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As the driving force of the movement, the youth have a fundamental and pivotal role in the realization of 
the new Islamic civilization. Despite all the debates and discussions that have taken place among the 
academic theorists, managers and leaders, it is not yet clear how young people are going to be trained 
and empowered to assume this serious responsibility (of civilization) and how they are going to succeed 
in fulfilling this responsibility. The aim of this article is to design and present “the model of empowering 
the youth for creating a new Islamic civilization”, using the statement of the second phase of the 
revolution. The main question raised here is whether a model for empowering young people can be 
extracted and designed from the statement of the second phase of the Supreme Leader of the Islamic 
Revolution in order to realize the new Islamic civilization. The sub-questions of the research are as 
follows: what are the factors affecting the empowerment of young people from the point of view of the 
statement of the second phase? What are the underlying variables for empowering young people from 
the point of view of the statement of the second phase? What are the obstacles and ultimately the 
consequences and results of empowering young people? This research is conducted based on the 
methodology of Grounded Theory. The findings are a “model” with a paradigmatic approach that includes 
dimensions and categories as follows: The empowering factors in four “spiritual and moral”, 
“epistemological”, “psychological” and “sociological” categories. On the whole, thirty-seven variables, 
underlying factors including fifteen variables, obstacles and hindering factors of empowerment including 
eleven variables, consequences and the results of empowerment consisting of sixteen variables and 
macro objectives of empowerment containing the three main goals. 
Keywords: Empowerment, Youth, Statement of the Second Phase, Modern Islamic Civilization and 
Model 
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 نینو تمدن تحقق براى جوانان توانمندسازى مدل
 انقالب دوم گام هیانیب بر مبتنى اسالمى

 52/12/0010 پذیرش: تاریخ    01/31/0010  دریافت: تاریخ
 مهرابى رحمزهیام

 مهرابى مهدى
(352-335) 

 چکیده
 تمونن تحقو  در محوور  و اساسی نقش ،حرکت رانپیش موتور عنوانبه جوانان

 میوان زمینه این در که فراوانی وگوها گفت و هابحث رغمبه .دارنن اسالمی نوین
 چاوونای بوه هنووز گرفتوه، صوور  رهبوران و مونیران ،دانشوااهی پردازاننظریه
 و سواز  تمونن) خطیور مسوووییت این پذیرش برا  جوانان توانمننساز  و تربیت

 از گیور بهوره بوا کوه است آن مقایه این هنف است. نشنه پرداخته آن در موفقیت
 نوووین تموونن ایجوواد بوورا  جوانووان توانمننسوواز  موون » انقووال ، دو  گووا  بیانیووه

 بوورا  مونیی آیوا کوه اسوت ایون اصویی پرسوش کنون. ارائوه و طراحوی را «اسوالمی
 تحقو  بورا  اسوالمی انقوال  معظوم رهبر دو  گا  بیانیه از جوانان توانمننساز 

 تحقیو  فرعوی ها پرسش ؟کرد طراحی و استخراج توانمی اسالمی نوین تمنن
 دو  گوا  بیانیوه ناواه از جوانوان توانمننسواز  بور موثرر عوامو  از: انونعبوار  نیز

 دو  گوا  بیانیوه ناواه از جوانوان توانمننسواز  برا  ساززمینه ها متغیر ؟نانکنا 
 ایون در چیسوت؟ جوانوان توانمننسواز  نتوای  و هاپیامن درنهایت و موانع انن؟کنا 
 اسوتفاده تحقیو  عمییوا  انجا  برا   GT) بنیادداده نظریه شناسیروش از مقایه
 شوام  کوه اسوت پوارادایمی رویکورد با «منیی» آمنهدستبه ها یافته است. شنه
 معنو » مقویه چهار در توانمننساز عوام  باشن:می شرح این به هاییمقویه و ابعاد

 درمجموو  «شوناختیجامعوه» و «شوناختیروان» ،«شناختیمعرفت» ،«اخالقی و
 بازدارنونه عوامو  و موانوع متغیور، پوانزده شام  ساززمینه عوام  متغیر، وهفتسی

 شوانزده بور مشوتم  توانمننساز  نتای  و هاپیامن متغیر، یازده شام  نمننساز توا
 اصیی. هنف سه حاو  توانمننساز  کالن اهناف و متغیر

 .من  و اسالمی نوین تمنن ،دو  گا  بیانیه جوانان، ،توانمننساز  :کلیدی واژگان
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 مقدمه

  جذر مرحمجه پجن  ا  ارالمی تالبان حررت راه نتشه رهبرد، معظم متاق فکرد منظ مه در
 ارالمی؛ دولت ر ق مرحمه ارالمی؛ نظاق دوق مرحمه ارالمی؛ انتالب اول مرحمه رند:می

 نجرر  تمجدن و ارجالمی امجت تحتق نهایی مرحمۀ ارالمی؛ رش ر یا جامعه چهارق مرحمه
 نجه اول  جاق ایم،ررده رپرد نیر را پرفرا ونشیبی هادرال ره  ذشیه رال چهل در ارالمی.

 دری رالعمل و دوق  اق ننانراین ممد. نایل رامل نم غ و رال یچهل نه انتالب و ررید متصد
 اهجدا  در م جج د نج اق  نرخی رفع نراد ارت ادنرنامه ،رهبرد معظم متاق انالغی

 نجراد ارجت راهکجارد درجی رالعمل، این همچنین ارالمی. جامعه و دولت ا جممه قبمی،
 ارجالمی نظجاق ون اننه ایران ا  دنیا امرو ه ره ایرانی، و ارالمی نرر  مدنت نه نخشیوینیت
 ناشد. دنیا و منطته رش رهاد رایر نراد وممی ال  د دارد انیظار

 انتجالب معظجم رهبجر رج د ا  7931 نهمجن ۲۲ ا  پج  1«ارالمی انتالب دوق  اق» نیانیه
 اجیمجاوی، ریارجی، مخیمج  هجادحج  ه در را هجاییرهنمج د نیانیه این در لهمعظم شد. منیشر

 .ارت پرداخیه مینده در «ج انان نتش» نه من ا  هایینخش ره رردند مطرح فرهن ی و اقیصادد

 رجه ج انجان ویژهنه و ایران ممت نه خطاب ارت مطمعی تیدید «انتالب دوق  اق» نیانیه
 و ن د خ اهد «را دتمدن و پردا دجامعه خ درا د، مرحمه دومین» نراد منش رد مثانهنه
 . د خ اهد رقم را «ارالمی جمه رد  ند ی جدید فصل»

 رمیدد، اصطالحاگ و رمماگ نین ا  ره شد حاصل نیییه این نیانیه، محی اد تحمیل نا
 .ارجت داشجیه را فراوانجی نیشجیرین ،نجار چهجل حجدود نسجامد نا «ن ج انان و ج انان» واژه

 هسیند. «ج انان» نیانیه این اصمی رمح  ره ررد ادوا ت انمی اراسنراین
 ارجالمی ن ین تمدن راخین ا جممه هاییمأم ریت انتالب، دوق  اق نراد انتالب رهبر

 اخجال،، و معن یجت پژوهش، و ومم  سیرش و ت رعه ،انتالنی و جهادد مدیریت طریق ا 
 مر ننجدد و خارجی روانط و ممی ورگ م ادد، و اریتالل فساد، نا مبار ه و ودالت اقیصاد،

 اویتجاد و اویماد ج ان نسل نه لهمعظم اند.ررده وا ذار ج انان نه را  ند ی ربک و دشمن نا
 و خج ردمجی رقجم قشجر این ر شش و تالش نا ایران و انتالب مینده معیتدند و دارند ادویژه

                                                             
 .۲۲/77/7931نیانیه رهبر معظم انتالب نه مناربت چهممین رال رد پیرو د انتالب ارالمی در تاریخ . 0
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 رد رجخنان ایجن» هسیند: ج انان ارالمی، ن ین تمدن و ارالمی پیشرفیه نظاق تحتق مح ر
 نه امید چشم من، شایسیه اجراد نراد ولی ارت، شده تکرار نارها ق انین، و هاریارت قالب
 و انتالنجی و مجممن ج انجان نه رش ر   نا  ن هادنخش اداره  ماق ا ر و هارت؛ج ان شما
 «شجااالمهان شجد خ اهد نرمورده امید این ش د، رپرده نیسیند رم نحمدالمه ره راردان و دانا

 (.، ۲۲/77/7931ادخامنه اماق دوق  اق ه)نیانی

 در نج د خ اهند قادر  مانی هسیند، نیانیه این اصمی مخاطبان ره ن ج انانی و ج انان اما
 درک روا این .ش ند نرخ ردار ال ق ت انایی و مماد ی ا  ره ش ند م فق خ یش وظای  ایفاد

 طراحجی نجراد تالش و منها نر تأمل  رپ و شده خ اریه ج انان ا  نیانیه این در منچه فهم و
 و نیانیججه ایججن در منججدر  «ترنییججی راهبردهججاد» ا   یججردنهججره و «ت انمندرججا د ال جج د»

 اهمیجت ا  ،شجدهمحج ل خطیجر وظجای  انیجاق و نتجش ایجن ایفجاد نجراد منان را دمماده
 .ارت نرخ ردار ادالعادهف ،

 رشجیده تصج یر نجه «انتالب دوق  اق ترا  ج ان» ا  ادچهره نیانیه این ط ل در دی ر ر د ا 
 نجراد من، خصجای  و هجاویژ ی نه یافین درت نراد ر شش و چهره این شناخت ره ارت شده

 هادویژ ی و وظای  نه انیدا متاله این در جهت همین نه ررد.می نظر نه الرامی دوق  اق پیم دن
 هجادمیغیر و و امل رپ  ش د،می اشاره مطم ب وضعیت ون اننه «انتالب دوق  اق ترا  ج ان»

 مجین ا  «ارجالمی نج ین تمدن تحتق نراد ج انان ت انمندرا د» نیای  و م انع را ، مینه ممثر،
 ش د.می ارائه رارنردد و راهبردد مدل قالب در و اریخرا  دوق  اق نیانیه

 مفاهیم تعریف

 بیانیه

 و تتریجر  فیجه، ،نامجهنیان اظهار، اوالمیه، ه،اطالوی 5مانیفست، مثل لغاتی 0نیانیه واژه نراد
 .ارت شده ذرر میراد  ون اننه  رارش

 حجرب، یجا  جروه یجک من در ره ارت ن شیارد مانیفست یا نیانیه ،عمید فرهنگ  فیه نه

                                                             
1. Statement. 

2. Manifeste. 
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 )ومیجد، رننجدمجی اوجالق را خج د ادنی یا هنرد فمسفی، مذهبی، اجیماوی، ریاری، نظریه
7933،   7: ۲92.) 

 و وتایجد اصج ل، نیجان نراد من ا   روه یا شخ  یک ره ارت مینی ،اصطالح در نیانیه
 رننجدهنیان و شدهنیان مطالب نهنات جه هانیانیه رند.می اریفاده مردق نه خطاب خ د اهدا 

 .ش ندمی ننددطبته غیرررمی و ررمی دریه دو نه منها،

 توانمندسازی

 ایی،کجخ دات ،رجاخین قجادر ،راخین ت انا هادمعادل ،فارری  نان در Empowerment واژه نراد
 ریرا نه نسبت 0«ت انمندرا د» اصطالح ولی ،ش دمی نرده ارر نه و... ت انمندرا د ،ت انارا د

 (.7۲ :7931 ن  نیانی، )فرهی ارت ردهر دایپ شیردین روا  هاواژه

 ت رجعه و اییجاد رادنج درونجی و رونجیین اقجداماگ و هاروش میم وه منیخب: تعری 
 نهبج د و انسانی نیرود تعالی و رشد منظ رنه انسانی منانع ییت انا و رشیان  ن رش، دانش،

 (.91 :7939 )مهرانی، را مانی وردنهره شیافرا و

 جوان

 ن ذشجیه چنجدان من، ومجر ا  ره ارت چیرد هر معناد نه فارری  نان در ُنرنا یا 2ج ان واژه
 دی جرد و «َفَیجی» یکجی دارد: وجج د جج ان درنجاره رایج  تعبیجر دو یورن فرهنگ در ناشد.

 َب  َش » ریشجه ا  دومجی و «شادانی( و )طراوگ َو  َگ  َ   / َد  َگ  َ  » ریشه ا  اولی «.شاب»
 را 91 تا 73 رنی نا ه ج انان، والی ش راد .ارت «حرارگ( ا  نرخ ردارد و )شک فایی َب 

 3.ارت ررده تص یب ج ان تعری  نراد
                                                             

1. Empowerment. 

2. Young (youth). 

. نراد تعری  ج انی، رویکردهاد میفاوتی وج د دارد: نر اراس رویکجرد مجذهبی، جج ان رسجی ارجت رجه دوران 3
خردرالی را  ذرانده و نا نم غ جسمانی ا  نرخی حت ، فطرد و شروی همانند حجق تسجمط نجر امج ال، ا دوا ، 

دار شده ارت ره در دوران ر دری امکان تحتق من وج د نداشیه ارت؛ در رویکرد طال، و خرید و فروش نرخ ر
شناخیی و نه تبع من وم ق  یسیی و پرشکی، نا معیارهایی نظیر وضعیت جسمانی، قدرگ نجدنی، ریسجیم  یست
 ش د؛ در رویکردریر وضعیت ر دری تا ره لت تعیین میشناخیی و راخیار مغر و وممکرد غدد درونوصب

https://iqna.ir/fa/news/3768972/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%86%DB%8C-18-%D8%AA%D8%A7-35-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3768972/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%86%DB%8C-18-%D8%AA%D8%A7-35-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 تمدن

 نجا و  ریجدن شجهرد خج د شدن، شهرنشین» ارت: شده تعری  چنین تمدن فارسی فرهنگ در
 همفجرا و  نجد انی ام ر در یکدی ر نا مردق همکارد اجیماوی؛  ند انی شدن؛ مشنا مردق اخال،

 اخجذ «مدن» ا  ورنی در تمدن (.192 :7   ،7933 )ومید، «خ د مرایش و ترقی ارباب رردن
 ان میسجی،  نجان در   یند.می حضاره من نه رای   نان در و ارت رردن اقامت من معناد ره شده

 تارج یافین اریترار معناد نه نیر من ره ش دمی اطال، «تمدن» مفه ق نه Civilization واژه امرو ه
 (.99 :7   ،7931 )والییی، ارت شهرنشینی همان اجیماوی، تعری  در و

 اسالمی تمدن

 اقیصادد،   نا  ن انعاد در مسممانان دریاوردهاد همه ارالمی، تمدن ا  مراد رمی، ط رنه
 اریشجافاگ و اخیراوجاگ صجنعت، معنج د، و مجادد اخالقی، اجیماوی، مذهبی، فرهن ی،

 تجا چین غرنی مر هاد ا  ارالمی، قممرو  سیرش نا و شد روعش پیامبر وصر ا  ره ارت
 (.71 )همان: درنر رفت را اندل 

 همه ا  هاانسان منددنهره را ارالمی تمدن شاخصه رمی، تعریفی در رهبرد معظم متاق
 وجالم در منجان، تعالی و رعادگ تأمین نراد خداوند ره دانندمی معن د و مادد هادظرفیت
 درک نجا و خج یش درایجت نجا لجهمعظجم امجا ارت؛ ررده تعبیه منان خ د ج دو در و طبیعت

 و انیکجار ماننجد جدیجدد هجادمملفجه نجا را «ارجالمی ن ین تمدن» مسئمه  مان، متیضیاگ
 احکجاق صجدور و الممجلنجین روانط نهب د رینما، هنر، مدرن، هادررانه نه ت جه خالقیت،

 ن شج ند ی و پ یجایی ارجالمی تمدن تا رردند رحمط نشرد جدید نیا هاد نا مینارب فتهی
 نج ین تمجدن ورصجه محتتان ا  جمعی نا دیدار در ادخامنه اماق )نیاناگ رند حفظ را خ د

 (.77/77/7931 ،ارالمی

                                                                                                                                   
اد اجیماوی ارت ره نا وقجایع هنیجارد هماننجد ا دوا ، فر نجدمورد و شناری، ج انی فرایند و را هجامعه

مدنی اشخاص، یا نانالغ و صغیرند و یا مرحمجه نمج غ اجیمجاوی را ج  ش د؛ در رویکرد حت قیاشیغال تعری  می
خ انجده « رجالجج ان نجرر »نجه نجاق  اند. در این رویکرد، ج انپشت رر  ذاشیه و نه رن قان نی هیده رریده

شناخیی و رویکرد تمفیتی وجج د دارنجد شناخیی، جمعیتش د؛ رویکردهاد دی رد نیر همانند رویکرد روانمی
 رنند.هاد من را تعری  میهاد خ د، ج انی و ویژ یره مینارب نا شاخ 



 1041بهار و تابستان / سوم/ شمارۀ  دوم/ سال  های گفتمان تمدنی انقالب اسالمیپژوهش      232

 مدل

 و چیجر هجر راهنمجا؛ و رننجده،داللجت قجدوه ار ه، نم نه، ررمشق، طرح، ال  ، یعنی 0مدل
 یا رند نتاشی من ا رود تا  یرد قرار هنرمند نرانر در ره غیره و انسان و میسمه ا  اوم هرر 

 (.7۲9 :9   ،7917 ،)معین نسا د میسمه

 هجادریجمیغ نشجان ر و شجده  رفیه م ج د روانط و هاتیواقع ا  هر ارت ردیتص  مدل
 هجامجدل  ریدوبارگنه منهارت. نشروا و نشر ا  حاصل  ینیا و منها ارتباط نح ه م ج د،

 می،یتررج هجادمجدل المجی،ر هجادمجدل ت انندمی هر هسیند هاتیواقع ا  شدهراده نهنم 
 انعجاد در میمفاه ا  ردیتص  هامدل نیهمچن ناشند. اضییر هادمدل ای تیسمی هادمدل

 اند.اجیماوی و اقیصادد اری،یر
 ممثر رهادیمیغ و و امل تماق نه رد،ی میتصم و ردیرطرح هن اق نندرمی کمر هامدل

 (.9 :7973 میرشفیعی، و )ال انی ش د ت جه منها روانط و
 5ارت. واقعی جهان ا  شدهراده و نظرد نمایش مدل،  فت: ت انمی مدل ا  راده تعریفی در

 توانمندسازی یشناسهنیشیپ

 امجا ست،ین درت در تییدق اطالواگ انسانی وم ق اگیادن در اصطالح نیا رارنرد خیتار ا 
 ن جرش )نجا فنی وم ق در ا جممه وممی مخیم  هادشاخه در تیریمد نه من ورود ا  قبل تا

  ومجج ق در ،دور هججاد ذشججیه ا  افججت.ی  سججیرش و نسججط هججا(ریسججیم در ارتتججا و نهبجج د
 شجدن، قجدر و قضجا تسجمیم 3خج درییی، اخییجار، و جبجر درنجاره نسجیارد هجادنحج  دینی

                                                             
1. Model. 

 lMode شجکل نجه فرانس د شنارانجامعه ت رط Pattern ان میسی اصطالح ره  فت ناید مدل و ال   رانطه درناره. 5
 روند.می رار نه معنا یک نه واژه دو این شنارانجامعه ارثر نظر طبق و م ارد ا  نسیارد در و ش دمی  رفیه رار نه

 tternPa واژه ارت. Pattern واژه ا  ترپیچیده رمی Model واژه اند فیه و شده قائل هاییتفاوگ دو این نین نرخی
 یجک اراری خط ط ره ارت ادشدهراده طرح و دارد ت جه «واقعیت یک وناصر نین روانط و راخت» نه نیشیر

 رجردن فهجم قانجل و ترراده نراد Patter واژه رند.می مشخ  را منها نین م ج د هادنسبت و اجیماوی میم وه
 پیکجره یجک و منطتجی طجرح شکل نه را من و ردا دپمی منها در نظمی اییاد و پدیده من وناصر تنظیم نه ها،پدیده
 ارت. رنندهت صی  انرار ن وینه و مورددرمی

3. Self-Will. 
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 اشجکال م ضج واگ ایجن همه ریشه .ارت ن ده مطرح انسان تکامل و ترنیت و 0 راییانسان
 .ارت درماند ی و نات انی متانل در ت انمندد م ض ع تغییریافیه

 مفهج ق صجراحتنجه شناریجامعه و دینی وم ق ،شناریروان ادنیاگ در هرچند ننانراین
 دماننج افجراد ت انمندد وضعیت نه ره دارند وج د مفاهیمی ارت، نرفیه رار نه ت انمندرا د

 انراهیم،ن ه و )وبدالمهی رنندمی اشاره ررن شت  رفین درت نه و خ د نه اتکا ،خ درنیرلی
7937: ۲۲.) 

 شمارنه تیریمد نظرانصاحب ت جه ان نر انسانی روانط نهضت دوران در ت انمندرا د
 ت انمندرجا د و نیجان یکراتکدم رهبرد و شغل را دغنی ت،یرضا مانند مسائمی رفت.می

 مطالعاگ ا  یکهر رننادی  شد. مطرح را مان در اتییح و مهم هد  یک ون اننه نانرارر
 در 3فجرد مهجارگ نجه دادن تیاهم و 2ینیرلرخ د در فرد تیرنه چ ن مییمفاه ت انمندرا د

 و هجادانشج اه دوره نیجا در  رفجت.مجی قرار نظر مد م ادد داشین رار، انیاق نراد و ن د رار
 رردند. تیتت  را انسانی روانط جنبش و تمررر، رار انسانی هادجنبه نر وممی مکاتب
 متج الگ هرجدرحالی ممد، دیپد خ د دیجد لکش در ت انمندرا د 7332 دهه اواخر در

 یک در دینامی هر نظر نیا ا  ت انمندرا د اما شدند؛می شدن ت انمند ناو  ترمشار  رید
 میفجاوگ قبجل هاددهه در ترمشار الکاش  رید نا ش د، سیهین ر اقیصادد و ارییر نهی م

 ا  اردینسج ن دنجد. م اججه نحرانجی هجادتیجم قع نا همچنان هارا مان دهه نیا در ارت.
 اهشرج نجه شجروع شجد،مجی تیرنجه هجاوضجعیت نیا نراد هر ییهانرنامه رغمنه هارا مان

 لیجقب ا  مخیمفجی هجادنجاق هجاارجیراتژد نیجا هرچنجد رردنجد. پررنمی و ررنار هادنهیهر
 هم جی داشجیند، نا مهندرجی و افتی ت رعه روها،ین اهشر خار ، ا  نیتأم ،را دک چر

 افجراد تیمسجئ ل شیافجرا ،انییجم و نییپجارده رانیمجد حجذ » ن دنجد: مشجانهی ام ر ریدر 
 (.31 :7931 ،فراهانی )حرمنادد «ترنرر  مشاغل ای ماندهناقی

                                                             
1. Humanism. 

2. Self-Control. 

3. Self-Importance. 
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 یجادیا نه منیر انسانی، هادررمایه میمفاه یادیا و نیانسا منانع نه ن رش رییتغ نیا نر والوه
 و نحرانجی طیشجرا ا  هجارا مان خرو  نه منیر ره تح التی شد؛ هارا مان در اراری تح الگ

 ردیدر  و ترمشار هر اندررده ثانت ترشر صدها  ذشیه رال نیست ط ل در شد. منها در نهب د
 ارت. تیرنی ندیفرا و ن ده نظرد حیمالا ا  شیرین ت انمندرا د، و ارر در نانرارر

 و x هیجنظر در را هایشریشه نیارترکمش را مان، ردکومم نا مرتبط ادایده ون اننه ت انمندرا د
y طییشجرا یجادیا نجر مبینجی هیجنظر نیا دارد. سازمان انسانی چهره یابر در (7372)   ری ر مک 

 ارت. هایشانتالش تیهدا و ررپرریی جادنه اهدا  سبر رمت نه افراد ترحر نراد
 و مدیریت ادنیاگ در 7332 دهه اوایل و 7332 دهه اواخر ا  ت انمندرا د مفه ق ا رچه

 ت انمندرجا د رجه دهدمی نشان تاریخی هادنررری ارت، شده وارد را مانی شناریروان
 هجی  نجه مفهج ق ایجن ره رنندمی اظهار (7333) رمرون و وتن .دارد  ذشیه دوران در ریشه
 هجاییریشجه دینجی ومج ق و شناریجامعه شناری،روان هادرشیه در نمکه نیست، تا ه ون ان

 . رددنرمی  ذشیه هادقرن حیی ، ذشیه هاددهه نه ره دارد
 مفهج ق (7313) 3وایت 5،«تسمط ان یرش» مفه ق (73۲1) 0مدلر ،شناریروان در مینه

 (7313) 7هجاتر و 6«شجناخییروان وارنش»  قمفه (7377) 2نریهم 0،«اثر ذارد ان یرش»
 نجه ت انمندشجدن ،یادشجده مطالعجاگ ا  هریک در .اندررده مطرح را 8«شایسی ی ان یرش»

 ارت. 00خ دم ادد و 01دادن اهمیت خ د نه 9خ درنیرلی، تیرنه نه افراد تمایل معناد
                                                             

1. Adler. 

2. Mastery Motivation. 

3. White. 

4. Effectance Motivation. 

5. Brehm. 

6. Psychological Reaction. 

7. Hatter. 

8. Competence Motivation. 

9. Self- Control. 

10. Self- Iporttance. 

11. Self- Liberation. 
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 طت رج و شجد مطجرح رو  م ضج ع ونج اننجه رجروتنجه 7332 رجال ا  اصجطالح نیجا
 3ولیهج س، و ت مجاس (،7331) 2یرریارجپر (،7331) 1انن  ر و ان رر چ ن پردا انیهینظر

  سیرش (۲222) مرونر و وتن و (۲222) 6راندل  و 5ارل سر .یپ جان 4نالنچارد، نتر
 (.۲1 :7937 میرد، و )افیه ارت شرفتیپ حال در همچنان و افتی

 درنجاره دارد، وجج د نظراتفا، راررنان شدن ت انمند یا ت انمندرا د ضرورگ نر هرچند
 رجا مانی، رجاخیار و امجل ادوجده ارجت. نشده حاصل ت افتی تارن ن من تحتق چ  ن ی

 منجانع ت انمندرا د در را میغیرها ا  ترریبی نرخی و شناخییروان و ان یرشی و امل  روهی
 اند.داده ارائه را   نا  نی هادمدل ،رویکردها این ا  هریک نر مبینی و دانندمی ممثر انسانی
 نجه اول وهمجه در انتجالب، دوق  اق نیانیه ا   یردنهره نا ره ارت این هد  متاله این در

 و م انجع رجا ، مینجه هجادمیغیجر رایر نه رپ  و ج انان ت انمندد نر ممثر و امل شنارایی
 ال  د نه ها،مملفه نین ارتباط نرقرارد و هاداده وتحمیلتیریه نا رهاد  نهنه نپردا یم؛ نیای 

 یانیم. درت ت انمندرا د رارنردد و راهبردد

 توانمندسازی هایرویکرد

 افیجهی تیمجی ت انمندرجا د هجادتعریج  و هجامدل در هر   نا  نی هادشی را در دقت نا
 ا : اندوبارگ رویکرد چهار این .ردر نندد روه ردیکرو چهار قالب در را منها ت انمی ،ارت

  جراتیجمعن  ردیکجرو ؛یشجناخیروان و ان یرشجی رویکجرد (؛)رجاخیارد ارتباطی رویکرد
 .یبریتر ردیکرو (؛)معنا را

 ()ساختاری ارتباطی رویکرد

 تتسجیم در رجعی مدیر یا رهبر من طریق ا  ره ارت فرایندد ت انمندرا د ،دید اه این ا نظر
                                                             

1. Conger & Konungo. 

2. Sprieitzr. 

3. Thomas & Velthous. 

4. Kent Blanchard. 

5. Jhone P Carlos. 

6. Alan Randolph. 
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 مثجال، انونج نجه .(Conger & Kanungo, 1998: 471) دارد  یردرجیانش نجین خج د قجدرگ
 تعریج  را مان افراد نین در قدرگ تتسیم فرایند را ت انمندرا د پییر ، و نالک ناردوییک،

 ارت وبارگ ت انمندرا د همکارانش، و ر ول ناور نه .(Horrenkol & et al.: 375) رردند
 تأییجد نه انیدا در منکه ندون ال ق اگتصمیم اتخاذ نراد راررنان نه نیشیر اخییاراگ اوطاد ا 

 راررنجان درجت ارجاسنراین (.Schoell & et al., 1993: 213) نررد را مان ناالتر متاماگ
 ترس ندون «ارت نهیرین» رنندمی  مان منچه انیاق نراد نی انند ره ناشد نا  اد  نه نه ناید

 .(Kourkonda & et al. ,1999: 33) ناشند داشیه ومل م ادد رؤرایشان ت رط شدن وت  ا 

 (شناختی)روان انگیزشی رویکرد

 ان یرشی تمایالگ و روانی و امل در ریشه ت انمندرا د رویکرد، این نظران  صاحب نظر نه
 رججارد هججادفعالیججت تعیججین حججق افججرایش نججه منیججر رججه ارججیراتژد هججر دارد: افججراد

 نجه داشجت. خ اهد پی در را نهام ت انمندد ش د، راررنان نف  رفایت و  یرد()خ دتصمیم
 رجا مان افراد شایسی ی تت یت فرایند ا  ارت وبارگ ت انمندرا د رانن  ، و ران ر اویتاد

 در تجالش و شج د منهجا در قجدرتینجی احساس ناو  ره شرایطی تعیین و شنارایی طریق ا 
 تجدارک و تهیجه غیرررجمی فنج ن ا   یجردنهجره نا و ررمی اقداماگ رمک نا منها رفع جهت

 .Conger & Kanungo, 1998: 490)) رند رمک را مان در منها رفایت نه ره اطالواتی

 شجدهمح ل وظای  درونی ان یرش افرایش فرایند ون اننه را ت انمندرا د ولیه س و ت ماس
 ش د:می مییمی شناخییروان هادویژ ی ا  ادمیم وه در ره اندررده تعری  راررنان نه

 در اثجر منشجأ ون اننه فرد ر د ا  ره ارت ن دن ممثر ویژ ی داراد ادوظیفه ن دن: ممثر
 رجه نررد ناور این نه ناید فرد ،دی روبارگنه ش د. تمتی ادوظیفه اهدا  نه درییانی جهت

 نردارد؛ شدهتعیین اهدا  تحتق جهت در مهمی نتش ت اندمی اششغمی وظای  انیاق نا
 هجایشقانمیت نه فرد ناور ا  ارت وبارگ نف  رفایت یا شایسی ی شایسی ی: احساس

 نجا نی انجد فجرد رجه ناشجد اد  نجه نه وظیفه ا ر شده.مح ل وظای  ممیرم فتیت انیاق نراد
 تجأثیرد خج د رفایجت ا  او احساس نر رراند، انیاق نه را اشادوظیفه هادفعالیت مهارگ

  ذاشت؛ خ اهد جاد نر مثبت
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 ارجیانداردهاد و هجاایدئال مبناد نر رارد هد  ار ش نه اشاره شناخت این معنادارد:
 ویژ جی داراد وظیفه من رند، تمتی «ناار ش» دهدمی انیاق ره را ادوظیفه فرد ا ر دارد. فرد

 ارت؛ معنادارد

 تعیجین در شجاغل ومجل م ادد نجه اشاره وظیفه این انیخاب: حق ا  نرخ ردارد احساس
 (.Thomas & Velthouse, 1990: 667) دارد شغمی وظای  قانیا نراد ال ق هادفعالیت

 گرا()معنا گراتیمعنو ردیکرو

 و رفیجارد رجاخیارد، میغیرهاد نه نسبت معن د و روحی و امل ، رامعن یت رویکرد اراس نر
 و امجل نجه ن اهی ناید افراد، ت انمندرا د نراد و نرخ ردارند نیشیرد اهمیت و نتش ا  اد مینه
 نجراد را معنج د هج ش و ی  جا خال،، شع ر مثل مباحثی معنا را اندیشمندان .نیندا یم ددغیرما

 ترریجه ،ورفجانی رم ک و ریر مثل م ض واتی ن می نظرانصاحب و اندررده معرفی ت انمندرا د
 درویکجر ایجن در انجد.داده قجرار تأرید م رد ت انمندرا  وامل ون اننه را خدا نه ایمان و تت ا ،نف 

 تمجدد ا  ناشجی را ت انمنجدد هنجدد، مرتاضجان فمسجفه ا  الهجاق نجا ناتانیالی و رارا مثل افرادد
 در نیجر همکاران و نر سیان دریر .دانندمی ذهنی تمررر و جسم نر تسمط طریق ا  روان و اوصاب

 هجادشاخ  ون اننه ...و دوریین ع ،معنادارد ،ایمان ره اندرریده نیییه این نه خ د تحتیتاگ
 ماننجد دی جرد محتتجان (.۲3 :7931 )نر سیان، ممثرند راررنان ت انمندرا د نر معن د رهبرد

 ت ججه رجا مان در معن یجت ونصر نه ،پناهیومی ومی دریر و  اهدد الساداگشم  دریر خانم
 قانل )ره اندررده تفکیک یکدی ر ا  را را مانی معن یت و فردد معن یت ایشان .اندررده ادویژه
  نجد ی و رجار نجین همجاهن ی و رجار در هدفمندد ،نامعنا رار مثل و اممی و ارت( نتد و تأمل

 پنجاهی،ومجی و ) اهجدد انجدرجرده معرفجی رجا مان رارایی نر اثر ذار و امل ون اننه را شخصی
 را نصجیرگ و ایمان ،دینی معرفت مثل و اممی پژوهشی، در نخییارد حسن مقاد (.73۲ :7937

 (.11 :7931 ،)نخییارد ارت نرشمرده معن د ت انمندرا  وامل ون اننه

 یبکیتر  ردیکرو

 پایجه نجر صجرفا   تج اننمی و ارت چندوجهی م ض وی ت انمندرا د رد،یکرو نیا اراس نر
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 درونجی و امجل ای رشییان  راخیارد، انعاد نه ت جه پرداخت. من نررری نه خاص مفه می
 دانندمی ادپدیده ون اننه را ت انمندرا د رو، همین ا  رراند.نمی متص د نه را ما ییتنهانه
 .ارت مخیمفی انعاد داراد هر

 ،«رجاخیارد» نعد ره نر ره ارت «9C» شاخ یره ال  د ترریبی، رویکرد هادنم نه ا  ییک
 راررنجان رجا دت انمند نجراد رویکرد، این اراس نر دارد. دریتأ را مان در «اد مینه» و «رفیارد»

 وامجل نجر تمررجر و  راییجانبهیک ا  و ررد ت جه راخیارد و اد مینه رفیارد، انعاد نه  مانهم ناید
 ارجت، را مان در اجرا نین ثانت نسبیا   روانط ا  حاری ره م اردد همه ال   این در پرهیخت. واحد
 دارد؛ قجرار راخیار شاخه در یرا مان طرح و راخیار و پاداش شغل، طراحی مترراگ و ق انین مانند

 و ررپررجیی ربک ن رش، ،مهارگ ت انایی، مانند ش د،می مرن ط را مان در هاانسان نه ره ام رد
 دی جر شجاخه دو  یررجاخت درواقجع رجه اد مینه شاخه دارد؛ قرار رفیارد شاخه در افراد شخصیت

 ناورهجا و هاار ش نمادها، چ ن  یرننایی میغیرهاد ره ش دمی را مانی فرهنگ و ج    شامل ارت،
 جج    در را رهبجرد و رمکجی هادروش ارتباطاگ، ،پاداش راخیار، اهدا ، و را مانی فرهنگ در را

 (.Simontti & et al., 2003:4) دارد نظر مد را مانی

 رویکردها بررسی و نقد

 قجدرگ ت  یجع ا  ارجت وبجارگ ت انمندرجا د ،)وتالیجی( ارتبجاطی رویکجرد اراس نر .7
 تج انمجی رویکجرد ایجن نتجد در راررنجان. نه مدیران جانب ا  اخییار تف یض و  یردتصمیم
 حاصجل اخییجار تفج یض طریجق ا  تنها ره ارت من ا  ترپیچیده ت انمندرا د فرایند  فت:
 وجالوه ش د. ت انمند فرد تا ارت ال ق اد سیرده را مانی و محیطی امکاناگ و شرایط ش د.

 ناشند، نرریده شخصییی و را مانی نم غ ،مماد ی ا  مراحمی نه را مان راررنان  را این، نر
 افجرایش م ججب نمکجه رنجد،نمجی حجل را مشجکمی افجرادد چنجین نه اخییار تف یض تنهانه

 شد. خ اهد نانسامانی
 نجراد ال ق شجرایط اییاد ا  ارت وبارگ افراییت ان شناخیی،روان رویکرد اراس نر .۲

 رجاهش یجا شایسجی ی احسجاس پجرورش طریق ا  وظایفشان انیاق در افراد ان یرش ارتتاد
 قدرتی.نی
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 فراینجد نه ترواقعی و ترار انیک ن رشی ،ارتباطی رویکرد نه نسبت شناخییروان رویکرد هرچند
 داخمجی نجه خارجی و امل ا  ت جه تغییر نرد.می رن   راییجانبهیک ا  همچنان دارد، ت انمندرا د

 چرارجه انجد؛نا مانجده راه ادامه ا  اما اند،نرداشیه رویکرد این پردا اننظریه ره ارت مثبیی  اق انسان،
 ونج اننه ره دارند وج د اد سیرده را مانی فرهنگ و راخیارها ،امکاناگ ،محیطی شرایط و و امل
 منهجا  جرفین نادیجده رجه درننجمجی ایفجا را مجمثرد نتجش فرایند، این در را  مینه و  رمداخمه و امل

 را د. م اجه جدد مشکل نا را ت انمندرا د ت اندمی
 )ونصر ت انمندرا د مهم هادجنبه ا  یکی نه هرچند )معنا را(  رامعن یت رویکرد .9

 همان نه نا  دهد،می نشان ت جه ن د شده اوینایینی من نه قبمی رویکردهاد در ره معن یت(
 نجه ت ججه و  رایجیجانبهیک من و اند،ن ده مبیال ندان نیر  ذشی ان ره ش دمی دچار خطایی

 تمجدد ،ی  جا ،رشجیریاضجت تجأثیر منکجر تج اننمی هارت.جنبه رایر ا  غفمت و ُنعد یک
 را مانی محیطی، و امل رایر ا  غفمت ولی شد، افراد ت انمندد نر ایمان و وشق ،اوصاب

 داشت. خ اهد پی رد را ت انمندرا د در نارامی فردد، و
 م ض وی را ت انمندرا د فرایند «ترریبی رویکرد» در شدهمعرفی هادمدل ا منیاره .1

 و امجل نجه ریسیمی ن اه ا  نرخ ردارد همچنین دارند. رمیرد ن اق  ،دانندمی چندُنعدد
 شجمرده رویکجرد ایجن مثبجت نکجاگ ا  واحد، واممی نه نکردن اریفا و ت انمندرا د نر ممثر

 دارد. فراوانی هادمحدودیت و ن اق  ،پدیده این نه ارالق ن رش نا متایسه در اما ؛ش دمی
 تجأثیر نه نکردن ت جه و دینی هادار ش و اویتادد مسائل ا  غفمت  فت ت انمی درمیم ع

 رجه ارجت ادپدیده ،فرد ت انمندرا د در و امل این مفرینینتش و انسان نیت و اراده قدرگ
 .ارت شده ورصه این پردا اننظریه نیشیر  یردامن

 مدل ،ارت ارالق هادمم  ه ا  نر رفیه ره دوق  اق نیانیه نه مراجعه نا اندررده رعی ن ارند ان
 ،رجاخیارد و امجل نجه رجهطج ردنجه رننجد؛ ارائه  ذشیه هادرویکرد نه نسبت را تردرامل نسبیا  

 .ناشد داشیه ونایت ت انمندرا د اخالقی و معن د ،شناخیی ،ان یرشی ارتباطی،

 دوم گام بیانیه اجمالی معرفی

 ارجالمی انتجالب پیجرو د جشجن رجال رد چهممجین مرجیانه در «انتجالب دوق  جاق» نیانیه
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 رارشناران، وتیده نه شد. صادر ایران ممت نه خطاب ادخامنه اماق ت رط (۲۲/77/7931)
 «رجا دتمجدن و پجردا دجامعه خ درا د، مرحمه یندوم» نراد منش رد مثانهنه نیانیه این

 نجه» را انتجالب و  د خ اهجد رقم را «ارالمی جمه رد  ند ی جدید فصل» ره ن د خ اهد
 وظمجی والیجت خ رشجید طم ع نراد مماد ی و ارالمی ن ین تمدن اییاد ره نرر ش مرمان

 ررد. خ اهد نردیک «هست فداه ارواحنا
 ا  قبل جهان و ایران وضعیت ا  شرحی .7 ارت: نخش ارچه شامل نیانیه این درمیم ع

 تررجیم .9 ؛ارجالمی انتجالب وظجیم درجیاوردهاد و ایجران هجادظرفیت تبیین .۲ انتالب؛
 .مخیم  هادح  ه در  انههفت هادت صیه .1 مینده؛ امیدنخش اندا چشم
 محج رد مسجئمه انان،ج  هادویژ ی و وظای  ،نیانیه این در شدهمطرح مباح  میان ا 

 اصجمی رنشج ران ونج اننجه ج انجان نروهده را مهمی وظای  انتالب رهبر .ارت متاله این
 ا : اندوبارگ وظای  این اهم اند. ذاشیه ارالمی انتالب

 وظمی والیت خ رشید طم ع و ارالمی ن ین تمدن نرر  مرمان نه انتالب رردن نردیک
 فداه؛ ارواحنا

 ارالمی؛ پیشرفیه نظاق رامل ال  د مثانهنه نرر  ارالمی ایران اخینر نراد نرر  جهاد
 و )نخسجیین دی جران و خج د در مینجده نجه امیجد نهجال پجرورش و ناامیجدد و ترس راندن

 جهاد(؛ ترینادریشه
 من؛ الهی هیبت و وظمت و انتالب ا  پاردارد و صیانت

 رش ر؛ نر یجهان قمدران دوناره رمطه ا  جم  یرد و ناپذیردتسمیم
 ها؛ناید و هاواقعیت نین فاصمه راهش نراد تالش
 رجردن نرطجر  و هجامحرومیت رفع رش ر، در وم د ودالت اریترار و نسط نراد تالش

 طبتاتی؛ ومیق هادشکا 
 ها؛تیرنه ا   رفین درس و  ذشیه صحیح شناخت

 نشجدهارجیفاده و مغفج ل هجادظرفیت شنارایی و رالهچهل هاددریاورد ا  نرداردنهره
 معن د(؛ و مادد ا  )اوم انسانی و طبیعی
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 رش ر؛ معن د و مادد هادپیشرفت در جهش اییاد
 دشمن؛ تبمیغاتی محاصره شکسین

 نیشیر؛ مسئ لیت احساس نا وممی جهاد
 اجیماوی؛ هادنهاد در فعالیت نا رش ر در معن یت و اخال، نسط نراد تالش

 ؛متاومیی اقیصاد هادریارت پی یرد
 ارت؛ رش ر داخل رش ر، مشکالگ همه حلراه ره منطق این تبیین و فهم

 ایران. در غرنی  ند ی ربک تروی  نا متانمه نراد ه شمندانه و جانبههمه جهادد

 شناسیروش

 .ارت شده اریفاده «تئ رد  راندد» یا «ننیادداده نظریه» ریفی روش ا  تحتیق این در
 ا  مجدون و مسجیند نظریجه یجا مجدل یک راخت فرایند :ا  ارت وبارگ 0تئ رد  راندد»
 شجده جردمورد هجادداده میم وجه ارجیترایی تحمیجل و هاداده یافیهرا مان  ردمورد طریق

 نجراد رجافی نظجرد مبجانی فاقجد رجه هایی مینه در ن ین هادپررش نه   ییپارخ منظ رنه
 (.1 :7931 ،)منص ریان «هسیند من م م ن و فرضیه هر  نه تدوین

 نرررجی و  جردمورد م ضج ع؛ تعیجین 5تئج رد(: ) رانجدد ننیادداده نظریه اجراد مراحل
 (؛هجامت لجه )ارجیخرا  محج رد رد جذارد مفجاهیم(؛ )ارجیخرا  نجا  رد جذارد ها؛داده

 (.1 )همان: تئ رد یا مدل ارائه انعاد(؛ )اریخرا  انیخانی رد ذارد

 تحقیق دستاوردهای و نتایج

 مجدل» رجه ارجت؛ م ضج ع تعیجین ننیجاد،داده شنارجیروش اججراد در مرحمه لیناو .7
 ونج اننجه «دوق  جاق نیانیجه ارجاس نجر ارالمی ن ین تمدن تحتق نراد ج انان ت انمندرا د

 شد. انیخاب تحتیق م ض ع

                                                             
1. Grounded theory. 

نظریجه »، «ننیجاددادهنظریجه »، «نظریجه مبنجایی» هایی مثجلمعادل در  نان فارری« theory Grounded». نراد واژه 5
ارائجه «  راندد تئج رد»و « دنظریه ننیاد»، «هامیدل ژد رویش نظریه»، «را د ننیاددتئ رد مفه ق»، «اد مینه

 شده ارت.
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 نر ریجده هجاداده موردجمع اصمی  مینه ون اننه «دوق  اق نیانیه مین» دوق مرحمه در .۲
 و شجرح و نیانیجه مجین نار چندین نیانیه، در م ج د هادداده نر تسمط و اشرا  منظ رنه شد.

 .شد مرور نیانیه این نر شدهن اشیه هادتحمیل
 من نجه ن نجت ،مین نررری و م ض ع تعیین ا  پ  ره ارت نا  درد ذار ر ق مرحمه .9

 ارت: ممده 7 شماره جدول در مرحمه این نیای  .رردمی
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 باز کدگذارى :1 شماره ولجد
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 حجدود ،من در  رفیجهصج رگ اقداماگ ا  ره ارت، مح رد رد ذارد چهارق مرحمه .1

 ننجدددرجیه محدودترد ارینس قالب در مرحمه نیا در نایدمی هر ممد درت نه مفه ق هشیاد
 همجه محی اد رندهینر در هر ش د دهینر ر ()مملفه مناربی ون ان دریه هر نراد  اهمن .ش ند
 ومجل نیجا نجه تئ رد  راندد شناریروش در اند.شده جمع  روه یک در هر ارت مییمفاه

 مشاهده مح رد د ذاردر ماحصل ۲ شماره جدول در .ش دمی  فیه «مح رد د ذاردر»
 ش د:می
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 محورى کدگذارى :2 شماره جدول
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 هجادمملفجه مشجیرک وجج ه حمجهمر ایجن در ارجت. انیخجانی رد ذارد پنیم مرحمه .1

 و تررمی نندددریه در منها، اشیراراگ نهنات جه و شدند شنارایی قبمی مراحل ا  شدهحاصل
 در رجه شجدند ننجدددریه ُنعد پن  در شدهحاصل هادمملفه .شدند دهیرامان محدودترد

 ارت: شده داده نشان 9 شماره جدول
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 انتخابى کدگذارى :3 شماره جدول

 
 
 ارجت. ارجالمی ن ین تمدن تحتق نراد ج انان ت انمندرا د مدل ارائه ششم مرحمه .7

 رد جذارد مرحمجه اتمجاق ا  پج  ،ننیجادداده نظریجه فراینجد در شجدهمعرفی مراحل اراس نر
 مشجاهده 9 شجماره ججدول در رجهچنجان .شجد ه یجدا مدل یک اصمی چهارچ ب ،انیخانی

 (؛میغیجر )ره اهدا  شدند: نندددریه  یر شرح نه ُنعد پن  قالب در هامملفه همه ش د،می
 چهار قالب در میغیر 91) ممثر و امل (؛میغیر )یا ده م انع (؛میغیر )پانرده را  مینه و امل

 میغیر(. )شانرده نیای  مملفه(؛
 مجدل منهجا، وتحمیجلتیریجه و  روهجا ایجن نجین روانجط تعیجین و انعاد نندد روه ا  پ 

  رفت: شکل ارالمی ن ین تمدن تحتق نراد ج انان ت انمندرا د
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 انقالب دوم گام هیانیب اساس بر اسالمى نینو تمدن تحقق براى جوانان توانمندسازى مدل

 

 مدل تبیین و بررسی

 ،انتجالب دوق  جاق نیانیجه مجین در ننیجادداده نظریه شناریروش ا  مرحمه شش انیاق ا  پ 
 حاصجل فج ، مجدل ،منهجا نین ارتباط نرقرارد نا ره ممد درت نه میغیرهایی و هامملفه ،انعاد
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 و ت انمندرجا د مخیمج  انعجاد نجه انتجالب دوق  اق نه معرو  نیانیه در ادخامنه اماق .شد
 مجدلی ایشجان، نظرهجاد ا  نر رفیجه مجدل ارجاسنراین اند.داشیه ونایت ج انان را دمماده

 م انع ،را  مینه هادمیغیر ،نعد( چهار )در ممثر و امل اهدا ، نه ره ارت جامع و ترریبی
 ارت: پرداخیه  یر شرح نه درا مدگ و ر تاه نیای  و

 توانمندسازى هدف .1

 کیجنرد نجراد تالشجی و ارالمی تمدن تحتق نراد فسیییمان مثانهنه ت انمی را دوق  اق هیانین
 مرحمه نیدوم» نه ورود ا  رخن صراحت نا دوق ق ا هیانین مین در ررد. ریتفس ظه ر نه شدن

 ا  هجد  تج انمجی نیانیجه مجین ارجاس نر ارت. «را دتمدن و پردا دجامعه و خ درا د
 مسیرد و هم ط ل در اهدا  این درواقع ره نرشمرد ومده هد  ره را ج انان ت انمندرا د

 ارجالمی؛ پیشرفیه نظاق رامل ال  د ون اننه ایران راخین هسیند: یکدی ر نه میصل و ممید
 وظمی. والیت خ رشید طم ع نراد مماد ی ارالمی؛ ن ین تمدن اییاد

 توانمندسازى ساززمینه عوامل .2

 و ج انان ت انمندرا د و تعالی ،رشد نراد ال ق  مینه رردن فراهم ،ادخامنه اماق نظر نه
 ا  ،رشج ر رجالن مدیریت رصهو در ج انان حض ر م انع رردن نرطر  و محیط را دمماده

 مج رد پجانرده نجه نیانیجه این در ایشان ره ارت، دولیمردان و مسئ الن اراری و مهم وظای 
 محیطجی، روانجی، و امجل شجامل رجه ارجت ورجیع چنجان و امل این  سیره اند.ررده اشاره

 .تار ممده ۲ و 7 شماره هادجدول در و امل این شرح ش د.می و... مدیرییی راخیارد،

 مختلف ابعاد در توانمندسازى بر مؤثر عوامل .3

 ،ت انمندرجا د پجردا نظریجه و میخصج  یک همچ ن جامع ن رشی نا ادخامنه اماق
 اییجاد هجد  نجا )ج انان( انسانی منانع را دمماده و ترنیت نراد ضرورد انعاد ا  یکهی 

 تج انمی رهط ردنه ؛اندنداشیه ورد نظر ا  را انتالب دوق رال چهل در ارالمی ن ین تمدن
 داراد ت انمندرجا د، هجادمجدل ا  نسجیارد نجا متایسجه در نیانیه این ا  نر رفیه مدل  فت:

 ارت. ترجامع و تردقیق انعادد
 رجه ارجت مج رد 91 نیانیجه ایجن در ج انجان، ت انمندرجا د نر اثر ذار و امل و هامیغیر
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 ،«اخالقجی و معنج د و امل» ا : اندوبارگ انعاد این .ررد نندددریه  روه چهار در ت انمی
 اجیمجاوی و امل» و «شناخیی()روان روانی و امل» ،«شناخیی()معرفت شناخیی و امل»

 «.شناخیی()جامعه

 اخالقى و معنوى عوامل الف(

 و و امجل  رفیجه، قجرار ت ججه مج رد رمیجر ت انمندرجا د هجادمجدل در رجه و اممی ا  یکی
 شده پرداخیه ادرنندهتعیین و مهم وامل نه خ نینه نیانیه این در .ارت «معن د» هادیرمیغ

 نجه مجدل ایجن در ررد. قممداد ارالمی انتالب وممی هاددریاورد ا  را من ت انمی ره ارت
 .ارت نظیرنی خ د ن ع در ره شده اشاره معن د میغیر نیست حدود

 ى(شناخت)معرفت شناختى عوامل ب(

 در رجهچنجان ؛شج دمجی مغجا  معرفجت و دانجش رسجب ا  م فق، اجیماوی و فردد حررت هر
رید نکیه این نر ما دینی هادمم  ه  دیجن ا  تأری نه نیر انتالب معظم رهبر .ارت شده فراوان تأ
 رجخن انجدو ددانش و شناخت ضرورگ ا  ،نیانیه این ا  مخیمفی هادنخش در ،ارالق مبین
 ارت. شده اشاره م رد ده حدود نه شناخیی،معرفت هادمیغیر نراد مدل این در .اند فیه

 شناختى()روان روانى عوامل پ(

 و روحیه تت یت شد،  فیه ت انمندرا د «ان یرشی و شناخییروان» رویکرد نخش در رهچنان
 وق   نا انتالب روری رهبر .دارد ود م فتیت و ت انایی نر مهمی نسیار تأثیر فرد، ان یره افرایش

 ویژهنه مردق محاد روانی و روحی نعد تت یت نر نیانیه، رط ر ا  نسیارد در فرایند، این نه رامل
 شد. اریخرا  نیانیه مین ا  میغیر ده ا  نیش ره اند؛ررده تأرید ج انان

 شناختى()جامعه اجتماعى عوامل ت(

 ا  رثیجرد جمجع وتیجده نجه و ت انمندرجا د نحج  در  رفیجهص رگ هادپژوهش اراس نر
 و نیرونجی و امجل شجناخیی(،)روان درونجی و امجل نجر وجالوه ،مجدیریت ورصه دانشمندان

 در ویجژهنجه شجدهارائجه هجادمجدل در م ضج ع این ارت. ممثر افراد ت انمندد نر نیر محیطی
 هجادفعالیجت در افراد حض ر رویکرد، این اراس نر ن د. منعک  خ نینه ترریبی هادمدل

 خ اهجد اجیمجاوی هجادمسجئ لیت در منان ت انایی افرایش و تیرنه رسب نه منیر اجیماوی
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 را نسجیارد مج ارد و ن ر یده غفمت مهم ُنعد این ا  نیانیه این در نیر انتالب معظم رهبر شد.
 دارند. شناخییجامعه و اجیماوی صبغه ره اندررده مطرح ت انمندرا  هادمیغیر ون اننه

 توانمندسازى بازدارنده هاىمتغیر و انعمو .4

 ،امیجدنخش انجدا دچشجم تررجیم و پرافیخار اد ذشیه یادمورد رنار در رهبرد معظم متاق
 را رجا دتمجدن وخجمپجرپی  مسجیر پیمج دن نراد ت انمند رادر ترنیت مشکالگ و راه م انع

 نجه هجم و نیرون و درون یطانش و نف  ه اد نه هم  مینه، این در اند.ررده   شرد روشنینه
 اند.فرم ده اشاره المممینین و ممی فردد،نین تعامالگ در تفریط و افراط

 توانمندسازى( )نتایج توانمند جوان ویژگى .5

ریجد ت انمندرجا د نیجای  نجر انتجالب دوق  جاق نیانیه در رهبرد معظم متاق  در و فرمج ده تأ
 نجا ج انجانی ترنیجت نجه منیجر ناید ت انمندرا  قداماگا ره اندررده تصریح نیانیه جادجاد

 رسب نا را ند. محتق را نیانه در مندر  اهدا  ناشند قادر ره ش د خص صیاتی و هاویژ ی
 نجراد رجار رارد و رانیپیش نتش ن د خ اهد قادر ج ان ره هارتت انمندد و هاویژ ی این

 رند. ایفا ارت مهدود هجامع متدمه ره را ارالمی ن ین تمدن رمت نه حررت

 گیرینتیجه

 ا  یکجی مجدل ایجن ارجت مجدوی ت انمندرا د، در مینه پژوهش رال ده ا  نیش نا ن ارنده
 «ترریبجی هجادرویکجرد»  مجره در را من تج انمجی رجه ارجت رجاممی و جامع نسبیا   هادمدل
 رجه رجرد قممجداد « رایجیپسجان ین» دوره هجادمجدل ا  ت انمی را مدل این .ررد نندددریه

 نجراد منکجه نجر مشجروط ،ش د منیهی «ارالمی ن ین تمدن» نرپایی نه ت اندمی من رارنست
 ش د. وممیاتی و معرفی اجرایی هادنرنامه و وممی هادراهکار میغیرها، ا  هریک

 و ار شجمند نسجیار ال ج یی ارالمی، ن ین تمدن تحتق نراد ج انان ت انمندرا د مدل
 مجدیریت ورصجه در من رارنسجت نجراد و داردمی ورضه جهان نه ن  رحیط ره ارت جامع

 هادن شیه و نیاناگ همه نه ا ر البیه دید. تدارک رارنردد و وممیاتی ادنرنامه ت انمی رش ر،
 .میدمی درت نه ترددقیق و ترجامع مدل قاودتا   ،ش د رج ع ادخامنه اماق
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