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 مقدمه  

  های ویژگی  از   یکی   که   یافته توسعه  است   کشوری  کشور، ایران   ساله  20  انداز چشم  سند  بر اساس

 است   بدیهی .  است  "جانبههمه  بازدارندگی  بر  مبتنی  دفاعی   هسامان  با  مقتدر   و   مستقل   امن، "  آن

و بایستی در اوج آمادگی قرار   دارند  ویژگی   این   خصوص  در   را   ایبرجسته  نقش   مسلح   نیروهای

-ت سمجریان تدابیر و سیا  عنوانبهرده عملیاتی  مدیران و فرماندهان  از این جهت    داشته باشند، 

های کالن کشور در برنامه.  از اهمیت باالیی برخوردار است  فرماندهی  مراتبسلسلههای ابالغی  

تحول  های  سیاست  ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور  ، های توسعه اقتصادیهمچون برنامهنیز  

قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر   شایستگی مدیران و نقش آنان در    اهمیتنظام اداری و 

همچنین (.  86:  1398)موسوی و همکاران،    شده است  تأکید عملکرد و اثربخشی سازمان بسیار  

 روندمی شمار  به  ها سازمان اداره  در  کلیدی  هایاهرم از  یکی  مدیران امروزی  تحول  ر پ دنیای   در

  با رقابت  و تحوالت   خروشان امواج کشاکش  در را هاسازمان بتوانند که توانمند مدیران  داشتن   و

سوی موفقیت  از  و    شود می شناخته ملی  رقابت مزیت  یک نمایند،  هدایت ها آرمان  به  یکی 

انداز  اهداف سازمانی و در نهایت رسیدن به چشمو تأثیرگذارترین ارکان دستیابی به    ترینمهم

ایجاد هماهنگی   منظور بهنماینده رسمی سازمان،  عنوانبهاست. مدیر  "مدیریت"مدنظر سازمان  

گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، به چگونگی  آن قرار می  رأسو افزایش اثربخشی در  

   (.8: 1398اسدی و همکاران، ) مدیریت آن وابسته است

سبب مدیران  برای را هایىناکامی نیز و ارزشمند توفیقات  توانندمی دارند که  جایگاهی به 

مدیریت سامانه  منابع،  تخصیص راهبردی، ریزیبرنامه  با آنان آورند، وجود به خویش تحت 

 تعالی  مسیر در مهمى نقش  کنترل،  و ارزیابی  و عملکرد مدیریت و رهبری  افراد،  دهیسازمان

و  مستمر  رشدی  که  یافت  تواننمی را  سازمانی  امروزه   .(12: 2020، 1)آرمسترانگ مان دارند ساز

 شایسته رهبران و  مدیران از تیمی  یا مدیر توسط  آنکه  مگر باشد، کرده تجربه را پایدار  موفقیتی 

رهبری و مدیریت، بدون تردید    .(7:  2018و همکاران،    2)شام   باشد شده تیهدا و  کارآمد اداره و

نوآوری، استقالل   موتور توسعه هر نظام است و در عصر حاضر کلید رستگاری، رفاه، خالقیت، 

 (.  6: 1397)رحیمی و همکاران،   ها استمانزها و آحاد منابع انسانی ساو... ملت

ایران   اسالمی  جمهوری  ارتش  بحراننیز  در  ماهیتی  دار که  به  مدار  توجه  با  و  ساختار  د 

تمرکزسلسله و  و    وگیری  یمتصم  مراتبی  و حیاتی  ها،  گیرییمتصم  سازسرنوشتنتایج حساس 

 چراکه (.  2  :1393،  زادهرحیم)  استای برخوردار  یژهواز اهمیت  رده عملیاتی  فرماندهان  عملکرد  

 
1 Armstrong 
2 Shum 
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نظامی   عنوانبه سازمان  ویژگی  ،یک  دلیل  با    فردمنحصربههای  به  اطمینان  خود، همیشه  عدم 

استمواجه  محیطی   متش،    بوده  و    تغییرات  کردن  مدیریتهمچنین    (.160:  1399)عباسی 

  توانمندی  گرو   در   گیرد،می  قرار   سازمان   فراروی   همواره   که   هایی چالش  تبدیل   توان  و   محیطی 

 فرماندهی معظم کل قوا .  است  عملیاتیرده    مدیران  و  فرماندهان  خصوصاً  نظامی  رهبران  تمامی

»استحکام    فرمایند: می  در ارتش جمهوری اسالمی   اهمیت فرماندهی  در خصوص (  ی العالمدظله)

باال  دهیسازمان تجهیزات،  تکمیل  و  تهیه  تولید،  برای  الزم  توانایی  رزمی،  قدرت  ارتقای   ،

ابتکار و مدیریت فرماندهان و روحیه مسئولیت و فرماندهی و همه چیزهای دیگر با    داشتن نگه 

 (. 1381 ای،پذیر است.« )امام خامنهمسئولین، امکان

ی را ارائه نموده و پرسنل ترمناسب دهیسازمانتری بوده و یقالیگانی که دارای فرمانده و ستاد 

چشمتر  مؤمنآن   برتری  از  جنگ،  در  جنگیدن  باشند،  قدرت  دارای  یقیناً  و  برخوردار  گیری 

بود برتری خواهد  انجام مسئولیت از طرف دیگر    (.289:  1386)رستمی،    بیشتر و  موفقیت در 

اثربخشی   است.  ارتباط  در  مدیران  اثربخشی  و  توانمندی  با  چیز  هر  از  بیش  مدیریت،  سنگین 

فرصت خالقیت،  دانش،  میزان  مهارت،  به  نیز  تواناییمدیران  و  بینش  تبحر    شناسی،    هاآنو 

هان نظامی نیز این امر در مورد مدیران و فرماند .(11:  2019و همکاران،  1هورواثوا)  بستگی دارد

. دارند  یتوجهقابلهای سازمان سهمی  سازی استراتژیدر تهیه و پیاده  هاآن  چراکهصادق است  

اند،  پیوسته از وجود عدم شایستگی در بین فرماندهان خود ابراز نگرانی نموده  )ع( حضرت علی 

 دارم که آن  بیم من"دهد:  می  هشدار چنین اشتر مالک به  خطاب  هایمهنا چنانچه ایشان در 

 و گردانند   دست بهدست را خدا مال و گیرند دست به را ملت  این  امور  زمام نابکاران و نابخردان

قرار  و  برخیزند دشمنی  به  صالحان با   و   گیرند خود  بردگان را  او  بندگان  فاسقان را حزب خود 

نامه  البالغهنهج)  "دهند و62،  حکام مدیران شایستگی  لزوم طریق این  به (  -می  گوشزد را  و 

-توانایی  ها ومهارت ها،شایستگی نیازمند آن اجرای و  پیچیده  که فرماندهی نوعاً آنجا فرمایند. از

  .(4: 1388 عدلی،  و  زادهموسی ) است  خاص های

 فنون  و  اصول  به آگاه  کامالً   و باتجربه ماهر، شایسته،  کارآمد، مدیرانی ها، سازمان رأس در  چنانچه

)حافظی،    شد   خواهد  تضمین  سازمانی اهداف  به رسیدن  در  سازمان  موفقیت گیرند،  قرار مدیریت

نظر داشت    .(136  :1396 باید در   های صالحیت  از که  ستا  مدیرانی نیازمند  سازمان  هرولی 

 مدیریتی هایشایستگی  موضوع باشند.  برخوردار آن سازمان  و فرهنگ   هایمأموریتمتناسب با  

 های شیوه  به  و  بوده  توجه  مورد امروز  به تا  مدیریت تکوین  ابتدای از  که  است  مسائلی ازجمله

 قلب  در ، شایستگی  مفهوم درواقع،(  90  :1393)باقری،    است شده پرداخته آن به مختلف
 

1 Gangani 
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  فراهم انسانی  منابع  کلیدی  هایفعالیت یکپارچگی  برای را  مبنایی  که  است  انسانی  منابع مدیریت

  یک  عنوانبه را  مدیران ترینشایسته تا اندرقابت و تالش در هاسازمان  آن، برمبنای و کندمی

شکی نیست که فرماندهی    .(2:  1394نژاد،  )اسدی  کنند حفظ و جذب  شناسایی، رقابتی، مزیت

امور یک سازمان نظامی است، زیر اداره  ارکان اساسی  از  و   ایکی  ترکیب مناسب منابع موجود 

گیری صحیح برای رسیدن به هدف مورد نظر از  و در نتیجه تصمیم  ها آنایجاد هماهنگی بین  

 (. 11: 1397)آزادبیانی و محمدی،  است در جهت افزایش کارایی و اثربخشی  مؤثرعوامل 

، رهبری، هدایت و کنترل افراد تحت امر خود را  دهیسازماننقش    ده از آنجایی که مدیر و فرمان

حاضر   حال  در  چه  و  در گذشته  چه  دارد،  عهده  مد  فرماندهانانتخاب  بر  سزاوار    یرانو  اصلح 

سنجش افراد و انتخاب    یبرامناسب    ییارهامعاستاندارها و    یدو با  بودهفراوان    یو بررس  جهتو

 .  (11: 1398کاران، )خانی و هم در نظر گرفته شود  آنان

ای که در خصوص  داشت آن است که با وجود ادبیات گستردهآنچه محقق را به انجام تحقیق وا

فرماندهان رده عملیاتی    هایمهارتمدیران وجود دارد، شناخت موجود در خصوص    هایمهارت

سازمان  ژهیوبه نیست در  برخوردار  کافی  غنای  از  نظامی،  هنوز    های  فراوانو  ا  ی ابهامات   نی در 

انجام پژوهش و گردآور  نهیزم  چراکهت  اس  یشتری ب  یتجرب  هایداده  ی وجود دارد که مستلزم 

و   مدیران  تدوین   فرماندهاندرباره شایستگی  زمینه  متعددی  الگوهای  و  انجام شده  تحقیقاتی 

 .ا. یافت نشدهای عملیاتی ارتش ج.رده  فرماندهان شده است. اما پژوهشی با موضوع شایستگی  

های توسعه، تحول اداری،  مکرر در اسناد باالدستی همچون برنامه  ی دهای تأکرغم  همچنین علی 

آموزه و  مقررات  و  فاصله قوانین  مطلوب  وضعیت  با  زمینه  این  در  موجود  توفیقات  دینی،  های 

الگوی   فقدان  از سوی دیگر   منظور بهرده عملیاتی ارتش    فرماندهانمدیریتی    های مهارتدارد. 

پروری،  هبهر و جانشین  ارزیابی عملکرد  و  بهسازی  و  آموزش  انتصاب،  انتخاب،  در  آن  از  مندی 

ارتش    فرماندهانمدیریتی    هایمهارتشناسایی   عملیاتی  چالش    عنوانبهرده  و  دغدغه  یک 

جایگاه   همچنین  است.  بوده  موضوع  انتخاب  در  محقق  انگیزه  و  گردیده    فردمنحصربهمطرح 

زمینه   در  مطالبات    تأمینارتش  از  ناشی  خاص  الزامات  و  پویا  محیط  از  منبعث  که  امنیت 

به    استشهروندان   توجه  را    فرماندهانمدیریتی    های مهارتضرورت    شی ازپشیبرده عملیاتی 

میتوجیه تا  پذیر  شد  تالش  تحقیق  این  در  لذا  رده    فرماندهان مدیریتی    هایمهارتسازد. 

اعملیات ارتش جمهوری  ایران  ی  زیر  عنوانبهسالمی  از  مهم  سیستمیکی  در    تأمین های  امنیت 

همکاران،  کشور و  بنابراین    (7:  1398)مرادی  گردد.  عبارت    سؤالشناسایی  تحقیق  این  اصلی 

که:   این  از  عملیاتی    فرماندهان مدیریتی    هایمهارتاست  ایران  رده  اسالمی  جمهوری  ارتش 

       ؟اندکدم
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   پژوهش مبانی نظری 

شایستتتگی نخستتتین بتتار . استهای مدیران مهارت یکی از ابعاد مهم در الگوی شایستگیمفهوم  

ایتتن وا ه را بتترای نشتتان دادن عامتتل   2پدیدار گشت و بعد از آن مک کلله لنتتد  1توسط سلزنیک 

 ایتتن وا ه از طریتتق  .(3:  2019،  3)وانگ   است به کار برد  مؤثرخیلی مهمی که بر یادگیری فردی  

در ادبیتتات مربتتوط بتته شایستتتگی، تعتتاریف   در رشته مدیریت محبوبیتتت یافتتت.  4کار بویاتزیس

هتتا و وسیع شبیه هم بوده و اساستتاً بتتر نقتتش طوربه هاآنمتنوعی از آن وجود دارد، اگرچه همۀ 

رسیم که یک تعریف واحتتد و به این نتیجه می  هاآنهای شغل متمرکزند امّا با بررسی  مسئولیت

وا ه . (88: 1398ی و همکتتاران، )موستتو  شناسی معین در مورد شایستگی وجتتود نتتدارداصطالح

از دیتتد   هتتاآنتعریف شده است. که برخی از    نظرنقطهشایستگی در ادبیات آکادمیک از چندین  

 :( نشان آمده است1در جدول)  نظران مختلفصاحب
 تعاریف شایستگی :(1) جدول

 منبع تعریف ردیف 

 است که   رفتاری  هایقابلیت  و  مهارت  توانایی،  از دانش،  ترکیبى  شایستگی شامل 1

 رویکرد  مزیت .  هستند  مرتبط  خاص   شغل  یک   در   مؤثر  عملکرد  با   مستقیماً

 و  مهارت  توانایی،  توسعه  و  شناخت  امکان  که  است  آن  سازمان  برای  شایستگی

 نماید.می فراهم را  شغل  با مرتبط رفتاری   هایقابلیت

 و 5اسوانسون )

:   2020 همکاران،

95 ) 

 

  سنجشقابلهای شخصی و رفتارهای کاری مکتوب از مهارتشایستگی، تشریحی  2

 . شوداست که از آن برای دستیابی به اهداف کار استفاده می

و همکاران،   6هورواثوا )

2019 :8 ) 

شایستگی، عبارت است از رفتارهایی که افراد با عملکرد برتر در مقایسه با افراد با   3

 . دارنده و ابراز میعملکرد متوسط، با ثبات بیشتری نمایش داد

و همکاران،   7وتزاب )ک

2018 :57 ) 

های مرتبط با عملکرد  شایستگی، عبارت است از دانش، مهارت، توانایی یا ویژگی 4

 . باال در یک شغل

،  و همکاران 8اوساگی)

2016 :235 ) 

فردی  شایستگی 5 یکپارچه   اندعبارتهای  بسیج،  توانایی  دانش، از  انتقال  و  سازی 

 منظور استفاده بهینه از منابع و ارتقاء عملکرد فردی و سازمانی است. بهها  مهارت

،  9)تاکی و کاروالهو 

2015 :785 ) 

ترکیبی از انگیزه، خصیصه، مهارت،   عنوانبهشایستگی را    1991وودروف در سال   6

  .خودپنداری و نقش اجتماعی مطرح ساخت

)حاجی کریمی و  

 ( 23: 1390، انهمکار
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و     نشان میبررسی  فوق  تعاریف  نکات مشترک  تحلیل  بین   ی صیتشخقابلدهد که  تمامی  در 

از فردی  شایستگی شامل دانش، مهارت و ویژگی  -1:  تعاریف وجود دارد که عبارت است  های 

مفهوم  ازجمله ویژگیانگیزه،  و  نگرش  ارزش،  فیزیکی های ذهنی  آن  -2.  است  های    شایستگی 

دهد و شاغالن است که زیربنای رفتارهای موفق شغلی آنان را تشکیل میدسته از خصوصیات  

برتر و   باید  شایستگی  -3و    شودفرد در آن شغل، وظیفه یا شرایط می  مؤثرموجب عملکرد  ها 

. با مطالعه و گیری باشند و با ثبات و تکرار در رفتار فرد مشاهده شونددازهقابل مشاهده و قابل ان

-چه پژوهشص شد که اگرهای مدیران، مشخدر حوزه شایستگی  شدهانجامهای  بررسی پژوهش

رده    فرماندهانمدیریتی    هایمهارتزمینه صورت پذیرفته است، در زمینه    نیدر اهای متنوعی  

ارتش در  عملیاتی  بسزایی  نقش  سیاست  که  و  اجرای  دفاعی  د،  ندارکشور    امنیت  تأمین های 

انجام نشده است.   از  پژوهشی  تا بخشی  این پژوهش تالش شده  در    خألبنابراین در  مطالعاتی 

 این زمینه پوشش داده شود. 

 است شایستگی یا توانمندی یک  به رسیدن برای جسم و ذهن بین هماهنگی حداقل  1مهارت 

  برای شده تمرین و اکتسابی توانایی مهارت،. شودیم ارجاع عملی هایمهارتبه   معموالً که

  کارهای انجام توانایی مهارت،   .دارد یدی  معموالً ماهیتی که است شغل یا وظیفه  ماهرانه انجام

  همان مهارت  .است شغل هر با استانداردهای متناسب ایحرفه سطح در شغل یک  به مربوط

)  دانش کاربرد تدویناست  نحوه  محور  راهنمای  مهارت  آموزش  اصطالح    (.1389،  استاندارد 

خصوص در  ذاتی نیستند، اما قابل پرورش هستند به  هایی دارد که الزاماًتواناییمهارت، اشاره به  

توانایی  فهیوظانجامنحوه   در  نه  و  مفرد  انعکاس  او  بالقوه  اصلی  یهای  ضابطه  بنابراین  یابند. 

م اقدام  )ؤمهارت،  است  متغیر  شرایط  در  در  1370،  2کاتزثر  شده  نقل  همکاران  خراسانی؛  ، و 

1394 .) 

آموزشآموزش از مجموعه  است  در  های مهارتی عبارت  ایجاد خزانه مهارتی  به  هایی که منجر 

می آموزش  تحت  فرد  رفتاری  نظام  و  کنش ذهن  آماده  را  وی  و  و  شود  در    تأثیرگری  عمیق 

تواند  نماید. یعنی در خزانه فرد مهارت تزریق شود. یک فرد ماهر میمحیط زندگی و کاری می

(. باید گفت، مهارت نوعی توانایی در  10:  1396انجام دهد )احمدیان،    یخوببهوظایف کاری را  

مو با  درگیری عملی  واقعی، ضمن  موقعیت  در  که  است  و  انسان  عملی  به کشف  مهارت،  ضوع 

میآفرینش منجر  تولید  و  است. گری  شهودی  و  تدریجی  یادگیری  حاصل  توانایی  این  شود. 

قالب وا گان قرار می   اگرچهیابد.  ها تجلی میمهارت در توانایی و فعالیت دست گیرد. کمتر در 
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درجه نیازمند  آموزش دانش از ایاما   با   سنجش قابل و معین هاییهدف دارای مهارت است. 

آن از نظرصرف توانندمی افراد  که است معلوم هایرمعیا در را کاربرد،  مهارت  بیاموزند.    واقع 

نوبه و هستند  آن واجد  افراد برخی  که است عینی ایمقوله شود. دانش می به تبدیل خود به 

  که است رشته معین یک  در تخصصی و عمیق دانش و درک مهارت، گفت توانمی درمجموع

از  شود.  می ایجاد در شخص طوالنی مدت یک  طی جیتدربه بوده   آموزش و تربیت تجربه، حاصل

  مهارت  و رویمهارت پیاده از شود. بنابراینمی تلقی یکسان توانایی با مهارت یک منظر مفهوم

  ادراکی  هایمهارت از مهارت آید. از منظری دیگر دامنهمی میان به سخن نیز کفش  بند بستن

نقاد تفکر نظیر آغاز و خالق،    هایمهارت نیز و یدی هایمهارت حیطه تا و شودمی تدریس 

 تعریف  است. در اول نگاه از تروسیع بسیار دیدگاه  این  که رودپیش می  هم اخالقی و عاطفی

  در نیز را ادراکی هایمهارتبتوان   اگر حتی که شوداستنباط می چنین توانایی عنوانبه مهارت

 را  تردید  این است. دلیل  تردید مهربانی، قابل  و  دوستی عواطفی، مانند کردن  گنجاند. وارد  آن

در   جستجو عواطف ماهیت در باید ورزیدگیکرد.  اما نماد یک  مهارت،   نه  عواطف در است. 

  ورزیدگی با  کردن مهار  است  بدیهی و  یابدموضوعیت می هاآن مهار و ابراز نحوه ورزیدگی، بلکه 

دانست.  مهارت نوع از را امید و مهربانی مانند توان عواطفینمی دلیل همین نیست. به یکسان

و اگرمی  افراد  در تخصص  ایجاد  به منجر دانش کسب  آموزش  کاری   تجربه با  تخصص شود، 

فرماید: پیامبر اکرم )ص( می (.  6:  1394شود )ایروانی و مرجانی،  می  ایجاد مهارت شود، همراه

  را انجام  خود  کار   ممکن  وجه  بهترین  به  که   داردمی  دوست  را  کاری  اهل  و  خداوند متعال عامل 

 آن  مسئول  که   باش  مشغول چیزی  فرماید: به (. حضرت علی )ع( می907؛ 3 دهد )کنزالعمال، ج 

ورزی  عمل و مهارت  مؤمن  شعار فرماید:  ( و در جای دیگر می245دررالکلم:    و  هستی )غررالحکم 

د  الحکمغُرر)  است می   طورهمین(.  408حدیث  الکلم،  ررو  )ع(  صادق  منامام   دوست  فرماید: 

برود    آوردن روزی  دست  به  و  وکارکسب  دنبال  به  و  باشد  فنی  و   حرفه  دارای  فرد  هر  که  دارم

مهارت محوری    در خصوص (  العالی مدظلهم معظم رهبری )(. مقا59  ؛2  الفقیه، ج  الیحضره  )من

 هاستاست، توسعه مهارت ی دولت  نیعهده مسئول هم که ... بر یگرید  یاز کارها ی کاند: یفرموده

مدیریت در هزاره سوم معتقد  نظران بزرگ  از صاحبیکی    پیتر دراکر(.  16/6/89)بیانات مورخه  

که: نمیبی  است  که  نیستند  آنانی  یکم  و  بیست  قرن  نمیسوادان  یا  و  بنویسند    توانندتوانند 

بلکه ندارند.  دکترا  حتی  یا  نمیقر  سوادانیب  بخوانند  که  هستند  آنانی  یکم  و  بیست  توانند  ن 

 (.15: 1389، راستاندارد آموزش مهارت محو راهنمای نحوه تدوین)  آموزی کنندمهارت

بر   تأکید  برنامه ششم توسعه  یکل  یها استیس  "یو نوآور  یامور علم، فناور"از بخش    76بند  

های  سیاستهای مهارتی در نظام آموزشی کشور دارد. بند ششم ماده یک  افزایش سهم آموزش
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ایجاد  "بر    تأکید (  15/1/1377)مصوب  کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور  

کسب   علم،  تحصیل  به  آسان  دستیابی  جهت  مناسب  تخصصی    های مهارتبسترهای  و  فنی 

عالقه و  مستعد  افراد  برای  با  معتبر  بخش  ی بخشتنوعمند  از  حمایت  عالی،  آموزش  نظام    به 

نقشه جامع علمی کشور    1فصل    2، بند  3دارد. بخش    "شارکت مردمیخصوصی و استفاده از م

تلفیق   تأکید نیز     ،توأمان  عمل   و   علم  که   آنجا  از "مهارت دارد.    و   پژوهش  ،تربیت  با   آموزش  بر 

  و  علم  فعلى  نظام   بر  حاکم  تفکیکی  الگوی  باید  ،تتتاس  کشور  پایدار  و  جانبههمه  پیشرفت  عامل

به  تحول  تلفیقی  الگویی  سوی  به  سرعتبه  فناوری  آموزش   از  باید  تلفیق  این  منظور  این  یابد. 

  مدارحافظه  یتتآموزش  الگوی  نتیجه  در   و   یابد  ادامه  آموزشی   هایدوره  تمام   در  و  آغاز   ابتدایی

 پرورش   و  هاانسان  تربیت  همراه  به  شتتدان  یادگیری  بر  مبتنی  الگوی  هتتب  را   خود  جای  فعلى

 ."شد  خواهد تقویت محورى پژوهش رویکرد   نیز عالی  آموزش نظام بدهد. در  پژوهش و ها مهارت

نهم    58ماده   مدفصل  کشور  تیری قانون  )خدمات  کارمندان ی  میتوانمندسازی  اشعار  دارد: ( 

، نظام آموزش های اجرائیمنظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاهسازمان موظف است به"

اجرائی  کارمندان دستگاه بههای  دانشگونهرا  متناسب ساختن  با  همراه  نماید که  ،  ای طراحی 

های الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان  مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه

ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش نماید به نحوی که رابطه  تأمینآموزش    فرآیند در  

آموزشی   از حداقل سرانه ساعت  و  اساسبرقرار گردد  برخوردار    بر  مقررات مربوط در هر سال 

نیز اشعار  کارمندان(    ی)توانمندساز   ی خدمات کشور  ت یریفصل نهم قانون مد  62ماده    . "گردند

افزایش مهارت  اندموظف  کارمندان"دارد:  می و  توانمندسازی  به  تواناییهمواره نسبت  های  ها و 

دستگاه  شغلی نمایند.  اقدام  شیوهخود  اجرائی  و  های  توان  افزایش  برای  الزم  الگوهای  و  ها 

خواهند   اجراشود به مورد سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابالغ میتوان

 ."د گذار

توسعه بینش، دانش  (  1394)  ا. ایران  ارتش ج.اف اصلی نظام جامع تربیت و آموزش  یکی از اهد

و   کارکنانرسته  هایمهارتنظامی  بند  است  ای  آموزشی  سیاست  26. همچنین  و  تربیتی  های 

اهتمام جدی و مستمر به اجرا و ارزیابی  (  1394)  ارتش ج.ا. ایران جامع تربیت و آموزش    نظام

بهآموزش و  توسعه  راستای  در  یگانی(  و  )انفرادی  مهارت    ی روزرسانهای حین خدمت  و  دانش 

اساس  .است  کارکنان  ماده    بر  ذیل  ج.قانون    44تبصره  ایران  ارتش  عنوان  دوره  ،ا.  تحت  هایی 

آموزشدوره و  مهارت  سطوح  تخصصی  هاهای  عرضی  بهی  دانش،  نیز  میزان  افزایش  منظور 

ریزی  خصصی و شغلی برنامهو کارایی و تکمیل تخصصی کلیه کارکنان در رابطه با امور تمهارت  

 (.147: 1379)شهالیی،   شده است
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 هش وپژپیشینه 
 

  « ی»فرمانده انقالب  ی دیکل   یهایستگی شا  یالگو( پژوهشی با عنوان  1399صالح نژاد و همکاران)

اساس اسالم  دگاهید  بر  انقالب  دادند.    رانیا  یرهبران  به انجام  دستیابی  هدف  با  پژوهش  این 

شایستگی سازمانالگوی  در  انقالبی  فرمانده  کلیدی  با  های  ایران  اسالمی  جمهوری  نظامی  های 

توجه به بیانات و مکاتبات رهبران انقالب اسالمی ایران )حضرت امام خمینی )ره( و حضرت امام  

 ی. برااست ی ف ی ها کداده ت یو از نظر ماه ی پژوهش از نظر هدف، کاربرد . نوعای( انجام شدنهخام

پژوهش استفاده شد.    یهاداده  لیوتحلهیتجزمضمون در    لیاز فن تحل  ادشدهی  یبه الگو  یاب یدست

از جستجو و دست ب  یابی پس  و مطالعه    اناتیبه  در منابع    ی، کدگذارهاآنو مکاتبات مرتبط  باز 

مضمون و استفاده از امکانات    لیتحل  نبا استفاده از ف   شدهیآورجمع  یها پژوهش انجام شد. داده

تنرم اطلس  آیافزار  تکرار  شد.  لیوتحلهیتجز  8نسخه    ،ی.  مطالب  حذف  از  ادغام،    ،یپس 

دسته  یبندجمع پامضمو  65کدها،    یبندو  محور  20  ه،ین  فراگ  5و    یمضمون  از    ر،یمضمون 

اول  1450 درنها  هیکد  شد.  مؤلفه  ت،یاستخراج  مضامبه  یاساس  پنج  پژوهش    ریفراگ  نیعنوان 

پژوهش نشان داد    نیا  جینتا  شد.  م یو ترس  یطراح  ی ستگیشا  یو الگو  نیو شبکه مضام  ییشناسا

الزم است در پنج مؤلفه، برجسته و ممتاز    یفرماندهان انقالب   ،یانقالب اسالم نیامام  دگاه یکه از د

 روح. ی قدرت روح و بزرگ ت، یو درا تیبودن، عقالن ی مردم ، یدارنیباشند: د

  ی مبتن  ی تراز انقالب اسالم  ی انتظام  ی روین  یالگو( پژوهشی با عنوان  1399)  احمدیان و همکاران 

فکر منظومه  رهبر  ی بر  معظم  انجام  مقام  ک  .انددادهی  نوع  از  آن    ی ف ی پژوهش  روش  و  بر  است 

احکام،   ها، یسخنران انات، ی مجموعه بشامل پژوهش،   ی هااست. داده د ای بنداده  یپرداز هینظر اساس

خطبه  هاامیپ رهبر  هایو  معظم  گذشته)ط  یط  یمقام  دهه  ( 1398تا    1368  هایسال  یسه 

نمونه  روش  به  ینظر  یریگاست.  تمامو  بنابراصورت  بود.  گزارهیشمار  تمام    شدهاستخراج  هاین 

ن کدگذار  ی انتظام   ی رویدرباره  جدول  بررس   ل یتحل  ، یدر  مرحله   یو  سه  انجام  از  پس  شد. 

محور  ی کدگذار انتخاب   ی باز،  پارادا  ،یو  ترس  ی می مدل  همچن  ی م یو  شد.    هایشاخص  ن یارائه 

برا  ی ریباورپذ  ،یریاعتمادپذ آن  مانند  روا  یو  پا   ییسنجش    اناتیب  شد.  فادهاست   ها افتهی  یی ایو 

قرار گرفت و    نیاشتراوس و کورب  می مقوله در پارادا  29مفهوم و    247در قالب    یمقام معظم رهبر

  یها افتهیبا توجه به  .  انتخاب شد  ی عنوان مقوله محورتراز انقالب )ناتا(، به  ی انتظام   ی رویعبارت ن

راهبردها ن  یپژوهش،  مبتن  یانتظام  یرویتحقق  انقالب  ب  یتراز  رهبر  اناتیبر  معظم   ی مقام 

برخورد    ن، ینو  هاییاستفاده از دانش روز و فناور  ،یو قانون  یاند از: اقتدار و صالبت معنوعبارت

  یمبارزه جد   ، ایکاهش حوادث و تلفات جاده  ، یدامنپاکتقوا و    ه یروح  تیبا مردم، تقومهربانانه  

کارآمد،   ی انسان یروین ی ریکارگبهاستفاده و  ، مقاومتی اقتصاد  تحقق به کمک  ها،با فساد و شرارت
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بص  یو صحت عمل، هوشمند  داریامانت  ،گراییقانون دق   ،ی جهاد  تیریمد  رت،یو  و   قی نظارت 

 و هوشمندانه. قیدق  یزریمستمر و برنامه

همکاران  و  عنوان  1398)  مرادی  با  پژوهشی  جمهور  ی ستگی شا  یالگو(  ارتش   ی فرماندهان 

اند  یمبتن   ران یا  یاسالم قوا   ی فرمانده  شهیبر  کل  دادند.    معظم    منظور بهپژوهش    ن یاانجام 

طراح  ،ییشناسا و  اند  یستگی شا  یالگو  ی احصا  اساس  بر  ج.ا.ا  ارتش    ی فرمانده  شهیفرماندهان 

توسعه هدف،  نظر  از  و  گرفته  قوا صورت  کل  ح  یکاربرد-یامعظم  از  ک  ث یو  . است  ی ف ی روش، 

فرام  انات، ی پژوهش ب  ن یانجام ا  منظوربه قوا از س   ی فرمانده  نیاحکام و    ی ال  1368  ال معظم کل 

  انات یاز ب ؛ یستگ یمرتبط با شا ی و فرع ی اصل ی هاقرار گرفت و مقوله  ی مورد مطالعه و بررس 1396

از روش   قیاعتماد تحق   ت یقابل  یابی ارز  منظوربه.  دیگرد  یاستخراج و کدگذار  ،ییله، شناسامعظم

  ق، یتحق  ی هاافتهیآمد. بر اساس    به دست  96/0توافق آن    بیکدگذار دوم بهره گرفته شد که ضر

و    ی اعتقاد  ی هایستگ یشامل؛ شا  ، یفرماندهان ارتش ج.ا.ا در هشت حوزه اصل   ی ستگی شا  یالگو

آرمان  یارزش   ، یاخالق  بص  ی نشیب  ، یو  جهاد  یانقالب  ، یرتیو  رهبر  ی فرمانده  ،ی محور  ،یو   ،یو 

رفتار  یتیریمد فرع  42و    ی و  بررس  یطراح  ی مقوله  ادب  جیرا  یالگوها  یقیتطب  ی شد.    اتیدر 

گویتحق  اند  یالگو   است  ن یا  یایق،  از  ر  ی فرمانده   شه یمنبعث  قوا که  مبان  شه یمعظم کل    یدر 

  یدارد و مبان  ی و ماد  یمعنو  ی تعال  ،ی سازمان  ،یبه ابعاد انسان  جانبههمهدارد، نگاه    ی اسالم  لیاص

جهاد  یانقالب  ، یارزش   ، یاعتقاد و  ی و  و  قوت  از    ن یا  یی استثنا  ی ژگ ینقطه  را  آن  که  است  الگو 

 .کندیم زیموجود متما یاالگوه

همکاران خطیب و  عنوان  1398)  زاده  با  پژوهشی  شا  یالگو(  و    ی هایستگی توسعه  فرماندهان 

اسالم  رانیمد انقالب  پاسداران  داده  ران یا  یسپاه  حپژوهش    نی ا  اند.انجام  نوع   ث یاز  از  هدف، 

برمبنا  یاتوسعه  قات ی تحق  نوع پژوهش  ، یشناخت مفروضات معرفت  ی و  با    ی ف ی ک  یهااز  است که 

نظر از روش  آمار  ادیبنداده  ی پردازهیاستفاده  پژوهش شامل سه   ن یا  ی انجام شده است. جامعه 

علم  »خبرگان  سپاه  ران«ی »مد   «یگروه  ارشد  »فرماندهان  نو  روش  است.   نیا  یریگمونه« 

نمونه روش  آن    ینظر  یریگپژوهش،  نمونه  حجم  گردآور  16و  ابزار  بود.  شامل داده  ینفر  ها 

انجام شده است.   ی فیک   کرد ی رو  بر  ی مبتنها  داده  ل یتحلوهیو پرسشنامه بود. تجز  ق یمصاحبه عم

الگو  نیا  یها افتهی ارائه  به  منتج  شا  یپژوهش  مد  یهایستگ ی توسعه  و  سپاه    ران یفرماندهان 

اسالم  انقالب  بر  پاسداران  محیطی(   ی هایستگیشای)مبتنی  و  سازمانی  که     فردی،  است  شده 

استفاده    یآمده از روش دلفدستمدل به  یابی اعتبار  یاست. برا  کپارچهی جامع و    کردیرو  بر  یمبتن 

شوندگان  مصاحبه  یپرسشنامه برا  کی   در قالب  قیتحق   یهاافتهیو    جی کار نتا  نیانجام ا  یشد. برا
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رفت مرحله  دو  از  پس  و  نتاارسال  دوجمله  ج ی وبرگشت،  آزمون  توسط  تحل  یاحاصل    لیمورد 

 شد. تأییدمدل  تیکل  ، یطیبعد مح یمورد از راهبردها کی ی استثنابه تیقرارگرفته و درنها

نای  الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مب( پژوهشی با عنوان  1396)  پورمختاریان  و    فرهمندنیا

حاضر به دنبال آن    قیتحق اند.  انجام داده  بیانات حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری )مدّظلّه(

  یو مقام معظم رهبر  )ره(حضرت امام   اناتیب  یرا بر مبنا  یجهاد  ران یمد  یستگیبوده که مدل شا

نما احصا  بددی)مدّظلّه(  تحق  بیترت  ن ی.  روش    افزار نرمو    یمضمون  ل یتحل  ی  ف یک   قیاز 

MAXQDA  مضمون    84کد،    363  قیاستفاده شده است. حاصل تحق   اناتیب  لیتحل  منظور به

حاصل   چهارگانه  ر یفراگ  ن یبود. مضام  ریمضمون فراگ   4دهنده و  مضمون سازمان    38  ،ی ف یتوص

شا  ق یتحق  سازمان    4با    ی اعتقاد  -  ی نید  ی هایستگ یشامل  شامضمون    ی هایستگ ی دهنده، 

  یفرد  ان یم  یانقالب -  یاخالق یهایستگ یدهنده، شامضمون سازمان  8با  ی فرد  یبانقال -  یاخالق 

 . استدهنده مضمون سازمان  18با  یت یریمد یهایستگ یدهنده و شامضمون سازمان  8با 

بر اساس    ی منابع انسان  رانیمد  یستگیشا  یگوال( پژوهشی با عنوان  1395)  پیکرنگار و همکاران 

از لحاظ  .  انددادهانجام    ران یا  یاسالم   یارتش جمهوردر    ی انقالب اسالم  یهاارزش این پژوهش 

این تحقیق موردی زمینهتوسعه  -نوع، کاربردی انجام  اسای است؛ روش  را   ت.ای  آماری  جامعه 

اعضای  صاحب و  آشنا  خبرگان   و  مقاله،    یعلمئتیهنظران  دارای  که  طرح   تألیفنظامی  یا 

دارای   حداقل  و  تحقیق  موضوع  با  رابطه  در  موضوع   20پژوهشی  حوزه  در  کاری  تجربه  سال 

نفر تعیین گردید و حجم    130تحقیق و حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به تعداد  

تعداد  نمون به  فرمول کوکران  وسیله  به  ادبیات  گردید. جمعنفر محاسبه    110ه  تکمیل  و  آوری 

های  کتاب  هیکل ای، با استفاده از  تحقیق و ارائه مدل مفهومی تحقیق، از روش مطالعات کتابخانه

ز  آوری اطالعات اجمع .برداری انجام شدعلمی و تخصّصی، مقاالت علمی و پژوهشی، و ... با فیش

آن با استفاده از طیف   سؤاالت نامه محقق ساخته و  روش تحقیقات میدانی با استفاده ابزار پرسش

بیشتر شد،    (0.59ها از حداقل ضریب محتوایی )لیکرت تهیه شد. ضریب روایی محتوایی شاخص

گاتمن،   آزمون  از  استفاده  با  کردن  نیمه  دو  روش  از  پایایی  گردید  برخوردار  بسنده  روایی  از  و 

از  به    0.85 با استفاده  نهایی تحقیق  الگوی  فردی،   )شایستگیبُعد  4دست آمد.  های فردی، بین 

حرفه و  معرفت،   یهاتیقابلشخصیتی،    هایویژگی)  مؤلفه  11،  (گری ایمکتبی  و  ایمان  ذهنی، 

بصیرت،  والیت تکلیف محوری،  نظامی   یهایآگاه مداری،  انسانی،  سازمانی،  منابع  گری، مدیریت 

 . شاخص ارائه شد 81و  تیمی(  کار ل و روابط سازمانی و تعام
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با عنوان  2021و همکاران)  1آوان فردی مدیران  شایستگی  تأثیر( پژوهشی  -دانشگاه های میان 

اند. روش تحقیق از نوع همبستگی  بر عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام داده  ی بخش دولت  یها

بر پرسشنامه استفاده شد. قبل از انجام    یمبتن  یش یمایاز روش پ  هاداده  آوریجمع  یبرااست.  

  تأیید  ی تخصص  ی و به دنبال بررس  ی مطالعه مقدمات  قیاز طر  هاپرسشنامه، اعتبار    ی دانی م  یبررس

مناسب   ی هاپرسشنامه با پرسشنامه  261از    ها پاسخپرسشنامه اجرا شد و    328  درمجموعشد.  

شد طر  شدهیآور جمع  ی هاداده.  تحلیل    یعامل   ل یتحلو    LISRELو    SPSS  افزارنرم  قیاز 

  ی، ارتباط مثبت و معنادار ونیرگرس  ل یوتحلهیتجز  ری. مقادانجام شد  ونیرگرس  لیو تحل  یدییتأ

شامل  شایستگی مدیران  گروه  هایمهارتی،  ارتباط   های مهارتهای  ت   ی کار  مدیریت   ی،م ی/ 

 را نشان داد.  هاکارگاه/    نارهایسم ی،جلسات تعامل 

ی مشارکت   صورت بهحل مسئله    ی ستگ یمدل شا در پژوهشی با عنوان    (2020)  و همکاران  2سان 

دلفی و    صورت بهو آزمون مدل ساخته شده     ایکتابخانهدر بخش دولتی با انجام یک تحقیق  

ساختاری،   را    هایشایستگیمعادالت  مدیران   هایشایستگی  عنوانبهزیر  توسط  مسئله  حل 

کردند:   تبشناسایی  دانش،  برا  های دهیا  ن ییاشتراک  تالش  و  ا  یخود   گران، ید  های دهیدرک 

 . میت  هایییایو توجه به پو یم یتوجه به کار ت ،یمذاکره / هماهنگ 

کونگ و  عنوان    (2019)  3پن  با  پژوهشی  شایستگی"در  مقیاس  یک  مدیریتی ساخت   "های 

رفتار  شایستگی تعارض،    ایحرفههای  مدیریت  است:  کرده  شناسایی  شرح  این  به  را  مدیران 

و شغل  محتوای  با  آشنایی  فردی،  بین  هماهنگی  شفاهی،  دانش    ارتباطات  از  برخورداری 

کار، داشتن   وریبهره، توانایی استفاده از تخصص مربوطه، ابزار و تجهیزات برای بهبود  ایحرفه

سال، مهارت مدیریت   هر  و  ماه   هفته،  هر  روز،  در هر  کار  انجام  هایروشها،  رویه  از  کاملی  درک

فتن از اشتباهات و جلوگیری بحران، توانایی مدیریت زمان)برای تکمیل و انجام کارها(، درس گر

 .هاآن، همدلی با همکاران، توانایی حل مشکالت همکاران و حمایت از ها آناز تکرار 

 صنعت  پرو ه برای  مدیران   های شایستگی  مدل   "( در پژوهشی با عنوان  2017)  4دیزیکونسکی 

نمودند.    "لهستان   در  وسازساخت تعیین  مدیران  برای  را  شایستگی  دسته  شامل:   هانگرشسه 

خالق، قدرت،  نفساعتمادبهاذعان،    باهوش،  یکدلی،،  توانایی آرمان  صداقت،    با  مقابله   گرایی، 

  مدیریتی شامل: توانایی  های مهارتتیم.    یک   در   کار   ارتباط و توانایی  برقراری  استرس، سهولت

  دهیسازمان  اهداف، امکان  تدوین  ، تواناییشدهانجام  اقدامات  تأثیر  ارزیابی  گیری، امکان  تصمیم
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امکان   برای  کار  توانایی  برقراری  زیردستان،  روی    اعضای  در   انگیزه  ایجاد   ارتباط،  تمرکز  تیم، 

 . ری پذانعطاف مدیریت از سبک یبرخوردار مذاکره و  اختالفات، توانایی  وفصلحل اهداف، توانایی

تاباسی  تحقیق  همکاران  1در  عنوان (2016) و  رهبران های  شایستگی  "با  دسته "کلیدی  دو   ،

شامل   و    هایشایستگیشایستگی  گردید.   های شایستگیذهنی  شناسایی  مدیریتی 

داشتن    هایشایستگی انتقادی،  تحلیل  و  قضاوت  شامل:  دیدگاه    انداز چشمذهنی  و  تخیل  و 

شایستگیاستاستراتژیک   توانمندسازی،  .  ارتباطات،  منابع،  مدیریت  شامل:  مدیریتی  های 

 . استتوفیق طلبی  توسعه،

با عنوان   (2016)  2اسکرووا انجام داده است. در    های مدلپژوهشی  شایستگی در بخش دولتی 

اصلی شایستگی مدیران دولتی را شناسایی شد    مؤلفهاین پژوهش با اتخاذ رویکردی جامع، سه  

و خالقیت، کیفیت   ادراکاتها و تمایالت،  بلوغ اجتماعی شامل: ویژگی  مؤلفه  -1از    اندعبارتکه  

و   ویژگی  وخوخلقاحساسات  معنوی(،  و  و  جسمی  جسمی)بلوغ    هایمهارت  مؤلفه  -2های 

ایجاد   توانایی  ارتباطات،  برقراری  توانایی  شامل:  کار کاربردی  توانایی  توانایی    انگیزه،  تیمی، 

و   زمان  مدیریت  و  بر خود  مدیریت  و  جلسات  مدیریت  و  تیم  رهبری  دانش    مؤلفه  -3هدایت 

دانش   از  برخورداری  مدیریت،  دانش  داشتن  اهداف،  مدیریت  دانش  از  برخورداری  شامل: 

 و داشتن دانش مدیریت سیستم.  تیریو مداطالعات 

اساس پی  بر  و  نظری  مبانی  میبررسی  تحقیق  کهشینه  گفت  از   توان  یکی  شایستگی  مدل 

برای  روش که  است  سازمان  ی ریپذانطباقهایی  سازگاری  و  و  مداوم  تغییرات  با  مدرن  های 

اساس شایستگیمستمر محیط بر  این مدل، شاغل  در  است.  کاری طراحی شده  یعنی  های  ها 

شوند. دانش و مهارت و کار، توصیف می  ز یآمتیموفق برای انجام    از ی موردنهای  ها و قابلیتویژگی

شایستگیتوانایی لذا  هستند.  شایستگی  نمونه  ویژگیها  شامل  افرادی  ها  که  هستند  هایی 

خواهند که انجام دهند. یک مدل شایستگی، ترکیبی از دانش،  توانند انجام دهند و هم میمی

ویژگی و  میمهارت  بیان  را  الزم  به کمک  های شخصیتی  فرد  که  جایگاه   در  تواندیم آن  کند 

افراد مناسب در    ییجاجابهمدل شایستگی احتمال    چراکه شغلی خود عملکردی عالی بروز دهد.  

خود    وری بهرهبرای حفظ و یا افزایش  دهد. به همین دلیل افراد  های مناسب را افزایش میشغل

د تا عملکردی  باشن  داشته   های خاص، دانش و خصوصیات مندرج در مدل شایستگی مهارتباید  

مهارت تخصصی،  دانش  دهند.  نشان  خود  از  ویژگیکارا  ارزشها،  و  حوزه ها  سه  فردی،  های 

 های مطلوب مدیران است.واقعی از شایستگی
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 پژوهش روش 
  

در این پژوهش از  است.    ها کیفی و از لحاظ ماهیت داده  یکاربرداین پژوهش از لحاظ هدف،  

پدیده   بنیاد،  داده  روش  و  کیفی  پژوهش  دقیق   فرماندهان  های مهارتراهبرد  موشکافی  مورد 

الگوی   و  گرفته  شرایط    فرماندهانمهارت  قرار  اصلی،  پدیده  یا  مقوله  علّی،  شرایط  قالب  در 

مداخله زمینه شرایط  درای،  و  راهبردها  پیامدها  گر،  استتعیین  نهایت  از  گردیده  روش . 

های عمده، کدگذاری محوری و ارتباط علّی بین کدگذاری باز، تولید مفاهیم اولیه، تولید مقوله

کدگذاری گزینشی و تعیین مقوله هسته   فرآیندای و  ی، زمینهفرآیندهای  ها، تعیین مقولهمقوله

گردید استفاده  شامل  کنندگان مشارکت  .محوری  پژوهش  خبره   در  فرماندهان  و  مدیران   کلیه 

آموزش   یگانحوزه  از  ج.ا.ایکی  ارتش  نمونه  بوده  یرانهای  روش  و    صورتبهگیری  و  هدفمند 

 درج شده است.   شده انتخابهای نمونه یژگیو 2در جدول شماره ست. ابوده  1گلوله برفی 
 

 شدهانتخاب  نمونههای ویژگی :(2)جدول 

 مصاحبه زمانمدت تعداد  گروه

 ساعت  10 10 مدیران خبره حوزه آموزش 

 ساعت  5 5 هان خبره حوزه آموزش فرماند

 ساعت  15 15 جمع کل 

 ان از حیث درجه و رتبه خدمتیمشخصات مدیران و فرمانده 

 16 15 14 درجه 

 5 5 5 تعداد

 ان از حیث میزان سنوات خدمتی مشخصات مدیران و فرمانده 

 سال   20باالی   سال   20تا  11 سال  10زیر  سنوات خدمتی 

 5 7 3 تعداد

 تحصیالت ان از حیث میزان مشخصات مدیران و فرمانده 

 دکتری کارشناسی ارشد  کارشناسی  میزان تحصیالت 

 6 7 2 تعداد

 ان از حیث میزان سوابق فرماندهی و مدیریتی یران و فرمانده مشخصات مد 

 سال   20باالی   سال   20تا  11 سال  10زیر  سوابق فرماندهی و مدیریتی 

 7 6 2 تعداد

داده استخراج  دادهبرای  تحلیل  و  بررسی  مورد  متون  دل  از  کدگذاری  ها  روش  از  کیفی  های 

این پژوهش   شناسایی مفاهیم، در نخستین گام    منظور بهنکات کلیدی استفاده شده است. در 

برای انجام    مورداستفادهآوری مبانی نظری پیرامون موضوع گردید. جامعه آماری  اقدام به جمع

 
1 snowball sampling 
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گیری در  بود. نمونه  ا. ایران  ارتش ج.های  یکی از یگان  عملیاتی  رده  فرماندهاننظریه داده بنیاد،  

دسته همه  که  یافت  ادامه  جایی  تا  نمونهبندیپژوهش  و  شدند  اشباع  مطالب ها  بعدی،  های 

تشکیلهکنندتکمیل  اجزای  به  تئوری  ای  نمیدهنده  متن اضافه  باز  کدگذاری  مرحله  در  کرد. 

خط مطالعه  از  پس  و  شد  گرفته  نظر  در  موضوع    به  مصاحبه  به  مربوط  نکات    صورت به خط، 

این  یادداشت حاصل  شد.  استخراج  یادداشتفرآیندهایی  که  ،  هستند  های  داده  صورت بههایی 

 استخراج شدند. ها آنشدند که مفاهیم از دل گرفته  در نظراولیه 

مطالعه جهت   نیدر ا  مصاحبه است.  فرآیندای حیاتی در  مرحلهها،  تعیین اعتبار و پایایی یافته

قابلیت   معیارهای  رویکرد  از  مصاحبه  اعتبار  استفادارزیابی  شامل  باورپذیری  یا  از  اعتبار  ه 

از  راهبردهای موارد منفی، مثلث  استفاده  اطمینان شامل  قابلیت  و رویکرد  توضیح غنی  سازی، 

مجدد   تکرار  همچنین  و  ثالث  اساسکدگذاری    فرآیند شخص  کیفی    بر  پژوهش  اعتبار  الگوی 

گوبا  و  شد.  بهره  (1982)1لینکلن  منفی،  گیری  موارد  تحلیل  مشارکت، در  همچون  مفاهیمی 

دانسته تسهیم  نامحدود،  برای  تعامالت  مصاحبه  پروتکل  قالب  در  -شفاف   شوندگان مصاحبهها 

تا   مفهوم    ی درست به  شوندگان مصاحبهسازی شد  با    های مهارتبتوانند  را  فرماندهان  و  مدیران 

با افراد   ها مصاحبهتکیه بر مفاهیم متضاد آن درک کنند. در رویکرد مثلث سازی، تالش شد تا  

منابع انسانی و همچنین خبرگان    های شایستگیدانشگاهی در دو حوزه مدیریت منابع انسانی و  

اجرایی که سابقه کاری چندساله در این حوزه دارند، انجام شود. در روش توضیح مفصل و غنی،  

و محیط    تواند در قلمرو ی این پژوهش میهادادهنظران نظرخواهی شد که آیا  از برخی صاحب

قریب   که  خیر  یا  رود  کار  به  افراد     اتفاق بهدیگری  در    یهاافتهیاین  کاربرد  برای  را  پژوهش 

 مختلف، مطلوب ارزیابی کردند. ی هامحیط

از مصاحبه  پایایی    نتایج حاصل  توافق .  شوداطالق میبه همسانی  از روش  در پژوهش حاضر، 

برای    / کدگذار)پایایی بین دو    درون موضوعی  برای محاسبه پایایی متون استفاده شد.  ارزیاب( 

  عنوانبهاین منظور، از یک مدرس دانشگاه که بر موضوع پژوهش اشراف داشت، درخواست شد  

همکار پژوهش)کدگذار( در این پژوهش مشارکت کند. سپس محققان به همراه همکار پژوهش،  

توافق درون موضوعی را که   به   عنوانبهسه متن را کدگذاری و درصد  شاخص پایایی پژوهش 

نتایج در جدول  کار می که  کردند  ذیل محاسبه  فرمول  از  استفاده  با  داده شده    4رود  نمایش 

 است:

 
1 .Lincoln & Goba 
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ضریب پایایی  =
2 × تعداد  توافقات 

تعداد  کل کدها 
× 100 

 : محاسبه پایایی بین دو کدگذار (3جدول)

 پایایی بازآزمون )درصد(  توافقات تعداد عدم تعداد توافقات  تعداد کل کدها  کد مصاحبه  ردیف 

1 A3 37 16 5 0.86 

2 A8 43 18 7 0.83 

3 A12 28 12 4 0.85 

 0.87 16 46 105 کل
 

جدول    طورهمان در  دو  شودمیمشاهده    3که  بین  پایایی  مقادیر  متون    کدگذار ،  برای 

،  1996)کاول،    استدرصد    60، بیش از  شدهگفتهدر پژوهش، با استفاده از فرمول    گرفتهانجام

ادعا    توانیمشد و    تأیید   هایکدگذار(، لذا قابلیت اعتماد  1399به نقل از پورمیبدی و محمدی،  

دهد ضریب پایایی  کرد که میزان پایایی مناسب است. نتایج مربوط به پایایی بازآزمون نشان می 

و    آمدهدستبه مصاحبه  سه  هر  )  ن یهمچنبرای  کل  پایایی  از  0.87ضریب  مقدار  (   حداقل 

بزرگ0.7)  قبول قابل بنابراین می(  است  که مصاحبهتر  گرفت  نتیجه  مناسبی  توان  پایایی  از  ها 

 برخوردارند. 

   ژوهش پی هایافته

  1کدگذاری باز   بر اساس   4مفاهیم اولیه مستخرج گردید که در جدول    در طول انجام مصاحبه

 نشان داده شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Open Coding 
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 هامصاحبهتحلیل نکات کلیدی   :(4جدول )

ت 
اال

سؤ
 

 هاکدهای باز مستخرج از متن مصاحبه 
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مشاغل   و    فرماندهانحساسیت  عملیاتی  س  راتیتأثرده  عملکرد  بر  شکاف  ازمانیآن  شناسایی   ،

نیازهای آموزشی فرماندهان، متناسب نمودن  وری، تعیین عملکردی، باال بردن کارایی و اثربخشی و بهره

آموزشآموزش ارائه  از  جلوگیری  افراد،  نیازهای  با  مشارکت  ها  و  انگیزه  افزایش  غیرضروری،  های 

ریزی آموزشی، اهمیت کار فرماندهان رده عملیاتی، ایجاد هوشمندی  فرماندهان، توسعه سازمانی، برنامه

با آرمانو جلوگیری از حرکات غیرهدفمند و ناهمخو جویی در منابع،  ها، افزایش خردورزی و صرفهان 

افراد انتخاب  آموزش،  طریق  از  سازمان  پویایی  و  پیشرفت  توانمندی،  فرماندهی،    افزایش  برای  زبده 

تسلیحاتی    یهایازمندیشناخت ن مشاغل،    وتحلیل تجزیهارتقا و انتصاب فرماندهان،    گیری جهت تصمیم

 های نظامی.  ط عملیاتی و فنی سازمانو زیستی یگان، تغییرات محی

ی  
برا

ی 
یط

شرا
ه 

چ
یا

که 
ن

 
ت
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م

ی
ها

 
ردن
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  ازی
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د؟ 
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د 
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د و
شون

ف 
ری
تع

 

ها  های شغلی فرماندهان، شناخت دانش و مهارتشناخت ماهیت و الزامات شغلی و وظایف و مسئولیت

توانمندی شناخت    موردنیاز های  و  مشاغل،  انجام  سازمانی  برای  جانشین  برنامه  ازجملهنیازهای  های 

پروری و توسعه مسیر شغلی برای فرماندهان، تحلیل شرایط جامعه، سازمان، وظیفه و فرد، استفاده از  

و  روش اهداف  گرفتن  نظر  در  نیازسنجی،  برای  مکمل  شفافیت    مأموریتهای  و  جریان  سازمان، 

به هزینه به منافع و  اطالعات، توجه  های  نفع، شناخت دقیق حوزههای ذیهای گروهخواستهها، توجه 

آموزش معلومات  به  توجه  نرم،  علوم  از  استفاده  شناخت  عملیاتی،  شناخت    مأموریتگیرندگان،  یگان، 

و   اساتید  شناخت  فراگیران،  توان  و  ظرفیت  شناخت  موجود،  تهدیدات  شناخت  یگان،  تجهیزات 

نظ اعتقادی،  فرهنگی،  محیط  شناخت  و  فرماندهان،  و    مأموریتامی  باالدستی  اسناد  شناخت  یگان، 

های فعلی افراد، شرح شغل و شرایط احراز مشاغل، شناخت نیازهای  یگان، شناخت توانمندی  مأموریت

توانمندسازی و افراد و جذب منابع انسانی شایسته،    مهارتی مشاغل، شناخت شکاف مهارتی و دانشی 

 محیط عملیاتی و مالحظات مرتبط با فعالیت در آن.سطح دانش فردی و سازمانی، شناخت   افزایش

ی  
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های سازمانی مرتبط با  مصاحبه با شاغلین دارای عملکرد و تجربه باال، بررسی و تحلیل انتظارات و طرح

شاغلین   و  و    وتحلیلتجزیه،  هاآنمشاغل  آموزشی،  مسئولیتوظایف  محتوای  تدوین  شغلی،  های 

(، انگیزه دادن، استفاده از اساتید مجرب، ارزیابی  درسی کمکها )وسایل و تجهیزات، درسی و  زیرساخت

ها،  های درسی و ملزومات آموزشی، آماده کردن محیط و ایجاد زیرساختمعلمان، برنامه  تأمینعملکرد،  

ظرفیت از  و  استفاده  کارشناسان  بهترین  های  از  الگوبرداری  آموزش،  با  مرتبط  علوم  متخصصان 

منابع    تأمینعملکردها، استفاده از نظرات خبرگان، ایجاد انگیزه در فراگیران، توجه به رضایت فراگیران،  

های  های جدید محیطواقعیت   بر اساسهای موجود  های آموزشی، بازنگری سرفصلانسانی و زیرساخت

 ها عمل در آموزش، اخذ بازخورد از اجرای دوره عملیاتی، توجه به تئوری و
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و   تصمیم  هایمهارت دانش  عملیاتی،  شغل  با  متناسب  )مهارتتخصصی  و  گیری  ابزارها  ها، 

رهبری،   مهارت  نفوذ،  و  متقاعدسازی  مهارت  اثربخش،  الگوها(،  ارتباطات  تعارض،  مدیریت 

گزارش  ریزی، هدایت، هماهنگی و  مدیریتی )برنامه  هایمهارت انگیزش و ارتباطات اثربخش،  

-آوری، کارگروهی، رهبری، مهارت مربیگری، توانایی(، خودیادگیری و خودارزیابی، تابدهی

انسانی، روانشناسی، فرماندهی و مدیریت، خودشنا  و  ،  نفساعتمادبه سی،  های فنی، مدیریتی 

سازی و مهارت کار با تیم و  های اخالقی، آشنایی با روانشناسی، خالقیت و نوآوری، تیمظرفیت

و    یتخصص  هایمهارت گروه،   ادراکی  مهارت  زیردستان،  با  تعامل  مهارت  شغل،  با  مرتبط 

-اخالقی(، تحولگیری و آشنایی با علوم شناختی و الگوی اخالقی )پایبندی به اصول  تصمیم

ها، توجه  گیری از فرصتبر دیگران، بهره  یرگذاریتأثگرایی )استقبال از تغییر و تسهیل آن(،  

ارزش ارزشبه  اخالقی،  اصول  اسالمی،  ارزشهای  ملی،  تعامالت  های  در  انقالبی،  های 

و  طلبی، پاسخگویی  نفعان، مشارکت)مراودات(، فرایندی )در انجام وظایف(، رعایت حقوق ذی

گرایی، یادگیری و توسعه  نقدپذیری، خودآگاهی، مدیریت بر خود، تحمل و صعه صدر، کمال

انعطاف تعهد،  انر ی،  و  انگیزه  دیگران،  توانمندسازی  مسئولیت فردی،  و  پذیری،  پذیری 

های دور و داشتن تفکر خالق )زیر  اندازها و افقبرخورداری از تفکر استراتژیک، دیدن چشم

آفرینی، تفکر استراتژیک،  گرایی، دانایی محوری، تحولقانون،  ردهای متداول(بردن رویک   سؤال

انتقال(، تفکر  چشم و  انداز محوری، پایش مستمر محیط سازمانی، هوشمندی )سرعت درک 

( )ابهاموتحلیلتجزیهسیستمی  پیچیدگی  کالن(،  آیندهنگری،  رفزدایی(،  )عمیق(،  -نگری 

ا تحمل  قاطعیت،  نوآوری،  ریسکنگری،  شبکهبهام،  منطقی،  قضاوت  جمعپذیری،  -سازی، 

تشکل ارتباط  پذیری،  اجتماعی،  مقبولیت،  مؤثرهای  نوشتاری،  مهارت  اجتماعی،  آداب   ،

سازمانی   تحول  سازمانی،  اقتدار  مشارکت(،  )جلب  افراد  بسیج  )اثرگذاری(،  متقاعدسازی 

استعداد مدیریت  تغییر(،  رضایت  )مدیریت  و  سالمت  به  توجه  دیگران،  ها،  توسعه  کارکنان، 

برنامه انگیزه، کار تیمی، مدیریت مافوق،  ایجاد  و  ارزیابی عملکرد،  ریزی و هماهنگی، نظارت 

عمل منابع،  مدیریت  پرو هکنترل،  مدیریت  مسئولیت گرایی،  زمان،  مدیریت  با  ها،  پذیری، 

انعطاف  )ممارست(،  استقامت  و  انر ی،  پایداری، پرهیزکاری، دلسوزی  تعلق سازمانی،  پذیری، 

مداری، حقوق شهروندی )رعایت عدالت(، صداقت، روحیه  ها، قانونداری، متعهد به ارزشامانت

 پذیری گرایی، پاسخگویی و انعطافخدمت
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خودباوری، ارتقا عملکرد فردی و سازمانی،  و    نفساعتمادبهارتقا دانش و مهارت شغلی، ارتقا توانمندی،  

های شغلی، جلوگیری از هدر رفتن منابع انسانی، مادی و  انجام اثربخش و کارای وظایف و مسئولیت

دوره اثربخشی  ارتقای  دورهزمانی،  فراگیران  انگیزه  افزایش  آموزشی،  هزینههای  کاهش    تأمینها،  ها، 

ن نیازمندی توسعه سازمانی  تعهد،  های سازمانی،  رضایت،  انگیزه،  افزایش  سازمان،  رقبا،  رشد  به  سبت 

های عملیاتی سازمانی و کاهش  نشاط سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی، افزایش سطح کیفت حوزه

بهرههزینه افزایش  سازمانی،  هوشمندی  افزایش  تحقق  ها،  کارکنان،  نارضایتی  کاهش  و  سازمانی  وری 

ت  شدهنییتعاهداف   آموزش،  حوزه  فارغدر  و  ربیت  عملیاتی  نیازهای  و  اهداف  با  متناسب  التحصیالن 

 های آموزشی فرآیند وری میدانی نیرو، کاهش سوانح و حوادث، افزایش کارایی و اثربخشی و بهره
 

 کدگذاری محوری 

گذاری باز استخراج  در مرحله کد  شدهییشناسامفهوم    127مقوله فرعی از    29  در مرحله دوم 

ها نیز در  مقوله اصلی ایجاد شد سایر مفاهیم و مقوله13های فرعی،  مقوله  بر اساسشد. سپس  

بنیاد پارادایمی داده  الگوی  زمینه  قالب  و  ای، عوامل مداخله)شرایط علی، شرایط  راهبردها  گر، 

 نشان داده شده است. 10تا  5پیامدها( قرار گرفتند. این تحلیل در جداول شماره 

 ذاری محوری گکد :(5جدول )

 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 تسلیحاتی و زیستی یگان  یهایازمندیشناخت ن 

مه
رنا
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ها
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 شرایط علی 

 هان رماندحساسیت مشاغل ف 

 پیشرفت و پویایی سازمان از طریق آموزش

 نظامی های  تغییرات عملیاتی در سازمان

 شکاف عملکردیشناسایی ضرورت 

 باال بردن کارایی و اثربخشی فرماندهان 

 انتخاب افراد زبده برای فرماندهی 

 ها با نیازهای فرماندهان متناسب نمودن آموزش

 ارتقا و انتصاب فرماندهان 

 سازمانی  های توسعه برنامه

 هماهنگی و همسویی راهبردی

ی 
مان

ساز
ی 

ند
شم

هو
 

با   ناهمخوان  و  غیرهدفمند  حرکات  از  جلوگیری 

 ها آرمان

 های غیرضروری جلوگیری از ارائه آموزش

 های نظامی مداری دانشگاهعلم
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 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 جویی کمال
های  ویژگی

 فردی

 فرماندهان 

 گرایی هدف

 خودآگاهی

 خودباوری 
 

 کدگذاری محوری  :(6جدول )

 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 تهدیدات جدید  

محیط  

 فراسازمانی 

 ایشرایط زمینه  یط محیطیاشر

 های نظامی انتظارات جامعه از سازمان

 دکترین نظامی کشور  

 اسناد باالدستی 

پیشرفت و  محیط  تغییرات  در  فناورانه  های 

   عملیاتی و رزمی

 های نوین ماهیت جنگ

 های ظالمانه دشمن تحریم

 الزامات نهادهای فراسازمانی 

 سازمانی ارتش  مراتبسلسلهها و تدابیر ابالغیه

 محیط سازمانی 

 ارتش  ی ساختار سازمان 

 فرهنگ سازمانی ارتش 

 تکنولو ی سازمانی ارتش 

 مدیریت و فرماندهی در ارتش 

 منابع ارتش بودجه و 
 

 کدگذاری محوری  :(7جدول )

 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 سازمان  هایمأموریتشناخت دقیق اهداف و  عدم

عدم تحلیل  

 درست سازمان 

 

 ها محدودکننده
 گر شرایط مداخله

 ها و راهبردهای سازمان شناخت دقیق برنامهعدم 

شایستگی  عدم موجود  وضع  دقیق  و  شناخت  ها 

 های سازمان قابلیت

شایستگی  عدم مطلوب  وضع  دقیق  و  شناخت  ها 

 های سازمان قابلیت

 مشخص نبودن فاصله بین وضع موجود و مطلوب 

 ها نبودن شرح شغل  روزبه
عدم تحلیل  

 درست شغل 
ویژگی  روزبه احراز  نبودن  )شرایط  شغلی  های 

 شغل( 

عدم تحلیل   های ارزیابی عملکرد  نبودن شاخص  روزبه

شایستگی  عدم درست شاغل  موجود  وضع  دقیق  و  شناخت  ها 
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 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 های فرماندهان قابلیت

شایستگی  عدم مطلوب  وضع  دقیق  و  شناخت  ها 

 های فرماندهان قابلیت

 پذیری عدم انعطاف

بوروکراسی  

 سازمانی 
 

 

 ساختار سازمانی عدم چابکی  

 ناکارآمدی قوانین و مقررات  

 موانع مالی 

 افزایی فرماندهان هم
 تشریک مساعی 

 هاکنندهتسهیل
 مشارکت فرماندهان 

های  ویژگی یادگیری فردی فرماندهان 

 های فردی فرماندهان قابلیت فرماندهان 
 

 کدگذاری محوری  :(8جدول )

 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 شناسایی و انتخاب فرماندهان شایسته جایگزین 
 جانشین پروری 
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ه ف
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تو
ی 

ها
رد

هب
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 راهبردها 

 آموزش و توسعه فرماندهان جایگزین  

 شناسایی فرماندهان مستعد 
مدیریت  

 استعداد 
 توسعه استعدادها 

 استعدادها حفظ و نگهداشت نیروهای متخصص و 

احساس   تحقق    مؤثر تقویت  در  فرماندهان  بودن 

 اهداف 
 توانمندسازی 

 تقویت احساس معناداری نسبت به وظایف 

 گری در فرماندهان تقویت خود توسعه

 انتخاب و انتصاب فرماندهان بر مبنای شایستگی

بهبود نظام  

 ارتقا و انتصاب 

ی 
مان

ساز
ه 

سع
تو
ی 

ها
رد

هب
را

 

فرماندهان  ضابطه ارتقا  نظام  اساسمندی    بر 

 شایستگی  

 ارتقای مبتنی بر شایستگی فرماندهان 

 سازی مسیر شغلی فرماندهان شفاف 

شاخص عملکرد  استانداردسازی  ارزیابی  های 

بهبود نظام   شایستگی   بر اساسفرماندهان  

در    ی ریکارگبه ارزیابی عملکرد  عملکرد  ارزشیابی  نیازسنجی  نتایج 

 آموزشی

 مصاحبه با شاغلین دارای عملکرد و تجربه باال 

  فرآیندبهبود 

 آموزش

طرح و  انتظارات  تحلیل  و  سازمانی  بررسی  های 

 ها آنمرتبط با مشاغل و شاغلین 

مسئولیت  وتحلیلتجزیه و  شغلی  وظایف  های 
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 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 فرماندهان 

سرفصل تدوین  و  موجود  بازنگری  اساس های    بر 

 های عملیاتی های جدید محیطواقعیت
)وسایل و تجهیزات، درسی   موردنیاز  ی هارساختیز  تأمین

 ( درسیکمکو 
 

 کدگذاری محوری  :(9جدول )

 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 ان ارتقا توانمندی فرمانده
بالندگی فردی  

 فرماندهان 

 فردی

 پیامدها 

 ان استعدادهای فرماندهشکوفایی 

 ان رتقا دانش و مهارت شغلی فرمانده ا

 ان تقویت رضایت فرمانده 

  یامدهایپ

 رفتاری 

 تقویت انگیزه و روحیه فرماندهان 

 ان رمانده افزایش مشارکت ف 

 ان وری فردی فرماندهافزایش بهره

 ان افزایش تعهد سازمانی فرمانده 

متناسب با اهداف و نیازهای عملیاتی  تربیت افسران  

 ارتش 
پیامدهای  

 عملکردی
 بهبود عملکرد سازمانی  سازمانی 

 جویی در منابع صرفه

 کاهش سوانح و حوادث 

 نفعان فراسازمانی اهداف ذی  تأمین
پاسخگویی  

 اجتماعی 
 نفعان فراسازمانی رضایت ذی تأمین اجتماعی 

 نظامی در ترازهای جهانی های  تعالی دانشگاه
 

 کدگذاری محوری  :(10جدول )

 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 داشتن معلومات تخصصی متناسب با شغل عملیاتی

  هایمهارت

 شغلی 

ت
هار

م
ی

ها
  

ی
فن

 

 پدیده محوری 

 آشنایی با رایانه 

و    هایمهارت نظامی  شغل  با  مرتبط  تخصصی 

 عملیاتی

 های یگان ریزی و هماهنگی فعالیتبرنامه 
  گرایینتیجه

)مدیریت  

 عملکرد( 

 نظارت و کنترل یگان 

 مدیریت منابع یگان 

 گرایی عمل
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 عوامل الگوی پارادایمی  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

 ها و اقدامات سازمانی یگانمدیریت فعالیت

 مدیریت زمان 

 ها مدیریت استعداد

 توجه به سالمت و رضایت کارکنان   مدیریت افراد 

 توسعه دیگران 

 ارزیابی عملکرد 

 

ت
ار

مه
ی

ها
  

ی
سان

ان
 

 

 ایجاد انگیزه 

 کار تیمی 

 ها مدیریت استعداد

 سازی شبکه

 اجتماعی 

 پذیری  جمع

   مؤثرارتباط 

 آداب اجتماعی  

 مهارت نوشتاری 

 مقبولیت

 رهبری تغییر

 گذاری( متقاعدسازی )اثر

 ( بسیج افراد )جلب مشارکت

 اقتدار سازمانی  

 ( تحول سازمانی )مدیریت تغییر

 پذیری مسئولیت

پایداری و  

 پاسخگویی 

 با انر ی 

 آوری( استقامت )تاب

 پذیری انعطاف

 پایداری 

 قاطعیت  

های  قابلیت

 گیری تصمیم

    هایمهارت

 ادراکی 

 نوآوری

 تحمل ابهام 

 پذیری  ریسک

 قضاوت منطقی 

 هوشمندی )سرعت درک و انتقال( 

  هایمهارت

 بینشی

 ( وتحلیلتجزیهتفکر سیستمی )

 زدایی( پیچیدگی )ابهام

 )شناخت محیط(  نگری کالن 

 نگری )عمیق(  رف
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 رده عملیاتی ارتش ج.ا. ایران   فرماندهان مدیریتی  هایمهارت ادایمی مدل پار (1شکل ) 

 گیری  بحث و نتیجه

رده عملیاتی به روش داده بنیاد    فرماندهان مدیریتی    های مهارتهدف از این پژوهش، شناسایی  

کامل   و  مدلی جامع  وجود  و    یمند بهره  منظوربهبود. عدم  آموزش  انتصاب،  انتخاب،  در  آن  از 

بهسازی و ارزیابی عملکرد و جانشین پروری فرماندهان رده عملیاتی، محقق را بر آن داشت تا  

از آنجایی که مدیران فرمانده  رده عملیاتی بپردازد.    فرماندهانمدیریتی    هایمهارتبه شناسایی  

نقش   عملیاتی  رده  کالن    ای کنندهیینتعهان  اهداف  تحقق  ایران در  ج.ا.  و   ارتش  توسعه  و 
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  مدیریتی آنان و تالش برای توسعه آن  های مهارتپیشرفت آن دارند لذا در این مسیر شناخت  

ل شایستگی را  رسید و این موضوع نقش و سهم پژوهش حاضر در توسعه مد ضروری به نظر می 

می برآشکار  و    سازد.  بررسی  پژوهش  پیشینه  و  نظری  مبانی  اول  مرحله  در  اساس  این 

نیمه  یهاشاخص ابزار مصاحبه  از  مرحله دوم  استخراج شد. در  یافته جهت اولیه مدل  ساختار 

های حاصل از مصاحبه استفاده شد  جهت تحلیل داده  داده بنیاد اخذ نظرات خبرگان و تکنیک  

در    شدهییشناساکد باز    127به این صورت که  احصا گردید.     مدیریتی فرماندهان  های مهارتو  

طبقه اصلی شامل شرایط علی،    6مقوله اصلی تلفیق شدند که در    13مقوله فرعی و    29قالب  

پیامدها دستهای، شرایط مداخلهپدیده محوری، شرایط زمینه و  راهبردها  بر گر،  و   بندی شدند 

اساس     مؤلفه  دو  با   فنی  هایمهارت:  شامل  عملیاتی  رده   فرماندهان مدیریتی    هایمهارتاین 

 مدیریت   مؤلفه  چهار  با  انسانی  هایمهارت  ،(عملکرد  مدیریت)گرایی  و نتیجه   شغلی  هایمهارت

  مؤلفه  دو   با   ادراکی  مهارت  و   پاسخگویی  و   پایداری   و  تغییر   رهبری   اجتماعی،   هوش  افراد،

زیرمقوله  بینشی   های مهارت  و  گیری تصمیم این  از  برخی  و  است.  شناسایی  بار  اولین  برای  ها 

شده با    های مهارتاند.  معرفی  تحقیق  این  در  شده  تحقیقات    هایمهارتاحصا  در  شده  احصا 

همکارانصالح و  همکاران1399)  نژاد  و  احمدیان  همکاران1399)  (،  و  مرادی   ،)  (1398  ،)

همکاران و  زاده  همکاران 1396)  پورمختاریانو    فرهمندنیا(،  1398)  خطیب  و  پیکرنگار   ،)  

همکاران (،  1395) و  همکاران (،  2021)   آوان  و  کونگ(2020)   سان  و  پن   ،  (2019  ،)

   همخوانی دارد. (2016) (، اسکرووا2016)  (، تاباسی و همکاران2017) دیزیکونسکی

شایستگی   شدهییشناسافنی    های مهارت مطالعه  این  مطالعات    شدهییشناساهای  در  در 

استفاده (  1399)همکاران   و  احمدیان  نظارت  هایفناوری  و  روز   دانش  از  شامل   و   دقیق  نوین، 

منابع؛    (1399)  همکاران  و  نژادصالحدقیق؛    ریزیبرنامه  و  مستمر مدیریت  توانایی  شامل 

حرفه  (1395)همکاران   و   پیکرنگار نظامی  گری ایشامل  پن و  و  شامل (  2019)  کونگ  و  گری 

توانایی   وریبهره  بهبود  برای  تجهیزات   و  ابزار  مربوطه،  تخصص   از   استفاده  توانایی  مدیریت   کار 

 کارها همخوانی دارد.  انجام و تکمیل  برای زمان

شایستگی  شدهییشناساانسانی    هایمهارت با  مطالعه  این  مطالعات  شدهییشناساهای  در    در 

  انسانی   نیروی  ی ریکارگبه  و  مردم  با  مهربانانه  برخورد  شامل(  1399)  همکاران  و  احمدیان 

  روابط  و  تعامل  انسانی،  منابع  شامل مدیریت  (1395)  همکاران  و  پیکرنگارهوشمندی؛    و  کارآمد

  کار  هایمهارت  ارتباطی،  هایمهارتشامل  (  2021)  همکاران  و    آوان  ؛تیمی  کار  و  سازمانی

/    مذاکره   دیگران،  های ایده  درک  برای  شامل تالش(  2020)  همکاران  و   سان   ؛تیمی /    گروهی

 تیم همخوانی دارد.  های پویایی به توجه  و تیمی  کار به توجه هماهنگی، 
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 پن    ات در مطالع  شده ییشناساهای مطالعه با شایستگیدر این  شدهییشناسا یادراک  های مهارت

  دیزیکونسکی ؛ اشتباهات از گرفتن ها و درس رویه از  کاملی   درک  شامل داشتن ( 2019)  کونگ و

توانایی   (2017) همکاران  ؛ یریگمی تصم  شامل  و  قضاوت  (2016)   تاباسی  تحلیل   شامل  و 

داشتن   استراتژیک   اندازچشمانتقادی،  دیدگاه  و  تخیل  توانایی  2016)  اسکرووا  و   و  شامل   )

 و خالقیت همخوانی دارد.   ادراکات مدیریت 

 مبنای  بر و گونه روایت صورتبه  فرماندهاننیازهای آموزشی   شرح  آمدهدستبهنتایج    بر اساس

ریزی و مدیریت اقدامات الزم برای برنامه  ترینمهمیکی از  :  است صورتنیبد بنیاد  داده تئوری

شناسایی    فرآیندمؤثر   کارکنان،  ب  موردنیاز  هایمهارتآموزش  معنای؛  فرماندهان    هایمهارته 

و   انسانی  زیربنای    یادراک فنی،  که  کارکنان    فرآیند است  شناسایی    رو نیازا.  استآموزش 

ر  عنوانبه  فرماندهان  موردنیاز  های مهارت فرمانده یک  تحول  جهت  در  مؤثر  رده  اهبرد  ان 

های فردی  شامل ویژگی  رگذاریتأثنیازمند شناسایی علل فردی  ،  های عملیاتییگانعملیاتی در  

. که  استهای سازمانی و هوشمندی سازمانی  ان و علل سازمانی شامل اهداف و سیاستفرمانده

را  فرمانده   مدیریتی   های مهارتتوانند،  الزم می بسترهای  بودن میسر صورت  در عوامل این ان 

 ان رده عملیاتی مدیریت شود.آموزش فرمانده  فرآیند ز این طریق  مشخص و معین نمایند تا ا 

فرمانده  مدیریتی   هایمهارتاین   شامل:    رده   ان برای  دو    های مهارتعملیاتی  با    مؤلفه فنی 

مدیریت   مؤلفهانسانی با چهار    هایمهارت)مدیریت عملکرد(،    گرایینتیجه   و  شغلی  هایمهارت

و   پاسخگویی  و  پایداری  و  تغییر  رهبری  اجتماعی،  هوش  دو    مهارتافراد،  با    مؤلفهادراکی 

و  تصمیم زمینه  بینشی  هایمهارتگیری  و  بسترها  بایستی  که  این است.  در  نیز  الزم  های 

-پیاده منظور به همچنین   فراسازمانی و سازمانی فراهم گردد. خصوص بر مبنای شرایط محیط  

شدن   سازی  اجرایی  مناسبی    ها مهارتاین   و  راهبردهای  و  اقدامات  از  است  : ازجملهالزم 

جانشینراهبرد ابعاد؛  با  فردی  توسعه  توانمندهای  استعداد،  مدیریت  همچنین پروری،  و  سازی 

توسعه  جنبه  راهبردهای  با  ارزیابی  سازمانی  نظام  بهبود  و  انتصاب  و  ارتقاء  نظام  بهبود  های؛ 

بهبود   و  برد.    فرآیند عملکرد  بهره  مداخله   ذکر انیشاآموزش  خصوص  است؛  در  گرهایی 

می فوق  تسهیلراهبردهای  محدودتوانند  یا  و  متغیرهای؛  گر  میان  این  در  که  باشند  کننده 

فرماندتشریک مساعی و ویژگی مقابل متغیرهای؛ عدم تحلیل درست گر و در  هان تسهیل های 

 تمامی  کننده دارند. چنانچه سازمانی نقش محدود  ی بوروکراسغل و  شغل، عدم تحلیل درست شا

  .گردد نمودار  سازمان سطح در مثبتی رود پیامدهایشود انتظار می طی  یخوببه ها فرآیند این

قالب می  اتخاذشدهراهبردهای  و   کارکنان  مدیریتی  هایمهارتشناخت   ،یطورکلبه در  تواند 

پیامدهای فردی شامل بالندگی فردی فرماندهان و پیامدهای رفتاری و نیز پیامدهای سازمانی  
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شامل پیامدهای عملکردی و پیامدهای اجتماعی شامل پاسخگویی اجتماعی منتج گردد و در  

و امیدواری سازمانی   سازمانی  چارچوب نتایج و اثرات سازمانی به پایداری منابع انسانی، تمدن

   منجر شود.

  ارتش ج.ا. ایران  رندگان یگمی تصمبینش مفیدی در اختیار مدیران و    تواندیم   آمدهدستبهنتایج  

انتخاب، انتصاب، آموزش و   هایفرآیندهای مدیران جهت استفاده در  در جهت ارزیابی شایستگی

قرار دهد.   عملیاتی  رده  فرماندهان  پروری  و جانشین  ارزیابی عملکرد  و  پیشنهاد    بهسازی  لذا 

با استفاده از الگوی نهایی این تحقیق ن شایسته  فرماندهاطراحی بانک اطالعات    الف(   :گرددمی

تواناییسبب می افراد  و مهارتگردد  نمایندداده  های خویش را توسعه  ها  از طرفی  و    و تقویت 

سیستمی   چنین  به  مراجعه  با  شرایط    هانفرمانددیگر  شناسایی  آینده  واجد  ب(    نمایند.را 

این تحقیق در کانون  استفاده نهایی  الگوی  ارزیابی تشکیلاز   .فرماندهان ارتقاء  شده جهت  های 

سازی  الگوی نهایی تحقیق جهت بستر  بر اساس استانداردهای شغلی  تدوین شرایط احراز و    ج(

استفاده از الگوی نهایی تحقیق د(  .  شایسته نیروهای جذب و  تخصصی   های آزمون برگزاری  برای

و    فرآینددر   ساز بهتدوین  آموزشیشاخص  یروز  نیازهای  شناخت  و  عملکرد  ارزیابی    ه(  .های 

آموزش و  توسعه  تخصصی  فرمانده  کاربردیهای  بر  ان  جهت  نهاییمبتنی    و(  .قیتحق   الگوی 

برنامه نهایی تحقیق   بر اساس   های آموزش ضمن خدمت اجرای  رشد و توسعه   منظور به  الگوی 

دانش    ز(   . فرماندهان میزان  ابعاد  فرماندهان  توسعه  ادراکی در  و  انسانی  اساس  فنی،    الگوی   بر 

تحقیق   تخ  منظور بهنهایی  عملکرد  سطح  آنانارتقاء  اجرایی  و   تدوین  و  طراحی ک(    . صصی 

اساس  خدمت   ضمن   آموزش  محتوی تحقیق  بر  نهایی  دورهب(  .  الگوی  آموزشی   هایمحتوای 

زمینه با  دورهمتناسب  محتوای  انتخاب  در  کارکنان  گردد؛  کارکنان  کاری  داشته های  نقش  ها 

ها  تعریف و هر یک از طرحرسانی کتب و نشریات در قالب دو طرح کالن  روزبازنگری و به  باشند؛

 ربط برای اجرا واگذار گردد.   های ذی، ناظران و داوران مشخص به یگانزمانمدتبا اعتبار، 

با خبرگان، بسیاری از    شدهانجامهای  در حین پژوهش عالوه بر بررسی و تحلیل متون مصاحبه

بررسی    شده نیتدوشایستگی    های مدل مورد  نیز  محققان  سایر  پایان  توسط  در  گرفت،  قرار 

با   تا وجه تمایز و تفاوت آن مشخص شود.   هایمدلخروجی مدل  پیشین مقایسه شده است 

بررسی   عالوه براست زیرا    ترکاملدر این تحقیق در مقایسه با تحقیقات پیشین    شده ارائهنتایج  

شاخص احصا  و  نظری  مصاحبهمبانی  متون  بنیاد  داده  تحلیل  طریق  از    های مهارتها،  ها، 

 مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی شناسایی شد.

پژوهش آنجایی که در  بستر  کیفی، پدیده  هایاز  قرار می  وقوعشان ها در  گیرند،  مورد مطالعه 

ها  نتایج و یافته  یریپذمیتعم نیز منحصر به بستر مورد مطالعه بوده و امکان    آمدهدستبهنتایج  
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موقعیت و  شرایط  دیگر  اسبه  محدود  ازها  نتایج  ت؛  که   به   اتکا  با  نیز ً  حاضر  پژوهش  آنجایی 

بنابراین   شده،   حاصل  ارتش ج.ا. ایرانهای  مدیران یکی از یگان  خبرگان و  تجربیات   و   هادیدگاه

سازماننمی  یراحتبه سایر  به  را  حاضر  پژوهش  نتایج  میتوان  آینده  محققان  داد.  تعمیم  -ها 

شناسایی   به  نسبت  یگان  هایمهارتتوانند  سایر  فرماندهان  و  مدیران  نظامی  مدیریتی  های 

 این تحقیق مقایسه نمایند. ی هاافتهیکشور اقدام نموده و نتایج حاصل را با  

 

 قدردانی 

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر  

 بسیار سپاسگزاریم.
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پژوهش  ،ی دانشگاه سازمان.  (1393)  .الی ل  ،یدیحمو    یمجتب  ،یگیبجب ر • و    تیریمد   یهاماهنامه 
 . 20-45(: 1)9 .یحسابدار

قادررحیم • ایران  .(1393)  .زاده،  اسالمی  ارتش جمهوری  در  اثربخش  فرماندهی  دبیرخانه   ،الگوی 

 شورای عالی تحقیقات نظری ارتش جمهوری اسالمی ایران. 
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