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Abstract 

Introduction: The aim of this study is designing a model of the competency for Higher 

education centers commanders of the Army, based on the supreme commander-in-chief of 

the Armed Forces Thought. The competency and meritocracy approach is one of the 

necessities and concerns of today's organizations to foster strategic human resources and 

achieve productivity. 

Methods: The type of research was qualitative based on qualitative content analysis. In terms 

of purpose was Developmental and in terms of philosophical, was analytical- Interpretive and 

inductive approach. The study population consist of all statements of the supreme 

commander-in-chief, from 1368-1396.; the analysis unit was paragraph, and to collect 

information and data content analysis was used. 

Results: The competency model of the commanders includes five areas of Beliefs and 

Morality, value, cognitive, functional and behavioral competence, including 12 sub-

categories and 60 concepts. 

Conclusions: The designed model is more comprehensive than the existing models and has 

strong points such as beliefs, values, revolutionaries and jihadis, and while the names of some 

of the concepts were similar with common models, they are fundamentally different from 

point of view. Implementation of this model will lead to the establishment of meritocracy 

based on the expectations of the Supreme Leader in the command system and education and 

training of the future generation. 
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مقدمه

 صمتخص انسانی نیروی به نیاز امروز، جهان تغییرات و تحوالت شتاب

 ساالریشایسته. [1] است داده افزایش پیش از بیش را شایسته و

. [2] است سازمان و جامعه هر اداره در مهم هایمالک و عوامل ازجمله

 است غیرممکن انسانی نیروی پایدار توسعه بدون آمیزموفقیت مدیریت

 و یافته هستی و هویت انسان، گرانقدر وجود واسطه به هاسازمان. [3]

. [4] یابندمی دست اثربخشی و موفقیت به آنان واالی همت و سعی به

 شریک راهبردی، سرمایه سازمان، دارایی مهمترین انسانی منابع

 مزیت تحقق اصلی عامل و ارزش خلق عامل ترینمهم و حیاتی راهبردی

 و سازمان ارتقای در ساالریشایسته تفکر. [5] است پایدار رقابتی

 هایدغدغه و هاضرورت از یکی آن، وریبهره و کارایی باالرفتن

 بخش در شایسته رهبران پرورش. [6] باشدمی امروزی هایسازمان

 هایتالش از ایعمده بخش به عالی سطح کارگزاران ویژه به عمومی

 انسانی منابع مدیریت. [7] است شده تبدیل جهان در انسانی منابع

 هبودب در آن مهم نقش ویژه به ها،شایستگی کاربرد و توسعه بر تاکید

 و شایسته مدیران اهمیت حاضر عصر در. [8] دارد شغلی عملکرد

 اداره و ؛[9] شده برخوردار روزافزون روندی از کار نیروی بهسازی

 تعهد و تخصص بصیرت، دانش، با همراه مداریقانون پایه بر سازمانها

 مادی و معنوی نیازهای پاسخگوی داخل، در که ایگونه به اخالقی،

 هادگرگونی انواع با برخورد توانایی جهانی، و ایمنطقه سطح در و جامعه

 ،نخبگان زمره در که آیدمی بر کسانی عهده از باشند، داشته را

 شیوه دیگر؛ سوی از. [11] باشد شایستهگان دیگر، بیان به و نواندیشان

 آن تمدن و فرهنگ ساخت به بستگی جامعه، هر مدیریت و رهبری

 مدیریت با اسالمی هایارزش مبنای بر مدیریت تفاوت ترینمهم. دارد

 انانس به نگرش نحوه در غرب، در شده تولید هتجرب و دانش اساس بر

 تاس سکوالر علم یک عنوان به[ غربی رایج] مدیریت. [11] است نهفته

 اپذیرناجتناب ایران در شایستگی بومی الگوی طراحی بنابراین،. [12]

 جمهوری نظام ماهیت در ماهوی و نگرشی هایتفاوت» و است

 .[13] کندمی مضاعف را اهمیت و ضرورت این ،«اسالمی

 اهمیت و جلوه قوا کل معظم فرماندهی نگاه در آموزشی مراکز و آموزش

 جااین حقیقت، در فرمایند؛می خصوص این در لهمعظم دارند ایویژه

 و معظی یپیکره برای آغاز ینقطه و ارتش خاستگاه[ افسری دانشگاه]

 و دارد عهده بر را انقالب و ملت و کشور این از دفاع که است کارآمدی

 21/11/1396 تاریخ دریافت:

 31/12/1397 :پذیرش تاریخ

 ان کلیدی:واژگ

 فرماندهی

 شایستگی

 الگو

 ساالریشایسته

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  اندیشه اساس بر ا.ا.ج ارتش عالی آموزش مراکز فرماندهان شایستگی الگوی طراحی پژوهش این اصلی هدف :مقدمه

  امروزی هایسازمان هایدغدغه و هاضرورت از یکی ساالریشایسته و گیشایست رویکرد. است قوا کل معظم فرماندهی

 ..است وریبهره به نیل و انسانی منابع راهبردی پرورش برای

  اهیتم نظر از راهبردی، ایتوسعه هدف، نوع نظر از. است کیفی محتوای تحلیل بر مبتنی و کیفی، پژوهش نوع :کار روش

  ماندهیفر بیانات مجموعه پژوهش، جامعه. دارد نگارانهاندیشه استقرایی، رویکردی و تفسیری-تحلیلی فلسفی، مبانی و

  تحلیل روش به سندکاوی اطالعات، گردآوری شیوه و پاراگراف، تحلیل واحد بوده؛ 1396-1368 سال از قوا کل معظم

 .است محتوا

  و اعتقادی هایشایستگی یحوزه 5 شامل ا.ا.ج ارتش دانشگاهی/عالی آموزش مراکز فرماندهان شایستگی الگوی :هایافته

  معظم فرماندهی اندیشه از منبعث مفهوم 61 و مقوله زیر 12 بر مشتمل رفتاری، و عملکردی شناختی، ارزشی، اخالقی،

 .گردید طراحی و شناسایی قوا کل

  رزشی،ا اعتقادی، مبانی مانند قوتی نقاط دارای و بوده ترجامع موجود، الگوهای به نسبت شده طراحی الگوی :گیرینتیجه

  یمبان و ماهوی نظر از ولی است، اسمی تشابه دارای غربی رایج الگوهای با آن ابعاد برخی چند هر و است جهادی و انقالبی

  در ریرهب معظم مقام انتظارات بر مبتنی ساالریشایسته استقرار به منجر الگو این سازیپیاده. باشدمی متفاوت آنها با

 ..شد خواهد آینده نسل آموزش و تربیت و رماندهیف نظام

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.18         مقاله پژوهشی

 قوا کل معظم فرماندهی منظر از فرماندهی شایستگی الگوی

 4 راندیشخی مهدی ،3 سیدجوادین سیدرضا ،2 یاسوری پورحسنقلی طهمورث ،1 آیدیشه مرادی شعبان
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 ایران تهران، تهران، دانشگاه مدیریت، دانشکده انسانی، منابع مدیریت گروه استاد، 3
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 مکرراً. باشد محکم باید قاعده این. اوست یعهده و دوش بر مرزها ظحف

 یک در ما که عناصری یهمه تأمین لحاظ از باید جااین که ایمگفته

 وجهت مورد دقت با داریم، توقع اسالمی نظام و اسالم الیق و واقعی سرباز

 ایکانونه ترینامیدبخش جزو مسلح نیروهای هایدانشگاه. بگیرد قرار

 ازیاند چشم ترسیم و آینده به نگاه با باید که هستند کشور علمی

 اجآن تا دهند؛ ادامه سریعتر و پویاتر را خود جلوی به رو حرکت روشن،

 و آموزش و انضباط و نظم تصمیم، و اراده قّوت با باید توانید،می که

 وزشآم از ییلحظه ببرید؛ باال را ابزارتان و تجهیزات کیفیت و پشتیبانی

 مثل آموزشی مراکز. کنید جدی را آموزش نورزند؛ غفلت تمرین و

 حقیقتاً  را آموزشی مراکز یبقیه چنینهم و نظامی علوم یدانشکده

 و معنوی لحاظ از را خودتان که باشید مراقب. بدهید قرار آموزش مرکز

 روهاینی. کنید تقویت و بسازید رزمی و علمی هایمایه پایپابه دینی،

 علیا حد در آموزش مستحکم، سازماندهی استواری، کیفیت، باید مسلح

 باید هاآن کیفیّت و هاآموزش سطح باشند؛ داشته روزافزون آمادگی و

 خود میعل هایتوانائی و نظم آراستگی، باید مسلح نیروهای برود؛ باالتر

 و علمی مرکز دهند؛ نشان عینی و محسوس انضباط یک شکل در را

 و اسالمی انقالب اهداف جهت در انقالبی، دینی، فضایی از را نظامی

 استحکام کنند؛ آکنده ایران مسلمان مردم هایخواست با همرنگ

 مهمّ بسیار که آموزشی، کارهای ارتش، کلّ  و مربوطه بخش سازمانی

 قیقتاً ح که است جاهایی از یکی افسری، دانشگاه بگیرید؛ ترجدّی است،

 و ویمعن پیشرفت. باشد الگو خود، مشابهِ زِمراک از بسیاری برای باید

 ره البته شود؛می بهتر و بیشتر روز،روزبه الحمدللَّه، نظامی، و علمی

 انضباطش، آموزشش، بایستی ارتش یک. دارد هاییپایه بنایی

 که یچیزهای همین سازماندهیش، سازندگیش، تسلیحاتش، تحقیقاتش،

 کنار در روحیه و انگیزه و ایمان ؛باشد داشته وجود اندازه به دارد، الزم

 یک برای اساسی بال دو امکانات، و نظم ترتیب، سازماندهی، آموزش،

 دانشجویان و مربیان فرماندهان، اساتید، یهمه است؛ مسلح نیروی

 به دل، اعماق از که کسی آن. کنند توجه مسأله این به که موظفند

 قادر نباشد، تقدمع خود رزمی سازمان و ملت و کشور دینی رسالت

 و آراستگی کنار در. کند برآورده را خودش از ملت انتظار بود نخواهد

 قیقیح برهویت باید مسلح نیروهای استقرار مراکز در ویژهبه علمی نظم

 .[14] داشت تاکید نیز مسلح نیروهای اسالمی

 کشور، یک برای قوی ارتش نقش قوا؛ کل معظم فرماندهی منظر از

 در اما اند؛کرده اداره سیاستمداران همیشه را کشور. است حیاتی

 سیاستمدار دهها اگر. نداداده نجات را آن سرداران شرایط، ترینسخت

 و برندب پیش و کنند بنا و بسازند باشند، کار مشغول کشوری در خوب

 شرایط در باشند، نداشته شجاعی و بزرگ سرداران اما ببخشند، آبرو

 مسلح، نیروهای اصلی محور اساساً . شد خواهد نابود کشور حساسی،

 و کارایی و تأثیر مسلح، نیروهای در که آنچه یهمه. است فرماندهی

 فرماندهی،. است انسانی آنچه چه است، مادّی آنچه چه - دارد بُرندگی

 چیز یک و جانبههمه یاداره نوع یک رهبری، نوع یک معنوی، امر یک

 شکل و سازماندهی با و روح و جسم و عمل و احساس و ذهن به متکی

 موجب مسلح، نیروهای در که است چیزی همان است؛ صحیح سازمانی

 نیروهای در فرماندهی ستون این جهت، همین به. شودمی کامل اییکار

 سلح،م نیروهای در فرماندهان. کرد ثابت و مستحکم بسیار باید را مسلح

. وندبش دارا یا باشند، دارا را فرماندهی برای الزم اصلی خصوصیات باید

 آشنا و روان منعطف، خوب، مستحکم، سازماندهی به اول، یدرجه در

 کنار در و هاارزش این با یآمیخته. دارد احتیاج اسالمی هایزشار با

 فرمانده، برای الزم خصوصیات یهمه با فرماندهی آن، قلب در یا و آن

 نیروی تنها. است ایمان اول، یدرجه در خصوصیات، این. است نیاز مورد

 هم و دارد معنوی هایانگیزه و است «مکتبی» هم که جهان مسلح

 عمل «سیاسی استقالل» از برخوردار کشوری در و دارد «کارایی»

 این باید شما. هستند ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای کند،می

 رترینب دارای پیشاهنگِ مستقلِ ملتِ  یک ارتش که فرمایید تصوّر گونه

 هدف را این. باشد چگونه باید انسانی، و بشری هایآرمان و هاایده آمال،

 بیانات به عنایت با. [14] بروید پیش سمت این در و دهید قرار

 قاعده و خاستگاه ارتش عالی آموزش مراکز قوا کل معظم فرماندهی

 پیکره این اساسی ارکان از آموزش و بوده کشور دفاع اصلی پیکره

 وزشآم و تربیت آن بستر در شایسته فرماندهان و سرداران که باشدمی

 ابربن ند،گیرمی برعهده را کشور و انقالب از دفاع خطیر وظیفه و دیده

 فرماندهی شایستگی بومی الگوی طراحی پی در حاضر تحقیق این،

 براساس ایران اسالمی جمهوری ارتش دانشگاهی/عالی آموزش مراکز

 .است قوا کل معظم فرماندهی یاندیشه

 از تهیاف بروز تعهد، و مهارت دانش، از الگویی از؛ است عبارت شایستگی

 ستهبرج و هدایت را عالی عملکرد که شده، تعریف زمینه در رفتار، طریق

 رابطه در برتر مجریان هاینگرش و رفتاری هایویژگی ؛[15] سازدمی

 نگرش، دانش، از ایخوشه ؛[16] است سازمان اهداف به دستیابی با

 یک کار از ایعمده بخش بر که، شخصی هایویژگی دیگر و هامهارت

 اساس بر تواندمی است، همبسته کار در عملکرد با گذارد،؛می تأثیر نفر

 وزشآم طریق از تواندمی و شود گیریاندازه شده پذیرفته استانداردهای

 دانش، از عمومی توصیف شایستگی. [17] یابد بهبود توسعه، و

 هب کار شایسته انجام برای افراد که است اصلی خصایصی و ها،مهارت

 است رفتار و مهارت درک، دانش، محصول و ؛[19, 18] نیازمندند آن

 سایر و هاقابلیت ها،مهارت وابسته، هم به خیلی دانش از گروهی ؛[21]

 کاری مؤثر انجام برای نیاز مورد رفتارهای به منجر که هاییویژگی

 نتایج به دستیابی برای الزم کارایی تعیین برای و ؛[21] گرددمی

 از را کیفی خیلی کارکنان تواندمی و ؛[22] شودمی استفاده طلوبم

 مدیران بین تفاوت و ؛[8] متمایز دارند پایینی عملکرد که سایرینی

 هر شامل هاشایستگی رو، این از. [23] دهد تشخیص را عالی و متوسط

 هستند افراد هایویژگی «انجام–خواستن» و «انجام–توان» هم دو

 اب فرد استعداد یا توانایی که دهدمی رخ زمانی عملکرد حداکثر. [24]

 یلهوس به افراد داداستع. باشد سازگار سازمانی محیط و شغلی نیازهای

 و زندگی مراحل ها،شایستگی دانش، فردی، فلسفه و بینش ها،ارزش

 .[25] گرددمی تشریح سبک و عالیق شغلی، کارراهه

 و یشایستگ الگوی شایسته، شایستگی،. معماست یک شایستگی

 در شده مطرح موضوعات اکثر همانند شایستگی، بر مبتنی آموزش

 رایب واحد منشأ یک تواننمی هستند سرگردانی کلمات مدیریت، دانش

 در. [27, 26] شد خواهد بیان کاربر توسط تنها آن معنای کرد پیدا آن

 این. است مطرح متعددی هایبندیدسته شایستگی مفهوم خصوص

 بیان را هاشایستگی تفسیر در موجود هایتفاوت فکری، هایمکتب

 متحده ایاالت در رفتارگرایی شامل، مطرح، رویکرد سه. [28] کنندمی

 .[29] باشدمی اروپا در جامع و انگلستان، در کارکردگرایی آمریکا،

 بخش نوانع به بریتانیا در شغلی شایستگی مفهوم کارکردگرایی؛ مکتب

 دش مطرح شغلی هایصالحیت برای استانداردها تدوین فرآیند اساسی
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 رویکرد یک این .[31] شودمی گفته نیز «سخت» شایستگی آن به که

 ه،ک است فلسفی اندیشه این بر مبتنی و. [31] است کاربردی عمدتاً

 فرادیا نه دهندمی انجام را آن افراد که باشد برکاری بیشتر باید تمرکز

 .[28] دهندمی انجام را کار که

 هر و مهارت و دانش شامل رفتاری شایستگی مفهوم رفتارگرایی؛ مکتب

 شخصیتی، هایویژگی و انگیزش سطوح قبیل از دیگری یمشخصه

 بر شتربی باید تمرکز که؛ است فلسفی اندیشه این بر مبتنی و. است

 انجام را آن افراد که کاری به تا دهندمی انجام را کار که باشد افرادی

 هپذیرفت رویکرد ترینعمومی عنوان به رفتاری رویکرد. [28] دهندمی

 آن به که است فرد با مرتبط «شخصی صفات» پایه بر شده

 .[31] شودمی گفته نیز «نرم» هایشایستگی

 انعنو به مذکور، رویکردهای از تلفیقی رویکردی گرایی؛جامع مکتب

 و صفات رفتارها، نرم؛ هایمهارت یا مهارت و دانش سخت؛ هایمهارت

 الزم عمناب تعیین بر اصلی تاکید اروپایی رویکرد در. [29] است هاانگیزه

 .[31] است حرفه یک به تسلط برای نتایج، جای به یادگیری،

 به سازمان و[ جامعه] امور هدایت سپردن اسالمی،-قرآنی فرهنگ در

 امامت هب شیعه اعتقاد. است ناپذیرخدشه اصل یک شایستگان و نخبگان

 مدیریت مسند. [32] است محوریشایسته از منبعث عصمت، لزوم و

 زا باید او. شودمی سپرده مدیر به که است امانتی اسالمی دیدگاه در

 معیارهایش طبق بر را داری امانت و نماید مراقبت شدیداً مقام این

 دست به حکومت سپردن و ساالری شایسته اصل. [33] باشد دارامانت

 قرآن در متعال خداوند. [32] است قرآنی و عقالیی واقعیت یک صالحان

 به را هاامانت که دهدمی فرمان شما به خداوند» فرماید؛می کریم

 زمین( حکومت) وارث امشایسته بندگان«. »بدهید شانصاحبان

 اراده و عزم: »از است عبارت شایستگی از قرآنی تعریف«. شد خواهند

 یرت،بص از متشکل ایمنظومه کارگیری به در متقی و صابر انسان یک

 معنویات بر متکی مهارت، و تخصص توان، با همراه آگاهی و علم تعهد،

 موجبات کهچنانآن شایسته، عمل انجام برای الهی نیت و دینی

 .[35, 34] سازد فراهم را متعال خداوند رضای و خشنودی

 روشی. [36] است هاسازمان برای مهمی نوآوری شایستگی سازیمدل

 هب دستیابی برای مختلف هایحرفه در گسترده طور به که محور آینده

 ساخت یک شایستگی. [37] گیردمی قرار استفاده مورد سازمانی اهداف

 دابعا خصوص در مختلفی هایدیدگاه که ای،پیچیده مفهوم. [38] است

 .است شده ارائه 1 جدول در مطرح ابعاد این از برخی که شده بیان آن

 
 مختلف هایدیدگاه از هاشایستگی ابعاد .1 جدول

 شایستگی ابعاد الگو طراح/منبع

 شایستگی ارزیابی و سنجش معیار ویژگی( 3 معلولی و علت رابطه تشخیص ویژگی( 2 فردی بنایی زیر هایویژگی( 1 (1192) کللند مک

 ایحرفه اعتبار( 6 عمومی باراعت( 5 هاارزش( 4 هامهارت( 3 ایحرفه معلومات و دانش( 2 شخصیتی هایویژگی( 1 (119۱) بویاتزیس

 ادراکی( 4 انسانی( 3 مدیریتی( 2 ایوظیفه یا فنی( 1 (119۱) کان و کتز

 مهارت،( 5 دانش( 4 خودپنداره( 3 هاخصلت( 2 هاانگیزه( 1 (1113) اسپنسر و اسپنسر

 هوش انواع( 6 ارزشی هایسیستم( 5 نگرش( 4 فردی بین ارتباط هایمهارت( 3 مدیریت ظرفیت( 2 ایحرفه ظرفیت( 1 (1117) هنگ

 اجتماعی( 3 شخصی( 2 شناختی( 1 (200۱) وینترتون

 افراد کیفیت( 4 کاریتجارب( 3 مهارت( 2 دانش( 1 (2007) میلوشویچ

 اجتماعی بلوغ( 3 کاربردی هایمهارت( 2 دانشی توانایی( 1 (2013) پوروازنیک

 ملی ایحرفهفنی هاییتصالح( 3 فنی( 2 رفتاری( 1 (2012) آرمسترانگ

 

 کار روش

 رحاض تحقیق فلسفی، مبانی منظر از. است کیفی پژوهش این روش

 ماهیت، نظر از و راهبردی ایتوسعه هدف، نظرنوع از ؛«تفسیری»

 نوع زا پژوهش این رویکرد. است محتواتحلیل نوع از تحلیلی، توصیفی

 عمناب از اطالعات؛ گردآوری منظور به. است نگارانهاندیشه استقرایی

 و ه،شد استفاده نظری مبانی تدوین برای خارجی و داخلی ایکتابخانه

 هب( العالی ظله مد) ایخامنه امام فرامین و احکام و هانامه بیانات، متن

 پژوهش در. است قرارگرفته بررسی و مطالعه مورد مدارک و اسناد عنوان

 مد) ایخامنه امام فرامین و احکام و هانامه بیانات، شامل جامعه حاضر،

 منطبق هم بر نمونه و جامعه و است 1396 تا 1368 سال از( العالی ظله

 محتوای تحلیل روش از اطالعات تحلیل و تجزیه برای. باشدمی

 و واق کل معظم فرماندهی بیانات ثبت، واحد شده، استفاده استقرایی

 ذارکدگ روش از ییپایا محاسبه منظور به. است پاراگراف تحلیل، واحد

 یبضر هولستی، پایایی آزمون روش اساس بر که شده گرفته بهره دوم

 .است آمده دست به 96/1 توافق

 طقمن عقل، مشخص طور به کیفی هایتحلیل و تجزیه در معیار و مبنا

 و ورغ و منطق و عقل از استفاده با محقق یعنی است؛ استدالل و تفکر

 یلتحل و تجزیه و بررسی مورد را اطالعات و مدارک و اسناد باید اندیشه

 یدنما نظر اظهار هافرضیه درباره و کشف را واقعیت و حقیقت و دهد قرار

 ازیسآماده( مرحله سه شامل کیفی محتوای تحلیل کلی طور به. [39]

 .[41] است دهیگزارش( 3 سازماندهی( 2

 از قوا کل معظم فرماندهی بیانات مرحله این در: سازیآماده مرحله( 1

 به و دانلود رهبری معظم مقام سایت و والیت حدیث افزار نرم طریق

 در. گردید مرتب و بندیدسته( سال 29)1368-1396 از سال تفکیک

 قرار جامع مطالعه مورد بیانات کلی، و جامع درک منظور به ،بعدی گام

 .گردید شناسایی مرتبط بیانات از مورد 712 و گرفت

 به بیانات نخست، گام در باز، کدگذاری( الف) سازماندهی؛ مرحله( 2

 وضوعم به مرتبط مفاهیم و گرفت قرار مطالعه مورد سال، و تاریخ ترتیب

 افزارنرم در شده طراحی جداول به رگرافپا صورت به و شناسایی تحقیق

 کدگذاری و استخراج مرتبط معانی دوم، گام در و. گردید منتقل ورد

 1887 و صفحه 496 شامل کدگذاری یدفترچه سوم گام در. شدند

 چگونگی و پاراگراف از اینمونه 2 جدول. گرفت شکل پارگراف

 .است کدگذاری
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 باز ریکدگذا چگونگی از اینمونه .2جدول 

 هابرچسب/کد منتخب پاراگراف بیانات شناسه

 یآموزش مراکز یبقیه همچنین و نظامی علوم یدانشکده مثل آموزشی مراکز. کنید جدی را آموزش ].........[ 68121512

 ضباطان نه باشد؛ عمیق و واقعی انضباط نیروها، داخل در انضباط. بدهید قرار آموزش مرکز حقیقتاً را

 ملزم را خودش فرمانبری هر یعنی انضباط،. است الزم هم صوری انضباط البته،. محض صوری

 مانه بلکه او، نگاه مدّ در فقط نه کار، این. بکند عمل را فرمانده فرمان که بداند وجدانی و اخالقی

 .است همین واقعی، معنای به انضباط. بشود عمل باید او فرمان نمیبیند، هم او چشم که جایی

 مراکز به جدی .توجه2 آموزش به جدی .توجه1

 .التزام5 ظاهری .انضباط4 معنوی .انضباط3 آموزشی

 فرمان به وجدانی .التزام6 فرمانده فرمان به اخالقی

 باطنی بری.فرمان8 ظاهری بری.فرمان7 فرمانده

 واقعی .انضباط9

 

 اتیانب اصلی متن از شده انتخاب پاراگراف از برگرفته کدها باال جدول در

 در. است استفاده مورد متن آدرس بیانگر جدول شناسه عالمت. است

 پاراگراف دوازدهمین بر داللت« 68121512» شناسه جدول این

 اسفند 5 تاریخ در قوا کل معظم فرماندهی بیانات متن از شده انتخاب

 .دارد 1368 سال

 دهایک تلخیص و تقلیل منظور به مرحله، این در: کردن بندیگروه( ب)

 تجمیع جدول یک در سال/تاریخ ترتیب به شده کدگذاری جداول باز،

 .شدند بندیگروه ترکلی عناوین تحت و ادغام هم با مشابه کدهای و

 و مطالعه مورد مشابه هایگروه مرحله، این در: کردن بندیمقوله( ج)

 (د. )گرفت شکل هامقوله و ادغام هم با و گرفت قرار تریجامع بررسی

 در هامقوله پژوهش موضوع به توجه با مرحله این در: انتزاع مرحله

 اتکلم از استفاده با طبقه هر و ایجاد مختلف سطوح در اصلی طبقات

 .گرفت شکل شایستگی الگوی و گذارینام محتوا مشخصه

 هایافته

 ایخامنه امام قوا، کل معظم فرماندهی بیانات عمیق و دقیق مطالعه با

 شایستگی الگوی کیفی محتوای تحلیل اساس رب( العالی ظله مد)

 مقوله زیر 12 اصلی مقوله 5 شامل آجا، عالی آموزش مراکز فرماندهی

 .است شده داده نشان 1 شکل در که. گردید طراحی مفهوم 61 و

 

 
 ا.ا.ج ارتش عالی آموزش مراکز فرماندهان هایشایستگی الگوی .1 شکل

بحث

 رهبری نوع معنوی، امر یک فرماندهی، ،قوا کل معظم فرماندهی منظر از

 قلب، عنوان به و است روح و جسم و عمل و احساس و ذهن به متکی

 حمسل نیروهای و است مسلح نیروهای اصلی محور سلسله، یک و عمود

 عنویم هایانگیزه با توام «مکتبی» مسلح نیروی تنها اسالمی جمهوری

 فرماندهی ستون این جهت همین به. باشدمی جهان در کارآیی دارای و

 الزم لیاص خصوصیات باید فرماندهان، و گردد ثابت و مستحکم بایستی

 مال،آ برترین دارای پیشاهنگِ مستقلِ ملتِ یک ارتش؛ فرماندهی برای

 .بشوند دارا یا باشند دارا را انسانی و بشری آرمانهای و هاایده

 حرکت و تالش مستلزم اسالمی ارتش تراز هایشایستگی به نیل

 انیانس منابع فرایندهای و انسان آن اصلی کانون که. است ایجانبههمه
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 شناخت و توجه ضرورت بر اسالمی سازمان ساختن برای تالش. است

 در اسالمی هایارزش و مبانی نقش و انسانی منابع و مدیریت دانش

 ویپیر و است سکوالر غربی، رایج مدیریت. گرداندمی رهنمون مدیریت

 کندنمی نزدیک اسالمی هایآرمان و اهداف به را ما تنها نه آن از محض

. گرددمی هم آن از دوری و انحراف شکاف، باعث مدت دراز در بلکه

 عمیق انیمب و هاارزش مبنای بر بایستی مدیریت الگوی تدوین این بنابر

 دانش با اسالمی مدیریت تفاوت ترینمهم. پذیرید صورت اسالمی

 ممعظ فرماندهی. است نهفته انسان به نگرش نحوه در ی،غرب مدیریت

 اسالمی بینیجهان ارکان از یکی عنوان به انسان تکریم تبیین در قوا کل

 نهاای نیست اروپایی اومانیسم اساساً  اسالم، محوری انسان فرمایند؛می

 ،آفرینش فلک و چرخ این تمام اسالم نظر از. همند شبیه اسم در فقط

 گیشایست بومی الگوی طراحی بنابراین،. چرخدمی انسان دوجو محور بر

 و هاآرمان تحقق سوی به گامی اسالمی ارزشی مبانی گرفتن نطر در با

 .باشدمی اسالمی نظام انتظار مورد اهداف

 شایستگی الگوی قوا، کل معظم فرماندهی رهنمودهای به عنایت با 

 بررسی و مطالعه اساس بر دانشگاهی،/عالی آموزش مراکز فرماندهی

 اعتقادی هایشایستگی حوزه 5 در الگو این. شد طراحی لهمعظم بیانات

 مقوله 12 بر مشتمل رفتاری، و عملکردی شناختی، ارزشی، اخالقی، و

 .است شده طراحی و شناسایی لهمعظم اندیشه از منبعث مفهوم 61 و

 از اکیح خارجی، شایستگی الگوهای با تحقیق الگوی تطبیقی بررسی

 با رفتاری و عملکردی شناختی، ابعاد همخوانی و اسمی مشابهت

 لیندسی و استوارت ،[41] (2115) کرافورد شایستگی؛ الگوهای

 دالویکز ،[44] (1982) بویاتزیس ،[43] (2112) یونیدو ،[42] (1997)

 ،[47] (2117) هانشی ،[46] (2119) مینتزبرگ ،[45] (1999)

. است ،[49] (1211) کانادا ارتش ،[48] (2119) انگلیس دریایی نیروی

 و ندارد وجود مذکور الگوهای در ارزشی و اخالقی و اعتقادی ابعاد ولی

 از لیداخ الگوهای با تحقیق الگوی. باشدمی تحقیق الگوی به منحصر

 لطفی و فرجی ،[51] (1389) شیخ و زاهدی شایستگی؛ الگوی جمله

 و فرداسدی ،[52] (1391) همکاران و حصیرچی ،[51] (1391)

 و عیسایی ،[53] (1393) نیکوکار و سلطانی ،[7] (1391) همکاران

 و نایینی ،[54] (1395) همکاران و محمدی ،[35] (1395) قنبری

 .دارد همخوانی ،[55] (1391) تشکری

 و الهی ارتش مثابه؛ به ارتش قوا کل معظم فرماندهی نگاه افق در

 و بزرگ ملت تراز یشایسته ارتش طیبه، یشجره اسالمی، معنوی،

 و میاسال ارتش تراز به نیل و شده کشیده تصویر به و ترسیم قهرمان،

 اسالمی نظام و لهمعظم انتظارات و اهداف ها،آرمان جزو توحیدی

 است فرماندهی مسلح، نیروهای اصلی محور لهمعظم منظر از. باشدمی

 هب که باشندمی ارتش عالی آموزش مراکز فرماندهان، اصلی خاستگاه و

 رماندهیف از بایستی خود که هستند تربیت تعلیم نظام متولیان عنوان

 .باشند برخوردار شایسته

 گیرینتیجه

 منظر از دانشگاهی/عالی آموزش مراکز فرماندهی شایستگی الگوی

 اهنگ و بوده ترجامع موجود، الگوهای به نسبت قوا، کل معظم فرماندهی

 دارای و دارد فراسازمانی سازمانی شغلی، فردی، ابعاد به اینبهجا همه

 هر است جهادی و انقالبی ارزشی، اعتقادی، مبانی مانند قوتی نقاط

 نظر از ولی دارد رایج الگوهای با اسمی تشابه آن ابعاد از برخی چند

 انبهج همه تعالی منظور به. است متفاوت آنها با بنیانی مبانی و ماهوی

 بنیان رب شایستگی الگوی و نقشه طراحی اسالمی، ارتش تراز به نیل و

 استقرار جهت مؤثر گامی نویدبخش آن، سازیپیاده و اسالمی، مبانی

 و اهداف به نیل و فرماندهی نظام در ساالریشایسته بیشتر چه هر

 رهبری معظم مقام انتظارات بر مبتنی اسالمی انقالب هایآرمان

.باشدمی
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