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چکيده

استعدادهاي موجود در کشور نعمتي الهي و سرمايهاي مسئوليتآفرين هستند که در صورت شکوفايي
و بالندگي و تبديل شدن به نيروي انساني توانمند و کارآمد ،عامل اصلي پيشرفت و اقتدار ايران اسالمي
خواهند بود .ضرورت اهتمام به اين امر ،بر همة عرصهها قابل تعميم است لکن در عرصة فرهنگ با
اقتضائات خاص کنشرري جهادي ،مديريت استعدادها اهميتي مضاعف مييابد و الزمة تحق آن،
دسترسي به الرويي جامع است .ضرورت يادشده ،وارد شدن انقالب اسالمي ايران به گام دوم حرکت خود
و مرجعيت فکري ،فرهنري و سياستي مقام معظم رهبري  ،خطو کلي آغازگر اين پژوهش هستند تا با
اتکاء بر انديشة معظمله ،الرويي مناسب و متناسب با اقتضائات گام دوم انقالب اسالمي براي مديريت
استعدادهاي فرهنري فراهم شود .براي تحق اين مهم ،بيانات مرتبط مقام معظم رهبري و همچنين متن
بيانية گام دوم و که شتابدهندة حرکت انقالب جهت تحق اهدا آن است و با روش تحليل مضمون به
دقت مورد بررسي قرار گرفته و با تمرکز بر مفهوم توانمندسازي ،الرويي احصاء و پيشنهاد شده است که
مشتمل بر يک مضمون فراگير محوري (قوي شدن) ،پنج مضمون سازماندهندة اصلي (مديريت
سرمايههاي انساني ،بصيرت فرهنري ،عدالت فرهنري ،نهادگرايي و مساعدسازي محيط) ،چهار مضمون
سازماندهندة فرعي (شناسايي ،جذب ،پرورش و هدايت) و  77مضمون پايه است.
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 .0مقدمه
تحقق تمدن نوين اسالمي ي که اين تمدن ،ماهیتي سیال و از جنس حرکت خواهد
داشت و نه از جنس موقعیت و مقصد؛ چراکه اين ضرورت يک تمدن پويا و روان بهسوي
هدف نهايي ،تعالي و تکامل و قرب الهي است (بیانات رهبر معظم انقالب )6312 ،و پن،
مرحلة انقالب اسالمي ،نظام اسالمي ،دولت اسالمي ،جامعة اسالمي و تمدن اسالمي در
سطح امت اسالمي و پس از آن در عرصة جهاني دارد (بیانات رهبر معظم انقالب،
 )6371/1/61ي هدف اصلي شکلگیري و حیات شجرة طیبة انقالب اسالمي ايران است که
خط کلي ،رسیدن به تمدن اسالمياز رهگذر تشکیل نظام اسالمياست (همان) و رسالت
ملت و نظام ،حرکت عقالني ،مؤمنانه و متعهدانه در جهت ايجاد الگوي اسالمي ايراني
پیشرفت ي که متناسب با آرمانها در زيستبوم ايران است ي ميباشد و بیانیة گام دوم
انقالب اسالمي ي که مشتمل بر چهار نقطة اصليِ عظمت حادثة انقالب ،عظمت راه طيشده،
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عظمت چشمانداز انقالب و عظمت نقش نیروي جوان متعهد است ي نیز راهنمايي جامع
جهت تدوين چارچوب نظري و عملي حرکت در اين مسیر و شتاببخش صیرورت آن است
که مقام معظم رهبري در اين باره ميفرمايد:
انقالب تمام نميشود ،انقالب استمرار دارد ،اداميه دارد ،متوقيف نمييشيود،
يک صیرورتي دارد ،صيیرورت يعنيي شيدن ،شيدن دائيم ،تحيول دائميي...
(بیانات رهبر معظم انقالب)6317/3/7 ،

اين قلة آرماني بر اساس سه رکن وزين توحید ،کرامت انساني و عدالت اجتماعي اسيتوار
است (بیانات رهبر معظم انقالب )6391/27/11 ،و مقدمة آن ،ايجاد جامعة اسيالمي اسيت و
بهطورکلي ادارة اين جامعه ،متکي بر وجود تشکیالت و سازمان اسيت و ضيرورت دارد بيراي
رسیدن به نتیجة مطلوب ،چینش ساختار و آرايش نقشآفرينيي و مراکيز سیاسيتگيذاري و
نظارت اين سازمانها ،همافق بيا بیانیية گيام دوم و منطبيق بير اصيول آن بيوده و خروجيي
عملکرد سازمانها به تحقق حاکمیت الهي در ساخت جامعة اسالمي بینجامد.
در عرصة فرهنگ ،سازمانهاي فرهنگي نیز حسب هويت وجودي و نقش استراتويکي که در
پیشراني تحوالت فرهنگي در اين مسیر برعهده دارند ،ضروري است همراستا با اين هدف حرکت
کرده و ادامة حیات يابند و با لحاظ رويکرد تقوا ي بدين معنا که انسان بداند که چه کاري انجام
ميدهد و هر حرکتِ خودش را با اراده ،فکر و تصمیم انتخاب کند (بیانات رهبر معظم انقالب،
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 )6377/1/7ي و حرکت تحت تدبیر الهي براي به فعلیت رساندن استعدادهاي انساني جامعه،
رواجدهندة انرژي ،امید و ابتکار بوده و جامعه را به سمت مقتضیات نظام سوق دهند و بديهي
است نقطة ثقل اين سازمانها ،عناصر فرهنگي خبره ،جوان ،کارآمد ،توانا ،پرانگیزه ،مبتکر و
بههنگاماند که قوي شدن آنان ،شتابدهندة حرکت در اين مسیر است.
امروزه منابع انساني پراهمیتترين سرماية هر سازمان براي نیل به اهداف و نقشآفرينيي
مؤثر در میدان عمل است که به مزيت رقابتي سازمان بيراي حضيور و بقياء در سياحتهياي
مختلف عصر کنوني بدل شده است .در بیانیة گام دوم نیز به عنصير انسياني تأکیيد وييوهاي
شده و نیروي انساني مستعد و کارآمد با زيربناي عمیق و اصیل ايماني و دينيي ،مهيمتيرين
ظرفیت امیدبخش کشور مطرح شده و ثروتي عظیم و غیرقابل قیاس با منيابع ميادي کشيور
معرفي شده است.
اين بیانیه با روح امیدبخش ،فراخواني خطاب به جوانان انقالبي بيه عنيوان محيور تحقيق
نظام پیشرفتة اسالمي براي مسئولیتپذيري جهاد «نظامسيازي انقالبيي» و ورود بيه میيدان
ادارة کشور در عرصههاي علمي ،فرهنگي ،اقتصادي و ...است ،بنابراين بهرهگیري شايسيته از
ظرفیتهاي انسياني کارآميد و توانمندسيازي ايشيان ،همچنيین فيراهم کيردن بسيتر بيروز
استعدادهاي بالقوة منابع انسياني شياغل در سيازمانهياي فرهنگيي ،در صيدر اولوييتهياي
وظیفهاي اين نهادهاست و کاربست فرايند مديريت استعدادها مبتنيبير الگيويي برگرفتيه از
فرهنگ غني اسالمي و منابع ارزشمند ديني با نگياه انسيانشناسيانة متعيالي آن کيه ضيمن
توجه به توانمندسازي سازمان ،رشد و توانمندسازي فردي عوامل انساني را نیز ميدنظر قيرار
دارد در اين عرصه راهگشاست .مقام معظم رهبري در اينباره ميفرمايند:
غايات ،اهداف ،ارزشها و شیوههاي کار ،همه از اسالم ماييه خواهيد گرفيت؛
يعني تکیة ما به مفاهیم اسالمي و معيارف اسيالمي اسيت .ميا ييک جامعية
اسالمي هستیم ،يک حکومت اسالمي هستیم و افتخار ما به ايين اسيت کيه
ميتوانیم از منبع اسالم استفاده کنیم .خوشيبختانه منيابع اسيالمي هيم در
اختیار ما وجود دارد؛ قرآن هسيت ،سينت هسيت و مفياهیم بسيیار غنيي و
ممتازي که در فلسفة ما و در کالم ما و در فقه ما و در حقوق ما وجيود دارد
(بیانات رهبر معظم انقالب)6391/1/62 ،

مديريت استعداد عبارت است از انجام يک سري فعالیتهاي يکپارچه بهمنظيور تضيمین
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جذب ،نگهداري ،انگیزش و توسعة کارکنان مستعد موردنیاز در حال حاضر و آينيده توسيط
سازمان (آرمسترانگ .)312 :1221 ،اين استراتوي ،نشاندهندة تغییر شکل قابيلتيوجهي در
اصول مديريت منابع انسياني و روشيي جدييد در يکپارچيهسيازي فراينيدها و سیسيتمهياي
مديريت منابع انساني است (ر.ک :والتر و تیمون )1262 ،و به سازمانها اطمینيان مييدهيد
که افرادي شايسته با مهارتهاي مناسب و در جايگاه شغلي مناسب قرار دارند (ر.ک :کيالینز
و مالحي .)1221 ،در سال هاي اخیير پيووهش هياي متعيددي پیراميون مفهيوم اسيتعداد و
مييديريت آن ،انجييام شييده کييه منجربييه توسييعة اييين مفهييوم و درک ابعيياد و اجييزايش در
سازمان هاي مختلف شده است ،اما عمدة تحقیقات صورت گرفته در اين حوزه ،معطيوف بيه
سازمانهايي با کنشگري اقتصادي است که متکي بر اصل رقابت بدان التفيات کيرده و بيراي
تحقق آن سرمايهگذاري ميکنند .متأسفانه اين امر در حوزة فرهنگ بهشدت مغفول اسيت و
عدم تدبیر در مورد آن ،منجربه از بین رفتن استعداد سرمايههاي انساني ميشود .اين روييه،
46

ضمن عدم بهره از منابع موجود سازماني ،استعدادهاي جذبشده از خارج سازمان را نیيز در
کوتاهمدت به نقطة اشباع در منحني رشد سازمان رسيانده و مبيتال بيه روزمرگيي و رخيوت
ميسازد .حال آنکه به نظر ميرسد در شرايط کنوني ،بازار فرهنيگ ،بيهمراتيب رقيابتيتير از
ساير بازارها و رقباي عرصة فرهنگ جديتر از رقباي ساير عرصهها نقشآفريني ميکننيد .از
سوي ديگر تمرکز اين فرايند ،بهطور عمده بر رشد و افزايش بهرهوري سازماني است و حوزة
مغفول ،رشد فردي عنصر انساني در مسيیر تحقيق انسيان کاميل اسيت .ازآنجاکيه الگوهياي
موجود در حوزة مديريت استعداد در بستر علوم غربي شکل گرفتهاند ،فرايند دانشافزاييي و
توانمندسازي منابع انسياني متمرکيز بير رشيد تيکسياحتي بيا رويکيرد تخصصييسيازي و
ماشینواره کردن اين منابع ارزشمند است؛ حال آنکه رشد مطلوب منابع انساني بيا رويکيرد
اسالمي معطوف به ايجاد بستري جهت بروز استعدادها و توانمنديهاي جامع انساني است و
نقطة هدف ،حرکت در مسیر تحقق انسان کامل است .بنيابراين ورود ميديريت اسيتعداد بيه
عرصة فرهنگ و بهطور خاص در سازمان هاي فرهنگي با اين نگياه و کاربسيت دسيتاوردهاي
آن ،با تکیه بر منابع ديني و ارزشي و توسعة مفياهیم و ابعياد آن در ايين عرصيه و در همية
خردهنظامهاي مرتبط بدان ،خأل مورد کاربرد و منشأ اثر است.
در چهل سال اول انقالب کموبیش توفیقاتي به مقولة مديريت استعداد در سازمانهاي
فرهنگي حادث شده اما منجربه به دست آمدن الگويي مطلوب و جامع نشده و بهطور کلي
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مبتنيبر ايدهها و آراي شخصي و فاقد سازوکار سیستماتیک بوده است .در گام دوم انقالب
اهمیت نیروي انساني بیشازپیش نمايانگر است و جهت پیشبرد اهداف نظام و حرکت در
مسیر منت ،به تحقق نوين اسالمي ،نیازمند بسترسازي بروز استعدادهاي انساني و دستیابي به
زُبَرَ الحَديدها (برگرفته از :ان المومن اشد من زبر الحديد ،مجلسي ،ج )679 :17هستیم؛
استعدادهاي انسانيِ اثرگذار و قوي که نیروي محرک انقالب و در حد خود داراي مرجعیت
فرهنگي باشند .ازاينرو ،تحقیق پیش رو کوشیده با بدست آوردن مؤلفهها و شاخ هاي
سیاستگذاري در اين حوزه بتواند ياريگر تحقق بیانیة گام دوم شود .بنابراين اولین منبع،
بیانیة گام دوم انقالب است که مرجع تبیین آن ،انديشههاي مقام معظم رهبري که نگارنده
اين متن هستند .ازآنجاکه آراي ايشان متأثر از قرآن و روايات است ضمن آنکه حسب درگیري
در صحنة عمل و تجربیات سيسالة رهبري جريان فرهنگي کشور ،نگاهي واقعگرا بر اين
عرصه داشته و نگرش ايشان صرفاً مبتنيبر آراي نظري نیست و معطوف به عرصة عمل است،
افزون بر اين بهتصريح قانون اساسي ،در جمهوري اسالمي ايران که مبیّن نهادهاي فرهنگي،
اجتماعي ،سیاسي و اقتصادي جامعة ايران بر اساس اصول و ضوابط اسالمي است ،تعیین
سیاستهاى کالن نظام جمهورى اسالمى ايران و نظارت بر حسن اجراى آن ي پس از مشورت
با مجمع تشخی

مصلحت نظام ي را از وظايف و اختیارات رهبري مقرر کرده است (اصل

 662قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) که بهطبع اين سیاستها ،اعم از سیاستهاي
فرهنگي نیز بودهاند بنابراين استخراج مؤلفهها و شاخ هاي مربوط به مديريت استعدادها در
عرصة فرهنگ با بهره از بیانات معظمله ساحتي منطقي دارد که اين امر با روش تحلیل
مضمون انجام گرديده است.
 .2چارچوب مفهوميتحقيق
چارچوب مفهومي پووهش حاضر سه محور کلي دارد؛ مديريت استعداد و مفاهیم مرتبط
بدان ،سازمانهاي فرهنگي و بیانیة گام دوم انقالب اسيالمي کيه در قاليب تعرييف عملیياتي
مفاهیم بیان ميشوند.
2ـ .1مديريت منابع انساني

اين عبارت شامل سه کلمة انسان ،منبع و مديريت است و بر اين داللت دارد که افراد در
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سازمانها منابعياند که بايد در راستاي بهینهسازي ارزش خود ،مديريت شوند؛ زييرا افرادنيد
که سازمان را تشکیل ميدهنيد (اندرسيون 6و ديگيران66 :1226 ،؛ دلکيامپو.)12 :1266 1،
منظور از اين مفهوم در اين پووهش ،سازوکار مديريت استعدادهاي انساني شاغل در سازمان
بوده بهنحوي که ضمن توسعة توانمندي و رشد شخصي ،رشد و توانمندي سازمان را در پيي
داشته باشد.
1ـ1ـ .2استعداد

افرادي که بهطور مرتب توانايي استثنايي و فوق العاده و همچنین موفقیت را در طیفي از
فعالیتها و موقعیتها از خود بروز ميي دهنيد ييا درون ييک حيوزة تخصصيي خياص اغليب
شايستگي بااليي را در فعالیتهايي بروز ميدهند که منجربه تحوالت چشمگیيري مييشيود
(ويلیامز.)30 :1222 3،
44

استعداد بهمعناي بلوغ برجسته در شايستگيها (دانش ،مهارتها و فعالیيتهياي فيردي)
است بهنحوي که فرد را جزو ده درصد افراد برتري قرار ميدهد که در همان حيوزه فعالیيت
ميکنند (جگن .)11 :1227 1،استعدادها ،شايستگي هياي اصيلي و محيوري سيازمان را دارا
هسييتند (برگيير1221 0،؛ فیلیييپس و روپيير .)1221 1،منظييور از اسييتعداد در اييين پييووهش،
افرادياند که بهسبب برخي ويوگيها ،مهارتها و شايسيتگيهيا ،بيهکيارگیري آنيان موجيب
رشد ،توانمندي ،کارايي و موفقیت سازمان ميشود.
2ـ1ـ .2مديريت استعدادها

فرايند مديريت استعدادها بر توسعة کارکنان و رهبران براي آينيدة سيازمان تمرکيز دارد
(گي و سايمز .)1221 7،مديريت استعداد چرخهاي دارد که شامل سيه حيوزة اصيلي اسيت:
شناسييايي و جييذب اسييتعدادها ،حف ي و نگهييداري اسييتعدادها و توسييعة اسييتعدادها (ر.ک:
1. Anderson.
2. Delcampo.
3. Williams.
4. Gagne.
5. Berger.
6. Philips & Ropper.
7. Gay & Sims.

مثلفهها و شاخصهاي مديريت استعداد در سازمانهاي فرهنگي متناسب با بيانية گام دوم انقالب

طهماسييبي و همکيياران )6316 ،کييه ميييتييوان آن را معييادل سييه فراينييد :اسييتعداديابي،
استعدادداري و اسيتعدادپروري دانسيت .ميديريت اسيتعداد در ايين تحقیيق ،برناميهرييزي،
سازماندهي و اجراي مجموعه اقيداماتي بيراي توانمندسيازي نیيروي انسياني در سيازمان در
مسیر کارآمدي در تحقق تمدن نوين اسالمي و رسیدن به قدرت است.
3ـ1ـ .2الگوهاي مديريت استعداد

درخصوص الگوهاي موجود در حوزة مديريت استعدادها ،شاهد تکثر و عدم اتفاقنظر بير
سر الگو و مدلي يکسان هستیم .دهها مدل در اين حيوزه ثبيت شيده کيه عميدة ميدلهياي
معروف و مشهور مديريت استعداد مانند کالینز و مالحي ( ،)1221برگير ( ،)1221ليوئیس و
هکميين ( ،)1221فیلیييپس و راپيير ( ،)1221الييريچ و اسييمالود ( ،)1261شييولر (،)1260
مککینزي ( ،)1266در جواميع صينعتي پدييد آميده و مبتنييبير تجيارب پیيادهسيازي در
شرکتهاي بزرگ چندملیتي با چارچوبهاي حاکم بر جوامع خود هستند.
علل مختلفي براي وجود اين تعدد مدلها و تفاوت آراء وجود دارد ،ازجمله اخيتالفنظير بيین
کارشناسان مديريت منابع انساني در زمینة ابعاد اصلي يک نظام جامع مديريت منابع انسياني کيه
در نظامهايي مانند مديريت استعدادها نیز متأثر است و نیز لحاظ اين مهم که بسیاري از مطالعات
انجامشده در اين حوزه در سازمانهايي انجام شده که پس از انجام فرايند آسیبشناسي مدلهاي
خود را طراحي کردهاند و ازاينرو ،به دلیل اختالف بافت سازمانها ،اختالف در مدلها نیز طبیعي
است .در هريک از مدلهاي ارائهشده در اين حوزه ،تمرکز بر برخي مؤلفهها ،بیشتر اسيت .اميا در
تحقیق پیشرو بر پرتکرارترين و کاربرديترين ابعاد فرايند مديريت استعداد يعني جذب ،انتخاب،
درگیر کردن ،توسيعه و بهسيازي و حفي و نگهداشيت کارکنيان ،ذييل صيورتبنيدي چهارگانيه
شناسايي ،جذب ،پرورش و هدايت تمرکز شده است و نقطة کانوني پووهش ،مفهوم توانمندسيازي
و بهطور خاص مضمون فراگیر و محوري «قوي شدن» است.
4ـ1ـ .2توانمندسازي

واژة توانمندسازي در فرهنگ آکسفورد ،قدرتمند شدن ،مجوز دادن ،ارائة قيدرت و توانيا
شدن معني شده است (ر.ک :آکسفورد .)6399 ،توانمندسازي بهمعنياي قيدرت بخشيیدن و
کمک به افراد سازمان است تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبيود بخشيند ،بير نياتواني و
درماندگي خود چیره شوند و در افراد ،شور و شوق فعالیت ،ايجاد کرده و انگیزههياي درونيي
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آنان براي انجام دادن وظايف شغلي را مهیا کند (جانسيون .)1261 6،توانمندسيازي بيهطيور
خاص در سال  6192در رشتة مديريت مطرح شد .بالنچارد اعتقاد دارد توانمندسيازي يکيي
از نويدبخشترين مفاهیم دنیاي کسبوکار است که کمتر بدان توجه شده است ،اميا اکنيون
به موضوع روز تبديل شده اسيت (ر.ک :بالنچيارد و همکياران6111 ،؛ تومياس و ولتهياوس،
 . )6110توانمندسازي يک وظیفه يا يک نتیجه نیست ،بلکه بهبود مستمر است و هرگيز بيه
پايان نميرسد (ر.ک :توماس و ولتهاوس.)6112 ،
توانمندسازي در اين تحقیق برگرفته از آية 12سورة انفال با محوريت «اعداد قوه» اسيت
که در اين راستا مفهوم «قوي شدن» بهعنوان مفهيوم محيوري صيورتبنيدي الگيو در نظير
گرفته شده است.
1ـ .1سازمانهاي فرهنگي
43

يک جمع بههمپیوسته ،متحد و داراي ايمان راسخ از اعماق قلب مؤمن و معتقد به اين
مکتب با گام استوار ،پويا و جوياي هدف نظام اسالمي (خامنهاي )166 :6317 ،رکن
وجودي و هويت ذاتي سازمانهاي فرهنگي است .درحقیقت سازمان فرهنگي در جايگاه
تسهیلکننده ،براي شکوفايي و بروز استعدادهاي فطري و اکتسابي انسانهاي فعال در
ساختار خود است .ويوگيهاي سازماني و بهطور خاص ،ويوگيهاي سازمانهاي فرهنگي در
گام دوم انقالب اسالمي ي که متناسب با محورهاي چندگانة مطرحشده در بیانیة مزبور
احصاء ميشود ي يکي ديگر از عوامل مؤثر در پردازش دادهها و دستیابي به نتاي ،پووهش
است که در پي فرايند تحقیق ،مورد توجه قرار گرفته است .منظور از سازمانهاي فرهنگي
در اين پووهش ،انواع سازمانهاي فرهنگي ازجمله دولتي و غیردولتي هستند.
3ـ .1گام دوم انقالب اسالمي

چرخة حیات انقالب اسالمي از تولد تا چهلسالگي آن را گام اول انقالب ميدانيیم؛ چراکيه
به مناسبت پشت سر گذاشتن چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي ،بیانیهاي تحيت عنيوان
گام دوم انقالب اسالمي از سيوي رهبير حکيیم انقيالب منتشير شيد .ايشيان بيا ميرور تجربية
چهلسالة انقيالب اسيالمي ،ورود انقيالب را بيه دوميین مرحلية خودسيازي ،جامعيهپيردازي و
1. Johnson.

مثلفهها و شاخصهاي مديريت استعداد در سازمانهاي فرهنگي متناسب با بيانية گام دوم انقالب

تمدنسازي اعالم کردند .گام دومي که بايد در چارچوب «نظرية نظام انقالبي» و بيا «تيالش و
مجاهدت جوانان ايران اسالمي» بهسوي تحقق آرمان «ايجاد تميدن نيوين اسيالمي و آميادگي
براي طلوع خورشید واليت عظمي

» برداشته شود .يکي از محورهياي مهيم ايين بیانیيه بيه

ظرفیت هاي مهم کشور اختصاص دارد کيه در ايين بخيش ،نیيروي انسياني مسيتعد و کارآميد
بهعنوان مهمترين ظرفیت امیدبخش کشور مطرح شده است و تأکید شده که «ما در کشيوري
زندگي ميکنیم که از نظر ظرفیتهياي طبیعيي و انسياني کيمنظیير اسيت و بسيیاري از ايين
ظرفیتها با غفلت دستاندرکاران تاکنون بياستفاده يا کماستفاده مانده است .همتهاي بلنيد
و انگیزههاي جوان و انقالبي خواهند توانست آنها را فعال و در پیشرفت مادي و معنيوي کشيور
به معني واقعي جهش ايجاد کنند» (برگرفته از متن بیانیة گام دوم انقالب اسالمي).
چنانکه اشاره شد ظرفیت انساني موجود به عنوان استعدادي بيالقوه و ارزشيمند مطيرح
بوده که کشف ،مديريت و بهکارگیري آن در راسيتاي ارزشهياي انقيالب اسيالمي ضيروري
است .مخاطب اصلي بیانیه ،جوانان انقالبياند و از آنان به عنوان محور تحقق نظيام پیشيرفتة
اسالمي براي مسئولیتپذيري جهاد نظيامسيازي انقالبيي و ورود بيه میيدان ادارة کشيور در
عرصههاي علمي ،فرهنگي ،اقتصادي و ...ياد شده است .منظور از اين مفهوم در اين پيووهش
بیانیة گام دوم انقالب منتشرشده از سوي مقام معظم رهبري در بهمن  6319است.
 .3روششناسي
اين پووهش که از نوع مسئلهپووهي ،کاربردي و میانرشتهاي است .از نظر هدف ،توصیفي ي
اکتشافي بوده و به شیوة کیفي و با روش تحلیل مضمون انجام شده است .محتواي تحت تحلیل
در اين مطالعه ،بیانات رهبري بوده و مرجع گردآوري دادههاي مرتبط با بیانات ،سايت رسمي
دفتر مقام معظم رهبري ( )http://farsi.khamenei.irاست .بدينمنظور و در راستاي پردازش ايدة
تحقیق ،ضمن بررسي متن بیانیة گام دوم ،بر انديشة مقام معظم رهبري متمرکز شده و تحلیل
دادهها بهصورت نظاممند و منطبق بر روش تحلیل مضمون در کلیت منظومة فکري معظمله ي
بهعنوان انديشمند و متفکر اسالمي و فقیهي مسلط بر مسائل اجتماعي و فرهنگي کشور که
بهعنوان وليفقیه جامعالشرايط از سال  6319رهبري جامعة اسالمي ايران و بهتبع مديريت
جريان فرهنگي کشور را برعهده گرفتند ي انجام شده و خروجي الگوي پیشنهادي تحقیق با
روش تحلیل مضمون به دست آمده و ارائه گشته است .گسترة تحقیق شامل بیانات معظمله در
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جمع دانشگاهیان ،فعاالن فرهنگي ،اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي ،نخبگان و تشکلهاي
فرهنگي ،بسیجیان ،معلمان و اساتید و ديدارهاي خاص ايشان در حوزة فرهنگ است.
روش مورد استفاده در اين تحقیق براي به دست آوردن مؤلفهها و شاخ هاي مديريت
استعداد ،روش تحلیل مضمون نظري يا قیاسي است که بر روي  120مورد از بیانات مقام
معظم رهبري در حوزة فرهنگ در کلیت نظام فکري ايشان انجام شده است .رويکرد مواجهه
با متن بیانات ،متأثر از مباني انديشهاي ايشان و نشأت گرفته از دو محور کلي است؛ محور
نخست ،منابع نظريههاي پشتیبان مباني انديشهاي ايشان که در سخنرانيها و کتب معظمله
مستند شده است و محور دوم ،مؤکدات و محورهاي مورد تأکید در متن بیانیة گام دوم بوده
که اين محور نیز در تعیین مؤلفهها و شاخ ها مؤثر است .روند دستیابي به مضامین در
اين پووهش طي مراحل زير انجام شده است:
پس از بررسي منابع نظريههاي پشتیبان مزبور (ازجمله کتابهاي طرح کلي انديشة اسالمي،
11

دو امام مجاهد ،همرزمان حسین ،تفسیر سورة برائت و مجادله و سايت رسمي رهبري) ،متن
سخنرانيهاي انتخابشده بهدقت مورد بررسي قرار گرفته ،سپس گزارههاي کلیدي متن که
حامل پیام اصلي سخنراني مقام معظم رهبري است بهعنوان گزارة مرجع مشخ

و برش خورده،

سپس کدگذاري اولیه با توجه به تعیین مفاهیم اصلي و تبعي گزارهها ،صورت گرفته است .سپس
طبق روند لحاظشده در روش شبکة مضامین که روش مناسبي در تحلیل مضمون است و آترايد
ي استیرلینگ آن را توسعه دادهاند .آنچه شبکة مضامین عرضه ميکند نقشهاي شبیه تارنما
بهمثابة اصل سازماندهنده و روش نمايش است؛ و ذيل تحلیل مضمون ،خروجي پايینترين
سطح قضاياي پديده از دل متن بهعنوان مضامین پايه استخراج گشته ،سپس اين مضامین
دستهبندي شده و به اصول مجردتر و انتزاعيتر تلخی

يافته و در قالب مضامین سازماندهنده

در دو دستة اصلي و فرعي ذيل مضمون فراگیر محوري ،عرضه گشته است.
 .0يافتههاي تحليل مضمون بيانات
حاصل تحلیل بیانات در حوزة مديريت استعداد در سازمانهاي فرهنگيي الگيويي نهيايي
حاصل از مجموع مضامین فراگیر ،سازمان دهندة اصلي و فرعيي و مضيامین پاييه مييباشيد.
شبکة مضامین حاصل از ترکیب يک مضيمون فراگیير محيوري يعنيي «قيوي شيدن» پين،
مضمون سازماندهندة اصلي ،چهار مضمون سازماندهندة فرعي و  11مضمون پايه است که
در ادامه بهصورت مبسوط مورد بح قرار خواهند گرفت.

مثلفهها و شاخصهاي مديريت استعداد در سازمانهاي فرهنگي متناسب با بيانية گام دوم انقالب

ارتباط بین مضامین گفتيهشيده و سيازماندهي مضيامین پاييه ذييل مضيامین پين،گانية
سازماندهنده به شرح مندرج در جدول شمارة  6آمده است.
مضمون
فراگیرمحوري

مضامین
سازماندهندة اصلي

مضامین
سازماندهندة فرعي

شناسايي

جذب

مديريت
سرمايههاي
انساني

پرورش

قوي شدن

هدايت

بصیرت فرهنگي

مضامین پايه
استعداديابي
کشف استعدادها
کشف استعداد کودکان
جامعنگري
جذب حداکثري
تصرف دل جوانان
گزينش انسان کارآمد
تشکیل مراکز جذب نخبگان
آمادگي همهجانبه
آمادگي بهقدر استطاعت
تجهیز سختافزاري ابزارهاي متناسب
پرداخت به بُعد علمي
سالمسازي معنوي
شکوفاسازي در کودکان
پیگیري و مداومت
آموزش فراتر از نظام رسمي
ايجاد ورزيدگي براي ابتکار
استعدادپروري
تکريم استعداد
قدرشناسي استعداد
مسیريابي
تطبیق وظیفه با استعداد
جهتگیري
کاربست
استقالل فرهنگي
عدالت فرهنگي
جريانسازي فرهنگي
راهبردنگري فرهنگي
فرهنگسازي
رشد و پرورش فرهنگي
پیونددهندة داخلي
بازدارندگي فرهنگي
مهندسي فرهنگي
مقاومت فرهنگي
تبادل فرهنگي
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مضمون
فراگیرمحوري

مضامین
سازماندهندة اصلي

عدالت فرهنگي

11

مساعدسازي
محیط

نهادگرايي

مضامین
سازماندهندة فرعي

مضامین پايه
زبدهگزيني فرهنگي
مصونسازي فرهنگي
امنیت فرهنگي
عدالت حوزهاي
عدالت تخصیصي
عدالت مکانمحور
دسترسي برابر به فرصت
حقوق انساني زنان
عدالت
امنیت محیطي زنان
جنسیتي
امنیت اجتماعي زنان
توجه به ابتکارات
توجه همزمان به کمیت و کیفیت
آرمانگرايي
الگوسازي صحیح
باورمندي
جوانگرايي
میدان دادن
زمینهسازي
دروننگري
برنامهريزي
رفع نواق
خوراک فرهنگي سالم
هدفگذاري صحیح
ايجاد حلقة فکري
آگاهيبخشي
نظم
هدفگذاري
يکپارچگي
داشتن طرح فرهنگي
نظارت بین نهادي
همراستايي با حرکت فرهنگي خودجوش
اقتدار مديريتي

جدول  :2صورتبندي مضامين

مثلفهها و شاخصهاي مديريت استعداد در سازمانهاي فرهنگي متناسب با بيانية گام دوم انقالب

2ـ .6بسط مضامين
1ـ1ـ .4مديريت سرمايههاي انساني

اين مضمون ،ضمن لحاظ فرايندهاي مرتبط با آن ،بر اصل تربیتپذيري اين سرمايههياي
ارزشمند استوار است که مقام معظم رهبري در اينباره ميفرمايند:
درست است که انسانها يکسان نیستند؛ درست است که ژنهاي گونياگون
و مؤثرات گوناگون خلقتي ،آدمها را با اختالفاتي بهوجود ميآورد؛ اما بهطيور
معمول و عام ،همة انسانها نقشپذيرند .به بیان میرزاحبیب خراسياني :مين
که لوحي سادهام ،هر نقش را آمادهام  /دست نقاشان قدرت تيا چيه تصيويرم
کنند (بیانات رهبر معظم انقالب.)6391/0/3 ،

آنچه به طور آشکار در متن بیانات تصريح شده است فرايند اجراي مديريت اسيتعداد کيه
شامل چهيار حيوزة اصيلي بيا مضيامین پاييه زيرمجموعيه آن اسيت :شناسيايي اسيتعدادها
(استعداديابي ،کشف استعداد ،جامعنگري) ،جيذب (جيذب حيداکثري ،تصيرف دل جوانيان،
گزينش انسان کارآمد ،تشکیل مراکز جذب نخبگان) ،پرورش استعدادها (آمادگي همهجانبه،
آمادگي بهقدر استطاعت ،تجهیز سختافزاري ابزارهاي متناسيب ،پرداخيت بيه بُعيد علميي،
سالمسازي معنوي ،شکوفاسيازي در کودکيان ،پیگیيري و ميداومت ،آميوزش فراتير از نظيام
رسمي ،ايجاد ورزيدگي براي ابتکار ،استعدادپروري ،تکريم استعداد ،قدرشناسيي اسيتعداد) و
هدايت استعدادها بهسمت کارهاي الزم و مناسب (مسيیريابي ،تطبیيق وظیفيه بيا اسيتعداد،
جهتگیري ،کاربست).
2ـ1ـ .4بصيرت فرهنگي

شايد مهمترين مضمون سازماندهندة اصلي مرتبط بيا نهادهياي فرهنگيي در مجموعية
شبکة مضامین را بتوان در مفهوم بصیرت فرهنگي خالصه کرد .در زيرمجموعة ايين مفهيوم،
مجموعة گستردهاي از مفاهیم وجود دارد که عمدتاً بهصورت ترکیب با واژة فرهنگ سياخته
شدهاند و هريک بر يکي از کارهاي ويوة نهادهاي فرهنگي دالليت دارد .مضيامین پايية ذييل
اين مضمون عبيارت انيد از :اسيتقالل فرهنگيي ،عيدالت فرهنگيي ،جرييانسيازي فرهنگيي،
راهبردنگييري فرهنگ يي ،فرهنييگسييازي ،رشييد و پييرورش فرهنگ يي ،پیونددهنييدة داخل يي،
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بازدارندگي فرهنگي ،مهندسي فرهنگي ،مقاوميت فرهنگيي ،تبيادل فرهنگيي ،زبيدهگزينيي
فرهنگي ،مصونسازي فرهنگي و امنیت فرهنگي).
3ـ1ـ .4عدالت فرهنگي

عدالت ،يکي از ارکان فعالیت در جامعة اسالمي است و بهتبع در فعالیيتهياي فرهنگيي
نیز نمود دارد .شبکة مضامین پیرامون اين سيازماندهنيده عبيارتانيد از :عيدالت حيوزهاي،
عدالت تخصیصي ،عدالت مکانمحور ،دسترسي برابر بيه فرصيت ،عيدالت جنسيیتي در سيه
حوزة حقوق انساني زنان ،امنیت محیطي زنان و امنیت اجتماعي زنان.
4ـ1ـ .4مساعدسازي محيط

چهارمین مضمون سازماندهنده ،مساعدسازي محیط نام دارد و بر بسترسازي رشيد
استعدادها و رفع موانع آن متمرکز اسيت  .مضيامین پايية حيول مضيمون مساعدسيازي
16

محیط عبارتاند از :توجه به ابتکارات ،توجه همزمان به کمیت و کیفیت ،آرمانگراييي،
الگوسازي صحیح ،باورمنيدي ،جيوانگراييي ،میيدان دادن ،زمینيهسيازي ،دروننگيري،
برنامهريزي ،رفع نواق  ،خوراک فرهنگي سالم ،هدفگذاري صحیح ،ايجاد حلقة فکري،
آگاهيبخشي و نظم.
5ـ1ـ .4نهادگرايي

اين مضمون بهمعناي ساختاردهي بيه فعالیيتهياي فرهنگيي در قاليبهياي اسيتاندارد،
شفاف ،پاسخگو ،مؤثر و قابل ارزيابي نهادي و در يک نگاه ،تحقق نهادينگي اسيت .مجموعيه
مضامین مرتبط با اين مضمون عبارتاند از :هدفگذاري ،يکپارچگي ،داشتن طرح فرهنگيي،
نظارت بین نهادي ،همراستايي با حرکت فرهنگي خودجوش و اقتدار مديريتي.
 .5بررسي متن بيانية گام دوم انقالب متناسب با موضوع پژوهش
بیانیة گام دوم انقالب ،سندي جامع و کامل است کيه بيا تحلیيل دقیيق و واقيعگرايانيه،
تجربة چهل سالة انقالب را آسیبشناسي کرده و به دستاوردها و کاسيتيهياي گيام نخسيت
پرداخته است ،سپس ضمن رصد وضعیت موجود ،تحلیلي انضمامي و عیني از وضيع کنيوني
کشور ارائه کرده و با اتکاء به مباني نظري منسجم ،اولويتهاي سیاسيتي کنشيگري در گيام

مثلفهها و شاخصهاي مديريت استعداد در سازمانهاي فرهنگي متناسب با بيانية گام دوم انقالب

دوم انقالب را تعیین و افق روشني را در قالب رسیدن به تمدن نوين اسالمي به عنوان هيدف
غايي ،ترسیم کرده است.
اين راهبرد امیدآفرين که شتاببخش حرکت تحولگراي انقالب بيهسيوي هيدفي روشين
است ،شامل ترسیم خطمشيها ،اولويتها و سیاستهاي کالن نظام جمهوري اسالمي اييران
ميباشد .نظر به جايگاه اين سند جامع که حاکم بر ساير اسناد کالن کشور بوده و نیز تأکید
بر اهمیت نقش نیروي انساني کارآمد و ليزوم بهيرهوري از ايين ظرفیيت ارزشيمند در ميتن
بیانیه ،بهطور کلي سیاستهاي مرتبط با حوزة فرهنگ و بهطور خاص ،سیاسيتهياي حيوزة
مديريت استعداد ،و تربیت و توانمندسازي نیيروي مسيتعد فرهنگيي ،همچيون سياير اسيناد
بخشي ،ضروري است در فضاي ترسیمشده در اين سند جامع ،مورد بازخواني قرار گیرند.
در اين راستا متن بیانیة گام دوم به عنوان يکي از مراجع دادههاي ايين پيووهش ،جهيت
بهره در دستیابي به مؤلفهها و شاخ هاي الگوي مديريت استعداد در سازمانهاي فرهنگيي
در گام دوم انقالب مورد مطالعه قرار گرفت و بيه بررسيي مفياهیم کلیيدي آن متناسيب بيا
موضوع پووهش پرداخته شده است.
در گام اول اين بیانیه ،ويوگيها ،شعارها ،راهبردهيا و برکيات مطيرح گردييده و حاصيل
برکات و پیامدهاي اين گام ،مقاومت و در پي آن ،اقتدار و عزت ايران اسيالمي معرفيي شيده
است؛ در گام دوم انقالب که به دومین مرحلة خودسازي ،جامعهپردازي و تميدنسيازي يياد
شده است .خروجي بررسي متن بیانیه ،مؤيد محوريت مضامین جهاد ،قدرت و مقاومت بيوده
که به اقتدار مي انجامند که با عنايت به محوريت مضمون «قوي شيدن» در تحقیيق حاضير،
نسبت قابل اعتنايي را نمايانگر است.
ضيمن در نظيير داشيتن مفهييوم محيوري اقتييدار و قيدرت در مييتن بیانیيه و بييهوييوه در
توصیههاي مرتبط به گام دوم ،همچنین تأکید خاص بر مسئولیتپذيري که يکي از مفياهیم
برجسته در نگاه به نخبهپروري در دادههاي خروجي تحقیق که منطبق بر نگاه تکلیفگرا بيه
قدرت در نگاه اسالمي است ،بايد به نقش زيربنايي فرهنگ و مديريت اسيتعداد فرهنگيي در
محورهاي ذکرشده در بخش توفیقات و برکات چهلسالة اول در بیانیة گام دوم اشياره کيرد.
درواقع ،فرهنگ اساس موفقیتهاي ذکرشده در همة هفت محور مزبور است .اين موضوع در
تحلیل مضمون نیز بازتاب داده شده است که مديريت فرهنگ ،غیرقابل تشيبیه بيا ميديريت
در ديگر عرصهها ،منحصر به اشتغاالت فرهنگي نیست ،بلکه تالشي براي تقويت روح جمعي
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و ملي براي موفقیت در همة عرصهها و زمینههاست .مفاهیم محوري و مؤکدات و مصيرحات
اين بیانیه متناسب با حوزة تحقیق حاضر به قرار زير است:
توصیه به ورود پرقدرت در حوزههاي مختلف و میدان عمل ،اشاره به مضيامین محيوري
جهاد ،قدرت و مقاومت که به اقتدار و عزت ايران اسالمي ميانجامد؛
ضرورت شناخت گذشته و عمل در ساية تجربهآموزي از گذشته؛
قرار دادن جوانان بهعنوان محور تحقق نظام پیشرفتة اسالمي؛
ضرورت نظامسازي انقالبي و تأکید بر ورود به عرصههاي گوناگون ،معرفي نیروي مستعد
و کارآمد با زيربناي عمیق ديني و ايماني بهعنوان مهمترين ظرفیت امیدبخش کشور؛
تأکید بر عرصههاي هفتگانة علم و پووهش ،معنويت و اخالق ،اقتصاد ،عيدالت و مبيارزه
با فساد ،استقالل و آزادي ،عزت ملي و روابط خارجي و مرزبندي با دشمن و سبک زندگي؛
14

تأکید بر عملگرايي و حرکت تحولي ،معرفي تحقق تمدن نوين اسالمي بهعنيوان آرميان
جمهوري اسالمي؛
تأکید بر پويايي و صیرورت انقالب ،ضرورت پايبندي بر اصول و حساسیت به مرزبندي با
دشمن ،داشتن چشمانداز براي آينده؛
تأکید بر اراده و اختیيار ،هميت و عيزم ،ابتکيار و خالقیيت ،اسيتقامت ،قيدرت و اقتيدار،
ضرورت مدنظر قرار دادن اصل «ما ميتوانیم» بهعنوان عامل عزت ،اقتدار و پیشرفت ايران؛
تأکید بر شجاعت و پرهیز از ترس کاذب ،توجه به انرژي و پتانسیل شتابدهندة جيواني،
ضرورت خطرپذيري و تحولگرايي؛
تأکید بر شناخت واقعیتهاي میداني ،ضرورت تکلیفگرايي و مسيئولیتپيذيري ،امیيد و
پرهیز از نومیدي بيجا ،بهره از ظرفیتهاي موجود ،جهاد علمي ،خوشبیني و مثبتانديشي
و مديريت جهادي.
 .6بررسي نسبت مضمونمحوري پژوهش با ساير مفاهيم و مضامين
با توجه به اهمیت و مرکزيت مفهوم «قوي شدن» در متن بیانيات و نیيز در بیانیية گيام
دوم انقالب ،بررسي نسبت اين مفهوم با مضامین سازماندهندة تحقیق ضروري است که اين
رابطه در جدول شمارة  1آورده شده است.
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مفهوم
مرکزي

مضمون
سازماندهندة اصلي

گزارة مرجع

اساساً حیات و بالندگي يک ملّت ،وابسته بيه ايين اسيت کيه
مؤلفهها و عناصر قدرت را در خود تقوييت کنيد و آنهيا را در
جاي الزم و بههنگام ،مورد بهرهبرداري و استفاده قرار بدهد.
کشور را بايد قيوي کنيیم .تقوييت کشيور متوقيف اسيت بير
استفادة از همة ظرفیتها و توانياييهيايي کيه ميا در داخيل
کشور و در بیرون کشور داريم (.)6313/1/63
مهمترين ظرفیت امیدبخش کشور ،نیروي انسياني مسيتعد و
کارآمد با زيربناي عمیق و اصیل ايماني و ديني است.
کشور بايستي قوي بشود؛ قوي شدن کشور جزو هيدفهياي
ماست .اين هم از خطوطِ اصليِ نسخة بعثت است؛ اين هم از
ميييييييييييديريت بعثت گرفتيه شيده؛ ايين هيم از قيرآن گرفتيه شيده .قيرآن
سرمايههاي انساني ميفرمايد کيه «وَ اَعِددووا لَُُدم مَااَدََتَمَمم مِدن ةمدو ؛ هرچيه
ميتوانید قوت را زياد کنید» (.)6311/6/3
«اَلمِلمُ َُلتان؛ علم ،قدرت است» .از ايين نظير هيم نگياه بيه
نخبگان اهمیت پیدا ميکند .نخبگان ميتوانند علم کشيور را
قوي شدن
پیشرفت بدهند و کشور را به موضع اقتدار و عزتيي برسيانند
که آسیبپذيريهايش کاهش يابد.
انسان وظیفه دارد اسيتعدادهاي درونيي انسيان را اسيتخراج
کنييد ،خِييرَد انسيياني ،حکمييت انسيياني ،دانييش انسيياني و
تواناييهاي عجیبي که در درون روان انسان گذاشيته شيده،
که انسان را به يک موجود مقتيدر تبيديل مييکنيد (بیانيات
رهبر معظم انقالب.)6391/1/10 ،
اقتدار فرهنگي هم همینطور است؛ يعني از لحاظ فرهنگيي،
فرهنگِ کشور اثرگذار بوده و اثرپذير نباشد و تهاجم فرهنگي
به شکل صحیحي دفع شود.
يکي از مهمترين دسيتاوردهاي ايسيتادگي در مقابيل فتنيه،
بصیرت فرهنگي «افزايش بصيیرت مليت» بيود« :ميردم در مقابيل فتنيه هيم
ايستادند .فتنة سال  99کشور را واکسینه کيرد؛ ميردم را بير
ضد میکروبهاي سیاسي و اجتماعياي کيه مييتواننيد اثير
بگذارد ،مجهز کرد؛ بصيیرت ميردم را بیشيتر کيرد» (بیانيات
رهبر معظم انقالب.)6391/7/17 ،
استقرار عدالت ،چه در سطح جهاني آنطور که آن وارث انبیا
انجام خواهد داد و چه در همة بخشهاي دنیا ،احتیاج به اين
دارد که مردمان عادل و انسيانهياي صيالح و عيدالتطليب،
عدالت فرهنگي
قدرت را در دست داشته باشند( ...بیانات رهبر معظم انقالب،
)6396/7/32
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مساعدسازي
محیط

نهادگرايي

گزارة مرجع

در کشور ما بايد ارتباط مردم بيا يکيديگر ،ارتبياطهياي سيالم،
قوي و نشاندهندة پیشرفت و شکوفايي باشد؛ بايد اسيتعدادها
در آن جامعه بشکفد .همية انسيانهيا بتواننيد در آن بيا تيوان
خدادادة خود در پیشبرد اهداف زندگي ،به يکديگر کمک و بيا
هم همکاري کنند .در آن جامعه بايد عدالت اجتمياعي باشيد.
عدالت به معناي يکسيان بيودن همية برخيورداريهيا نیسيت؛
بهمعناي يکسان بودن فرصتهاست؛ يکسان بودن حقوق است.
همه بايد بتوانند از فرصتهاي حرکيت و پیشيرفت بهيرهمنيد
شوند (بیانات رهبر معظم انقالب.)6390/9/12 ،
دين اگر با قدرت همراه شود ،خواهد توانست گسترش پیدا
کند ...عدالت اجتماعي ،رفع تبعیض و کمک براي استقرار
تساوي در قانون را مگر ميشود بدون قدرت ،در سطح داخل
جامعه ي به يک صورت ي و در سطح جهان ي به صورت ديگري
بهوجود آورد (بیانات رهبر معظم انقالب.)6370/1/61 ،
بايد فردي را براي مجلس انتخاب کرد کيه ميؤمن ،انقالبيي،
شجاع ،داراي روحیه جهادي ،کارآمد و به معني واقعي کلميه
طرفدار عدالت باشد .همچنین فردي که از سيخن گفيتن بير
ضد فالن قدرت خارجي هراس دارد ،اليق نماينيدگي ميردم
باعزت ،مقتدر و شيجاع اييران نیسيت (بیانيات رهبير معظيم
انقالب.)6319/66/61 ،
کشور را بايد قيوي کنيیم .تقوييت کشيور متوقيف اسيت بير
استفادة از همة ظرفیتها و توانياييهيايي کيه ميا در داخيل
کشور و در بیرون کشور داريم (بیانات رهبير معظيم انقيالب،
.)6313/1/63
کشور بايستي قوي بشود؛ قوي شدن کشور جزو هدفهاي ماست.
براي پیشرفت ،براي رسیدن به نقطية تعيالي و اوج ،بيراي ايجياد
تمدن عظیم اسالمي بايد سعي کرد به اين هدف در اين مرحليه
برسد .البته مرحلهگذاري است ،قطعيهقطعيه اسيت .راهنماييان،
هاديييان ،متفکييران و مسييئوالن مربييوط ،اييين قطعييات را مع يیّن
ميکنند ،هدفگذاري ميکنند ،حرکت جمعيي آغياز مييشيود.
همه بايد تالش کنند که هر حرکتي در هر مرحلهاي بيه اهيداف
خودش برسد .اين آن نظامِ صحیحِ حرکتِ منطقي [است].
هرچه ميتوانید درون خود را از همه نظر قوي کنید که ايين
همان استحکام ساخت داخلي است که بارها گفتهام.

جدول  :9بررسي نسبت مفهوم قوي شدن با ساير مضامين

مثلفهها و شاخصهاي مديريت استعداد در سازمانهاي فرهنگي متناسب با بيانية گام دوم انقالب

 .7الگوي شبکة مضامين
درنهايت ،الگوي شبکة مضامین در پسزمینهاي که از تحلیل گيام دوم انقيالب اسيالمي
استنتاج ميگردد ،ارائه گرديد .اين يک طرح شبکهاي با مجموعة ارتباطيات گسيترده اسيت
که مهم ترين نوع ارتباطات آن در الگو بازنمايي شيده اسيت اميا بيراي پیشيگیري از تيداخل
بصري از ترسیم ارتباطات فرعي بديهي و عامدانه خودداري شده است .ازآنجاکه هدف اصيلي
تحقیق ،دستیابي به مؤلفهها و شياخ هياي سیاسيتگيذاري در عرصية ميديريت اسيتعداد
فرهنگي مطلوب در گام دوم انقالب است ،مضامیني بهدستآمده که درنهايت بتواند بهعنوان
يک راهنماي عمل نهادهاي فرهنگي مؤثر واقع شود .چنین الگويي همزمان هم به هست هيا
و نیست ها (جهانبیني) و هم به بايدها و نبايدها (رهنمودها) متمرکز بيوده اسيت و هيم بيه
مضامین فرايندي و اجرايي که مشخصاً به چارچوبي عملیياتي و اجراييي اشياره دارد .الگيوي
شبکة مضامین تحقیق در شکل زير مستند گرديده است.
15
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 .8پيشنهادهاي سياستگذارانه
عرصة فرهنگ ،عرصهاي پويا و نوبهنو شونده است و «سیاست گذاري هم خيود ييک امير
متطور و در حال تحول دائمي است» و اين گونه نیست که اين سیاستي کيه اميروز گذاشيته
شد تا ابد کفايت بکند .مقصود از سیاستگيذاري ايين اسيت (بیانيات رهبير معظيم انقيالب،
)6311/61/61؛ بنابراين تحولخواهي و تحيولبخشيي در عرصية سیاسيتگيذاري فرهنگيي
بهصورت عام و در حوزة منابع انساني و مديريت استعدادهاي فرهنگي بهطيور خياص ضيمن
همافق و همجهت بودن با بیانیة گام دوم ،ضروري بوده و وحدت روية سازمانهاي فرهنگيي
در اين امر شتاببخش حرکت تحولي انقالب اسيالمي اسيت .بيدين منظيور در ايين بخيش
متناسب با مؤلفههاي پن،گانة الگوي حاصل از تحقیق ،پیشنهادهايي ارائه ميگردد ،يادآوري
مي شود که فرايند کامل سیاستگذاري فرهنگي اعم از سه مرحلة تدوين ،اجرا و ارزييابي در
اين پیشنهادها لحاظ شده است.
31

2ـ .3متناسب با مؤلفه مديريت سرمايههاي انساني

 لحاظ امکان رشد بدون محدوديتِ قابلیتهاي انسياني در سیاسيت گيذاري در عرصية
مديريت منابع انساني؛
درست است که انسانها يکسان نیستند؛ درست است که ژنهاي گونياگون
و مؤثرات گوناگون خلقتي ،آدمها را با اختالفاتي بهوجود ميآورد؛ اما بهطيور
معمول و عام ،همة انسانها نقشپذيرنيد .بيه بیيان میرزاحبیيب خراسياني:

من که لوحي سادهام ،هر نقش را آميادهام  /دسيت نقاشيان قيدرت تيا چيه
تصويرم کنند (بیانات رهبر معظم انقالب.)6391/0/3 ،

 ايجاد مراکز نوآوري و تحقیق در سازمانهاي فرهنگي؛
پیدا کنیم استعدادها را ،شناسايي کنیم و بروز بيدهیم ايين اسيتعدادها را تيا
اينکه ورزيده بشوند ،تا اينکه بتوانند کار کنند ،تا بتوانند ابتکار کنند (بیانيات
رهبر معظم انقالب.)6310/1/63 ،

 سیاستگذاري و برنامهريزي در حوزة ميديريت منيابع انسياني در راسيتاي پيرورش و
توانمندسازي حداکثري استعدادهاي فرهنگي براي جهاد فرهنگي و تيأمین اعتبيارات
الزم نسبت به تحقق آن؛
 سیاست گذاري و برنامهريزي در حوزة مديريت منيابع انسياني در راسيتاي تقوييت در
همة ابعاد قدرت عناصر فرهنگي؛
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قوت در وهلة اول ،در نگاه اول ،ممکن است قوت نظامي به نظر برسد ،لکن
ظاهراً خیلي وسیعتر از دامنة قوت نظامي است .ابعاد قوت ،ابعاد وسیعي
است؛ ابعاد اقتصادي دارد ،قوت اقتصادي ،قوت علمي ،قوت فرهنگي ،قوت
سیاسي ي که زمینهسازِ قوت سیاسي ،استقاللِ سیاسي است ي و قوت
تبلیغي با گذشت زمان ،عرصههاي ديگري براي تقويت کشور و ملت
بهوجود ميآيد (بیانات رهبر معظم انقالب.)6311/6/3 ،

 برنامهريزي در جهت بهره از ابزارهاي بهروز و جامع براي شناسايي و کشيف اسيتعداد
در عناصر فرهنگي؛
استعداديابي ،استعدادشناسي ،قيدر اسيتعداد را دانسيتن ،راه اسيتخراج ايين
استعدادها و بهفعلیت رساندن آنها را بلد بودن ،بعد بيا ظرافيتِ تميام ايين را
دنبال کردن ،اين آن چیيزي اسيت کيه بيروز اسيتعدادها را نتیجيه خواهيد
بخشید (بیانات رهبر معظم انقالب.)6316 ،

 برنامهريزي براي تشکیل مراکز جذب استعداد در سازمانهاي فرهنگي؛
مسلّماً وقتي يک مرکزِ داراي قدرت و امکانات ،به جذب استعدادها نپيردازد،
استعدادهاي سرگردان و يا حتي غیرسرگردان ،دچيار ضيعفهيايي خواهنيد
شد که آن ضعفها به سايش و ريزش منتهي ميشود (بیانات رهبير معظيم
انقالب.)6373/1/11 ،

 برنامهريزي در حوزة مديريت منابع انساني با تأکید بر افزايش قدرت علميي و ارتقياي
دانش عناصر فرهنگي؛
علم ،وسیلة قدرت است؛ يکي از مهمترين مؤلفههياي قيدرت مليي ،عبيارت
اسييت از دانييش؛ علييم را دنبييال بکننييد (بیانييات رهبيير معظييم انقييالب،
.)6311/9/61

 برنامهريزي براي تأمین امکانيات فعالیيت و ابزارهياي پيرورش اسيتعدادهاي فرهنگيي
جوان در سازمانهاي فرهنگي؛
اجازه بدهید تشکّلهاي دانشجويي ،تشکّلهاي انقالبي و اسالمي ي بهخصوص
روي تشکّلهاي انقالبي من تکیه دارم ي دست و بالشان باز باشد ،امکانات
داشته باشند ،محدودشان نکنند (بیانات رهبر معظم انقالب.)6311/1/12 ،
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 برنامهريزي براي تجهیز به ابزارهاي متناسب با کنشگري در عرصة فرهنيگ و ارتقياي
مهارتي عناصر فرهنگيي در ايين زمینيه و بررسيي فنياوريهياي جدييد کيه ظرفیيت
بهرهوري را در هريک از بخشها ارتقا بخشد؛
 برنامهريزي جهت تأمین و ارتقاي سالمت جسم و روان عناصير فرهنگيي همزميان بيا
توانمندسازي مهارتي ايشان؛
 سیاستگذاري و برنامهريزي در حوزة مديريت منابع انسياني بيا تمرکيز بير کارآميدي
عناصر فرهنگي؛
مهمترين ظرفیت امیيدبخش کشيور ،نیيروي انسياني مسيتعد و کارآميد بيا
زيربنياي عمیيق و اصييیل ايمياني و دينيي اسييت (بیانیية گيام دوم انقييالب،
.)6317/66/11
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 سیاستگذاري و برناميهرييزي در حيوزة کادرسيازي منيابع انسياني توانمنيد بيا نگياه
بلندمدت از مقطع کودکي؛
کودک ،نوجوان و جوان در کشور اسالمي مييآميوزد کيه اسيتعداد و تيوان
بالقوة خود را بيراي ارزشهياي متعيالي مليي يعنيي ارزشهياي اسيالمي و
انقالبي شکوفا کند و بهکار گیرد (بیانات رهبر معظم انقالب.)6311/1/61 ،

 برنامه ريزي براي اجراي طرح طبقهبندي و ردهبندي شغلي در سازمانهياي فرهنگيي
در راستاي تعالي نقش سازمان در تحقق مطليوب ميديريت اسيتعدادهاي فرهنگيي و
جانمايي ردة سازمانها با عنايت به وضعیت عملکرد؛
 برنامهريزي براي پیادهسيازي آزمايشيي الگيوي اسيتخراجشيده از تحقیيق در يکيي از
سازمانهاي فرهنگي و سنجش پیامدهاي ناشي از اجراي عملیاتي آن.
1ـ .3متناسب با مؤلفة بصيرت فرهنگي

 التفات ويوة سیاستگذاران عرصة فرهنگ به تأمین سمتوسوي مطلوب برناميههيا در
حوزة مديريت منابع انساني بهعنوان عاملي اقتداربخش؛
سیاسييتگييذاري ،يعنييي تييأمین جهييت مطلييوب بييراي برنامييههييا ...اگيير
سیاستگذاري به شيکل صيحیح نباشيد ،پراکنيدهکياري و احیانيا ًتعيارض،
تناقض و انحراف بر برنامهها مسلط خواهد شد .اگر سیاستگيذاري متيین و
متقن انجام بگیرد ،تحقیقاً يک وسیله يا اعتالي فکر و معرفت و رشد جامعيه
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خواهد شد .مگر ميشود بهحدي در زندگي بشير قيانع شيد؟ پيس هير روز
بايستي بهتر از روز گذشته بشود و سیاسيتگيذاري بير ايين اسياس انجيام
بگیرد .از اين نکته بدين نتیجه ميرسیم که سیاستگذاري هيم خيود ييک
امر متطور و در حالت حولدامي است .اينگونه نیست که اين سیاسيتي کيه
امروز گذاشته شد ،تا ابد کفايت بکند .مقصود از سیاستگيذاري ايين اسيت
(بیانات رهبر معظم انقالب.)6311/61/61 ،

 سیاستگذاري و برنامه ريزي در حيوزة منيابع انسياني بيا تأکیيد بير انسيجام داخليي
دستگاههاي فرهنگي و همافزايي تجمیع قوا در اين حوزه؛
 سیاستگذاري و برنامهريزي در حوزة منابع انساني با توجه به تفياوتهياي مهيارتي و
استعدادهاي متفاوت افراد و درعینحال ترکیب اين توانمنديها بيا هيدف هيمافزاييي
داخلي و جبران نقاط ضعف داخلي و رسیدن به قدرت سازماني؛
استعدادهاي متراکمي که خداي متعال در وجود انسان گذاشته است .البته
اين استعدادها يکسان نیستند ،همچنان که معادن يکسان نیستند ...بعضي،
استعدادهاي برجسته و فراواني دارند؛ بعضي ،استعدادهاي کمتري دارند.
نوع استعدادها هم فرق ميکند (بیانات رهبر معظم انقالب.)6316/66/13 ،

 برنامييهري يزي در راسييتاي فرهنييگسييازي صييحیح نسييبت بييه پیامييدهاي کنشييگري
قدرتمندانه در عرصة فرهنگ و مصونسازي و بازدارندگي فرهنگي؛
 لحاظ رويکرد تقوامحور در سیاستگذاري و برنامهريزي فرهنگيي در عرصية ميديريت
منابع انساني و بازنگري مستمر بر روند حرکت در اين مسیر؛
تقوا ،يعني مراقبت براي خطا نکردن .البته معناي اين حيرف آن نیسيت کيه
انسان خطا نخواهد کرد؛ خیر .باالخره هر انسيان غیرمعصيومي دچيار خطيا
ميشود؛ اما اين مراقبت ،يک صراط مستقیم و يک راه نجات است و از غرق
شدن انسان جلوگیري ميکند و به انسان قدرت مييبخشيد (بیانيات رهبير
معظم انقالب.)6371/61/11 ،
3ـ .3متناسب با مؤلفة عدالت فرهنگي

 سیاست گذاري و برنامهريزي در حوزة منابع انسياني بيا تمرکيز بير کراميت انسياني و
عدالت اجتماعي؛
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 سیاست گذاري و برنامهريزي فرهنگي در راستاي ايجاد بستر مناسب بيراي شيکوفايي
استعداد و ارتقاي توانمنديهاي بانوان فعال در عرصة فرهنگ؛
يک هدف اين است که ما براي رسیدن زن به کميال وجيودي خيود تيالش
کنیم ،به مبارزه بپردازيم و بنويسیم و بگويیم .يعنيي زن در جامعيه ،اوالً بيه
حقّ انساني و حقیقي خود برسد؛ ثانیاً اسيتعدادهاي او شيکوفا شيود و رشيد
حقیقي و انساني پیدا کند و درنهايت به تکاميل انسياني نائيل گيردد .زن در
جامعه بهصورت انسان کامل درآيد؛ انساني که ميتواند به پیشيرفت بشيريت
و جامعة خود کمک کند و در محدودة تواناييهاي خود ،دنیيا را بيه بهشيت
برين و زيبايي مبدّل سازد (بیانات رهبر معظم انقالب.)6371/7/32 ،

 سیاستگيذاري و برناميهرييزي درخصيوص رعاييت تخصيی
اقتضائات مأموريتي و عملکردي؛
36

اعتبيارات متناسيب بيا

 سیاستگذاري و برنامهريزي در عرصة مديريت منابع انساني در سازمانهاي فرهنگيي
مختلف با توجه به اقلیم و شرايط فرهنگي ،سیاسي و اقتصادي مستقر در آن؛
 سیاستگذاري و برنامهرييزي بيراي تمرکززداييي و توسيعة متيوازن و اجيراي عيدالت
مکانمحور.
6ـ .3متناسب با مؤلفة مساعدسازي محيط

 ايجاد بستر الزم براي شکوفايي استعدادهاي عناصر فرهنگي فعال در سازمانهاي فرهنگي؛
 مخاطبشناسي و نیازسنجي دقیق پیش از برنامهريزي و سیاستگذاري در حوزههاي مختلف؛
 سیاست گذاري و برنامهريزي در حوزة مديريت منابع انساني با تمرکز بير گيردش آزاد
استعدادها در سازمانهاي فرهنگي بر پاية انتخاب آگاهانه و متناسب با توانمنديها؛
 سیاستگذاري و برنامهريزي در حوزة مديريت منابع انساني با تمرکيز بير اسياس سيه
ويوگي جوان (انرژي ،امید و ابتکار)؛
انرژي ،امید ،ابتکار .اينها سه خصوصیت برجسيته در جيوان اسيت (بیانيات
رهبر معظم انقالب.)6371/9/62 ،

 سیاستگذاري و برناميهرييزي در حيوزة ميديريت منيابع انسياني بيا تأکیيد بير اصيل
خودباوري عناصر انساني؛
 برنامهريزي براي ارائة الگوهاي عملیاتي از کنشگري مقتدرانه در سازمانهاي فرهنگي؛
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 لحاظ خالقیت و نوآوري در برنامهريزيهاي صورتگرفته؛
 سیاستگذاري و برنامهريزي الزم براي تشکیل بانک اطالعات استعدادهاي فرهنگيي و
بهروزسازي دورهاي آن.
9ـ .3متناسب با مؤلفة نهادگرايي

 سیاستگذاري در عرصة مديريت منابع انسياني بيا رويکيردي تحيولي و اهتميام جيدي
برنامهريزان و سیاستگذاران فرهنگي براي تدوين سازوکار بهره از منابع انساني توانمنيد
فراساختار اداري جهت توانمندسازي سازمانهاي فرهنگي و رسیدن به اهداف مقرر؛
بايد تشکیالت اداري کشور به سمت تشيکیالت اسيالمي متحيول شيود تيا
امکان خدمت بیشتر به کلیية آحياد ميردم در سراسير کشيور ،بيهخصيوص
مناطق محروم فراهم شود .بسياط ديين ،بسياط خيدمت اسيت و حکوميت،
رياست و مسئولیت در سطوح مختلف آن بايد به هميین منظيور باشيد کيه
طبعاً يک تشکیالت مخصوص به خود نیاز دارد (بیانات رهبر معظم انقيالب،
.)6371/7/11

 اهتمام برنامهريزان و سیاستگذاران عرصة فرهنگ براي بهره از ظرفیت انسياني موجيود
در سازمانهاي فرهنگي با استفاده از راهکارهاي جريان آزاد شغلي و گردش شغلي؛
ظرفیت منابع انساني ما جزو ظرفیتهاي ممتاز در سطح جهان اسيت؛ ايين
ظرفیت را بايد بالفعل کرد و بايد بهکار گرفت (بیانات رهبير معظيم انقيالب،
.)6312/0/11

 برنامهريزي فرهنگي در راستاي همافزايي و توانمندسيازي سيازمانهياي فرهنگيي بيا
انسجام بین نهادهاي فرهنگي و به اشتراکگذاري ظرفیتهاي زيرساختي؛
 لزوم حرکت تحولي در مسیر هدف و همافق با بیانیة گيام دوم انقيالب در فراينيدهاي
اجراي مديريت استعداد؛
هدف بايد در همه چیز دنبال بشود ...منتها ييک مجموعية هوشيمند وقتيي
ميخواهند هدفي را دنبال بکنند ،راههاي چندصدگانه و گاهي چندهزارگانية
رسیدن به آن هدف را در پیش رو قرار مييدهنيد و بيراي هرکيدام از راههيا
حکمي ميگذارند ...انسان مسلمان فقط آن نیست که احکام اسالمي را بليد
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است؛ انسان مسلمان ابعادي دارد؛ بینش او ،روشنبیني او ،نیروي بياطني او،
نیروي روحي او ،نیروي جسمي او ،معلومات وسیع او ،احسياس برتيري او در
میدانهاي زندگي ،همة اينها عناصر دخیل در ساخت انسان مسلمانند .شما
صد راه براي اين مطالب در نظر بگیريد؛ هرکدام از راهها را به حسياب خيود
بپیمايید ،تا به اين هدف برسید .عميده آن اسيت کيه ايين هيدف فراميوش
نشود ،از آن تخلف نشود و عکس آن عمل نگردد؛ هدف ما اين است (بیانيات
رهبر معظم انقالب)6372/66/7 ،

 .9جمعبندي و نتيجهگيري
ازآنجاکه مسئلة اصلي پووهش حاضر ،دستیابي به مؤلفهها و شاخ هاي الگوي مديريت
استعداد در سازمانهاي فرهنگي بر اساس بیانات رهبري و متناسب با گام دوم انقالب است،
34

مبح مديريت استعداد در سازمانهاي فرهنگي ،در پسزمینيهاي کيه از تحلیيل گيام دوم
انقالب اسالمي استنتاج ميگردد ،بررسي گرديد که اين امر با بهره از نگرش تمدني معظمله
و نظريههاي پیشتیبان از منويات ايشان صورت گرفت.
براي ايجاد يک تمدن اسالمي ي مانند هر تمدن ديگر ي دو عنصر اساسي
الزم است :يکي تولید فکر ،يکي پرورش انسان (بیانات رهبر معظم انقالب،
)6371/7/61

ضمن آنکه اين مهم ،جهتگیري کلي دسيتگاههياي فرهنگييِ مشيمول حیيات در نظيام
جمهوري اسالمي ايران و بايستههاي نقشآفريني اين سازمانها را نیز مشخ

ميسازد کيه

هم در سطح مديريت و عملکرد سازمانهاي فرهنگيي و هيم در آراييش نقيشآفرينيي ايين
سازمانها و هم پیامدها و خروجي آن ،احتیاج به نظريه هاي پشتیبان بيراي راهبردنگياري و
سیاست گذاري است .بنابراين رويکرد مواجهه با متن بیانات متأثر از مباني انديشية رهبيري،
برگرفته از کلیت منظومة فکري ايشان است .ازاين رو ،براي صورتبندي الگوي مزبور ،منيابع
نظريههاي پشتیبان که پیشتر بدان پرداختیم ،مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
سیاستگذاريهاي متناسب با عرصة عمل و عملیاتي کردن تحقق تمدن نيوين اسيالمي
که هدف اصلي انقالب اسالمي است ،از اهم وظيايف سيازمانهياي فرهنگيي بيوده و بهيره از
ظرفیت انساني موجود در اين سازمانها سرعتبخش حرکيت انقيالب در ايين مسيیر اسيت.
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بنابراين دستیابي به مؤلفهها و شاخ هاي مديريت استعداد بهمنظور سیاستگذاري صحیح
امري ضروري است .بدين منظور پووهش حاضر با مبنيا قيرار دادن تحلیيل مضيمون بیانيات
رهبر معظم انقالب که در رأس جايگاه سیاستگذاري در عرصة فرهنگ بوده و تبیینکننيدة
بیانیة گام دوم هستند ،گامي در اين مسیر برداشته است.
شبکة مضامین بهدستآمده از تحقیق حاضر شيامل ييک مضيمون فراگیرمحيوري ،پين،
مضمون سازماندهندة اصلي ،چهار مضمون سازماندهندة فرعي و  11مضمون پايه است که
مضامین سازماندهندة اصلي ،مؤلفهها و مضامین پاية اسيتخراجشيده شياخ هياي الگيوي
پیشنهادي اند و درنهايت متناسب با مؤلفههاي تحقیق ،پیشينهادهاي سیاسيتگذارانيه ارائيه
شده است.
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