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چكيده
با پ یپاداپیش پتهادیپاداتپنوادیپادپامروزیپدرپحوزهپنظا می(گروهپها یپتکفیری،پبکا رگیریپتسااا یحا تپنوپین،پ
رق بتپتسا یح تیپرقب یپمنطقهای،پتهدپیداتپاتمی)پمهمترپینپگ مپدرپحوزهپمدپیرپیتپمن بعپانسا نیپسا زم نه یپ
نظ می،پتوجهپبهپارتق یپدانش،پمه رتپوپبینشپک رکن نپب الخصپرهبرانپنظ میپمیپب شاد.پآموزشپق ب یتپهپیپ
موردپنی زپرهبریپدرسا زم نپه یپنظ میپدرپشاراپیطپکنونیپبهپعنوانپپیکیپازپمهمترپینپدغدغهه یپاصا یپمدپیرانپ
دف عیپکشورپتبدپیلپشدهپاستپچراپکهپکیفیتپتجهیزپفرم نده نپبهپق ب یتپه یپمذکورپت ثیرپق بلمالحظهایپدرپ
موفقیتپدرپمیدانپنبردپخواهدپداشاات.پارتق یپق ب یتپه یپرهبریپدرپساا زم نه یپنظ میپب پاسااتف دهپازپمد پ
بومیپمسااتجرجهپازپمط ات تپعمیقپترکیبیپمحققپخواهدپشاادلپاذاپمحققینپب پدرپنظرپگرفتنپشااراپیطپمحی پطیپ
فت یپوپازومپ رداختنپبهپموضااورپراهبردیپجنگپه یپن متق رنپبهپعنوانپبجش پایپمهمپازپتهدپیداتپنو دپیدپدرپ
حوزهپدفا عی،پدرپدوگا مپ یوساااتاهپباهپرراحیپوپسااانجشپماد پتوساااتاهپوپآموزشپقا ب یپاتپمحورپرهبریپدرپ
سا زم نه یپنظ میپهمساوپب پتهدپیداتپنو دپیدپوپب پتمرکزپبرپجنگپه یپن متق رنپهمتپگم شاتهپاند.پاپینپتحقیقپ
ازپنظرپنورپاساااتف ده،پک ربردیپوپازپنظرپروش،پآمیجتهپهمزم نپوپازپنظرپافقپزم نی،پمقطتیپمیب شاااد.پدرپف زپ
او ،پااگویپمفهومیپبا پبررسااپایپادبیپا تپتحقیقپوپمصااا حباهپبا پ15پنفرپازپخبرگا نپآجا پ(با پروشپنموناهگی پریپ
هدفمندپوپتح یلپمحتوا)پتدوپینپوپب پنرمافزارپاساام رتپ ی.اِ .اِسپاعتب رساانجیپشااد.پدرپف زپدوم،پروشهپیپ
آموزشپوپتوسااتهپق ب یتپه پبرپاساا سپادبی تپتحقیقپاسااتجراوپوپب پمراجتهپبهپنظراتپ12پنفرپازپخبرگ نپ(پ
گروهپک نونی)پاواوپیتبندیپشاد.پدر پی نپضامنپرتبهبندیپابت دپوپموافهه یپااگوپدرپف زپاو ،پروشه یپتوساتهپ
هرپپیکپازپابت دپااگوپبهپترتیبپاواوپیتپبی نپوپپبهدنب پآنپ یشنه ده یپک ربردیپارائهپشدهپاست.
واژگان کلیدی :تهدیدات نوپدید ،توسعه آموزش  ،رهبری در سازمانهای نظامی ،جنگ نامتقارن ،قابلیت های رهبری
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مقدمه
درپشارایطپفت یپجه نپوپمنطقهپوپبحرانه یپمجت فپایج دپشادهپبواساطهپحراورپگروهپه یپمجت فپ
( پگروهپه یپتکفیریپوپ)..پبک ر پگیریپتسا یح تپن پوینپتوساطپدشامن ن،پرق بتپتسا یح تیپموجودپدرپ
ساط پمنطقهپوپجه ن،پتهدیداتپاتمیپوپ...پتوجهپبهپمهمترینپع ملپموفقیتپسا زم نه یپنظ میپ(من بعپ
انس ا نیپش ا یسااته)پنقشپبهپساازاییپدرپنیلپبهپاهدافپاینپقبیلپس ا زم نه پخواهدپداشاات.پبیپشااکپ
تهادیاداتپنوادیادپکنونی،پاازاما تیپراپباهپسااا زما نها یپنظا میپتحمیالپکردهپوپجناگپنا متقا رنپهمپکاهپ
بجشایپازپاینپقبیلپتهدیداتپمحساومپمیپشاودپازپاینپق عدهپمساتننیپنمیپب شاد.پ یشاینهپجنگه یپ
گذشااتهپنشا نپمیپدهدپکهپتقریب ًپهمهپررفه یپدرگیرپدارایپیکپی پچندپوجهپازپوجوهپعدمپتق رنپ
بودهاندپوپتم مپتالشپآنه پدرپاینپبودهپکهپازپشاارایطپعدمپتق رنپبهپنفعپخودپسااودپببرند.پ یروزیپ
هموارهپازپآنپکساا نیپبودهپاسااتپکهپتوانسااتهپبودندپب پتکیهپبرپوجوهپافتراقپوپعدمپتق رنپخودپبرپ
دشامنپتثثیریپراهبردیپاعم پکنندپوپجنگپراپدرپراسات یپاهدافپخودپبه یشپببرند.پاینپعدمپتق رنپ
گ هپدرپارادهپوپروحیهپجنگ وریپوپایم نپبهپهدفپوپحتیپنهراسایدنپازپشاکساتپت کتیکیپوپکشاتهپ
شدنپوپگ هپدرپبرتریپفیزیکیپجنگپازپاح ظپبرتریپقوا،پابزارپوپتس یح تپج وهگریپمیکرد(حبیبی،پ
،1387پ.)32پقادرتپنظا میپرابطاهپتنگا تنگیپبا پسااا یرپابتا دپقادرتپم یپداردلپباهگوناهایپکاهپدرنها یات،پ
اینپقدرتپنظ میپاساتپکهپموجبپایج دپامنیتپوپفرا یپمن سابپبرایپرشادپسا یرپابت دپقدرتپم یپ
(اقتصا دی،پسای سای،پاجتم عیپفرهنگیپوپفن وری)پمیشاودپ(آشاتی نی،1390،پ.)69-108پب پتوجهپبهپ
تهدیداتپمنطقهایپوپجه نیپ(کهپدرپابت دپکمیپوپکیفیپروپبهپفزونیپداشتهپوپدرح پتوستهپمیب شد)پپ
نی زپاساااتپت پبرایپارتق یپتوانپرزمیپنیروه یپنظ میپکشاااورپبهپیکیپازپمهمترینپعواملپمؤثرپدرپ
ارتق یپاینپق ب یتپرزمیپیتنیپمدیریتپآنپبیشاز یشپ رداختهپشود.پ(غف ری ن،1386،پ.)45پ پ
تها یپساااجاتپوپ
موضاااور پقا ب یاتپپفرما نادها نپوپمادیرانپارشااادپدرپمواقعپبحرانپو پموقتیا پ
غیرق بل یشبینیپمیتواندپبهعنوانپیکیپازپمهمترینپموضااوع تپوپدغدغهه یپاصاا یپحوزهپدف عیپ
مطرحپب شااد.پارتشه پدرپهرپکشااوری،پدرپعرصااهپجنگه یپن متق رن،پبهدایلپم هیتپویژهپح کمپبرپ
اینگوناه پجناگها پ(نا برابریپدر پفنا وریها پو پتوانا ییها ی پنظا می پررفینپجناگ)،پهموارهپنیا زمنادپ
بهره پگیریپازپفرم نده نیپهساتندپکهپواجدپشارایط،پق ب یتپه پوپویژگیه یپخ صایپهساتند.پتوجهپبهپ
اینپموضاااور ،پدرپواقعپهما نپتقویاتپتوانپرزمیپدرپبجشپغیرپفیزیکی پمیبا شاااد.پامرپمادیریاتپوپ
فرم ندهیپدرپخصاپاوصپساا زم نه یپدف عیپوپنظ میپکشااورپبهویژهپارتشپکهپم هیتیپبحرانمدارپ
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دارند،پنهتنه پاساتنن پنبودهپب کهپب پتوجهپبهپسا خت ره یپآنپ(سا سا همراتبیپوپتمرکزپتصامیمگیری)پوپ
تسا زپتصامیمگیریه ،پازپاهمیتپویژهایپنیزپبرخوردارپمیب شادلپ
نت یجپحسا سپوپحی تیپوپسارنوشا پ
چراکهپارتشپبرپمحورپفرم نده نپمیچرخدپوپبدونپوجودپس ا م نهپفرم ندهی،پشااکل پگیریپس ا خت رپ
ته پب پمشاکلپمواجهپمیشاود.پبهع تپعدمپوجودپیکپااگویپتدوینشادهپ
یگ نه پوپاجرایپمثموری پ
من ساابپساانجشپق ب یتپپفرم ندهیپوپمدیریتپمؤثرپدرپیگ نه یپارتشپجمهوریپاسااالمیپایران،پ
ته یپساطحیپوپنهچندانپ
بترا ًپدرپانتج مپوپانتصا مپفرم نده ن،پبرپاسا سپساالیقپشاجصایپوپشان خ پ
روشمندپعملپگردیدهپوپدرپاینپموضاورپحسا سپدقتپک فیپبهعملپنمیآید.پهمچنینپبهاح ظپعدمپ
وجودپهمینپااگویپمادون،پدرپرابطاهپبا پآموزشپوپتوساااتاهپااگویپفرما نادهیپدرپاینپقبیالپافرادپنیزپ
اقدامپمؤثریپبهعملپنی مدهپوپبههمینپترتیبپشاا خصه یپشااف ف،پمشااجصپوپک رآمدیپنیزپبرایپ
ارزی بیپفرم نده نپازپاح ظپویژگیه یپشاااجصااایتیپوپمه رته یپعم کردیپموردپاساااتف دهپقرارپ
نمیگیرند(رحیمزاده،پ،1393پ .)23پ
پب پتوجهپبهپرویکرده یپجدیدپح صا هپدرپفن وریه یپدف عیپدرپساط پکشاوره یپمجت ف،پتف وتپ
تپآوردنپتوانمنادیها یپدفا عیپوپفنا وریها یپ یچیادهپموردپنیا ز،پ
تها یپکشاااورها پدرپباهدسااا پ
قا ب یا پ
شیوهه یپجدیدپوپنوآورانهپبرتریس زپدرپعرصهپجنگه یپن متق رنپوپع یرغمپتثکیداتپمکررپاسن دپ
ب الدسااتیپوپسا یرپمسااتنداتپبجشپاشااگریپوپکشااوریپبهپموضااورپق ب یتپپمدیرانپوپفرم نده ن،پ
متثسااف نه،پت کنونپتحقیقیپع میپدرپسااط پدانشااگ هه پوپمراکزپع میپنظ میپوپغیرنظ میپکشااورپ
یرامونپرراحیپااگوییپدرپخصاوصپآموزشپوپتوساتهپق ب یتپه یپفرم نده نپراهبردیپب پرویکردپ
جنگه یپن متق رنپصااورتپنگرفتهپاساات.پب پعن یتپبهپتثکیداتپاساان دپب الدسااتیپ(ازپجم هپسااندپ
چشاماندازپ20پسا اهپکشاورپ(،)1382پفصالپهشاتمپق نونپمدیریتپخدم تپکشاوریپ(،)1386پبندپ17پ
ته یپک یپبرن مهپ نجمپتوساتهپوپبندپ52پوپ
ته یپک یپبرن مهپچه رمپتوساتهپوپبندپ14پسپای سا پ
سپای سا پ
ته یپک یپنظ مپاداریپمربوطپبهپنقشااهپراهپ
53پبرن مهپشااشاامپتوسااته،پبرن مهپچه رمپابالغیهپس پای سا پ
اصالحپنظ مپاداری،پبجشیپازپفرم نپنیرویپانس نیپ(1394پت پ)1396پآج )پوپتغییراتپمحیطیپفزایندهپ
درپحوزهپمسااا ئالپدفا عیپوپتهادیاداتپمنطقاهایپوپفرامنطقاهایپوپارتقا پساااط پ یچیادگیپجناگها یپ
کنونیپوپن متق رنپوپب پدرپنظرپگرفتنپدکترینپدف عیپکشااورپوپنیروه یپمس ا پوپنصپصااری پقرآنپ
کریمپدرپآیهپ60پساورهپمب رکهپانف پ(وَأَعِدُّواْپاَهُمپمَّ پا ْساتَطَتْتُمپمننپقُ َّوٍ))،پارتق پتوانپرزمیپغیرپفیزیکیپ
اینپقبیلپس ا زم نه پازپاهمیتپبساای رپب الییپبرخوردارپمیب شااد.پدرپصااورتپعدمپتوجهپبهپتثثیراتپ
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ته پوپراهبرده یپ
شپاگرفپرهبرانپوپفرم نده نپنظ میپشا یساتهپدرپنیروه یپنظ میپبرپتحققپمثموری پ
دف عیپکشااور،پ ی مده یپجبرانن ذیریپدرپحوزهپمساا ئلپامنیتیپایج دپخواهدپشاادلپاذاپرراپحیپوپ
تمحورپدرپرهبریپسا زم نه یپنظ میپهمساوپب پتهدیداتپن متق رنپ
تبیینپمد پتوساتهپوپآموزشپق ب ی پ
ازپاهمیتیپراهبردیپبرخوردارپاسااات.پدرپاینپتحقیقپدرپگا مپاو پقا ب یات پها یپموردپنیا زپرهبریپ
سا زم نپنظ می(پدرپسااطوحپع ایپسا زم نی)پدرپجنگه یپن متق رنپشاان سا ییپشاادهپوپدرپگ مپدومپ
روشه یپآموزشپق ب یتپه یپمذکورپارائهپگردیدهپاست .پ
مبانی نظری
ویژ گی های مدیریتی و رهبری
نقشپمدیریتپوپازپآنپمهمپترپرهبریپنیرویپانس نی،پیکپنقشپک یدیپوپسرنوشتپس زپبرایپج متهپ
امروزپبهپحسا مپمیپآید.پکشاوره یپ یشارفتهپنیزپاینپمساثاهپراپدرپاوا پویتپک ریپخودپقرارپدادندپوپ
تئوریه یپمدیریتیپخودپراپکهپبرپمبن یپاوا پویتپم شاینپبرپنیرویپانسا نیپبودپراپتغییرپدادهپوپعالوهپ
برپمطرحپکردنپااگوپه یپمدیریتیپجدید،پبحثپرهبریپنیرویپانسا نیپراپتوساتهپدادند.پپدرپتف وتپ
رهبریپوپمدیریتپمیپتوانپبهپاینپمقدارپبساندهپکردپکهپمدیریتپدرپواقعپب پمنشا پق نونیپمشاروعیتپ
میپگیردپوپبا پقا نونپمیپتوانادپافرادپزیرپمجموعاهپراپهادایاتپکنادپاما پرهبریپدرپقا اابپقا نونپنمیپ
گنجد،پب کهپب پروحپوپق بپنیرویپانساا نیپمرتبطپاسااتپوپرهبرپحتیپبدونپمشااروعیتپق نونیپوپ
اعم پق نونپمیپتواندپزیرپدسات نپراپهدایتپکند.پمدیرپازپقبلپانتج مپمیپشاودپوپرهبرپتوساطپافرادپ
انتج مپمیپشاااود،پامروزهپمدیرانپب یدپرهبرانپالیقیپب شاااندپت پموفقپگردندپوپتئوریه یپمدیریتیپ
جدیدپبرپهمینپمبن پتغییرپرویهپدادهپاند.پ(ریپشهری:14،پ)1376پ پ
منظورپازپویژگیپه یپمدیریتی،پمشجصهپه ییپاستپکهپرهبرانپوپمدیرانپداراپبودهپوپب عثپموفقیتپ
وپاثربجشیپس زم نپآن نپگردیدهپاست.پبررسیپوپمط اتهپتحقیق تپصورتپگرفتهپدرپحوزهپمدیریتپ
وپرهبریپح کیپازپآنپاستپکهپتحقیق تپاوایهپمربوطپبهپرهبریپرویپصف تپی پویژگیپه یپب پدوامپ
وپنسبت ًپث بت،پبهپعنوانپک یدپموفقیتپرهبریپتثکیدپداشت(پایرانپنژاد،پ،1387پ.)188پاینپتحقیق تپ،پ
ویژگیه پوپخصوصی تیپکهپرهبرپداردپراپبهپعنوانپع ملپمهمپدرپتتیینپاثربجشیپفرایندپرهبریپمترفیپ
میپنم یدپ(پامیرپکبیری،پ،1385پ.)480پپآنچهپدرب رهپتحقیق تپانج مپشدهپدرپموردپویژگیپه یپشجصیپ
وپخصوصی تپشجصیتیپرهبریپمیپتوانپگفتپاینپاستپکهپنت یجپتحقیق تپح صلپدرپقرنپاخیرپ
امیدوارپکنندهپوپمفیدپاست.پاینپتحقیق تپموجبپشدهپکهپهمپاکنونپفهرستیپازپصف تیپکهپرهبرانپ
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ب یدپازپآنپبرخوردارپب شندپوپاگرپتم یلپبهپرهبریپدارندپدرپخودپ رورشپدهندپ،پبهپدستپآیدپ (پپ
جمشیدیپ،پ،1393پ.)36پ پ
مفهوم قابلیت
ق ب یتپ،پبهپح اتپوپکیفیتپش یستهپگفتهپمیشود.پسزاواری،پای قتپوپاستحق قپداشتنپازپدیگرپمت نیپ
اینپ واژهپ استپ (متین،پپ.)1378،105پپق ب یتپ پ ازپ واژهپ التینپپ"ک مپتنتی "پپبهمتن یپپ"مج زپ شدهپ برایپپ
قر وت" پوپهمینرور پ"دارای پحقپصحبتپکردن" پگرفتهپشدهپاست(محمودی وپدیگران پ،1391،پ
تپداشتنپبهمتن یپق بلپبودن،پالیقپبودن،پاستتدادپذاتیپداشتن،پبرازندگیپوپق ب یتپپداشتنپ
.)123پق ب ی پ
ت(شیخ.)1389،6،پپبرایپ اواینپ ب رپ دیویدپ مکپ ک ندپ1پپدرپ س پپ1973پپمفهومپ وپ متن یپ
متن پ شدهپ اس پ
کک ند،پ مکپ بر،3پپبنی نگذارپ شرکتپ خدم تپ
ش یستگیپ راپ بهک رپپبردپ (راثو .)2010،81،2پ بتدپ ازپ م پ
خ رجیپای التپمتحدهپمش وریپراپبرایپتوستهپروشه یپجدیدپکهپبتواندپعم کردپانس نیپراپ یشبینیپ
ته یپمکک ندپبرایپ
کند،پدرخواستپکردپ(راثو پوپایندهوام،4پ،1999پ.)105-90پگ مه یپبتدیپفت ای پ
بوک رپپاص یپپبودپ (س نگهیپ،5پپ.)2007،19پ
مفهومپ ش یستگی،پ ی فتنپ روشپ من سبپ برایپ اعم پپکس پ
عرف نیپوپدی نتی پ()1388پش یستگیپراپدرپسهپسط پاز پیکدیگر پمتم یز پکردند ،پ -1پسط پفردی پ-2
سط پس زم نی پ -3پسط پراهبردیپ(عرف نیپوپدی نتی ،پ.)16-1388،20پامروزه ،پق ب یت په پعمدت ً پبهپ
ویژگیه ی پموردپ پنی زپبرایپتوفیقپدرپشغلپی پعم کردپبرترپارالق پمپیشود .پق ب یت په  ،پبهپرفت ره یپ
ته پی پ
فمندپدالاتپداردپکه پمپیتواندپن شیپازپعن صرپزیرپب شد ،پ -1پدانشپو پآگ هیه پ -2پق ب ی پ
هد پ
مه رته پپ-3پپنگرشهپپپوپپارزشه پپ-4پپوپیژگیه پپ-5پپانگیزشپپ-6پپنقشه یپ اجتم عیپ (ب ب ییپ وپ
شیخ ،1390،پ .)51پتتدادپوپنورپق ب یت په ییپ پکهپدرپرفت ر،پکردارپوپگفت رپمدیران پتج ی پ یدا پمیکند،پ
ته یپپمدیریتیپپمدنظرپ قرارپ
عمدت ًپپبهمنظورپ عم کردپ بهترپ وپ اثربجشیپپپبیشترپپدرپ انج مپ فت ای پ
می پگیرد(امیرپیپ1392،پ.)29،پویژگیه یپشجصی،پبصیرت،پتجربهه یپمدیریتیپوپاجرایی،پمنحصرپبهپ
س زم نپخ صی پنبودهپوپتم مپمدیران پکشورپب یدپازپاپینپق ب یتپه ی پبرخوردارپب شند(ک وسی،1396،پ
.)54-55پویژ پگیه یپاخالقی،پش ملپویژ پگیه یپشجصیپاستپکهپدرپبیشترپمط ات تپصورتپگرفتهپ

1 David McClelland
2 Rothwell
3 McBer
4 Rothwell & Lindholm
5 Sanghi
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گپ–پس پسوم،پشم رهپهشتم،پبه رپ1400
فص ن مهپمط ات تپجن پ

درپزمینه پق ب یتپپب پعنوانپویپژ پگیپه ی پشجصیتی ،پوپیژ پگیه یپ پعمومپیپو پوپیژ پگیه یپ پفردیپ پبررسیپپ
ت(مگ هد،2015،1پ .)78-54پ
شدهپاس پ
درپیک پجمعبندیپتوسطپبوی تزیس 2پ(،)2008پابت دپش یستگیپ(ازجم ه پق ب یت په یپمدیریتی)پدرپ
ششپگروهپبهپشرحپزیرپج پگرفتهپاست،پ-1پدانشپوپمت وم تپحرفهاپیپ-2پمه رته پ-3پویژگیه یپ
شجصیتیپ-4پنگرشپوپبینشپ-5پاعتب رپحرفهایپ-6پاعتب رپعمومیپ(پابوااتالییپوپغف ری-1386،58،پ
.)57پهمچنینپق ب یتپه پراپمیتوانپبهپگروهه پوپسطوحپمجت فپتقسیمپکرد،پ-1پپق ب یتپه یپ یهپ-2پپ
ق ب یتپپه یپپمتم یزکنندهپپ-3پپق ب یتپپه یپ ک یدیپ (محوری)پ (قرایی ور1382،پپ،پپ.)59-60پ ازپ نظرپ
نگ رندگ نپمق اه،پق ب یتپبهپآنپدستهپاز پارزشه ،پدانش ،پویژگیه یپشجصیتیپو پمه رته پارالقپ
میشودپکهپوجودپآنپدرپیکپفردپبهپرفت ره ییپمنجرپمیشودپکهپموجب تپعم کردپبرترپشغ یپاوپراپ
فراهمپمیآورد.پرویکرده یپبسی ریپبرایپشن س ییپق ب یتپه پوجودپدارد.پب پاینپوجودپبرایپشن س ییپ
وپمد س زیپق ب یتپه ،پاستف دهپازپآنه پوپچگونگیپربقهبندیپآنهپ،پهیچگونهپاجم رپنظریپوجودپ
ندارد.پدرپذیلپبهپدوپرویکردپاسپنسرپوپیوکلپ رداختهپمیشود.پ پ
دیدگ هپاسپنسرپ،3پاسپنسر پنیز پدر پخصوص پق ب یت په ی پموردنی ز،پدو پتقسیمبندیپبهپشرحپذیلپارائهپ
نمودهپاست-1،پق ب یتپه یپموردپپنی زپکهپمه رته یپضروریپراپبرایپحداقلپعم کردپدرپیکپک رپ
تآمدهپپ
وپی پانج مپیکپوظیفهپمشجص پمیس زد .پ -2پق ب یتپه یپبرترپکهپبرپاس س پآنه پنت یجپبهدس پ
ب الترپازپمی نگینپوپنش ندهندهپعم کردپب الترپاست(اسپنسرپوپواتکین،2006،پ .)19پ
دیدگ هپیوکلپ ،4یوکلپدرپس پ 2006پب پتوجهپبهپتحقیق تپگسترده،پراهبرده یپتتیینپق ب یتپپراپبهپ
نجپربقهپدستهبندیپنمود-1،پراهبردپویژگیه یپبنی دیپفردی،پکدامپویژگیه یپشجصیتی،پانگیزهه ،پپ
مف هیمپذهنی ،پمه رته پو پارزشه پموجبپبروز پرفت ره پو پعم کرده یپبرترپرهبرانپموفقپجه نپ
میشود-2پراهبردپرفت ری،پویژگیه یپبنی دیپفردیپبرایپرسیدنپبهپعم کردپبرترپمدیریتپالزمپاستپ
وایپک فیپنیست.پ-3پراهبردپاقتر یی(فرایندمحور)،پبرپاهمیتپعواملپمؤثرپبرپموقتیتپتثثیرپدارد-4پپ
راهبرد پتثثیراتپقدرت،پدرپاینپرویکرد ،پتثثیرپقدرتپوپاختی رپدرپمدیریت پمؤثر پمورد پبررسیپقرارپ
میگیرد پو پ -5پراهبردپترکیبی،پمحقق نپبهپاینپنتیجه پرسیدهاندپکهپترکیبپچه رپرویکردپفوقپبرایپ

Megahed

1

2 Boyatzis
3 Spencer
4 Yukl
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تتیینپق ب یتپه یپمدیریتیپوپرهبریپمیتواندپمفیدپب شد(یوکل،پ،2006پ.)386-417پاغ بپمد ه یپپ
ق ب یتپپش ملپعن صرپوپدانش،پ توان ییه  ،پمه رته  ،پنگرشه پو پبینشه  ،پویژ پگیه یپپشجصیپپوپ
ته یی پاستپ کهپمرتبطپب پاهدافپس زم نی پاستپوپنقشپک یدی پدرپدستی بی پبهپ
رفت ره پوپصالحپی پ
تپافرادی پکهپمیتوانند پبهپمتی ره یپ پاثربجشیپدستپیپ بند،پق ب یتپپآنپ
اهدافپدارد.پاس س ًپخصوصیپ پ
افرادپخواندهپمیشود(مپیرسپ سی،1390،ص )33پ
جنگ نامتقارن و قابلیت های فرماندهی
درپجنگپن متق رنپررفه یپدرگیر،پازپحیثپفن وریپوپتوان ییه پدرپیکپسط پقرارپندارند،پبههمینپ
سببپروشه یپموردپاستف دهپآن نپدرپجنگپع یهپیکدیگرپمتف وتپاست(دانی ای،پ.)1382،12پراهبردپ
ن متق رنپممکنپاستپراهبردی،پسی سی،پنظ می،پعم ی تیپوپترکیب تیپازپهمهپاینپعواملپب شد(مت ونتپ
آموزشپوپنیرویپانس نیپست دپمشترکپسپ ه ،1384،پ.)26پدرپجنگپن متق رن،پبینپنیروه یپنظ میپوپ
غیرنظ میپتم یزیپوجودپنداردپ(تمن یی،1383،پ.)5پقدمتپمفهومپجنگپن متق رنپراپبرابرپب پقدمتپخودپ
مفهومپجنگپمیدانندپ(مت ونتپآموزشپدانشکدهپفرم ندهیپوپست دپآج .)1386،9،پآنج ییکهپجنسپوپ
نسلپقدرتپوپتوانپییه یپنظ میپتهدیدگرپوپتهدیدشوندهپب پیکدیگرپتف وته یپاس سیپوپزیربن ییپ
داشتهپب شند،پتهدیدپن متق رنپاستپ(افشردیپوپدیگران.)1394،59،پبرخیپازپابت دپق ب یتپه یپمرتبطپ
ب پجنگه یپن متق رنپش ملپمواردپزیرپاست :پ-1پق ب یت په یپبینشیپمشتملپ پبرپمف هیمیپازپجم هپ
یبندیپبهپارزشه ،پبصیرت،پفهمپسی سی،پعدمپغف تپازپدشمن ن ،پس دهانگ رپنبودن،پوحدتپفکریپ
ب پپسیستمه یپپتتیینشدهپ نظ م،پ قدرتپپآیندپه ژوهیپپمنطق پهایپ وپ جه نی،پ مه رتپ رادایمس زی،پ
ته پ راپ ش ملپ میشود(دان ییفرد-2.)1391،35،
آرم نگرایی،پ آیندهنگریپ وپ توجهپ بهپ اواوی پ
ش یستگیه یپ فردی،پ آمیزهایپ ازپ دانش،پ توان ییه ،پ مه رته ،پ ارزشه ،پ انگیزهه ،پ نگرشه ،پپ
ویژگیه یپ شجصیتی،پ ویژگیه یپ اخالقی،پ تم یالتپ فردیپ وپ دیگرپ خصوصی تپپموردنی زپ برایپ
عم کردپمؤثرپاستپ(بوی تزیس2008،پ.)7،پ -3ش یستگیه یپمرتبطپب پس زم ن،پش ملپترکیبپمتق بلپ
دانش،پتوان ییه پوپمه رته یپک رکن نپب پدیگرپمن بعپس زم نپبرایپتثمینپاهدافپوپراهبرده یپس زم نپ
است.پاینپش یستگیه پمتن سبپب پویژگیه یپس زم ن،پاقتر ئ تپس زم نی ،پمحیط پخ رجی پتتریفپ
میشوند(بیه مپوپمویرپ1پ2005،پ -4.)31،ق ب یتپه یپبینفردی،پاینپق ب یتپه پب پمه رته یپاجتم عیپ
وپبینپفردیپسروک رپداردپوپب عثپمیشودپب پافرادپمجت ف،پتت مله یپموثریپصورتپگیرد.پ(م مفوردپ2پ
Byham and Moyer

1

2 Mumford
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وپدیگران.)2007،161،پمهمترینپابت دپق ب یت په یپموردپاش رهپدرپتحقیق تپمرتبطپب پق ب یت په یپ
موردپنی زپرهبرانپوپفرم نده نپدرپجنگه یپن متق رنپب پدرپنظرپگرفتنپبیشترینپتتدادپتکراره یپانج مپ
بنظرانپبهپشرحپجدو پ1پارائهپگردید .پ
شدهپمرتبطپب پهرپبُتدپدرپبینپص ح پ
جدول  -1ابعاد قابلیت های رهبران و فرماندهان نظامی در جنگهای نامتقارن

ردیف

ابعاد قابلیت ها

محقق /محققین

.1

پ رحیمپزاده()1393پ پ

.2

پ غالمی( )1393پ

.3

پ حبیبی()1387پ پ

.4

پ دان ییپفرد( )1391پ

نگرشپوپبینشپوپس زم نیپ پ

.5

پ دور ()2009پ پ

ابت دپفردیپوپبینپفردیپ پ

.6

پ توستهپمد پزوزی ( )2008پ

نگرشپوپبینش،پس زم نی،پفردیپوپبینپفردیپ پ

.7

پ آشتی نی( )1386پ

س زم نیپوپفردیپ پ

.8

پ داع ( )1390پ

شجصیتی،پمه رته یپموردپنی ز،پدانشپوپآگ هی،پق ب یتپ

.9

پ رستمی( )1386پ

نگرشپ وپ بینش،پ شجصیتیپ وپ اص اتپ خ نوادگیپ وپ
مه رته یپالزمپ پ
نگرشپوپبینش،پمه رته یپموردپنی ز،پدانشپوپآگ هیپوپ
ق ب یته یپنظ میپ پ
بینشی،پشجصیتی،پمه رته ،پدانشپوپآگ هیپوپق ب یته یپپ
نظ میپوپس زم نیپ پ

نظ میپوپس زم نیپ پ
نگرشپوپبینش،پشجصیتی،پمه رته یپموردپنی ز،پق ب یتپ
نظ میپوپس زم نیپ پ
 .10پ ارتشپانگ یس( )2004پ

نگرشپ وپ بینش،پ شجصیتی،پ ق ب یتپ نظ می،پ فردیپ وپ
س زم نی پ

 .11پ وزارتپدف رپآمریک ( )2009پ

مه رته یپموردپنی ز،پق ب یتپنظ می،پفردیپوپس زم نیپ پ

 .12پ ت چپ پوپ ت مسون(،)2006پ پم مفورد(،)2007پ
چ براپ ودیگران(،)2008پ پبوی تزیس(،)2008پ
اسپ رکسپ وپ جنترپی(،)2008پ پاوبرینپپ پوپ
رابرتسون(،)2009پ پتپی نپ پودیگران(،)2009پ فردی(شن ختی،پویژگیه یپفردی)،پبینفردیپوپس زم نیپ پ
شورتپ

وپ

دیگران(،)2009پ

مککنن (،)2010گپیل(،)2011پ پمنده پ وپ

گپوپدیگران(.)2014پ پ
دیگران(،)2012پوان پ
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با توجه به نتایج مطالعات کتابخانهای و نتایج مهمترین تحقیقات نظامی و غیر نظامی انجام شده و با
در نظر گرفتن رویکرد ترکیبی (یوکل)2006 ،ابعاد ،مولفهها و زیر مولفههای تشکیل دهنده آن درقالب
الگوی ابتدایی تحقیق بهشرح شکل  1ارائه گردید.

شناختی

ویژگیهای فردی
فردی
مهارتهای

درون

گروهی

قابليت های
رهبران نظامی

گروهی

سازمانی

در تهدیدات

فرا

نوپدید

رهبری

سازمانی

(جنگ ناهمتراز)

سازمانی
بينشی
مفهومی

بصيرت

شکل -1الگوی مفهومی اولیه قابلیت های مورد نیاز رهبران نظامی در تهدیدات نوپدید با رویکرد جنگهای
نامتقارن

توسعه قابلیت های رهبری و مدیریت
توستهپق ب یتپه یپرهبریپیکیپازپعواملپک یدیپموفقیتپبرایپس زم نه پدرپدنی یپ رقدرتپامروزیپ
محسومپ میشود.پ ب پ درکپ اینپ موضور،پ س زم نه پ بهپ سرم یهگذاریپ درپ توستهپ رهبرانیپ ازپ درونپ
س زم نپاقدامپکردهاندلپیتنیپافرادیپکهپاستتدادپرهبریپوپتوانپوپق ب یتپپخودپراپنش نپمیدهند.پدرپ
ته یپفراوانیپ
عصریپکهپهرپروزپتغییراتپفراوانیپدرپاثرپفرایندپجه نیپشدنپبهوجودپمیآیدپوپفرص پ
نیزپظ هرپمیشودپشن ختپب اقوهپرهبریپدرپدرونپس زم نپوپرراحیپسیستمپمن بعپانس نیپبهگونهایپ
ته یپآموزشیپموردپنی زپراپدرپاختی رپآن نپ
کهپب عثپرشدپوپشکوف پشدنپاینپاستتداده پشودپوپفرص پ
قرارپدهدپیکپضرورتپعمدهپس زم نیپبهشم رپمیرود.پس زم نه ییپکهپمن بعپخودپراپبرایپتثمینپ

13پ

گپ–پس پسوم،پشم رهپهشتم،پبه رپ1400
فص ن مهپمط ات تپجن پ

14پ

تهپیپرهبریپراپدرپس زم نپبهبودپمیبجشند.پامروزهپ
نی زه یپآموزشیپرهبرانپمتمرکزپمیکنند،پق ب ی پ
بیشپازپهرپزم نپدیگریپس زم نپه پازپتوستهپرهبریپبرپاس سپق ب یت په پصحبتپمیکنند.پگرچهپ
ق ب یت په پبیشترپازپمحیطپخ صپخودپوپس زم نپمربوطپاستپام پمط ات تپنش نپدادهاندپکهپق ب یتپ
ه یپمشترکپوپفراوانیپدرپمی نپس زم نه پوپجودپدارد(کونر،پ2000پ،پ.)147-157پآموزشپوپ رورشپ
یشود.پدرپادبی تپتوستهپمدیریتپازپدیدگ هه یپ
مدیرانپوپرهبرانپبتر ًپتوستهپمدیریتپهمپارالقپم پ
گون گونیپتتریفپشدهپاستلپوایپآنچهپدرپک یهپاینپتت ریفپتش بهپدارد،پموضورپوپهدفپاست.پ
بررسیپتت ریفپارائهپشدهپبی نگرپآنپاستپکه پبرن مهه یپتوستهپمدیریتپدرپجهتپبهبودپاثربجشیپ
فگذاریپشدهاند(م مفوردپوپدیگران ،2007،پ.)154-166پبرن مهپرشدپوپتوستهپمدیرانپوپرهبرانپ
هد پ
درپواقعپیکپبرن مهپب ندمدتپاستپ کهپبرپاعتال پوپترقیپنیروه یپمدیریتیپ تثکیدپدارد(جمشیدیپ
کوهس ری،پ،1393پ.)208پدرپکت مپهندبوکپتوستهپرهبریپخودپبهپچ رچوبیپش ملپش ملپ5پخوشهپ
اص یپبرن مهه یپتوستهپرهبریپتوسطپمرکزپرهبریپخالقپاش رهپشدهپاست.پاینپچ رچومپبهعنوانپ
ش اودهپاص یپتحقیقپح ضرپدرپبجشپتوستهپق ب یت په یپرهبرانپس زم نه یپنظ میپاستف دهپشدهپ
است.پ
روشهای توسعه قابلیت ها
خوشهه یپمرتبطپب پروشه یپتوستهپبرگرفتهپازپچ رچومپمرکزپرهبریپخالقپدرپزمینهپروشه یپ
توستهپرهبریپعب رتندپاز:پ پ
 -1روابطپ توستهای،پ عمدت ًپ درپ محیطپ ک رپ وپ دیگرپ محیطه یپ زندگیپ انس نیپ وپ محیطیپ کهپ برایپ
حم یتپوپی دگیریپدیگرانپفراهمپمیشودپرخپمیدهد(رویکرده ییپکهپبرپاس سپتت مل،پهمراهیپوپ
همک ریپب پافرادپشکلپمیپگیرد).پ
 -2واگذاریه یپتوستهای،پارتق یپعمودیپرهبرانپدرپس زم نپازپراهه یپمتداو پاستپکهپایش نپراپ
ته پبهپافرادپ
درپمترضپچ اشه یپجدیدپقرارپبدهیم(رویکرده ییپکهپبهواسطهپآن،پنقشه پوپمسئوای پ
واگذارپمیشودپوپحم یتپصورتپمیگیرد).پ
 -3فراینده یپ ب زخ ورد،پ برایپ رهبرانپ یشگ مپ جهتپ دری فتپ ب زخورده ییپ ب پ کیفیتپ ب الپ نی زمندپ
وجودپ سیستم ه پ وپ فراینده یپ ب زخوردپ رسمیپ استپ (ش ملپ دری فتپ ب زخوردپ وپ نظراتپ ازپ افرادپ
بهصورتپرسمیپوپغیرپرسمیپوپهمچنینپسیستمه پوپفراینده یپرسمیپس زم نیپاست).پ
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 -4برن مهه یپ رسمی،پ افرادپ برایپ تسهیمپپی دگیریپ وپ تجربی تپ توستهایپ خودپ گردهمپ میآیندپپ
(برن مهه یپس خت رپی فتهپکهپمبتنیپبرپشغلپوپفت ایتپمشجصپمیب شدپکهپب پهدفیپک مالًپازپ یشپ
تتیینپشدهپاجراپمیگردد).پ
ته یپتوستهایپخودپراپ
ته یخودتوستهای،پس زم نه پمیتوانندپبجشه یپزی دیپازپفت ای پ
 -5فت ای پ
ته ییپکهپفردپبهصورتپشجصیپبرایپخودشپتنظیمپنمودهپوپعم ی تیپ
برایپرهبرانپفراهمپکنند.پفت ای پ
میکندپ( پمکپک ایپ ،1پ 2006پ ،پ.)189پدرپادامه پروشه پوپفنونپمرتبطپب پااگ پویپتوستهپق ب یتپپمرکزپ
رهبریپخالقپدرپجدو 2پتشری پشدهپاست.پ
جدول  -2الگوی توسعه قابلیت مرکز رهبری خالق(مک کالی)189 ، 2006 ،

فنون

روشها
فراینده یپ

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

ب زخورد پ

ب زخوردپگروه،پارزی بیپچن پدبتدی،پآزمو پنه یپخودشن سیپ پ
کنفرانسه پوپسمین ره ،پمش هدهپوپب زدیدپمیدانی،پآموزشپبیرونی،پآموزشپگروهی،پ

برن مهه یپ

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

یپ
رسم پ

یه یپ شغ ی،پ
تحصیالتپ آک دمیک،پ تدوینپ ک رراههپ شغ ی،پ شبیهس زیپ وپ ب ز پ
ک رگ هه یپتجصصی،پ پ
ارائهپسجنرانیپبهپدیگران،پارائهپمش وره،پآموزشپوپتت یمپدیگران،پتت ملپب پدیگران،پ

روابطپ

نه پوپگروپهه ،پفت ایتپدرپشبکهه یپ
دری فتپمش ورهپازپدیگران،پفت ایتپدرپانجم پ

توست پهای پ

یگری،پ منتورینگ،پ ایف یپ نقش،پ
مج زی،پ ک رپ ب پ افرادپ مستتدپ وپ توانمند،پ مرب پ
شبکهس زی،پبرعهدپهگیریپج س ت،پک رآموزی،پروابطپب پهمت ی ن پ

فت ایته یپ
خودتوست پهایپ پ

نگ رشپمتون،پداست نپ ردازی،پموردپک وی،پااگوبرداری،پبرن مهپتوستهپشجصی،پخودپ
ته یپحرفهایپ
ته پوپچ اشه ،پفت ایتپدرپکسبپوپک رپجدید،پفت ای پ
ت م ی،پشکس پ
فیزیکی،پمش هدهپوپتح یلپفی م،پمط اته.پ پ

یه یپ
واگذار پ

روژهه یپخ ص،پغنیس زیپشغ ی،پک رپدرپحوزهپجدپیدپوپگروهپمب حنه،پتح یلپ

ی
توستهپا پ

قر پی یپس زم نی،پتوستهپمسئوایتهپیپک ری،پفت ایتپدرپگروپهه یپک ری،پگردشپ
یپمسئوایتپوپاختی رات،پپی دگیریپدرپعمل،پ
ته یپک ری،پواگذار پ
شغ ی،پمثمورپی پ
اپیج دپدگرگونی.

McCauley
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روششناسی تحقیق
ف زپاو پتحقیقپمبنیپبرپشن س ییپق ب یتپه یپرهبرانپس زم نه یپنظ میپازپنظرپنورپاستف دهپک ربردی،پ
وپازپنظرپهادفپتحقیقپآمیجتاهپازپنورپهمزما نپوپازپنظرپافقپزما نیپتحقیقیپمقطتیپاسااات.پفا زپدومپ
تحقیقپمبنیپبرپااگویپتوساتهپق ب یتپه پازپنظرپنورپاساتف دهپک ربردیپوپازپنظرپهدفپتوصایفیپوپازپ
نظرپافقپزم نیپتحقیقیپمقطتیپاست.پروشپگردآوریپارالع تپدرپاینپتحقیقپدرپهرپدوپف زپرراحیپ
ااگویپقا ب یاتپپوپااگویپتوساااتاهپقا ب یاتپها ،پمیادانیپوپاسااانا دیپبودهپوپابزارپموردپنظرپدرپهرپیاکپ
بپمصا حبهپوپ رساشان مهپوپبررسایپاسان دپوپمدارک،پمط ات تپکت بج نهایپوپفیشبرداریپبودهپ
بهترتی پ
اساات.پدرپف زپاو ،پمصاا حبهپب پخبرگ ن(15نفر)پب پروشپتح یلپمحتواپدرپ3پمرح هپ(کدگذاریپب ز،پ
محوریپوپانتج بی)پانج مپوپااگویپمفهومیپ(ح صااالپمب نیپنظریپوپنت یجپمصااا حبه)پدرپف زپاو (پپ
ارائهپااگویپق ب یتپه )پارائهپگردید.پدرپف زپدومپوپدرپراسات یپارائهپااگویپتوساتهپق ب یتپه ،پ سپازپ
جمعبندیپادبی تپتحقیقپدرپزمینهپتوستهپق ب یتپه ،پازنظراتپتجصصیپ12پنفرپازپخبرگ نپدرپق ابپ
تبندیپروشه یپآموزشپایپمتن سابپب پانوارپق ب یتپه یپح صلپدرپتحقیقپ
گروهپک نونیپجهتپاواوی پ
اساتف دهپگردید.پکلپدورهپزم نیپتحقیقپ12پم هپوپدرپیگ نه یپسات دیپوپصافیپواقعپدرپمرکزپنه ج پ
انج مپ ذیرفتهپاساات.پج متهپآم ریپتحقیق درپمرح هپاو پف زپاو ،پنجبگ نپوپخبرگ نپدانشااگ هیپوپ
نظا می( 15پنفر)پوپدرپمرحاهپدومپفا زپاو (سااانجشپااگویپقا ب یات پها )،پک یاهپفرما نادها نپراهبردیپ
یگ نه یپمسااتقلپوپغیرمسااتقلپمرکزپب پنمونهایپشاا ملپ152پنفرپبودهپاساات.پدرپف زپدوم،پجهتپ
شان سا ییپروشه یپتوساتهپق ب یتپه ،پدرپق ابپگروهپک نونیپازپتتدادپ12پنفرپازپخبرگ نپنظرخواهیپ
باهعمالپآماد.پروشپنموناهگیریپدرپمرحاهپاو پفا زپاو پپهادفمنادپگ وااهپبرفی1پوپدرپمرحاهپدومپآن،پ
ربقهایپتصاا دفیپوپهمچنینپدرپف زپدومپتحقیق(ااگویپتوساااتهپق ب یتپه )پنمونهگیریپقراا وتیپ
هدفمندپبودهپاساات.پتح یلپدادهه پدرپبجشپرراحیپااگویپق ب یتپه پب پاسااتف دهپازپروشپتح یلپ
محتوایپکیفیپوپدرپبجشپسااانجشپااگویپق ب یتپه پوپااگویپتوساااتهپق ب یتپه ،پب پاساااتف دهپازپ
روشه یپآم رپتوصایفیپوپتح ی یپ(پنرمافزارپاسپ یپاسپاس2پوپاسام رتپ یپا پاس3پ)بودهپاسات.پ
تپنظراتپهمک رانپوپدرپ
تکنندهپوپدری ف پ
رواییپتحقیقپدرپبجشپکیفیپب پدورپروشپب زخوردپمشا رک پ
بجشپکمیپبا پنظرخواهیپاز پخبرگا ن پانجا مپشاااد.پا یا ییپدرپبجشپکیفیپوپکمی(عالوهپبرپرعا یاتپ
1 Snow balling
2 spss
3 Smart PLS
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روشپنظا ممنادپتح یالپمحتوایپمصااا حباهها )پباهترتیابپبا پروشپمحا ساااباهپا یا ییپبا زآزمونپوپآافا یپ
کرونب خپوپضریبپ ی ییپترکیبیپق بلپقبو پارزی بیپگردید.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق پ
قابلیت های فرماندهان راهبردی در جنگهای نامتقارن
تح یلپمصا حبهپب پروشپکدگذاری،پدرپاینپبجشپدادهه یپح صالپازپمصا حبهپب پخبرگ ن،پب پاساتف دهپ
ازپروشپکدگذاریپموردپتح یلپقرارپگرفت.پاینپدادهه پکهپازپرریقپمصا حبهپعمیقپنیمهسا خت ری فته پ
ب پ15پنفرپازپخبرگ نپاج پاساتجراوپشادند،پریپساهپمرح هپ(کدگذاریپب ز،پمحوریپوپانتج بی)پتح یلپ
گردیدند.پب پتتیینپابت دپوپمؤافهه یپق ب یتپپدرپمرح هپمصا حبهپوپاساتف دهپازپنظراتپخبرگ نپجهتپ
انج مپجرحوتتدیلپوپنیزپااگویپمسااترخپازپمب نیپنظری،پااگویپنه ییپ ژوهشپبهپشاارحپجدو پ3پ
ارائهپشد .پ
جدول -3مقایسه ابعاد و مولفههای حاصله در ادبیات تحقیق با مصاحبه

بُت پد پ

فردی پ

گروهی پ

س زم نی پ

بینشی پ

ژوهشه پ

مص حبهپ پ

مؤافه پ
ارزشمداریپس زم نی پ

-پ

*

ویژگیه یپشجصیتی/پذاتی پ

*

*

شن ختی پ

*

*پ

توان ییه یپجسمی پ

*

*

تپ
ارتب ریپوپهدای پ

*

*

ت روری پ
قبی پ

-

*

مدیریتپبینفردیپوپگروهی پ

*

*

مدیریتپدرپجنگه یپن متق رن پ

*

*

مه رتپس زم نی پ

-

*

مدیریتپدانشپجنگه یپن متق رن پ

-

*

فراس زم نی پ

*

*

مه رته یپادرا پکی پ

*

*

تفکرپسیستمی پ

-

*پ

بصیرت پ

*

*
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دوراندیشیپوپتفکرپراهبردی پ

*

*

اطالعات جمعیتشناختی
برپمبنا یپارالعا تپ رساااشنا ماه،پبیشاااترینپوپکمترینپفراوانیپمربوطپباهپیگا نپخادمتی،پباهترتیابپ
بپدرجهپسارهنگ(7پ44/پدرصاد)پوپ
یگ نه یپعم ی تی(67پدرصاد)پوپآموزشای(33پدرصاد)لپبرحسا پ
بپساوابقپک رکن نپبینپ25پت پ30پسا (52پدرصاد)پوپبینپ20پت پ25پ
پ6(2پ6/پدرصاد)لپبرحسا پ
سارتی پ
بپمدرکپتحصای ی،پک رشان سایپارشاد(7پ44/پدرصاد)پوپک رشان سای(16/5پ
سا (4پ18/پدرصاد)لپبرحسا پ
بپسانپبینپ40پت پ50پسا (9پ57/درصاد)پوپب الترپازپ50پسا پ(/2درصاد)لپبرحسابپ
درصاد)،پبرحسا پ
درجهپشغ یپسرهنگی(2پ61/درصد)پوپسراشکریپ(9پ7/درصد)پبود .پ
ب پتوجهپبهپم هیتپکمیپدادهه ،پب یدپچگونگیپ یرویپدادهه پازپتوزیعپنرم پبررسااایپشاااود.پبدینپ
منظورپازپآزمونپکواموگروف-اساامیرنوفپاسااتف دهپشاادکهپتوزیعپدادهه پبرایپهمهپمتغیره پنرم پ
بدستپآمد .پ
آزمون مدل مفهومی پژوهش
مد ی بیپ یا اس1پدرپساهپمرح هپانح مپمیشاود.پ-1پمد پاندازهگیریپازپرریقپتح یله یپرواییپوپ
ی ییپوپتح یلپع م یپتثییدیپ-2مد پس ا خت ریپبهوساای هپبرآوردپمساایرپبینپمتغیره پ-3نیزپبرازشپ
ک یپمد (ه اند،پ .)195-1999،204پ
پارزیابی مدل اندازهگیری
مد پاندازهگیریپی پمد پدرونیپروابطپبینپسانجهه یپیکپسا زهپوپخودپآنپسپا زهپراپبررسایپمیکندپ
(داوریپوپرضا زاده،پ،1392پ.)36پبرایپتثییدپرواییپسا زهپوپ ی ییپدرپنرمافزارپاسام رتپ یپا پاسپ
شا خصه یپذیلپموردپبررسپایپقرارپگرفت،پضاریبپآاف یپکرونب خ،پ(کرونب خ،پ،1951پ.)297-334پ
مقدارپضاریبپ ی ییپسا خت ری2پ(،)CRپاینپضاریبپازپصافرپت پیکپمتغیرپاساتپکهپمق دیرپب الترپازپ
7پ0/پ ذیرفتهپمیشاودپ(وتزاز3پوپهمک ران،پ،2009پ.)177-195پضارایبپب ره یپع م ی،پاگرپاینپمقدارپ
برابرپی پبیشاترپازپ4پ0/پب شاد،پنشا ندهندهپاینپمط بپاساتپکهپواری نسپبینپسا زهپوپشا خصه یپآنپازپ
واری نسپخط یپاندازهگیریپآنپساا زهپبیشااترپبودهپوپ ی ییپدرپموردپآنپمد پاندازهگیریپق بلقبو پپ
اساتپ(ه اند،پ،1999پ.)195-204پمی نگینپواری نسپاساتجراوشاده،پمقدارپاینپضاریبپنیزپازپصافرپت پ
1 PLS
2. Composite Reliability
3 Wetzels

طرا حی و تبیین مدل توسعه و آموزش قابلیتمحوردر رهبری سازمانهای نظامی همسو با تهدیدات نوپدید

یکپمتغیرپاسااتپکهپمق دیرپب الترپازپ5پ0/پ ذیرفتهپمیشااودپ(فورنلپوپالرکر،1981،پ.)39-50پب پتوجهپ
بهپجدو پ4پاینپمق دیرپبرایپتم میپابت دپدرپسط پمط وبیپقرارپدارد .پ
جدول  -4مقادیر  AVEو  CRو آلفا کرونباخ

ابعاد

AVE

CR

آلفای کرونباخ

ق ب یتپپگروهی(بینپفردی)

541پ0/

954پ0/

948پ0/

ق ب یتپپفردی

588پ0/

962پ0/

958پ0/

ق ب یتپپس زم نی

535پ0/

957پ0/

952پ0/

ق ب یتپپبینشی

644پ0/

961پ0/

956پ0/

معیار فورنل-الرکر
پاشا رهپبهپاینپمسائ هپداردپکهپریشاهپدومپمق دیرپواری نسپشارحپدادهپشادهپهرپسا زه،پبزرگترپازپمق دیرپ
همبسااتگیپآنپس ا زهپب پس ا زهه یپدیگرپب شااد.پنت یجپم تریسپفورنلپ–پالرکرپبرایپهرپیکپازپابت دپ
بپ77پ،0/پ76پ73،0/پ0/و0.80پمح سابهپشادپکهپنت یجپح صا هپ
بینفردی،پفردی،پسا زم نیپوپبینشایپبهترتی پ
نش ندهندهپتحققپک ملپمتی رپمذکورپمیب شد.
ارزیابی مدل ساختاری
مد پسا خت ریپنشا ندهندهپروابطپمی نپسا زهه یپمد پمیب شاد.پضاریبپتتیینپ(،)R2پارتب طپبینپ
مقدارپواری نسپشاارحپدادهشاادهپیکپمتغیرپ نه نپراپب پمقدارپکلپواری نس،پساانجشپمینم ید.پقدرتپ
یشبینیپمد پ(متی رپ،)Q2پقدرتپ یشبینیپمد پراپمشااجصپمیس ا زد.پاندازهپتثثیر1پ(F2پکوهن)،پ
اندازهپتثثیرپی پf2پکوهنپ(کوهن،)44،1988،پبهپبررسپایپتثثیرپق بلتوجهپیکپمتغیرپنهفتهپمساتقلپرویپ
یکپمتغیرپوابستهپمی ردازدپ(جدو پ .)5پ
پ
پ
پ
پ
پ
پ
1 Effect Size

19پ

گپ–پس پسوم،پشم رهپهشتم،پبه رپ1400
فص ن مهپمط ات تپجن پ

20پ

جدول  -5مقادیر شاخص  Q2 ،R2و مقادیر  F2کوهن

متغیرها

R2

Q2

اندازه تأثیر

ق ب یتپپبینشیپ

998پ0/

29پ 0/پ

44پ0/

ق ب یتپپفردیپ

999پ0/

39پ0/

30پ0/

ق ب یتپپس زم نیپ

999پ0/

31پ0/

22پ0/

ق ب یتپپگروهیپ

998پ0/

48پ0/

13پ 0/پ

آم رهپ،tپاگرپمقدارپآم رهپtپبزرگترپازپقدرپمط قپ96پ1/پگردد،پدرپسط پارمین نپ95پدرصدپروابطپبینپ
متغیره پمتن دار پمیب شندپ(حنفیزادهپوپزارر ،پ ،1391پ .)27-76پهم نرور پکهپدرپشکل پ 2پمشجصپ
است،پتم میپروابطپدرپسط پ95پدرصدپمتن دارپمیب شند.پ

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش در حالت معنیداری ضرایب

ارزیابی مدل کلی
مد پک یپشا ملپهرپدوپبجشپمد پاندازهگیریپوپسا خت ریپمیشاودپوپب پتثییدپبرازشپآن،پبررسایپ
برازشپدرپیاکپماد پکا مالپمیشاااود.پبرایپبرازشپک یپ ماد پتنها پ یاکپمتیا ر پباهعنوان پجیپاوپاف1پ
اساااتفا دهپمیشاااود.پاینپمتیا رپتوساااطپتننها وس 2پوپهمکا رانپ()2004پابادارپگردیادپ(داوریپوپ
رضا زاده1392،پ،پ.)97پمقدارپجیاوافپبرایپمد پ ژوهشپح ضارپ281پ0/پمح سابهشادهپاساتپکهپنشا نپ

)1 Goodness of Fit (GoF
2 Tenenhaus

طرا حی و تبیین مدل توسعه و آموزش قابلیتمحوردر رهبری سازمانهای نظامی همسو با تهدیدات نوپدید

21پ

ازپبرازشپقویپمد پح ضارپدارد.پ سپازپبررسیپبرازشپمد ه یپاندازهگیری،پس خت ریپوپمد پک یپ
میتوانپبهپبررسایپساؤاالتپ ژوهشپ رداختپ(حنفیپزادهپوپزارر،پ،1391پ.)27-76پدرپشاکلپ3پمد پ
ژوهشپدرپح اتپضرایبپمسیرپنش نپدادهپشدهپاست .پ

شکل  -3مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر

درپجدو پ6پنت یجپآزمونپسؤاالتپبرپاس سپمق دیرپآم رهپtپوپضریبپمسیرپنش نپدادهپشدهپاست.پ پ
جدول  -6بررسی روابط مدل پژوهش

رابطه

سؤال

جهت رابطه

ضریب
مسیر

مقدار t

نتیجه آزمون

1

ق ب یتپپبینشی

پ ق ب یتپپفرم ندهی پ

پ

مستقیم

290پ 0/پ 217پ 13/پ

ت ئید

2

ق ب یتپپفردی پ

پ ق ب یتپپفرم ندهی پ

پ

مستقیم

273پ 0/پ 768پ 13/پ

ت ئید

3

ق ب یتپپس زم نی

پ ق ب یتپپفرم ندهی پ

پ

مستقیم

261پ 0/پ 316پ 26/پ

ت ئید

4

ق ب یتپپگروهی پ پ ق ب یتپپفرم ندهی پ

پ

مستقیم

242پ 0/پ 174پ 8/پ

ت ئید

بپمسیرپدرپجدو پ7پرتبهبندیپگردیدند .پ
درپگ مپبتدپابت دپوپمؤافهه یپتحقیقپب پاستف دهپازپضرای پ

گپ–پس پسوم،پشم رهپهشتم،پبه رپ1400
فص ن مهپمط ات تپجن پ

22پ

جدول  -7رتبهبندی ابعاد و مؤلفههای تحقیق

رتبهبندیپپ
ابت د پ

1پ

2پ

3پ

4پ

ابت دپق ب یتپ پ

ق ب یتپه یپ
بینشیپ پ

ق ب یتپه یپ
فردی پ

ق ب یتپه یپ
س زم نیپ پ

ق ب یتپه یپ
گروهیپ پ

رتبهبندیپ

ب رپع م یپ

ب رع م یپ

مؤافهه

مؤافهه پ

بصیرت پ

1پ

./433پ پ

دوراندیشیپوپتفکرپراهبردی پ

2پ

./327پ پ

تفکرپسیستمی پ

3پ

./306پ پ

مه رته یپادراکی پ

4پ

./302پ پ

ویژگیه یپذاتی پ

1پ

./331پ پ

اخالقمداری پ

2پ

./318پ پ

شن ختی پ

3پ

./245پ پ

توان ییه یپجسمی پ

4پ

./190پ پ

مه رته یپس زم نی پ

1پ

./352پ پ

مدیریتپدانشپدرپجنگه یپن متق رن پ

2پ

./302پ پ

مدیریتپدرپجنگه یپن متق رن پ

3پ

./264پ پ

فراس زم نی پ

4پ

./188پ پ

تپ
ارتب ریپوپهدای پ

1پ

./287پ پ

242پ 0/پ مدیریتپبینفردیپوپگروهی پ

2پ

./277پ پ

3پ

./201پ پ

مؤافهه یپق ب یتپ

ابت د پ

290پ 0/پ

273پ 0/پ

261پ 0/پ

ت روری پ
قبی پ

الگوی توسعه قابلیت های فرماندهان راهبردی
تبندیپروشه یپآموزشااایپق ب یتپه یپح صااالپدرپ
درپاینپمرح هپازپتحقیقپبهدنب پنیلپبهپاواوی پ
تحقیقپ(توساااتهپق ب یتپه )پ سپازپجمعبندیپادبی تپتحقیقپدرپزمینهپتوساااتهپق ب یتپه ،پازپگروهپ
خبرگ نپ(12پنفرپازپمتجصااص ا نپحوزهپتوسااتهپق ب یتپه پدرپق ابپگروهپک نونی)پخواسااتهپشاادپت پپ
تبندیپروشه یپآموزشایپمتن سابپب پانوارپق ب یتپ
نظراتپک رشان سایپخودپراپدرپخصاوصپاواوی پ
ه یپح صلپدرپتحقیقپارائهپنم یندپکهپنت یجپح ص ه،پبهشرحپجداو پ9پت پ13پبی نپشدهپاست.
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23پ

اولویتبندی روشهای توسعه مولفههای بعد بینشی قابلیت های فرماندهان راهبردی
برابرپارالعا تپارائاهپشااادهپدرپجادو پ8پروشپواگاذاریپمسااائوایاتپوپاختیا راتپازپخوشاااهپروشپ
واگذاریه یپتوساتهایپبهترینپاواویتپراپکسابپکردهپاسات،پهمچنینپروشپتحصایالتپآک دمیکپازپ
خوشااهپروشه یپبرن مهه یپرساامی،پروشپآموزشپوپتت یمپدیگرانپازپخوشااهپروشه یپروابطپ
توساااتهایپوپروشپآزمونه یپخودشااان سا پایپازپخوشاااهپروشه یپفراینده یپب زخوردپوپروشپ
تها یپخودتوساااتاهایپبهترینپمیا نگین(بهترینپاواویات)پراپ
خودتاثم یپازپخوشاااهپروشها یپفتا ایا پ
داشتند .پ
جدول  -8اولویتبندی روشهای توسعه مولفههای بعد بینشی قابلیت های فرماندهان راهبردی پ
خوشه روشهای

خوشه روشهای فرایندهای

خوشه روشهای روابط

خوشه روشهای

خوشه روشهای

فعالیتهای خودتوسعهای

بازخورد

توسعهای

برنامههای رسمی

واگذاریهای توسعهای

میانگین

روش

ااگوبرداریپ پ
برن مهپتوستهپ
شجصی پ

 3/6پ

 1/9پ

خودتثم ی پ

 1/4پ

نگ رشپمتونپ پ

 1/3پ

روش

ارزی بیپ
چندبتدیپ پ
آزمونه یپ
خودشن سیپ پ
ک نونپارزی بیپ
وپتوستهپ پ
ارزی بیپمنظمپ
عم کرد پ

میانگین

 2/1پ

میانگین

روش

آموزشپ

 1/6پ

دیگران پ
ک رپب پ

 1/7پ

3پ

افرادپ
مستتدپ پ

 3/6پ

مربیگریپ پ

 1/9پ

 2/7پ

منتورینگ پ

 3/5پ

میانگین

روش

آموزشپحینپ

 3/5پ

کرپ
برن مهپتوستهپ

 1/9پ

فردیپ پ
تحصیالتپ

 1/7پ

آک دمیکپ پ
تدوینپ

 2/9پ

ک راههپشغ ی پ

روش

میانگین

گردشپ

 3 /6پ

شغ یپ پ
واگذاریپ

 1 /2پ

مسئوایتپ پ
ی دگیریپ

2پ

درپعمل پ
غنیس زیپ

 3 /1پ

شغ یپ پ

بررسی اولویتبندی روشهای توسعه مولفههای بعد فردی قابلیت های فرماندهان راهبردی
هم نروریپکهپدرپجدو پ9پاشا رهپشادهپاساتپبرایپموافهه یپبتدپفردیپروشپی دگیریپدرپعملپازپ
خوشاهپاو ،پآموزشپحینپک رپازپخوشاهپدوم،پمنتورینگپازپخوشاهپساوم،پارزی بیپمنظمپعم کردپازپ
خوشاااهپچه رمپوپبرن مهپتوساااتهپشاااجصااایپازپخوشاااهپ نجمپدارایپبهترینپمی نگینه پبودندپوپ
سخدهندگ نپاینپروشه پراپب پاواویتپب الپانتج مپنمودند.
جدول  -9اولویتبندی روشهای توسعه مولفههای بعد فردی قابلیت های فرماندهان راهبردی پ
خوشه روشهای

خوشه روشهای

خوشه روشهای روابط

خوشه روشهای

خوشه روشهای

فعالیتهای خود توسعهای

فرایندهای بازخورد

توسعهای

برنامههای رسمی

واگذاریهای توسعهای

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

گپ–پس پسوم،پشم رهپهشتم،پبه رپ1400
فص ن مهپمط ات تپجن پ

24پ
ااگوپبرداری پ

 2/5پ

برن مهپتوستهپ

 1/1پ

خودپتثم ی پ

 2/7پ

نگ رشپمتون پ

 3/2پ

ارزی بیپ

 2/2پ

چندبتدیپ پ
شجصی پ

آزمونه یپ

آموزشپ
دیگران پ

 2/5پ

خودشن سی پ
ک نونپ

 2/9پ

کرپ

ک رپب پافرادپ

 3/7پ

یپ
مربیپگر پ

 2/1پ

مستتدپ پ
 2/7پ

آموزشپحینپ

 1/5پ

گردشپشغ ی پ

 3/9پ

برن مهپتوستهپ

 2/1پ

تحصیالتپ

 3/7پ

فردی پ

ارزی بیپوپ

واگذاریپ

 1/9پ

ی دگیریپدرپ

 1/6پ

مسئوایت پ
عمل پ

آک دمیکپ پ

توستهپ پ
ارزی بیپمنظمپ

 1/2پ

 1/3پ

گپ
منتورین پ

عم کرد پ

تدوینپک راههپ

 2/7پ

شغ ی پ

یس زیپ
غن پ

 2/6پ

شغ ی پ

بررسیی اولویتبندی روشهای توسیعه مولفههای بعد مرتبط با سیازمان قابلیت های فرماندهان
راهبردی
هم نگونهپکهپدرپجدو پ10پاشا رهپشادهپاساتپبرایپموافهه یپبتدپمرتبطپب پسا زم نپروشپگردشپ
شااغ یپازپخوشااهپاو ،پآموزشپحینپک رپازپخوشااهپدوم،پمنتورینگپازپخوشااهپسااوم،پارزی بیپمنظمپ
عم کردپازپخوشاااهپچها رمپوپااگوبرداریپازپخوشاااهپ نجمپدارایپبهترینپمیا نگینها پبودنادپوپ
سخدهندگ نپاینپروشه پراپب پاواویتپب الپانتج مپنمودند .پ
جدول  -10اولویت بندی روشهای توسعه مولفههای بعد مرتبط با سازمان قابلیت های فرماندهان راهبردی پ
خوشه روشهای

خوشه روشهای فرایندهای

خوشه روشهای روابط

خوشه روشهای

خوشه روشهای

فعالیتهای خودتوسعهای

بازخورد

توسعهای

برنامههای رسمی

واگذاریهای توسعهای

میانگین

روش

ااگوپبرداریپ پ

 1/6پ

برن مهپتوستهپ

 2/5پ

روش

ارزی بیپ

میانگین

 2/8پ

چندبتدیپ پ
شجصی پ

آزمونه یپ

روش

آموزشپ

میانگین

 2/6پ

دیگران پ
 3/2پ

خودشن سیپ پ

ک رپب پ

روش

آموزشپحینپ

میانگین

 1/7پ

روش

گردشپشغ یپ پ

میانگین

 1/8پ

کرپ
 3/1پ

افرادپ

برن مهپتوستهپ

 2/9پ

فردیپ پ

واگذاریپ

 2/5پ

مسئوایتپ پ

مستتدپ پ
خودتثم ی پ

 2/7پ

نگ رشپمتونپ پ

 3/2پ

ک نونپارزی بیپ

 2/4پ

مربیپگریپ پ

 2/9پ

وپتوستهپ پ
ارزی بیپمنظمپ
عم کرد پ

تحصیالتپ

 3/4پ

آک دمیکپ پ
 1/6پ

منتورینگ پ

 1/4پ

تدوینپک راههپ
شغ یپ پ

ی دگیریپدرپ

 3/4پ

عمل پ
2پ

غنیس زیپ
شغ یپ پ

بررسی اولویتبندی روشهای توسعه مولفههای بعد بینفردی قابلیت های فرماندهان راهبردی

 2/3پ

طرا حی و تبیین مدل توسعه و آموزش قابلیتمحوردر رهبری سازمانهای نظامی همسو با تهدیدات نوپدید

25پ

برابرپجدو پ11پبرایپموافهه یپبتدپبینفردیپروشپواگذاریپمسائوایتپوپاختی راتپازپخوشاهپاو ،پ
برن مهپتوساتهپفردیپازپخوشاهپدوم،پمنتورینگپازپخوشاهپساوم،پک نونپارزی بیپوپتوساتهپازپخوشاهپ
چه رمپوپااگوبرداریپازپخوشااهپ نجمپدارایپبهترینپمی نگینه پبودند(اواویتپب الیپانتج مپ سااخپ
دهندگ ن)پ.
جدول  -11اولویتبندی روشهای توسعه مولفههای بعد بینفردی قابلیت های فرماندهان راهبردی پ
خوشهپروشه یپ

خوشهپروشه یپفراینده یپ

خوشهپروشه یپروابطپ

خوشهپروشه یپ

خوشهپروشه یپ

فت ایته یپخودپ

ب زخوردپ پ

توستهایپ پ

برن مهه یپرسمی پ

واگذاریه یپتوستهایپ پ

توستهایپ پ
روشپ پ

می نگینپ پ

روشپ پ

می نگینپ پ

روشپ پ

می نگینپ پ

روشپ پ

می نگینپ پ

روشپ پ

می نگینپ پ

ااگوپبرداریپ پ

 1/6پ

ارزی بیپچندپ

2پ

آموزشپ

 3/6پ

آموزشپحینپ

 2/8پ

گردشپشغ یپ پ

 2/2پ

توستهپ

3پ

بتدیپ پ
شجصی پ

آزمونه یپخودپ

دیگران پ
 3/7پ

شن سیپ پ

خودتثم ی پ

2پ

نگ رشپمتونپ پ

 3/4پ

ک نونپارزی بیپوپ

ک رپب پافرادپ

کرپ
 3/2پ

مستتدپ پ
 1/6پ

مربیگریپ پ

 1/7پ

فردیپ پ
2پ

توستهپ پ
ارزی بیپمنظمپ

برن مهپتوستهپ

واگذاریپ

تحصیالتپ

مسئوایتپ پ
 2/2پ

ی دگیریپدرپ

آک دمیکپ پ
 2/8پ

منتورینگ پ

عم کرد پ

 1/2پ

تدوینپک راههپ

 3/4پ

غنیس زیپ
شغ یپ پ

بررسی اولویتبندی روشهای توسعه تمام ابعاد  4گانه قابلیت های فرماندهان راهبردی
تبندیپتم مپموافهه پنیزپجدو پزیرپارائهپشدهپگردید.پبرابرپمق دیرپجدو پ12درپبتدپ
جهتپفهمپاواوی پ
ته یپ خودپ توستهای،پ درپ بتدپ فردیپ خوشهپ
بینشیپ ق ب یتپپه یپ فرم نده نپ راهبردیپ خوشهپ فت ای پ
فراینده یپب زخورد،پدرپبتدپمرتبطپب پس زم نپخوشهپبرن مهه یپرسمیپوپدرپبتدپبینفردیپنیزپخوشهپ
ته پمیب شند .پااگویپنه ییپتحقیقپنیزپبهشرحپ
روابطپتوستهایپدارایپبهترینپمی نگینه پدرپاواوی پ
شکلپ4پارائهپمیگردد.پ پ
پ
پ
جدول  -12اولویت بندی روشهای توسعه تمام ابعاد  4گانه قابلیت های فرماندهان راهبردی پ
خوشهپروشه /می نگینپابت د پ بینشیپ پ

 2/9پ

عمل پ

شغ یپ پ

فردی پ مرتبطپب پس زم ن پ

 1/4پ

گروهی پ

 3/5پ
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واگذاریه یپتوستهای پ

2پ 3/پ

1پ 2/پ

3پ 3/پ

8پ 3/پ

برن مهه یپرسمی پ

3پ 3/پ

5پ 3/پ

8پ 1/پ

5پ 2/پ

روابطپتوستهای پ

5پ 3/پ

9پ 2/پ

9پ 3/پ

2پ 1/پ

فراینده یپب زخورد پ

8پ 2/پ

2پ 1/پ

1پ 3/پ

6پ 2/پ

ته یپخودتوستهای پ
فت ای پ

2پ 2/پ

4پ 3/پ

5پ 2/پ

4پ 3/پ

درپادامهپبرپاس سپی فتهه یپتحقیق،پااگویپنه ییپتحقیقپدرپق ابپشکلپ4پارائهپشدهپاست.پپ پ

شکل  - 4الگوی مفهومی پژوهش

پ

بپ
ب پتوجهپبهپااگویپمفهومیپ ژوهش،پابت دپق ب یتپه یپموردنی زپرهبریپدرپس زم نه یپنظ می،پبهترتی پ
رتبه،پق ب یتپبینشی،پفردی،پس زم نیپوپگروهیپمیب شد.پرتبهبندیپمؤافهه یپق ب یتپمرتبطپب پهرپبُتدپ
ب پاح ظ پب رپع م یپنیزپدرپشکلپمشجصپشدهپاست.پبُتدپبینشیپبهترتیبپرتبهپمشتملپبرپ4پمؤافهیپ
بصیرت،پ دوراندیشیپ وپ تفکرپ راهبردی،پ تفکرپ سیستمیپ وپپمه رتهپیپ ادراکیپ میب شد.پپبُتدپ فردیپ
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بهترتیبپرتبهپمشتملپبرپ4پمؤاف پهیپویژگیه یپذاتی،پاخالقمداری،پشن ختیپوپتوان ییه یپجسم نیپپ
میب شد.پ بُتدپس زم نیپبهترتیبپرتبهپمشتمل پبر پ 4پمؤافهی پمه رتهپیپس زم نی،پمدیریتپدانشپدرپ
جنگه یپن متق رن،پمدیریتپدر پجنگه یپن متق رنپو پفراپس زم نیپمیب شد پوپنه یت ًپ بُتدپگروهیپبهپ
ت روریپ
ترتیبپرتبهپمشتملپبر پ 3پمؤافهیپارتب ریپوپهدایت،پمدیریتپبینفردیپوپگروهیپوپق ب ی پ
میب شد.پروشه یپتوستهپهرکدامپازپابت دپق ب یتپه پنیزپمتن ظرپب پهرپبُتدپدرپشکلپب الپبی نپگردیدهپ
است.پ
نتیجهگیری و پیشنهاد
تحقیقپح ضااارپکهپب پعنوانپااگ پویپآموزشپق ب یتپپمحورپرهبریپسا ا زم نپه یپنظ میپمیب شاااد،پ
مط اتهایپازپنورپآمیجتهپ(کیفیپوپکمی)پبودهپوپدرپدوپگ مپ یوسااتهپرراحیپااگویپق ب یتپپوپااگویپ
توستهپوپآموزشپق ب یتپپانج مپگردیدهپاست .پ
درپهرپدوپبجشپعالوهپبرپبررساایپادبی تپتحقیقپ،پمص ا حبهپب پخبرگ نپانج مشاادهپاساات.پدرپ ی نپپ
بپبینشااای،پفردی،پسااا زما نیپوپ
عالوهپبرپرتباهبنادیپابتا دپوپمؤافاهها یپااگوپدرپبجشپاو پ(باهپترتیپا پ
گروهی)،پروشها یپتوساااتاهپهرپیاکپازپابتا دپااگویپ قا ب یاتپپفرما نادها نپراهبردیپنیزپباهپترتیابپ
اواویتپبی نپوپپبهپدنب پآنپ یشنه ده یپک ربردیپارائهپگردیدهپاست .پ
درپبینپابتا دپقا ب یاتپپفرما نادها نپراهبردیپ،پبُتادپبینشااایپدرپرتباهپاو پبودهپوپسااا یرپابتا دپ(فردی،پ
ته یپ
سا زم نیپوپگروهی)پدرپرتبهه یپبتدیپقرارپگرفتند.پبرایپمؤافهه یپبتدپبینشای،پخوشاهپفت ای پ
خودپتوستهایپوپبرایپمؤافهه یپبتدپفردیپخوشهپفراینده یپب زخوردپوپبرایپمؤافهه یپبتدپمرتبطپ
ب پسا زم ن،پخوشاهپبرن مهه یپرسامیپوپنه یت ًپبرایپمؤافهه یپبتدپگروهیپنیزپخوشاهپروابطپتوساتهایپ
درپاواویتپاو پقرارپگرفتند .پ
درپبُتدپق ب یتپه یپبینشای،پمؤافهیپبصایرتپبیشاترپازپسا یرپمؤافهه پموردتوجهپبودهپاساتپوپمؤافهیپ
مه رته یپادراکیپ یینترینپمیزانپراپدرپسا زم نپبهپخودپاختصا صپدادهپاسات.پاابتهپنتیجهپح صا هپ
درپخصااوصپمؤافهه یپاینپبُتدپب پنت یجپبرخیپازپمهمترینپمط ات تپقب یپ(مه رته یپمدیریتیپازپ
دیادگا ه پکا تز 1پ(،)1974پمها رتها ی پمادیریتی پازپدیادگا ه پگریفین 2پ(،)1990پمها رتها ی پمادیریتی پازپ
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دیدگ هپکونتز1پ(،))1955پبهپغیربومیپبودنپنظری تپمذکورپوپعدمپتتریفپمؤافهیپبصااایرتپدرپبینپ
آنه ،پمط بقتپآنچن نیپوجودپندارد .پ
درپبُتدپق ب یتپه یپگروهی،پمؤافهیپارتب ریپوپهدایتپبیشااترپازپساا یرپمؤافهه پموردتوجهپبودهپوپ
ت روریپ یینترینپمیزانپراپدرپس زم نپبهپخودپاختص صپدادهپاست .پ
مؤافهیپق ب ی پ
درپبُتدپق ب یتپه یپمرتبطپب پسا زم نپوپمحیط،پمؤافهیپمه رته یپسا زم نیپبیشاترپازپسا یرپمؤافهه پ
موردتوجهپبودهپاساتپوپمؤافهیپفراپسا زم نیپ یینترینپمیزانپراپدرپسا زم نپبهپخودپاختصا صپدادهپ
است .پ
درپبُتدپق ب یتپه یپفردی،پمؤافهیپویژگیه یپشاجصایتی/ذاتیپبیشاترپازپسا یرپمؤافهه پموردتوجهپپ
بودهپوپمؤافهیپتوان ییه یپجسامیپ یینترینپمیزانپراپدرپسا زم نپبهپخودپاختصا صپدادهپاسات.پبهپ
نظرپمیرساادپب پعن یتپبهپاهمیتپب الیپمؤافهیپویژگیه یپذاتیپدرپبتدپفردیپق ب یتپ،پبهترپاسااتپ
مسائواینپمدیریتپمن بعپانسا نیپتصامیمگیرندهپدرپساط پسا زم ن،پدرپحوزهپک رمندپی بی،پجذمپوپ
اساااتجادامپکا رکنا ن پشااا خصها یپاینپمؤافاهیپمهمپراپمادنظرپقرارپدهناد.پدرپاداماهپباهپارائاهپبرخیپ
یشنه ده پبرایپمسئواینپذیربطپ رداختهپمیشود .پ
•

تهیاهپبواتنها ییپجهاتپنما یشپااگویپقا ب یات پها یپفرما نادها نپدرپجناگها یپنا متقا رنپدرپ

سطوحپراهبردی .پ
•

بهرهگیریپازپروشه یپ یشانه دیپتوساتهپق ب یتپه یپرهبرانپسا زم نه یپنظ میپمساتجرجهپ

درپاینپتحقیقپدرپمراکزپنظ میپوپآموزشیپنیروه یپمس  .پ
•
•

ایج دپمرکزپتجصصیپآموزشپوپتوستهپمدیرانپع ایپوپفرم نده نپارشدپدرپسط پاج .
انتصا مپمتوای نپتوساتهپق ب یتپه یپفرم ندهیپدرپمراکزپ یشگفتهپوپدرپصاورتپازومپآموزشپ

وپبهروزرس نیپمه رته یپآن ن .پ
•
•

اجرایپدورهه یپمجت فپ رورشپاخالقپس زم نیپبرایپک رکن نپبهویژهپفرم نده نپنظ می .پ
درپک یهپانتصپا ب تپسا زم نیپب ألخصپدرپمحله یپخ صپوپامیری،پموضاورپساط پساالمتیپ

ک رکن نپوپفرم نده نپبهرورپع مپوپبرایپمش غلپویژهپبهرورپخ صپوپبهشکلپمتن ومپ(نه یت ًپ4پس پ
یکب ر)پموردبررسیپوپمداقهپقرارپ پگیرد .پ

1 Koontz
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ت پوپابتکا ر ،پانتطا ف اذیری پذهنی،پ
تادوین پدورهها ی پمجت فپافزایش پقادرتپذهنی ،پخالقیا پ

مه رته یپحلپمساائ ه،پتریز،1پتفکرپخالق،پتفکرپاسااتراتژیکپوپآینده ژوهیپبرایپک یهپفرم نده نپ
در پگیرپدرپبحثپجنگه یپن متق رن .پ
•

تدوینپدورهه یپخ صپروانشن سیپنظ میپجهتپارتق یپق ب یتپه یپبینپفردیپفرم نده ن .پ

•

تپتیمها یپ
تادوینپدورهها یپعرضااایپعم یا تها یپمشاااترکپوپمرکابپجهاتپآموزشپمادیریا پ

ته یپخ صپ(شیوهه یپهم هنگی،پرفعپتت رض) .پ
عم ی تیپدرپمثموری پ
•

تپدانشپبرایپک یاهپفرما نادها نپ یشبینیپوپاجراپگرددپوپ
دورهها یپکا مالًپتجصاااصااپایپمادیریا پ

ارزی بیه یپدورهایپازپدورهه پهمراهپب پنی زسنجیه یپآموزشیپمتن ومپبهرورپمنظمپانج مپشود .پ
•

تدوینپدورهه یپمجت فپآشاان ییپب دیدپس پایسااتمیپدرپسا زم ن،پفرهنگسا زم نیپوپهمچنینپ

ته یپمساااتشااا ریپبهپکشاااوره یپمنطقهپدرپهرپدورهپترفیت تیپ(حداقلپیکب ر)پ
اعزامپبهپمثموری پ
میتواندپموجبپارتق یپسط پمؤافهیپفراپس زم نیپبتدپس زم نیپشود .پ
•

تادوینپشااا خصها یپعم یا تیپهرپقا ب یاتپپجهاتپارزیا بیپقا ب یاتپپفرما نادها نپوپرسااپایادنپباهپ

عم کردپبرتر .پ
•
•

تپدورهه یپبصیرتپوپارتق پسط پ پکیفیپمؤافهیپبصیرتپوپوالیتمداریپ پ
تقوی پ
جذم،پآموزش،پ رورشپوپتوسااتهپهمهج نبهپبتدپبینشاایپوپدرپرأسپآنپمؤافهیپبص پایرتپوپ

تپوپوالیتمداریپدرپبینپفرم نده نپآیندهپ .پ
بهویژهپش خصپاعتق دپق بیپبهپوالی پ

1 triz

گپ–پس پسوم،پشم رهپهشتم،پبه رپ1400
فص ن مهپمط ات تپجن پ

30پ

فهرست منابع
-

ابوااتالیی،پبهزاد.پغفا ری،پعبا سپ( .)1386پمادیرانپآینادهلپمبا نیپنظریپوپتجا رمپعم یپ
برن مهه یپاستتدادی بیپوپج نشینپ روری.پتهران،پانتش راتپس زم نپمدیریتپصنتتی.

آشاتی نی،پمحمدرضا پ(.)1390پتبیینپمؤافهه یپنظریپعواملپغیرپفیزیکیپتثثیرگذارپبرپتوانپ
رزمیپنیروه یپنظ می.پفص ن مهپراهبردپدف عی،پشم رهپ،32پ.1390پصپ 69-108پ

افشاردی،پمحمدحسان.پشاهرپآیینی،پسایدپاسام عیل.پحسپاینی،پسایدپحسانپ(.)1394پتتیینپ
عوامالپمؤثرپبرپاصاااو پرهنا ماهپعم یا تیپنیروها یپزمینیپجمهوریپاساااالمیپایرانپدرنبردپ
همترازپوپن متق رن.پفصا ن مهپمط ات تپدف عیپاساتراتژیک،پشام رهپ،60پت بسات نپ.1394پصپ
.59

 امیرپکبیری،پع یرض .پ(،)1385پرویکرده یپس زم نپوپمدیریتپوپرفت رپس زم نیپچشمپاندازپ ستپمدرن.پچپاو ،پتهران:پنگ هپدانش.پ پ
-

امیری پساااوادپرودبا ری ،پعپا دااه( .)1392پتادوین پماد پقا ب یاتپپمادیران پدرپجهاتپتحققپ
تپدانشگ هپتهران.
چشماندازپ،1404پ ی نن مهپک رشن سیپارشد،پتهران،پدانشکدهپمدیری پ
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