
 

 

 

 

 

 سازی جوانانتوانمند

 گام دوم انقالب ۀراهبردی برای تحقق بیانی
 رحمزه مهرابییام

 مهدی مهرابی

 دهیچک

در  یو محور یهستند، نقش اساس یمقام معظم رهبر ۀیانیب ین اصلاجوانان که مخاطب

 انینه میزم نیکه در ا یفراوان یها و گفتگوهارغم بحثبهدارند.  ین اسالمیتحقق تمدن نو

 یبه چگونگهنوز ؛ اما و رهبران صورت گرفته است رانی، مدیپردازان دانشگاههینظر

ر پرداخته یت خطین مسئولیت در ایش و موفقیریپذ یجوانان برا یتوانمندسازت و یترب

در « گام دوم انقالب ۀیانیب»از  یریگآن است که با بهره پژوهشن یا هدف نشده است.

-نهیزم یرهایر متغیجوانان و سپس به سا یثر بر توانمندؤعوامل م ییاول به شناسا ۀوهل

ن یارتباط ب یها و برقرارداده لیوتحلهیتجزکه با  یاگونههج بپردازد، بیساز، موانع و نتا

 از پژوهشن یدر ا م.یدا کنیدست پ یتوانمندساز یکاربرد -یراهبرد یها، به الگومؤلفه

استفاده  قیتحق اتیانجام عمل یبرا «نیل مضامیتحل»ا ی «ل تمیتحل» یفیک یشناسروش

جوانان  یتوانمندساز یبرا ییالگو ایآکه  است نیحاضر ا پژوهش یاصلشده است. پرسش 

 یهاکرد؟ و پرسش یتوان استخراج و طراحیم یرهبر معظم انقالب اسالم گام دوم ۀیانیاز ب

گام دوم  ۀیانیجوانان از نگاه ب یثر بر توانمندسازؤاز: عوامل م اندعبارتق یتحق یفرع
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؟ موانع اندکدمگام دوم  ۀیانیجوانان از نگاه ب یتوانمندساز یساز برانهیزم یرهای؟ متغاندکدم

 ست؟یجوانان چ یتوانمندساز جیها و نتاامدیت پیو در نها

 نیا هب ییهامقولهابعاد و شامل  است که یمیکرد پارادایبا رو یمدل ،به دست آمده یهاافتهی

، «یشناختمعرفت»، «یو اخالق یمعنو» ۀنمندساز در چهار مقولاعوامل تو. استشرح 

ر، یمتغ 15 ساز شاملنهیر، عوامل زمیمتغ 37 در مجموع« یشناختجامعه»، «یشناختروان»

مشتمل  یسازج توانمندیها و نتاامدیر، پیمتغ 11 شامل یموانع و عوامل بازدارنده توانمندساز

 است. یهدف اصل 3 یحاو یسازر و اهداف کالن توانمندیمتغ 16 بر

 .ل تمیتحل ،گام دوم ۀیانیجوانان، ب ،یتوانمندسازرهبر انقالب،  :هادواژهیکل

 مقدمه. 1

کند. یمر از پنج مرحله گذ یراه حرکت انقالب اسالم ۀ، نقشیمقام معظم رهبرمنظومۀ فکری در 

چهارم،  ۀ؛ مرحلیسوم دولت اسالم ۀ؛ مرحلیدوم نظام اسالم ۀ؛ مرحلیماول انقالب اسال ۀمرحل

 یرانيا - یو تمدن بزرگ اسالم یتحقق امت اسالمز ين يیو مرحلۀ نها یا کشور اسالميجامعه و 

م، گام اول ياکرده یز سپريرا ن يبیپرفرازونش یهان، در چهل سال گذشته که ساليبنابرا؛ است

وم و دستورالعمل گام د ،نيبنابرا؛ و بلوغ کامل نائل آمد یسالگچهلد و انقالب به يبه مقصد رس

ر اهداف دنواقص موجود  یل برخيجبران و تکم یاست برا یا، برنامهیمقام معظم رهبر یابالغ

 .یاسالم ۀ، ازجمله دولت و جامعیقبل

 یرانيا - یالمبه تمدن بزرگ اس یبخشتينيع یاست برا ین دستورالعمل، راهکاريا از ديگر سو

 یر کشورهاياس یبرا یعمل یالگو ،انتظار دارد یک نظام اسالميعنوان ران بهيا از ايکه امروزه دن

 ا باشد.يمنطقه و دن

 ۲۲ پس از و انقالب یسالگچهل یروزيبعد از جشن پ 1«یگام دوم انقالب اسالم ۀيانيب»

 یهارا در حوزه يیهاه رهنموديانين بيدر ا معظم له .رهبر معظم انقالب منتشر شد یبهمن از سو

نقش »از آن به  يیهایمطرح کردند که بخش یو فرهنگ ی، اقتصادی، اجتماعیاسيمختلف س

 نده پرداخته شده است.يدر آ «جوانان

                                                             
 .۲۲/11/1397انقالب به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی در تاريخ  رهبر معظم. بيانيۀ 1
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 ۀمثابژه جوانان که بهيوران و بهياست خطاب به ملت ا ید مطلعيتجد ،انقالب ۀ گام دوميانيب

د يفصل جد»خواهد بود و « یسازو تمدن یپرداز، جامعهیخودساز ۀن مرحليدوم» یبرا یمنشور

 .را رقم خواهد زد« یاسالم یجمهور یزندگ

 ۀواژ ،یدين کلمات و اصطالحات کليجه حاصل شد که از بين نتيه، ايانيب یل محتوايبا تحل

 ،ن اساسيبر ا .را داشته است ین فراوانيشتري، ببار 40با بسامد حدود  «جوانان و نوجوانان»

 .هستند« جوانان»ه يانين بيا یمحور اصل توان ادعا کرد کهیم

توسعه و گسترش علم و  یاز جمله تالش برا يیهاتيمورأم ،گام دوم یرهبر انقالب برا 

و روابط  یملّ عزت، یت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزاديپژوهش، معنو

 اده شده است.ها دبه آن یبا دشمن و سبک زندگ یو مرزبند یخارج

ران با يانقالب و ا ۀنديدارند و معتقدند که آ یاژهيبه نسل جوان اعتماد و اعتقاد ومعظم له 

 .جوانان هستند یاسالم ۀشرفتيخورد و محور تحقق نظام پین قشر رقم ميتالش و کوشش ا

 ۀستیشا یاجرا یبرا یول ؛ن، بارها تکرار شده استیها و قواناستین سخنان در قالب سیا

گوناگون کشور به جوانان  یهابخش ۀهاست؛ و اگر زمام ادارد به شما جوانیآن، چشم ام

د برآورده ین امیسپرده شود، ا -ستندیکه بحمداهلل کم ن -و دانا و کاردان  یمؤمن و انقالب

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) شاءاهللخواهد شد؛ ان

 لهان مسئیب. 2

 نيدوم مودنيپ یبرا دشانيام ند،يفرمایم انقالب ۀ گام دوميانيب در انقالب رهبر کهچنانآن

 فيوظا درک ،رونيهم از. است جوانان به« یسازتمدن» و «یپردازجامعه» ،«یخودساز» ۀمرحل

 نيا دقت با یستيبا و است مهم اريبس انقالب دوم گام طراز جوانِ یهایژگيو و جوانان به محوله

 .برداشت گام هایژگيو کسب و فيوظا تحقق ريمس در و شناخت را فيوظا و هایژگيو

 ،یخودسازۀ مرحل نيدوم بار اعظم بخش ،«انقالب دوم گام» ۀيانيب یبر اساس محتوا

 تيمسئول بار ريز شانه ديبا که هستند هاآن و است جوانان دوش بر ،یسازتمدن و یپردازجامعه

 تيمعنو و اخالق ن،يد یهاعرصه در زين و یالمللنيب و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسيس یهادانيم در

 ند:يفرماینه مين زميشان در ايا .کنند کينزد خود یهاآرمان به را انقالب و داده عدالت و
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 ،ی، معنوید خود را از لحاظ روحید و بایشران حرکت کشور هستیموتور پ ،زیشما جوانان عز

کشور را ت یرید و مدیآماده کن یالتیو تشک یتیریمد یهاییو توانا ی، علمیمی، صمیاخالق

وانان جکشور متعلق به  ۀندید. آید استفاده کنیز بایران نیپ ۀد. البته از تجربیریبه دست بگ

با  نیخود را در عمل و همچن ید آمادگیتوانند کشور را به قله برسانند و بایاست. جوانان م

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41740) قدم نشان دهند ثباتِ

د بود در قادر خواهن یه هستند، زمانيانين بيا ین اصليکه مخاطب یجوانان و نوجواناناما 

 و درک ،رونيا از .ندالزم برخوردار شو يیو توانا یش موفق شوند که از آمادگيف خويوظا یفايا

 یطراح یبرا تالش و هاآن بر تأمل سپس و شده خواسته جوانان از هيانيب نيا در کهچه آن فهم

 یسازآماده ه ويانين بيمندرج در ا «یتيترب یراهبردها»از  یريگو بهره« یسازتوانمند یالگو»

 .وردار استبرخ یاالعادهت فوقير محوله، از اهميف خطين نقش و انجام وظايا یفايا یآنان برا

 دهيکش ريصوت به «انقالب دوم گام طراز جوان» از یاچهره هيانيب نيا طول در ،گريد یسو از

 یبرا آن، صيخصا و هایژگيو به افتني دست یبرا کوشش و چهره نيا شناخت که است شده

 و فيوظا به ابتدا، پژوهشن يا در جهت نيهم به. رسدیم نظر به یالزام دوم گام مودنيپ

وامل شود، سپس عیم ت مطلوب اشارهيعنوان وضعبه «انقالب دوم گام طراز جوان» یهایژگيو

 استخراج ۀ گام دوميانيباز متن « جوانان یسازتوانمند»ج يو نتا ساز، موانعنهيثر، زممؤ یهاريو متغ

شود.یارائه م یکاربرد - یراهبرد یک الگويو در قالب 

میف مفاهیتعر. 3

 هیانیب. 1. 3

 ،«نامهانيب»، «اظهار»، «هياعالم»، «هياطالع»، ۲«فستيمان» مانند یلغات 1«هيانيب» ۀواژ یبرا

 عنوان مترادف ذکر شده است.به «گزارش»و  «هياعالم» ،«ريتقر»، «گفته»

 ۀي، نظرحزب ايگروه  کينوشتار است که در آن،  کيفست يا مانيه يانيب د،يعم فرهنگ ۀگفت به

.(۲30: 1389، 1ج د، ي)عم کنندیخود را اعالم م یادب اي یهنر ،یفلسف ،یمذهب ،یاجتماع ،یاسيس

1. Statement

2. Manifeste 
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اهداف  و دياصول، عقا انيب یگروه از آن برا ايشخص  کياست که  یمتندر اصطالح،  هيانيب

ها و مطالب آن ۀکنندانيبا توجه به ب ها،هيانيب تي. رسمکندیخود خطاب به مردم استفاده م

 .گرددیم یبندطبقه یررسميو غ یرسمۀ به دو دست شده،انيب

 یسازتوانمند. 2. 3

، یخوداتکائتوانا ساختن، قادر ساختن، »، معادل یدر زبان فارس «Empowerment» ۀواژ یبرا

ر ينسبت به سا 1«یتوانمندساز»اصطالح  یشود. ولیم کاربردهبهو...  «یساز، توانمندیتواناساز

.(1۲ :1385، یبوزنجات ی)فرهدا کرده است يپ یشتريها رواج بواژه

جاد يا یو به معنا عنوان توانا ساختنرا به یفعل توانمندساز «فتدَ» :یف اصطالحیتعر

ت يکفا ق پرورش احساسيش، از طريف خويزش افراد در انجام وظايبهبود انگ یط الزم برايشرا

 .(Daft, 2000: 42)ف کرده است ينفس تعر

، نشداۀ جاد و توسعيا یبرا یدرون و یرونيب ها و اقداماتمجموعه روش ف منتخب:یتعر

ش يبهبود و افزا و یانسان یروين یرشد و تعال منظوربه یمنابع انسان يیتوانا و زشيانگ، نگرش

.(37 :1393، ی)مهراب یسازمان یوربهره

 جوان. 3. 3

است که از عمر آن، چندان نگذشته  یزيهر چ یبه معنا ی، در زبان فارس«بُرنا»ا ي ۲«جوان» ۀواژ

انه يدرخت که به حد ما يوان يا حيانسان »ن معنا شده است: يجوان چن، دهخدا ۀنامباشد. در لغت

 .جوان( ۀ، واژ1337)دهخدا،  «ده باشدياز عمر خود، رس

. «شاب» یگريو د «یَفتَ»: یکيج در مورد جوان وجود دارد؛ ير راي، دو تعبیاما در فرهنگ عرب

از  یو برخوردار يیشَبَبَ )شکوفا» ۀشياز ر ی، دوم«(یفَتَوَ )طراوت و شاداب /یفَتَ» ۀشي، از ریاول

 .است «حرارت(

1. Empowerment.

2. young(youth).

https://dictionary.abadis.ir/entofa/y/young/
https://dictionary.abadis.ir/entofa/y/youth/
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 1.ب کرده استيتصو ف جوانيتعر یبرارا  35تا  18 یسن ۀباز ،جوانان یعال یشورا

 یسازتوانمند یشناسنهیشیپ. 4

اما تا قبل از  ؛ستيدر دست ن یقياطالعات دق یات علوم انسانين اصطالح در ادبيخ کاربرد اياز تار

)با نگرش بهبود و ارتقاء در  یاز جمله در علوم فن یمختلف علم یهات در شاخهيريورود آن به مد

جبر و » ۀدربار یاديز یهابحث یني، در علوم ددور یهاافت. از گذشتهي( بسط و گسترش هانظام

مطرح بوده  «تکامل انسانت و يترب»، 3«يیگراانسان»و  «م قضا و قدريتسل»و  ۲«يیخودرأ»، «ارياخت

 یو درماندگ یدر مقابل ناتوان یموضوع توانمند افتهيرييتغ ن موضوعات اشکالِيهمه ا ۀشياست. ر

مفهوم  صراحتبه یشناسو جامعه ینيعلوم د ،یشناسات روانيکه در ادب هرچند ،نيبنابرا؛ است

افراد مانند  یت توانمنديوجود دارند که به وضع یمياما مفاه ؛نرفته است به کار یتوانمندساز

.(۲۲ :1386م، يابراهو نوه ی)عبداللهگرفتن سرنوشت اشاره دارند  به دستاتکاء به خود و  ،یخودکنترل

 به شمارت يرينظران مدکانون توجه صاحب یانسان روابطِ نهضتِ در دورانِ یتوانمندساز

 یک مطرح شد و توانمندسازيدموکرات یشغل و رهبر یسازیت، غنيمانند رضا یرفت. مسائلیم

ک از مطالعات يهر  یربنايد. زيدر سازمان مطرح گرد یاتيک هدف مهم و حيعنوان کارکنان به

است که دوران  یجوان کس ،یمذهب کرديوجود دارد. بر اساس رو یمتفاوت یکردهايرو ی،جوان ی تعريفبرا .1
همانند حق تسلط بر اموال، ازدواج، طالق،  یو شرع یحقوق فطر یاز برخ یبا بلوغ جسمانو را گذرانده  یخردسال

 .امکان تحقق آن وجود نداشته است یودکو... برخوردار شده است که در دوران ک دوفروشيخر
 ،یقدرت بدن ،یجسمان تيوضع رينظ يیارهايبا مع ،یو پزشک یستيز آن علوم تبعبهو  یشناختستيز کرديرو در
 .گرددیم نييتا کهولت تع یکودک تيو... وضع زيرغدد درون عملکردو ساختار مغز،  یشناختعصب ستميس
 ،یج، فرزندآورهمانند ازدوا یهنجار عياست که با وقا یاجتماع ۀو ساز نديفرا کي یجوان ،یشناسجامعه کرديرو در

 شود.یم فياشتغال و... تعر
ه و به سن را پشت سر گذاشت یبلوغ اجتماع ۀمرحل ايو  رندينابالغ و صغ اياشخاص  ،یمدن – یحقوق کرديدر رو
 .شودیخوانده م« سالبزرگجوان »جوان به نام  کرد،يرو نياند. در ادهيرس 18 یقانون
تناسب با موجود دارد که  یقيتلف کرديو رو یشناختتيجمع ،یشناختروان کرديهمانند رو زين یگريد یکردهايرو

کنند.یم فيآن را تعر یهایژگيو و یخود، جوان یهاشاخص
2. Self- Will.

3. Humanism.

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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در  ۲«مهارت فرد»ت دادن به ي، اهم1«یخودکنترل»فرد در  ۀچون تجرب یميمفاه یتوانمندساز

 یها و مکاتب علمن دوره دانشگاهيگرفت. در ایقرار م مدنظرداشتن  یانجام کار آزاد یکار و برا

 .کردندت يرا تقو یکار تمرکز و جنبش روابط انسان یانسان یهابر جنبه

گر يد مقوالتِ  کهیدرحال ؛د آمديد خود پديدر شکل جد یتوانمندساز 1980 ۀدر اواخر ده

 ۀنيمک زيست در يباین نظر که مياز ا یاما توانمندساز ؛شدندیمشارکت باعث توانمند شدن م

ن يت. در اقبل متفاوت اس یهاگر اشکال مشارکت در دههيسته شود، با دينگر یو اقتصاد یاسيس

رغم یها علاز سازمان یاريسمواجه بودند. ب یبحران یهاتيها همچنان با موقعسازمان ،دهه

 یکارکنانسربار و  یهانهيشروع به کاهش هز ؛شدیتجربه م هاتيوضعن يا یکه برا يیهابرنامه

کاهش »، «ن از خارجيتأم یسازکوچک»ل ياز قب یمختلف یهانام هایاستراتژن يا هرچند کردند؛

ران يحذف مد»بودند:  یر امور مشابهيدرگ یاما همگ ؛داشتند «یو باز مهندس یافق ۀتوسع»، «روهاين

.(85: 1385، یفراهان ی)حرآباد «تربزرگا مشاغل يمانده يت افراد باقيش مسئولي، افزایانين و مييرده پا

جاد يمنجر به ا یانسان یهاهيم سرمايجاد مفاهيو ا ینگرش به منابع انسان رِييتغ ،نيعالوه بر ا

و  یط بحرانيراشها از ناکه منجر به خروج سازم ید. تحوالتيها گرددر سازمان یتحوالت اساس

 یريرگاند که مشارکت و دابت کردهثصدها شرکت  ،سال گذشته ۲0ها شد. در طول بهبود در آن

 .است یند تجربيک فرآيبوده و  یک احتمال نظريشتر از ي، بیکارکنان در کار و توانمندساز

نظران قرار از صاحب یعيف وسيط موردتوجه ،یروابط انسان در دوران نهضتِ یتوانمندساز

 یازک مطرح شد و توانمندسيدموکرات یشغل و رهبر یسازیت، غنيمانند رضا یگرفت. مسائل

 یادهيا عنوانبه یتوانمندساز د.يدر سازمان مطرح گرد یاتيک هدف مهم و حيعنوان کارکنان به

( در 1960) «گوريمک گر» yو  x ۀيش را در نظريهاشهين ريمرتبط با عملکرد سازمان، آشکارتر

راد به حرکت اف یبرا یطيجاد شرايبر ا یه مبتنين نظريدارد. ا «سازمان یانسان ۀچهر»کتاب 

 .استشان يهات تالشيو هدا یسرپرست یجابهسمت کسب اهداف 

ت و يريات مديدر ادب 1990 ۀل دهيو اوا 1980 ۀاز اواخر ده یسازمفهوم توانمند اگرچه

 یسازدهد که توانمندینشان م یخيتار یهایاما بررس ؛، وارد شده استیسازمان یشناسروان

1. Self-Control.

2. Self-Importance.
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 عنوانچيهبهن مفهوم يکنند که ای( اظهار م1998) «وتن و کمرون»شه در دوران گذشته دارد. ير

دارد که به  يیهاشهير ینيو علوم د یشناسجامعه ،یشناسروان یهابلکه در رشته ؛ستيتازه ن

 .گرددیبرمگذشته  یهاقرن ی، حتگذشته یهادهه

زش يانگ»مفهوم  3«ستيوا»، ۲«تسلط زشيانگ»مفهوم  1«آدلر»، یشناسروان ۀنيدر زم

را مطرح  8«یستگيزش شايانگ» 7«هاتر»و  6«یشناختواکنش روان»مفهوم  5«هميبر»، 4«یگذاراثر

، 9یخودکنترل ۀل افراد به تجربيتما یک از مطالعات داد شده، توانمندشدن به معنياند. در هر کرده

شدند.  یمعرف یم مشابهيقبل، مفاهن دهۀ ي. چنداست 11یو خود آزاد 10ت دادنيبه خود اهم

شود، یاست که باعث م یدرون ۀزيانگ کي 12«یاثرگذار زۀيانگ» کردان يب 1959در سال  «تيوا»

 یبرا که 13«یشناختواکنش روان»را  یتوانمندساز 1966در سال  «برهم»فتد. يکارها اتفاق ب

 هاست، قلمداد کرد.تياز محدود یآزاد

 یپردازانهيو توسط نظر شدعنوان موضوع روز مطرح به سرعتبه 1980ن اصطالح از سال يا

 یجان پ»، 17«کنت بالنچارد»، 16«توماس و ولتهوس»، 15«تزرياسپر»، 14«کانگر و کاننگو»چون 

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،  شرفت استيافت و همچنان در حال پي، گسترش «وتن و کمرون» 2«راندلف»و  1«کارلوس

 .(۲4 :1386، یريم

در مورد  ی، ولوجود دارد نظراتفاقتوانمند شدن کارکنان، ا ي یبر ضرورت توانمندساز هرچند

 یوه، گریعوامل ساختار سازمان یاعدهحاصل نشده است.  یکنون توافقتحقق آن تا یچگونگ

مؤثر  ینسانامنابع  یرها را در توانمندسازياز متغ یبيترک یو برخ یشناختو روان یزشيعوامل انگ

 .انددادهرا ارائه  یگوناگون یهامدل، کردهاين رويک از ايبر هر  یو مبتن دانندیم

 يیول به شناساا ۀانقالب در وهل ۀ گام دوميانيباز  یريگن است که با بهرهين مقاله هدف ايدر ا

م، يبپرداز جيساز، موانع و نتانهيزم یهارير متغيجوانان و سپس به سا یثر بر توانمندؤعوامل م

 یکاربرد - یراهبرد یلگوها، به الفهن مؤيب ارتباط یها و برقرارداده ليوتحلهيتجزکه با  یاگونههب

م.يدا کنيدست پ یتوانمندساز

 یسازتوانمند یکردهایرو. 5

افته است، ي یتجل یسازتوانمند یهافيها و تعرکه در مدل یگوناگون یهاشيگرابا دقت نظر در 

عبارت است از: کرديچهار رو نيکرد. ا یبندگروهکرد، يها را در قالب چهار روآن توانیم

 ؛(ی)ساختار یارتباط کرديرو( الف

؛یشناختروانو  یزشيانگ کرديرو( ب

 ؛)معناگرا( گراتيکرد معنويرو (ج

 .یبيکرد ترکيرو (د

 (ی)ساختار یکرد ارتباطیرو. 1. 5

م يدر تقس یر سعيا مديک رهبر يق آن ياست که از طر یندي، فرای، توانمندسازدگاهين دياز نظر ا

ک، ييباردو»عنوان مثال، . به(Conger& Kanungo, 1998: 471) ردستانش داردين زيقدرت خود در ب

 ف کردندين افراد سازمان تعريم قدرت در بيند تقسيرا فرا یساز، توانمند«ترزيبالک و پ

(Horrenkol&et.al,1999: 375) یست از اعطاا عبارت ،یسازتوانمند «سوول و همکارانش». به باور 

1. Jhone P Carlos.

2. Alan Randolph.
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د مقامات باالتر ييأدر ابتدا به ت کهآنمات الزم بدون ياتخاذ تصم یشتر به کارکنان برايارات بياخت

 .(Schoell& et.al, 1993: 213) سازمان برسد

که چه آن انجام یبتوانند براها باز باشد که آن یاگونهد بهيکارکنان با دستِاساس، ن يبر ا

عمل برخوردار  یشان از آزاديساؤبدون ترس از وتو شدن توسط ر« ن استيبهتر» کنندیم فکر

 .(Kourkonda&et.al, 1999: 33)باشند 

 (یشناخت)روان یزشیکرد انگیرو. 2. 5

 افراد دارد. یزشيالت انگيو تما یشه در عوامل روانير یکرد، توانمندسازين روينظران ابه نظر صاحب

ت نفس ي( و کفایريگمي)خود تصم یکار یهاتين فعالييش حق تعيکه منجر به افزا یهر استراتژ

 یتوانمندساز «کانگر و کاننگو»خواهد داشت. به اعتقاد  یها را در پآن یکارکنان گردد، توانمند

که باعث  یطين شراييو تع يیق شناسايافراد سازمان از طر یستگيت شايند تقويعبارت است از فرا

و هم با  یها با کمک اقدامات رسمها شده و تالش در جهت رفع آندر آن یقدرتیاحساس ب

 ها در سازمان کمک کندآن تيکفابهکه  یه و تدارک اطالعاتيته یررسميغاز فنون  یريگبهره

(Conger & Kanungo, 1998: 490). 

ف محوله يوظا یزش درونيش انگيند افزايفراعنوان را به ی، توانمندساز«توماس و ولتهوس»

 گردد:یم یر متجليز یشناختروان یهایژگيک مجموعه از ويکه در  اندکردهف يبه کارکنان تعر

 أعنوان منشفرد به یثر بودن است که از سوؤم یژگيو یدارا یافهي؛ وظثر بودنؤم -

ن يد به ايفرد با ،گريدعبارتبهگردد.  یتلق یافهيبه اهداف وظ یابياثر در جهت دست

در جهت تحقق اهداف  یتواند نقش مهمیاش میف شغليباور برسد که با انجام وظا

 ؛ن شده برداردييتع

نفس عبارت است از باور فرد نسبت به  تِيا کفاي یستگي؛ شایستگیاحساس شا -

باشد که  یاگونهفه بهيف محوله. اگر وظيز وظايآمتيانجام موفق یش برايهاتيقابل

ت يبر احساس او از کفا ،اش را به انجام رساندفهيوظ یهاتيفرد بتواند با مهارت فعال

 ؛خواهد گذاشت یمثبت بر جا یريثأخود ت
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ها و آلدهيا یبر مبنا یکار ک هدفِ ين شناخت اشاره به ارزش ي؛ ایمعنادار-

کند،  یتلق« با ارزش» ،دهدیرا که انجام م یافهيفرد دارد. اگر فرد وظ یاستانداردها

؛است یمعنادار یژگيو یآن دارا

ن ييعمل شاغل در تع یفه اشاره به آزادين وظي؛ ااز حق انتخاب یاحساس برخوردار-

.(Thomas &Velthouse, 1990, 667) دارد یف شغليانجام وظا یالزم برا یهاتيفعال

 (معناگراگرا )تیکرد معنویرو .3. 5

و  ی، رفتاریساختار یرهاينسبت به متغ یو معنو ی، عوامل روحگراتيکرد معنويبر اساس رو

به عوامل  ید نگاهيافراد با یتوانمندساز یبرخوردارند و برا یشتريت بياز نقش و اهم یانهيزم

را  یوگا و هوش معنويشعور خالق،  مانند یمعناگرا مباحث شمندانِياند .ميداشته باش یرماديغ

، یر و سلوک عرفانيس مانند یموضوعات ،ینظران بومکردند و صاحب یمعرف یتوانمندساز یبرا

 د قرار دادند.يکعامل توانمندساز مورد تأ عنوانمان به خدا را بهيو ا ینفس، تقو ۀيتزک

 ی، توانمندیمرتاضان هند ۀبا الهام از فلسف «یساکا و باتانجال»مثل  یافراد ،کردين رويدر ا

 .دانندیم یق تسلط بر جسم و تمرکز ذهني، از طراز تمدد اعصاب و روان یرا ناش

، یمان، معنادارياند که ادهيجه رسين نتيقات خود به ايز در تحقيان و همکاران نيدکتر نرگس

ثرند کارکنان مؤ یبر توانمندساز یمعنو یرهبر یهاعنوان شاخصو ... به یدوستعشق به نوع

 .(۲8 :1387ان، ي)نرگس

ت ي، به عنصر معنویپناهیعل یو دکتر عل یالسادات زاهدمانند دکتر شمس یگرين ديمحقق

گر يکديرا از  یت سازمانيو معنو یت فرديشان معنوياند. امعطوف داشته یاژهيدر سازمان توجه و

در کار و  ی، هدفمندبامعنا کارِ مانند یو عوامل ـ که قابل تأمل و نقد استاند ـ ک کردهيتفک

 اندکرده یسازمان معرف يیرگذار بر کارآيعنوان عوامل تأثرا به یشخص یر و زندگن کايب یهماهنگ

 .(19۲: 1386، یپناهیو عل ی)زاهد

عنوان رت را بهيمان و بصي، اینيمعرفت د مانند یعوامل ،یدر پژوهش یاريحسن بخت یآقا

.(57 :1387، یاريبخت) برشمرده است یعامل توانمندساز معنو

 یبیترککرد یرو .4. 5
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ک مفهوم خاص ي ۀيبر پا توان صرفا  یاست و نم یچندوجه یموضوع ،یسازکرد، توانمندين رويبر اساس ا

ما را به مقصود  يیتنهابه یا عوامل دروني یزشي، انگیآن پرداخت. توجه به ابعاد ساختار یبه بررس

 .است یابعاد مختلف یدارا دانند کهیم یادهيعنوان پدرا به یرو، توانمندسازنياز هم ؛رساندینم

، «یساختار»عد سه بُ که بر است« C3» یشاخگسه ی، الگویبيکرد ترکيرو یهااز نمونه یکي

کارکنان  یتوانمندساز یکرد، براين رويد دارد. بر اساس ايکتأ در سازمان« یانهيزم» و« یرفتار»

و تمرکز بر  يیگراجانبهکيتوجه کرد و از  یو ساختار یانهي، زمیبه ابعاد رفتار زمانهم یستيبا

ن اجزا در يثابت ب از روابط نسبتا  یکه حاک یموارد ۀهم ،ن الگويدر ا .کردز يعامل واحد پره

ۀ در شاخ یشغل، پاداش و ساختار و طرح سازمان ین و مقررات طراحيسازمان است، مانند قوان

، مهارت، نگرش، يیشود مانند توانایها در سازمان مربوط مکه به انسان یساختار قرار دارد؛ امور

رساخت يکه در واقع ز یانهيزم ۀشاخ قرار دارد. یرفتار ۀت افراد در شاخيو شخص یسبک سرپرست

چون نمادها،  يیربنايز یرهايشود که متغیم یگر است، شامل جوّ و فرهنگ سازمانيد ۀدو شاخ

و  یکمک یهاو اهداف، ساختار، پاداش، ارتباطات، روش یر فرهنگ سازمانها و باورها را دارزش

 .(simontti &et.al, 2003: 47) دارد مدنظر یرا در جوّ سازمان یرهبر

 کردهایرو ینقد و بررس .6

-ميع قدرت تصميعبارت است از توز ی؛ توانمندساز(یی)عقال یکرد ارتباطیبر اساس رو. 1. 6

ند يفرا ،گفت توانیمکرد ين رويدر نقد ا .ران به کارکنانيجانب مد ار ازيض اختيو تفو یريگ

ط و يوجود شرا .ار، حاصل شوديض اختيق تفوياز آن است که تنها از طر تردهيچيپ ،یتوانمندساز

ک ين، اگر کارکنان يالزم است تا فرد توانمند شود. عالوه بر ا یاگسترده یو سازمان یطيامکانات مح

ار به يض اختيتفو تنهانهده باشند، ينرس یتيو شخص ی، بلوغ سازمانیاز آمادگ یسازمان به مراحل

 د.يخواهد گرد یش نابسامانيبلکه موجب افزا ؛کندینمرا حل  یمشکل ین افراديچن

 یارتقا یط الزم برايجاد شرايعبارت است از ا يیافزاتوان؛ یشناختکرد روانیبر اساس رو. 2. 6

 .یقدرتیا کاهش بيو  یستگيق پرورش احساس شايفشان از طريوظازش افراد در انجام يانگ

به  یتریتر و واقعکيارگان ی، نگرشیکرد ارتباطينسبت به رو یشناختکرد روانيهرچند رو

توجه از عوامل  رِييبرد. تغیرنج م يیگراجانبهکياز  همچنان یول ؛دارد یسازند توانمنديفرا
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 ۀاما از ادام ؛اندکرد برداشتهين رويا پردازانِهياست که نظر یانسان، گام مثبت یبه داخل یخارج

 یاگسترده ی، امکانات، ساختارها و فرهنگ سازمانیطيط محيعوامل و شرا چراکه ؛اندراه بازمانده

ند ينمایفا ميرا ا یثرند، نقش مؤين فرايساز در انهيگر و زمعنوان عوامل مداخلهوجود دارند که به

 مواجه سازد. یرا با مشکل جد یسازتواند توانمندیم هاآنفتن ده گريکه ناد

 یمهم توانمندساز یهااز جنبه یکيبر  هرچند ؛)معناگرا( گراتیکرد معنویدر رو. 3. 6

باز  اما ؛دهدیشده بود، توجه نشان م يیاعتنایبه آن ب یقبل یکردهايت( که در روي)عنصر معنو

و توجه  يیگراجانبهکياند و آن ز بدان مبتال بودهيگذشتگان نشود که یدچار م يیبه همان خطا

وگا، تمدد اعصاب، ي، یکشاضتير ريتوان منکر تأثینم هاست.ر جنبهيک بُعد و غفلت از سايبه 

 یناکام ،یو فرد ی، سازمانیطير عوامل محيغفلت از سا یول ؛افراد شد یمان بر توانمنديعشق و ا

 خواهد داشت. یرا در پ یسازدر توانمند

 یرا موضوع یازسند توانمندي، فرا«یبيترک کرديرو»در  شدهیمعرف یهامدل که آنجا از .4. 6

ه عوامل ب یستمياز نگاه س ین برخورداريهمچن ،هستند ینواقص کمتر ی، دارادانندیم یعدچندبُ

 ؛شودیموب کرد محسين رويواحد، از نکات مثبت ا یو اکتفا نکردن به عامل یمؤثر بر توانمندساز

در  .است یفراوان یهاتيمحدودنواقص و  یده، داراين پديسه با نگرش اسالم به اياما در مقا

قدرت  ريتأثو عدم توجه به  ینيد یهاارزشو  یغفلت از مسائل اعتقاد ،گفت توانیممجموع 

 ريگدامناست که  یادهيپدفرد،  ین عوامل در توانمندسازيا ینيآفرنقشت انسان و ياراده و ن

 ن عرصه شده است.يپردازان اهيشتر نظريب

اسالم است،  یهاکه برگرفته از آموزه ۀ گام دوميانيبکرده است با مراجعه به  ینگارنده سع

، یبه عوامل ساختار کهیطوربه کند؛گذشته ارائه  یکردهايرا نسبت به رو یترکامل مدل نسبتا 

 ت داشته باشد.ي، عنایتوانمندساز یو اخالق ی، معنوی، شناختیزشي، انگیارتباط
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سازی در یک نما:های توانمند( مدل1شکل )

 یشناسروش. 7

 ،ِتمل ياستفاده خواهد شد. تحل« نيل مضاميتحل»ا ي 1«ل تميتحل» یفيق از روش کين تحقيدر ا

ها را داده ،روشن يها است. اها( موجود درون داده)ِتم یان الگوهايل و بين، تحلييتع یبرا یروش

 یهان فراتر رفته و جنبهيتواند از ایاما م ؛کندیف ميات توصيجزئ یفيکو در قالب  یدهسازمان

است که در آن حرکت به  یبازگشت ینديفرا ،ل تِميتحل. ر کنديمختلف موضوع پژوهش را تفس

است که در طول  ینديفرا ،ل تِميتحل عالوهبهن مراحل ذکر شده وجود دارد. يعقب و جلو در ب

:(151 :1390و همکاران،  یجعفر یعابد) رديپذیانجام مريگانه زمراحل شش یو ط زمان

؛هاادهبا د يیاول: آشنا ۀمرحل

؛هياول یجاد کدهايدوم: ا ۀمرحل

؛هاتِم یسوم: جستجو ۀمرحل

1. Thematic Analysis
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؛هاتِم ینيچهارم: بازب ۀمرحل

؛هاتِم یگذارف و ناميپنجم: تعر ۀمرحل

.گزارش ۀيته ششم: ۀمرحل

 یسازر مفهومين زيآمد که در قالب عناوبه دست  يیهال تم، کديتحل ۀگانپس از انجام مراحل شش

شوند:یم

 ۀ گام دومیانیبجوانان در  یهایژگیف و ویوظا. 8

به ابتدا ن راه روشن، يا ۀادام یو برا« گام دوم انقالب ۀيانيب»ور با صد یم انقالب اسالميرهبر حک

جهاد »منظور به یاساس يیهاهيگذشته پرداخته و توص ۀشگرف چهار ده ین دستاوردهاييتب

است  ید مطلعيتجد« گام دوم انقالب» ۀيانيب .اندارائه فرموده« یران اسالميساختن ا یبزرگ برا

، یخودساز ۀن مرحليدوم» یبرا یمنشور ۀمثابژه جوانان که بهيوران و بهيخطاب به ملت ا

را رقم خواهد « یاسالم یجمهور ید زندگيفصل جد»خواهد بود و « یسازو تمدن یپردازجامعه

طلوع  یبرا یو آمادگ ین اسالميجاد تمدن نويبه آرمان بزرگش که ا»ن گام دوم، انقالب را يا .زد

.ک خواهد کردينزد« است (الفداهارواحنا له ) یت عظميد واليخورش

متعدد  ۀنيروشن در زم یبه اهداف یابيدست یبرا یعمل یدستورالعمل در واقع ،هيانيبن يا

تر عيحرکت سر یبرا یآن چراغ راه تمام سطوراست که  یو فرهنگ ی، اجتماعیاسي، سیاقتصاد

ار ينکات بس ،هيانين بياند، قرار داده است، در ایجوانان که مخاطبان اصل یشرويپتر و مطمئن

و استفاده از جوانان با  کشور یهابخش ۀهمدر  یت جهاديريمدضرورت  ، ازجملهیمهم

رهبر معظم ، واقعدر   .، دانا و کاردان مورد اشاره قرار گرفته استیر مؤمن، انقالبينظ یيهایژگيو

 یهایژگيسپرده شود که و یگوناگون کشور به جوانان یهابخش ۀاشاره دارند که زمام ادار انقالب

اند:ان داشتهيکه معظم له بچنان؛ مورد اشاره در آنان متبلور باشد

 ۀستیشا یاجرا یبرا یول ؛ن، بارها تکرار شده استیها و قواناستین سخنان در قالب سیا

گوناگون کشور به جوانان  یهابخش ۀهاست؛ و اگر زمام ادارد به شما جوانیآن، چشم ام

د برآورده ین امیسپرده شود، ا -ستندیکه بحمداهلل کم ن -و دانا و کاردان  یمؤمن و انقالب

.(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) شاءاهللخواهد شد؛ ان

انقالب دوم گام در جوانان از یرهبر انتظار مورد فیوظا. 1. 8

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
https://www.news-kowsar.ir/fa/news/517/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8F-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
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 ند:يفرمایکه مچنان ؛کشور است ۀين سرمايترو مهم نيترباارزشدر نگاه رهبر انقالب « جوانان»

ق و یعم یربنایمستعد و کارآمد با ز یانسان یرویکشور، ن دبخشِیام تِین ظرفیترمهم

موج  ۀجیاز آن نت یسال که بخش مهم 4۰ر یت جوان زیاست. جمع ینیو د یمانیل ایاص

 .)همان( کشور است یبرا یاست، فرصت ارزشمند 6۰ ۀجاد شده در دهیا یتیجمع

 یفيف و تکاليآنان وظا یداشته باشند و برا یتوقعات دبخشيامن جمع يشان از اياست ا یهيبد

 کنشگرانۀ هم ۀبر عهد را یف مهميوظا انقالب رهبر منتشرشده، ۀيانيب بر اساس ند.ين فرمايرا مع

 موارد نيا تحقق یبرا ديام چشم ،فرمودند یرهبر کهچه آن مطابق اما ؛اندگذاشته یاسالم انقالب

 :از اندعبارتف ين وظاياست. اهم ا جوانان به

 یعظم تيوال ديخورش طلوع و یاسالم نينو تمدن بزرگ آرمان به انقالب کردن کينزد .1

 ؛(فداه ارواحنا)

 ؛یاسالم ۀشرفتيپ نظام کامل یالگو ۀمثاببه بزرگ یاسالم رانيا ساختن یبرا بزرگ جهاد .۲

 نيتریاشهير و نينخست) گرانيد و خود در ندهيآ به ديام نهال پرورش و یديناام و ترس مبارزه با .3

 ؛(جهاد

 ؛آن یاله بتيه و عظمت و انقالب از یپاسدار و انتيص .4

 ؛کشور بر یجهان قلدران ۀدوبار ۀسلط از یريجلوگ و یريناپذميتسل .5

 ؛هاديها و باتيواقع نيب ۀفاصل کاهش یبرا تالش .6

 کردن برطرف و هاتيمحروم رفع کشور، در یعلو عدالت استقرار و بسط یبرا تالش .7

 ؛یطبقات قيعم یهاشکاف

 ؛هاتجربه از گرفتن درس و گذشتهاز  حيصح شناخت .8

 ۀنشد استفاده و مغفول یهاتيظرف يیشناسا و ساله 40 یهادستاورد از یبرداربهره .9

 ؛(یمعنو و یماد از اعم) یانسان و یعيطب

 ؛کشور یمعنو و یماد یهاشرفتيپ در جهش جاديا .10

 ؛دشمن یغاتيتبل ۀمحاصر شکستن .11

 ؛انقالب اول گام به نسبت شتريب تيمسئول احساس با یعلم جهاد .1۲

 ؛یاجتماع یهانهاد در تيفعال با کشور در تيمعنو و اخالق بسط یبرا تالش .13

 ؛یمقاومت اقتصاد یهااستيس یريگيپ .14
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 ؛است کشور داخل در کشور مشکالت ۀهم حلراه که منطق نيا نييتب و فهم .15

 .رانيا در یغرب یزندگ سبک جيترو با مقابله یبرا هوشمندانه و جانبههمه یجهاد .16

 انقالب دوم گام طراز جوان یهایژگیو. 2. 8

 گرفتن هبر عهد ۀآماد که «انقالب دوم گام طراز جوان» یهایژگيو انقالب، رهبر ۀيانيب مطابق

 رحش به است، یسازتمدن و یپردازجامعه ،یخودساز ۀمرحل نيدوم ريمس در حرکت و تيمسئول

 :است ذيل

 تالش و عمل ۀآماد؛ ريپذتيمسئول؛ پرتالش و زهيپرانگ؛ و کاردان دانا؛ 1تمداريوال ؛یانقالب و منمؤ

 همت، یدارا؛ مستکبر و متکبر یهادولت مقابل در برافراشته گردنِ یدارا؛ فداکار و داوطلب؛ یجهاد

؛ شمندياند و محقق؛ کاریِپا و دانيم در؛ یانقالب ۀيروح و نگاه یدارا؛ ابتکار و عمل سرعت ،یاريشوه

 .ندهيآ به نيبخوش و دواريام...؛  و یصنعت ،یفرهنگ ،یعلم یهانشيآفر به اشتغال

 یبرا اهبردر یطراح و یجد تأمل ازمندين هرکدام ذکرشده موارد ،شد انيب طور کههمان

 اناتيب اساس بر هاچارچوب نييتع و هاآن از هرکدام نييتب ،ريمس نيا در .است شدن یاتيعمل

 واهندخ تيموفق به یصورت در شدهیطراح یراهبردها چراکه ؛است مهم اريبس یرهبر معظم مقام

ودشان از خ، ۀ گام دوميانيبتحقق اهداف مندرج در  یعنوان کارگزار اصلجوانان به که ديانجام

 ه برخوردار شوند.يانين بيمصرح در ا یهایژگيو و يیتوانا

 قیج تحقیها و نتاافتهی. 9

 ۀ گام دومیانیبجوانان در  یسازمدل توانمند

ن حاصل شد که يقين يل تم، ايتحل یشناسبر روش یانقالب مبتن ۀ گام دوميانيب ۀچندباربا مرور 

د کرد و با ساخته و يرا از آن ص یناب یتوان گوهرهایاست که م یانوسيه همچون اقيانين بيا

                                                             
اند. سخن به ميان نياورده «ضرورت تبعيت از اين جايگاه رفيع فقيه وولی»جا از در متن بيانيه رهبری عزيز، هيچ .1

های دارند؛ وگرنه خاطر اين باشد که چون خود ايشان در اين جايگاه هستند، مالحظات و محذوريتشايد اين امر به
مداری واليتدر اين بخش متغير  ،رومقدم بر ساير ارکان اسالم است. از اين« مداریواليت»های اسالم بحث در آموزه

 ذکر شده است.
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نو به  یجوانان، طرح یتوانمندساز یار ارزشمند و جامع برايبس يی، الگوهاآن پرداخته کردن

 د. يتدارک د یاتيعمل یات کشور، برنامهيريمد ۀکاربست آن در عرص یجهان عرضه داشته و برا

، ید خود را از لحاظ روحید و بایشران حرکت کشور هستیموتور پ ،زیشما جوانان عز

ت یرید و مدیآماده کن یالتیو تشک یتیریمد یهاییو توانا ی، علمیمی، صمی، اخالقیمعنو

تعلق کشور م ۀندید. آید استفاده کنیز بایران نیپ ۀد. البته از تجربیریدست بگکشور را به 

مل خود را در ع ید آمادگیتوانند کشور را به قله برسانند و بایبه جوانان است. جوانان م

 .)همان( ن با ثبات قدم نشان دهندیو همچن

 ند:يفرماین ميهمچن

 یبلند نظام جمهور یهاآرمان یسوبهز یافتخارآمر یاز مس یافقط قطعه شده یطامّا راه 

 همتد با یست، بایها نگذشته یدشواربهاد، یر که به گمان زین مسیاۀ است. دنبال یاسالم

ران جوان، کارگزاران جوان، یشود. مد یو سرعت عمل و ابتکار شما جوانان ط یاریو هش

و  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیس یهادانیمۀ در هم ،مندان جوان، فعّاالن جوانشیاند

خود را به  یهاد شانهیت و عدالت، باین و اخالق و معنوید یهاز در عرصهیو ن یالمللنیب

ۀ یروح ،یرند، نگاه انقالبیگذشته بهره گ یهاها و عبرتت دهند، از تجربهیر بار مسئولیز

 یاسالمۀ شرفتیپ کامل نظام یز را الگویران عزیو ا کاربندندرا به  1یو عمل جهاد یانقالب

 .)همان( بسازند

 یهدف توانمندساز. 1. 9

ک شدن ينزد یبرا یشو تال یتحقق تمدن اسالم یبرا ایبيانيه ۀمثاببهتوان یرا م ۀ گام دوميانيب

 یخودساز ۀمرحل نيدوم»با صراحت سخن از ورود به  ۀ گام دوميانيب. در متن کردر يبه ظهور تفس

را  یمن انقالبؤجوانان م ،یاست. رهبر معظم انقالب اسالمشده  «یسازنو تمد یپردازو جامعه

 د:يفرمایخطاب قرار داده و م

ب خود زه از انقالید کارآزموده و پُرانگید که باییست و شماشما یهادهه ،ندهیآ یهادهه

 یو آمادگ ین اسالمیجاد تمدّن نویشتر به آرمان بزرگش که اید و آن را هرچه بیحراست کن

 .)همان( دیکن کینزد است،( ارواحنا فداه) یت عظمید والیطلوع خورش یبرا

                                                             
( بيانگر توجه رهبر انقالب به سه حيطۀ معروف ی انقالبی و عمل جهادیروحيه ،نگاه انقالبیها ). اين واژه1
 است.« حرکتی -روانی »و « عاطفی»، «شناختی»
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 ند:يفرمایو در ادامه م

 ینه را براید تا زمیکن ید سعید، بایو تالش خود هست یز که در آغاز زندگیشما جوانان عز

وجود ندارد؛  یچ شکلیکه در آن، ظلم و ستم به ه ید؛ دورانیآماده کن یچنان دورانآن

تر است؛ نندهیتر و آفرتر و خالقشه فعالیشه و عقول بشر، از همیکه در آن، اند یدوران

که  ییهاهمان –افروز عالم جنگ یهاجنگند؛ دستیگر نمیکدیها با که ملت یدوران

توانند یگر نمید - اندازندیرا در گذشته به راه انداختند و م یو جهان یامنطقه یهاجنگ

آن دوران  ید برایتِ کامل هست؛ بایاس عالم، صلح و امنیندازند؛ در مقیبه راه ب یجنگ

 .)همان( تالش کرد

 ه آمده است:يانياز ب یگرين در بخش ديهمچن

 یهاها و عبرتت دهند، از تجربهیر بار مسئولیخود را به ز یهاد شانهیبا یجوانان انقالب

ران یو ا بندند به کاررا  یو عمل جهاد یانقالبۀ یو روح یرند، نگاه انقالبیگذشته بهره گ

 .)همان( بسازند یاسالمۀ شرفتیکامل نظام پ یز را الگویعز

 :برشمردجوانان را سه هدف عمده  یتوان هدف از توانمندسازین اساس ميبر ا

  ؛یاسالمۀ شرفتيکامل نظام پ یالگو عنوانبهران ياساختن 

 ؛ین اسالميجاد تمدن نويا 

 یت عظميد واليطلوع خورش یبرا یآمادگ. 

 یسازساز توانمندنهیعوامل زم. 2. 9

کردن موانع  برطرفط و يمح یسازجوانان و آماده یرشد و تعال یالزم برا ۀنيفراهم کردن زم

ن و دولتمردان است که يف مسئوليد از وظايتردی، بگشودت کالن يريمد ۀحضور جوانان در عرص

 :که اندکردهح يبدان اشاره کرده و تصر یخوببه یرهبر

به بار  یشتریبرکات ب ،شتر رشد کندیدر جامعه هرچه ب یو وجدان اخالق یشعور معنو

 ین تالش و جهاد، بدون همراهیگمان محتاج جهاد و تالش است و این، بیآورد؛ ایم

 .)همان( افتینخواهد  یق چندانیها توفحکومت

توانند آن را یها نمد، پس حکومتیآیدستور و فرمان به دست نمت، البته با یاخالق و معنو

و  داشته باشند یو معنو ید منش و رفتار اخالقیخود با اوالً؛ اما جاد کنندیبا قدرت قاهره ا

دان یباره منیدرا یاجتماع یرواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادها یرا برا نهیًا زمیثان
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زند و خالصه یمعقول بستۀ ویت و اخالق، به شیمعنو ضد یهاکانوندهند و کمک برسانند؛ با 

 .)همان( کنند یمب، جهنیها مردم را با زور و فریماجازه ندهند که جهن

، یدشمن است که در صورت اصالح مشکل درون یهام و وسوسهیتحر ،یرونیچالش ب

 یهاو ضعف یساختاروب یعبارت از ع ،یاثر خواهد شد. چالش درونیبحتی  اثر وکم

 .)همان( است یتیریمد

ها بتپد و از تیرفع محروم ید برایطور دائم بامسئوالن به یها، دلیاسالم یدر جمهور

 .)همان( مناک باشدیت بشدهب یق طبقاتیعم یهاشکاف

همه ۀ بر عهد یاضهیفر و... است  یاله یهابعثتۀ همۀ یلاو یهاعدالت در صدر هدف

 .)همان( و قدرتمندان است ژه حاکمانیوهب

 یزندگ ین است که در کشوریسازان در نظر داشته باشند، اندهید آیکه با یمهمۀ نکت

ها تین ظرفیاز ا یاریر است و بسینظ، کمیو انسان یعیطب یهاتیکنند که از نظر ظرفیم

لند و ب یهاتاستفاده مانده است. هما کمیاستفاده یاندرکاران تاکنون ببا غفلت دست

 یو معنو یشرفت مادیال و در پست آنها را فع، خواهند توانیجوان و انقالب یهازهیانگ

 .)همان( جاد کنندیجهش ا یواقع یکشور به معن

ق و یعم یربنایمستعد و کارآمد با ز یانسان یرویدبخش کشور، نیت امین ظرفیترمهم

 .)همان( است ینیو د یمانیل ایاص

به هدف  یمملکت یهاتيحضور جوانان در مسئول یسازنهيدر زمن يف مسئولياز وظا یبرخ

 :از اندعبارت ۀ گام دوميانيبتحقق اهداف مندرج در 

 نظام به نسل جوان؛ یديکل یهاتيريها و مدتيمسئول یواگذار -

 جانبه و هوشمندانه؛همه یفرصت دادن و اعتماد به نسل جوان جهاد -

 جوانان(؛ یبرا يیعنوان الگوبه) یو معنو یداشتن منش و رفتار اخالق -

 به نسل جوان؛ر ينظ، کمیو انسان یعيطب یهاتيظرف یآورادي -

 ؛یو معنو یرواج اخالق ۀنيفراهم کردن زم -

 ت و اخالق؛يضد معنو یهابا کانون مبارزه -

 کردن مردم؛ یجهنم یها برایب جهنمياز زور و فر یريجلوگ -

 جوانان؛ۀ شياحترام گذاشتن به اند -

 گذاشتن به تالش جوانان؛احترام  -
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 د در جوانان؛يجاد اميا -

 به جوانان؛ یآگاه یاعطا -

 جامعه؛ تمام به یجد حرکت کي با «انقالب گفتمان»انتقال  -

 ؛یوب ساختاريعو رفع  يیشناسا -

 ؛یتيريمد یهاضعف برطرف کردن -

 عدالت. یبرقرار -

 در ابعاد مختلف یثر بر توانمندسازؤعوامل م. 3. 9

 کيچيه، یپرداز توانمندسازهيک متخصص و نظريجامع همچون  یبا نگرشت يوال یمقام عظما

م در يجاد تحول عظي)جوانان( به هدف ا یمنابع انسان یسازت و آمادهيترب یبرا یاز ابعاد ضرور

از  یاريسه با بسيتوان گفت در مقایمکه  یطورهب ؛انددور نداشته ازنظردوم انقالب را  ۀسالچهل

 تر است.تر و جامعقيدق یابعاد یه، دارايانين بي، مدل برگرفته از ایسازتوانمند یهامدل

. کرد یبندتوان در چهار گروه دستهیجوانان را م یسازرگذار بر توانمنديثها و عوامل تأريمتغ

عوامل »؛ «(یشناختمعرفت) یعوامل شناخت»؛ «یو اخالق یعوامل معنو»از:  اندعبارتن ابعاد يا

 .«(یشناختجامعه) یعوامل اجتماع»؛ «(یشناختروان) یروان

 یسازتوانمند یو اخالق یعوامل معنو. 1. 3. 9

مان در یل، اثار، توکیاخالص، ا لیقباز  یمعنو یهابرجسته کردن ارزش یت به معنیمعنو

، گذشت، یرخواهیچون خ ییهالتیت فضیرعا یو اخالق به معن خود و در جامعه است

کو است. یات نیگر خلقیو د نفساعتمادبه، شجاعت، تواضع، ییگوراستازمند، یکمک به ن

 یاز اصلیو ن یو اجتماع یفرد یهاتیالها و فعحرکتۀ همۀ دهندت و اخالق، جهتیمعنو

 .)همان( جامعه است

به بار  یشتریبرکات ب ،شتر رشد کندیدر جامعه هرچه ب یو وجدان اخالق یشعور معنو

 ین تالش و جهاد، بدون همراهیمحتاج جهاد و تالش است و اگمان ین، بیآورد؛ ایم

 .)همان( افتینخواهد  یق چندانیها توفحکومت

 ۀ گام دوميانيبدر  ید مقام معظم رهبريکأمورد ت یو اخالق یمعنو یرهاين متغيترعمده

 از: اندعبارتجوانان  یتوانمندساز یبرا انقالب
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ذشت؛ گ؛ یخواهريخمان؛ يا؛ توکلثار؛ يا؛ اخالص؛ اخالقت؛ يمعنو امداد از خداوند؛

 ؛یزهد انقالب؛ ثاريو ا یبرادرۀ يروح؛ ذکر و دعا؛ یوجدان اخالق؛ یشعور معنو؛ تواضع؛ يیگوراست

 .یستيزساده

 ی( توانمندسازیشناخت)معرفت یعوامل شناخت. 2. 3. 9

که در چنان ؛شودیموفق، از کسب دانش و معرفت آغاز م یو اجتماع یآغاز هر حرکت فرد

ن ياز د یسأز به تيد فراوان شده است. رهبر معظم انقالب نيکن نکته تأيما بر ا ینيد یهاآموزه

 اند:سخن رانده یاندوزه، از ضرورت شناخت و دانشيانين بياز ا یمختلف یهان اسالم، در بخشيمب

 است یی، تواناییگر داناید یک کشور است. رویعزت و قدرت ۀ لین وسیآشکارتر دانش،

 .)همان(

ها درس د گذشته را درست شناخت و از تجربهینده، بایاستوار در آ یهابرداشتن گام یبرا

نده یقت خواهند نشست و آیحق یجابهها ن راهبرد غفلت شود، دروغیگرفت؛ اگر از ا

ف و ی، تحریقو یازهیناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقالب با انگ یدهایمورد تهد

 یابزارها براۀ کنند و از پول و همیزمان حال را دنبال م یگذشته و حتۀ دربار یپردازدروغ

قت را از دشمن و یارند؛ حقیبس یده و آگاهیرند. رهزنان فکر و عقیگیآن بهره م

 .)همان( دیتوان شنینظامش نمادهیپ

 ند:يفرمایه ميانين بيگر از ايد ین در فرازيهمچن

ان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع یها و دانشگاههمواره به دانشگاه جانبنیا

من از شما  یعمومۀ نک مطالبیا یام، ولباره تذکّر و هشدار و فراخوان دادهنیدرا یجدو 

ش یک جهاد در پیشتر و همچون یب تیمسئول احساس ن راه را بایجوانان آن است که ا

از  یدانین انقالب، شهیدر کشور گذاشته شده و ا یک انقالب علمی ید. سنگ بنایریگ

جهاد  توز را که ازنهید و دشمن بدخواه و کیزیپاخز داده است. بهین یاهسته یل شهدایقب

 .)همان( دیمناک است ناکام سازیب شدتبهشما  یعلم

 از: اندعبارتنه ين زميه در ايانياز متن ب شدهاستخراج یرهايمتغ

ها؛ داشتن ؛ درس گرفتن از تجربهشناخت درست گذشته؛ یآگاه؛ یجهاد علمکسب دانش؛ 

؛ یالمللنيفهم مسائل ب؛ یاسيل سيتحل يیتوانا؛ یاسينش سيباز  یبرخوردار؛ ینگرش( انقالبنگاه )

 .يیش دانايافزا

 :یساز( توانمندیشناخت)روان یعوامل روان. 3. 3. 9

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1667
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http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3460
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ه و يت روحيگفته شد، تقو یسازتوانمند «یزشيو انگ یشناختروان»کرد يکه در بخش روچنان

ز انقالب با وقوف يدارد. رهبر عز یت ويو موفق يیبر توانا یار مهميبس ريتأثفرد،  ۀزيش انگيافزا

ژه يوهحاد مردم بآ یو روان یعد روحت بُيه، بر تقويانياز سطور ب یاريند، در بسين فرايکامل به ا

 ند:يفرمایعنوان نمونه مبه اند،کردهد يکجوانان تأ

گران ید. در خود و دیباش یغاتیتبلۀ ن محاصریگام در شکستن اشید پیشما جوانان با

ن ید. ایگران برانیرا از خود و د یدید. ترس و نومینده را پرورش دهید به آینهال ام

 .)همان( ن جهاد شما استیتریاشهین و رینخست

 شمرد:بر یعد روانبُ یهاکنندهتيتقوعنوان توان بهیر را ميز ه، عوامل روانيانيل تم متن بيبا تحل

؛ نفساعتمادبه؛ یديناامودن ترس و دزد؛ يپرورش نهال ام ؛«ميتوانیما م» و باور  هيروحت يتقو

انت و يص؛ یريناپذميتسل ۀيروحت؛ يابتکار و خالق؛ سرعت عمل؛ ینگاه انقالب؛ یانقالب ۀيروحشجاعت؛ 

 .از انقالب یپاسدار

 

 

 :ی( توانمندسازیشناختجامعه) یعوامل اجتماع. 4. 3. 9

از دانشمندان  یريجمع کث ۀديو به عق یصورت گرفته در بحث توانمندساز یهابر اساس پژوهش

 یز بر توانمندين یطيو مح یروني( عوامل بیشناختروان) یت، عالوه بر عوامل درونيريمد ۀعرص

منعکس  یخوببه یبيترک یهاژه در مدليوهارائه شده ب یهان موضوع در مدليثر است. اافراد مؤ

ش يمنجر به کسب تجربه و افزا یاجتماع یهاتيکرد، حضور افراد در فعالين رويبود. بر اساس ا

 خواهد شد. یاجتماع یهاتيآنان در مسئول يیتوانا

عنوان را به یاديده و موارد زين بُعد مهم غفلت نورزيه از ايانين بيز در ايز نيعز یرهبر

 دارند: یشناختو جامعه یاجتماع ۀاند که صبغساز مطرح کردهتوانمند یهاريمتغ

از ش یکه پ یکوکارین یهاتیفعالها و یرسانمانند کمک یموضوعات اجتماع [ دردی]باو 

ۀ از انقالب، مردم در مسابق [ پسکهچنانداد ] ریش چشمگیآغاز شده بود، افزاانقالب 

 .)همان( دکننیمشتاقانه شرکت م یاجتماع یو کمبودها یعیدر حوادث طب یرسانخدمت

، ی، اجتماعیاسیس یهاعرصه یشمندان جوان و فعاالن جوان در تمامیران جوان، اندیمد

خود را  یهاد شانهیت و عدالت باین، اخالق، معنوید یهاز عرصهیو ن ی، فرهنگیاقتصاد

خود را  ۀرند و سرلوحیگذشته بهره گ یهاها و عبرتاز تجربه و ت ببرندیر بار مسئولیز

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5406
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کامل نظام  یران بزرگ را الگویقرار دهند، ا یو عمل جهاد یانقالب ۀی، روحینگاه انقالب

 .)همان( بسازند یشرفته اسالمیپ

 :از اندعبارت یطيو مح یعد اجتماعساز در بُنمنداتو یرهايمتغ صورت گرفته، یهایبا بررس

؛ یاصالح سبک زندگ؛ یريپذتيمسئولمتکثر خدمت؛  یهال گروهيتشک ازمندان؛يکمک به ن

 یهاتيفعال؛ ريناپذیخستگتالش ؛ یعمل جهاد؛ حل مشکالت مردم؛ ق به خدمت به مردميتشو

 .یخواهعدالت؛ یکوکارين

 :یسازتوانمندبازدارنده  یرهایو متغ موانع. 4. 9

 یاندازم چشميو ترس پرافتخار ۀگذشت یادآوريتمام، در کنار  یبا هوشمند یمقام معظم رهبر

 یت کادر توانمند براي، موانع راه و مشکالت ترببلدراه یو خضر حاذق یبي، در قامت طبدبخشيام

 ند:يفرمایکنند و میگوشزد م یروشنبهرا  وخمچيپرپر يمودن مسيپ

 یدیخود و همه را از نوم؛ اما امجسته یدور بندهید کاذب و فریهمواره از ام جانبنیا

 .)همان( دارمیم بر حذرام و داشته بر حذرز یجا و ترس کاذب نیب

باره نیزند و از خداوند درایحرام بگرۀ باشند و از لقم بر حذرطانِ حرص ید از شیهمه با

و مدارا با  یخوارژهیدان دادن به ویو م یع منابع عمومیض در توزیاما تبع؛ کمک بخواهند

ن یممنوع است؛ همچن شدتبهانجامد، یم یعدالتیکه همه به ب یاقتصاد گرانبیفر

 .)همان( ستیمورد قبول ن یروچیهبهت، یازمند حماین یغفلت از قشرها

 ر برشمرد:يه را به شرح زيانين بيبازدارنده ذکر شده در ا یرهايو متغ توان موانعیدر مجموع م

؛ ترس کاذب؛ بندهيد کاذب و فريام ؛یت داخليبه توان و ظرفتوجه  عدمنگاه به خارج و 

مدارا با ؛ یخوارژهيو؛ یعدالتیو ب ضيتبع؛ اعتماد به دشمن؛ یخودباختگ؛ جایب یدينوم

 حرام؛ حرص. ۀ؛ لقمگرانبيفر

 :جوان توانمند( یژگی)و یتوانمندسازج ینتا. 5. 9

 یجایجاد فرموده و در يکأت یسازج توانمنديانقالب بر نتا ۀ گام دوميانيبدر  یمقام معظم رهبر

ات يها و خصوصیژگيبا و یت جوانانيد منجر به تربيکه اقدامات توانمندساز با اندکردهح يه تصريانيب

 ر باشد:يز
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 یاز آن، درآمدها یریگتوانند با فعّال کردن و بهرهیخردمند مزه و یران کارآمد و پُرانگیمد

 یواقع یاز و به معنینیش داده و کشور را ثروتمند و بیان افزاینما یبا جهشرا  یملّ

 .)همان( ندیرا برطرف نما یکنند و مشکالت کنون نفساعتمادبه یدارا

 دیب بزرگ را برطرف کنین عید توانست ایشک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهیب

 .)همان(

در درون دولت  یاقتصاد یهابر دانسته مسلطجوان و دانا و مؤمن و ۀ ک مجموعیگمان یب

 یان مجموعهیچن تیفعالدان ید میرو باشِین مقاصد برسند. دوران پیخواهند توانست به ا

 .)همان( باشد

؛ مانيباااردان؛ ؛ کخردمند؛ بار( 3) زهيپُرانگ؛ کارآمد؛ (بار 3؛ دانا )یانقالب (؛بار 3مؤمن )

؛ دواريما؛ مطمئن؛ کارآزموده؛ ینوران یهادل؛ دست(پاک )پاک یهادست؛ ع الطبعيمن؛ جهادگر

 .پرتالش

 انقالب: ۀ گام دومیانیبجوانان بر اساس  یمدل توانمندساز. 1۰

و  یهالفهؤم انقالب، ابعاد، ۀ گام دوميانيبل تم در متن يتحل یشناسشش مرحله از روش پس انجام

سنده ينو (.1شکل ) ر حاصل شديها، مدل زن آنيارتباط ب یآمد که با برقرار به دست يیرهايمتغ

رده کمتمرکز  یبحث توانمندساز خود را بر یهاش از ده سال است پژوهشيکه ب یعنوان کسبه

 ۀرتوان در زمیم نسبتا  جامع و کامل است که یهااز مدل یکي ،ن مدلياست ا یمدع است،

 کرد. یبنددسته یبيترک یکردهايرو

کاربست آن  قلمداد کرد که« يیگرانينو پسا» یدوره یهاتوان از جمله مدلین مدل را ميا

رها، يز متغاک يهر یبرا کهآنمناسب باشد، مشروط بر  ین اسالميتمدن نو ۀمرحل یتواند برایم

 شود. یاتيو عمل یمعرف يیاجرا یهاو برنامه یعمل یراهکارها

 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=998
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 انقالب ۀ گام دومیانیبجوانان برگرفته از  ی( مدل توانمندساز1) شکل
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