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پذیرش مقاله0066/00/60 :

چكیده
توانمندسازي فرایند نيل به بهبود مستمر عملکرد سازمان با توسعه و گسترش نفوذ مبتنی بر شایستگی
افراد و گروههاست .یکی از مهمترین مبادي و منابع تدوین راهبردهاي توانمندسازي جوانان ،دیدگاههاي
عالیترین مراجع تصميمگيري کشور میباشد .در ج.ا.ایران نيز رهبري بهعنوان فرماندهی کل قوا ،داراي نظام
فکري مشخصی هستند که آشنایی با آن میتواند در ماهيت راهبردهاي توانمندسازي نسل جوان نيروهاي
مسلح و جهتدهی به آن نقش تعيينکنندهاي ایفا نماید .هدف اصلی این تحقيق دستيابی به راهبردهاي
توانمندسازي "مهارتی و عملی" نسل جوان نيروهاي مسلح از منظر مقام معظم رهبري و فرماندهی معزز کل
قوا امام خامنهاي(مدظلهالعالی) است .این تحقيق از نوع کاربردي  -توسعهاي است .جامعۀ آماري بهطور نظري و
هدفمند انتخابشده و جهت نيل به نتایج از روش داده بنياد با بهرهگيري از تکنيک آميخته (روشهاي کيفی
و کمّی) استفاده گردیده است .نتيجۀ حاصله نشان میدهد :امر توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح لزوماً
باید در چارچوب نگرش سيستمی (با بهرهگيري از هر چهار رویکرد مکانيکی ،ارگانيکی ،پروژهاي و
فرایندي) و متناسب با شرایط و آرمانهاي سازمانی و کشوري صورت پذیرد .با این نگاه قطعيت هریک از
رویکردهاي موردنظر در چارچوب نگرش سيستمی متناسب با شرایط ،موضوع و سازمان موردنظر قابلتغيير
است.
واژگان کلیدی :راهبرد ،توانمندسازی ،نسل جوان ،نیروهای مسلح
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مقدمه
امروزه ،اندیشمندان و نظریهپردازان روابط بينالملل بر این باورند که «قدرت نظامی» بهعنوان یکیی
از ابعاد «قدرت ملی» هر کشور از اهميت وییههاي برخیوردار اسیت و برخیورداري از آن مسیتلزم
وجود نيروهاي مسلح توانمند میباشد .از طرفی در تمامی ادوار نقش نيروي انسانی بهویهه جوانان
بهعنوان محوريترین اهرم در جهت نيل به اهداف ملی کشورها همواره موردتوجه بوده است.
در قرآن مجيد آیات زیادي وجود دارد که به آمادهسازي نيروها در مقابل دشمن تأکيد دارد ازجمله
آیه  10سوره انفال که میفرماید« :و در برابر آنها آنچه توانستيد از نيرو و اسبان بسته و آمادهشیده
(وسایل نقليه مناسب) آمادهسازید که بدینوسيله دشمن خدا و دشمن خیود و دشیمنان دیگیري را
غير آنها که شما آنها را نمیشناسيد ،خداوند آنها را میشناسد ،بترسانيد و هر چيیزي کیه در راه
خدا انفاق کنيد بهطور کامل به شما داده خواهد شد و بر شما هرگز ستم نمیرود».

(عليیه-

حضرت امام خامنهاي(مدظلهالعالی) در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه افسري امام علی

السالم) در تاریخ  ،1311/8/1محورهاي اصلی تربيت و پرورش جوانان نيروهاي مسیلح را ایینگونیه
برمیشمارند« :جوانان عزیز ،فرزندان من ،کسانی که بدنه این ارتش و رأس و ارکان ایین ارتیش را
در آینده تشکيل خواهيد داد و مسئوليتهاي بزرگ را بر دوش خواهيد گرفت ... ،خیود را علمیاً و
عمالً و اخالقاً بسازید ».نتایج حاصل از مصاحبه حضوري با مسئوالن نيروهاي مسلح حیاکی از آن
است که "اگر بخواهيم یک نيروي مسلح قدرتمند داشته باشيم باید افراد توانمند تربيت کنيم".
توانمندسازي فرایند نيل به بهبود مستمر عملکرد سیازمان بیا توسیعه و گسیترش نفیوذ مبتنیی بیر
شایستگی افراد و گروههاست .این شایستگی بر حوزهها و وظایف مربوط بیه عملکیرد کارکنیان و
عملکرد کلی سازمان اثر میگذارد( .کينال ،1به نقل از ایراننهاد پاریزي )42 :1383 ،در حقيقت ایین
شایستگیها به رفتارهاي هدفمندي داللت دارند که شامل عناصر زیر است:






دانشها :معلومات شغلی ،اطالعات و تخصص مرتبط با شغل
مهارتها :توانایی انجام کارهاي مرتبط با اهداف شغلی
نگرش و ارزشها :ترجيحات و یا مفروضات ذهنی فرد
ویژگیها :خصوصيات شخصيتی و نحوه واکنش به شرایط و افراد
انگیزشها :سائقههاي درونی و اشتياق براي اقدام
1- Kinlaw
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و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

خودپنداره :درک فرد از خود
نقشهای اجتماعی :برداشت دیگران از فرد( .بابایی)18 :1381 ،

توانمندسازي نسل جوان در نيروهاي مسلح با توجه به رویکردهاي اخير ،یک امیر مهیم بیه شیمار
میرود .توانمندسازي نسل جوان ابعاد مختلفی دارد که هریک در جایگاه خیود از اهميیت خاصیی
برخوردار است .بررسی انجامشده نشان میدهد در یک توانمندسازي جامع بایستی حداقل به شش
بُعد در حوزۀ فردي (مبتنی بر شایستگیهاي اعتقادي و فرهنگی ،روحی و روانی ،علمی و دانشیی)
و در حوزۀ سازمانی (مبتنی بر شایستگیهاي فرماندهی و میدیریتی ،نظیامی و جسیمی ،مهیارتی و
عملی) پرداخته شود .در ضمن ،میتوان براي هریک از ابعاد ششگانه مذکور ،مؤلفههیایی ازجملیه
آموزشی ،تربيتی ،انگيزشی و ...را لحاظ نمود.
در این ميان یکی از ابعادي که میتواند نسل جوان را در نقشآفرینی سازمانی میؤثرتر نمایید ،بعُید
"مهارتی و عملی" است .بر این اساس ،این مقاله در چارچوب تدابير و اوامر فرماندهی معظم کیل
قوا(مدظلهالعیالی) تمرکز خود را بیر بُعید "مهیارتی و عملیی" راهبردهیاي توانمندسیازي نسیل جیوان
نيروهاي مسلح معطوف داشته است.
(مدظلیهالعیالی)

بررسی تدابير و اوامر مقام معظم رهبیري

نشیان مییدهید :عیدم بهیرهگيیري مناسیب از

توانمنديهاي "مهارتی و عملی" نسل جوان نيروهاي مسلح ،میتواند آسيبهایی ازجملیه ضیعف
در استمرار پيشرفت ،ضعف در ارتقیا فرمانیدهی و رهبیري و همچنیين ضیعف در ارتقیا پیيش
برندگی (حرکت بيرونی) را در پی داشته باشد.
انجام این کار پهوهشی براي نيروهاي مسلح میتواند نتایج سودمندي ازجمله:







زمينهسازي جهت تصميمگيري براي نظاممند کردن توانمندسازي نيروي انسانی،
هدفمند کردن آموزشها در مراکز آموزشی،
تربيت و پرورش نيروي انسانی متناسب با الزامات سازمانی،
بهرهمندي مناسب از عمر خدمتی نيروي انسانی،
بهرهمندي از ظرفيتهاي بالقوه نيروي انسانی،
ارتقاي سطح عملکرد فردي و سازمانی را در پی داشته باشد.

و نپرداختن به آن نيز مضراتی ازجمله:
 ضعف در تأمين ذخيره جایگزین نيروي انسانی،


ضعف در اعتمادبهنفس نيروي انسانی،
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ضعف در واگذاري مسئوليت به نيروي انسانی،
ضعف در بهرهگيري مؤثر از تمامی ظرفيتهاي بالقوه نيروي انسانی،
خسارات ناشی از ناتوانی نيروي انسانی در مواجهه با انواع تهدیدات را در پی دارد.

سؤال اصلی تحقيق این است که" :با توجه به تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعیالی) چیه
راهبردهایی موجب توانمندسازي "مهارتی و عملی" نسل جیوان نيروهیاي مسیلح مییگیردد " و
سؤال فرعی آن عبارت است از" :مفاهيم ،مقولهها و راهبردهاي توانمندسازي "مهیارتی و عملیی"
نسل جوان نيروهاي مسلح در چارچوب تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا کداماند "
مباني نظری
 -پیشینه تحقیق:

تعداد زیادي پروژه تحقيقاتی داخلی و خارجی مشتمل بر مقیاالت علمیی پهوهشیی و رسیالههیاي
دکتري در زمينههاي مرتبط با مسئله این پهوهش مطالعه شد که بیا بررسیی دقيیق ميیزان کیاربردي
بودن آنها در این مقاله به دو مورد از آنها اشاره میشود:
الف -پروژه تحقيقاتی با عنوان «توانمندسازي منابع انسانی در نظام ارزشی اسیالم در سیال »1333
توسط شخصی به نام امير حمزهمهرابی به روش داده بنياد انجامشده است .مسئله تحقيیق ایین بیود
که مدل مناسب براي توانمندسازي منابع انسانی در نظام ارزشی اسالم چيست نتایج ایین تحقيیق
نشان داد -1 :قدردانی مدیر از کارکنان موجب افزایش توانمندي آنان میشود -2 .رعاییت عیدالت
از سوي مدیر نسبت به کارکنان موجب افزایش توانمنیدي آنیان مییشیود -3 .مشیورت میدیر بیا
کارکنان در امور سازمانی موجب افزایش توانمندي آنان مییشیود -4 .تیأمين نيازهیاي کارکنیان از
سوي مدیر موجب افزایش توانمندي آنان میشود.
ب -رسالۀ دکتري با عنوان «بررسی و تبيين عوامل مؤثر بیر توانمندسیازي کارکنیان بخیش درمیان
تأمين اجتماعی استان گلستان در سال  »88توسیط مجيید کفاشیی و رحیيم حیاتمینیهاد بیه روش
توصيفی پيمایشی انجامگرفته است .سؤال تحقيق این بود که عوامل مؤثر بر توانمندسازي کارکنیان
بخش درمان تأمين اجتماعی استان گلستان کداماند نتایج این تحقيق نشان داد -1 :از چهیار متغيیر
پهوهش ،شدت همبستگی متغير تفویض اختيار با توانمندسازي بيشتر از دیگیر متغيرهیا اسیت-2 .
بازخور مناسب دومين عامل تأثيرگذار بر توانمندسازي کارکنان در جامعه موردمطالعه شناخته شد.
 -3در جامعییه موردمطالعییه ،آمییوزش و کسییب مهییارتهییاي تخصصییی سییومين عامییل میؤثر بییر
توانمندسازي کارکنان است -4 .در جامعه موردمطالعه ،رابطه کسب اطالعات سازمانی و مشیارکت
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(مدظلهالعالی)

همگانی کارکنان در اطالعات سازمانی با توانمندسازي کارکنان نسبت بیه سیایر متغيرهیاي مسیتقل
این پهوهش در سطح پایينتري قرار دارد.
 -مفهوم شناسي:

مفهوم ،کارکرد و تعریف راهبرد :با بررسیی تعیاریف مختلیف "راهبیرد" از جنبیۀ نظیامی و غيرنظیامی
استنباط میگردد که راهبرد حداقل شامل دو جز اساسی "هیدف" و "مسیير دسیتيابی بیه هیدف"
میباشد .هدف یا هدفها که اولين جز راهبرد میباشد ،بهعنیوان جهیت دهنیده تلقیی گردییده و
بيانکنندۀ آن است که به کجا باید رفت و مسير دستيابی به هدفها که بهعنوان دومين جز راهبیرد
است ،بيانکنندۀ آن است که چگونه و با چه شيوه و ابزاري به سمت هدف یا هدفها باید حرکیت
کرد .از سویی ،راهبرد داراي سطوح مختلفی است که این سطوح به سطح مکتب ،سطح ملّی ،سطح
صنعت ،سطح سازمان ،سطح کسیبوکیار ،سیطح وظيفیهاي و سیطح عمليیات ییا راهکینش قابیل
دسته بندي است .پس هدف و مسير هر سطح از راهبیرد متیأثر از سیطح بیاالتر خیود مییباشید و
سلسلهمراتبی بين آن سطوح حاکم است( .آرث ليک ،1به نقل از احمدوند و همکاران)12 :1332 ،
توانمندسازی :توانمندسازي واژه اي است که در علوم سازمانی بسیيار مورداسیتفاده قرارگرفتیه ،ولیی
توافق نهایی بر معنا و مفهوم آن صورت نگرفته است .در فرهنگ لغت آکسفورد فعل توانمندسازي،
به عنوان "توانا ساختن" تعریف شده است .توانمندسازي به معنی قیدرت بخشیيدن اسیت .بیه ایین
معنی که به افراد کمک کنيم تا احساس اعتمادبه نفس خود را بهبود بخشند و بر احساس نیاتوانی و
درماندگی خود چيره شوند .همچنين بدین معنی است که انگيزه درونی را براي انجام ییک وظيفیه
بسيج کنيم( .وتن و کمرون ،به نقیل از فیر پیور )3 :1388 ،در واژه نامیه آزاد فعیل توانمندسیازي،
به عنوان "دادن قدرت یا اختيار یا آزادي عمل به شخصی براي انجام کیاري" تعرییف شیده اسیت.
توانمندسازي عنصر حياتی کسب وکار در دنياي نوین است( .واژه نامیه آزاد ،بیه نقیل از وبسیایت
واژه یاب )1331 ،تواناسازي همچنين تشویق افراد به مشارکت بيشتر در اتخاذ تصميم هیایی کیه بیر
فعاليت هاي آنان تأثيرگذار است .از این طریق می توانيم فرصت هایی را براي افراد فراهم آورییم تیا
نشان دهند که می توانند ایده هاي خوبی آفریده و به آن جامه عمل بپوشانند( .جان اسميت ،به نقیل
از فر پور)4 :1388 ،

1- Arth Lykke
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نسل جوان :در ج.ا .ایران دامنۀ سنی جوانان در شوراي عالی جوانان بررسی و سین  11تیا  23سیال
بهعنوان سنين جوانی تعيينشده است( .سازمان ملی جوانان ،به نقل از خرمشاد و همکیاران:1334 ،
 )130اما استاد شهيد مطهري جوان را به دو صورت تعریف مییکنید :تعرییف اول ایینکیه جیوان
شخصيتی است داراي سن خاص و حاالت روحی و روانیی و نيازهیاي مخصیوص .تعرییف دوم
ایشان از جوان این است که جوان کسی است که بیه خیاطر تحصیيالت و سیواد و آشیناییاش بیا
اندیشههاي جدید ،داراي فکر نو و سؤال هاي تازه است و حاضر نيست مانند جوانان نسل گذشیته
بدون دليل عقلی و منطقی همهچيز را بپذیرد .بهعبارتدیگر ،جوانان امروز چشم و گوششان بيشیتر
بازشده است و به همين دليل است که رهبري ،ارشاد و هدایت جوانان امروز بهمراتب مشکلتیر از
نسل جوان گ ذشته است .استاد مطهري معتقد بیود کیه اگیر بیراي هیدایت و رهبیري نسیل جیوان
امروزي فکر اساسی نشود ،آینده جامعه ایران بهطورکلی از دست خواهد رفت( .علوییانزو:1331 ،
)1
نیروهای مسلح :بیه کليیه نيروهیاي نظیامی ییک کشیور اطیالق مییگیردد( .رسیتمی)881 :1381 ،
نیيیروهیاي مسلح بیه سیتاد فرماندهی کل قوا ،ارتش ،سیپاه پاسیداران انقیالب اسیالمی و نيیروي
انتظامی و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته ،اطیالق مییشیود( .میاده  2قیانون ارتیش جمهیوري
اسالمی ایران)31 :1381 ،
نسل جوان نیروهای مسلح :شامل کليه افرادي است که در دهیۀ اول سین خیدمتی خیود در نيروهیاي
مسلح بسر میبرند و دوران پيروزي شکوهمند انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس ج.ا .ایران
را تجربه نکردهاند( .محقق ساخته)
تدابیر و اوامر فرماندهي معظم کل قوا(مدظلههالعهالي) :متغيیري اسیت کيفیی ،پيوسیته و چنید ارزشیی کیه
پهوهشگران ابتدا با شناسایی مفهومی واژۀ توانمندسازي ،واژههاي کليدي همطراز با آن را بهعنیوان
ابزار گزینش گزاره افراز کرده و سیپس اقیدام بیه انتخیاب گیزارههیاي میرتبط در تیدابير و اوامیر
فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) از سالهاي  1318تا  1331/1/1میکنند( .محقق ساخته)
راهبردهای توانمندسازی "مهارتي و عملي" نسل جوان نیروهای مسلح :با توجیه بیه تعیاریف نظیري کیه در
نظریه و دیدگاههیاي اندیشیمندان وجیود دارد عبیارت اسیت از مجموعیه اقیداماتی کیه از طرییق
توانافزایی موجب ایجاد تواناییهایی در نسل جوان میشود که آنها را قیادر مییسیازد عیالوه بیر

راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری
و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

ایفاي نقش فردي در انجام وظایف سازمانی ،تواناییهاي دیگران را نيز در راسیتاي تحقیق اهیداف
سازمانی و افزایش بهرهوري بهکارگيري نموده و مدیریت نماید( .محقق ساخته)
سیر مراحل تكامل تاریخي رویكردهای توانمندسازی

رویكردهای توانمندسازی در جهان :توانمندسازي مفهومی تیازه نيسیت ،ایین مفهیوم بیه صیورتهیاي
مختلف در سرتاسر منابع علمی جدید مدیریت آمده است .براي مثال ،در سالهاي دهۀ  1310منابع
علمی مدیریت آکنده از این تجویز بود که مدیران باید در قبال کارکنانشان رفتار دوسیتانهاي داشیته
باشند (روابط انسانی) .در سالهاي دهۀ  ،1310مدیران باید در قبال نيازهیا و انگيیزههیاي کارکنیان
حساس میبودند (آموزش حساسيت) ،در سالهاي دهۀ  ،1310باید از کارکنان کمک مییطلبيدنید
(درگير کردن کارکنان) ،در سالهاي دهۀ  ،1380باید تشکيل گروه میدادند و جلسیههیا را برگیزار
میکردند (حلقههاي کيفيت) .در ميان الگوهاي ارائهشده طی دو دهۀ گذشیته ،الگوهیاي ارزشیيابی
برخاسته از دیدگاه کيفيت فراگير ،بهویهه الگوهاي تعالی (سرآمدي) بیهعنیوان روشهیاي اجراییی
براي ارزیابی و مدیریت کيفيت از جامعيت و کاربرد گستردهاي برخوردار شدهاند( .اوليا و خیاکزار،
به نقل از نصرتپناه)11 :1333 ،
رویكردهای توانمندسازی در ایران :برنامههاي تحول اداري تاکنون در چندین مرحله طرحشیدهانید کیه
وضعيت نيروي انسانی را در نظام اداري دچار تغيير ساختهاند؛ باوجوداین همچنان دخالیت نيیروي
انسانی در نظام اداري و نحوه توسعه منابع انسانی با ابهام و دشواري روبروست .مانع مهیم اجیراي
برنامه هاي توانمندسازي در ایران فقدان منابع علمی کافی و مناسب و نبود الگیوي قابیلاعتمیاد در
اجراي برنامههاست .لذا مدیران از ورود به این حيطه پرهيز میکنند.
رویكردهای توانمندسازی در اسالم :بر اساس آموزههاي اسالم ،انسان اشرف مخلوقات و خليفه خداوند
در زمين است( .و إذْ قَالَ رَبُّکَ لِلمَالئِکَۀ إِنّى جَاعِلٌ فى األرضِ خَلِيفَۀ ...بقره ،آیه )30
مطالعات علمي توانمندسازی نیروی انساني

رویكردهای توانمندسازی نیروی انسهاني :پهوهشیگران و اندیشیمندان علیم میدیریت ،بیراي الگوهیاي
ارائهشده در حوزۀ توانمندسازي نيروي انسانی ،دستهبنديهاي متفاوتی قائل شدهانید ،پهوهشیگران
در این مقاله به دو رویکرد دستهبندي مبتنی بر نوع نگرش حیاکم بیر توانمندسیازي و دسیتهبنیدي
مبتنی بر مکانيسم اجرایی توانمندسازي به شرح زیر اشارهکردهاند.
رویكردهای توانمندسازی نیروی انساني مبتني بر نوع نگهرش :پهوهشیگران و نظرییهپیردازان میدیریت و
سازمان تا دهۀ  1330توانمندسازي را فرایند تفویض اختيار و مشارکت کارکنان در تصميمگيريهیا
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میییدانسییتند؛ امییا از دهییۀ  1330بییه بعیید نظریییهپییردازان و صییاحبنظییران روانشناسییی سییازمان،
توانمندسازي را مفهومی چندبعدي میدانند که فقط تفویض اختيار و قدرت تصميمگيري از سیوي
مدیران مافوق به کارکنان ردۀ پایين را شامل نمیشود .آنان از منظر باورها و احساسات کارکنان بیه
آن توجه دارند .عدهاي از دانشمندان ادعا میکنند که توانمندسیازي مفهیومی پيچيیده و چندبعیدي
است و براي افراد مختلف معانی متفاوتی دارد( .کوین و همکاران )318 :1331 ،بیر اسیاس وجیود
همين دیدگاهها ،کوین و اسپریتزر بیا بررسیی ادبيیات و مطالعیۀ ميیدانی در سیطح میدیران ميیانی
شرکتهاي پيشتاز ،دو رویکیرد متفیاوت (مکیانيکی و ارگیانيکی) بیراي توانمندسیازي تشیخيص
دادهاند.
رویكرد مكانیكي در توانمندسازی نیروی انساني :بر اساس این دیدگاه ،توانمندسیازي بیه معنیی تفیویض
اختيار و قدرت به کارکنان رده پیایين سیازمان اسیت .توانمندسیازي فراینیدي اسیت کیه طیی آن
مدیریت چشمانداز روشنی را تدوین و برنامهها و وظایف معينی را براي نيل به بهبیود عملکیرد در
سازمان ترسيم میکند .اطالعات و منابع موردنيیاز بیراي انجیام وظیایف را بیراي کارکنیان فیراهم
میسازد و اجازه می دهد که آنان در صورت نياز تغييرات رویهاي و اصالح فرایندها را انجام دهند.
بر اساس این رویکرد ،نتایج بيشتر تحت کنترل میدیریت هسیتند و همچنیين روي سیادهسیازي و
روشنسازي کار و وظایف تأکيد میشود .بهطور خالصه ،توانمندسازي یعنی تصميمگيري در ییک
محدوده معين و به معنی واگذاري اختيارات تصميمگيري است .راهبردهاي ضمنی توانمندسازي از
این دیدگاه عبارتاند از :توانمندسازي از مدیریت ارشد شروع میشود ،مأموریت و چشماندازها و
ارزشهاي سازمانی بهروشنی تعریف میشوند ،وظایف ،نقشها و پاداشهیاي کارکنیان بیهوضیوح
روشن میشوند ،مسئوليتها تفویض میشوند و کارکنان در قبال نتیایج پاسیخگو هسیتند( .همیان:
)320
ماهیت توانمندسازی در رویكرد مكانیكي :بالنچارد و همکارانش براي اجراي توانمندسازي سه کیار الزم
را تشخيص دادند -1 .سهيم شدن کارکنان در اطالعات -2 ،جانشينی گروهها بهجاي سلسلهمراتیب
سنتی -3 ،و طراحی ساختار سازمانی مناسب( .بالنچارد و همکاران ،به نقل از اییراننیهاد پیاریزي،
 )13 :1311باون و الومر بر سیهيمشیدن کارکنیان در اطالعیات ،تشیکيل تیيمهیاي داراي قیدرت
تصميمگيري ،آموزش و پاداش تأکيددارند و اظهار میکنند که اول باید کارکنان آموزشهاي الزم را
ببينند و دانش و آگاهی موردنياز در مورد چگونگی توانمند شدن داشته باشند .آنها باید یاد بگيرند
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که چگونه بهصورت مشارکتی و گروهی کار کنند .باید ابزارهاي الزم بیراي حیل مسیئله را داشیته
باشند و عملکرد سازمانی را بدانند .دوم اینکه نویسندگان بر اهميت پاداش تأکيد میکنند .کارکنیان
توانا باید براي افزایش مسئوليتپذیري و پاسخگویی پیاداش بگيرنید( .بیاون و الومیر ،بیه نقیل از
ایراننهاد پاریزي )13 :1311 ،اسکات و ژافه میگویند توانمندسازي ییکراه اساسیاً متفیاوت بیراي
کار کردن انسانها با یکدیگر است بدین معنی که -1 :کارکنان احساس میکنند که نهفقط در میورد
انجام دادن وظایف خودشان بلکه نسبت به بهتر کار کردن کار سازمان مسئوليت دارد -2 .تیيمهیاي
کاري بهطور مستمر براي بهبود عملکرد و دستيابی به سطح باالتري از بهرهوري باهم کار میکننید.
 -3ساختار سازمانی بهگونهاي طراحیشده است که افراد درمییابند که میتوانند براي تحقق نتیایج
موردنظرشان کار ،نه اینکه صرفاً اداي تکليف کنند( .اسکات و ژافه ،به نقل از اییراننیهاد پیاریزي،
)20 :1311
شوول و همکاران توانمندسازي را تفویض اختيیار بیه کارمنیدان بیراي اتخیاذ تصیميمات مناسیب
بیآنکه در ابتدا به تأیيد مقامات فرد برسد ،میدانند .به نظیر فیوي توانمندسیازي عبیارت اسیت از
توزیع قدرت تصميم گيري به افرادي که آن را در سازمان ندارند( .فوي به نقل از عبیداللهی و نیوه
ابراهيم)22 :1381 ،
آنچه از تعاریف فوق استنباط میشود این است که میدیران وقتیی مییتواننید کارکنیان را توانمنید
سازند که اطالعات سازمانی را در اختيار آنان بگذارند .ساختار سازمانی را بازسازي کنند ،تيمهیاي
کاري را جایگزین سلسلهمراتب نمایند ،فرصتهاي آموزشی را فراهم کنند .اقیدامات میدیریتی ییا
سازمانی فوق ،بخشی از عوامل زمينه ساز توانمندسیازي کارکنیان اسیت .بیر اسیاس ایین دییدگاه،
توانمندسازي فرایندي است که طی آن مدیر قدرتش را با زیردستان تقسيم میکند .بهطورکلی ،اکثر
صاحبنظران مدیریت قبل از دهۀ  1330توانمندسازي را با فنون مدیریت مبتنی بر هدف حلقههاي
کيفيت ،هدفگذاري توسط زیردستان مترادف میدانسیتند .بیه دليیل آنکیه ایین رویکیرد ماهيیت
توانمندسازي را آنطوري که توسط کارکنان تجربهشده است موردنظر قرار نداده است ،سؤالهیاي
مهمی از آن ناشی میشود.
رویكرد ارگانیكي در توانمندسهازی نیهروی انسهاني:

بیر اسیاس ایین رویکیرد توانمندسیازي بیه معنیی

ریسکپذیري ،رشد تغيير ،اعتماد به کارکنیان و تحمیل اشیتباهات آنهیا اسیت .بیهزعیم کیوین و
اسپریتزر ( )1331ساختارهاي سازمان موجود مانع انجام کار درست میشوند .آنیان مییگوینید کیه
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کارکنان توانا اشتباهاتی دارند ،نباید براي اشتباهات تنبيه شوند .کارکنان توانمند باید خواسیتار عفیو
و بخشش باشند تا آسانگيري ،آنان باید کارآفرین و ریسکپذیر و همچنين حس مالکيت نسبت به
سازمان داشته باشند .آنان باید در تضاد اخالقی بهطور پيوسته با یکیدیگر در چیالش باشیند .آنهیا
باید براي ایجاد همافزایی تفیاوتهیا را آشیکار و حیل نماینید .بیهطیور خالصیه ،از ایین دییدگاه
توانمندسازي بهعنوان فرایند ریسکپذیري و رشد شخصی تعریفشده اسیت .راهبردهیاي ضیمنی
این رویکرد عبارتاند از -1 :توانمندسیازي از ردۀ پیایين سیازمان بیا درک نيازهیاي آنیان شیروع
میشود -2 .رفتار کارکنان توانمند و موفق را براي سایر کارکنیان الگوسیازیم -3 .تیيمهیا را بیراي
تشویق رفتار مشارکتی تشکيل دهيم -4 .ریسک پذیري را تعریف نمایيم -1 .به کارکنان براي انجام
وظایف اعتماد کنيم.
بر اساس این رویکیرد ،توانمندسیازي برحسیب ادراکیات و باورهیاي شخصیی کارکنیان تعرییف
میشود؛ بنابراین ،توانمندسازي چيزي نيست که مدیران براي کارکنان انجام دهند بلکه ،طرز تلقیی
و ادراک فرد در مورد نقش خویش در شغل و سازمان است .درعينحال ،مدیریت سازمان میتواند
بستر و فرصتهاي الزم را براي توانمندتر شدن کارکنیان فیراهم نمایید .بایید کارکنیان توانمنید را
گزینش و بیه کیار گمیارد ،آنیان بایید خودشیان احسیاس کننید کیه داراي آزادي عمیل و قیدرت
تصميمگيري هستند ،آنها بایید شخصیاً احسیاس تعلیق بیه سیازمان بکننید ،الزم اسیت احسیاس
شایستگی و تبحر در افراد و احساس مثبت تأثيرگذاري بر سيستمی که در آن کار میکننید ،وجیود
داشته باشد .افراد توانا خودشان را توانمند میکنند .ویهگیهاي سازمانی میتوانند به توانمند شیدن
نيروي انسانی کمک نماید( .کوین و اسپریتزر)322 :1331 ،
ماهیت توانمندسازی در رویكرد ارگانیكي :توانمندسازي عبارت است از فرایند افیزایش احسیاس خیود
کارآمدي در کارکنان از طریق شناسایی و حذف شرایطی که موجب ناتوانی آنان شده است توماس
و ولتهوس ( )1330معتقدند که توانمندسازي عبارت است از فرایند افزایش انگيزه درونیی نسیبت
به انجام وظایف محوله که شامل چهار حوزۀ شناختی مؤثر بودن ،شایستگی ،معنیدار بودن و حیق
انتخاب میشیود( .اسیپریتزر )111 :1331 ،توانمندسیازي روانشیناختی را بیه عنیوان ییک مفهیوم
انگيزشی متشکل از چهار بعد شایستگی ،خودمختاري (حق انتخاب) ،معنیدار بودن و میؤثر بیودن
تعریف میکند که این ابعاد جمعاً منعکسکنندۀ یک جهتگيري شخصی به نقش خیود در سیازمان
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(مدظلهالعالی)

است .جدول  1رویکردهاي توانمندسازي کارکنان را خالصه کرده است( :عبداللهی و نوه ابیراهيم،
)31 :1381
جدول  :1تحليل مقایسهاي رویکردهاي توانمندسازي (مکانيکی و ارگانيکی)
رویکرد
مکانیکی

هدف
قدرتمنیییید کییییردن
کارکنان
افیییزایش انگيیییزش

ارگانیکی

درونیییی از طرییییق
شناخت

راهبرد
تفویض قدرت به زیردستان
 ایجاد احساس کارآمدي
 احساس معنیدار بودن
 احساس مؤثر بودن
 احساس خودمختاري

نظریهپردازان
فوي ( ،)1331بالنچارد و همکاران ()1331
و شوول ()1333
کیییانگو و کانیییانگو ( ،)1388تومیییاس و
ولتهوس ( ،)1330اسپریتزر ( )1331و وتن
و کمرون ()1338

رویكردهای توانمندسازی مبتني بر مكانیسم اجرا :بر اساس ایین دسیتهبنیدي رویکردهیاي توانمندسیازي
منابع انسانی در سازمان ها معموالً در قالب دو شيوه تعریف و انجام پروژههاي توانمندسازي منیابع
انسانی (سینجش و افیزایش سیطح رضیایت کارکنیان ،توانمندسیازي دانشیی و مهیارتی در قالیب
پروژههاي آموزشی و…) و یا استقرار فرایندهاي توسعه منابع انسانی پيگيري میگردد.
الف -رویکرد پروژهای :رویکرد پروژهاي در توانمندسیازي ییک رویکیرد برخیوردار از تعرییف،
حدودوثغور و وظایف تعریفشده و مشخص میباشد .این رویکرد پاسخگویی شیرایط محيطیی و
ضرورتهاي اقتضایی سازمان بوده و متضمن تأخير یا نقص در کليت سازمان نمییباشید .در ایین
رویکرد تغييرات رویهاي و اصالح وظایف در صورت لزوم و تشخيص انجیامپیذیر مییباشید .بیر
اساس این رویکرد نتایج ،بيشتر تحت کنترل و مدیریت پروژه قرار میگيرد .ایین رویکیرد متضیمن
امر سادهسازي و روشنسازي کار و وظایف و اصل پاسخگویی کارکنان اسیت و داراي محیدوده و
قلمروي سازمانی و موضوعی معين و تعریفشده میباشد.
ب -رویکرد فرایندی :رویکرد فرایندي در توانمندسازي یک رویکرد مستمر ،همهجانبیه و بهبیود
یابنده میباشد ،درحالیکه رویکرد پروژهاي یک رویکرد مقطع ،حسب شرایط ،نیامنظم و ناپيوسیته
میباشد .وجوه افتراق این دو رویکرد با یکدیگر به شیرح میوارد ذییل مییباشید -1 :در رویکیرد
فرایندي ،یکپارچگی فرایند هیاي توانمندسیازي سیرمایه انسیانی بیا فراینیدهاي دیگیر توليدکننیده
ارزشافزوده ،حفظ میگردد -2 .در رویکیرد فراینیدي همگیون بیا سیایر فراینیدهیاي سیازمان در
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استمرار کسبوکار ،ميزان کارایی و اثربخشی فرایند هاي توانمندسازي منیابع انسیانی نيیز پیایش و
اندازهگيري شده و بستر مناسب براي بهبود مستمر آنها فراهم میآید -3 .در رویکرد فراینیدي بیه
توسعه سرمایه انسانی ،فرایندهاي توانمندسازي ،در قالب شيوههاي سازمانی بیين واحیدي اسیتقرار
می یابد .به همين دليل ،کليه کارکنان (پرسنل) سازمان در سطوح مدیریتی مختلیف در فراینیدهیاي
توانمندسازي سرمایه انسانی مشارکت مییابند .پس نارسائیهاي مربیوط بیه نگیرش وظيفیهاي در
سازمان ها بر توانمندسازي سرمایه انسانی اثر تخریبی نخواهد داشت -4 .در رویکیرد فراینیدي بیه
توسعه سرمایه انسانی ،توجه به این سرمایه نهفقط در مقاطع اجراي پروژههاي توانمندسیازي بلکیه
بهصورت مستمر و هميشگی در منظر کارکنان سازمان قرار دارد .این مهیم اهميیت توجیه بیه ایین
موضوع را در سازمان بهصورت دائمی زنده نگاه داشته و به غناي فرهنیگسیازمانی کمیک شیایان
مینماید -1 .مدلهاي فرایندي موفق در حوزه توسیعه سیرمایه انسیانی بیهصیورت سیطوح بلیو
سازمانی تعریف و تدوین گردیدهاند .لذا ،رویکرد استقرار آنهیا پلکیانی و تیدریجی و بیا در نظیر
گرفتن سطح دانش و توانمندي سازمان خواهد بود .بدینصورت شانس موفقيت آنها در دسیتيابی
به نتایج موردنظر ،بسيار بيشتر میگردد -1 .اجزا و مفاهيم مدیریت و توانمندسازي سرمایه انسیانی
مانند نظام ارزیابی عملکرد ،نظام حقوق و دستمزد ،نظام انگيزش ،نظام ارتباطیات سیازمانی کیارا و
اثربخش ،نظام مدیرت دانش و ...عناصري هستند که کامالً با یکدیگر در تعامل بوده و نتایج بهبیود
یا ضعف در هر یک بر دیگري مؤثر است؛ بنابراین استفاده از رویکرد فراینید گیرا ،تعیامالت ایین
اجزا را با یکدیگر برقرار نموده و موجب ایجاد همافزائی و بیازدهی بيشیتر در سیازمان مییگیردد.
(محقق ساخته از نظري و همکاران -1 )200-211 :1381 ،الگوهاي فرایندي توانمندسازي سرمایه
انسانی با فرایندهاي راهبردي سیازمان یکپارچیه بیوده و شیاخصهیاي انیدازهگيیري دسیتيابی بیه
راهبردهاي منابع انسانی را میتوان بهعنوان شاخصهاي کليدي عملکرد فرایندهیاي توانمندسیازي
مورد پایش و اندازهگيري قرار داد.
انتخاب واژهها و عبارات کلیدی در حوزۀ توانمندسازی

در راستاي معادلسازي و معادلیابی واژۀ توانمندسازي سه روش به شرح زیر مدنظر ایین تحقيیق
قرارگرفته است که عبارتاند از:
روش اول) مطالعه و بررسي بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي) در حوزۀ واژۀ توانمندسازی :بامطالعه بیيش از
 1000متن از بيانات فرماندهی معظم کل قیوا(مدظلیهالعیالی) در حیوزۀ توانمندسیازي ،تعیداد  3واژه و
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(مدظلهالعالی)

عبارت کليدي و تعداد  31مورد کار ویهه (بيانگر انتظارات معظم له از نسل جوان) در بعد "مهارتی
و عملی" راهبرد توانمندسازي احصا گردید.
روش دوم) معادل های مفهومي واژۀ توانمندسازی مستخرج از ادبیات و مباني نظری تحقیق :بررسی تعیاریف و
معادل هاي مفهومی واژۀ توانمندسازي مستخرج از ادبيات و مبانی نظري تحقيق (در هر دو رویکرد
مکانيکی و ارگانيکی) ،تعداد  10واژه و عبارت همطراز با توانمندسیازي احصیا و بیا  3کليیدواژۀ
مستخرج از روش اول معادلسازي گردید.
روش سوم) تست خبرگي صاحبنظران :پس از انتخاب واژهها و عبارات همطراز توانمندسازي مستخرج
از روش اول و دوم باال و معادلسازي آنها بهصورت نظرخواهی از جامعه خبیره ،اعمیال نظیرات
آنان صورت گرفت که درنهایت تعداد  34گزاره منتخب (داده ها) از تدابير و اوامر فرماندهی معظم
کل قوا(مدظلهالعیالی) براي انجام فرایند تحليل نظریه مفهومسازي بنيادي طی سه مرحله کدگذاري بیاز،
محوري و انتخابی تعيين گردید.
تحلیل مقایسهای توانمندسازی نیروی انساني در کشورهای موردمطالعه و ج.ا.ایران

کشورهاي موردمطالعه در این پهوهش ،ایاالتمتحده امریکا ،پاکسیتان و ترکيیه انتخیاب گردیید و
حوزه هاي موردمطالعه در این پهوهش نيز ،رویکردهاي قابليت محور (به معناي توانمندسیازي) در
کشور آمریکا و مکانيسمهاي عملياتی توانمندسازي در دو کشور پاکستان و ترکيه بوده است.
با بررسی بهعملآمده ،موضوع توانمندسازي در غالب کشورهاي جهان منحصر به حوزۀ سازمانی و
در برخی موارد آنهم بهصورت محدود مربوط به حوزۀ فردي میباشد .از منظر فرمانیدهی معظیم
کل قوا(مدظلهالعالی) ،مبحث توانمندسازي نيروي انسانی در کشور و نظام ج.ا.ایران بهویهه در نيروهیاي
مسلح مقولهاي یکپارچه و مبتنی بر آموزههاي اسالمی و مشیتمل بیر تمیامی ابعیاد انسیانی اعیم از
اعتقادي و فرهنگی ،روحی و روانی ،علمی و دانشی ،فرمانیدهی و میدیریتی ،نظیامی و جسیمی و
علمی و مهارتی میباشد که با دو روش آموزشوپرورش صورت میپذیرد .نتایج حاصل از تحليیل
مقایسهاي انجامشده در جدول  2ارائه گردیده است:

111

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک ،سال بیستم ،شماره  ،78بهار 1041

118

جدول  :2تحليل مقایسهاي توانمندسازي در کشورهاي موردمطالعه و ج.ا.ایران
حوزههاي توانمندسازي
کشورهاي منتخب

اعتقادي و فرهنگی

روحی و روانی

علمی و دانشی

فرماندهی و مدیریتی

نظامی و جسمی

مهارتی و عملی

مکانيکی

ارگانيکی

*

*

*

*

*

*

روشهاي

ترکيبی

ج.ا.ایران

رویکرد توانمندسازي

توانمندسازي

*

آموزشوپرورش

پاکستان

**

*

*

*

*

*

آموزش

ترکيه

**

*

*

*

*

*

آموزش

امریکا

*

*

*

*

*

*

آموزشوپرورش

** بهصورت محدود
چارچوب مطالعات علمي ،چارچوب نظری و مدل مفهومي

چارچوب مطالعات علمي :مناسب تیرین رویکیرد توانمندسیازي ،چیه در حیوزه نگرشیی (مکیانيکی و
ارگانيکی) و چه در حوزه مکانيسم اجرایی (پروژهاي و فرایندي) ،رویکرد ترکيبی میباشد .استفاده
از هییر چهییار رویکییرد مکییانيکی ،ارگییانيکی ،پییروژهاي و فراینییدي ضییروري بییه نظییر میییرسیید.
توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح لزوماً باید در چارچوب نگرش سيستمی متناسب با معيیار
شرایط محيطی ،قلمرو موضوعی و شرایط سازمانی صورت پذیرد.
چارچوب نظری :در تحقيقاتی که از نوع نظریهپردازي و به روش داده بنياد صورت میپذیرد ،طیرح
چارچوب نظري ،فاقد موضوعيت میباشد .بااینوجود ،پهوهشگران با نگرش دقيق به دییدگاههیاي
توانمندسازي نيروي انسانی و انسان از دیدگاه اسالم ،حوزه هاي تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل
قییوا(مدظلییهالعییالی) و اسییتفاده از مطالعییات تطبيقییی و نظییري و علمییی انجییامشییده ،سییاختار راهبییرد
توانمندسازي نيروي انسانی را تابع طبقهبندي به شرح زیر میدانند.

شکل  :1ابعاد راهبرد توانمندسازي نيروي انسانی (محقق ساخته)
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(مدظلهالعالی)

توضيح اینکه با توجه به اهميت قابليتهاي اجتماعی در رویکرد جدید به توانمندسازي نيروي
انسانی ،در این دسته بندي قابليت اجتماعی در دو بُعد اعم از اعتقادي و فرهنگی به معناي عام و
مهارتی و عملی مدنظر میباشد که بُعد اعتقادي و فرهنگی در طبقهبندي شکل  1در ذیل
قابليتهاي فردي دستهبندي گردید و بُعد مهارتی و عملی در ذیل قابليتهاي سازمانی لحاظ شده
است .بااینحال ،از نگاهی دیگر میتوان قابليتهاي اجتماعی را با ابعاد ذکرشده بهصورت یک
حوزه مستقل نيز در کنار حوزههاي فردي و سازمانی در نظر گرفت.
چارچوب مفهومي تحقیق :چارچوب مفهومی این تحقيق مبتنی بیر ماهيیت و سیاختار توانمندسیازي
نيروي انسانی و با در نظر گرفتن مؤلفهها و شاخصهاي هردو بعد قابليتهیاي فیردي و سیازمانی
به شرح شکل  2است:

شکل  :2چارچوب مفهومی تحقيق (محقق ساخته)
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روششناسي
تحقيق ازنظر ماهيت اکتشافی است و ازنظر هدف کاربردي -توسعهاي میباشد و با رویکرد آميخته
(کيفی و کمّی) اجراشده است .قلمرو موضیوعی تحقيیق ،حیوزه میدیریت منیابع انسیانی و حیوزه
ادبيات مدیریت دفاعی است .قلمرو مکانی تحقيق ،کشور جمهوري اسالمی ایران و قلمرو سازمانی
آن نيروهاي مسلح جمهوري اسیالمی اییران مییباشید .ایین تحقيیق در سیالهیاي  1331و 1331
انجامشده است و قلمرو زمانی تحقيق ،به سالهاي  1318تا  31/1/1محدودشده و افق زمانی بیراي
پيادهسازي راهبردهاي ارائهشده  1404میباشد.
جامعۀ آماري تحقيق به دو بخش تقسيمشده است و مشتمل بیر الیف -تیدابير و اوامیر فرمانیدهی
معظم کل قوا(مدظلهالعالی) و حجم آن متن قابلدسترس بيانات معظم له در قلمرو زمانی تحقيق اسیت.
ب -خبرگان نيروهاي مسلح شامل کليه فرماندهان و مدیران که دستکم داراي دو صفت مشیترک
تحصيالت عیالی (حیداقل کارشناسیی ارشید و معیادل آن) و حیداقل  20سیال تجربیه در قلمیرو
موضوعی تحقيق هستند .نمونهگيري از بيانات مقام معظم رهبري(مدظلهالعالی) به روش نظري صیورت
گرفته است و نمونه گيري از جامعه آماري گروه خبرگان نيروهاي مسلح به روش هدفمند بوده؛ لذا
محققين با یک جامعه آماري  30نفري داراي شرایط باال به اشباع نظري دستیافته است.
اطالعات تحقيق به دو روش کتابخانهاي علمی و تخصصی با ابزار فيشبرداري و روش ميدانی
(پيمایشی) با ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوريشده است .روش تجزیهوتحليل اطالعات
کيفی مبتنی بر فرایند تحليل نظریه مفهومسازي بنيادي است و روش تجزیهوتحليل اطالعات کمّی
مبتنی بر مقایسه زوجی عوامل برتر انتخاب راهبرد است .اعتبارسنجی روایی منابع موردمطالعه
بهصورت رفت و برگشتی مرسوم در تئوري مفهومسازي بنيادي است و سنجش قابليت اعتماد
(پایایی) منابع با استفاده از چهار معيار معروف (تطبيق ،قابليت فهم ،قابليت تعميم ،کنترل) پارکر و
رافی ( )1331انجامشده است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخهابي :در ایین تحقيیق از سیه مرحلیۀ کدگیذاري بیاز،
کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی براي رسيدن به مفاهيم ،مقولهها و راهبردهاي توانمندسازي
"مهارتی و عملی" نسل جوان نيروهاي مسلح در چارچوب تدابير و اوامیر فرمانیدهی معظیم کیل
قوا(مدظلهالعالی) مطابق با شکل  3و جداول  3و  4و  1استفادهشده است.
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121

(مدظلهالعالی)

شکل  :3روند نما و نقشه راه تحقيق (محقق ساخته)
جدول  :3نتایج حاصل از دو مرحله کدگذاري باز و کدگذاري محوري در بعد "مهارتی و عملی"
گزارههای منتخب (دادهها)

کد (مفهوم)

مفاهیم

مقولهها

بعد

34

11

11

14

مهارتی و عملی

جدول  :4نمونهاي از نتایج حاصله دو مرحلۀ کدگذاري باز و کدگذاري محوري در بعد "مهارتی و عملی"
گزارههای منتخب (دادهها)

کد (مفهوم)

اعتماد و تکيه ما به نيروهاي ذاتی و درونی

اعتماد و تکيیه بیه نيروهیاي ذاتیی و

ایران اسیالمی عزییز اسیت .جوانیان میا و

درونی ایران اسالمی

مغزهییاي متفکّییر و دسییتهییاي مییاهر و

مغزهاي متفکّر خودمیان بایید میا را

مفاهیم

مقوله

روح هاي بزرگِ سازنده و مبتکیر خیودِ میا

مجهّز کنند.

اتکییییا بییییه

تقوییییییییییت

هستند که باید ما را مجهّز کنند .من امیروز

دستهاي میاهر و مبتکیر سیازنده و

نيروهیییییا و

اسییییتعدادهاي

بیه شیما فرزنیدان شیجاع ایین آبوخیاک

مبتکر خودِ ما هستند کیه بایید میا را

اسییتعدادهاي

درونییی نسییل

عرض می کنم :به خودتان متّکی باشيد .میا،

مجهّز کنند.

درونی

جوان

در را و راه را به روي خودمان نمیبندیم.

روحهاي بزرگِ ما هستند که باید میا
را مجهّز کنند.
به خودتان متکی باشيد.
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جدول  :1راهبردِ توانمندسازي "مهارتی و عملی" در مرحلۀ کدگذاري انتخابی
شناسه

مقولهها

مفاهیم

گزاره
راهبردی

ابزار

هدف

راهبرد

11011800101

تقویت

11011800102

استعدادهاي

11011800103

اتکییا بییه نيروهییا و

تقویت استعدادهاي

11011800104

استعدادهاي درونی

درونی نسل جوان

درونی نسل

*

جوان با استفاده
از ظرفيتهاي

11011800101
14012301202

آموزشی،
توجه به خودکفیایی
ابتکاري
توانیییا در سیییرعت

81021401102

بخشیییی حرکیییت
عظيم

اسیییییییییییتفاده از

14012301203
83012204101

فرصتطلبی

کشور

81082001201

خودکفایی

مهارتی و عملی

اسیییییییییییتفاده از

توانمنییدي سییاخت

افیییییییییییییزایش

تجهيزات

توانمنییییديهییییاي

81021401103

توانمنديهاي
در نيروهاي

خوداتکایی

توانا در حل مسائل

مسلح
*

*

مهارتی و عملیی در
نيروهاي مسلح
ارتقییییا توانییییایی
تجزییی یهوتحليیی یل

ارتقا توانایی
تجزیهوتحليل

*

محيط و حل مسائل

محيط و حل
مسائل با

84010101101
30012208802
83012204104

خالقيت

قابليت خالقيت

بهرهمندي از

بهییییرهمنییییدي از
خالقيییت و ابتکییار
نسل جوان

82012303101
81030401103

بهمنظور افزایش

کشور

ظرفيتهاي صینعتی

31010110102

*

آموزشی و پهوهشی

14013001101

توانمندي فنی

صنعتی کشور

ظرفيیییییتهیییییاي

خوداتکایی ابزاري

11010102101

پهوهشی و

*

خالقيت و ابتکار
نسل جوان
بهمنظور مقابله با

راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری
و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنهای
شناسه
31012103303
33082103101

مفاهیم

مقولهها

گزاره
راهبردی

ابزار

همهجانبه

کنشهاي دشمن

تییرویج خالقيییت و
ابتکار

83012204303

پرورش ذهنی

30012208801

هوشياري ویهه

مقابله بیا تفکیرات،

توانییا در مقابلییه بییا

رفتار و کینش هیاي

تهاجمات

دشمن

*
تحول در سيستم

یادگيري نوین

آموزشی با

83012204301
81030401103

بهرهگيري از

یادگيري

تفکرات ابتکاري

83012203204

و عملکرد

84033001102

یادگيري سازمانی

33082103101

یادگيري خوب

81082001201

آموزش نظامی

تحییول در سيسییتم

یادگيري اثربخش و

آموزشی

81082001401

مطلوب نسل
*

فرماندهان و

کارا

مقدس بهمنظور

12010100804
13011300301

عملی

84033001801

یادگيري سازمانی

81012801301

یادگيري مؤثر

83012204301

آموزش

31012103304

تفکر ابتکاري

81082001402

عملکرد مطلوب

بهییییرهگيییییري از

عملگرایییییییییییی

تفکرات ابتکیاري و

روزافزون

عملکییرد مطلییوب

اصیییییییییییییالت

نسل جوان

11011800101

جوان و تجارب
مدیران دفاع

یییادگيري نظییري و

81021201202

هدف

راهبرد

تمایل بیه خالقيیت

82012303102

82100404103

(مدظلهالعالی)

تفکرات ،رفتار و

قابليت هوشی

81021401104

123

قابليیییتمحیییوري

افزایش
آمادگیهاي فردي
و سازمانی در
نيروهاي مسلح

*
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124
شناسه

مقولهها

مفاهیم

گزاره
راهبردی

ابزار

هدف

راهبرد

نيروهاي خودي
81021410401

83012204304

81012808101

مطالعییییۀ تجربییییی
دوران دفاع مقدس
اسیییتفادۀ بهينیییه از

بهییییرهگيییییري از

تجربيیییات دفیییاع

تجیارب فرمانییدهان

مقدس

و میییییدیران دوران

تجربیییههیییاي نیییو

دفاع مقدس

شونده

84111801301

تجربهاندوزي

81012808001

آمادگی فردي

31010110103

*

توانمنییییییییدي در
آمادگی سازمانی

افزایش آمادگیهاي

*

فردي و سازمانی

11010102103
11010102104
11010102101

توجه به حرفه
حرفه و مهارت

83012204302
82012303403

گرایی و مهارت
افزایی با استفاده
بهينه از استعدادها

توجییه بییه حرفییه
تخصیییییییییص و

گراییییی و مهیییارت

کارآمدي

افزایی

در انتصابات نسل

*

جوان بهمنظور
تحقق نوآوري

11011800102
11011800103

همهجانبه در

مجاهدت تخصصی

نيروهاي مسلح

11011800104
84010101108

تجلّی استعدادها

81032301102

رشد استعدادها

88113008104

ظهور استعدادها

اسیییتفاده بهينیییه از
اسییییییییتعدادها در
انتصابات

*

راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری
و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنهای
شناسه
84033001801

مفاهیم

مقولهها

121

(مدظلهالعالی)

گزاره
راهبردی

ابزار

هدف

راهبرد

قدرشناسییییییییییی
استعدادهاي ذاتی

81021201104

نوآوري آموزشی

81021201102

نوآوري همهجانبه

81021201103

نوآوري روشی

تحقیییق نیییوآوري

81021201101

نوآوري سازماندهی

همهجانبه

81021201101

نوآوري آمادي

81021201101

نوآوري رزمی

*

توصیف راهبردهای توانمندسازی "مهارتي و عملي" نسل جوان نیروهای مسلح :با توجه به مفاهيم و مقولههاي
مرتبط با بُعد مهارتی و عملی ،راهبردِ توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح مستخرج از تدابير و
اوامر فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی) به شرح زیر توصيف میگردد:
راهبرد  :1تقویت استعدادهاي درونی نسل جوان با استفاده از ظرفيیتهیاي آموزشیی ،پهوهشیی و
صنعتی کشور بهمنظور افزایش توانمنديهاي مهارتی و عملی در نيروهاي مسلح
توصیف راهبرد  :1تکامل حوزههاي کارکردي جدید ،مستلزم توسیعه مسیير شیغلی متخصصیان و
ایجاد فرصتهاي رهبري در سطوح مدیریتی براي آنان (درزمينه خودشیان) خواهید بیود .بیر ایین
اساس ،نيروهاي مسلح باید برنامه هاي توسعه نيروي انسانی خود را در جهت تقویت اسیتعدادهاي
درونی نسل جوان نيروهاي مسلح بهبود دهد.
نسل جوان نيروهاي مسلح توانایی انجام مسئوليتهاي خود ،توأم با عملکیرد اثیربخش را خواهید
داشت .از منظر مقام معظم رهبري(مدظلهالعالی) ،ترکيب آموزش و تجربیه ،سیطح تخصیص و مهیارت
نسل جوان نيروهاي مسلح را بهبود خواهد داد .بر این اساس ،ما باید سیطح بيینش و دانیش نسیل
جوان را از طریق فعاليتهاي پهوهشی و مطالعاتی توسعه داده و سطح مهارت آنان را با دکتیرین و
نيازمنديهاي عملياتی نيروهاي مسلح متناسب کنيم .همچنين سطح آموزشهاي یگیانی و انفیرادي
را از طریق آموزشهاي مبتنی بر عمل و متناسب با تهدید ارتقا دهيم.
عالوه بر آن ،آموزش و تعليم افراد براي خلق راندمان یا مهارت نظامی از اهميت ویههاي برخوردار
است .نيروهاي مسلح نيازمند فرایندهایی است که با استفاده از ظرفيتهاي کشیور توانمنیديهیاي
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مهارتی و عملی خود را افزایش دهد .بیر ایین اسیاس ،نيروهیاي مسیلح نيازمنید تعامیل بیا مراکیز
آموزشی ،پهوهشی و صنعتی کشور در جهت رشد و تعالی سطح آموزشها میباشد.
راهبرد  :2ارتقا توانایی تجزیهوتحليل محيط و حل مسائل با بهرهمندي از خالقيت و ابتکیار نسیل
جوان بهمنظور مقابله با تفکرات ،رفتار و کنشهاي دشمن
توصیف راهبرد  :2اطالعات ،پردازش اطالعات و شبکههاي ارتباطی ،هسیته اصیلی فعاليیتهیاي
نظامی ما به شمار خواهند آمد؛ بنابراین ،نيروهاي مسلح باید در آینده زیرسیاخت فنیاوري خیود را
تقویت کرده و ابزارهاي سرمایه اطالعاتی (داراییهاي نامشهود) خود را توسعه دهند.
از منظر فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی) ،مقابله با تفکرات ،رفتار و کنشهاي دشمن نيازمند ارتقا
توانایی تجزیه تحليل محيط و حل مسائل با تکيهبر خالقيت و ابتکار نسل جیوان نيروهیاي مسیلح
میباشد که آنهم با توسعه سرمایه اطالعاتی نيروهاي مسلح حاصل خواهد شد.
بر این اساس ،نيروهاي مسلح باید به بررسیی و مطالعیه تغييیرات محیيط ادامیه داده و برمبنیاي آن
سامانه هاي خود را ارتقا دهند و پایگاههاي داده موردنياز خود را ایجاد و بهروزرسانی کنند .عالوه
بر آن ،شبکههاي ارتباطی و اطالعاتی خود را ایجاد کرده و بهبود دهند .این شبکههیا ،تیوان رزمیی
نيروهاي مسلح را در مقابله با تفکرات ،رفتار و کنشهاي دشیمنان افیزایش داده و بیه موفقيیت در
عمليات نظامی غير رزمی نيز کمک خواهد کرد.
راهبرد  :3تحول در سيستم تربيت و آموزش با بهرهگيري از تفکرات ابتکاري و عملکیرد مطلیوب
نسل جوان و تجارب فرماندهان و مدیران دفاع مقیدس بیهمنظیور افیزایش آمیادگیهیاي فیردي و
سازمانی در نيروهاي مسلح
توصیف راهبرد  :3هسته اصلی نيروهاي مسیلح را کارکنیانی تشیکيل خواهنید داد کیه همگیی از
توانایی و ایثار استثنایی برخوردارند .کيفيت این افراد از اهميت بسزایی برخوردار خواهد بود .نسل
جوان ما به فراگيري مهارتهاي بسياري نياز خواهند داشت.
به دليل اهميت سهم و نقش کارکنان در عملکیرد سیازمان ،میا بیه سیرمایهگیذاري گسیترده بیراي
یادگيري از طریق تحول در سيستم تربيت و آموزش نيروهاي مسلح نيازمندیم .از منظیر فرمانیدهی
معظم کل قوا(مدظلهالعالی) ،نيروهاي مسلح براي افزایش آمادگیهاي فیردي و سیازمانی خیود نيازمنید
تحول در سيستم آموزشی با بهره گيیري از تفکیرات ابتکیاري و عملکیرد مطلیوب نسیل جیوان و
تجارب فرماندهان و مدیران دفاع مقدس میباشد.

راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری
و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

آموزش در کيفيتبخشی به آمادگیهاي فردي و سازمانی و اجراي مأموریت میؤثر اسیت .بیر ایین
اساس ،ما باید از ایدههاي ابتکاري و تجارب فرماندهان و مدیران باسابقه ،بهویهه تجارب بییبیدیل
فرماندهان دوران دفاع مقدس و همچنين تجارب جنگهاي اخير بيشازپيش بهرهبرداري کنيم.
راهبرد  :0توجه به حرفه گرایی و مهارت افزایی با استفاده بهينیه از اسیتعدادها در انتصیابات نسیل
جوان بهمنظور تحقق نوآوري همهجانبه در نيروهاي مسلح
توصیف راهبرد  :0آمادگی سرمایه انسانی با شناسایی شایستگیهایی آغاز میشود کیه افیراد بیراي
اجراي فرایندهاي کليدي سازمان به آنها نياز دارند .مشاغل راهبردي موقعيتهایی است کیه در آن
کارکنان واجد شایستگی هاي الزم ،بيشیترین تیأثير را بیر عملکیرد سیازمان مییگذارنید .پروفاییل
شایستگی ،نيازهاي شغلی از قبيل دانش ،مهارت و ارزشهاي الزم براي موفقيت را در ییک پسیت
شغلی توصيف میکند.
(مدظلهالعالی)

از منظر مقام معظم رهبري

 ،حرفه گرایی و مهارت افزایی در نيروهیاي مسیلح بیا اسیتفاده

بهينه از استعدادها (تجلّی و ظهور استعدادها) در انتصابات نسل جوان امکانپذیر میگردد که آنهم
از طریق آموزش و بهبود مهارت کارکنیان ،ارزییابی ظرفيیت ییادگيري آنیان در زمیان اسیتخدام و
سرمایهگذاري گسترده بهمنظور ارتقا یادگيري کارکنان حاصل خواهد شد.
بهره برداري مناسب از این سرمایه بزرگ (اسیتعدادها) در انتصیابات نسیل جیوان موجیب تقوییت
حرفه گرایی و مهارت افزایی شده که درنتيجه نوآوري همهجانبه در نيروهاي مسیلح را بیه ارمغیان
میآورد.
یافتههای تحقیق:

با توجه به مطالعات علمی و تطبيقی انجامشده و تعيين نقاط ضعف و قوت هریک از رویکردهیاي
مطرح در توانمندسازي نيروي انسانی ،از دیدگاه پهوهشگران مناسبترین رویکیرد توانمندسیازي،
چه در حیوزۀ نگرشیی (مکیانيکی و ارگیانيکی) و چیه در حیوزۀ مکانيسیم اجراییی (پیروژهاي و
فرایندي) ،رویکرد ترکيبی است که در چارچوب منویات مقام معظم رهبیري(مدظلیهالعیالی) ،مبتنیی بیر
رعایت اصل "آرمانگرایی توأم با واقعنگري در تمامی امور" استخراج گردید.
بهعبارتدیگر ،پهوهشگران در چارچوب منویات مقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا ،مبنیی بیر
رعایت اصل آرمانگرایی توأم با واقعنگري در تمامی امور ،ضیمن شیناخت و تحليیل آرمیانهیاي
نيروهاي مسلح ازیکطرف و تجزیهوتحليل وضع موجود رویکردهیاي توانمندسیازي در نيروهیاي
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مسلح (چه در مطالعات تحقيقی و چه در محاورات تخصصی) از دیگر سو ،به این نتيجه رسيدهاند
که امر توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح لزوماً باید در چارچوب نگرش سيستمی و متناسب
با شرایط و آرمان هاي سازمانی و کشوري صورت پیذیرد .در ایین نگیرش ،اسیتفاده از هیر چهیار
رویکرد مکانيکی ،ارگانيکی ،پروژهاي و فرایندي بررسیشیده متناسیب بیا معيیار شیرایط محيطیی،
قلمرو موضوعی و شرایط سازمانی ،ضروري بیه نظیر مییرسید .بیا ایین نگیاه قطعيیت هرییک از
رویکردهاي موردنظر در چارچوب نگرش سيستمی متناسب با شرایط ،موضوع و سازمان موردنظر
قابلتغيير میباشد.
بر اساس توصيف راهبردهاي توانمندسازي "مهارتی و عملی" که در این مقالیه ارائیهشیده اسیت،
ساختار راهبرد و بيانيه راهبرد توانمندسازي نسل جیوان نيروهیاي مسیلح بیر اسیاس رهنمودهیاي
حضرت امام خامنهاي(مدظلهالعالی) به شرح زیر مطرح میگردد.
ساختار راهبرد توانمندسازی نسل جوان بر اساس رهنمودهای حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالي)

پهوهشگران با بررسی دقيق تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا و استفاده از مطالعات تطبيقیی و
مطالعات نظري ،ساختار راهبرد توانمندسازي نيروي انسانی برابر شکل  1در قالب چارچوب نظري
تحقيق میدانند.
بیانیه راهبرد توانمندسازی "مهارتي و عملي" نسل جوان نیروهای مسلح

بيانيه راهبرد توانمندسیازي نسیل جیوان نيروهیاي مسیلح بیر اسیاس رهنمودهیاي حضیرت امیام
خامنهاي(مدظلهالعالی) در بعد "مهارتی و عملی" به شرح زیر ارائه میگردد:
"توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح ،تنها با تکيهبیر بیاور بیه خیدا و ارزشهیاي اسیالمی و
انقالبی و توسعه از طریق -1 :تقویت استعدادهاي درونی نسل جوان؛  -2تحول در سيستم تربيیت
و آموزش؛  -3ارتقا توانایی تجزیهوتحليل محیيط و حیل مسیائل؛  -3توجیه بیه حرفیه گراییی و
مهارت افزایی صورت خواهد گرفت.
در این مسير نيروهاي مسلح از ابزارهاي زیر براي دستيابی به اهداف توانمندسازي نسل جوان بهره
خواهد برد -1 :استفاده از ظرفيتهیاي آموزشیی ،پهوهشیی و صینعتی کشیور بیهمنظیور افیزایش
توانمنديهاي مهارتی و عملی در نيروهاي مسلح؛  -2بهرهگيیري از تفکیرات ابتکیاري و عملکیرد
مطلوب نسل جوان و تجارب فرماندهان و مدیران دفاع مقدس بهمنظور افزایش آمادگیهاي فیردي
و سازمانی در نيروهاي مسلح؛  -3بهرهمندي از خالقيت و ابتکار نسل جیوان بیهمنظیور مقابلیه بیا
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(مدظلهالعالی)

تفکرات ،رفتار و کنشهاي دشمن؛  -4استفاده بهينه از استعدادها در انتصابات نسل جوان بهمنظیور
تحقق نوآوري همهجانبه در نيروهاي مسلح"
نتیجهگیری و پیشنهادها
الف -نتیجهگیری:

در پاسخ به پرسش فرعی تحقیق" :مفاهيم ،مقولهها و راهبردهاي توانمندسازي "مهارتی و عملی"
نسل جوان نيروهاي مسلح در چارچوب تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا کداماند "
مطابق با  11مورد مفاهيم و  13میورد مقولیه ارائیهشیده در جیدول  ،4راهبردهیاي توانمندسیازي
"مهارتی و عملی" نسل جوان نيروهاي مسلح در چارچوب تدابير و اوامیر فرمانیدهی معظیم کیل
قوا(مدظلهالعالی) به شرح زیر ارائه میگردد:
 -1تقویت استعدادهاي درونی نسل جوان بیا اسیتفاده از ظرفيیتهیاي آموزشیی ،پهوهشیی و
صنعتی کشور بهمنظور افزایش توانمنديهاي مهارتی و عملی نيروهاي مسلح
 -2ارتقا توانایی تجزیهوتحليل محيط و حل مسائل با بهرهمنیدي از خالقيیت و ابتکیار نسیل
جوان بهمنظور مقابله با تفکرات ،رفتار و کنشهاي دشمن
 -3تحول در سيستم تربيت و آموزش با بهرهگيري از تفکرات ابتکاري و عملکرد مطلوب نسل
جوان و تجارب فرماندهان و مدیران دفاع مقدس بهمنظور افیزایش آمیادگیهیاي فیردي و
سازمانی در نيروهاي مسلح
 -4توجه به حرفه گرایی و مهارت افزایی با استفاده بهينه از استعدادها در انتصابات نسل جوان
بهمنظور تحقق نوآوري همهجانبه در نيروهاي مسلح
در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق" :با توجه به تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی) چه
راهبردهایی موجب توانمندسازي "مهارتی و عملی" نسل جوان نيروهاي مسلح میگردد "
بر اساس نظرسنجی انجامشده از گروه خبرگان نيروهاي مسلح در قالب پرسشنامه محقیق سیاخته،
راهبردهاي توانمندسازي "مهارتی و عملی" نسل جوان نيروهاي مسلح در چارچوب تدابير و اوامر
فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی) به ترتيب اولویت به شرح زیر میباشد:
 -1تقویت استعدادهاي درونی نسل جوان بیا اسیتفاده از ظرفيیتهیاي آموزشیی ،پهوهشیی و
صنعتی کشور بهمنظور افزایش توانمنديهاي مهارتی و عملی نيروهاي مسلح
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 -2تحول در سيستم تربيت و آموزش با بهرهگيري از تفکرات ابتکاري و عملکرد مطلوب نسل
جوان و تجارب فرماندهان و مدیران دفاع مقدس بهمنظور افیزایش آمیادگیهیاي فیردي و
سازمانی در نيروهاي مسلح
 -3ارتقا توانایی تجزیهوتحليل محيط و حل مسائل با بهرهمنیدي از خالقيیت و ابتکیار نسیل
جوان بهمنظور مقابله با تفکرات ،رفتار و کنشهاي دشمن
 -4توجه به حرفه گرایی و مهارت افزایی با استفاده بهينه از استعدادها در انتصابات نسل جوان
بهمنظور تحقق نوآوري همهجانبه در نيروهاي مسلح
ب -پیشنهادها:

پيشنهادهاي کاربردي به ستاد کل نيروهاي مسلح و مراکز بهرهبردار از این تحقيق عبارت است از:
 -1با توجه به لزوم تحول بنيادین (سطح تئوریک و کاربردي) در تمامی حیوزههیاي میدیریت
منابع انسانی مبتنی بر آموزه هاي اصيل اسالم و تدابير و منوییات امیامين انقیالب اسیالمی،
ستاد کل نيروهاي مسلح رشته مدیریت راهبردي منابع انسانی را در مقطع تحصيلی دکتیري
در دانشگاه عالی دفاع ملی ایجاد نماید.
 -2با توجه به نتایج این تحقيق ،ستاد کل نيروهاي مسلح طرح راهبیردي (اهیداف ،راهبردهیا،
سياستها ،دستورالعملها و آئيننامههاي اجرایی) توانمندسازي نسیل جیوان بیا تأکيید بیر
تدابير و اوامر فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی) را در بعد "مهارتی و عملی" تدوین کرده و
جهت اجرا به مبادي ذيربط ابال نماید.
 -3براي نهادینهسازي راهبردهاي توانمندسازي "مهارتی و عملی" در چرخۀ آموزشیی و قیرار
دادن آن در سییير مراحییل تکییاملی نيییروي انسییانی ،سییتاد کییل نيروهییاي مسییلح محتییوا و
سرفصلهاي تعليم و تربيت نسل جوان را در مراکز آموزشی بازنگري نماید.
سایر موضوعاتی که میتوان بهعنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي موردتوجه قرار داد به شرح زییر
ارائه میگردد:
 -1با توجه به وجود دو مدل تصميمگيري سياسی و منطقی در سازمانهیا (برایسیون،)1331 ،
این تحقيق بر اساس مفروضات مدل برنامهریزي منطقیی ،راهبردهیاي توانمندسیازي نسیل
جوان نيروهیاي مسیلح را ارائیه داده اسیت .لیذا در راسیتاي تکميیل ایین تحقيیق ،دیگیر
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(مدظلهالعالی)

پهوهشگران میتوانند بیر اسیاس مفروضیات میدل تصیميمگيیري سياسیی ،سياسیتهیاي
توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسلح را در چارچوب تدابير و اوامیر فرمانیدهی معظیم
کل قوا در بعد "مهارتی و عملی" ارائه نمایند.
 -2بهمنظور پایش هوشمندانه راهبردهاي ارائهشیده در ایین تحقيیق و شناسیایی و ریشیهییابی
انحرافات و مغایرتها و پیریزي برنامههاي بهبود در جهت تحقق آنها ،دیگر پهوهشگران
می توانند نقشه راهبرد توانمندسازي نسل جوان نيروهاي مسیلح را در چیارچوب تیدابير و
اوامر فرماندهی معظم کل قوا در بعد "مهارتی و عملیی" ارائیه دهنید تیا امکیان میدیریت
عملکرد سازمانهاي نيروهاي مسلح دراینباره فراهم گردد.
 -3با توجه بهضرورت ارزیابی دقيق توانمندي کارکنان ،دیگر پهوهشگران میتوانند شاخصها
و معيارهاي عينی ،جامع ،منسجم و پویاي ارزشیيابی توانمندسیازي نسیل جیوان نيروهیاي
مسلح را در بعد "مهارتی و عملی" ارائه نمایند.
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