
 
 

 

 

  از مسلح نیروهای جوان نسل "عملي و مهارتي" توانمندسازی راهبردهای مقاله پژوهشي:

 العالي()مدظلهایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهي و رهبری معظم مقام منظر                  
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 3، حسين توکلی2ابوالقاسم عظيمی، 1حسين تاج آبادي

 60/00/0066 :مقاله پذیرش                                                                                   60/06/0066 :مقاله دریافت

 چكیده

توانمندسازي فرایند نيل به بهبود مستمر عملکرد سازمان با توسعه و گسترش نفوذ مبتنی بر شایستگی 

هاي مبادي و منابع تدوین راهبردهاي توانمندسازي جوانان، دیدگاه ینترمهمیکی از  هاست.افراد و گروه

فرماندهی کل قوا، داراي نظام  عنوانبهرهبري نيز ایران ج.ا. باشد. درگيري کشور میترین مراجع تصميمعالی

راهبردهاي توانمندسازي نسل جوان نيروهاي  در ماهيتتواند فکري مشخصی هستند که آشنایی با آن می

اي ایفا نماید. هدف اصلی این تحقيق دستيابی به راهبردهاي کنندهدهی به آن نقش تعيينو جهتمسلح 

نسل جوان نيروهاي مسلح از منظر مقام معظم رهبري و فرماندهی معزز کل  "عملی مهارتی و"توانمندسازي 

طور نظري و اي است. جامعۀ آماري بهتوسعه -ق از نوع کاربردي است. این تحقي العالی()مدظلهايقوا امام خامنه

هاي کيفی خته )روشگيري از تکنيک آميشده و جهت نيل به نتایج از روش داده بنياد با بهرههدفمند انتخاب

 لزوماًتوانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح  دهد: امرو کمّی( استفاده گردیده است. نتيجۀ حاصله نشان می

اي و گيري از هر چهار رویکرد مکانيکی، ارگانيکی، پروژهباید در چارچوب نگرش سيستمی )با بهره

وري صورت پذیرد. با این نگاه قطعيت هریک از هاي سازمانی و کشفرایندي( و متناسب با شرایط و آرمان

 تغييرقابل موردنظردر چارچوب نگرش سيستمی متناسب با شرایط، موضوع و سازمان  موردنظررویکردهاي 

 است.

  ، نیروهای مسلحجواننسل راهبرد، توانمندسازی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
عنوان یکیی  به «قدرت نظامی»بر این باورند که الملل پردازان روابط بينامروزه، اندیشمندان و نظریه

اي برخیوردار اسیت و برخیورداري از آن مسیتلزم     هر کشور از اهميت وییهه « یقدرت مل»از ابعاد 

ویهه جوانان باشد. از طرفی در تمامی ادوار نقش نيروي انسانی بهوجود نيروهاي مسلح توانمند می

 بوده است. موردتوجهی کشورها همواره هداف ملرین اهرم در جهت نيل به اتعنوان محوريبه

سازي نيروها در مقابل دشمن تأکيد دارد ازجمله در قرآن مجيد آیات زیادي وجود دارد که به آماده

 شیده آمادهتوانستيد از نيرو و اسبان بسته و  آنچهها و در برابر آن» فرماید:سوره انفال که می 10آیه 

وسيله دشمن خدا و دشمن خیود و دشیمنان دیگیري را    که بدین یدسازآماده)وسایل نقليه مناسب( 

شناسد، بترسانيد و هر چيیزي کیه در راه   ها را میشناسيد، خداوند آنها را نمیها که شما آنغير آن

 «.رودکامل به شما داده خواهد شد و بر شما هرگز ستم نمی طوربهخدا انفاق کنيد 

-ليیه )عانشجویان دانشگاه افسري امام علیآموختگی ددر مراسم دانش العالی()مدظلهايحضرت امام خامنه

گونیه  ، محورهاي اصلی تربيت و پرورش جوانان نيروهاي مسیلح را ایین  1/8/1311در تاریخ  (السالم

جوانان عزیز، فرزندان من، کسانی که بدنه این ارتش و رأس و ارکان ایین ارتیش را   »شمارند: برمی

و  اً.. خیود را علمی  . دوش خواهيد گرفت، بزرگ را بر هاييتمسئوله تشکيل خواهيد داد و در آیند

نيروهاي مسلح حیاکی از آن   مسئوالنمصاحبه حضوري با حاصل از نتایج  «عمالً و اخالقاً بسازید.

 ".قدرتمند داشته باشيم باید افراد توانمند تربيت کنيم مسلحاگر بخواهيم یک نيروي "است که 

توانمندسازي فرایند نيل به بهبود مستمر عملکرد سیازمان بیا توسیعه و گسیترش نفیوذ مبتنیی بیر        

ها و وظایف مربوط بیه عملکیرد کارکنیان و    این شایستگی بر حوزههاست. شایستگی افراد و گروه

ایین  ( در حقيقت 42: 1383نهاد پاریزي، ، به نقل از ایران1)کينال .گذاردعملکرد کلی سازمان اثر می

 ها به رفتارهاي هدفمندي داللت دارند که شامل عناصر زیر است:شایستگی

 معلومات شغلی، اطالعات و تخصص مرتبط با شغل ها:دانش 

 با اهداف شغلیتوانایی انجام کارهاي مرتبط  ها:مهارت 

 ترجيحات و یا مفروضات ذهنی فرد ها:نگرش و ارزش 

 به شرایط و افرادخصوصيات شخصيتی و نحوه واکنش  ها:ویژگی 

 هاي درونی و اشتياق براي اقدامسائقه ها:انگیزش 

                                                           
1- Kinlaw 
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 رهبری معظم مقام منظر از مسلح نیروهای جوان نسل "عملی و مهارتی" توانمندسازی راهبردهای

 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

 :درک فرد از خود خودپنداره 

 (18: 1381)بابایی،  .برداشت دیگران از فرد های اجتماعی:نقش 

اخير، یک امیر مهیم بیه شیمار      یکردهايروتوانمندسازي نسل جوان در نيروهاي مسلح با توجه به 

رود. توانمندسازي نسل جوان ابعاد مختلفی دارد که هریک در جایگاه خیود از اهميیت خاصیی    می

دهد در یک توانمندسازي جامع بایستی حداقل به شش نشان می شدهانجامبرخوردار است. بررسی 

و روانی، علمی و دانشیی(  اعتقادي و فرهنگی، روحی هاي بُعد در حوزۀ فردي )مبتنی بر شایستگی

فرماندهی و میدیریتی، نظیامی و جسیمی، مهیارتی و     هاي و در حوزۀ سازمانی )مبتنی بر شایستگی

هیایی ازجملیه   مذکور، مؤلفه گانهششتوان براي هریک از ابعاد عملی( پرداخته شود. در ضمن، می

 آموزشی، تربيتی، انگيزشی و... را لحاظ نمود.

آفرینی سازمانی میؤثرتر نمایید، بعُید    تواند نسل جوان را در نقشدر این ميان یکی از ابعادي که می

است. بر این اساس، این مقاله در چارچوب تدابير و اوامر فرماندهی معظم کیل  " مهارتی و عملی"

ل جیوان  راهبردهیاي توانمندسیازي نسی    "عملیی مهیارتی و  "تمرکز خود را بیر بُعید    العیالی( )مدظلهقوا

 نيروهاي مسلح معطوف داشته است.

گيیري مناسیب از   دهید: عیدم بهیره   نشیان میی   العیالی( )مدظلیه تدابير و اوامر مقام معظم رهبیري بررسی 

هایی ازجملیه ضیعف   آسيب تواند، مینيروهاي مسلحنسل جوان  "مهارتی و عملی"هاي توانمندي

 يشپی ارتقیا  فرمانیدهی و رهبیري و همچنیين ضیعف در ارتقیا        در استمرار پيشرفت، ضعف در 

 داشته باشد. یدر پ)حرکت بيرونی( را  یبرندگ

 تواند نتایج سودمندي ازجمله:انجام این کار پهوهشی براي نيروهاي مسلح می
 توانمندسازي نيروي انسانی، مند کردننظامگيري براي جهت تصميم سازيزمينه 

 ر مراکز آموزشی،ها دآموزش هدفمند کردن 

 ،تربيت و پرورش نيروي انسانی متناسب با الزامات سازمانی 

 مندي مناسب از عمر خدمتی نيروي انسانی،بهره 

 هاي بالقوه نيروي انسانی،مندي از ظرفيتبهره 

  داشته باشد. یدر پارتقاي سطح عملکرد فردي و سازمانی را 

 و نپرداختن به آن نيز مضراتی ازجمله:
  تأمين ذخيره جایگزین نيروي انسانی،ضعف در 

  نيروي انسانی، نفساعتمادبهضعف در 
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  به نيروي انسانی، يتمسئولضعف در واگذاري 

 هاي بالقوه نيروي انسانی،گيري مؤثر از تمامی ظرفيتضعف در بهره 

  دارد. یدر پخسارات ناشی از ناتوانی نيروي انسانی در مواجهه با انواع تهدیدات را 

چیه   العیالی( )مدظلهبا توجه به تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا" :کهسؤال اصلی تحقيق این است 

و  "گیردد  نسل جیوان نيروهیاي مسیلح میی     "مهارتی و عملی"راهبردهایی موجب توانمندسازي 

 "مهیارتی و عملیی  "ها و راهبردهاي توانمندسازي مفاهيم، مقوله" :سؤال فرعی آن عبارت است از

 " اندکدامنسل جوان نيروهاي مسلح در چارچوب تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا 

 مباني نظری

 پیشینه تحقیق: -

 هیاي رسیاله پهوهشیی و   علمیی تعداد زیادي پروژه تحقيقاتی داخلی و خارجی مشتمل بر مقیاالت  

هاي مرتبط با مسئله این پهوهش مطالعه شد که بیا بررسیی دقيیق ميیزان کیاربردي      دکتري در زمينه

 شود:ها اشاره میمورد از آن دودر این مقاله به  هابودن آن

« 1333توانمندسازي منابع انسانی در نظام ارزشی اسیالم در سیال   »پروژه تحقيقاتی با عنوان  -الف

است. مسئله تحقيیق ایین بیود     شدهانجاممهرابی به روش داده بنياد زهتوسط شخصی به نام امير حم

  نتایج ایین تحقيیق   که مدل مناسب براي توانمندسازي منابع انسانی در نظام ارزشی اسالم چيست

رعاییت عیدالت    -2شود. قدردانی مدیر از کارکنان موجب افزایش توانمندي آنان می -1 :نشان داد

مشیورت میدیر بیا     -3شیود.  رکنان موجب افزایش توانمنیدي آنیان میی   از سوي مدیر نسبت به کا

کارکنیان از   تیأمين نيازهیاي   -4شیود.  کارکنان در امور سازمانی موجب افزایش توانمندي آنان میی 

 شود.افزایش توانمندي آنان میسوي مدیر موجب 

ان بخیش درمیان   بررسی و تبيين عوامل مؤثر بیر توانمندسیازي کارکنی   »رسالۀ دکتري با عنوان  -ب

نیهاد بیه روش   و رحیيم حیاتمی  مجيید کفاشیی   توسیط  « 88اجتماعی استان گلستان در سال  تأمين

است. سؤال تحقيق این بود که عوامل مؤثر بر توانمندسازي کارکنیان   گرفتهانجامتوصيفی پيمایشی 

از چهیار متغيیر    -1  نتایج این تحقيق نشان داد: اندکدامبخش درمان تأمين اجتماعی استان گلستان 

 -2دسازي بيشتر از دیگیر متغيرهیا اسیت.    اختيار با توانمنپهوهش، شدت همبستگی متغير تفویض 

 .شناخته شد موردمطالعهبر توانمندسازي کارکنان در جامعه  بازخور مناسب دومين عامل تأثيرگذار
ثر بییر ؤهییاي تخصصییی سییومين عامییل مییآمییوزش و کسییب مهییارت ،موردمطالعییهدر جامعییه  -3

مشیارکت   رابطه کسب اطالعات سازمانی و ،موردمطالعهدر جامعه  -4کارکنان است.  توانمندسازي
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 رهبری معظم مقام منظر از مسلح نیروهای جوان نسل "عملی و مهارتی" توانمندسازی راهبردهای

 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

کارکنان در اطالعات سازمانی با توانمندسازي کارکنان نسبت بیه سیایر متغيرهیاي مسیتقل     همگانی 
 تري قرار دارد.پهوهش در سطح پایين این

 مفهوم شناسي: -

از جنبیۀ نظیامی و غيرنظیامی     "راهبیرد "با بررسیی تعیاریف مختلیف     مفهوم، کارکرد و تعریف راهبرد:

 "مسیير دسیتيابی بیه هیدف    "و  "هیدف "گردد که راهبرد حداقل شامل دو جز  اساسی استنباط می

تلقیی گردییده و    دهنیده  جهیت  عنیوان بهباشد، ها که اولين جز  راهبرد میباشد. هدف یا هدفمی

عنوان دومين جز  راهبیرد  ها که بهو مسير دستيابی به هدف تکنندۀ آن است که به کجا باید رفبيان

ها باید حرکیت  کنندۀ آن است که چگونه و با چه شيوه و ابزاري به سمت هدف یا هدفاست، بيان

کرد. از سویی، راهبرد داراي سطوح مختلفی است که این سطوح به سطح مکتب، سطح ملّی، سطح 

اي و سیطح عمليیات ییا راهکینش قابیل      طح وظيفیه وکیار، سی  صنعت، سطح سازمان، سطح کسیب 

باشید و  بندي است. پس هدف و مسير هر سطح از راهبیرد متیأثر از سیطح بیاالتر خیود میی      دسته

 (12: 1332از احمدوند و همکاران، ، به نقل 1)آرث ليک .مراتبی بين آن سطوح حاکم استسلسله

 ولیی  ،قرارگرفتیه  مورداسیتفاده  بسیيار  سازمانی علوم در که است ايواژه توانمندسازي: توانمندسازی

 توانمندسازي، فعل آکسفورد لغت فرهنگ در. است نگرفته صورت آن مفهوم و معنا بر نهایی توافق

 ایین  بیه . اسیت  بخشیيدن  قیدرت  معنی به توانمندسازي. است شدهتعریف "ساختن توانا" عنوانبه

 و نیاتوانی  احساس بر و بخشند بهبود را خود نفساعتمادبه احساس تا کنيم کمک افراد به که معنی

 وظيفیه  ییک  انجام براي را درونی انگيزه که است معنی بدین همچنين. شوند چيره خود درماندگی

 توانمندسیازي،  فعیل  آزاد نامیه واژه در (3: 1388 پیور، فیر   از نقیل  به کمرون، و وتن) .کنيم بسيج

. اسیت  شیده تعرییف  "کیاري  انجام براي شخصی به عمل آزادي یا اختيار یا قدرت دادن" عنوانبه

 سیایت وب از نقیل  بیه  آزاد، نامیه واژه) .است نوین دنياي در وکارکسب حياتی عنصر توانمندسازي

 بیر  کیه  هیایی تصميم اتخاذ در بيشتر مشارکت به افراد تشویق همچنين تواناسازي (1331 یاب،واژه

 تیا  آورییم  فراهم افراد براي را هاییفرصت توانيممی طریق این از. است تأثيرگذار آنان هايفعاليت

 نقیل  به اسميت، جان) .بپوشانند عمل جامه آن به و آفریده خوبی هايایده توانندمی که دهند نشان

 (4: 1388 پور،فر  از

                                                           
1- Arth Lykke 
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سیال   23تیا   11و سین   یجوانان بررس یعال يجوانان در شورا یدامنۀ سن ایران در ج.ا. نسل جوان:

: 1334به نقل از خرمشاد و همکیاران،   جوانان، ی)سازمان مل .است شدهتعيين یجوان نيعنوان سنبه

جیوان   کیه ایین کنید: تعرییف اول   مطهري جوان را به دو صورت تعریف میی  دياما استاد شه (130

دوم  نيازهیاي مخصیوص. تعرییف    وشخصيتی است داراي سن خاص و حاالت روحی و روانیی  

اش بیا  ایشان از جوان این است که جوان کسی است که بیه خیاطر تحصیيالت و سیواد و آشینایی     

هاي تازه است و حاضر نيست مانند جوانان نسل گذشیته  هاي جدید، داراي فکر نو و سؤالاندیشه

ر چشم و گوششان بيشیت  مروز، جوانان ادیگرعبارتبهرا بپذیرد.  چيزهمهبدون دليل عقلی و منطقی 

تیر از  مشکل مراتببهشاد و هدایت جوانان امروز ربازشده است و به همين دليل است که رهبري، ا

ذشته است. استاد مطهري معتقد بیود کیه اگیر بیراي هیدایت و رهبیري نسیل جیوان         گنسل جوان 

: 1331، زوعلوییان ) .تاز دست خواهد رف طورکلیبهامروزي فکر اساسی نشود، آینده جامعه ایران 

1) 

 (881: 1381 ،ی)رسیتم  .گیردد یکشیور اطیالق می    کیی  ینظیام  يروهیا ين هيی بیه کل  مسلح: یروهاین

بیه سیتاد فرماندهی کل قوا، ارتش، سیپاه پاسیداران انقیالب اسیالمی و نيیروي      نیيیروهیاي مسلح 

قیانون ارتیش جمهیوري     2)میاده   .شیود هاي وابسته، اطیالق میی  سازمانانتظامی و وزارت دفاع و 

 (31: 1381اسالمی ایران، 

 يروهیا يخیود در ن  یاول سین خیدمت   ۀاست که در دهی  يافراد هيشامل کل مسلح: یروهاینسل جوان ن

 رانیاج.ا. و هشت سال دفاع مقدس  یشکوهمند انقالب اسالم يروزيو دوران پ برندیمسلح بسر م

 (ساخته محقق) .اندرا تجربه نکرده

کیه   یو چنید ارزشی   وسیته يپ ،یفی ياسیت ک  يريی متغ :(ليالعها )مدظلهه معظم کل قوا يو اوامر فرمانده ریتداب

عنیوان  هاي کليدي همطراز با آن را بهبا شناسایی مفهومی واژۀ توانمندسازي، واژه پهوهشگران ابتدا

هیاي میرتبط در تیدابير و اوامیر     ابزار گزینش گزاره افراز کرده و سیپس اقیدام بیه انتخیاب گیزاره     

 (ساخته محقق) .کنندمی 1/1/1331تا  1318هاي از سال (العالیمدظله)فرماندهی معظم کل قوا 

کیه در   ينظیر  فیبا توجیه بیه تعیار    مسلح: یروهاین جواننسل  "عمليو  مهارتي" یتوانمندسازراهبردهای 

 قیی کیه از طر  یاقیدامات مجموعیه   ازوجیود دارد عبیارت اسیت     شیمندان یاند هیاي دگاهیو د هینظر

سیازد عیالوه بیر    ها را قیادر میی  شود که آنهایی در نسل جوان میایجاد تواناییموجب  ییافزاتوان

mailto:reza.alaviyan@yahoo.com
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 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

هاي دیگران را نيز در راسیتاي تحقیق اهیداف    ایفاي نقش فردي در انجام وظایف سازمانی، توانایی

 (ساخته محقق) نموده و مدیریت نماید. کارگيريبهوري سازمانی و افزایش بهره

 توانمندسازیرویكردهای سیر مراحل تكامل تاریخي 

هیاي  توانمندسازي مفهومی تیازه نيسیت، ایین مفهیوم بیه صیورت      رویكردهای توانمندسازی در جهان: 

منابع  1310دهۀ هاي مختلف در سرتاسر منابع علمی جدید مدیریت آمده است. براي مثال، در سال

اي داشیته  شان رفتار دوسیتانه علمی مدیریت آکنده از این تجویز بود که مدیران باید در قبال کارکنان

هیاي کارکنیان   ، مدیران باید در قبال نيازهیا و انگيیزه  1310هاي دهۀ باشند )روابط انسانی(. در سال

طلبيدنید  ، باید از کارکنان کمک میی 1310هاي دهۀ بودند )آموزش حساسيت(، در سالحساس می

هیا را برگیزار   دادند و جلسیه وه می، باید تشکيل گر1380هاي دهۀ )درگير کردن کارکنان(، در سال

 ارزشیيابی طی دو دهۀ گذشیته، الگوهیاي    شدهارائهميان الگوهاي در  هاي کيفيت(.کردند )حلقهمی

هیاي اجراییی   روش عنیوان بیه ویهه الگوهاي تعالی )سرآمدي( برخاسته از دیدگاه کيفيت فراگير، به

 و خیاکزار،  )اوليا .انداي برخوردار شدهردهبراي ارزیابی و مدیریت کيفيت از جامعيت و کاربرد گست

 (11: 1333پناه، به نقل از نصرت

کیه   انید شیده طرحهاي تحول اداري تاکنون در چندین مرحله برنامهرویكردهای توانمندسازی در ایران: 

همچنان دخالیت نيیروي    باوجودایناند؛ وضعيت نيروي انسانی را در نظام اداري دچار تغيير ساخته

انسانی در نظام اداري و نحوه توسعه منابع انسانی با ابهام و دشواري روبروست. مانع مهیم اجیراي   

در  اعتمیاد قابیل هاي توانمندسازي در ایران فقدان منابع علمی کافی و مناسب و نبود الگیوي  برنامه

 کنند.یهاست. لذا مدیران از ورود به این حيطه پرهيز ماجراي برنامه

هاي اسالم، انسان اشرف مخلوقات و خليفه خداوند بر اساس آموزه رویكردهای توانمندسازی در اسالم:

 (30ألرضِ خَلِيفَۀ... بقره، آیه إِنّى جَاعِلٌ فى ا)و إذْ قَالَ رَبُّکَ لِلمَالئِکَۀ  .در زمين است

 مطالعات علمي توانمندسازی نیروی انساني

پهوهشیگران و اندیشیمندان علیم میدیریت، بیراي الگوهیاي        نیروی انسهاني: رویكردهای توانمندسازی 

انید، پهوهشیگران   هاي متفاوتی قائل شدهبنديدر حوزۀ توانمندسازي نيروي انسانی، دسته شدهارائه

بنیدي  بندي مبتنی بر نوع نگرش حیاکم بیر توانمندسیازي و دسیته    در این مقاله به دو رویکرد دسته

 .اندکردهاشارهاجرایی توانمندسازي به شرح زیر  يسممکانمبتنی بر 

میدیریت و  پیردازان  پهوهشیگران و نظرییه  توانمندسازی نیروی انساني مبتني بر نوع نگهرش:  رویكردهای 

هیا  گيريتوانمندسازي را فرایند تفویض اختيار و مشارکت کارکنان در تصميم 1330هۀ سازمان تا د
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 ،شناسییی سییازماننظییران روانپییردازان و صییاحببییه بعیید نظریییه 1330هییۀ امییا از د؛ دانسییتندمییی

گيري از سیوي  دانند که فقط تفویض اختيار و قدرت تصميممی يچندبعدتوانمندسازي را مفهومی 

و احساسات کارکنان بیه   آنان از منظر باورها .شودين را شامل نمییمدیران مافوق به کارکنان ردۀ پا

 يچندبعید کنند که توانمندسیازي مفهیومی پيچيیده و    اي از دانشمندان ادعا میعده .آن توجه دارند

اسیاس وجیود    ( بیر 318: 1331 ،همکاران)کوین و  .است و براي افراد مختلف معانی متفاوتی دارد

کوین و اسپریتزر بیا بررسیی ادبيیات و مطالعیۀ ميیدانی در سیطح میدیران ميیانی         ها، همين دیدگاه

رویکیرد متفیاوت )مکیانيکی و ارگیانيکی( بیراي توانمندسیازي تشیخيص        هاي پيشتاز، دو شرکت

 اند.داده

توانمندسیازي بیه معنیی تفیویض      ،بر اساس این دیدگاه در توانمندسازی نیروی انساني: رویكرد مكانیكي

سیازمان اسیت. توانمندسیازي فراینیدي اسیت کیه طیی آن        اختيار و قدرت به کارکنان رده پیایين  

بهبیود عملکیرد در   ف معينی را براي نيل به یو وظاها وشنی را تدوین و برنامهانداز رمدیریت چشم

بیراي انجیام وظیایف را بیراي کارکنیان فیراهم        يیاز موردنکند. اطالعات و منابع سازمان ترسيم می

 ها را انجام دهند.اي و اصالح فراینددهد که آنان در صورت نياز تغييرات رویهسازد و اجازه میمی

سیازي و  نتایج بيشتر تحت کنترل میدیریت هسیتند و همچنیين روي سیاده     ،این رویکرد بر اساس

گيري در ییک  توانمندسازي یعنی تصميم ،خالصه طوربه .شودسازي کار و وظایف تأکيد میروشن

راهبردهاي ضمنی توانمندسازي از  .گيري استو به معنی واگذاري اختيارات تصميم معين همحدود

ها و اندازمأموریت و چشم ،شوداز: توانمندسازي از مدیریت ارشد شروع می اندرتعبااین دیدگاه 

 وضیوح بیه هیاي کارکنیان   ها و پاداش، نقشوظایف، شوندتعریف می یروشنبههاي سازمانی ارزش

 همیان: ) .کارکنان در قبال نتیایج پاسیخگو هسیتند   و  شوندتفویض می هايتمسئول، شوندروشن می

320) 

براي اجراي توانمندسازي سه کیار الزم   شبالنچارد و همکارانماهیت توانمندسازی در رویكرد مكانیكي: 

 مراتیب سلسله يجابهها جانشينی گروه -2 ،سهيم شدن کارکنان در اطالعات -1. ددنرا تشخيص دا

نیهاد پیاریزي،   اییران ، به نقل از بالنچارد و همکاران) .و طراحی ساختار سازمانی مناسب -3 ،سنتی

قیدرت  هیاي داراي  شیدن کارکنیان در اطالعیات، تشیکيل تیيم     باون و الومر بر سیهيم  (13: 1311

هاي الزم را کنند که اول باید کارکنان آموزشو اظهار می يددارندتأکموزش و پاداش آگيري، تصميم

ها باید یاد بگيرند شند. آندر مورد چگونگی توانمند شدن داشته با يازموردنببينند و دانش و آگاهی 
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 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

کنند. باید ابزارهاي الزم بیراي حیل مسیئله را داشیته      مشارکتی و گروهی کار صورتبهکه چگونه 

کنند. کارکنیان  نویسندگان بر اهميت پاداش تأکيد می کهباشند و عملکرد سازمانی را بدانند. دوم این

از ، بیه نقیل   بیاون و الومیر  ) .و پاسخگویی پیاداش بگيرنید   پذیرييتمسئولتوانا باید براي افزایش 

متفیاوت بیراي    اساسیاً  راهییک گویند توانمندسازي اسکات و ژافه می (13: 1311نهاد پاریزي، ایران

در میورد   فقطنهکنند که کارکنان احساس می -1ا با یکدیگر است بدین معنی که: هانسان کار کردن

هیاي  تیيم  -2 دارد. يتمسئولکار سازمان  کار کردنه نسبت به بهتر انجام دادن وظایف خودشان بلک

کننید.  کار می باهموري بهرهمستمر براي بهبود عملکرد و دستيابی به سطح باالتري از  طوربهکاري 

توانند براي تحقق نتیایج  که می یابندیدرماست که افراد  شدهیطراح ياگونهبهساختار سازمانی  -3

نیهاد پیاریزي،   ، به نقل از اییران ژافهاسکات و ) .اداي تکليف کنند صرفاًکه کار، نه این موردنظرشان

1311 :20) 

شوول و همکاران توانمندسازي را تفویض اختيیار بیه کارمنیدان بیراي اتخیاذ تصیميمات مناسیب        

سیت از  دانند. به نظیر فیوي توانمندسیازي عبیارت ا    در ابتدا به تأیيد مقامات فرد برسد، می آنکهیب

عبیداللهی و نیوه   فوي به نقل از ) .گيري به افرادي که آن را در سازمان ندارندتوزیع قدرت تصميم

 (22: 1381ابراهيم، 

تواننید کارکنیان را توانمنید    شود این است که میدیران وقتیی میی   از تعاریف فوق استنباط می آنچه

هیاي  ساختار سازمانی را بازسازي کنند، تيم اختيار آنان بگذارند. سازند که اطالعات سازمانی را در

اقیدامات میدیریتی ییا     .هاي آموزشی را فراهم کنندنمایند، فرصت مراتبسلسلهکاري را جایگزین 

 ،ساز توانمندسیازي کارکنیان اسیت. بیر اسیاس ایین دییدگاه       بخشی از عوامل زمينه ،سازمانی فوق

، اکثر یطورکلبه کند.ا زیردستان تقسيم میتوانمندسازي فرایندي است که طی آن مدیر قدرتش را ب

هاي توانمندسازي را با فنون مدیریت مبتنی بر هدف حلقه 1330ۀ هنظران مدیریت قبل از دصاحب

کیه ایین رویکیرد ماهيیت     دانسیتند. بیه دليیل آن   گذاري توسط زیردستان مترادف میکيفيت، هدف

هیاي  ، سؤالاست قرار نداده موردنظراست  شدهتجربهکه توسط کارکنان  يطورتوانمندسازي را آن

 شود.مهمی از آن ناشی می

بیر اسیاس ایین رویکیرد توانمندسیازي بیه معنیی         رویكرد ارگانیكي در توانمندسهازی نیهروی انسهاني:   

زعیم کیوین و   بیه  هیا اسیت.  پذیري، رشد تغيير، اعتماد به کارکنیان و تحمیل اشیتباهات آن   ریسک

گوینید کیه   شوند. آنیان میی  سازمان موجود مانع انجام کار درست می( ساختارهاي 1331اسپریتزر )
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نباید براي اشتباهات تنبيه شوند. کارکنان توانمند باید خواسیتار عفیو    ،کارکنان توانا اشتباهاتی دارند

پذیر و همچنين حس مالکيت نسبت به گيري، آنان باید کارآفرین و ریسکو بخشش باشند تا آسان

هیا  طور پيوسته با یکیدیگر در چیالش باشیند. آن   ند. آنان باید در تضاد اخالقی بهسازمان داشته باش

از ایین دییدگاه    ،طیور خالصیه  بیه  .هیا را آشیکار و حیل نماینید    افزایی تفیاوت باید براي ایجاد هم

راهبردهیاي ضیمنی    اسیت.  شدهیفتعرپذیري و رشد شخصی عنوان فرایند ریسکتوانمندسازي به

توانمندسیازي از ردۀ پیایين سیازمان بیا درک نيازهیاي آنیان شیروع         -1 :از اندعبارتاین رویکرد 

هیا را بیراي   تیيم  -3 .یمالگوسیاز رفتار کارکنان توانمند و موفق را براي سایر کارکنیان   -2 .شودمی

کارکنان براي انجام به  -1 .پذیري را تعریف نمایيمریسک -4 .تشویق رفتار مشارکتی تشکيل دهيم

 اعتماد کنيم.وظایف 

توانمندسیازي برحسیب ادراکیات و باورهیاي شخصیی کارکنیان تعرییف         ،بر اساس این رویکیرد 

طرز تلقیی   ،توانمندسازي چيزي نيست که مدیران براي کارکنان انجام دهند بلکه ،بنابراین؛ شودمی

واند تمدیریت سازمان می ،حاليندرعو ادراک فرد در مورد نقش خویش در شغل و سازمان است. 

هاي الزم را براي توانمندتر شدن کارکنیان فیراهم نمایید. بایید کارکنیان توانمنید را       بستر و فرصت

آنیان بایید خودشیان احسیاس کننید کیه داراي آزادي عمیل و قیدرت          ،گزینش و بیه کیار گمیارد   

احسیاس تعلیق بیه سیازمان بکننید، الزم اسیت احسیاس         شخصیاً ها بایید  آن ،گيري هستندتصميم

وجیود   ،کننید بر سيستمی که در آن کار می يرگذاريتأثتبحر در افراد و احساس مثبت  شایستگی و

توانند به توانمند شیدن  هاي سازمانی میکنند. ویهگیافراد توانا خودشان را توانمند می .داشته باشد

 (322: 1331)کوین و اسپریتزر،  .نيروي انسانی کمک نماید

توانمندسازي عبارت است از فرایند افیزایش احسیاس خیود     ارگانیكي:ماهیت توانمندسازی در رویكرد 

توماس  کارکنان از طریق شناسایی و حذف شرایطی که موجب ناتوانی آنان شده استکارآمدي در 

درونیی نسیبت    ه( معتقدند که توانمندسازي عبارت است از فرایند افزایش انگيز1330و ولتهوس )

و حیق   بودن داریمعن، شایستگی، مؤثر بودنشناختی  ۀهار حوزبه انجام وظایف محوله که شامل چ

عنیوان ییک مفهیوم    شیناختی را بیه  توانمندسیازي روان  (111: 1331، سیپریتزر )ا .شیود انتخاب می

 میؤثر بیودن  و  بودن داریمعنانگيزشی متشکل از چهار بعد شایستگی، خودمختاري )حق انتخاب(، 

گيري شخصی به نقش خیود در سیازمان   یک جهت ۀکنندمنعکس جمعاًکند که این ابعاد تعریف می
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 رهبری معظم مقام منظر از مسلح نیروهای جوان نسل "عملی و مهارتی" توانمندسازی راهبردهای

 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

)عبداللهی و نوه ابیراهيم،   رویکردهاي توانمندسازي کارکنان را خالصه کرده است: 1جدول  است.

1381 :31) 
 اي رویکردهاي توانمندسازي )مکانيکی و ارگانيکی(: تحليل مقایسه1جدول 

 پردازاننظریه راهبرد هدف رویکرد

 مکانیکی
قدرتمنیییید کییییردن 

 کارکنان
 تفویض قدرت به زیردستان

( 1331(، بالنچارد و همکاران )1331فوي )

 (1333و شوول )

 ارگانیکی

افیییزایش انگيیییزش  

درونیییی از طرییییق  

 شناخت

 ایجاد احساس کارآمدي 

  بودن داریمعناحساس 

  مؤثر بودناحساس 

 احساس خودمختاري 

(، تومیییاس و 1388کیییانگو و کانیییانگو ) 

( و وتن 1331(، اسپریتزر )1330)ولتهوس 

 (1338و کمرون )

توانمندسیازي  بنیدي رویکردهیاي   بر اساس ایین دسیته   اجرا: مكانیسمرویكردهای توانمندسازی مبتني بر 

هاي توانمندسازي منیابع  ها معموالً در قالب دو شيوه تعریف و انجام پروژهمنابع انسانی در سازمان

رضیایت کارکنیان، توانمندسیازي دانشیی و مهیارتی در قالیب       انسانی )سینجش و افیزایش سیطح    

 .گرددهاي توسعه منابع انسانی پيگيري می( و یا استقرار فرایند…هاي آموزشی وپروژه

در توانمندسیازي ییک رویکیرد برخیوردار از تعرییف،       ايپروژهرویکرد  ای:رویکرد پروژه -الف

گویی شیرایط محيطیی و   این رویکرد پاسخ باشد.شده و مشخص میو وظایف تعریف حدودوثغور

. در ایین  باشید خير یا نقص در کليت سازمان نمیی أمتضمن تهاي اقتضایی سازمان بوده و ضرورت

بیر  باشید.  پیذیر میی  اي و اصالح وظایف در صورت لزوم و تشخيص انجیام رویکرد تغييرات رویه

ایین رویکیرد متضیمن    . گيردر میپروژه قرااین رویکرد نتایج، بيشتر تحت کنترل و مدیریت  اساس

و  هداراي محیدود سازي کار و وظایف و اصل پاسخگویی کارکنان اسیت و  سازي و روشنامر ساده

 .باشدشده میو تعریفقلمروي سازمانی و موضوعی معين 

بهبیود  و  جانبیه همهرویکرد فرایندي در توانمندسازي یک رویکرد مستمر،  رویکرد فرایندی: -ب

اي یک رویکرد مقطع، حسب شرایط، نیامنظم و ناپيوسیته   رویکرد پروژه کهیدرحال ،باشدمی یابنده

در رویکیرد   -1: باشید دو رویکرد با یکدیگر به شیرح میوارد ذییل میی    باشد. وجوه افتراق این می

هیاي توانمندسیازي سیرمایه انسیانی بیا فراینیدهاي دیگیر توليدکننیده         فرایندي، یکپارچگی فرایند

هیاي سیازمان در   در رویکیرد فراینیدي همگیون بیا سیایر فراینید       -2گردد. زوده، حفظ میافارزش



 

 1041 بهار ،78 شماره بیستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه  111

هاي توانمندسازي منیابع انسیانی نيیز پیایش و     ، ميزان کارایی و اثربخشی فرایندوکارکسباستمرار 

در رویکرد فراینیدي بیه    -3آید. ها فراهم میگيري شده و بستر مناسب براي بهبود مستمر آناندازه

هاي سازمانی بیين واحیدي اسیتقرار    هاي توانمندسازي، در قالب شيوهعه سرمایه انسانی، فرایندتوس

هیاي  سازمان در سطوح مدیریتی مختلیف در فراینید   )پرسنل( کارکنانیابد. به همين دليل، کليه می

اي در هاي مربیوط بیه نگیرش وظيفیه    یابند. پس نارسائیتوانمندسازي سرمایه انسانی مشارکت می

در رویکیرد فراینیدي بیه     -4ها بر توانمندسازي سرمایه انسانی اثر تخریبی نخواهد داشت. سازمان

هاي توانمندسیازي بلکیه   در مقاطع اجراي پروژه فقطنهتوسعه سرمایه انسانی، توجه به این سرمایه 

یین  سازمان قرار دارد. این مهیم اهميیت توجیه بیه ا     کارکنانمستمر و هميشگی در منظر  صورتبه

کمیک شیایان    یسیازمان فرهنیگ زنده نگاه داشته و به غناي  یدائم صورتبهموضوع را در سازمان 

سیطوح بلیو     صیورت بیه هاي فرایندي موفق در حوزه توسیعه سیرمایه انسیانی    مدل -1نماید. می

هیا پلکیانی و تیدریجی و بیا در نظیر      اند. لذا، رویکرد استقرار آنسازمانی تعریف و تدوین گردیده

ها در دسیتيابی  شانس موفقيت آن صورتینبدگرفتن سطح دانش و توانمندي سازمان خواهد بود. 

زي سرمایه انسیانی  اجزا و مفاهيم مدیریت و توانمندسا -1گردد. ، بسيار بيشتر میموردنظربه نتایج 

مانند نظام ارزیابی عملکرد، نظام حقوق و دستمزد، نظام انگيزش، نظام ارتباطیات سیازمانی کیارا و    

با یکدیگر در تعامل بوده و نتایج بهبیود   کامالًاثربخش، نظام مدیرت دانش و... عناصري هستند که 

، تعیامالت ایین   گیرا  ینید فراد بنابراین استفاده از رویکر؛ یا ضعف در هر یک بر دیگري مؤثر است

 .گیردد افزائی و بیازدهی بيشیتر در سیازمان میی    اجزا را با یکدیگر برقرار نموده و موجب ایجاد هم

الگوهاي فرایندي توانمندسازي سرمایه  -1 (200-211: 1381نظري و همکاران،  از محقق ساخته)

گيیري دسیتيابی بیه    انیدازه ي هیا هاي راهبردي سیازمان یکپارچیه بیوده و شیاخص    انسانی با فرایند

هیاي توانمندسیازي   هاي کليدي عملکرد فرایندعنوان شاخصتوان بههاي منابع انسانی را میراهبرد

 .گيري قرار دادمورد پایش و اندازه

 ها و عبارات کلیدی در حوزۀ توانمندسازیانتخاب واژه

ایین تحقيیق    مدنظریابی واژۀ توانمندسازي سه روش به شرح زیر سازي و معادلدر راستاي معادل

 از: اندعبارتاست که  قرارگرفته

بیيش از   بامطالعه در حوزۀ واژۀ توانمندسازی: (العالي)مدظلهروش اول( مطالعه و بررسي بیانات مقام معظم رهبری

واژه و  3 تعیداد در حیوزۀ توانمندسیازي،    العیالی( )مدظلیه وامتن از بيانات فرماندهی معظم کل قی  1000
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 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

مهارتی "از نسل جوان( در بعد  له معظم)بيانگر انتظارات  ویهه کارمورد  31کليدي و تعداد  تعبار

 راهبرد توانمندسازي احصا  گردید. "و عملی

بررسی تعیاریف و   تحقیق:ری های مفهومي واژۀ توانمندسازی مستخرج از ادبیات و مباني نظروش دوم( معادل

)در هر دو رویکرد  مستخرج از ادبيات و مبانی نظري تحقيق هاي مفهومی واژۀ توانمندسازيمعادل

 کليیدواژۀ  3واژه و عبارت همطراز با توانمندسیازي احصیا  و بیا     10مکانيکی و ارگانيکی(، تعداد 

 سازي گردید.مستخرج از روش اول معادل

توانمندسازي مستخرج ها و عبارات همطراز پس از انتخاب واژه نظران:صاحبروش سوم( تست خبرگي 

اعمیال نظیرات    جامعه خبیره، نظرخواهی از  صورتبهها سازي آنمعادلاز روش اول و دوم باال و 

معظم ها( از تدابير و اوامر فرماندهی گزاره منتخب )داده 34تعداد  درنهایتآنان صورت گرفت که 

سازي بنيادي طی سه مرحله کدگذاري بیاز،  براي انجام فرایند تحليل نظریه مفهوم العیالی( )مدظلهکل قوا

 محوري و انتخابی تعيين گردید.
 یرانج.ا.او  موردمطالعه یدر کشورهانیروی انساني  یتوانمندساز ایتحلیل مقایسه

امریکا، پاکسیتان و ترکيیه انتخیاب گردیید و      متحدهایاالتدر این پهوهش،  موردمطالعهکشورهاي 

)به معناي توانمندسیازي( در   محور قابليتدر این پهوهش نيز، رویکردهاي  موردمطالعههاي حوزه

 عملياتی توانمندسازي در دو کشور پاکستان و ترکيه بوده است. هايمکانيسمکشور آمریکا و 

کشورهاي جهان منحصر به حوزۀ سازمانی و  ، موضوع توانمندسازي در غالبآمدهعملبهبا بررسی 

باشد. از منظر فرمانیدهی معظیم   محدود مربوط به حوزۀ فردي می صورتبه همآندر برخی موارد 

ویهه در نيروهیاي  به یران، مبحث توانمندسازي نيروي انسانی در کشور و نظام ج.ا.االعالی()مدظلهکل قوا

هاي اسالمی و مشیتمل بیر تمیامی ابعیاد انسیانی اعیم از       اي یکپارچه و مبتنی بر آموزهمسلح مقوله

و  اعتقادي و فرهنگی، روحی و روانی، علمی و دانشی، فرمانیدهی و میدیریتی، نظیامی و جسیمی    

پذیرد. نتایج حاصل از تحليیل  صورت می وپرورشآموزشروش باشد که با دو علمی و مهارتی می

 :ارائه گردیده است 2در جدول  شدهانجاماي مقایسه
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 ج.ا.ایرانو  موردمطالعه يدر کشورها يتوانمندساز ايتحليل مقایسه :2جدول 
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 وپرورشآموزش *   * * * * * * ج.ا.ایران

 آموزش  *  * * * * **  پاکستان

 آموزش  *  * * * * **  ترکيه

 وپرورشآموزش *   * * * * *  امریکا

 محدود صورتبه** 

 نظری و مدل مفهومي چارچوب مطالعات علمي، چارچوب

تیرین رویکیرد توانمندسیازي، چیه در حیوزه نگرشیی )مکیانيکی و        مناسبچارچوب مطالعات علمي: 

استفاده  باشد.اي و فرایندي(، رویکرد ترکيبی میاجرایی )پروژه مکانيسمارگانيکی( و چه در حوزه 

 رسیید.اي و فراینییدي ضییروري بییه نظییر میییمکییانيکی، ارگییانيکی، پییروژهاز هییر چهییار رویکییرد 

متناسب با معيیار   باید در چارچوب نگرش سيستمی لزوماًازي نسل جوان نيروهاي مسلح توانمندس

 شرایط محيطی، قلمرو موضوعی و شرایط سازمانی صورت پذیرد.

پذیرد، طیرح  پردازي و به روش داده بنياد صورت میتحقيقاتی که از نوع نظریهدر  نظری: چارچوب

هیاي  ، پهوهشگران با نگرش دقيق به دییدگاه وجودبااینباشد. چارچوب نظري، فاقد موضوعيت می

هاي تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل توانمندسازي نيروي انسانی و انسان از دیدگاه اسالم، حوزه

، سییاختار راهبییرد شییدهانجییام سییتفاده از مطالعییات تطبيقییی و نظییري و علمیییو ا العییالی()مدظلییهقییوا

 .دانندبندي به شرح زیر میع طبقهتوانمندسازي نيروي انسانی را تاب

 
 (ساخته محقق: ابعاد راهبرد توانمندسازي نيروي انسانی )1شکل 
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 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

هاي اجتماعی در رویکرد جدید به توانمندسازي نيروي که با توجه به اهميت قابليتتوضيح این

بندي قابليت اجتماعی در دو بُعد اعم از اعتقادي و فرهنگی به معناي عام و انسانی، در این دسته

در ذیل  1بندي شکل باشد که بُعد اعتقادي و فرهنگی در طبقهمی مدنظرمهارتی و عملی 

هاي سازمانی لحاظ شده بندي گردید و بُعد مهارتی و عملی در ذیل قابليتهاي فردي دستهبليتقا

یک  صورتبه ذکرشدههاي اجتماعی را با ابعاد توان قابليت، از نگاهی دیگر میحالنیباااست. 

 هاي فردي و سازمانی در نظر گرفت.حوزه مستقل نيز در کنار حوزه

توانمندسیازي  مبتنی بیر ماهيیت و سیاختار     این تحقيقمفهومی  ارچوبچ مفهومي تحقیق: چارچوب

فیردي و سیازمانی    هیاي هاي هردو بعد قابليتها و شاخصبا در نظر گرفتن مؤلفهنيروي انسانی و 

 :است 2شکل به شرح 

 
 (ساخته محققمفهومی تحقيق ) چارچوب: 2شکل 
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 شناسيروش
باشد و با رویکرد آميخته اي میتوسعه -هدف کاربردي ازنظرماهيت اکتشافی است و  ازنظرتحقيق 

است. قلمرو موضیوعی تحقيیق، حیوزه میدیریت منیابع انسیانی و حیوزه         اجراشده)کيفی و کمّی( 

ادبيات مدیریت دفاعی است. قلمرو مکانی تحقيق، کشور جمهوري اسالمی ایران و قلمرو سازمانی 

 1331و  1331هیاي  د. ایین تحقيیق در سیال   باشی آن نيروهاي مسلح جمهوري اسیالمی اییران میی   

بیراي   زمانیو افق  محدودشده 1/1/31تا  1318هاي است و قلمرو زمانی تحقيق، به سال شدهانجام

 باشد.می 1404 شدهارائهسازي راهبردهاي پياده

تیدابير و اوامیر فرمانیدهی     -است و مشتمل بیر الیف   شدهتقسيمجامعۀ آماري تحقيق به دو بخش 

در قلمرو زمانی تحقيق اسیت.   له معظمبيانات  دسترسقابلو حجم آن متن  العالی()مدظلهل قوامعظم ک

کم داراي دو صفت مشیترک  خبرگان نيروهاي مسلح شامل کليه فرماندهان و مدیران که دست -ب

سیال تجربیه در قلمیرو     20تحصيالت عیالی )حیداقل کارشناسیی ارشید و معیادل آن( و حیداقل       

به روش نظري صیورت   العالی()مدظلهگيري از بيانات مقام معظم رهبريستند. نمونهموضوعی تحقيق ه

لذا  ؛گيري از جامعه آماري گروه خبرگان نيروهاي مسلح به روش هدفمند بودهگرفته است و نمونه

 یافته است.نفري داراي شرایط باال به اشباع نظري دست 30محققين با یک جامعه آماري 
دانی برداري و روش مياي علمی و تخصصی با ابزار فيشدو روش کتابخانه اطالعات تحقيق به

اطالعات  وتحليلتجزیهاست. روش  شدهگردآوري ساخته محقق )پيمایشی( با ابزار پرسشنامه
اطالعات کمّی  وتحليلتجزیهسازي بنيادي است و روش کيفی مبتنی بر فرایند تحليل نظریه مفهوم

 موردمطالعهوامل برتر انتخاب راهبرد است. اعتبارسنجی روایی منابع مبتنی بر مقایسه زوجی ع
سازي بنيادي است و سنجش قابليت اعتماد رفت و برگشتی مرسوم در تئوري مفهوم صورتبه

)پایایی( منابع با استفاده از چهار معيار معروف )تطبيق، قابليت فهم، قابليت تعميم، کنترل( پارکر و 
 است. دهشانجام( 1331رافی )

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
در ایین تحقيیق از سیه مرحلیۀ کدگیذاري بیاز،       : کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخهابي  

ها و راهبردهاي توانمندسازي کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی براي رسيدن به مفاهيم، مقوله

در چارچوب تدابير و اوامیر فرمانیدهی معظیم کیل      نسل جوان نيروهاي مسلح "مهارتی و عملی"

 .است شدهاستفاده 1و  4و  3جداول و  3مطابق با شکل  العالی()مدظلهقوا
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 رهبری معظم مقام منظر از مسلح نیروهای جوان نسل "عملی و مهارتی" توانمندسازی راهبردهای

 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

 
 (ساخته محقق)و نقشه راه تحقيق  نما روند: 3شکل 

 "مهارتی و عملی"کدگذاري باز و کدگذاري محوري در بعد  : نتایج حاصل از دو مرحله3جدول 

 بعد هامقوله مفاهیم کد )مفهوم( ها()داده های منتخبگزاره

 مهارتی و عملی 14 11 11 34

 "مهارتی و عملی"کدگذاري باز و کدگذاري محوري در بعد  اي از نتایج حاصله دو مرحلۀ: نمونه4جدول 
 مقوله مفاهیم کد )مفهوم( ها(های منتخب )دادهگزاره

اعتماد و تکيه ما به نيروهاي ذاتی و درونی 

ایران اسیالمی عزییز اسیت. جوانیان میا و      

هییاي مییاهر و  مغزهییاي متفکّییر و دسییت 

هاي بزرگِ سازنده و مبتکیر خیودِ میا    روح

باید ما را مجهّز کنند. من امیروز   هستند که

 وخیاک آبایین   شیما فرزنیدان شیجاع    بیه 

میا،  کنم: به خودتان متّکی باشيد. می عرض

 بندیم.در را و راه را به روي خودمان نمی

و تکيیه بیه نيروهیاي ذاتیی و      اعتماد

 درونی ایران اسالمی

اتکییییا بییییه 

نيروهیییییا و 

اسییتعدادهاي 

 درونی

تقوییییییییییت 

اسییییتعدادهاي 

درونییی نسییل  

 جوان

مغزهاي متفکّر خودمیان بایید میا را    

 مجهّز کنند.

هاي میاهر و مبتکیر سیازنده و    دست

بایید میا را    هستند کیه مبتکر خودِ ما 

 مجهّز کنند.

باید میا   هاي بزرگِ ما هستند کهروح

 را مجهّز کنند.

 متکی باشيد. خودتانبه 
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 در مرحلۀ کدگذاري انتخابی "مهارتی و عملی"راهبردِ توانمندسازي  :1جدول 

 هامقوله مفاهیم شناسه
گزاره 

 راهبردی
 راهبرد هدف ابزار

11011800101 

اتکییا بییه نيروهییا و  

 استعدادهاي درونی

تقویت استعدادهاي 

 درونی نسل جوان
* 

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

تقویت 

استعدادهاي 

درونی نسل 

جوان با استفاده 

هاي از ظرفيت

آموزشی، 

پهوهشی و 

صنعتی کشور 

افزایش  منظوربه

 هايتوانمندي

مهارتی و عملی 

در نيروهاي 

 مسلح

11011800102 

11011800103 

11011800104 

11011800101 

14012301202 
توجه به خودکفیایی  

 ابتکاري
اسیییییییییییتفاده از 

هیییییاي ظرفيیییییت

آموزشی و پهوهشی 

 کشور

  

  
*   

  
81021401102 

سیییرعت توانیییا در 

حرکیییت  یبخشییی

 عظيم

 خوداتکایی ابزاري 14013001101
اسیییییییییییتفاده از 

هاي صینعتی  ظرفيت

 کشور

  

  
  

  

* 

  

  
  

  

 خوداتکایی 14012301203

 طلبیفرصت 83012204101

 خودکفایی 81082001201

11010102101 
توانمنییدي سییاخت 

 تجهيزات

افیییییییییییییزایش 

 هییییايتوانمنییییدي

مهارتی و عملیی در  

 نيروهاي مسلح

  

  

  

  
* 

 توانمندي فنی 31010110102

 مسائلتوانا در حل  81021401103

ارتقییییا  توانییییایی 

 ليییییوتحلهیییییتجز

 محيط و حل مسائل

*     

ارتقا  توانایی 

 ليوتحلهیتجز

محيط و حل 

مسائل با 

مندي از بهره

خالقيت و ابتکار 

نسل جوان 

مقابله با  منظوربه

84010101101 

 خالقيت
منییییدي از بهییییره

خالقيییت و ابتکییار  

 نسل جوان

  
  

  

  

  
  

  

* 

  
  

  

  

  
  

  

30012208802 

83012204104 

82012303101 

 قابليت خالقيت 81030401103
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 رهبری معظم مقام منظر از مسلح نیروهای جوان نسل "عملی و مهارتی" توانمندسازی راهبردهای

 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

 هامقوله مفاهیم شناسه
گزاره 

 راهبردی
 راهبرد هدف ابزار

31012103303 
تمایل بیه خالقيیت   

 جانبههمه

  

  

  

  
تفکرات، رفتار و 

 هاي دشمنکنش

33082103101 
تییرویج خالقيییت و 

 ابتکار

 قابليت هوشی 82012303102

 پرورش ذهنی 83012204303

مقابله بیا تفکیرات،    هوشياري ویهه 30012208801

هیاي  رفتار و کینش 

 دشمن

  

  

  

  
* 

81021401104 
توانییا در مقابلییه بییا  

 تهاجمات

 یادگيري نوین 82100404103

تحییول در سيسییتم  

 آموزشی
*    

 

تحول در سيستم 

آموزشی با 

گيري از بهره

تفکرات ابتکاري 

و عملکرد 

مطلوب نسل 

جوان و تجارب 

فرماندهان و 

مدیران دفاع 

 منظوربهمقدس 

افزایش 

هاي فردي آمادگی

و سازمانی در 

 نيروهاي مسلح

83012204301 

 81030401103 یادگيري

83012203204 

 سازمانییادگيري  84033001102

 یادگيري خوب 33082103101

 آموزش نظامی 81082001201

81082001401 
یادگيري اثربخش و 

 کارا

یییادگيري نظییري و   12010100804

 13011300301 عملی

 یادگيري سازمانی 84033001801

 یادگيري مؤثر 81012801301

 آموزش 83012204301

 تفکر ابتکاري 31012103304

گيییییري از بهییییره

تفکرات ابتکیاري و  

عملکییرد مطلییوب  

 نسل جوان

 
*   

 عملکرد مطلوب 81082001402

81021201202 
عملگرایییییییییییی 

 روزافزون

11011800101 
اصیییییییییییییالت 

محیییوري قابليیییت
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 هامقوله مفاهیم شناسه
گزاره 

 راهبردی
 راهبرد هدف ابزار

 نيروهاي خودي

81021410401 
مطالعییییۀ تجربییییی 

 دوران دفاع مقدس

از گيییییري بهییییره

تجیارب فرمانییدهان  

و میییییدیران دوران 

 دفاع مقدس

  * 
 

83012204304 

اسیییتفادۀ بهينیییه از  

تجربيیییات دفیییاع  

 مقدس

81012808101 
نیییو هیییاي تجربیییه

 شونده

 اندوزيتجربه 84111801301

 آمادگی فردي 81012808001

هاي افزایش آمادگی

 فردي و سازمانی

  

  

  

  
* 

31010110103 
توانمنییییییییدي در 

 آمادگی سازمانی

11010102103 

 حرفه و مهارت

حرفییه  توجییه بییه  

مهیییارت و  یییییگرا

 ییافزا

*   
 

حرفه توجه به 

مهارت و  ییگرا

با استفاده  ییافزا

بهينه از استعدادها 

در انتصابات نسل 

 منظوربهجوان 

تحقق نوآوري 

در  جانبههمه

 نيروهاي مسلح

11010102104 

11010102101 

83012204302 

82012303403 
تخصیییییییییص و 

 کارآمدي

11011800102 

 11011800103 مجاهدت تخصصی

11011800104 

 تجلّی استعدادها 84010101108
اسیییتفاده بهينیییه از  

اسییییییییتعدادها در 

 انتصابات

  * 
 رشد استعدادها 81032301102 

 ظهور استعدادها 88113008104
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 رهبری معظم مقام منظر از مسلح نیروهای جوان نسل "عملی و مهارتی" توانمندسازی راهبردهای

 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

 هامقوله مفاهیم شناسه
گزاره 

 راهبردی
 راهبرد هدف ابزار

84033001801 
قدرشناسییییییییییی 

 استعدادهاي ذاتی

 نوآوري آموزشی 81021201104

تحقیییق نیییوآوري  

 جانبههمه
    * 

 جانبههمهنوآوري  81021201102

 نوآوري روشی 81021201103

 نوآوري سازماندهی 81021201101

 نوآوري آمادي 81021201101

 نوآوري رزمی 81021201101

 هايمقولهبا توجه به مفاهيم و نسل جوان نیروهای مسلح:  "مهارتي و عملي"راهبردهای توانمندسازی توصیف 

مرتبط با بُعد مهارتی و عملی، راهبردِ توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح مستخرج از تدابير و 

 گردد:به شرح زیر توصيف می العالی(ظله)مداوامر فرماندهی معظم کل قوا

هیاي آموزشیی، پهوهشیی و    تقویت استعدادهاي درونی نسل جوان با استفاده از ظرفيیت  :1راهبرد 

 مهارتی و عملی در نيروهاي مسلح هايافزایش توانمندي منظوربهصنعتی کشور 

مسیير شیغلی متخصصیان و    هاي کارکردي جدید، مستلزم توسیعه  تکامل حوزه :1توصیف راهبرد 

خودشیان( خواهید بیود. بیر ایین       ينهدرزمهاي رهبري در سطوح مدیریتی براي آنان )ایجاد فرصت

هاي توسعه نيروي انسانی خود را در جهت تقویت اسیتعدادهاي  اساس، نيروهاي مسلح باید برنامه

 درونی نسل جوان نيروهاي مسلح بهبود دهد.

خود، توأم با عملکیرد اثیربخش را خواهید     هاييتمسئولنسل جوان نيروهاي مسلح توانایی انجام 

، ترکيب آموزش و تجربیه، سیطح تخصیص و مهیارت     العالی()مدظلهداشت. از منظر مقام معظم رهبري

نسل جوان نيروهاي مسلح را بهبود خواهد داد. بر این اساس، ما باید سیطح بيینش و دانیش نسیل     

و  یندکتیر هاي پهوهشی و مطالعاتی توسعه داده و سطح مهارت آنان را با ا از طریق فعاليتجوان ر

هاي یگیانی و انفیرادي   هاي عملياتی نيروهاي مسلح متناسب کنيم. همچنين سطح آموزشنيازمندي

 هاي مبتنی بر عمل و متناسب با تهدید ارتقا  دهيم.را از طریق آموزش

اي برخوردار م افراد براي خلق راندمان یا مهارت نظامی از اهميت ویههعالوه بر آن، آموزش و تعلي

 هیاي هاي کشیور توانمنیدي  است. نيروهاي مسلح نيازمند فرایندهایی است که با استفاده از ظرفيت
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مهارتی و عملی خود را افزایش دهد. بیر ایین اسیاس، نيروهیاي مسیلح نيازمنید تعامیل بیا مراکیز          

 باشد.ها میکشور در جهت رشد و تعالی سطح آموزش آموزشی، پهوهشی و صنعتی

مندي از خالقيت و ابتکیار نسیل   محيط و حل مسائل با بهره وتحليلیهتجزارتقا  توانایی  :2راهبرد 

 هاي دشمنمقابله با تفکرات، رفتار و کنش منظوربهجوان 

هیاي  هاي ارتباطی، هسیته اصیلی فعاليیت   اطالعات، پردازش اطالعات و شبکه :2توصیف راهبرد 

بنابراین، نيروهاي مسلح باید در آینده زیرسیاخت فنیاوري خیود را    ؛ خواهند آمد به شمارنظامی ما 

 هاي نامشهود( خود را توسعه دهند.تقویت کرده و ابزارهاي سرمایه اطالعاتی )دارایی

هاي دشمن نيازمند ارتقا  ، مقابله با تفکرات، رفتار و کنشالعالی()مدظلهقوااز منظر فرماندهی معظم کل 

خالقيت و ابتکار نسل جیوان نيروهیاي مسیلح     بريهتکتوانایی تجزیه تحليل محيط و حل مسائل با 

 با توسعه سرمایه اطالعاتی نيروهاي مسلح حاصل خواهد شد. همآنباشد که می

آن  يبرمبنیا بر این اساس، نيروهاي مسلح باید به بررسیی و مطالعیه تغييیرات محیيط ادامیه داده و      

رسانی کنند. عالوه روزخود را ایجاد و به يازموردنهاي داده هاي خود را ارتقا  دهند و پایگاهسامانه

هیا، تیوان رزمیی    کههاي ارتباطی و اطالعاتی خود را ایجاد کرده و بهبود دهند. این شببر آن، شبکه

هاي دشیمنان افیزایش داده و بیه موفقيیت در     نيروهاي مسلح را در مقابله با تفکرات، رفتار و کنش

 عمليات نظامی غير رزمی نيز کمک خواهد کرد.

گيري از تفکرات ابتکاري و عملکیرد مطلیوب   تحول در سيستم تربيت و آموزش با بهره :3راهبرد 

هیاي فیردي و   افیزایش آمیادگی   منظیور بیه نسل جوان و تجارب فرماندهان و مدیران دفاع مقیدس  

 سازمانی در نيروهاي مسلح

 هسته اصلی نيروهاي مسیلح را کارکنیانی تشیکيل خواهنید داد کیه همگیی از       :3توصیف راهبرد 

برخوردار خواهد بود. نسل  ییبسزا يتاهمتوانایی و ایثار استثنایی برخوردارند. کيفيت این افراد از 

 هاي بسياري نياز خواهند داشت.جوان ما به فراگيري مهارت

گیذاري گسیترده بیراي    به دليل اهميت سهم و نقش کارکنان در عملکیرد سیازمان، میا بیه سیرمایه     

تم تربيت و آموزش نيروهاي مسلح نيازمندیم. از منظیر فرمانیدهی   یادگيري از طریق تحول در سيس

هاي فیردي و سیازمانی خیود نيازمنید     ، نيروهاي مسلح براي افزایش آمادگیالعالی()مدظلهمعظم کل قوا

گيیري از تفکیرات ابتکیاري و عملکیرد مطلیوب نسیل جیوان و        تحول در سيستم آموزشی با بهره

 باشد.مقدس میتجارب فرماندهان و مدیران دفاع 
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 رهبری معظم مقام منظر از مسلح نیروهای جوان نسل "عملی و مهارتی" توانمندسازی راهبردهای

 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

هاي فردي و سازمانی و اجراي مأموریت میؤثر اسیت. بیر ایین     بخشی به آمادگیآموزش در کيفيت

بیدیل  تجارب بیی  یههوبه، باسابقههاي ابتکاري و تجارب فرماندهان و مدیران اساس، ما باید از ایده

 برداري کنيم.بهره ازپيشيشبهاي اخير فرماندهان دوران دفاع مقدس و همچنين تجارب جنگ

با استفاده بهينیه از اسیتعدادها در انتصیابات نسیل      ییمهارت افزاو  ییحرفه گراتوجه به  :0راهبرد 

 در نيروهاي مسلح جانبههمهتحقق نوآوري  منظوربهجوان 

شود کیه افیراد بیراي    هایی آغاز میآمادگی سرمایه انسانی با شناسایی شایستگی :0توصیف راهبرد 

هایی است کیه در آن  ها نياز دارند. مشاغل راهبردي موقعيتایندهاي کليدي سازمان به آناجراي فر

گذارنید. پروفاییل   هاي الزم، بيشیترین تیأثير را بیر عملکیرد سیازمان میی      کارکنان واجد شایستگی

هاي الزم براي موفقيت را در ییک پسیت   شایستگی، نيازهاي شغلی از قبيل دانش، مهارت و ارزش

 کند.يف میشغلی توص

در نيروهیاي مسیلح بیا اسیتفاده      ییمهارت افزاو  ییحرفه گرا، العالی()مدظلهاز منظر مقام معظم رهبري

 همآنگردد که می یرپذامکانبهينه از استعدادها )تجلّی و ظهور استعدادها( در انتصابات نسل جوان 

از طریق آموزش و بهبود مهارت کارکنیان، ارزییابی ظرفيیت ییادگيري آنیان در زمیان اسیتخدام و        

 ارتقا  یادگيري کارکنان حاصل خواهد شد. منظوربهگذاري گسترده سرمایه

برداري مناسب از این سرمایه بزرگ )اسیتعدادها( در انتصیابات نسیل جیوان موجیب تقوییت       بهره

در نيروهاي مسیلح را بیه ارمغیان     جانبههمهنوآوري  يجهدرنتشده که  ییمهارت افزاو  ییحرفه گرا

 آورد.می

 :های تحقیقیافته

و تعيين نقاط ضعف و قوت هریک از رویکردهیاي   شدهانجامبا توجه به مطالعات علمی و تطبيقی 

ترین رویکیرد توانمندسیازي،   مطرح در توانمندسازي نيروي انسانی، از دیدگاه پهوهشگران مناسب

اي و اجراییی )پیروژه   يسیم مکانچه در حیوزۀ نگرشیی )مکیانيکی و ارگیانيکی( و چیه در حیوزۀ       

، مبتنیی بیر   العیالی( )مدظلیه م معظم رهبیري فرایندي(، رویکرد ترکيبی است که در چارچوب منویات مقا

 استخراج گردید. "نگري در تمامی امورتوأم با واقع ییگراآرمان"رعایت اصل 

، پهوهشگران در چارچوب منویات مقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا، مبنیی بیر   یگردعبارتبه

هیاي  ت و تحليیل آرمیان  نگري در تمامی امور، ضیمن شیناخ  توأم با واقع ییگراآرمانرعایت اصل 

وضع موجود رویکردهیاي توانمندسیازي در نيروهیاي     وتحليلیهتجزو  طرفیکازنيروهاي مسلح 
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اند مسلح )چه در مطالعات تحقيقی و چه در محاورات تخصصی( از دیگر سو، به این نتيجه رسيده

تمی و متناسب باید در چارچوب نگرش سيس لزوماًکه امر توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح 

هاي سازمانی و کشوري صورت پیذیرد. در ایین نگیرش، اسیتفاده از هیر چهیار       با شرایط و آرمان

شیده متناسیب بیا معيیار شیرایط محيطیی،       و فرایندي بررسیاي رویکرد مکانيکی، ارگانيکی، پروژه

رسید. بیا ایین نگیاه قطعيیت هرییک از       قلمرو موضوعی و شرایط سازمانی، ضروري بیه نظیر میی   

 موردنظردر چارچوب نگرش سيستمی متناسب با شرایط، موضوع و سازمان  موردنظررویکردهاي 

 باشد.می ييرتغقابل

اسیت،   شیده ارائیه که در این مقالیه   "عملیمهارتی و "بر اساس توصيف راهبردهاي توانمندسازي 

اسیاس رهنمودهیاي    بیر ساختار راهبرد و بيانيه راهبرد توانمندسازي نسل جیوان نيروهیاي مسیلح    

 ردد.گبه شرح زیر مطرح می لعالی(اه)مدظلايحضرت امام خامنه

 لعالي(اه)مدظلایاساس رهنمودهای حضرت امام خامنه توانمندسازی نسل جوان بر ساختار راهبرد

با بررسی دقيق تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا و استفاده از مطالعات تطبيقیی و   پهوهشگران

در قالب چارچوب نظري  1شکل  برابرمطالعات نظري، ساختار راهبرد توانمندسازي نيروي انسانی 

 دانند.می تحقيق

 مسلح نیروهاینسل جوان  "مهارتي و عملي"توانمندسازی بیانیه راهبرد 

بيانيه راهبرد توانمندسیازي نسیل جیوان نيروهیاي مسیلح بیر اسیاس رهنمودهیاي حضیرت امیام           

 گردد:به شرح زیر ارائه می "مهارتی و عملی"در بعد  العالی()مدظلهايخامنه

هیاي اسیالمی و   بیاور بیه خیدا و ارزش    بیر يهتکتوانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح، تنها با "

تحول در سيستم تربيیت   -2تقویت استعدادهاي درونی نسل جوان؛  -1انقالبی و توسعه از طریق: 

و  ییی حرفیه گرا توجیه بیه    -3محیيط و حیل مسیائل؛     وتحليلیهتجزارتقا  توانایی  -3و آموزش؛ 

 صورت خواهد گرفت. ییمهارت افزا

ابزارهاي زیر براي دستيابی به اهداف توانمندسازي نسل جوان بهره در این مسير نيروهاي مسلح از 

افیزایش   منظیور بیه هیاي آموزشیی، پهوهشیی و صینعتی کشیور      استفاده از ظرفيت -1خواهد برد: 

گيیري از تفکیرات ابتکیاري و عملکیرد     بهره -2مهارتی و عملی در نيروهاي مسلح؛  هايتوانمندي

هاي فیردي  افزایش آمادگی منظوربهو مدیران دفاع مقدس  مطلوب نسل جوان و تجارب فرماندهان

مقابلیه بیا    منظیور بیه مندي از خالقيت و ابتکار نسل جیوان  بهره -3و سازمانی در نيروهاي مسلح؛ 
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 رهبری معظم مقام منظر از مسلح نیروهای جوان نسل "عملی و مهارتی" توانمندسازی راهبردهای

 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

 منظیور بهاستفاده بهينه از استعدادها در انتصابات نسل جوان  -4هاي دشمن؛ تفکرات، رفتار و کنش

 "روهاي مسلحدر ني جانبههمهتحقق نوآوري 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 گیری:نتیجه -الف

 "مهارتی و عملی"ها و راهبردهاي توانمندسازي ، مقولهمفاهيم" در پاسخ به پرسش فرعی تحقیق:

 " اندکدامنسل جوان نيروهاي مسلح در چارچوب تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا 

، راهبردهیاي توانمندسیازي   4در جیدول   شیده ارائیه  میورد مقولیه   13مورد مفاهيم و  11مطابق با 

نيروهاي مسلح در چارچوب تدابير و اوامیر فرمانیدهی معظیم کیل     نسل جوان  "مهارتی و عملی"

 گردد:به شرح زیر ارائه می العالی()مدظلهقوا

هیاي آموزشیی، پهوهشیی و    تقویت استعدادهاي درونی نسل جوان بیا اسیتفاده از ظرفيیت    -1

 هاي مهارتی و عملی نيروهاي مسلحافزایش توانمندي نظورمبهصنعتی کشور 

منیدي از خالقيیت و ابتکیار نسیل     محيط و حل مسائل با بهره وتحليلتجزیهارتقا  توانایی  -2

 هاي دشمنمقابله با تفکرات، رفتار و کنش منظوربهجوان 

گيري از تفکرات ابتکاري و عملکرد مطلوب نسل تحول در سيستم تربيت و آموزش با بهره -3

هیاي فیردي و   افیزایش آمیادگی   منظوربهجوان و تجارب فرماندهان و مدیران دفاع مقدس 

 سازمانی در نيروهاي مسلح

ل جوان با استفاده بهينه از استعدادها در انتصابات نس افزایی مهارتو  گرایی حرفهتوجه به  -4

 در نيروهاي مسلح جانبههمهتحقق نوآوري  منظوربه

چه  العالی()مدظلهبا توجه به تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا" در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق:

 "گردد نسل جوان نيروهاي مسلح می "مهارتی و عملی"راهبردهایی موجب توانمندسازي 

، محقیق سیاخته  نامه برگان نيروهاي مسلح در قالب پرسشخ شده از گروهبر اساس نظرسنجی انجام

نسل جوان نيروهاي مسلح در چارچوب تدابير و اوامر  "مهارتی و عملی"راهبردهاي توانمندسازي 

 باشد:میبه ترتيب اولویت به شرح زیر  العالی()مدظلهفرماندهی معظم کل قوا

هیاي آموزشیی، پهوهشیی و    تقویت استعدادهاي درونی نسل جوان بیا اسیتفاده از ظرفيیت    -1

 هاي مهارتی و عملی نيروهاي مسلحافزایش توانمندي منظوربهصنعتی کشور 
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گيري از تفکرات ابتکاري و عملکرد مطلوب نسل تحول در سيستم تربيت و آموزش با بهره -2

هیاي فیردي و   افیزایش آمیادگی   منظوربهقدس جوان و تجارب فرماندهان و مدیران دفاع م

 سازمانی در نيروهاي مسلح

منیدي از خالقيیت و ابتکیار نسیل     محيط و حل مسائل با بهره وتحليلتجزیهارتقا  توانایی  -3

 هاي دشمنمقابله با تفکرات، رفتار و کنش منظوربهجوان 

با استفاده بهينه از استعدادها در انتصابات نسل جوان  افزایی مهارتو  گرایی حرفهتوجه به  -4

 در نيروهاي مسلح جانبههمهتحقق نوآوري  منظوربه

 پیشنهادها: -ب

 بردار از این تحقيق عبارت است از:به ستاد کل نيروهاي مسلح و مراکز بهره ي کاربرديپيشنهادها

هیاي میدیریت   به لزوم تحول بنيادین )سطح تئوریک و کاربردي( در تمامی حیوزه با توجه  -1

هاي اصيل اسالم و تدابير و منوییات امیامين انقیالب اسیالمی،     منابع انسانی مبتنی بر آموزه

ی دکتیري  منابع انسانی را در مقطع تحصيلستاد کل نيروهاي مسلح رشته مدیریت راهبردي 

 ایجاد نماید.ی در دانشگاه عالی دفاع مل

با توجه به نتایج این تحقيق، ستاد کل نيروهاي مسلح طرح راهبیردي )اهیداف، راهبردهیا،     -2

هاي اجرایی( توانمندسازي نسیل جیوان بیا تأکيید بیر      نامهها و آئينها، دستورالعملسياست

رده و تدوین ک" مهارتی و عملی"را در بعد  العالی()مدظلهتدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا

 ابال  نماید. ربطيذجهت اجرا به مبادي 

در چرخۀ آموزشیی و قیرار   " مهارتی و عملی"سازي راهبردهاي توانمندسازي براي نهادینه -3

دادن آن در سییير مراحییل تکییاملی نيییروي انسییانی، سییتاد کییل نيروهییاي مسییلح محتییوا و  

 ید.هاي تعليم و تربيت نسل جوان را در مراکز آموزشی بازنگري نماسرفصل

قرار داد به شرح زییر   موردتوجهعنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي توان بهسایر موضوعاتی که می

 گردد:ارائه می

(، 1331هیا )برایسیون،   گيري سياسی و منطقی در سازمانبا توجه به وجود دو مدل تصميم -1

راهبردهیاي توانمندسیازي نسیل     ریزي منطقیی، این تحقيق بر اساس مفروضات مدل برنامه

جوان نيروهیاي مسیلح را ارائیه داده اسیت. لیذا در راسیتاي تکميیل ایین تحقيیق، دیگیر           
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 (العالیمدظله)ایخامنه امام قوا کل معزز فرماندهی و 

هیاي  گيیري سياسیی، سياسیت   توانند بیر اسیاس مفروضیات میدل تصیميم     پهوهشگران می

توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح را در چارچوب تدابير و اوامیر فرمانیدهی معظیم    

 ارائه نمایند. "مهارتی و عملی" کل قوا در بعد

ییابی  در ایین تحقيیق و شناسیایی و ریشیه     شیده ارائهپایش هوشمندانه راهبردهاي  منظوربه -2

ها، دیگر پهوهشگران هاي بهبود در جهت تحقق آنریزي برنامهها و پیانحرافات و مغایرت

رچوب تیدابير و  توانند نقشه راهبرد توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسیلح را در چیا  می

تیا امکیان میدیریت     ارائیه دهنید   "مهارتی و عملیی "اوامر فرماندهی معظم کل قوا در بعد 

 فراهم گردد. بارهیندراهاي نيروهاي مسلح عملکرد سازمان

ها توانند شاخصارزیابی دقيق توانمندي کارکنان، دیگر پهوهشگران می ضرورتبهبا توجه  -3

پویاي ارزشیيابی توانمندسیازي نسیل جیوان نيروهیاي       و معيارهاي عينی، جامع، منسجم و

 ارائه نمایند. "مهارتی و عملی"مسلح را در بعد 
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