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Abstract
The availability of operational indicators which are able to lead investigation of
components, is an applied strategy in many social issues. This model can make
available specific goals and objectives for its users. The scope of these models has
been spread in different areas of identification, needs assessment, futures research
and empowerment. In the meantime, many of social issues, as important and critical
issues in this field, require specific indicators, based on cultural and governmental
practice frameworks. Cultural indicators of empowering presenters of promotion of
virtue and prevention of vice on the subject of Islamic coverage, is one of the
important issues which can be effective in dealing with the target population,
reference groups and all operators associated with that specific area and can And it
can act as an empowerment element. The present study seeks to explore the concepts
of categories and strategies for empowering the executors of enjoining the good and
forbidding the evil in the subject of Islamic dress by the method of fundamental data
theory. In this research, which is performed with a mixed approach (qualitative and
quantitative), the main axes and outlines of a reliable executive model in this field
have been discussed and as a result, based on a paradigm model, the main indicators
of the model have been enumerated.
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چكيده
در دسترس بودن شاخصهای عملیاتی که بتواند در تدقیق مؤلفهها راهبری کند؛ یک استراتژی کاربردی در
بسیاری از مسائل اجتماعی است .همچنین دسترسی به مدلی که بتواند در حل مسائل فرهنگی کمککننده باشد؛
یک پژوهش کاربردی است که می تواند در مسائل اجتماعی مؤثر افتد .در این میان بسیاری از مسائل اجتماعی
بهعنوان موضوعات مهم و حساس در این عرصه ،براساس چارچوبهای عمل فرهنگی و حکومتی نیازمند
شاخصهای ویژه است .شاخصهای فرهنگی توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موضوع
پوشش اسالمی نیز از موارد مهمی است که در نحوه مواجهه با جامعه هدف ،بهعنوان یک توانمندساز نقشآفرینی
میکند .تحقیق حاضر در پی اکتشاف مفاهیم ،مقولهها و راهبردهای توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از
منکر در موضوع پوشش اسالمی به روش نظریه داده بنیادی است .در این پژوهش که با رویکرد آمیخته (کیفی و
کمّی) اجرا شد ،محورها و رئوس اصلی یک مدل اجرایی قابل اتکا در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته
است و در نتیجه براساس یک الگوی پارادایمی نسبت به احصاء شاخصهای اصلی مدل اقدام گردیده است.
كليدواژهها :توانمندسازی؛ فرهنگ ،امربه معروف و نهی از منکر؛ شاخص فرهنگی؛ پوشش.
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مقدمه
جامعههای کهه په

توجه به جایگاه حجاب در نظام مسئولیتپذیری جامعه بههویههه

از انقهبب

اسبمی تقید حجاب از افتخارات آن محسوبشده و نقطه متمایز آنکه نشان از عمق دیه مهداری و
ارزشمحوری است احیاء دی و اجب الهی بوده ،از اهمیت باالتری برخهوردار اسهت .هه چنهی از
سویی دیگر دیدگاههای متفاوتی را به خود اختصها داده و بههعنهوان الگهویی از رفتهار اجتمهاعی
میآید که بیش از سایر الگوها در معرض ارزشیابی انتقادی مورد تغییر و تعدیل قرار گرفتهه
بهشمار 
است( .معصومی)98 :1389،
با نگاهی به اتفاقات سالهای اخیر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کامبً واضح است که
نهتنها مجریان از توانمندی الزم برخهوردار نوهوده بهکهه در بسهیاری مهوارد ایه حرکهتهها نتیجهه
معکوس به همراه داشته است وبعضاً موجب سرخوردگی آمری بهه معهروف و ناهیهان از منکهر نیهز
بوده و شاید ای شائوه را بهوجود آورده است که دیگر کاری نمیشود کرد .امها حقیقهت امهر ایه
است که اگر چنانچه مدل عمهیاتی و متناسب با نیهاز امهروز بهرای توانمندسهازی مجریهان راحهی
شود ،میتواند ضم ایجاد ا مینانخا ر برای امری و ناهیان ،چارچوبی مشخص از یکسو و شیوه
عمل مطهوب را از سوی دیگر رق بزند.
با راحی ای مدل،گروه مرجع مجریان در سایه استفاده از سازوکار ایدهپهرداز و عمهیهاتی امهر
به معروف و نهی از منکر به اسهوبها و روشههای گونهاگونی مجههز مهیشهوند کهه مهیتواننهد بها
استعانت از آن ،روند انجام درست و متعهدانه را در حوزه پوشش اسبمی بهوهود بخشهیده و توسهعه
دهند.
ای پهوهش با مدنظر قرار دادن ای مسأله در پهی یهافت مهدل اجرایهی بهرای ارتقهاء توانمنهدی
مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موضوع پوشش اسبمی است .راحی ای مدل مهیتوانهد
در تدقیق بسیاری از حوزههای عمل مؤثر واقع گردد و از تشتت عمهیات اجرایی در موضوع پوشش
جهوگیری به عمل آورد:

تعاريف
سابقه استفاده از اصطبح توانمندسهازی بهه دموکراسهی صهنعتی و دخیهل نمهودن کارکنهان در
تصمی گیریهای سازمان تحتعناوی تی سازی ،مشارکت و مدیریت کیفیهت جهامع برمهیگهردد.
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ای اصطبح در دههی  1980بهسرعت موضوع روز شهد و توسهن نظریههپردازانهی چهون کهانگر و
کاننگو ،1اسپیریتزر ،2کنت ببنچارد ، 3جان پی کارلوس 4و آل رانهدل  5مهورد بسهن و گسهترش
قرار گرفت( .داناییفرد)112 :1383،
در چند سال گذشته در بسیاری از کتاب ها و مقاالت بهه مفههوم توانمنهد شهدن اشهاره گشهته و
بهکاربردن ای اصطبح برای هر چیزی از تشکیل گروه تها سهازمانههای ییرمتمرکهز معمهول شهده
است .توانمند شدن در رشتههای روانشناسی ،جامعهشناسی و دی شناسهی ریشههههایی دارد کهه بهه
دهههای گذشته حتی قرنهای گذشته برمیگردد.
در دهههای اخیر ،توانمندسازی کارکنان بهعنوان یکی از دیدیههای مدیران تودیلشهده زیهرا
حج کاری مدیران به سرعت افزایش یافته است .بنابرای مهدیران بایهد بهه زیردسهتان خهود اعتمهاد
کنند در واقهع شهراین کهاری و رقابهت سهازمانهها بهیش از ههر چیهز دیگهری مهدیران را وادار بهه
توانمندسازی کارکنان میکند .به وری که امروزه توانمندسازی کارکنان یکهی از اعجهازآورتری
رویکردهای توسعه منابع انسهانی اسهت کهه منجربهه بالنهدگی نیهروی انسهانی و سهازمان مهیشهود.
توانمندسازی یک حرکت دائمی است و اهمیهت آن همهواره روبهه افهزایش اسهت چراکهه اسهاس
توسعه در کسب وکار امروز ،همگام بودن با تغییرات اجتماعی ،دستاوردهای تکنولوژی و تقاضهای
محین رقابتی است و سازمان ها نیازمنهد افهرادی هسهتند کهه بتواننهد بهتهری اسهتفاده از تکنولهوژی
پیشرفته را ارائه دهند ،نوآوریها را بیابند و بتواننهد محصهوالت و خهدمات خهود را بهوهود بخشهند.
(وجت)61: 1990،

6

تعريف توانمندسازی
کهمه  Empowermentاز فعل  Empowerبهمعنی«دادن قدرت یها اختیهار بهه شخصهی بهرای
انجام عمهی» گرفتهشده و بر «توانمندسازی فردی» داللت دارد(.ادون .)411 :1384 ،
توانمندسازی افراد بهمعنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمی گیریهایی است کهه بهر
1. Conger & Kanungo
2. Speritzer
3. Kent Blanchard
4. John.P.Carlos
5. Alan Randolph
6. vogt
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فعالیت آن ها مؤثر است یعنی فضایی برای افراد فراه شود تا بتوانند ایدههای خوبی را بیافریننهد و
آنها را بهعمل تودیل کنند .توانمندسازی ،عنصر حیاتی کسبوکار در دنیای نهوی اسهت .اههدافی
مانند نزدیک تر شدن بیشتر به مشتری ،بهوود خدمات پ

از فروش ،ارائه مداوم نهوآوری ،افهزایش

بهره وری و در دست گرفت میدان رقابت بهرای سهازمانههایی بههدسهت خواههد آمهد کهه راهههای
جدیدی برای توانمند ساخت افرادشان یافتهاند( 1.اسمیت جی )2000 ،
نقش نیروی انسا نی ماهر و کارآمد در تحقق اهداف سازمان ،امری بدیهی و ییرقابل انکار است
و شکی نیست که ثروت مهی یک کشهور و بهه عوهارت بهتهر سهرمایه انسهانی در قالهب مههارتهها،
سازمانها و انگیزههایشان ظاهر میشود .مدیران باید بهمنظور بههرهگیهری ههر چهه بیشهتر از نیهروی
انسانی شایل عوامل انگیزشی مؤثر در تحریک آنان را به درستی شناساییکرده و تبش نمایند کهه
هر چه بیشتر ای توان را در مسیر اهداف سازمان قرار دهند ( .ریاحی ،بهرور)58 :1383 ،

مباني نظری و پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش:
الف) نقاط اشتراک و افتراق با موضوع مطالعات
مجموع بررسیها دربارهی سوابق موضوع تحقیق نشان میدهد گرچه دربهارهی متغیرههای ایه
تحقیق ،پروژهی تحقیقاتی خاصی در کشور انجام شده است ،اما از لحاظ نهوع روش تحقیهق (داده
بنیاد با محوریت تدابیر و اوامر مقام معظ فرماندهی کل قوا) کمتر پهوهشی در ای حهوزه مشهاهده
میگردد .با ای حال ،جنوه دانشافزایی تحقیقات انجهامشهده در حهوزهی توانمندسهازی قابهلانکهار
نیست و ای حاکی از توجه به نقش نیروی انسانی بهخصو

مجریان بخشهای مخته  ،بههعنهوان

یکی از مؤلفههای قدرت و اثربخشی سازمانی میباشد.
موضوع ای تحقیق از نظر روش تجزیه و تحهیل دادهها ،و نیز روش گردآوری دادهها با برخهی
از پیشینههای مورد بررسی تفاوت دارد .اما از لحاظ اهداف و سؤاالت تحقیق ،با پیشینهها اشهترا
دارد.
1. Smith Jane
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ب) نكات مغفول واقعشده در تحقيقات قبلي
هیچکدام از تحقیقات قوهی به راحی و ارائهی راهوردهای توانمندسازی مجریان امر به معروف
و نهی از منکر در موضوع پوشش اسبمی نپرداختهاند .ه چنی در تحقیقات قوهی بهه هور جهامع و
یکجا به تمامی جوانب موضوعات مرتون با توانمندسازی مجریان پرداخته نشده است و هر کهدام
قسمتی از ای موضوعات مرتون با حوزهی توانمندسازی را مورد پهوهش قرار دادهاند.

رويكردهای توانمندسازی نيروی انساني
با توجه به اینکه اشترا

در موانی ،ویهگهی هها ،کارکردهها و سهاختارها هرکهدام بههتنههایی یها

ترکیوی می توانند بهعنوان معیاری در دسته بندی موضوعات بهشمار آیند ،موضهوع توانمندسهازی و
رویکردهای شناختهشده در ای حوزه نیز براساس توعیت از همی قاعده ،از دستهبندیهای متفاوتی
پیروی نموده است( .دانایی فرد)103 :1383،
لذا ،محققی و اندیشمندان عه مهدیریت ،بهرای الگوههای ارائههشهده در حهوزه توانمندسهازی
نیروی انسانی ،دستهبندیهای متفاوتی قائل شهده انهد ،محقهق در ایه بخهش از تحقیهق خهود بهه دو
رویکرد دستهبندی موتنی بر نوع نگرش حاک بر توانمندسازی و دستهبندی براساس مکانیزم اجرایی
توانمندسازی به شرح ذیل اشاره کرده است:

رويكردهای توانمندسازی نيروی انساني مبتني بر نوع نگرش
محققی و نظریهپردازان سازمانی و مدیریت تا دهههی  1990توانمندسهازی را فرآینهد تفهوی
اختیار و مشارکت کارکنان در تصمی گیریها میدانستند .اما ،از دههی  90به بعد نظریههپهردازان و
صاحبنظران روانشناسی سازمان توانمندسازی را مفهومی چند بعدی میداننهد کهه فقهن تفهوی
اختیار و قدرت تصمی گیری از سوی مدیران مافوق به کارکنان ردهی پایی را شامل نمیشود .آنان
از منظر باورها و احساسات کارکنان به آن توجه دارنهد .عهدهای از دانشهمندان ادعها مهیکننهد کهه
توانمندسازی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و برای افراد مخته

معانی متفاوتی دارد (کوی و

اسپریتزر .)318 :1997 ،براساس وجود همی دیهدگاههها ،کهوی و اسهپریتزر 1بها بررسهی ادبیهات و
مطالعهی میدانی در سطح مدیران میانی شرکتهای پیشتاز ،دو رویکرد متفاوت برای توانمندسهازی
1. Kevin and Spritzer
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تشخیص دادهاند( .دسترنج)90 :1383،

رويكردهای توانمندسازی مبتني بر مكانيزم اجرا
براساس ای دستهبندی رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی در سازمانها معموالً در قالب دو
شیوه تعری

و انجام پهروژه ههای توانمندسهازی منهابع انسهانی (سهنجش و افهزایش سهطح رضهایت

کارکنان ،توانمندسازی دانشی و مهارتی در قالب پروژههای آموزشی و…) و یا استقرار فرآیندههای
توسعه منابع انسانی پیگیری میگردد.
رویکرد فرایندی در توانمندسازی یهک رویکهرد مسهتمر ،همههجانوهه و بهوودیابنهده مهیباشهد،
درحالیکه رویکرد پهروژه ای یهک رویکهرد مقطهع ،حسهب شهراین ،نهامنظ و ناپیوسهته مهیباشهد.
(آنسه )107 :1387،

سياستها و خطمشيهای حركتي توانمندسازی اسالمي
 -1ظرفیت سازی برای آگاهی و آگاهی بخشی بارویکرد آگاهی از مسئولیت ها ،حقوق و
اخالق:
فضای اندیشهای حاک بر توانمندسازی اسهبمی ،همهواره عمهل آگاهانهه را جسهتجو مهیکنهد.
آگاهی هوی و آگاهیبخشی محور حرکتی و ظهور کنشهای انسان صاحب چنی تفکهری اسهت.
توانمندسازی اسهبمی ،آگهاهی را منهو و منحصهربه یهک حهوزه ،وقهه و یها عمهکهرد اجتمهاعی
نمیداند .بهکه فضیهت آگاهی را در تمامی سطوح و حوزههای کارکردی جامعه قابل بروز و ظهور
میداند.
چنی فضایی در رمزگشایی کنشها و هنجارهای شوههنها  ،همهواره معمهار و متوحهر اسهت و
قابهیتهای سفسطهآمیز حیات اجتماعی ،مسیر حقیقت هوی ای جامعه را مخدوش نمینماید

 -2ساماندهی کنشها ،هنجارها و عرصههاای تصامیمگیاری 1در فضاای کاار و تولیاد،
براساس حاکمیت حق و عدالت (حقشناسی:)2
همانگونه که ذکر شد عمل آگاهانه در توانمندسازی اسبمی ،شأن و رتوه گرانقدری دارد امها
1. Decision-making
2. Gratitude
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ای عمل در چه بستر و با چه مقیهاس و سهنجهای سهنجیده و پذیرفتهه مهیشهود و در عرصهه حیهات
اجتماعی ظهور مییابد؟
تجهیگاه بنیادی عمهل آگاهانهه و صهالح ،محوریهت حهق اسهت( .مصهواح یهزدی)93 :1385 ،
توانمندسازی اسبمی  ،شاخصهها و مب

عمل خهویش را از منوعهی معتوهر و همههسهونگر کسهب

میکند .تدوی هنجارهای اجتماعی و مقیاس توانمندی هدفدار ،براساس شاخص واحدی بهه نهام
حق ،صورت میپهذیرد .چنهی رونهدی مهانعی مسهتحک در مقابهل چنهدگانگیههای عمهکهردی و
وعآزماییهای بیبنیان در ای حوزه خواهد بود .از رفی برپهایی قسهن و عهدالت بههعنهوان یهک
وظیفه ریشهدار در همهه کارکردههای توانمندسهازی اسهبمی  ،تجههی یافتهه اسهت .مفههوم عهدالت
بهمعنای عمهی «وضع کل شیء فی موضعه» اسهوبهای حرکتی ای تفکهر را جههتدههی نمهوده و
میزانی بهنام حق و عدالت را در تقریر همه بایستهها و شایستههای ای توانمندسازی ،بهروز و ظههور
داده است( .نصیری)67 :1390،

 -3برنامهریزی عملیاتی در تدوین سیاستهای توانمندسازی:
در ای موحث مجموعه بسهتهههای اجرایهی کهه مهیتوانهد در مسهیر کهاهش آسهیبهها و حتهی
پیشگیری از بروز و ظهور آنها در مجموعه سیاستهها و برنامههههای توانمندسهازی اسهبمی مهؤثر
باشند مورد بررسی قرار میگیرند .شناسایی خنمشیههای حرکتهی مهیتوانهد آیهاز مناسهوی بهرای
حرکت در ای مسیر باشد( .عودالههی)112 :1386،
 حفظ کرامت انسانی شناسایی چالشها و آسیبها حفظ برادری و برابری و اصل وحدت عدم لحاظ خواسته و تمنیات شخصی و گروهی تبش برای افزایش شاخص سرمایه اجتماعی و توافق ارزشی برنامهریهزی جهامع بها لحهاظ اصههح در ارکهان مهمهی چهون مهردم ،سهرزمی  ،حکومهت وحاکمیت
 -لحاظ اصل والیتپذیری و ا اعت در همه اصول و روشها (قربانی)89 :1381،
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بايستههای فرآيند توانمندسازی اسالمي
در فرآیند حرکتی موردنظر به چند شیوه سنجش و ارزیابی نیازمندی .
 -1تویی وضعیت موجود
 -2مقایسه و تحهیل با شاخصی بهنام وضعیت مطهوب
 -3بررسی فرآیند محور.
تویههی وضههعیت موجههود ایه امکههان را بههرای مهها فههراه مههیکنههد کههه نقهها عزیمههت ،خطههر و
سرفصلهای کمکرسان را بشناسی و با یک نقشه راه به مسهیر خهویش ادامهه دههی  .هه چنهی در
شیوه مقایسه و تحهیل سرفصلهای حرکتی و ه چنی نقا قوت و ضهع

قابهل اسهتخرا خواههد

بود .عبوه بر ای میتوان بهوسیهه تحهیل به عهتیابی مورد نیاز الگو نیز همت گمارد .امها در ادامهه
کار می بایست کل مجموعه مورد بررسی را با یک نگاه کهبن و الوتهه بههصهورت فرآینهدی مهورد
بررسههی قههرار داد تهها بتههوان از دام چالههههههای نظریهههپههردازی و آرمههانسههازی صههرف در امههان بههود.
(ابوالقاسمی)69 :1384 ،
سازماندهی تدوی سیاستها و برنامههای توانمندسازی اسبمی در مسیر شناسهایی و موهارزه بها
آسیبها در پنج محور عمده:
 -1خنمشیهای کبن
 -2تشکیبت و سازمان
 -3ظرفیتها و سرمایههای انسانی ،اجتماعی و سرمایهای
 -4آموزشها و مهارتها
 -5فرهنگ عمومی(همان.)90 :

رويكردهای توانمندسازی مبتني برنگاه ديني
فضای توانمندسازی در مکتب دینی ،در کنار نظریهپهردازیهها و ارائهه تئهوریههای الزم بهرای
تحقق یک زندگی شهروندی سهال  ،مسهیرهای عمهیهاتی را معرفهی مهینمایهد کهه شههروند جامعهه
اسبمی میتواند در آن حتی کوچکتری راهکارهای عمل در حیهات فهردی و اجتمهاعی خهود را
بیابد.
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اهميت دوچندان عمل نيكان در توانمندسازی:
در زندگی شهروندی ،افراد با ویهگیها و تفاوتهای چشمگیری زندگی میکنند .در ای میان
برخی به لحاظ ویهگیهای خاصی که در آنها بهروز و ظههور دارد ،دارای شهأن و مرتوهه واالتهری
نسوت به دیگران هستند که در فرهنگ دینی لفظ السابقون در باره آنها به کارمی رود(.برای مطالعه
بیشتر ر.

به :عظیمی)1396،

زندگی شهروندی در قوال نقش چنهی اشخاصهی مهیتوانهد بها تغییهرات و تحهوالت عمهدهای
روبهرو گردد .اما همواره باید در نظر داشت که اگر ای نقش فقهن بها حفهظ مهب ههای ظهاهری
محقق گردد زندگی جمعی با خطرات زیادی مواجه خواهد شد.

توجه به فروع دين و درخشش نقش امر به معروف و نهي از منكر
در ساختار جامعه اسبمی ،مسئولیت از بهاال شهروع و بهه پهایی منتههی مهیشهود سهپ

همهی

مسئولیت به ور تصاعدی افزایش مییابد .در واقع ،مسئولیت در نظام اسبمی مانند مخرو ی اسهت
که رهور در جایگاه رأس آن و دیگران به مثابه بدنه آن در قوال یکدیگر مسئولیت دارنهد .اگهر ایه
مسئولیت دوجانوه به نحو احس انجام گیرد ،چنی جامعه ای همواره در اعتدال و توازن بهسر میبرد
و پیوسته سبمت و پاکی خویش را نگاه خواهد داشت.

توجه دادن به هويت عمومي شاخصههای اخالقي در توانمندسازی:
تأکیدی که فرهنگ دینی بر حفظ اصول اخبقی در توانمندسازی دارد را می توان بها بررسهی
مستندات بسیاری که در ای باره در متون دینی آمده است ،به روشنی دریافت.

توجه دادن به انجام اعمال آگاهانه در توانمندسازی:
در توانمندسازی قدم اول در معرفی هر شخص بهعنوان شهروند صالح ،ای است که وی دارای
بصیرت و بینش و آگاهی در راستای انجام اعمال باشد.
شهروند جامعه اسبمی ،برای شناخت اصول اخبقی درست و نادرست استفاده از دو منوع وحی
و عقل را الزم میشمارد.
در بسیاری از متون اسبمی از عقل بهعنوان روش گر و مدبر و راهنما نام برده شده است و شأن
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عقل در هدایت انسان دارای مرتوه بسیار واالیی است.
راهکارهای عهمی فرهنگ دینی در ماهیتیابی توانمندسازی با توجه بهه اعمهال آگاهانهه را در
نمودار زیر را میتوان خبصه نمود:

شکل  .1راهکارهای عملی فرهنگ دینی در ماهیتیابی توانمندسازی با توجه به اعمال آگاهانه

روش پژوهش
در ای تحقیق با توجه به بهرهگیری از رویکرد آمیخته (روشهای کیفی و کمّی) از ترکیوهی از
ابزارهای مناسب به شرح زیر استفاده شده است.

الف -روش تجزيه و تحليل اطالعات كيفي
تجزیه و تحهیل ا بعات کیفی بهرخبف روشههای کمّهی ،هه زمهان بها مرحهههی گهردآوری
دادهها و به ور توأم انجام میشود .در ای رویکرد ،زمینهی هر نمونهی تحقیق براساس نتایج تجزیه
و تحهیل نمونهی قوهی مشخص میشود .بدی لحاظ ،فرآیند تحقیق تا اندازه زیادی ییرسهاختاریافته
و وابسته به زمینه و موضوع تحقیق است .در ضم  ،روش کیفی بر قابهیتهای تحهیهی محقق استوار
است و از ساختار دقیق ،فرآیندی و گامبهگام برخوردار نیسهت .ایه امهر در جهایی کهه انعطهاف و
تمامنگری (بهجای دقت و جزءنگری) موردنظر باشد ،یک مزیت بهشمار میرود (یفاریان.)1382 ،
به عوارت دیگر ،نظریهی مفهومسازی بنیادی اساساً روشهی بهرای تحهیهل دادههاسهت و نهه فنهی
برای گردآوری دادهها (هوم  )1385 ،و متضم ایجاد مفاهی از ریق فرآینهد کدگهذاری اسهت.
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یعنی ،عمهیاتی که از ریهق آن دادههها تجزیهه ،مفههومسهازی و بهه هرق جدیهد مهنظ مهیشهوند.
(کوربی )1990،1
ه چنی اشاره میگردد که نوع دادههای ای تحقیق در زمرهی دادههای ثانویه بهشمار میآید.
تجزیه و تحهیل ای قویل دادهها را معموالَ تجزیه و تحهیل ثانوی مینامند( .گهیزر)1967،2
استراسو نیز در ای خصو

میگوید« :یک نظریههپهرداز داده بنیهاد ایه مهواد را بها اسهتفاده از

روش نمونهگیری نظری و با استفاده از روشهای معمول کدگذاری نماید» (استراسهو و همکهاران،
.)1390
در فرآیند تحهیل نظریه مفههومسهازی بنیهادی سههمرحهههی همپهوش مشهخص وجهود دارد کهه
رویههای نمونهگیری نوعاً براساس آنها انتخاب میشود .ای سه فرایند عوارت است از:
 .1کدگذاری باز
 .2کدگذاری محوری
 .3کدگذاری انتخابی (داناییفرد و دیگران.)1383 ،
در ای ه پهههوهش از سهههمرحههههی همپههوش بههرای رس هیدن بههه مفههاهی  ،مقولهههههها و راهوردههها
توانمندسازی مجریان  ،استفاده میشود.
در فرآیند عمهیاتی روش نظریهپردازی داده بنیاد ،دادههای تحقیق بهای ترتیب بهوجود میآینهد
که ابتدا سؤال و هدف پهوهش مطرح میشود و سهپ

بهرای پاسه بهه ایه سهؤال ،دادهههای الزم

جمعآوری میشود .دادههایی که از منابع ا بعاتی (اسهناد و مهدار

و )...بههدسهت مهیآینهد ،در

قالب جداولی سیر تکامهی خود را ی میکنند .همان وری که قهوبَ اشهاره شهد سهه عنصهر اصههی
روش نظریهپردازی داده بنیاد مفاهی  ،مقولهها و قضیههها هسهتند .بهرای رسهیدن بهه ایه سهه عنصهر
اساسی ،ابتدا نکات کهیدی دادهها احصاء و برای هر نکته یک کد معی میشود .سهپ
کدها ،چند نکته که اشاره به یک جنوهی مشتر

بها مقایسهه

پدیدهی مورد بررسی دارند ،عنوان مفههوم را بهه

خود میگیرند .آنگاه چند مفهوم ،یک مقوله و از چنهد مقولهه ،قضهیهههایی در قالهب یهک نظریهه
متجهی میگردد.

1. Corbin
2. Glasser
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ب -روش تجزيه و تحليل اطالعات كمّي
در بخههش تجزیههه و تحهیههل ا بعههات کمّههی از آمههار توصههیفی بههرای شههناخت ویهگههیهههای
جمعیت شناختی و در صورت نیاز از آمهار اسهتنوا ی بهرای اعتواریهابی و اولویهتبنهدی راهوردههای

افرازشده استفاده میگردد و برای پردازش دادهها نیز از نرمافزار  1SPSSاستفاده شده است.
قلمرو تحقيق
قهمرو ای تحقیق با عنایت به مدل مفهومی اعتوار سنجی -اصبح مدل در سطح مهی بهوده و بها
جامعه مخا وان مشخص قابل انجام خواهد بود.
الف -قلمرو موضوعی :ای پهوهش به دنوال بررسهی موضهوع شهیوه اجرایهی مجریهان امهر بهه
معروف و نهی از منکر در موضوع پوشش اسبمی و ه چنی پیشهنهاد یهک مهدل اجرایهی در ایه
زمینه است.
ب -قلمرو مکانی :ای پهوهش در دانشگاه صنعتی مالک اشتر و در تهران انجام شد دادهکاوی
و محین انجام ای پهوهش نیز در شهر تهران درنظر گرفته شده است .ای شهر به دلیهل بافهت ویههه
اجتماعی ،ویهگیهای جمعیتی ،اهمیهت آن در ههدایت و جههتدههی سهوک زنهدگی و هه چنهی
جایگاه آن در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی محین مناسوی برای انجام ای پهوهش است .ههر
چند در نهایت مدل محصول میتواند یک مدل فراگیر مهی قهمداد شود.
ج -قلمرو زمانی :ای قهمرو با نظر به وضعیت پنجساله اخیر در موضهوع شهیوه عمهل مجریهان
امربه معروف و نهی از منکر در موضوع پوشش اسبمی ( )1389-1394تبش میکند تا بها نگهاهی
به ای دوره پنجساله مدلی را متناسب با نیازشناسی دقیق در یک دوره پنجساله آینده ارائه دهد.

مشاركت كنندگان پژوهش
مشارکت کنندگان ای تحقیق در دو گروه زیر سازماندهی میشود:
الف -تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل قوا :شامل مت کهیه بیانات مقهام معظه رهوهری و
فرماندهی کل قوا از سال  1368تا  95/7/7است.

 .1اس .یی .اس .اس.
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ب -خبرگان :تعدادی از مدیران و نخوگان حوزه امربه معروف و نهی از منکر کهه دسهتکه
دارای دو صفت مشتر

تحصیبت عالی (حداقل کارشناسی ارشد و معادل آن) و حداقل  20سال

تجربه در حوزه مدیریت منابع انسانی هستند ،انتخاب شدند.

روش نمونهگيری و حجم آن
روش نمونهگیری و حج نمونه به تفکیک جامعه مورد مطالعه ای تحقیهق بهه شهرح زیهر ارائهه
میگردد:
الف -روش نمونه گیری از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظمم کمل

قوا :نمونههگیهری از مجموعهه بیانهات مقهام معظه رهوهری و فرمانهدهی معظه کهل قهوا موتنهی بهر
نظریهپردازی داده بنیادی است که مستهزم جمعآوری و تحهیل ه زمان و زنجیرهوار دادهها با روش
نمونهبرداری نظری است .به ای معنی که محقق اشکالی از جمعآوری دادهها را انتخاب میکند که
متون مفاهی اساسی را در راستای تولید یک نظریه بهدست خواهند داد .بهه عوهارتی ،نمونههبهرداری
ارادی است (نه تصادفی) و متمرکز بر تولید راهوردهای توانمندسازی بوده و تا اشهواع نظهری ادامهه
پیدا میکند.
ب -روش نمونهگیری از جامعه خبرگان :نمونهگیری از جامعهه خورگهان بهه روش هدفمنهد
جهت انجام نظرسنجی است که در مرحههی اعتواریابی و اولویتبندی راهوردهای افرازشده ،تعهداد
 14نفر از خورگان انتخاب میگردند.

روش گردآوری اطالعات
در ای تحقیق برای گردآوری دادهها از دو روش زیر استفاده شده است:
ال  -روش کتابخانهی عهمی و تخصصی.
ب -روش میدانی (پیمایشی).
در مرحههی گردآوری ا بعات بهمنظهور انتخهاب گهزارهههایی مناسهب و مهرتون بها موضهوع
توانمندسازی مجریان ،رویکرد تمامخوانی مت تدابیر و اوامر فرماندهی معظ کل قهوا

(مدظهههی العهالی)

در دستور کار قرار گرفت .قریب به هزار مت به دقت مطالعه و  125گزاره منتخب گردیهد .بیانهات
معظ له حتی زمانی که موضوع مرتون با توانمندسازی نوود ،نیز مورد توجه و اسهتفاده قهرار گرفهت
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در ای گام ،روش گردآوری دادههها از نهوع مطالعهه و بررسهی اسهنادی بهوده و محققهی بها حفهظ
بی رفی ،اقدام به انتخاب گزارههای متناسب و مرتون با موضوع تحقیق از بیانات مقام معظ رهوری
و فرماندهی معظ کل قوا نموده است.

ابزارهای گردآوری اطالعات
ابزارهای جمعآوری ا بعات در ای تحقیق بهه تفکیهک روشههای گهردآوری ا بعهات بهه
شرح زیر استفاده شده است:
الف -ابزار روش کتابخانهی علمی و تخصصی :فیشبرداری از مستندات و آرشیو مدار

،

کتب ،پایاننامهها ،مقاالت عهمی و پهوهشی ،سایتهای اینترنتی معتور و آرشیو بیانات رهوهر معظه
انقبب و فرماندهی معظ کل قوا در قالب لوح فشرده حدیث والیت است.
ب -ابزارهای روش میدانی :اسناد و پرسشنامهی محققساخته است.
جدول  .1کیفی و کمی آمار مصاحبهشوندگان
جنسيت

تحصيالت

رشته تحصيلي

تعداد(نفر)

مرد

دکتری

آیندهپژوهی

1

مرد

دکتری

جامعهشناسی

1

زن

دکتری

برنامهریزی

3

زن

دکتری

حقوق

1

زن

دکتری

مردمشناسی

1

مرد

دکتری

فلسفه

1

مرد

دکتری

حقوق

2

مرد

دکتری

مردمشناسی

2

زن

دکتری

آیندهپژوهی

1

زن

دکتری

جامعهشناسی

1

برای شناسایی عوامل تشکیلدهنده سرمایه انسانی مجریان امر به معروف و نههی از منکهر ،مهت
هر 14مصاحوه پیادهسهازی و مکتهوب شهد و سهپ

نکهات کهیهدی از آنهها اسهتخرا گردیهد .در

مجموع ،در رابطه با سرمایه انسانی ،از مصاحوه اول  8نکته ،از مصاحوه دوم  8نکته ،از مصاحوه سوم
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 10نکته ،از مصاحوه چههارم  13نکتهه ،از مصهاحوه پهنج  13نکتهه ،از مصهاحوه ششه  10نکتهه ،از
مصاحوه هفت  10نکته ،از مصاحوه هشت  10نکته از مصاحوه نه  7نکته از مصاحوه ده  7نکته ،از
مصاحوه یازده  8نکته ،از مصاحوه دوازدهه  11نکتهه ،از مصهاحوه سهیزده  5نکتهه و از مصهاحوه
چهارده نیز  5نکته اخذ شد .درادامه کدهای مستخر از سوال اول مصاحوه آورده شده است:
سؤال اول مصاحبه:

ویهگیهای اصهی سرمایه انسهانی گهروه مجریهان امهر بهه معهروف و نههی از منکهر در موضهوع
پوشش اسبمی چه میباشد ؟
جدول  .2نکات کلیدی و کدگذاری باز درباره مطالعه مورد A

نشانگر

نكات كليدی

كدهای باز

PAx1

توجه به روشهای جدید و مطابق فرهنگ اسالمی و بومی

دانشی بودن

PAx2

سرمایههای انسانی مبعث استفاده از راههای غلط و درست گذشته است

تجربه
والیتمداری

PAx3

ارتباط مستقیم با والیت بیشتر احساس میشود.

PAx4

تعهد

PAx5

توجه به روشهای جدید و بهروز در طراحی مدل

PAx6
PAx7

PAx8

رازداری

نگهداری سرمایه انسانی متخصص درحوزه مجریان یک نیاز اساسی است)

خالقیت و نوآوری
رضایت
انگیزش

يافتههای پژوهش
بخش اول :كدگذاری باز
در فرآیند کدگذاری باز ،محققی اقدام به افراز کدها ،مفهاهی  ،زیهر مفهاهی  ،مقولهههها و زیهر
مقولهها از گزارههای منتخب مینمایند که شرح اجمالی آن در جداول زیر ارائه شده است:
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جدول .3برخی از کدهای باز گزارههای منتخب

اعتماد و تکیه به
نیروهای ذاتی و
درونی ایران
اسالمی

خودتان را در همه
نیروی

چشم و دل

جبههها و

انسانی

شما روشن

عرصههای

کارآمد

است

گوناگون آماده

مایه افتخار

نوآوری،

دلدادگى به

ابتکار،

آرمانها

کنید

مغزهای

نیروی

متفکّرخودمان

انسانی

باید پیش

باید ما را مجهّز

مؤمن و

بروید

کنند.

آزاده

کارآمد باشد

نبود فسادها و

استعداد

ذلّتپذیریها

عمیق،

دلدادگى به مردم

نگذارید این
حالت طهارت و

دستهای ماهر
و مبتکر سازنده

قداستی که

نیروی

و مبتکر خودِ ما

انسانی

هستند که باید ما

سرافراز.

علمی بودن،

باایمان باشید

بهطور بیسابقه

دلهای

در نیروهای

پاک

مسلّح ما بهوجود

را مجهّز کنند.

الگوى مالک
اشتر برای
فرماندهی

آمده ،خدشهدار
شود؛ نگذارید.
آشناییِ
روزافزو

روحهای بزرگِ

ن با

ما هستند که باید

دوران

ما را مجهّز کنند.

دفاع

روزبهروز
نظامی بودن،

با روحیه باشید

زیادترکردن
صفا و نورانیت
و طهارت

مقدّس

روزبهروز

با عظمت در

کار را پیش

میدان معنویت؛

ببرد.

عظمت روح.

است.
مجهّز
به خودتان متکی
باشید.

مسؤولیت عظیم

وآماده به

معنوی و

لحاظ

عرفانی

آمادگی

بودن،

علمی

با مردم و در کنار
مردم باشید

امنیت در کشور
را با آگاهی و با
معرفت بر
دوشگرفته

تالش و
کارتان

صالبت در
میدان نبرد همراه
است
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فرزندان
عزیز من
در همه
مجهّز
تکیه اصلی ما به

وآماده به

دائم در حال

مایه زینت و

نیروهای خودی

لحاظ

پیشرفت

پشتوانه مستحکمی

است.

آمادگی

بودن،

برای مردم بودن

فنّی

بیشک خواهد

سازمانها و

توانست خواسته

بخشها با

مردم عزیز ما را

احساس

عظمتِ در میدان

در این مقوله

توانایی

نبرد

بسیار پُراهمیت

وظایفشان

برآورده کند.

را به
بهترین
وجهی
دنبال کنند

ابتکار
نامآور

عمل

آمادگیهاى

الزم

رزمى

است
خود را آماده

روحیهى

نگهدارند

بسیجى

این دژ و این

اقتدار ملت،

مجموعهی وجود

حصار را برای

یک

مادر راستای

ملت بزرگ ایران

حقیقت

اهداف الهی

اطمینانبخشتر

چندجانبه

کنید

است؛.

آمادگیهاى
ایمان و

خودتان را بیشتر
فراگرفتن خوب،

معنویت

با دانش مجهز
کنید.

آگاه،
دانشمند،

سازماندهی
بسیجی

(مفهوم بسیج)
عبارت است از
نوآورى و ابتکار

روحیّهی دفاع از
آرمانها و از

روحیهى

اقتدارِ به

ملّتی که به آنها

جوان،

مدد و کمک

اعتماد کرده

مبتکر،

سالح

خودتان را بیشتر
انضباط خوب،

با عمل مجهز

اهل تحقیق

کنید.

علمآموزى
بسیجى

است
این را وظیفهی
خود بدانند که
حصار
مستحکمی در
مقابل توطئههای
دشمنان و
شرارت دشمنان
علیه ملّت ایران
خواهند بود

روحیهى
جوان
پیشرو،
داراى
اعتماد
به نفس.

نیروى
معنوى
وقدرت
روحىِ مرد
مسلح

بدانید خدا با
شماست و
انشاءاللَّه دعای
حضرت بقیةاللَّه
(ارواحنا فداه)
پشتیبان شماست.

خودتان را بیشتر

روحیهى

با تقوا و

جوان

پرهیزگاری و

داراى

پاکدامنی مجهز

اعتماد به

کنید.

نفس

صفای قلبی
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بخش دوم :كدگذاری محوری
مرحهۀ دوم تجزیه و تحهیل دادههها در نظریههپهردازی دادهبنیهاد کدگهذاری محهوری مهیباشهد.
همان ور در بخش یک ای فصل تحتعنوان کدگذاری باز دادهها مشاهده گردید ،با خهرد شهدن
دادهها در ای مرحهه ،اقدام به شناسایی مقوله صورت گرفت .در واقع در کدگذاری محوری همان
داده ها ،دوباره با ایجاد روابن بی مقولهها بهنوعی جدید به یکهدیگر مهرتون مهیشهوند (اسهتراس و
همکاران.)1390 ،
با توجه به ای که مقولهمحوری ای تحقیق «توانمندسازی مجریان» میباشد ،سهایر مقولهههها در
گرد ای مقوله ،و با چارچوب الگوی پارادایمی سازماندهی میگردنهد .در ادامههی ایه بخهش بهه
تشریح کدگذاری محوری پرداخته شده است.

دستهبندی مقولهها
مقولههای حاصل از کدگذاری باز در شش دسته به شرح زیر تقسی بندی میگردد.
مقولههای علّی

ای مقولهها موی شراین عهّی یا مقدم می باشند و به حوادث ،وقایع و اتفاقهاتی کهه بهه وقهوع یها
رشد و گسترش پدیده توانمندسازی نسل جوان در نیروهای مسهح منجر میشود ،ا بق میگهردد،
در حقیقت ای مقوله ها عهت و دلیل نیاز و الزام نیروهای مسهح به توانمندسهازی مجریهان را مطهرح
میکنند.
در تحقیق حاضر دو مقوله «رسالت سازمانی» و «وظهای

و مأموریهتههای سهازمانی» بههعنهوان

شراین عهّی تشخیص داده شد.
مقولهمحوری

ای مقوله موی حادثه یا اتفاق اصهی است (برای مجموعه ای از مقوالت فرعی و اصههی) کهه از
یک سهسهه کنشها/کنشهای متقابل برای کنترل یها اداره کهردن آن وجهود دارد و بهه آن مربهو
میشود (اشتراوس و کوربی .)2008 ،1
مقولههای محیطی

ای مقولهها که به مقولههای زمینهای ه معروف هستند ،زمینهی سهسههه خصوصهیات ویهههای
1. Strauss & Corbin
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است که به پدیدهای داللت میکند .زمینه نشان گهر یهک سهسههه شهراین خاصهی اسهت کهه در آن
راهوردها انجام میشوند.
در تحقیق حاضر سه مقولهی «اقتضهائات توانمندسهازی»« ،فرهنهگ تحهول» و «فرهنهگ تحهول
اسبمی» بهعنوان شراین محیطی تأثیرگذار بر راهوردها تشخیص داده شدهاند.
مقولههای واسطهای

ای مقولهها که به مقولههای میانجی و مداخههگر هه معهروف هسهتند ،نشهانگهر یهک سهسههه
شراین خاصی هستند که راهورد را تحتتأثیر قرار میدهند.
شراین میانجی شراین کهی و وسیع تری است که بر چگونگی راهوردها اثر مهیگذارنهد و بایهد
دانست که همهی شراین الزاماً دربارۀ همهی موارد صدق نمیکند .ای به خود ما بسهتگی دارد کهه
تشخیص بدهی از کدامیک در تجزیه و تحهیل خود استفاده کنی و در صورت لزوم چگونه آنهها
راهوردها را آسان یها مشهکلسهاخته و در صهورت لهزوم چگونهه آن هها راهوردهها را اداره و کنتهرل
میکنند .در ای تحقیق سه مقولهی «تقویتکنندهها»« ،تضعی کنندهها» و «قابهیت روحی و فکری»
بهعنوان شراین مداخههگر تأثیرگذار بر راهوردها تشخیص داده شدهاند.
مقولههای راهبردی

ای مقولهها راهوردهایی برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیهدهی محهوری یعنهی توانمندسهازی
مجریان امربه معروف و نهی از منکر را ارائه میدهند .در واقع مقولههای راهوردی ابزارهای مناسوی
برای تحقق توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکهر را ارائهه مهیدهنهد .در ایه تحقیهق
مقولههای «تحول آرمانی ،تحول ارزشی ،تحول سازمانی ،تحول رفتاری ،تحهول ذهنهی و نگرشهی،
تحول فرماندهی و مدیریت ،تحول انگیزشی و روحیهای ،و مقولههی نهوی گرایهی تهوأم بها ابتکهار»
بهعنوان مقولههای راهوردی تشخیص داده شدهاند.
مقولههای پیامدی

ای مقوله ها نتیجه و حاصل راهوردها در مقابهه ،اداره و کنترل پدیهدهی توانمندسهازی مجریهان
امر به معروف و نهی از منکر میباشند .پیامدها ممک است واقعهی یها ضهمنی باشهند و در حهال یها
آینده به وقوع بپیوندند .پیامدهای یک سهسهه رفتارها ،ممک است به بخشی از شراین مانند زمینه یا
عوامل میانجی تودیل شوند و روی راهوردها اثر گذارنهد یها آنهها ممکه اسهت بخشهی از شهراین
باشند.
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در ای تحقیق مقولههای «تعالی سازمان ،تعالی عهمی و پهوهشی ،تعالی کارکنان ،تعالی بیهنش،
خودکفایی ،تعهالی روحیههی دینهی و انقببهی ،تعهالی مهردم و نظهام ،پیشهرفت ،تعهالی فرمانهدهی و
مدیریت ،تقویت بنیهی دفاعی و تقویت امید» بهعنوان مقولههای پیامدی تشخیص داده شدهاند کهه
در جدول زیر با ارائههی تعهداد مفهاهی و کهدهای مهرتون بها ایه  11مقولهه ،شناسهنامهی تفصهیهی
مقولههای پیامدی به تصویر کشیده شده است:

شکل .2مقولههای ششگانه تحقیق در چارچوب الگوی پارادایمی
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بخش سوم :كدگذاری انتخابي
با توجه به ای که نظریهپردازی بهعنوان هدف اصهی نظریهپردازی بنیادی بهشمار میرود ،بهرای
تودیل تحهیل ها به نظریه ،وقهبندی ها باید به ور منظ و سیسهتماتیک بهه یکهدیگر مربهو شهوند.
کدگذاری انتخابی براسهاس نتهایج دو مرحهههی قوههی کدگهذاری ،مرحهههی اصههی نظریههپهردازی
بهشمار میآید .بهای ترتیب که وقهمحوری بهه شهکل نظهاممنهد بهه دیگهر وقهههها ربهنداده و در
چارچوب یک روایت ارائه میگردد و وقه هایی را که به بهوود و توسعه بیشتری نیاز دارند ،اصبح
میکند.

الگوی فرآيندی توانمندسازی مجريان امر به معروف و نهي از منكر
فرآیند توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر در ای تحقیق بهعنوان یهک فرآینهد
سیستمی مشتمل بر پنج مرحهه به شرح نمودار زیر میباشد.

شکل  .3مقولههای ششگانه تحقیق در چارچوب الگوی پارادایمی
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اعتبارسنجي پژوهش
برخبف تحقیقات کمّی ،در تحقیقات کیفی هیچ آزمون استانداردی برای روایی وجود نهدارد
و ایهب ،ماهیت تحقیق توسن خود محقق تعیی و جرح و تعدیل میشود .بنهابرای  ،ماهیهت مفههوم
روایی در تحقیقات کیفی به بازنمایی مشارکتکنندگان ،اهداف تحقیق و مناسهب بهودن فرآینهدها
ارتوا دارد( .وینتر)2000،1
با عنایت به توضیحات اخیر و دقت در فرآیند تحهیهل دادهههای تحقیهق کهه هی سهه مرحهههی
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شد ،به دالیل زیر روایی تحقیق محقق شده است:
 در ی تحقیق ،ه زمان با جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحهیل بهصورت رفهتوبرگشهتی بههدفعات انجام شده است.
 رسیدن به اشواع نظری با احصاء  529کد 489 ،مفهوم و  28مقوله. انتخاب رویکرد تحهیهل جهزءبههجهزء کهه در ایه رویکهرد متهون و دادههها خهنبههخهن وکهمهبهکهمه مورد تحهیل قرار گرفتند.
 ارجاع کدگذاری باز و محوری به تعداد  10نفر خورگان و اعمال نظرات اصبحی آنان درفرآیند تجزیه و تحهیل و ه چنی در تکنیک رفتوبرگشتی بی خورگان و محققی .
در پهههوهشهههای کمههی پایههایی ،بههه گسههترهی تکرارپههذیری یافتههههههای تحقیههق اشههاره دارد .از
آنجاییکه در تحقیقهای کیفی به تفسیر موضوع مورد مطالعه پرداخته میشود ،نیازی بهه ایجهاد و
ارائه مفهوم سنتی پایایی نیست و از عوارت ممیزی تحقیق بهجای اصطبح پایایی استفاده مهیشهود.
در ممیزی تحقیق محقق باید به ممیز نشان دهد که چگونه دادهها را گردآوری کرده است ،چگونه
وقهها از آنها مشتق شدهاند (داناییفرد و همکاران.)143 :1390 ،
مفاهی و مقولههایی که منجربه تولید قضیهها و راهوردهای تحقیق شده است ،بهصهورت مکهرر
در هر مرحهه از تجزیه و تحهیل (مفهومسازی ،مقولهبندی و قضیهسازی) ارزیابی و تأیید شدهاند که
نوعی اثوات روایی و شاهدی بر پایایی تحقیق بهشمار میرود.
با تأ کید بر پایوندی به پایایی برای دستیابی به آن با استفاده از چهار معیار معروف پارکر و رافی
( )1997به شرح زیر تأیید گردیدهاند:
1. Winter
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 برای سنجش معیار تطویق ،مطابق روند انجامگرفته ،مفاهی از دادهههای بررسهیشهده تولیهدشدهاند.
 برای قابهیت فه کردن نظریه ،مفاهی به شکهی نظاممند به ه مرتون شدهاند و میهان آنههاپیوندهای مفهومی برقرارشده تا مقولهها بهوسیهۀ آن استخرا شوند.
 برای قابهیت تعمی بودن نظریه ،سعی شهد تها سهاختار نظریهه براسهاس گفتمهان مقهام معظهرهوری شکل گیرد.
 کنترل فرآیند نظریهپردازی :بهه دالیهل زیهر مهیتهوان ا مینهان حاصهل کهرد کهه دادهههایجمعآوریشده منتج به ارائۀ نظریه گردیده است.


اتصال یا تطویق روشنی بی مقولهها و دادههای خام وجود دارد.



الگوی ارائهشده از مدل مفهومی نظریهپردازی داده بنیاد توعیت نموده است.



مدل ارائه شده پ

از ی مراحل کدگذاری باز ،محوری و انتخهابی ظهاهر شهده

است.


با مقایسه ی بی الگهوی حاصهل از تحقیهق و سهایر مهدلههای کبسهیکی کهه در
حوزهی توانمندسازی نیروی انسانی ارائه گردیده است ،مهیتهوان نتیجهه گرفهت
که مدل حاصل از تحقیق عهبوه بهر برخهورداری از محسهنات الگوههای رایهج،
ضع ها و نارساییهای آنها را نیزرفع نموده است.



نیل به اشواع مقولهها (کفایت نظری)

نتيجهگيری و پيشنهادها
هزارهی سوم را می توان تجهی تمام عیهار دانهش و روا اندیشههی سهازمانههای دانهشبنیهان و
سیطرهی نیروهای دانشی و توانمند بر مقدّرات ای قویل سازمان ها دانست کهه بها ههوع خهود نسهل
جدیدی از رویکردهای مدیریتی را برای ادارهی هر چه بهتر سازمانها عرضهه نمهود .در ایه میهان
نظریه های مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان گوی سوقت را از دیگر نظریههای مهرتون
با مدیریت ربود و ه چون ستارهای سرآمد در میان انووه نظریه ههای ایه حهوزه بهر تهار

ادبیهات

معاصر درخشیدن گرفت .بها ایه وجهود ،بسهتر شهکلگیهری نظریهه ههای مهدیریت منهابع انسهانی و
توانمندسازی کارکنان بیشتر متهأثر از اقتضهائات خها

کشهورهای یربهی بهوده و کاربسهت آن در
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دیگر جوامع ازجمهه در ایران اسبمی نیاز به بومیسازی دارد.
تحقیق حاضر کوشیده است تا گویه ای جدید و پیشرفته از نظریه توانمندسازی نیروی انسانی را
براساس رهنمودهای حضرت امهام خامنههای(مدظهههالعهالی) در عرصههی توانمندسهازی مجریهان امهر بهه
مع روف و نهی از منکر مورد مطالعه قرار دهد و ارائه نماید .با ای اوصاف ،محققهی تهبش در ایه
عرصه را به سه دلیل عمدهی زیر بهعنوان وجوب عهمی خود میداند:
 -1لزوم راهجویی از بیانات حضرت امام خامنهای(مدظههالعالی) در راستای توانمندسازی مجریهان
امر به معروف و نهی از منکر
 -2فقدان الگوی اثربخش و کارا در حوزهی توانمندسازی نیروی انسانی
 -3لزوم برخورداری از الگویی متناسب با شهراین و اقتضهائات محیطهی و منطوهق بها فرهنهگ
اسبمی -ایرانی.
عوامل عهّی در الگوی پارادایمی ،شراین مقدم را تشکیل میدهند .در ای تحقیهق ،دو مقولههی
«رسههالت سههازمانی» و «وظههای

و مأموریههتهههای سههازمانی» بهها ای ه عنههوان در الگههو قههرار گرفههت.

بههمی ترتیب شراین محیطهی شهامل سهه مقولههی «اقتضهائات توانمندسهازی»« ،فرهنهگ تحهول» و
«فرهنگ تحول اسبمی» و عوامل واسطه ای شامل سه مقولهی «تقویتکنندهها»« ،تضعی کنندههها»
و «قابهیت روحی و فکری» ،عوامل راهوردی شامل هشت مقولهی «تحول آرمانی»« ،تحول ارزشی»،
«تحول سازمانی»« ،تحول رفتاری»« ،تحول ذهنی و نگرشی»« ،تحول فرماندهی و مدیریت»« ،تحهول
انگیزشی وروحیهای»« ،نوی گرایی توأم با ابتکار» و باألخره مقولههای پیامدی شامل یازده مقولههی
«تعالی سازمان»« ،تعالی کارکنان»« ،تعهالی مهردم و سهازمان»« ،پیشهرفت»« ،تقویهت بنیههی دفهاعی»،
«تعالی عهمی و پهوهشی»« ،تعالی روحیهی دینی و انقببی»« ،تعالی فرماندهی و مهدیریت»« ،تقویهت
امید»« ،تعالی بینش»« ،خودکفایی» حول مقولهی محوری قرار گرفت.
براساس الگوی پارادایمی ،روایت داستان به رشتهی تحریر درآمد .سپ

اقدام به ارائهی الگوی

فرآیندی توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر گردید .الگوی فرآیندی راحیشهده
دارای ورودیهای سیست (عوامهل عهّهی) ،فرآینهدهای سیسهت (عوامهل راهوهردی) ،خروجهیههای
سیست (عوامل پیامدی) ،باخور و بهوود (تقویهتکننهدههها و تضهعی کننهدههها و قابهیهت روحهی و
فکری) و شراین محیطهی (اقتضهائات توانمندسهازی و فرهنهگ تحهول جههانی و اسهبمی) بهوده و
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مقولههای تحقیق به نحوی نظاممند ،سازماندهی مجدد گردیدهاند.
همان وری که مبحظه می شود ،الگوی فرآیندی بها نگهاه سیسهتمی بهه تمهامی عوامهل و ارائهه
راهوردهای توانمندسازی میتواند همهی آنچه را که ما از توانمندسازی مجریان امر بهه معهروف و
نهی از منکر انتظار داری  ،برآورده سازد.

معرفي راهبردهای مدل:
راهبرد توسعهی ابعاد توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از مشخصههای برجستهی مدیریت در سازمانها اسهت کهه بهه
نظریههای مدیریت ،معنا میبخشد .با توجه به تأکیدات مقام معظه رهوهری مونهی بهر توانمندسهازی
مجریان امربه معروف و نهی از منکر ،در ایه تحقیهق« ،تحهول و توسهعهی همههجانوهه و مسهتمر در
تمامی ابعاد اعتقادی و فرهنگی ،روحی و روانی ،عهمی و دانشهی ،فرمانهدهی و مهدیریتی ،نظهامی و
جسمی ،مهارتی و عمهی» بهعنوان راهورد اصهی توانمندسازی در مدل نهایی بهشمار میآید.
راهبردِ تحول ارزشی

الگوی پارادایمی ای تحقیق مواردی را منعک

نموده که با مهدلههای رایهج توانمندسهازی از

نقطهنظر موانی فکری و فهسفی تفاوت اساسهی دارد .یکهی از ایه موضهوعات در حهوزهی سهازمان
«تحول ارزشی» است .از نظر اصول تعالی اسبمی که مونای فکری و فهسفی مقهام معظه رهوهری را
تشکیل میدهد ،فعل ارزشی بودن به نیات ،افکار ،اعمال و رفتار فرد مسههمان اعتوهار مهیبخشهد .در
حقیقت «راهوردِ تحول ارزشی» موجوات تعهالی مجریهان امهر بهه معهروف و نههی از منکهر را فهراه
میسازد .بنابرای « ،تحول ارزشی در نیات ،افکار ،اعمال و رفتار مجریان امهر بهه معهروف و نههی از
منکر» بهعنوان یکی از راهوردهای گزینششدهی بعد «اعتقادی و فرهنگهی» توانمندسهازی مجریهان
امر به معروف و نهی از منکر بهشمار میآید.
راهبردِ تحول آرمانی

از عوامل مؤثر ای راهورد «کسب اعتماد به نف » و «داشهت در
مقام معظ رهوری اعتماد به نف

از اههداف» اسهت .از منظهر

در مجریان امر بهه معهروف و نههی از منکهر در سهایهی اتکهاء بهه

خداوند متعال حاصل میگردد .بنابرای تحول آرمانی به مفهوم ضرورت «کسب اعتماد به نف
کنار توکل به خدا» و «داشت در

در

قوی از هدف با نگهرش بهه اههداف اسهبمی و انقببهی» عامهل
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بسیار تأثیرگذاری است که در مدلهای رایج به آن اشارهای نشده است .بنابرای « ،تحول آرمانی در
کسب اعتماد به نف

در کنار توکل به خدا و داشهت در

قهوی از ههدف بها نگهرش بهه اههداف

اسبمی و انقببی» بهعنوان یکهی از راهوردههای گهزینششهدهی بعهد «اعتقهادی و فرهنگهی» و بعهد
«روحی و روانی» توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر بهشمار میآید.
راهبردِ تحول انگیزشی و روحیهای

از ویهگیهای ممتاز نیروی انسانی «خوشبی بهودن بهه آینهده» و «ا مینهان بهه تحقهق اههداف»
میباشد .معظ له خوش بینی به آینده و تحقق اهداف را به برکهت اسهبم و اتکها بهه خداونهد میسهر
میدانند .بنابرای « ،تحول انگیزشی و روحیهای به مفهوم خوشبینهی بهه آینهده و تحقهق اههداف بهه
برکت اسبم و اتکا به خداوند» بهعنوان یکی از راهوردهای گزینششهدهی بعهد «روحهی و روانهی»
توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر بهشمار میآید.
راهبردِ تحول ذهنی و نگرشی

یکی از عوامل مؤثر در ای راهورد زیر سئوال بردن رویههای ییر متعارف موجود است .مطهابق
یافته های تحقیق ،مب

و معیار پذیرش و یا رد روش جاری در یهک مجموعهه ایه اسهت کهه آن

روش با احکام و شریعت اسبمی مطابقت دارد یا خیهر؟ بنهابرای « ،تحهول ذهنهی و نگرشهی کهه بها
رویکرد زیر سئوال بهردن رویههههای ییهر اسهبمی و ییرعهمهی تهوأم مهیباشهد» ،بههعنهوان یکهی از
راهوردهای گزینششدهی بعد «عهمی و دانشی» توانمندسازی مجریان امربه معروف و نهی از منکهر
بهشمار میآید.
راهبردِ تحول رفتاری

از جمهه حوزههای مه و تأثیرگذار ای راهورد «توجه به آموزش و توسعهی تواناییهای مهادی
و معنوی پیروان» است .از منظر معظ له هر نوع توسهعه و پیشهرفتی بهدون رشهد معنهوی و تربیهت و
تذهیب اخبقی مورد قوول نیست .بنابرای « ،تحهول رفتهاری بهه مفههوم توجهه بهه تعههی و تربیهت و
توسعه ی توانایی های مادی و معنوی» بهعنوان یکی از راهوردهای گهزینش شهدهی بعهد «مههارتی و
عمهی» توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر بهشمار میآید.
راهبردِ تحول سازمان

از جمهه حوزه های مه و تأثیرگذار ای راهورد «توجه به تغییرات ساختاری ،نظامات فرمانهدهی
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و مههدیریتی و سیسههت هههای پشههتیوانیکننههده» مههیباشههد .از منظههر مقههام معظه رهوههری سههازماندهی و
برنامه ریزی و پشتیوانی از الزامات سازمانی توانمندسهازی مجریهان امهر بهه معهروف و نههی از منکهر
محسوب مهیگهردد .بنهابرای « ،تحهول سهازمانی بهه مفههوم توجهه بهه تغییهرات سهاختاری ،نظامهات
فرماندهی و مدیریتی و سیست های پشتیوانیکننده» بهعنهوان یکهی راهوردههای گهزینششهدهی بعهد
«فرماندهی و مدیریت» و بعد «نظامی و جسمی» توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکهر
بهشمار میآید.
راهبردِ نوینگرایی توأم با ابتکار

یکی از عوامل مؤثر در ای راهوهرد زیهر سهئوال بهردن رویههههای کهاری تثویهتشهده و جهاری
میباشد .مطابق یافته های ای تحقیق مب

و معیار پذیرش و یا رد روش جاری تثویتشده در یهک

مجموعه ای است که آن روش با اصول عهمی و منطقی مطابقت دارد یا خیر؟ مقهام معظه رهوهری
در خصو

اهمیت ای موضوع میفرمایند :تجربه ى م ایه اسهت کهه اگهر مها بهه جهوان اعتمهاد

کنی  ...ه کار را تازهتر و همراه با ابتکار بیشترى به ما تحویل خواههد داد .بنهابرای « ،نهوی گرایهی
توأم با ابتکار که با رویکرد زیر سئوال بردن رویههای اجرایی و انطواق آن با اصول عهمی و منطقهی
فرآیندهای کاری توأم میباشد» بهعنوان یکهی راهوردههای گهزینششهدهی بعهد «عهمهی و دانشهی»
توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر بهشمار میآید.
پیشنهادها

با توجه به نقش و جایگاه مهدیریت منهابع انسهانی در الگهوی پیشهرفت اسهبمی -ایرانهی ،نگهاه
تفصیهی به تمامی ابعاد آن امری ضروری میباشد .محققی در راسهتای تحقهق ایه ههدف ،تکمیهل
مواحث نظری و عمهی حوزهی مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی مجریان امر به معهروف و نههی
از منکر در موضوع پوشهش اسهبمی در قالهب موضهوعاتی بهه شهرح زیهر را بهرای تحقیقهات آتهی
ضروری میدانند:
 -1بررسی و ارائه ی الگوی توانمندسازی «اعتقادی و فرهنگی» مجریان امر به معروف و نههی
از منکر در موضوع پوشش اسبمی
 -2بررسی و ارائهی الگوی توانمندسازی «روحی و روانی» مجریان امر بهه معهروف و نههی از
منکر در موضوع پوشش اسبمی
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 -3بررسی و ارائهی الگوی توانمندسازی «عهمی و دانشی» مجریان امهر بهه معهروف و نههی از
منکر در موضوع پوشش اسبمی
 -4بررسی و ارائهی الگوی توانمندسازی «فرماندهی و مدیریت» مجریان امر به معروف و نهی
از منکر در موضوع پوشش اسبمی
 -5بررسی و ارائهی الگوی توانمندسازی «نظامی و جسمی» مجریان امر به معهروف و نههی از
منکر در موضوع پوشش اسبمی
 -6بررسی و ارائه ی الگوی توانمندسازی «مهارتی و عمهی» مجریان امر به معهروف و نههی از
منکر در موضوع پوشش اسبمی
 -7ارزیابی راهوردهای احصاء شده از ای تحقیق با روشهای کمّی.
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خالصة المقاالت باللغة العربیة

التخطیط االستراتیجی لنموذج التمكین لمنفذی األمر بالمعروف والنهی عن
المنكر فی موضوع الحجاب اإلسالمی
حسین تاج آبادی



مینو األصالنی



سیداصغر جعفری



مجید رمضان



توافر الموشرات العملیۀ التی يمكن أن تهدی إلى تدقیق المكونات ،استراتیجیۀ عملیۀ فنی العديند منن القضنايا االجتماعینۀ.
التمكن من النموذج التی يمكن أن يساعد فی حل القضايا الثقافیۀ ،بحث عملی الذی يمكن أن يكون فعاالً فنی القضنايا االجتماعینۀ.
وفی هذا الخالل ،فإن العديد من القضايا االجتماعیۀ باعتبارها قضايا مهمۀ و خطیرۀ فی هذا المجال تحتناج إلنى موشنرات خاصنۀ،
تستند إلى أطر العمل الثقافی والحكومی .الموشرات الثقافیۀ المتمثلۀ فی تمكین منفذی االمر بالمعروف و النهی عن المنكر فی موضوع
الحجاب اإلسالمی هی أيضًا من القضايا المهمۀ التی تلعب دورًا فی كیفیۀ مواجهۀ المجتمع المستهدف كممكّن .تسعى الدراسۀ الحالینۀ
إلى استكشاف المفاهیم و الموضوعات واستراتیجیات تمكین منفذی األمر بنالمعروف والنهنی عنن المنكنر فنی موضنوع الحجناب
اإلسالمی بأسلوب نظريۀ البیانات األساسیۀ .فی هذه الدراسۀ التی أجريت بنهج مختلط (كیفی وكمی) ،تمت مناقشۀ المحاور الرئیسنیۀ
و الروو

االصلیۀ لنموذج عملی موثوق به فی هذا المجال ونتیجۀ لذلك ،بناءً على نموذج اسلوبی ،تم احصناء الموشنرات االصنلیۀ

لهذا النموذج

الكلمات الرئیسیۀ :التمكین ،الثقافۀ ،االمر بالمعروف و النهی عن المنكر ،الموشر الثقافی ،الحجاب.
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