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 چكیده
توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مستمر عملکرد سازمان با توسعه و گسترش نفوو  مبتنوب بور سایسوت ب     

هوای  مبادی و منابع تدوین راهبردهای توانمندسازی جوانوان، دیودگاه   نیترمهمهاست. یکب از گروهافراد و 
فرمانودهب کول قووا، دارای     عنووان بهرهبری نیز ایران  ج.ا. باسد. درگیری کشور مبترین مراجع تصمیمعالب

راهبردهوای توانمندسوازی نسول جووان      در ماهیوت توانود  نظام فکری مشخصب هستند که آسنایب با آن مب
 راهبردهوای "ای ایفوا نمایود. عنووان ایون تح یو       کننوده دهوب بوه آن ن وع تعیوین    و جهوت نیروهای مسلح 
 .اسوت "العوالب  )مدظلوه ی های مسلح از منظر م وام معظوم رهبور   نسل جوان نیرو " بروانروحب و "توانمندسازی

دستیابب به راهبردهای توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح در بعود روحوب و   "هدف اصلب این تح ی  
 ای بووده و جامعوه   ی  از نوو  کواربردی توسوعه   است. این تح " العالب )مدظله روانب از منظر م ام معظم رهبری

گیوری از روش  سده و جهت نیل به نتایج از روش داده بنیاد بوا بهوره  طور نظری و هدفمند انتخابآماری به
دهد: امر توانمندسوازی نسول   های کیفب و کمّب  استفاده گردیده است. نتیجۀ حاصله نشان مبآمیخته )روش

از هر چهار رویکرد مکوانیکب،  گیری باید در چارچوب ن رش سیستمب )با بهره لزوماًجوان نیروهای مسلح 
های سازمانب و کشوری صورت پذیرد. بوا ایون   ای و فرایندی  و متناسب با سرایط و آرمانارگانیکب، پروژه

در چارچوب ن رش سیستمب متناسوب بوا سورایط، موضوو  و      موردنظرن اه قطعیت هریک از رویکردهای 
 است. رییتغقابل موردنظرسازمان 

 مسلح یروهاینسل جوان، ن ،یراهبرد، توانمندساز :واژگان کلیدی
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 مقدمه
عنووان یکوب   به« قدرت نظامب»الملل بر این باورند که پردازان روابط بیناندیشمندان و نظریه امروزه

ای برخووردار اسوت و برخوورداری از آن مسوتلزم     هر کشور از اهمیت ویوژه « قدرت ملّب»از ابعاد 

ویژه جوانان باسد. از طرفب در تمامب ادوار ن ع نیروی انسانب بهمبوجود نیروهای مسلح توانمند 

 بوده است. موردتوجهترین اهرم در جهت نیل به اهداف ملّب کشورها همواره عنوان محوریبه

سازی نیروها در م ابل دسمن تأکید دارد ازجمله در قرآن مجید آیات زیادی وجود دارد که به آماده

 سوده آمادهتوانستید از نیرو و اسبان بسته و  آنچهها و در برابر آن" فرماید:ه مبسوره انفال ک 81آیه 

وسیله دسمن خدا و دسمن خوود و دسومنان دی وری را    که بدین دیسازآماده)وسایل ن لیه مناسب  

 درراهسناسد، بترسانید و هر چیوزی کوه   ها را مبسناسید، خداوند آنها را نمبها که سما آنغیر آن

 ."رودکامل به سما داده خواهد سد و بر سما هرگز ستم نمب طوربها انفاق کنید خد

آموخت ب دانشجویان دانشو اه افسوری اموام علوب     در مراسم دانع العالب )مدظله ایحضرت امام خامنه
، محورهوای اصولب تربیوت و پورورش جوانوان نیروهوای مسولح را        8/6/1311در تاریخ   لیه السومم )ع

جوانان عزیز، فرزندان من، کسانب که بدنه این ارتع و رأس و ارکوان ایون   “سمارند: برمبگونه این

خوود را   ،دوش خواهیود گرفوت  بزرگ را بر  یهاتیمسئولارتع را در آینده تشکیل خواهید داد و 

نیروهای مسلح حاکب  مسئوالننتایج حاصل از مصاحبه حضوری با  ”و عممً و اخمقاً بسازید. علماً

اگر بخواهیم یک نیروی مسلح قدرتمند داسوته باسویم بایود افوراد توانمنود تربیوت       »از آن است که 

 «.کنیم

فرایند نیل به بهبود مستمر عملکرد سوازمان بوا توسوعه و گسوترش نفوو  مبتنوب بور        توانمندسازی 

ط بوه عملکورد کارکنوان و    ها و وظایف مربوهاست. این سایست ب بر حوزهسایست ب افراد و گروه

در ح ی ت ایون    42: 1363نژاد پاریزی، از ایران، به ن ل 1)کینم .گذاردعملکرد کلب سازمان اثر مب

 ها به رفتارهای هدفمندی داللت دارند که سامل عناصر زیر است:سایست ب

 معلومات سغلب، اطمعات و تخصص مرتبط با سغل ها:دانش 

 توانایب انجام کارهای مرتبط با اهداف سغلب ها:مهارت 

 ترجیحات و یا مفروضات  هنب فرد ها:نگرش و ارزش 

 خصوصیات سخصیتب و نحوه واکنع به سرایط و افراد ها:ویژگی 

                                                                 

1- Kinlaw 



 

  61 العالی()مدظله یمسلح  از منظر مقام معظم رهبر یروهاینسل جوان ن ی و روان یروح" یتوانمندساز یراهبردها 

 درونب و استیاق برای اقدام یهاسائ  ها:انگیزش 

 درک فرد از خود :خود پنداره 

 86: 1361)بابایب، . برداست دی ران از فرد های اجتماعی:نقش  

اخیر، یک امر مهم به سومار   یکردهایروتوانمندسازی نسل جوان در نیروهای مسلح با توجه به 

رود. توانمندسازی نسل جوان ابعاد مختلفب دارد که هریک در جای اه خود از اهمیت خاصب مب

دهد در یک توانمندسازی جامع بایسوتب حوداقل بوه    نشان مب سدهانجامبرخوردار است. بررسب 

اعت ادی و فرهن ب، روحب و روانب، علموب و  های سع بُعد در حوزۀ فردی )مبتنب بر سایست ب

فرماندهب و مودیریتب، نظوامب و جسومب،    های دانشب  و در حوزۀ سازمانب )مبتنب بر سایست ب

موذکور،   گانوه سوع ان بورای هریوک از ابعواد    توو مهارتب و عملب  پرداخته سود. در ضمن، موب 

 ... را لحاظ نمود. هایب ازجمله آموزسب، تربیتب، ان یزسب ومؤلفه

آفرینوب سوازمانب   تواند نسل جوان نیروهای مسلح را در ن وع در این میان یکب از ابعادی که مب

تدابیر و اوامور  است. بر این اساس، این م اله در چارچوب  "روحب و روانب"مؤثرتر نماید، بعُد 

راهبردهوای   "روحوب و روانوب  "تمرکوز خوود را بور بُعود      العوالب  )مدظلوه فرماندهب معظم کل قووا  

 توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح معطوف داسته است.

گیوری مناسوب از   دهود: عودم بهوره   نشان موب  العالب )مدظلهبررسب تدابیر و اوامر م ام معظم رهبری 

هایب ازجمله ضعف تواند آسیبنسل جوان نیروهای مسلح، مب "روانب روحب و"های توانمندی

 عیپو در استمرار پیشرفت، ضعف در ارت اء فرماندهب و رهبری و همچنوین ضوعف در ارت واء    

 داسته باسد. بدر پ)حرکت بیرونب  را  ببرندگ

سازی جهت تواند نتایج سودمندی ازجمله زمینهانجام این کار پژوهشب برای نیروهای مسلح مب

ها در مراکز آموزسب، تربیت و آموزش هدفمند کردنتوانمندسازی نیروی انسانب،  مند کردننظام

مندی مناسوب از عمور خودمتب نیوروی     پرورش نیروی انسانب متناسب با الزامات سازمانب، بهره

های بال وه نیروی انسانب، ارت ای سطح عملکرد فردی و سازمانب را مندی از ظرفیتب، بهرهانسان

داسته باسد و نپرداختن به آن نیز مضوراتب ازجملوه ضوعف در توأمین  خیوره جوای زین        بدر پ

بوه نیوروی    تیمسوئول نیروی انسانب، ضعف در واگذاری  نفساعتمادبهنیروی انسانب، ضعف در 

های بال وه نیروی انسانب، خسارات ناسوب از  گیری مؤثر از تمامب ظرفیتبهره انسانب، ضعف در

 دارد. بدر پناتوانب نیروی انسانب در مواجهه با انوا  تهدیدات را 



 

 فصلنامه مطالعات دفاعب استراتژیک - سال نوزدهم، سماره68، زمستان 1411

 

62  

نسول جووان   " روحوب و روانوب  "دستیابب به راهبردهای توانمندسازی »هدف اصلب این تح ی  

است و هدف فرعب « العالب )مدظله دهب معظم کل قوانیروهای مسلح با تأکید بر تدابیر و اوامر فرمان

نسول جووان    "روحب و روانوب "ها و راهبردهای توانمندسازی تدوین و ارائه مفاهیم، م وله»آن 

 باسد.مب« العالب )مدظله نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر و اوامر فرماندهب معظم کل قوا

 العوالب  )مدظلوه با توجه به تدابیر و اوامر فرماندهب معظم کول قووا   »سؤال اصلب تح ی  این است که 

گوردد  و  نسل جوان نیروهای مسلح مب "روحب و روانب"چه راهبردهایب موجب توانمندسازی 

 "روحب و روانوب "ها و راهبردهای توانمندسازی مفاهیم، م وله»سؤال فرعب آن عبارت است از 

 العوالب  )مدظلوه جوان نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر و اوامور فرمانودهب معظوم کول قووا      نسل 

 « اندکدام

 مبانی نظری

 :پیشینه تحقیق -

هوای  هپژوهشب و رسوال  علمبتعداد زیادی پروژه تح ی اتب داخلب و خارجب مشتمل بر م االت 

های مرتبط با مسئله این پژوهع مطالعه سد که با بررسب دقی  میوزان کواربردی   دکتری در زمینه

نمونه در ایون   عنوانبهقرار گرفت که  مورداستفادهها در این تح ی  ها، سع مورد از آنبودن آن

 سود:ها اساره مبم اله به دو مورد از آن

دسوازی منوابع انسوانب در نظوام ارزسوب اسومم در سوال        توانمن»پروژه تح ی اتب با عنوان  -الف

اسوت. مسوئله    سوده انجوام مهرابب به روش داده بنیوادی  توسط سخصب به نام امیر حمزه« 1333

تح ی  این بود که مدل مناسب برای توانمندسازی منابع انسانب در نظام ارزسب اسمم چیسوت   

سوود.  رکنان موجب افزایع توانمندی آنان مبقدردانب مدیر از کا -1نتایج این تح ی  نشان داد: 

 -3سوود.  رعایت عدالت از سوی مدیر نسبت به کارکنان موجب افزایع توانمندی آنان موب  -2

توأمین   -4سوود.  مشورت مدیر با کارکنان در امور سازمانب موجب افزایع توانمنودی آنوان موب   

 سود.بکارکنان از سوی مدیر موجب افزایع توانمندی آنان م نیازهای

بررسب و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بخوع درموان   »رسالۀ دکتری با عنوان  -ب

نوژاد بوه   رحویم حواتمب   وتوسط دکتر مجید کفاسوب  « 66اجتماعب استان گلستان در سال  تأمین

است. سؤال تح ی  این بود که عوامل مؤثر بر توانمندسازی  گرفتهانجامروش توصیفب پیمایشب 

از  -1  نتایج این تح یو  نشوان داد:   اندکدامرکنان بخع درمان تأمین اجتماعب استان گلستان کا
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اختیوار بوا توانمندسوازی بیشوتر از دی ور      چهار متغیر پژوهع، سدت همبست ب متغیر تفووی   

بور توانمندسوازی کارکنوان در جامعوه      بازخور مناسب دومین عامل تأثیرگوذار  -2متغیرها است. 

هوای تخصصوب   آمووزش و کسوب مهوارت    ،موردمطالعهدر جامعه  -3. سناخته سد موردمطالعه

رابطوه کسوب    ،موردمطالعوه در جامعوه   -4کارکنوان اسوت.    ثر بر توانمندسوازی ؤسومین عامل م

کارکنان در اطمعات سازمانب بوا توانمندسوازی کارکنوان    مشارکت هم انب  اطمعات سازمانب و

 تری قرار دارد.پژوهع در سطح پایین نسبت به سایر متغیرهای مست ل این

 :مفهوم شناسی -

گوردد کوه   از جنبۀ نظامب و غیرنظامب اسوتنباط موب   "راهبرد"با بررسب تعاریف مختلف  راهبرد:

باسود. هودف یوا    موب  "مسیر دستیابب به هدف"و  "هدف"راهبرد حداقل سامل دو جزء اساسب 

کنندۀ آن اسوت  تل ب گردیده و بیان دهنده جهت عنوانبهباسد، ها که اولین جزء راهبرد مبهدف

کننودۀ  عنوان دومین جزء راهبرد است، بیانها که بهو مسیر دستیابب به هدف که به کجا باید رفت

هوا بایود حرکوت کورد. از     آن است که چ ونه و با چه سیوه و ابزاری به سمت هدف یوا هودف  

ه سطح مکتوب، سوطح ملّوب، سوطح     سویب، راهبرد دارای سطوح مختلفب است که این سطوح ب

ای و سوطح عملیوات یوا راهکونع قابول      وکار، سطح وظیفوه صنعت، سطح سازمان، سطح کسب

باسود و  بندی است. پس هدف و مسیر هر سطح از راهبرد متأثر از سوطح بواالتر خوود موب    دسته

: 3213از احمدونود و همکواران،   ، به ن ول  1)آرث لیک .مراتبب بین آن سطوح حاکم استسلسله

82  

 ب، ولو قرارگرفته مورداستفاده اریبس باست که در علوم سازمان یاواژه یتوانمندساز ی:توانمندساز

بور معنوا و مفهووم آن صوورت ن رفتوه اسوت. در فرهنوک لغوت آکسوفورد فعول            یبتواف  نهوا 

 دنیقدرت بخشو  ببه معن یاست. توانمندساز سدهفیتعر "توانا ساختن"عنوان به ،یتوانمندساز

 خوود را بهبوود بخشوند و بور     نفساعتمادبهتا احساس  میکه به افراد کمک کن بمعن نیاست. به ا

را  بدرونو  زهیو است کوه ان   بمعن نیبد نیسوند. همچن رهیخود چ بو درماندگ باحساس ناتوان

اناسوازی   . تو3: 1366پوور،  )وتن و کمرون، بوه ن ول از فور     میکن جیبس فهیوظ کیانجام  یبرا

ثیرگوذار  أهای آنوان ت هایب که بر فعالیتتشوی  افراد به مشارکت بیشتر در اتخا  تصمیمهمچنین 

                                                                 

1- Arth Lykke 
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تواننود  را برای افراد فراهم آوریم تا نشان دهند که مب یبهاتوانیم فرصتاست. از این طری  مب

  4: 1366پور، ز فر به ن ل ا جان اسمیت،) .های خوبب آفریده و به آن جامه عمل بپوسانندایده
اسممب ایران بر اساس بررسب سورای عالب جوانان دامنه سونب   یجمهورنسل جوان در  نسل جوان:

  131: 1334به ن ل از خرمشاد و همکواران،   جوانان، ب)سازمان مل ؛است سدهنییتعسال  23تا  11
جووان سخصویتب    کهنیاکند: تعریف اول مطهری جوان را به دو صورت تعریف مب دیاما استاد سه

نیازهوای مخصووص. تعریوف دوم ایشوان از      وست دارای سن خاص و حاالت روحوب و روانوب   ا
هوای  اش بوا اندیشوه  جوان این است که جوان کسب است که به خاطر تحصیمت و سواد و آسنایب

های تازه است و حاضر نیست مانند جوانان نسل گذسته بودون دلیول   جدید، دارای فکر نو و سؤال
چشوم و گوسشوان بیشوتر بازسوده      مروز، جوانان ا ریدعبارتبهرا بپذیرد.  زیچهمهع لب و منط ب 

تور از نسول   مشوکل  مراتببهساد و هدایت جوانان امروز راست و به همین دلیل است که رهبری، ا
ذسته است. استاد مطهری معت د بود که اگر برای هدایت و رهبری نسل جوان امروزی فکر گجوان 

  1: 1331، زوعلویان) .تاز دست خواهد رف بطورکلبهمعه ایران اساسب نشود، آینده جا
  661: 1368 ،ب)رسوتم  .گوردد بکشوور اطومق مو    کیو  بنظوام  یروهوا ین هیو بوه کل  مسلح: یروهاین

اسوممب و نیوروی   بوه سوتاد فرماندهب کل قوا، ارتع، سوپاه پاسوداران ان ومب    نویوروهوای مسلح 
قوانون ارتوع جمهووری     2)مواده   .سوود های وابسته، اطومق موب  انتظامب و وزارت دفا  و سازمان

  31: 1368اسممب ایران، 
و  بسوکوهمند ان ومب اسومم    یروزیو است که دوران پ یافراد هیسامل کل مسلح: یروهاینسل جوان ن

 یروهوا یخود در ن باند و در دهه اول سن خدمترا تجربه نکرده رانیاج.ا. هشت سال دفا  م دس 
  ساخته مح  ) .برندبمسلح بسر م

کوه   ینظور  فیبا توجه به تعار :"روحی و روانی"در بعد  مسلح یروهاین جواننسل  یتوانمندسازراهبردهای 
  یو کوه از طر  باقودامات مجموعوه   ازوجود دارد عبوارت اسوت    شمندانیاند هایدگاهیو د هیدر نظر
سوازد عوموه بور    ها را قوادر موب  سود که آنهایب در نسل جوان مبایجاد توانایبموجب  یبافزاتوان

های دی ران را نیز در راسوتای تح و  اهوداف    ایفای ن ع فردی در انجام وظایف سازمانب، توانایب
  همح   ساخت) نموده و مدیریت نماید. یریکارگبهوری سازمانب و افزایع بهره

کوه   بو چنود ارزسو   وسوته یپ ،بفو یاسوت ک  یریو متغ :(لیالعها مدظلهه )قوا معظم کل  یو اوامر فرمانده ریتداب
عنووان  با آن را به طرازهمهای کلیدی با سناسایب مفهومب واژۀ توانمندسازی، واژه پژوهش ران ابتدا

هوای مورتبط در تودابیر و اوامور     ابزار گزینع گزاره افراز کرده و سوپس اقودام بوه انتخواب گوزاره     
  مح   ساخته) .کنندمب 1/1/1331تا  1386های از سال  بالعالمدظله)فرماندهب معظم کل قوا 
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 توانمندسازی نیروی انسانی در جهان، ایران و اسالم

هوای  توانمندسازی مفهومب تازه نیست، این مفهوم به صوورت توانمندسازی نیروی انسانی در جهان:  

 1311هوای دهوۀ   مختلف در سرتاسر منابع علمب جدید مدیریت آمده است. برای مثال، در سال

منابع علمب مدیریت آکنوده از ایون تجوویز بوود کوه مودیران بایود در قبوال کارکنانشوان رفتوار           

، مدیران بایود در قبوال نیازهوا و    1381های دهۀ  . در سالای داسته باسند )روابط انسانبدوستانه

، بایود از  1311هوای دهوۀ   بودند )آمووزش حساسویت ، در سوال   های کارکنان حساس مبان یزه

، باید تشوکیل گوروه   1361های دهۀ و در سال طلبیدند )درگیر کردن کارکنان کارکنان کمک مب

طوب دو   سوده ارائههای کیفیت . در میان ال وهای کردند )حل هها را برگزار مبهدادند و جلسمب

ویوژه ال وهوای تعوالب    برخاسوته از دیودگاه کیفیوت فراگیور، بوه      ارزسیاببدهۀ گذسته، ال وهای 

های اجرایب برای ارزیوابب و مودیریت کیفیوت از جامعیوت و کواربرد      روش عنوانبه)سرآمدی  

  18: 1333پناه، به ن ل از نصرت و خاکزار، )اولیا .انددهای برخوردار سگسترده

 انود سوده طرحهای تحول اداری تاکنون در چندین مرحله برنامه توانمندسازی نیروی انسانی در ایران:

همچنوان دخالوت    نیباوجودااند؛ که وضعیت نیروی انسانب را در نظام اداری دچار تغییر ساخته

نیروی انسانب در نظام اداری و نحوه توسعه منابع انسانب با ابهوام و دسوواری روبروسوت. موانع     

های توانمندسازی در ایران ف دان منابع علمب کافب و مناسوب و نبوود ال ووی    مهم اجرای برنامه

 کنند.بهاست. لذا مدیران از ورود به این حیطه پرهیز مدر اجرای برنامه اعتمادقابل

های اسومم، انسوان   بر اساس آیات و روایات و همچنین آموزه توانمندسازی نیروی انسانی در اسالم:

در سووره ب وره بوه ایون مهوم       کوه یطوور بوه اسوت.   سدهگرفتهاسرف مخلوقات در نظر  عنوانبه

من بر آنم که در زمین »پروردگارت به فرست ان گفت:  کهبهن ام ]ادآوریبه [است و  سدهاساره

  31، آیه ب ره)و إ ْ قَالَ رَبُّکَ لِلمَمئِکَۀ إِنّى جَاعِلٌ فى األرضِ خَلِیفَۀ...  «جانشینب قرار دهم.

 مطالعات علمی توانمندسازی نیروی انسانی

ریت، بورای ال وهوای   پژوهش ران و اندیشمندان علوم مودی   رویكردهای توانمندسازی نیروی انسانی:

انود،  هوای متفواوتب قائول سوده    بنودی در حووزۀ توانمندسوازی نیوروی انسوانب، دسوته      سدهارائه

بندی مبتنب بر نو  ن رش حاکم بر توانمندسازی و پژوهش ران در این م اله به دو رویکرد دسته

 .اندکردهاسارهاجرایب توانمندسازی به سرح زیر  سمیمکانبندی مبتنب بر دسته

مودیریت و  پوردازان  پژوهشو ران و نظریوه  توانمندسازی نیروی انسانی مبتنی بر نوع نگرش: رویكردهای 

توانمندسووازی را فراینوود تفوووی  اختیووار و مشووارکت کارکنووان در    1331هووۀ سووازمان تووا د
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سناسوب  نظوران روان پردازان و صواحب به بعد نظریه 1331هۀ اما از د؛ دانستندها مبگیریتصمیم

داننود کوه ف ووط تفووی  اختیوار و قوودرت     موب  یچندبعوودتوانمندسوازی را مفهوومب    ،نسوازما 

 آنان از منظر باورها .سودین را سامل نمبیگیری از سوی مدیران مافوق به کارکنان ردۀ پاتصمیم

کننود کوه توانمندسوازی    ای از دانشمندان ادعوا موب  عده .و احساسات کارکنان به آن توجه دارند

 ،همکواران )کوین و  .است و برای افراد مختلف معانب متفاوتب دارد یچندبعدو  مفهومب پیچیده

کووین و اسوپریتزر بوا بررسوب ادبیوات و مطالعوۀ       ها، اساس وجود همین دیدگاه   بر316: 1331

های پیشتاز، دو رویکرد متفواوت )مکوانیکب و ارگوانیکب     میدانب در سطح مدیران میانب سرکت

 اند.داده برای توانمندسازی تشخیص

توانمندسازی به معنب تفووی    ،بر اساس این دیدگاه در توانمندسازی نیروی انسانی: رویكرد مكانیكی

اختیار و قدرت به کارکنان رده پایین سازمان است. توانمندسوازی فراینودی اسوت کوه طوب آن      

بوود عملکورد   بهف معینب را برای نیل به یو وظاها انداز روسنب را تدوین و برنامهمدیریت چشم

برای انجام وظایف را برای کارکنان فوراهم   ازیموردنکند. اطمعات و منابع سازمان ترسیم مبدر 

هوا را انجوام   ای و اصومح فراینود  دهد که آنان در صورت نیاز تغییرات رویهسازد و اجازه مبمب

نتوایج بیشوتر تحوت کنتورل مودیریت هسوتند و همچنوین روی         ،بر اساس ایون رویکورد   دهند.

توانمندسوازی یعنوب    ،خمصوه  طوور بوه  .سودسازی کار و وظایف تأکید مبسازی و روسنساده

از:  اندعبارتراهبردهای ضمنب توانمندسازی از این دیدگاه  معین. هگیری در یک محدودتصمیم

هوای سوازمانب   ها و ارزشاندازوریت و چشممأم ،سودتوانمندسازی از مدیریت ارسد سرو  مب

، سووند روسون موب   وضووح بههای کارکنان ها و پاداشوظایف، ن ع، سوندتعریف مب بروسنبه

  321 همان:) .کارکنان در قبال نتایج پاسخ و هستندو  سوندتفوی  مب هاتیمسئول

برای اجرای توانمندسازی سه   1338بمنچارد و همکاران )ماهیت توانمندسازی در رویكرد مكانیكی: 

 یجوا بوه هوا  جانشینب گوروه  -2 ،سهیم سدن کارکنان در اطمعات -1. کار الزم را تشخیص داد

سودن     بر سهیم1332و طراحب ساختار سازمانب مناسب باون و الومر ) -3 ،سنتب مراتبسلسله

و  ددارندیتأکموزش و پاداش آگیری، های دارای قدرت تصمیمکارکنان در اطمعات، تشکیل تیم

در مورد  ازیموردنهای الزم را ببینند و دانع و آگاهب کنند که اول باید کارکنان آموزشاظهار مب

مشوارکتب و   صوورت بوه ها باید یاد ب یرنود کوه چ ونوه    چ ون ب توانمند سدن داسته باسند. آن

باسوند و عملکورد سوازمانب را    گروهب کار کنند. باید ابزارهای الزم برای حل مسوئله را داسوته   
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کنند. کارکنان توانا بایود بورای افوزایع    نویسندگان بر اهمیت پاداش تأکید مب کهبدانند. دوم این

گوینود توانمندسوازی     موب 1331و پاسخ ویب پاداش ب یرند. اسکات و ژافوه )  یریپذتیمسئول

کارکنوان   -1ین معنوب کوه:   ها با یکودی ر اسوت بود   انسان کار کردنمتفاوت برای  اساساً راهکی

 کوار کوردن  در مورد انجام دادن وظایف خودسان بلکه نسبت به بهتر  ف طنهکنند که احساس مب

مستمر برای بهبود عملکورد و دسوتیابب بوه     طوربههای کاری تیم -2دارد.  تیمسئولکار سازمان 

است که  سدهبطراح یاگونهبهساختار سازمانب  -3کنند. کار مب باهموری سطح باالتری از بهره

ادای تکلیوف   صورفاً کوه  کار، نه ایون  موردنظرسانتوانند برای تح   نتایج که مب ابندیبدرمافراد 

  13-21: 1311نژاد پاریزی، راناسکات و همکاران، به ن ل از ای) .کنند

مناسوب   سوول و همکاران توانمندسازی را تفوی  اختیار به کارمندان بورای اتخوا  تصومیمات   

  توانمندسوازی عبوارت   1331دانند. به نظر فوی )در ابتدا به تأیید م امات فرد برسد، مب آنکهبب

، همکاران)عبداللهب و  .گیری به افرادی که آن را در سازمان ندارنداست از توزیع قدرت تصمیم

1368 :22  

تواننود کارکنوان را توانمنود    سود این است که مدیران وقتب مباز تعاریف فوق استنباط مب آنچه

سواختار سوازمانب را بازسوازی کننود،      سازند که اطمعات سازمانب را در اختیار آنوان ب ذارنود.  

اقودامات   .های آموزسب را فوراهم کننود  نمایند، فرصت مراتبسلسلههای کاری را جای زین تیم

ساز توانمندسازی کارکنان است. بر اسواس ایون   بخشب از عوامل زمینه ،یا سازمانب فوق مدیریتب

 کنود. توانمندسازی فرایندی است که طب آن مدیر قدرتع را بوا زیردسوتان ت سویم موب     ،دیدگاه

توانمندسازی را با فنون مدیریت مبتنب  1331ۀ هنظران مدیریت قبل از د، اکثر صاحببطورکلبه

که ایون  دانستند. به دلیل آنگذاری توسط زیردستان مترادف مبهای کیفیت، هدفبر هدف حل ه

 قرار نداده موردنظراست  سدهتجربهکه توسط کارکنان  یطوررویکرد ماهیت توانمندسازی را آن

 سود.های مهمب از آن ناسب مب، سؤالاست

رویکورد توانمندسوازی بوه معنوب     بور اسواس ایون     رویكرد ارگانیكی در توانمندسازی نیروی انسهانی: 

زعوم کووین و   بوه  هوا اسوت.  پذیری، رسد تغییر، اعتماد به کارکنان و تحمل استباهات آنریسک

گویند کوه  سوند. آنان مب  ساختارهای سازمان موجود مانع انجام کار درست مب1331اسپریتزر )

کارکنان توانمنود بایود خواسوتار     نباید برای استباهات تنبیه سوند. ،کارکنان توانا استباهاتب دارند

پذیر و همچنین حوس مالکیوت   گیری، آنان باید کارآفرین و ریسکعفو و بخشع باسند تا آسان
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طور پیوسوته بوا یکودی ر در چوالع     نسبت به سازمان داسته باسند. آنان باید در تضاد اخمقب به

از ایون   ،طور خمصوه به .ل نمایندها را آسکار و حافزایب تفاوتها باید برای ایجاد همباسند. آن

راهبردهای  است. سدهفیتعرپذیری و رسد سخصب عنوان فرایند ریسکدیدگاه توانمندسازی به

توانمندسازی از ردۀ پایین سوازمان بوا درک نیازهوای آنوان      -1: از اندعبارتضمنب این رویکرد 

هوا را  تیم -3. میال وسازکارکنان رفتار کارکنان توانمند و موف  را برای سایر  -2. سودسرو  مب

بوه کارکنوان    -1. پذیری را تعریف نمواییم ریسک -4. برای تشوی  رفتار مشارکتب تشکیل دهیم

 برای انجام وظایف اعتماد کنیم.

توانمندسازی برحسب ادراکوات و باورهوای سخصوب کارکنوان تعریوف       ،بر اساس این رویکرد

طورز   ،توانمندسازی چیزی نیست که مدیران برای کارکنان انجوام دهنود بلکوه    ،بنابراین؛ سودمب

مدیریت سوازمان   ،حالنیدرعتل ب و ادراک فرد در مورد ن ع خویع در سغل و سازمان است. 

های الزم را برای توانمندتر سدن کارکنوان فوراهم نمایود. بایود کارکنوان      تواند بستر و فرصتمب

آنان باید خودسان احسواس کننود کوه دارای آزادی عمول و      ،ار گماردتوانمند را گزینع و به ک

احسواس تعلو  بوه سوازمان بکننود، الزم اسوت        سخصواً ها بایود  آن ،گیری هستندقدرت تصمیم

بور سیسوتمب کوه در آن کوار      یرگوذار یتأثاحساس سایست ب و تبحر در افراد و احساس مثبوت  

هوای سوازمانب   کننود. ویژگوب  ن را توانمنود موب  افوراد توانوا خودسوا    .وجود داسته باسد ،کنندمب

  322: 1331، همکاران)کوین و  .توانند به توانمند سدن نیروی انسانب کمک نمایدمب

توانمندسازی عبارت است از فرایند افزایع احساس خوود   ماهیت توانمندسازی در رویكرد ارگانیكی:

 موجوب نواتوانب آنوان سوده اسوت     کارآمدی در کارکنان از طری  سناسایب و حذف سرایطب که 

 ه  معت دند که توانمندسوازی عبوارت اسوت از فراینود افوزایع ان یوز      1331توماس و ولتهوس )

، سایسوت ب،  موؤثر بوودن  سوناختب   ۀدرونب نسبت به انجام وظایف محوله که سامل چهار حووز 

ناختب را سو توانمندسوازی روان   888: 1331، سوپریتزر )ا .سوود و ح  انتخاب مب بودن داربمعن

عنوان یک مفهوم ان یزسب متشوکل از چهوار بعود سایسوت ب، خودمختواری )حو  انتخواب ،        به

گیوری  یوک جهوت   ۀکننود مونعکس  جمعاًکند که این ابعاد تعریف مب مؤثر بودنو  بودن داربمعن

رویکردهای توانمندسازی کارکنان را خمصوه   1جدول  سخصب به ن ع خود در سازمان است.

  31: 1368، همکاران)عبداللهب و  کرده است:
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  ای رویکردهای توانمندسازی )مکانیکب و ارگانیکب : تحلیل م ایسه1جدول 

 پردازاننظریه راهبرد هدف رویکرد

 تفوی  قدرت به زیردستان قدرتمند کردن کارکنان مکانیکی
 ، بمنچووارد و همکوواران  1331فوووی )

  1333  و سوول )1338)

 ارگانیکی

ان یوزش  افزایع 

درونووب از طریوو  

 سناخت

 ایجاد احساس کارآمدی 

  بودن داربمعناحساس 

  مؤثر بودناحساس 

 احساس خودمختاری 

 ، توموواس و 1366کووان و و کانووان و ) 

  و 1331 ، اسووپریتزر )1331ولتهوووس )

  1336وتن و کمرون )

توانمندسوازی  رویکردهای  ،بندیاین دستهبر اساس  اجرا: مكانیسمرویكردهای توانمندسازی مبتنی بر 

هوای  انجوام پوروژه   -1سوود:  ها معموالً در قالب دو سویوه تعریوف موب   منابع انسانب در سازمان

توانمندسازی منابع انسانب )سنجع و افزایع سطح رضایت کارکنوان، توانمندسوازی دانشوب و    

انسانب پی یری  های توسعه منابعاست رار فرایند -2  و …های آموزسب ومهارتب در قالب پروژه

 .گرددمب

ای در توانمندسوازی یوک رویکورد برخووردار از تعریوف،      رویکورد پوروژه   ای:رویکرد پرروهه 

گووویب سوورایط محیطووب و باسوود. ایوون رویکوورد پاسووخو وظووایف مشووخص مووب حوودودوثغور

. در این باسدخیر یا ن ص در کلیت سازمان نمبأمتضمن تهای اقتضایب سازمان بوده و ضرورت

بور  باسود.  پذیر مبای و اصمح وظایف در صورت لزوم و تشخیص انجامد تغییرات رویهرویکر

این رویکرد متضمن . گیردپروژه قرار مباین رویکرد نتایج، بیشتر تحت کنترل و مدیریت  اساس

 هدارای محودود سازی کار و وظایف و اصل پاسخ ویب کارکنان است و سازی و روسنامر ساده

 .باسدسده مبو تعریفب و موضوعب معین و قلمروی سازمان

بهبوود  و  جانبوه هموه رویکرد فرایندی در توانمندسازی یک رویکورد مسوتمر،    رویکرد فرایندی:

ای یوک رویکورد م طوع، حسوب سورایط، نوامنظم و       رویکورد پوروژه   کهبدرحال ،باسدمب ابندهی

در  -1: باسود موارد  یول موب   باسد. وجوه افتراق این دو رویکرد با یکدی ر به سرحناپیوسته مب

هوای توانمندسوازی سورمایه انسوانب بوا فراینودهای دی ور        رویکرد فرایندی، یکپارچ ب فراینود 

هوای  در رویکرد فرایندی هم وون بوا سوایر فراینود     -2گردد. افزوده، حفظ مبتولیدکننده ارزش

ندسازی منوابع انسوانب   های توانم، میزان کارایب و اثربخشب فرایندوکارکسبسازمان در استمرار 
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در  -3آیود.  هوا فوراهم موب   گیری سده و بستر مناسب بورای بهبوود مسوتمر آن   نیز پایع و اندازه

های سازمانب های توانمندسازی، در قالب سیوهرویکرد فرایندی به توسعه سرمایه انسانب، فرایند

طوح مدیریتب مختلف در سازمان در س کارکنانیابد. به همین دلیل، کلیه بین واحدی است رار مب

های مربووط بوه ن ورش    یابند. پس نارسائبهای توانمندسازی سرمایه انسانب مشارکت مبفرایند

در  -4ها بر توانمندسوازی سورمایه انسوانب اثور تخریبوب نخواهود داسوت.        ای در سازمانوظیفه

طع اجورای  در م وا  ف وط نوه رویکرد فرایندی به توسعه سرمایه انسوانب، توجوه بوه ایون سورمایه      

سوازمان قورار دارد.    کارکنانمستمر و همیش ب در منظر  صورتبههای توانمندسازی بلکه پروژه

زنده ن اه داسته و به غنوای   بدائم صورتبهاین مهم اهمیت توجه به این موضو  را در سازمان 

 های فراینودی موفو  در حووزه توسوعه سورمایه     مدل -1نماید. کمک سایان مب بسازمانفرهنک

هوا  اند. لذا، رویکورد اسوت رار آن  سطوح بلوغ سازمانب تعریف و تدوین گردیده صورتبهانسانب 

 صورتنیبدپلکانب و تدریجب و با در نظر گرفتن سطح دانع و توانمندی سازمان خواهد بود. 

اجوزا و مفواهیم    -8گوردد.  ، بسیار بیشوتر موب  موردنظرها در دستیابب به نتایج سانس موف یت آن

ریت و توانمندسازی سرمایه انسانب مانند نظام ارزیابب عملکرد، نظام ح وق و دستمزد، نظام مدی

ان یزش، نظام ارتباطات سازمانب کارا و اثربخع، نظام مدیرت دانع و... عناصوری هسوتند کوه    

بنابراین ؛ با یکدی ر در تعامل بوده و نتایج بهبود یا ضعف در هر یک بر دی ری مؤثر است کاممً

، تعاممت این اجزا را با یکودی ر برقورار نمووده و موجوب ایجواد      گرا ندیفراستفاده از رویکرد ا

 -1  211-211: 1361نظوری و همکواران،   ) .گوردد افزائب و بوازدهب بیشوتر در سوازمان موب    هم

بووده و  های راهبردی سوازمان یکپارچوه   ال وهای فرایندی توانمندسازی سرمایه انسانب با فرایند

هوای  عنووان سواخص  توان بوه های منابع انسانب را مبگیری دستیابب به راهبردای اندازههساخص

 .گیری قرار دادهای توانمندسازی مورد پایع و اندازهکلیدی عملکرد فرایند

در قالوب   نیروی انسانب ال و و مدل معتبر توانمندسازیعنوان نمونه، یک بهاین مبحث  ۀدر ادام

 .گرددمب معرفبهای فرایندی ای و مدلهای پروژهمدل هحوز دو

 ای در توانمندسازی نیروی انسانیپروژههای ای از مدلنمونه

ارائوه   الولور  توسط باون و 1332این مدل توانمندسازی در سال : مدل سهیم کردن کارکنان در قدرت

کردن هرچه بیشوتر   د در سهیمباون و الولر در این مدل توانمندسازی را تنها نوعب راهبر .گردید

مدل توانمندسازی باون و الولر دسترسب به اطمعات ن شب مهم  در .دانندکارکنان در قدرت مب
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سوامل   سوازمانب این دو پژوهش ر عوامول توانمندسوازی   کند. از دیدگاه گیری ایفا مبدر تصمیم

 چهار جزء زیر است:

 ،اطمعات درباره عملکرد سازمان 

  بر عملکرد سازمان،پاداش مبتنب 

 سازمان، برجهتهای مبتنب گیریقدرت در تصمیم 

 های مبتنب بر عملکرد سازمان.گیریو قدرت در تصمیم 

ها قودرت، اطمعوات، دانوع و    باون و الولر معت دند وقتب توانمندسازی وجود دارد که سرکت

رگانوه توانمندسوازی   کنند. در این مودل ارتبواط بوین عناصور چها     عیتوزها را در سازمان پاداش

عموول ضوورب ریاضووب اسووت، یعنووب اگوور یکووب از عناصوور چهارگانووه صووفر باسوود،  صووورتبوه 

: 1332، همکواران )بواون و   .رو هستیمتوانمندسازی نیز صفر است و با ف دان توانمندسازی روبه

  331و  331

 
  242: 1332، همکاران: مدل توانمندسازی با سهیم کردن کارکنان در قدرت )باون و 1سکل 

 فرایندی در توانمندسازی نیروی انسانیهای ای از مدلنمونه

 های منابع انسانی:بلوغ قابلیتمدل 

ن شه مسیر و راهنمایب است بورای تشوخیص،   ال وی بلوغ قابلیت نیروی انسانب،  ماهیت مدل: -0

مسوتمر منجور بوه     یاگونوه بوه سازی و اجرای فرایندهای مرتبط با منابع انسانب که طراحب، پیاده

ابعاد   

توانمندی

دتوانمن

ی

ی عملكرد  اطالعات درباره

 سازمان

 پاداش مبتنی بر عملكرد سازمان

گیری مبتنی  قدرت در تصمیم

 سازمان برجهت

گیری مبتنی بر  قدرت در تصمیم

 عملكرد سازمان
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توانود تموام بهتورین    یوک سوازمان نموب    کوه یبازآنجوا سوود.  های منابع انسانب مبارت ای قابلیت

 22سوطح بلووغ و    1هوا را در  سازی کند، این مدل، آنها را در مدت بسیار کوتاهب پیادهفعالیت

نظیوری در فرهنوک   بوب در این مودل، تحوول    سدهفیتعردهد. هر سطح ناحیه فرایندی ارائه مب

ی جوذب، توسوعه، سوازماندهب،    های قدرتمنود فوراوان بورا   تجهیز آن با فعالیت لهیوسبهسازمان 

های منابع انسانب، ایون ال وو در   دیدگاه ازنظرآورد. ان یزش و ن هداری نیروی کار به وجود مب

زمره ال وی مدیریت استراتژیک منابع انسانب است که بر فرایندهای منابع انسوانب بوا توجوه بوه     

 اه کوارن ب ملوون تودوین    های استراتژیک سازمان تأکید دارد. این مدل توسط دانشگیریجهت

 گورا  نود یفراگیرد. این مدل با رویکورد  مستمر مورد بازبینب و بهبود قرار مب صورتبهگردیده و 

هوا را پوسوع   های متصور برای مدیریت و توانمندسوازی منوابع انسوانب در سوازمان    کلیه حوزه

ها رکنان سازمانبرای این مدل افزایع سطح کارایب و دانع و مهارت کا  کرسدهدهد. هدف مب

 ها است.جهت افزایع کارایب و سوددهب آن

 های دیگر عبارت است از:ویژگی شاخص مدل در مقایسه با مدل

 محوری در کارکنان های قابلیتو متضمن تمامب حوزه گرا یندفرا 

 تمامب مراحل چرخۀ عمر سازمانب کارکنان از زمان استخدام تا بازنشست ب یرندهدربرگ 

       مشتمل بر پنج سطح بلوغ فرایندی است و رویکورد اسوت رار آن تودریجب و متناسوب بوا

های مالب و زمانب و انسانب خوود  ها با توجه به ظرفیتهای سازمان است. سازمانظرفیت

مستمر و تودریجب مراحول    صورتبهسطح بلوغ متناسب برای سرو  را انتخاب نموده و 

 .نمایندرسد و بهبود را طب مب

  کامول   صوورت بهها در این مدل و فرایند یندهافرا یرزارتباطات و تعاممت و یکپارچ ب

 تشریح گردیده است و راهنمای جامعب برای است رار آن ارائه گردیده است.

گوردد.  مسوتمر بوازبینب موب    صوورت بوه این مدل توسط دانش اه معتبر کارن ب ملون پشتیبانب و 

بینوب  نیز برای ممیزی و سنجع میزان دستیابب به اهداف است رار این مدل نیوز پویع   بسمیمکان

معوین و تبیوین    بروسون بوه ها در این مدل گیری و پایع فرایندهای اندازهساخص گردیده است.

 .سده است

فراینود اسوت کوه هور فراینود       22سوطح بلووغ و    1ال وی بلوغ قابلیوت سورمایه انسوانب دارای    

باسد. اجزای ساختاری ایون مودل بوه سورح زیور      هدف و چندین فعالیت مب 1تا  3 گیرندهدربر

 است:
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راه طراحب یا تحوول   های منابع انسانب است که ازبیان ر سطح جدیدی از قابلیت سطح بلوغ: -2

ها بر اسواس  بلوغ سازمانسطوح  یک یا تعدادی از فرایندهای منابع انسانب به وجود آمده است.

زمان در اسوت رار و مودیریت فراینودهای توانمندسوازی سورمایه انسوانب تعریوف        قابلیت آن سوا 

هوای قبلوب خوود در حووزه مودیریت سورمایه       ها بر اساس تجربیات و موف یتگردد. سازمانمب

که در سکل زیر مشخص گردیده بوه پونج سوطح    چنانهای آن، آنانسانب و میزان توجه به فرایند

وضعیت و سرایط خاصب از سازمان در حووزۀ   نیمبز این سطوح . هریک اگردندبلوغ ت سیم مب

  211-211: 1361نظری و همکاران، ) .باسدمحوری کارکنان مب قابلیت

 
  216: 1361نظری و همکاران، ): سطوح بلوغ منابع انسانب 2سکل 

 العالی()مدظله ایخامنهرویكردهای توانمندسازی از منظر امام 

، مبحث توانمندسازی نیروی انسانب در کشور و نظوام ج.ا.ا  العالب )مدظله از منظر م ام معظم رهبری

های اسممب و مشوتمل بور تموامب    ای یکپارچه و مبتنب بر آموزهویژه در نیروهای مسلح م ولهبه

ب و دانشب، فرماندهب و مودیریتب،  ابعاد انسانب اعم از اعت ادی و فرهن ب، روحب و روانب، علم

ترکیبوب   صوورت به وپرورشآموزشباسد که با دو روش و علمب و مهارتب مب نظامب و جسمب

و  العوالب  )مدظله از فرمایشات م ام معظم رهبری مح   ساختهپذیرد ))ن رش سیستمب  صورت مب

-)مدظلوه  . برخب از فرمایشات فرماندهب معظم کول قووا   سدهانجامنتایج حاصل از مطالعه تطبی ب 

روحوب و  "دهنده رویکرد توانمندسازی نسول جووان نیروهوای مسولح در بعود      که انعکاس العالب 

 از: اندعبارتباسد مب "روانب

 مدیریت تغییرات

 هامدیریت قابلیت

 هامدیریت شایستگی

 مدیریت منابع انسانی

 هایناسازگارمدیریت 

 سطح

5 

 0 سطح

نیبشیپ

 سطح

3 

 سطح

2 

 0 سطح

 اولیه 

 های تكرارپذیرفعالیت

  یستگیشاهای فعالیت

 محور

 هاو پرورش فعالیت یریگاندازه

 هابهبود مستمر فعالیت
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. دانشوجویان! افسورانِ   جوانان عزیز! فرزندانِ عزیزِ من! خودتان را با علوم و عمول بسوازید    -

انیود، ایموان و دانوِع نظوامى و انضوباط و اخومص و سوجاعت را در        تو! هرچه موى جوان

خودتان ت ویت کنید. ن ع سما، ن ع سرافتمندانه و بزرگى است. افتخار سما، یک افتخوار  

  13/1/1313) .بدیل استبى

و این قبیل چیزهوا   نظام جمعکنند که اگر ما روی ظواهر یا لباس نظامب یا بعضب خیال مب -

ن ری است. هر ظاهری در این عرصوه و میودان،   کند؛ اما این، سطحبتکیه کنیم، کفایت مب

کند. نظم ظاهری، نظم رفتاری و نظمِ در میدان جنک حکایت از یک امر واقعب و باطنب مب

  11/6/1314) .دهدبندی عظیم جهانب را به ما مبآورد و نظم در جبههرا به ارمغان مب

یعنب هم کارآمد باسود، هوم    -نیروی مسلّح هر کشوری اگر این خصوصیّات را داسته باسد -

ها باسد. برای او مایوه  باسد، هم با مردم و در کنار مردم و نه در م ابل آن یهباروحو  یمانباا

 عوزت تواند به پشوتیبانىِ آن، مناعوت و عظموت و    زینت و پشتوانه مستحکمب است که مب

  1/1/1318) .خود را حفظ کند

و سوور و   یتمسوئول  بااحسواس سما جوانان بسیجب و سپاهب و جوانان مؤمن که آگاهب را  -

  11/8/1316) .سعور همراه کردید

عظیم امنیت در کشور را بوا آگواهب و    یتمسئولنسل جوانب که با همه توان و نشاط خود،  -

 یگور  بان مبو بر دوش گرفته و خود را به سمح علوم و دیون و روحیوه ت ووا و      بامعرفت

سک خواهود توانسوت خواسوته موردم عزیوز موا را در ایون م ولوه بسویار          آراسته است، بب

  16/1/1313) .پُراهمیت برآورده کند

هوا  در ارتع خواهید سد. هموه ن وع  خدمت زاری  جوانان عزیز! از امروز سما وارد عرصه -

حائز اهمیت است. در هر نیرو و در هر مسؤولیتب که هسوتید و هور خودمتب کوه بوه سوما       

و نیز احساس توانایب کنید. هوم احسواس    یتمسئولاست، در برابر آن احساس  واگذارسده

سواس  که این کار را به بهترین وجه انجام دهیود، هوم عمی واً اح    یدمسئولکنید که موظّف و 

  23/8/1362. )کنید که بر این کار توانایید؛ و ح ی ت، همین است

روز توانود روزبوه  عمیو ، موب   بااسوتعداد های پاک و نیروهای نوآوری، ابتکار، استفاده از دل -

درونب و بیرونب )عزم و ایموان   تیفعالارتع را پیع ببرد. امروز، ملت و کشور سما به این 

  23/8/1362) .از طرف دی ر  نیازمند است سما از طرفب و تمش و کارتان
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اید. جوانى سما در بهترین جهت اید و خوب هدفى را انتخاب کردهوارد خوب میدانى سده -

سوازندگى موادّو و معنووو، روحوى و      رود. ایون را قودر بدانیود و در   و رویکرد به کار مى

رحموتع بور آن   جسمى و نظامى و ت وایى خود هرچه بیشتر بکوسید. خداو متعوال ن واه   

  4/11/1362) .خودسازو، اراده و حرکت کند ملتى است که

 ها و عبارات کلیدی در حوزۀ توانمندسازیانتخاب واژه

این تح ی   مدنظرتوانمندسازی سه روش به سرح زیر  یابب واژهسازی و معادلتای معادلدر راس

 از: اندعبارتاست که  قرارگرفته

 1111از  بویع  بامطالعه رهبری در حوزۀ واژۀ توانمندسازی: بیانات مقام معظمروش اول( مطالعه و بررسی 

واژه و عبوارت   4در حوزۀ توانمندسازی، تعداد  العالب )مدظلهمتن از بیانات فرماندهب معظم کل قوا 

روحوب و  "از نسل جووان  در بعود    معظم له)بیان ر انتظارات  ژهیکار ومورد  11کلیدی و تعداد 

های زیر احصاء گردید: ت ویت  اتب، آمادگب تحمول  راهبرد توانمندسازی به سرح نمونه "روانب

 و استوار بودن. سربلنداز همۀ جهات،  آماده بودنمش ات و زحمات در هن ام الزم، 

بررسب تعاریف  رج از ادبیات و مبانی نظری تحقیق:های مفهومی واژۀ توانمندسازی مستخروش دوم( معادل

)در هور دو   مستخرج از ادبیات و مبانب نظوری تح یو    ی مفهومب واژۀ توانمندسازیهاو معادل

 4با توانمندسازی احصواء و بوا    طرازهمواژه و عبارت  11رویکرد مکانیکب و ارگانیکب ، تعداد 

 سازی گردید.مستخرج از روش اول معادل ۀدواژیکل

هوا و عبوارات   پوس از انتخواب واژه   تحقیق:ید مشاور، راهنما و داوران خبرگی اسات آزمودنروش سوم( 

 صووورتبووههووا سوازی آن توانمندسووازی مسوتخرج از روش اول و دوم بوواال و معووادل  طوورازهوم 

گوزاره   34تعوداد   تیو درنهانظرخواهب از جامعه خبره و اعمال نظرات آنان صورت گرفت کوه  

برای انجوام فراینود تحلیول     الب العو )مدظلهها  از تدابیر و اوامر فرماندهب معظم کل قوا منتخب )داده

 سازی بنیادی طب سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابب تعیین گردید.نظریه مفهوم

 ج.ا.ایرانو  موردمطالعه یدر کشورهانیروی انسانی  یتوانمندساز ایتحلیل مقایسه

امریکا، پاکستان و ترکیه انتخواب گردیود و    متحدهاالتیادر این پژوهع،  موردمطالعهکشورهای 

)به معنوای توانمندسوازی     محور تیقابلدر این پژوهع نیز، رویکردهای  موردمطالعههای حوزه

 عملیاتب توانمندسازی در دو کشور پاکستان و ترکیه بوده است. یهاسمیمکاندر کشور آمریکا و 

کشوورهای جهوان منحصور بوه حووزۀ       ، موضوو  توانمندسوازی در غالوب   آمدهعملبهبا بررسب 

باسود. از منظور   محدود مربوط به حووزۀ فوردی موب    صورتبه همآنسازمانب و در برخب موارد 
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 یران، مبحث توانمندسازی نیروی انسانب در کشور و نظام ج.ا.االعالب )مدظلهفرماندهب معظم کل قوا 

های اسممب و مشوتمل بور تموامب    های یکپارچه و مبتنب بر آموزویژه در نیروهای مسلح م ولهبه

ابعاد انسانب اعم از اعت ادی و فرهن ب، روحب و روانب، علمب و دانشب، فرماندهب و مودیریتب،  

صوورت   وپورورش آمووزش باسود کوه بوا دو رویکورد     و علمب و مهوارتب موب   نظامب و جسمب

 یده است.ارائه گرد 2در جدول  سدهانجامای پذیرد. نتایج حاصل از تحلیل م ایسهمب
 ج.ا.ایرانو  موردمطالعه یدر کشورها یتوانمندساز ایتحلیل م ایسه :2جدول 
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 وپرورشآموزش *   * * * * * * ج.ا.ایران

 آموزش  *  * * * * **  پاکستان

 آموزش  *  * * * * **  ترکیه

 وپرورشآموزش *   * * * * *  امریکا

 محدود صورتبه** 

 نظری و مدل مفهومی چارچوب مطالعات علمی، چارچوب

ترین رویکرد توانمندسازی، چوه در حووزه ن رسوب )مکوانیکب و     مناسبچارچوب مطالعات علمی: 

 باسود. ای و فراینودی ، رویکورد ترکیبوب موب    اجرایب )پروژه سمیمکانارگانیکب  و چه در حوزه 

 رسود. ای و فرایندی ضروری به نظور موب  مکانیکب، ارگانیکب، پروژهاستفاده از هر چهار رویکرد 

متناسوب بوا    باید در چارچوب ن ورش سیسوتمب   لزوماًمسلح توانمندسازی نسل جوان نیروهای 

 معیار سرایط محیطب، قلمرو موضوعب و سرایط سازمانب صورت پذیرد.
پوردازی و بوه روش داده بنیوادی صوورت     در تح ی اتب کوه از نوو  نظریوه    نظری تحقیق: چارچوب

 ران بوا ن ورش   ، پژوهشو وجودنیبااباسد. پذیرد، طرح چارچوب نظری، فاقد موضوعیت مبمب
های تودابیر و اوامور   دقی  به دیدگاه توانمندسازی نیروی انسانب و انسان از دیدگاه اسمم، حوزه

سوده،  و استفاده از مطالعات تطبی ب و نظوری و علموب انجوام    العالب )مدظله فرماندهب معظم کل قوا
 دانند.زیر مببندی به سرح ساختار راهبرد توانمندسازی نیروی انسانب را تابع طب ه
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  مح   ساخته: ابعاد راهبرد توانمندسازی نیروی انسانب )3سکل 

های اجتماعب در رویکرد جدید به توانمندسازی نیروی که با توجه به اهمیت قابلیتتوضیح این
به معنای  "اعت ادی و فرهن ب"بندی قابلیت اجتماعب در دو بُعد اعم از انسانب، در این دسته

در  1بندی سکل باسد که بُعد اعت ادی و فرهن ب در طب همب مدنظر "تب و عملبمهار"عام و 
های سازمانب بندی گردید و بُعد مهارتب و عملب در  یل قابلیتهای فردی دسته یل قابلیت

  کرسدههای اجتماعب را با ابعاد توان قابلیت، از ن اهب دی ر مبحالنیباالحاظ سده است. 
 های فردی و سازمانب در نظر گرفت.یک حوزه مست ل نیز در کنار حوزه صورتبه

مدل مفهومب این تح ی  مبتنب بور ماهیوت و سواختار توانمندسوازی نیوروی       مدل مفهومی تحقیق:
هوای فوردی و سوازمانب بوه     های هردو بعد قابلیتها و ساخصانسانب و با در نظر گرفتن مؤلفه

 است: 4سرح سکل 

 
   مح   ساختهمفهومب تح ی  )مدل : 4سکل 
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 یشناسروش
 یروهوا ینسل جووان ن  یتوانمندساز یها و راهبردها، م ولهمیمفاهاکتشاف  بحاضر در پ  یتح 

لوذا   ،نظریه داده بنیادی استروش به  و اوامر فرماندهب معظم کل قوا ریمسلح در چارچوب تداب

 .قرار دارداکتشافب های در دسته پژوهعماهیت،  ازنظرگرفت که  جهیتوان نتبم

 یتوانمندسواز ۀ اثربخع در حوز یدستیابب به راهبردها درصدداین تح ی   کهیبازآنجاهمچنین 

 و اوامر فرماندهب معظوم کول قووا    ریدر تداب سدهارائهمبانب  برهیتکمسلح با  یروهاینسل جوان ن
 یهای کواربرد هدف، در دسته پژوهع ازنظرگرفت که  جهیتوان نتبم ،رونیازا است.  بالعوال هظل)مد

. بعموه، چون این تح ی  منجر به ارائه مفاهیم، م والت و مضامین راهبردی در حووزه  قرار دارد

ای نیوز  هودف یوک تح یو  توسوعه     ازنظرسود، لذا توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح مب

 گردد.محسوب مب

حاضور    یو تح کوه  گوردد. توضویح ایون   فب و کمّب  اجورا موب  این تح ی  با رویکرد آمیخته )کی

 ،بوه سناسوایب   یادیو داده بن هیو نظر روشاسوتفاده از  است کوه بوا    بفیکیک رویکرد  جهتنیازا

استخراج مفاهیم توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح بر اسواس  و  بندیپردازی، م ولهمفهوم

پردازد. از سوی دی ر، تح یو   مب العالب ظله)مدبیانات م ام معظم رهبری و فرماندهب معظم کل قوا 

خبرگوب بوه    -بوه روش پیمایشوب  کوه  گوردد  یک رویکرد کمّب محسوب موب  جهتنیازاحاضر 

 پردازد.مب سدهاستخراجبندی راهبردهای اعتباریابب و اولویت

قلمرو موضوعب تح ی ، حوزه مدیریت منابع انسانب و حووزه ادبیوات مودیریت دفواعب اسوت.      

قلمرو مکانب تح ی ، کشور جمهووری اسوممب ایوران و قلمورو سوازمانب آن نیروهوای مسولح        

اسوت و   سوده انجوام  1338و  1331هوای  باسد. این تح یو  در سوال  جمهوری اسممب ایران مب

سوازی  بورای پیواده   زموانب و اف   محدودسده 1/1/31تا  1386های مرو زمانب تح ی ، به سالقل

 باسد.مب 1414 سدهارائهراهبردهای 

تدابیر و اوامور فرمانودهب    -است و مشتمل بر الف سدهت سیمجامعۀ آماری تح ی  به دو بخع 

 دسوترس قابول است خطاب به نیروهای مسلح اسوت و حجوم آن، موتن     العالب )مدظله معظم کل قوا

خبرگوان نیروهوای مسولح سوامل کلیوه       -باسود. ب در قلمرو زمانب تح ی  موب  له معظمبیانات 

کم دارای دو صفت مشترک تحصیمت عالب )حوداقل کارسناسوب   فرماندهان و مدیران که دست

گیوری از  موضوعب تح ی  هسوتند. نمونوه   سال تجربه در قلمرو 21ارسد و معادل آن  و حداقل 



 

  33 العالی()مدظله یمسلح  از منظر مقام معظم رهبر یروهاینسل جوان ن ی و روان یروح" یتوانمندساز یراهبردها 

گیری از جامعوه  به روش نظری صورت گرفته است و نمونه العالب )مدظلهبیانات م ام معظم رهبری 

 باسد.نفر مب 31آماری گروه خبرگان نیروهای مسلح به روش هدفمند بوده و حجم آن 

برداری و روش میودانب  یعای علمب و تخصصب با ابزار فاطمعات تح ی  به دو روش کتابخانه

اطمعوات   وتحلیول تجزیهاست. روش  سدهگردآوری ساخته مح  )پیمایشب  با ابزار پرسشنامۀ 

اطمعوات   وتحلیول تجزیوه سازی بنیادی اسوت و روش  کیفب مبتنب بر فرایند تحلیل نظریه مفهوم

یوب منوابع   کمّب مبتنب بر م ایسه زوجوب عوامول برتور انتخواب راهبورد اسوت. اعتبارسونجب روا       

سوازی بنیوادی اسوت و سونجع     رفت و برگشتب مرسوم در تئوری مفهوم صورتبه موردمطالعه

قابلیت اعتماد )پایایب  منابع با استفاده از چهوار معیوار معوروف )تطبیو ، قابلیوت فهوم، قابلیوت        

 است. سدهانجام  1331تعمیم، کنترل  پارکر و رافب )

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
در این تح یو  از سوه مرحلوۀ کدگوذاری بواز،      کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی:  

هوا و راهبردهوای   کدگذاری محووری و کدگوذاری انتخوابب بورای رسویدن بوه مفواهیم، م ولوه        

وامور  نسول جووان نیروهوای مسولح در چوارچوب تودابیر و ا       "روحب و روانوب "توانمندسازی 

 .است سدهاستفاده 1و  4و  3و جداول  3فرماندهب معظم کل قوا مطاب  با سکل 

 
   مح   ساخته)و ن شه راه تح ی   روند نما: 1سکل 
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 "روحب و روانب"کدگذاری باز و کدگذاری محوری در بعد  : نتایج حاصل از دو مرحلۀ3جدول 

ها های منتخب )دادهگزاره هام وله مفاهیم کد )مفهوم    
 بعد

 روحب و روانب 1 14 61 34

 "روحب و روانب"کدگذاری باز و کدگذاری محوری در بعد  ای از نتایج حاصلۀ دو مرحلۀ: نمونه4جدول 

ها های منتخب )دادهگزاره  م وله مفاهیم کد )مفهوم  

جوانى در  سورونشاطدر فضاو دانع و 

این دانش اه، فرصت را براو پاالیع 

 روحى خود مغتنم بشمارید.

فرصت را بوراو پواالیع   

روحوووى خوووود مغتووونم  

 سمارید.

اغتنووام فرصووت  

 جوانب

مغتوونم سوومردن  

فرصووت جوووانب 

نسل جوان برای 

انت ووال تجووارب 

معنوی، علمب و 

 نظامب

روحیۀ صفاو جوانى و درخشندگى دل 

در دوران جوانان نعمت بزرگى است که 

 جوانى باید قدر آن را بدانید.

دوران جووووانب فرصوووتِ 

 .باارزسى است بسیار

درک ارزش 

 فرصت جوانب

محترم  یونروحانمن از استادان محترم، از 

های های پاک، با این جوانکه با این دل

خواهم که مب جداًعزیز سروکار دارند، 

که تمام توان خود را صرف کنند برای این

های معنوی و های خود، آمادگبتجربه

های علمب و روحب خود را به این جوان

 عزیز منت ل کنند.

های الزم برای ایجاد زمینه

 های معنویانت ال تجربه

آموووادگب بووورای 

انت ووال تجووارب  

 معنوی

های الزم برای ایجاد زمینه

هووووا و تجربوووه انت وووال  

 های علمبآمادگب

آموووادگب بووورای 

انت ووال تجووارب  

 علمب

های الزم برای ایجاد زمینه

هووووا و انت وووال تجربوووه  

 های روحبآمادگب

آموووادگب بووورای 

انت ووال تجووارب  

 رزمب

در مرحلۀ کدگذاری انتخابب "روحب و روانب"راهبردِ توانمندسازی  :4جدول   

 هام وله مفاهیم سناسه
گزاره 

 راهبردی
 راهبرد هدف ابزار

63111211111 
اغتنام فرصت 

 جوانب
مغتنم سمردن 

 فرصت جوانب

مغتووونم سووومردن       *

فرصوووت جووووانب 

نسول جوووان بوورای  

انت وووال تجوووارب  

معنوووی، علمووب و  

گیری نظامب با بهره

63111211111 *     

68161218311 *     

63111211213 
درک ارزش 

 فرصت جوانب
*     

 *آمادگب برای  31111111811
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 هام وله مفاهیم سناسه
گزاره 

 راهبردی
 راهبرد هدف ابزار

انت ال تجارب 

 معنوی

هوووای از خصووولت

برجسووتۀ انسووانب و 

پرهیووز از منهیووات  

فووردی و سووازمانب 

 منظوووووووربووووووه

بخشوووب اسوووتحکام

فکری و سخصیتب 

و تعووالب روحووب و 

روانوووب نیروهوووای 

 مسلح

31111111812 

آمادگب برای 

انت ال تجارب 

 علمب

* 

  

  

31111111813 

آمادگب برای 

انت ال تجارب 

 رزمب

* 

  

  

 جوانى سورونشاط 63111211118

های خصلت

 برجستۀ انسانب

 
*   

63111211116 
  صفای جوانب

*   

63111211211 
 

*   

63111211113 
درخشندگى دل 

  جوانب
*   

 نشاط جوانب 31182113412
 

*   

 پاکب ضمیر 62182313813
 

*   

63111211212 
  روسنب ضمیر

*   

32111313814 
 

*   

63111211111 
منهیات فردی 

 )متکبر و زورگو 

 منهیات فردی

 
*   

61162118112 
منهیات فردی 

  )ترس 
*   

63111211112 
منهیات فردی 

  گریزی )مردم
*   

63111211113 
منهیات فردی 

  ستیزی )مردم
*   

16111312116 

منهیات سازمانب 

)فساد و 

 پذیری  لّت

 منهیات سازمانب
 

*   
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 هام وله مفاهیم سناسه
گزاره 

 راهبردی
 راهبرد هدف ابزار

66111416111 

منهیات سازمانب 

)کوچک سمردن 

 مشکمت 
 

*   

66113116811 

منهیات سازمانب 

)کوچک سمردن 

 کارها 
 

*   

 اقتدار روحب 61121211113

شب بخاستحکام

فکری و 

 سخصیتب

 
  * 

 سرافراز و سربلند 61121211114
 

  * 

 تجهیز فکری 61131418111
 

  * 

 سازندگب اراده 68161218313
 

  * 

63112213218 

استحکام 

سخصیتب در 

های م ابل جا به

 فریبنده

 
  * 

 روحیۀ توانمندی 62182313113
 

  * 

34113113313 
آمادگب مستمر 

 روحب

تعالب روحب و 

 روانب

 
  * 

 آمادگب روحب 31111111118
 

  * 

66111416111 
ارت اء عزم و اراده 

  ملّب
  * 

 ارت اء روحیه 62111413611
 

  * 

62111414111 
ارت اء قابلیت 

  روحب
  * 

13111311311 
ارت اء روحیۀ 

  سجاعت
  * 

31112216614 
روحیه نوگرایب و 

  خمق
  * 
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 هام وله مفاهیم سناسه
گزاره 

 راهبردی
 راهبرد هدف ابزار

31112216611 
روحیه پیشرو و 

  معتمد به خود
  * 

31112216618 
روحیه معتمدانه 

  به خود
  * 

 تعالب کارکنان 34113111111
 

  * 

66113116813 
قدرسناسب نیروی 

  انسانب
  * 

 ان یزه باال 34113111112
 

  * 

31182113413 

 ال ای افتخار

 
  * 

16111312111 
 

  * 

61162118313 
 

  * 

32111313111 
 

  * 

32111313112 
 

  * 

13111311318 
 

  * 

 امیدوار 18111111313
 

  * 

13111612113 
روحیه نشاط و 

  پذیرمسؤلیت
  * 

64111811811 
  خودباوری

  * 

61131418116 
 

  * 

 دل رم 66113116812
 

  * 

 پُر امید )با ان یره  61121411411
 

  * 

 امید 63112213213
 

  * 

 امیدواری 63111211111
 

  * 

 پیشرفت عاطفب 16181112413
 

  * 

 پیشرفت بینشب 16181112414
 

  * 

63112214113 
متکب و معت د به 

  خود
  * 

متکب به قدرت  63112214114
 

  * 
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 هام وله مفاهیم سناسه
گزاره 

 راهبردی
 راهبرد هدف ابزار

 الهب

 رسد سخصیت 64111811813
 

  * 

 عزم جزم 61162118413
 

  * 

32111313113 
نیروهای 

  سدهت دیس
  * 

 امنیت و آرامع 61121211111
 

  * 

66111416113 
ها در استواری گام

  هاپیمایع سختب
  * 

61121411413 
های کشور دل رمب

  و ملت
  * 

 نظم ماهوی 14161111113
 

  * 

بوا توجوه بوه مفواهیم و     نسل جوان نیروههای مسهلح:    "روحی و روانی"توصیف راهبردهای توانمندسازی 

مرتبط با ُبعد روحب و روانوب، راهبورِد توانمندسوازی نسول جووان نیروهوای مسولح         هایم وله

 گردد:به سرح زیر توصیف مب العالب ظله)مد مستخرج از تدابیر و اوامر فرماندهب معظم کل قوا

مغتنم سمردن فرصت جوانب نسل جوان برای انت ال تجارب معنوی، علمب و نظوامب بوا    راهبرد:

 منظوور بوه هوای برجسوتۀ انسوانب و پرهیوز از منهیوات فوردی و سوازمانب        تگیری از خصلبهره

 .بخشب فکری و سخصیتب و تعالب روحب و روانب نیروهای مسلحاستحکام

توانایب انجام وظایف و تکوالیف عملوب کارکنوان هسوتند کوه از       درواقعها مهارت توصیف راهبرد:

هوا،  ، ان یوزه رنوده یدربرگسود. سایسوت ب سوغلب   طری  تمرین و برخب با تحصیمت حاصل مب

سوود فورد   ها، خودپنداری، دانع، تجربه و ن ع فورد اسوت کوه موجوب موب     ها، مهارتویژگب

 عملکرد باال یا پایین در سغل داسته باسد.

، جوانب دوره توانمندی و سازندگب اسوت و فرصوت   العالب )مدظله فرماندهب معظم کل قوا از منظر

باسد. بسیار مغتنمب برای انت ال تجارب معنوی، علمب و نظامب به نسل جوان نیروهای مسلح مب

، پاکب و صوفا، روسونایب   سورونشاطهای برجستۀ انسانب )گیری از خصلتبر این اساس، با بهره

گریوزی،  ب، جوانب و...  و پرهیز از منهیات فردی )تکبر و زورگوویب، تورس، موردم   و درخشندگ
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و...  و منهیات سازمانب )کوچک سومردن کارهوا و مشوکمت     یری لت پذستیزی، فساد و مردم

 .کمال مطلوب در نیروهای مسلح برداسته سود یسوبههای بلندی برای حرکت و...  باید گام

بخشوب فکوری و سخصویتب و تعوالب     موجب استحکام ین سرمایه بزرگ،برداری مناسب از ابهره

سعادتمندی جوانان، جامعه و نیروهای مسولح را بوه    جهیدرنتروحب و روانب نسل جوان سده و 

 آورد.ارمغان مب

 های تحقیقیافته

اسوت،   سوده ارائهکه در این م اله  "روحب و روانب"بر اساس توصیف راهبردهای توانمندسازی 

اسواس رهنمودهوای    بور ساختار راهبرد و بیانیه راهبرد توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح 

 گردد.به سرح زیر مطرح مب لعالب اه)مدظل ایحضرت امام خامنه

 لعالی(اه)مدظل ایاساس رهنمودهای حضرت امام خامنه توانمندسازی نسل جوان بر ساختار راهبرد

 دکتورین  بور  مبتنوب  و ارزسوب  گفتموان  یوک  عنووان بوه   العوالب مدظله) ایخامنه امام حضرت گفتمان

 هوای کمسویک  نظریوه  هوای برتور  ویژگوب  تمامب کهاین بر عموه ن ری،واقع با توأم گرایبآرمان

 انسان به نسبت جامع ن اهب متضمن که جهتنیازا باسد،مب دارا را انسانب نیروی توانمندسازی

 گفتموان  تحلیول  زیر دلیل دو ، پژوهش ران، بهرونیازااست.  ها متمایزنظریه آن تمامب است، از

بیانیوه   برای ارائه ساختار راهبورد و سوپس تودوین    نیاز،پیع عنوانبهدر این تح ی ،  را معظم له

 لوزوم  -1 :داننود مب نسل جوان نیروهای مسلح الزم "روحب و روانب" توانمندسازی راهبردهای

 بوا  انسوانب  نیوروی  توانمندسوازی  حووزۀ  های کمسیکنظریه برخب ایم ایسه و تحلیلب بررسب

 ایخامنوه  اموام  حضورت  گفتموان  سوناخت  لوزوم  -2.  العوالب مدظلوه ) ایخامنه امام حضرت گفتمان
 مسلح نیروهای جوان نسل توانمندسازی در جهت دستیابب به راهبردهای  العالبمدظله)

کوه   جهوت ازآننسبت به توانمندسازی نیروی انسوانب   بسناختروانمسلم است ن اه صرفاً  آنچه

گیورد، ن واهب ع ویم و نواقص     تمامب ابعاد مادی و روحب و روانب نیروی انسانب را دربور نموب  

است  جانبههمهو  یدوبعداسممب انسان موجودی های . این در حالب است که در آموزهباسدمب

بوا توجوه بوه     .باسود یازمند پرداختن به هر دو بعود موب  که در سیر مراحل حیات و تکامل خود ن

وجودی انسان از دیودگاه اسومم و    هبه فلسف العوالب  )مدظله ظم رهبریکید خاص م ام معأتمرکز و ت

راهبردهوای  به لزوم جامعیت ال وها و راهبردهای توانمندسوازی،   معظم لههمچنین عنایت ویژۀ 

بر اساس رهنمودهای ولب امر مسولمین توانسوته   در بعد روحب و روانب در این تح ی  سده ارائه

 را بپوساند.توانمندسازی نیروی انسانب رایج های مدل یخألهاو ها نارسایباست 
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و اسوتفاده از   العوالب  )مدظلوه با بررسب دقی  تدابیر و اوامور فرمانودهب معظوم کول قووا       پژوهش ران

مطالعوات تطبی وب و مطالعوات نظوری، سواختار راهبورد توانمندسوازی نیوروی انسوانب را تووابع          

 دانند.مب 3در سکل  سدهدادهبندی نشان طب ه

 نیروهای مسلحنسل جوان  "روحی و روانی"توانمندسازی بیانیه راهبرد 

مودهوای حضورت اموام    بیانیه راهبرد توانمندسازی نسل جوان نیروهوای مسولح بور اسواس رهن    

 گردد:به سرح زیر ارائه مب "روحب و روانب"در بعد  العالب )مدظله ایخامنه

هوای اسوممب و   باور بوه خودا و ارزش   برهیتکتوانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح، تنها با »

ان مبب و توسعه از طری : مغتنم سمردن فرصت جوانب نسل جوان برای انت ال تجارب معنووی،  

در ایون مسویر نیروهوای مسولح از ابزارهوای زیور بورای        خواهد گرفت.  علمب و نظامب صورت

های برجسوتۀ  ز خصلتگیری ادستیابب به اهداف توانمندسازی نسل جوان بهره خواهد برد: بهره

بخشب فکری و سخصیتب و تعالب استحکام منظوربهانسانب و پرهیز از منهیات فردی و سازمانب 

 «روحب و روانب نیروهای مسلح

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

 :گیرینتیجه -الف

 "روحب و روانب"ها و راهبردهای توانمندسازی مفاهیم، م وله در پاسخ به پرسع فرعب تح ی :

 العوالب  )مدظلوه جوان نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر و اوامور فرمانودهب معظوم کول قووا      نسل 

  اندکدام

، یوک راهبورد توانمندسوازی    4سوده در جودول   مورد م وله ارائوه  1مورد مفاهیم و  14مطاب  با 

نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر و اوامر فرماندهب معظوم کول   نسل جوان  "روحب و روانب"

 به سرح زیر ارائه گردید: قوا

مغتنم سمردن فرصت جوانب نسل جوان برای انت ال تجارب معنوی، علمب و نظامب با »

 منظوربههای برجستۀ انسانب و پرهیز از منهیات فردی و سازمانب گیری از خصلتبهره

 «خصیتب و تعالب روحب و روانب نیروهای مسلحبخشب فکری و ساستحکام

 العوالب  )مدظلوه توجه به تدابیر و اوامر فرماندهب معظم کول قووا    با در پاسخ به پرسع اصلب تح ی :

 گردد نسل جوان نیروهای مسلح مب "روحب و روانب"چه راهبردهایب موجب توانمندسازی 
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این تح ی  احصاء گردیود کوه یوک     گانهسعراهبرد توانمندسازی در ابعاد  11تعداد  درمجمو 

باسد. در پاسخ به پرسع اصولب  مب "روحب و روانب"راهبرد آن مربوط به راهبرد توانمندسازی 

، راهبورد توانمندسوازی   مح   سواخته نامه سده در قالب پرسشتح ی ، بر اساس نظرسنجب انجام

دارد که در چارچوب تدابیر و  هشتم قرار تیاولوراهبرد دی ر در  11در بین  "روحب و روانب"

 باسد.مورد تأیید خبرگان نیروهای مسلح مب العالب )مدظله اوامر فرماندهب معظم کل قوا

 :هاپیشنهاد -ب

روحب و "سازی و اجرای راهبرد توانمندسازی پیشنهادهای کاربردی این تح ی  در راستای پیاده

 نسل جوان نیروهای مسلح عبارت است از: "روانب

ها و ها، دستورالعملستاد کل نیروهای مسلح طرح راهبردی )اهداف، راهبردها، سیاست -1

نسل جوان نیروهای مسلح با تأکید  "روحب و روانب"های اجرایب  توانمندسازی نامهآئین

 ربطی بر تدابیر و اوامر فرماندهب معظم کل قوا را تدوین کرده و جهت اجرا به مبادی 

 ابمغ نماید.

در  نسل جوان نیروهای مسلح "روحب و روانب"سازی راهبرد توانمندسازی هادینهبرای ن -2

آن در سیر مراحل تکاملب نیروی انسانب، ستاد کل نیروهای  قرار دادنچرخۀ آموزسب و 

را  نیروهای مسلحنسل جوان  روحب و روانبهای تعلیم و تربیت مسلح محتوا و سرفصل

 در مراکز آموزسب بازن ری نماید.

بوه سورح    داد قرار موردتوجهعنوان پیشنهاد برای تح ی ات بعدی توان بهسایر موضوعاتب که مب

 گردد:زیر ارائه مب

 ، 1331ها )برایسون، گیری سیاسب و منط ب در سازمانبا توجه به وجود دو مدل تصمیم -1

و روحب "راهبرد توانمندسازی  ریزی منط ب،این تح ی  بر اساس مفروضات مدل برنامه

نسل جوان نیروهای مسلح را ارائه داده است. لذا در راستای تکمیل این تح ی ،  "روانب

های گیری سیاسب، سیاستتوانند بر اساس مفروضات مدل تصمیمدی ر پژوهش ران مب

نسل جوان نیروهای مسلح را در چارچوب تدابیر و اوامر  "روحب و روانب"توانمندسازی 

 فرماندهب معظم کل قوا ارائه نمایند.

یابب سده در این تح ی  و سناسایب و ریشهپایع هوسمندانه راهبردهای ارائه منظوربه -2

ها، دی ر پژوهش ران های بهبود در جهت تح   آنریزی برنامهها و پبانحرافات و مغایرت
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نسل جوان نیروهای مسلح را در  "روحب و روانب"ن شه راهبرد توانمندسازی  توانندمب

تا امکان مدیریت عملکرد  چارچوب تدابیر و اوامر فرماندهب معظم کل قوا ارائه دهند

 فراهم گردد. بارهیندراهای نیروهای مسلح سازمان

ها توانند ساخصبارزیابب دقی  توانمندی کارکنان، دی ر پژوهش ران م ضرورتبهبا توجه  -3

نسل  "روحب و روانب"و معیارهای عینب، جامع، منسجم و پویای ارزسیابب توانمندسازی 

 جوان نیروهای مسلح را ارائه نمایند.

  



 

  113 العالی()مدظله یمسلح  از منظر مقام معظم رهبر یروهاینسل جوان ن ی و روان یروح" یتوانمندساز یراهبردها 

 فهرست منابع
 )س  فاطمه الزهرا ،قم ، 1316) ایالهب قمشه ه، ترجم"قرآن کریم" -

لوح فشرده مجموعه رهنمودهای فرماندهی معظم ، حدیث والیت" ، 1331) العوالب  )مدظله ایامام خامنه -

 مؤسسه پژوهشب فرهن ب ان مب اسممب ،، تهران"العالی()مدظله کل قوا

 :منابع فارسی -الف

نواب اصوفهانب، محمدرضوا    فرد، سیدضیاءالدین؛ کاظمب، سیدعباس وزادهمحمد؛ قاضب، علباحمدوند -

، فصلنامه راهبورد دفواعب،   "دفاع از انقالب اسالمی رائه الگوی انتخاب راهبرد در حوزها" ، 1332)
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 انتشارات مؤسسه تح ی ات و آموزش مدیریت اول، کرج،
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وری رههفتمین همایع کیفیت و بهو ، مجموعه م االت "های مناب  انسانیدر پروهه یریکارگبهجهت 

 211-211، ص پژوهش اه نیرو ،سرکت متن در صنعت برق ایران، تهران،
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نژاد پاریزی و معصومعلب ، ترجمه مهدی ایران"توانمندسازی مناب  انسانی" ، 1363کینم، دنیس سب ) -
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