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  چکيده

ی هما  دغدغمه ین تمر  مهم  یکی از عنوان  بهتواند  یمموضوع شایستگی فرماندهان راهبردی در مواقع بحرانی 

همای   یژگمی واند که واجمد  یری از فرماندهانیگ بهرههمواره نیازمند  ها ارتشاصلی حوزه دفاعی مطرح باشد. 

خاصی هستند. هدف این پژوهش طراحی الگوی سمنشش شایسمتگی فرمانمدهان ارشمد نهاجما بما رویکمرد        

نماهمتراز  ی هما  جنمگ باشمد. در بشمش مبمانی ن مری بمه تموان رزممی، شایسمتگی و          یمی ناهمتراز ها جنگ

ای کاربردی اسمت. رو  تحقیمق بکمار رفتمه در ایمن       است. نوع تحقیق بر اساس هدف، توسعه شده پرداخته

باشد. ابتدا الگوی مفهومی با بررسمی   یمتحقیق، آمیشته متوالی از نوع اکتشافی بوده و به لحاظ زمانی مقطعی 

یری گلوله برفی و تحلیل محتوا( ارائمه  گ ونهنمنفر از خبرگان نهاجا )با رو   51ادبیات تحقیق و مصاحبه با 

و  سمااتت همای مرکم ، انشما  و سم        ی تصادفی در یگانا طبقهیری گ نمونهگردید. سنشش الگو با رو  

کلیه  یبند رتبهعالوه بر ارائه  .اسمارت پی ال اس مورد آزمون قرار گرفت اف ار نر الگوی مفهومی پژوهش با 

الگوی نهایی، ابعاد فردی، مرتبط با سازمان ن امی و محمیط، بمین فمردی و     در مالفه( 51) یقتحق یها مالفه

 هایی کاربردی ارائه گردیده است. یشنهادپبینشی رتبه اول تا چهار  را به خود اختصاص دادند. در پایان 

 ها یستگیشافرماندهان ارشد نهاجا، جنگ ناهمتراز، ابعاد  الگوی سنجش شایستگی،واژگان کليدی: 
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 مقدمه
درگیر دارای یک یا  یها گذارد که تقریباً همه طرفها بر این نکته صحه می مطالعه تاریخ جنگ

شد که از شرایط عمد   ها در این خالصه می اند و تما  تال  آنچند وجه از وجوه عد  تقارن بوده

 بمر  یمه بوده است که توانسته بودند بما تک  کسانی آنتقارن به نفع خود سود ببرند. پیروزی همواره از 

استراتژیکی اعممال کننمد و جنمگ را در راسمتای      یریوجوه افتراق و عد  تقارن خود بر دشمن تأث

ببرند. این عد  تقارن گاه در اراده و روحیه جنگاوری و ایمان به هدف و حتی  یشپ اهداف خود به

کمرد و گماه در برتمری فی یکمی جنمگ      یگری مم نهراسیدن از شکست تاکتیکی و کشته شدن جلوه

قدرت ن امی رابطه تنگماتنگی بما سمایر     .(94: 5916)حبیبی،  ازلحاظ برتری قوا، اب ار و تسلیحات

یت، این قدرت ن امی است کمه موجما ایشماد امنیمت و     درنهای که ا گونه بهابعاد قدرت ملی دارد؛ 

 سیاسی، اجتماعی فرهنگمی و فنماوری(  فضای مناسا برای رشد سایر ابعاد قدرت ملی )اقتصادی، 

کمه در ابعماد کممی و    )ی و جهمانی  ا منطقه(. با توجه به تهدیدات 73-511: 5931)آشتیانی، شود یم

و  آجما نیاز است تا بمرای ارتقمای تموان رزممی      باشد( یم توسعه درحالکیفی رو به ف ونی داشته و 

ازپمیش   یشبم بلیمت رزممی یعنمی ممدیریت     در ارتقای این قا ماثرین عوامل تر مه نهاجا به یکی از 

 موضموع  (.21: 5917غفاریمان، اسمت ) یمت غم ل هسمتی    ب شماه پرداخته شود. بدون شک ممدیریت  

همای سمشت و    یمت موقعمدیران ارشد در مواقع بحران و شرایط و  باألخصشایستگی فرماندهان و 

ی اصلی حموزه دفماعی   ها دغدغهین موضوعات و تر مه یکی از  عنوان بهتواند  یمبینی،  پیش یرقابلغ

یل ماهیت ویژه حماک  بمر   به دلی ناهمتراز، ها جنگدر هر کشوری، در عرصه  ها ارتش مطرح باشد.

طمرفین جنمگ(، هممواره نیازمنمد      ن مامی  همای  توانمایی  و ها یفناور )نابرابری در ها جنگگونه  ینا

توجمه بمه    خاصی هسمتند.  های یژگیوها و  یستگیشا اند که واجد شرایط،یری از فرماندهانیگ بهره

 باشد. یمهمان تقویت توان رزمی هر کشوری در بشش غیر فی یکی  درواقعاین موضوع، 

یژه ارتش کمه مماهیتی   و به ی دفاعی و ن امی کشورها سازمانامر مدیریت و فرماندهی در خصوص 

سلسمله مراتبمی و تمرکم     )استثناء نبوده بلکه با توجه بمه سماختارهای آن    تنها نه بحران مدار دارند،

ای نیم    یمژه وهما، از اهمیمت    گیمری  ی تصمم  ساز سرنوشتو نتایج حساس و حیاتی و  گیری( ی تصم

و بدون وجمود سمامانه فرمانمدهی،     چرخد یمفرماندهان  بر محورارتش  چراکهباشد؛  یمبرخوردار 

لت عد  وجود یمک  به ع شود. یمها با مشکل مواجه  یتمأمورها و اجرای  یری ساختار یگانگ شکل

همای ارتمش    در یگمان  مماثر شده مناسا سمنشش شایسمتگی فرمانمدهی و ممدیریت      ینتدوالگوی 
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یق ششصمی و  سمال جمهوری اسالمی ایران، بعضاً در انتشما  و انتصما  فرمانمدهان، بمر اسماس      

بمه  عمل گردیده و در این موضموع حسماس دقمت کمافی      روشمند چندان نهی سطحی و ها شناخت

همچنین به لحاظ عد  وجود همین الگوی ممدون، در رابطمه بما آمموز  و توسمعه       آید. ینم عمل

ی هما  شماخص ی به عمل نیامده و به همین ترتیا ماثرالگوی فرماندهی در این قبیل افراد نی  اقدا  

همای ششصمیتی و    یژگمی و ازلحماظ ی نیم  بمرای ارزیمابی فرمانمدهان     و کارآممد شفاف، مشمشص  

 (.49: 5939گیرند )رحی  زاده،  ینمقرار  مورداستفادهی عملکردی ها مهارت

های دفاعی در سطح کشورهای مشتلف، تفماوت   یفناوربا توجه به رویکردهای جدید حاصله در  

یماز،  موردنهمای پیچیمده    یفنماور همای دفماعی و    یتوانمندآوردن  به دستهای کشورها در  یتقابل

تأکیمدات مکمرر    ی نماهمتراز و علیمرغ   هما  جنگ های جدید و نوآورانه برتری ساز در عرصه یوهش

اسناد باتدستی و سمایر مسمتندات بشمش لشمگری و کشموری بمه موضموع شایسمتگی ممدیران و          

یرن مامی  غو مراک  علمی ن مامی و   ها دانشگاهتحقیقی علمی در سطح  تاکنونفرماندهان، متأسفانه، 

 عنموان  بههای فرماندهان نهاجا ) یستگیشاکشور پیرامون طراحی الگویی بومی و جامع در خصوص 

ی ناهمتراز صورت نگرفته است. با عنایمت  ها جنگبشش توان رزمی غیر فی یکی نهاجا( با رویکرد 

(، فصمل هشمت  قمانون    5914ساله کشمور )  41 انداز چش سند  ازجمله) یباتدستبه تأکیدات اسناد 

 52بنمد  ار  توسمعه و  همای کلمی برناممه چهم     یاسمت س 56بنمد  (، 5917مدیریت خدمات کشوری )

برنامه ششم  توسمعه، برناممه چهمار  ابالغیمه       19و  14های کلی برنامه پنش  توسعه و بند  یاستس

مربوط به نقشه راه اصالح ن ا  اداری، بششی از فرمان نیروی انسمانی   کلی ن ا  اداری های یاستس

ی و ا منطقمه و تهدیمدات  و تغییرات محیطی ف اینده در حوزه مسائل دفماعی   آجا(( 5937تا  5932)

ی کنمونی و نماهمتراز و بما در ن مر گمرفتن دکتمرین       ها جنگی و ارتقاء سطح پیچیدگی ا منطقهفرا 

)وَأَعِدُّواْ لَهُ  سوره مبارکه انفال  71دفاعی کشور و نیروهای مسلح و نص صریح قرآن کری  در آیه 

از اهمیمت بسمیار بماتیی     هما  سمازمان ، ارتقاء توان رزمی غیر فی یکی این قبیل مَّا اسْتَطَعْتُ  مِّن قُوَّةٍ(

شایسته در نهاجا بر تحقمق   فرماندهان باشد. در صورت عد  توجه به تأثیرات شگرف یمبرخوردار 

یری در حموزه مسمائل امنیتمی ایشماد     ناپمذ  جبرانها و راهبردهای دفاعی کشور، پیامدهای  یتمأمور

وضوع طراحی الگوی شایستگی فرماندهان نهاجا در راستای تقویت تموان رزممی   خواهد شد؛ لذا م

 ی ناهمتراز از اهمیت ویژه و راهبردی برخوردار است.ها جنگنهاجا با رویکرد  )غیر فی یکی(
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طراحی الگوی سنجش شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا باا رییرارد   هدف کلی تحقیق حاضر، 

احصاا  ی تادییا ابعااد    »از:  عبارت اسمت اف ویژه تحقیق نی  اهدباشد. های ناهمتراز می جنگ

ی هار یاك از ابعااد شایساتگی     هاا  مؤلفهاحصا  ی تدییا » ،«شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا

 ساال«. ی شایستگی فرماندهان ارشد نهاجاها مؤلفهی ابعاد ی بند رتبه»و « فرماندهان ارشد نهاجا

 الگاوی سانجش  »از:  عبارت استو  شده مطرحتحقیق  اصلی تحقیق نی  به تبعیت از هدف اصلی

ویمژه   سمااتت «. های ناهمتراز چگونه است؟ شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا با رییررد جنگ

باا  ابعاد شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا »از:  عبارت استتحقیق برگرفته از اهداف ویژه تحقیق 

ی هر یك از ابعاد شایستگی فرمانادهان ارشاد   ها مؤلفه» ،«اند؟کدامناهمتراز  یها جنگ یرردری

ی شایساتگی فرمانادهان ارشاد نهاجاا     ها مؤلفهی هرکدام از ابعاد ی بند رتبه» ،«اند؟نهاجا کدام

 «.چگونه است؟

 مباني نظری 

 شناسي:پيشينه  -الف

 یهمما کشممور )مممدلعممالوه بممر مطالعممات دانشممگاهی و سممازمانی صممورت گرفتممه در داخممل  

همای   های مدیران در وزارت نیرو، شایستگی اجتماعی، قابلیت ینهای مدیریتی سازمان تأم شایستگی

ممورد   91(، بمال  بمر   های سازمان گستر  و نوسازی صنایع ایمران  مدیران شرکت م نا و شایستگی

 انشا  شده است.دو گروه دانشگاهی و سازمانی  در از کشور خارجمه  های  پژوهش

 :مفهوم شناسي -ب

شود. س اواری، لیاقت و استحقاق داشتن از  شایستگی، به حالت و کیفیت شایسته گفته می :شایستگي

داشتن به معنای قابل بودن، تیق بودن،  یت(. قابل5961،511دیگر معانی این واژه است )معین، 

 .(7:5913)شیخ،  استعداد ذاتی داشتن، برازندگی و شایستگی داشتن معنا شده است

، 4راثولبرد )مفهو  و معنای شایستگی را به کار  5369در سال  5ن بار دیوید مک کلندبرای اولی

متحده مشاوری را  یاتتاگذار شرکت خدمات خارجی  یانبن، 9(. بعد از مک کلند، مک بر15:4151

بینی کند، درخواست کرد )راثول و  یشپی جدید که بتواند عملکرد انسانی را ها رو برای توسعه 

                                                           
1 - David McClelland 

2 - Rothwell 

3 - McBer 
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های مک کلند برای مفهو  شایستگی، یافتن  یتفعالی بعدی ها گا (. 31-511: 5333، 5لیندهول 

( 5911(. عرفانی و دیانتی )53:4116، 4سانگهیبود )اصلی  وکار کسارو  مناسا برای اعمال 

سطح  -9سطح سازمانی -4سطح فردی  -5: کردند ی متمایکدیگر از شایستگی را در سه سطح 

یاز موردنهای  یژگیوبه  عمدتاًها  یستگیشا (. امروزه،57-41: 5911انی و دیانتی، راهبردی )عرف

به رفتارهای هدفمند دتلت دارد  ها، یستگیشا شود. یمبرای توفیق در شغل یا عملکرد برتر اطالق 

 ها نگر  -9 ها مهارتها یا  یتقابل -4ها  یآگاهدانش و  -5تواند ناشی از عناصر زیر باشد:  یمکه 

 (.15:5931، دیگرانی اجتماعی )بابایی و ها نقش -7انگی    -1ها  یژگیو -2 ها ارز و 

های مدیریتی( در  یستگیشا ازجمله(، ابعاد شایستگی )4111) 9ی توسط بویات ی بند جمعدر یک 

های  یژگیو -9 ها مهارت -4ی ا حرفهدانش و معلومات  -5گروه به شرح زیر جا گرفته است:  7

اعتبار عمومی )ابوالعالیی و غفاری،  -7ی ا حرفهاعتبار  -1 نگر  و بینش -2ششصیتی 

 -5و سطوح مشتلف تقسی  کرد:  ها گروهتوان به  یمها را  یستگیشا(. همچنین 11:5917-16

های کلیدی )محوری( )قرایی  یستگیشا -9 ی کنندهمتماهای  یستگیشا -4پایه های  یستگیشا

های ششصیتی و  یژگیو، دانش، ها ارز ق، قابلیت به آن دسته از (. از ن ر محق13-71:  5914پور،

شود که موجبات عملکرد  یمشود که وجود آن در یک فرد به رفتارهایی منشر  یماطالق  ها مهارت

 آورد. یمبرتر شغلی او را فراه  

 ها وجود دارد. یستگیشایکردهای بسیاری برای شناسایی رو ی تعیین شایستگی:کردهایرو

 ،ها آنی بند طبقهو چگونگی  ها آناستفاده از  ها، یستگیشای ساز مدلوجود برای شناسایی و  ینباا

 شود. یمپرداخته   مه رویکرد  4گونه اجماع ن ری وجود ندارد. در ذیل به  یچه

بندی به شرح ذیل ارائه  ی تقس 4یاز، موردنهای  یستگیشاخصوص  در ی ناس نسر : 4دیدگاه اسپنسر

 نموده است:

ی ضروری را برای حداقل عملکرد در یک کار و یا انشا  ها مهارتیاز که موردنهای  یستگیشا -5

باتتر از  آمده دست بهنتایج  ها آنهای برتر که بر اساس  یستگیشا -4سازد.  یمیک وظیفه مششص 

 (.53: 4117،دیگراناس نسر و است )عملکرد باتتر  دهنده نشانمیانگین و 

                                                           
1 Rothwell & Lindholm 

2 Sanghi 

3 Boyatzis 

4 Spencer 
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با توجه به تحقیقات گسترده، راهبردهای تعیین شایستگی را  4117یوکل در سال : 3دیدگاه یوکل

های ششصیتی،  یژگیوهای بنیادی فردی: کدا   یژگیوراهبرد  -5بندی نمود:طبقه دسته 1به 

ی برتر رهبران موفق عملکردهاو  رفتارهاموجا بروز  ها ارز و  ها مهارت مفاهی  ذهنی، ها، ی هانگ

های بنیادی فردی برای رسیدن به عملکرد برتر مدیریت  یژگیو راهبرد رفتاری: -4 شود. یمجهان 

بر موقعیت  ماثربر اهمیت عوامل  راهبرد اقتضایی )فرایند محور(: -9تز  است ولی کافی نیست. 

 ماثریر قدرت و اختیار در مدیریت تأث یرات قدرت: در این رویکرد،تأثراهبرد  -2یر دارد.تأث

رویکرد  2اند که ترکیا  یدهرسراهبرد ترکیبی: محققان به این نتیشه  -1گیرد. یمار ی قرموردبررس

(. با 917-256: 4117یوکل، باشد )تواند مفید  یمهای مدیریتی و رهبری  یستگیشافوق برای تعیین 

 باشد. یممحقق در این تحقیق رویکرد ترکیبی  موردن ری رویکردهای موجود، رویکرد بند جمع

وسایل و تشهی ات و  ازلحاظدو یگان ن امی را در ن ر بگیری  که  اگر: غیر فیزیری توان رزمی

 ماثرتراز هر حیث یکسان و برابر باشند، در این صورت توان رزمی یگانی بیشتر و  اف ار جنگ

 (.511:5935دهقان، ) است که خصائل انسانی و روحی و روانی پرسنل آن برتر و ارزشمندتر باشد

ی درگیر، از حیث فناوری و ها طرف:  در جنگ ناهمتراز اهیمی از جنگ ناهمترازتعاریف ی مف

آنان در جنگ علیه  مورداستفادهی ها رو ها در یک سطح قرار ندارند، به همین سبا  ییتوانا

(. راهبرد ناهمتراز ممکن است راهبردی، سیاسی، ن امی، 54: 5914یکدیگر متفاوت است )دانیالی، 

اتی از همه این عوامل باشد )معاونت آموز  و نیروی انسانی ستاد مشترک عملیاتی و ترکیب

یرن امی تمای ی وجود ندارد غ(. در جنگ ناهمتراز، بین نیروهای ن امی و 47: 5912س اه،

دانند  یم(. قدمت مفهو  جنگ ناهمتراز را برابر با قدمت خود مفهو  جنگ 1: 5919)تمنایی،

. آنشایی که جن  و نسل قدرت و (3:5917هی و ستاد آجا،)معاونت آموز  دانشکده فرماند

 ی اساسی و زیربنایی داشته باشند،ها تفاوتیدشونده با یکدیگر تهدیدگر و تهدهای ن امی  ییتوانا

(. در پایان مبانی ن ری به بیان تعاریفی از ابعاد 13:5932افشردی و دیگران،است )ید ناهمتراز تهد

های بینشی مشتمل بر  شایستگی-5شود:  یمشده در این تحقیق پرداخته  ییشناساهای  یستگیشا

انگار  سادهها، بصیرت، فه  سیاسی، عد  غفلت از دشمنان،  پایبندی به ارز  ازجملهمفاهیمی 

                                                           
1 Yukl 
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ی و جهانی، مهارت ا منطقهپژوهی  یندهآشده ن ا ، قدرت  یینتعهای  یست س، وحدت فکری با نبودن

 (.91:5935،فرد داناییشود ) ها را شامل می نگری و توجه به اولویت گرایی، آینده آرمانسازی، پارادای 

 ها، ها، نگر  ها، انگی ه ها، ارز  ها، مهارت ای از دانش، توانایی های فردی: آمی ه شایستگی -4 

یاز برای موردنهای اخالقی، تمایالت فردی و دیگر خصوصیات  های ششصیتی، ویژگی ویژگی

های مرتبط با سازمان: شامل ترکیا متقابل  شایستگی -9 (.6:4111است )بویات ی ، ماثرعملکرد 

ین اهداف و راهبردهای تأمهای کارکنان با دیگر منابع سازمان برای  ها و مهارت دانش، توانایی

 خارجی محیط های سازمان، اقتضائات سازمانی، ها متناسا با ویژگی سازمان است. این شایستگی

ها با  یستگیشاهای بین فردی: این  یستگیشا -2(.4111:95 ،5بیها  و مویرشوند ) تعریف می

شود با افراد مشتلف، تعاملهای موثری  یمی اجتماعی و بین فردی سروکار دارد و باعث ها مهارت

 (.575:4116و دیگران، 4صورت گیرد. )مامفورد

 گردد. یمارائه  5الگوی نهایی تحقیق به شرح شکل 
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 (5931غفوری، پژوهش )الگوی مفهومی   : 5شکل 

                                                           
1-Byham and Moyer 

2- Mumford 
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یاز فرماندهان نهاجا به ترتیا رتبه، شایستگی بینشی، موردنهای  یستگیشا، ابعاد 5با توجه به شکل 

ی شایستگی مرتبط با هر بُعد با ها مالفهی بند رتبهباشد.  یمفردی، مرتبط با سازمان و بین فردی 

ی  مالفه 2ی نی  در شکل مششص شده است. بُعد بینشی به ترتیا رتبه مشتمل بر بار عامللحاظ 

باشد. بُعد فردی به ی ادراکی میها مهارتبصیرت، دوراندیشی و تفکر راهبردی، تفکر سیستمی و 

 های جسمانی ییتوانای، شناختی و مدار اخالقهای ذاتی،  یژگیوی  مالفه 2ترتیا رتبه مشتمل بر 

ی سازمانی، مدیریت ها مهارتی  مالفه 2بر باشد. بُعد مرتبط با سازمان به ترتیا رتبه مشتمل می

باشد و نهایتاً بُعد ی میفرا سازمانی ناهمتراز و ها جنگی ناهمتراز، مدیریت در ها جنگدانش در 

هی و ی ارتباطی و هدایت، مدیریت بین فردی و گرو مالفه 9بین فردی به ترتیا رتبه مشتمل بر 

 باشد.قابلیت پروری می

  شناسي روش
ی کاربردی است. هدف در این نموع تحقیقمات، توسمعه و    ا توسعهنوع تحقیق بر اساس هدف، 

رو  تحقیمق بکمار رفتمه در ایمن تحقیمق،       ، اب ار، کاتها، خدمات یا ساختارهاسمت. ها رو بهبود 

با توجه بمه اینکمه در ایمن     باشد. یمرو  آمیشته از نوع اکتشافی بوده و به لحاظ زمانی نی  مقطعی 

باشد، برای این من ور ابتدا به گردآوری  یمیابی درباره موقعیت نامعین  ینهزمتحقیق، محقق درصدد 

هما را   یهفرضم ی کممی،  هما  دادهتواند از طریق گمردآوری   یمس  ، محقق  پرداخته وی کیفی ها داده

تحقیمق، میمدانی و اسمنادی بموده و ابم ار       ی اطالعات در اینگردآورمورد آزمون قرار دهد. رو  

ی ا کتابشانمه در هر یک به ترتیا مصاحبه و پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک، مطالعات  موردن ر

مرحلمه   9بمرداری بموده اسمت. مصماحبه بما خبرگمان بما رو  تحلیمل محتموای کیفمی در            یشفو 

ل مبانی ن ری و نتایج مصماحبه(  )کدگذاری باز، محوری و انتشابی( انشا  و الگوی مفهومی )حاص

همای سمتادی و صمفی واقمع در      ماه و در یگان 54در فاز کیفی ارائه گردید. کل دوره زمانی تحقیق 

در مرحله اول، نشبگان و خبرگان دانشمگاهی   مرک  نهاجا انشا  پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق

یرمستقل مرک  بموده  غ مستقل وهای  و ن امی و در مرحله سنشش الگو، کلیه فرماندهان ارشد یگان

ی تصمادفی  ا طبقمه  و در مرحلمه دو   5گلوله برفی-یری در مرحله اول هدفمند گ نمونه رو  است.

برای پوشش دادن همه ذینفعان مرتبط بوده است. افراد جامعه بما توجمه بمه پراکنمدگی جغرافیمایی      

شوند و افراد نمونه به تناسما از بمین تممامی طبقمات      یمهای مرک  به طبقات مشتلف تقسی   یگان

                                                           
1- Snow balling 
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نفر محاسبه گردید. برای تحلیل  514تعداد  5انتشا  شدند. حش  نمونه با استفاده از فرمول کوکران

ی آمار توصمیفی و  ها رو دو ، از  اول از رو  تحلیل محتوای کیفی و در بشش بششدر  ها داده

استفاده شمده اسمت. روایمی     9اسمارت پی ال اس و 4پی اس اساس  اف ار نر تحلیلی با استفاده از 

و در بشمش   ن رات همکاران یافتدرو  کننده بازخور مشارکتتحقیق در بشش کیفی با دور رو  

پرسشمنامه( انشما  شمد.     سماال  64یت تعداد و محتوای کفا بهتا نیل خبرگان )ی از ن رخواهکمی با 

 هما( بمه   مصماحبه تحلیمل محتموای    منمد  ن ا ایت رو  پایایی در بشش کیفی و کمی )عالوه بر رع

ترتیا با رو  محاسبه پایایی بازآزمون و ضریا آلفای کرونبما  و ضمریا پایمایی ترکیبمی قابمل      

 قبول ارزیابی گردید.

 های  حقيق و یافته ها داده و حليل  جزیه

 :طراحي الگو() يفيکبخش  -الف

های  یستگیشابا بررسی ادبیات ن ری در حوزه  گذشته: یها پژوهشی بند جمعبخش اول کيفي:  حليل و  -

 ی مذکور،ها بششی اجرایی ها پروژهیرن امی و همچنین غن امی و  ی مشتلفها سازمانرهبران در 

این تحقیق تال  شد  در های تز  برای بررسی در این پژوهش استشراج گردید. یستگیشا

 انتشا ی ناهمتراز باشد، ها جنگهاجا با رویکرد هایی که متناسا با اقتضائات ن یستگیشاین تر مه 

 شود.

ی حاصمل از مصماحبه بما    هما  دادهدر ایمن بشمش    :بخش دوم کيفي:  حليل م احبه با روش کدگذذاری  -

کمه از طریمق مصماحبه     هما  دادهخبرگان، با استفاده از رو  کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت. این 

کدگذاری بماز،  مرحله )نفر از خبرگان نهاجا استشراج شدند، طی سه  51عمیق نیمه ساختاریافته با 

ی شایسمتگی در مرحلمه مصماحبه و    هما  مالفمه محوری و انتشابی( تحلیل گردیدند. با تعیین ابعاد و 

ارائمه   5به شرح جدول یل، الگوی نهایی پژوهش وتعد جرحاستفاده از ن رات خبرگان جهت انشا  

 شد.
  

                                                           
1 Cochran 

2 spss 

3 Smart PLS 
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 منتج از ادبیات تحقیق و مصاحبه(پژوهش )الگوی اولیه  :5جدول 

 مصاحبه ها پژوهش مالفه بُعد

 فردی

 *  ی سازمانیمدار ارز 

 * * های ششصیتی/ ذاتی یژگیو

 * * شناختی

 * * های جسمی ییتوانا

 بین فردی

 * * ارتباطی و هدایت

 * * قابلیت پروری

 * * مدیریت بین فردی و گروهی

 مرتبط با سازمان

 * * های ناهمتراز مدیریت در جنگ

 *  سازمانی مهارت

 *  ی ناهمترازها جنگمدیریت دانش 

 * * یفرا سازمان

 بینشی

 * * یادراکی ها مهارت

 - * تفکر سیستمی

 * * بصیرت

 * * دوراندیشی و تفکر راهبردی

 الگو(:سنجش ) يکمب( بخش 

اطالعات پرسشنامه، بیشترین و کمترین فراوانی مربوط به یگان  مبنایبر :  يشنا تاط عا  جمعيت   -

درجه سرهنگ  برحسادرصد(؛  99درصد( و آموزشی ) 76های عملیاتی ) خدمتی، به ترتیا یگان

درصمد(   14سال ) 91تا  41سوابق کارکنان بین  برحسادرصد(؛  7/7) 4یپ و سرتدرصد(  6/22)

درصمد( و   6/22مدرک تحصیلی، کارشناسی ارشمد )  برحسادرصد(؛  2/51سال ) 41تا  41و بین 

 4/3سال ) 11درصد( و باتتر از  3/16سال ) 11تا  21سن بین  برحسادرصد(،  1/57کارشناسی )

 ه است.درصد( بود 3/6) درصد( و سرلشکری 4/75درجه شغلی سرهنگی ) برحسادرصد(؛ 

هما از توزیمع   ها، باید چگونگی پیمروی داده با توجه به ماهیت کمی داده: هابررسي نرمال بودن داده -

استفاده شد. با توجه به جدول  5اسمیرنوف_نرمال بررسی شود. بدین من ور از آزمون کولموگروف

 شد.باها برای همه متغیرها نرمال میمششص است که توزیع داده 4
  

                                                           
1-Kolmogorov-Smirnov 
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 هاآزمون نرمال بودن داده  :4جدول 

 (Sigسطح معناداری ) مقدار آماره ابعاد مدل پژیهش

 571/1 531/1 شایستگی بین فردی

 511/1 511/1 شایستگی فردی

 451/1 561/1 شایستگی سازمانی

 915/1 514/1 شایستگی بینشی

ممدل   -5پمذیرد.  در سمه مرحلمه صمورت ممی     5یمابی پمی ال اس  مدل آزمون مدل مفهومي پژوهش: -

وسمیله   مدل ساختاری به -4ییدی تأهای روایی و پایایی و تحلیل عاملی  گیری از طریق تحلیل اندازه

 (.531-412: 5333نی  براز  کلی مدل )هالند،  -9برآورد مسیر بین متغیرها 

های یک سمازه و خمود   بین سنشهگیری یا مدل درونی روابط مدل اندازه گيری:ارزیابي مدل اندازه -

-. برای تأیید روایی سازه و پایایی در نمر  (97:5934کند )داوری و رضازاده، آن سازه را بررسی می

، 9ی قمرار گرفمت: ضمریا آلفمای کرونبما      موردبررسم های ذیل شاخص 4اف ار اسمارت پی ال اس

ن ضریا از صمفر تما یمک    (: ایCR) 2(. مقدار ضریا پایایی ساختاری436-992: 5315)کرونبا ، 

 (.566-531: 4113و همکماران،   1شمود )وت لم    پذیرفتمه ممی   6/1متغیر است کمه مقمادیر بماتتر از    

این مطلما اسمت کمه     دهنده نشانباشد،  2/1یا بارهای عاملی: اگر این مقدار برابر یا بیشتر از ضرا

ازه بیشتر بموده و پایمایی   گیری آن سهای آن از واریان  خطای اندازهواریان  بین سازه و شاخص

(. میمانگین واریمان    531-412: 5333هالنمد،  اسمت )  قبمول  قابمل گیمری  در مورد آن ممدل انمدازه  

پذیرفتمه   1/1: مقدار این ضریا نی  از صفر تا یک متغیر است کمه مقمادیر بماتتر از    7شده استشراج

مقمادیر بمرای تممامی ابعماد در     ایمن   9(. با توجه به جدول 93-11: 6،5315شود )فورنل و ترکر می

 سطح مطلوبی قرار دارد.
  

                                                           
1- PLS 

2- Smart-PLS 

3- Cronbach 

4-. Composite Reliability 

5- Wetzels 

6- Average Variance Extracted (AVE) 

7- Fornell-Larcker 
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 و آلفا کرونبا  CRو  AVEمقادیر  :9جدول 

 کرینباخ یآلفا AVE CR ابعاد

 321/1 312/1 125/1 شایستگی بین فردی

 311/1 374/1 111/1 شایستگی فردی

 314/1 316/1 191/1 شایستگی سازمانی

 317/1 375/1 722/1 شایستگی بینشی

اشاره به این مسئله دارد که ریشه دو  مقادیر واریمان  شمرح داده شمده همر      الرکر:-معیار فورنل

ترکمر   –نتایج ماتری  فورنمل   های دیگر باشد. از مقادیر همبستگی آن سازه با سازه تر ب رگسازه، 

 1.11و67/1،69/1، 66/1 برای هر یک از ابعاد بمین فمردی، فمردی، سمازمانی و بینشمی بمه ترتیما       

 باشد. یمتحقق کامل معیار مذکور  دهنده نشاننتایج حاصله،  محاسبه شد که

باشمد. ضمریا   های ممدل ممی  روابط میان سازه دهنده نشانمدل ساختاری  ارزیابی مدل ساختاری:

یک متغیر پنهان را با مقمدار کمل واریمان ،     شده داده(: ارتباط بین مقدار واریان  شرح R2) 5تعیین

. سمازد بینی مدل را مشمشص ممی  (: قدرت پیشQ2)معیار  4بینی مدلنماید. قدرت پیش سنشش می

یک  توجه قابلی تأثیر به بررس(، 22:5311کوهن )کوهن، f2کوهن(: اندازه تأثیر یا  2F) 9اندازه تأثیر

 (.1ردازد )جدول پ یممتغیر نهفته مستقل روی یک متغیر وابسته 
 کوهن F2مقادیر  و R2، Q2مقادیر شاخص  :2جدول 

 اندازه تأثیر R2 Q2 متغیرها

 22/1 43/1 331/1 شایستگی بینشی

 91/1 93/1 333/1 شایستگی فردی

 44/1 95/1 333/1 شایستگی سازمانی

 59/1 21/1 331/1 بین فردیشایستگی 

  آمارهt اگر مقدار آماره :t درصد روابط  31سطح اطمینان در گردد،  37/5از قدر مطلق  تر ب رگ

 4که در شکل  طور همان(. 46-67: 5935باشند )حنفی زاده و زارع،  یمبین متغیرها معنادار 

 باشند. درصد معنادار می 31مششص است، تمامی روابط در سطح 

                                                           
1- R Squares 

2- Stone-Geisser criterion 

3- Effect Size 
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شمود و بما تأییمد    گیری و سماختاری ممی  مدل کلی شامل هر دو بشش مدل اندازه ارزیابي مدل کلي:

شمود. بمرای بمراز  کلمی ممدل تنهما یمک معیمار         براز  آن، بررسی براز  در یک مدل کامل می

( ابمداع گردیمد   4112و همکاران ) 4معیار توسط تننهاوسشود. این استفاده می 5جی او اف عنوان به

 (.36:5934)داوری و رضازاده، 

است که نشان از براز  قوی مدل  شده محاسبه 415/1مقدار جی او اف برای مدل پژوهش حاضر 

توان بمه بررسمی   گیری، ساختاری و مدل کلی میهای اندازهاز بررسی براز  مدل پ  حاضر دارد.

مدل پژوهش در حالت  9(. در شکل 46-67: 5935حنفی زاده و زارع، پرداخت )پژوهش  سااتت

 ضرایا مسیر نشان داده شده است.

                                                           
1- Goodness of Fit (GoF) 

2- Tenenhaus 

 داری ضرایا یمعنمدل مفهومی پژوهش در حالت : 4شکل 
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 مدل پژوهش در حالت ضرایا مسیر :9شکل 

 است. شده دادهو ضریا مسیر نشان  tبر اساس مقادیر آماره  سااتتنتایج آزمون  1در جدول 
 بررسی روابط مدل پژوهش: 7جدول 
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 نتیجه آزمون

 یدتائ 456/59 431/1 مستقی  شایستگی فرماندهی  شایستگی بینشی 5

 یدتائ 671/59 469/1 مستقی  شایستگی فرماندهی  شایستگی فردی 4

 یدتائ 957/47 475/1 مستقی  شایستگی فرماندهی  شایستگی سازمانی 9

 یدتائ 562/1 424/1 مستقی  شایستگی فرماندهی  شایستگی بین فردی 2

( در 4ی تحقیق با استفاده از ضرایا مسیر )شکل ها مالفهابعاد و : ی  حقيقها مؤلفهبندی ابعاد و ر به

 بندی گردیدند.رتبه 3جدول 
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 ی تحقیقها مالفهی ابعاد و بند رتبه :6جدول 

   پيشنهادو  گيری نتيجه

 :نتيجه گيری -

فمردی،  ابعماد ) بینشی در رتبمه اول بموده و سمایر    عد بُدر بین ابعاد شایستگی فرماندهان نهاجا، 

 قرار گرفتند.ی بعدی ها رتبهمرتبط با سازمان، بین فردی( در 

بموده اسمت و    موردتوجمه  هما  مالفمه ی بصیرت بیشتر از سمایر   مالفههای بینشی،  یستگیعد شابُدر 

 یشمه البته نت ترین می ان را در سازمان به خود اختصاص داده است. ی ادراکی پایینها مهارتی  مالفه

 یهما  )مهمارت  یبلم مطالعمات ق ین تمر  مه برخی از  یجعد با نتابُ ینای ها مالفه در خصوصحاصله 

 یهما  ، مهمارت (5331) 4یفینگمر  یمدگاه از د یریتیمد یها ، مهارت(5362) 5کات  یدگاهاز د یریتیمد

ی  مالفمه یل غربی بودن ن ریات ممذکور و عمد  تعریمف    ، به دل((5311) 9کونت  یدگاهاز د یریتیمد

 ی وجود ندارد.چنان مطابقت آن، ها آنبصیرت در بین 

بموده   موردتوجه ها مالفهی ارتباطی و هدایت بیشتر از سایر  مالفههای بین فردی،  یستگیعد شابُدر 

 ترین می ان را در سازمان به خود اختصاص داده است. ی پایینپرور یتقابلی  مالفهو 

                                                           
1- katc 

2- Griffin 

3- Koontz 

بندی  رتبه
 ابعاد

 ابعاد شایستگی
بارعاملی 
 ابعاد

 های شایستگی مالفه
بندی رتبه

 ها مالفه

بار عاملی 
 ها مالفه

5 
های  شایستگی
 بینشی

431/1 

 /.299 5 بصیرت
 /.946 4 یراهبرددوراندیشی و تفکر 

 /.917 9 تفکر سیستمی
 /.914 2 ی ادراکیها مهارت

4 
های  شایستگی
 فردی

469/1 

 /.995 5 های ذاتی ویژگی
 /.951 4 مداری اخالق
 /.421 9 شناختی
 /.531 2 های جسمی توانایی

9 
های  شایستگی

 مرتبط با سازمان
475/1 

 /.914 5 ی سازمانیها مهارت
 /.914 4 ی ناهمترازها جنگمدیریت دانش در 

 /.472 9 ی ناهمترازها جنگمدیریت در 
 /.511 2 یفرا سازمان

2 
های بین  شایستگی

 فردی
424/1 

 /.416 5 ارتباطی و هدایت
 /.466 4 مدیریت بین فردی و گروهی

 /.415 9 یپرور یتقابل
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ی سمازمانی بیشمتر از سمایر    هما  مهمارت ی  مالفمه های مرتبط با سازمان و محمیط،   یستگیعد شابُدر 

تمرین میم ان را در سمازمان بمه خمود       ی پمایین فمرا سمازمان  ی  مالفهبوده است و  موردتوجه ها مالفه

 اختصاص داده است.

 موردتوجه ها مالفههای ششصیتی/ ذاتی بیشتر از سایر  یژگیوی  مالفههای فردی،  یستگیعد شابُدر 

اص داده است. بمه  ترین می ان را در سازمان به خود اختص های جسمی پایین ی توانایی مالفهبوده و 

های ذاتی در بعد فردی شایستگی، بهتر است  یژگیوی  مالفهرسد با عنایت به اهمیت باتی  یمن ر 

و  جمذ   گیرنده در سطح سازمان، در حموزه کارمنمد یمابی،    ی تصممسئولین مدیریت منابع انسانی 

  ی مه  را مدن ر قرار دهند. مالفهی این ها شاخصاستشدا  کارکنان 

 :  ها ادپيشنه -

 کارکنمان   یکارکنان( بمرا  یرتبص یها )مکمل دوره یسازمان یمدار مشتلف اخالق یها دوره یاجرا
 فرماندهان یژهو به
 یسمتمی استشدا  در ارتمش، بما اسمتفاده از س    ینبدو ورود به خدمت و در زمان استشدا  داوطلب در 

 همای  یینماهمتراز، توانما   یها جنگ یازموردن یذات های یژگیجذ  و استشدا ، و یو راهبرد یک ارچه
 شود. یدهعالوه بر موارد عا  موردن ر سازمان، سنش ینداوطلب ی یکیف های ییو توانا یشناخت

 کارکنان و  یموضوع سطح سالمت یری،خاص و ام یها باألخص در محل یانتصابات سازمان یهکل در
( بمار  یمک سمال   2 یتماً متناو  )نها طور خاص و به شکل به یژهمشاغل و یطور عا  و برا فرماندهان به
 .یردو مداقه قرار گ یمورد بررس

 یمه کل یبمرا  یذهن یریپذ و ابتکار، انعطاف یتخالق ی،قدرت ذهن یشمشتلف اف ا یها دوره تشکیل 
 ناهمتراز. یها در بحث جنگ یرفرماندهان درگ

 فرماندهان. یفرد ینب های یستگیشا یجهت ارتقا ین ام یخاص روانشناس یها دوره تشکیل 
 رفمع  یهمماهنگ  همای  یوهخماص )شم   های یتدر مأمور یاتیعمل های ی ت یریتمد یها دوره تشکیل ،

 تعارض(
 جبران خدمات یعات،آن در ارتقاء، ترف یرو تأث فرماندهان یآموز خاص مهارت یها دوره اجرای. 
 یدانمش ن مام   یروزرسمان  به یبات یتو اهم ییهوا یرویمحور بودن ن ی اتتشه یتتوجه به ماه با 

 بینی یشفرماندهان نهاجا پ یهکل یبرا دانش یریتمد یکامالً تشصص یها است تا دوره یازفرماندهان، ن
طمور ممن      متناو  به یآموزش های یازسنشیها همراه با ن از دوره یا دوره های یابیو اجرا گردد و ارز

 انشا  شود.
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 اعم ا  بمه    ینو همچن یمان، فرهنگ سازماندر ساز یستمیس یدبا د ییمشتلف آشنا یها دوره ینتدو
موجما   توانمد  ی( مم یکبار)حداقل  یعاتیمنطقه در هر دوره ترف یبه کشورها یمستشار های یتمأمور
 در نهاجا شود. یبعد سازمان یفرا سازمان ی سطح مالفه یارتقا
 ینمده آ یهما  دوره یک،تفکمر خمالق، تفکمر اسمتراتژ     یها ، دوره1ی حل مسئله، تر یها کالس اجرای 

 یارنهاجما بسم   یو نگر  نسبت به مسمائل آتم   یدگاهد یشادبا علو  مرتبط با آن در ا ییو آشنا یپژوه
 کارساز خواهد بود.

 هما جهمت پوشمش دادن بمه      از دوره یفمی و ک یکم ی انو توسعه م یکنون یرتبص یها دوره تقویت
و  یرتبصم  ی مالفمه  فمی یدر ارتقماء سمطح ک   یکنمون  یطمسائل مبتالبه و متعمدد فرمانمدهان در شمرا   

 ماثر خواهد بود. یاربس یتمداریوت
 -و  یرانعملکمرد ممد   یمابی جهمت ارز  یمق تحق یمن شمده در ا  اسمتشراج  یها استفاده از ابعاد و مالفه

، ینیگ  یستهشا یابی،ناهمتراز جهت ارز یها و متناسا با جنگ یاپو ین ام یفرماندهان ارشد و طراح
 یسمتگی ( همر شا یمری گ انمدازه  )قابمل  یمار مع یتدر سازمان. خصوص یستهحفظ و توسعه فرماندهان شا

 به عملکرد برتر یدنفرماندهان و رس یستگیشا یابیجهت ارز
 یم ان و مشمشص شمدن م   یمق تحق یهما  ابعاد و مالفمه  ینحاصله در ب های یتدر ن ر گرفتن اولو با 
 ی انبرنامه ر یتوجه اصل ستییبا یرت،بص ی مالفه ینشی،بُعد ب یها مالفه ینو در ب ینشیابعاد ب یتاهم
برجمذ ، آمموز ، پمرور  و توسمعه      ین مام  یهما  و مسئوتن ارشد سازمان یمنابع انسان یرانو مد
و  یمت بمه وت  یشماخص اعتقماد قلبم    یمژه و و بمه  یرتبص ی و در رأس آن مالفه ینشیجانبه بعد ب همه
 ناهمتراز متمرک  باشد. یها جنگ یندهفرماندهان آ یندر ب یتمداریوت
 حاک  بر جنگ و مناطق  یطو هنرآموزان از شرا یاندانششو یو عمل یحدرک صح یتتوجه به اهم با

افمراد، تز  اسمت تما     یستیز یها تشربه ی انم یشدر جهت اف ا یطشرا ینو ل و  حضور در ا یجنگ
 موجمود  یهما  ممدون عمالوه بمر برناممه     های ی یر در سطح ن   با برنامه یو آموزش یمراک  دانشگاه

 همای  یطن   در محم  یمراک  آموزش یانتشار  دانششو یشها( نسبت به اف ا اردوگاه معارف جنگ و)
 همت گمارند. ازپیش یشب یاتیعمل
 از  یمری گ و بهمره  یها و مراک  آموزش و هنر آموزان دانشگاه یانجوانان و دانششو یندر ب یالگوساز

 یا هما و شاخصمه   در جهت وارد سماختن ابعماد، مالفمه    ارتش قدر گران یشهدا های یستگیشا یالگو
معارف  یو عمل ین ر یها )دوره یدر کنار اقدامات فعل یشاخص در کتا دانشگاه یدشه انفرمانده
مسملح   یروهمای سماز ن ینمده مورد انت ار از فرماندهان آ یهایستگیسطح شا یتواند به ارتقایم جنگ(

 بود. یدوارام

  

                                                           
1- triz 
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 فهرست منابع:
   فارسيمنابع  -
هاای   مدیران آینده؛ مبانی نظری ی تجارب عملای برناماه  "(. 5917ابولعالیی، به اد. غفاری، عباس ) -

 تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی."، استعدادیابی ی جانشیا پریری

های نظری عوامل غیر فیزیری تأثیرگذار بر تاوان رزمای    تبییا مؤلفه "،(5931آشتیانی، محمدرضما )  -
 73-511. ص 5931، 94، شماره فصلنامه راهبرد دفاعی "،نظامینیریهای 

بار   مؤثرتعییا عوامل " (،5932حسمن ) ینی، سید حس . شهرآیینی، سید اسماعیل.محمدحسنافشردی،  -
فصلنامه  "،ی ناهمتراز همترازاصول رهنامه عملیاتی نیریهای زمینی جمهوری اسالمی ایران در نبرد 

 .13 ص .5932تابستان ، 71مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 

 تهران: انتشارات سرآمد. "،دستنامه توسعه مدیران" ،(5931بابایی، محمدعلی. شیخ، ابراهی  ) -

 . انتشمارات: دوره عمالی جنمگ سم اه،    تهران"،)مرنزی، کنت( جنگ نامتقارن، "،(5919)تمنایی،محمد -
 .1ص

 تهدیادات  برابار  در هاوایی  نیاریی  مقابله چگونگی بررسی ی تحقیق "(.5916)حبیبی، نیک بشش  -
 ممد . راهبمردی  تحقیقمات  اداره. وبودجمه  برنامه طرح معاونت"، مناسب الگوی ارائه ی هوایی ناهمتراز
 .ن ری تحقیقات

ریش تحلیل ساختارهای چند ساطحی باا اساتفاده از    "(،5935پیا . زارع رواسان، احد ) حنفی زاده، -
 تهران: انتشارات ترمه.،"smartpls افزار نرم

هاای   چارچوبی بارای شناساایی شایساتگی   ،"(5935یرزادی، مهدی )ش .عادل فرد، حسن. آذر، ییدانا -
 .1-91، صص 61 شماره ،53دوره ، فصلنامه مشل  و راهبرد. "ملی دار نگه خط

 .49. شماره مطالعات بسیجفصلنامه . "عملیات ریانی در جنگ نامتقارن "(،5914دانیالی، الیاس ) -
تهران:  ،"پی ال اس افزار نرمی معادالت ساختاری با ساز مدل" (،5934، آر  )رضازادهداوری، علی.  -

 .جهاد دانشگاهی

 باهاد  مختلف  در سطوحی مدیران ارشد نهاجا تفرر راهبردارائه الگوی  "(،5935دهقان، نبی ا.. ) -
 طرح پژوهشی در نیروی هوایی ارتش. "،ارتقای توان رزمی

دبیرخانمه  ،"بخش در ارتش جمهوری اسالمی ایاران الگوی فرماندهی اثر "(،5939رحی  زاده، قادر ) -
 شورای عالی تحقیقات ن ری ارتش جمهوری اسالمی ایران.

دانشمکده  ، ". رساله دیره دکتاری های مدیران در بخش دیلتی الگوی قابلیت "،(5913شیخ، ابراهی  ) -
 مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی. ایران.

ماهناممه   ،"هاا در مادیریت مناابن انساانی     یساتگی شانقاش   "(،5911محمد )عرفانی، مری . دیانتی،  -
 .41-57. 466،تدبیر
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ی هاا  برناماه مبانی نظری ی تجارب عملی مدیران آینده: "(، 5917غفاریان، عباس. ابوالعالیی، به اد. ) -
 تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. ،"جانشیا پریری مدیران استعدادیابی ی

های فرماندهان نهاجا در راستای ارتقا  توان رزمی  یستگیشاطراحی الگوی " (،5931غفوری، داود ) -
 یران.ا ، پردی  البرز دانشگاه تهران."ی ناهمتراز )دکتری(ها جنگبا رییررد 

 .71 یهآقرآن کری ، سوره انفال،  -

 درجاه.  173رزیابی شایستگی مدیران شرکت ساپرو به ریش باازخور  ا "(،5914پور، رضا )قرائی  -
 ایران. السال (، دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه اما  صادق )علیه ،")کارشناسی ارشد(

تهمران:  ، "ی بار جناگ غیرهمتاراز   ا مقدمه "(،5917شکده فرماندهی و ستاد آجا )معاونت آموز  دان -
 .3انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، ص 

، ص مشموعه مقماتت  ،"جنگ نامتقارن "(،5912ی انسانی ستاد مشترک س اه )معاونت آموز  و نیرو -
47. 

 تهران. انتشارات: امیرکبیر.، "(2) یامعفرهنگ "؟ژ(. 5961معین، محمد ) -

 .5-14 5(. نشریه مشترک4113)وزارت دفاع آمریکا،  -
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