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  چكیده
توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مستمر عملکرد سازمان با توسعه و گستتر  نوتوم مبتنتی بتر تایستتری افتراد و       

ین مبتادی و منتابت تتدوین راهبردهتای     تتر  مهت  (. یکتی از  42: 1333نتااد اتاری،ی،    ست )کینال، به نقل از ایتران ها گروه

رهبتری بتا در ایتیتار    نی، ایران  ج.ا. باتد. در گیری کشور می ترین مراجت تصمی  های عالی توانمندسازی جوانان، دیدگاه

راهبردهتای   در ماهیتت توانتد   کته آتتنایی بتا آن متی     داتتن فرماندهی کل قتوا، دارای ناتام فکتری مش صتی هستتند     

ای ایوتا نمایتد. هتدص اصتلی ایتن ت قیت         کننده دهی به آن نقش تعیین و جهتتوانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح 

نسل جوان نیروهای مسلح از منار مقام معا  رهبری استت.   "اعتقادی و فرهنری"دستیابی به راهبردهای توانمندسازی 

تده و جهت نیتل بته نتتایز از     طور ناری و هدفمند انت اب ای است. جامعۀ آماری به   از نوع کاربردی توسعهاین ت قی

های کیوی و کمّی( استتواده گردیتده استت. نتیحتۀ حاصتله نشتان        گیری از تکنیک آمی ته )رو  رو  داده بنیاد با بهره

گیری از هر چهتار   د در چارچوب نرر  سیستمی )با بهرهدهد: امر توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح ل،وماً بای می

های سازمانی و ملّی صورت اذیرد. با این  ای و فرایندی( و متناسب با ترایط و آرمان رویکرد مکانیکی، ارگانیکی، اروژه

نراه قطعیت هریک از رویکردهای موردنار در چتارچوب نرتر  سیستتمی متناستب بتا تترایط، موضتوع و ستازمان         

 تغییر است. ر قابلموردنا

 ، نیروهای مسلحجواننسل راهبرد، توانمندسازی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
عنوان یکتی   به« قدرت ناامی»الملل بر این باورند که  اردازان روابط بین امروزه، اندیشمندان و ناریه

ستتل،م  ای بریتوردار استت و بریتورداری از آن م    هر کشور از اهمیت ویتاه « قدرت ملّی»از ابعاد 

ویاه جوانان  باتد. از طرفی در تمامی ادوار نقش نیروی انسانی به وجود نیروهای مسلح توانمند می

 بوده است. موردتوجهترین اهرم در جهت نیل به اهداص ملّی کشورها همواره  عنوان م وری به

دارد ازجمله  سازی نیروها در مقابل دتمن تأکید در قرآن محید آیات زیادی وجود دارد که به آماده

 تتده  آمادهتوانستید از نیرو و اسبان بسته و  آنچهها  و در برابر آن" فرماید: سوره انوال که می 09آیه 

وسیله دتمن یدا و دتمن یتود و دتتمنان دیرتری را     که بدین یدساز آماده)وسایل نقلیه مناسب( 

، بترسانید و هر چیت،ی کته در راه   تناسد ها را می تناسید، یداوند آن ها را نمی ها که تما آن غیر آن

 ."رود کامل به تما داده یواهد تد و بر تما هرگ، ست  نمی طور بهیدا انواق کنید 

 )ع(آمویتری دانشحویان دانشراه افسری امام علتی   در مراس  دانش العتالی(  )مدظلهایحضرت امام یامنه

گونته   هتای مستلح را ایتن   ، م ورهای اصتلی تربیتت و اترور  جوانتان نیرو    0/3/1388در تاریخ 

جوانان ع،ی،، فرزندان من، کسانی که بدنه این ارتش و رأس و ارکان ایتن ارتتش را   “تمارند:  برمی

ب،رگ را بر دو  یواهید گرفتت،.. یتود را علمتاً و     های مسئولیتدر آینده تشکیل یواهید داد و 

نیروهای مسلح حتاکی از آن   مسئوالنمصاحبه حضوری با حاصل از نتایز  ”عمالً و ایالقاً بسازید.

 «.  قدرتمند داتته باتی  باید افراد توانمند تربیت کنی  مسلحاگر ب واهی  یک نیروی »است که 

توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مستمر عملکرد ستازمان بتا توستعه و گستتر  نوتوم مبتنتی بتر        

وط بته عملکترد کارکنتان و    ها و وظایف مرب هاست. این تایستری بر حوزه گروهتایستری افراد و 

(. در حقیقت ایتن  42: 1333نااد ااری،ی،  ، به نقل از ایران1گذارد )کینال عملکرد کلی سازمان اثر می

 ها به رفتارهای هدفمندی داللت دارند که تامل عناصر زیر است: تایستری

 معلومات تغلی، اطالعات و ت صص مرتبط با تغل ها: دانش 

 کارهای مرتبط با اهداص تغلی توانایی انحام ها: مهارت 

 ترجی ات و یا موروضات مهنی فرد ها: نگرش و ارزش 

 یصوصیات ت صیتی و ن وه واکنش به ترایط و افراد ها: ويژگی 

 های درونی و اتتیاق برای اقدام سائقه ها: انگیزش 

                                                           
1- Kinlaw 
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 :درک فرد از یود خودپنداره 

 (.03: 1330برداتت دیرران از فرد )بابایی،  های اجتماعی: نقش 

هتای   گیتری مناستب از توانمنتدی    دهد: عدم بهره مقام معا  رهبری نشان میاوامر بررسی تدابیر و 

ضتعف در ارتقتا    هتایی ازجملته    تواند آسیب نسل جوان نیروهای مسلح، می "اعتقادی و فرهنری"

هتای استالمی، انستانی و ملّتی،      ارز  یتی آرامتان گرا یودباوری و توکل به یدا، ضعف در نیل به 

 یدربت را همچنین ضعف در ارتقا  آمادگی ایمتانی و اعتقتادی   و عف در ارتقا  سرمایه اجتماعی ض

 .تته باتددا

 تواند نتایز سودمندی ازجمله:   انحام این کار ااوهشی برای نیروهای مسلح می

 مندکردن توانمندسازی نیروی انسانی، گیری برای ناام جهت تصمی  سازی زمینه 

  در مراک، آموزتی، ها  هدفمندکردن آموز 

   ،تربیت و ارور  نیروی انسانی متناسب با ال،امات سازمانی 

 مندی مناسب از عمر یدمتی نیروی انسانی،  بهره 

 های بالقوه نیروی انسانی،  مندی از ظرفیت بهره 

 .ارتقای سطح عملکرد فردی و سازمانی را درای داتته باتد 

 و نپردایتن به آن نی، مضراتی ازجمله:

 ر تأمین مییره جایر،ین نیروی انسانی، ضعف د 

  نیروی انسانی،  نوس اعتمادبهضعف در 

  یت به نیروی انسانی، مسئولضعف در واگذاری 

 های بالقوه نیروی انسانی،  گیری مؤثر از تمامی ظرفیت ضعف در بهره 

  ی دارد.دربیسارات ناتی از ناتوانی نیروی انسانی در مواجهه با انواع تهدیدات را 

با توجه به تدابیر و اوامر فرماندهی معا  کل قوا چه راهبردهایی »ل اصلی ت قی  این است که سؤا

گردد؟ و سؤال فرعی آن  نسل جوان نیروهای مسلح می "اعتقادی و فرهنری"موجب توانمندسازی 

نستل جتوان    "اعتقتادی و فرهنرتی  "ها و راهبردهای توانمندستازی   مواهی ، مقوله»عبارت است از 

 «؟ای مسلح در چارچوب تدابیر و اوامر فرماندهی معا  کل قوا کدامندنیروه
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 مباني نظری

  شناسيپیشینه  -الف

هتای   نامته  ااوهشی و اایان علمیتعداد زیادی اروژه ت قیقاتی دایلی و یارجی مشتمل بر مقاالت 

ن کتاربردی  های مرتبط با مسئله این ااوهش مطالعه تد که بتا بررستی دقیت  میت،ا     دکتری در زمینه

نمونته در ایتن    عنتوان  بته قرار گرفت که  مورداستوادهدر این ت قی  ها  ها، تش مورد از آن بودن آن

 تود: ها اتاره می مورد از آن دومقاله به 

 «1303توانمندسازی منابت انسانی در ناام ارزتی استالم در ستال   »اروژه ت قیقاتی با عنوان  -الف

است. مسئله ت قیت  ایتن بتود    تده  رو  داده بنیاد انحامرابی به مه توسط ت صی به نام امیر حم،ه

که مدل مناسب برای توانمندسازی منابت انسانی در ناام ارزتی اسالم چیست؟ نتایز ایتن ت قیت    

رعایتت عتدالت    -2تود.  قدردانی مدیر از کارکنان موجب اف،ایش توانمندی آنان می -1 :نشان داد

مشتورت متدیر بتا     -3تتود.   موجب اف،ایش توانمنتدی آنتان متی    از سوی مدیر نسبت به کارکنان

کارکنتان از   تتأمین نیازهتای   -4تتود.   کارکنان در امور سازمانی موجب اف،ایش توانمندی آنان متی 

 تود. سوی مدیر موجب اف،ایش توانمندی آنان می

ش درمتان  بررسی و تبیین عوامل مؤثر بتر توانمندستازی کارکنتان ب ت    »رسالۀ دکتری با عنوان  -ب

نااد بته رو    رحی  حاتمی توسط دکتر محید کواتی و« 33اجتماعی استان گلستان در سال  تأمین

گرفته است. سؤال ت قی  این بود که عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنتان   توصیوی ایمایشی انحام

چهتار متغیتر    از -1ب ش درمان تأمین اجتماعی استان گلستان کدامند؟ نتایز این ت قی  نشان داد: 

 -2ایتیار با توانمندسازی بیشتر از دیرتر متغیرهتا استت.    ااوهش، تدت همبستری متغیر توویض 

 .تنایته تد موردمطالعهبر توانمندسازی کارکنان در جامعه  بازیور مناسب دومین عامل تأثیرگذار

ثر بتتر ؤهتتای ت صصتتی ستتومین عامتتل متت آمتتوز  و کستتب مهتتارت موردمطالعتته،در جامعتته  -3

مشتارکت   رابطه کسب اطالعات سازمانی و ،در جامعه موردمطالعه -4کارکنان است.  انمندسازیتو

کارکنان در اطالعات سازمانی با توانمندسازی کارکنان نسبت بته ستایر متغیرهتای مستتقل     همرانی 

 تری قرار دارد. ااوهش در سطح اایین این

 مفهوم شناسي -ب

از جنبتۀ ناتامی و غیرناتامی     "راهبترد "رستی تعتاریف م تلتف    با بر کارکرد و تعریف راهبرد:مفهوم، 

 "مستیر دستتیابی بته هتدص    "و  "هتدص "گردد که راهبرد حداقل تامل دو ج،  اساسی  استنباط می
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دهنتده تلقتی گردیتده و     جهتت  عنتوان  بته باتد،  ها که اولین ج،  راهبرد می باتد. هدص یا هدص می

عنوان دومین ج،  راهبرد  ها که به مسیر دستیابی به هدصکنندۀ آن است که به کحا باید رفت، و  بیان

ها باید حرکتت   کنندۀ آن است که چرونه و با چه تیوه و اب،اری به سمت هدص یا هدص است، بیان

کرد. از سویی، راهبرد دارای سطوح م تلوی است که این سطوح به سطح مکتب، سطح ملّی، سطح 

ای و ستطح عملیتات یتا راهکتنش قابتل       ظیوته وکتار، ستطح و   صنعت، سطح سازمان، سطح کستب 

باتتد و   و مسیر هر سطح از راهبترد متتأثر از ستطح بتاالتر یتود متی      بندی است. اس هدص  دسته

 (.02: 1302، به نقل از احمدوند و همکاران، 1مراتبی بین آن سطوح حاک  است )آرث لیک سلسله

 ی، ولت قرارگرفتته  مورداستتواده  اریبست  یاست که در علوم سازمان یا واژه یتوانمندساز ی:توانمندساز

 ،یبر معنا و موهوم آن صورت نررفته است. در فرهنگ لغت آکسوورد فعل توانمندساز ییتواف  نها

 نیت استت. بته ا   دنیقتدرت ب شت   یبه معن یاست. توانمندساز تده یفتعر "توانا سایتن"عنوان  به

و  یاحساس نتاتوان  بهبود ب شند و بر یود را نوس اعتمادبهتا احساس   یکه به افراد کمک کن یمعن

 وته یوظ کیت انحام  یرا برا یدرون ،هیاست که انر یمعن نیبد نیتوند. همچن رهییود چ یدرماندگ

اناستازی همچنتین تشتوی  افتراد بته      (. تو3: 1333اتور،   )وتن و کمرون، به نقل از فرخ  یکن زیبس

توانی   ثیرگذار است. از این طری  میأن تهای آنا هایی که بر فعالیت مشارکت بیشتر در ات ام تصمی 

های یوبی آفریتده و بته آن    توانند ایده را برای افراد فراه  آوری  تا نشان دهند که می ییها فرصت

 (.4: 1333اور،  به نقل از فرخ جان اسمیت،) جامه عمل بپوتانند

ستال   20تتا   11و ستن   یجوانان بررست  یعال یجوانان در تورا یدامنۀ سن ایران در ج.ا. نسل جوان:

: 1304به نقل از یرمشاد و همکتاران،   جوانان، یاست )سازمان مل تده تعیین یجوان نیعنوان سن به

جتوان   کته  ایتن : تعریتف اول  کنتد  مطهری جوان را به دو صورت تعریف می دیاما استاد ته (.109

دوم  نیازهتای م صتوص. تعریتف    وت صیتی است دارای سن یاص و حاالت روحی و روانتی  

ا  بتا   ایشان از جوان این است که جوان کسی است که بته یتاطر ت صتیالت و ستواد و آتتنایی     

های تازه است و حاضر نیست مانند جوانان نسل گذتتته   های جدید، دارای فکر نو و سؤال اندیشه

ر چش  و گوتشان بیشتت  مروز، جوانان ادیرر عبارت بهرا بپذیرد.  چی، همهبدون دلیل عقلی و منطقی 

تتر از   مشکل مراتب بهتاد و هدایت جوانان امروز ربازتده است و به همین دلیل است که رهبری، ا

                                                           
1- Arth Lykke 
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ذتته است. استاد مطهری معتقد بتود کته اگتر بترای هتدایت و رهبتری نستل جتوان         گنسل جوان 

 (.8: 1301،زو علویان)تاز دست یواهد رف طورکلی بهفکر اساسی نشود،آینده جامعه ایران امروزی 

(. نتیتروهتای 331: 1330 ،ی)رستم گردد یکشور اطالق م کی یناام یروهاین هیبه کل مسلح: یروهاین

بته ستتاد فرماندهی کل قوا، ارتتش، ستپاه ااستداران انقتالب استالمی و نیتروی انتاتامی و        مسلح 

قانون ارتتش جمهتوری استالمی ایتران،      2تود )ماده  یهای وابسته، اطالق م وزارت دفاع و سازمان

1330 :31). 

مستلح   یروهتا ییود در ن یاول سن یدمت ۀاست که در ده یافراد هیتامل کل مسلح: یروهاینسل جوان ن

را  رانیت اج.ا. و هشت سال دفتاع مقتدس    یتکوهمند انقالب اسالم یروزیو دوران ا برند یبسر م

   (.سایته م ق اند ) تحربه نکرده

و  هیت کته در نار  یناتر  فیبتا توجته بته تعتار     مسالح:  یروهاا ین جواننسل  "اعتقادی و فرهنگي" یتوانمندساز

 یتی اف،ا تتوان   یت کته از طر  یاقتدامات محموعته   ،وجود دارد عبارت است از شمندانیاند های دگاهید

و  یلنتدگ با ،یور بهتره  شیبهبود و اف،ا درنتیحهو های اعتقادی و فرهنری  یستریتا یموجب ارتقا

 (.از مواهی  باال )م ق  سایته گردد یآن م وانمسلح و نسل ج یروهاین ییرتد و تکوفا

 :سیر مراحل تكامل تاریخي رویكردهای توانمندسازی

های م تلتف   صورت توانمندسازی موهومی تازه نیست، این موهوم بهرویكردهای توانمندسازی در جهان:  -

منابت علمتی   1019های دهۀ  آمده است. برای مثال، در سالدر سرتاسر منابت علمی جدید مدیریت 

ای داتتته باتتند    مدیریت آکنده از این تحوی، بود که مدیران باید در قبال کارکنانشان رفتار دوستانه

های کارکنتان حستاس    ، مدیران باید در قبال نیازها و انری،ه1009های دهۀ  )روابط انسانی(. در سال

طلبیدنتد )درگیتر    ، باید از کارکنان کمک متی 1089های دهۀ  ت(، در سالبودند )آموز  حساسی می

کردنتد   ها را برگ،ار می دادند و جلسه ، باید تشکیل گروه می1039های دهۀ  کردن کارکنان(، در سال

تده طی دو دهۀ گذتته، الروهتای ارزیتابی بریاستته از     های کیویت(. در میان الروهای ارائه )حلقه

های اجرایی برای ارزیتابی و   عنوان رو  ویاه الروهای تعالی )سرآمدی( به اگیر، بهدیدگاه کیویت فر

انتد )اولیتا، و یتاک،ار، بته نقتل از       ای بریوردار تتده  مدیریت کیویت از جامعیت و کاربرد گسترده

 (.80: 1303اناه،  نصرت

انتد کته    تتده  مرحله طترح  های ت ول اداری تاکنون در چندین برنامهرویكردهای توانمندسازی در ایران:  -

اند؛ باوجوداین همچنان دیالتت نیتروی    وضعیت نیروی انسانی را در ناام اداری دچار تغییر سایته

انسانی در ناام اداری و ن وه توسعه منابت انسانی با ابهام و دتواری روبروست. مانت مهت  اجترای   

mailto:reza.alaviyan@yahoo.com
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اعتمتاد در   اسب و نبود الرتوی قابتل  های توانمندسازی در ایران فقدان منابت علمی کافی و من برنامه

 کنند. هاست. لذا مدیران از ورود به این حیطه ارهی، می اجرای برنامه

هتای استالم، انستان اتترص م لوقتات و یلیوته        ر اساس آمتوزه ب رویكردهای توانمندسازی در اسالم: -

 (.39رضِ یَلِیوَۀ... بقرۀ، آیه یداوند در زمین است )و إمْ قَالَ رَبُّکَ لِلمَالئِکَۀ إِنّى جَاعِلٌ فى األ

 :مطالعات علمي توانمندسازی نیروی انساني

 تتده  ارائته ااوهشرران و اندیشمندان عل  مدیریت، برای الروهای  رویكردهای توانمندسازی نیروی انساني:

انتد، ااوهشترران در ایتن     های متواوتی قائل تتده  بندی در حوزۀ توانمندسازی نیروی انسانی، دسته

بنتدی مبتنتی بتر     بندی مبتنی بر نوع نرر  حاک  بر توانمندسازی و دسته به دو رویکرد دسته مقاله

 .اند کرده اتارهمکانی،م اجرایی توانمندسازی به ترح زیر 

سازمان تتا  مدیریت و اردازان  ااوهشرران و ناریهتوانمندسازی نیروی انساني مبتني بر نوع نگرش: رویكردهای -

هتتا  گیتتری ی را فراینتتد توتتویض ایتیتتار و مشتتارکت کارکنتتان در تصتتمی توانمندستتاز 1009هتتۀ د

 ،تناستتی ستتازمان ناتتران روان اتتردازان و صتتاحب بتته بعتتد ناریتته 1009هتتۀ امتتا از د .دانستتتند متتی

گیری از ستوی    دانند که فقط توویض ایتیار و قدرت تصمی  می یتوانمندسازی را موهومی چندبعد

و احساسات کارکنان بته   آنان از منار باورها .تود ین را تامل نمییمدیران مافوق به کارکنان ردۀ اا

کنند که توانمندسازی موهومی ایچیتده و چنتد بعتدی     ای از دانشمندان ادعا می عده .آن توجه دارند

استاس وجتود    بتر  .(313: 1008 ،است و برای افراد م تلف معانی متواوتی دارد )کوین و اسپریت،ر

اسپریت،ر بتا بررستی ادبیتات و مطالعتۀ میتدانی در ستطح متدیران میتانی          کوین وها،  همین دیدگاه

های ایشتاز، دو رویکترد متوتاوت )مکتانیکی و ارگتانیکی( بترای توانمندستازی تشت یص         ترکت

 اند. داده

توانمندسازی به معنی توویض ایتیار  ،بر اساس این دیدگاه در توانمندسازی نیروی انساني: رویكرد مكانیكي -

به کارکنان رده اایین سازمان است. توانمندستازی فراینتدی استت کته طتی آن متدیریت       و قدرت 

ستازمان  بهبتود عملکترد در   ف معینی را برای نیل به یو وظاها  انداز روتنی را تدوین و برنامه چش 

ستازد و   برای انحام وظایف را برای کارکنتان فتراه  متی    یازکند. اطالعات و منابت موردن ترسی  می

بتر استاس    ها را انحام دهند. ای و اصالح فرایند دهد که آنان در صورت نیاز تغییرات رویه میاجازه 

ستازی   سازی و روتتن  نتایز بیشتر ت ت کنترل مدیریت هستند و همچنین روی ساده ،این رویکرد

 هگیتری در یتک م تدود    توانمندسازی یعنتی تصتمی    ،طور یالصه به .تود کار و وظایف تأکید می

راهبردهتای ضتمنی توانمندستازی از ایتن      .گیری است ه معنی واگذاری ایتیارات تصمی و ب معین
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هتا و   انتداز  مأموریتت و چشت    ،تتود  دیدگاه عبارتند از: توانمندسازی از مدیریت ارتد تتروع متی  

وضتوح   هتای کارکنتان بته    ها و اادا  وظایف، نقش، توند تعریف می یروتن های سازمانی به ارز 

 همتان: کارکنان در قبال نتتایز ااست رو هستتند )   و  ،توند توویض می ها یتسئولم، توند روتن می

329). 

( برای اجرای توانمندسازی سه کتار  1000بالنچارد و همکاران )ماهیت توانمندسازی در رویكرد مكانیكي: -

 یجتتا هتتا بتته جانشتتینی گتتروه -2 ،ستتهی  تتتدن کارکنتتان در اطالعتتات -1. الزم را تشتت یص داد

( بتر  1001و  1002بتاون و الومتر )   .و طراحی ستایتار ستازمانی مناستب    -3 ،ب سنتیمرات سلسله

متوز  و اتادا    آگیتری،   های دارای قتدرت تصتمی    تدن کارکنان در اطالعات، تشکیل تی  سهی 

هتای الزم را ببیننتد و دانتش و آگتاهی      کنند که اول بایتد کارکنتان آمتوز     یددارند و اظهار میتأک

 صتورت  بته ها باید یاد بریرند که چرونته   رونری توانمند تدن داتته باتند. آنیاز در مورد چموردن

مشارکتی و گروهی کار کنند. بایتد اب،ارهتای الزم بترای حتل مستئله را داتتته باتتند و عملکترد         

کنند. کارکنان توانا بایتد بترای    که، نویسندگان بر اهمیت اادا  تأکید می سازمانی را بدانند. دوم این

گوینتتد  ( متتی1001اتتذیری و ااستت رویی اتتادا  بریرنتتد. استتکات و ژافتته )  یتستتئولمافتت،ایش 

 -1ها با یکتدیرر استت بتدین معنتی کته:       متواوت برای کارکردن انسان اساساًراه  توانمندسازی یک

در مورد انحتام دادن وظتایف یودتتان بلکته نستبت بته بهتتر         فقط نهکنند که  کارکنان احساس می

طتور مستتمر بترای بهبتود عملکترد و       هتای کتاری بته    تی  -2یت دارد. ئولمسکارکردن کار سازمان 

تتده   یطراحی ا گونه بهسایتار سازمانی  -3کنند.  کار می باه وری  دستیابی به سطح باالتری از بهره

ادای  صترفاً کته   توانند برای ت ق  نتایز موردنارتان کار، نته ایتن   یابند که می است که افراد در می

 (.29و  10: 1381نااد ااری،ی،  اسکات و همکاران، به نقل از ایران)تکلیف کنند 

 یبت توول و همکاران توانمندسازی را توویض ایتیار به کارمندان برای ات ام تصتمیمات مناستب   

( توانمندسازی عبارت استت  1008دانند. به نار فوی ) در ابتدا به تأیید مقامات فرد برسد، می که آن

: 1330)عبداللهی و نوه ابراهی ، گیری به افرادی که آن را در سازمان ندارند  از توزیت قدرت تصمی 

22). 

تواننتد کارکنتان را توانمنتد     تود این است که مدیران وقتتی متی   چه از تعاریف فوق استنباط می آن

هتای   سایتار سازمانی را بازسازی کنند، تی  سازند که اطالعات سازمانی را در ایتیار آنان برذارند.

اقتدامات متدیریتی یتا     .های آموزتی را فراه  کنند مراتب نمایند، فرصت کاری را جایر،ین سلسله
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 ،ساز توانمندستازی کارکنتان استت. بتر استاس ایتن دیتدگاه        ب شی از عوامل زمینه ،سازمانی فوق

 ، اکثریطورکل به کند. توانمندسازی فرایندی است که طی آن مدیر قدرتش را با زیردستان تقسی  می

های  توانمندسازی را با فنون مدیریت مبتنی بر هدص حلقه 1009ۀ هناران مدیریت قبل از د صاحب

کته ایتن رویکترد ماهیتت      دانستتند. بته دلیتل آن    گذاری توسط زیردستان مترادص می کیویت، هدص

هتای   ، سؤالاست تده است موردنار قرار نداده که توسط کارکنان تحربه یطور توانمندسازی را آن

 تود. می از آن ناتی میمه

بتتر استتاس ایتتن رویکتترد توانمندستتازی بتته معنتتی  رویكاارد ارگااانیكي در توانمندسااازی نیااروی انساااني: -

زعت  کتوین و    بته  هتا استت.   اذیری، رتد تغییر، اعتماد به کارکنتان و ت متل اتتتباهات آن    ریسک

گوینتد کته    . آنتان متی  توند ( سایتارهای سازمان موجود مانت انحام کار درست می1008اسپریت،ر )

نباید برای اتتباهات تنبیه توند. کارکنان توانمند باید یواستتار عوتو    ،کارکنان توانا اتتباهاتی دارند

اذیر و همچنین حس مالکیت نسبت به  گیری، آنان باید کارآفرین و ریسک و ب شش باتند تا آسان

هتا   ته با یکتدیرر در چتالش باتتند. آن   طور ایوس سازمان داتته باتند. آنان باید در تضاد ایالقی به

از ایتن دیتدگاه    ،طتور یالصته   بته  .هتا را آتتکار و حتل نماینتد     اف،ایی توتاوت  باید برای ایحاد ه 

راهبردهتای ضتمنی    استت.  تده یفاذیری و رتد ت صی تعر عنوان فرایند ریسک توانمندسازی به

. تتود  با درک نیازهای آنان تروع می توانمندسازی از ردۀ اایین سازمان -1: این رویکرد عبارتند از

ها را برای تشوی  رفتتار   تی  -3ی . رفتار کارکنان توانمند و موف  را برای سایر کارکنان الروساز -2

بته کارکنتان بترای انحتام وظتایف       -1. اذیری را تعریف نمایی  ریسک -4. مشارکتی تشکیل دهی 

 اعتماد کنی .

رحستب ادراکتات و باورهتای ت صتی کارکنتان تعریتف       توانمندستازی ب  ،بر اساس این رویکترد 

طترز تلقتی    ،توانمندسازی چی،ی نیست که مدیران برای کارکنان انحام دهند بلکه ،بنابراین .تود می

تواند  مدیریت سازمان می حال، ینو ادراک فرد در مورد نقش یویش در تغل و سازمان است. درع

ن کارکنتان فتراه  نمایتد. بایتد کارکنتان توانمنتد را       های الزم را برای توانمندتر تد بستر و فرصت

آنتان بایتد یودتتان احستاس کننتد کته دارای آزادی عمتل و قتدرت          ،گ،ینش و بته کتار گمتارد   

ها بایتد ت صتًا احستاس تعلت  بته ستازمان بکننتد، الزم استت احستاس           آن ،گیری هستند تصمی 

وجتود   ،کننتد  می که در آن کار میبر سیست یرگذاریتایستری و تب ر در افراد و احساس مثبت تأث
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توانند به توانمند تتدن   های سازمانی می کنند. ویاگی افراد توانا یودتان را توانمند می .داتته باتد

 (322: 1008نیروی انسانی کمک نماید )کوین و اسپریت،ر، 

حستاس یتود   توانمندسازی عبارت استت از فراینتد افت،ایش ا    ماهیت توانمندسازی در رویكرد ارگانیكي: -

توماس  کارآمدی در کارکنان از طری  تناسایی و حذص ترایطی که موجب ناتوانی آنان تده است

درونتی نستبت    ه( معتقدند که توانمندسازی عبارت است از فرایند اف،ایش انری،1009و ولتهوس )

و حت   بودن  دار یتنایتی مؤثر بودن، تایستری، معن ۀبه انحام وظایف م وله که تامل چهار حوز

عنتوان یتک موهتوم     تتنایتی را بته   توانمندستازی روان . (000: 1001، ستپریت،ر )اتتود   انت اب می

بودن، و مؤثر بتودن   دار یانری،تی متشکل از چهار بعد تایستری، یودم تاری )ح  انت اب(، معن

گیری ت صی به نقش یتود در ستازمان    یک جهت ۀکنند کند که این ابعاد جمعاً منعکس تعریف می

)عبداللهی و نوه ابتراهی ،   رویکردهای توانمندسازی کارکنان را یالصه کرده است: 1جدول  ت.اس

1330 :31). 
 ای رویکردهای توانمندسازی )مکانیکی و ارگانیکی( : ت لیل مقایسه1جدول 

 پردازان  نظريه راهبرد  هدف  رويکرد 

مکا
 نیکی 

قدرتمند کتردن  
 کارکنان 

توتتتویض قتتتدرت بتتته  
 زیردستان 

( 1000(، بالنچارد و همکاران )1008ی )فو
 (  1003و توول )

ارگا
 نیکی 

اف،ایش انری،  
درونتتتتی از طریتتتت   

 تنایت 

   ایحاد احساس کارآمدی 
  بودن دار یمعناحساس  
  مؤثر بودناحساس   
  احساس یودم تاری 

(، تومتتتاس و 1033کتتتانرو و کانتتتانرو ) 
( و وتتتن و 1001(، استتپریت،ر )1009ولتهتتوس )

 (1003کمرون )

 31: 1330عبداللهی و نوه ابراهی ، منبت: 

توانمندستازی منتابت   بندی رویکردهای  بر اساس این دسته رویكردهای توانمندسازی مبتني بر مكانیزم اجرا: -

های توانمندسازی منابت انسانی  ها معموالً در قالب دو تیوه تعریف و انحام اروژه انسانی در سازمان

هتای   کارکنان، توانمندسازی دانشتی و مهتارتی در قالتب اتروژه    )سنحش و اف،ایش سطح رضایت 

   .گردد های توسعه منابت انسانی ایریری می ( و یا استقرار فرایند…آموزتی و

رویکرد فرایندی در توانمندستازی یتک رویکترد بریتوردار از تعریتف،       ای: رويکرد پروژه -الف

گویی ترایط م یطی و  رویکرد ااسخاین  باتد. تده و مش ص می حدود و ثغور و وظایف تعریف

. در ایتن  باتتد  ییر یا نقص در کلیت سازمان نمتی أمتضمن تهای اقتضایی سازمان بوده و  ضرورت

باتتد.   اتذیر متی   ای و اصالح وظتایف در صتورت لت،وم و تشت یص انحتام      رویکرد تغییرات رویه
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این رویکرد متضتمن  . گیرد اروژه قرار میبراساس این رویکرد نتایز، بیشتر ت ت کنترل و مدیریت 

و  هدارای م تدود سازی کار و وظایف و اصل ااس رویی کارکنان استت و   سازی و روتن امر ساده

   .باتد تده می و تعریفقلمروی سازمانی و موضوعی معین 

جانبته و بهبتود    رویکرد فرایندی در توانمندسازی یک رویکرد مستمر، همه رويکرد فرايندی: -ب

ای یک رویکرد مقطت، حسب ترایط، نتامنا  و ناایوستته    رویکرد اروژه که یدرحال ،باتد می یابنده

در رویکترد   -1: باتتد  باتد. وجوه افتراق این دو رویکرد با یکدیرر به تترح متوارد میتل متی     می

هتای توانمندستازی سترمایه انستانی بتا فراینتدهای دیرتر تولیدکننتده          فرایندی، یکپارچری فرایند

هتای ستازمان در    در رویکترد فراینتدی همرتون بتا ستایر فراینتد       -2گردد.  میاف،وده، حوظ  ارز 

های توانمندسازی منتابت انستانی نیت، اتایش و      ، می،ان کارایی و اثرب شی فرایندوکار کسباستمرار 

در رویکرد فراینتدی بته    -3آید.  ها فراه  می گیری تده و بستر مناسب برای بهبود مستمر آن اندازه

های سازمانی بتین واحتدی استتقرار     های توانمندسازی، در قالب تیوه انسانی، فرایندتوسعه سرمایه 

های توانمندسازی  یابد. به همین دلیل، کلیه ارسنل سازمان در سطوح مدیریتی م تلف در فرایند می

هتا بتر    ای در ستازمان  های مربوط به نرتر  وظیوته   یابند. اس نارسائی سرمایه انسانی مشارکت می

در رویکرد فرایندی به توسعه سترمایه   -4سازی سرمایه انسانی اثر ت ریبی ن واهد داتت. توانمند

 صتورت  بته هتای توانمندستازی بلکته     در مقاطت اجترای اتروژه   فقط نهانسانی، توجه به این سرمایه 

مستمر و همیشری در منار ارسنل سازمان قرار دارد. این مه  اهمیت توجه به ایتن موضتوع را در   

 -1نمایتد.   ی کمتک تتایان متی   ستازمان  فرهنگی زنده نراه داتته و به غنای دائم صورت بهسازمان 

سطوح بلوغ ستازمانی تعریتف و    صورت بههای فرایندی موف  در حوزه توسعه سرمایه انسانی  مدل

ها الکانی و تدریحی و با در نار گرفتن ستطح دانتش و    اند. لذا، رویکرد استقرار آن تدوین گردیده

ها در دستتیابی بته نتتایز متوردنار،      صورت تانس موفقیت آن ینبدی سازمان یواهد بود. توانمند

اج،ا و مواهی  مدیریت و توانمندسازی سرمایه انسانی مانند ناام ارزیتابی   -0گردد.  بسیار بیشتر می

عملکرد، ناام حقوق و دستم،د، ناام انری، ، ناتام ارتباطتات ستازمانی کتارا و اثترب ش، ناتام       

با یکدیرر در تعامل بوده و نتایز بهبتود یتا ضتعف در     کامالًت دانش و... عناصری هستند که مدیر

هر یک بر دیرری مؤثر است. بنابراین استواده از رویکرد فرایندگرا، تعامالت این اج،ا را با یکدیرر 

ی ازناتر  م ق  سایته) گردد اف،ائی و بازدهی بیشتر در سازمان می برقرار نموده و موجب ایحاد ه 

هتای   الروهای فرایندی توانمندسازی سرمایه انسانی بتا فراینتد   -8(. 299-211: 1338و همکاران، 
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هتای منتابت انستانی را     گیری دستیابی به راهبرد های اندازه راهبردی سازمان یکپارچه بوده و تایص

گیتری   انتدازه  های توانمندسازی مورد اتایش و  های کلیدی عملکرد فرایند عنوان تایص توان به می

 قرارداد. 

 ها و عبارات کلیدی در حوزۀ توانمندسازی انتخاب واژه

ایتن ت قیت     مدناریابی واژۀ توانمندسازی سه رو  به ترح زیر  سازی و معادل در راستای معادل

 است که عبارتند از:  قرارگرفته

متتن از   1999بتیش از   بامطالعهه  ازی:رهبری در حوزۀ واژۀ توانمندسا  روش اول( مطالعه و بررسي بیانات مقام معظم

 20واژه و عبارت کلیتدی و تعتداد    2 تعدادبیانات فرماندهی معا  کل قوا در حوزۀ توانمندسازی، 

لته از نستل جتوان( در بعتد اعتقتادی و فرهنرتی راهبترد         ویاه )بیتانرر انتاتارات معات     مورد کار

 توانمندسازی احصا  گردید.

بررستی تعتاریف و    ادبیاات و مبااني نظاری تققیا :    ژۀ توانمندساازی مساتخرا از   های مفهومي وا روش دوم( معادل

)در هتر دو    مستت رج از ادبیتات و مبتانی ناتری ت قیت       های موهومی واژۀ توانمندستازی  معادل

 2واژه و عبارت همطتراز بتا توانمندستازی احصتا  و بتا       19رویکرد مکانیکی و ارگانیکی(، تعداد 

 سازی گردید. اول معادلمست رج از رو   کلیدواژۀ

هتا و عبتارات همطتراز     اتس از انت تاب واژه  روش سوم( تست خبرگي اساتید مشااور، راهنماا و داوران تققیا :    

صورت ناریواهی از جامعه  ها به سازی آن توانمندسازی مست رج از رو  اول و دوم باال و معادل

ها( از تتدابیر و   ،اره منت ب )دادهگ 03یبره و اعمال نارات آنان صورت گرفت که درنهایت تعداد 

سازی بنیادی طتی سته مرحلته     اوامر فرماندهی معا  کل قوا برای انحام فرایند ت لیل ناریه موهوم

 کدگذاری باز، م وری و انت ابی تعیین گردید.
 ا.ا.ا.موردمطالعه و  یدر کشورهانیروی انساني  یتوانمندساز ای تقلیل مقایسه

مت ده امریکا، ااکستتان و ترکیته انت تاب گردیتد و      این ااوهش، ایاالتکشورهای موردمطالعه در 

م ور )به معنای توانمندستازی( در   های موردمطالعه در این ااوهش نی،، رویکردهای قابلیت حوزه

 های عملیاتی توانمندسازی در دو کشور ااکستان و ترکیه بوده است.   کشور آمریکا و مکانی،م

وضوع توانمندسازی در غالب کشورهای جهان من صر به حوزۀ سازمانی و آمده، م عمل با بررسی به

باتد. از منار فرمانتدهی معات     صورت م دود مربوط به حوزۀ فردی می ه  به در بریی موارد آن

ویتاه در نیروهتای مستلح     کل قوا، مب ث توانمندسازی نیروی انستانی در کشتور و ناتام ج.ا.ا بته    

های اسالمی و مشتمل بر تمامی ابعاد انسانی اعت  از اعتقتادی و    آموزه ای یکپارچه و مبتنی بر مقوله
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فرهنری، روحی و روانی، علمی و دانشتی، فرمانتدهی و متدیریتی، ناتامی و جستمی، و علمتی و       

اتذیرد. نتتایز حاصتل از ت لیتل      واترور  صتورت متی    باتد که بتا دو رو  آمتوز    مهارتی می

 گردیده است.ارائه  2تده در جدول  ای انحام مقایسه

 ج.ا.ا.موردمطالعه و  یدر کشورها یتوانمندساز ای ت لیل مقایسه :2جدول 
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 وارور  آموز  *   * * * * * * ج.ا.ا.

 آموز   *  * * * * **  ااکستان

 آموز   *  * * * * **  ترکیه

 وارور  آموز  *   * * * * *  امریکا

 صورت م دود ** به

 :نظری و مدل مفهومي  چارچوب مطالعات علمي، چارچوب

توانمندستازی، چته در حتوزه نررتتی )مکتانیکی و       تترین رویکترد   مناسبچارچوب مطالعات علمي:  -

استتواده   باتد. ای و فرایندی(، رویکرد ترکیبی می ارگانیکی( و چه در حوزه مکانی،م اجرایی )اروژه

 رستتد. ای و فراینتتدی ضتتروری بتته ناتتر متتی مکتتانیکی، ارگتتانیکی، اتتروژهاز هتتر چهتتار رویکتترد 
متناسب با معیتار   در چارچوب نرر  سیستمیتوانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح ل،وماً باید 

 ترایط م یطی، قلمرو موضوعی و ترایط سازمانی صورت اذیرد.

اتردازی و بته رو  داده بنیتاد صتورت      در ت قیقاتی کته از نتوع ناریته   نظری تحقیق:   چارچوب

باتد. با این وجتود، ااوهشترران بتا نرتر       اذیرد، طرح چارچوب ناری، فاقد موضوعیت می می
های تدابیر و اوامتر   های توانمندسازی نیروی انسانی و انسان از دیدگاه اسالم، حوزه به دیدگاه دقی 

تده، ستایتار راهبترد    فرماندهی معا  کل قوا و استواده از مطالعات تطبیقی و ناری و علمی انحام

 دانند. بندی به ترح زیر می توانمندسازی نیروی انسانی را تابت طبقه
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 اهبرد توانمندسازی نیروی انسانی )م ق  سایته(: ابعاد ر1 تکل

مدل موهومی این ت قی  مبتنی بر ماهیت و سایتار توانمندسازی نیروی انستانی   مدل مفهومي تققی :

 2های فردی و سازمانی به ترح تکل  های هردو بعد قابلیت ها و تایص و با در نار گرفتن مؤلوه

 است:

 
 ایته(موهومی ت قی  )م ق  سمدل : 2تکل 

 شناسي  روش
باتد و با رویکرد آمی ته  ای می توسعه -ت قی  ازنار ماهیت اکتشافی است و ازنار هدص کاربردی

)کیوی و کمّی( اجراتده است. قلمرو موضتوعی ت قیت ، حتوزه متدیریت منتابت انستانی و حتوزه        

مرو سازمانی ادبیات مدیریت دفاعی است. قلمرو مکانی ت قی ، کشور جمهوری اسالمی ایران و قل

 1300و  1301هتای   باتتد. ایتن ت قیت  در ستال     آن نیروهای مسلح جمهوری استالمی ایتران متی   
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بترای   زمانیم دودتده و اف   8/8/01تا  1303های  تده است و قلمرو زمانی ت قی ، به سال انحام

 باتد. می 1494تده  سازی راهبردهای ارائه ایاده

تتدابیر و اوامتر فرمانتدهی     -تده است و مشتمل بتر التف   جامعۀ آماری ت قی  به دو ب ش تقسی 

 -لته در قلمترو زمتانی ت قیت  استت. ب      دسترس بیانات معات   معا  کل قوا و حح  آن متن قابل

کت  دارای دو صتوت مشتترک     یبرگان نیروهای مسلح تامل کلیه فرماندهان و متدیران کته دستت   

ستال تحربته در قلمترو     29اقل ت صیالت عتالی )حتداقل کارتناستی ارتتد و معتادل آن( و حتد      

گیری از بیانات مقام معا  رهبری بته رو  ناتری صتورت گرفتته      موضوعی ت قی  هستند. نمونه

گیری از جامعه آماری گروه یبرگان نیروهای مسلح به رو  هدفمند بتوده و ححت     است و نمونه

 باتد. نور می 39آن 

بترداری و رو  میتدانی    با ابت،ار فتیش  ای علمی و ت صصی  اطالعات ت قی  به دو رو  کتاب انه

وت لیتل اطالعتات    تتده استت. رو  تح،یته    )ایمایشی( با اب،ار ارسشنامۀ م ق  سایته گردآوری

وت لیل اطالعات کمّتی   سازی بنیادی است و رو  تح،یه کیوی مبتنی بر فرایند ت لیل ناریه موهوم

ارستنحی روایتی منتابت موردمطالعته     مبتنی بر مقایسه زوجی عوامل برتر انت اب راهبرد استت. اعتب 

سازی بنیتادی استت و ستنحش قابلیتت اعتمتاد       صورت رفت و برگشتی مرسوم در تئوری موهوم به

)اایایی( منابت با استواده از چهار معیار معروص )تطبی ، قابلیت فه ، قابلیت تعمی ، کنترل( اتارکر و  

تقل و وابسته در این ت قی  به ترتیب های مسریمتغ( انحام تده است. تعریف عملیاتی 1008رافی )

 به ترح زیر است:

که ااوهشترران   یو چند ارزت وستهیا ،یویاست ک یریمتغ: (ليالعا )مدظلهمعظم کل قوا يو اوامر فرمانده ریتداب -

عنوان اب،ار گت،ینش   های کلیدی همطراز با آن را به با تناسایی موهومی واژۀ توانمندسازی، واژه ابتدا

های مرتبط در تدابیر و اوامر فرماندهی معات  کتل    از کرده و سپس اقدام به انت اب گ،ارهگ،اره افر

   )م ق  سایته(.کنند  می 8/8/1301تا  1303های  از سال العالی( )مدظلهقوا 

های مترتب بر حوزه  حل به بریی از راه :مسلح یروهاینسل جوان ن "اعتقادی و فرهنگي" یتوانمندساز یراهبردها -

هتا، موجبتات توانمندستازی     ستازی آن  های فردی نیروهای مسلح اتاره دارد کته بتا نهادینته    لیتقاب

 )م ق  سایته(.گردد  نسل جوان نیروهای مسلح فراه  می "اعتقادی و فرهنری"
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 های تققی  ها و یافته وتقلیل داده تجزیه
سته مرحلتۀ کدگتذاری بتاز،     در ایتن ت قیت  از   کدگذاری باز، کدگذاری مقوری و کدگذاری انتخابي: - 

ها و راهبردهای توانمندسازی  کدگذاری م وری و کدگذاری انت ابی برای رسیدن به مواهی ، مقوله

نسل جوان نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر و اوامر فرماندهی معا  کتل   "اعتقادی و فرهنری"

 .تده است استواده 1و  4و  3و جداول  3قوا مطاب  با تکل 

 
 )م ق  سایته(و نقشه راه ت قی   نما وندر: 3تکل 

 "اعتقادی و فرهنری"کدگذاری باز و کدگذاری م وری در بعد  : نتایز حاصل از دو مرحلۀ3جدول 

 بعد ها مقوله مفاهیم کد )مفهوم( ها( های منتخب )داده گزاره

 اعتقادی و فرهنری 11 190 111 03

 "اعتقادی و فرهنری"گذاری باز و کدگذاری م وری در بعد ای از نتایز حاصله دو مرحلۀ کد : نمونه4جدول 

ها( های منتخب )داده گزاره  مقوله مفاهیم کد )مفهوم( شناسه 
مداران ماننتد کتف روى آب    هیاهوى قدرتمندان و قدرت
نشدنىِ حقیقتت و معنویتت،    در مقابل جریان اصیل و تمام

 تاب ماندن و جلوه کردنِ همیشرى را ندارد. تتما وابستته  
ی و ایوستته هستتید؛   دائمبه آن جریان اصیل و جوتنده و 

درستى بشناسید  درستى بشناسید؛ راهتان را به یودتان را به
 و آن را قدر بدانید.

33199291394 

راهتتتتتتتتتان را 
درستتتتتى  بتتتته

بشناسید و آن را 
 قدر بدانید.

اغتنتتتتتتام  
فرصتتتتتت 
جتتتوانی و  
 تنایت راه

مغتتتتتتتن  
تتتتتمردن 
فرصتتتتتت 
جتتتتتوانی 
بتتتتتتترای 
تنایت راه 

راستتتتن و آ
 به فضائل

وظایف یتک فترد مستلح در نیروهتای مستلح جمهتوری       
یتتوب، انضتتباط یتتوب، آمتتادگی    فراگتترفتناستتالمی، 

همیشری و ایالص و صوا و نورانیت معنوی است؛ همتۀ  
برای یود گردآوری کنید. فرصت جوانی را  باه ها را  این

 برای آراسته تدن به این فضائل ب،رگ مغتن  بشمارید.

38982398091 

فرصت جوانی را 
بتتترای آراستتتته 
تدن به فضتائل  
بتتت،رگ مغتتتتن  

 بشمارید،

اغتنتتتتتتام  
فرصتتتتتت 
جتتوانی در  
آراستن بته  

 فضائل
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 در مرحلۀ کدگذاری انت ابی "اعتقادی و فرهنری"یکی از راهبردهای توانمندسازی  :4جدول 
 راهبرد هدف  ابزار گزاره راهبردی ها مقوله مفاهیم شناسه

33199291394 
صتتتت جتتتوانی و اغتنتتتام فر
 تنایت راه
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38982398091 
اغتنتتام فرصتتت جتتوانی در    

 آراستن به فضائل
*     

 ااکدامنی و صوا 34989091093

ت
صل
ی

 
نی
سا
و ان
ی 
الم
اس
ۀ 
ست
رج
ی ب

ها
 

  *   

   *   ااکی،گی و ااکدامنی 30939290391

80989191092 

 مؤمن

  *   

33982294892   *   

33982290292   *   

38982393190   *   

33982294391   *   

38921498492   *   

33982294091   *   

33982294392 
 محاهدت

  *   

33982294091   *   

   *   مؤدب 34903991393

   *   ایالص و صوا و نورانیت معنوی 38982398094

   *   باور و اعتقاد به یدا 34989091091

   *   ایمان صالبت 38982393492

   *   متکى به یدا 30111093891

   *   باور عنایات الهی 30111093893

   *   صوا، نورانیت و طهارت 83111092092

   *   طلبی تهادت 38982398393

01989819391 

 سرافرازکارآمد، آزاده و 

  *   

01989819392   *   

01989819393   *   

 باور مست ک  30939290393

دا
 ی
 به
کل
تو
و 
ی 
ور
دبا
یو
ا  
رتق
ا

 

    * 

 *     ها به قدرت ایمان است کام اراده 38982393391

 *     ارتقا  توکل به یدا 34111390992

 *     توکل به یدا 31932990290

 *     ها به قدرت ایمان روتنایی دل 38982393394

04913919294 
 یودسازی

    * 

30111093892     * 

 *     طلبی دعای سعادت 34989091090

 *     روتنی دل به فضل الهی 34111390993

 *     مساعدت الهی 84931891890

 سعادت دنیا و آیرت 84931891893
 

  * 

 *     عنایات الهی 04913919298
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 هتای  مقولته با توجته بته موتاهی  و    سل جوان نیروهای مسلح: ن "اعتقادی و فرهنگي"توصیف راهبردهای توانمندسازی 

مرتبط با بُعد اعتقادی و فرهنری، راهبردِ توانمندسازی نستل جتوان نیروهتای مستلح مستت رج از      

 گردد: به ترح زیر توصیف می العالی( ظله )مدتدابیر و اوامر فرماندهی معا  کل قوا

رای تتنایت راه و آراستتن بته فضتائل بتا      مغتن  تمردن فرصت جتوانی نستل جتوان بت     :0راهبرد 

ارتقا  یودبتاوری و توکتل    مناور بههای برجستۀ اسالمی و انسانی  برداری اثرب ش از یصلت بهره

 به یدا در نیروهای مسلح  

در آیین مقدس اسالم، برنامه تربیت نسل جوان بتر استاس احیتای تمتام تمتایالت       :0توصیف راهبرد 

توجته بته غرایت، و روحیتات نستل جتوان        طبیعی استوار است. های فطری و هدایت همه یواهش

باتتد. در نقطته مقابتل، توجّته      مورد تأکید و حمایتت دیتن استالم متی     تدت بهای است که  آموزه

ۀ  دارد و دور های ثمترب ش بتازمی   ازاندازه به غرای، جوانی و افراط در آن، ت ص را از فعالیت یشب

یرمویتد و حتتی   غی هتا  درراهسعادت بشتر استتواده گتردد،     ٔ  ایهعنوان سرم تواند به جوانی را که می

 گرداند. مضر، مصروص می

از منار مقام معا  رهبری، جوانی دوره توانمندی و سازندگی است و فرصت بسیار مغتنمی بترای  

بته ستوی    های بلند و حرکت  ای مناسب برای برداتتن گام بردن از نعمت زندگی است و زمینه بهره

له، زیبایی و کمال بشر من صتر بته کمتال و جمتال طبیعتی و       از نراه معا . باتد میکمال مطلوب 

ترین ارکان اساستی زیبتایی و کمتال     مصنوعی نیست، بلکه جمال معنوی و ایالقی نی، یکی از مه 

 . رود تمار می نسل جوان به

و دوران هتای واقعتی نستل جتوان      هتا و ارز   ها، ستایتار، قابلیتت   بر این اساس، تنایت ویاگی

هتای برجستتۀ    بترداری اثترب ش از یصتلت    جوانی، حلقۀ آغازینی در فرایند توانمندسازی و بهتره 

هتای برجستتۀ انستانی )کارآمتد، آزاده،      اسالمی )ایمان، صوا، ااکی، نورانیت معنوی و...( و یصلت

وز موجتب بتر   برداری مناستب از ایتن سترمایه بت،رگ،     بهرهاست.  و...( نسل جوان سرافرازتحاع، 

یحه سعادتمندی جوانتان، جامعته و نیروهتای    درنتیودباوری و توکل به یدا در نسل جوان تده و 

  آورد. مسلح را به ارمغان می

هتا بتا    در راه حوظ ارز  جانبه همهتقویت امید به ایروزی و رحمت الهی برای محاهدت : 2راهبرد 

روتتن نستل جتوان نیروهتای     تعمی  تعائر و معارص اسالمی و قدرتناسی از ضتمیرهای اتاک و   

 های اسالمی، انسانی و ملّی نیل به آرمانررایی ارز  مناور بهمسلح 



 نسل جوان نیروهای مسلح از منار مقام معا  رهبری "اعتقادی و فرهنری"راهبردهای توانمندسازی   198 

بتا  « داتتن درک قوی از هتدص »و « نوس کسب اعتمادبه»از عوامل مؤثر این راهبرد  :2توصیف راهبرد 

رهبتری  از منار مقام معات   . باتد ها و اهداص انقالب اسالمی و ناام ج.ا.ایران می آرماننرر  به 

در نسل جوان در سایۀ امید به ایروزی و رحمت یداوند متعال برای محاهدت  نوس اعتمادبهایحاد 

 گردد.  های اسالمی و انقالبی حاصل می در راه حوظ ارز  جانبه همه

تعمیت    کته  یطور است. به تده یفتر از منابت مالی تعر راهبرد وسیت له، منابت در این از دیدگاه معا 

توانتد بنیتانی را    عارص اسالمی و قدرتناسی از ضمیرهای ااک و روتن نسل جتوان متی  تعائر و م

 برای یل  ارز  در نیروهای مسلح ایحاد کند. 

هتا و   تتود کته ممت،وج بتا آرمتان      نسل جوان هنرامی به درک موردنار از اهداص سازمان نائل متی 

بین بودن بته   یو »نیروی انسانی های ممتاز  از ویاگی ج.ا.ایران تده باتد. اهداص انقالب اسالمی

بینی بته آینتده و ت قت  اهتداص را بته       له یو  باتد. معا  می« اطمینان به ت ق  اهداص»و « آینده

دانند. نسل جوان نیروهای مستلح بتا بریتورداری از     برکت اسالم و اتکا به یداوند متعال میسر می

های بلنتد و   اسالمی، انسانی و ملّی گام های نیل به آرمانررایی ارز تواند در جهت  این ویاگی می

 مست ک  بردارد.

گیری از اعتقادات مذهبی و انقالبی نسل جوان و ارهیت، از   اف،ایش اعتماد اجتماعی با بهره: 3راهبرد 

 ارتقا  سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح مناور بهمنهیات فردی 

از سرمایه فی،یکی و  تر مه  مراتب بهشی ها و جوامت نقسرمایه اجتماعی در سازمان :3توصیف راهبرد 

هتا  هتا در ستازمان   ی که در نبود سرمایه اجتماعی، اثرب شی سایر سرمایها گونه بهکند.  انسانی ایوا می

هتای توستعه و تکامتل فرهنرتی و اقتصتادی،       یابد و بدون سرمایه اجتماعی، ایمودن راه کاهش می

 تود. ناهموار و دتوار می

مشتارکت اجتمتاعی، انستحام و     ماعی نیروهای مسلح در سایۀ اعتماد اجتمتاعی، ارتقا  سرمایه اجت

موجب اائین آمدن جتدّی ستطح   تواند  می یحهگردد که درنت حاصل می همبستری، آگاهی اجتماعی

 .های اداره جامعه تود های عملیاتی نیروهای مسلح و نی، ه،ینهه،ینه

هتای   ها، مستل،م استواده بهینه از ظرفیتسازمانتوانمندسازی بر اساس تقویت سرمایه اجتماعی در 

تود. از دیدگاه فرماندهی معات  کتل    بالقوه کارکنان است که در زمان حال از آن استواده کامل نمی

بتا   هت   آنقوا، سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح با اف،ایش اعتماد اجتماعی ارتقا  یواهد یافتت کته   
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بی نسل جوان و ارهیت، از منهیتات فتردی )نااتاکی، حترص،      گیری از اعتقادات مذهبی و انقال بهره

 طمت، زورگویی و...( حاصل یواهد تد..

ب شی اسالمی و انقالبی به نسل جوان بتا تتأمین ال،امتات تربیتت      اف،ایی و هویت بصیرت :1راهبرد 

 ارتقا  آمادگی ایمانی و اعتقادی نیروهای مسلح مناور بهدینی و اسالمی 

های نسل جوان و دوران جتوانی، بته روح اتاک     هبران اسالم در یصوص ویاگیر :1توصیف راهبرد 

بترداری از آن سترمایه    اند و بهره دوران جوانی و عالقه آنان به اصول ایالقی و انسانی اتاره نموده

 اند.  گرانقدر را در راه تربیت درست نسل جوان به مربیان و مدیران جامعه همواره یادآور تده

معا  رهبری، دوره جوانی، دورۀ انسحام هویت و مدیل زندگی ب،رگسالی است. هر  از منار مقام

ب شی اسالمی و انقالبتی بته نستل جتوان      اف،ایی و هویت نوع توسعه و ایشرفتی در جهت بصیرت

 باتد.   می موردقبولهمراه با رتد معنوی و تربیت و تذهیب ایالقی 

هتای متادی و معنتوی نیروهتای      تکامل زیرستایت با توجه به نقش سازنده نسل جوان در تغییر و 

های ایمانی و اعتقتادی از   مسلح، تأمین ال،امات تربیت دینی و اسالمی آنان در جهت ارتقا  آمادگی

 ای بریوردار است. اهمیت ویاه

و تعیین نقاط ضعف و قوت هریتک   تده انحامبا توجه به مطالعات علمی و تطبیقی  :های تققی  یافته

تترین رویکترد    ی مطرح در توانمندسازی نیروی انسانی، از دیدگاه ااوهشرران مناسباز رویکردها

توانمندسازی، چه در حتوزۀ نررتتی )مکتانیکی و ارگتانیکی( و چته در حتوزۀ مکتانی،م اجرایتی         

ای و فرایندی(، رویکرد ترکیبی است که در چارچوب منویات مقام معا  رهبری، مبتنی بتر   )اروژه

 است راج گردید. "نرری در تمامی امور رایی توأم با واقتآرمانر"رعایت اصل 

یرر، ااوهشرران در چارچوب منویات مقام معا  رهبری و فرماندهی کل قوا، مبنتی بتر   د عبارت به

هتای   نرری در تمامی امتور، ضتمن تتنایت و ت لیتل آرمتان      رعایت اصل آرمانررایی توأم با واقت

وضت موجود رویکردهتای توانمندستازی در نیروهتای     وت لیل یهتح،نیروهای مسلح از یکطرص و 

اند  مسلح )چه در مطالعات ت قیقی و چه در م اورات ت صصی( از دیرر سو، به این نتیحه رسیده

که امر توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح ل،وماَ باید در چارچوب نرر  سیستمی و متناسب 

ذیرد. در ایتن نرتر ، استتواده از هتر چهتار      های سازمانی و کشوری صورت ات  با ترایط و آرمان

تتده متناستب بتا معیتار تترایط م یطتی،        ای و فرایندی بررسی رویکرد مکانیکی، ارگانیکی، اروژه

رستد. بتا ایتن نرتاه قطعیتت هریتک از        قلمرو موضوعی و ترایط سازمانی، ضروری بته ناتر متی   
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موضوع و سازمان موردنار رویکردهای موردنار در چارچوب نرر  سیستمی متناسب با ترایط، 

 باتد. تغییر می قابل

که در این مقاله ارائه تده استت،   "اعتقادی و فرهنری"بر اساس توصیف راهبردهای توانمندسازی 

استاس رهنمودهتای    بتر سایتار راهبرد و بیانیه راهبرد توانمندسازی نسل جتوان نیروهتای مستلح    

 گردد. طرح میبه ترح زیر م لعالی(ا ه)مدظلای حضرت امام یامنه

 حضترت  گوتمان: لعالي(ا ه)مدظلای اساس رهنمودهای حضرت امام خامنه توانمندسازی نسل جوان بر ساختار راهبرد

 بتا  تتوأم  گرایتی  آرمتان  دکتترین  بتر  مبتنتی  و ارزتتی  گوتمتان  یتک  عنوان به (العالی مدظله)ای یامنه امام

 انسانی نیروی توانمندسازی های کالسیک ناریه های برتر ویاگی تمامی که این بر عالوه نرری، واقت

هتا   ناریه آن تمامی است، از انسان به نسبت جامت نراهی متضمن که از این جهت باتد، می دارا را

در ایتن ت قیت ،    لته را  معات   گوتمتان  ت لیتل  زیتر  دلیل دو است. از اینرو، ااوهشرران، به متمای،

 توانمندستازی  بیانیته راهبردهتای   ستپس تتدوین   بترای ارائته ستایتار راهبترد و     نیاز، ایش عنوان به

 و ت لیلتی  بررستی  لت،وم  -1 :داننتد  متی  نستل جتوان نیروهتای مستلح الزم     "اعتقادی و فرهنری"

 امتام  حضترت  گوتمتان  بتا  انسانی نیروی توانمندسازی حوزۀ های کالسیک ناریه بریی ای مقایسه

در جهت دستتیابی بته    (العالی مدظله)ای یامنه امام حضرت گوتمان تنایت ل،وم -2. (العالی مدظله)ای یامنه

 مسلح نیروهای جوان نسل توانمندسازی راهبردهای

که تمامی  جهت ازآنمسل  است نراه صرفاً روانشنایتی نسبت به توانمندسازی نیروی انسانی  آنچه

ایتن  . باتتد  گیرد، نراهی عقی  و ناقص متی  ابعاد مادی و روحی و روانی نیروی انسانی را دربر نمی

استت کته در ستیر     جانبته  و همته  یاسالمی انسان موجودی دوبعدهای  در حالی است که در آموزه

کیتد  أبتا توجته بته تمرکت، و ت     .باتد مراحل حیات و تکامل یود نیازمند اردایتن به هر دو بعد می

لته   یاص مقام معا  رهبری به فلسوۀ وجودی انسان از دیدگاه اسالم و همچنین عنایت ویاۀ معا 

در بعتد اعتقتادی و   تتده   ارائته راهبردهتای  به ل،وم جامعیت الروها و راهبردهتای توانمندستازی،   

و هتا   نارستایی استت  بر استاس رهنمودهتای ولتی امتر مستلمین توانستته       فرهنری در این ت قی  

 را بپوتاند.توانمندسازی نیروی انسانی رایز های  مدلهای  یال 

ل قوا و استواده از مطالعات تطبیقتی و  امر فرماندهی معا  کبا بررسی دقی  تدابیر و او ااوهشرران

در  تتده  دادهبنتدی نشتان    مطالعات ناری، سایتار راهبرد توانمندسازی نیروی انسانی را تابت طبقته 

 دانند. می 1تکل 
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 یانیه راهبرد توانمندستازی نستل  ب: نیروهای مسلحنسل جوان  "اعتقادی و فرهنگي"توانمندسازی بیانیه راهبرد 

اعتقتادی و  "در بعتد   العتالی(  )مدظلته ای جوان نیروهای مسلح بر اساس رهنمودهای حضرت امام یامنه

 گردد: به ترح زیر ارائه می "فرهنری

هتای استالمی و    بتر بتاور بته یتدا و ارز      یته تکتوانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح، تنها با »

نسل جوان برای تنایت راه و آراستن  مغتن  تمردن فرصت جوانی -1انقالبی و توسعه از طری : 

در راه حوتظ   جانبته  همته تقویت امید به ایروزی و رحمتت الهتی بترای محاهتدت      -2به فضائل؛ 

ب شی اسالمی و انقالبی به نستل   اف،ایی و هویت بصیرت -4 اف،ایش اعتماد اجتماعی؛ -3 ها؛ ارز 

 صورت یواهد گرفت.  جوان 

های زیر برای دستیابی به اهداص توانمندسازی نسل جوان بهره در این مسیر نیروهای مسلح از اب،ار

ارتقتا    مناتور  بته های برجستتۀ استالمی و انستانی     برداری اثرب ش از یصلت بهره -1یواهد برد: 

تعمیت  تتعائر و معتارص استالمی و      -2یودباوری و توکل به یدا در نسل جوان نیروهای مسلح؛ 

نیتل بته آرمتانررایی     مناتور  بته جوان نیروهای مستلح  قدرتناسی از ضمیرهای ااک و روتن نسل 

گیری از اعتقادات مذهبی و انقالبی نسل جوان و ارهیت،   بهره -3 های اسالمی، انسانی و ملّی؛ ارز 

تأمین ال،امات تربیت دینتی و   -4 ارتقا  سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح؛ مناور بهاز منهیات فردی 

 «یمانی و اعتقادی نیروهای مسلحمناور ارتقا  آمادگی ا اسالمی به

  : پیشنهادو  گیری نتیجه

 گیری نتیجه-الف

اعتقتادی و  "هتا و راهبردهتای توانمندستازی     موتاهی ، مقولته   در ااسخ به ارستش فرعتی ت قیت :   

 نسل جوان نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر و اوامر فرماندهی معا  کل قوا کدامند؟ "فرهنری

، راهبردهتای توانمندستازی   4در جتدول  تتده   مورد مقولته ارائته   11  و مورد مواهی 190مطاب  با 

نسل جوان نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر و اوامر فرماندهی معا  کتل   "اعتقادی و فرهنری"

 گردد: به ترح زیر ارائه می قوا

برداری اثرب ش از  مغتن  تمردن فرصت جوانی برای تنایت راه و آراستن به فضائل با بهره -1

مناور ارتقا  یودباوری و توکل به یدا در نسل جوان  های برجستۀ اسالمی و انسانی به صلتی

 نیروهای مسلح
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ها با  جانبه در راه حوظ ارز  تقویت امید به ایروزی و رحمت الهی برای محاهدت همه -2

تعمی  تعائر و معارص اسالمی و قدرتناسی از ضمیرهای ااک و روتن نسل جوان نیروهای 

 های اسالمی، انسانی و ملّی مناور نیل به آرمانررایی ارز  مسلح به

گیری از اعتقادات مذهبی و انقالبی نسل جوان و ارهی، از  اف،ایش اعتماد اجتماعی با بهره -3

 مناور ارتقا  سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح منهیات فردی به

ن ال،امات تربیت دینی و ب شی اسالمی و انقالبی به نسل جوان با تأمی اف،ایی و هویت بصیرت -4

 مناور ارتقا  آمادگی ایمانی و اعتقادی نیروهای مسلح اسالمی به

با توجه به تدابیر و اوامر فرماندهی معات  کتل قتوا چته راهبردهتایی       :در پاسخ به پرسش اصلي تققی 

 گردد؟ نسل جوان نیروهای مسلح می "اعتقادی و فرهنری"موجب توانمندسازی 

نامه م ق  ستایته،   تده از گروه یبرگان نیروهای مسلح در قالب ارسش نحامبر اساس نارسنحی ا

نسل جوان نیروهای مسلح در چتارچوب تتدابیر و    "اعتقادی و فرهنری"راهبردهای توانمندسازی 

 باتد: به ترتیب اولویت به ترح زیر می اوامر فرماندهی معا  کل قوا

نسل جوان با تأمین ال،امات تربیت دینی و  ب شی اسالمی و انقالبی به اف،ایی و هویت بصیرت -1

 مناور ارتقا  آمادگی ایمانی و اعتقادی نیروهای مسلح اسالمی به

برداری اثرب ش از  مغتن  تمردن فرصت جوانی برای تنایت راه و آراستن به فضائل با بهره -2

سل جوان مناور ارتقا  یودباوری و توکل به یدا در ن های برجستۀ اسالمی و انسانی به یصلت

 نیروهای مسلح

گیری از اعتقادات مذهبی و انقالبی نسل جوان و ارهی، از  اف،ایش اعتماد اجتماعی با بهره -3

 مناور ارتقا  سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح منهیات فردی به

ها با  جانبه در راه حوظ ارز  تقویت امید به ایروزی و رحمت الهی برای محاهدت همه -4

اسالمی و قدرتناسی از ضمیرهای ااک و روتن نسل جوان نیروهای  تعمی  تعائر و معارص

 های اسالمی، انسانی و ملّی مناور نیل به آرمانررایی ارز  مسلح به

 ها: پیشنهاد -ب

 بردار از این ت قی  عبارت است از: ایشنهادهای کاربردی به ستاد کل نیروهای مسلح و مراک، بهره
هتای متدیریت    طح تئوریک و کاربردی( در تمامی حتوزه به ل،وم ت ول بنیادین )سبا توجه  -1

های اصیل اسالم و تدابیر و منویات امامین انقالب اسالمی، ستاد کتل   منابت انسانی مبتنی بر آموزه
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نیروهای مسلح رتته مدیریت راهبردی منابت انسانی را در مقطتت ت صتیلی دکتتری در دانشتراه     
 عالی دفاع ملّی ایحاد نماید.

نتایز این ت قی ، ستاد کل نیروهای مسلح طرح راهبتردی )اهتداص، راهبردهتا،     با توجه به -2
های اجرایی( توانمندسازی نسل جوان با تأکید بتر تتدابیر و    نامه ها و آئین ها، دستورالعمل سیاست

تتدوین کترده و جهتت اجترا بته      " اعتقادی و فرهنرتی "اوامر فرماندهی معا  کل قوا را در بعد 
 غ نماید. مبادی میربط ابال

در چریتۀ آموزتتی و   " اعتقتادی و فرهنرتی  "سازی راهبردهای توانمندسازی  برای نهادینه -3
قتترار دادن آن در ستتیر مراحتتل تکتتاملی نیتتروی انستتانی، ستتتاد کتتل نیروهتتای مستتلح م تتتوا و  

 های تعلی  و تربیت نسل جوان را در مراک، آموزتی بازنرری نماید. سرفصل
به ترح زیتر   قراردادعنوان ایشنهاد برای ت قیقات بعدی موردتوجه  توان به سایر موضوعاتی که می

 گردد:   ارائه می
(، 1301هتا )برایستون،    گیری سیاسی و منطقی در سازمان با توجه به وجود دو مدل تصمی  -1

راهبردهای توانمندسازی نسل جتوان   ری،ی منطقی، این ت قی  بر اساس موروضات مدل برنامه
داده استت. لتذا در راستتای تکمیتل ایتن ت قیت ، دیرتر ااوهشترران          نیروهای مسلح را ارائه

های توانمندسازی نسل جوان  گیری سیاسی، سیاست توانند بر اساس موروضات مدل تصمی  می
اعتقتادی و  "نیروهای مسلح را در چارچوب تدابیر و اوامر فرماندهی معات  کتل قتوا در بعتد     

 ارائه نمایند. "فرهنری

یتابی   در ایتن ت قیت  و تناستایی و ریشته     تتده  ارائهندانه راهبردهای مناور اایش هوتم به -2
هتا، دیرتر ااوهشترران     های بهبود در جهت ت قت  آن  ری،ی برنامه ها و ای ان رافات و مغایرت

توانند نقشه راهبرد توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح را در چارچوب تدابیر و اوامتر   می
تتا امکتان متدیریت عملکترد      ارائه دهند "اعتقادی و فرهنری"فرماندهی معا  کل قوا در بعد 

 فراه  گردد.  باره ینهای نیروهای مسلح درا سازمان

تواننتد   با توجه بته ضترورت ارزیتابی دقیت  توانمنتدی کارکنتان، دیرتر ااوهشترران متی          -3
ها و معیارهای عینی، جتامت، منستح  و اویتای ارزتتیابی توانمندستازی نستل جتوان         تایص
 ارائه نمایند. "اعتقادی و فرهنری"مسلح را در بعد نیروهای 
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