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چکيده
بدون شک در  04سال گذشته ،منشاء تمامی پیشرفتها و دستاوردهای حیرتانگیز در کشور از ناحیهه
تحولگرایی بوده است .در این تحقیق از طریق تحلیل محتوای کلیه بیانات مقام معظم رهبری

(مدظلههالعهالی

استفاده از نرمافزار حدیث والیت از سال  86تا  99مختصات تحولگرایی احصاء شد .بر اسها

بها

یافتهههها،

کلمه تحول  959بار در بیانات تکرار شده و در  29عرصه مطرح شده اسهت .ایهن  29عرصهه در  8محهور
اصلی مشتمل بر تحولِ علمی -فناورانه ،دینی-فرهنگی ،اقتصادی -اجتماعی ،دولت -ملت ،انقالب اسهالمی
و نیروهای مسلح طبقهبندی شد .در ادامه تحقیق بهدلیل ماهیت فرایندی تحولگرایی در اندیشه معظمله ،بها
استفاده از راهبرد داده بنیاد و با کدگذاری باز و محوری کلیه بیانهات ،در  90مفههوم 31 ،مقولهه فرعهی و 7
مقوله اصلی طبقهبندی شد .بنابراین ،مختصات تحولگرایی مشتمل بر ماهیت تحولگرایی (بنیادی ،تدریجی،
زمانی  ،عوامل ایجادکننده تحول (رهبری تحول ،امدادهای غیبی ،معلمان ،جوانان ،اکتفا نکردن به داشتههها،
تالش و همت  ،شرایط محیطی کالنِ تحول (مردم و نخبگان  ،شرایط مداخلهگر (مدیریت و برنامههریهزی
تحول  ،حوزههای تحول (معنویت ،فرهنگ ،علم ،اقتصاد ،حوزه علمیه ،نظهام اداری ،ممهوزش و پهرورش ،
حیطههای تحول (فردی ،سازمانی ،ملی ،جهانی و دستاوردهای تحول (پیشرفت ،بازدارندگی ،حفظ جهت-
گیری انقالب اسالمی ،استقالل و عزت ملی احصاء شد.
کليد واژهها :تحول ،رهبري ،مختصات تحولگرايي ،مقام معظم رهبري ،عرصههاي تحول.

 .1استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و علوم نظامی ،دانشگاه افسری امام علی(ع .
 .2استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و علوم نظامی ،دانشگاه افسری امام علی(ع
 .3استاد دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول؛ رایانامهdr.naser.poursadegh@gmail.com :

مقدمه
وجود دگرگونیها در ابعاد مختلف محیط ملی و بینالمللی ،ضرورت توجه بهه ابعهاد و
حیطههای مختلف تحول را بیش از پیش نمایان کرده اسهت .در ایهن میهان ،نقهش رهبهری
بهعنوان رکن رکین پیادهسازی تحول ،مهم است .بر اسا

گزارش دیلویت ، 2416( 1اولین

و مهمترین روند در بحث سرمایههای انسانی و تحول ،درک تاثیرات متفاوت فرصهتهها و
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تهدیدهای خارجی موثر بر کل سهازمان و یهافتن پاسه ههای فهوری و هماهنهگ از ناحیهه
رهبران است .از طرفی ،با تدبر در میههای قرمن کریم با اسامی افرادی روبهرو میشویم کهه
در رونهد دگرگونی تاری چه از نوع اعتالیی و چه از نوع انحطاط من ،نقهش و جایگههاهی
برجهسته داشهتهانهد .خداوند در قرمن ،همواره بر نقش افراد صالح در اعتالی جوامع تأکیهد
دارد (جمشیدیها و رضهوانی . 12 :1392،در ادبیات رشته مدیریت هم ،تنها تفاوت بهین مهدیران و
رهبران ،استقبال رهبران از دگرگونی و تحول است .رهبران همیشه ،ترتیب و توالی اشهیاء و
پدیدهها را تغییر میدهند و این بزرگترین کار است (واجهدای . 75 :2417 ،2حرکتههای بهزر
تاریخی بیش از هر چیز مدیون رهبران برجسهتهای اسهت کهه بها نفهو خهود بهر افکهار و
اندیشههای ملتها تحوالت عمیقی را در جامعهۀ بشهری ایجهاد کهردهانهد .پدیهدۀ انقهالب
(ره

اسالمی و نهضت امام خمینی

نیز از همین منظر قابل شناسایی است؛ چه این انقهالب بها

رهبری منحصر به فرد خود توانست مبدأ تحوالت بنیهادین در حیهات سیاسهی ،اجتمهاعی و
فرهنگی ملت ایران و سرمغاز بسیاری از حرکتهای تحهولزا در جوامهع اسهالمی باشهد و
(مدظلههالعهالی

البته میراثدار این تحوالت در عصر حاضر ،مقام معظم رهبهری

اسهت .بنهابراین

تبیین نقش رهبری دینی یک مملکت در حوزه تحول و در عرصههای مختلف شایان توجهه
اسههت و تحههول بنیههادین علمههی در چههارچوب جهههانبینههی اسههالمی مههورد توجههه خواهههد
بود(نژادنوری و همکاران . 71 :1399 ،در این امتداد ،مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی

در بحث استقبال

از تحول میفرمایند« :هر جامعه ی زنده و پویایی به تحوّل احتیاج دارد؛ ما امروز بهه تحهوّل
احتیاج داریم ،در بخش های مختلف .البتّه این را عرض بکنم که بعد از رحلت امام ،انقالب
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و کشور از رویکرد تحوّلی فاصله نگرفته؛ یعنی ملّت ایران بحمداهلل توانسته رویکرد تحهوّلی
امام را دنبال بکند و پیش برود» .معظمله در جای دیگر میفرمایند« :تحول جزو سهنتهها
زندگى انسان و تاری بشر است .ما اگر چنانچهه خودمهان تحهول ایجهاد نکنهیم و پهیش
نرویم ،تحول بر ما تحمیل خواهد شد» .1بیانات اخیر مقام معظم رهبری

(مدظلهالعهالی

در بهاب

«تحولخواهی و تحولانگیزی امام خمینی(ره » عمدتا برای پاسخگویی به نیاز امهروز جامعهه
است که هر بخش از بیانات به سازمانها و نهادهای خاصهی اشهاره دارد .البتهه بخهشههای

در کشورهای اسالمی مموزنده است (فضائلی . 1399 ،معظمله در جای دیگر مهیفرماینهد« :در
بشریت تحول حتمى است .با تحول نبایستى مقابله کرد؛ تحول را نباید انکار کرد و باید بهه
سو تحول به شکل درست حرکت کرد».2
با توجه به اهمیت و جایگاه تحول در سازمان و جامعه ،تاکنون نظریهههها و مهدلههای
گوناگونی در عرصه تحولگرایی عرضه و تجربه شده است .تعدادی از این مدلها عبارتنهد
از :مدل ههای تطهوری (تحهول زیسهتی ،تحهول اجتمهاعی  ،تحهول غایهتگهرا (یها تحهول
برنامهریزی شده ،رهبری تحولمفرین ،دوره عمر ،دیهالکتیکی ،ادراک اجتمهاعی ،مهدیریت
دولتی نوین وغیره .اصلیترین کاربرد مفهوم تحول در ایران در چند دهه گذشهته در حهوزه
مدیریت دولتی و الگوههای سهنتی من را فهراهم کهرد ،امها بوروکراسهی و تبعهات من م هل

(مدظلهالعالی

مدیریت دولتی بوده است .تحوالت دههه  1664اروپها و ممریکها ،زمینهه الزم بهرای ظههور

مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

مهمی از این بیانات محدود به جامعه ایران نیست و برای ملل تحولخواه دیگر بهخصهو

کاغذبازی ،قوانین دست و پا گیر ،هزینههای فراوان و فساد اداری ،شرایطی ایجاد نمهود تها
مدیریت دولتی نوین به منظور کاهش و اصالحات ناشی از سهنتی بهودن ظههور کنهد و بهه
دنبال من تحوالت اداری را به ارمغان مورد (مهالکریمهی . 1395 ،در راسهتای ایهن تحهوالت ،در
نظام اداری ایران هم برنامه ابالغی تحول نظام اداری توسط مقام معظم رهبری

(مدظلههالعهالی

و

سیاستهای کلی اصل  00قانون اساسی قابل کر است .در همهه کشهورها ،نظهام اداری بهه
دلیل ارتباط با سایر ساختارها و اثرگذاری در منها از اهمیت ویژهای برخوردار بهوده اسهت.
 .1بیانات در دیدار اعضا مجلس خبرگان رهبر (1394 /48 /17
 .2بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاهها استان سمنان (1365 /46 /16
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بدیهی است که تحول نظام اداری بهعنوان ابزار مدیریت و اداره امهور کشهور ،ابهزار عرضهه
خدمات حسا

و اساسی به جامعه ،ابزار مقابله با شرایط خها

و ضهروری و در نهایهت

بستر دستیابی به رشد اقتصادی و اجتماعی اسهت .امها اجهرای تحهول در ابعهاد مختلهف و
به خصو

نظام اداری بدون توجه به گفتمان والیت فقیه و اندیشه رهبر معظم انقالب کهه

بهعنوان ارکان جهتساز نظام اداری کشور دانسهته شهده (توحیهدی و میهرین بابازادگهان، 7 :1399 ،
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موفق نخواهد بود؛ چرا که بها انقهالب اسهالمی فلسهفه حکومت در ایران تغییر کرد و ایهن
تغییر ،تحول در فلسفه حاکمیت را نیز بهدنبهال داشهته اسهت (قاسهمیان . 161 :1390 ،بنهابراین،
اتکای صرف به الگوهای موجود تحول به خودی خود موجب پیادهسازی و اجرای موفهق
منها در کشور نخواهد بود .عالوه بر برنامهه ابالغهی معظهملهه در خصهو

تحهول اداری،

الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت و اخیرا بیانیه گام دوم انقالب اسالمی هم مطرح شده اسهت
که نشاندهنده تحولخواهی معظمله در بخشهای مختلف کشور است .بنابراین بذل توجهه
به مختصات تحول در اندیشه معظمله شایان توجه اسهت .بهه ویهژه تحقهق بیانیهه گهام دوم
انقالب و همچنین الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت که کلیه شئون جامعه مشهتمل بهر علهم،
فکر و معنویت ،اقتصاد ،فرهنگ ،مموزش عالی ،سیاست و ...را در بر خواهد گرفت ،نیازمند
مطالعه ،تحلیل ،تشخیص و بهرهگیری از مختصات تحول از منظر مقام معظم رهبری است؛
بهعبارت دیگر برای تحقق تحولِ تکاملی در حوزههای مختلف کشور ،نمیتوان فقط با اتکا
به الگوهای موجود به تدوین اهداف و راهبردها پرداخت ،بلکهه همچنهین ضهروری اسهت
مختصات تحول همه جانبه و ارتباط من با پیشرفت کشور نیز شناسایی و تبیین شود که البته
این مختصات (مشتمل بر حوزههای تحول ،سطوح تحهول ،حیطهه تحهول ،شهرایط تحهول،
ماهیت تحول و ...در بیانات مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی

مطرح شده ،ولی در قامو

علهم

و پژوهش به تصویر کشیده نشده است؛ حضرت ایشان متناسب با رشهد و تکامهل انقهالب
اسالمی در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتمهاعی ،علمهی ،دینهی ،فرهنگهی و سهایر اقتضهائات
محیطی ،مختصات تحولگرایی را مطرح فرمودهاند؛ ولی این مختصهات شناسهایی و طبقهه-
بندی نشده است .در این امتداد ،تحقیق حاضر بهدنبال تدوین الگهوی اندیشهه معظهملهه در
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حوزه تحول و نشان دادن مختصات من در عرصهههای گونهاگون اسهت کهه ههر بخشهی از

کشور بتواند از مختصات تحول مربوط به خود مگاه شود و متناسب با مقتضهیات محیطهی،
این مختصات را به اجرا در مورد .بنابراین سوال اصلی تحقیهق را اینگونهه مهیتهوان مطهرح
کرد :الگوی اندیشه مقام معظم رهبری در عرصه تحولگرایی چیست و مختصهات من کهدام
است؟
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
به دلیل گستردگی و چند وجهی بهودن معنهای تحهول ،ادبیهات تحقیهق در ایهن عرصهه
(تحول  ،رشتههای مختلفی را در بر میگیرد .در رشته روانشناسی و جامعهشناسی تا فلسهفه
و نظام اداری کشورها ،کلمه تحول به نوعی استفاده شده اسهت .بهرای م هال ،سهبک تفکهر
فلسفی با دو سنت متافیزیکی متضاد مشهخص مهیشهود .هراکلیتهو

در یونهان قهدیم بهه

سیالیت ،تغییرپذیری و خودجوشی جهان تاکید داشت در حالی که پارمنید

و اخالف وی

بر ماهیت دائمی و الیتغیر جهان اصرار میورزیدند (چیا. 5 :2442 ،1
همچنین ،بر اسا

فلسفه حکمت متعالیه مالصدرا ،نه تنها در ماده ،تحهول وجهود دارد،

بلکه اصل تحول و دگرگونی به جوهرها بر میگردد .در میان ممهوزهههای فلسهفی حکمهت
داللتهای تربیتی متمایز و نیرومندی برای موضوع تحول است .مالصهدرا اثبهات مههیکنهد
که براسا

(مدظلهالعالی

متعالیه ،حرکت جهوهری بههطهور عهام و حرکهت جهوهری انسهان بههطورخها

 ،حهاوی
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تحول در حوزههاي مختلف

حرکهت جهوهری تمهام موجههودات عههالم طبیعهت اتهاح متحهول و دگرگهون

شونده هستند و تمام منها پیوسته در حال حدوث و زوال مستمرند (بهشتی. 61 :1393 ،
مقام معظم رهبری در بیانات مختلف ،مفهوم تحول را مورد استفاده و تاکید جهدی قهرار
دادهاند .بهعنوان نمونهه ،از سهال  1360تها سهال  ،1399واژه «تحهول» در نظهام ممهوزش و
پرورش را  103مرتبه بهکار بردهاند.
تحول درسازمانها ،دولتها ،ساختارهاي اداري کشورها و جوامع
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از طرف دیگر ،مهمترین و ملمو ترین کاربرد کلمه تحول در عصر حاضر ،مربهوط بهه
سازمانها ،دولتها ،ساختارهای اداری کشورها و جوامهع اسهت .نظریهه غایهتشناسهی در
بحث تحول سازمانی معتقد است که یک سازمان ،یک نقطه پایهانی را در نظهر مهیگیهرد و
سپس اقدامات ضروری را از طریق فرایندهای مستمر خالقیت ایجاد و استمرار مهیبخشهد.
نظریه دیالکتیک ،معتقد است که سازمانها در جههانی از ارزشههای رقهابتی ادامهه حیهات
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میدهند که منها را وادار به ایجهاد تغییهرات مهیکنهد .نظریهه انقالبهی ،تحهول را بها فراینهد
بیولوژیک یکسان در نظر میگیرد .براسا

این نظریه ،تحول به مفهوم واکهنش مسهتمر بهه

دگرگونی ،انتخاب و سازش است (واگونر . 2 :2424 ،1نظریه انقالبی ،عمدتا به مباحث تحهول
سیاسی و تغییر نظامهای سیاسی در کشورها میپردازد .در مطالعه هالتون 2424( 2به نقهش
نهضتهای اجتماعی در مدیریت تحول در مقیا

کالن نظام 3اشاره شده است .بهر اسها

این مطالعه ،نهضتهای اجتماعی از طریق ایجاد شبکههای اجتمهاعی جمعهی و بهه جریهان
انداختن منابع میتوانند به سبک جدیدی از زندگی کمک کننهد .همچنهین بهر اسها

ایهن

مطالعه ،رهبری تحول در ایجاد تغییر فرهنگی از طریق ایجاد شنود عمیق 0و ارتبهاط متقابهل
بین او و جامعه میتواند به ت بیت تحول کمک کند (هالتون. 1 :2424 ،
تحول در مديريت دولتي
در این امتداد ،در ادبیات مدیریت دولتی با مفهاهیم متعهددی از تحهول مواجهه هسهتیم.
بهگونهای که تحول میتواند از بهبود و اصهالح مختصهرتا مهندسهی مجهدد نظهام اداری در
چارچوب تحقق هدفهای گوناگون ،از اثربخشسازی نظام اداری تا ارتقای کهارایی و نیهز
سرعت عمهل در خهدمت رسهانی عمهومی تها انقهالب اداری در راسهتای تحهوالت عمهده
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و حقوقی را شامل شود (محسنی زنوزی . 02 :1393 ،منظور از تحول
اداری در نظام دولتهی ،اسه تقرار فنهاوری نهوین ،تغییهر بنیهادی راهبردهها ،مهندسهی مجهدد
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1. Waggoner
2 .holton
3. Large scale system
4. deep listening

فرایندها ،بازسازی سازمان در چارچوب یک ساختار متفاوت ،اقدام کالن بهبود نوموریهها،
ادغام تملک ،تغییر فرهنگ و نظایر من در نظام اداری میباشد .تحول اداری عبارت از انجهام
اقداماتی برای اثربخشتر ساختن بوروکراسی از طریق شهفافیت و پاسهخگویی بهه نیازهها و
درخواستهای عمومی است (نشکوا و کستادینوا . 327 :2412،1کشورهای بسیار کمی وجود دارند
که از بوروکراسی دولتی و نظام خدمات کشوری خود راضی باشهند (وایهز و وایهزمن. 1 :2412،2
تالش برای توسعه نظام اداری در کشورهای توسعه یافته به ظهور پارادایمهایی در مدیریت
 1964به بعد مانند مدیریت دولتی نوین ،بهازمفرینی دولهت ،حکمرانهی خهوب و خهدمات
عمومی نوین منجر شد .در واقع میتوان شکلگیری تئوریهای مدیریت دولتی را ناشهی از
نیاز دولتها به تحول در نظام اداری دانست (توحیدی و میرین بابازادگهان . 13 :1399 ،مقهام معظهم
رهبری

(مدظلهالعهالی

نیز تحول در دولت و ساختارهای دولتی را بارها مورد تاکید قرار دادهانهد

که مهمترین منها ابالغ سیاستهای کلی نظام اداری در  28محور است.
رهبران و تحول
باالخره بخش مهمی از ادبیات تحقیق در عرصه تحول ،به نقش رهبران پرداختهه اسهت.
اغلب به درج مقاالتی در مورد رهبران سیاسی ،اقتصهادی و علمهی مهیپردازنهد و تغییهر و
تحوالت مهمِ کشوری و بینالمللی را از ناحیه رهبران میدانند .بر اسها
 74درصد از تالشهای مربوط به ایجاد تحول در مقیا
چرا که رهبری تحول در مقیا

بزر

بزر

(مدظلهالعالی

امروزه رهبری در تمامی عرصهها ،موضوعی با اهمیت تلقی میشود؛ روزنامههها و مجهالت

مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

دولتی از جمله الگوی سنتی اداره امور دولتی  1674تا  ،1964الگوهای مهدیریت دولتهی از

مطالعهات جدیهد

به اهداف خود نمهیرسهند؛

مشکل است (واگونر . 1 :2424 ،3بههخصهو

 ،رهبهری

تحولمفرین یکی از تازهترین رویکردهای مطرح شده نسبت به تحهول اسهت .ایهن رهبهران
روابط قوی و توام با انگیزش با پیروان برقرار میکنند (سهالیم . 588 :2415 ،0اهمیت رهبهری در
1. Neshkova & Kostadinova
2. Wise & Witesman
3. Waggoner
4. Saleem
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فرایند تغییرات به این دلیل است که تغییر مستلزم ایجاد و نهادینهسازی نظهامهها و سهاختار
جدید است و این امر بدون سبک رهبری مؤثر امکانپذیر نخواههد بهود .رهبهری فراینهدی
است که جهت دستیابی به بروندادهای مورد نظر بر مردم تهأثیر مهیگهذارد ،سهبک رهبهری
طریقی است که رهبران جهت هدایت و تحریک کارکنان برای دستیابی به اهداف سهازمانی
مورد استفاده قرار میدهند (الموتیری . 00 :2413 ،1رهبران تحولمفرین میتوانند بر گرایشهها و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

شایستگیهای پیروان تاثیر گذاشته و اعتقادات و نگرشهای منها را برای عملکردهای سطح
باال برانگیزاند (گوزوکارا و سیمسک . 980 :2415 ،2رهبری تحولمفرین اسها

و شهالودهای بهرای

تغییرات بلندمدت و همچنین رسیدن به اهداف باالتر را فراهم مهیکنهد .در حقیقهت بهدون
وجود رهبران تحولمفرین پدید موردن تحول در سازمانها اگر ممکن نباشهد بههطهور قطهع
مشکل خواهد بود .استیو جابز 3معتقد است که رهبران را باید بهعنهوان «معمهاران مینهده» و
نیز «حافظان بصیرت» شناخت .مسئله اصلی در این بین ،توسعه بصیرتی شایسهته و درخهور
و تصمیمگیری درباره این است که چه چیزی نیازمند تحول است و چه چیزی مهیتوانهد و
باید حفظ شود .بدینترتیب ،تحوالت و دگرگونیها به امری فراتر از تغییهر صهرف تبهدیل
میشوند؛ زیرا تحوالت ایجاد شده بر قواعدِ عمیقتری اثر میگذارند؛ نظام را ارزشگهذاری
میکنند و بهصورتی کلنگر و جامع ،زمینه را جهت دستیابی به فرصتهای مینده مماده می-
سازند .از اینجا بود که سازمانها به نیاز خود به شیوهای از رهبری مبتنی بر ایجاد تحهوالت
در پاس به جهان بیرون ،پی بردند (قربانیزاده و همکهاران . 129 :1396 ،در مطالعات اخیر مهدیریت
تحول عالوه بر نقش رهبری در تحول ،به نقش زمان در تحول ،مقیا
شده است .بر اسا

و حیطهه 0تحهول اشهاره

این مطالعات ،رهبران در مفهومسازی از تحول به تجارب خهود در گذشهته

و حال پرداخته و بدین طریهق بهه معنابخشهی مینهده مهیپردازنهد (اریکسهون . 2 :2424 ،5بهاالخره،
معنابخشی مستمر از ناحیه رهبران و تعامالت منها با کارکنان ،تکیه بر راهبردههای تحهول و
استفاده از فرایندهای نهادی کردن و جامعهپذیری از عوامل موفقیت تحول تلقی شده است
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1. Almutair
2. Gozukara, simsek
3. Steve Jobs
4. scale and scope
5. Ericsson

(هارنس و همکاران. 116 :2415 ،1
مفهوم تحول در بیانات مقام معظم رهبري

(مدظلهالعالي)

یکی از مهمترین کلیدواژههای مورد استفاده معظمله در بیانات به مناسبتهای مختلهف،
مفهوم تحول است که در قالب ضرورت تحهول ،ابعهاد تحهول و الگهوپردازی تحهول قابهل
توجه است:
جدول شماره  :1مختصات تحولگرايي در انديشه مقام معظم رهبري
تحوّل ،به تکامل ،و تعامل با محیط.2
تحول رخ خواهد داد  ...تحول حتمی است.3
تحول بهعنوان
يک ضرورت

از تحوّل نباید گریخت؛ نباید ترسید  ...تحوّل خوب است و الزم است.0
5

تحول را باید پذیرفت و من را باید مدیریت کرد .
8

با تحول نبایستی مقابله کرد؛ تحول را نباید انکار کرد .
تحول ،سنت الهی است در زندگی بشر .با او سینه به سینه نباید شد؛ از او استقبال بایهد کهرد.
باید تحول را مدیریت کرد.7
باید راه مزاد اندیشی و نوموری و تحول را باز گذاشت.6
مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام مموزشی و علمی کشور اعم از مموزش
ابعاد تحول

عالی و مموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی کهه در دورهههای گذشهته نیهز مهورد
9

تأکید بوده است ،هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است .
بنیانی است.14

(مدظلهالعالی

تحول نظام اداری یک کار الزم است که باید انجام بگیرد؛ تحول مموزش و پرورش ،یک کهار
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یکی از من مبانی اساسی و ارزشهای اساسی عبارت است از اعتقاد بهه پیشهرفت ،اعتقهاد بهه

1. Hernes et al
 .2بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهاهلل 1395/43/10 ،
 .3بیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضال و مبلّغان و پژوهشگران حوزههای علمیه کشور1368/49/46 ،
 .0بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان1365/46/16 ،
 .5بیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضال و مبلّغان و پژوهشگران حوزههای علمیه کشور1368/49/46 ،
 .8بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان1365/46/16 ،
 .7بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد1368/42/25 ،
 .6بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان1365/46/16 ،
 .9حکم مغاز دورهی جدید شورای عالی انقالب فرهنگی1393/47/28 ،
 .14بیانات در حرم مطهر رضوی در مغاز سال 1394/41/41 ،94
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در همین زمینهی تحول نظام مموزشی ،از جملهی کارهائی که باید انجام بگیرد ،این است کهه
جوری نظام مموزشی باید طراحی بشود که جوان ما به تحقیهق ،طلبکهاری در تعمیهق علهم و

دانش عالقهمند بشود.1
تحوّل انسان ،اسا

همهی تحوّالت عالم است

2

ما بدون یک تحوّل اخالقی عمیق و گسترده ،نخواهیم توانست عدالت اجتماعی را منطهوری
که مورد نظر اسالم است ،انجام دهیم

3

منچه که در انفس منهاست ،در خودهای منهاست ،در جانهای منهاست ،باید تحوّل پیهدا کنهد

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

تا امور زندگی متحوّل شود.0

همراه با امید ،همراه با پُرکاری ،همراه با برنامهریزی و همراه با داشهتن خهطمشهی درسهت و

سرمشق برای تحول .5یکی از نیازهای مهم حهوزه علمیهه در شهرایط کنهونی« ،تهدوین طهرح
تحول» در حوزه و برنامه ریزی بلندمدت ،دقیق و زمانبندیشده بر اسا
اهداف مورد نظر است.8
تحول باید بر اسا

این طرح تحهول و

ایجاد یک الگوی مستقل ایرانهی و برخاسهتهی از معنویهات و نیهاز ایهن
7

کشور باشد؛ یعنی در واقع برخاسته از اسالم ناب و اسالمِ مورد اعتقاد ما باشد .
الگوپردازي
تحول

در زمینههای گوناگون هم ،همینطور که به بعضی از زمینهها اشهاره کردنهد ،واقعهاح سهندهای
6

مکتوب و مدون الزم است ،که اینها سندهای باالدستی قوانین خواهند بود .
وسیله این تحوّل ،در درجه اوّل عبارت است از سند تحوّل.9
بنابراین یک ت حول الزم است .البته تحول – همین طور که اشاره کردند  -احتیهاج دارد بهه
این که ما فلسفه مموزش و پرورش را بهدانیم ،وضهع کشهور را بهدانیم ،نیازههای مینهده را

بدانیم.14

بحث لزوم بازشناسی الگوی توسعه و پیشرفت است .ما میخواهیم پیشرفت کنیم .مهدل ایهن
پیشرفت چیست؟ این مدل را باید بازشناسی کنیم.11

 .1بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاهها1367/47/43 ،
 .2بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکتکننده در اردوی رزمی  -فرهنگی علویّون1364/46/21 ،
 .3بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی1378/41/41 ،
 .0بیانات در دیدار کارگزاران نظام1372/41/40 ،
 .5بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان1365/46/16 ،
 .8دیدار اعضای شورای عالی حوزههای علمیه با رهبر انقالب1395/47/11 ،
 .7بیانات در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور1394/42/10 ،
 .6بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی1394/43/23 ،
 .9بیانات در دانشگاه فرهنگیان1397/42/19 ،
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14بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی1394/43/23 ،
 .11بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد1368/42/25 ،

پس ما باید پیشرفت و من چیزی را که از تحول اراده میکنهیم و مهیخهواهیم ،درسهت بهرای

خودمان معنا کنیم و بفهمیم دنبال چه هستیم.1

حاال چه کار می خواهیم بکنیم؟ این دگرگونی که میخواهیم ایجاد کنهیم ،بهه چهه معناسهت؟

جای منچه که میخواهیم دگرگون کنیم ،چه میخواهیم بگذاریم؟ اینها مهم است.2

همراه با امید ،همراه با پُرکاری ،همراه با برنامهریزی و همراه با داشهتن خهطمشهی درسهت و
سرمشق برای تحول

.3

پيشينه پژوهش
(مدظلهالعالی

مقام معظم رهبری

وجود دارد .در حوزه نیروههای مسهلح ،اسهکندری و سهلیمانی

( 1390به بررسی تحول در نیروهای مسلح ج.ا .ایران از منظر فرماندهی معظم کل قهوا بها
رویکرد تحلیل مضمون پرداختهاند و به  35مضمون پایه دسهت یافتههانهد کهه در قالهب ده
مضمون سازماندهنده :چرایی تحول ،چیستی تحول ،مبانی تحول ،اصول راهنمهای تحهول،
رویکرد تحول ،انواع تحول ،چگونگی انجهام تحهول ،ویژگهیههای سهازمانههای متحهول،
الزامهای تحول و نتایج تحول طبقهبندی و ارایه شدهاند.
اسکندری و ازگلی ( 1398با مطالعهای تطبیقی به ارایه الگهوی پیهادهسهازی تحهول در
سازمانهای نظامی پرداختهاند و بیان کردهاند که فرایند تحول در سازمانهای نظامی در پهنج
اجرای تحول ،اجرای تحول و واپایش و تداوم تحول و در  35گام عملیاتی محقق میشود.

(مدظلهالعالی

مرحله اصلی ،شامل :ممادهسازی برای پذیرش تحهول ،طراحهی تحهول ،ممهادهسهازی بهرای
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بر اسا

بررسی پیشینه مشخص شد که تحقیقات اندکی در باب تحولگرایهی از منظهر

کریمی قهرودی ( 1392به «ارایه الگهوی تحهول ودجها از منظهر فنهاوری اطالعهات و
ارتباطات (فاوا در راستای تحقق پشتیبانی برخط از نیروهای مسلح» پرداخته است .در ایهن
مقاله کر شده است که تحول سازمانی مبتنی بر فاوا ،رویکردی نوین در مهدیریت ،برنامهه-
ریزی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات است که نیازمند ترویج چشمانداز مشهترک
فاوا و الگوی تحول سازمان به کمک فاوا بهعنوان اولین گام است.
 .1بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد1368/42/25 ،
 .2بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان1365/46/16 ،
 .3بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان1365/46/16 ،
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خارج از حوزه نیروهای مسلح ،معدود تحقیقاتی وجود دارد که صرفا به تحول در علوم
انسانی و مموزش و پرورش پرداختهاند .برای م ال ،دانهاییفهرد و همکهاران ( 1390نقشهه
تحول در مموزش و پرورش را بر اسا

اندیشه مقام معظم رهبری ارائهه کهردهانهد .ههدف

پژوهش یاد شده ،یافتن اولویتهای راهبردی تحول در نظام مموزش و پهرورش از دیهدگاه
امام خامنهای بوده است .بنابراین ،منابع انسانی تحولمفرین ،فرهنگ اسالمی تعلیم و تربیت،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

محتوا و روش تربیتی ،متولیان ،موثران تحولمفرین و برنامهریزی راهبردی ،فحهوای کلیهدی
برای خطمشیهای نظهام تعلهیم و تربیهت حاصهل از واکهاوی دیهدگاهههای رهبهری نظهام
است(دانایی فرد و همکاران . 145 :1390 ،همچنین ،مهری ( 1398تحول معنوی از دیدگاه معظّمله
را بررسی کرده است .این تحقیق با استفاده از از رویکرد تفسیری و روششناسهی دادهبنیهاد
به بازسازی معنایی تحول معنوی بر اسا
بر اسا

بیانات مقام معظم رهبری پرداخته است .یافتههها

نظریه دادهبنیاد عبارت است از :متعینهای تحول درونی انسهان ،اسهتمداد از دیهن

بهعنوان شرایط علی درونی؛ معنویتستیزی استکبار در سدههای اخیر بهعنوان شرایط علهی
بیرونی ،معنویت در جامعه صدر اسالم و خال معنوی جهان امروز و گرایش دوباره بشر بهه
معنویت بهعنوان بستر؛ تاثیر انقالب اسالمی در تغییر روند معنویتزدایی در جهان ،جایگهاه
و نقش معنویت در مرحله نظام اسالمی ،جامعه اسالمی ،تمهدن اسهالمی ،مسهئولیت دولهت
اسالمی نسبت به معنویت احاد جامعه ،بهعنوان شرایط مداخلهگر؛ معنویت در حوزه فهردی
نظیر خودنگری مداوم ،حفظ سکینه در حوزه مسئوالن و مموزش اخالقهی جامعهه از سهوی
حکومت بهعنوان راهبهرد کنشهی؛ و ههدفدار شهدن زنهدگی ،نقهش معنویهت در پیهروزی
انقالب ،توام بودن پیشهرفت حقیقهی بها اخهالق و معنویهت در جامعهه اسهالمی بههعنهوان
پیامدهای م بت تحول معنوی ،طغیان سیاسی بهعنوان پیامدهای دوری از معنویهت و مقولهه
محوری این بررسی نیز تحول معنوی در نظر گرفته شد (مهری . 7 :1398 ،سرانجام ،قلیپهور و
چیهتسههازان ( 1398بههه بررسههی تحههول در علهوم انسههانی از منظههر مقههام معظههم رهبههری
پرداختهاند .این دو محقق معتقدند که علهوم انسهانی کنهونی محصهول اندیشهه اوایهل قهرن
هفدهم میالدی است که با همان پیشینه غربی بهتدریج وارد ایران شد .بنابراین ،دیدگاههها و
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بیانات مقام معظم رهبری به عنوان اندیشمندی اسالمی که از قبل از انقالب تهاکنون در ایهن

راستا ،تالش کردهاند ،میتواند زمینه خوبی برای استخراج مهدل مفههومی تحهول در علهوم
انسانی باشد .در این تحقیق بر اسا

نظریه دادهبنیاد 36 ،سخنرانی از ایشان مبنهای بررسهی

قرار گرفت .یافتههای تحقیق در قالب ویژگیهای نهاد علوم انسهانی مطلهوب در سهه بعهد
ساختار ،محتوا و کنشگران طبقهبندی شد.
روششناسي تحقيق
روش انجام این تحقیق ،تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری

کیفی و به روش دادهبنیاد است .ابتدا کلیه عرصههههای تحهول از مهتن بیانهات اسهتخراج و
طبقهبندی شد و سپس بر اسا

نظریه دادهبنیاد مفهاهیم موجهود در بیانهات شناسهایی و در

قالب مقوالت طبقهبندی شدند .این مطالعه از نظر هدف ،اکتشافی و بهدنبال ایجهاد دانهش و
درک بهتر از مفهوم تحول (از منظر مقام معظم رهبری در عرصههای گونهاگون اسهت .بهر
این اسا  ،نگارش مقاله برای پاس به این سوال صورت میپذیرد که ابعهاد و مولفههههای
قابل توجه در منظومه اندیشه مقام معظم رهبری با محوریت تحولگرایی کدامنهد؟ رویکهرد
مقاله ،استقرایی و نحوه انجام من ،کیفی است .در کدگهذاری دادههها ،مهتن بیانهات بههدقهت
مطالعه و مفاهیم و عبارات مهم از میان انبوهی از دادهها اسهتخراج و بهرای ههر یهک کهدی
تحقیق بهشیوه سرشماری تمام بیانات مورد مطالعه قرار گرفت و نمونهگیری مبنای کار قرار

(مدظلهالعالی

تعیین شد که به این فرایند ،کدگذاری گفته میشود .همچنین برای افهزایش روایهی ،الگهوی
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(مدظلهالعهالی

بها رویکهرد

نگرفت .ابتدا با استفاده از ممار توصیفی ،فراوانی کلید واژه تحول در بیانات  04سال گذشته
احصاء شد و حوزههایی که این کلمه استفاده شده نیز تعیین گردید .اما در مرحله اسهتخراج
مفاهیم و مقوالت مستتر در بیانات ،ابتدا کدگذاری باز انجام گرفت که بر اسا

من پس از

احصاء هر نکته کلیدی در رابطه با تحولگرایی ،یک مفهوم ایجاد شد .تعداد مفاهیم مهرتبط
با تحولگرایی  90مورد حاصل شد .سپس در کدگذاری محوری ایهن مفهاهیم در قالهب 31
مقوله فرعی و  7مقوله اصلی طبقهبندی شد .بر خالف پژوهشهای کمی ،در میان پهژوهشههای
کیفی هیچ مزمون استانداردی برای روایی وجود ندارد و اغلهب ماهیهت پهژوهش توسهط خهود
پژوهشگر تعیین و جرح و تعدیل میشود و حتهی ممکهن اسهت ههیچ فرضهیه اولیههای وجهود
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نداشته باشد .بنابراین ماهیت مفهوم روایی در پژوهشهای کیفی به بازنمایی مشهارکت کننهدگان،
اهداف پژوهش و مناسب بودن فرمیندها ارتباط دارد (فقیهی و علیزاده 1360 ،؛ به عبهارت بهتهر بهرای
تضمین تدریجی روایی و پایایی در طی فرمیند پژوهش کیفی ،از ساز و کاری با عنهوان «ممیهزی
پژوهش» استفاده شده است .این سازوکارها در هر کدام از مراحل پژوهش تزریق میشوند تا بها
شناسایی و اصالح خطاها قبل از نفو در الگو و قبل از اینکه تحلیل را مخدوش سهازند ،نهوعی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

یافتههای پژوهشی معتبر ایجاد کند .بنابراین در بخشهای مختلف تحقیق سعی شهده اسهت کهه
روایی به پژوهش تزریق شود .در مرحله کدگذاری بیانهات بها بههرهگیهری از نظهرات دو خبهره
حوزه مطالعات راهبردی سعی شد که کیفیت کدگذاری تضمین گردد و اعتبار من لحاظ شود.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقیق
گااام اول :کدگااذاري باااز :کدگههذاری بهاز ،اشههاره بههه بخشههی از تحلیههل دارد کههه بهها
عنوانگذاری و مقولهبنهدی پدیهده سهروکار دارد .محصهول عنهوانگهذاری و مقولههبنهدی،
«مفاهیم» بهوده کهه درمرحله بعد ،خههود مفههاهیم بههر اسهها

شهباهتهایشهان طبقهبندی

میشوند که به این کار ،مقولهپردازی گفتهه مههیشههود .مضهامین ،از کنهار ههم قرارگهرفتن
مقوالت مرتبط ایجاد میشوند .نحوه کدگذاری و تعیین ابعاد و مضامین گوناگون ،بهه زبهان
ساده در شکل  2نشان داده شده است:

نمودار  -1نحوه کدگذاري و شناسايي ابعاد و مضامین مرتبط با پديده مورد بررسي

نتایج فراگرد کدگذاری باز در ایهن تحقیق ،درقالهب مقولهههههای اسههتخراج شههده از
مفهاهیم در ادامه کر شدهاند .برای جلوگیری از طوالنی شدن حجهم مقالهه ،از ارائهه مهوارد
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تکراری و تعهاریف تفصهیلی مقوالت کر شده ،خودداری شده اسهت.

ا عرصههاي تحول
بر اسا

نمودار شماره  1فراوانی کلمه تحول در کل بیانهات چههل سهال گذشهته 959

مورد حاصل شد .همچنین عرصههای تحول هم در  29طبقه قرار گرفهت .کلمهه تحهول در
حوزه مموزش پرورش  103بار تکرار شده است و این نشان میدهد که از نظر مقهام معظهم
رهبری

(مدظلهالعالی

این حوزه نیاز به تحول دارد .همچنین تحول روحی و معنوی هم  145بار

در بیانات تکرار شده است .باالخره کلمه تحهول در حهوزه جههانی 142 ،بهار و در حهوزه

(مدظلهالعالي)

(مدظلهالعالی

نمودار شماره  :2عرصههاي تحول در انديشه مقام معظم رهبري
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انقالب اسالمی هم  93بار تکرار شده است .سایر موارد هم در نمودار دیده میشوند.

مختصات تحول
بر اسا

طبقهبندی عرصههای خرد تحول میتوان گفت که  29عرصه تحهول در شهش

محور کالن قابل طبقهبندی است (جدول شماره  . 1همچنین بهر اسها

نمهودار شهماره 2

کلمه تحول بیشترین فراوانی ( 376را در عرصه فرهنگ و دیهن بهه خهود اختصها

داده

است .علت این موضوع به دغدغه مقام معظم رهبری به تحول در حوزه علمیه (دهه هفتهاد
و هشتاد و تحول در مموزش پرورش (دهه هشتاد و نود بر میگردد .این دو نههاد انسهان-
ساز هستند .حوزه علمیه ،نخبه فرهنگی تربیت میکند و مموزش و پرورش ههم بها تربیهت
دانشمموز هم میتواند به نهاد علم کمک کند و هم نهاد فرهنگ .دومهین عرصهه تحهول از
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دیدگاه مقام معظم رهبری همان حوزه انقالب اسالمی و ارتباط من با تحوالت جهانی است.
معظمله کلمه تحول در این عرصه را  211بار بهکار بردهانهد .سهومین محهور کهالن تحهول
مربوط به حوزه اقتصادی -اجتماعی است .در ستون دوم جدول ،فراوانی کل کلمهه تحهول
نشان داده شده و در ستون سوم هم ،تکرار تحول بر حسب سهال مورده شهده اسهت .مه ال
تحول علمی در  16سال مطرح شده است .همچنهین تحهول روحهی و معنهوی  21سهال و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041
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تحول در انقالب اسالمی  28سال تکرار شده است .سایر موارد در جدول  2دیده میشهود.
کمترین تکرار کلمه تحول در عرصه نیروهای مسلح است.
جدول شماره  :2مختصات تحولگرايي در انديشه مقام معظم رهبري
فراواني کلمه

تعداد تکرار بر

تحول در

حسب سال

علمی

85

16

فکری و معرفتی

2

2

تحول دانشگاه

11

0

علوم انسانی

5

3

روحی و معنوی

145

21

فرهنگی

9

0

اخالق

0

3

تحول دینی

16

12

22

1

مموزش و پرورش

103

18

حوزه علمیه

77

9

زندگی

5

3

اقتصادی

37

13

اجتماعی

90

16

اجتماعی -سیاسی

22

2

سیاستگذاری

2

2

ملت

6

7

سیاسی

08

16

قوه قضائیه

06

2

اداری

14

8

مدیریت

0

1

عرصههای خرد تحول

تحول بر اسا

ارزشها

(مدظلهالعالي)

عرصههای کالن تحول

تحول در نهاد علم و فناوری

تحول در عرصه فرهنگ و دین

تحوالت اقتصادی -اجتماعی

فراواني

63

376

156

تحول دولت -ملت
124

عرصههای خرد تحول

فراواني کلمه
تحول در

تعداد تکرار بر
حسب سال

دولتمردان

2

1

جهانی

142

24

عرصههای کالن تحول

تاریخی

12

7

حرکت تحولی

2

1

اسالمی و جهانی

منادی تحول

2

1

ارتش و سپاه

9

3

نیروهای مسلح

9

(مدظلهالعالي)

(مدظلهالعالی

نمودار شماره  :1محورهاي تحولگرايي در انديشه مقام معظم رهبري
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انقالب اسالمی

93

28
تحول در عرصه انقالب

فراواني

ب :تجزيه و تحلیل يافتهها
با توجه به اینکه تحولگرایی در اندیشه مقهام معظهم رهبهری ،ماهیهت فراینهدی دارد و
اینکه عوامل ایجاد کننده تحول ،شرایط حرکت بهسوی تحول ،نتایج و دستاوردهای تحهول
و ...به طور مشخص در بیانات مشهود است ،بنابراین راهبرد دادهبنیاد بهعنوان مناسهبتهرین
روش برای احصاء و طبقهبندی مفاهیم و مقولههای مستتر در بیانات انتخاب شد .در اولهین
مرحله از نظریه دادهبنیاد ،کدگذاری باز کلیه بیانات در خصو

تحهولگرایهی انجهام شهد؛

کدگذاری باز اشاره به بخشی از تحلیل دارد که با عنهوانگهذاری و مقولههبنهدی پدیهده بهر
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دادهها سروکار دارد .محصول عنوانگذاری و مقولهبندی« ،مفاهیم» یعنی ارکان اصلی

اسا

در ساختن الگو هستند .کدگذاری باز شامل تحلیل و کدگهذاری دادههها ،مشهخص نمهودن
ویژگیهای هر طبقه است .بنابراین ابتدا عین بیانات معظملهه

طبقات و تفسیر منها بر اسا

مورده شده و سهپس مفهاهیم مسهتتر در بیانهات و مقولههههای مهرتبط بها منهها اسهتخراج و
طبقهبندی شده است .در ادامه مفاهیم و مقولههای موجود در بیانات مقام معظم رهبری (در
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

خصو

تحولگرایی شناسایی و معرفی شده است.

ا عوامل ايجاد کننده تحول
در جدول شماره  3و بر اسا

کدگذاری باز ،عوامهل ایجهاد کننهده تحهول شهامل 18

مفهوم است که این  18مفههوم در  7مقولهه (رهبهری و فرمانهدهی تحهول ،نقهش تجربهه و
معرفت قبلی در تحول ،امدادهای غیبی ،تالش و همت ،نقش جوانان ،نقهش معلهم و اکتفها
نکردن به وضع موجود طبقهبندی شده است.
جدول شماره  :1عوامل ايجاد کننده تحول
متن بيانات
یک دست هدایت گرِ مورد اطمینانی باالسر ایهن
تحوّل وجود داشته باشد.
امام ،روحاح ،هم یک انسان تحوّلخواه بهود ،ههم
تحوّلمفرین بود.

مفهوم

زمان و مکان بيانات
سخنرانی تلویزیونی بهه مناسهبت

رهبری تحول

سی ویکمین سالگرد رحلت امهام
خمینی 99/3/10
سخنرانی تلویزیونی بهه مناسهبت

تحولخواهی

سی ویکمین سالگرد رحلت امهام
خمینی 99/3/10
دیدار با اعضا سهتاد برگهزار

این شخصیت جامع نه در بین علمها بهزر مها نظیهر
دارد؛ نه در بین زمامداران ایهن کشهور نظیهر دارد؛ نهه در

مقوله

منادی تحول

بین مصلحان و منادیان تحول در این کشور نظیر دارد.

سالگرد ارتحال امهام خمینهى

(ره

(1360 /43 /14
بیانات با اعضا سهتاد برگهزار
مراسههم سههالگرد ارتحههال امههام

مردان خدا تاری را متحول مىکنند.

مردان خدا

در ایجاد تحوّل ،نقش او صرفاح نقش یک معلّم و

فرماندهی

سخنرانی تلویزیونی بهه مناسهبت

تحول

سی ویکمین سالگرد رحلت امهام

خمینى (1360 /43 /14
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استاد و مدرّ

نبود؛ نقش یک فرمانده داخل در

متن بيانات

مفهوم

عملیّات و نقش یک رهبر به معنای واقعی بود.
تحههوالت بههزر

اجتمههاعى ،همههواره متکههى بههه

پشتوانهها تاریخى و تمدنى و محصول تهراکم
معرفتها و تجربهها است.

خمینی 99/3/10
تراکم
معرفتها و
تجربهها

تحوّل صحیح احتیهاج دارد بهه پشهتوانه فکهری؛
یعنی هر حرکت بیپشتوانه فکری را نمهیشهود

بیانههات در اجههال

بههینالمللههى

بیدار اسالمى(1394 /48 /28
سخنرانی تلویزیونی بهه مناسهبت

پشتوانه فکری

تحوّل دانست.

سی ویکمین سالگرد رحلت امهام
خمینی 99/3/10

همه تحوّالت عالم است.

ایجاد تحول کار خداست.
ما موظفیم که بهرا ایهن تحهول در درون و در
زندگى خود و در جهان ،اقدام و تهالش کنهیم و
همت بگماریم.
نسههل جههوان در هههر جامعههه ،موتههور حرکههت
تحوالت اجتماعى و تحوالت سیاسى است.
اکتفا نکردن به داشتههای موجهود؛ منشهأ تحهوّل

هیچ تحولى -چه م بت ،چهه منفهى -در جامعهه
صورت نمىگیرد ،مگهر اینکهه معلهم و دسهتگاه
تعلیم و تربیت در من نقش اساسى دارد.

خدا
تالش و همت
تحول
جوانان موتور
تحوالت
اکتفا نکردن به
داشتهها
نقش اساسی
معلم

معرفتی و
فکری

علویّون(1364 /46 /21
پیههام نههوروز سههال (/41 /41
1389
پیام نوروز به مناسهبت حلهول
سال 1389 /41 /41( 1389

امداد غیبی
تالش و
همت

بیانات در دیدار اعضا شهورا
عههههالى انقههههالب فرهنگههههى

جوانان

(1392 /49 /19
سخنرانی تلویزیونی بهه مناسهبت
سی ویکمین سالگرد رحلت امهام
خمینی (99/3/10
بیانههات در دیههدار فرهنگیههان و
معلمان کرمان(1360 /42 /12

اکتفا
نکردن

(مدظلهالعالی

میتواند این باشد.

تحول انسانی

بیانات در جمع بسهیجیان اردو

تحول
مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

تحوّل انسان ،اسا

زمان و مکان بيانات

مقوله

معلم

ا حوزههاي تحول
پس از کدگذاری بیانات ،تعداد  34مفهوم در این خصو

شناسهایی و ایهن  34مفههوم

در  7مقوله (تحول در حوزه فرهنگ ،تحول نظهام اداری ،تحهول روحهی و معنهوی ،تحهول
علمی ،تحول در مموزش و پرورش ،تحول حوزه علمیه ،تحول در حوزه اقتصاد و عهدالت
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طبقهبندی شد (جدول شماره . 0
جدول شماره  :0حوزههاي تحول
متن بيانات
تحوّل دیگر ،تحوّل در نگاه مردم بهه خودشهان و بهه
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

جامعه شان بود؛ ملّت ایران نسبت به خود یهک نگهاه
حقارتپندارانه داشت.

سههخنرانی تلویزیههونی بههه
تحههول در خههود

مناسهههبت سهههیویکمهههین

شناسی

سالگرد رحلت امام خمینی
99/3/10
سههخنرانی تلویزیههونی بههه

یک تحوّل ،تحوّل در روحیههی خمهودگی و تسهلیم
ملّت بود.

تحول در روحیه

مناسهههبت سهههیویکمهههین
سالگرد رحلت امام خمینی
99/3/10

ما تحول و پیشرفت در علم داریم ،پیشرفت در فکهر
هم باید پیدا کنیم.
یک تحوّل دیگری که امام به وجود مورد ،تحهوّل در
نگاه به دین بود.
یک نمونه ی دیگر از این تحوّل در نگهاه بهه دیهن و
مسائل دینی ،پافشهاری بهر تعبّهد بهود در عهین نگهاه
نوگرایانه به مسائل است.
باید متحوّل بشویم .بایهد بهه سهمت حیهات معنهو
اولیا خدا حرکت کنیم .این ،عالج همهه دردهها در
دنیا و برا همه است.

تحول فکری

تحول در دین

تحههول در نگههاه
به دین
حرکت به حیات
معنوی

است ،از غلبه بر رژیم طاغوت باالتر است.

جوانان

در فرهنگ و در اخالق عمهومى مهردم ،روز بهه روز
بایستى تحوّل صورت گیرد و پیشرفت حاصل گردد.

نخبگان 1391 /47 /12
سهههالگرد رحلهههت امهههام
99/3/10

تحوّلی که در روحیه جوانها وارد شده و واقع شهده

تحوّل ایجاد کنیم.

بیانههات در همههایش ملههى
سخنرانی در سهی ویکمهین

تحهههول روحهههی

در زمینه مسائل خانواده بهمعنای واقعهی کلمهه بایهد
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مفهوم

زمان و مکان بيانات

مقوله

سخنرانی در سهی ویکمهین

روحی و

سهههالگرد رحلهههت امهههام

معنوی

99/3/10
بیانههات در دیههدار اعضهها
برگزارکننههده کنگههره حههج
1371 /42 /18
سخنرانی در سهی ویکمهین
سهههالگرد رحلهههت امهههام
99/3/10
سخنرانی در سهی ویکمهین

خانواده

سهههالگرد رحلهههت امهههام
99/3/10

تحول در فرهنگ

بیانات در خطبههها نمهاز
جمعه تهران

فرهنگ

متن بيانات

مفهوم

زمان و مکان بيانات

مقوله

1379 /42 /23
ی
ملّت ایهران یهک ملّتهی بهود کهه بها مسهائل اساسه ِ
سرنوشت خودش هیچ سر و کهاری نداشهت ،مهردم
تسلیم بودند ،خمود بودند.
سیاستگذار هم خود یک امهر متطهور و در حهال

تحول در مسهائل

مناسهههبت سهههیویکمهههین

اساسی

سالگرد رحلت امام خمینی
99/3/10
دیههههدار بهههها شههههورا

سیاستگذاری

سیما1389 /12 /10

در امور حکومت و اداره کشور ،روز بهه روز روش-
ههها جدیههد ،کارههها جدیههد ،فکرههها جدیههد و

بیانات در خطبههها نمهاز
تحول اداری

مرمانها جدید را دنبال کنند.
تحول نظام ادار یک کار الزم است که بایهد انجهام
بگیرد.
جایگههاه علههوم انسههانى در دانشههگاهههها و در مراکههز
مموزش و تحقیق ،یک کار اساسى است.

سیاسههههتگذار صههههدا و

جمعه تهران
نظام اداری

1379 /42 /23
بیانههات در دیههدار اعضهها
نظام اداری

هیئت دولت
1394 /48 /48
بیانههههههات در دیههههههدار

تحهههول علهههوم

رئیسجمهور

انسانی

هیئت دولت

و اعضها

1394 /48 /48
ما تحول در علم و پیشرفت در علم داریم ،پیشهرفت
در فکر هم باید پیدا کنیم.

تحول علمی

(مدظلهالعالی

بیانههههههات در دیههههههدار
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تحول دایمى است.

سههخنرانی تلویزیههونی بههه

شرکتکنندگان در ششمین
همهههایش ملهههى نخبگهههان
جوان1391 /47 /12
بیانات در دیدار با وزیهر و

یکى از من تحوالت هم ،در مقوله علم در این کشور
است.

تحوالت علمی

رؤسههها دانشهههگاههههها
سراسهههر کشهههور /45 /23

علمی

1389
سههخنرانی تلویزیههونی بههه
همین تحوّل علمیای که بهوجود ممده چیز کهوچکی

اهمیههت تحههول

مناسهههبت سهههیویکمهههین

نیست ،چیز خیلی مهمّی است.

علمی

سالگرد رحلت امام خمینی

تحول مموزش و پرورش ،یک کار بنیانى است.

تحول بنیادین

99/3/10
بیانههههههات در دیههههههدار

مموزش و
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مفهوم

متن بيانات

زمان و مکان بيانات

مقوله

و اعضها

پرورش

رئیسجمهور

هیئهههت دولهههت /48 /48
1394
ما در مموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم.

احتیاج به تحول

بیانات بها معلمهان کشهور
/42 /12
سههخنرانی تلویزیههونی بههه

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

در زمینه مسائل مموزشی ما واقعهاح احتیهاج داریهم بهه
تحوّل.

احتیاج به تحول

مناسهههبت سهههیویکمهههین
سالگرد رحلت امام خمینی
99/3/10
بیانات در دیهدار بها مهدیر

اگرچه تحول حوزه خیلى کند و بطىء و ناسازگار بها
ضرورت و اقتضاء است ،لیکن بههرحال دارد تحهول

تحول تدریجی

پیدا مىکند.

مسئول و هیئت تحریریه
مجله حوزه
1374 /11 /26
بیانههات در دوره جدیههد

حوزهها ،از تحوالت عالم نبایستى برکنار بمانند.

تحول حوزه

در یک حوزه تخصّصی تر ،تحوّل در مبهانی معرفتهیِ

تحههول در مبههانی

کاربردی است.

معرفتی

در

خارج فقه

1371 /48 /29

در حوزهها علمیّه ،بایستى انسانها بافکر و شهجاع و
روشههنبههین ،روز بههه روز روشههها جدیههد ،کارههها

سهههخنرانی تلویزیهههونی بهههه
مناسبت سیویکمین سهالگرد

علمیه

رحلت امام خمینی 99/3/10
بیانات در خطبههها نمهاز

فکرهای جدید

جمعه تهران

جدید ،فکرها جدید و مرمانها جدید را دنبال کنند.

1379 /42 /23

تحههوالتى کههه در زمینههه اقتصههاد انجههام گرفتههه،

بیانات در دیهدار مسهئوالن

متناسب با تحوالت در بخش ها دیگهر نیسهت .مها

ارائهههه الگهههوی

اقتصاد و دستاندرکاران

باید مىتوانستیم یک الگو موفقى از اقتصاد به دنیها

اقتصادی

اجههرا اصههل  00قههانون

عرضه کنیم.

اساسى 1365 /11 /34
سههخنرانی تلویزیههونی در
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حوزه

در زمینه اقتصاد تحوّل به این است که ما بتوانیم بنهد

اقتصهههاد بهههدون

سهههیویکمهههین سهههالگرد

ناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم.

نفت

رحلهههت امهههام خمینهههی

یکی از مسائلی که امروز باید حتماح تحهوّل در من بهه

تحول درعدالت

99/3/10
سههخنرانی تلویزیههونی در

اقتصاد و
عدالت

مفهوم

متن بيانات
وجود بیاید ،مسئله عدالت است

زمان و مکان بيانات

مقوله

سهههیویکمهههین سهههالگرد
رحلهههت امهههام خمینهههی
99/3/10

ماهیت تحول
بر اسا

کدگذاری باز بیانات مقام معظهم رهبهری ،ماهیهت تحهول در  9مفههوم و سهه

مقوله طبقه بندی شد .تحول از نظر ماهیت در سه مقوله بنیادی ،تدریجی و زمانبر بودن قابل
جدول شماره  :5ماهیت تحولگرايي
متن بيانات
تحوّل یعنی به حال برتری با شکل واضهحی
دست یافتن؛ یعنی یک جهش ،یهک حرکهت
بزر .
تحههول یههک حرکههت ریشههها اسهههت و
شماهامىتوانید بکنید.
تحول ،یعنى در بعضهى از مهوارد ،زیهر و رو
شدن

تحوّل تدریجاح انجام میگیرد.

جهش و حرکت
بزر
حرکت ریشهای
زیر و رو شدن

سخنرانی تلویزیونی بهه مناسهبت
سی ویکمین سالگرد رحلت امهام
خمینی 99/3/10
دیدار وزیر و مدیران ممهوزش و
پرورش 1368 /45 /43
دیههدار اعضهها شههورا عههالى
انقالب فرهنگى1394 /43 /23
سهههههخنرانی تلویزیهههههونی در

تدریجی بودن

سی ویکمین سالگرد رحلت امهام
خمینی 99/3/10

تحول یعنى تکمیهل ،پهیش رفهتن بهه سهمت

پههیش رفههتن بههه

بیانات در دیدار اعضا مجلهس

منچه که درستتر است.

سمت درست

خبرگان رهبر (1394 /48 /17

تحوّل یعنی یک دگرگونی که هر روز کاملتر
و بهتر و قویتر و عمیقتر میشود.

بنیادی

(مدظلهالعالی

تحوّل لزوماح یک حادثه ی دفعی نیست؛ گاهی

مفهوم

زمان و مکان بيانات

مقوله

بیانات در دیدار اعضای موسسهه
دگرگونی دائمی

مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

طبقهبندی است (جدول شماره . 5

تدریجی

عههالی فقههه و علههوم اسههالمی
1397/12/13

معنهها اساسههى تحههول ایههن اسههت :حرکههت

حرکت نوبهه نهو

نوبهنو محتوائى

محتوایی

سخنرانی تلویزیونی بهه مناسهبت
سی ویکمین سالگرد رحلت امهام
خمینی 99/3/10

دگرگونىها عمیهق در ظهرف شهش مهاه و

زمههان بههر بههودن

بیانات در دیدار فرماندهان سهپاه

زمانی

یک سال و پنج سال بهوجود نمىمید.

تحول

پاسداران انقالب اسالمى

زمانبر
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مفهوم

متن بيانات

زمان و مکان بيانات

مقوله

1390 /48 /25
اصلحا دگرگونى و صیرورت -یعنى حهالى بهه
حالى شدن ،تحوّل -اصلحا حهدّ یقهف نهدارد؛
هیچوقت تمام نمیشود؛

همیشههگی بههودن
تحول

بیانات در دیدار فرماندهان سهپاه
پاسداران انقالب اسالمى
1390 /48 /25

مديريت و برنامهريزي تحول
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

بر اسا

کدگذاری بیانات ،مشخص شد که از نظر معظمله ،تحول بایستی برنامههریهزی

و مدیریت شود .تعداد  14مفهوم در این بعد شناسایی و این  14مفهوم در دو مقولهه کهالن
بنام مدیریت تحول و برنامهریزی تحول طبقهبندی شدند (جدول شماره . 8
جدول شماره  :0مديريت و برنامهريزي تحول
متن بيانات
بزرگان حوزه ،مراجع تقلیهد ،اندیشهمندان ،دانشهمندان و
فضال باید دامنها را بهه کمهر بزننهد ،همهت کننهد ،ایهن
تحول را برنامهریز کنند ،هدایت کنند ،مدیریت کنند.
همه تحوالت باید در چهارچوب باشد.

برنامهریزی
تحول

زمهههان خودشهههان در حهههوزهههههای متعه هدّدی و در

به رشد و تعالى برسد.

و اسههاتید حههوزه علمیههه قههم
1369 /47/29

چارچوب
تحول

خبرگان رهبر 1366/12/48

نقش زمان

عرصههای متنوّع زیادی ایجاد کردند.
تحولى که به پیشرفت منتهى مهىشهود ،بایهد طهور

بیانات در دیدار طالب ،فضهال

دیههدار بهها اعضهها مجلههس

ایشان بزر ترین تحوّالت را در دوران خودشان ،در

برنامهریز و ترتیب داده شود که انسان بتواند در من

برنامهریزی
تحول

تحول را بعضى با منارشیسم و هرجومهرج و هرچهى

تحول بدون

به هرچى بودن ،اشتباه مىکنند.

هرج و مرج

بیانههات تلویزیههونی سههالگرد
رحلت امام 1399/3/10
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار
بهها دانشههجویان دانشههگاه فردوسههى
مشهد 1368 /42 /25

بیانههات در دیههدار اسههاتید و
دانشجویان دانشگاهها استان
سمنان 1365 /46 /16

محاسبه عقالنى گاهى اوقات خودش منشأ تحهوالت

محاسبه

بیانههات در دیههدار بهها هیئههت

عظیمى مىشود.

عقالنی

دولت 1360 /48 /46

میا این تحول پیچیده گسترده دامن و همهجانبهه و
و اضالع ،بدون یک مهدیریت منسهجم امکهانپهذیر
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مفهوم

زمان و مکان بيانات

است؟

مدیریت
منسجم

مقوله

بیانات در دیدار طالب ،فضهال
و اساتید حوزه علمیه قم
1369 /47 /29

برنامهریزی

متن بيانات

مفهوم

تحول را باید مهدیریت کهرد تها بهه ساختارشهکنى و
شالودهشکنى و بر ههم زدن پایهههها هویهت ملهى

مدیریت تحول

نینجامد.
ما باید مدیریت کنیم که این تحول در جهت درست
انجام بگیرد.

مدیریت تحول

زمان و مکان بيانات
بیانهات در دیهدار دانشهگاهیان
استان سمنان 1365 /46 /16

مقوله
مدیریت
تحول

دیههدار بهها اسههاتید حههوزهههها
علمیه کشور1368 /49 /46

ایشان مِیدانی وارد مسئله ی تحهوّل شهدند ،نهه فقهط

میدانی وارد

بیانههات تلویزیههونی سههالگرد

گفتاری و دستوری.

عمل شدن

رحلت امام 1399/3/10

بر اسا

کد گذاری بیانات تعداد  13مفهوم در ایهن بعهد شناسهایی شهد و حیطههههای

تحول در سه مقوله جهانی ،ملی و فردی طبقهبندی شد (جدول شماره . 7
جدول شماره  :7حیطههاي تحول
متن بيانات

مفهوم

از تحوّل مفرینهی روحهی در یهک مجموعههای از
طلّاب جوان در قم تها تحهوّلمفرینهی وسهیع در

بیانات در دیدار طالب ،فضهال و
تحولمفرینی ملی

عموم ملّت ایران را مغاز کردند.

متعدّدی و در عرصههههای متنهوّع زیهادی ایجهاد

تحوالت

کردند.
یک اقیانو

کار هر کسی نیست.

به طوفان در
موردن

ما بهدالیل گوناگون قهادریم کهه در بخهش ههای
مختلفِ تمهدّنی کشهور و تمهدّنی نظهام ،تحهوّل

وجود داشته باشد.
در خواسته های مردم من چنان تحوّلی بهه وجهود
ممد که از این چیزهای حقیر ،کوچهک ،محلّهی و
محدود تبدیل شد به یک امهور اساسهی ،بهزر ،

اساتید حوزه علمیه قم
(1369 /47 /29

ملی

بیانات تلویزیونی سالگرد رحلت
امام (1399/3/10
بیانات در دیدار طالب ،فضهال و

تحول تمدنی

ایجاد بکنیم.
در جامعه اسالمى دائماح باید صیرورت و تحول

بیانات در دیدار طالب ،فضهال و

(مدظلهالعالی

خودشههان ،در زمههان خودشههان در حههوزههههای

بزرگترین

ملّت م ل یک اقیانو

اساتید حوزه علمیه قم
(1369 /47 /29

ایشهههان بهههزر تهههرین تحهههوّالت را در دوران

است؛ به طوفهان درموردن

زمان و مکان بيانات

مقوله

مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

ا حیطههاي تحول

اساتید حوزه علمیه قم
(1369 /47 /29

تحول جامعه
تحول امور
جهانی

دیدار بها مسهئوالن کمیتهه امهداد
امام (1374/12/12
بیانات در دیدار طالب ،فضهال و
اساتید حوزه علمیه قم
(1369 /47 /29
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متن بيانات

مفهوم

زمان و مکان بيانات

مقوله

انسانی ،و جهانی
تحوّل مهم دیگری که بهوجود موردند کهه شهاید
از بعضی از این تحهوّالت مههمتهر بهود ،عبهارت
است از تحوّل در نگاه به قدرتهای جهانی
در همهی عالم احسها

تحول در نگاه
جهانی

مهیشهود تحهوّالتی در

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

حال وقوع است؛ بایستی در این تحوّالت ،نقهش

نقش مفرینی

ایفا کرد.

تحول جهانی

تحولى که امام ایجاد کرد ،منحصر و محهدود بهه
ایران که نیست.
از تحوّل مفرینهی روحهی در یهک مجموعههای از
طلّاب جوان در قم تها تحهوّلمفرینهی وسهیع در
عموم ملّت ایران را مغاز کردند.

تحول جهانی
تحول مفرینی
روحی

در خواسته های مردم منچنان تحوّلی به وجود ممد
کههه از ایههن چیزهههای حقیههر ،کوچههک ،محلّههی و
محدود تبدیل شد به یک امهور اساسهی ،بهزر ،

بیانات در دیدار طالب ،فضهال و
اساتید حوزه علمیه قم
(1369 /47 /29
بیانات در کنفرانس اتحادیه بهین
المجههههههههالس سههههههههازمان
(1398/14/28
دیدار با طالب حوزه علمیهه
قم (1374/11/34
بیانات در دیدار طالب ،فضهال و
اساتید حوزه علمیه قم
(1369 /47 /29
بیانات در دیدار طالب ،فضهال و

تحول انسانی

جهانی

فردی

اساتید حوزه علمیه قم (/47 /29
1369

انسانی ،و جهانی
انسان اگر بخواهد در وضهعیت جامعهه خهود،
کشور خود و زندگى خهود ،تحهوّل ایجهاد کنهد،

تحول اخالقی و

بایهد ایهن تحهوّل را در خههود مغهاز کنهد تحهوّل

درونی

پیام نوروز به مناسهبت حلهول
سال (1377 /41 /41

اخالقى ،تحوّل درونى
تغییراتى که در ساخت عمومى تشکیالت دستگاه
و دولت داده مىشود ،خیلى کارهها اساسهىا

بیانات در دیدار رئیسجمههور و
تغییر تشکیالت

است.

اعضههههها هیئهههههت دولهههههت

سازمانی

(1368/48/40

اصالح ساختار اداری ،کار بسیار دشوار و پیچیده
و سنگینی است.

اصالحات اداری

بیانات در دیدار کارگزاران نظهام
(1379/0/22

ا نقش مردم و نخبگان در تحول
بر اسا
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کدگذاری بیانات به نقش مردم و نخبگان در تحول تاکید شده اسهت .در ایهن

بعد تعداد شش مفهوم شناسایی شد کهه ایهن شهش مفههوم در دو مقولهه نخبگهان و مهردم
طبقهبندی شد (جدول شماره . 6

جدول شماره  :8نقش مردم و نخبگان در تحول
متن بيانات
این ملّت تبدیل شهدند بهه یهک ملّهت مطالبههگهر؛
نمونهاش قضایای سال  01است.

مفهوم
تحول در مطالبات

زمان و مکان بيانات
بیانات تلویزیونی سالگرد
رحلت امام 1399/3/10

انفعالى پیش نیاید.

تحول

فقه74 /48 /31

در همه تحوالت و جنبشها گوناگون اجتمهاعى

مردم بهعنهوان معیهار

دیههههدار بهههها مههههردم

بزر  ،نقش مردم ،معیار است.

تحول

کرمانشاه94 /47 /24

اجتماعهههات عظهههیم

بیانات تلویزیونی سالگرد

مردمی

رحلت امام 1399/3/10

وظیفه نخبگان فکر و فرهنگى جامعه و حهوزه

نقهههش نخبگهههان در

دیههدار بهها دانشههگاهیان

و دانشگاه ،مدیریت تحول است.

تحول

سمنان 65 /46 /16

نمونهههاش اجتماعههات عظههیم مههردم در شهههرهای
مختلف است.

بایههد راه مزاداندیشههى و نههومور و تحههول را بههاز
گذاشت.

بازگذاشتن راه تحول

خههارج

دیههههداربا دانشههههگاهیان

مردم

نخبگان

سمنان 65 /46 /16

ا نتايج و پیامدهاي تحول
ملی ،پیشرفت ،حفهظ جههت گیهری انقهالب ،و بازدارنهدگی طبقهه بنهدی شهد (جهدول

(مدظلهالعالی

بر اسا

کدگذاری بیانات ،نتایج و پیامدهای تحول در چهار مقوله عزت و استقالل

مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

بایستى با تحوالت جهانى مشهنا بهود ،تها برخهورد

برخههورد فعههال بهها

بیانههات در در

این ملّت تبدیل شهدند بهه یهک ملّهت مطالبههگهر؛

مقوله

شماره. 9
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جدول شماره  :9نتايج و پیامدهاي تحول
مفهوم

متن بيانات
همین ملّتِ خمود و تسهلیم را تبهدیل کردنهد بهه
یک ملّتِ مطالبهگر
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بزرگی همانند مطالبه استقالل ،مزادی کرد.
حقارت میکردند ،احسا

توانایی

نمیکردند؛ امام ایهن را تبهدیل کهرد بهه احسها
عزّت ،احسا

سهههخنرانی تلویزیهههونی بهههه
ملت مستقل

اعتماد به نفْس

استقالل

عزت و اعتماد
به نفس ملی

سهههخنرانی تلویزیهههونی بهههه

عزت و

مناسبت سی ویکمین سهالگرد

استقالل

رحلت امام خمینی 99/3/10

ملی

سهههخنرانی تلویزیهههونی بهههه
مناسبت سی ویکمین سهالگرد
رحلت امام خمینی 99/3/10
بیانههات در دیههدار اسههاتید و

خوب ،این تحول برا چیست؟ برا پیشرفت

پیشرفت

دانشههجویان دانشههگاهههها
استان سمنان 1365 /46 /16

بایههد تحههول را مههدیریت کههرد ،تهها بههه پیشههرفت
بینجامد.
چالش اصلى همه تحوالت بهزر

اجتمهاعى -از

جمله انقالب هها -صهیانت از جههتگیهر هها
اصلى این انقالب یا این تحول است.
نظام جمهور اسالمى ،هم ثبات دارد ،هم تحول
دارد.
زنده ماندن انقالب بهه ایهن اسهت کهه پهیدرپهی
نوموری داشته باشد ،تحوّل داشته باشد.
انقالب ،یک تحول بنیادین براسا

یهک سلسهله

ارزشهاست.

پیشرفت
حفظ جهت
گیری انقالب
ثبات و تحول
زنده ماندن
انقالب

انقالب تحولی

بیانات در دانشهگاه فردوسهى
مشهد(1368 /42 /25
بیانههات در بیسههت و یکمههین
سالگرد ارتحال حضرت امهام
خمینى

(ره

1369 /43 /10

بیانات در دیهدار دانشهجویان
کرمانشاه 1394 /47 /20

حفظ و

سهههخنرانی تلویزیهههونی بهههه

جهت

مناسبت سی ویکمین سهالگرد

گیری

رحلت امام خمینی 99/3/10

انقالب

جمعه تهران
1379 /42 /23

مختلههف؛ در توانههاییهههای دفههاعی کههه امههروز

بازدارندگی

توانههاییهههای دفههاعی مهها در حقیقههت و در واقههع

دفاعی

نزدیکِ به حدّ بازدارندگی است.

پیشرفت

بیانههات در خطبهههههها نمههاز

ما امروز به تحوّل احتیاج داریهم ،در بخهش ههای
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مناسبت سی ویکمین سهالگرد
رحلت امام خمینی 99/3/10

امام مطالبات کوچک مردم را تبدیل به مطالبهات

مردم احسا

زمان و مکان بيانات

مقوله

سهههخنرانی تلویزیهههونی بهههه
مناسبت سی ویکمین سهالگرد
رحلت امام خمینی 99/3/10

بازدارندگی

گام دوم ،کدگذاري محوري :هدف این مرحله ،برقههراری رابطه بین مقوالت تولید شده
در مرحله کدگذاری باز است .این کهههههههار بر اسا

یک سرمشق جامع و کلی ،موسوم به

الگههوی پهههارادایم 1انجام میشود و به نظریهپرداز کمک میکند تا نظریههه فراگههرد اجتماعی
مورد مطالعه را راحتتر توسعه دهد (نمودار . 0
زمینه

مقوله
محوری
محوری

نمودار  -0مدل پارادايم (استراو

(مدظلهالعالی

عوامل
مداخلهگر

مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

شرایط
علی

راهبردهای تعامل و
کنش

پیامد

و کوربین1996 ،2

برابر نمودار  ،0بخشهای گوناگون مدل پارادایم عبارتند از:
 شرايط علّي :3این شرایط ،باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری میشوند.
 طبقه محوري :0پدیده یا مقوله محوری عبارت است از ایهده (انگاره ،تصور پدیهدهای
که اسا

و محور فراگرد است.
1. Paradigm Model
2. Strauss & Corbin,
3. Causal Conditions
4. Central Category

181

 زمینه :1به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارند ،زمینه گفته میشهود .شهرایط
زمینهای را مجموعهای از مفاهیم ،مقولهها یا متغیرهای زمینهای تشکیل میدهند.
 راهبردهاي تعامل و کنش :2کنشها و برهمکنشهها ،بیهانگر رفتهارهها ،فعالیهتهها و
مراودات هدفمندی هستند که در پاسه بهه مقولهه محهوری و تحهت تهأثیر شهرایط
مداخلهگر ،اتخا میشوند.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

 عوامل مداخلهگر :3شرایط مداخلهگر ،شرایط عمومی و ساختاری هستند که مداخلهه
سایر عوامل را تسهیل یا محدود میکنند.
 پیامد :0مقولهای که در رابطه با من ،نظریه ارائه میشود و نتیجهه راهبردههای تعامهل و
کنش است ،پیامد خوانده میشود.
نمودار  5کهه حاصهل تجزیه و تحلیل مجدد دادهها بر اسا

الکوی پارادیمی است،

بیانگر نتایج کدگذاری محوری در این تحقیق است؛ بر این اسا  ،بعد « ماهیت تحهول
و تحول گرایی» به منزله مقوله محوری در نظر گرفته شد  .مقام معظهم رهبهری در اک هر
سخنرانی های مرتبط با تحهول ،ابتهدا شهرحی از ماهیهت تحهول و تحهول گرایهی ارائهه
فرموده اند و سپس به چگونگی اجرای تح ول و مهدیریت من پرداختههانهد .مقهام معظهم

رهبری میفرمایند «تحول خواهی لزوماح به معنای اعتراض نیست؛ بلکه به معنای گهرایش
مستمر به بهتر شدن است .»5همانطور که از نظر گذشت ،ماهیت تحهول در سهه مقولهه
تحول بنیادی ،تحول تدریجی ،و ماهیت زمانی تحول طبقه بندی شد .همچنهین تعهدادی
از مقولهها به عنوان شرایط علّی موثر بر پدیده محهوری انتخهاب شهدند؛ یعنهی عوامهل
ایجاد کننده تحول (رهبری و فرماندهی ،تجربه و معرفهت ،جوانهان ،امهدادهای غیبهی،
تالش و همت ،اکتفا نکردن به شرایط موجود ،و معلمان به عنوان پیش شهرط ضهروری
برای ایجاد تحول هستند .همچنین معظم له در بیانات خود به نقش مردم و نخبگهان در
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1. Context
2. Action & Interaction Strategies
3. Intervening Conditions
4. Outcome
 .5سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی و یکمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره 1399/3/10

تحول اشاره فرموده اند .همانطور که می دانیم در صورت شکل گیری و فراهم شدن بستر
نظری و پذیرش انگاره ها ،افراد خود را برای تغییر در سطح امهور اجتمهاعی و رفتهاری
مماده می کننهد .بنابراین نقش مردم و نخبگان به عنهوان شهرایط مهوثر بهر تحهول گرایهی
انتخاب شد .همچنین معظم له به تحول از نوع هرج و مرج و منارشیسم معتقد نیستند و
به تحولی اعتقاد دارند که در من برنامه ریزی و مهدیریت صهحیح وجهود داشهته باشهد.
بنابراین برنامه ریزی و مدیریت تحول به عنوان دو مقولهه مداخلههگهر در تحهول گرایهی
نشان خواهد داد؛ به عبارت دیگر اگر در جامعه ای تحول وجود داشهته باشهد ،منجهر بهه
دگرگونی در حوزه های مختلف و در حیطههای مختلف مهی شهود .بنهابراین ،دو مقولهه
اصلیِ حوزه های تحول و حیطههای تحول (تحول فکری ،تحول ملت ،تحهول جههانی
به عنوان راهبهرد انتخهاب شهد .مقهام معظهم رهبهری در خصهو

حهوزهههای تحهول

می فرمایند« :ما در زمینه های گوناگونی به معنای واقعی کلمه ،تحهوّل پیهدا کهرده ایهم و
قدرتمندتر از گذشته شده ایم و در مواردی سرزنده تر از گذشهته شهده ایهم» .1همچنهین
پیامدهای حاصل از حوزهها و حیطه های مختلف شهامل پیشهرفت ،عهزت ،اسهتقالل و

بازدارندگی خواهد شد .مقام معظم رهبری میفرمایند « :تحولى که بهه پیشهرفت منتههى
تعالى برسد» 2.در نمودار  ،5الگهوی پهارادایمی تحهول گرا یهی و در نمهودار  ،8الگهوی

(مدظلهالعالی

مى شود ،باید طور برنامه ریز و ترتیب داده شود که انسان بتوانهد در من بهه رشهد و

مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

هستند .باالخره ،وجود تحول گرا یی خود را در حوزه های تحول و در حیطه های تحهول

منظومه ای ارائه شده است.

 .1سخنرانی تلویزیونی به م ناسبت سی و یکمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره 1399/3/10
 .2بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد 1368 /42 /25
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 نقش مردم در تحول
 نقش نخبگان در تحول
 رهبری و فرماندهی
 امنیت ملی

 تجربه ،فکر ،معرفت
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 امدادهای غیبی
 تالش و همت
 جوانان

 حیطهها و

تحولگرايي

حوزه های
تحول

 معلم و تعلیم و تربیت
 اکتفا نکردن به داشتهها

 عزت ملی
 پیشرفت
 استقالل
 قوی شدن ایران

 مدیریت تحول

 برنامهریزی تحول

نمودار شماره  :5الگوي پارادايمي انديشه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در خصوص تحولگرايي

نمودار شماره  :0الگوي منظومهاي تحولگرايي در انديشه مقام معظم رهبري

(مدظلهالعالي)

گام سوم ،کدگذاري انتخابي :کدگههذاری انتخهههابی ،مرحلهههه اصهههلی نظریهپردازی
است که بر اسا

نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری به تولید نظریههه میپردازد .نظریههه حاصههل

شامل ایدهها و نمونههایی است که می تواند در پژوهشهای بعدی مورد بررسی قرار گیهرد
(کرسول 1 2440 ،و در قالب قضایا مطرح میشود.
قضاياي نظرياهمبنااي 2پیشانهادي «تحاول گراياي در سارهر انديشاه مقاام معظام
قضایای نظریه مبنا ،روابط کلی بین طبقه محوری و سایر طبقات را نشان میدهند؛ به
شکلی که در نهایت به نتیجه و پیامد نهایی منجر خواهنهد شهد .در اینجها شهش قضهیه
مطرح می شوند .از منجا که نظریههپهردازی داده بنیهاد منجهر بهه تولیهد روابهط مفههومی
می شود ،هر یک از قضایای زیر ،در قالب فرضیه برای پژوهش های بعدی قابل بررسهی
و سنجش است.
قضیه  :1رهبری و فرماندهی ،تجربه ،فکر ،معرفت ،امهدادهای غیبهی ،تهالش و همهت،
جوانان ،معلم و تعلیم و تربیت و اکتفا نکردن به داشتهها به منزلهه شهرایط علهی ،بهر طبقهه
محوری (تحولگرایی تاثیرگذار است.
قضیه  5موثر است.

(مدظلهالعالی

قضیه  :2تحولگرایی ،به م ابه طبقه محوری ،بر راهبردهای تعامهل و کهنش (مطهرح در

مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

رهبري(مدظلهالعالي)»

قضیه  :1عواملی چون مدیریت تحول و برنامهریزی تحول در تحول ،بهه منزلهه عوامهل
مداخلهگر ،بر راهبردهای تعامل و کنش موثرند.
قضیه  :0نقش مردم در تحول و نقش نخبگان بهعنوان بستر و زمینهساز ،بر راهبردههای
تعامل و کنش موثر خواهد بود.
قضیه  :5حیطهها و حوزه های تحول بهعنوان راهبردههای تعامهل و کهنش قابهل توجهه
هستند.
1. Creswell, 2004
2. Theoretical Propositions
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(مدظلهالعهالی

قضیه  :0حرکت تحولی با مختصات مطرح در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

منتج به موارد یل خواهد شد :امنیت ملی ،عزت ملهی ،پیشهرفت ،اسهتقالل و قهوی شهدن
ایران.
نتيجهگيری
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تحولگرایی در جمهوری اسالمی ایران با نهضت امام خمینی در سطح نظام ملهی مغهاز
و سپس به زیرنظامهای مختلف کشور تسری پیدا کرد .پهس از رحلهت حضهرت امهام (ره ،
مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار کشتی انقالب ،متناسهب بها تحهوالت بشهری در ابعهاد
سیاسی ،علمی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،نظامی و غیره ،ایجاد تغییر و تحوالت در نظام
کالنِ جمهوری اسالمی و زیر نظامهای من را مطرح فرمودهاند.
همانطور که در ادبیات تحقیق اشاره شد ،رهبری در کانون تحول قهرار داشهته و محهور
اصلی من است .تحول و تحول خواهی صحیح و اساسی بدون تبعیت از «رهبر تحول» سر از
(مدظلهالعالی

ناکجا مباد در خواهد مورد .بنابراین ،مقام معظم رهبری

با رصهد مخهرین تحهوالت

بشری در حوزههای مختلف سیاسی ،فرهنگهی ،اقتصهادی ،دینهی ،نظهامی ،علمهی و غیهره،
مختصات تحولگرایی را در سطوح مختلف نظام جمهوری اسالمی ایران و زیهر نظهامههای
مختلف من مطرح فرمودهاند.
از جمله این مختصات میتوان به مدیریت و برنامهریهزی تحهول ،عوامهل ایجهاد کننهده
تحول ،حوزهها و حیطههای تحول ،در چارچوب بودن تحول و حفظ ارزشهای اسالمی و
انقالبی در مسیر تحول اشاره کرد .معظمله در سالهای گذشته در راستای ایجهاد تحهول در
نظام کالنِ جمهوری اسالمی ،الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت را مطرح کردهاند که در نهوع
خود ،یک اقدام و حرکت تحولی در سطح ملی تلقی میشود .باالخره معظملهه اخیهرا کلمهه
«ایران قوی» را مطرح فرمودهاند.
ایران قوی با درجا زدن در کارها و اجتناب از تحولگرایی محقق نمیشود .ایهران قهوی
به عنوان یک ضرورت غیهر قابهل انکهار بهرای عبهور از بسهیاری مشهکالت و تهدیهدات و
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همچنین یک امر کامالح دستیافتنی و قابل تحقق ،فقط با پرهیز از عقبگرد و درجها زدن و

با میل مستمر به بهتر شدن و فراهم کردن لوازم من ،محقق خواهد شد .در این تحقیق ،ابتهدا
مختصات تحولگرایی از منظر معظمله احصاء و سپس الگوی اندیشهه معظهملهه در عرصهه
تحولگرایی ارائه شد .همانطور که در بخهش توصهیفی دیهده شهد کلمهه تحهول در حهوزه
جهانی 142 ،بار و در حوزه انقالب اسالمی هم  93بار تکرار شهده و از سهال  86تها 1399
بهطور مرتب کلمه تحول در این دو عرصه مطرح شده است.
این موضوع نشان میدهد که از منظر رهبری معظم ،انقالب اسالمی یک تحهول بنیهادی
در مموزش و پرورش در سال  1368توسط معظمله مطهرح شهد و تها سهال  1399بههطهور
مستمر در بیانات مشهود بوده است و بهطور مشخص در  10سهال گذشهته  103مرتبهه بهه
تحول در این عرصه اشاره شده است .همچنین به تحول در حوزه علمیهه ههم در دههه، 84
 74و  64اشارات زیادی شده است.
منظور از تحول در حوزه علمیه در دهه  84و  ،74همراههی بها تحهوالت جههانی بهوده
است .بهطور کلی معظم له معتقد هستند که حتما بایستی از تحول استقبال کرد و بهه سهمت
من حرکت کرد ،الکن در این مسیر به حفظ ارزشهای انقالب اسالمی و بهه خصهو
چارچوب تحول و مدیریت عالمانه من تاکید دارند .در خصهو

بهه

تحهولگرایهی در اندیشهه

پژوهش خود الگوی نظری تحول معنوی بر اسا

بیانات مقهام معظهم رهبهری را بها روش

(مدظلهالعالی

مقام معظم رهبری ،پژوهشهای معدودی انجام شده است .بهرای م هال ،مههری ( 1398در

مقاله پژوهشی :مختصات تحولگرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

در ایران بوده و در عرصه جهانی هم اثرات قابل توجهی داشته است .همچنین بحث تحهول

دادهبنیاد تدوین کرده است .این تحقیق تا حدی با یافتههههای تحقیهق مها شهباهت دارد .در
تحقیق ما معنویت بهعنوان یکی از عرصههای تحول (از منظر مقام معظهم رهبهری شهناخته
شده است .همچنین در الگوی پارادایمی تحقیق یاد شده ،بخش پیامهدهای مهدل بهه نقهش
معنویت در پیروزی انقالب و پیشرفت حقیقی اشاره کرده است که با تحقیهق مها مشهابهت
دارد.
در تحقیق یاد شده ،استمداد از دین بهعنوان شرایط علّی شناخته شده اسهت و بنهابراین،
این بخش نیز با الگوی تحقیق ما (بخش شرایط علّی که امدادهای غیبی را بهعنهوان عامهل
به وجود مورنده تحول در نظر گرفته مشابهت دارد .سایر تحقیقات انجهام شهده بهه بررسهی
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تحول در علهوم انسهانی و همچنهین تحهول در ممهوزش و پهرورش از منظهر مقهام معظهم
(مدظلهالعهالی

رهبری

پرداختهاند که در تحقیق ما به تمامی منها اشاره شده اسهت .بها توجهه بهه

اینکه تحقیق ما در کالنترین سطح انجام شده است ،بنابراین همهه اجهزای تحهول از منظهر
مقام معظم رهبری را در نظر گرفته است و در معدود پژوهشهای دیگهر ،صهرفا بهه تبیهین
اجزا (تحول در مموزش و پرورش ،علوم انسانی ...،پرداخته شده است.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


بیانات مقام معظم رهبري از سال  1108تا  -1199نرم افزار حدیث والیت.



اسکندری ،مجتبی و ایهوب سهلیمانی ( ، 1390تحهول در نیروههای مسهلح ج.ا .ایهران از منظهر



اسکندری ،مجتبی و محمد ازگلی ( ، 1398الگوی پیاده سازی تحهول در سهازمان ههای نظهامی.
فصلنامه راهبرد دفاعي ،سال پانزدهم ،شماره  ،56تابستان .1398
بهشتی ،سعید ( ، 1393مختصات فلسفی حرکت جوهری انسان در حکمت متعالیه و کاربردهای
من در شناسایی اصول حاکم بر تحول مموزش و پرورش .فصلنامه روانشناسي تربیتي ،سال دهم،
ش ،31بهار ،93





.147-61

توحیدی ،ارسطو؛ میرین بابازادگان ،سید مهدی ( ، 1399ارکان جهتساز نظهام اداری کشهور در
گفتمان والیتفقیه ،مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،ش  ،13بهار،99

.13-7-

جمشیدیها ،غالمرضا؛ رضوانی ،روحاهلل ( ، 1392علل و عوامل دگرگهونی تهاریخی-اجتمهاعی از
منظر قرمن ،تاريخ اسالم .ش ، 0

،10

.34-7

دانایی فرد ،حسن؛ باقریکنی ،مصباحالهدی؛ خانی ،علهی ( ، 1390فههم اولویهتههای راهبهردی
تحول نظام مموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنهای ،فصلنامه مديريت اسالمي ،سال  ،23ش
کریمی قهرودی ،محمدرضا؛ فشارکی ،مهدی؛ طباییان ،سید کمال؛ حسنوی ،رضا ( ، 1392الگوی
تحول ودجا از منظر فناوری اطالعهات و ارتباطهات (فهاوا در راسهتای تحقهق پشهتیبانی بهرخط



(مدظلهالعالی



 ،1بهار145 -135 :90
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فرماندهی معظم کل قوا .فصلنامه راهبرد دفاعي ،سال سیزدهم ،شماره  ،52زمستان .1390

نیروهای مسلح ،فصلنامه راهبرد دفاعي ،سال یازدهم ،شماره .03
فضههائلی ،مهههدی ( ، 1399تحااولخااواهي بااا همراهااي رهباار انقااالب .موجههود در
اmashreghnews.ir





فقیهی ،ابوالحسن و محسن علیزاده ( ، 1360روایی در تحقیق کیفی ،فرهنگ مديريت ،ش .24-5 : 9

قاسمیان ،علی ( ، 1390تأثیر انقالب اسالمی ایران بر تحوالت سیاسی نظام بینالملل ،مطالعاات
سیاسي ،ش :34

.243-161

قربانیزاده ،وجهاهلل؛ شریفزاده ،فتاح؛ سیدنقوی ،میر علی؛ بیگلری ،محسن( ، 1396طراحی مدل
رهبری تحولمفرین در دانشگاه فنی وحرفهای ،پژوهشهاي مديريت در ايران .دوره  ،23ش ،2
تابستان ،96

.107-127
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 ابعاد و مولفهههای تحهول در علهوم انسهانی در، 1398(  علیرضا، حسین و چیتسازیان،قلیپور



 راهبارد،اندیشه مقام معظم رهبری و داللت من بهر علهوم انسهانی مطلهوب جمههوری اسهالمی
.120-97: 97 ؛ بهار37 فرهنگ؛ ش
، مجله اقتصاادي، نقش دولت در تحول اداری کشور، 1393(  سید جمال الدین،محسنی زنوزی



.50-01: 8 ش

 نشاريه،بیانات مقهام معظهم رهبهری

 الگوی نظری تحول معنوی براسا، 1398(  کریم،مهری
.29-7 :20 ش،تربیت اسالمي

 تهدوین، 1399(  محمهد مههدی، مهدی؛ زاههدی، پیام؛ فاتحراد، محمد مهدی؛ برزگر،نژادنوری





 فصلنامه مطالعاات ماديريت، فناوری و نوموری برای مرجعیت علمهی،چارچوب معماری علم
114-71
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