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  چكيده

پن،یپنوپپحا تیتسااا پپیریبکا رگپپ،یریتکفپپی)گروهپها یدرپحوزهپنظا مپپیامروزپپدیاپنو ادپداتیاپتهادپپشیپدایاپبا پ 

پیساا زم نه پیمن بعپانساا نپتیپریپگ مپدرپحوزهپمدپپنیپ(پمهمتریاتمپپداتیپ،پتهدیامنطقهپپیرقب پیح تیرق بتپتساا 

پپیه پپپتی.پآموزشپق ب شادب پیمپپیک رکن نپب الخصپرهبرانپنظ مپپنشیدانش،پمه رتپوپبپیتوجهپبهپارتق پ،ینظ م

پپرانیپمدپپیاصا پپیه دغدغهپپنیپترازپمهمپیکیپبهپعنوانپپیکنونپپطیپدرپشاراپینظ مپپیدرسا زم نپه پپیرهبرپپ زیموردپن

درپپپیامالحظهق بلپریمذکورپت ثپپیه پپتیفرم نده نپبهپق ب پزیتجهپتیفیشدهپاستپچراپکهپکپلیپکشورپتبدپیدف ع

ب پاسااتف دهپازپمد پپپینظ مپیدرپساا زم نه پپیرهبرپیه پتیق ب پینبردپخواهدپداشاات.پارتق پدانیدرپمپتیموفق

پپیطپیمحپطیپنظرپگرفتنپشااراب پدرپپنیمحققپخواهدپشاادلپاذاپمحققپیبیترکپپقیمسااتجرجهپازپمط ات تپعمپپیبوم

درپپپدیپنو دپپداتیپمهمپازپتهدپین متق رنپبهپعنوانپبجشااپپپیجنگپه پپیوپازومپ رداختنپبهپموضااورپراهبردپیفت 

درپپیمحورپرهبرپپتیاپوپسااانجشپماد پتوساااتاهپوپآموزشپقا ب پیباهپرراحپپوساااتاهی پپگا مدرپدوپپ،یحوزهپدفا ع

پقیتحقپنیپن متق رنپهمتپگم شاتهپاند.پاپپیوپب پتمرکزپبرپجنگپه پدیپنو دپپداتیپهمساوپب پتهدپینظ مپیسا زم نه 

پف ز.پدرپب شااادیمپپیمقطتپ،یهمزم نپوپازپنظرپافقپزم نپپجتهیوپازپنظرپروش،پآمپپیازپنظرپنورپاساااتف ده،پک ربرد

پپیرپیگنفرپازپخبرگا نپآجا پ)با پروشپنموناهپ15وپمصااا حباهپبا پپپپقیتحقپ تیاپادبپیبا پبررساااپپیمفهومپیاو ،پااگو

پپیه پشااد.پدرپف زپدوم،پروشپپی.اِ .اِسپاعتب رساانجیافزارپاساام رتپ وپب پنرمپپنیپمحتوا(پتدوپپلیتح پوپپهدفمند

نفرپازپخبرگ نپ)پپپپ12بهپنظراتپپپپراجتهاسااتجراوپوپب پمپقیتحقپ تیه پبرپاساا سپادبپتیآموزشپوپتوسااتهپق ب 

توساتهپپپپیه ااگوپدرپف زپاو ،پروشپپیه موافهابت دپوپپپپیبندضامنپرتبهپ نیپشاد.پدر  پپیبندتیپ(پاواویگروهپک نون
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 مقدمه 
فت یپجه نپوپمنطقهپوپبحرانه یپمجت فپایج دپشادهپبواساطهپحراورپگروهپه یپمجت فپدرپشارایطپپ

یپموجودپدرپح تیرق بتپتسا پپ،توساطپدشامن نپپنینوپپح تیتسا پپیریبک رگپپیپوپ..(ریتکفپپیروهپه )گپ

من بعپپتوجهپبهپمهمترینپع ملپموفقیتپسا زم نه یپنظ میپ)پیپوپ...اتمپپداتی،پتهدوپجه نپمنطقهپساط 

بیپشااکپپپپنیلپبهپاهدافپاینپقبیلپساا زم نه پخواهدپداشاات.پنقشپبهپساازاییپدرپپشاا یسااته(یپپانساا ن

تهادیاداتپنو ادیادپکنونی،پاازاما تیپراپباهپسااا زما نها یپنظا میپتحمیالپکردهپوپجناگپنا متقا رنپهمپکاهپ

بجشایپازپاینپقبیلپتهدیداتپمحساومپمیپشاودپازپاینپق عدهپمساتننیپنمیپب شاد.پ یشاینهپجنگه یپپ

درگیرپدارایپیکپی پچندپوجهپازپوجوهپعدمپتق رنپپیه تقریب ًپهمهپررفپپدپکهگذشااتهپنشاا نپمیپده

کهپازپشاارایطپعدمپتق رنپبهپنفعپخودپسااودپببرند.پ یروزیپپپبودهه پدرپاینپاندپوپتم مپتالشپآنبوده

وجوهپافتراقپوپعدمپتق رنپخودپبرپپبریهپهموارهپازپآنپکساا نیپبودهپاسااتپکهپتوانسااتهپبودندپب پتک

ببرند.پاینپعدمپتق رنپپیش اعم  پکنندپوپجنگپراپدرپراسات یپاهدافپخودپبهپراهبردیپپرییدشامنپتثث

گ هپدرپارادهپوپروحیهپجنگ وریپوپایم نپبهپهدفپوپحتیپنهراسایدنپازپشاکساتپت کتیکیپوپکشاتهپپ

)حبیبی،پپکردگریپمیج وهپپاح ظپبرتریپقوا،پابزارپوپتس یح تپپشدنپوپگ هپدرپبرتریپفیزیکیپجنگپاز

یات،پپدرنها یپکاهپپاگوناهباهقادرتپنظا میپرابطاهپتنگا تنگیپبا پسااا یرپابتا دپقادرتپم یپداردلپپپ.(32،پ1387

اینپقدرتپنظ میپاساتپکهپموجبپایج دپامنیتپوپفرا یپمن سابپبرایپرشادپسا یرپابت دپقدرتپم یپ

(.پب پتوجهپبهپ69-108،پ1390)آشاتی نی،پپشاودیمپپ)اقتصا دی،پسای سای،پاجتم عیپفرهنگیپوپفن وری(

پپب شد(پیمپپتوستهپپدرح  کهپدرپابت دپکمیپوپکیفیپروپبهپفزونیپداشتهپوپپ)یپوپجه نیپانطقهمتهدیداتپپ

درپپپمؤثرینپعواملپپترمهمنی زپاساااتپت پبرایپارتق یپتوانپرزمیپنیروه یپنظ میپکشاااورپبهپیکیپازپ

پپ(.45،پپ1386غف ری ن،)از یشپ رداختهپشود.پیشبارتق یپاینپق ب یتپرزمیپیتنیپمدیریتپآنپ

ها یپساااجاتپوپیاتپموقتقا ب یاتپپفرما نادها نپوپمادیرانپارشااادپدرپمواقعپبحرانپوپپپپموضاااور

یپاصاا یپحوزهپدف عیپپه دغدغهینپموضااوع تپوپترمهمیکیپازپپپعنوانتواندپبهیمبینیپپ یشیرق بلغ

یلپم هیتپویژهپح کمپبرپدابهیپن متق رن،په جنگدرپهرپکشااوری،پدرپعرصااهپپه ارتشپمطرحپب شااد.

ررفینپجناگ(،پهموارهپنیا زمنادپپپنظا میپپها یتوانا ییپپوپپها یفنا ورپپ)نا برابریپدرپپها جناگگوناهپپینا

توجهپبهپپه یپخ صایپهساتند.یژگیوه پوپق ب یتپپپپیریپازپفرم نده نیپهساتندپکهپواجدپشارایط،گپبهره

با شاااد.پامرپمادیریاتپوپیمهما نپتقویاتپتوانپرزمیپدرپبجشپغیرپفیزیکیپپپپواقعپپدراینپموضاااور،پپ

مدارپیژهپارتشپکهپم هیتیپبحرانوبهپپیپدف عیپوپنظ میپکشااوره ساا زم نوصپفرم ندهیپدرپخصااپ
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وپپپگیری(یمتصاممراتبیپوپتمرکزپپسا سا ه)اساتنن  پنبودهپب کهپب پتوجهپبهپسا خت ره یپآنپپپپتنه نهپپدارند،

ب شادلپپیمایپنیزپبرخوردارپپیژهوه ،پازپاهمیتپپگیرییمتصامپپسا زسارنوشاتپنت یجپحسا سپوپحی تیپوپپ

یریپساا خت رپپگپشااکلوپبدونپوجودپساا م نهپفرم ندهی،پپپچرخدیمفرم نده نپپبرپمحورارتشپپپچراکه

شادهپینتدوع تپعدمپوجودپیکپااگویپپبهپپشاود.یمه پب پمشاکلپمواجهپپیتپمثموره پوپاجرایپپیگ ن

ه یپارتشپجمهوریپاسااالمیپایران،پدرپیگ نپپمؤثرمن ساابپساانجشپق ب یتپپفرم ندهیپوپمدیریتپ

پچنداننهیپساطحیپوپه شان ختپیقپشاجصایپوپساالنتج مپوپانتصا مپفرم نده ن،پبرپاسا سپپبترا ًپدرپا

اح ظپعدمپپهمچنینپبهپآید.ینمپپعملبهعملپگردیدهپوپدرپاینپموضاورپحسا سپدقتپک فیپپپمندروش

وجودپهمینپااگویپمادون،پدرپرابطاهپبا پآموزشپوپتوساااتاهپااگویپفرما نادهیپدرپاینپقبیالپافرادپنیزپ

یپنیزپبرایپپوپک رآمدیپشااف ف،پمشااجصپه شاا خصهمینپترتیبپپعملپنی مدهپوپبهیپبهمؤثراقدامپ

قرارپپپاساااتف دهپموردیپعم کردیپپه مه رته یپشاااجصااایتیپوپپیژگیوپارزی بیپفرم نده نپازپاح ظ

پ(.23،پ1393زاده،پپگیرند)رحیمینم

 وتپه یپدف عیپدرپساط پکشاوره یپمجت ف،پتفیفن ورب پتوجهپبهپرویکرده یپجدیدپح صا هپدرپپپ

یا ز،پنپپموردها یپ یچیادهپپیفنا ورها یپدفا عیپوپپیتوانمنادآوردنپپپپدساااتپباهها یپکشاااورها پدرپیاتپقا ب 

تثکیداتپمکررپاسن دپپپرغمیپن متق رنپوپع یه جنگس زپدرپعرصهپه یپجدیدپوپنوآورانهپبرترییوهش

وپساا یرپمسااتنداتپبجشپاشااگریپوپکشااوریپبهپموضااورپق ب یتپپمدیرانپوپفرم نده ن،پپب الدسااتی

یرنظ میپکشااورپپغوپمراکزپع میپنظ میپوپپپه دانشااگ هتحقیقیپع میپدرپسااط پپپت کنونمتثسااف نه،پ

ه یپفرم نده نپراهبردیپب پرویکردپق ب یتپپ یرامونپرراحیپااگوییپدرپخصاوصپآموزشپوپتوساتهپپ

ازپجم هپسااندپ)پیب الدسااتتپنگرفتهپاساات.پب پعن یتپبهپتثکیداتپاساان دپیپن متق رنپصااوره جنگ

پ17بندپ(،پپ1386(،پفصالپهشاتمپق نونپمدیریتپخدم تپکشاوریپ)1382سا اهپکشاورپ)پ20پاندازچشام

وپپ52ه یپک یپبرن مهپ نجمپتوساتهپوپبندپی ساتپساپپ14بندپه یپک یپبرن مهپچه رمپتوساتهپوپی ساتپساپ

مربوطپبهپنقشااهپراهپپک یپنظ مپاداریپپه یی سااتپسااپه رمپابالغیهپبرن مهپشااشاامپتوسااته،پبرن مهپچپ53

وپتغییراتپمحیطیپفزایندهپپآج ((پ1396ت پپپ1394)اصالحپنظ مپاداری،پبجشیپازپفرم نپنیرویپانس نیپ

یپپها جناگیپوپارتقا  پساااط پ یچیادگیپپامنطقاهیپوپفراامنطقاهدرپحوزهپمسااا ئالپدفا عیپوپتهادیاداتپ

گرفتنپدکترینپدف عیپکشااورپوپنیروه یپمساا  پوپنصپصااری پقرآنپکنونیپوپن متق رنپوپب پدرپنظرپ

،پارتق  پتوانپرزمیپغیرپفیزیکیپپ)وَأَعِدُّواْپاَهُمپمَّ پاسْاتَطَتْتُمپمننپقُوٍَّ((ساورهپمب رکهپانف  پپپ60کریمپدرپآیهپ

ب شااد.پدرپصااورتپعدمپتوجهپبهپتثثیراتپیمازپاهمیتپبساای رپب الییپبرخوردارپپپپه ساا زم ناینپقبیلپپ



 
 1400پبه ر،پمهشت،پشم رهپسومس  پپ–پجنگپفص ن مهپمط ات تپ پپ8

ه پوپراهبرده یپیتپمثمورشا یساتهپدرپنیروه یپنظ میپبرپتحققپپرهبرانپوپفرم نده نپنظ میپگرفشاپ

وپپپیرراپحیریپدرپحوزهپمساا ئلپامنیتیپایج دپخواهدپشاادلپاذاپپن  ذجبراندف عیپکشااور،پ ی مده یپ

ن متق رنپپداتیهمساوپب پتهدپینظ مپپیسا زم نه پیدرپرهبرپپمحورتپیمد پتوساتهپوپآموزشپق ب پنییتب

ها یپموردپنیا زپرهبریپازپاهمیتیپراهبردیپبرخوردارپاسااات.پدرپاینپتحقیقپدرپگا مپاو پقا ب یاتپپ

ه یپن متق رنپشاان ساا ییپشاادهپوپدرپگ مپدومپساا زم نپنظ می)پدرپسااطوحپع ایپساا زم نی(پدرپجنگ

په یپمذکورپارائهپگردیدهپاست.ه یپآموزشپق ب یتپپروش

 مبانی نظری

 رهبری ویژ گی های مدیریتی و  

نقشپمدیریتپوپازپآنپمهمپترپرهبریپنیرویپانس نی،پیکپنقشپک یدیپوپسرنوشتپس زپبرایپج متهپپ

تپک ریپخودپقرارپدادندپوپیامروزپبهپحسا مپمیپآید.پکشاوره یپ یشارفتهپنیزپاینپمساثاهپراپدرپاواوپ

تغییرپدادهپوپعالوهپپتپم شاینپبرپنیرویپانسا نیپبودپراپیه یپمدیریتیپخودپراپکهپبرپمبن یپاواوپتئوری

برپمطرحپکردنپااگوپه یپمدیریتیپجدید،پبحثپرهبریپنیرویپانسا نیپراپتوساتهپدادند.پپدرپتف وتپ

رهبریپوپمدیریتپمیپتوانپبهپاینپمقدارپبساندهپکردپکهپمدیریتپدرپواقعپب پمنشا  پق نونیپمشاروعیتپپ

بریپدرپقا اابپقا نونپنمیپمیپگیردپوپبا پقا نونپمیپتوانادپافرادپزیرپمجموعاهپراپهادایاتپکنادپاما پره

گنجد،پب کهپب پروحپوپق بپنیرویپانساا نیپمرتبطپاسااتپوپرهبرپحتیپبدونپمشااروعیتپق نونیپوپ

اعم  پق نونپمیپتواندپزیرپدسات نپراپهدایتپکند.پمدیرپازپقبلپانتج مپمیپشاودپوپرهبرپتوساطپافرادپپ

ه یپمدیریتیپدپوپتئوریانتج مپمیپشاااود،پامروزهپمدیرانپب یدپرهبرانپالیقیپب شاااندپت پموفقپگردن

پ(پپ1376:پپ14ریپشهری،.پ)جدیدپبرپهمینپمبن پتغییرپرویهپدادهپاند

منظورپازپویژگیپه یپمدیریتی،پمشجصهپه ییپاستپکهپرهبرانپوپمدیرانپداراپبودهپوپب عثپموفقیتپپ

وپاثربجشیپس زم نپآن نپگردیدهپاست.پبررسیپوپمط اتهپتحقیق تپصورتپگرفتهپدرپحوزهپمدیریتپپ

یپح کیپازپآنپاستپکهپتحقیق تپاوایهپمربوطپبهپرهبریپرویپصف تپی پویژگیپه یپب پدوامپپوپرهبر

(.پاینپتحقیق تپ،پپ188،پپ1387وپنسبت ًپث بت،پبهپعنوانپک یدپموفقیتپرهبریپتثکیدپداشت)پایرانپنژاد،پپ

رفیپپویژگیه پوپخصوصی تیپکهپرهبرپداردپراپبهپعنوانپع ملپمهمپدرپتتیینپاثربجشیپفرایندپرهبریپمت

(.پپآنچهپدرب رهپتحقیق تپانج مپشدهپدرپموردپویژگیپه یپشجصیپ480،پپ1385میپنم یدپ)پامیرپکبیری،پپ

وپخصوصی تپشجصیتیپرهبریپمیپتوانپگفتپاینپاستپکهپنت یجپتحقیق تپح صلپدرپقرنپاخیرپپ

امیدوارپکنندهپوپمفیدپاست.پاینپتحقیق تپموجبپشدهپکهپهمپاکنونپفهرستیپازپصف تیپکهپرهبرانپپ
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بهپرهبریپدارندپدرپخودپ رورشپدهندپ،پبهپدستپآیدپ)پب پپ یدپازپآنپبرخوردارپب شندپوپاگرپتم یلپ

پ(.پپ36،پ1393جمشیدیپ،پ

 مفهوم قابلیت    

شود.پسزاواری،پای قتپوپاستحق قپداشتنپازپدیگرپمت نیپپق ب یتپ،پبهپح اتپوپکیفیتپش یستهپگفتهپمی

)متین،پپ استپ واژهپ التپپ(.1378،105اینپ واژهپ ازپ پ برا"پپیمتن بهپپ" یک مپتنت"پپنیق ب یتپ شدهپ پپیپمج زپ

،پپ1391،پپوپدیگران یگرفتهپشدهپاست)محمودپپ"حقپصحبتپکردنپپیدارا"رورپپنیوپهمپپ"قر وت

بودن،پالیقپبودن،پاستتدادپذاتیپداشتن،پبرازندگیپوپق ب یتپپداشتنپپمتن یپق بلپپداشتنپبهپپیتپ(.پق ب 123

استپ شدهپ ک ندپپپ.(6،1389)شیخ،متن پ مکپ دیویدپ ب رپ اواینپ س  پپپپ1برایپ متن یپپپپ1973درپ وپ مفهومپ

به راپ )ک رپپش یستگیپ مکپ2،81،2010راثو بردپ ازپ بتدپ بر(.پ مکپ خدم تپپی نبن،پپ3ک ند،پ شرکتپ گذارپ

بینیپپیش یپجدیدپکهپبتواندپعم کردپانس نیپراپپه روشمش وریپراپبرایپتوستهپپمتحدهپپی التپپاخ رجیپپ

ک ندپبرایپپه یپمکیتپفت ایپبتدیپپه گ م(.پپ105-90،پپ1999،پپ4کند،پدرخواستپکردپ)راثو پوپایندهوام

اعم  پپ برایپ من سبپ روشپ ی فتنپ ش یستگی،پ )اص یپپپپوک رکسبپمفهومپ (.پ19،2007،پپ5س نگهیپبودپ

-2سط پفردیپپپپ-1،پپکردندپپیزمتم یکدیگرپپازپپ(پش یستگیپراپدرپسهپسط پپ1388)پپعرف نیپوپدی نتی

بهپپپعمدت ًه پپق ب یتپپپپ(.پامروزه،16-1388،20سط پراهبردیپ)عرف نیپوپدی نتی،پپپپ-3ط پس زم نیپپس

بهپرفت ره یپپپپه ،ق ب یتپپپپشود.یمپی زپبرایپتوفیقپدرپشغلپی پعم کردپبرترپارالقپپنپپموردپه یپپیژگیو

ه پی پپیتپق ب پپ-2ه پپیآگ هدانشپوپپپپ-1تواندپن شیپازپعن صرپزیرپب شد،پپیمپاتپداردپکهپپمندپدالهدفپ

وپپه نقشپپ-6انگیزشپپپپ-5ه پپیژگیوپپپ-4پپه ارزشوپپپپه پنگرشپپ-3پپه مه رت )ب ب ییپ اجتم عیپ یپ

کند،پپیمپپدای پپیتج پپرانیکهپدرپرفت ر،پکردارپوپگفت رپمدپپییپه تتدادپوپنورپق ب یتپپپپ(.51،پپ1390شیخ،

اثربجشبهپپعمدت ً وپ بهترپ عم کردپ فت اپپشتریبپپیپمنظورپ انج مپ قرارپپپپیتیریمدپپیه تپیدرپ مدنظرپ

منحصرپبهپپپپ،ییوپاجراپپیتیریمدپپیه تجربهپپرت،یبصپپ،یشجصپپه ییژگیوپپ(.29،پپ1392،پپیرپی)امردیگپیم

،پپ1396،یبرخوردارپب شند)ک وسپپیه ق ب یتپپپپنیازپاپپپدیکشورپب پپرانینبودهپوپتم مپمدپپیس زم نپخ ص

مط ات تپصورتپگرفتهپپپشتریاستپکهپدرپبپیشجصپه ییژگپیش ملپوپ،یاخالقپه ییژگپیوپ.(54-55

 
1 David McClelland 

2 Rothwell 

3 McBer 

4 Rothwell & Lindholm 

5 Sanghi 
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پپیپبررسپپیپفردپپه یپیژگپیوپپپیپوعمومپپپه یپیژگپیوپپپ،یتیشجصپپه ییپژگپیپق ب یتپپب پعنوانپوپپنهیدرپزم

پ(.78-54،پ1،2015مگ هد)شدهپاستپ

بوی تزیسبندجمعدرپیکپپ ابت دپش یستگیپ)2008)پپ2یپتوسطپ ه یپمدیریتی(پدرپپق ب یتپپپپازجم ه(،پ

ه یپپیژگیوپپ-3پپه مه رتپپ-2یپپاپحرفهدانشپوپمت وم تپپپپ-1ششپگروهپبهپشرحپزیرپج پگرفتهپاست،پپ

-پ1386،58ابوااتالییپوپغف ری،اعتب رپعمومیپ)پپپ-6یپپاحرفهاعتب رپپپپ-5پپنگرشپوپبینشپپ-4شجصیتیپپ

پ-پ2  یهپپه یپپق ب یتپپپپ-پ1وپسطوحپمجت فپتقسیمپکرد،پپپپه گروهتوانپبهپپیمه پراپپق ب یتپپ(.پهمچنینپپ57

)قراییق ب یتپپپپ-3پپیزکنندهمتم ه یپپق ب یتپپ )محوری(پ ک یدیپ نظرپ59-60،پپپپ1382 ور،ه یپ ازپ (.پ

ارالقپپپپه مه رته یپشجصیتیپوپپیژگیو،پدانش،پپه ارزشنگ رندگ نپمق اه،پق ب یتپبهپآنپدستهپازپپ

شودپکهپموجب تپعم کردپبرترپشغ یپاوپراپپیمشودپکهپوجودپآنپدرپیکپفردپبهپرفت ره ییپمنجرپپیم

وجودپبرایپشن س ییپپینپپاپپب پپه پوجودپدارد.ق ب یتپپیکرده یپبسی ریپبرایپشن س ییپپروآورد.پپیمفراهمپپ

گونهپاجم رپنظریپوجودپپیچهپپ،ه پآنیپپبندربقهوپچگونگیپپپپه نآاستف دهپازپپپپه ،ق ب یتپپیپپس زمد وپپ

پشود.پیمندارد.پدرپذیلپبهپدوپرویکردپاسپنسرپوپیوکلپ رداختهپ

بندیپبهپشرحپذیلپارائهپپیمتقسی ز،پدوپپموردنه یپپق ب یتپپخصوصپپپپدرپپیزن،پاسپنسرپپ3دیدگ هپاسپنسرپ

یپضروریپراپبرایپحداقلپعم کردپدرپیکپک رپپه مه رتی زپکهپپنپپموردپه یپپق ب یتپپپپ-1نمودهپاست،

پپآمدهپدستپبهنت یجپپپپه آنه یپبرترپکهپبرپاس سپپق ب یتپپپپ-2س زد.پپیموپی پانج مپیکپوظیفهپمشجصپپ

پ(.19،پ2006اسپنسرپوپواتکین،است)عم کردپب الترپپدهندهنش نب الترپازپمی نگینپوپ

حقیق تپگسترده،پراهبرده یپتتیینپق ب یتپپراپبهپپب پتوجهپبهپتپپ2006یوکلپدرپس  پپ،  4دیدگ هپیوکلپ

پپه ،پیزهانگه یپشجصیتی،پپیژگیوه یپبنی دیپفردی،پکدامپپیژگیوراهبردپپپپ-1بندیپنمود، نجپربقهپدسته

برترپرهبرانپموفقپجه نپپعم کرده وپپپپرفت ره موجبپبروزپپپپه ارزشوپپپپه مه رتپپمف هیمپذهنی، یپ

ی دیپفردیپبرایپرسیدنپبهپعم کردپبرترپمدیریتپالزمپاستپپه یپبنیژگیوپپراهبردپرفت ری،پپ-2شودیم

پپ-پ4یرپداردتثثبرپموقتیتپپپپمؤثربرپاهمیتپعواملپپپپمحور(،راهبردپاقتر یی)فرایندپپ-3وایپک فیپنیست.پپ

یپقرارپپبررسپپموردپپمؤثریرپقدرتپوپاختی رپدرپمدیریتپپتثثپپیراتپقدرت،پدرپاینپرویکرد،تثثراهبردپپ

اندپکهپترکیبپچه رپرویکردپفوقپبرایپپیدهرسراهبردپترکیبی،پمحقق نپبهپاینپنتیجهپپپپ-5وپپپپگیردیم

 
1 Megahed 
2 Boyatzis 

3 Spencer 

4 Yukl 
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پپیپه اغ بپمد (.پ386-417،پ2006یوکل،پب شد)تواندپمفیدپیمه یپمدیریتیپوپرهبریپق ب یتپتتیینپ

توان  دانش،پ وپ عن صرپ پش ملپ وپپپپیشجصپپه ییژگپیوپپه ،نشبیپپوپپه نگرشپپه ،مه رتپپه ،ییق ب یتپ

اهدافپس زم نپپییه تپیت ره پوپصالحپرف ب پ مرتبطپ کهپ ک پپیاستپ نقشپ بهپپپپی بیدرپدستپپیدیاستپوپ

آنپپپق ب یتپپپپ بند،یپدستپپپپیاثربجشپپیپ ره یبهپمتپپتوانندیکهپمپپیافرادپپتپیپاهدافپدارد.پاس س ًپخصوص

پ(33،ص1390،یرسپ سیشود)مپیافرادپخواندهپم

 های فرماندهیجنگ نامتقارن و قابلیت  

همینپپه پدرپیکپسط پقرارپندارند،پبهییتوان یپدرگیر،پازپحیثپفن وریپوپه ررفدرپجنگپن متق رنپ

(.پراهبردپپ1382،12آن نپدرپجنگپع یهپیکدیگرپمتف وتپاست)دانی ای،پپپپاستف دهپپموردیپپه روشسببپپ

)مت ونتپپن متق رنپممکنپاستپراهبردی،پسی سی،پنظ می،پعم ی تیپوپترکیب تیپازپهمهپاینپعواملپب شد

(.پدرپجنگپن متق رن،پبینپنیروه یپنظ میپوپپ26،پپ1384آموزشپوپنیرویپانس نیپست دپمشترکپسپ ه،

(.پقدمتپمفهومپجنگپن متق رنپراپبرابرپب پقدمتپخودپپ5،پپ1383یرنظ میپتم یزیپوجودپنداردپ)تمن یی،غ

کهپجنسپوپپ یی.پآنج(1386،9دانندپ)مت ونتپآموزشپدانشکدهپفرم ندهیپوپست دپآج ،یممفهومپجنگپ

یپاس سیپوپزیربن ییپپه تف وتیدشوندهپب پیکدیگرپپتهدیدگرپوپپتهده یپنظ میپپییتوان پنسلپقدرتپوپپ

ه یپمرتبطپپق ب یتپ(.پبرخیپازپابت دپ1394،59افشردیپوپدیگران،استپ)یدپن متق رنپتهدپداشتهپب شند،

است:پپب پجنگ زیرپ مواردپ ن متق رنپش ملپ بینشیپمشتملپق ب یتپپ-پ1ه یپ ازپجم هپپپپه یپ مف هیمیپ برپ

،پوحدتپفکریپپانگ رپنبودنس دهه ،پبصیرت،پفهمپسی سی،پعدمپغف تپازپدشمن ن،پپ  یبندیپبهپارزش

قدرتپپیینتته یپپیستمسب پپ نظ م،پ مه رتپ  رادایمامنطقهپ ژوهیپپیندهپآشدهپ جه نی،پ وپ س زی،پپیپ

آیندهآرم ن اواویتپگرایی،پ بهپ توجهپ وپ مینگریپ ش ملپ راپ  -2(.1391،35فرد،شود)دان ییه پ

آمیزهش یستگی فردی،پ توان ییه یپ دانش،پ ازپ مه رتایپ ارزشه ،پ انگیزهه ،پ نگرشه ،پ پپه ،په ،پ

ویژگیویژگی شجصیتی،پ خصوصی تپپه یپ دیگرپ وپ فردیپ تم یالتپ اخالقی،پ برایپپموردنه یپ ی زپ

ه یپمرتبطپب پس زم ن،پش ملپترکیبپمتق بلپپش یستگی -3پپ(.7،پپ2008استپ)بوی تزیس،پپمؤثرعم کردپپ

ینپاهدافپوپراهبرده یپس زم نپپتثمه یپک رکن نپب پدیگرپمن بعپس زم نپبرایپپه پوپمه رتدانش،پتوان یی

تتریفپپپخ رجیپپمحیطپپه یپس زم ن،پاقتر ئ تپس زم نی،ه پمتن سبپب پویژگیاست.پاینپش یستگی

یپاجتم عیپپه مه رته پب پپق ب یتپپفردی،پاینپپه یپبینق ب یتپپ -4(.31،پپ2005،پپ1بیه مپوپمویرپشوند)می

پ2ه یپموثریپصورتپگیرد.پ)م مفوردپشودپب پافرادپمجت ف،پتت ملیموپبینپفردیپسروک رپداردپوپب عثپپ

 
1 Byham and Moyer 
2 Mumford 
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ابت دپق ب یتپپ2007،161وپدیگران، ه یپپه یپموردپاش رهپدرپتحقیق تپمرتبطپب پق ب یتپپ(.پمهمترینپ

ه یپن متق رنپب پدرپنظرپگرفتنپبیشترینپتتدادپتکراره یپانج مپپرانپوپفرم نده نپدرپجنگموردپنی زپرهب

پارائهپگردید.پ1نظرانپبهپشرحپجدو پشدهپمرتبطپب پهرپبُتدپدرپبینپص حبپ
 های نامتقارن های رهبران و فرماندهان نظامی در جنگابعاد قابلیت  -1جدول 

 ها ابعاد قابلیت   محقق /محققین  ردیف 

وپپ(پ1393رحیمپزاده)پ .1 خ نوادگیپ اص اتپ وپ شجصیتیپ بینش،پ وپ نگرشپ

په یپالزمپمه رت

ه یپموردپنی ز،پدانشپوپآگ هیپوپپنگرشپوپبینش،پمه رتپ(1393غالمی)پ .2

په یپنظ میپق ب یت

پپه یپه ،پدانشپوپآگ هیپوپق ب یتبینشی،پشجصیتی،پمه رتپ(پ1387حبیبی)پ .3

پنظ میپوپس زم نیپ

پنگرشپوپبینشپوپس زم نیپپ(1391دان ییپفرد)پ .4

پابت دپفردیپوپبینپفردیپپ(پ2009دور )پ .5

پنگرشپوپبینش،پس زم نی،پفردیپوپبینپفردیپپ(2008توستهپمد پزوزی )پ .6

پس زم نیپوپفردیپپ(1386آشتی نی)پ .7

موردپنی ز،پدانشپوپآگ هی،پق ب یتپپپه یشجصیتی،پمه رتپ(1390داع )پ .8

پنظ میپوپس زم نیپ

ه یپموردپنی ز،پق ب یتپنگرشپوپبینش،پشجصیتی،پمه رتپ(1386رستمی)پ .9

پنظ میپوپس زم نیپ

وپپپ(2004ارتشپانگ یس)پ .10 فردیپ نظ می،پ ق ب یتپ شجصیتی،پ بینش،پ وپ نگرشپ

پس زم نی

پموردپنی ز،پق ب یتپنظ می،پفردیپوپس زم نیپپه یمه رتپ(2009وزارتپدف رپآمریک )پ .11

پت چپ .12 ت مسونپ پ،(2006)وپ پ،(2007)م مفوردپ

ود پ،(2008)گرانیچ براپ پ،(2008)سی تزیبوپ

جنترپ وپ پ،(2008ی)اسپ رکسپ پنپیاوبرپ وپپ

پ،(2009)رابرتسون پ نیتپپ پ،(2009)گرانیودپ

د وپ (،پ2009)گرانیشورتپ

پ،(2011)لیگپ(،2010)کنن مک وپپ منده  پ

پ.پ(2014)گرانیوپدپوانگپپ،(2012)گرانید

پفردیپوپس زم نیپه یپفردی(،پبینفردی)شن ختی،پویژگی
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ی و نتایج مهمترین تحقیقات نظامی و غیر نظامی انجام شده و با  اکتابخانهبا توجه به نتایج مطالعات 

آن درقالب    های تشکیل دهندهها و زیر مولفه(ابعاد، مولفه2006  ،یوکل)در نظر گرفتن رویکرد ترکیبی  

 ارائه گردید.   1شرح شکل الگوی ابتدایی تحقیق به

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

ی  هاجنگهای مورد نیاز رهبران نظامی در تهدیدات نوپدید با رویکرد قابلیت الگوی مفهومی اولیه   -1شکل

 نامتقارن 

 های رهبری و مدیریتتوسعه قابلیت  

ه پدرپدنی یپ رقدرتپامروزیپپه یپرهبریپیکیپازپعواملپک یدیپموفقیتپبرایپس زم نتوستهپق ب یتپپ

می س زم نمحسومپ موضور،پ اینپ درکپ ب پ سرم یهشود.پ بهپ ته پ درپ درونپپگذاریپ ازپ رهبرانیپ وستهپ

دهند.پدرپاندلپیتنیپافرادیپکهپاستتدادپرهبریپوپتوانپوپق ب یتپپخودپراپنش نپمیس زم نپاقدامپکرده

ه یپفراوانیپپآیدپوپفرصتپوجودپمیعصریپکهپهرپروزپتغییراتپفراوانیپدرپاثرپفرایندپجه نیپشدنپبه

ایپپگونهراحیپسیستمپمن بعپانس نیپبهشودپشن ختپب اقوهپرهبریپدرپدرونپس زم نپوپرنیزپظ هرپمی

ه یپآموزشیپموردپنی زپراپدرپاختی رپآن نپکهپب عثپرشدپوپشکوف پشدنپاینپاستتداده پشودپوپفرصتپ

تثمینپرود.پس زم نشم رپمیقرارپدهدپیکپضرورتپعمدهپس زم نیپبه من بعپخودپراپبرایپ ه ییپکهپ

قابليت های 

رهبران نظامی  

در تهدیدات 

 نوپدید

تراز()جنگ ناهم  

 فردی

های فردییژگیو شناختی  

 

 سازمانی

درون 

 سازمانی

 فرا

 سازمانی

  بينشی

 مفهومی بصيرت

 

 گروهی

ی  هامهارت

 گروهی

 رهبری
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بجشند.پامروزهپپیپرهبریپراپدرپس زم نپبهبودپمیه پکنند،پق ب یتپنی زه یپآموزشیپرهبرانپمتمرکزپمی

ق ب یتپپبیشپازپهرپزم نپدیگریپس زم نپ کنند.پگرچهپپه پصحبتپمیه پازپتوستهپرهبریپبرپاس سپ

اندپکهپق ب یتپپه پبیشترپازپمحیطپخ صپخودپوپس زم نپمربوطپاستپام پمط ات تپنش نپدادهق ب یتپپ

(.پآموزشپوپ رورشپپ147-157،پپپ2000جودپدارد)کونر،پپه پوپه یپمشترکپوپفراوانیپدرپمی نپس زم ن

ه یپپشود.پدرپادبی تپتوستهپمدیریتپازپدیدگ همدیرانپوپرهبرانپبتر ًپتوستهپمدیریتپهمپارالقپمیپ

گون گونیپتتریفپشدهپاستلپوایپآنچهپدرپک یهپاینپتت ریفپتش بهپدارد،پموضورپوپهدفپاست.پپ

ه یپتوستهپمدیریتپدرپجهتپبهبودپاثربجشیپپبرن مهگرپآنپاستپکهپپبررسیپتت ریفپارائهپشدهپبی ن

(.پبرن مهپرشدپوپتوستهپمدیرانپوپرهبرانپپ154-166،پپ2007اند)م مفوردپوپدیگران،گذاریپشدههدفپ

دارد)جمشیدیپ تثکیدپ مدیریتیپ نیروه یپ ترقیپ وپ اعتال پ برپ کهپ استپ ب ندمدتپ برن مهپ واقعپیکپ درپ

خوشهپپپ5رهبریپخودپبهپچ رچوبیپش ملپش ملپپپپ(.پدرپکت مپهندبوکپتوسته208،پپ1393کوهس ری،پپ

عنوانپپه یپتوستهپرهبریپتوسطپمرکزپرهبریپخالقپاش رهپشدهپاست.پاینپچ رچومپبهاص یپبرن مه

ق ب یتپپ توستهپ درپبجشپ تحقیقپح ضرپ اص یپ استف دهپشدهپپش اودهپ نظ میپ ه یپرهبرانپس زم نه یپ

 است.پ

 ها های توسعه قابلیت  روش

ه یپپه یپتوستهپبرگرفتهپازپچ رچومپمرکزپرهبریپخالقپدرپزمینهپروشروشه یپمرتبطپب پخوشه

پتوستهپرهبریپعب رتندپاز:پ

توسته -1 محیطروابطپ دیگرپ وپ ک رپ محیطپ درپ عمدت ًپ برایپپای،پ کهپ محیطیپ وپ انس نیپ زندگیپ ه یپ

دهد)رویکرده ییپکهپبرپاس سپتت مل،پهمراهیپوپپشودپرخپمیحم یتپوپی دگیریپدیگرانپفراهمپمی

 همک ریپب پافرادپشکلپمیپگیرد(.پ

ه یپمتداو پاستپکهپایش نپراپپای،پارتق یپعمودیپرهبرانپدرپس زم نپازپراهه یپتوستهواگذاری -2

ه پبهپافرادپپه پوپمسئوایتپواسطهپآن،پنقشه یپجدیدپقرارپبدهیم)رویکرده ییپکهپبهدرپمترضپچ اش

 گیرد(.پشودپوپحم یتپصورتپمیواگذارپمی

ب زخ -3 نی زمندپپفراینده یپ ب الپ کیفیتپ ب پ ب زخورده ییپ دری فتپ رهبرانپ یشگ مپجهتپ برایپ ورد،پ

سیستم افرادپپوجودپ ازپ نظراتپ وپ ب زخوردپ دری فتپ )ش ملپ استپ رسمیپ ب زخوردپ فراینده یپ وپ ه پ

 ه پوپفراینده یپرسمیپس زم نیپاست(.پصورتپرسمیپوپغیرپرسمیپوپهمچنینپسیستمبه
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تسهیمبرن مه -4 برایپ افرادپ رسمی،پ توستهپپه یپ تجربی تپ وپ میی دگیریپ گردهمپ خودپ پپآیندپایپ

ب شدپکهپب پهدفیپک مالًپازپ یشپپه یپس خت رپی فتهپکهپمبتنیپبرپشغلپوپفت ایتپمشجصپمی)برن مه

 گردد(.پتتیینپشدهپاجراپمی

ایپخودپراپپه یپتوستهه یپزی دیپازپفت ایتپتوانندپبجشه پمیس زم نپای،خودتوستهه یفت ایتپ -5

صورتپشجصیپبرایپخودشپتنظیمپنمودهپوپعم ی تیپپه ییپکهپفردپبهبرانپفراهمپکنند.پفت ایتپبرایپره

توستهپق ب یتپپمرکزپپپپیااگوپوپفنونپمرتبطپب پپه پپروش(.پدرپادامهپپ189،پپپپ2006،پپ1مکپک ایپپپکندپ)می

 تشری پشدهپاست.پپ2رهبریپخالقپدرپجدو 

  ( 189،  2006خالق)مک کالی، توسعه قابلیت  مرکز رهبری  یالگو -2جدول 

 فنون  هاروش

فراینده یپ

پب زخورد

عم کرد،پپ منظمپ ارزی بیپ توسته،پ وپ ارزی بیپ ک نونپ دیگران،پ ازپ ب زخوردپ دری فتپ

په یپخودشن سیپبتدی،پآزمونپب زخوردپگروه،پارزی بیپچندپ

ه یپپبرن مه

پرسمیپ

وپسمین ره ،پمش هدهپوپب زدیدپمیدانی،پآموزشپبیرونی،پآموزشپگروهی،پپپپه کنفرانس

اردوه یپک ری،پآموزشپحینپخدمت،پآموزشپداخلپس زم نی،پبرن مهپتوستهپفردی،پ

شبیه شغ ی،پ ک رراههپ تدوینپ آک دمیک،پ ب زیپتحصیالتپ وپ شغ ی،پس زیپ ه یپ

په یپتجصصی،پپک رگ ه

روابطپپ

پایتوستهپ

ارائهپمش وره،پآموزشپوپتت یمپدیگران،پتت ملپب پدیگران،پپپارائهپسجنرانیپبهپدیگران،

انجمنپ ازپدیگران،پفت ایتپدرپ ه یپه ،پفت ایتپدرپشبکهه پوپگروهپدری فتپمش ورهپ

مربیپ توانمند،پ وپ مستتدپ افرادپ ب پ ک رپ نقش،پمج زی،پ ایف یپ منتورینگ،پ گری،پ

پگیریپج س ت،پک رآموزی،پروابطپب پهمت ی نس زی،پبرعهدهپشبکه

ه یپپ ایتفت

پایپتوستهپخود

نگ رشپمتون،پداست نپ ردازی،پموردپک وی،پااگوبرداری،پبرن مهپتوستهپشجصی،پخودپپ

ایپپه یپحرفهه ،پفت ایتپدرپکسبپوپک رپجدید،پفت ایتپه پوپچ اشت م ی،پشکستپ

پفیزیکی،پمش هدهپوپتح یلپفی م،پمط اته.پپ

پپیه یپواگذار

 یپتوستهپا

پلیوپگروهپمب حنه،پتح پدیپک رپدرپحوزهپجدپ،یشغ پیس زیخ ص،پغنپیه  روژه

گردشپپپ،یک رپیه درپگروهپپتیفت اپ،یک رپیه پتیتوستهپمسئواپ،یس زم نپی یپقر 

درپعمل،پپپیری دگیپپ رات،یوپاختپتیمسئواپیپواگذارپ،یک رپیه تپیپمثمورپ،یشغ 

 .یدگرگونپج دیپا

 
1 McCauley 
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 شناسی تحقیقروش

ه یپرهبرانپس زم نه یپنظ میپازپنظرپنورپاستف دهپک ربردی،پپف زپاو پتحقیقپمبنیپبرپشن س ییپق ب یتپپ

وپازپنظرپهادفپتحقیقپآمیجتاهپازپنورپهمزما نپوپازپنظرپافقپزما نیپتحقیقیپمقطتیپاسااات.پفا زپدومپ

وصایفیپوپازپه پازپنظرپنورپاساتف دهپک ربردیپوپازپنظرپهدفپتتحقیقپمبنیپبرپااگویپتوساتهپق ب یتپپ

یپارالع تپدرپاینپتحقیقپدرپهرپدوپف زپرراحیپگردآورنظرپافقپزم نیپتحقیقیپمقطتیپاست.پروشپپ

درپهرپیاکپپنظرپموردها ،پمیادانیپوپاسااانا دیپبودهپوپابزارپپااگویپقا ب یاتپپوپااگویپتوساااتاهپقا ب یاتپپ

برداریپبودهپپیشفیپوپاکت بج نهمصا حبهپوپ رساشان مهپوپبررسایپاسان دپوپمدارک،پمط ات تپپپپترتیبپبه

مرح هپ)کدگذاریپب ز،پپپ3نفر(پب پروشپتح یلپمحتواپدرپ15اساات.پدرپف زپاو ،پمصاا حبهپب پخبرگ ن)

محوریپوپانتج بی(پانج مپوپااگویپمفهومیپ)ح صااالپمب نیپنظریپوپنت یجپمصااا حبه(پدرپف زپاو )پپ

 سپازپه ،په (پارائهپگردید.پدرپف زپدومپوپدرپراسات یپارائهپااگویپتوساتهپق ب یتپپاگویپق ب یتپپارائهپا

درپق ابپپپپخبرگ نازپنفرپپپ12پپنظراتپتجصصیاز،پپه توستهپق ب یتپپپنهیدرپزمپپقیتحقپپ تیادبپپیبندجمع

پقیتحقح صلپدرپپیه متن سابپب پانوارپق ب یتپپپپیآموزشاپپیه روشبندیپپجهتپاواویتپپپگروهپک نونی

ه یپسات دیپوپصافیپواقعپدرپمرکزپنه ج پپم هپوپدرپیگ نپ12اساتف دهپگردید.پکلپدورهپزم نیپتحقیقپپ

درپمرح هپاو پف زپاو ،پنجبگ نپوپخبرگ نپدانشااگ هیپوپ انج مپ ذیرفتهپاساات.پج متهپآم ریپتحقیق

اهبردیپها (،پک یاهپفرما نادها نپرنفر(پوپدرپمرح اهپدومپفا زپاو )سااانجشپااگویپقا ب یاتپپپپ15نظا می)

درپف زپدوم،پجهتپپپپنفرپبودهپاساات.پ152ایپشاا ملپیرمسااتقلپمرکزپب پنمونهغپمسااتقلپوه یپپیگ ن

نفرپازپخبرگ نپنظرخواهیپپ12ه ،پدرپق ابپگروهپک نونیپازپتتدادپپه یپتوساتهپق ب یتپپشان سا ییپروش

وپدرپمرح اهپدومپآن،پپپپ1گیریپدرپمرح اهپاو پفا زپاو پپهادفمنادپگ وااهپبرفیعمالپآماد.پروشپنموناهباه

گیریپقرااا وتیپپه (پنمونهیپتصااا دفیپوپهمچنینپدرپف زپدومپتحقیق)ااگویپتوساااتهپق ب یتپپاربقه

ه پب پاسااتف دهپازپروشپتح یلپدرپبجشپرراحیپااگویپق ب یتپپپپه دادهمندپبودهپاساات.پتح یلپهدف

 ،پب پاساااتف دهپازپهه پوپااگویپتوساااتهپق ب یتپپبجشپسااانجشپااگویپق ب یتپپپمحتوایپکیفیپوپدر

(بودهپاسات.پپپپ3اسام رتپ یپا پاسپوپ2اسپ یپاسپاسپافزارنرمیپآم رپتوصایفیپوپتح ی یپ)په روش

وپدرپپنظراتپهمک رانپپی فتپدروپپپکنندهمشا رکتپپپدب زخوررواییپتحقیقپدرپبجشپکیفیپب پدورپروشپ

هپبرپرعا یاتپپانجا مپشاااد.پ ا یا ییپدرپبجشپکیفیپوپکمی)عالوپپخبرگا نیپازپپنظرخواهبجشپکمیپبا پپ

 
1 Snow balling 

2 spss 

3 Smart PLS 
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ترتیابپبا پروشپمحا ساااباهپ ا یا ییپبا زآزمونپوپآافا یپپها (پباهمصااا حباهتح یالپمحتوایپپپپمنادنظا مروشپپ

 کرونب خپوپضریبپ  ی ییپترکیبیپق بلپقبو پارزی بیپگردید.

پهای تحقیقها و یافتهوتحلیل دادهتجزیه

 های نامتقارنهای فرماندهان راهبردی در جنگقابلیت 

یپح صالپازپمصا حبهپب پخبرگ ن،پب پاساتف دهپپه دادهتح یلپمصا حبهپب پروشپکدگذاری،پدرپاینپبجشپ

سا خت ری فتهپپکهپازپرریقپمصا حبهپعمیقپنیمهپپه دادهازپروشپکدگذاریپموردپتح یلپقرارپگرفت.پاینپ

تح یلپکدگذاریپب ز،پمحوریپوپانتج بی(پپمرح هپ)نفرپازپخبرگ نپاج پاساتجراوپشادند،پریپساهپپ15ب پپ

یپق ب یتپپدرپمرح هپمصا حبهپوپاساتف دهپازپنظراتپخبرگ نپجهتپپه مؤافهگردیدند.پب پتتیینپابت دپوپ

پ3یلپوپنیزپااگویپمسااترخپازپمب نیپنظری،پااگویپنه ییپ ژوهشپبهپشاارحپجدو پوتتدجرحانج مپ

پارائهپشد.
مصاحبههای حاصله در ادبیات تحقیق با مقایسه ابعاد و مولفه -3جدول   

پمص حبهپپه  ژوهشپمؤافهپبُتدپ

پفردی

 *پ-پیپس زم نیمدارارزش

 * *په یپشجصیتی/پذاتییژگیو

پ* *پشن ختی

 * *په یپجسمیییتوان 

پگروهی

 * *پارتب ریپوپهدایتپ

 * -پ روریق ب یتپ

 * *پفردیپوپگروهیمدیریتپبین

پس زم نی

 * *په یپن متق رنمدیریتپدرپجنگ

 * -پس زم نیپپمه رت

 * -پیپن متق رنه جنگمدیریتپدانشپ

 * *پیس زم نفرا

پبینشی

 * *پیادراکپیپپه مه رت

پ* -پتفکرپسیستمی

 * *پبصیرت
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 * *پدوراندیشیپوپتفکرپراهبردی

 یشناختاطالعات جمعیت

ترتیابپفراوانیپمربوطپباهپیگا نپخادمتی،پباهپپتریننا ماه،پبیشاااترینپوپکمبرپمبنا یپارالعا تپ رساااش 

وپدرصاد(پپپ44/پ7درجهپسارهنگ)پپبرحسابپدرصاد(لپپ33درصاد(پوپآموزشای)پپ67ه یپعم ی تی)یگ ن

پ25ت پپ20درصاد(پوپبینپپپ52سا  )پ30ت پپ25ساوابقپک رکن نپبینپپپبرحسابپدرصاد(لپپپ6/پ6)2یپپسارت

پپ5/16درصاد(پوپک رشان سای)پ44/پ7مدرکپتحصای ی،پک رشان سایپارشاد)پپبرحسابپدرصاد(لپپپ18/پ4سا  )

پپبرحساب/درصاد(لپپ2سا  پ)پ50درصاد(پوپب الترپازپ57/پ9سا  )پ50ت پپ40سانپبینپپپپبرحسابپدرصاد(،پ

پبود.پپدرصد(7/پ9درصد(پوپسراشکریپ)61/پ2درجهپشغ یپسرهنگی)

ه پازپتوزیعپنرم  پبررسااایپشاااود.پبدینپه ،پب یدپچگونگیپ یرویپدادهب پتوجهپبهپم هیتپکمیپداده

ه پبرایپهمهپمتغیره پنرم  پاسااتف دهپشاادکهپتوزیعپدادهپپاساامیرنوف-منظورپازپآزمونپکواموگروف

پبدستپآمد.

آزمون مدل مفهومی پژوهش   

ه یپرواییپوپگیریپازپرریقپتح یلمد پاندازهپ-1.پپشاوددرپساهپمرح هپانح مپمیپ1اسا ی بیپ یمد  

نیزپبرازشپپ-3وساای هپبرآوردپمساایرپبینپمتغیره پمد پساا خت ریپبه-2ییدیپپتث  ی ییپوپتح یلپع م یپپ

پ(.195-1999،204ک یپمد )ه اند،پ

 گیریارزیابی مدل اندازهپ

کندپ زهپراپبررسایپمیه یپیکپسا زهپوپخودپآنپساپگیریپی پمد پدرونیپروابطپبینپسانجهمد پاندازه 

افزارپاسام رتپ یپا پاسپ.پبرایپتثییدپرواییپسا زهپوپ  ی ییپدرپنرم(36،پ1392)داوریپوپرضا زاده،پپ

(.پپ297-334،پ1951یپقرارپگرفت،پضاریبپآاف یپکرونب خ،پ)کرونب خ،پپبررساپپپمورده یپذیلپشا خص

(،پاینپضاریبپازپصافرپت پیکپمتغیرپاساتپکهپمق دیرپب الترپازپCR)پپ2مقدارپضاریبپ  ی ییپسا خت ری

یبپب ره یپع م ی،پاگرپاینپمقدارپپضاراپپ(.177-195،پ2009وپهمک ران،پپ3شاودپ)وتزاز ذیرفتهپمیپپ0/پ7

ه یپآنپازپاینپمط بپاساتپکهپواری نسپبینپسا زهپوپشا خصپدهندهنشا نب شاد،پپپ0/پ4برابرپی پبیشاترپازپ

پپقبو پق بلگیریپپیپآنپساا زهپبیشااترپبودهپوپ  ی ییپدرپموردپآنپمد پاندازهگیرواری نسپخط یپاندازه

،پمقدارپاینپضاریبپنیزپازپصافرپت پشادهاساتجراو(.پمی نگینپواری نسپپ195-204،پ1999ه اند،پاساتپ)

 
1 PLS 
2. Composite Reliability 

3 Wetzels 
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(.پب پتوجهپپ39-50،پ1981شااودپ)فورنلپوپالرکر، ذیرفتهپمیپ0/پ5یکپمتغیرپاسااتپکهپمق دیرپب الترپازپ

پمق دیرپبرایپتم میپابت دپدرپسط پمط وبیپقرارپدارد.اینپپ4بهپجدو پ
 و آلفا کرونباخ  CRو  AVEمقادیر   -4جدول 

 کرونباخ  یآلفا AVE CR ابعاد

 0/پ948 0/پ954 0/پ541 ق ب یتپپگروهی)بینپفردی(

 0/پ958 0/پ962 0/پ588 ق ب یتپپفردی

 0/پ952 0/پ957 0/پ535 ق ب یتپپس زم نی

 0/پ956 0/پ961 0/پ644 ق ب یتپپبینشی

 الرکر-معیار فورنل

ازپمق دیرپپتربزرگاشا رهپبهپاینپمسائ هپداردپکهپریشاهپدومپمق دیرپواری نسپشارحپدادهپشادهپهرپسا زه،پپپ

الرکرپبرایپهرپیکپازپابت دپپ–نت یجپم تریسپفورنلپپپه یپدیگرپب شااد.همبسااتگیپآنپساا زهپب پساا زه

نت یجپح صا هپپپمح سابهپشادپکهپپ0.80و0/پ0،73/پ76،پ0/پ77پپترتیبپ،پفردی،پسا زم نیپوپبینشایپبهفردیبین

 ب شد.یمتحققپک ملپمتی رپمذکورپپپدهندهنش ن

 ارزیابی مدل ساختاری

(،پارتب طپبینپR2ب شاد.پضاریبپتتیینپ)ه یپمد پمیروابطپمی نپسا زهپدهندهنشا نمد پسا خت ریپپ 

نم ید.پقدرتپیکپمتغیرپ نه نپراپب پمقدارپکلپواری نس،پساانجشپمیپپشاادهدادهمقدارپواری نسپشاارحپ

کوهن(،پپپپ2F)پ1.پاندازهپتثثیرساا زدبینیپمد پراپمشااجصپمی(،پقدرتپ یشQ2بینیپمد پ)متی رپ یش

یکپمتغیرپنهفتهپمساتقلپرویپپپتوجهق بلیپتثثیرپبهپبررساپ(،پپ44،1988کوهنپ)کوهن،پf2اندازهپتثثیرپی پپ

پ(.5 ردازدپ)جدو پیمستهپپیکپمتغیرپواب

پ

پ

پ

پ

پ

پ

 
1 Effect Size 
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 کوهن  F2مقادیر   و R2، Q2مقادیر شاخص  -5جدول 

 اندازه تأثیر  R2 Q2 متغیرها

 0/پ44پ0/پ29 0/پ998 ق ب یتپپبینشیپ

 0/پ30 0/پ39 0/پ999 ق ب یتپپفردیپ

 0/پ22 0/پ31 0/پ999 ق ب یتپپس زم نیپ

پ0/پ13 0/پ48 0/پ998 ق ب یتپپگروهیپ

درصدپروابطپبینپپپ95سط پارمین نپدرپپگردد،پپپ1/پ96ازپقدرپمط قپپتربزرگپپt،پاگرپمقدارپآم رهپtآم رهپ

متن دارپپ زارر،پپب شندپ)حنفییممتغیره پ مشجصپپپ2کهپدرپشکلپپپپرورهم ن(.پپ27-76،پپ1391زادهپوپ

 ب شند.پدرصدپمتن دارپمیپپ95است،پتم میپروابطپدرپسط پ

 
 داری ضرایب ی معنمدل مفهومی پژوهش در حالت  -2شکل 

 ارزیابی مدل کلی

شاودپوپب پتثییدپبرازشپآن،پبررسایپپگیریپوپسا خت ریپمیمد پک یپشا ملپهرپدوپبجشپمد پاندازه 

پ1جیپاوپافپپعنوانباهشاااود.پبرایپبرازشپک یپماد پتنها پیاکپمتیا رپپبرازشپدرپیاکپماد پکا مالپمی

(پابادارپگردیادپ)داوریپوپ2004وپهمکا رانپ)پپ2شاااود.پاینپمتیا رپتوساااطپتننها وساساااتفا دهپمی

اساتپکهپنشا نپپشادهمح سابهپپ0/پ281افپبرایپمد پ ژوهشپح ضارپاو(.پمقدارپجی97،پپپ1392رضا زاده،

 
1 Goodness of Fit (GoF) 

2 Tenenhaus 
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گیری،پس خت ریپوپمد پک یپپه یپاندازهررسیپبرازشپمد ازپبپ سپازپبرازشپقویپمد پح ضارپدارد.

مد پپپ3(.پدرپشاکلپپ27-76،پ1391حنفیپزادهپوپزارر،پپ رداختپ) ژوهشپپپپساؤاالتتوانپبهپبررسایپمی

پ ژوهشپدرپح اتپضرایبپمسیرپنش نپدادهپشدهپاست.

 
 مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر  -3شکل 

پاست.پپشدهپدادهوپضریبپمسیرپنش نپپtبرپاس سپمق دیرپآم رهپپپسؤاالتنت یجپآزمونپپ6درپجدو پ
 بررسی روابط مدل پژوهش  -6جدول 

 رابطه سؤال
 

 جهت رابطه 
ضریب 

 مسیر
 نتیجه آزمون  tمقدار 

 یدت ئپ13/پ217پ0/پ290 مستقیمپپق ب یتپپفرم ندهیپ ق ب یتپپبینشی 1

 یدت ئپ13/پ768پ0/پ273 مستقیمپپق ب یتپپفرم ندهیپپق ب یتپپفردی 2

 یدت ئپ26/پ316پ0/پ261 مستقیمپپق ب یتپپفرم ندهیپ ق ب یتپپس زم نی 3

 یدت ئپ8/پ174پ0/پ242 مستقیمپپق ب یتپپفرم ندهیپپق ب یتپپگروهی 4

پبندیپگردیدند.رتبهپ7مسیرپدرپجدو پپپیپتحقیقپب پاستف دهپازپضرایبپه مؤافهدرپگ مپبتدپابت دپوپ
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 ی تحقیقهامؤلفه ی ابعاد و بندرتبه  -7جدول 

 

 های فرماندهان راهبردی الگوی توسعه قابلیت 

ه یپح صااالپدرپه یپآموزشااایپق ب یتپپبندیپروشدنب  پنیلپبهپاواویتپدرپاینپمرح هپازپتحقیقپبه

ه ،پازپگروهپپادبی تپتحقیقپدرپزمینهپتوساااتهپق ب یتپپپبندیه (پ سپازپجمعتحقیقپ)توساااتهپق ب یتپپ

ه پدرپق ابپگروهپک نونی(پخواسااتهپشاادپت پپنفرپازپمتجصااصاا نپحوزهپتوسااتهپق ب یتپپپپ12خبرگ نپ)

ه یپآموزشایپمتن سابپب پانوارپق ب یتپپبندیپروشنظراتپک رشان سایپخودپراپدرپخصاوصپاواویتپ

 بی نپشدهپاست.پ13ت پپ9شرحپجداو پ ه،پبهه یپح صلپدرپتحقیقپارائهپنم یندپکهپنت یجپح ص

بندیپپرتبه

پابت د
پابت دپق ب یتپپ

ب رع م یپپ

پابت د
 ه یپق ب یتپپمؤافه

بندیپرتبه

 ه مؤافه

ب رپع م یپپ

په مؤافه

پ1
ه یپپق ب یتپ

پبینشیپ
پ0/پ290

پ/.پ433پ1پبصیرت

پ/.پ327پ2پیراهبرددوراندیشیپوپتفکرپ

پ/.پ306پ3پتفکرپسیستمی

پ/.پ302پ4پیپادراکیه مه رت

پ2
ه یپپق ب یتپ

پفردی
پ0/پ273

پ/.پ331پ1په یپذاتیویژگی

پ/.پ318پ2پمداریاخالق

پ/.پ245پ3پشن ختی

پ/.پ190پ4په یپجسمیتوان یی

پ3
یپپه ق ب یتپ

پس زم نیپ
پ0/پ261

پ/.پ352پ1پس زم نیپپیه مه رت

پ/.پ302پ2پیپن متق رنه جنگمدیریتپدانشپدرپ

پ/.پ264پ3پیپن متق رنه جنگمدیریتپدرپ

پ/.پ188پ4پیس زم نفرا

پ4
ه یپپق ب یتپ

پگروهیپ
پ0/پ242

پ/.پ287پ1پارتب ریپوپهدایتپ

پ/.پ277پ2پفردیپوپگروهیمدیریتپبین

پ/.پ201پ3پی روریتپق ب 
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 های فرماندهان راهبردیهای بعد بینشی قابلیت های توسعه مولفهبندی روشاولویت

روشپواگاذاریپمسااائوایاتپوپاختیا راتپازپخوشاااهپروشپپ8برابرپارالعا تپارائاهپشااادهپدرپجادو پ

حصایالتپآک دمیکپازپایپبهترینپاواویتپراپکسابپکردهپاسات،پهمچنینپروشپته یپتوساتهواگذاری

ه یپروابطپپه یپرساامی،پروشپآموزشپوپتت یمپدیگرانپازپخوشااهپروشه یپبرن مهخوشااهپروش

ه یپفراینده یپب زخوردپوپروشپیپازپخوشاااهپروشخودشااان ساااپپیه آزمونایپوپروشپتوساااته

ایپبهترینپمیا نگین)بهترینپاواویات(پراپها یپخودتوساااتاهها یپفتا ایاتپخودتاثم یپازپخوشاااهپروش

پ.داشتند
پهای فرماندهان راهبردی  های بعد بینشی قابلیت های توسعه مولفه بندی روشاولویت -8جدول 

های  خوشه روش

 ایهای خودتوسعه فعالیت

های فرایندهای  خوشه روش

 بازخورد 

های روابط خوشه روش

 ایتوسعه

های  خوشه روش

 های رسمیبرنامه 

های  خوشه روش

 ایهای توسعهواگذاری

 میانگین  روش میانگین  روش میانگین  روش میانگین  روش میانگین  روش

پ6/3پااگوبرداریپ
ارزی بیپ

پچندبتدیپ
پ1/2

آموزشپپ

پدیگران
پ6/1

آموزشپحینپ

پک ر
پ5/3

گردشپپ

پشغ یپ
پ6/3

برن مهپتوستهپپ

پشجصی
پ9/1

ه یپآزمون

پشن سیپخود
پ7/1

ک رپب پ

افرادپپ

پمستتدپ

پ3
برن مهپتوستهپپ

پفردیپ
پ9/1

واگذاریپپ

پمسئوایتپ
پ2/1

پ4/1پخودتثم ی
ک نونپارزی بیپ

پوپتوستهپ
پ9/1پگریپمربیپ6/3

تحصیالتپپ

پآک دمیکپ
پ7/1

ی دگیریپپ

پدرپعمل
پ2

پ3/1پنگ رشپمتونپ
ارزی بیپمنظمپپ

پعم کرد
پ5/3پمنتورینگپ7/2

تدوینپپ

پک راههپشغ ی
پ9/2

س زیپپغنی

پشغ یپ
پ1/3

 های فرماندهان راهبردی های  بعد فردی قابلیت های توسعه مولفهبندی روشبررسی اولویت

ه یپبتدپفردیپروشپی دگیریپدرپعملپازپاشا رهپشادهپاساتپبرایپموافهپ9روریپکهپدرپجدو پپهم ن

خوشاهپاو ،پآموزشپحینپک رپازپخوشاهپدوم،پمنتورینگپازپخوشاهپساوم،پارزی بیپمنظمپعم کردپازپ

ه پبودندپوپچه رمپوپبرن مهپتوساااتهپشاااجصااایپازپخوشاااهپ نجمپدارایپبهترینپمی نگینخوشاااهپپ

 ه پراپب پاواویتپب الپانتج مپنمودند.دهندگ نپاینپروش  سخ

پهای فرماندهان راهبردی  های بعد فردی قابلیت های توسعه مولفه بندی روشاولویت -9جدول  
های  خوشه روش

 ایتوسعه های خود فعالیت

های  خوشه روش

 فرایندهای بازخورد  

های روابط خوشه روش

 ای توسعه

های  خوشه روش

 های رسمیبرنامه 

های  خوشه روش

 ایهای توسعهواگذاری

 میانگین  روش میانگین  روش میانگین  روش میانگین  روش میانگین  روش
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ارزی بیپپپ5/2پااگوپبرداری

پچندبتدیپ

آموزشپپ2/2

پدیگران

آموزشپحینپپپ9/2

پک ر

پ9/3پگردشپشغ یپ5/1

برن مهپتوستهپ

پشجصی

ه یپآزمونپ1/1

پخودشن سی

ک رپب پافرادپپ5/2

پمستتدپ

برن مهپتوستهپپ7/3

پفردی

واگذاریپپ1/2

پمسئوایت

پ9/1

ک نونپپ7/2پخودپتثم ی

ارزی بیپوپپ

پتوستهپ

تحصیالتپپ1/2پمربیپگریپپ7/2

پآک دمیکپ

ی دگیریپدرپپپ7/3

پعمل

پ6/1

ارزی بیپمنظمپپپ2/3پنگ رشپمتون

پعم کرد

تدوینپک راههپپ3/1پمنتورینگپپ2/1

پشغ ی

س زیپغنیپپ7/2

پشغ ی

پ6/2

های فرماندهان  های  بعد مرتبط با سیازمان قابلیت  های توسیعه مولفهبندی روشبررسیی اولویت

 راهبردی 

ه یپبتدپمرتبطپب پسا زم نپروشپگردشپپاشا رهپشادهپاساتپبرایپموافهپ10گونهپکهپدرپجدو پهم ن

شااغ یپازپخوشااهپاو ،پآموزشپحینپک رپازپخوشااهپدوم،پمنتورینگپازپخوشااهپسااوم،پارزی بیپمنظمپ

ها پبودنادپوپعم کردپازپخوشاااهپچها رمپوپااگوبرداریپازپخوشاااهپ نجمپدارایپبهترینپمیا نگین

په پراپب پاواویتپب الپانتج مپنمودند.دهندگ نپاینپروش  سخ
پهای فرماندهان راهبردی  های بعد مرتبط با سازمان قابلیت اولویت بندی روشهای توسعه مولفه  -10جدول 

های  خوشه روش

 ایهای خودتوسعه فعالیت

های فرایندهای  خوشه روش

 بازخورد  

های روابط خوشه روش

 ای توسعه

های  خوشه روش

 های رسمیبرنامه 

های  خوشه روش

 ایتوسعههای واگذاری

 میانگین  روش  میانگین  روش  میانگین  روش  میانگین  روش  میانگین  روش 

ارزی بیپپ6/1پااگوپبرداریپ

پچندبتدیپ

آموزشپپپ8/2

پدیگران

آموزشپحینپپ6/2

پک ر

پ8/1پگردشپشغ یپپ7/1

برن مهپتوستهپپ

پشجصی

ه یپآزمونپ5/2

پخودشن سیپ

ک رپب پپ2/3

افرادپپ

پمستتدپ

برن مهپتوستهپپپ1/3

پفردیپ

واگذاریپپپ9/2

پمسئوایتپ

پ5/2

ک نونپارزی بیپپ7/2پخودتثم ی

پوپتوستهپ

تحصیالتپپپ9/2پمربیپگریپپ4/2

پآک دمیکپ

ی دگیریپدرپپپ4/3

پعمل

پ4/3

ارزی بیپمنظمپپپ2/3پنگ رشپمتونپ

پعم کرد

تدوینپک راههپپپ4/1پمنتورینگپ6/1

پشغ یپ

س زیپپغنیپ2

پشغ یپ

پ3/2

 

 های فرماندهان راهبردی  فردی قابلیت  های  بعد بینهای توسعه مولفهبندی روشبررسی اولویت
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فردیپروشپواگذاریپمسائوایتپوپاختی راتپازپخوشاهپاو ،په یپبتدپبینبرایپموافهپ11برابرپجدو پ

برن مهپتوساتهپفردیپازپخوشاهپدوم،پمنتورینگپازپخوشاهپساوم،پک نونپارزی بیپوپتوساتهپازپخوشاهپپ

ه پبودند)اواویتپب الیپانتج مپ  سااخپپچه رمپوپااگوبرداریپازپخوشااهپ نجمپدارایپبهترینپمی نگین

 دهندگ ن(پ.

پهای فرماندهان راهبردی  فردی قابلیت های بعد بینهای توسعه مولفه بندی روشاولویت -11جدول 
ه یپخوشهپروش

ه یپخودپپفت ایت

پایپتوسته

ه یپفراینده یپپخوشهپروش

پب زخوردپپ

ه یپروابطپپخوشهپروش

پایپپتوسته

ه یپخوشهپروش

په یپرسمیبرن مه

ه یپخوشهپروش

پایپه یپتوستهواگذاری

پمی نگینپپروشپپمی نگینپپروشپپمی نگینپپروشپپمی نگینپپروشپپی نگینپمپروشپ

ارزی بیپچندپپپ6/1پااگوپبرداریپ

پبتدیپ

آموزشپپپ2

پدیگران

آموزشپحینپپ6/3

پک ر

پ2/2پگردشپشغ یپپ8/2

توستهپ

پشجصی

ه یپخودپپآزمونپ3

پشن سیپ

ک رپب پافرادپپ7/3

پمستتدپ

برن مهپتوستهپپپ2/3

پفردیپ

واگذاریپپپ7/1

پمسئوایتپ

پ4/1

ک نونپارزی بیپوپپ2پخودتثم ی

پتوستهپ

تحصیالتپپپ2پگریپمربیپ6/1

پآک دمیکپ

ی دگیریپدرپپپ2/2

پعمل

پ9/2

ارزی بیپمنظمپپپ4/3پنگ رشپمتونپ

پعم کرد

تدوینپک راههپپپ2/1پمنتورینگپ8/2

پشغ یپ

س زیپپغنیپ4/3

پشغ یپ

پ5/3

 

 فرماندهان راهبردیهای گانه قابلیت  4های توسعه تمام ابعاد بندی روشبررسی اولویت

درپبتدپ12ه پنیزپجدو پزیرپارائهپشدهپگردید.پبرابرپمق دیرپجدو پپبندیپتم مپموافهجهتپفهمپاواویتپ

ق ب یتپپ فت ایتپبینشیپ راهبردیپخوشهپ فرم نده نپ توستهه یپ خودپ فردیپخوشهپپه یپ بتدپ درپ ای،پ

فردیپنیزپخوشهپپدرپبتدپبینپپه یپرسمیپوفراینده یپب زخورد،پدرپبتدپمرتبطپب پس زم نپخوشهپبرن مه

توسته می نگینروابطپ بهترینپ دارایپ اواویتپایپ درپ بهپپب شند.ه پمیه پ نیزپ تحقیقپ نه ییپ شرحپااگویپ

پگردد.پیمارائهپپ4شکلپ

پ

پ
پهای فرماندهان راهبردی گانه قابلیت  4های توسعه تمام ابعاد اولویت بندی روش -12جدول 

پگروهیپمرتبطپب پس زم نپفردیپبینشیپپپه /می نگینپابت دخوشهپروش
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پ3/پ8پ3/پ3پ2/پ1پ3/پ2پایه یپتوستهواگذاری

پ2/پ5پ1/پ8پ3/پ5پ3/پ3په یپرسمیبرن مه

پ1/پ2پ3/پ9پ2/پ9پ3/پ5پایروابطپتوسته

پ2/پ6پ3/پ1پ1/پ2پ2/پ8پفراینده یپب زخورد

پ3/پ4پ2/پ5پ3/پ4پ2/پ2پایه یپخودتوستهفت ایتپ

پارائهپشدهپاست.پپپپ4ه یپتحقیق،پااگویپنه ییپتحقیقپدرپق ابپشکلپدرپادامهپبرپاس سپی فته

پ
 پژوهش  الگوی مفهومی  - 4شکل 

پپترتیبپی زپرهبریپدرپس زم نه یپنظ می،پبهموردنه یپپق ب یتپپب پتوجهپبهپااگویپمفهومیپ ژوهش،پابت دپپ

یپق ب یتپمرتبطپب پهرپبُتدپه مؤافهیپپبندرتبهب شد.پپیمرتبه،پق ب یتپبینشی،پفردی،پس زم نیپوپگروهیپپ

یپمؤافهپپ4ترتیبپرتبهپمشتملپبرپپیپنیزپدرپشکلپمشجصپشدهپاست.پبُتدپبینشیپبهب رپع م ب پاح ظپپ

وپپ سیستمیپ تفکرپ راهبردی،پ تفکرپ وپ دوراندیشیپ میه پمه رتبصیرت،پ ادراکیپ فردیپب شد.پپیپ بُتدپ
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په یپجسم نیپییتوان ی،پشن ختیپوپپمداراخالقه یپذاتی،پپیژگیویپپمؤافهپپپ4ترتیبپرتبهپمشتملپبرپپبه

یپس زم نی،پمدیریتپدانشپدرپپه پمه رتیپپمؤافهپپ4برپپترتیبپرتبهپمشتملپپب شد.پبُتدپس زم نیپبهمی

وپنه یت ًپبُتدپگروهیپبهپپپپب شدیپمیفراپس زم نیپن متق رنپوپپه جنگیپن متق رن،پمدیریتپدرپپه جنگ

 روریپپفردیپوپگروهیپوپق ب یتپیپارتب ریپوپهدایت،پمدیریتپبینمؤافهپپ3ترتیبپرتبهپمشتملپبرپپ

ه پنیزپمتن ظرپب پهرپبُتدپدرپشکلپب الپبی نپگردیدهپه یپتوستهپهرکدامپازپابت دپق ب یتپپب شد.پروشمی

 است.پ

  گیری و پیشنهادنتیجه

،پب شااادیمپآموزشپق ب یتپپمحورپرهبریپسااا زم نپه یپنظ میپیااگوپتحقیقپح ضااارپکهپب پعنوانپپ

یپازپنورپآمیجتهپ)کیفیپوپکمی(پبودهپوپدرپدوپگ مپ یوسااتهپرراحیپااگویپق ب یتپپوپااگویپپامط اته

پتوستهپوپآموزشپق ب یتپپانج مپگردیدهپاست.

پپ نپیدرپ  اساات.پپپشاادهانج مبهپب پخبرگ نپپدرپهرپدوپبجشپعالوهپبرپبررساایپادبی تپتحقیقپ،پمصاا ح

بینشااای،پفردی،پسااا زما نیپوپپپبپیاپباهپترتیپااگوپدرپبجشپاو پ)ها مؤافاهبنادیپابتا دپوپپعالوهپبرپرتباه

ها یپتوساااتاهپهرپیاکپازپابتا دپااگویپقا ب یاتپپفرما نادها نپراهبردیپنیزپباهپترتیابپگروهی(،پروش

پهپگردیدهپاست.ه یپک ربردیپارائآنپ یشنه دپبهپدنب  اواویتپبی نپوپپ

فردی،پپابتا دپ)بینشااایپدرپرتباهپاو پبودهپوپسااا یرپپتادپپبُدرپبینپابتا دپقا ب یاتپپفرما نادها نپراهبردیپ،پپ

ه یپپیپبتدپبینشای،پخوشاهپفت ایتپه مؤافهیپبتدیپقرارپگرفتند.پبرایپپه رتبهسا زم نیپوپگروهی(پدرپ

یپبتدپمرتبطپپه مؤافهبرایپیپبتدپفردیپخوشهپفراینده یپب زخوردپوپپه مؤافهایپوپبرایپخودپتوسته

ایپپیپبتدپگروهیپنیزپخوشاهپروابطپتوساتهه مؤافهه یپرسامیپوپنه یت ًپبرایپپب پسا زم ن،پخوشاهپبرن مه

پدرپاواویتپاو پقرارپگرفتند.

یپمؤافهبودهپاساتپوپپپموردتوجهپه مؤافهیپبصایرتپبیشاترپازپسا یرپپمؤافهه یپبینشای،پپتدپق ب یتپپبُدرپ

ح صا هپپپیجهاابتهپنتپپترینپمیزانپراپدرپسا زم نپبهپخودپاختصا صپدادهپاسات.ادراکیپ  یینپپیه مه رت

ازپپیریتیمدپپیه )مه رتپپیمط ات تپقب ینپترمهمبرخیپازپپپیجتدپب پنت بُپینایپه مؤافهپدرپخصااوص

ازپپپیریتیمادپپیها ،پمها رت(1990)پپ2یفینگرپپیادگا هازپدپپیریتیمادپپیها ،پمها رت(1974)پپ1کا تزپپیادگا هد

 
1 katc 

2 Griffin 
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یپبصااایرتپدرپبینپمؤافهیپبودنپنظری تپمذکورپوپعدمپتتریفپربومی،پبهپغ((1955)پپ1کونتزپپیدگ هد

پیپوجودپندارد.چن نمط بقتپآن،په آن

بودهپوپپپموردتوجهپه مؤافهیپارتب ریپوپهدایتپبیشااترپازپساا یرپپمؤافهه یپگروهی،پتدپق ب یتپپبُدرپ

پخودپاختص صپدادهپاست.پپترینپمیزانپراپدرپس زم نپبه  یینیپپ روریتپق ب یپمؤافه

په مؤافهیپسا زم نیپبیشاترپازپسا یرپپه مه رتیپمؤافهه یپمرتبطپب پسا زم نپوپمحیط،پپتدپق ب یتپپبُدرپ

میزانپراپدرپسا زم نپبهپخودپاختصا صپدادهپپپترینیپ  یینفراپسا زم نیپمؤافهبودهپاساتپوپپپپموردتوجه

پاست.

پپموردتوجهپپه مؤافهه یپشاجصایتی/ذاتیپبیشاترپازپسا یرپپیژگیویپمؤافهه یپفردی،پتدپق ب یتپپبُدرپ

ترینپمیزانپراپدرپسا زم نپبهپخودپاختصا صپدادهپاسات.پبهپه یپجسامیپ  یینیپتوان ییمؤافهبودهپوپ

ه یپذاتیپدرپبتدپفردیپق ب یتپ،پبهترپاسااتپپیژگیویپپمؤافهرساادپب پعن یتپبهپاهمیتپب الیپپیمنظرپپ

وپپجذمپپی، بیک رمندپپگیرندهپدرپساط پسا زم ن،پدرپحوزهپپیمتصاممسائواینپمدیریتپمن بعپانسا نیپ

درپاداماهپباهپارائاهپبرخیپپپپیپمهمپراپمادنظرپقرارپدهناد.مؤافاهیپاینپپها شااا خصاساااتجادامپکا رکنا نپپ

پشود. رداختهپمیپربطیذ یشنه ده پبرایپمسئواینپپ

ها یپنا متقا رنپدرپها یپفرما نادها نپدرپجناگها ییپجهاتپنما یشپااگویپقا ب یاتپپتهیاهپبواتن •

پسطوحپراهبردی.

ه یپرهبرانپسا زم نه یپنظ میپمساتجرجهپپه یپ یشانه دیپتوساتهپق ب یتپپگیریپازپروشبهره •

پدرپاینپتحقیقپدرپمراکزپنظ میپوپآموزشیپنیروه یپمس  .

 موزشپوپتوستهپمدیرانپع ایپوپفرم نده نپارشدپدرپسط پاج .ایج دپمرکزپتجصصیپآ •

گفتهپوپدرپصاورتپازومپآموزشپه یپفرم ندهیپدرپمراکزپ یشانتصا مپمتوای نپتوساتهپق ب یتپپ •

په یپآن ن.روزرس نیپمه رتوپبه

پنظ می.پپفرم نده نپپیژهوک رکن نپبهپپیبرایپپاخالقپس زم نپ رورشپمجت فپپیه دورهپپیاجرا •

پیموضاورپساط پساالمتپپیری،خ صپوپامپپیه ب ألخصپدرپمحلپپی ب تپسا زم نانتصاپپپیهک پدر •

س  پپ4پپیت ًشکلپمتن ومپ)نه رورپخ صپوپبهبهپیژهمش غلپوپیرورپع مپوپبراک رکن نپوپفرم نده نپبه

پ.یردوپمداقهپقرارپگپپپی(پموردبررسب ریک

 
1 Koontz 
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ی،پذهنپپیری اذانتطا فوپابتکا ر،پپپپیاتپخالقپپی،قادرتپذهنپپیشمجت فپافزاپپیها دورهپپتادوین •

فرم نده نپپپیهک پپیبراپی ژوهیندهآپیکپو،پتفکرپخالق،پتفکرپاسااتراتژ1یزحلپمساائ ه،پتره یپپمه رت

پن متق رن.پپیه درپبحثپجنگپپیردرگپ

پفرم نده ن.پیفردپنیبپپه یق ب یتپپپیجهتپارتق پینظ مپپیخ صپروانشن سپپیه دورهپتدوین •

پها ییمتپپیریاتپمادمشاااترکپوپمرکابپجهاتپآموزشپپپپها یعرضااایپعم یا تپپیها دورهپپتادوین •

پ.،پرفعپتت رض(یهم هنگپپه ییوهخ صپ)شپپه ییتپدرپمثمورپپی تیعم 

وپاجراپگرددپوپپپبینییشفرما نادها نپ پپیاهک پپیبراپپدانشپپیریاتپمادپپیکا مالًپتجصاااصاااپپپیها دوره •

پ مپشود.رورپمنظمپانجمتن ومپبهپیآموزشپپه یی زسنجیه پهمراهپب پنازپدورهپپیادورهپپه یی بیارز

پینوپهمچنپپیساا زم ندرپساا زم ن،پفرهنگپپیسااتمیسااپپدیب دپپییمجت فپآشاان پپیه دورهپینتدو •

(پپب رکی)حداقلپپپپیت تیمنطقهپدرپهرپدورهپترفپپیبهپکشاااوره پپیمساااتشااا رپپه ییتپاعزامپبهپمثمور

پشود.پیبتدپس زم نپپیفراپس زم نپیسط پمؤافهپیموجبپارتق پتواندیم

باهپپپیادنقا ب یاتپپفرما نادها نپوپرساااپپپیا بیهرپقا ب یاتپپجهاتپارزعم یا تیپپپپها یتادوینپشااا خص •

پ.عم کردپبرتر

پپیتمداریوپوالپیرتبصپیمؤافهپیفیارتق  پسط پکپوپپپیرتبصپیه دورهپپتقویتپ •

وپپیرتبصااپپیوپدرپرأسپآنپمؤافهپپینشاایج نبهپبتدپبجذم،پآموزش،پ رورشپوپتوسااتهپهمه •

پ.پیندهفرم نده نپآپپیندرپبپیتمداریوالوپپیتپبهپوالپیش خصپاعتق دپق بپپیژهوبه

 
1 triz 
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 فهرست منابع 

مادیرانپآینادهلپمبا نیپنظریپوپتجا رمپعم یپ(.پپ1386یی،پبهزاد.پغفا ری،پعبا سپ)ابوااتال -

 .پتهران،پانتش راتپس زم نپمدیریتپصنتتی.ه یپاستتدادی بیپوپج نشینپ روریبرن مه

عواملپغیرپفیزیکیپتثثیرگذارپبرپتوانپه یپنظریپپتبیینپمؤافه(.پ1390آشاتی نی،پمحمدرضا پ) -

پ69-108.پصپ1390،پ32،پشم رهپپفص ن مهپراهبردپدف عی.پرزمیپنیروه یپنظ می

تتیینپ(.پ1394حسانپ)ینی،پسایدپحساپپپی،پسایدپاسام عیل.نییشاهرپآ.پمحمدحسانافشاردی،پپ -
پدرنبردبرپاصاااو پرهنا ماهپعم یا تیپنیروها یپزمینیپجمهوریپاساااالمیپایرانپپپپمؤثرعوامالپپ

پصپ.1394ت بسات نپپ،پ60فصا ن مهپمط ات تپدف عیپاساتراتژیک،پشام رهپ.پوپن متق رنپهمتراز

59. 

رویکرده یپس زم نپوپمدیریتپوپرفت رپس زم نیپچشمپ(،پپ1385امیرپکبیری،پع یرض .پ) -

پنگ هپدانش.پ.پچپاو ،پتهران:پاندازپ ستپمدرن

درپجهاتپتحققپپپرانیماد پقا ب یاتپپمادپپنیتادوپپ.(1392) دااهعاپپپ،یساااوادپرودبا رپپیریام -

 دانشگ هپتهران.پپتپیریدانشکدهپمدپتهران،پارشد،پپین مهپک رشن س نی  پ،1404اندازپچشم

 .رانی.پچپاو ،پتهران:پنشرپمدیرفت رپس زم نپتپیری(،پمد1387.پ)یمهدپ،یزینژادپ  رپرانیا -

.پتهران،پانتشاا راتپپتوسااتهپمدیرانپپدسااتپن مه(.پ1390ب ب یی،پمحمدع ی.پشاایخ،پابراهیمپ) -

 سرآمد.

)مکنزی،پکنات(.پتهران.پانتشااا رات،پدورهپعا ایپپپجناگپنا متقا رن،پپ(.1383تمنا یی،پمحمادپ) -

 .5صپجنگپسپ ه،پپ

- ( حمزهپ کوهس ری،پ ق ب یتپپپپیپااگوپپپیپبررسپپ(.1393جمشیدیپ درپپپپیپرهبرپپیه توستهپ

 دکتری.پدانشگ هپتهران.پ ردیسپف رابی.پپن مه نی  پ.پتهرانپیشهردار

پپبرابرپپپدرپپهواییپپنیرویپپمقا ب اهپپچگونگیپپبررسااایپپوپپتحقیق(.پپ1387حبیبی،پنیاکپبجشپ) -

پپادارهپ.پپوبودجاهبرنا ماهپپررحپپمتا وناتپپپ.منا سااابپپپااگویپپارائاهپپوپپهواییپپنا متقا رنپپتهادیادات

پ.نظریپتحقیق تپمد.پراهبردیپتحقیق ت

روشپتح یلپساا خت ره یپچندپسااطحیپب پپ(.پ1391زاده،پ ی م.پزاررپرواساا ن،پاحدپ)پحنفی -
 .پتهران،پانتش راتپترمه.smartplsپافزارنرماستف دهپازپ
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چ رچوبیپبرایپشان سا ییپق ب یتپپ(.پ1391یرزادی،پمهدیپ)شاپپ.ع د پفرد،پحسان.پآذر،ییدان  -

پ.5-35،پصصپ70پپشم رهپ،19دورهپپ،پفص ن مهپمج سپوپراهبرد.پم یپپدارنگهخطه یپ

- ( م یپ دف رپ ع ایپ .پپ1390دانشگ هپ آج پ(پ رزمیپ توانپ ارتق یپ راهبردپ تدوینپ گروهیپ مط اتهپ

 .پتهران.)مبتنیپبرپعواملپبرترپس ز(پپب پرویکردپتهدیداتپن همطراز

.پشام رهپپفصا ن مهپمط ات تپبسایج.پعم ی تپروانیپدرپجنگپن متق رن(.پ1382دانی ای،پاای سپ) -

پ.23

 یپا پپپافزارنرمیپمت دالتپساا خت ریپب پپساا زمد (.پپ1392،پآرشپ)رضاا زادهداوری،پع ی.پپ -

 .تهران،پجه دپدانشگ هیپ.اس

مجت فپپپدرپساطوحیپمدیرانپارشادپنه ج پپتفکرپراهبردارائهپااگویپ(.پ1391دهق ن،پنبیپا..پ) -

 نیرویپهواییپارتش..پررحپ ژوهشیپدرپارتق یپتوانپرزمیپب هدف

پااگویپفرما نادهیپاثربجشپدرپارتشپجمهوریپاساااالمیپایران.(.پپ1393رحیمپزاده،پقا درپ) -

 دبیرخ نهپشورایپع ایپتحقیق تپنظریپارتشپجمهوریپاسالمیپایران.

جم ای،پپ - محمود.پ )اصغریع رستمی،پ تهران:پپ1386.پ جنگ.پ هنرپ وپ جه نپ نظ میپ ت ریخپ (،پ

 )ر(.پدانشگ هپافسریپام مپع یپپ

.پرساا اهپدورهپدکتری.پپه یپمدیرانپدرپبجشپدواتیااگویپق ب یتپ(.پپ1389شاایخ،پابراهیمپ) -

پدانشکدهپمدیریتپوپحس بداریپدانشگ هپعالمهپرب رب یی.پایران.

م هن مهپپ.په پدرپمدیریتپمن بعپانساا نیق ب یتپپنقشپ(.پ1388محمدپ)عرف نی،پمریم.پدی نتی،پ -

 .20-16.پ277،تدبیر

مبا نیپنظریپوپتجا رمپعم یپمادیرانپآیناده،پپ(،پپ1386وااتالیی،پبهزاد.پ)غفا ریا ن،پعبا س.پاب -

تهران،پانتشاا راتپساا زم نپمدیریتپپ.پیپاسااتتدادی بیپوپج نشااینپ روریپمدیرانه برن مه

 صنتتی.

درپراساااتا یپارتقا  پپپها یپفرما نادها نپنها جا قا ب یاتپپرراحیپااگویپپ(.پپ1396غفوری،پداودپ) -
 یران.اپپ،پ ردیسپاابرزپدانشگ هپتهران.یپن متق رنپ)دکتری(ه جنگتوانپرزمیپب پرویکردپ

ه یپاسالمیپایرانیپفرم نده نپوپمدیرانپنه ج .پپ(،پارائهپااگویپق ب یتپ1393غالمی،پمهرداد.پ) -

پتهران:پمرکزپمط ات تپوپتحقیق تپنه ج .پ



 
 1400پبه ر،پمهشت،پشم رهپسومس  پپ–پجنگپفص ن مهپمط ات تپ پپ32

 .60پیهآقرآنپکریم،پسورهپانف  ،پ -

پ360رزی بیپق ب یتپپمدیرانپشاارکتپساا  کوپبهپروشپب زخورپپا(.پپ1382قرائیپ ور،پرضاا پ) -

)ک رشان سایپارشاد(.پدانشاکدهپمت رفپاساالمیپوپمدیریتپدانشاگ هپام مپصا دقپپپدرجه.

 ایران.پااسالم(،)ع یه

پنیوپتدوپپییشان سا پپ.(1396)پبهیرپپ،یاصاغر.پعب ساپپپیخ منه،پروشانک.پ ورعزت،پع پپیک وساپ -

پپتیریفصا ن مهپمدپپ،یوپفن ورپق تیع وم،تحقپپریاحرازپق ب یتپپوزپپیمن سابپبراپپه ییژگپیو

 .35-60،پصص1،شم ره9دانشگ هپتهران،پدورهپپتپیریدانشکدهپمدپ،یدوات

پ(،رهبریپدرپاسالم،دارااحدیث،1376محمدیپریپشهری،محمد) -

پنییق ب یتپپوپتبپ(.1391)دیقهصاپپ،ییرایبحپسانپوحپن،یمتپیزارعیدپمحمدلپساپپ،یمحمود -

پ.114-143(،1)1،یدرپدانشگ هپاسالمپپتپیریدانشگ ه،مدپرانیه یپمدق ب یتپپ

پپیپبرپجنگپغیرهمتراز.پامقدمه(.پ1386مت ونتپآموزشپدانشااکدهپفرم ندهیپوپساات دپآج پ) -

 .9تهران،پانتش راتپدانشکدهپفرم ندهیپوپست دپآج ،پصپ

جنگپن متق رن.پمجموعهپپ(.پ1384مت ونتپآموزشپوپنیرویپانسا نیپسات دپمشاترکپساپ هپ) -

 .26مق الت،پصپ

 (.پتهران.پانتش رات،پامیرکبیر.2)پینمت(.پفرهنگپپ1378متین،پمحمدپ) -

پوپروابطپک ر.پتهران،پپیمن بعپانساا نپپکیاسااتراتژپتپیریمدپپ(.1390ن صاار)پپ،یسااپ سااپپریم -

پ.کمیوپپیسپپچ پپر،یانتش راتپم
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