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 مقدمه .0

از جنس حرکت خواهد  ماهیتي سیال و ،اين تمدنکه ي ي اسالم نينو تمدن تحقق

سوي روان به مقصد؛ چراکه اين ضرورت يک تمدن پويا و نه از جنس موقعیت و و داشت

پن، و  (6312، بیانات رهبر معظم انقالب) قرب الهي است و تکامل و تعالي، هدف نهايي

تمدن اسالمي در  و جامعة اسالمي، دولت اسالمي انقالب اسالمي، نظام اسالمي، ةمرحل

 بیانات رهبر معظم انقالب،)دارد جهاني  پس از آن در عرصة و سطح امت اسالمي

 که است رانياي اسالم انقالبة بیط ةشجر اتیحي و ریگلشکي اصل هدفي  (61/1/6371

 رسالت و (هماناست )از رهگذر تشکیل نظام اسالميرسیدن به تمدن اسالمي، خط کلي

ايراني  الگوي اسالمي جاديا جهت در متعهدانهو  مؤمنانه، يعقالن حرکت ،نظامو  ملت

 دوم گام یةانیبو  باشديمي  بوم ايران استها در زيستآرمان متناسب باي که  پیشرفت

 ،شدهعظمت راه طي ،عظمت حادثة انقالب اصليِ مشتمل بر چهار نقطة ي که ياسالم انقالب

ي نیز راهنمايي جامع  است انداز انقالب و عظمت نقش نیروي جوان متعهدعظمت چشم

 است آن رورتیص بخششتاب و ریمسجهت تدوين چارچوب نظري و عملي حرکت در اين 

 فرمايد:قام معظم رهبري در اين باره ميکه م

 شيود، متوقيف نميي   اداميه دارد،  انقالب استمرار دارد، شود،انقالب تمام نمي

... تحيول دائميي  ، صيیرورت يعنيي شيدن، شيدن دائيم      يک صیرورتي دارد،

 (7/3/6317 بیانات رهبر معظم انقالب،)

 اسيتوار ي اجتماع عدالت و يانسان کرامت ،دیتوح نيزو رکن سهي بر اساس آرمان ةقل نيا

و  اسيت ي اسيالم ة جامع جاديا، آنة مقدم و( 11/27/6391 بیانات رهبر معظم انقالب،است )

بيراي  دارد  ضيرورت و  اسيت  سازمانو  التیتشک جودو بري متک، جامعه نياة ادارطورکلي به

 گيذاري و سیاسيت  مراکيز  وي ني يآفرنقش شيآرا و ساختار نشیچ، مطلوبة جینترسیدن به 

ي خروجي و  بيوده  آن اصيول  بير  منطبيق و  دوم گيام یية  انیب بيا  افقهم ،هاسازمان نيا نظارت

 ي بینجامد.اسالمة جامع ساختي در اله تیحاکم تحققبه  هاسازمان عملکرد

استراتويکي که در  هاي فرهنگي نیز حسب هويت وجودي و نقشفرهنگ، سازمان در عرصة

با اين هدف حرکت  راستار برعهده دارند، ضروري است همپیشراني تحوالت فرهنگي در اين مسی

ي انجام کرده و ادامة حیات يابند و با لحاظ رويکرد تقوا ي بدين معنا که انسان بداند که چه کار

 بیانات رهبر معظم انقالب،دهد و هر حرکتِ خودش را با اراده، فکر و تصمیم انتخاب کند )مي
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هاي انساني جامعه، الهي براي به فعلیت رساندن استعدادر و حرکت تحت تدبی ( ي7/1/6377

بديهي  و جامعه را به سمت مقتضیات نظام سوق دهند و انرژي، امید و ابتکار بوده دهندةرواج

پرانگیزه، مبتکر و  کارآمد، توانا، ها، عناصر فرهنگي خبره، جوان،است نقطة ثقل اين سازمان

 حرکت در اين مسیر است. دهندةشتاب اند که قوي شدن آنان،هنگامبه

آفرينيي  نقش و اهداف به لیني برا سازمان هرية سرما نيترتیپراهمي انسان منابع امروزه

هياي  سياحت  در بقياء و  حضيور بيراي   سازماني رقابت تيمز به که است عمل دانیم در ثرمؤ

اي وهي تأکیيد ويي  انسيان  عنصير به  زین دوم گام یةانیب در .است شده بدلي کنون عصر مختلف

 نيتير مهيم ي، ني يدي و مانيا لیاصو  قیعمي ربنايز با کارآمدو  مستعدي انساني روینو  شده

 کشيور ي مياد  منيابع  با اسیق رقابلیغو  میعظي ثروتو  شده مطرح کشور دبخشیام تیظرف

 .است شدهي معرف

 تحقيق  حيور معنيوان  ي بيه انقالب جوانان به خطاب يفراخوان، دبخشیام روح با هیانیب نيا

 دانیي م بيه  رودو و« نقالبيي اي سياز نظام» جهادي ريپذتیمسئولي براي اسالم ةشرفتیپ نظام

 از سيته يشاي ریگبهره است، بنابراين ...و ياقتصاد ي،فرهنگي، علمي هاعرصه در کشور ةادار

 بيروز  بسيتر کيردن   فيراهم  نیهمچني ، شيان ياي توانمندسياز  و کارآميد ي انسيان هاي تیظرف

ي هيا تيي اولو صيدر  دري، فرهنگي ي هيا سيازمان  در شياغل ي انسيان  منابع ةبالقوي هااستعداد

 از برگرفتيه يي الگيو  بير يمبتن استعدادها تيريمد فرايند کاربست و هاستنهاد نياي افهیظو

 ضيمن  کيه  آني متعيال ة شناسيان نسيان ا نگياه  باي نيد ارزشمند منابع ي واسالمي غن فرهنگ

 قيرار  ميدنظر  زین راي انسان عواملي فردي توانمندسازو  رشد، مانسازي توانمندساز به توجه

 فرمايند:باره مي. مقام معظم رهبري در اينراهگشاست عرصه نيا در دارد

هاي کار، همه از اسالم ماييه خواهيد گرفيت؛    شیوهها و ايات، اهداف، ارزشغ

 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    

توانیم از منبع اسالم استفاده کنیم. خوشيبختانه منيابع اسيالمي هيم در     مي

اختیار ما وجود دارد؛ قرآن هسيت، سينت هسيت و مفياهیم بسيیار غنيي و       

ارد ممتازي که در فلسفة ما و در کالم ما و در فقه ما و در حقوق ما وجيود د 

 (62/1/6391 بیانات رهبر معظم انقالب،)

منظيور تضيمین   هاي يکپارچه بهمديريت استعداد عبارت است از انجام يک سري فعالیت
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جذب، نگهداري، انگیزش و توسعة کارکنان مستعد موردنیاز در حال حاضر و آينيده توسيط   

تيوجهي در  شکل قابيل دهندة تغییر (. اين استراتوي، نشان312: 1221سازمان )آرمسترانگ، 

هياي  ها و سیسيتم فراينيد سيازي  اصول مديريت منابع انسياني و روشيي جدييد در يکپارچيه    

دهيد  ها اطمینيان ميي  و به سازمان( 1262 یمون،و تمديريت منابع انساني است )ر.ک: والتر 

 ینزالهاي مناسب و در جايگاه شغلي مناسب قرار دارند )ر.ک: کي که افرادي شايسته با مهارت

مفهيوم اسيتعداد و    پیراميون هياي متعيددي   هاي اخیير پيووهش  (. در سال1221 ي،و مالح

در  شاييين مفهييوم و درک ابعيياد و اجييزاي  ةانجييام شييده کييه منجربييه توسييع  ،مييديريت آن

معطيوف بيه    ،تحقیقات صورت گرفته در اين حوزه ةعمداما هاي مختلف شده است، سازمان

 بيراي و کيرده  است که متکي بر اصل رقابت بدان التفيات   اديهايي با کنشگري اقتصسازمان

شدت مغفول اسيت و  فرهنگ به ةکنند. متأسفانه اين امر در حوزگذاري ميتحقق آن سرمايه

شود. اين روييه،  هاي انساني مياستعداد سرمايهاز بین رفتن منجربه در مورد آن، عدم تدبیر 

شده از خارج سازمان را نیيز در  ستعدادهاي جذبضمن عدم بهره از منابع موجود سازماني، ا

اشباع در منحني رشد سازمان رسيانده و مبيتال بيه روزمرگيي و رخيوت       ةمدت به نقطکوتاه

تير از  مراتيب رقيابتي  رسد در شرايط کنوني، بازار فرهنيگ، بيه  سازد. حال آنکه به نظر ميمي

کننيد. از  آفريني ميها نقشر عرصهتر از رقباي سايفرهنگ جدي ةها و رقباي عرصساير بازار

 ةوري سازماني است و حوزبر رشد و افزايش بهرهطور عمده به، فرايندديگر تمرکز اين سوي 

مغفول، رشد فردي عنصر انساني در مسيیر تحقيق انسيان کاميل اسيت. ازآنجاکيه الگوهياي        

افزاييي و  دانش يندفرااند، مديريت استعداد در بستر علوم غربي شکل گرفته ةموجود در حوز

سيازي و  سياحتي بيا رويکيرد تخصصيي    توانمندسازي منابع انسياني متمرکيز بير رشيد تيک     

اين منابع ارزشمند است؛ حال آنکه رشد مطلوب منابع انساني بيا رويکيرد   کردن واره ماشین

هاي جامع انساني است و ها و توانمنديايجاد بستري جهت بروز استعداد هاسالمي معطوف ب

ورود ميديريت اسيتعداد بيه    بنيابراين  هدف، حرکت در مسیر تحقق انسان کامل است.  ةنقط

هاي فرهنگي با اين نگياه و کاربسيت دسيتاوردهاي    طور خاص در سازمانفرهنگ و به ةعرص

همية  مفياهیم و ابعياد آن در ايين عرصيه و در      ةو توسع با تکیه بر منابع ديني و ارزشي ،آن

 مورد کاربرد و منشأ اثر است.خأل ن، هاي مرتبط بدانظامخرده

ي هاسازمان در استعداد تيريمد ةمقول بهي قاتیتوف شیبوکم انقالب اول سال چهل در

طور کلي و به نشده جامعو  مطلوبيي الگودست آمدن ه ب منجربهاما  شده حادثي فرهنگ
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 انقالب دوم گام رد. است بوده کیستماتیس سازوکار فاقدو  يشخصي آراو  هادهيا بريمبتن

 در حرکت و نظام اهداف شبردیپ جهتو  است انگرينما شیازپشیبي انساني روین تیاهم

 بهدستیابي  ي وانساني استعدادها بروزي بسترساز ازمندیني، اسالم نينو تحقق به منت، ریمس

 م؛یسته (679: 17ج ،مجلسي ،ان المومن اشد من زبر الحديدبرگرفته از: ) زُبَرَ الحَديدها

 تیمرجعي دارا خود حد درو  انقالب محرکي روین کهي قوو  رگذاريِ اثانساني هااستعداد

ي هاشاخ  و هامؤلفهکوشیده با بدست آوردن  رو شیپ قیتحقرو، . ازاينباشندي فرهنگ

، منبع نیاولبنابراين  شود. بیانیة گام دوم تحقق گرياربتواند ي حوزه نيا درگذاري سیاست

 نگارنده کهي رهبر معظم مقامي هاشهياند، آن نییتب مرجعکه  است انقالبگام دوم  بیانیة

ي ریدرگ حسبآنکه  ضمن است اتيرواو  قرآن از متأثر شانياي آراازآنجاکه  .هستند متن نيا

 نيا بر گراواقعي نگاه ،کشوري فرهنگ انيجري رهبر ةساليس اتیتجربو  عمل ةصحن در

 است، عملة عرص به معطوف وي نیست نظري آرا بريتنشان صرفاً مباي نگرش و داشته عرصه

 ،يفرهنگي هار جمهوري اسالمي ايران که مبیّن نهادد ،ياساس قانون حيتصربهاين  برافزون 

 نییتع ،استي اسالم ضوابط و اصول اساس بر رانياة جامعي اقتصاد وي اسیس ،ياجتماع

ي پس از مشورت  آن اجراى حسن بر نظارت و رانيا اسالمى جمهورى نظام کالن ىهااستیس

اصل ) است کرده مقرري رهبر اراتیاخت و فيوظا از را ي با مجمع تشخی  مصلحت نظام

ي هااستیس از اعم ،هااستیس نيا طبعبه که( ايران قانون اساسي جمهوري اسالمي 662

 در استعدادها تيريمد به ربوطم يهاشاخ  و هالفهستخراج مؤااند بنابراين بوده زیني فرهنگ

 لیتحل روش با امر نيا که داردي منطقي ساحت لهبیانات معظم از بهره با فرهنگة عرص

 است.گرديده  انجام مضمون

  قيتحقيمفهوم چارچوب .2

 مرتبط میمفاه و استعداد تيريمد ي دارد؛کل محور سه حاضر پووهشي مفهوم چارچوب

ي اتیي عمل فيي تعر قاليب  در کيه ي اسيالم  انقالبانیة گام دوم ي و بیفرهنگي هاسازمانبدان، 

 .شونديمبیان  میمفاه

 يانسان منابع تيريمد .1ـ2

اين داللت دارد که افراد در  بر انسان، منبع و مديريت است و شامل سه کلمة اين عبارت
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افرادنيد   زييرا  سازي ارزش خود، مديريت شوند؛اند که بايد در راستاي بهینهها منابعيسازمان

 .(12: 1266 1؛ دلکيامپو، 66: 1226و ديگيران،   6)اندرسيون  دهنيد که سازمان را تشکیل مي

 سازمان در شاغلي انساني استعدادها تيريمد سازوکار، پووهش نيا در مفهوم نيا از منظور

ي پي  در راو توانمندي سازمان  رشد ي،شخص رشد و يتوانمند ةتوسع ضمن کهي نحوبهبوده 

 .باشد داشته

 استعداد .2ـ1ـ1

العاده و همچنین موفقیت را در طیفي از طور مرتب توانايي استثنايي و فوقافرادي که به

دهنيد ييا درون ييک حيوزة تخصصيي خياص اغليب        ها از خود بروز ميي موقعیت و هافعالیت

 شيود گیيري ميي  دهند که منجربه تحوالت چشمهايي بروز ميشايستگي بااليي را در فعالیت

 .(30: 1222 3)ويلیامز،

هياي فيردي(   و فعالیيت  هامهارت دانش،) هامعناي بلوغ برجسته در شايستگياستعداد به

دهد که در همان حيوزه فعالیيت   ده درصد افراد برتري قرار مي نحوي که فرد را جزواست به

هياي اصيلي و محيوري سيازمان را دارا     دها، شايستگي. استعدا(11: 1227 1)جگن، کنندمي

. منظييور از اسييتعداد در اييين پييووهش، (1221 1؛ فیلیييپس و روپيير،1221 0)برگيير، هسييتند

کيارگیري آنيان موجيب    هيا، بيه  و شايسيتگي  هاها، مهارتسبب برخي ويوگياند که بهافرادي

  شود.موفقیت سازمان مي کارايي و توانمندي، رشد،

  استعدادها تيريمد .2ـ1ـ2

 دارد تمرکيز  سيازمان ة نيد يآي برا رهبرانو  کارکنانة توسع بر استعدادها تيريمد فرايند

 :اسيت ي اصيل  ةحيوز  سيه  شامل کهي دارد اچرخه استعداد تيريمد .(1221 7)گي و سايمز،

ر.ک: ها )اسييتعداد ةتوسييعو  اسييتعدادهاي نگهييدارو  حفيي  ،اسييتعدادها جييذب و ييشناسييا
                                                        

1. Anderson. 

2. Delcampo. 

3. Williams. 

4. Gagne. 

5. Berger. 

6. Philips & Ropper. 

7. Gay & Sims. 
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ي، ابياسييتعداد :فراينييد سييه معييادل را آن تييوانيمييکييه  (6316طهماسييبي و همکيياران، 

ي، زيي ربرناميه ، قیي تحق نيي ا در اسيتعداد  تيريميد  .دانسيت ي پروري و اسيتعداد داراستعداد

 در سيازمان  درنسياني  اي رویي ني توانمندسياز ي بيراي  اقيدامات  مجموعهي اجرا ي وسازمانده

 .است قدرت بهي و رسیدن اسالم نينو تمدن تحقق دري کارآمد ریمس

  استعداد تيريمدالگوهاي  .2ـ1ـ3

 بير  نظراتفاق عدمو  تکثر شاهد، استعدادها تيريمدة حوز در موجودي هاالگو درخصوص

ي هيا ميدل ة عميد  کيه  شيده  ثبيت  حيوزه  نيا در مدل هاده. میهست کساني يمدلو  الگو سر

و  سیليوئ ، (1221) برگير  ،(1221) يمالحو  نزیکال مانند استعداد تيريمد مشهورو  معروف

، (1260) شييولر، (1261) اسييمالودو  چياليير، (1221) راپيير و پسیييلیف ،(1221) هکميين

 دري سياز بير تجيارب پیياده   مبتنيي  و آميده  ديي پدي صينعت  جواميع  در ،(1266)ي نزیکمک

 هستند. خود جوامع بر حاکمي هاچارچوب باي تیچندمل رگبزي هاشرکت

 نیبي  نظير اخيتالف ، ازجمله دارد جودو آراء تفاوت و هامدل تعدد نيا جودي وبراي مختلف علل

 کيه ي انسيان  منابع تيريمد جامع نظام کي ياصل ابعاد ةنیزم دري انسان منابع تيريمد کارشناسان

 مطالعات ازي اریبس که مهم نيا لحاظ زینو  است ثرها نیز متأستعدادا تيريمد ماننديي هانظام در

ي هامدلي شناسبیآس فرايند انجام از پس که شده انجاميي هاسازمان در حوزه نيا در شدهانجام

ي عیطب زین هامدل در اختالف ،هاسازمان بافت اختالفدلیل  بهرو، ازاينو  انددهي کرطراح را خود

 در. اميا  اسيت  شتریب، هامؤلفهي برخ بر تمرکز، حوزه نيا در شدهارائهي هامدل از کيهر در .است

 ،انتخاب ،جذبي عني استعداد تيريمد فرايند ابعاد نيتريکاربردو  نيپرتکرارتر بر روشیپ قیتحق

 چهارگانيه ي بنيد صيورت  ليي ذ، کارکنيان  نگهداشيت  و حفي   و يبهسياز  و توسيعه ، کردن ریدرگ

 يتوانمندسياز  مفهوم ،پووهشي کانونة نقطو  است شده تمرکز تيهداو  رورشپ ،جذبيي، شناسا

 .است« شدني قو»فراگیر و محوري  مضمون خاصطور بهو 

 ي سازتوانمند .2ـ1ـ4

 توانيا و  قيدرت ة ارائ، دادن مجوز، شدن قدرتمند ،آکسفورد فرهنگ دري توانمندسازة واژ

معنياي قيدرت بخشيیدن و    نمندسازي به(. توا6399آکسفورد، ر.ک: است ) شدهي معن شدن

کمک به افراد سازمان است تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبيود بخشيند، بير نياتواني و     

هياي درونيي   و انگیزهکرده ايجاد  ،شور و شوق فعالیت ،درماندگي خود چیره شوند و در افراد
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طيور  بيه ي توانمندسياز  .(1261 6)جانسيون،  کندمهیا را آنان براي انجام دادن وظايف شغلي 

اد دارد توانمندسيازي يکيي   اعتق بالنچارد. شد مطرح مديريتة رشت در 6192 سال در خاص

 اکنيون اميا   ،است شده توجهدان ب کمتر که است کاروکسبي دنیا مفاهیم ترينبخشاز نويد

ولتهياوس،  س و ؛ توميا 6111بالنچيارد و همکياران،   ر.ک: اسيت )  شده تبديل روز موضوع به

بلکه بهبود مستمر است و هرگيز بيه    ،. توانمندسازي يک وظیفه يا يک نتیجه نیست(6110

 (.6112، ولتهاوستوماس و ر.ک: رسد )پايان نمي

 اسيت « قوه اعداد» تيمحور با انفال ةسور 12يةآ از برگرفته قیتحق نيا دري توانمندساز

 نظير  در الگيو ي بنيد صيورت ي محيور  مفهيوم ن عنوابه« قوي شدن»ين راستا مفهوم ا در که

 .است شده گرفته

 يفرهنگي هاسازمان .1ـ1

 نيا به معتقد و مناز اعماق قلب مؤ راسخ مانياي داراو  متحد، وستهیپهمبه جمع کي

 رکن (166: 6317اي، )خامنهي اسالم نظام هدفي ايجوو  ايپو ،استوار گام با مکتب

ي در جايگاه فرهنگ سازمان قتیدرحق. استي فرهنگي اهسازماني ذات تيهوي و جودو

ي فعال در هاانساني اکتسابي و فطري استعدادها بروز ويي شکوفا، براي کنندهتسهیل

 دري فرهنگي هاسازماني هايوگيو ،خاصطور به وي سازماني هايوگيو. است خودساختار 

مزبور  یةانیب در شدهمطرح ةگانچندي هامحور با متناسب کهي  ياسالم انقالب دوم گام

 پووهش ،ينتا بهو دستیابي  هاداده پردازش در ثرد ي يکي ديگر از عوامل مؤشويم احصاء

ي فرهنگي هاسازمان از منظور .است گرفته قرار توجه مورد، قیتحق فراينددر پي  که است

 .ي هستندتردولیغي و دولتي ازجمله فرهنگي هاسازمان انواع، پووهش نيا در

 ياسالم انقالب دوم گام .1ـ3

چراکيه  ؛ دانيیم گام اول انقالب مي را سالگي آنچرخة حیات انقالب اسالمي از تولد تا چهل

اي تحيت عنيوان   به مناسبت پشت سر گذاشتن چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، بیانیه

 ايشيان بيا ميرور تجربية     .از سيوي رهبير حکيیم انقيالب منتشير شيد       گام دوم انقالب اسالمي

پيردازي و  خودسيازي، جامعيه   انقيالب اسيالمي، ورود انقيالب را بيه دوميین مرحلية       سالةچهل
                                                        

1. Johnson. 
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و  تيالش »و بيا  « نظرية نظام انقالبي»گام دومي که بايد در چارچوب  .سازي اعالم کردندتمدن

ميادگي  ايجاد تميدن نيوين اسيالمي و آ   »سوي تحقق آرمان به« مجاهدت جوانان ايران اسالمي

هياي مهيم ايين بیانیيه بيه      يکي از محور .برداشته شود« براي طلوع خورشید واليت عظمي

هاي مهم کشور اختصاص دارد کيه در ايين بخيش، نیيروي انسياني مسيتعد و کارآميد        ظرفیت

ما در کشيوري  »که  شده تأکیدترين ظرفیت امیدبخش کشور مطرح شده است و عنوان مهمبه

نظیير اسيت و بسيیاري از ايين     انسياني کيم   هياي طبیعيي و  ز نظر ظرفیتکنیم که ازندگي مي

هاي بلنيد  همت .استفاده مانده استاستفاده يا کماندرکاران تاکنون بيها با غفلت دستظرفیت

 هاي جوان و انقالبي خواهند توانست آنها را فعال و در پیشرفت مادي و معنيوي کشيور  و انگیزه

 )برگرفته از متن بیانیة گام دوم انقالب اسالمي(.« يجاد کنندبه معني واقعي جهش ا

 مطيرح  ارزشيمند  و بيالقوه ي استعدادعنوان به موجودي انسان تیظرف شد اشاره کهچنان

ي ضيرور ي اسيالم  انقيالب ي هيا ارزشي راسيتا  در آني ریکارگبهو  تيريمد، کشف که بوده

ة شيرفت یپ نظيام  تحقق محورعنوان به آنان از و ندايانقالب جوانان، هیانیبي اصل اطبمخ .است

 در کشيور  ةادار دانیي م بيه  رودي و وانقالبي ي سياز پذيري جهاد نظيام تیمسئولي براي اسالم

 پيووهش  نيا در مفهوم نيا از منظور. است شده ادي ...وي اقتصادي، فرهنگ ي،علمي هاعرصه

 .است 6319 بهمن دري رهبر معظم مقامي سو از منتشرشده انقالببیانیة گام دوم 

 يشناسروش. 3

 ي . از نظر هدف، توصیفياي استرشتهپووهي، کاربردي و میاناين پووهش که از نوع مسئله

محتواي تحت تحلیل  .اکتشافي بوده و به شیوة کیفي و با روش تحلیل مضمون انجام شده است

بیانات، سايت رسمي  رتبط باهاي مبوده و مرجع گردآوري دادهبیانات رهبري  در اين مطالعه،

منظور و در راستاي پردازش ايدة ( است. بدينhttp://farsi.khamenei.irدفتر مقام معظم رهبري )

و تحلیل  تحقیق، ضمن بررسي متن بیانیة گام دوم، بر انديشة مقام معظم رهبري متمرکز شده

 يله فکري معظم منطبق بر روش تحلیل مضمون در کلیت منظومة و مندامصورت نظها بهداده

و فقیهي مسلط بر مسائل اجتماعي و فرهنگي کشور که  و متفکر اسالمي عنوان انديشمندبه

تبع مديريت و به اسالمي ايران رهبري جامعة 6319الشرايط از سال فقیه جامععنوان وليبه

انجام شده و خروجي الگوي پیشنهادي تحقیق با  ي گرفتندجريان فرهنگي کشور را برعهده 

له در دست آمده و ارائه گشته است. گسترة تحقیق شامل بیانات معظمه روش تحلیل مضمون ب

http://farsi.khamenei.ir/


 0011و زمستان نامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شمارة هفدهم / پاييز دوفصل

 

11 

هاي تشکل فعاالن فرهنگي، اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، نخبگان و جمع دانشگاهیان،

 است. فرهنگ هاي خاص ايشان در حوزةديدار معلمان و اساتید و فرهنگي، بسیجیان،

 تيريمدي هاشاخ و  هامؤلفهدست آوردن ه براي ب قیتحق نيا دراستفاده  مورد روش

 مقام اناتیب از مورد 120ي رو بر که استي اسیق اي ينظر مضمون لیتحل روش، استعداد

 مواجهه کرديرو .است شده انجام شانياي فکر نظام تیکل در فرهنگ ةحوز دري رهبر معظم

 محور است؛ي کل محوردو  از گرفته نشأتو  شانياي اشهياندي مبان از ثر، متأاناتیب متن با

 لهها و کتب معظمکه در سخنراني شانياي اشهياندي مبان بانیپشتهاي يهنظر منابع، نخست

 بیانیة گام دوم بوده متن درتأکید  موردي محورها و مؤکدات ،دوم محور و است شده مستند

 در نیمضامدستیابي به  روند است. مؤثرها شاخ  و هادر تعیین مؤلفه زین محور نيا که

 :شده است انجام ريز مراحلي ط پووهش نيا

اسالمي،  ةهاي طرح کلي انديشکتاب مزبور )ازجمله بانیپشتهاي يهنظر منابعپس از بررسي 

(، متن دله و سايت رسمي رهبري، تفسیر سورة برائت و مجا، همرزمان حسیندو امام مجاهد

 که متني دیکلي هادقت مورد بررسي قرار گرفته، سپس گزارهده بهشانتخابي هاسخنراني

 خورده، برش و مشخ  مرجععنوان گزارة م معظم رهبري است بهمقاي سخنراني اصل امیپ حامل

 پسس .گرفته است تصور ها،تعیین مفاهیم اصلي و تبعي گزاره به توجه با هیاولي گذارپس کدس

 يدآتراو روش مناسبي در تحلیل مضمون است که شده در روش شبکة مضامین طبق روند لحاظ

هاي شبیه تارنما کند نقشمضامین عرضه مي ةآنچه شبک. اندتوسعه دادهآن را  رلینگیاستي 

ن تريذيل تحلیل مضمون، خروجي پايین و ؛دهنده و روش نمايش استاصل سازمان ةمثاببه

 نیمضام نيا سپس ،عنوان مضامین پايه استخراج گشتهبهاز دل متن پديده  قضايايسطح 

 دهندهمضامین سازمان قالب در و افتهي  یتلخ تريانتزاع و دتررمج اصول به و شدهي بنددسته

 در دو دستة اصلي و فرعي ذيل مضمون فراگیر محوري، عرضه گشته است.

 ناتايب مضمون ليتحلي هاافتهي .0

يي نهيا يي الگيو ي فرهنگي ي هاسازمان در استعداد تيريمد ةحوز در اناتیب لیتحل حاصل

. باشيد يمي  هيي پادهندة اصلي و فرعيي و مضيامین   ، سازمانریفراگ نیمضام مجموع از حاصل

پين،   «شيدن ي قيو »ي عني ي يمحيور  ریي فراگ مضيمون  کي بیترک از حاصل نیمضامة شبک

 که است هيپا مضمون 11ي و فرعة دهندمون سازماني، چهار مضاصلة دهندمضمون سازمان

 گرفت. خواهند قرار بح  مورد مبسوط صورتبه ادامه در
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 گانية سيازماندهي مضيامین پاييه ذييل مضيامین پين،       شيده و ارتباط بین مضامین گفتيه 

 آمده است. 6شمارة دهنده به شرح مندرج در جدول سازمان

مضمون 
 محوريفراگیر

مضامین 
 اصليدهندة سازمان

ضامین م
 فرعي دهندةسازمان

 مضامین پايه

 قوي شدن

ديريت م
هاي سرمايه
 انساني

 شناسايي

 استعداديابي

 کشف استعدادها

 کشف استعداد کودکان

 نگريجامع

 جذب

 جذب حداکثري

 تصرف دل جوانان

 گزينش انسان کارآمد

 تشکیل مراکز جذب نخبگان

 پرورش

 جانبهمهآمادگي ه

 قدر استطاعتآمادگي به

 هاي متناسبابزار افزاريتجهیز سخت

 عد علميپرداخت به بُ

 سازي معنويسالم

 شکوفاسازي در کودکان

 مداومتو  پیگیري

 آموزش فراتر از نظام رسمي

 رزيدگي براي ابتکارو ايجاد

 استعدادپروري

 تکريم استعداد

 قدرشناسي استعداد

 هدايت

 مسیريابي

 استعداد با ظیفهو تطبیق

 گیريجهت

 کاربست

  بصیرت فرهنگي

 استقالل فرهنگي

 عدالت فرهنگي

 سازي فرهنگيجريان

 راهبردنگري فرهنگي

 سازيفرهنگ

 پرورش فرهنگيو  رشد

 داخلي ةپیونددهند

 فرهنگيبازدارندگي 

 مهندسي فرهنگي

 مقاومت فرهنگي

 تبادل فرهنگي
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مضمون 
 محوريفراگیر

مضامین 
 اصليدهندة سازمان

ضامین م
 فرعي دهندةسازمان

 مضامین پايه

 گزيني فرهنگيزبده
 سازي فرهنگيمصون

 امنیت فرهنگي

  عدالت فرهنگي

 ايعدالت حوزه

 عدالت تخصیصي

 محورعدالت مکان

 دسترسي برابر به فرصت

عدالت 

 جنسیتي

 حقوق انساني زنان

 محیطي زنان امنیت

 امنیت اجتماعي زنان

سازي مساعد

 محیط
 

 توجه به ابتکارات

 کیفیتو  توجه همزمان به کمیت

 گراييآرمان

 الگوسازي صحیح

 باورمندي

 گراييجوان

 میدان دادن

 سازيزمینه

 نگريدرون

 ريزيبرنامه

 رفع نواق 

 سالم خوراک فرهنگي

 گذاري صحیحهدف

 فکري ةايجاد حلق

 بخشيآگاهي

 نظم

  نهادگرايي

 گذاريهدف

 يکپارچگي

 داشتن طرح فرهنگي

 نظارت بین نهادي

 حرکت فرهنگي خودجوش با راستاييهم

 اقتدار مديريتي

 مضامين بنديصورت :2 جدول
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  نيمضام سطب .6ـ2

 يانسانهاي هيسرما تيريمد .4ـ1ـ1

ي هيا هيسرما نياي ريپذتیترب اصل بربا آن،  مرتبطي هافرايند لحاظ ضمناين مضمون، 

 فرمايند:باره ميکه مقام معظم رهبري در اين است استوار ارزشمند

 هاي گونياگون است که ژن يکسان نیستند؛ درست هااست که انسان درست

طيور  آورد؛ اما بهجود ميواختالفاتي به ها را باآدم گوناگون خلقتي، مؤثرات و

مين   به بیان میرزاحبیب خراسياني:  پذيرند.ها نقشهمة انسان عام، و معمول

دست نقاشان قدرت تيا چيه تصيويرم    /  امام، هر نقش را آمادهکه لوحي ساده

 .(3/0/6391 بیانات رهبر معظم انقالب،د )کنن

 کيه  اسيتعداد  تيريمدي اجرا فرايند است شده حيتصر اناتیب متن در آشکارور طبه آنچه

 اسيتعدادها يي شناسيا  اسيت:  آن مجموعيه ي بيا مضيامین پاييه زير   اصيل ة حيوز  چهيار  شامل

 ،جوانيان  دل تصيرف  ي،حيداکثر  )جيذب  جيذب ، (ينگرجامع، استعداد کشف ي،ابي)استعداد

 جانبه،همهي آمادگ) استعدادها پرورش ،نخبگان( جذب مراکز لیتشک ،کارآمد انسان نشيگز

ي، علمي  عيد بُ بيه  داخيت رپ ،متناسيب ي ابزارها يافزارسخت زیتجه ،استطاعت قدربهي آمادگ

 نظيام  از فراتير  آميوزش ، ميداومت ي و ریي گیپ ،کودکيان  دري شکوفاسياز ي، معنوي سازسالم

و  اسيتعداد( ي ناسي قدرش ،استعداد ميتکر ي،استعدادپرور، ابتکاري براي دگيرزو جادياي، رسم

، اسيتعداد  بيا  فيه یظو قیي تطبي، ابيری)مسي  مناسبو  الزمي کارها سمتبه استعدادها تيهدا

 کاربست(.ي، ریگجهت

 يفرهنگ رتيبص. 4ـ1ـ2

ة مجموعي  دري فرهنگي ي نهادهيا  بيا  مرتبطي اصلة دهندسازمان مضمون نيترمهم ديشا

د. در زيرمجموعة ايين مفهيوم،   فرهنگي خالصه کر رتیبص مفهوم در بتوان را نیمضامة شبک

 سياخته  فرهنگة واژ با بیترک صورتبه عمدتاً که دارد وجود میمفاه ازي اگستردهمجموعة 

 ليي ذيية  پا نیمضيام  دارد. دالليت ي فرهنگي نهادهاة ويوهاي کار ازي کي بر کيهر واند شده

 ي،نگي فرهي سياز انيي جري، فرهنگي  عيدالت  ي،فرهنگي  اسيتقالل انيد از:  اين مضمون عبيارت 

ي، داخليية ونددهنييدیپ ،يفرهنگيي پييرورشو  رشييدي، سييازفرهنييگي، فرهنگييي راهبردنگيير
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ي ني يگززبيده ي، فرهنگي  تبيادل ي، فرهنگي  مقاوميت  ي،فرهنگي مهندسي، فرهنگي بازدارندگ

 (.يفرهنگ تیامني و فرهنگي سازمصوني، فرهنگ

 يفرهنگ عدالت .4ـ1ـ3

هياي فرهنگيي   تبع در فعالیيت و به ، يکي از ارکان فعالیت در جامعة اسالمي استعدالت

 ي،احيوزه  عيدالت  از: انيد عبيارت  دهنيده نیز نمود دارد. شبکة مضامین پیرامون اين سيازمان 

 سيه  دري تیجنسي  عيدالت ، فرصيت  بيه  برابري دسترس ،محورمکان عدالت ي،صیتخص عدالت

 .زناني اجتماع تیامن و زناني طیمح تیامن، زناني انسان حقوقة حوز

 طيمحي سازعدمسا .4ـ1ـ4

 رشيد ي بسترسازو بر  دارد نام طیمحي مساعدساز، دهندهچهارمین مضمون سازمان

ي سياز مساعد مضيمون  حيول يية  پا نیمضيام  .اسيت  متمرکز آن موانع رفعو  استعدادها

ييي،  گراآرمان ت،یفیکو  تیکم به همزمان توجه ،ابتکارات به توجه از: اندعبارت طیمح

ي، نگير درون ي،سياز نيه یزم ،دادن دانیي مييي،  گراجيوان  ي،باورمنيد ، حیصحي الگوساز

ي، فکرة حلق جاديا، حیصحي گذارهدف ،سالمي فرهنگ خوراک ،نواق  رفعي، زيربرنامه

 نظم.ي و بخشيآگاه

 ييگرانهاد .4ـ1ـ5

، اسيتاندارد ي هيا قاليب  دري فرهنگي ي هيا تیي فعال بيه ي ساختاردهي معنابهاين مضمون 

 مجموعيه  .اسيت ي نگينهاد تحقق، نگاه کي درو  ينهادي ابيارز قابلو  ، مؤثرپاسخگو، شفاف

ي، فرهنگي  طرح داشتني، کپارچگي، يگذارهدف از: اندعبارت مضمون نيا با مرتبط نیمضام

 ي.تيريمد اقتدارو  خودجوشي فرهنگ حرکت بايي راستاهم ي،نهاد نیب نظارت

 هشپژو موضوع با متناسب انقالببيانية گام دوم  متني بررس .5

گرايانيه،  بيا تحلیيل دقیيق و واقيع     کيه  است کامل و جامعي سند انقالب،بیانیة گام دوم 

 نخسيت  گيام ي هيا کاسيتي  و دستاوردها به وي کرده شناسسالة انقالب را آسیبتجربة چهل

ي کنيون  وضيع  ازي نیع وي انضمامي لیتحل موجود، تیوضع رصد ضمن سپس است، پرداخته

 گيام  دري گرهاي سیاسيتي کنشي  به مباني نظري منسجم، اولويت کاءات با و کرده ارائه کشور
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 هيدف عنوان ي بهاسالم نينو تمدن به دنیرس قالب در راي روشن افق و نییتع را انقالب دوم

 .غايي، ترسیم کرده است

ي روشين  هيدف ي سيو بيه  انقالبي گرابخش حرکت تحولاين راهبرد امیدآفرين که شتاب

الن نظام جمهوري اسالمي اييران  کي هاها و سیاستاولويتها، مشياست، شامل ترسیم خط

تأکید  زین وحاکم بر ساير اسناد کالن کشور بوده  که جامع سند نيا گاهيجا به نظر باشد.مي

مند در ميتن  ارزشي  تیي ظرف نايي  ازي ورو ليزوم بهيره   کارآمدي انساني روین نقش تیاهم بر

هياي حيوزة   طور خاص، سیاسيت نگ و بهفره هاي مرتبط با حوزةطور کلي سیاستبیانیه، به

 اسيناد  ريسيا  چيون هم ،يفرهنگي  مسيتعد ي رویي ني توانمندساز و تیترب و، استعداد تيريمد

 رند.یگ قراري بازخوان مورد جامع، سند نيا در شدهمیترسي فضا در استي ضرور ،يبخش

 جهيت  ووهش،پي  نيي اي هاعنوان يکي از مراجع دادهدوم به گامیة انیب متن راستا نيا در

ي فرهنگي ي هااستعداد در سازمان تيريمدهاي الگوي ها و شاخ دستیابي به مؤلفه در بهره

 بيا  متناسيب  آني دیي کل میمفياه بيه بررسيي    و گرفت قرار مطالعه مورد انقالب دوم گام در

 .وضوع پووهش پرداخته شده استم

 حاصيل  و دهيي گرد مطيرح  برکيات  و هيا راهبرد ،شعارها ،هايوگيو ،اين بیانیه در گام اول

 شيده ي معرفي ي اسيالم  رانيا عزت و اقتدار، آني پ در و مقاومت ،گام نياي امدهایپ و برکات

 ادي يي سياز دنتمي  وي پردازجامعه ي،خودسازة مرحل نیدوم به که انقالب دوم گام در است؛

 بيوده  مقاومت و قدرت، جهاد نیمضام تيمحور دؤيم، هیانیب متن. خروجي بررسي است شده

، حاضير  قیي تحق در« قوي شيدن »انجامند که با عنايت به محوريت مضمون يم اقتدار به که

 است. انگرينما رايي اعتنا قابل نسبت

 در وهيييوبييه و هیي انیب مييتن در قيدرت  و اقتييداري محيور  مفهييوم داشيتن  نظيير در ضيمن 

 میاهمفي  ازي کي کهي ريپذتیمسئول بر خاصتأکید همچنین  ،دوم گام به مرتبطي هاهیتوص

 بيه  گرافیتکل نگاه بر منطبق که قیتحقي خروجي هاداده دري پرورنخبه به نگاه در برجسته

 دري فرهنگي  اسيتعداد  تيريمد و فرهنگيي ربنايز نقش بهبايد  است،ي اسالم نگاه در قدرت

 کيرد.  اشياره بیانیة گام دوم  در اولة سالچهل برکات و قاتیتوف بخش در ذکرشدهي محورها

 در موضوع نيا است.مزبور  محور هفتة هم در ذکرشدهي هاتیموفق اساس رهنگف درواقع،

 تيريميد  بيا قابل تشيبیه  ریغ فرهنگ، تيريمد که است شده داده بازتاب زین مضمون لیتحل

ي جمع روح تيتقوي براي تالش بلکه ست،یني فرهنگ اشتغاالت به منحصر ها،عرصه گريد در
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 مصيرحات  و کداتؤم وي محور میمفاه هاست.نهیزم و هاعرصهة هم در تیموفقي براي مل و

  است: ريز قرار به حاضر قیتحقة حوز با متناسب هیانیب نيا

ي محيور  نیمضيام  به اشاره عمل، دانیم و مختلفي هاحوزه در پرقدرت ورود به هیتوص

 انجامد؛ي مياسالم رانيا عزت و اقتدار به که مقاومت و قدرت جهاد،

 ؛گذشته ازي آموزو عمل در ساية تجربهاخت گذشته شن ضرورت

 ي؛اسالمة شرفتیپ نظام تحقق محورعنوان به جوانان دادن قرار

رفي نیروي مستعد مع گوناگون،ي هاعرصه به ورود برتأکید  وسازي انقالبي نظام ضرورت

 ؛کشور دبخشیام تیظرف نيترمهم عنوانبهي مانيا وي نيد قیعمي بناو کارآمد با زير

 مبيارزه  و عيدالت  اقتصاد، اخالق، و تيمعنوة علم و پووهش، گانهفتي هاعرصه ربتأکید 

 ي؛زندگ سبک و دشمن باي مرزبند وي خارج روابط وي مل عزت ،يآزاد و استقالل فساد، با

 آرميان  عنيوان بهي اسالم نينو تمدن تحققي معرف ،يتحول حرکت ويي گراعمل برتأکید 

 ي؛اسالمي جمهور

 باي مرزبند به تیحساس و اصول بري بنديپا ضرورت انقالب، رورتیص وي يايپو برتأکید 

 ؛ندهيآي برا اندازچشم داشتن دشمن،

 اقتيدار،  و قيدرت ، اسيتقامت  ت،یي خالق و ابتکيار  عيزم،  و هميت  ار،یي اخت و اراده برتأکید 

 ؛رانيا شرفتیپ و اقتدار، عزت عامل عنوانبه« میتوانيم ما» اصل دادن قرار مدنظر ضرورت

 ،يجيوان ة دهندشتاب لیپتانس وي انرژ به توجه کاذب، ترس از زیپره و شجاعت برتأکید 

 يي؛گراتحول وي ريخطرپذ ضرورت

 و دیي ام ،يريپيذ تیمسيئول  ويي گرافیتکل ضرورت ،يدانیمي هاتیواقع شناخت برتأکید 

ي شياندثبتم وي نیبخوش ،يعلم جهاد موجود،ي هاتیظرف از بهره جا،يبي دینوم از زیپره

 .يجهاد تيريمد و

 نيمضام و ميمفاه ريسا با پژوهشي محورمضمون. بررسي نسبت 6

بیانیية گيام    در زیي ن و انيات یب متن در «قوي شدن»به اهمیت و مرکزيت مفهوم  توجه با

 نيا که استي ضرور قیتحقة دهندسازمان نیمضام با مفهوم نيا نسبتي بررس ،انقالبدوم 

 .استآورده شده  1ة شمار جدول در رابطه
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مفهوم 
 مرکزي

مضمون 
 اصلي ةدهندسازمان

 گزارة مرجع

 قوي شدن

ميييييييييييديريت  
 هاي انسانيسرمايه

اساساً حیات و بالندگي يک ملّت، وابسته بيه ايين اسيت کيه     
ها و عناصر قدرت را در خود تقوييت کنيد و آنهيا را در    مؤلفه

 .قرار بدهدبرداري و استفاده هنگام، مورد بهرههجاي الزم و ب
کشور را بايد قيوي کنيیم. تقوييت کشيور متوقيف اسيت بير        

هيايي کيه ميا در داخيل     و توانيايي  هااستفادة از همة ظرفیت
 (.63/1/6313) کشور و در بیرون کشور داريم

ترين ظرفیت امیدبخش کشور، نیروي انسياني مسيتعد و   مهم
 .کارآمد با زيربناي عمیق و اصیل ايماني و ديني است

هياي  کشور بايستي قوي بشود؛ قوي شدن کشور جزو هيدف 
ماست. اين هم از خطوطِ اصليِ نسخة بعثت است؛ اين هم از 
بعثت گرفتيه شيده؛ ايين هيم از قيرآن گرفتيه شيده. قيرآن         

؛ هرچيه  وَ اَعِددووا لَُُدم مَااَدََتَمَمم مِدن ةمدو       »فرمايد کيه  مي
 (.3/6/6311) «توانید قوت را زياد کنیدمي
. از ايين نظير هيم نگياه بيه      «است قدرت ؛ علم،َُلتان اَلمِلمُ»

را  توانند علم کشيور نخبگان مي کند.نخبگان اهمیت پیدا مي
پیشرفت بدهند و کشور را به موضع اقتدار و عزتيي برسيانند   

 .يابدهايش کاهش پذيريکه آسیب
انسان وظیفه دارد اسيتعدادهاي درونيي انسيان را اسيتخراج     

دانييش انسيياني و   ،حکمييت انسيياني  ،خِييرَد انسيياني  ،کنييد
 ،هاي عجیبي که در درون روان انسان گذاشيته شيده  توانايي

بیانيات  ) کنيد موجود مقتيدر تبيديل ميي    که انسان را به يک
  (.10/1/6391 رهبر معظم انقالب،

 بصیرت فرهنگي

طور است؛ يعني از لحاظ فرهنگيي،  اقتدار فرهنگي هم همین
فرهنگِ کشور اثرگذار بوده و اثرپذير نباشد و تهاجم فرهنگي 

 .به شکل صحیحي دفع شود

بيل فتنيه،   ترين دسيتاوردهاي ايسيتادگي در مقا  يکي از مهم
ميردم در مقابيل فتنيه هيم     »بيود:  « افزايش بصيیرت مليت  »

کشور را واکسینه کيرد؛ ميردم را بير     99ايستادند. فتنة سال 
تواننيد اثير   اي کيه ميي  هاي سیاسي و اجتماعيضد میکروب

بیانيات  ) «بگذارد، مجهز کرد؛ بصيیرت ميردم را بیشيتر کيرد    
 (.17/7/6391 رهبر معظم انقالب،

 عدالت فرهنگي 

طور که آن وارث انبیا چه در سطح جهاني آن، استقرار عدالت
احتیاج به اين  ،هاي دنیاانجام خواهد داد و چه در همة بخش

، طليب هياي صيالح و عيدالت   دارد که مردمان عادل و انسيان 
 بیانات رهبر معظم انقالب،) د...قدرت را در دست داشته باشن

32/7/6396) 

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1158&npt=8#70567
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1158
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10302
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10302
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10302
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مفهوم 
 مرکزي

مضمون 
 اصلي ةدهندسازمان

 گزارة مرجع

هياي سيالم،   در کشور ما بايد ارتباط مردم بيا يکيديگر، ارتبياط   
دهندة پیشرفت و شکوفايي باشد؛ بايد اسيتعدادها  قوي و نشان

هيا بتواننيد در آن بيا تيوان     در آن جامعه بشکفد. همية انسيان  
بيا   خدادادة خود در پیشبرد اهداف زندگي، به يکديگر کمک و

هم همکاري کنند. در آن جامعه بايد عدالت اجتمياعي باشيد.   
هيا نیسيت؛   معناي يکسيان بيودن همية برخيورداري    عدالت به

هاست؛ يکسان بودن حقوق است. معناي يکسان بودن فرصتبه
منيد  هاي حرکيت و پیشيرفت بهيره   همه بايد بتوانند از فرصت

 (.12/9/6390 بیانات رهبر معظم انقالب،شوند )
دين اگر با قدرت همراه شود، خواهد توانست گسترش پیدا 
کند... عدالت اجتماعي، رفع تبعیض و کمک براي استقرار 

شود بدون قدرت، در سطح داخل تساوي در قانون را مگر مي
به صورت ديگري  يو در سطح جهان  يجامعه ي به يک صورت 

 (.61/1/6370 بیانات رهبر معظم انقالب،وجود آورد )به
من، انقالبيي،  ؤبايد فردي را براي مجلس انتخاب کرد کيه مي  

شجاع، داراي روحیه جهادي، کارآمد و به معني واقعي کلميه  
فردي که از سيخن گفيتن بير    همچنین طرفدار عدالت باشد. 

ضد فالن قدرت خارجي هراس دارد، اليق نماينيدگي ميردم   
بیانيات رهبير معظيم    باعزت، مقتدر و شيجاع اييران نیسيت )   

 (.61/66/6319 نقالب،ا

 

 
مساعدسازي 
 محیط

کشور را بايد قيوي کنيیم. تقوييت کشيور متوقيف اسيت بير        
هيايي کيه ميا در داخيل     و توانيايي  هااستفادة از همة ظرفیت

 بیانات رهبير معظيم انقيالب،   کشور و در بیرون کشور داريم )
63/1/6313.) 

 
 
 

 نهادگرايي

 هاي ماست.هدف کشور بايستي قوي بشود؛ قوي شدن کشور جزو
 براي پیشرفت، براي رسیدن به نقطية تعيالي و اوج، بيراي ايجياد    

ي بايد سعي کرد به اين هدف در اين مرحليه  اسالم عظیم تمدن
قطعيه اسيت. راهنماييان،    گذاري است، قطعيه برسد. البته مرحله

متفکييران و مسييئوالن مربييوط، اييين قطعييات را معييیّن  هاديييان،
شيود.  کنند، حرکت جمعيي آغياز ميي   گذاري ميکنند، هدفمي

اي بيه اهيداف   همه بايد تالش کنند که هر حرکتي در هر مرحله
 خودش برسد. اين آن نظامِ صحیحِ حرکتِ منطقي ]است[.

 توانید درون خود را از همه نظر قوي کنید که ايين هرچه مي
 .امکه بارها گفته است داخلي ساخت استحکام همان

 نيمضام ريسا با شدن يقو مفهوم نسبت يبررس :9 جدول

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2707
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 نيمضامة شبکي الگو .7

لیل گيام دوم انقيالب اسيالمي    اي که از تحزمینهدرنهايت، الگوي شبکة مضامین در پس

مجموعة ارتباطيات گسيترده اسيت     اي باگردد، ارائه گرديد. اين يک طرح شبکهاستنتاج مي

ترين نوع ارتباطات آن در الگو بازنمايي شيده اسيت اميا بيراي پیشيگیري از تيداخل       که مهم

ف اصيلي  بصري از ترسیم ارتباطات فرعي بديهي و عامدانه خودداري شده است. ازآنجاکه هد

ميديريت اسيتعداد    ةگيذاري در عرصي  هياي سیاسيت  شياخ   و هادستیابي به مؤلفه ،تحقیق

عنوان که درنهايت بتواند به آمدهدستبه يفرهنگي مطلوب در گام دوم انقالب است، مضامین

 هيا چنین الگويي همزمان هم به هست واقع شود. يک راهنماي عمل نهادهاي فرهنگي مؤثر

رهنمودها( متمرکز بيوده اسيت و هيم بيه     بیني( و هم به بايدها و نبايدها )جهان) هاو نیست

اجرايي که مشخصاً به چارچوبي عملیياتي و اجراييي اشياره دارد. الگيوي      ي وفرايندمضامین 

 .استگرديده در شکل زير مستند  مضامین تحقیق ةشبک

 

 مضامين شبکه الگوي :2 شکل
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 انهگذاري سياستنهادهاشيپ .8

 امير  کيي  خيود  همگذاري سیاست»و  است شونده نونوبهو  ايپوي اعرصه، فرهنگة عرص

 گذاشيته  اميروز  کيه  سیاستي اين که نیست گونهاين و «دائمي است تحول حال در و متطور

 بیانيات رهبير معظيم انقيالب،    )گيذاري ايين اسيت    سیاست از مقصود. بکند کفايت ابد تا شد

ي فرهنگي گيذاري  ة سیاسيت عرصي  دري بخشي و تحيول  يخواه؛ بنابراين تحول(61/61/6311

 ضيمن  خياص طيور  به يفرهنگ ياستعدادها تيريمدي و انسان منابعة حوز درو  عام صورتبه

ي فرهنگي ي هاسازمان يةرو حدتو و بودهي ضرور، بیانیة گام دوم با بودن جهتهمو  افقهم

 بخيش  نيي ا در منظيور  نيبيد . اسيت ي اسيالم  انقالبي تحولبخش حرکت شتاب امر ناي در

يادآوري  ،گردديم ارائهيي شنهادهایپ ق،یتحق از حاصلي الگوة گانپن،ي هامؤلفه با متناسب

 دري ابيي ارز و اجرا ن،يتدوة مرحل سه از اعمي فرهنگگذاري سیاست کامل فرايندشود که مي

 است. شده لحاظ شنهادهایپ نيا

 يانسان هايه مديريت سرمايهلفمؤ با متناسب. 3ـ2

 ة عرصي  درگيذاري  سیاسيت  دري انسيان ي هاتیقابل تِيمحدود بدون رشد امکان لحاظ

 ي؛انسان منابع تيريمد

 هاي گونياگون يکسان نیستند؛ درست است که ژن هادرست است که انسان

طيور  آورد؛ اما بهوجود مياختالفاتي به با ها راآدم مؤثرات گوناگون خلقتي، و

 :بيه بیيان میرزاحبیيب خراسياني     يرنيد. پذها نقشهمة انسان، معمول و عام

دسيت نقاشيان قيدرت تيا چيه      /  امهر نقش را آمياده ، اممن که لوحي ساده

 (.3/0/6391 بیانات رهبر معظم انقالب،)د تصويرم کنن

 ي؛فرهنگي هاسازمان در قیتحق وي آورنو مراکز جاديا 

وز بيدهیم ايين اسيتعدادها را تيا     بر اسايي کنیم وشن، پیدا کنیم استعدادها را

بیانيات  ) تا بتوانند ابتکار کنند ورزيده بشوند، تا اينکه بتوانند کار کنند، اينکه

 (.63/1/6310 رهبر معظم انقالب،

 و پيرورش ي راسيتا  دري انسيان  منيابع  تيريميد ة حوز دري زيربرنامه وگذاري سیاست 

 اعتبيارات  مینأتي  وي فرهنگ جهادي براي رهنگفي استعدادهاي حداکثري توانمندساز

 ؛آن تحقق به نسبت الزم

 در تيي تقوي راسيتا  دري انسيان  منيابع  تيريمدة حوز دري زيربرنامه وگذاري سیاست 

 ي؛فرهنگ عناصر قدرت ابعادهمة 
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به نظر برسد، لکن  است قوت نظامي وهلة اول، در نگاه اول، ممکن قوت در

سیعي و ابعاد ،ابعاد قوت است. منة قوت نظاميتر از داسیعو ظاهراً خیلي

قوت علمي، قوت فرهنگي، قوت  است؛ ابعاد اقتصادي دارد، قوت اقتصادي،

قوت و  ي سازِ قوت سیاسي، استقاللِ سیاسي استکه زمینهي سیاسي 

ملت و  هاي ديگري براي تقويت کشورگذشت زمان، عرصهبا  تبلیغي

 (.3/6/6311 معظم انقالب، بیانات رهبريد )آجود ميوبه

 يي و کشيف اسيتعداد   شناسابراي  جامع و روزبهي هاابزار از بهره جهت دري زيربرنامه

 در عناصر فرهنگي؛

دانسيتن، راه اسيتخراج ايين     ااستعداديابي، استعدادشناسي، قيدر اسيتعداد ر  

را فعلیت رساندن آنها را بلد بودن، بعد بيا ظرافيتِ تميام ايين     استعدادها و به

دنبال کردن، اين آن چیيزي اسيت کيه بيروز اسيتعدادها را نتیجيه خواهيد        

 (.6316 بیانات رهبر معظم انقالب،بخشید )

 ي؛فرهنگي هاسازمان در استعداد جذب مراکز لیتشکي براي زيربرنامه 

 به جذب استعدادها نپيردازد،  امکانات، و قتي يک مرکزِ داراي قدرتو مسلّماً

هيايي خواهنيد   يا حتي غیرسرگردان، دچيار ضيعف   و ناستعدادهاي سرگردا

بیانات رهبير معظيم   ) شودريزش منتهي ميو  ها به سايششد که آن ضعف

 (.11/1/6373 انقالب،

 ي ارتقيا  وي علمي  قدرت شيافزا برتأکید  باي انسان منابع تيريمدة حوز دري زيربرنامه

 ي؛فرهنگ عناصر دانش

عبيارت   هياي قيدرت مليي،   ترين مؤلفهسیلة قدرت است؛ يکي از مهمو ،علم

 بیانييات رهبيير معظييم انقييالب،  ) اسييت از دانييش؛ علييم را دنبييال بکننييد  

61/9/6311.) 

 ي فرهنگي ي اسيتعدادها  پيرورش ي ابزارهيا  و تیي فعال امکانيات  نیتأمي براي زيربرنامه

 ي؛فرهنگي هاسازمان در جوان

خصوص هبي  اسالميو  هاي انقالبيتشکّل هاي دانشجويي،اجازه بدهید تشکّل

امکانات  بالشان باز باشد،و  دست ي هاي انقالبي من تکیه دارمروي تشکّل

 (.12/1/6311 بیانات رهبر معظم انقالب،) محدودشان نکنند داشته باشند،
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 ي ارتقيا  و فرهنيگ ة عرص دري کنشگر با متناسبي هاابزار به زیتجهي براي زيربرنامه

 ظرفیيت  کيه  جدييد  يهيا وريافني  بررسيي  و نيه یمز نيي ا دري فرهنگي  عناصري مهارت

 ؛بخشد ارتقا هابخش از هريک در را وريبهره

 بيا  همزميان ي فرهنگي  عناصير  روان و جسم سالمتي ارتقا و نیتأم جهتي زيربرنامه 

 ؛شانياي مهارتي توانمندساز

 ي کارآميد  بير  تمرکيز  بيا ي انسيان  منابع تيريمدة حوز دري زيربرنامه وگذاري سیاست

 ي؛فرهنگ رعناص

 بيا  کارآميد و  نیيروي انسياني مسيتعد    ترين ظرفیت امیيدبخش کشيور،  مهم

، گيام دوم انقييالب  ةبیانیي ) دينيي اسييت  و اصييیل ايمياني  و زيربنياي عمیيق  

11/66/6317). 

 ع انسياني توانمنيد بيا نگياه     منياب ي کادرسياز ة حيوز  دري زيي ربرناميه  وگذاري سیاست

 ي؛کودک مقطع از مدتبلند

تيوان   و آميوزد کيه اسيتعداد   ميي  جوان در کشور اسالمي و ننوجوا، کودک

 و هياي اسيالمي  هياي متعيالي مليي يعنيي ارزش    خود را بيراي ارزش  ةبالقو

 (.61/1/6311 بیانات رهبر معظم انقالب،) کار گیردبه و انقالبي شکوفا کند

 ي هنگي فري هيا بندي شغلي در سازمانبندي و ردهريزي براي اجراي طرح طبقهبرنامه

اسيتعدادهاي فرهنگيي و    تيريميد  مطليوب  تحقق در سازمان نقشي تعالي راستا در

 ؛عملکرد تیوضع به تيعنا با هاجانمايي ردة سازمان

 شيده از تحقیيق در يکيي از    جاسيتخرا ي الگيو ي شي يآزماي سياز ريزي براي پیادهبرنامه

 . آني اتیعملي اجرا ازي ناشي امدهایپ سنجش وي فرهنگي هاسازمان

 يفرهنگ رتيبصة لفمؤ با متناسب .3ـ1

 در هيا برناميه  مطلوبوسوي سمت نیتأم به فرهنگة عرص انگذارة سیاستويو التفات 

 ؛اقتداربخشي عامل عنوانبهي انسان منابع تيريمدة حوز

اگيير  ...هيياگييذاري، يعنييي تييأمین جهييت مطلييوب بييراي برنامييه  سیاسييت

اري و احیانيا ًتعيارض،   کي گذاري به شيکل صيحیح نباشيد، پراکنيده    سیاست

متيین و   گيذاري اگر سیاست. ها مسلط خواهد شدتناقض و انحراف بر برنامه

متقن انجام بگیرد، تحقیقاً يک وسیله يا اعتالي فکر و معرفت و رشد جامعيه  
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حدي در زندگي بشير قيانع شيد؟ پيس هير روز      شود بهمگر مي. خواهد شد

اري بير ايين اسياس انجيام     گيذ بايستي بهتر از روز گذشته بشود و سیاسيت 

گذاري هيم خيود ييک    رسیم که سیاستاز اين نکته بدين نتیجه مي .بگیرد

گونه نیست که اين سیاسيتي کيه   اين. امر متطور و در حالت حولدامي است

گيذاري ايين اسيت    مقصود از سیاست .امروز گذاشته شد، تا ابد کفايت بکند

 (.61/61/6311 بیانات رهبر معظم انقالب،)

 منيابع انسياني بيا تأکیيد بير انسيجام داخليي         ةريزي در حيوز گذاري و برنامهستسیا

 ؛افزايي تجمیع قوا در اين حوزههاي فرهنگي و همدستگاه

 هياي مهيارتي و   منابع انساني با توجه به تفياوت  ةريزي در حوزگذاري و برنامهسیاست

افزاييي  ها بيا هيدف هيم   حال ترکیب اين توانمندياستعدادهاي متفاوت افراد و درعین

 ؛به قدرت سازمانيرسیدن داخلي و جبران نقاط ضعف داخلي و 

البته  جود انسان گذاشته است.و که خداي متعال در استعدادهاي متراکمي

 بعضي،... چنان که معادن يکسان نیستندهم ،يکسان نیستند اين استعدادها

 دهاي کمتري دارند.استعدا فراواني دارند؛ بعضي،و  استعدادهاي برجسته

 (.13/66/6316 بیانات رهبر معظم انقالب،) کندنوع استعدادها هم فرق مي

 ي کنشييگري امييدهایپ بييه نسييبت حیصييحي سييازفرهنييگي راسييتا دري زيييربرنامييه

 ي؛فرهنگي دارندگباز وي سازمصون ومندانه در عرصة فرهنگ قدرت

 تيريميد ة عرصي  دري فرهنگي ي زيربرنامه وگذاري سیاست در تقوامحور کرديرو لحاظ 

 ؛ریمس نيا در حرکت روند بر مستمري بازنگر وي انسان منابع

البته معناي اين حيرف آن نیسيت کيه     يعني مراقبت براي خطا نکردن. ،تقوا

دچيار خطيا    عصيومي باالخره هر انسيان غیرم  انسان خطا نخواهد کرد؛ خیر.

از غرق  و يک راه نجات است يک صراط مستقیم و، شود؛ اما اين مراقبتمي

بیانيات رهبير   ) بخشيد به انسان قدرت ميي  و کندشدن انسان جلوگیري مي

 .(11/61/6371 معظم انقالب،

 يفرهنگ عدالت ةمؤلف با متناسب .3ـ3

 وي انسيان  کراميت  بير  کيز تمر بيا ي انسيان  منابعة حوز دري زيربرنامه وگذاري سیاست 

 ي؛اجتماع عدالت

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22010
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 يي شيکوفا بيراي   مناسب بستر جادياي راستا دري فرهنگي زيربرنامه وگذاري سیاست

 ؛فرهنگة عرص در فعال بانواني هايتوانمندي ارتقا و استعداد

جيودي خيود تيالش    و که ما براي رسیدن زن به کميال  است يک هدف اين

اوالً بيه   بگويیم. يعنيي زن در جامعيه،   و يسیمبنو و کنیم، به مبارزه بپردازيم

رشيد  و  شيکوفا شيود   حقیقي خود برسد؛ ثانیاً اسيتعدادهاي او  و حقّ انساني

درنهايت به تکاميل انسياني نائيل گيردد. زن در     و  انساني پیدا کند و حقیقي

 تواند به پیشيرفت بشيريت  صورت انسان کامل درآيد؛ انساني که ميجامعه به

دنیيا را بيه بهشيت     هاي خود،توانايي ةدر محدود و کمک کند خود ةجامع و

 (.32/7/6371 بیانات رهبر معظم انقالب،) زيبايي مبدّل سازدو  برين

 ی  اعتبيارات متناسيب بيا    تخصي  تيي رعاي درخصيوص  زيي ربرناميه  وگيذاري  سیاست

 ي؛عملکرد وي تيموراقتضائات مأ

 ي فرهنگي ي هاسازمان دري انسان منابع تيريمدة عرص دري زيربرنامه وگذاري سیاست

 ؛آن در مستقري اقتصاد وي اسیس ،يفرهنگ طيشرا و میاقل به توجه با مختلف

 ييي و توسيعة متيوازن و اجيراي عيدالت      تمرکززداي بيراي  زيي ربرنامه وگذاري سیاست

 .محورمکان

 طيمحي مساعدساز ةمؤلف با متناسب .3ـ6

  ؛هاي فرهنگيعناصر فرهنگي فعال در سازمانايجاد بستر الزم براي شکوفايي استعدادهاي 

 ؛هاي مختلفگذاري در حوزهريزي و سیاستشناسي و نیازسنجي دقیق پیش از برنامهمخاطب 

 آزاد گيردش  بير  تمرکز باي انسان منابع تيريمدة حوز دري زيربرنامه وگذاري سیاست 

 ؛هايتوانمند با متناسب و آگاهانه انتخابية پا بري فرهنگي هاسازمان در هااستعداد

 سيه  اسياس  بير  تمرکيز  باي انسان منابع تيريمدة حوز دري زيربرنامه وگذاري سیاست 

 ؛ابتکار( و دیام ،يانرژ) جواني وگيو

بیانيات  ) ها سه خصوصیت برجسيته در جيوان اسيت   اين ابتکار. امید، انرژي،

 (.62/9/6371 رهبر معظم انقالب،

 اصيل  بير تأکیيد   بيا ي انسيان  منيابع  تيريميد ة حيوز  دري زيي ربرناميه  وگذاري سیاست 

 ي؛انسان عناصري خودباور

 ؛هاي فرهنگيريزي براي ارائة الگوهاي عملیاتي از کنشگري مقتدرانه در سازمانبرنامه 
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 ؛گرفتهصورتي هاريزيبرنامه دري نوآور و تیخالق لحاظ 

 وي فرهنگي ي ستعدادهاا اطالعات بانک لیتشکبراي  الزمي زيربرنامه وگذاري سیاست 

 آن.ي ادورهي روزسازبه

 يي گرامؤلفة نهاد با متناسب .3ـ9

 گذاري در عرصة مديريت منابع انسياني بيا رويکيردي تحيولي و اهتميام جيدي       سیاست

گذاران فرهنگي براي تدوين سازوکار بهره از منابع انساني توانمنيد  ريزان و سیاستبرنامه

 ؛هاي فرهنگي و رسیدن به اهداف مقررزي سازمانفراساختار اداري جهت توانمندسا

متحيول شيود تيا     اسيالمي تشيکیالت  اداري کشور به سمت تشکیالت  بايد

خصيوص  هبي  آحياد ميردم در سراسير کشيور،     ةامکان خدمت بیشتر به کلیي 

 ،حکوميت  و بسياط خيدمت اسيت    ،سياط ديين  بمناطق محروم فراهم شود. 

د به هميین منظيور باشيد کيه     ولیت در سطوح مختلف آن بايئمس و رياست

 بیانات رهبر معظم انقيالب، )د مخصوص به خود نیاز دارتشکیالت يک  طبعاً

11/7/6371.) 

 گذاران عرصة فرهنگ براي بهره از ظرفیت انسياني موجيود   ريزان و سیاستاهتمام برنامه

 هاي فرهنگي با استفاده از راهکارهاي جريان آزاد شغلي و گردش شغلي؛در سازمان

هاي ممتاز در سطح جهان اسيت؛ ايين   ظرفیت رفیت منابع انساني ما جزوظ

 بیانات رهبير معظيم انقيالب،   ) کار گرفتبايد به و ظرفیت را بايد بالفعل کرد

11/0/6312.) 

 بيا ي فرهنگي ي هيا سيازمان ي توانمندسياز  ويي افزاهمي راستا دري فرهنگي زيربرنامه 

 ي؛رساختيزي هاتیظرفي گذارراکاشت به وي فرهنگي هانهاد نیب انسجام

 ي هافراينيد  در انقيالب  دوم گيام یة انیب با افقهم و هدف ریمس در تحولي حرکت لزوم

 ؛استعداد تيريمدي اجرا

وقتيي   هدف بايد در همه چیز دنبال بشود... منتها ييک مجموعية هوشيمند   

ة هاي چندصدگانه و گاهي چندهزارگاني خواهند هدفي را دنبال بکنند، راهمي

 هيا دهنيد و بيراي هرکيدام از راه   رو قرار ميي  رسیدن به آن هدف را در پیش

آن نیست که احکام اسالمي را بليد   فقط نگذارند... انسان مسلمامي حکمي



 0011و زمستان نامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شمارة هفدهم / پاييز دوفصل

 

34 

بیني او، نیروي بياطني او،  ؛ بینش او، روشنابعادي دارد ناست؛ انسان مسلما

برتيري او در   نیروي روحي او، نیروي جسمي او، معلومات وسیع او، احسياس 

شما . زندگي، همة اينها عناصر دخیل در ساخت انسان مسلمانند هايمیدان

حسياب خيود    ها را بهصد راه براي اين مطالب در نظر بگیريد؛ هرکدام از راه

عميده آن اسيت کيه ايين هيدف فراميوش        .بپیمايید، تا به اين هدف برسید

بیانيات  ا اين است )آن تخلف نشود و عکس آن عمل نگردد؛ هدف م نشود، از

 (7/66/6372 رهبر معظم انقالب،

 يريگنتيجهبندي و . جمع9

 تيريمدي الگوي هاشاخ  و هالفهسئلة اصلي پووهش حاضر، دستیابي به مؤم ازآنجاکه

 ،است انقالب دوم گام با متناسب وي رهبر اناتیب اساس بري فرهنگي هاسازمان در استعداد

 دوم گيام  لیي تحل از کيه ي انيه یزمپس در ،يفرهنگي هاازمانس در استعداد تيريمد مبح 

 لهمعظمي تمدن نگرش از بهره با امر نيا که ديگردي بررس، گردديم استنتاجي اسالم انقالب

 گرفت. صورت شانيا اتيمنو از بانیشتیپهاي يهنظر و

براي ايجاد يک تمدن اسالمي ي مانند هر تمدن ديگر ي دو عنصر اساسي 

 بیانات رهبر معظم انقالب،: يکي تولید فکر، يکي پرورش انسان )الزم است

61/7/6371) 

 نظيام  در اتیي ح مشيمول  يِفرهنگي ي هيا دسيتگاه ي کلي ریگجهت مهم، نيا آنکه ضمن

 کيه  سازديم مشخ  زین را هاسازمان نياي نيآفرنقشي هاستهيبا و رانياي اسالمي جمهور

 نيي اي ني يآفرنقيش  شيي آرا در هيم  وي فرهنگي  يهاسازمان عملکرد و تيريمد سطح در هم

 وي راهبردنگيار ي بيرا  بانیپشتهاي نظريه به اجیاحت، آني خروج و امدهایپ هم و هاسازمان

ي، رهبير ة شي ياندي مبان از متأثر اناتیب متن با مواجهه کرديرو. بنابراين استگذاري سیاست

 منيابع ي مزبور، الگوي بندصورتبراي رو، ازاين .است شانياي فکرة منظوم تیکل از برگرفته

   .ي قرار گرفتبرداربهرهتر بدان پرداختیم، مورد که پیش بانیپشتهاي يهنظر

ي اسيالم  نينيو  تمدن تحققي کردن اتیعمل و عمل ةعرص با متناسبي هاگذاريسیاست

 از بهيره ي بيوده و  فرهنگي ي هيا وظيايف سيازمان   اهم ازي است، اسالم انقالبي اصل هدف که

 .اسيت  ریمسي  نيي ا در انقيالب  حرکيت  بخشسرعت هاسازمان نيا در موجودي انسان تیظرف
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 حیصحگذاري سیاست منظوربه استعداد تيريمدي هاشاخ و  هامؤلفهبنابراين دستیابي به 

 انيات یب مضيمون  لیي تحل دادن قيرار  مبنيا  با حاضر پووهش منظور نيبد .استي ضروري امر

ة کننيد و تبیین بوده فرهنگة عرص درگذاري سیاست گاهيجا رأس در که انقالب معظم رهبر

 .است برداشته ریمس نيا در يگام، هستندبیانیة گام دوم 

پين،   ي،رمحيور یفراگ مضيمون  کيي  شيامل  حاضر قیتحق ازآمده دستبه نیمضامة شبک

پايه است که  مضمون 11و  يفرعة دهندي، چهار مضمون سازماناصلة دهندمضمون سازمان

ي الگيو ي هيا شياخ   شيده اسيتخراج  يةپا نیمضامو  هامؤلفهي، اصل ةدهندازمانمضامین س

 ارائيه  انيه گذاري سیاسيت شينهادها یپ، قیتحقي هامؤلفه با متناسب تيدرنهاو  ندايشنهادیپ

 است. شده
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