و بر اساس جست  سؤاالمفاهیم کلیدی مرتبط با اهداف و 

 قحقع م .بوده اسعت ها، تحقیقا  نرری و مقاال  داخلی و خارجی، برگرفته از کتب، رساله

-مرور نرام، ها  ی  ینو روابط ب یدیکل یممفاه راراستخ - ی)روش اسناد یفیبا مطالعا  ک

گرفتعه از الگعو و نگعرش    و تحلیل مضامین و بر اساس تعری  محعوری نرعام بر   مناب  مند

اسعت و بعا در نرعر گعرفتن      یدهرس الگوی مفهومی تربیت و یموزش کارگزارا به ای  سامانه

ارایط و اقتضائا  و ملزوما  یموزش و تربیت خاص برای کعارگزارا  سعطوح راهبعردی    
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 در تراز انقال  اسالمی و با استفاده از اسناد باالدستی، کتا  یسمانی مسعلمانا ، فرمایشعا   

امامین انقعال  اسعالمی  و بعر اسعاس رویکعرد      حاضر )های بزرگا  دینی و عصر و توصیه

ی مدیرا  ریکارگ بهای نسبت به تعیین روابط بین عوامل اثرگذار در تربیت، یموزش و  سامانه

 راهبردی در تراز انقال  اسالمی اقدام نموده است.

کعارگزارا   ی ریکعارگ  بعه ش و بر اساس اقداما  فوق، عوامل اثرگذار در تربیعت، یمعوز  

در قالب الگوی مفهومی ارائه اده است که اقعداما  مربعوب بعه     سطوح راهبردی ر.ا.ایرا 

در قالعب روش   هعا  ی اعتبارسنجی نتایو نیز بر اساس ارائه اطالعا  به خبرگعا  و تحلیعل   

 اود.کمی و با استفاده از تعیین ضریب کاپا انجام اد که نتایو ی  در ادامه ارائه می

سعال  و قلمعرو    1:تعاکنو  ) قلمرو زمانی تحقیق، از پیروزی اکوهمند انقال  اسالمی 

ی ریکارگ بهجغرافیایی ر.ا.ا و اناسایی عوامل اثرگذار برای تربیت، یموزش و  مکانی، حوزه

عنوا  قلمرو موضوعی در نرر گرفتعه   کارگزارا  سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ایرا  به

 .اده است

 

 های تحقيقها و یافتهداده ليوتحل هیجزت. 4

هعا و  اده این تحقیق بیانگر این موضو، مهم اسعت کعه بعر اسعاس ویژگعی      الگوی ارائه

ی، معنوی، بینشی، نگرای و مهعارتی  تیمأمورهای فردی، هایی که محقق در حوزهاایستگی

انو  اساسی و سعند  البالغه، فرمایشا  امامین انقال ، قو اسناد باالدستی همچو  قری ، نهو

در ایعن الگعو   های یادگیری احصاء نموده است، ها و روشگیری از نرریهانداز با بهرهچشم

افزایعی و  قالب چهار عامل مهم: مبانی دینی و اعتقادی، تربیعت مبتنعی بعر فطعر ، بصعیر      

 است. مدیریت راهبردی اسالمی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته

ر اساس مطالعه منعاب ، تجعار  تخصصعی و تحلیعل خبرگعی      نرر به اخذ نتایو تحقیق ب

اععده، اقععداما   سععنجش اعتبععار نسععبی الگععوی مفهععومی ارائععه منرععور بععهتوسععط محقععق و 

اعتبارسنجی به ارح ادامه و با روش تعیین ضریب کاپا انجام اعد. میعزا  اعتبعار اطالععا      

 گردید.با استفاده از ضریب کاپا، سنجش  یمده دست به
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روش فوق در این تحقیق به دلیعل اسعتخرار اطالععا  از مبعانی موجعود در       استفاده از

اوند، مورد توجه محقعق  اسناد متقن باالدستی است که با توجه به اینکه در الگو تجمی  می

اهمیت هسته پردازای الگوی مفهومی، اقداما  فعوق در معورد ایعن بخعش      لیبه دل. است

 انجام اده است.

گیعری توافعق وجعود دارد کعه بعه بررسعی و        مفهومی به نام اندازه ،یدر مباح  یمار استنباط

1پردازد. تفعاو  ایعن مفهعوم بعا سعایر مفعاهیم ارتبعاب        ارزیابی ارتباب بین دو کمیت می
یمعاری،   

گیری اسعت.   های این دو کمیت توسط دو فرد، پدیده و یا دو منب  تصمیم سنجش جداگانه اندازه

اعود. ینچعه کعه در ضعریب      سنجیده می 2م ضریب کاپای کوهناندازه توافق توسط ضریبی به نا

گیعری   ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد، پدیده و یا منب  تصعمیم  ،کاپای کوهن به دنبال ی  هستیم

ضعریب   .اند گیری قرار داده صور  جداگانه دو کمیت اصلی ما را مورد اندازه است که هریک به

 تعر  کیع + نزد1+ است که هرچه به 1تا  -1ای عددی بین  اندازه ،کاپا و تحلیل یماری مبتنی بر ی 

دهنعده وجعود    نشعا   -1های نزدیک به  بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم است. اندازه ،بااد

 .دهد عدم توافق را نشا  می ،های نزدیک به صفر توافق وارو  و عکس و اندازه

جععاکو   .اععود اسععتفاده مععی پایععایی تحقیقععا  کیفععی از ایععن اععاخص بععرای محاسععبه

 .ااخص کاپا را معرفی کرد  م 1111) کوهن
kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE ) 

 .یا  استنمایانگر میزا  توافق دو ارز PAo مقدار

 .نیز نمایانگر میزا  توافق مورد انترار است PAE مقدار

کدگذار اسعتفاده اعده    لهیوس در فرمول کاپا، نسبت یک ارزش خاص در یک طبقه که به

هعا   اود. این نسعبت  کدگذار دوم ضر  می لهیوس است، در نسبت استفاده از هما  ارزش به

 . 1111کوهن، ) دیه دست یاوند تا توافق مورد انترار ب سپس باهم جم  می

روند سنجش اعتبار در معورد بخعش اصعلی الگعو، یعنعی هسعته پردازاعی در فریینعد          

در بخعش یمعوزش و    معؤثر ای مورد نرر قرار گرفته است. در این خصعوص معوارد    سامانه

                                                           
1. Correlation 

2. Cohen’s kappa coefficient 

https://parsmodir.com/db/research/qvr2.php
https://parsmodir.com/db/research/qvr2.php
https://parsmodir.com/halloffame/jacob-cohen.php
https://parsmodir.com/halloffame/jacob-cohen.php
https://parsmodir.com/halloffame/jacob-cohen.php
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تربیت با روش تعیین ضریب کاپا به ارح ادامه، اعتبارسنجی اده است. این اقعدام بعه ایعن    

اده است که اخص دیگری از خبرگا  حوزه تحقیق حاضر، بعدو  اطعال، از    طریق انجام

توسط محقق، اقدام به اسعتخرار مفعاهیم و معوارد معرتبط      جادادهیانحوه استخرار مفاهیم 

اده توسط ایعن فعرد    اده توسط محقق اصلی با نتایو ارائه نموده است. در ادامه، نتایو ارائه

مشابه و متفعاو ، اعاخص    جادادهیابه تعداد مفاهیم  با توجه تیدرنهامقایسه اده است. 

. اقداما  فوق برای سنجش درستی چهعار معورد    1111جنسن و یلن، )اد کاپا محاسبه خواهد 

افزایی، مبانی دینی  اثرگذار در بخش یموزش و تربیت اامل تربیت مبتنی بر فطر ، بصیر 

روش موصعوف در جعدول زیعر     و اعتقادی و مدیریت راهبردی اسالمی بوده است. کاربرد

  .3جدول است )ارائه اده 
 نمونه اخذ نظرسنجي از محقق خبره براي مقايسه :9جدول 

 نظر محقق
 

 بله خیر مجموع

: B = 1 A =3 بله 
نظر خبره 

 ديگر
1 D = 1 C =1 خیر 

N =3 1 : مجموع 

 

 

 
k= 2/33=)توافقا  اانسی -1 /)توافقا  اانسی – توافقا  مشاهده اده 

منرور تفسیر مقدار ضعریب کاپعا، توسعط دو محقعق بعه       ، استانداردی بهم1111در سال 

 .)هما    ارائه گردیده بود :های جنسن و یلن طبق جدول )  نام
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 استاندارد شاخص کاپا :0جدول 
 وضعيت توافق مقدار عددی شاخص وضعيت توافق مقدار عددی شاخص

21/1-1 تیاهم يب  1کمتر از    ضعیف 

11/1-:1/1 21/1-1/1: مناسب   متوسط 

1-31/1 11/1-31/1 عالي   معتبر 

 

اخذ نرر از خبعره دیگعر در معورد بخعش اصعلی الگعوی مفهعومی )پردازاعگر الگعوی          

 ی ، نشا  داد که چهار مورد اثرگذار در بخش یمعوزش و تربیعت )هسعته سیسعتم ؛    ا سامانه

و اعتقعادی و معدیریت راهبعردی    افزایی، مبانی دینعی   تربیت مبتنی بر فطر ، بصیر  اامل

توسط محقق اصلی، قابل اعتبار است. نرر  یمده دست بهاسالمی، مستخرجه از تحلیل مفاهیم 

عنوا  وضععیت توافعق معورد قبعول و نتعایو       در بازه مناسب و به یمده دست بهبه میزا  عدد 

یعادی نعدارد،   های محقق اصعلی فاصعله ز    یمده از سوی محقق خبره دیگر که با یافته دست به

 گواه بر تأیید اقداما  محقق اصلی است.

هعا   رساله ،ها مجمو، پروژهاده از ها بر اساس اطالعا  گردیوریداده لیوتحل هیتجزدر 

، چنعین  دیع حوزه احصعا گرد  نیمتعدد مرتبط با موضو، که در ا یپژوهش -یو مقاال  علم

و  ی)حفاظعت از منعاب  معاد    یبه اهداف انقعال  اسعالم   د یمنرور رس بهاود که تحلیل می

اناسعایی عوامعل   انقعال  و ...    یها تداوم یرما  به مردم، یرسان و تداوم خدما  یرمادیغ

دی در تعراز انقعال    ی کارگزارا  سطوح راهبعر ریکارگ بهو  تربیت اثرگذار در نرام یموزش،

اس از منعاب  داخلعی و خعارجی بعر اسع      یمعده  دست بهدر این خصوص نتایو  است.اسالمی 

های مورد نرر در حوزه دین اسعالم و تفکعرا  امعامین انقعال  اسعالمی ایعرا  و       ااخص

عنعوا    بتوانعد بعه   یمعده  دسعت  بعه تا الگوی مفهعومی   گرفته ادندهای معنوی در نرر ارزش

 چهارچوبی فراروی مسلولین مربوطه قرار گیرد.
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 گيرینتيجه. 5

در اسعالم از   یو اجتمعاع  یتیریمعد  یهعا  پست یتصد یو واگذار انتصا نرر به اینکه 

بعوده اسعت و دسعتورا       ،)یاکعرم و ائمعه هعد    امبریهما  ابتدا مورد توجه خاص قری ، پ

ها  ی  یصادر اده است که طرح و بررس را یمد قیجا و دق بهی ریکارگ در جهت به یمتعدد

در سعطوح    رایمعد  رسعا   یاریع هعا   در سعازما   یریکارگ به ندییفر قیدق یدر اجرا تواند یم

سعازد و از طرفعی بعر     ممکنرا  یسازمان یریکارگ بااد و تحقق اهداف به یتیریمختل  مد

هعای   لزوم اصعالحا  اداری، بهبعود رهبعری سعازما     ، اخیر یها تحوال  عمده سالاساس 

و  نیتعأم بعرای  ارچوبی هاد ، کشور نیازمند چ و جهانی یحوزه فناور های دولتی، پیشرفت

 است. یبرا  عالپرورش مدیرا  و ره

 یعوامل اداره عمعوم  یناز اثرگذارتر یرا ا یاسالم یاراد نرام جمهور یرا مداز طرفی 

یعت، یمعوزش   نرام تربدر  هستند و اناسایی عوامل اثرگذار یانقال  اسالم یشبردکشور و پ

اقعداما  فعوق   اسعت.   یعرا  ا یاسعالم  یجمهعور  یجعد  یها از دغدغهی ایشا  ریکارگ بهو 

ی ایعن گعروه از   ریکعارگ  بهطراحی فرییندی است که انتخا ، تربیت، یموزش و  ای برمقدمه

رو  هروبع  ییهعا  بیتا به حال با یس همراه دارد. این فرییند افراد را در تراز انقال  اسالمی به

در و ععدم جعایگزینی   کشعور   یرا معد  یسعال  از کهعن  ها عبعار   ی  ینتربوده است که مهم

، حلقعه ایعن  بعه   یدو عدم امکا  ورود افراد جد یرا ه بسته مدحلق ،پس از انقال  یها سال

هنگام خدمت ینا  بعه   ویژه به یریتیاثربخش مد یها نبود یموزش ی،پرور ینضع  در جانش

مشعاغل   یحصعح  یع  تعرععدم  نکرد  بعه یمعوزش،    یازو احساس ن یکار یها مشغله یلدل

و  ییدر اناسععا یسععدستر یهععا، خطععا ی  یتصععد یالزم بععرا هععای یسععتگیو اایریتی مععد

هعای در دسعترس    ینعه گز یناولانتصا   پیامد ی که بوده است  ییاجرا یرا مد یکارگمار به

 .در سطوح راهبردی بوده است یریتیمشاغل مد یتصد یبرا

ی، تیمعأمور های فردی، ها و اایستگیدر این تحقیق، ویژگی یمده دست بهبر اساس نتایو 

البالغعه،  فعاد اسعناد باالدسعتی همچعو  قعری ، نهعو      معنوی، بینشی، نگراعی و مهعارتی و م  

هعا و  گیعری از نرریعه  انعداز بعا بهعره   فرمایشا  امامین انقال ، قانو  اساسی و سعند چشعم  
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های یادگیری از مواردی هستند که در قالب چهار عامل مهم مبانی دینعی و اعتقعادی،    روش

می اثرگعذاری مسعتقیم بعر    افزایی و مدیریت راهبردی اسعال تربیت مبتنی بر فطر ، بصیر 

 های اغلی راهبردی دارند.تربیت و یموزش مدیرا  برای تصدی موقعیت

 یو امعام علع   )ص اکعرم  امبریع کارهعا از نرعر پ   نیتر عنوا  محبو  به یمحور اصل عدالت

 یدر جامععه اسعالم   تیریمعد  رشیهعدف پعذ   نیعنوا  واالتعر  به یمدار و حق  السالم هیعل)

در   ،)یامعام علع   هیتوصع  ی اسعت. اسعالم  را یعمعده معد   فعه یوظ یدمتگزارمطرح اد و خع 

در  یمدارضابطه و قرار گرفته است دیمورد تأک یعموم تیافراد و توجه به رضا یریکارگ به

 نعد ییاصعول مهعم نعاظر بعر فر     گعر یعنعوا  د  بعه  یمحعور  سعته یاز مکر و خدععه و اا  زیپره

 یهعا  یموزهمدیرا  راهبردی با  تیتربو یموزش ینکه بتوا  با  دیاممدیرا  است.  یریکارگ به

در  ینع یو د ینگرش ارزاع  جادیو ا  راستا با اهداف انقال  اسالمی و در تراز ی دینی و هم

اهداف ، ها سعاد  و کمال انسا  نیعالوه بر تأمی، و راهبردی حکومتو نهادهای ها  سازما 

 .مییرا محقق نما اسالمی و ملی

 

 پيشنهادها. 6

توجعه بعه اینکعه ایعرا  کشعوری اسعالمی و دارای       انقال  اسعالمی و  ارو، گام دوم با 

هایی برای تحقق تمد  اسالمی است. از طرفی نرعام مقعدس جمهعوری اسعالمی کعه       یرما 

 در نحعوه اداره امعور کشعور ارائعه نمعوده     را اسعالمی   یساالر نرام مردمهمچو   ییطرح نو

هعای   هعا و ویژگعی   به مؤلفهیی کامل با یانا دیکارگزارا  سطوح راهبربایستی دارای ، است

زیعرا داعمنا     ،دناز ام سیاسی و امنیتی برخوردار بااع این افراد باید چنین حکومتی بااد. 

نرام و استکبار جهانی به سرکردگی یمریکا همعواره در پعی ایجعاد اخعتالل در همعه ابععاد       

نتعایو ایعن تحقیعق     بر اساس نیبنابرا هستند؛فرهنگی و اجتماعی  ی،سیاسی، امنیتی، اقتصاد

 بااند:پیشنهادهایی به ارح زیر مورد نرر محقق می

 تدوین روند انتخا  مدیرا  برای تربیت منطبق با نیازهای راهبردی انقال  اسالمی -
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ی مدیرا  راهبردی در تراز انقال  اسعالمی  ریکارگ بهیت، یموزش و طراحی نرام ترب -

 ایرا 

خبرگعا  در حعوزه نتعایو ایعن تحقیعق       دیع یتأریزی برای اجرای موارد معورد  برنامه -

 ایرانی-توسعه تربیت اسالمی منرور به
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.
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 ، تهرا  ، عالی یموزش المعارف رةئدا ، عالی یموزش نرام درونی کیفی ارزیابی ، 1333) عباس، بازرگا ، 

 زبا  فرهنگستا 

  فارسی. اد  و 

 حدی  اصفها ، انقال ، معرم رهبر منرر از مدیرا  عیار ، 1313) همکار و امیرحسین پورفرد، بانکی 
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 ( ی مدیرا  مناب  انسانی، انتشارا  دانشعگاه  ها یستگیاا ، 1311پیکرنگار، عبداهلل و پورصادق، ناصر
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 .1اماره  ،1312 ییزپا یه،حوزه علم یپژوهش -یعلم

 تهعرا ، انتشعارا     ش،مترجم هاام فعردان  های یموزای،طراحی نرام  ،1311زفسکی، ای جی )رمی

 چاپ اشم. سمت،

 (  یمجلعه پژوهشع  ی، دولتع  یانیم یرا مد یراهبرد یها تیقابل یالگو ، 1331زاهدی، امس السادا 
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 .سروش

 ، یگاه. انتشارا  تهرا ، پرورش، اناسی روا  ، 1332) اکبر علی سی 
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