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چکیده
جوانان که مخاطبان اصلی بیانیۀ مقام معظم رهبری هستند ،نقش اساسی و محوری در
تحقق تمدن نوین اسالمی دارند .بهرغم بحثها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان
نظریهپردازان دانشگاهی ،مدیران و رهبران صورت گرفته است؛ اما هنوز به چگونگی
تربیت و توانمندسازی جوانان برای پذیریش و موفقیت در این مسئولیت خطیر پرداخته
نشده است .هدف این پژوهش آن است که با بهرهگیری از «بیانیۀ گام دوم انقالب» در
وهلۀ اول به شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندی جوانان و سپس به سایر متغیرهای زمینه-
ساز ،موانع و نتایج بپردازد ،بهگونهای که با تجزیهوتحلیل دادهها و برقراری ارتباط بین
مؤلفهها ،به الگوی راهبردی -کاربردی توانمندسازی دست پیدا کنیم .در این پژوهش از
روششناسی کیفی «تحلیل تم» یا «تحلیل مضامین» برای انجام عملیات تحقیق استفاده
شده است .پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا الگویی برای توانمندسازی جوانان
از بیانیۀ گام دوم رهبر معظم انقالب اسالمی میتوان استخراج و طراحی کرد؟ و پرسشهای
فرعی تحقیق عبارتاند از :عوامل مؤثر بر توانمندسازی جوانان از نگاه بیانیۀ گام دوم
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کدماند؟ متغیرهای زمینهساز برای توانمندسازی جوانان از نگاه بیانیۀ گام دوم کدماند؟ موانع
و در نهایت پیامدها و نتایج توانمندسازی جوانان چیست؟
یافتههای به دست آمده ،مدلی با رویکرد پارادایمی است که شامل ابعاد و مقولههایی به این
شرح است .عوامل توانمندساز در چهار مقولۀ «معنوی و اخالقی»« ،معرفتشناختی»،
«روانشناختی»« ،جامعهشناختی» در مجموع  37متغیر ،عوامل زمینهساز شامل  15متغیر،
موانع و عوامل بازدارنده توانمندسازی شامل  11متغیر ،پیامدها و نتایج توانمندسازی مشتمل
بر  16متغیر و اهداف کالن توانمندسازی حاوی  3هدف اصلی است.
کلیدواژهها :رهبر انقالب ،توانمندسازی ،جوانان ،بیانیۀ گام دوم ،تحلیل تم.

 .1مقدمه
در منظومۀ فکری مقام معظم رهبری ،نقشۀ راه حرکت انقالب اسالمی از پنج مرحله گذر میکند.
مرحلۀ اول انقالب اسالمی؛ مرحلۀ دوم نظام اسالمی؛ مرحلۀ سوم دولت اسالمی؛ مرحلۀ چهارم،
جامعه و يا کشور اسالمی و مرحلۀ نهايی نيز تحقق امت اسالمی و تمدن بزرگ اسالمی  -ايرانی
است؛ بنابراين ،در چهل سال گذشته که سالهای پرفرازونشيبی را نيز سپری کردهايم ،گام اول
به مقصد رسيد و انقالب به چهلسالگی و بلوغ کامل نائل آمد؛ بنابراين ،گام دوم و دستورالعمل
ابالغی مقام معظم رهبری ،برنامهای است برای جبران و تکميل برخی نواقص موجود در اهداف
قبلی ،ازجمله دولت و جامعۀ اسالمی.
از ديگر سو اين دستورالعمل ،راهکاری است برای عينيتبخشی به تمدن بزرگ اسالمی  -ايرانی
که امروزه دنيا از ايران بهعنوان يک نظام اسالمی انتظار دارد ،الگوی عملی برای ساير کشورهای
منطقه و دنيا باشد.
«بيانيۀ گام دوم انقالب اسالمی» 1بعد از جشن پيروزی چهلسالگی انقالب و پس از ۲۲
بهمن از سوی رهبر معظم انقالب منتشر شد .معظم له در اين بيانيه رهنمودهايی را در حوزههای
مختلف سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مطرح کردند که بخشیهايی از آن به «نقش
جوانان» در آينده پرداخته شده است.
 .1بيانيۀ رهبر معظم انقالب به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی در تاريخ .1397/11/۲۲
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بيانيۀ گام دوم انقالب ،تجديد مطلعی است خطاب به ملت ايران و بهويژه جوانان که بهمثابۀ
منشوری برای «دومين مرحلۀ خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی» خواهد بود و «فصل جديد
زندگی جمهوری اسالمی» را رقم خواهد زد.
با تحليل محتوای بيانيه ،اين نتيجه حاصل شد که از بين کلمات و اصطالحات کليدی ،واژۀ
«جوانان و نوجوانان» با بسامد حدود  40بار ،بيشترين فراوانی را داشته است .بر اين اساس،
میتوان ادعا کرد که محور اصلی اين بيانيه «جوانان» هستند.
رهبر انقالب برای گام دوم ،مأموريتهايی از جمله تالش برای توسعه و گسترش علم و
پژوهش ،معنويت و اخالق ،اقتصاد ،عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،عزت ملّی و روابط
خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی به آنها داده شده است.
معظم له به نسل جوان اعتماد و اعتقاد ويژهای دارند و معتقدند که آيندۀ انقالب و ايران با
تالش و کوشش اين قشر رقم میخورد و محور تحقق نظام پيشرفتۀ اسالمی جوانان هستند.
این سخنان در قالب سیاستها و قوانین ،بارها تکرار شده است؛ ولی برای اجرای شایستۀ
آن ،چشم امید به شما جوانهاست؛ و اگر زمام ادارۀ بخشهای گوناگون کشور به جوانان
مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان  -که بحمداهلل کم نیستند -سپرده شود ،این امید برآورده
خواهد شد؛ انشاءاهلل (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

 .2بیان مسئله
آنچنانکه رهبر انقالب در بيانيۀ گام دوم انقالب میفرمايند ،اميدشان برای پيمودن دومين
مرحلۀ «خودسازی»« ،جامعهپردازی» و «تمدنسازی» به جوانان است .از همينرو ،درک وظايف
محوله به جوانان و ويژگیهای جوانِ طراز گام دوم انقالب بسيار مهم است و بايستی با دقت اين
ويژگیها و وظايف را شناخت و در مسير تحقق وظايف و کسب ويژگیها گام برداشت.
بر اساس محتوای بيانيۀ «گام دوم انقالب» ،بخش اعظم بار دومين مرحلۀ خودسازی،
جامعهپردازی و تمدنسازی ،بر دوش جوانان است و آنها هستند که بايد شانه زير بار مسئوليت
در ميدانهای سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و بينالمللی و نيز در عرصههای دين ،اخالق و معنويت
و عدالت داده و انقالب را به آرمانهای خود نزديک کنند .ايشان در اين زمينه میفرمايند:
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شما جوانان عزیز ،موتور پیشران حرکت کشور هستید و باید خود را از لحاظ روحی ،معنوی،
اخالقی ،صمیمی ،علمی و تواناییهای مدیریتی و تشکیالتی آماده کنید و مدیریت کشور را
به دست بگیرید .البته از تجربۀ پیران نیز باید استفاده کنید .آیندۀ کشور متعلق به جوانان
است .جوانان میتوانند کشور را به قله برسانند و باید آمادگی خود را در عمل و همچنین با
ثباتِ قدم نشان دهند (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41740

اما جوانان و نوجوانانی که مخاطبين اصلی اين بيانيه هستند ،زمانی قادر خواهند بود در
ايفای وظايف خويش موفق شوند که از آمادگی و توانايی الزم برخوردار شوند .از اينرو ،درک و
فهم آنچه که در اين بيانيه از جوانان خواسته شده و سپس تأمل بر آنها و تالش برای طراحی
«الگوی توانمندسازی» و بهرهگيری از «راهبردهای تربيتی» مندرج در اين بيانيه و آمادهسازی
آنان برای ايفای اين نقش و انجام وظايف خطير محوله ،از اهميت فوقالعادهای برخوردار است.
از سوی ديگر ،در طول اين بيانيه چهرهای از «جوان طراز گام دوم انقالب» به تصوير کشيده
شده است که شناخت اين چهره و کوشش برای دست يافتن به ويژگیها و خصايص آن ،برای
پيمودن گام دوم الزامی به نظر میرسد .به همين جهت در اين پژوهش ابتدا ،به وظايف و
ويژگیهای «جوان طراز گام دوم انقالب» بهعنوان وضعيت مطلوب اشاره میشود ،سپس عوامل
و متغيرهای مؤثر ،زمينهساز ،موانع و نتايج «توانمندسازی جوانان» از متن بيانيۀ گام دوم استخراج
و در قالب يک الگوی راهبردی  -کاربردی ارائه میشود.

 .3تعریف مفاهیم
 .1 .3بیانیه
برای واژۀ «بيانيه» 1لغاتی مانند «مانيفست»« ۲،اطالعيه»« ،اعالميه»« ،اظهار»« ،بياننامه»،
«گفته»« ،تقرير»« ،اعالميه» و «گزارش» بهعنوان مترادف ذکر شده است.
به گفتۀ فرهنگ عميد ،بيانيه يا مانيفست يک نوشتار است که در آن ،يک گروه يا حزب ،نظريۀ
سياسی ،اجتماعی ،مذهبی ،فلسفی ،هنری يا ادبی خود را اعالم میکنند (عميد ،ج .)۲30 :1389 ،1

1. Statement
2. Manifeste
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بيانيه در اصطالح ،متنی است که يک شخص يا گروه از آن برای بيان اصول ،عقايد و اهداف
خود خطاب به مردم استفاده میکند .رسميت بيانيهها ،با توجه به بيانکنندۀ آنها و مطالب
بيانشده ،به دو دستۀ رسمی و غيررسمی طبقهبندی میگردد.
 .2 .3توانمندسازی
برای واژۀ « »Empowermentدر زبان فارسی ،معادل «توانا ساختن ،قادر ساختن ،خوداتکائی،
تواناسازی ،توانمندسازی» و ...بهکاربرده میشود .ولی اصطالح «توانمندسازی»1نسبت به ساير
واژهها رواج بيشتری پيدا کرده است (فرهی بوزنجاتی.)1۲ :1385 ،
تعریف اصطالحی« :دَفت» فعل توانمندسازی را بهعنوان توانا ساختن و به معنای ايجاد
شرايط الزم برای بهبود انگيزش افراد در انجام وظايف خويش ،از طريق پرورش احساس کفايت
نفس تعريف کرده است (.)Daft, 2000: 42
تعریف منتخب :مجموعه روشها و اقدامات بيرونی و درونی برای ايجاد و توسعۀ دانش،
نگرش ،انگيزش و توانايی منابع انسانی بهمنظور رشد و تعالی نيروی انسانی و بهبود و افزايش
بهرهوری سازمانی (مهرابی.)37 :1393 ،
 .3 .3جوان
واژۀ «جوان»۲يا «بُرنا» ،در زبان فارسی به معنای هر چيزی است که از عمر آن ،چندان نگذشته
باشد .در لغتنامۀ دهخدا ،جوان چنين معنا شده است« :انسان يا حيوان يا درخت که به حد ميانه
از عمر خود ،رسيده باشد» (دهخدا ،1337 ،واژۀ جوان).
اما در فرهنگ عربی ،دو تعبير رايج در مورد جوان وجود دارد؛ يکیَ « :فتَی» و ديگری «شاب».
اولی ،از ريشۀ «فَتَی /فَتَوَ (طراوت و شادابی)» ،دومی از ريشۀ «شَبَبَ (شکوفايی و برخورداری از
حرارت)» است.

1. Empowerment.
2.young(youth).
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شورای عالی جوانان ،بازۀ سنی  18تا  35را برای تعريف جوان تصويب کرده

است1.

 .4پیشینهشناسی توانمندسازی
از تاريخ کاربرد اين اصطالح در ادبيات علوم انسانی اطالعات دقيقی در دست نيست؛ اما تا قبل از
ورود آن به مديريت در شاخههای مختلف علمی از جمله در علوم فنی (با نگرش بهبود و ارتقاء در
نظامها) بسط و گسترش يافت .از گذشتههای دور ،در علوم دينی بحثهای زيادی دربارۀ «جبر و
اختيار»« ،خودرأيی»۲و «تسليم قضا و قدر» و «انسانگرايی»« 3،تربيت و تکامل انسان» مطرح بوده
است .ريشۀ همه اين موضوعات اشکالِ تغييريافته موضوع توانمندی در مقابل ناتوانی و درماندگی
است؛ بنابراين ،هرچند که در ادبيات روانشناسی ،علوم دينی و جامعهشناسی بهصراحت مفهوم
توانمندسازی به کار نرفته است؛ اما مفاهيمی وجود دارند که به وضعيت توانمندی افراد مانند
خودکنترلی ،اتکاء به خود و به دست گرفتن سرنوشت اشاره دارند (عبداللهی و نوهابراهيم.)۲۲ :1386 ،
توانمندسازی در دورانِ نهضتِ روابطِ انسانی کانون توجه صاحبنظران مديريت به شمار
میرفت .مسائلی مانند رضايت ،غنیسازی شغل و رهبری دموکراتيک مطرح شد و توانمندسازی
کارکنان بهعنوان يک هدف مهم و حياتی در سازمان مطرح گرديد .زيربنای هر يک از مطالعات

 .1برای تعريف جوانی ،رويکردهای متفاوتی وجود دارد .بر اساس رويکرد مذهبی ،جوان کسی است که دوران
خردسالی را گذرانده و با بلوغ جسمانی از برخی حقوق فطری و شرعی همانند حق تسلط بر اموال ،ازدواج ،طالق،
خريدوفروش و ...برخوردار شده است که در دوران کودکی امکان تحقق آن وجود نداشته است.
در رويکرد زيستشناختی و بهتبع آن علوم زيستی و پزشکی ،با معيارهايی نظير وضعيت جسمانی ،قدرت بدنی،
سيستم عصبشناختی و ساختار مغز ،عملکرد غدد درونريز و ...وضعيت کودکی تا کهولت تعيين میگردد.
در رويکرد جامعهشناسی ،جوانی يک فرايند و سازۀ اجتماعی است که با وقايع هنجاری همانند ازدواج ،فرزندآوری،
اشتغال و ...تعريف میشود.
در رويکرد حقوقی – مدنی ،اشخاص يا نابالغ و صغيرند و يا مرحلۀ بلوغ اجتماعی را پشت سر گذاشته و به سن
قانونی  18رسيدهاند .در اين رويکرد ،جوان به نام «جوان بزرگسال» خوانده میشود.
رويکردهای ديگری نيز همانند رويکرد روانشناختی ،جمعيتشناختی و رويکرد تلفيقی وجود دارد که متناسب با
شاخصهای خود ،جوانی و ويژگیهای آن را تعريف میکنند.
2.Self- Will.

3.Humanism.
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توانمندسازی مفاهيمی چون تجربۀ فرد در «خودکنترلی» 1،اهميت دادن به «مهارت فرد»۲در
کار و برای انجام کار آزادی داشتن مدنظر قرار میگرفت .در اين دوره دانشگاهها و مکاتب علمی
بر جنبههای انسانی کار تمرکز و جنبش روابط انسانی را تقويت کردند.
ت ديگر
در اواخر دهۀ  1980توانمندسازی در شکل جديد خود پديد آمد؛ درحالیکه مقوال ِ
مشارکت باعث توانمند شدن میشدند؛ اما توانمندسازی از اين نظر که میبايست در يک زمينۀ
سياسی و اقتصادی نگريسته شود ،با ديگر اشکال مشارکت در دهههای قبل متفاوت است .در اين
دهه ،سازمانها همچنان با موقعيتهای بحرانی مواجه بودند .بسياری از سازمانها علیرغم
برنامههايی که برای اين وضعيتها تجربه میشد؛ شروع به کاهش هزينههای سربار و کارکنانی
کردند؛ هرچند اين استراتژیها نامهای مختلفی از قبيل «کوچکسازی تأمين از خارج»« ،کاهش
نيروها»« ،توسعۀ افقی و باز مهندسی» داشتند؛ اما همگی درگير امور مشابهی بودند« :حذف مديران
رده پايين و ميانی ،افزايش مسئوليت افراد باقيمانده يا مشاغل بزرگتر» (حرآبادی فراهانی.)85 :1385 ،
عالوه بر اين ،تغييرِ نگرش به منابع انسانی و ايجاد مفاهيم سرمايههای انسانی منجر به ايجاد
تحوالت اساسی در سازمانها گرديد .تحوالتی که منجر به خروج سازمانها از شرايط بحرانی و
بهبود در آنها شد .در طول  ۲0سال گذشته ،صدها شرکت ثابت کردهاند که مشارکت و درگيری
کارکنان در کار و توانمندسازی ،بيشتر از يک احتمال نظری بوده و يک فرآيند تجربی است.
توانمندسازی در دوران نهضتِ روابط انسانی ،موردتوجه طيف وسيعی از صاحبنظران قرار
گرفت .مسائلی مانند رضايت ،غنیسازی شغل و رهبری دموکراتيک مطرح شد و توانمندسازی
کارکنان بهعنوان يک هدف مهم و حياتی در سازمان مطرح گرديد .توانمندسازی بهعنوان ايدهای
مرتبط با عملکرد سازمان ،آشکارترين ريشههايش را در نظريۀ  xو « yمک گريگور» ( )1960در
کتاب «چهرۀ انسانی سازمان» دارد .اين نظريه مبتنی بر ايجاد شرايطی برای حرکت افراد به
سمت کسب اهداف بهجای سرپرستی و هدايت تالشهايشان است.
اگرچه مفهوم توانمندسازی از اواخر دهۀ  1980و اوايل دهۀ  1990در ادبيات مديريت و
روانشناسی سازمانی ،وارد شده است؛ اما بررسیهای تاريخی نشان میدهد که توانمندسازی
1.Self-Control.
2.Self-Importance.
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ريشه در دوران گذشته دارد« .وتن و کمرون» ( )1998اظهار میکنند که اين مفهوم بههيچعنوان
تازه نيست؛ بلکه در رشتههای روانشناسی ،جامعهشناسی و علوم دينی ريشههايی دارد که به
دهههای گذشته ،حتی قرنهای گذشته برمیگردد.
در زمينۀ روانشناسی« ،آدلر» 1مفهوم «انگيزش تسلط»« ۲،وايست» 3مفهوم «انگيزش
اثرگذاری»« 4،بريهم»5مفهوم «واکنش روانشناختی» 6و «هاتر»«7انگيزش شايستگی»8را مطرح
کردهاند .در هر يک از مطالعات داد شده ،توانمندشدن به معنی تمايل افراد به تجربۀ

خودکنترلی9،

به خود اهميت دادن10و خود آزادی11است .چندين دهۀ قبل ،مفاهيم مشابهی معرفی شدند.
«وايت» در سال  1959بيان کرد «انگيزۀ اثرگذاری» ي12ک انگيزۀ درونی است که باعث میشود،
کارها اتفاق بيفتد« .برهم» در سال  1966توانمندسازی را «واکنش روانشناختی»13که برای
آزادی از محدوديتهاست ،قلمداد کرد.
اين اصطالح از سال  1980بهسرعت بهعنوان موضوع روز مطرح شد و توسط نظريهپردازانی
چون «کانگر و کاننگو»« 14،اسپريتزر»« 15،توماس و ولتهوس»« 16،کنت بالنچارد»« 17،جان پی

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.
12. Effectance Motivation.
13. Psychological Reactance.
14. Conger &Konungo.
15. Sprieitzr.
16. Thomas &Velthous.
17. Kent Blanchard.
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(افجه،

ميری.)۲4 :1386 ،
هرچند بر ضرورت توانمندسازی يا توانمند شدن کارکنان ،اتفاقنظر وجود دارد ،ولی در مورد
چگونگی تحقق آن تاکنون توافقی حاصل نشده است .عدهای عوامل ساختار سازمانی ،گروهی
عوامل انگيزشی و روانشناختی و برخی ترکيبی از متغيرها را در توانمندسازی منابع انسانی مؤثر
میدانند و مبتنی بر هر يک از اين رويکردها ،مدلهای گوناگونی را ارائه دادهاند.
در اين مقاله هدف اين است که با بهرهگيری از بيانيۀ گام دوم انقالب در وهلۀ اول به شناسايی
عوامل مؤثر بر توانمندی جوانان و سپس به ساير متغيرهای زمينهساز ،موانع و نتايج بپردازيم،
بهگونهای که با تجزيهوتحليل دادهها و برقراری ارتباط بين مؤلفهها ،به الگوی راهبردی  -کاربردی
توانمندسازی دست پيدا کنيم.

 .5رویکردهای توانمندسازی
با دقت نظر در گرايشهای گوناگونی که در مدلها و تعريفهای توانمندسازی تجلی يافته است،
میتوان آنها را در قالب چهار رويکرد ،گروهبندی کرد .اين چهار رويکرد عبارت است از:
الف) رويکرد ارتباطی (ساختاری)؛
ب) رويکرد انگيزشی و روانشناختی؛
ج) رويکرد معنويتگرا (معناگرا)؛
د) رويکرد ترکيبی.
 .1 .5رویکرد ارتباطی (ساختاری)
از نظر اين ديدگاه ،توانمندسازی ،فرايندی است که از طريق آن يک رهبر يا مدير سعی در تقسيم
قدرت خود در بين زيردستانش دارد ( .)Conger& Kanungo, 1998: 471بهعنوان مثال« ،باردوييک،
بالک و پيترز» ،توانمندسازی را فرايند تقسيم قدرت در بين افراد سازمان تعريف کردند
( .)Horrenkol&et.al,1999: 375به باور «سوول و همکارانش» توانمندسازی ،عبارت است از اعطای
1. Jhone P Carlos.
2.Alan Randolph.
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اختيارات بيشتر به کارکنان برای اتخاذ تصميمات الزم بدون آنکه در ابتدا به تأييد مقامات باالتر
سازمان برسد (.)Schoell& et.al, 1993: 213
بر اين اساس ،دستِ کارکنان بايد بهگونهای باز باشد که آنها بتوانند برای انجام آنچه که
فکر میکنند «بهترين است» بدون ترس از وتو شدن توسط رؤسايشان از آزادی عمل برخوردار
باشند (.)Kourkonda&et.al, 1999: 33
 .2 .5رویکرد انگیزشی (روانشناختی)
به نظر صاحبنظران اين رويکرد ،توانمندسازی ريشه در عوامل روانی و تمايالت انگيزشی افراد دارد.
هر استراتژی که منجر به افزايش حق تعيين فعاليتهای کاری (خود تصميمگيری) و کفايت نفس
کارکنان گردد ،توانمندی آنها را در پی خواهد داشت .به اعتقاد «کانگر و کاننگو» توانمندسازی
عبارت است از فرايند تقويت شايستگی افراد سازمان از طريق شناسايی و تعيين شرايطی که باعث
احساس بیقدرتی در آنها شده و تالش در جهت رفع آنها با کمک اقدامات رسمی و هم با
بهرهگيری از فنون غيررسمی تهيه و تدارک اطالعاتی که بهکفايت آنها در سازمان کمک کند
(.)Conger & Kanungo, 1998: 490
«توماس و ولتهوس» ،توانمندسازی را بهعنوان فرايند افزايش انگيزش درونی وظايف محوله
به کارکنان تعريف کردهاند که در يک مجموعه از ويژگیهای روانشناختی زير متجلی میگردد:
-

مؤثر بودن؛ وظيفهای دارای ويژگی مؤثر بودن است که از سوی فرد بهعنوان منشأ
اثر در جهت دستيابی به اهداف وظيفهای تلقی گردد .بهعبارتديگر ،فرد بايد به اين
باور برسد که با انجام وظايف شغلیاش میتواند نقش مهمی در جهت تحقق اهداف
تعيين شده بردارد؛

-

احساس شایستگی؛ شايستگی يا کفايتِ نفس عبارت است از باور فرد نسبت به
قابليتهايش برای انجام موفقيتآميز وظايف محوله .اگر وظيفه بهگونهای باشد که
فرد بتواند با مهارت فعاليتهای وظيفهاش را به انجام رساند ،بر احساس او از کفايت
خود تأثيری مثبت بر جای خواهد گذاشت؛
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ف کاری بر مبنای ايدهآلها و
معناداری؛ اين شناخت اشاره به ارزش يک هد ِ
استانداردهای فرد دارد .اگر فرد وظيفهای را که انجام میدهد« ،با ارزش» تلقی کند،
آن دارای ويژگی معناداری است؛

-

احساس برخورداری از حق انتخاب؛ اين وظيفه اشاره به آزادی عمل شاغل در تعيين
فعاليتهای الزم برای انجام وظايف شغلی دارد (.)Thomas &Velthouse, 1990, 667

 .3 .5رویکرد معنویتگرا (معناگرا)
بر اساس رويکرد معنويتگرا ،عوامل روحی و معنوی نسبت به متغيرهای ساختاری ،رفتاری و
زمينهای از نقش و اهميت بيشتری برخوردارند و برای توانمندسازی افراد بايد نگاهی به عوامل
غيرمادی داشته باشيم .انديشمندانِ معناگرا مباحثی مانند شعور خالق ،يوگا و هوش معنوی را
برای توانمندسازی معرفی کردند و صاحبنظران بومی ،موضوعاتی مانند سير و سلوک عرفانی،
تزکيۀ نفس ،تقوی و ايمان به خدا را بهعنوان عامل توانمندساز مورد تأکيد قرار دادند.
در اين رويکرد ،افرادی مثل «ساکا و باتانجالی» با الهام از فلسفۀ مرتاضان هندی ،توانمندی
را ناشی از تمدد اعصاب و روان ،از طريق تسلط بر جسم و تمرکز ذهنی میدانند.
دکتر نرگسيان و همکاران نيز در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدهاند که ايمان ،معناداری،
عشق به نوعدوستی و  ...بهعنوان شاخصهای رهبری معنوی بر توانمندسازی کارکنان مؤثرند
(نرگسيان.)۲8 :1387 ،
محققين ديگری مانند دکتر شمسالسادات زاهدی و دکتر علی علیپناهی ،به عنصر معنويت
در سازمان توجه ويژهای معطوف داشتهاند .ايشان معنويت فردی و معنويت سازمانی را از يکديگر
تفکيک کردهاند ـ که قابل تأمل و نقد است ـ و عواملی مانند کارِ بامعنا ،هدفمندی در کار و
هماهنگی بين کار و زندگی شخصی را بهعنوان عوامل تأثيرگذار بر کارآيی سازمان معرفی کردهاند
(زاهدی و علیپناهی.)19۲ :1386 ،
آقای حسن بختياری در پژوهشی ،عواملی مانند معرفت دينی ،ايمان و بصيرت را بهعنوان
عامل توانمندساز معنوی برشمرده است (بختياری.)57 :1387 ،
 .4 .5رویکرد ترکیبی
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بر اساس اين رويکرد ،توانمندسازی ،موضوعی چندوجهی است و نمیتوان صرفا بر پايۀ يک مفهوم خاص
به بررسی آن پرداخت .توجه به ابعاد ساختاری ،انگيزشی يا عوامل درونی بهتنهايی ما را به مقصود
نمیرساند؛ از همينرو ،توانمندسازی را بهعنوان پديدهای میدانند که دارای ابعاد مختلفی است.
يکی از نمونههای رويکرد ترکيبی ،الگوی سهشاخگی « »C3است که بر سه بُعد «ساختاری»،
«رفتاری» و «زمينهای» در سازمان تأکيد دارد .بر اساس اين رويکرد ،برای توانمندسازی کارکنان
بايستی همزمان به ابعاد رفتاری ،زمينهای و ساختاری توجه کرد و از يکجانبهگرايی و تمرکز بر
عامل واحد پرهيز کرد .در اين الگو ،همۀ مواردی که حاکی از روابط نسبتا ثابت بين اجزا در
سازمان است ،مانند قوانين و مقررات طراحی شغل ،پاداش و ساختار و طرح سازمانی در شاخۀ
ساختار قرار دارد؛ اموری که به انسانها در سازمان مربوط میشود مانند توانايی ،مهارت ،نگرش،
سبک سرپرستی و شخصيت افراد در شاخۀ رفتاری قرار دارد .شاخۀ زمينهای که در واقع زيرساخت
دو شاخۀ ديگر است ،شامل جوّ و فرهنگ سازمانی میشود که متغيرهای زيربنايی چون نمادها،
ارزشها و باورها را در فرهنگ سازمانی و اهداف ،ساختار ،پاداش ،ارتباطات ،روشهای کمکی و
رهبری را در جوّ سازمانی مدنظر دارد (.)simontti &et.al, 2003: 47

 .6نقد و بررسی رویکردها
 .1 .6بر اساس رویکرد ارتباطی (عقالیی)؛ توانمندسازی عبارت است از توزيع قدرت تصميم-
گيری و تفويض اختيار از جانب مديران به کارکنان .در نقد اين رويکرد میتوان گفت ،فرايند
توانمندسازی ،پيچيدهتر از آن است که تنها از طريق تفويض اختيار ،حاصل شود .وجود شرايط و
امکانات محيطی و سازمانی گستردهای الزم است تا فرد توانمند شود .عالوه بر اين ،اگر کارکنان يک
سازمان به مراحلی از آمادگی ،بلوغ سازمانی و شخصيتی نرسيده باشند ،نهتنها تفويض اختيار به
چنين افرادی مشکلی را حل نمیکند؛ بلکه موجب افزايش نابسامانی خواهد گرديد.
 .2 .6بر اساس رویکرد روانشناختی؛ توانافزايی عبارت است از ايجاد شرايط الزم برای ارتقای
انگيزش افراد در انجام وظايفشان از طريق پرورش احساس شايستگی و يا کاهش بیقدرتی.
هرچند رويکرد روانشناختی نسبت به رويکرد ارتباطی ،نگرشی ارگانيکتر و واقعیتری به
فرايند توانمندسازی دارد؛ ولی همچنان از يکجانبهگرايی رنج میبرد .تغييرِ توجه از عوامل
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خارجی به داخلی انسان ،گام مثبتی است که نظريهپردازانِ اين رويکرد برداشتهاند؛ اما از ادامۀ
راه بازماندهاند؛ چراکه عوامل و شرايط محيطی ،امکانات ،ساختارها و فرهنگ سازمانی گستردهای
وجود دارند که بهعنوان عوامل مداخلهگر و زمينهساز در اين فرايند ،نقش مؤثری را ايفا مینمايند
که ناديده گرفتن آنها میتواند توانمندسازی را با مشکل جدی مواجه سازد.
 .3 .6در رویکرد معنویتگرا (معناگرا)؛ هرچند بر يکی از جنبههای مهم توانمندسازی
(عنصر معنويت) که در رويکردهای قبلی به آن بیاعتنايی شده بود ،توجه نشان میدهد؛ اما باز
به همان خطايی دچار میشود که گذشتگان نيز بدان مبتال بودهاند و آن يکجانبهگرايی و توجه
به يک بُعد و غفلت از ساير جنبههاست .نمیتوان منکر تأثير رياضتکشی ،يوگا ،تمدد اعصاب،
عشق و ايمان بر توانمندی افراد شد؛ ولی غفلت از ساير عوامل محيطی ،سازمانی و فردی ،ناکامی
در توانمندسازی را در پی خواهد داشت.
 .4 .6از آنجا که مدلهای معرفیشده در «رويکرد ترکيبی» ،فرايند توانمندسازی را موضوعی
چندبُعدی میدانند ،دارای نواقص کمتری هستند ،همچنين برخورداری از نگاه سيستمی به عوامل
مؤثر بر توانمندسازی و اکتفا نکردن به عاملی واحد ،از نکات مثبت اين رويکرد محسوب میشود؛
اما در مقايسه با نگرش اسالم به اين پديده ،دارای نواقص و محدوديتهای فراوانی است .در
مجموع میتوان گفت ،غفلت از مسائل اعتقادی و ارزشهای دينی و عدم توجه به تأثير قدرت
اراده و نيت انسان و نقشآفرينی اين عوامل در توانمندسازی فرد ،پديدهای است که دامنگير
بيشتر نظريهپردازان اين عرصه شده است.
نگارنده سعی کرده است با مراجعه به بيانيۀ گام دوم که برگرفته از آموزههای اسالم است،
مدل نسبتا کاملتری را نسبت به رويکردهای گذشته ارائه کند؛ بهطوریکه به عوامل ساختاری،
ارتباطی ،انگيزشی ،شناختی ،معنوی و اخالقی توانمندسازی ،عنايت داشته باشد.

70

دوفصلنامة علمي – تخصصي انديشنامة واليت ،شمارة  ،9بهار و تابستان 1398

شکل ( )1مدلهای توانمندسازی در یک نما:
 .7روششناسی
در اين تحقيق از روش کيفی «تحليل تم»1يا «تحليل مضامين» استفاده خواهد شد .تحليل تِم،
روشی برای تعيين ،تحليل و بيان الگوهای (تِمها) موجود درون دادهها است .اين روش ،دادهها را
سازماندهی و در قالب کيفی جزئيات توصيف میکند؛ اما میتواند از اين فراتر رفته و جنبههای
مختلف موضوع پژوهش را تفسير کند .تحليل تِم ،فرايندی بازگشتی است که در آن حرکت به
عقب و جلو در بين مراحل ذکر شده وجود دارد .بهعالوه تحليل تِم ،فرايندی است که در طول
زمان و طی مراحل ششگانه زيرانجام میپذيرد (عابدی جعفری و همکاران:)151 :1390 ،
مرحلۀ اول :آشنايی با دادهها؛
مرحلۀ دوم :ايجاد کدهای اوليه؛
مرحلۀ سوم :جستجوی تِمها؛

1. Thematic Analysis
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مرحلۀ چهارم :بازبينی تِمها؛
مرحلۀ پنجم :تعريف و نامگذاری تِمها؛
مرحلۀ ششم :تهيۀ گزارش.
پس از انجام مراحل ششگانۀ تحليل تم ،کدهايی به دست آمد که در قالب عناوين زير مفهومسازی
میشوند:

 .8وظایف و ویژگیهای جوانان در بیانیۀ گام دوم
رهبر حکيم انقالب اسالمی با صدور «بيانيۀ گام دوم انقالب» و برای ادامۀ اين راه روشن ،ابتدا به
تبيين دستاوردهای شگرف چهار دهۀ گذشته پرداخته و توصيههايی اساسی بهمنظور «جهاد
بزرگ برای ساختن ايران اسالمی» ارائه فرمودهاند .بيانيۀ «گام دوم انقالب» تجديد مطلعی است
خطاب به ملت ايران و بهويژه جوانان که بهمثابۀ منشوری برای «دومين مرحلۀ خودسازی،
جامعهپردازی و تمدنسازی» خواهد بود و «فصل جديد زندگی جمهوری اسالمی» را رقم خواهد
زد .اين گام دوم ،انقالب را «به آرمان بزرگش که ايجاد تمدن نوين اسالمی و آمادگی برای طلوع
خورشيد واليت عظمی (ارواحنا له الفداه) است» نزديک خواهد کرد.
اين بيانيه ،در واقع دستورالعملی عملی برای دستيابی به اهدافی روشن در زمينۀ متعدد
اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگی است که تمام سطور آن چراغ راهی برای حرکت سريعتر
و مطمئنتر پيشروی جوانان که مخاطبان اصلیاند ،قرار داده است ،در اين بيانيه ،نکات بسيار
مهمی ،ازجمله ضرورت مديريت جهادی در همۀ بخشهای کشور و استفاده از جوانان با
ويژگیهايی نظير مؤمن ،انقالبی ،دانا و کاردان مورد اشاره قرار گرفته است .در واقع ،رهبر معظم
انقالب اشاره دارند که زمام ادارۀ بخشهای گوناگون کشور به جوانانی سپرده شود که ويژگیهای
مورد اشاره در آنان متبلور باشد؛ چنانکه معظم له بيان داشتهاند:
این سخنان در قالب سیاستها و قوانین ،بارها تکرار شده است؛ ولی برای اجرای شایستۀ
آن ،چشم امید به شما جوانهاست؛ و اگر زمام ادارۀ بخشهای گوناگون کشور به جوانان
مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان  -که بحمداهلل کم نیستند -سپرده شود ،این امید برآورده
خواهد شد؛ انشاءاهلل (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

 .1 .8وظایف مورد انتظار رهبری از جوانان در گام دوم انقالب
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«جوانان» در نگاه رهبر انقالب باارزشترين و مهمترين سرمايۀ کشور است؛ چنانکه میفرمايند:
مهمترین ظرفیتِ امیدبخشِ کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و
اصیل ایمانی و دینی است .جمعیت جوان زیر  4۰سال که بخش مهمی از آن نتیجۀ موج
جمعیتی ایجاد شده در دهۀ  6۰است ،فرصت ارزشمندی برای کشور است (همان).

بديهی است ايشان از اين جمع اميدبخش توقعاتی داشته باشند و برای آنان وظايف و تکاليفی
را معين فرمايند .بر اساس بيانيۀ منتشرشده ،رهبر انقالب وظايف مهمی را بر عهدۀ همۀ کنشگران
انقالب اسالمی گذاشتهاند؛ اما مطابق آنچه که رهبری فرمودند ،چشم اميد برای تحقق اين موارد
به جوانان است .اهم اين وظايف عبارتاند از:
 .1نزديک کردن انقالب به آرمان بزرگ تمدن نوين اسالمی و طلوع خورشيد واليت عظمی
(ارواحنا فداه)؛
 .۲جهاد بزرگ برای ساختن ايران اسالمی بزرگ بهمثابۀ الگوی کامل نظام پيشرفتۀ اسالمی؛
 .3مبارزه با ترس و نااميدی و پرورش نهال اميد به آينده در خود و ديگران (نخستين و ريشهایترين
جهاد)؛

 .4صيانت و پاسداری از انقالب و عظمت و هيبت الهی آن؛
 .5تسليمناپذيری و جلوگيری از سلطۀ دوبارۀ قلدران جهانی بر کشور؛
 .6تالش برای کاهش فاصلۀ بين واقعيتها و بايدها؛
 .7تالش برای بسط و استقرار عدالت علوی در کشور ،رفع محروميتها و برطرف کردن
شکافهای عميق طبقاتی؛
 .8شناخت صحيح از گذشته و درس گرفتن از تجربهها؛
 .9بهرهبرداری از دستاوردهای  40ساله و شناسايی ظرفيتهای مغفول و استفاده نشدۀ
طبيعی و انسانی (اعم از مادی و معنوی)؛

 .10ايجاد جهش در پيشرفتهای مادی و معنوی کشور؛
 .11شکستن محاصرۀ تبليغاتی دشمن؛
 .1۲جهاد علمی با احساس مسئوليت بيشتر نسبت به گام اول انقالب؛
 .13تالش برای بسط اخالق و معنويت در کشور با فعاليت در نهادهای اجتماعی؛
 .14پيگيری سياستهای اقتصاد مقاومتی؛

توانمندسازي جوانان ،راهبردي براي تحقق بیانیة گام دوم انقالب

73

 .15فهم و تبيين اين منطق که راهحل همۀ مشکالت کشور در داخل کشور است؛
 .16جهادی همهجانبه و هوشمندانه برای مقابله با ترويج سبک زندگی غربی در ايران.
 .2 .8ویژگیهای جوان طراز گام دوم انقالب
مطابق بيانيۀ رهبر انقالب ،ويژگیهای «جوان طراز گام دوم انقالب» که آمادۀ بر عهده گرفتن
مسئوليت و حرکت در مسير دومين مرحلۀ خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی است ،به شرح
ذيل است:
مؤمن و انقالبی؛ واليتمدار؛ 1دانا و کاردان؛ پرانگيزه و پرتالش؛ مسئوليتپذير؛ آمادۀ عمل و تالش
جهادی؛ داوطلب و فداکار؛ دارای گردنِ برافراشته در مقابل دولتهای متکبر و مستکبر؛ دارای همت،
هوشياری ،سرعت عمل و ابتکار؛ دارای نگاه و روحيۀ انقالبی؛ در ميدان و پایِکار؛ محقق و انديشمند؛
اشتغال به آفرينشهای علمی ،فرهنگی ،صنعتی و ...؛ اميدوار و خوشبين به آينده.
همانطور که بيان شد ،موارد ذکرشده هرکدام نيازمند تأمل جدی و طراحی راهبرد برای
عملياتی شدن است .در اين مسير ،تبيين هرکدام از آنها و تعيين چارچوبها بر اساس بيانات
مقام معظم رهبری بسيار مهم است؛ چراکه راهبردهای طراحیشده در صورتی به موفقيت خواهند
انجاميد که جوانان بهعنوان کارگزار اصلی تحقق اهداف مندرج در بيانيۀ گام دوم ،خودشان از
توانايی و ويژگیهای مصرح در اين بيانيه برخوردار شوند.

 .9یافتهها و نتایج تحقیق
مدل توانمندسازی جوانان در بیانیۀ گام دوم
با مرور چندبارۀ بيانيۀ گام دوم انقالب مبتنی بر روششناسی تحليل تم ،اين يقين حاصل شد که
اين بيانيه همچون اقيانوسی است که میتوان گوهرهای نابی را از آن صيد کرد و با ساخته و

 .1در متن بيانيه رهبری عزيز ،هيچجا از «ولیفقيه و ضرورت تبعيت از اين جايگاه رفيع» سخن به ميان نياوردهاند.
شايد اين امر به خاطر اين باشد که چون خود ايشان در اين جايگاه هستند ،مالحظات و محذوريتهای دارند؛ وگرنه
در آموزههای اسالم بحث «واليتمداری» مقدم بر ساير ارکان اسالم است .از اينرو ،در اين بخش متغير واليتمداری
ذکر شده است.
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پرداخته کردن آنها ،الگويی بسيار ارزشمند و جامع برای توانمندسازی جوانان ،طرحی نو به
جهان عرضه داشته و برای کاربست آن در عرصۀ مديريت کشور ،برنامهای عملياتی تدارک ديد.
شما جوانان عزیز ،موتور پیشران حرکت کشور هستید و باید خود را از لحاظ روحی،
معنوی ،اخالقی ،صمیمی ،علمی و تواناییهای مدیریتی و تشکیالتی آماده کنید و مدیریت
کشور را به دست بگیرید .البته از تجربۀ پیران نیز باید استفاده کنید .آیندۀ کشور متعلق
به جوانان است .جوانان میتوانند کشور را به قله برسانند و باید آمادگی خود را در عمل
و همچنین با ثبات قدم نشان دهند (همان).

همچنين میفرمايند:
امّا راه طی شده فقط قطعهای از مسیر افتخارآمیز بهسوی آرمانهای بلند نظام جمهوری
اسالمی است .دنبالۀ این مسیر که به گمان زیاد ،بهدشواری گذشتهها نیست ،باید با همت
و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود .مدیران جوان ،کارگزاران جوان،
اندیشمندان جوان ،فعّاالن جوان ،در همۀ میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و
بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و معنویت و عدالت ،باید شانههای خود را به
زیر بار مسئولیت دهند ،از تجربهها و عبرتهای گذشته بهره گیرند ،نگاه انقالبی ،روحیۀ
انقالبی و عمل جهادی1را به کاربندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتۀ اسالمی
بسازند (همان).

 .1 .9هدف توانمندسازی
بيانيۀ گام دوم را میتوان بهمثابۀ بيانيهای برای تحقق تمدن اسالمی و تالشی برای نزديک شدن
به ظهور تفسير کرد .در متن بيانيۀ گام دوم با صراحت سخن از ورود به «دومين مرحلۀ خودسازی
و جامعهپردازی و تمدنسازی» شده است .رهبر معظم انقالب اسالمی ،جوانان مؤمن انقالبی را
خطاب قرار داده و میفرمايد:
دهههای آینده ،دهههای شماست و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود
حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسالمی و آمادگی
برای طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنا فداه) است ،نزدیک کنید (همان).

 .1اين واژهها (نگاه انقالبی ،روحيهی انقالبی و عمل جهادی ) بيانگر توجه رهبر انقالب به سه حيطۀ معروف
«شناختی»« ،عاطفی» و «روانی  -حرکتی» است.
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و در ادامه میفرمايند:
شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تالش خود هستید ،باید سعی کنید تا زمینه را برای
آنچنان دورانی آماده کنید؛ دورانی که در آن ،ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد؛
دورانی که در آن ،اندیشه و عقول بشر ،از همیشه فعالتر و خالقتر و آفرینندهتر است؛
دورانی که ملتها با یکدیگر نمیجنگند؛ دستهای جنگافروز عالم – همانهایی که
جنگهای منطقهای و جهانی را در گذشته به راه انداختند و میاندازند  -دیگر نمیتوانند
جنگی به راه بیندازند؛ در مقیاس عالم ،صلح و امنیتِ کامل هست؛ باید برای آن دوران
تالش کرد (همان).

همچنين در بخش ديگری از بيانيه آمده است:
جوانان انقالبی باید شانههای خود را به زیر بار مسئولیت دهند ،از تجربهها و عبرتهای
گذشته بهره گیرند ،نگاه انقالبی و روحیۀ انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران
عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتۀ اسالمی بسازند (همان).

بر اين اساس میتوان هدف از توانمندسازی جوانان را سه هدف عمده برشمرد:


ساختن ايران بهعنوان الگوی کامل نظام پيشرفتۀ اسالمی؛



ايجاد تمدن نوين اسالمی؛



آمادگی برای طلوع خورشيد واليت عظمی.

 .2 .9عوامل زمینهساز توانمندسازی
فراهم کردن زمينۀ الزم برای رشد و تعالی جوانان و آمادهسازی محيط و برطرف کردن موانع
حضور جوانان در عرصۀ مديريت کالن گشود ،بیترديد از وظايف مسئولين و دولتمردان است که
رهبری بهخوبی بدان اشاره کرده و تصريح کردهاند که:
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند ،برکات بیشتری به بار
میآورد؛ این ،بیگمان محتاج جهاد و تالش است و این تالش و جهاد ،بدون همراهی
حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت (همان).
اخالق و معنویت ،البته با دستور و فرمان به دست نمیآید ،پس حکومتها نمیتوانند آن را
با قدرت قاهره ایجاد کنند؛ اما اوالً خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند و
ثانی ًا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی دراینباره میدان
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دهند و کمک برسانند؛ با کانونهای ضد معنویت و اخالق ،به شیوۀ معقول بستیزند و خالصه
اجازه ندهند که جهنمیها مردم را با زور و فریب ،جهنمی کنند (همان).
چالش بیرونی ،تحریم و وسوسههای دشمن است که در صورت اصالح مشکل درونی،
کماثر و حتی بیاثر خواهد شد .چالش درونی ،عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای
مدیریتی است (همان).
در جمهوری اسالمی ،دلهای مسئوالن بهطور دائم باید برای رفع محرومیتها بتپد و از
شکافهای عمیق طبقاتی بهشدت بیمناک باشد (همان).
عدالت در صدر هدفهای اولیۀ همۀ بعثتهای الهی است  ...و فریضهای بر عهدۀ همه
بهویژه حاکمان و قدرتمندان است (همان).
نکتۀ مهمی که باید آیندهسازان در نظر داشته باشند ،این است که در کشوری زندگی
میکنند که از نظر ظرفیتهای طبیعی و انسانی ،کمنظیر است و بسیاری از این ظرفیتها
با غفلت دستاندرکاران تاکنون بیاستفاده یا کماستفاده مانده است .همتهای بلند و
انگیزههای جوان و انقالبی ،خواهند توانست آنها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی
کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند (همان).
مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و
اصیل ایمانی و دینی است (همان).

برخی از وظايف مسئولين در زمينهسازی حضور جوانان در مسئوليتهای مملکتی به هدف
تحقق اهداف مندرج در بيانيۀ گام دوم عبارتاند از:
-

واگذاری مسئوليتها و مديريتهای کليدی نظام به نسل جوان؛

-

فرصت دادن و اعتماد به نسل جوان جهادی همهجانبه و هوشمندانه؛

-

داشتن منش و رفتار اخالقی و معنوی (بهعنوان الگويی برای جوانان)؛

-

يادآوری ظرفيتهای طبيعی و انسانی ،کمنظير به نسل جوان؛

-

فراهم کردن زمينۀ رواج اخالقی و معنوی؛

-

مبارزه با کانونهای ضد معنويت و اخالق؛

-

جلوگيری از زور و فريب جهنمیها برای جهنمی کردن مردم؛

-

احترام گذاشتن به انديشۀ جوانان؛

-

احترام گذاشتن به تالش جوانان؛
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-

ايجاد اميد در جوانان؛

-

اعطای آگاهی به جوانان؛

-

انتقال «گفتمان انقالب» با يک حرکت جدی به تمام جامعه؛

-

شناسايی و رفع عيوب ساختاری؛

-

برطرف کردن ضعفهای مديريتی؛

-

برقراری عدالت.
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 .3 .9عوامل مؤثر بر توانمندسازی در ابعاد مختلف
مقام عظمای واليت با نگرشی جامع همچون يک متخصص و نظريهپرداز توانمندسازی ،هيچيک
از ابعاد ضروری برای تربيت و آمادهسازی منابع انسانی (جوانان) به هدف ايجاد تحول عظيم در
چهلسالۀ دوم انقالب را ازنظر دور نداشتهاند؛ بهطوری که میتوان گفت در مقايسه با بسياری از
مدلهای توانمندسازی ،مدل برگرفته از اين بيانيه ،دارای ابعادی دقيقتر و جامعتر است.
متغيرها و عوامل تأثيرگذار بر توانمندسازی جوانان را میتوان در چهار گروه دستهبندی کرد.
اين ابعاد عبارتاند از« :عوامل معنوی و اخالقی»؛ «عوامل شناختی (معرفتشناختی)»؛ «عوامل
روانی (روانشناختی)»؛ «عوامل اجتماعی (جامعهشناختی)».
 .1 .3 .9عوامل معنوی و اخالقی توانمندسازی
معنویت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل اخالص ،ایثار ،توکل ،ایمان در
خود و در جامعه است و اخالق به معنی رعایت فضیلتهایی چون خیرخواهی ،گذشت،
کمک به نیازمند ،راستگویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتمادبهنفس و دیگر خلقیات نیکو است.
معنویت و اخالق ،جهتدهندۀ همۀ حرکتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی
جامعه است (همان).
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند ،برکات بیشتری به بار
میآورد؛ این ،بیگمان محتاج جهاد و تالش است و این تالش و جهاد ،بدون همراهی
حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت (همان).

عمدهترين متغيرهای معنوی و اخالقی مورد تأکيد مقام معظم رهبری در بيانيۀ گام دوم
انقالب برای توانمندسازی جوانان عبارتاند از:
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امداد از خداوند؛ معنويت؛ اخالق؛ اخالص؛ ايثار؛ توکل؛ ايمان؛ خيرخواهی؛ گذشت؛
راستگويی؛ تواضع؛ شعور معنوی؛ وجدان اخالقی؛ ذکر و دعا؛ روحيۀ برادری و ايثار؛ زهد انقالبی؛
سادهزيستی.
 .2 .3 .9عوامل شناختی (معرفتشناختی) توانمندسازی
آغاز هر حرکت فردی و اجتماعی موفق ،از کسب دانش و معرفت آغاز میشود؛ چنانکه در
آموزههای دينی ما بر اين نکته تأکيد فراوان شده است .رهبر معظم انقالب نيز به تأسی از دين
مبين اسالم ،در بخشهای مختلفی از اين بيانيه ،از ضرورت شناخت و دانشاندوزی سخن راندهاند:
دانش ،آشکارترین وسیلۀ عزت و قدرت یک کشور است .روی دیگر دانایی ،توانایی است
(همان).
برای برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و از تجربهها درس
گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود ،دروغها بهجای حقیقت خواهند نشست و آینده
مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت .دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف و
دروغپردازی دربارۀ گذشته و حتی زمان حال را دنبال میکنند و از پول و همۀ ابزارها برای
آن بهره میگیرند .رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و
پیادهنظامش نمیتوان شنید (همان).

همچنين در فرازی ديگر از اين بيانيه میفرمايند:
اینجانب همواره به دانشگاهها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان ،گرم و قاطع
و جدی دراینباره تذکّر و هشدار و فراخوان دادهام ،ولی اینک مطالبۀ عمومی من از شما
جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش
گیرید .سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب ،شهیدانی از
قبیل شهدای هستهای نیز داده است .بهپاخیزید و دشمن بدخواه و کینهتوز را که از جهاد
علمی شما بهشدت بیمناک است ناکام سازید (همان).

متغيرهای استخراجشده از متن بيانيه در اين زمينه عبارتاند از:
کسب دانش؛ جهاد علمی؛ آگاهی؛ شناخت درست گذشته؛ درس گرفتن از تجربهها؛ داشتن
نگاه (نگرش) انقالبی؛ برخورداری از بينش سياسی؛ توانايی تحليل سياسی؛ فهم مسائل بينالمللی؛
افزايش دانايی.
 .3 .3 .9عوامل روانی (روانشناختی) توانمندسازی:
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چنانکه در بخش رويکرد «روانشناختی و انگيزشی» توانمندسازی گفته شد ،تقويت روحيه و
افزايش انگيزۀ فرد ،تأثير بسيار مهمی بر توانايی و موفقيت وی دارد .رهبر عزيز انقالب با وقوف
کامل به اين فرايند ،در بسياری از سطور بيانيه ،بر تقويت بُعد روحی و روانی آحاد مردم بهويژه
جوانان تأکيد کردهاند ،بهعنوان نمونه میفرمايند:
شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصرۀ تبلیغاتی باشید .در خود و دیگران
نهال امید به آینده را پرورش دهید .ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید .این
نخستین و ریشهایترین جهاد شما است (همان).

با تحليل تم متن بيانيه ،عوامل روان زير را میتوان بهعنوان تقويتکنندههای بُعد روانی برشمرد:
تقويت روحيه و باور « ما میتوانيم»؛ پرورش نهال اميد؛ زدودن ترس و نااميدی؛ اعتمادبهنفس؛
شجاعت؛ روحيۀ انقالبی؛ نگاه انقالبی؛ سرعت عمل؛ ابتکار و خالقيت؛ روحيۀ تسليمناپذيری؛ صيانت و
پاسداری از انقالب.

 .4 .3 .9عوامل اجتماعی (جامعهشناختی) توانمندسازی:
بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در بحث توانمندسازی و به عقيدۀ جمع کثيری از دانشمندان
عرصۀ مديريت ،عالوه بر عوامل درونی (روانشناختی) عوامل بيرونی و محيطی نيز بر توانمندی
افراد مؤثر است .اين موضوع در مدلهای ارائه شده بهويژه در مدلهای ترکيبی بهخوبی منعکس
بود .بر اساس اين رويکرد ،حضور افراد در فعاليتهای اجتماعی منجر به کسب تجربه و افزايش
توانايی آنان در مسئوليتهای اجتماعی خواهد شد.
رهبری عزيز نيز در اين بيانيه از اين بُعد مهم غفلت نورزيده و موارد زيادی را بهعنوان
متغيرهای توانمندساز مطرح کردهاند که صبغۀ اجتماعی و جامعهشناختی دارند:
و [باید] در موضوعات اجتماعی مانند کمکرسانیها و فعالیتهای نیکوکاری که پیش از
انقالب آغاز شده بود ،افزایش چشمگیر داد [چنانکه] پس از انقالب ،مردم در مسابقۀ
خدمترسانی در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند (همان).
مدیران جوان ،اندیشمندان جوان و فعاالن جوان در تمامی عرصههای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و نیز عرصههای دین ،اخالق ،معنویت و عدالت باید شانههای خود را
زیر بار مسئولیت ببرند و از تجربهها و عبرتهای گذشته بهره گیرند و سرلوحۀ خود را
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نگاه انقالبی ،روحیۀ انقالبی و عمل جهادی قرار دهند ،ایران بزرگ را الگوی کامل نظام
پیشرفته اسالمی بسازند (همان).

با بررسیهای صورت گرفته ،متغيرهای توانمندساز در بُعد اجتماعی و محيطی عبارتاند از:
کمک به نيازمندان؛ تشکيل گروههای متکثر خدمت؛ مسئوليتپذيری؛ اصالح سبک زندگی؛
تشويق به خدمت به مردم؛ حل مشکالت مردم؛ عمل جهادی؛ تالش خستگیناپذير؛ فعاليتهای
نيکوکاری؛ عدالتخواهی.
 .4 .9موانع و متغیرهای بازدارنده توانمندسازی:
مقام معظم رهبری با هوشمندی تمام ،در کنار يادآوری گذشتۀ پرافتخار و ترسيم چشماندازی
اميدبخش ،در قامت طبيبی حاذق و خضری راهبلد ،موانع راه و مشکالت تربيت کادر توانمند برای
پيمودن مسير پرپيچوخم را بهروشنی گوشزد میکنند و میفرمايند:
اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستهام؛ اما خود و همه را از نومیدی
بیجا و ترس کاذب نیز بر حذر داشتهام و بر حذر میدارم (همان).
همه باید از شیطانِ حرص بر حذر باشند و از لقمۀ حرام بگریزند و از خداوند دراینباره
کمک بخواهند؛ اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژهخواری و مدارا با
فریبگران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد ،بهشدت ممنوع است؛ همچنین
غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،بههیچروی مورد قبول نیست (همان).

در مجموع میتوان موانع و متغيرهای بازدارنده ذکر شده در اين بيانيه را به شرح زير برشمرد:
نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفيت داخلی؛ اميد کاذب و فريبنده؛ ترس کاذب؛
نوميدی بیجا؛ خودباختگی؛ اعتماد به دشمن؛ تبعيض و بیعدالتی؛ ويژهخواری؛ مدارا با
فريبگران؛ لقمۀ حرام؛ حرص.
 .5 .9نتایج توانمندسازی (ویژگی جوان توانمند):
مقام معظم رهبری در بيانيۀ گام دوم انقالب بر نتايج توانمندسازی تأکيد فرموده و در جایجای
بيانيه تصريح کردهاند که اقدامات توانمندساز بايد منجر به تربيت جوانانی با ويژگیها و خصوصيات
زير باشد:
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مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند میتوانند با فعّال کردن و بهرهگیری از آن ،درآمدهای
ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بینیاز و به معنی واقعی
دارای اعتمادبهنفس کنند و مشکالت کنونی را برطرف نمایند (همان).
بیشک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید
(همان).
بیگمان یک مجموعۀ جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانستههای اقتصادی در درون دولت
خواهند توانست به این مقاصد برسند .دوران پیشِرو باید میدان فعالیت چنین مجموعهای
باشد (همان).

مؤمن ( 3بار)؛ انقالبی؛ دانا ( 3بار)؛ کارآمد؛ پُرانگيزه ( 3بار)؛ خردمند؛ کاردان؛ باايمان؛
جهادگر؛ منيع الطبع؛ دستهای پاک (پاکدست)؛ دلهای نورانی؛ کارآزموده؛ مطمئن؛ اميدوار؛
پرتالش.

 .1۰مدل توانمندسازی جوانان بر اساس بیانیۀ گام دوم انقالب:
پس انجام شش مرحله از روششناسی تحليل تم در متن بيانيۀ گام دوم انقالب ،ابعاد ،مؤلفههای و
متغيرهايی به دست آمد که با برقراری ارتباط بين آنها ،مدل زير حاصل شد (شکل  .)1نويسنده
بهعنوان کسی که بيش از ده سال است پژوهشهای خود را بر بحث توانمندسازی متمرکز کرده
است ،مدعی است اين مدل ،يکی از مدلهای نسبتا جامع و کامل است که میتوان در زمرۀ
رويکردهای ترکيبی دستهبندی کرد.
اين مدل را میتوان از جمله مدلهای دورهی «پسا نوينگرايی» قلمداد کرد که کاربست آن
میتواند برای مرحلۀ تمدن نوين اسالمی مناسب باشد ،مشروط بر آنکه برای هريک از متغيرها،
راهکارهای عملی و برنامههای اجرايی معرفی و عملياتی شود.
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شکل ( )1مدل توانمندسازی جوانان برگرفته از بیانیۀ گام دوم انقالب
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