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الگوی آموزش شایستگیمحور فرماندهان راهبردی در جنگهای ناهمتراز
مهدی خیرانديش ،3داود غفوری ،2مصطفي لطفي جالل آبادی
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چكيده
آموزش شايستگيهای مورد نیاز فرماندهان راهبردی در جنگهای ناهمتراز به يکي از مهمترين دغدغههای اصلي مديران
دفاعي کشور تبديل شده است ،چرا که کیفیت تجهیز فرماندهان به شايستگيهای مذکور تأثیر قابلمالحظهای در نتیجهی
اين جنگها خواهد داشت .بر اين اساس ،تحقیق حاضر به ارائهی الگوی آموزش شايستگيمحور فرماندهان راهبردی نظامي
در جنگهای ناهمتراز ميپردازد .اين تحقیق ،در گام طراحي الگوی شايستگيها از نظر نوع استفاده ،کاربردی و از نظر هدف،
تحقیقي آمیخته هم زمان و از نظر افق زماني ،تحقیق مقطعي است و در گام طراحي الگوی توسعه و آموزش شايستگيها از
نظر نوع استفاده ،کاربردی و از نظر هدف پژوهش ،تحقیقي -توصیفي است .در فاز اول ،الگوی مفهومي با بررسي ادبیات
تحقیق و مصاحبه با  31نفر از خبرگان نهاجا (با روش نمونهگیری گلوله برفي و تحلیل محتوا) تدوين و از طريق نرمافزار
اسمارت پي.اِل.اِس اعتبارسنجي شد .سپس در فاز دوم ،روشهای آموزش و توسعه شايستگيها بر اساس ادبیات تحقیق
استخراج و با مراجعه به نظرات  32نفر از خبرگان نهاجا در قالب گروه کانوني اولويتبندی شد .در پايان ،عالوه بر رتبهبندی
ابعاد و مؤلفههای الگو در فاز اول (بهترتیب بینشي ،فردی ،مرتبط با سازمان و بینفردی) ،روشهای توسعه هر يک از ابعاد
الگوی شايستگي فرماندهان راهبردی نظامي به ترتیب اولويت بیان و به دنبال آن پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.
واژگان کليدی :آموزش ،الگوی آموزش شایستگی محور ،فرماندهان راهبردی نظامی ،جنگ ناهمتراز.

تاريخ دريافت مقاله79/32/79 :
تاريخ پذيرش مقاله79/71/79 :
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دانشیار ،مديريت منابع انساني دانشگاه علوم و فنون هوايي شهید ستاری
2
استاديار مديريت منابع انساني دانشگاه علوم و فنون هوايي شهید ستاری (نويسنده مسئول) ghafoori1391@gmail.com :
1
استاديار ،مديريت رفتار سازماني دانشگاه علوم و فنون هوايي شهید ستاری
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مقدمه

با بررسي جنگهای گذشته مشخص ميشود که تقريباً همه طرفهای درگیر دارای يک يا چندد وجده از وجدوه عددم تقدارن
بودهاند و تمام تالش آنها در اين خالصه ميشد که از شرايط عدم تقارن بده نفدع خدود سدود ببرندد .پیدروزی همدواره از آن
کساني بوده است که توانسته بودند با تکیه بر وجوه افتراق و عدم تقارن خود بر دشمن تأثیری راهبردی اعمال کنند و جندگ
را در راستای اهداف خود به پیش ببرند .اين عدم تقارن ،گاه در اراده و روحیه جنگاوری و ايمان به هدف و حتي نهراسیدن از
شکست تاکتیکي و کشته شدن و گاه در برتری فیزيکي جنگ از لحدا برتدری قدوا ،ابدزار و تسدلیحات جلدوهگدری مديکدرد
(حبیبي .)3139 ،قدرت نظامي رابطهی تنگاتنگي با ساير ابعاد قدرت ملي دارد؛ بهگونهای که در نهايدت ،ايدن قددرت نظدامي
است که موجب ايجاد امنیت و فضای مناسب برای رشد ساير ابعداد قددرت ملدي (اقتصدادی ،سیاسدي ،اجتمداعي ،فرهنگدي و
فناوری) ميشود (آشتیاني .)3177 ،با توجه به تهديدات منطقهای و جهاني (که در ابعاد کمي و کیفي رو به فزوندي داشدته و
درحال توسعه ميباشد) نیاز است تا برای ارتقای توان رزمي نیروهای نظامي کشور به يکي از مهمترين عوامل مؤثر در ارتقدای
اين قابلیت رزمي يعني مديريت آن بیش از پیش پرداخته شود (غفاريان.)3139 ،
موضوع شايستگي فرماندهان و مديران ارشد در مواقع بحران و موقعیتهای سخت و غیر قابل پیشبیني مديتواندد بدهعندوان
يکي از مهمترين موضوعات و دغدغههای اصلي حوزهی دفاعي مطرح باشد .ارتشهدا در هدر کشدوری ،در عرصده جندگهدای
ناهمتراز ،بهدلیل ماهیت ويژهی حاکم بر اينگونه جنگها (نابرابری در فناوریها و تواناييهای نظامي طرفین جنگ) ،همدواره
نیازمند بهرهگیری از فرماندهاني هستند که واجد شرايط ،شايستگيها و ويژگيهای خاصي هستند .توجه به ايدن موضدوع ،در
واقع همان تقويت توان رزمي در بخش غیر فیزيکي ميباشد .امدر مدديريت و فرمانددهي در خصدو سدازمانهدای دفداعي و
نظامي کشور بهويژه ارتش که ماهیتي بحرانمدار دارند ،نهتنها استثناء نبوده بلکه با توجه به ساختارهای آن (سلسلهمراتبدي و
تمرکز تصمیمگیری) و نتايج حساس و حیاتي و سرنوشتساز تصمیمگیریها ،از اهمیت ويژهای نیز برخوردار ميباشد؛ چرا که
ارتش بر محور فرماندهان ميچرخد و بدون وجود سامانهی فرماندهي ،شکلگیری ساختار يگانهدا و اجدرای مأموريدتهدا بدا
مشکل مواجه ميشود .بهعلت عدم وجود يک الگوی تدوينشدهی مناسب سنجش شايستگي فرمانددهي و مدديريت مدؤثر در
يگانها ی ارتش جمهوری اسالمي ايران ،بعضاً در انتخاب و انتصاب فرمانددهان ،بدر اسداس سداليق شخصدي و شدناختهدای
سطحي و نهچندان روشمند عمل گرديده و در اين موضوع حساس دقت کافي بهعمل نميآيد .همچنین بهلحا عددم وجدود
همین الگوی مدون ،در رابطه با آموزش و توسعه الگوی فرماندهي در اين قبیل افراد نیز اقدام مؤثری بهعمل نیامده و بههمین
ترتیب شاخصهای شفاف ،مشخص و کارآمدی نیز برای ارزيابي فرمانددهان از لحدا ويژگديهدای شخصدیتي و مهدارتهدای
عملکردی مورد استفاده قرار نميگیرند(رحیمزاده.)21 ،3171 ،
با توجه به رويکردهای جديد حاصله در فناوریهای دفاعي در سدط کشدورهای مختلدت ،تفداوت قابلیدتهدای کشدورها در
بهدست آوردن توانمندیهای دفاعي و فناوریهای پیچیدده مدورد نیداز ،شدیوههدای جديدد و نوآورانده برتدریسداز در عرصده
جنگهای ناهمتراز و عليرغم تأکیدات مکرر اسناد باالدستي و ساير مستندات بخش لشگری و کشوری به موضوع شايسدتگي
مديران و فرماندهان ،متأسفانه ،تاکنون تحقیقي علمي در سط دانشگاهها و مراکز علمي نظامي و غیرنظدامي کشدور پیرامدون
طراحي الگويي در خصو آموزش و توسعه شايستگيهای فرماندهان راهبردی با رويکرد جنگهای ناهمتراز صدورت نگرفتده
است .با عنايت به تأکیدات اسناد باالدستي (از جمله سند چشمانداز  27سالهی کشور ( ،)3132فصل هشدتم قدانون مدديريت
خدمات کشوری ( ،)3139بند  39سیاستهای کلي برنامهی چهارم توسعه و بند  31سیاستهای کلي برنامهی پنجم توسدعه
و بند  12و  11برنامهی ششم توسعه ،برنامهی چهارم ابالغیه سیاستهای کلي نظام اداری مربوط به نقشهی راه اصالح نظدام
اداری ،بخشي از فرمان نیروی انساني ( 3171تا  )3179آجا و تغییرات محیطي فزاينده در حوزهی مسائل دفداعي و تهديددات
منطقهای و فرامنطقهای و ارتقاء سط پیچیدگي جنگهای کنوني و ناهمتراز و بدا در نظدر گدرفتن دکتدرين دفداعي کشدور و
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نیروهای مسل و نص صري قرآن کريم در آيه  97سوره مبارکه انفال (وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ) ،ارتقاء توان رزمي غیر
فیزيکي اين قبیل سازمانها از اهمیت بسیار بااليي برخوردار ميباشد .در صورت عدم توجده بده تدأثیرات شدگرف فرمانددهان
شايسته در نیروهای نظامي بر تحقق مأموريتها و راهبردهای دفاعي کشور ،پیامدهای جبرانناپذيری در حوزه مسائل امنیتي
ايجاد خواهد شد؛ لذا موضوع طراحي الگوی آموزش شايستگي فرماندهان راهبردی نظامي در راستای تقويت توان رزمي (غیدر
فیزيکي) با رويکرد جنگهای ناهمتراز از اهمیتي ويژه و راهبردی برخوردار است .در اين تحقیق ،در گام اول ،شايسدتگيهدای
مورد نیاز فرماندهان در جنگهای ناهمتراز شناسايي شده و در گام دوم ،روشهای آموزش شايستگيهای مذکور ارائه خواهدد
شد.
مبانی نظری تحقيق
مفهوم شایستگی
شايستگي ،به حالت و کیفیت شايسته گفته مي شود .سزاواری ،لیاقت و استحقاق داشتن از ديگر معاني اين واژه است (معین،
 .)3193شايستگي از واژهی التین "کامپتنتیا" به معنای "مجاز شده برای قضاوت" و همینطور "دارای حق صحبت کردن"
گرفته شده است (محمودی و ديگران  .)3173،قابلیت داشتن به معنای قابل بودن ،اليق بودن ،استعداد ذاتي داشتن،
برازندگي و شايستگي داشتن معنا شده است (شیخ .)3137 ،برای اولین بار ديويد مک کلند 3در سال  3791مفهوم و معنای
شايستگي را بهکار برد (راثول .)2737،2بعد از مککلند ،مک بر ،1بنیانگذار شرکت خدمات خارجي اياالت متحده ،مشاوری را
برای توسعهی روشهای جديد که بتواند عملکرد انساني را پیش بیني کند ،درخواست کرد (راثول و لیندهولم.)3777 ،1
گامهای بعدی فعالیتهای مککلند برای مفهوم شايستگي ،يافتن روش مناسب برای اعمال کسبوکار اصلي بود (سانگهي،1
 .)2779عرفاني و ديانتي ( )3133شايستگي را در سه سط از يکديگر متمايز کردند -3 ،سط فردی -2سط سازماني -1
سط راهبردی (عرفاني و ديانتي .)3139 ،امروزه ،شايستگيها عمدتاً به ويژگيهای مورد نیاز برای توفیق در شغل يا عملکرد
برتر اطالق ميشود .شايستگيها ،به رفتارهای هدفمند داللت دارد که ميتواند ناشي از عناصر زير باشد -3 ،دانش و
آگاهيها -2 ،قابلیتها يا مهارتها -1 ،نگرشها و ارزشها -1 ،ويژگيها -1 ،انگیزش و  -9نقشهای اجتماعي (بابايي و شیخ،
 .)3177تعداد و نوع شايستگيهايي که در رفتار ،کردار و گفتار مديران تجلي پیدا ميکند ،عمدتاً بهمنظور عملکرد بهتر و
اثربخشي بیشتر در انجام فعالیتهای مديريتي مدنظر قرار ميگیرد (امیری  .)3172،ويژگيهای شخصي ،بصیرت ،تجربههای
مديريتي و اجرايي ،منحصر به سازمان خاصي نبوده و تمام مديران کشور بايد از اين شايستگيهای برخوردار باشند
(کاوسي .)3179،ويژگيهای اخالقي ،شامل ويژگيهای شخصي است که در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینهی
شايستگي با عنوان ويژگيهای شخصیتي ،ويژگيهای عمومي و ويژگيهای فردی بررسي شده است (مگاهد.)2731 ،9
در يک جمعبندی توسط بوياتزيس ،)2773( 9ابعاد شايستگي (از جمله شايستگيهای مديريتي) در شش گروه به شرح زير
جا گرفته است -3 ،دانش و معلومات حرفهای -2 ،مهارتها -1 ،ويژگيهای شخصیتي -1 ،نگرش و بینش -1 ،اعتبار
حرفهای -9 ،اعتبار عمومي (ابوالعاليي و غفاری .)3139 ،همچنین ،شايستگيها را ميتوان به گروهها و سطوح مختلت تقسیم
کرد -3 ،شايستگيهای پايه -2 ،شايستگيهای متمايزکننده و  -1شايستگيهای کلیدی (محوری) (قراييپور .)3132 ،از نظر
1 David McClelland
2 Rothwell
3 McBer
4 Rothwell & Lindholm
5 Sanghi
6 Megahed
7 Boyatzis
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نگارندگان مقاله ،قابلیت به آن دسته از ارزشها ،دانش ،ويژگيهای شخصیتي و مهارتها اطالق ميشود که وجود آن در يک
فرد به رفتارهايي منجر ميشود که موجبات عملکرد برتر شغلي او را فراهم ميآورد .رويکردهای بسیاری برای شناسايي
شايستگيها وجود دارد .با اين وجود برای شناسايي و مدلسازی شايستگيها ،استفاده از آنها و چگونگي طبقهبندی آنها،
هیچگونه اجماع نظری وجود ندارد .در ذيل به دو رويکرد اسپنسر و يوکل پرداخته ميشود.
اسپنسر 3در ديدگاه خودش ،نیز در خصو شايستگيهای موردنیاز ،دو تقسیمبندی به شرح ذيل ارائه نموده است-3 ،
شايستگيهای مورد نیاز که مهارتهای ضروری را برای حداقل عملکرد در يک کار و يا انجام يک وظیفه مشخص ميسازد و
 -2شايستگيهای برتر که بر اساس آنها نتايج بهدستآمده باالتر از میانگین و نشاندهندهی عملکرد باالتر است (اسپنسر و
واتکین.)2779 ،
يوکل ،2در سال  2779با توجه به تحقیقات گسترده ،راهبردهای تعیین شايستگي را به پنج طبقه دستهبندی نمود-3 ،
راهبرد ويژگيهای بنیادی فردی ،کدام ويژگيهای شخصیتي ،انگیزهها ،مفاهیم ذهني ،مهارتها و ارزشها موجب بروز
رفتارها و عملکردهای برتر رهبران موفق جهان ميشود -2 ،راهبرد رفتاری ،ويژگيهای بنیادی فردی برای رسیدن به عملکرد
برتر مديريت الزم است ،ولي کافي نیست -1 ،راهبرد اقتضايي(فرايندمحور) ،بر اهمیت عوامل مؤثر بر موقعیت تأثیر دارد-1 ،
راهبرد تأثیرات قدرت ،در اين رويکرد ،تأثیر قدرت و اختیار در مديريت مؤثر مورد بررسي قرار ميگیرد و  -1راهبرد ترکیبي،
محققان به اين نتیجه رسیدهاند که ترکیب چهار رويکرد فوق برای تعیین شايستگيهای مديريتي و رهبری ميتواند مفید
باشد (يوکل .)2779 ،اغلب مدلهای شايستگي شامل عناصر و دانش ،تواناييها ،مهارتها ،نگرشها و بینشها ،ويژگيهای
شخصي و رفتارها و صالحیتهايي است که مرتبط با اهداف سازماني است و نقش کلیدی در دستيابي به اهداف دارد .اساساً
خصوصیت افرادی که ميتوانند به معیارهای اثربخشي دست يابند ،شايستگي آن افراد خوانده ميشود (میرسپاسي.)3177 ،
جنگ ناهمتراز و شایستگیهای فرماندهی
در جنگ ناهمتراز طرفهای درگیر ،از حیث فناوری و تواناييها در يک سط قرار ندارند ،به همین سبب ،روشهای مورد
استفادهی آنان در جنگ علیه يکديگر متفاوت است (دانیالي .)3132 ،راهبرد ناهمتراز ،ممکن است راهبردی ،سیاسي ،نظامي،
عملیاتي و ترکیباتي از همهی اين عوامل باشد (معاونت آموزش و نیروی انساني ستاد مشترک سپاه .)3131 ،در جنگ
ناهمتراز ،بین نیروهای نظامي و غیرنظامي تمايزی وجود ندارد (تمنايي .)3131 ،قدمت مفهوم جنگ ناهمتراز را برابر با قدمت
خود مفهوم جنگ ميدانند (معاونت آموزش دانشکده فرماندهي و ستاد آجا .)3139 ،آنجايي که جنس و نسل قدرت و
تواناييهای نظامي تهديدگر و تهديدشونده با يکديگر تفاوتهای اساسي و زيربنايي داشته باشند ،تهديد ناهمتراز است
(افشردی و ديگران .)3171 ،برخي از ابعاد شايستگيهای مرتبط با جنگهای ناهمتراز شامل موارد زير است-3 ،
شايستگيهای بینشي مشتمل بر مفاهیمي از جمله پايبندی به ارزشها ،بصیرت ،فهم سیاسي ،عدم غفلت از دشمنان،
سادهانگار نبودن ،وحدت فکری با سیستمهای تعیینشده نظام ،قدرت آيندهپژوهي منطقهای و جهاني ،مهارت پارادايمسازی،
آرمانگرايي ،آيندهنگری و توجه به اولويتها را شامل ميشود (داناييفرد -2 ،)3173 ،شايستگيهای فردی ،آمیزهای از دانش،
تواناييها ،مهارتها ،ارزشها ،انگیزهها ،نگرشها ،ويژگيهای شخصیتي ،ويژگيهای اخالقي ،تمايالت فردی و ديگر
خصوصیات موردنیاز برای عملکرد مؤثر است (بوياتزيس -1 ،)2773 ،شايستگيهای مرتبط با سازمان ،شامل ترکیب متقابل
دانش ،تواناييها و مهارتهای کارکنان با ديگر منابع سازمان برای تأمین اهداف و راهبردهای سازمان است .اين شايستگيها

1 Spencer
2 Yukl
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متناسب با ويژگيهای سازمان ،اقتضائات سازماني ،محیط خارجي تعريت ميشوند (بیهام و موير )2771 ، 3و -1
شايستگيهای بینفردی ،اين شايستگيها با مهارتهای اجتماعي و بین فردی سروکار دارد و باعث ميشود با افراد مختلت،
تعاملهای موثری صورت گیرد (مامفورد 2و ديگران .)2779 ،مهمترين ابعاد شايستگيهای مورد اشاره در تحقیقات مرتبط با
شايستگيهای مورد نیاز رهبران و فرماندهان در جنگهای ناهمتراز ،با در نظر گرفتن بیشترين تعداد تکرارهای انجام شده
مرتبط با هر بعد در بین صاحبنظران به شرح جدول  3ارائه گرديد.
جدول ( )1ابعاد شایستگیهای رهبران و فرماندهان نظامی در جنگهای ناهمتراز
رديت

ابعاد شايستگيها

محقق /محققین

.3

رحیم زاده ()3171

نگرش و بینش ،شخصیتي و اصالت خانوادگي و مهارتهای الزم

.2

غالمي ()3171

نگرش و بینش ،مهارتهای مورد نیاز ،دانش و آگاهي و قابلیتهای نظامي

.1

حبیبي ()3139

بینشي ،شخصیتي ،مهارتها  ،دانش و آگاهي و قابلیتهای نظامي و
سازماني

.1

دانايي فرد ()3173

نگرش و بینش و سازماني

.1

دورل ()2777

ابعاد فردی و بین فردی

.9

توسعه مدل زوزيا ()2773

نگرش و بینش ،سازماني ،فردی و بین فردی

.9

آشتیاني ()3139

سازماني و فردی

.3

داعا ()3177

شخصیتي ،مهارتهای مورد نیاز ،دانش و آگاهي ،قابلیت نظامي و سازماني

.7

رستمي ()3139

نگرش و بینش ،شخصیتي ،مهارتهای مورد نیاز ،قابلیت نظامي و سازماني

.37

ارتش انگلیس ()2771

نگرش و بینش ،شخصیتي ،قابلیت نظامي ،فردی و سازماني

.33

وزارت دفاع آمريکا ()2777

مهارتهای مورد نیاز ،قابلیت نظامي ،فردی و سازماني

.32

تاچ و تامسون ( ،)2779مامفورد ( ،)2779چابرا و
ديگران ( ،)2773بوياتزيس ( ،)2773اسپارکس و
جنتری ( ،)2773اوبرين و رابرتسون ( ،)2777تیان
و ديگران ( ،)2777شورت و ديگران (،)2777
مککننا ( ،)2737گیل ( ،)2733مندهال و ديگران

فردی (شناختي ،ويژگيهای فردی) ،بینفردی و سازماني

( ،)2732وانگ و ديگران (.)2731
با توجه به نتايج مطالعات کتابخانهای و نتايج مهمترين تحقیقات نظامي و غیر نظامي انجام شده و با در نظر گرفتن رويکرد
ترکیبي (يوکل ،)2779 ،ابعاد ،مؤلفهها و زيرمؤلفههای تشکیل دهنده آن درقالب الگوی ابتدايي تحقیق بهشرح شکل  3ارائه
گرديد.

1
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شناختی

ویژگیهای فردی
فردی
مهارتهای

درون

بین فردی

شایستگیهای
فرماندهان

بین فردی

سازمانی

راهبردی در

رهبری

سازمانی
برون

جنگ های ناهمتراز

سازمانی

بینشی
مفهومی

بصیرت

شكل( )1الگوی مفهومی اوليه شایستگیهای مورد نياز فرماندهان راهبردی در جنگهای ناهمتراز

توسعه شایستگیهای رهبری و مدیریت
توسعهی شايستگيهای رهبری ،يکي از عوامل کلیدی موفقیت برای سازمانها در دنیای پرقدرت امروزی محسوب ميشود .با
درک اين موضوع ،سازمانها به سرمايهگذاری در توسعهی رهبراني از درون سازمان اقدام کردهاند؛ يعني افرادی که استعداد
رهبری و توان و شايستگي خود را نشان مي دهند .در عصری که هر روز تغییرات فراواني در اثر فرايند جهاني شدن بهوجود
ميآيد و فرصتهای فراواني نیز ظاهر ميشود ،شناخت بالقوه رهبری در درون سازمان و طراحي سیستم منابع انساني
بهگونه ای که باعث رشد و شکوفا شدن اين استعدادها شود و فرصتهای آموزشي مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد ،يک
ضرورت عمدهی سازماني بهشمار ميرود .سازمانها يي که منابع خود را برای تأمین نیازهای آموزشي رهبران متمرکز مي-
کنند ،قابلیتهای رهبری را در سازمان بهبود ميبخشند .امروزه ،بیش از هر زمان ديگری سازمانها از توسعهی رهبری بر
اساس شايستگيها صحبت ميکنند .گرچه شايستگيها بیشتر از محیط خا خود و سازمان مربوط است ،اما مطالعات نشان
دادهاند که شايستگيهای مشترک و فراواني در میان سازمانها وجود دارد (کونر .)2777 ،آموزش و پرورش مديران و رهبران،
بعضاً توسعه مديريت هم اطالق ميشود .در ادبیات ،توسعهی مديريت از ديدگاههای گوناگوني تعريت شده است؛ ولي آنچه
در کلیهی اين تعاريت تشابه دارد ،موضوع و هدف است .بررسي تعاريت ارائه شده بیانگر آن است که برنامههای توسعهی
مديريت در جهت بهبود اثربخشي هدفگذاری شدهاند (مامفورد و ديگران .)2779 ،برنامهی رشد و توسعهی مديران و
رهبران ،در واقع يک برنامهی بلندمدت است که بر اعتالء و ترقي نیروهای مديريتي تأکید دارد (جمشیدی کوهساری،
 .)3171در کتاب هندبوک توسعهی رهبری ،خود به چارچوبي شامل شامل  1خوشهیی اصلي برنامههای توسعهی رهبری،
توسط مرکز رهبری خالق اشاره شده است .اين چارچوب به عنوان شالودهی اصلي تحقیق حاضر در بخش توسعهی
شايستگيهای فرماندهان راهبردی نظامي استفاده شده است.
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روشهای توسعه شایستگیها

خوشهیهای مرتبط با روشهای توسعه ،برگرفته از چارچوب مرکز رهبری خالق در زمینهی روشهای توسعهی رهبری
عبارتند از:
 -3روابط توسعهای ،عمدتاً در محیط کار و ديگر محیط های زندگي انساني و محیطي که برای حمايت و يادگیری ديگران
فراهم ميشود رخ ميدهد (رويکردهايي که بر اساس تعامل ،همراهي و همکاری با افراد شکل ميگیرد).
 -2واگذاریهای توسعهای ،ارتقای عمودی رهبران در سازمان از راههای متداول است که ايشان را در معرض چالشهای
جديد قرار بدهیم (رويکردهايي که بهواسطهی آن ،نقشها و مسئولیتها به افراد واگذار ميشود و حمايت صورت ميگیرد).
 -1فرايندهای بازخورد ،برای رهبران پیشگام ،جهت دريافت بازخوردهايي با کیفیت باال ،نیازمند وجود سیستمها و فرايندهای
بازخورد رسمي است (شامل دريافت بازخورد و نظرات از افراد بهصورت رسمي و غیررسمي و همچنین سیستمها و فرايندهای
رسمي سازماني است).
 -1برنامههای رسمي ،افراد برای تسهیل يادگیری و تجربیات توسعهای خود گرد هم ميآيند (برنامههای ساختاريافته که
مبتني بر شغل و فعالیت مشخص ميباشد که با هدفي کامالً از پیش تعیین شده اجرا ميگردد).
 -1فعالیتهای خودتوسعهای ،سازمانها ميتوانند بخشهای زيادی از فعالیتهای توسعهای خود را برای رهبران فراهم کنند.
فعالیتهايي که فرد بهصورت شخصي برای خودش تنظیم نموده و عملیاتي ميکند ( مک کالي .)2779 ،3در ادامهی روشها
و فنون مرتبط با الگوی توسعهی شايستگي مرکز رهبری خالق (روشهای توسعهی رهبری) در جدول 2تشري شده است.
جدول ( )2الگوی توسعهی شایستگی مرکز رهبری خالق (مک کالی)2002 ،
فنون

روشها
واگذاریهای
توسعه ای

تحلیل قضايای سازماني ،توسعه مسئولیتهای کاری ،فعالیت در گروههای کاری ،گردش شغلي ،مأموريتهای کاری ،واگذاری
مسئولیت و اختیارات ،يادگیری در عمل ،ايجاد دگرگوني ،پروژههای خا  ،غنيسازی شغلي ،کار در حوزه جديد و گروه مباحثه

برنامههای
رسمي

اردوهای کاری ،آموزش حین خدمت ،آموزش داخل سازمان ي ،برنامه توسعه فردی ،تحصیالت آکادمیک ،تدوين کارراهه شغلي،
شبیهسازی و بازیهای شغلي ،کارگاههای تخصصي ،کنفرانس ها و سمینارها ،مشاهده و بازديد میداني ،آموزش بیروني ،آموزش
گروهي

روابط توسعهای

ارائهی سخنراني به ديگران ،ارائه مشاوره ،آموزش و تعلیم ديگران ،تعامل با ديگران ،دريافت مشاوره از ديگران ،فعالیت در
انجمنها و گروهها ،فعالیت در شبکه های مجازی ،کار با افراد مستعد و توانمند ،مربيگری ،منتورينگ ،ايفای نقش ،شبکهسازی،
برعهدهگیری جلسات ،کارآموزی ،روابط با همتايان

فرايندهای
بازخورد

ارزيابي چندبعدی ،آزمون های خودشناسي ،دريافت بازخورد از ديگران ،کانون ارزيابي و توسعه ،ارزيابي منظم عملکرد ،بازخورد
گروه

فعالیتهای
خودتوسعهای

الگوبرداری ،برنامه توسعه شخصي ،خود تأملي ،شکستها و چالشها ،فعالیت در کسب و کار جديد ،فعالیتهای حرفهای فیزيکي،
مشاهده و تحلیل فیلم ،مطالعه ،نگارش متون ،داستان پردازی ،مورد کاوی

روششناسی تحقيق
فاز اول تحقیق ،مبني بر شناسايي شايستگيهای فرماندهان راهبردی نظامي از نظدر ندوع اسدتفاده کداربردی و از نظدر هددف
تحقیق آمیخته از نوع همزمان و از نظر افدق زمداني تحقیقدي ،مقطعدي اسدت .فداز دوم تحقیدق ،مبندي بدر الگدوی توسدعهی
شايستگي ها از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر هدف توصیفي و از نظر افق زماني تحقیقي مقطعدي اسدت .روش گدردآوری
1 McCauley
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اطالعات در اين تحقیق در هر دو فاز طراحي الگوی شايستگي و الگوی توسعهی شايستگيها ،میداني و اسنادی بدوده و ابدزار
مورد نظر در هر يک بهترتیب مصاحبه و پرسشنامه و بررسي اسناد و مدارک ،مطالعات کتابخانهای و فیشبرداری بوده اسدت.
در فاز اول ،مصاحبه با خبرگان (31نفر) با روش تحلیل محتوا در  1مرحله (کدگذاری باز ،محوری و انتخابي) انجدام و الگدوی
مفهومي (حاصل مباني نظری و نتايج مصاحبه) در فاز اول (ارائهی الگوی شايستگيها) ارائه گرديد .در فداز دوم و در راسدتای
ارائهی الگوی توسعهی شايستگيها ،پس از جمعبندی ادبیات تحقیق در زمینهی توسعهی شايستگيهدا ،از نظدرات تخصصدي
 32نفر از خبرگان در قالب گروه کانوني جهت اولويتبندی روشهای آموزشي متناسدب بدا اندواع شايسدتگيهدای حاصدل در
تحقیق استفاده گرديد .کل دوره زماني تحقیق  32ماه و در يگانهای ستادی و صفي واقع در مرکز نهاجا انجام پذيرفته است.
جامعهی آماری تحقیق در مرحلهی اول فاز اول ،نخبگان و خبرگان دانشگاهي و نظامي ( 31نفر) و در مرحلدهی دوم فداز اول
(سنجش الگوی شايستگيها) ،کلیهی فرماندهان راهبردی يگانهای مستقل و غیرمستقل مرکز بدا نموندهای شدامل  312نفدر
بوده است .در فاز دوم ،جهت شناسايي روشهای توسعه شايستگيهدا ،در قالدب گدروه کدانوني از تعدداد  32نفدر از خبرگدان
نظرخواهي بهعمل آمد .روش نمونهگیری در مرحله اول فاز اول ،گلولهی برفدي 3و در مرحلدهی دوم آن ،طبقدهای تصدادفي و
همچنین در فاز دوم تحقیق (الگوی توسعه شايستگيها) ،نمونهگیری قضاوتي هدفمند بوده است .تحلیدل دادههدا در بخدش
طراحي الگوی شايستگيها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفي و در بخش سنجش الگوی شايستگيها و الگدوی توسدعه
شايستگيها ،با استفاده از روشهای آمار توصیفي و تحلیلي ( نرمافزار اس پي اس اس 2و اسمارت پدي ال اس ) 1بدوده اسدت.
روايي تحقیق در بخش کیفي با دو روش بازخورد مشارکتکننده و دريافت نظرات همکاران و در بخش کمي با نظرخدواهي از
خبرگان انجام شد .پايايي در بخش کیفي و کمي (عالوه بر رعايت روش نظاممند تحلیل محتوای مصاحبهها) بهترتیب با روش
محاسبه پايايي بازآزمون و آلفای کرونباخ و ضريب پايايي ترکیبي قابل قبول ارزيابي گرديد.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
شایستگیهای فرماندهان راهبردی در جنگهای ناهمتراز
تحلیل مصاحبه با روش کدگذاری ،در اين بخش دادههای حاصل از مصاحبه با خبرگان ،با اسدتفاده از روش کدگدذاری مدورد
تحلیل قرار گرفت .اين دادهها که از طريق مصاحبهی عمیق نیمه ساختاريافته با  31نفر از خبرگدان نهاجدا اسدتخراج شددند،
طي سه مرحله (کدگذاری باز ،محوری و انتخابي) تحلیل گرديدند .با تعیین ابعاد و مؤلفههای شايستگي در مرحلهی مصداحبه
و استفاده از نظرات خبرگان جهت انجام جرح و تعديل و نیز الگوی مسترخ از مباني نظری ،الگوی نهدايي پدژوهش بده شدرح
جدول  1ارائه شد.

1 Snow balling
2 SPSS
3 Smart PLS

3
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جدول ( )3مقایسه ابعاد و مؤلفههای حاصله در ادبيات تحقيق با مصاحبه
مؤلفه

بُعد

فردی

بین فردی

مرتبط با سازمان

بینشي

پژوهشها

مصاحبه

ارزشمداری سازماني

-

*

ويژگيهای شخصیتي /ذاتي

*

*

شناختي

*

*

تواناييهای جسمي

*

*

ارتباطي و هدايت

*

*

قابلیتپروری

-

*

مديريت بینفردی و گروهي

*

*

مديريت در جنگهای ناهمتراز

*

*

مهارت سازماني

-

*

مديريت دانش جنگهای ناهمتراز

-

*

فراسازماني

*

*

مهارتهای ادراکي

*

*

تفکر سیستمي

-

*

بصیرت

*

*

دورانديشي و تفکر راهبردی

*

*

اطالعات جمعيتشناختی
بر مبنای اطالعات پرسشنامه ،بیشترين و کمترين فراواني مربوط به يگان خدمتي ،به ترتیب يگانهای عملیاتي( 99درصد) و
آموزشي( 11درصد)؛ برحسب درجه ،سرهنگ ( 11/9درصد) و سرتیپ 9/9( 2درصد)؛ برحسب سوابق کارکنان ،بین  21تا 17
سال ( 12درصد) و بین  27تا  21سال ( 33/1درصد)؛ برحسب مدرک تحصیلي ،کارشناسي ارشد ( 11/9درصد) و کارشناسي
( 39/1درصد) ،برحسب سن ،بین  17تا  17سال ( 19/7درصد) و باالتر از  17سال ( 7/2درصدد)؛ برحسدب درجدهی شدغلي،
سرهنگي ( 93/2درصد) و سرلشکری (9/7درصد) بود.
با توجه به ماهیت کمي دادهها ،بايد چگونگي پیروی دادهها از توزيع نرمال بررسي شود .بدين منظور از آزمدون کولمدوگروف-
اسمیرنوف استفاده شد .با توجه به جدول  1مشخص است که توزيع دادهها برای همه متغیرها نرمال ميباشد.
جدول ( )4آزمون نرمال بودن دادهها
ابعاد مدل پژوهش

مقدار آماره

سط معناداری ()Sig

شايستگي بین فردی

7/373

7/397

شايستگي فردی

7/313

7/371

شايستگي سازماني

7/391

7/231

شايستگي بینشي

7/312

7/173
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آزمون مدل مفهومی تحقيق

مدليابي پيالاس 3در سه مرحله انحام ميشود -3 .مدل اندازهگیری از طريق تحلیلهای روايدي و پايدايي و تحلیدل عداملي
تأيیدی-2 ،مدل ساختاری بهوسیله برآورد مسیر بین متغیرها و -1نیز برازش کلي مدل (هالند.)3777 ،
ارزیابی مدل اندازهگيری
مدل اندازهگیری يا مدل دروني روابط بین سنجههای يک سازه و خود آن سازه را بررسي ميکند (داوری و رضازاده.)3172 ،
برای تأيید روايي سازه و پايايي در نرمافزار اسمارت پي ال اس شاخصهای ذيدل مدورد بررسدي قدرار گرفدت ،ضدريب آلفدای
کرونباخ( ،کرونباخ .)3713 ،مقدار ضريب پايايي ساختاری ،)CR( 2اين ضريب از صفر تا يک متغیر است کده مقدادير بداالتر از
 7/9پذيرفته ميشود (وتزلدز 1و همکداران .)2777 ،ضدرايب بارهدای عداملي ،اگدر ايدن مقددار برابدر يدا بیشدتر از  7/1باشدد،
نشاندهندهی اين مطلب است که واريانس بین سازه و شاخصهای آن از واريانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشدتر بدوده و
پايايي در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است (هالند .)3777 ،میانگین واريانس استخراجشده ،مقدار اين ضريب نیدز از
صفر تا يک متغیر است که مقادير باالتر از  7/1پذيرفته ميشود (فورنل و الرکر .)3733،با توجه به جدول  1اين مقادير بدرای
تمامي ابعاد در سط مطلوبي قرار دارد.
جدول ( )5مقادیر  AVEو  CRو آلفا کرونباخ
ابعاد

آلفای کرونباخ

شايستگي بین فردی

AVE
7/113

CR
7/711

7/713

شايستگي فردی

7/133

7/792

7/713

شايستگي سازماني

7/111

7/719

7/712

شايستگي بینشي

7/911

7/793

7/719

معيار فورنل-الرکر
اشاره به اين مسئله دارد که ريشهی دوم مقادير واريانس شرح داده شدهی هر سازه ،بزرگتر از مقادير همبستگي آن سازه بدا
سازههای ديگر باشد .نتايج ماتريس فورنل – الرکر برای هر يک از ابعاد بینفردی ،فردی ،سازماني و بینشي بده ترتیدب ،7/99
 7/91 ، 7/99و  7/37محاسبه شد که نتايج حاصله ،نشاندهندهی تحقق کامل معیار مذکور ميباشد.
ارزیابی مدل ساختاری
مدل ساختاری نشاندهندهی روابط میان سازههای مدل ميباشد .ضدريب تعیدین ( ،)R2ارتبداط بدین مقددار واريدانس شدرح
دادهشدهی يک متغیر پنهان را با مقدار کل واريانس ،سنجش مينمايد .قدرت پیشبیني مدل (معیار  ،)Q2قدرت پدیشبیندي
مدل را مشخص ميسازد .اندازه تأثیر F2( 1کوهن) ،اندازه تأثیر يا  f2کوهن (کوهن ،)3733 ،به بررسي تدأثیر قابدلتوجده يدک
متغیر نهفته مستقل روی يک متغیر وابسته ميپردازد (جدول .)9

1 PLS
2 Composite Reliability
3 Wetzels
4 Effect Size
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جدول ( )6مقادیر شاخص  Q2 ،R2و مقادیر  F2کوهن
متغیرها

اندازه تأثیر

شايستگي بینشي

R2
7/773

Q2
7/27

7/11

شايستگي فردی

7/777

7/17

7/17

شايستگي سازماني

7/777

7/13

7/22

شايستگي بین فردی

7/773

7/13

7/31

آمارهی  ،tاگر مقدار آمارهی  tبزرگتر از قدر مطلق  3/79گردد ،در سط اطمینان  71درصد ،روابط بین متغیرها معنادار
ميباشند (حنفيزاده و زارع .)3173 ،همانطور که در شکل  2مشخص است ،تمامي روابط در سط  71درصد معنادار
ميباشند.

شكل ( )2مدل مفهومی پژوهش در حالت معنیداری ضرایب

ارزیابی مدل کلی
مدل کلي شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری ميشود و با تأيید برازش آن ،بررسي برازش در يدک مددل کامدل
ميشود .برای برازش کلي مدل تنها يک معیار بهعنوان جي او اف 3استفاده ميشود .اين معیار توسدط تننهداوس 2و همکداران
( )2771ابداع گرديد (داوری و رضازاده .)3172،مقدار جياواف برای مدل پژوهش حاضر  7/233محاسبه شده است که نشان
از برازش قوی مدل حاضر دارد .پس از بررسي برازش مدلهای اندازهگیری ،ساختاری و مدل کلي ،ميتوان به بررسي سؤاالت
پژوهش پرداخت (حنفي زاده و زارع .)3173 ،در شکل  1مدل پژوهش در حالت ضرايب مسیر نشان داده شده است.

)1 Goodness of Fit (GoF
2 Tenenhaus
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شكل ( )3مدل پژوهش در حالت ضرایب مسير

در جدول  9نتايج آزمون سؤاالت بر اساس مقادير آمارهی  tو ضريب مسیر نشان داده شده است.
جدول ( )7بررسی روابط مدل پژوهش
سؤال

جهت رابطه

ضريب مسیر

مقدار t

نتیجه آزمون

شايستگي فرماندهي

مستقیم

7/277

31/239

تائید

مستقیم

7/291

31/993

تائید

مستقیم

7/293

29/139

تائید

مستقیم

7/212

3/391

تائید

رابطه

3

شايستگي بینشي

2

شايستگي فردی

شايستگي فرماندهي

1

شايستگي سازماني

شايستگي فرماندهي

1

شايستگي بین فردی

شايستگي فرماندهي

در گام بعد ابعاد و مؤلفههای تحقیق با استفاده از ضرايب مسیر در جدول  3رتبهبندی گرديدند.
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جدول ( )8رتبهبندی ابعاد و مؤلفههای تحقيق
رتبهبندی
ابعاد

ابعاد شايستگي

بارعاملي
ابعاد

3

شايستگيهای
بینشي

7/277

2

شايستگيهای
فردی

7/291

1

شايستگيهای
مرتبط با سازمان

7/293

1

شايستگيهای
بین فردی

7/212

رتبهبندی
مؤلفهها

بار عاملي
مؤلفهها

بصیرت

3

./111

دورانديشي و تفکر راهبردی

2

./129

تفکر سیستمي

1

./179

مهارتهای ادراکي

1

./172

ويژگيهای ذاتي

3

./113

اخالقمداری

2

./133

شناختي

1

./211

تواناييهای جسمي

1

./377

مهارتهای سازماني

3

./112

مديريت دانش در جنگهای ناهمتراز

2

./172

مديريت در جنگهای ناهمتراز

1

./291

فراسازماني

1

./333

ارتباطي و هدايت

3

./239

مديريت بینفردی و گروهي

2

./299

قابلیتپروری

1

./273

مؤلفههای شايستگي

الگوی توسعه شایستگیهای فرماندهان راهبردی
در اين مرحله از تحقیق ،بهدنبال نیل بده اولويدتبنددی روشهدای آموزشدي شايسدتگيهدای حاصدل در تحقیدق (توسدعهی
شايستگيها) ،پس از جمعبندی ادبیات تحقیق در زمینهی توسعهی شايستگيهدا ،از گدروه خبرگدان ( 32نفدر از متخصصدان
حوزهی توسعهی شايستگيها در قالب گروه کانوني) خواسته شد تدا نظدرات کارشناسدي خدود را در خصدو اولويدتبنددی
روشهای آموزشي متناسب با انواع شايستگيهای حاصل در تحقیق ارائه نمايند که نتايج حاصدله ،بدهشدرح جدداول  7تدا 31
بیان شده است.
اولویتبندی روشهای توسعه مؤلفههای بعد بينشی شایستگیهای فرماندهان راهبردی
برابر اطالعات ارائه شده در جدول  7روش واگذاری مسئولیت و اختیارات از خوشهیی روش واگذاریهای توسدعهای بهتدرين
اولويت را کسب کرده است ،همچنین ،روش تحصیالت آکادمیک از خوشهیی روشهای برنامههای رسدمي ،روش آمدوزش و
تعلیم ديگران از خوشهیی روشهای روابط توسعهای و روش آزمونهدای خودشناسدي از خوشدهیی روشهدای فرآينددهای
بازخورد و روش خودتأملي از خوشهیی روشهای فعالیتهای خودتوسعهای بهترين میانگین (بهترين اولويت) را داشتند.
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جدول ( )9اولویتبندی روشهای توسعه مؤلفههای بعد بينشی شایستگیهای فرماندهان راهبردی
خوشهی روشهای
فعالیتهای خودتوسعهای

خوشهی روشهای
فرايندهای بازخورد

خوشهی روشهای
روابط توسعهای

خوشهی روشهای
برنامههای رسمي

خوشهی روشهای
واگذاریهای توسعهای

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

الگوبرداری

1/9

ارزيابي
چندبعدی

2/3

آموزش
ديگران

3/9

آموزش حین
کار

1/1

گردش
شغلي

1/9

برنامه توسعه
شخصي

3/7

آزمونهای
خودشناسي

3/9

کار با افراد
مستعد

1

برنامه توسعه
فردی

3/7

واگذاری
مسئولیت

3/2

خودتأملي

3/1

کانون ارزيابي و
توسعه

1/9

مربيگری

3/7

تحصیالت
آکادمیک

3/9

يادگیری
در عمل

2

نگارش متون

3/1

ارزيابي منظم
عملکرد

2/9

منتورينگ

1/1

تدوين
کاراهه شغلي

2/7

غنيسازی
شغلي

1/3

بررسی اولویتبندی روشهای توسعه مؤلفههای بعد فردی شایستگیهای فرماندهان راهبردی
همانطوری که در جدول  37اشاره شده است ،برای مؤلفههای بعد فردی روش يادگیری در عمل از خوشهیی اول ،آمدوزش
حین کار از خوشهی دوم ،منتورينگ از خوشهی سوم ،ارزيابي منظم عملکرد از خوشهی چهارم و برنامهی توسعهی شخصي از
خوشهی پنجم دارای بهترين میانگینها بودند و پاسخدهندگان اين روشها را با اولويت باال انتخاب نمودند.
جدول ( )10اولویتبندی روشهای توسعه مؤلفههای بعد فردی شایستگیهای فرماندهان راهبردی
خوشهی روشهای
فعالیتهای خود توسعهای

خوشهی روشهای
فرايندهای بازخورد

خوشهی روشهای روابط
توسعهای

خوشهی روشهای
برنامههای رسمي

خوشهی روشهای
واگذاریهای توسعهای

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

الگو برداری

2/1

ارزيابي
چندبعدی

2/2

آموزش
ديگران

2/7

آموزش حین
کار

3/1

گردش شغلي

1/7

برنامه توسعه
شخصي

3/3

آزمونهای
خودشناسي

2/1

کار با افراد
مستعد

1/9

برنامه توسعه
فردی

2/3

واگذاری
مسئولیت

3/7

خود تأملي

2/9

کانون ارزيابي و
توسعه

2/9

مربي گری

2/3

تحصیالت
آکادمیک

1/9

يادگیری در
عمل

3/9

نگارش متون

1/2

ارزيابي منظم
عملکرد

3/2

منتورينگ

3/1

تدوين کاراهه
شغلي

2/9

غنيسازی
شغلي

2/9

بررسی اولویتبندی روشهای توسعه مؤلفههای بعد مرتبط با سازمان شایستگیهای فرماندهان راهبردی
همانگونه که در جدول  33اشاره شده است ،برای مؤلفههای بعد مرتبط بدا سدازمان ،روش گدردش شدغلي از خوشدهی اول،
آموزش حین کار از خوشهی دوم ،منتورينگ از خوشهی سوم ،ارزيدابي مدنظم عملکدرد از خوشدهی چهدارم و الگدوبرداری از
خوشهی پنجم دارای بهترين میانگینها بودند و پاسخدهندگان اين روشها را با اولويت باال انتخاب نمودند.
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جدول ( )11اولویت بندی روشهای توسعه مؤلفههای بعد مرتبط با سازمان شایستگیهای فرماندهان راهبردی
خوشهی روشهای
فعالیتهای خودتوسعهای

خوشهی روشهای
فرايندهای بازخورد

خوشهی روشهای روابط
توسعهای

خوشهی روشهای
برنامههای رسمي

خوشهی روشهای
واگذاریهای توسعهای

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

الگو برداری

3/9

ارزيابي
چندبعدی

2/3

آموزش
ديگران

2/9

آموزش حین
کار

3/9

گردش شغلي

3/3

برنامه توسعه
شخصي

2/1

آزمونهای
خودشناسي

1/2

کار با افراد
مستعد

1/3

برنامه توسعه
فردی

2/7

واگذاری
مسئولیت

2/1

خودتأملي

2/9

کانون ارزيابي و
توسعه

2/1

مربيگری

2/7

تحصیالت
آکادمیک

1/1

يادگیری در
عمل

1/1

نگارش متون

1/2

ارزيابي منظم
عملکرد

3/9

منتورينگ

3/1

تدوين کاراهه
شغلي

2

غنيسازی
شغلي

2/1

بررسی اولویتبندی روشهای توسعه مؤلفههای بعد بينفردی شایستگیهای فرماندهان راهبردی
برابر جدول  ،32برای مؤلفههای بعد بینفردی روش واگذاری مسئولیت و اختیارات از خوشهی اول ،برنامهی توسعهی فدردی
از خوشهی دوم ،منتورينگ از خوشهی سوم ،کانون ارزيابي و توسعه از خوشهی چهارم و الگوبرداری از خوشدهی پدنجم دارای
بهترين میانگینها بودند (اولويت باالی انتخاب پاسخ دهندگان).
جدول ( )12اولویتبندی روشهای توسعه مؤلفههای بعد بينفردی شایستگیهای فرماندهان راهبردی
خوشهی روشهای
فعالیتهای خود توسعهای

خوشهی روشهای
فرايندهای بازخورد

خوشهی روشهای روابط
توسعهای

خوشهی روشهای
برنامههای رسمي

خوشهی روشهای
واگذاریهای توسعهای

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

روش

میانگین

الگو برداری

3/9

ارزيابي چند
بعدی

2

آموزش
ديگران

1/9

آموزش حین
کار

2/3

گردش شغلي

2/2

توسعه شخصي

1

آزمونهای
خود شناسي

1/9

کار با افراد
مستعد

1/2

برنامه توسعه
فردی

3/9

واگذاری
مسئولیت

3/1

خودتأملي

2

کانون ارزيابي
و توسعه

3/9

مربيگری

2

تحصیالت
آکادمیک

2/2

يادگیری در
عمل

2/7

نگارش متون

1/1

ارزيابي منظم
عملکرد

2/3

منتورينگ

3/2

تدوين کاراهه
شغلي

1/1

غنيسازی
شغلي

1/1

بررسی اولویتبندی روشهای توسعه تمام ابعاد  4گانه شایستگیهای فرماندهان راهبردی
جهت فهم اولويتبندی تمام مؤلفهها نیز جدول زير ارائه شده گرديد .برابر مقادير جدول  ،31در بعد بینشي شايستگيهای
فرماندهان راهبردی ،خوشهی فعالیتهای خود توسعهای ،در بعد فردی ،خوشهی فرايندهای بازخورد ،در بعد مرتبط با
سازمان ،خوشهی برنامههای رسمي و در بعد بینفردی نیز خوشهی روابط توسعهای دارای بهترين میانگینها در اولويتها
ميباشند .الگوی نهايي تحقیق نیز بهشرح شکل  1ارائه ميگردد.
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جدول ( )13اولویت بندی روشهای توسعه تمام ابعاد  4گانه شایستگیهای فرماندهان راهبردی
خوشهی روشها/میانگین ابعاد

بینشي

فردی

مرتبط با سازمان

بین فردی

واگذاریهای توسعهای

1/2

2/3

1/1

1/3

برنامههای رسمي

1/1

1/1

3/3

2/1

روابط توسعهای

1/1

2/7

1/7

3/2

فرايندهای بازخورد

2/3

3/2

1/3

2/9

فعالیتهای خودتوسعهای

2/2

1/1

2/1

1/1

در ادامه بر اساس يافتههای تحقیق ،الگوی نهايي تحقیق در قالب شکل  1ارائه شده است.

شكل ( )4الگوی مفهومی پژوهش

با توجه به شکل  ،1ابعاد شايستگيهای موردنیاز فرماندهان راهبردی به ترتیب رتبه ،شايستگي بینشي ،فردی ،مرتبط با
سازمان و بینفردی ميباشد .رتبهبندی مؤلفههای شايستگي مرتبط با هر بعد ،با لحا بار عاملي نیز در شکل مشخص شده
است .بعد بینشي ،به ترتیب رتبهی مشتمل بر  1مؤلفه ی بصیرت ،دورانديشي و تفکر راهبردی ،تفکر سیستمي و مهارتهای
ادراکي ميباشد .بعد فردی ،به ترتیب رتبهی مشتمل بر  1مؤلفهی ويژگيهای ذاتي ،اخالقمداری ،شناختي و تواناييهای
جسماني ميباشد .بعد مرتبط با سازمان ،به ترتیب رتبهی مشتمل بر  1مؤلفهی مهارتهای سازماني ،مديريت دانش در
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جنگهای ناهمتراز ،مديريت در جنگهای ناهمتراز و فراسازماني ميباشد و نهايتاً ،بعد بینفردی ،به ترتیب رتبهی مشتمل بر
 1مؤلفهی ارتباطي و هدايت ،مديريت بینفردی و گروهي و قابلیتپروری ميباشد .روشهای توسعهی هرکدام از ابعاد
شايستگي نیز متناظر با هر بعد در شکل باال بیان گرديده است.
بحث و نتيجهگيری
تحقیق حاضر که با عنوان الگوی آموزش شايستگي محور فرماندهان راهبردی در جنگهای ناهمتراز مديباشدد ،مطالعدهای از
نوع آمیخته (کیفي و کمي) بوده و در دو گام پیوسته طراحي الگوی شايستگي و الگدوی توسدعه و آمدوزش شايسدتگي انجدام
گرديده است.
در هر دو بخش ،عالوه بر بررسي ادبیات تحقیق ،مصاحبه با خبرگان انجام شده است .در پايان ،عدالوه بدر رتبدهبنددی ابعداد و
مؤلفههای الگو در بخش اول (به ترتیب بینشي ،فردی ،مرتبط با سازمان و بین فردی) ،روشهای توسدعهی هدر يدک از ابعداد
الگوی شايستگي فرماندهان راهبردی نیز به ترتیب اولويت بیان و به دنبال آن پیشنهادهای کاربردی ارائه گرديده است.
در بین ابعاد شايستگي فرماندهان راهبردی ،بعد بینشي در رتبهی اول بوده و ساير ابعاد (فردی ،مرتبط با سازمان ،بین فردی)
در رتبههای بعدی قرار گرفتند .برای مؤلفههای بعد بینشي ،خوشهی فعالیتهای خود توسعهای و برای مؤلفههای بعدد فدردی
خوشهی فرآيندهای بازخورد و برای مؤلفههای بعد مرتبط با سازمان ،خوشهی برنامههای رسمي و نهايتاً برای مؤلفههدای بعدد
بین فردی نیز خوشهی روابط توسعهای در اولويت اول قرار گرفتند.
در بعد شايستگيهای بینشي ،مؤلفهی بصیرت بیشتر از ساير مؤلفهها موردتوجه بدوده اسدت و مؤلفدهی مهدارتهدای ادراکدي
پايینترين میزان را در سازمان به خود اختصا داده است .البته نتیجهی حاصله در خصو مؤلفههدای ايدن بعدد بدا نتدايج
2
برخي از مهمترين مطالعات قبلي (مهارتهای مديريتي از ديدگاه کاتز ،)3791( 3مهدارتهدای مدديريتي از ديددگاه گدريفین
( ،)3777مهارتهای مديريتي از ديدگاه کونتز ،)3711( 1به غیربومي بودن نظريات مذکور و عدم تعريت مؤلفهی بصدیرت در
بین آنها ،مطابقت آنچناني وجود ندارد.
در بعد شايستگيهای بین فردی ،مؤلفهی ارتباطي و هدايت بیشتر از ساير مؤلفهها موردتوجه بوده و مؤلفدهی قابلیدتپدروری
پايینترين میزان را در سازمان به خود اختصا داده است.
در بعد شايستگيهای مرتبط با سازمان و محیط ،مؤلفهی مهارتهای سازماني بیشتر از ساير مؤلفهها موردتوجه بدوده اسدت و
مؤلفهی فراسازماني پايینترين میزان را در سازمان به خود اختصا داده است.
در بعد شايستگيهای فردی ،مؤلفهی ويژگيهای شخصیتي ذاتي بیشتر از ساير مؤلفهها موردتوجه بوده و مؤلفهی تواناييهای
جسمي پايینترين میزان را در سازمان به خود اختصا داده است .به نظر مديرسدد بدا عنايدت بده اهمیدت بداالی مؤلفدهی
ويژگيهای ذاتي در بعد فردی شايستگي ،بهتر است مسئولین مديريت مندابع انسداني تصدمیمگیرندده در سدط سدازمان ،در
حوزهی کارمنديابي ،جذب و استخدام کارکنان شاخصهای اين مؤلفهی مهم را مدنظر قرار دهندد .در ادامده بده ارائده برخدي
پیشنهادها برای مسئولین ذیربط پرداخته ميشود.


ايجاد مرکز تخصصي آموزش و توسعه مديران عالي و فرماندهان ارشد در سط اجا.

 انتصاب متولیان توسعه شايسدتگيهدای فرمانددهي در مراکدز پدیشگفتده و در صدورت لدزوم آمدوزش و بدهروزرسداني
مهارتهای آنان.

1 katc
2 Griffin
3 Koontz
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تهیهی بروشور يا بولتنهايي جهت نمايش الگوی شايستگيهای فرماندهان در جنگهای ناهمتراز در سطوح راهبردی.

 بهرهگیری از روشهای پیشنهادی توسعهی شايستگيهای فرماندهان راهبردی نظامي مسدتخرجه در ايدن تحقیدق در
مراکز نظامي و آموزشي نیروهای مسل .

 اجرای دورههای مختلت پرورش اخالق سازماني (مکمل دورههای بصیرت کارکنان) برای کارکندان بدهويدژه فرمانددهان
نظامي.
 در کلیه انتصابات سازماني باألخص در محلهای خا و امیری ،موضوع سط سالمتي کارکنان و فرمانددهان بدهطدور
عام و برای مشاغل ويژه بهطور خا و به شکل متناوب (نهايتاً  1سال يکبار) مورد بررسي قرار گیرد.
 تشکیل دورههای مختلت افزايش قدرت ذهني ،خالقیت و ابتکار ،انعطافپذيری ذهني ،مهارتهای حل مسدئله ،تريدز،1
تفکر خالق ،تفکر استراتژيک و آيندهپژوهي برای کلیه فرماندهان درگیر در بحث جنگهای ناهمتراز.


تشکیل دورههای خا

روانشناسي نظامي جهت ارتقای شايستگيهای بین فردی فرماندهان.

 تشکیل دورههای عرضي عملیاتهای مشترک و مرکب جهت آموزش مديريت تیمهای عملیاتي در مأموريتهای خا
(شیوههای هماهنگي ،رفع تعارض).

 با توجه به ماهیت تجهیزات محور بودن نیروهای نظامي کنوني و اهمیت باالی بهروزرسداني داندش نظدامي فرمانددهان
پیشنهاد ميشود دورههای کامالً تخصصي مديريت دانش برای کلیه فرماندهان پیشبیني و اجرا گردد و ارزيابيهدای دورهای
از دورهها همراه با نیازسنجيهای آموزشي متناوب بهطور منظم آنجام شود.
 تدوين دورههای مختلت آشنايي با ديد سیستمي در سازمان ،فرهنگ سدازماني و هدمچندین اعدزام بده مأموريدتهدای
مستشاری به کشورهای منطقه در هر دوره ترفیعاتي (حداقل يکبار) ميتواند موجب ارتقای سط مؤلفهی فرا سدازماني بعدد
سازماني شود.
 تقويت دورههای بصیرت کنوني و توسعهی میدزان کمدي و کیفدي از دورههدا جهدت پوشدش دادن بده مسدائل متعددد
فرماندهان در شرايط کنوني ،در ارتقاء سط کیفي مؤلفهی بصیرت و واليتمداری بسیار مؤثر خواهد بود.


تدوين شاخصهای عملیاتي هر شايستگي جهت ارزيابي شايستگي فرماندهان و رسیدن به عملکرد برتر.

 با در نظر گرفتن اولويتهای حاصله در بین ابعاد و مؤلفههای تحقیق و مشخص شدن میزان اهمیت ابعاد بینشدي و در
بین مؤلفههای بعد بینشي ،مؤلفدهی بصدیرت ،بايدد توجده اصدلي برنامدهريدزان و مدديران مندابع انسداني و مسدئوالن ارشدد
سازمانهای نظامي بر جذب ،آموزش ،پرورش و توسعهی همهجانبه بعدد بینشدي و در رأس آن مؤلفدهی بصدیرت و بده ويدژه
شاخص اعتقاد قلبي به واليت و واليتمداری در بین فرماندهان آينده جنگهای ناهمتراز متمرکز باشد.

 الگوسازی در بین جوانان و دانشجويان و هنرآموزان دانشگاهها و مراکز آموزشي و بهرهگیری از الگدوی شايسدتگيهدای
شهدای گرانقدر اجا در جهت وارد ساختن ويژگيهای فرماندهان شهید شاخص در کتب دانشگاهي در کندار اقددامات فعلدي
(دورههای نظری و عملي معارف جنگ) ميتواند به ارتقای سط شايستگيهای مورد انتظار از فرماندهان آيندهساز نیروهدای
مسل امیدوار بود.
نتايج تحقیق صرفاً جهت سطوح راهبردی قابل استفاده بوده و برای سطوح میاني و عملیاتي سازگار نیست .الگدوی حاصدل از
تحقیق ،صرفاً برای جنگهای نامنظم طراحيشده و برای ساير انواع جنگها بايد جنبهی احتیاط را رعايت نمدود .فرمانددهان
موردمطالعه در تحقیق ،جمعي يگانهای مقیم مرکز بودهاند و ساير فرماندهان مقیم پايگاههای کشور را شدامل نمديشدود .در
پايان ،عناوين زير ميتواند در راستای تکمیل پژوهش حاضر موردتوجه پژوهشگران قرار گیرد.
 طراحي الگوی توسعه شايستگي فرماندهان راهبردی نظامي با رويکرد جنگهای آينده ،ترکیبي و عملیاتهای مشترک.

1 triz
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 طراحي الگوی چند سطحي توسعهی شايستگيهای فرماندهان اجا (راهبردی ،میاني و عملیاتي) بدا رويکدرد جندگهدای
ناهمتراز.
 طراحي الگوی جامع توسعهی شايستگي فرماندهان راهبردی ،میاني و عملیاتي نیروهدای آجدا در راسدتای ارتقدای تدوان
رزمي با رويکردهای مختلت (جنگهای ناهمتراز ،ترکیبي ،عملیات مشترک ،آينده).

 طراحي ابزارهای اندازهگیری عوامل حاصله در اين تحقیق (سنجه هدا) جهدت اسدتفاده در نظدام مدديريت مندابع انسداني
يگانهای اجا.
منابع
ابوالعاليي ،بهزاد و غفاری ،عباس ( .)3139مديران آينده؛ مباني نظری و تجارب عملي برنامه های استعداديابي و جانشین پروری .تهدران،
انتشارات سازمان مديريت صنعتي.
آشتیاني ،محمدرضا .)3177( .تبیین مؤلفه های نظری عوامل غیر فیزيکي تأثیرگذار بر تدوان رزمدي نیروهدای نظدامي ،فصدلنامه راهبدرد
دفاعي97-373 ،12 ،
افشردی ،محمدحسن؛ شهر آيیني ،سید اسماعیل و حسیني ،سید حسن .)3171( .تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتي نیروهای
زمیني جمهوری اسالمي ايران درنبرد همتراز و ناهمتراز ،فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک.17 ،97 ،
امیری سواد رودباری ،عادله .)3172( .تدوين مدل شايستگي مديران در جهت تحقق چشدماندداز  ،3171پايداننامده کارشناسدي ارشدد،
تهران ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
بابايي ،محمدعلي و شیخ ،ابراهیم .)3177( .دست نامه توسعه مديران .تهران ،انتشارات سرآمد.
تمنايي ،محمد .)3131( .جنگ نامتقارن( ،مکنزی ،کنت) .تهران .انتشارات ،دوره عالي جنگ سپاه.
جمشیدی کوهساری ،حمزه .)3171( .بررسي الگوی توسعه شايستگيهای رهبری در شهرداری تهران .پاياننامه دکتری .دانشگاه تهران.
پرديس فارابي.
حبیبي ،نیک بخش .)3139( .تحقیق و بررسي چگونگي مقابله نیروی هوايي در برابر تهديدات ناهمتراز هدوايي و ارائده الگدوی مناسدب،
معاونت طرح برنامهوبودجه .اداره تحقیقات راهبردی .مد تحقیقات نظری.
حنفي زاده ،پیام و زارع رواسان ،احد .)3173( .روش تحلیل ساختارهای چند سطحي با استفاده از نرمافزار  .smartplsتهران ،انتشارات
ترمه.
داناييفرد ،حس؛ .آذر ،عادل و شیرزادی ،مهدی .)3173( .چارچوبي برای شناسايي شايستگيهای خطنگدهدار ملدي ،فصدلنامه مجلدس و
راهبرد.1-11 )97(37 ،
دانشگاه عالي دفاع ملي ( . )3177مطالعه گروهي تدوين راهبرد ارتقای توان رزمي آجا (مبتني بر عوامل برتر ساز) با رويکرد تهديدات
ناهمطراز .تهران .
دانیالي ،الیاس .)3132( .عملیات رواني در جنگ نامتقارن .فصلنامه مطالعات بسیج.21 ،
داوری ،علي و رضازاده ،آرش .)3172( .مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار پي ال اس .تهران ،جهاد دانشگاهي.
دهقان ،نبي ا .)3173( ..ارائه الگوی تفکر راهبردی مديران ارشد نهاجا در سطوح مختلت باهدف ارتقای توان رزمدي .طدرح پژوهشدي در
نیروی هوايي ارتش.
رحیم زاده ،قادر .) 3171( .الگوی فرماندهي اثربخش در ارتش جمهوری اسالمي ايران .دبیرخانه شدورای عدالي تحقیقدات نظدری ارتدش
جمهوری اسالمي ايران.
رستمي ،محمود و جمالي ،علياصغر .)3139( .تاريخ نظامي جهان و هنر جنگ .تهران :دانشگاه افسری امام علي (ع).
شیخ ،ابراهیم .)3137( .الگوی قابلیت های مديران در بخش دولتي .رساله دوره دکتری .دانشکده مديريت و حسدابداری دانشدگاه عالمده
طباطبايي .ايران.
عرفاني ،مريم و ديانتي ،محمد .)3133( .نقش شايستگيها در مديريت منابع انساني .ماهنامه تدبیر.27-39 .299،
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 مباني نظری و تجدارب عملدي برنامدههدای اسدتعداديابي و جانشدین پدروری، مديران آينده.)3139( . بهزاد، عباس و ابوالعاليي،غفاريان
. انتشارات سازمان مديريت صنعتي، تهران.مديران
 طراحي الگوی شايستگي های فرماندهان نهاجا در راسدتای ارتقداء تدوان رزمدي بدا رويکدرد جندگهدای نداهمتراز.)3179(  داود،غفوری
. ايران. پرديس البرز دانشگاه تهران،)(دکتری
. مرکز مطالعات و تحقیقات نهاجا: تهران. ارائه الگوی قابلیت های اسالمي ايراني فرماندهان و مديران نهاجا.)3171( . مهرداد،غالمي
.97  آيه، سوره انفال،قرآن کريم
 دانشکده معارف اسالمي.) (کارشناسي ارشد. درجه197  ارزيابي شايستگي مديران شرکت ساپکو به روش بازخور.)3132(  رضا،قرائي پور
. ايران،)و مديريت دانشگاه امام صادق (علیهالسالم
 شناسايي و تدوين ويژگيهای مناسب برای احراز شايستگي وزيدر.)3179( . طیبه، علي اصغر و عباسي، روشنک؛ پورعزت،کاوسي خامنه
.11-97 ،)3( 7 ، دانشکده مديريت دانشگاه تهران، فصلنامه مديريت دولتي،تحقیقات و فناوری،علوم
 مدديريت در، شايستگي و تبیین شايستگيهای مديران دانشگاه.)3173( . صديقه، حسن و بحیرايي، سید محمد؛ زارعي متین،محمودی
.331-311 ،)3(3 ،دانشگاه اسالمي
، انتشارات دانشکده فرماندهي و ستاد آجدا، تهران. مقدمها ی بر جنگ غیرهمتراز.)3139( معاونت آموزش دانشکده فرماندهي و ستاد آجا
.7
.29 ، مجموعه مقاالت. جنگ نامتقارن.)3131( معاونت آموزش و نیروی انساني ستاد مشترک سپاه
. امیرکبیر، انتشارات. تهران.)2(  فرهنگ معین.)3193(  محمد،معین
. چاپ سي و يکم، انتشارات میر، تهران. مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط کار.)3177( ناصر،میر سپاسي
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