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  مقدمه 
 1990افته و در طول دهه يتوسعه  ياست كه در بخش خصوص يفكر يستگيت شايريمد   

 يدر بخش دولت يديروند جد يستگيت شايريمد نيبنابرا .ده استشمنتقل  يبه بخش دولت
  . استنه ين زميدر ا ياديز يهاازمند پژوهشياست كه ن

و هم در  يدانشگاه يها طيهم در مح يران و رهبران بخش عموميت پرورش مدياهم 
شدن و  ير جهانينظ يي؛ و روندهاشده ص دادهيست كه تشخا هامدت يسازمان يها طيمح
ت ي، اهميط و انتظارات از مستخدمان عموميرات در محييفناورانه و تغ يها شرفتيپ

 يارا به بخش عمده يژه كارگزاران سطح عاليوبه يسته در بخش عموميران شاپرورش رهب
  . ل نموده استين كشور جهان تبديچنددر  يمنابع انسان يهااز تالش

 ييش كارايز افزاينو  يت حكمرانيش ظرفيافزا يبرا يهر كشور يمدرن امروز يايدر دن 
-يستگياست تا بتوانند بر اساس شا يكاركنانران ويازمند مدين يخدمات عموم يشو اثر بخ

 .بپردازند ،جامعه يبر اساس منافع عموم ،ر به شهروندانخدمات بهت هياراخود به  يها 
ا يك مدل يجاد ي، ايسته در بخش عمومين و كاركنان شاراياز مد يبرخوردار ضرورت

، پرورش و ست تا براساس آن بتوان به انتخابا يدر بخش عموم يستگيچارچوب شا
ن ي، ايدر بخش عموم ين چارچوبيچن نبوداما . پرداخت يران در بخش عموميمد يابيارز
  . »كدامند؟ يعمومران در بخش يمد يهايستگيشا«كه سازد يال را مطرح مسؤ
   مسئلهف يتعر

رات و ييتغ 1357در سال ) ره( ينيامام خم يبه رهبر رانيا يبا وقوع انقالب اسالم        
، ران صورت گرفتيا يجمله بخش دولت مختلف جامعه از يهادر بخش يادياصالحات ز

بود ، بهيالحات ادارر با توجه به لزوم اصياخ يها، در سالباالبر تحوالت عمده عالوه
ازمند ي، كشور نشدن يو جهان يكيتكنولوژ يهاشرفتي، پيدولت يهاسازمان يضعف رهبر

ك بخش يان و رهبران استراتژريپرورش مد يرا برا ياست تا براساس آن مدل يچارچوب
 يبرا يهاآرمان يو دارا ياسالم يران كشورينكه ايبا توجه به ا نيبنابرا. فراهم آورد يدولت

ران يا يران دولتيمد يستگيشا ين است كه برايا مسئله، است ياسالم يتحقق كشور
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-مهارت، ها، دانشتيظرفها، تين كرد تا براساس آن صالحيدورا ت يتوان مدليچگونه م

ز برخوردار يك و نيستماتيو س يعلم ياوهيبه ش يران دولتياز مديمورد ن يهايستگيها و شا
 يستگيمدل شا«ن است كه يا پژوهش يال اصلؤن سيبنابرا .دشو يي، شناساياز صبغه اسالم

  . »ران چگونه است؟يا يران دولتيمد
 ييچگونه و بر چه مبنا« ، همت گمارد يستگيتحقق مدل شا يبرااگر قرار است كه دولت 

 يران بخش عموميمد يابيار انتخاب و ارزيف كند و آن را معيرا تعر يستگيتواند شايم
ف ي، مستلزم تعررانيا ياسالم يران دولتيمد يستگين مدل شاين تدويبنابرا. »قرار دهد؟ 

  .استها آن يابي، اجرا و ارزنل به آين يها برايستگيح شايصح
   پژوهشهدف 

 يران در حوزهيا يران دولتيمد يستگياحصاء مدل شا يفيك ن پژوهشيف اهد      
تر يعلمتر و قيدق ييكه بتواند به شناسارا فراهم آورد يمنظمتا ابزار  است يت دولتيريمد
  . كمك كند يران دولتيمد يهايستگيشا

 مدل يوسته و ضروريهم پمنسجم و به يهايژگيو يي، شناسان هدف از پژوهشيبنابرا
و با  يط واقعيكه در شرايطور؛ بهاست يدر بخش عموم يران دولتيمد يبرا يستگيشا

  .ن و اجرا باشديران قابل تدويدر ا ياسالم - يرانياات زمان و مالحظات يتوجه به مقتض
   پژوهش يچارچوب نظر 

   يستگيف شايتعار. 1
ها،  صهيها، خص رتاشعار به مجموعه تجارب، دانش، مها 1»يستگيشا«ع، يوس يك معنايدر 
اتش ير كه در طول حيك مدي يها ها، نگرش ، ارزشيا نقش اجتماعيت از خود يذهن

ها  دانش، مهارت«ها را به عنوان  يستگيو توماس شا يبا هورن].17[كسب كرده است، دارد
  ].19[»كنند  يف ميرهبران مؤثر تعر/ رانيمد يها يژگيو و
از است تا به يشغل ن ياست كه متصد يررفتا ياز الگوها يا مجموعه يستگيك شاي •

داشته  خود ها را در منصبسته، آنيش به طور شايها ژهيف و كار ويمنظور انجام وظا

                                                 
1 . Competency  
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رفتار افراد ها مرتبط با  يستگين عبارت است كه شايف در ايت خاص تعرياهم. باشد
است كه مرتبط با عملكرد شغل  ين بعد رفتاريكه، امضاف برآن. باشند يم
   ].14[اشدب يم

گران آنها را انجام يكاركنان بهتر از د يهستند كه برخ يرفتار يها ها مجموعه يستگيشا
ب منحصر يترك يهر فرد. هستند يها و منشأ رفتار انسانها اندوختهيستگيشا]. 19[دهند يم

  . دياز تبحر عمل نما ينيدر سطح مع سازد تا يكه او را قادر مها را دارديستگياز شا يبه فرد

  يستگيت شايريمد. 2
 يه مدينام) CBM (1يستگيبر شا يت مبتنيرياوقات مد يكه گاه يستگيت شايريمد        

نان با است كه كاركنان با عملكرد باال را از كارك ييهايستگيشا ييشود شامل شناسا
به ن چارچوب را يص داده و اي، تشخيت سازمانيفعال يهاعملكرد متوسط در همه حوزه

 يهار جنبهيها و ساو پرورش، پاداش ي، انتخاب، كارورزيابيكارمند يبرا ييمبنا عنوان
  .رديگ يبه كار مت كاركنان يريمد

ن است كه يت كاركنان ايريبه مد يكرد سنتيو رو يستگيكرد شاين رويب يتفاوت اصل     
ه ها و دكرد دوم بر ستايو رو كاركنان يرفتار يهاصهيكرد اول بر نهاد ها شامل خصيور

 يتيبه سمت خودهدا ير فرهنگييك تغي  CBMن  يهمچن. د دارنديتأك يعملكرد شغل
. دهد يملكرد استاندارد را ارائه مع يبه جا يتعال يت و جستجو براي، مسئولركنانشتر كايب

و سنجش  ييشناسادر  يسازگارن است كه يا يستگيكرد شايرو يت مورد ادعايمز
، هان مهارتيمراحل چرخه استخدام وجود دارد؛ همچن مهكاركنان در ه] توان[ت يفيك
شوند و  ياد عملكرد مجيكه باعث ا ييهاصهير خصيساو  يتيشخص يهايژگيها، وزهيانگ

 يمشكل اصل. كند يم ييسازند را شناسا يز ميرا متما ي، متوسط و عالفيعملكرد ضع
CBM11[است يستگيجاد چارچوب شايها و ايستگيشا يي، در رابطه با شناسا[.  

  
 

                                                 
1 . Competency-based management (CBM)  
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   يدر بخش خصوص يتيريمد يهايستگيشا. 3
را  يخاص يها يستگيس شايزياتيكه بو ياز زمان يتيريمد يها يستگيپژوهش در شا         

 يها يستگيس مدل شايزياتيبو. افته استيش يكرد، افزا ييشناسا يتيريمد ياثربخش يبرا
اگر . ديد دارا باشند را بهبود بخشياران برجسته بيكه مد يعموم يستگيشا 19ت را با يريمد

 يبستر يكسان باشد، ولي يو خصوص يتواند در بخش عموم يم يتيريمد يها ژهيچه كارو
 يها يستگيكند و شا يم مين چارچوب را تنظيكنند ا يعمل م يكه رهبران بخش عموم

وهش از زمان پژ يتيريمد يهايستگينه شايها در زمپژوهش. كند يف ميرا تعر يمتفاوت
ران ارشد نسبتاً يمد يتيريمد يمرتبط با اثربخش يهايستگيشا ييس در مورد شناساياتزيوب
-يدر نظر گرفته م يا ابزاري يفن اتكا بر ارزش عمدتاً يها به جايستگيشا. ستاد بوده ايز

  .شوند
ت را به عنوان حرفه يري، مديتيريمد يهايستگيدر حوزه شا يقبل يهاشتر پژوهشيب       

ماً مورد يرا مستق يو خصوص يعموم ين بخش هايب ينگرند و تفاوت ها يم 1يعموم يا
- حرفه يها يستگيو شا يفه ايوظ يهايستگيرتانن شايبه زعم و. ]18[دهندينم توجه قرار

 يو اخالق ياسيس يهايستگيشا يران دولتيمد يباشند ول يكسان ميهر دو بخش  يبرا يا
  .سازد يد مجايرا ا يدارند كه تفاوت مهم

  يها در بخش عموم يستگيشا .4
امور  هدرون زبان ادار يبه آرام ،رسد ينظر مبه به تازگياست كه  يا واژه» يستگيشا«     

شتر تحت نفوذ دانش ينفوذ كرده است، اگر چه ب يعموم يمش خط يو تا حدود يمعمو
   ].12[ك در اروپا قرار دارديقات آكادميتحق يپژوه

در طول  يو فرهنگ يخيمختلف، به لحاظ تار يورش رهبران در كشورهاپر يها ياستراتژ
 يق آن مبانياز مداخله كه از طر ييف، سطح بااليط يدر انتها. قرار دارند ياف گستردهيط
كسان كارگزاران قرار دارد يآموزش  يافته در راستايت ارتقا يت مشترك و ظرفيهو يبرا
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فرانسه   ENA1ر يمتمركز نظ يستميستوسط  ييآن رهبران از مراحل ابتداق يكه از طر
  . شوند يو پرورش داده م ييشناسا

را  2نوع بازار يكردهاياز كشورها وجود دارند كه رو يف گروهيگر طيد يدر انتها
ن دو ين ايب. يپرورش رهبران بخش عموم يبرا يبدون مداخله مركز يعني ؛رنديپذ يم

ت و يكوشند ظرفيا هستند كه ميتانيرر بيشورها نظاز ك يبات متفاوتيف، تركيسرط
محقق  يدولت ين نهادهايق گردش كارگزاران بيرا از طر يخدمات عموم يكپارچگي

منافع  يد ورايكه باشود  يان نهاده ميارشد مشترك بن يا در هلند خدمات كشوريسازند و 
  .]8[باشد ينهاد

   يران دولتيمد يستگيشا يحوزه ها. 5
، 3يافهيوظ يستگيارد كه عبارتند از شاوجود د يران دولتيمد يابر يستگيپنج حوزه شا    
 يستگيشا ،5يدر امور ادار ياحرفه يستگي، شا4يموضوع يهادر حوزه ياحرفه يستگيشا
كسان است اما از ي6رير مديافراد غ يبرا يستگيشا يهاحوزه. ياخالق يستگيو شا ياسيس

 يدارند، محتوا يشتريب يرسم يت هايئولو مسداشته  يكاركنان يران دولتيكه مد ييآنجا
  ].18[است  ير مستخدمان عموميسا يهايستگيها متفاوت از شاخاص آن يهايستگيشا

 يستگين شايترفه محسوسيوظ يستگي، شايستگيان پنج حوزه شايرتانن در ميبه زعم و
ن يمع يخط مش ينجا به عنوان اجرايفه عملكرد است كه در ايوظ يستگيار شايمع. ستا

 يستگي، شايران دولتيمد يستگين حوزه شايدوم. شود ياستمداران ادراك ميتوسط س
مثال  يبرا (ير است،  هدف خط مشيز ينه هايشرفت در زميآن پار ياست كه مع يحرفه ا

شتر در قانون يثال تبحر بم يبرا(  7"يدانستن چگونگ"، موضوع )بهتر  يخدمات اجتماع

                                                 
1 . Ecole nationale administation 
2 . Market- type  
3 . Task competency  
4 . Subject areas 
5 . Administration  
6 . Non-manager 
7 . Subject know-how 
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، دانستن )ه خدمات ياشتباهات كمتر در ارا مثال يبرا ( يخط مش ي، برنامه ها) يگذار
  . )شتريب ييمثال كارا يبرا(  يمكاره يعنيها ق تالشيتلف يچگونگ

   يران در بخش عموميمد يستگيشا يهامدل. 6
 يها ها و مهارت تيظرف يبه منظور بهبود و شفاف ساز يستگيشا يها چارچوب   

 يكرد فرديرو يح براي، ترجيدر بخش عموم .ه استشد يسطح باال طراح يها بوروكرات
ت يريمد يسازمان يمحور يها يستگيكرد شايرو يها به جا يستگيشا يبرا HRشده 
در  يدر سطح خرد و خدمات عموم يبخش عموم يها سازمان. ك وجود داردياستراتژ

شوند كه عملكرد  يمتمركز م يفرد يرفتار يها صهيو بهبود خص ييسطح كالن بر شناسا
 يبيمختلف ترك يها در كشورها شرفتيپ. سازد يز ميرا از عملكرد صرفاً خوب متما يلعا

ان ياصالحات در م يل و روندهاياما چند دل. دهد يرات كشور نشان مييت و تغياز عموم
  . ها مشترك است دولت
قت ين حقيبا ا يها در بخش عموم العمل ها و دستور ن فكريل اياست كه دال يمدع 1مهوندق
مستخدمان  ياستخدام و حفظ و نگهدار يع بخش دولتيرات سرييبط است كه با تغمرت

ها و دانش  ها، تجارب، ارزش ييها، توانا ف نوع مهارتين تعريدشوار است بنابرا يكشور
  . است يضرور ياز بخش عموميمورد ن
 يفرد و يها را به عملكرد سازمان يكه استراتژ يبه عنوان ابزار يستگيشا يها ن مدليهمچن

ر ييبه عنوان ابزار تغ يستگيت شايريبعالوه، مد. رديگ يسازند مورد استفاده قرار م يمرتبط م
تر مورد نظر قرار  ريتر و انعطاف پذ مدرن يها ك به سازمانيبوروكرات يها سازمان

  . رنديمورد استفاده قرار گ يكه فرهنگ سازمان يراتييتحقق تغ يتوانند برا يكه م. رنديگ يم
مؤثر و  يداخل يل فقدان انسجام درونياغلب به دل يدر بخش عموم HRM يها مستيس
مورد استفاده قرار  HR يفرع يها ان رشتهيك در مياسراتژ يريپذ ر انعطافيت متغيفيك
 ينيگزيبه عنوان جا يستگيبر شا يكرد مبتنيبه آن انتقادها، رو يبه عنوان پاسخ. رديگ يم
  .]8[ رنديگ يمورد نظر قرار م HRMها و اعمال  يژاسترات يتحقق انسجام داخل يبرا

                                                 
1 . Hondeghen 
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به عنوان ابزار پرورش  يمستخدمان خدمات كشور يرا برا يستگيمدل شا يكشور استون
 يشدن خدمات عموم ييدر ارتباط با اروپا يادار يت هايرفك و ارتقا ظيرهبران استراتژ

 يبرا يستگيشا يان مدل را با هدف بهبود چارچوب هيا ياستون. داده است هيارارا 
ش احصا كرده اند كه يمايو با انجام دو پ يك در خدمات كشوريپرورش رهبران استراتژ

. ]3[جه مدار بودني، نتي، رهبريآور، نورتي، داشتن بصتبارآن عبارتند از اع يهايستگيشا
د يجد يابيستم ارزشيجاد سيبا هدف ا يق انجام مطالعه مورديز از طريك نيكشور بلژ
PLOEG )ر يز يهايستگيشا) و پاداش يابي، ارز، بازخوردي، رهبريزيبرنامه ر يبه معنا

در  ييها يستگي؛ مهارت ها و شاتيريمد يها و مهارت هايستگي، شارا احصا كرده است
در كه  يدر مطالعه مورد. شغل يفن يها يستگي؛ مهارت ها و شايارتباط با چرخه خط مش

ن يب ي، رفتارهامنسجم، حل مسئله يحكمران يهايستگيشا ؛كشور هلند انجام شده است
ق ياز طر يت حكمراني، حساسيري، انعطاف پذيرگذاري، تأثياتيعمل ي، اثربخشيشخص
اتخاذ . ]4[ ده استياحصا گرد يران ارشد دولتيحاصل از مصاحبه با مد يپژوهش يداده ها

بهبود برنامه از  يا حاكيتانيكشور بر يو جزءجزء شده در بخش عموم يجيكرد تدريرو
 يها يستگيدر سطوح مختلف است كه اهم شا يران دولتيمتناسب با مد يكارورز يها

ت و يري، مدتيعبارتند از هدا يسازمان دولت 130 يران دولتياحصا شده در مصاحبه با مد
االت يارشد در ا يتيريتوان به خدمات مد يت مي؛ و در نها]5[ارتباطات و نقش پرسنل 

 ييت اجرايرينان از پاسخگوبودن مديكه در آن با هدف حصول اطممتحده اشاره كرد
شامل مهارت  ياساس يها يستگيها و اهداف ملت شا ي، خط مشازهايدولت نسبت به ن

 يعملكرد موفق در خدمات دولت يبرا يتيريمد يمحور يت هايو صالح ين شخصيب يها
انتخاب كارگزاران و  يراب ياريشده اند تا به عنوان مع ييياالت متحده شناسايارشد ا

  ].6[شود هياراارشد  يتيريخدمات مداستخدام آنها در 
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    روش پژوهش 
، فتاوا و ها، احكامانات، نامهياز ب يتوجهبخش قابل) ره(م فه امايجلد كتاب صح 22       

به ) ره (ت حضرت امام انايبپژوهش ن يكه در ارا در بردارد) ره( ينيامام خم ياهمصاحبه
  . رديگيمدل مبنا قرار م ءنظور احصابه م پژوهشن يا يهاوان دادهعن
ها دو روش قابل استفاده كتابن يا ياز محتوا يران دولتيمد يهايستگيشا استخراج يبرا

  . اديداده بن يتئور يو روش استراتژل محتوا ي؛ روش تحلاست
كه در  شوديد ميات تأكها و كلماستفاده از واژه يبر فراوان يگاهل محتوا يدر روش تحل

ات زمان و يها ممكن است بر مقتضاستعمال واژه يرا فراواني؛ زستين امر مدنظر نينجا ايا
ن يدر ا. )ره( ينيدات حضرت امام خمينه تأكمكان و نوع مخاطبان داللت داشته باشد، 

نات ايآن برد كه بر اساس يگياستفاده قرار ماد مورد يداده بن يتئور ياستراتژ پژوهش
ها استخراج و براساس ، مقولهيمحور يق كدگذاريشده و از طر يارحضرت امام كدگذ

  . دشويم ءاحصا) ره( ينياه حضرت امام خمدگياز د يران دولتيمد يهايستگيآن شا

   يران دولتيمد يهايستگيدر حوزه شاپژوهش  يشناسروش 
  اد يداده بن هينظركرد يرو. 1

منتشر شده  يها ژه پژوهشيو، بهيفيك يها ش به انجام پژوهشيگرارياخ يها در سال        
  .]5[است  يرو به فزون 1اديداده بن يبر تئور يمبتن

GT يندهايان فرآيآن ب يكه هدف اصل است يفيك پژوهش يها از انواع روش يكي 
ها در بستر دهيند پدين فرآييتب يوه براين شيا. ]15[است  يو پرورش تئور ياجتماع
ج حاصل از يم نتايدر جهت تعم يرد و روشيگ يها مورد استفاده قرار مآن ياجتماع
ها رشد و  روزمره انسان يكه در زندگ يا هينظر. استتر  جامع يا هيخاص به نظر يامشاهده
عنوان اد بهيداده بن هينظر. ]6[نهفته است  دواژه گراند يدر معنا ابد، همانگونه كهي يتكامل م

 ين روش برايوه بهترين شيا .ها در نظر گرفته شده است از داده هيظرنخلق  يبرا يا وهيش
  . است شكل ذهن يو ساختار و روندها ياجتماع يندهايكشف فرآ

                                                 
1 . Grounded theory ( GT) 
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دادن  معنا يد برايجد يهاراه» كشف«پژوهشگر  يدين كار كليكرد، نخستين رويه ايبرپا
ك ياهم ساختن فر يعني ؛يك تئوريجاد يل ايدوم، هدف تحل. است ياجتماع يايبه دن

ها  داده يلهيوسد بهيبا ين تئوريا. است يده مورد بررسيدرك پد يبرا يچارچوب رسم
 ياساسطور به اديه داده بنينظرگر، يان ديبه ب. ل شوديشود نه آنكه برآن تحم» دار نهيزم«

جاكه هدف از آن. ]5[ستا ها داده يگردآور يراب يكيها، نه تكن ل دادهيتحل يبرا يروش
ران يمد يها يستگين شاييو مدل به منظور تب هينظرك يهش حاضر خلق و پرورش پژو
انات يدست آمده از ببه يها م منتج شده از دادهيبا مفاه ين چارچوبيران و تدويا يدولت

 يراپژوهش بعنوان روش اد را بهيداده بن هينظربود؛ پژوهشگر، ) ره( ينيحضرت امام خم
 يا منتشر شده يها انجام شده تاكنون مقاله يها با توجه به جستجو. ن مطالعه انتخاب نموديا

 يران دولتيمد يها يستگينه شاين مدل در زميو تدو يپردازهيوه به نظرين شيبا استفاده از ا
  . ن راستا برداشته استين گام را در ايتوان ادعا نمود كه پژوهش حاضر اول ينپرداخته و م

  اد يداده بن هينظر ياحل استراتژمر. 2
  :رنديبه شرح زاد يداده بن هينظر يعمده استراتژ يهاهي، رون اوصافيبا ا
 يهاگر نمونهيو د يقطع يدادهاينگر روايكه ب يميمفاه يگذارنام :1باز يكدگذار -
  . ها هستنددهيپد
مستمر با هم  ينديها در فرآ، دادههاق آنيكه از طر يهاهيرو :2يمحور يكدگذار -
  .ها مشخص شودن مقولهيباز ب يند بعد از كدگذارويشوند تا پيسه ميمقا

- گر مقولهيمند آن با دند نظاموي، پيند انتخاب مقوله محوريآبه فر :3يانتخاب يكد گذار -

 .دارند يشتريد و توسعه بييز به تأايكه ن يهاها و درج مقولهروابط آن يگذار، ارزشها

- ين ميك كد معيهر نكته  يو برا ءها احصاداده يدي، ابتدا نكات كلهاهيون ريبر اساس ا
را  يده مورد بررسيمشترك پدك جنبه يكه اشاره به سه كدها، چند كديسپس با مقا شود و

                                                 
1 . Open coding  
2 . Axial coding  
3 . Selective coding  

www.edub.irwww.edub.ir
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 ك مقوله و چند مقولهيآنگاه چند مفهوم . رنديگيبه خود م "مفهوم "ك يعنوان دارند، 
           .]7[د شويم يمتجله ينطردر قالب 

  پژوهشت يارو 
مورد ) ره ( ينيامام خم يهاها و نامهامي، پات، احكامانين مطالعه تمام بين گام از ايدر اول

 يوه سرشماريشبه)  پژوهشمدل ( پژوهش  ييش روايمنظور افزابه. مطالعه قرار گرفت
ه دشاكتفا ن) ره (  ينيانات امام خمياز ب يريگورد مطالعه قرار گرفت و به نمونهانات ميتمام ب
و  جمع مردمدر يران دولتيمد يهايستگيبا شا انات امام در ارتباطياز ب ياريرا بسيز است؛

 ياريبس يكه حتند پژوهش مشاهده شديام انجام فرآدر هنگ. ر اقشار جامعه بوده استيا ساي
رخوردار ب ياديز يت آن داشتند از فراوانيد بر اهميكه امام تأك يديكل يهايستگياز شا

با  يديم كليمفاه نيچن ييشناسا ين روش پژوهشيا يهاياز برتر يكين يبنابرا ؛ندستين
  . كم است يفراوان

در  يعنيشد  يگذاركد) ره (فه امام ي، ابتدا متن صحاديه داده بنينظر يطبق مراحل استراتژ
در  يديهر نكته كل ءباز انجام گرفت كه بر اساس آن پس از احصا يمرحله اول كدگذار

  .اختصاص داده شد ياهيكد اول يديلبه آن نكته ك يران دولتيمد يهايستگيرابطه با شا

   يكدگذار
، نكات اد استيداده بن يتئور ياستراتژ ين مرحله در اجرايباز كه اول يدركدگذار 

ه دش يران كدگذاريا يان دولتريمد يهايستگيدر رابطه با شا) ره (امام  فهيصح يديكل
ن ي، بنابرااندفرموده) ره(ند كه حضرت امام هست يا عباراتيكلمات  زير يكدها. است
كه نيا يبرا پژوهشگر نيبنابرا ؛شوديها مشاهده من آنيب ياريو مشابه بس يتكرار يكدها
 ،هاها و تفاوتن شباهتييكرر و تع، پس از مرور مكار كند يكمتر يند با تعداد كدهابتوا

كه  يها را تحت كد مشتركاشتند، در هم ادغام نمود وآند يمشترك يكه محتوا ييكدها
احصاء  ندرو 1 مودارنبراساس  نيبنابرانمود؛  يذار، نامگتر بودنديه انتزاعياول ياز كدها

   :به شرح زير استمدل 
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پرداخته و ) ره(فه امام يصحسطر به سطر  يبه مطالعه پژوهشگر، در مرحله اول پژوهش
ان يران از ميا ياسالم يران دولتيمد يهايستگير ارتباط با شاد يبارات اصلها و عواژه

 كدانات يك از عبارات و بيسپس به هر. استخراج كرده است) ره (ضرت امام انات حيب
ه ياول يم حاصل از كدهايمفاه يبندبه طبقه يبعد يدر مرحله. اختصاص داده شد ياهياول

ان طبقات بود تا بر اساس آن بتواند به يط مارتبا يدنبال برقراربه پژوهشگرپرداخته سپس 
از  يه مشاهده شد كه برخياول يان كدهايدر م. مدل بپردازد يهالفهؤم و ميمفاه يبندطبقه

انات يان بيبار در مكيها فقط از آن يا برخيبرخوردارند و  يمحدود يكدها از فراوان
زان يبر اساس م پژوهشگركدها ل ين قبيا يبران يبنابرا ؛اندان شدهيب) ره (حضرت امام 

   .]12[داده است يجا يطبقه فرع ا دري يك طبقه اصليآن را در  هيت آن كد اولياهم

  ي، انتخابي، محورباز يكدگذار
  ه    ياول ياز كدها ييهانمونه: باز يكدگذار .1
  يريت پذيمسئول يستگيشا
هم خودش . ش كار بكندملت خود. ديخودتان كار كن. شما كار كنند يگران برايد دينيننش
د خوب انجام يقش بگويخواهد انجام بدهد خوب انجام بدهد؛ هم به رف يرا كه م يعمل

م در يم در مقابل ملت؛ و مسئوليهمه مسئول بده؛ هم به جامعه كُلُهم راعٍ و ُكلُهم مسئُول
كه  يگران را هم اصالح كنم؛ به هر مقداريد  خودم را اصالح كنم،. مقابل خودمان

  .]2[ ديتوان يم
تتان يون بود مسئوليليشما پنج م ياگر آرا. ادتر استيت زيادتر باشد مسئوليهرچه آرا ز 

 يادتر است؛ برايت شما حجمش زيشتر است، مسئوليون بيليزده ميحاال كه س. كمتر بود
س يعنوان رئدادند و شما را به يكه به شما رأ ين افرادياز ا يكييكينكه شما جواب يا
ند يآ يها فردا منيك از اين كردند هرييتع يكشور اسالم يس جمهوريمهور اسالم، رئج

  .]3[ خواهند يرند، جواب از شما ميگ يشما را م
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  به مستضعفان يخدمتگزار يستگيشا
د به يت داريها مسئول شما در دور دست. ديد، به مستضعفان برسيخوب خدمت كن 

 يا د تا راه چارهييت نمايد و جديو زحمت بودند برسر فشار يخ زيمستمندان كه در طول تار
  . ديت كنيآنان جد يبرا يدر عمران و راهساز. ديدا كنيبرساند پ ييجاها را بهكه آن

ش يپ. دينعمت ما هستند خدمت كن ينان كه ولينش امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه
ده داشته ينان فاينش دمت به زاغهخ يهاست كه به انداز يكمتر خدمت يتبارك و تعال يخدا
  .]4[ باشد

  يمحور يكدگذار. 2
   يطبقه اصل                                                                           يطبقات فرع  

  ت مردم يرفتار خوب با ملت و جلب رضا
  مشاركت دادن مردم در امور

   بودن يمردم                                                         ها                        حكومت بر قلب
  يبرادر
  يستيساده ز
  از تجمل و اسراف يدور

 ن خود و شدت در مقابل كفار و مخالفان اسالميرحمت و عطوفت در ب

  رمزگذاري محوري شايستگي مردمي بودن. 1نمودار 

 هيارا) ره(فه اماميحاصل از متن صح يهاداده يسازحاصل از مفهوم ييل مدل نهايدر ذ
  .  ) 2 مودارن( دشوين پژوهش محسوب ميافته ايعنوان د كه بهشويم
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  مدل شايستگي مديران دولتي ايران. 1جدول 

  پژوهش  يهاافتهي
در ) ره (انات حضرت امام يه از متن سخنان و بياول ي، پس از انتخاب كدهان پژوهشيدر ا

كه دست آمدبه ياز طبقات فرع ياوعه، مجمهاآن يسازو مفهوم) ره(فه امام يكتاب صح

  خدمتگزاري.1
 خدمت به اسالم.1-1
  خدمت به كشور. 2-1
  خدمت به مردم . 3-1
 خدمت به مستضعفان و ضعيفان جامعه.4-1

  يت پذيريمسئول. 2

 مسئوليت در برابر خدا.1-2
  )فردي(مسئوليت در برابر خود . 2-2
  مسئوليت اجتماعي. 3-2
  مسئوليت در برابر كشور . 4-2
  مسئوليت در برابر اسالم.5-2
 اصالح مملكت.6-2

  هاي شخصيشايستگي. 3

 كارآمدي.1-3
  تخصص. 2-3
  قاطع بودن . 3-3
  اتكال به قدرت خود. 4-3
  از شايستگي يا عدم شايستگي خود آگاهي. 5-3
  متدين . 6-3
  )در برابر اسالم واحكام اسالم، و خدمت به مردم (تعهد . 7-3
  مهذب بودن. 8-3
 وظيفه شناسي. 9-3

  گوييپاسخ. 4
 گويي در برابر خداپاسخ.1-4
  )تقصير  ارايه گزارش به مردم ، عذرخواهي از ملت و اعتراف به( گويي در برابر مردم پاسخ. 2-4
  )تبعيت از قانون اساسي و تبعيت از حدود اختيارات قانوني خود(گويي در برابر مجلسپاسخ.3-4

  اسالمي بودن. 5

 عادل بودن.1-5
  )كار براي خدا( انجام وظيفه براي خدا . 2-5
  اتكال به خدا و توجه به خدا. 3-5
  تقوي . 4-5
  حق مداري. 5-5
 )نمكتبي بود(انقالبي بودن.6-5

  مردمي بودن. 6

 رفتار خوب با ملت و جلب رضايت مردم.1-6
  مشاركت دادن مردم در امور . 2-6
  ها حكومت بر قلب.3-6
  برادري . 4-6
  رحمت و عطوفت در بين خود و شدت در مقابل كفار و مخالفان اسالم . 5-6
  زيستيساده. 6-6
 دوري از تجمل و اسراف.7-6

عدم توجه به منافع . 7
  شخصي
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، يران دولتيمد يستگيشا يطبقات اصلها در قالب آن يسازپس از مفهوم پژوهشگر
 پژوهشگره ياول يهاكه به مثابه برداشته است دش ءها احصايستگياز شا ياوعهمجم

طرح شده م يهايستگيشا. رديقرارگ پژوهشه يپرسشنامه اول يطراح يفهرست شد تا مبنا
 و دهدينشان م يرا با فرهنگ اسالم رانيا يران دولتيمد يهايستگي، شافوق نموداردر 
به  يران دولتيمد ء، پرورش و ارتقانشي، گزيابيدر انتخاب، كارمند شوديه ميتوص
 پژوهشن يا در ،شوديم يادآوري. مبذول شود يشتريتوجه ب گفته شده يهايستگيشا

مدل  يطراح ير بناي، ز)ره(فه امام يشده از كتاب صح ءااحص يهايستگيمجموعه شا
من ، ضپژوهشرو در مرحله دوم ني؛ از اشده است يران تلقيا يران دولتيمد يستگيشا

گفته  يهايستگيها درباره شاآن يعلم ءكسب آرا ي، برامراجعه به خبرگان و صاحبنظران
ن ي؛ بدقرار گرفت يابيمعرض ارزها در يگستين شايو اعتبار مجموعه ات يزان اهمي، مشده
 يستگيمدل شا 1جدول مطرح شده در  يستگيشا 7با  ياب كه با استفاده از پرسشنامهيترت
  .قرار گرفت يابيران در معرض ارزيا يران دولتيمد
 5/4ش از ين بيانگيشده از م ءمدل احصا يطبقات اصل ،دهدينشان م يل آماريه و تحليتجز

 يابياد ارزيز يلياد و خيت طبقات را زيشتر خبرگان اهميكه بن معنا ي، بدبرخوردارند
ك از يهر  ينظرات خبرگان در رابطه با طبقات فرع يآمار يهاليه و تحليتجز .اندكرده

موفقت  5/4ش از ين بينگايز با مين ينسبت به طبقات فرعدهد كه ينشان م يطبقات اصل
-اسخن پيانگيكه م "از مقام  يريرپذيثأعدم ت" يستگين شايانگير از مي؛ البته به غاندنموده

  .بوده است 4خبرگان به آن  يها

  يريگجهينتبحث و 
ن يبنابرا است؛ يرو به فزون يران در بخش عموميمد يهايستگينه شايپژوهش در زم

؛ مدل شوديران محسوب ميامر در كشور ان يا ينو در راستا يحاضر، گام پژوهش
تواند متفاوت و مجزا باشد كه يآن كشور م يوع فرهنگ ملبسته به ن يهر كشور يستگيشا

ثر از آن متأ يستگيالحظه نمود كه مدل شاران ميتوان در كشور اينمونه بارز آن را م
  . استآن  يو مذهب ياسالمفرهنگ 

www.edub.irwww.edub.ir
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ها در حال رخ در آن كه يز تحوالتيخود و ن يمختلف با توجه به ساختار ادار يكشورها
ل يدلبه يمثال كشور استون يبرا ؛خود را دارندمخصوص به يتگسيل شا، مداستدادن 

دن زه كريمدرن يك و هلند در راستايبلژ ي، كشورهاه اروپايملحق شدن به اتحاد
ز يجزء جزء خود و ن يادار ا با توجه به ساختاريتاني، كشور برخود يادار يساختارها

ها ن مدليا ءه نحوه احصااند ككردهمختص خود را احصاء يستگيشا يها، مدلكايامر
 يبوم يهامتفاوت بوده و منتج به مدل يهايمختلف با استفاده از روش شناس يكشورهادر
از  ياريدر بس يو غرب يياروپا ياز كشورها يالبته در برخ. ستآن كشورها شده ا يبرا

از  يشود و با برخورداريده ميد يران دولتيمد يهايستگين شايب يپوشانهم يموارد نوع
در بخش  يران دولتياز مديمورد ن يهايستگيدر شا ييهاشباهت يبه نوع يفرهنگ غرب

 ياساس يهال تفاوتيدلران بهين امر در كشور ايكه اي؛ در صورتشوديده ميد يعموم
 يكامالً متفاوت در بخش عموم يستگيدهنده مدل شا هياراحاكم بر آن  ينيو د يفرهنگ
، داشتن تخصص ييپاسخگو ،يريت پذير مسئولينظ ييهايستگيچندكه شا؛ هراست

با  يول است يت كار در بخش عمومياست كه مربوط به ماه ييهايستگياز شا ييكاراو
شده  گفته يهايستگيشا ءو با احصا) ره( ينيانات امام خميك به بيستماتيو س ينگاه علم

توجه به منافع ، عدم يشخص يهايستگيشا ،يخدمتگزارر ينظ ييهايستگيتوان شايم
 يرانيمتناسب و برخواسته از بستر ا ييهايستگيبودن را شا ي، مردمبودن ي، اسالميشخص

 يبرا ياريعنوان معها بهموظف به احراز آن يران دولتيكشور دانست كه مد ياسالم –
  . دشويمحسوب م ستهيشا يرانيمد پرورش يبرا ياريز معياست و ن شانيابيارز

و هم از  يشناسنو هم از لحاظ روش يپژوهش كه در نوع خود پژوهش نيا يدستاورد اصل
ران بر اساس يا يران دولتيمد يهايستگيمدل شا ء، احصاشوديلحاظ موضوع محسوب م

اد به يداده بن هينظر يكرد استراتژيبا استفاده از رو پژوهشگركه  است) ره(فه امام يصح
 يپرداخته و بر اساس آن طبقات اصل) ره(م فه امايحاصل از متن صح يهاداده يسازمفهوم
استخراج كرده  )ره(دگاه حضرت امام يران را از ديا يران دولتيمد يستگيمدل شا يو فرع
  . است
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 ،يمتگزارخدشامل  يطبقه اصل 7 ياراران ديا يران دولتيمد يستگين اساس مدل شايبرا
بودن و عدم  ياسالم، بودن ي، مردمييگو، پاسخيشخص يهايستگي، شايريپذتيمسئول

-يم ميتقس يخود به طبقات فرع يكه هر كدام از طبقات اصل است يتوجه به منافع شخص
 يت با انجام كدگذارينها؛ و درح داده شديتوض ليبه تفص هاآن ءاحصا يشوند كه نحوه

ن يشتريب يدارا يدمتگزارخ يستگينكه شايجه حاصل شد كه با توجه به اين نتيا يانتخاب
 يدر مرحله كدگذار نيبنابرا ؛ه طبقات زودتر اشباع شده استيبوده و نسبت به بق يفراوان
ران از يا يران دولتيمد يستگيمدل شا يعنوان طبقه محوربه يخدمتگزار يستگيشا يانتخاب

  . ده استش ءاحصا) ره( ينيانات امام خميحاصل از متن ب يهاان دادهيم
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