
 

 

 

 

 

نسل جوان  "مديريتی و فرماندهی" توانمندسازی راهبردهای مقاله پژوهشی:

 العالی( )مدظلهلح از منظر مقام معظم رهبرینيروهای مس

 4پور ، جعفر میرزا3، محمود شهریور2رضا مهاجر ،1اهلل مرادی فرج

 19/09/29پذيرش مقاله:                                                                       10/19/27دريافت مقاله: 

 چکيده

تمر عملكرد سازمان با توسعه و گسترش نفالوذ مبتنالی بالر شایسالتگی     توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مس

هالای   ین مبادی و منابع تدوین راهبردهای توانمندسالازی جوانالان، دیالدگاه   تر مهمهاست. یكی از  افراد و گروه

رهبالری بالا در اختیالار داشالتن     نیالز  ایران  جمهوری اسالمی باشد. در گیری کشور می ترین مراجع تصمیم عالی

راهبردهالای   در ماهیالت توانالد   ل قوا، دارای نظام فكری مشخصی هستند کاله آشالنایی بالا آن مالی    فرماندهی ک

ای ایفا نماید. هد  اصلی ایالن   کننده دهی به آن نقش تعیین و جهتتوانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح 

منظالر مقالام   نسل جوان نیروهای مساللح از   فرماندهی و مدیریتیتحقیق دستیابی به راهبردهای توانمندسازی 

طالور نظالری و    ای اسالت. جامعالۀ آمالاری باله     تحقیق از نو  کاربردی توسعه است. این (العالی مدرله)معظم رهبری

هالای   گیالری از تكنیالک آمیختاله )روش    شده و جهت نیل به نتایج از روش داده بنیادی با بهره هدفمند انتخا 

امر توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح  دهد: کیفی و کمّی( استفاده گردیده است. نتیجۀ حاصله نشان می

ای و  گیری از هر چهار رویكرد مكانیكی، ارگالانیكی، پالروژه   لزوماا باید در چارچو  نگرش سیستمی )با بهره

های سازمانی و کشوری صورت پذیرد. با این نگاه قطعیالت هریالک از    فرایندی( و متناسآ با شرایط و آرمان

تغییر  قابل موردنظرنگرش سیستمی متناسآ با شرایط، موضو  و سازمان در چارچو   موردنظررویكردهای 

 است.

، نیروهای مسلحجواننسل راهبرد، توانمندسازی، واژگان کليدی: 

                                                           
 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفا  ملّی 1
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 )داخلی( علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا  ملّی ساله کآموخته دوره ی دانش 3

 )داخلی( علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا  ملّی  ساله کآموخته دوره ی دانش 4

 فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک

 9977بهار  97سال هجدهم، شماره 

 859-892، از صفحه يازدهممقاله 

mailto:Mohajer_R@Gmail.com


 

 

 1300، بهار 90سال هجدهم، شماره  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   254

 مقدمه
عنوان یكالی   به« قدرت نظامی»الملل بر این باورند که  پردازان روابط بین امروزه، اندیشمندان و نظریه

ای برخالوردار اسالت و برخالورداری از آن مسالتلزم      از اهمیت ویالژه هر کشور « قدرت ملّی»از ابعاد 

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

 بوده است. موردتوجهترین اهرم در جهت نیل به اهدا  ملّی کشورها همواره  عنوان محوری به

سازی نیروها در مقابل دشمن تثکید دارد ازجمله  دارد که به آماده در قرآن مجید آیات زیادی وجود

 شالده  آمادهتوانستید از نیرو و اسبان بسته و  آنچهها  و در برابر آن" فرماید: سوره انفال که می 69آیه 

وسیله دشمن خدا و دشمن خالود و دشالمنان دیگالری را     ید که بدینساز آماده)وسایل نقلیه مناسآ( 

 درراهشناسد، بترسانید و هر چیالزی کاله    ها را می شناسید، خداوند آن ها را نمی شما آنها که  غیر آن

 ."رود کامل به شما داده خواهد شد و بر شما هرگز ستم نمی طور بهخدا انفاق کنید 

آمالالوختگی دانشالالجویان دانشالالگاه افسالالری   در مراسالالم دانالالشالعالالالی(  )مدرلالالهایحضالالرت امالالام خامنالاله 

، محورهای اصلی تربیت و پرورش جوانان نیروهای مسلح را 6/0/1399در تاریخ  (السالالم  لیه)ع علی امام

جوانان عزیز، فرزندان من، کسانی که بدنه این ارتش و رأس و ارکالان ایالن   "شمارند:  گونه برمی این

خود را  ... بزرگ را بر دوش خواهید گرفت، های یتمسئولارتش را در آینده تشكیل خواهید داد و 

نیروهای مسلح حاکی  مسئوالننتایج حاصل از مصاحبه حضوری با  ”الا و اخالقاا بسازید.علماا و عم

اگر بخواهیم یک نیروی مسلح قدرتمند داشالته باشالیم بایالد افالراد توانمنالد تربیالت       »از آن است که 

 «.کنیم

توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مستمر عملكرد سالازمان بالا توسالعه و گسالترش نفالوذ مبتنالی بالر        

ها و ورایف مربوط باله عملكالرد کارکنالان و     هاست. این شایستگی بر حوزه یستگی افراد و گروهشا

(. در حقیقت ایالن  42: 1303نژاد پاریزی،  ، به نقل از ایران1گذارد )کینال عملكرد کلی سازمان اثر می

 ها به رفتارهای هدفمندی داللت دارند که شامل عناصر زیر است: شایستگی

 ت شغلی، اطالعات و تخصص مرتبط با شغلمعلوما ها: دانش 

 توانایی انجام کارهای مرتبط با اهدا  شغلی ها: مهارت 

 ترجیحات و یا مفروضات ذهنی فرد ها: نگرش و ارزش 

 خصوصیات شخصیتی و نحوه واکنش به شرایط و افراد ها: ويژگي 

                                                           
1- Kinlaw 
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 ن نیروهای مسلح از منظرنسل جوا "مدیریتی و فرماندهی" توانمندسازی راهبردهای

 العالي( )مدظلهمقام معظم رهبری 

 های درونی و اشتیاق برای اقدام سائقه ها: انگیزش 

 :خود در  فرد از خودپنداره 

 (.60: 1306برداشت دیگران از فرد )بابایی،  هاي اجتماعي: نقش 

هالای   گیالری مناسالآ از توانمنالدی    دهد: عدم بهره بررسی تدابیر و اوامر مقام معظم رهبری نشان می

هایی ازجمله ضعف در استمرار  تواند آسیآ نسل جوان نیروهای مسلح، می "فرماندهی و مدیریتی"

برنالدگی )حرکالت    فرماندهی و رهبری و همچنین ضعف در ارتقاء پالیش پیشرفت، ضعف در ارتقاء 

 داشته باشد. یدر پبیرونی( را 

سالازی جهالت    تواند نتایج سودمندی ازجمله زمیناله  انجام این کار پژوهشی برای نیروهای مسلح می

ها در مراکالز آموزشالی، تربیالت و     آموزش هدفمند کردنتوانمندسازی نیروی انسانی،  مند کردن نظام

منالدی مناسالآ از عمالر خالدمتی نیالروی       پرورش نیروی انسانی متناسآ با الزامات سالازمانی، بهالره  

های بالقوه نیروی انسانی، ارتقای سطح عملكالرد فالردی و سالازمانی را     مندی از ررفیت انسانی، بهره

داشته باشد و نررداختن به آن نیز مضراتی ازجمله ضعف در تثمین ذخیره جالایگزین نیالروی    یدر پ

یت باله نیالروی انسالانی،    مسالئول نیروی انسانی، ضعف در واگالذاری   نفس اعتمادبهسانی، ضعف در ان

های بالقوه نیروی انسالانی، خسالارات ناشالی از نالاتوانی      گیری مؤثر از تمامی ررفیت ضعف در بهره

 دارد. یدر پنیروی انسانی در مواجهه با انوا  تهدیدات را 

نسالل جالوان   " فرماندهی و مدیریتی"دهای توانمندسازی دستیابی به راهبر»هد  اصلی این تحقیق 

است و هد  فرعی آن « العالی( )مدرلهنیروهای مسلح با تثکید بر تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل قوا

نسالل جالوان    "فرمانالدهی و مالدیریتی  "ها و راهبردهای توانمندسازی  تدوین و ارائه مفاهیم، مقوله»

 باشد. می« و اوامر فرماندهی معظم کل قوا نیروهای مسلح در چارچو  تدابیر

سؤال اصلی تحقیق این است که با توجه به تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل قوا چه راهبردهالایی  

گردد؟ و سالؤال فرعالی    نسل جوان نیروهای مسلح می "فرماندهی و مدیریتی"موجآ توانمندسازی 

نسالل   "فرمانالدهی و مالدیریتی  "وانمندسالازی  هالا و راهبردهالای ت   مفاهیم، مقوله»آن عبارت است از 

 «ند؟اجوان نیروهای مسلح در چارچو  تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل قوا کدام

 مبانی نظری

 پيشينه تحقيق
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هالای   ناماله  پژوهشی و پایان علمیتعداد زیادی پروژه تحقیقاتی داخلی و خارجی مشتمل بر مقاالت 

ین پژوهش مطالعه شد که بالا بررسالی دقیالق میالزان کالاربردی      های مرتبط با مسئله ا دکتری در زمینه

عنالوان نموناله در ایالن     ها در این تحقیق مورداستفاده قرار گرفت که باله  ها، شش مورد از آن بودن آن

 شود: ها اشاره می مقاله به دو مورد از آن

« 1303سالال   توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسالالم در »پروژه تحقیقاتی با عنوان  -الف

شده است. مسئله تحقیق این بالود   مهرابی به روش داده بنیادی انجام توسط شخصی به نام امیر حمزه

که مدل مناسآ برای توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسالم چیست؟ نتایج ایالن تحقیالق   

رعایالت عالدالت    -2شود.  قدردانی مدیر از کارکنان موجآ افزایش توانمندی آنان می -1نشان داد: 

مشالورت مالدیر بالا     -3شالود.   از سوی مدیر نسبت به کارکنان موجآ افزایش توانمنالدی آنالان مالی   

کارکنالان از   تالثمین نیازهالای   -4شالود.   کارکنان در امور سازمانی موجآ افزایش توانمندی آنان مالی 

 شود. سوی مدیر موجآ افزایش توانمندی آنان می

بیین عوامل مؤثر بالر توانمندسالازی کارکنالان بخالش درمالان      بررسی و ت»رسالۀ دکتری با عنوان  - 

نالژاد باله روش    رحیم حاتمی توسط دکتر مجید کفاشی و« 00اجتماعی استان گلستان در سال  تثمین

گرفته است. سؤال تحقیق این بود که عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنالان   توصیفی پیمایشی انجام

از چهالار متغیالر    -1ند؟ نتایج این تحقیق نشان داد: ان کدامبخش درمان تثمین اجتماعی استان گلستا

 -2اختیار با توانمندسازی بیشتر از دیگالر متغیرهالا اسالت.    پژوهش، شدت همبستگی متغیر تفویض 

 .شناخته شد موردمطالعهبر توانمندسازی کارکنان در جامعه  بازخور مناسآ دومین عامل تثثیرگذار

ثر بالالر ؤهالالای تخصصالالی سالالومین عامالالل مالال و کسالالآ مهالالارتآمالالوزش  ،موردمطالعالالهدر جامعالاله  -3

مشالارکت   رابطه کسآ اطالعات سازمانی و ،موردمطالعهدر جامعه  -4کارکنان است.  توانمندسازی

کارکنان در اطالعات سازمانی با توانمندسازی کارکنان نسبت باله سالایر متغیرهالای مسالتقل     همگانی 

 تری قرار دارد. پژوهش در سطح پایین این

 ناسیش مفهوم

از جنبالۀ نظالامی و غیرنظالامی     "راهبالرد "با بررسالی تعالاریف مختلالف     مفهوم، کارکرد و تعريف راهبرد:

 "مسالیر دسالتیابی باله هالد     "و  "هالد  "گردد که راهبرد حداقل شامل دو جزء اساسی  استنباط می

دهنالده تلقالی گردیالده و     عنالوان جهالت   باشد، به ها که اولین جزء راهبرد می باشد. هد  یا هد  می

عنوان دومین جزء راهبالرد   ها که به و مسیر دستیابی به هد  کنندۀ آن است که به کجا باید رفت بیان
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 ن نیروهای مسلح از منظرنسل جوا "مدیریتی و فرماندهی" توانمندسازی راهبردهای

 العالي( )مدظلهمقام معظم رهبری 

ها باید حرکالت   کنندۀ آن است که چگونه و با چه شیوه و ابزاری به سمت هد  یا هد  است، بیان

ح کرد. از سویی، راهبرد دارای سطوح مختلفی است که این سطوح به سطح مكتآ، سطح ملّی، سط

ای و سالطح عملیالات یالا راهكالنش قابالل       وکالار، سالطح وریفاله    صنعت، سطح سازمان، سطح کسالآ 

باشالد و   بندی است. پس هد  و مسیر هر سطح از راهبالرد متالثثر از سالطح بالاالتر خالود مالی       دسته

 (.62: 1302، به نقل از احمدوند و همكاران، 1مراتبی بین آن سطوح حاکم است )آرث لیک سلسله

 ی، ولال قرارگرفتاله  مورداسالتفاده  اریبسال  یاست که در علوم سازمان یا واژه ینمندسازتوا ی:توانمندساز

 ،یبر معنا و مفهوم آن صورت نگرفته است. در فرهنگ لغت آکسفورد فعل توانمندساز ییتوافق نها

 نیال اسالت. باله ا   دنیقالدرت بخشال   یبه معن یاست. توانمندساز شده یفتعر "توانا ساختن"عنوان  به

و  یاحساس نالاتوان  خود را بهبود بخشند و بر نفس اعتمادبهتا احساس  مید کمک کنکه به افرا یمعن

 فاله یور کیال انجام  یرا برا یدرون زهیاست که انگ یمعن نیبد نیشوند. همچن رهیخود چ یدرماندگ

اناسالازی همچنالین تشالویق افالراد باله      (. تو3: 1300پالور،   )وتن و کمرون، به نقل از فرخ میکن جیبس

توانیم  ثیرگذار است. از این طریق میثهای آنان ت هایی که بر فعالیت ر اتخاذ تصمیممشارکت بیشتر د

های خوبی آفریالده و باله آن    توانند ایده را برای افراد فراهم آوریم تا نشان دهند که می ییها فرصت

 (.4: 1300پور،  به نقل از فرخ جان اسمیت،) جامه عمل بروشانند

 15و سالن   یجوانان بررس یعال یجوانان در شورا یدامنۀ سن یرانا جمهوری اسالمیدر  نسل جوان:

باله نقالل از خرمشالاد و     جوانالان،  یاسالت )سالازمان ملال    شده تعیین یجوان نیعنوان سن سال به 20تا 

کند: تعریالف اول   مطهری جوان را به دو صورت تعریف می دیاما استاد شه ؛(109: 1304همكاران، 

نیازهالای مخصالوص.    وخاص و حاالت روحالی و روانالی    جوان شخصیتی است دارای سن که این

تعریف دوم ایشان از جوان این است که جوان کسالی اسالت کاله باله خالاطر تحصالیالت و سالواد و        

های تازه است و حاضر نیست مانند جوانالان   های جدید، دارای فكر نو و سؤال اش با اندیشه آشنایی

چشالم و   مالروز ، جوانالان ا دیگر عبارت بهد. را برذیر چیز همهنسل گذشته بدون دلیل عقلی و منطقی 

شالاد و هالدایت جوانالان امالروز     رگوششان بیشتر بازشده است و به همین دلیل است کاله رهبالری، ا  

ذشته است. استاد مطهری معتقالد بالود کاله اگالر بالرای هالدایت و       گتر از نسل جوان  مشكل مراتآ به

 تاز دست خواهالد رفال   طورکلی هبرهبری نسل جوان امروزی فكر اساسی نشود، آینده جامعه ایران 

 (.9: 1305، زو علویان)

                                                           
1- Arth Lykke 

mailto:reza.alaviyan@yahoo.com
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(. 001: 1306 ،ی)رسالتم  گالردد  یکشالور اطالالق مال    کیال  ینظالام  یروهالا ین هیال باله کل  مسلح: یروهاين

ی باله سالتاد فرماندهی کل قوا، ارتش، سالراه پاسالداران انقالال  اسالالمی و نیالرو     نالیالروهالای مسلح 

قانون ارتش جمهوری اسالمی  2شود )ماده  های وابسته، اطالق می انتظامی و وزارت دفا  و سازمان

 .(35: 1306ایران، 

 یروهالا یخالود در ن  یاول سالن خالدمت   ۀاست که در دهال  یافراد هیشامل کل مسلح: یروهاينسل جوان ن

جمهوری ا  مقدس و هشت سال دف یشكوهمند انقال  اسالم یروزیو دوران پ برند یمسلح بسر م

 (.ساخته اند )محقق را تجربه نكرده رانیا اسالمی

و  هیال که در نظر ینظر فیبا توجه به تعار مسلح: یروهاين جواننسل  "فرماندهی و مديريتی" یتوانمندساز

 یالی افزا تالوان  قیال کاله از طر  یاقالدامات مجموعاله   ازوجود دارد عبارت است  شمندانیاند های دگاهید

و  یبالندگ ،یور بهره شیبهبود و افزا درنتیجهو های فرماندهی و مدیریتی  یستگیشا یموجآ ارتقا

 (.ساخته )محقق گردد یآن م وانمسلح و نسل ج یروهاین ییرشد و شكوفا

 سير مراحل تکامل تاريخی رويکرد توانمندسازی

در  مختلالف  صالورت  باله توانمندسازی مفهومی تازه نیست، ایالن مفهالوم   رويکرد توانمندسازی در جهان: 

منالابع علمالی    1059هالای دهالۀ    سرتاسر منابع علمی جدید مدیریت آمده است. برای مرال، در سالال 

ای داشالته باشالند    مدیریت آکنده از این تجویز بود که مدیران باید در قبال کارکنانشان رفتار دوستانه

کارکنالان حسالاس   های  ، مدیران باید در قبال نیازها و انگیزه1069های دهۀ  )روابط انسانی(. در سال

طلبیدنالد )درگیالر    ، باید از کارکنان کمک مالی 1099های دهۀ  بودند )آموزش حساسیت(، در سال می

کردنالد   ها را برگزار می دادند و جلسه ، باید تشكیل گروه می1009های دهۀ  کردن کارکنان(، در سال

شیابی برخاسالته از  زارشده طی دو دهۀ گذشته، الگوهای  های کیفیت(. در میان الگوهای ارائه )حلقه

های اجرایی برای ارزیالابی و   عنوان روش ویژه الگوهای تعالی )سرآمدی( به دیدگاه کیفیت فراگیر، به

و خالاکزار، باله نقالل از     انالد )اولیالا   ای برخالوردار شالده   تردهمدیریت کیفیت از جامعیت و کاربرد گس

 (.96: 1303پناه،  نصرت

انالد کاله    شالده  ای تحول اداری تاکنون در چنالدین مرحلاله طالرح   ه برنامهرويکرد توانمندسازی در ايران: 

همچنان دخالالت نیالروی    باوجودایناند؛  وضعیت نیروی انسانی را در نظام اداری دچار تغییر ساخته

انسانی در نظام اداری و نحوه توسعه منابع انسانی با ابهام و دشواری روبروست. مانع مهالم اجالرای   

اعتمالاد در   ان فقدان منابع علمی کافی و مناسآ و نبود الگالوی قابالل  های توانمندسازی در ایر برنامه

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



 

 

250  
 ن نیروهای مسلح از منظرنسل جوا "مدیریتی و فرماندهی" توانمندسازی راهبردهای

 العالي( )مدظلهمقام معظم رهبری 

های اسالم، انسان اشر  مخلوقات و خلیفه خداوند در  بر اساس آموزه رويکرد توانمندسازی در اسالم:

 (.39كَۀ إِنّى جَاعِلٌ فى األرضِ خَلِیفَۀ... بقره، آیه زمین است )و إذْ قَالَ رَبُّکَ لِلمَالئِ

 مطالعات علمی توانمندسازی نيروی انسانی

پژوهشالگران و اندیشالمندان علالم مالدیریت، بالرای الگوهالای        رويکردهای توانمندسازی نيروی انساانی: 

پژوهشالگران   انالد،  های متفاوتی قائل شده بندی در حوزۀ توانمندسازی نیروی انسانی، دسته شده ارائه

بنالدی   بندی مبتنی بر نو  نگرش حالاکم بالر توانمندسالازی و دسالته     در این مقاله به دو رویكرد دسته

 .اند کرده اشارهمبتنی بر مكانیزم اجرایی توانمندسازی به شرح زیر 

مالدیریت و  پالردازان   پژوهشالگران و نظریاله  توانمندسازی نيروی انسانی مبتنی بر نوع نگارش:  رويکردهای 

هالا   گیری توانمندسازی را فرایند تفویض اختیار و مشارکت کارکنان در تصمیم 1009هۀ تا دسازمان 

 ،شناسالالی سالالازمان نظالالران روان پالالردازان و صالالاحآ بالاله بعالالد نظریالاله 1009هالالۀ امالالا از د؛ دانسالالتند مالالی

گیری از سالوی    دانند که فقط تفویض اختیار و قدرت تصمیم می یتوانمندسازی را مفهومی چندبعد

و احساسات کارکنان باله   آنان از منظر باورها .شود ین را شامل نمییفوق به کارکنان ردۀ پامدیران ما

 یکنند که توانمندسالازی مفهالومی پیچیالده و چندبعالد     ای از دانشمندان ادعا می عده .آن توجه دارند

اسالاس وجالود    بالر  .(310: 1009 ،همكالار نی متفاوتی دارد )کالوین و  است و برای افراد مختلف معا

کوین و اسرریتزر بالا بررسالی ادبیالات و مطالعالۀ میالدانی در سالطح مالدیران میالانی         ها،  دیدگاه همین

های پیشتاز، دو رویكالرد متفالاوت )مكالانیكی و ارگالانیكی( بالرای توانمندسالازی تشالخیص         شرکت

 اند. داده

ض توانمندسالازی باله معنالی تفالوی     ،بر اساس این دیدگاه در توانمندسازی نيروی انسانی: رويکرد مکانيکی

اختیار و قدرت به کارکنان رده پالایین سالازمان اسالت. توانمندسالازی فراینالدی اسالت کاله طالی آن         

بهبالود عملكالرد در   ف معینی را برای نیل به یو وراها  انداز روشنی را تدوین و برنامه مدیریت چشم

بالرای انجالام ورالایف را بالرای کارکنالان فالراهم        یالاز موردنکند. اطالعات و منابع  سازمان ترسیم می

 ها را انجام دهند. ای و اصالح فرایند دهد که آنان در صورت نیاز تغییرات رویه سازد و اجازه می می

سالازی و   نتایج بیشتر تحت کنترل مالدیریت هسالتند و همچنالین روی سالاده     ،بر اساس این رویكرد

 گیری در یالک  توانمندسازی یعنی تصمیم ،طور خالصه به .شود سازی کار و ورایف تثکید می روشن

از: توانمندسالازی از   انالد  عبالارت راهبردهای ضالمنی توانمندسالازی از ایالن دیالدگاه      معین. همحدود

تعریالف   یروشالن  های سالازمانی باله   ها و ارزش انداز مثموریت و چشم ،شود مدیریت ارشد شرو  می
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تفالویض   هالا  یتمسالئول ، شالوند  وضوح روشن می های کارکنان به ها و پاداش ورایف، نقش، شوند می

 .(329 همان:کارکنان در قبال نتایج پاسخگو هستند )و  شوند می

( برای اجالرای توانمندسالازی ساله    1006بالنچارد و همكاران )ماهيت توانمندسازی در رويکرد مکانيکی: 

 یجالا  هالا باله   جانشالینی گالروه   -2 ،سهیم شدن کارکنالان در اطالعالات   -1. کار الزم را تشخیص داد

( بالر  1005و  1002بالاون و الومالر )   .سالازمانی مناسالآ  و طراحی سالاختار   -3 ،مراتآ سنتی سلسله

مالوزش و پالاداش   آگیالری،   های دارای قالدرت تصالمیم   شدن کارکنان در اطالعات، تشكیل تیم سهیم

هالای الزم را ببیننالد و دانالش و آگالاهی      کنند که اول بایالد کارکنالان آمالوزش    و ارهار می یددارندتثک

 صالورت  باله ها باید یاد بگیرند که چگوناله   شند. آندر مورد چگونگی توانمند شدن داشته با یازموردن

مشارکتی و گروهی کار کنند. بایالد ابزارهالای الزم بالرای حالل مسالئله را داشالته باشالند و عملكالرد         

کنند. کارکنان توانا بایالد بالرای    نویسندگان بر اهمیت پاداش تثکید می که سازمانی را بدانند. دوم این

گوینالالد  ( مالالی1001اش بگیرنالالد. اسالالكات و ژافالاله )پالالذیری و پاسالالخگویی پالالاد یتمسالالئولافالالزایش 

 -1ها با یكدیگر اسالت بالدین معنالی کاله:      انسان کار کردنمتفاوت برای  اساسااراه  توانمندسازی یک

کالار  در مورد انجام دادن ورایف خودشان بلكه نسبت باله بهتالر    فقط نهکنند که  کارکنان احساس می

مستمر برای بهبود عملكرد و دستیابی به  طور بهری های کا تیم -2یت دارد. مسئولکار سازمان  کردن

شالده اسالت کاله     یطراحی ا گونه بهساختار سازمانی  -3کنند.  کار می باهموری  سطح باالتری از بهره

ادای  صالرفاا کاله   ، نه ایالن انجام دهند کار موردنظرشانتوانند برای تحقق نتایج  که می یابند یدرمافراد 

 (.29و  10: 1395نژاد پاریزی،  ، به نقل از ایراناسكات و همكاران)تكلیف کنند 

 یبال شوول و همكاران توانمندسازی را تفویض اختیار به کارمندان برای اتخاذ تصالمیمات مناسالآ   

( توانمندسازی عبارت اسالت  1009دانند. به نظر فوی ) در ابتدا به تثیید مقامات فرد برسد، می که آن

: 1306، همكالار )عبالداللهی و  که آن را در سالازمان ندارنالد   گیری به افرادی  از توزیع قدرت تصمیم

22). 

تواننالد کارکنالان را توانمنالد     شود این است که مالدیران وقتالی مالی    از تعاریف فوق استنباط می آنچه

هالای   ساختار سازمانی را بازسازی کنند، تیم سازند که اطالعات سازمانی را در اختیار آنان بگذارند.

اقالدامات مالدیریتی یالا     .های آموزشی را فراهم کنند نمایند، فرصت مراتآ سلسلهکاری را جایگزین 

 ،ساز توانمندسالازی کارکنالان اسالت. بالر اسالاس ایالن دیالدگاه        بخشی از عوامل زمینه ،سازمانی فوق

، اکرر یطورکل به کند. توانمندسازی فرایندی است که طی آن مدیر قدرتش را با زیردستان تقسیم می
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های  توانمندسازی را با فنون مدیریت مبتنی بر هد  حلقه 1009ۀ هاز د نظران مدیریت قبل صاحآ

کاله ایالن رویكالرد ماهیالت      دانسالتند. باله دلیالل آن    گذاری توسط زیردستان متراد  می کیفیت، هد 

هالای   ، سؤالاست قرار نداده موردنظرشده است  که توسط کارکنان تجربه یطور توانمندسازی را آن

 شود. مهمی از آن ناشی می

بالر اسالاس ایالن رویكالرد توانمندسالازی باله معنالی         رويکرد ارگانيکی در توانمندساازی نياروی انساانی:   

زعالم کالوین و    باله  هالا اسالت.   پذیری، رشد تغییر، اعتماد به کارکنالان و تحمالل اشالتباهات آن    ریسک

گوینالد کاله    شوند. آنالان مالی   ( ساختارهای سازمان موجود مانع انجام کار درست می1009اسرریتزر )

نباید برای اشتباهات تنبیه شوند. کارکنان توانمند باید خواسالتار عفالو    ،ان توانا اشتباهاتی دارندکارکن

پذیر و همچنین حس مالكیت نسبت به  گیری، آنان باید کارآفرین و ریسک و بخشش باشند تا آسان

هالا   ند. آنطور پیوسته با یكالدیگر در چالالش باشال    سازمان داشته باشند. آنان باید در تضاد اخالقی به

از ایالن دیالدگاه    ،طالور خالصاله   باله  .هالا را آشالكار و حالل نماینالد     افزایی تفالاوت  باید برای ایجاد هم

راهبردهالای ضالمنی    اسالت.  شده یفپذیری و رشد شخصی تعر عنوان فرایند ریسک توانمندسازی به

رو  توانمندسالازی از ردۀ پالایین سالازمان بالا در  نیازهالای آنالان شال        -1: از اند عبارتاین رویكرد 

هالا را بالرای    تالیم  -3. سالازیم الگورفتار کارکنان توانمند و موفق را برای سایر کارکنالان   -2. شود می

به کارکنان برای انجام  -5. پذیری را تعریف نماییم ریسک -4. تشویق رفتار مشارکتی تشكیل دهیم

 ورایف اعتماد کنیم.

شخصالی کارکنالان تعریالف     توانمندسالازی برحسالآ ادراکالات و باورهالای     ،بر اساس این رویكالرد 

طرز تلقالی   ،توانمندسازی چیزی نیست که مدیران برای کارکنان انجام دهند بلكه ،بنابراین؛ شود می

تواند  مدیریت سازمان می حال، ینو ادرا  فرد در مورد نقش خویش در شغل و سازمان است. درع

بایالد کارکنالان توانمنالد را     های الزم را برای توانمندتر شدن کارکنالان فالراهم نمایالد.    بستر و فرصت

آنالان بایالد خودشالان احسالاس کننالد کاله دارای آزادی عمالل و قالدرت          ،گزینش و باله کالار گمالارد   

ها بایالد شخصالاا احسالاس تعلالق باله سالازمان بكننالد، الزم اسالت احسالاس           آن ،گیری هستند تصمیم

وجالود   ،دکننال  بر سیستمی که در آن کار می یرگذاریشایستگی و تبحر در افراد و احساس مربت تثث

توانند به توانمند شالدن   های سازمانی می کنند. ویژگی افراد توانا خودشان را توانمند می .داشته باشد

 .(322: 1009، همكارنسانی کمک نماید )کوین و نیروی ا
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توانمندسازی عبارت است از فرایند افالزایش احسالاس خالود     ماهيت توانمندسازی در رويکرد ارگانيکی:

توماس  ن از طریق شناسایی و حذ  شرایطی که موجآ ناتوانی آنان شده استکارآمدی در کارکنا

درونالی نسالبت    ه( معتقدند که توانمندسازی عبارت است از فرایند افزایش انگیز1009و ولتهوس )

بودن و حالق   دار یشناختی مؤثر بودن، شایستگی، معن ۀبه انجام ورایف محوله که شامل چهار حوز

عنالوان یالک مفهالوم     شالناختی را باله   توانمندسالازی روان . (666: 1005، زرسالرریت )اشالود   انتخا  می

و مالؤثر بالودن    بودن دار یمعنانگیزشی متشكل از چهار بعد شایستگی، خودمختاری )حق انتخا (، 

گیری شخصی به نقش خالود در سالازمان    یک جهت ۀکنند کند که این ابعاد جمعاا منعكس تعریف می

، همكالار )عبالداللهی و   سازی کارکنان را خالصاله کالرده اسالت:   رویكردهای توانمند 1جدول  است.

1306 :31). 
 ای رویكردهای توانمندسازی )مكانیكی و ارگانیكی( : تحلیل مقایسه1 جدول

 پردازان نظريه راهبرد هدف رويکرد

 مکانیکي
قدرتمنالالالد کالالالردن 

 کارکنان
 تفویض قدرت به زیردستان

(، بالنچالالارد و همكالالاران 1009فالالوی )

 (1003ول )( و شو1006)

 ارگانیکي

افالالزایش انگیالالزش  

درونالالی از طریالالق  

 شناخت

 ایجاد احساس کارآمدی 

  بودن دار یمعناحساس 

 احساس مؤثر بودن 

 احساس خودمختاری 

(، تومالالاس و 1000کالالانگو و کانالالانگو )

( و 1005(، اسالرریتزر ) 1009ولتهوس )

 (1000وتن و کمرون )

 31: 1306عبداللهی و نوه ابراهیم، منبع: 

توانمندسازی منابع بندی رویكردهای  بر اساس این دسته های توانمندسازی مبتنی بر مکانيزم اجرا:رويکرد

های توانمندسازی منابع انسانی  ها معموالا در قالآ دو شیوه تعریف و انجام پروژه انسانی در سازمان

هالای   )سنجش و افزایش سطح رضایت کارکنان، توانمندسازی دانشالی و مهالارتی در قالالآ پالروژه    

 .گردد های توسعه منابع انسانی پیگیری می ( و یا استقرار فرایند…آموزشی و

ای در توانمندسالازی یالک رویكالرد برخالوردار از تعریالف،       رویكرد پروژه اي: رويکرد پروژه -الف

هالای   گویی شرایط محیطی و ضالرورت  باشد. این رویكرد پاسخ و ورایف مشخص می حدودوثغور

. در این رویكرد تغییرات باشد خیر یا نقص در کلیت سازمان نمیثمتضمن تاقتضایی سازمان بوده و 

، ایالن رویكالرد   بر اساسباشد.  پذیر می ای و اصالح ورایف در صورت لزوم و تشخیص انجام رویه
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سالازی و   این رویكالرد متضالمن امالر سالاده    . گیرد پروژه قرار میبیشتر تحت کنترل و مدیریت  نتایج

و قلمروی سالازمانی   هدارای محدوداصل پاسخگویی کارکنان است و  سازی کار و ورایف و روشن

 .باشد شده می و تعریفو موضوعی معین 

جانباله و بهبالود    رویكرد فرایندی در توانمندسازی یک رویكرد مستمر، همه رويکرد فرايندي: -ب

اپیوسالته  ای یک رویكرد مقطع، حسآ شرایط، نالامنظم و ن  رویكرد پروژه که یدرحال ،باشد می یابنده

در رویكالرد   -1: باشالد  باشد. وجوه افتراق این دو رویكرد با یكدیگر به شالرح مالوارد ذیالل مالی     می

هالای توانمندسالازی سالرمایه انسالانی بالا فراینالدهای دیگالر تولیدکننالده          فرایندی، یكرارچگی فرایند

ر هالای سالازمان د   در رویكالرد فراینالدی همگالون بالا سالایر فراینالد       -2گردد.  افزوده، حفن می ارزش

های توانمندسازی منالابع انسالانی نیالز پالایش و      ، میزان کارایی و اثربخشی فرایندوکار کسآاستمرار 

در رویكرد فراینالدی باله    -3آید.  ها فراهم می گیری شده و بستر مناسآ برای بهبود مستمر آن اندازه

حالدی اسالتقرار   های سازمانی بالین وا  های توانمندسازی، در قالآ شیوه توسعه سرمایه انسانی، فرایند

هالای   سالازمان در سالطوح مالدیریتی مختلالف در فراینالد      کارکنالان یابالد. باله همالین دلیالل، کلیاله       می

ای در  های مربالوط باله نگالرش وریفاله     یابند. پس نارسائی توانمندسازی سرمایه انسانی مشارکت می

دی باله  در رویكالرد فراینال   -4ها بر توانمندسازی سرمایه انسانی اثر تخریبی نخواهد داشت.  سازمان

های توانمندسالازی بلكاله    در مقاطع اجرای پروژه فقط نهتوسعه سرمایه انسانی، توجه به این سرمایه 

سازمان قرار دارد. این مهالم اهمیالت توجاله باله ایالن       مستمر و همیشگی در منظر کارکنان صورت به

ایان ی کمالک شال  سالازمان  فرهنالگ ی زنده نگاه داشته و به غنای دائمصورت  موضو  را در سازمان به

صالورت سالطوح بلالوغ     های فرایندی موفق در حوزه توسالعه سالرمایه انسالانی باله     مدل -5نماید.  می

هالا پلكالانی و تالدریجی و بالا در نظالر       اند. لذا، رویكرد استقرار آن سازمانی تعریف و تدوین گردیده

ها در دسالتیابی   صورت شانس موفقیت آن ینبدگرفتن سطح دانش و توانمندی سازمان خواهد بود. 

اجزا و مفاهیم مدیریت و توانمندسازی سرمایه انسالانی   -6گردد.  ، بسیار بیشتر میموردنظربه نتایج 

مانند نظام ارزیابی عملكرد، نظام حقوق و دستمزد، نظام انگیزش، نظام ارتباطالات سالازمانی کالارا و    

و نتایج بهبالود  با یكدیگر در تعامل بوده  کامالااثربخش، نظام مدیرت دانش و... عناصری هستند که 

بنابراین استفاده از رویكرد فرایندگرا، تعامالت این اجزا ؛ یا ضعف در هر یک بر دیگری مؤثر است

 گالردد  افزائالی و بالازدهی بیشالتر در سالازمان مالی      را با یكدیگر برقرار نمالوده و موجالآ ایجالاد هالم    

مندسازی سالرمایه  الگوهای فرایندی توان -9(. 299-215: 1309ساخته از نظری و همكاران،  محقق)
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گیالری دسالتیابی باله     هالای انالدازه   های راهبردی سالازمان یكرارچاله بالوده و شالاخص     انسانی با فرایند

هالای توانمندسالازی    های کلیدی عملكرد فرایند عنوان شاخص توان به های منابع انسانی را می راهبرد

 .قراردادگیری  مورد پایش و اندازه

 ۀ توانمندسازیها و عبارات کليدی در حوز انتخاب واژه

یابی واژۀ توانمندسازی سه روش به شرح زیر مدّنظر ایالن تحقیالق    سازی و معادل در راستای معادل

 از: اند عبارتاست که  قرارگرفته

متن  1999بیش از  بامطالعه روش اول( مطالعه و بررسی بيانات مقام معظم رهبری در حوزۀ واژۀ توانمندسازی؛

واژه و عبالارت کلیالدی و تعالداد     0 تعدادقوا در حوزۀ توانمندسازی، از بیانات فرماندهی معظم کل 

له از نسل جوان( در بعالد فرمانالدهی و مالدیریتی راهبالرد      ویژه )بیانگر انتظارات معظم مورد کار 19

 توانمندسازی احصاء گردید.

سی تعالاریف و  برر های مفهومی واژۀ توانمندسازی مستخرج از ادبيات و مبانی نظری تحقيق؛ روش دوم( معادل

)در هر دو رویكرد  مستخرج از ادبیات و مبانی نظری تحقیق های مفهومی واژۀ توانمندسازی معادل

 کلیالدواژۀ  0واژه و عبارت همطراز با توانمندسالازی احصالاء و بالا     19مكانیكی و ارگانیكی(، تعداد 

 سازی گردید. مستخرج از روش اول معادل

هالا و عبالارات همطالراز     پس از انتخا  واژهاهنما و داوران تحقيق؛ روش سوم( تست خبرگی اساتيد مشاور، ر

صورت نظرخواهی از جامعه  ها به سازی آن توانمندسازی مستخرج از روش اول و دوم باال و معادل

ها( از تالدابیر و   گزاره منتخآ )داده 29خبره و اعمال نظرات آنان صورت گرفت که درنهایت تعداد 

سازی بنیادی طالی ساله مرحلاله     قوا برای انجام فرایند تحلیل نظریه مفهوماوامر فرماندهی معظم کل 

 کدگذاری باز، محوری و انتخابی تعیین گردید.
 ايرانجمهوری اسالمی و  موردمطالعه یدر کشورهانيروی انسانی  یتوانمندساز ای تحليل مقايسه

و  هرکیاله انتخالا  گردیالد   متحده امریكا، پاکستان و ت در این پژوهش، ایاالت موردمطالعهکشورهای 

)به معنای توانمندسالازی( در   محور قابلیتدر این پژوهش نیز، رویكردهای  موردمطالعههای  حوزه

 عملیاتی توانمندسازی در دو کشور پاکستان و ترکیه بوده است. های مكانیککشور آمریكا و 

به حوزۀ سازمانی و آمده، موضو  توانمندسازی در غالآ کشورهای جهان منحصر  عمل با بررسی به

باشد. از منظر فرمانالدهی معظالم    صورت محدود مربوط به حوزۀ فردی می هم به در برخی موارد آن

ویالژه در   باله  ایالران جمهوری اسالالمی  کل قوا، مبحث توانمندسازی نیروی انسانی در کشور و نظام 

مامی ابعاد انسانی اعم های اسالمی و مشتمل بر ت ای یكرارچه و مبتنی بر آموزه نیروهای مسلح مقوله
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و  از اعتقادی و فرهنگی، روحی و روانی، علمی و دانشی، فرماندهی و مدیریتی، نظالامی و جسالمی  

پالذیرد. نتالایج حاصالل از     وپالرورش صالورت مالی    باشد که با دو رویكرد آموزش علمی و مهارتی می

 ارائه گردیده است. 2شده در جدول  ای انجام تحلیل مقایسه

 جمهوری اسالمی ایرانو  موردمطالعه یدر کشورها یتوانمندساز ای ایسهتحلیل مق :2جدول 
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* * * * * *   * 
وپرور آموزش

 ش

 آموزش  *  * * * * **  پاکستان

 آموزش  *  * * * * **  ترکیه

 *   * * * * *  امریكا
وپرور آموزش

 ش

 صورت محدود ** به

 نظری و مدل مفهومی  چارچوب مطالعات علمی، چارچوب

ازی، چاله در حالوزه نگرشالی )مكالانیكی و     تالرین رویكالرد توانمندسال    مناسآچارچوب مطالعات علمی: 

اسالتفاده   باشد. ای و فرایندی(، رویكرد ترکیبی می ارگانیكی( و چه در حوزه مكانیزم اجرایی )پروژه

 رسالالد. ای و فراینالالدی ضالالروری بالاله نظالالر مالالی مكالالانیكی، ارگالالانیكی، پالالروژهاز هالالر چهالالار رویكالالرد 

متناسآ با معیالار   نگرش سیستمی توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح لزوماا باید در چارچو 

 شرایط محیطی، قلمرو موضوعی و شرایط سازمانی صورت پذیرد.

پذیرد،  پردازی و به روش داده بنیادی صورت می در تحقیقاتی که از نو  نظریه نظری تحقيق:  چارچوب

ه ، پژوهشگران با نگرش دقیق به دیدگاوجود بااینباشد.  طرح چارچو  نظری، فاقد موضوعیت می

های تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل  توانمندسازی نیروی انسانی و انسان از دیدگاه اسالم، حوزه
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شده، ساختار راهبرد توانمندسالازی نیالروی    قوا و استفاده از مطالعات تطبیقی و نظری و علمی انجام

 دانند: بندی به شرح زیر می انسانی را تابع طبقه

 
ساخته محققمنبع:        دسازی نیروی انسانی: ابعاد راهبرد توانمن1شكل   

مدل مفهومی این تحقیق مبتنی بر ماهیت و ساختار توانمندسازی نیروی انسالانی   مدل مفهومی تحقيق:

 2های فردی و سازمانی به شرح شكل  های هردو بعد قابلیت ها و شاخص و با در نظر گرفتن مؤلفه

 است:

 
 ساخته محقق منبع:    مفهومی تحقیقمدل : 2شكل 

 شناسی روش
باشد و بالا رویكالرد    ای می توسعه - هد  کاربردی ازنظرتحقیق ازنظر ماهیت اکتشافی است و این 

است. قلمرو موضالوعی تحقیالق، حالوزه مالدیریت منالابع انسالانی و        اجراشدهآمیخته )کیفی و کمّی( 
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ران و قلمالرو  کشور جمهوری اسالالمی ایال   یت دفاعی است. قلمرو مكانی تحقیقحوزه ادبیات مدیر

و  1305هالای   باشالد. ایالن تحقیالق در سالال     سازمانی آن نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مالی 

محدودشالده و افالق    9/9/05تالا   1360هالای   شده است و قلمرو زمانی تحقیق، باله سالال   انجام 1306

 باشد. می 1494شده  سازی راهبردهای ارائه برای پیاده زمانی

تالدابیر و اوامالر فرمانالدهی     -شده است و مشتمل بالر الالف   ش تقسیمجامعۀ آماری تحقیق به دو بخ

 -لاله در قلمالرو زمالانی تحقیالق اسالت.        دسترس بیانات معظم متن قابل ،معظم کل قوا و حجم آن

کالم دارای دو صالفت مشالتر      خبرگان نیروهای مسلح شامل کلیه فرماندهان و مالدیران کاله دسالت   

سالال تجرباله در قلمالرو     29آن( و حالداقل   تحصیالت عالالی )حالداقل کارشناسالی ارشالد و معالادل     

گیری از بیانات مقام معظم رهبری باله روش نظالری صالورت گرفتاله      موضوعی تحقیق هستند. نمونه

گیری از جامعه آماری گروه خبرگان نیروهای مسلح به روش هدفمند بالوده و حجالم    است و نمونه

 باشد. نفر می 39آن 

بالرداری و روش میالدانی    و تخصصی با ابالزار فالیش   ای علمی اطالعات تحقیق به دو روش کتابخانه

وتحلیل اطالعات کیفی  است. روش تجزیه شده گردآوریساخته  )پیمایشی( با ابزار پرسشنامۀ محقق

وتحلیل اطالعات کمّی مبتنالی   سازی بنیادی است و روش تجزیه مبتنی بر فرایند تحلیل نظریه مفهوم

صالورت   به موردمطالعهاست. اعتبارسنجی روایی منابع بر مقایسه زوجی عوامل برتر انتخا  راهبرد 

سازی بنیادی است و سنجش قابلیت اعتماد )پایایی( منالابع   رفت و برگشتی مرسوم در تئوری مفهوم

( 1009با استفاده از چهار معیار معرو  )تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم، کنترل( پارکر و رافالی ) 

 شده است. انجام

 های تحقيق ها و يافته هوتحليل داد تجزيه
در ایالن تحقیالق از ساله مرحلالۀ کدگالذاری بالاز،       کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخاابی:   

ها و راهبردهای توانمندسازی  کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی برای رسیدن به مفاهیم، مقوله

اوامالر فرمانالدهی معظالم     نسل جوان نیروهای مسلح در چارچو  تدابیر و "فرماندهی و مدیریتی"

 .است شده استفاده 5و  4و  3و جداول  3کل قوا مطابق با شكل 
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 ساخته محقق منبع:  و نقشه راه تحقیق نما روند: 3 شكل

 

 "فرماندهی و مدیریتی"کدگذاری باز و کدگذاری محوری در بعد  : نتایج حاصل از دو مرحلۀ3جدول 

ها( هاي منتخب )داده گزاره ها مقوله مفاهیم كد )مفهوم(   بعد 

 فرماندهی و مدیریتی 19 49 93 29

 "فرماندهی و مدیریتی"کدگذاری باز و کدگذاری محوری در بعد  ای از نتایج حاصله دو مرحلۀ : نمونه4جدول 

ها( هاي منتخب )داده گزاره  مقوله مفاهیم كد )مفهوم( 

اى که مالا نالام بسالیج را بالر آن      بنابراین منطقه

و روحیالۀ بسالیجى را در آن    کنالیم  اطالق مالی 

دهیم، یک منطقۀ محدود نیسالت،   گسترش می

هالاى   فقط منطقۀ نظامى نیسالت؛ همالۀ بخالش   

توانند داراى روحیۀ بسیجى باشالند.   کشور می

انالدوزى بسالیجى،    آموزى بسیجى، ثالروت  علم

ی بسالیجى،  ورز اسالت یسدیرلماسى بسالیجى،  

ی بسیجى؛ مفهوم ده سازمانمدیریت بسیجى، 

شالود؛   هالا مالی   همۀ این زمینهبسیج شامل حال 

معنایش هم عبارت است از نوآورى و ابتكالار  

 و اخالص.

 مدیریت بسیجی
مالالدیریت اسالالالمی و  

 انقالبی

ارتقاء روحیۀ 

بسالالالالالالالیجی 

)اسالالالالالمی و 

 انقالبی(

انالالالالدوزی  ثالالالالروت

 بسیجی

اسالالمی   یثروت ساز

 و انقالبی

 دیرلماسی بسیجی
اسالمی  یورز استیس

 و انقالبی

 سیجیی بده سازمان
ی اسالمی و ده سازمان

 انقالبی
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 در مرحلۀ کدگذاری انتخابی "فرماندهی و مدیریتی"یكی از راهبردهای توانمندسازی  :5جدول 

 ها مقوله مفاهیم شناسه
گزاره 

 راهبردي
 ابزار

ف
هد

 
 راهبرد

09992290094 
مدیریت اسالمی و 

 انقالبی

ارتقاء روحیۀ 

بسیجی 

)اسالمی و 

 انقالبی(

* 
  

قاء روحیۀ ارت

بسیجی 

)اسالمی و 

انقالبی( با 

استعداد،  بر هیتك

خالقیت و 

نوآوری نسل 

جوان 

)ساختارشكنی 

 منظور بهمربت( 

استمرار 

پیشرفت 

نیروهای مسلح 

و پیشبرد 

اهدا  انقال  

 اسالمی ایران

09992290092 
اسالمی  یثروت ساز

 و انقالبی
* 

  

09992290093 
 یورز استیس

 اسالمی و انقالبی
* 

  

09992290095 
ی اسالمی ده سازمان

 و انقالبی
* 

  

 بر هیتك کاربرد استعدادها 05902996499

استعداد، 

ت و خالقی

نوآوری 

-ارساخت)

 مربت( ینكش

 
* 

 

05902996496 
ها و  کاربرد خالقیت

  ها نوآوری
* 

 

09992290096 

نوآوری و خالقیت 

)ساختارشكنی 

 مربت(
 

* 
 

استمرار  ستمرار پیشرفتا 99929992395

پیشرفت 

نیروهای 

مسلح و 

پیشبرد 

اهدا  

انقال  

 اسالمی ایران

  
* 

 توقف روند پیشرفت 99929992396
  

* 

09992099092 
استحكام در پیشبرد 

   اهدا  انقال 
* 
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و  بالا توجاله باله مفالاهیم    توصيف راهبردهای توانمندسازی فرماندهی و مديريتی نسل جوان نيروهاای مسالح:   

با برعد فرماندهی و مدیریتی، راهبردِ توانمندسازی نسالل جالوان نیروهالای مساللح      مرتبت های مقوله

 گردد: به شرح زیر توصیف میالعالی(  )مدرلهمستخرج از تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل قوا

اسالتمرار   رمنظالو  بهبر استعداد، خالقیت و نوآوری نسل جوان  یهتكارتقاء روحیۀ بسیجی با : 1راهبرد 

 پیشرفت نیروهای مسلح و پیشبرد اهدا  انقال  اسالمی ایران

بسالیج عبالارت اسالت از    »فرماینالد:   مقام معظم رهبری در مورد تعریالف بسالیج مالی    :1توصيف راهبرد 

 درراههالا، فالداکارترین و آمالاده باله کالارترین جوانالان کشالور،         ین انسانتر پا ای که در آن  مجموعه

«. انالد...  رای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمالع شالده  اهدا  عالی این ملت و ب

هاست که در آینده سالرداران بالزرگ،    از میان شما جوان»فرمایند:  له در اهمیت این موضو  می معظم

های حساس و خطرنا  یک کشور را نجات دهنالد،   توانند در موقعیت نوابغ جنگی و کسانی که می

 «.خیزند بَرمی

هالا و   یک ررفیت و توانمندی اجتماعی آمادگی حضور و ایفای نقش در همه عرصاله  وانعن بهبسیج 

بر استعداد،  یهتكیشروی کشور را دارد. از منظر فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مسلح با پنیازهای 

توانالد روحیالۀ بسالیجی را کاله بالر پایاله        خالقیت و نوآوری نسل جوان )ساختارشالكنی مربالت( مالی   

 می و انقالبی استوار است، در خود تقویت کرده و ارتقاء دهند.های اسال ویژگی

بر استعداد، خالقیت و نالوآوری نسالل جالوان در     یهتكچنانچه روحیۀ بسیجی )اسالمی و انقالبی( با 

نیروهای مسلح حاکم شده و ارتقاء یابد، آنگاه زمینۀ الزم برای استمرار حرکالت درونالی )پیشالرفت    

 گردد. نی )پیشبرد اهدا  انقال  اسالمی ایران( فراهم مینیروهای مسلح( و حرکت بیرو

گیری از سالرعت و   ها با بهره مبتنی بر شرایط و توانایی جانبه همهریزی  ریزی و برنامه طرح :9راهبرد 

ارتقالاء فرمانالدهی و    منظالور  باله ها و تجربیات دفا  مقالدس   ابتكار نسل جوان و الگوبرداری از اسوه

 رهبری در نیروهای مسلح

بندی سومین نظام عمده سالطح   ریزی و بودجه ریزی، برنامه در اغلآ کشورها، طرح :9توصيف راهبرد 

باشد. این نظام عمالالا راهبالرد نظالامی     ریزی و اجرای عملیات مرتبط می ملّی است که با فرایند طرح

ظالامی،  مشالی نظالامی، راهبالرد ن    وزارت دفا  را تنظیم کرده و عالوه بر آن نظام مدیریت منابع، خالط 

کند. هد  غایی این نظام تالثمین   های نیروها و بودجه وزارت دفا  را توسعه داده و کامل می برنامه
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ریزی و  ریزی، برنامه باشد. این نظام شامل سه مرحلۀ طرح های جنگی فرماندهان رزمی می نیازمندی

 بندی است. بودجه

بندی در نیروهالای مساللح    ریزی و بودجه ریزی، برنامه از منظر مقام معظم رهبری، انجام فرایند طرح

ها و تجربیالات دفالا  مقالدس     گیری از سرعت و ابتكار نسل جوان و الگوبرداری از اسوه باید با بهره

تشالخیص و ارزیالابی تهدیالدها اسالت.      منظور بهمستلزم تحلیل راهبردی محیط  هم آنانجام شود که 

ای مقتضی، اهدا  نظامی عملی و متناسآ با ه عالوه بر آن، راهبرد نظامی نیز باید با انجام مشورت

 ها تعیین شود. توانایی

گیری کشور مربوط به امالور دفالاعی    ین مباحث تصمیمتر مهمنیست که  اغماض قابلاین واقعیت نیز 

دهالد. اختصالاص    ای از منابع ملّی را باله خالود اختصالاص مالی     و امنیتی کشور است که بخش عمده

و  محدودشالده دفاعی و امنیتی، موجالآ اسالتفاده بهیناله از منالابع     صحیح و اصولی این منابع به امور 

 گردد. موجآ حفن و تقویت فرماندهی و رهبری در نیروهای مسلح می یجهدرنت

ارتقالاء   منظالور  باله افزایش کارآمدی نسل جالوان بالا تعمیالق اثربخشالی فالردی و سالازمانی        :1راهبرد 

 نیروهای مسلح)حرکت بیرونی( برندگی  پیش

پرتحالر   های خاص خود چون قالدرت و تالوان بالدنی، فعالال و      جوانان با ویژگی :1توصيف راهبرد 

را بر دوش دارند، لذا  های بزرگ یتمسئول، مقطع سنی مناسآ، زمینه و امكان بر عهده گرفتن بودن

دوره زنالدگی   ینتالر  بانشالاط برخوردارند. دوره جوانی که بهترین و ای در هر جامعه  از جایگاه ویژه

ی کمالال  سالو  باله  هالای بلنالد و حرکالت     ای مناسآ برای برداشتن گام رنائی و زمینهاست، فرصتی است

 .مطلو  است

لاله   رود. معظالم  ین سرمایه نیروهای مسلح به شمار میتر مهماز منظر مقام معظم رهبری، نسل جوان 

های حسالاس و خطیالر    در خصوص نیروهایی که باید در بخش»فرمایند:  در اهمیت این موضو  می

ها کار کنند، شما به نیروهالای کارآمالد و شالجا  احتیالاج داریالد کاله در        همین زیرسطحی نداجا مرل

 «.خواهید انجام دهند ها می هنگام نیاز بتوانند نیازتان را برآورده کنند و کاری را که از آن

له برای افزایش کارآمدی باید اهدا  فردی نسل جوان با اهالدا  سالازمانی نیروهالای     از نگاه معظم

 یشپال یجاله موجالآ حفالن و تقویالت     درنتکاله   راستا و در هم نهادینه شالوند  جهت هم یک مسلح در

 )حرکت بیرونی( نیروهای مسلح خواهد شد.ی برندگ
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 های تحقيق يافته

و تعیین نقاط ضعف و قوت هریک از رویكردهالای   شده انجامبا توجه به مطالعات علمی و تطبیقی 

ترین رویكالرد توانمندسالازی،    گاه پژوهشگران مناسآمطرح در توانمندسازی نیروی انسانی، از دید

ای و فرایندی(،  چه در حوزۀ نگرشی )مكانیكی و ارگانیكی( و چه در حوزۀ مكانیزم اجرایی )پروژه

رویكرد ترکیبی اسالت کاله در چالارچو  منویالات مقالام معظالم رهبالری، مبتنالی بالر رعایالت اصالل            

 خراج گردید.است "نگری در تمامی امور یی توأم با واقعگرا آرمان"

یگر، پژوهشگران در چارچو  منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، مبنالی بالر   د عبارت به

هالای   نگری در تمامی امور، ضالمن شالناخت و تحلیالل آرمالان     یی توأم با واقعگرا آرمانرعایت اصل 

هالای  وتحلیل وضع موجود رویكردهالای توانمندسالازی در نیرو   یهتجزطر  و  یکازنیروهای مسلح 

اند  مسلح )چه در مطالعات تحقیقی و چه در محاورات تخصصی( از دیگر سو، به این نتیجه رسیده

باید در چارچو  نگرش سیستمی و متناسآ  لزومااکه امر توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح 

های سازمانی و کشوری صورت پالذیرد. در ایالن نگالرش، اسالتفاده از هالر چهالار        با شرایط و آرمان

شالده متناسالآ بالا معیالار شالرایط محیطالی،        ای و فرایندی بررسی یكرد مكانیكی، ارگانیكی، پروژهرو

رسالد. بالا ایالن نگالاه قطعیالت هریالک از        قلمرو موضوعی و شرایط سازمانی، ضروری باله نظالر مالی   

متناسالآ بالا شالرایط، موضالو  و سالازمان       یدسالتگاه در چالارچو  نگالرش    موردنظررویكردهای 

 شد.با ییر میتغ قابل موردنظر

 شالده  ارائاله کاله در ایالن مقالاله     "فرماندهی و مالدیریتی "بر اساس توصیف راهبردهای توانمندسازی 

اسالالاس  بالالراسالت، سالالاختار راهبالالرد و بیانیاله راهبالالرد توانمندسالالازی نسالل جالالوان نیروهالالای مساللح     

 گردد. به شرح زیر مطرح میالعالی(  )مدرلهای رهنمودهای حضرت امام خامنه

 لعالی(ا ه)مدظلای اساس رهنمودهای حضرت امام خامنه ی نسل جوان برتوانمندساز ساختار راهبرد

 گرایالی  آرمان دکترین بر مبتنی و ارزشی گفتمان یکعنوان  بهالعالی(  )مدرلهای خامنه امام حضرت گفتمان

 نیروی توانمندسازی های کالسیک نظریه های برتر ویژگی تمامی که این بر عالوه نگری، واقع با توأم

 آن تمالامی  اسالت، از  انسالان  باله  نسبت جامع نگاهی متضمن که جهت ینازا باشد، می دارا ار انسانی

در ایالن   لاله را  معظالم  گفتمالان  تحلیالل  زیالر  دلیل دو رو، پژوهشگران، به ینازااست.  ها متمایز نظریه

 توانمندسالازی  بیانیه راهبردهای برای ارائه ساختار راهبرد و سرس تدوین نیاز، پیشعنوان  بهتحقیق، 

 و تحلیلالی  بررسالی  لالزوم  -1 :داننالد  مالی  نسل جوان نیروهالای مساللح الزم   "فرماندهی و مدیریتی"

 امالام  حضالرت  گفتمالان  بالا  انسانی نیروی توانمندسازی حوزۀ های کالسیک نظریه برخی ای مقایسه
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باله   در جهت دسالتیابی العالی(  )مدرلهای خامنه امام حضرت گفتمان شناخت لزوم -2. (العالی مدرله)ای خامنه

 مسلح نیروهای جوان نسل توانمندسازی راهبردهای

کاله   جهالت  ازآنی نسبت باله توانمندسالازی نیالروی انسالانی     شناخت روانمسلم است نگاه صرفاا  آنچه

. باشد گیرد، نگاهی عقیم و ناقص می تمامی ابعاد مادی و روحی و روانی نیروی انسانی را دربر نمی

است که در سالیر   جانبه و همه یدوبعدمی انسان موجودی اسالهای  این در حالی است که در آموزه

کیالد  ثبالا توجاله باله تمرکالز و ت     .باشد مراحل حیات و تكامل خود نیازمند پرداختن به هر دو بعد می

لاله   خاص مقام معظم رهبری به فلسفۀ وجودی انسان از دیدگاه اسالم و همچنین عنایت ویژۀ معظم

در بعالد فرمانالدهی و   شالده   ارائاله راهبردهالای  انمندسالازی،  به لزوم جامعیت الگوها و راهبردهای تو

 یخألهالا و ها  نارساییاست بر اساس رهنمودهای ولی امر مسلمین توانسته مدیریتی در این تحقیق 

 را بروشاند.توانمندسازی نیروی انسانی رایج های  مدل

ز مطالعات تطبیقالی و  با بررسی دقیق تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل قوا و استفاده ا پژوهشگران

در  شالده  دادهبنالدی نشالان    مطالعات نظری، ساختار راهبرد توانمندسازی نیروی انسانی را تابع طبقاله 

 دانند. می 1 شكل

 نيروهای مسلحنسل جوان  "فرماندهی و مديريتی"توانمندسازی بيانيه راهبرد 

ی حضالرت امالام   بیانیه راهبرد توانمندسالازی نسالل جالوان نیروهالای مساللح بالر اسالاس رهنمودهالا        

 گردد: به شرح زیر ارائه می "فرماندهی و مدیریتی"در بعد العالی(  )مدرلهای خامنه

هالای اسالالمی و    بالر بالاور باله خالدا و ارزش     یاله تكتوانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح، تنها با »

 جانبه همهریزی  ریزی و برنامه طرح -2افزایش کارآمدی نسل جوان؛  -1انقالبی و توسعه از طریق: 

در ایالن مسالیر    ارتقاء روحیالۀ بسالیجی؛ صالورت خواهالد گرفالت.      -3ها؛  مبتنی بر شرایط و توانایی

نیروهای مسلح از ابزارهای زیر برای دستیابی به اهدا  توانمندسازی نسل جوان بهره خواهد بالرد:  

 مسلح؛برندگی )حرکت بیرونی( نیروهای  ارتقاء پیش منظور بهتعمیق اثربخشی فردی و سازمانی  -1

هالا و تجربیالات دفالا  مقالدس      گیری از سرعت و ابتكار نسل جوان و الگالوبرداری از اسالوه   بهره -2

بالر اسالتعداد، خالقیالت و نالوآوری      یاله تك -3ارتقاء فرماندهی و رهبری در نیروهای مسلح؛  منظور به

 «استمرار پیشرفت نیروهای مسلح و پیشبرد اهدا  انقال  اسالمی ایران منظور بهنسل جوان 
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 : گيری و پيشنهاد جهنتي

 گيری نتيجه-الف

 "فرمانالدهی و مالدیریتی  "ها و راهبردهای توانمندسالازی   مفاهیم، مقوله در پاسخ به پرسش فرعی تحقيق:

 ند؟انسل جوان نیروهای مسلح در چارچو  تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل قوا کدام

، راهبردهالای توانمندسالازی   4در جالدول   دهشال  ارائاله مالورد مقولاله    19مورد مفاهیم و  49مطابق با 

نسل جوان نیروهای مسلح در چارچو  تدابیر و اوامالر فرمانالدهی معظالم     "فرماندهی و مدیریتی"

 گردد: به شرح زیر ارائه می کل قوا

منظور استمرار  بر استعداد، خالقیت و نوآوری نسل جوان به ارتقاء روحیۀ بسیجی با تكیه -1

 شبرد اهدا  انقال  اسالمی ایرانپیشرفت نیروهای مسلح و پی

گیری از سرعت و  ها با بهره جانبه مبتنی بر شرایط و توانایی ریزی همه ریزی و برنامه طرح -2

منظور ارتقاء  ها و تجربیات دفا  مقدس به ابتكار نسل جوان و الگوبرداری از اسوه

 فرماندهی و رهبری در نیروهای مسلح

 منظور ارتقاء پیش اثربخشی فردی و سازمانی به افزایش کارآمدی نسل جوان با تعمیق -3

 برندگی )حرکت بیرونی( نیروهای مسلح

با توجه به تدابیر و اوامر فرماندهی معظالم کالل قالوا چاله راهبردهالایی       در پاسخ به پرسش اصلی تحقيق:

 گردد؟ نسل جوان نیروهای مسلح می "فرماندهی و مدیریتی"موجآ توانمندسازی 

سالاخته،   نامه محقالق  شده از گروه خبرگان نیروهای مسلح در قالآ پرسش مبر اساس نظرسنجی انجا

نسل جوان نیروهای مسلح در چارچو  تدابیر و  "فرماندهی و مدیریتی"راهبردهای توانمندسازی 

 باشد: به ترتیآ اولویت به شرح زیر می اوامر فرماندهی معظم کل قوا

منظور ارتقاء  و سازمانی به افزایش کارآمدی نسل جوان با تعمیق اثربخشی فردی -1

 برندگی )حرکت بیرونی( نیروهای مسلح پیش

گیری از سرعت و  ها با بهره جانبه مبتنی بر شرایط و توانایی ریزی همه ریزی و برنامه طرح -2

منظور ارتقاء  ها و تجربیات دفا  مقدس به ابتكار نسل جوان و الگوبرداری از اسوه

 حفرماندهی و رهبری در نیروهای مسل
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 ن نیروهای مسلح از منظرنسل جوا "مدیریتی و فرماندهی" توانمندسازی راهبردهای

 العالي( )مدظلهمقام معظم رهبری 

استمرار  منظور بهاستعداد، خالقیت و نوآوری نسل جوان  بر تكیهارتقاء روحیۀ بسیجی با  -3

 پیشرفت نیروهای مسلح و پیشبرد اهدا  انقال  اسالمی ایران

 ها پيشنهاد -ب 

 بردار از این تحقیق عبارت است از: پیشنهادهای کاربردی به ستاد کل نیروهای مسلح و مراکز بهره

های مدیریت  م تحول بنیادین )سطح تئوریک و کاربردی( در تمامی حوزهبه لزوبا توجه  -1

های اصیل اسالم و تدابیر و منویات امامین انقال  اسالمی،  منابع انسانی مبتنی بر آموزه

ستاد کل نیروهای مسلح رشته مدیریت راهبردی منابع انسانی را در مقطع تحصیلی دکتری 

 نماید.در دانشگاه عالی دفا  ملّی ایجاد 

با توجه به نتایج این تحقیق، ستاد کل نیروهای مسلح طرح راهبردی )اهدا ، راهبردها،  -2

های اجرایی( توانمندسازی نسل جوان با تثکید بر  نامه ها و آئین ها، دستورالعمل سیاست

تدوین کرده و " فرماندهی و مدیریتی"تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل قوا را در بعد 

 ربط ابالغ نماید. یذبه مبادی جهت اجرا 

در چرخۀ آموزشی و " فرماندهی و مدیریتی"سازی راهبردهای توانمندسازی  برای نهادینه -3

قرار دادن آن در سیر مراحل تكاملی نیروی انسانی، ستاد کل نیروهای مسلح محتوا و 

 های تعلیم و تربیت نسل جوان را در مراکز آموزشی بازنگری نماید. سرفصل

به شرح زیالر   قرارداد موردتوجهعنوان پیشنهاد برای تحقیقات بعدی  توان به وضوعاتی که میسایر م

 گردد: ارائه می

(، 1301ها )برایسون،  گیری سیاسی و منطقی در سازمان با توجه به وجود دو مدل تصمیم -1

راهبردهای توانمندسازی نسل  ریزی منطقی، این تحقیق بر اساس مفروضات مدل برنامه

یروهای مسلح را ارائه داده است. لذا در راستای تكمیل این تحقیق، دیگر جوان ن

های  گیری سیاسی، سیاست توانند بر اساس مفروضات مدل تصمیم پژوهشگران می

توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح را در چارچو  تدابیر و اوامر فرماندهی معظم 

 ند.ارائه نمای "فرماندهی و مدیریتی"کل قوا در بعد 

یابی  در این تحقیق و شناسایی و ریشه شده ارائهپایش هوشمندانه راهبردهای  منظور به -2

ها، دیگر پژوهشگران  های بهبود در جهت تحقق آن ریزی برنامه ها و پی انحرافات و مغایرت
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توانند نقشه راهبرد توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح را در چارچو  تدابیر و  می

تا امكان مدیریت  ارائه دهند "فرماندهی و مدیریتی"ی معظم کل قوا در بعد اوامر فرمانده

 فراهم گردد. باره ینهای نیروهای مسلح درا عملكرد سازمان

ها  توانند شاخص ارزیابی دقیق توانمندی کارکنان، دیگر پژوهشگران می ضرورت بهبا توجه  -3

دسازی نسل جوان نیروهای و معیارهای عینی، جامع، منسجم و پویای ارزشیابی توانمن

 ارائه نمایند. "فرماندهی و مدیریتی"مسلح را در بعد 
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