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 چکیده
سپاه پاسداران این پژوهش با هدف طراحی الگوی تربیت و آموزش فرماندهان نواحی 

 یساختار یساز مدلای از مدیران نهادی( و با استفاده از پرسشنامه  عنوان نمونه اسالمی )بهانقالب 
پرسشنامه بین خبرگان دانشگاهی و سازمانی که  00تعداد  ،منظور این انجام گرفته است. به یریتفس

ت دیریت در سپاه هستند، توزیع و درنهایدارای سابقه، تجربه یا تخصص در حوزه فرماندهی و م
 ضرب اثر ماتریس سازی ساختاری تفسیری و تحلیل و با روش مدلشد آوری  پرسشنامه جمع 32

 گرفتهافزار متلب مورد بررسی و تحلیل قرار  مک( و با استفاده از نرم کاربردی )میک متقابل ارجاع
های اصلی آن را نظامات  دست آمده است که پایه سطحی به 6یجه پژوهش در قالب مدل است. نت

دهند. در سطح دوم، اساتید و مربیان و سپس محتوا قرار دارد. عرصه،  فرهنگ سازمانی شکل می و
تربیت، در سطوح بعدی  قالب و ابزارهای آموزش و همچنین زمان، محیط و عوامل آموزش و

باشد. همچنین در  مکمل این مدل می ۀعنوان آخرین سطح و حلق هستند و درنهایت دانشجو به
دارای بیشترین تأثیرگذاری در  ،استاد، مربی، محتوا، نظامات و فرهنگ :مؤلفه 7ی، ا تحلیل خوشه

 .گزارش شدهای تربیت و آموزش  میان سایر مفاهیم و مؤلفه
سازی  مدلتربیت و آموزش؛ مدیران نهادی؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛  :ها هكلیدواژ
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 مقدمه
و اداره مطلوب کشور است. انقالب  سازی نظام یتالش برا ،یتمدن اسالم الزمه تحقق

 ییبتواند الگو دیبا ،ظهور نموده است یاحکام اسالم سازی نهیاجرا و نهاد هدفکه با  یاسالم

 نیالزامات تمدن نو رشیپذ نهیتا زم دیرا به جهان عرضه نما یمطلوب و کارآمد از اداره عموم

و  یطراح ،منوط به استخراج سازی، نظاماین کند.  جادیا زیجهان ن یکشورها گرید دررا  یاسالم

 ،یاداره جوامع انسان یالگوها یکارآمد ،گرید یسواداره کشور است. از ییاجرا یالگوها نیتدو

 یبودن براالگو هیاگر داع ی. انقالب اسالمستها دولت تیریمد یها ترین شاخص از مهم

را دارد،  تیعالم بشر یتحقق ظهور منج یبرا یجهان یو رهبر یراسالمیو غ یاسالم یکشورها

خصوص به  نیدر ا اثربخش یارائه الگوها وکارآمد  رانیمد تیو ترب ییشناسا عرصهدر  دیبا

 یا ، دغدغهیانقالب رانیمد تیترب یبرا ییالگوها یبگمارد. لذا طراح ژهیو یاز خود همت انیمتأس

 ست.قابل تأمل ا ،ساحت نیاست که در ا

آن  تیسازمان مطرح است و هر روز اهم هیترین سرما عنوان مهم به یانسان یرویامروزه ن

 یای برا ها تالش گسترده سازمان ،مسئله باعث شده است نیا تیشود. اهم مشخص می شتریب

 ،کارآمد باشد ،یانسان یرویچرا که اگر ن ؛کارآمد آغاز کنند یانسان یرویکشف و جذب ن

جمله سپاه پاسداران ها و نهادها، از از سازمان یمسئله در برخ نیکارآمد خواهد بود. ا زیسازمان ن

ها خاص  ها و شایستگی نقش ،ها تیها، مأمور مختلف همچون رسالت لیدال به یانقالب اسالم

و  انتیص تیبه مأمور باتوجه ییابد. سپاه پاسداران انقالب اسالم دوچندان می تیخود، اهم

که همواره  ینهاد نیتر یعنوان مردم به نیمستضعف جیبس ۀو مجموع یاز انقالب اسالم یپاسدار

 یاسالم رانیمد یبه الگو دنیبخش تحقق یبستر برا نیرا دارد، بهتر یانقالب اسالم یدغدغه بالندگ

 ی کارآمد و برتررانیمد زیو دفاع مقدس ن یانقالب اسالم تیدر تثب نکهیاکما باشند؛ یم یو انقالب

 شدند. یمقدس به جامعه معرف ینهادها نیاز ا

باعث  ،که دارای توانایی خودمدیریتی باشند فرماندهانیلزوم تربیت و آموزش مدیران و 

نظران مدیریت را به سوی  ، توجه بسیاری از صاحبگفتمان عنوان یک به این موضوعتا است شده 



 سازی ساختاری تفسیری و... بر مدل طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسالمی ایران مبتنی

66 

 دهند را ارائه می رانیمد شهای پرور برنامه یا گونه به کیهای بزرگ هر خود جلب نماید. سازمان

و  یهای دانشگاه از دوره یبرخوردار باخدمت  ضمن یها تیبه صورت فعال شتریب ها که این برنامه

 شیلذا گرا. (267: 9377شود )دوالن و همکاران،  اجرا می یا و حرفه یمؤسسات آموزش ریسا

 کیمعتقد است که  زین (9333ی )ابطح. ستامعطوف  رانینوع ارتقا در پرورش مد نیبه ا یعموم

وجود ندارد. هر سازمان  یو سرپرست تیریآموزش و توسعه مد یعیب برا شده بینسخه استاندارد

رشد  یالزم را برا یآموزش یها هخود، دور یطیو مح یمتناسب با اهداف و مسائل داخل دیبا

 د.کن یو سرپرستان خود طراح رانیمد

 یها و عرصه ها یتنوع دشمن ها، تیمأمور رییتبع آن تغ و به یطیمح طیشرا رییبه تغ توجهبا

است.  یشناسی سازمانی در نهاد مقدس سپاه ضرور خویشتنجهت بازمختلف آن، حرکتی در

فرماندهان و  تیآموزش و ترب ،بخش نقطه اصلی و آغازین این حرکت پویا و تعالی ،رسد نظر می به

ها طراحی گوی تربیت و آموزش مناسب برای آنال ،یتحول کردیبا رو دیو بااست  همدیران سپا

م کرد. سپاه پاسداران انقالب اسالمی دارای سطوح مختلف فرماندهی و مدیریت است که هرکدا

بین، ناحیه و فرمانده ناحیه  ند. دراینباش بر مأموریت خود می دارای اهمیت و ارزش خاصی مبتنی

ده جامعه )از پاسداران و بسیجی گرفته تا عامه مردم کوچه های گستر دلیل تعامل مستقیم با طیف به

ای است. لذا ضروری است که از قالب یک سازمان مرسوم  و بازار(، دارای اهمیت ویژه

صورت یک نهاد ارزشی و مردمی درآید. مقام  نهاد خشک نظامی خارج شده و بهو  ساالر دیوان

سپاه صرفاً یک سازمان نیست، بلکه یک نهاد معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند که 

های جامعه است و ضمن داشتن نظم  یعنی یک سازمانی برآمده از مردم و برگرفته از ارزش؛ است

و انضباط سازمانی، دارای پویایی، انعطاف و قابلیت تحول و تعالی است. لذا مدیران و فرماندهانی 

 ان و فرماندهان نهادی باشند.کنند، باید مدیر که در این مجموعه فعالیت می

و رشد و  یرکارگی و به تیو نحوه ترب رانیا یاسالم یارشد در نظام جمهور رانیمد موضوع

 یمطلوب و کارآمد برا ییالگو یاز مسائل مهم اداره کشور است که طراح یکیها آن ییجا هجاب

 یپکرده است تا در پژوهش حاضر تالش است. های دقیق بسیاری پژوهش ازمندیها نرفع مسائل آن
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باشد. در  رانیا یاسالم ینظام جمهور نهادی رانیمد تیتربآموزش و  یبرا ییاستخراج الگو

 یریکارگ عوامل و به نیا یهستند. دقت در توال رگذاریتأث یعوامل گوناگون یتیتحقق نظام ترب

عوامل را  دیمطلوب با یالگو کیمناسب دارد. در  یروهاین تیدر ترب یجد یها نقشمناسب آن

 د.کر دهی را وزن تیها در تربآن ریتأث زانیو م یبند طبقه

این پژوهش قصد دارد تا با مطالعه و تحلیل در میان اسناد و مدارک و منابع علمی مختلف و 

الگوی تربیت » :کهپاسخ دهد مندی از نظرات اساتید خبره در این زمینه، به این سؤال  همچنین بهره

ترین  مهم»و « و آموزش مدیران نهادی )فرماندهان نواحی سپاه پاسداران انقالب اسالمی( چیست؟

 « های تربیت و آموزش کدام است؟ ترین مؤلفه و محوری

 

 ادبیات نظری

 آموزش
ترین  رت خالصه به برخی از مهمصو یاری از آموزش وجود دارد که بهتعاریف متعدد و بس

 :گیرد شده و معنای آموزش در مدیریت و سازمان مورد بحث قرار می ها اشارهآن

و غیررسمی و  یرسم التیاست که از راه تحص یمعلومات و رشد فکر یمعنا به آموزش

 ییدادهایدادن رو ترتیبعبارت است از  آموزش. (971: 9327آید )دهخدا،  دست می مطالعه به

 آموزش. (990: 9137، 9هنگ)گا یریادگی یدرون یاندهیکردن فرا آسان یبرا رندهیادگیخارج از 

متعلّم  نکهیا یو عوامل برا ها نهیکردن زم فراهم: »یعنیاست، آموزش  یپرورش انیو جر ندیفرا کی

، اطالعات و ها یعبارت است از انتقال دانستن آموزش(. 7: 9373 ،ی)شکوه« را واجد شود یدانش

است که مقصد آن  یراه ،کند. اصوالً آموزش رییتغ جادیکه در او ا یشرط ها به فرد، به مهارت

خود  یقیحق یااز معن نجامدین یتحول چیکه به ه یو تحول است و آموزش یآوردن دگرگوندیپد

 (.91: 9377، زاده بیاست )نقشده دور 

آموزش عبارت است از گونه تعریف کرد:  توان آموزش را این در ادبیات مدیریت، می

 

1. Gagne 
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احسن نحو محوله را به فیکه کارمند بتواند وظا یو تخصص آنان به طور باالبردن سطح دانش

عبارت  آموزش. (90: 9379)داد، شود تر آماده  و مهم شتریهای ب قبول مسئولیت یانجام دهد و برا

 .(931: 9131، 9و ویتمن نگتونی)تور یستگیاز شا یفرد به سطح دنیرس ندیاست از فرا

تجارب  قیطرها از مهارت اینگرش، دانش  رییتغ یبرا شده یزیر برنامه ندیآموزش فرا

ها به شکل  ای از فعالیت مجموعه ای تیفعال کی رهگذر عملکرد افراد در نیتا از ا گیری استادی

 زیهای افراد و ن توانایی سعهکار عبارت است از تو طیدر مح زی. هدف آن نابدی رییمؤثری تغ

 ای ییاکتساب توانا ندیعنوان فرا تواند به می آموزش. سازمان ندهیحال و آ یازهایکردن ن برطرف

دنبال  های مختلف به ساساً آموزش در بخششود. ا فیموجود تعر ییو حفظ توانا ینگهدار

ها، دانش و نگرش، توسعه و  مهارت یاست تا رفتار کارکنان را در قلمروها یاتیتدارک تجرب

 .(9170، 2نیبهبود بخشد )هامبل

 یها طیمثل مدرسه و دانشگاه و هم مح یرسم محیط یبراهم است که  یا واژه ،آموزش

و هم در  ایمفهوم آموزش هم در قاموس فرهنگ اول ،واقع. درشود یکار برده م غیررسمی به

گیرد. آموزش  استفاده قرار می مورد یهای آموزش محیط یو جمع یمناسبات و مراودات فرد

 یمنظور از زمان به یاست که در مقطع یوضع گر،یبه فرد د یمعنا از فرد تقالاز ان یانیعنوان جر به

از آن  یبخش «تیترب» ندیدر فرا ،رو اینوالً مداومت و استمرار ندارد. ازگیرد و معم خاص انجام می

 ،تیترب رایکرد؛ ز یتلق تیترب انیکل جر ای تیآن را مترادف با ترب دیآید و لذا نبا حساب می به

بندی خاص  تقسیم کیو آموزش است. ضمناً در  میتر از موضوع تعل تر و کلی وسیع اریبس یانیجر

تبر(، غیررسمی مدرک مع یمدت منجر به اعطا)بلند یتوان به سه نوع آموزش رسم می

 لیها و وسا رسانه قیطر)از افتهین مهارت( و آموزش سازمان نامهیمدت منجر به ارائه گواه )کوتاه

در « توسعه»و  «میتعل»، «آموزش»سه مفهوم  نیب. (7: 9331 ان،یکرد )مهد ره( اشایارتباط جمع

 (:3: 2092، 3وجود دارد )ویلسون زیتما ،یریادگیحوزه مباحث 

 

1. Torrington & Weightman 

2. Hamblin 

3. Wilson 
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 .یموضوعات مرتبط با شغل فعل یریادگیاز عبارت است  آموزشـ 

 ایدر حال حاضر و  یکه با شغل خاصاست در افراد  یآمادگ جادیا یبرا یریادگی م،یتعلـ 

 .ندارد یارتباط ندهیآ

مرتبط  یآت ای یکه با شغل فعل یرشد فرد یبرا یریادگیبهبود عبارت است از  ای توسعهـ 

 ت.سین

 تربیت
اشاره  ریها به شرح زاز آن یکه به برخاست شده  فیتعر ینظرات متعدد از نقطه تیترب

 :شود می

و رشد  تیشود که هدف آن هدا منظم و مستمر گفته می یندیفرا ای انیبه جر تیترب

جهت در ابندگانی پرورش تیجانبه شخص رشد همهو  تیهدا یکلطور به ای ،یو روان یجسمان

شدن کمک به شکوفا زیجامعه و ن رشیپذمورد یو هنجارها یکسب و درک معارف بشر

 .(23: 9332 ف،یآنان است )س یاستعدادها

 ،تیتربو میتعل، دیگر عبارت بهبین افراد است. از اعمال و رفتار  یمجموعه منظم ،تیتربو میتعل

و  یمتوجه هدف ،ی( که مسبوق به اصلیو مترب ی)مرب الیدو قطب س انیاست م یفعل و انفعال

 جادیرساندن استعدادها و ا تیفعل دادن و به را پرورش تیترب ،یمطهر دیشه. است یا مستلزم برنامه

 خور خود( برسدکمال )در یبه حد اعال یراه متربّ نیداند تا از ا ها میآن انیم یتعادل و هماهنگ

کند؛ هدف از  را دنبال می یانسان، هدف گرید یاراد تیهمانند هر فعال تیترب(. 10: 9371 ،یعیرف)

 یکه برا یدارد و مقصد یو مبدأ هست نشیکه اسالم به عالم آفر یاساس نگرشسالم بردر ا تیترب

کند و آغاز و  می یانسان معرف یکه برا یو اله یجهان قائل است و عنصر روحان یحرکت عموم

کردن  ساختن و خالص ،تیهدف و مقصود از ترب نیواالتر که شناسد او می اتیح یکه برا یانجام

نکته نهفته است.  نیاو در ا یخداست که رمز سعادت و فوز و فالح و جاودانگ یانسان برا

اوست. کمال و  یو حرکت انسان که از خدا آغاز شده، بازگشت به سو ریس یمنتها ب،یترت نیبد

که سرچشمه شهود  یقیو علم و معرفت حق نیقیبه  ساناست که ان یحرکت هنگام نیاوج ا
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متقابل  تیآکنده از محبت و رضا یو با آرامش نفس و در عالم دینائل آ ،است یعالم هست قیحقا

منازل بهشت که بهشت  نیو در زمره بندگان صالح خدا، به واالتر ابدیق بار به جوار حضرت ح

 .(32: 9339 ان،یمی)رهبر و رح دیحضور است، درآ

جانبه فرد  طور مستمر درجهت رشد همه دانست که به یانیرا جر تیتوان ترب می یکلطور به

ست. او یساختن استعدادها( و شکوفاینیو د یو اجتماع یعاطف ،یروان ،یشناخت ،ی)اعم از جسمان

در سراسر عمر  یانیو غیررسمی است و کالً هر جر یهای رسم اعم از آموزش تیترب امعن نیدر ا

چه جلوتر که هرامعن نیدارد، بد یو صعود یرشد ،یافتد و قاعدتاً جنبه تکامل اتفاق می انسان

 .(70: 9367 ،یعتمداریشود )شر فرد شکوفاتر می ،رویم می

 ریمدو آموزش  تیترب

از  یکی و( 3: 9336)سعادت،  است ریمد تیترب ،یمنابع انسان تیریمد یاصل فیاز وظا یکی

 ییامور اجرا یو تصد رییهای کارآمد و صالح جهت تغ انسان تی، تربتیریمد یاهداف اساس

 . تربیت(937: 9376 ،یمازندران یعیطلبد )شف خوب می انیمجر ،خوب نیچراکه قوان است؛جامعه 

 قیطراز ندهیو آ یجار یتیریبهبود عملکرد مد یکه برا یعبارت است از هر کوشش ت،یریمد

 ینگاه ارتقا نیگیرد. در ا ها صورت می مهارت شیشدن از دانش مربوطه و افزا مند بهره

 هاست ک نگر ندهیآ تیفعال کی شتریب تیریپرورش مد ،نیدارد. بنابرا یجد ینقش ،ها یتوانمند

 یو بر رشد شخص دشو یو تجربه و پرورش دانش در طول زمان حاصل م التیتحص قیطراز

 .(79: 9371 ن،یمت یدارد )زارع دیتأک

 یاساس استعدادها نیاشود. بر استعدادها آغاز می ییاست که از شناسا یندیفرا ت،یترب

 یشود که دارا انجام می یافراد یگذاری رو سرمایه ندیو فرا ییشناسا تیریمد یمطلوب برا

 یبرا یتیترب طینمودن محایو مه یهای آموزش حوزه هستند. برنامه نیاستعداد مطلوب ا

 نیگیرد. افراد وفق هم صورت می یابیاستعداد ندیفرا یپدر عدادهااست نیا دنیرس تیفعل به

قرار  یتیریاحراز مشاغل مد طیشرا نیتدو یکه مبنا ابندیهایی دست  به شایستگی دیها با آموزش

و  یابیارز ندیانتخاب و فرا ،ریعنوان مد به ،ها باشند شایستگی نیکه واجد بهتر یگیرد. افراد می
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را  یندیفرا ر،یمد تیترب ،نیگیرد. بنابرا بر میها را در شایستگی نیسنجش و رصد ا ،یابیارزش

 نی. در اردیگ یم بررا در یتیریها مد شایستگی یابیتا رصد و ارز یابیشود که از استعداد شامل می

هم  ،کند که در آن خدمت می یهم سازمان ،یو یاجتماع طیاست، هم مح رگذاریفرد تأث ،ندیفرا

سخن گفت اما  ریمد تیتوان از ترب نمی لذاکرده است.  لیکه در آن تحص ار یمدرسه و دانشگاه

هایی که  در کنار مهارت ها شیو گرا نشیدانش و ب باید ر،یوجود مد درد. فوق غافل بو یاز اجزا

فرد قرار  یموارد در بستر استعدادها نیاگر همه ا ه. البتگیردمورد توجه قرار  ،داشته باشد دیبا

 (.70: 9317اسدی،  )عرب شود محقق نمی ،مورد انتظار است ریمد تیآنچه از ترب ،گیردن

 یا ژهیو دیتأک و نندک می امعن رانیکردن مد وراندن و بالندهرا پر تیترب ،و همکاران دوالن

دو  نیداشته و اقدام در ا تیترب ندیها در فراآن یو کسب دانش از سو رانینگرش مد رییتغ یرو

 یشتریگذاری ب ها سرمایهآن یرو یابیمراکز ارزش دیدانند که با می یتیحوزه را از اقدامات مهم ترب

بر رشد  ندیفرا نی. در اانگاشت دهیناد دینبا رانیمد تیترب ریدر مس زیمراکز را ن نی. نقش اندینما

 ندیفرا نیهایی که در ا شود. گام می هیافراد تک یو ادراک یلیهای تحل توانایی یو ارتقا یفرد

 ز:ند اشود عبارت برداشته می

 

 
 (272 :9271)دوالن و همکاران،  تیترب ندیفرا. 9 شکل

 

 پیشینه پژوهش
هایی صورت گرفته است که  پژوهشدر زمینه تربیت و آموزش مدیران و فرماندهان، 

 خالصه آن در جدول زیر نشان داده شده است.
  

شناسایی نیازهای 
مدیریتی مبتنی بر 
 اهداف سازمانی 

ارزیابی منابع 
 موجود در مدیریت 

اجرای اقدام های 
 پرورشی

تعیین نیازهای 
فردی در زمینه 

  پرورش
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 پیشینه پژوهش. 9 جدول

 شرح و توضیحات موضوع محققین ردیف

9 

سطانی و 

تبار  سلیمان

(9310) 

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع 

 انسانی با رویکرد نهادی

ی ها مؤلفهیرزهمراه  بهای  در این پژوهش سه بعد ساختاری، رفتاری و زمینه

ها در زمینه آموزش و تربیت مدیران و فرماندهان قرارگاه هرکدام از آن

 االنبیاء)ص( مورد بررسی قرار گرفته است. خاتم

2 
نقی زاده 

(9310) 

الگوی راهبردی تربیت و آموزش 

مدیران عالی پدافند غیرعامل در 

 سطح ملی

پردازش و خروجی( مورد بررسی قرار این الگو در قالب نگاه سیستمی )ورودی، 

 های هر بخش بیان شده است. گرفته و ابعاد و مؤلفه

3 
ندایی 

(9313) 

 اصول تعلیم و تربیت کارکنان

سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

اساس دیدگاه مقام معظم بر

 رهبری

ی نظر مقام معظم رهبری را در سه بعد ایمانی، اخالقی و آموزش ،نویسنده

ها را در این سه بعد مورد بحث قرار داده است و اصول مستخرج از آنبندی  دسته

که نهایتاً در سه عنوان حیطه دینی و اعتقادی، حیطه اخالقی و معنوی، حیطه 

 بندی شده است. آموزشی و کاربردی طبقه

0 

اسدی و 

همکاران 

(9312) 

های دوره عالی  تأثیر آموزش

ای بر توانمندسازی  رسته

کارکنان نیروی شناختی  روان

 هوایی ارتش جمهوری اسالمی

 بودن، اعتماد و خودمختاریدار مؤلفه شایستگی، مؤثربودن، معنی 7براساس 

 اند. بررسی نموده

7 

کولیوند و 

همکاران 

(9312) 

تحقق  یبرا یلیتحل ییالگو ۀارائ

محور در  های پژوهش آموزش

 آجا یهای افسر دانشگاه

ها و متون آموزشی،  یادگیری، تدوین سرفصلهای یاددهی و  بعد شیوه 0

نظر های اداری و نظامی از و زیرساخت پژوهشی -های آموزشی  زیرساخت

 دانشجویان و اساتید مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

6 

دری و 

همکاران 

(9319) 

 رانیپرورش مد ییمدل اقتضا

 ارشد

سازمان،  راهبردهای پرورش مدیران با  میان برنامه ۀنویسندگان به بررسی رابط

های  کار است و روش ای که مدیر در آن مشغول به وظیفهساختار روابط واحد 

 اند. ( در آن واحد پرداختهفناوریانجام کار )

7 

فرهی و 

همکاران 

(9310) 

و  رانیمد یتوسعه و تعال یالگو

فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم 

 یرهبر

زام به اعمال عبادی رفتاری، ردهایی چون: تحکیم مبانی اعتقادی معرفتی، التراهب

ها، گسترش بینش و  افزایی توانایی ها، توان بردن دانش، افزایش سطح مهارتباال

 دست آمده است. انبه از منظر مقام معظم رهبری بهج های همه بصیرت و آمادگی

3 

محمدی و 

همکاران 

(9310) 

نظری الگوی تعالی فرماندهان  ۀپای

و مدیران سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی از منظر قرآن کریم

بنیاد به انجام رسیده است، پس از  پردازی داده وهش که با روش نظریهدر این پژ

  بندی ها و مقوله ، و کدگذاریبررسی آیات مرتبط با تعالی مدیران و فرماندهان

مبنای الگوی تعالی الهی )یعنی رماندهان و مدیران برگوی تعالی فنهایت الها، درآن

 ده است.شپیامبر اکرم ص( طراحی 

1 

محمدهادی 

و همکاران 

(9331) 

تضمین کیفیت در آموزش منابع 

 انسانی

شناسی تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی،  نویسندگان با هدف توسعه روش

کارگیری این  انسانی، با بههای کیفیت در آموزش منابع  پس از شناسایی مؤلفه

 اند. عنوان روش نوینی ارائه کرده عملکرد را بهـ  ی تحلیل اهمیت ها، سامانه مؤلفه
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 پیشینه پژوهش .9 جدولادامه 

 شرح و توضیحات موضوع محققین ردیف

90 

ابطحی و 

نیا  جعفری

(9333) 

طراحی الگوی سنجش اثربخشی 

 آموزشنظام 

صورت  نظام آموزش بهطراحی الگویی که بتواند ضمن سنجش اثربخشی 

وزش را شناسایی و قابلیت گرا و مستمر، عوامل مؤثر بر اثربخشی آم نظام

 های بزرگ مقیاس را داشته باشد. شدن در سازمان عملیاتی

99 

زاده  شریف

و محمدی 

(9333) 

ارتباط توانمندسازى کارکنان با 

ى کارکنان وری نیروى انسان بهره

 فرماندهى انتظامى استان لرستان

رابطه هر کدام از عوامل آموزشى، انگیزشى، فرهنگى و مشارکت را با 

وری نیروى انسانى  با بهره توانمندسازى نیروى انسانى و ارتباط توانمندسازى را

 اند. نمودهتحلیل و تجزیه

92 
ی آقامحمد

(9333) 

 یو آموزش یتیراهبرد ترب نیتدو

 مسلح یروهاین یافسر یها دانشگاه

ری، راهبردهای تربیتی و های افس های آموزشی دانشگاه ضمن بررسی دوره

 بندی قرار گرفته است. ها مورد بررسی و جمعآموزش آن

93 

پورصادق 

و موحدی 

(9337) 

های ضمن  اثربخشی آموزش

 خدمت نیروهای مسلح

ها و سؤاالت  مقیاس امی خردهند که در تمیاب نویسندگان به این نتیجه دست می

، فلذا مربوطه، میانگین بعد از آموزش باالتر از میانگین قبل از آموزش بوده است

 خدمت کارکنان اثربخش بوده است. های ضمن آموزش

90 
اسکندری 

(9339) 

طراحی و تبیین الگوی 

توانمندسازی مدیران سازمان حج 

 و زیارت

انگیزشی و  های عقالیی، دیدگاهمحقق، دیدگاه سیستمی را جایگزین 

نماید که از نقاط قوت هریک از  انگیزشی در حوزه توانمندسازی معرفی می فوق

 ها بهره برده و از نقاط ضعف آنها اجتناب جسته است.آن
 

 روش پژوهش
 ،نظر هدف؛ از، قیاسیگیری پژوهش، کاربردی؛ ازنظر رویکرد این پژوهش ازنظر جهت

روش چرا که با استفاده از های آمیخته قرار دارد؛  زمره پژوهشپژوهش درنظر فلسفه توصیفی و از

 سازی عوامل با استفاده از مدل نیادامه ادرو  شدند نییتع عوامل ترین مهم اسنادی و تحلیل مضمون

ای، بررسی اسناد  طریق مطالعات کتابخانهها، از گردآوری داده. ندشدبندی  سطح رییتفس ساختاری

افزار  ها، توسط نرم چنین نتایج دادهدست آمده است. هم به عمیق و پرسشنامه به، مصاحو مدارک

 مورد بررسی قرار گرفت. 2مک و تحلیل میک 9متلب

)عناصر( با  نظامپیچیده به چند زیر نظامسازی ساختاری تفسیری تجزیه یک  ایده اصلی مدل

باشد.  اختاری چند سطحی میس منظور ساخت یک مدل استفاده از تجربه عملی و دانش خبرگان به

)فیروزجائیان و  استفاده شده استی شناس های متعددی از این روش در سالیان اخیر در پژوهش
 

1. Matlab 
2. MICMAC 



 سازی ساختاری تفسیری و... بر مدل طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسالمی ایران مبتنی

78 

-یساختار یبا عنوان الگوسازسازی ساختاری تفسیری که  در مدل. (933: 9312همکاران، 

 یها عوامل و مؤلفه نیب یزوج یها سهیانجام مقا قیطرمحقق از ،شود شناخته می نیز یا سهیمقا

: 9317زاده و همکاران،  ی)تق ابدی یدست م یتعامل اگرامید کیدر قالب  ییتحت مطالعه، به الگو

طریق تفسیر ایند یادگیری تکاملی است که ازسازی ساختاری تفسیری، فر مدل ،دیگر عبارت (. به12

بر  ردازد و افزونپ ه مینظرات گروهی از خبرگان به چگونگی ارتباط بین مفاهیم یک مسئل

عناصر یک  ۀکردن تقدم و تأخر تأثیرگذاری عناصر بر یکدیگر، جهت و شدت رابط مشخص

از  یک(. ی9317کند )میرغفوری و همکاران،  مراتبی تعیین می جموعه پیچیده را در ساختار سلسلهم

 یاثرگذار نظام کیرا که در  یروش آن است که همواره عناصر نیا های منطقترین  اصلی

روش  نیکه با استفاده از ا یبرخوردارند. مدل یدارند، از اهمیت باالتر عناصر ریبر سا یبیشتر

را نشان  یحوزه مطالعات ایسیستم  کیموضوع پیچیده،  ایمسئله  کیاز  یساختار، آید دست می به

که توان گفت  یلذا م(. 2006، 9و همکاران سالیفا)شده است  یدقت طراح به ییالگو دهد که می

 ی، بلکه ساختاردهد نشان میسیستم  کیخصوص روابط میان عناصر را در یتنها بینش نه روش نیا

است؛ چون  یروش تفسیر نیکند. ا عناصر بر هم فراهم می یتأثیرگذار ایاهمیت و  بر یرا مبتن

 نیخیر. ا ایعناصر وجود دارد  نیمیان ا یروابط ایکند که آ از افراد تعیین می یگروه قضاوت

پیچیده  یا است که از مجموعه یساختار سرتاسر کیاست؛ چون اساس روابط،  یساختار روش

و ساختار  مشخصروابط  رایسازی است؛ ز فن مدل کیاستخراج شده است. همچنین  متغیرها از

(. لذا یکی از 936 :17مقدم و همکاران،  )محمدی شود نشان داده می ،مدل دیاگرام کی دری کل

 دهد ینشان م ی(کیگراف) ینگاشتار را به شکل دهیچیاست که مسائل پ نیمدل ا نیا های یتمز

 (. 0: 9316)نقوی و همکاران، 

محققین برای حصول اطمینان بیشتر از نتایج، چندین  ،الزم به ذکر است که گاهی اوقات

بین نخبگان توزیع کرده و سپس به تحلیل و  سازی ساختاری تفسیری روش مدلپرسشنامه برای 

شود.  شناخته می 2گروهی سازی ساختاری تفسیری مدلکنند که با عنوان  بندی آنها اقدام می جمع

 

1. Faisal et al. 
2. Aggregation 
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 د.شو بندی و تحلیل مدل گروهی آن در ادامه ذکر می مراحل اجرا و نحوه جمع
 

 ها آوری و تحلیل داده جمع

 شناختی اطالعات جمعیت
د، شو ها می یی افراد خبره در موضوع پژوهش، باعث اتقان و اعتبار یافتهکه شناساازآنجا

گروهی طبق  سازی ساختاری تفسیری مدلتوزیع پرسشنامه  براینظر  انتخاب افراد صاحب

 های زیر صورت پذیرفت: شاخص

 ؛9باشند سطح تحصیالت عالیه: تمامی افراد دکتر می .9

دهی تخصص داشته باشند )سابقه کار علمی، تخصص: در حوزه نظری مدیریت و فرمان . 2

 ؛پژوهشی(

استاد دانشگاه: سابقه تدریس در دانشگاه و تدریس برای فرماندهان و مدیران سپاه  .3

 ؛پاسداران انقالب اسالمی را داشته باشند

 ؛آشنایی با طرح تحول و تعالی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حوزه آموزش .0

جهت  به،  (تمامی افراد عضویت رسمی )نه پیمانی و قراردادی و...عضویت رسمی:  .7

 .داشته باشند مطالعههمچنین آشنایی عینی با بوم مورد مالحظات سازمانی )امنیتی و حفاظتی( و

های فوق توزیع  پرسشنامه بین اساتید خبره دارای شاخص 00برای اتقان بیشتر پژوهش، تعداد 

شناختی افراد خبره به  عات جمعیتآوری و تحلیل شد. اطال امه جمعپرسشن 32 آنها د که از میانش

 شرح زیر است:
 دهندگان شناختی پاسخ اطالعات جمعیت. 2 جدول

 درجه علمی سنوات خدمتی بازه سنی 

 متغیرها
 21ـ  20

 سال

 31ـ  30

 سال

 01ـ  00

 سال

سال  70

 و بیشتر

 1ـ  9

 سال

 91ـ  90

 سال

 21ـ  20

 سال

سال  30

 و بیشتر
 استاد تمام دانشیار استادیار مربی

 3 3 99 97 7 3 3 29 6 3 96 7 تعداد

 1 1 30 03 96 1 1 66 91 1 70 22 درصد

 

 اند و در مرحله دفاع رساله هستند. دادهرخی از این افراد آزمون جامع . ب9
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 سازی ساختاری تفسیری مدلمراحل انجام 

با بررسی اسناد باالدستی و مطالعات  :عناصر ای ها ابعاد، مؤلفه نییتع :مرحله اول

همراه برخی از  ن بهتربیت و آموزش مدیران و فرماندهاهای اولیه الگوی  ای مؤلفه کتابخانه

های  ها، مصاحبههای فوق و تکمیل آن نان از مؤلفهاطمی براید. لکن شها استخراج های آن شاخصه

های مدیریت، تربیت، نیروهای مسلح و  تن از اساتید و فرماندهان و خبرگان در زمینه 93عمیقی با 

 :دست آمد زیر به گانه دوازدههای  ه نهایتاً مؤلفهریزی آموزشی انجام گرفت ک برنامه

 یها و ابزارها ، آشنا با روشسیدانش روز، تسلط بر تدر س،یمهارت تدر ان،یاستاد: فن ب. 9

 ؛یبودن دانش عملآموزش و دارا

 ؛بودن داشتن و مجرب بودن، صبر و حوصلهریگیبودن، مهربان و دلسوز، پ : متخلقیمرب. 2

بودن  فهم بودن، قابل بودن، جامع و کامل یبودن، کاربردروز بودن، به یو اسالم ی: بوممحتوا .3

 ؛بودنازیبر ن یو مبتن

 شگاه،یآزما ،یاردو، پاسگاه فرمانده ،یکارگاه، کارورز رینظ ییها هص: عرعرصه .0

 ؛یشیآزما یِو عرصه واقع یتیریمد یها یباز

(، کتاب دینگار )اسال عکس، پرده لم،یجزوه، صوت، ف ،یآموزش : کتاب کمکقالب. 7

 ؛یو مجاز یخودخوان، آموزش حضور

 یبودن متناسب با فناور روز بودن و به بودن، در دسترس ساده ،یاثربخش ،ی: کارآمدابزار. 6

 ؛روز

بودن و انتخاب هدفمند  تیتعهد، عالقه، مستعد ترب ،یمند )دانشجو(: دغدغه مخاطب. 7

 ؛ازیبر ن یمبتن

امکانات و  ها، رساختیز ،یرونیو ب یداخل یطراح ،ینور، معمار: رنگ، طیو مح فضا. 3

 ؛ینشاط و شاداب یفضا

بودن،  داشتن، منسجم یستمیس کردیبودن، رو بودن، جامع و مانع آموزش: کالن نظامات. 1

 ؛بودن یبر اسناد باالدست یمبتن
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ها، سن  دوره یبند ها، جدول زمان کالس یها، ساعت برگزار دوره ی: فصل برگزارزمان. 90

 ؛آموزش یمناسب برا یخدمت

و  ثاریا ،یهمکار هیبودن، روح ییبودن، وال یبودن، انقالب ی: معنوفرهنگ. 99

 ؛یکار گروه ،یخودگذشتگاز

داشتن، تواضع، اخالق،  یو آموزش یتیترب هیبودن، روح  کرده لیآموزش: تحص عوامل. 92

 .یکار جهاد هیباال و روح یروابط عموم

شده،  در این مرحله عوامل شناسایی :9تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری :مرحله دوم

 شوند. صورت سطری و ستونی وارد ماتریس خودتعاملی ساختاری می به
 

J 

I 
 عوامل فرهنگ زمان نظامات محیط ابزار قالب محتوا عرصه دانشجو مربی استاد

             استاد

             مربی

             دانشجو

             عرصه

             محتوا

             قالب

             ابزار

             محیط

             نظامات

             زمان

             فرهنگ

             عوامل
 

 عالئم راهنما:

V یعنی :i  برj گذارد.تأثیر می 

A یعنی :i  ازj پذیرد.تأثیر می 

X یعنی :i  وj .تأثیر متقابل دارند 

O یعنی :i  وj  رندیتأث یببر یکدیگر. 

 

1. Structural Self-Interaction Matrix 
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تعاملی با تبدیل نمادهای ماتریس خود :9تشکیل ماتریس دسترسی اولیه :مرحله سوم

آید. اگر  دست می عمل زیر، ماتریس دسترسی اولیه بهساختاری به اعداد صفر و یک طبق دستورال

( معادل i,j)Rی بوده و ساختار یخودتعامل( ام ماتریس i,j( معادل مؤلفه )i,j)ssفرض کنیم که 

اسدی،  پذیرد )عربق روابط زیر انجام می( ام ماتریس دستیابی باشد، جایگزینی طبi,jمؤلفه )

9316 :901:) 

 R = 0 (j,i) و  R =1 (i,j) ، آنگاهss = V (i,j)اگر 

 R = 1 (j,i) و R = 0 (i,j) ، آنگاهA = (i,j) ssاگر 

 R = 1 (j,i) و R = 1 (i,j) ، آنگاه ss = X (i,j)اگر

 R = 0 (j,i) و  R = 0 (i,j)، آنگاه ss = o (i,j)اگر
 

J 
I 

 عوامل فرهنگ زمان نظامات محیط ابزار قالب محتوا عرصه دانشجو مربی استاد

 9 0 9 0 9 0 9 9 9 9 0  استاد

 9 0 9 0 9 0 0 9 9 9  0 مربی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 دانشجو

 9 0 0 0 9 9 9 0  9 0 0 عرصه

 0 0 0 0 0 9 0  0 9 0 0 محتوا

 0 0 0 0 0 9  0 0 9 0 0 قالب

 0 0 0 0 0  0 0 9 9 0 0 ابزار

 0 0 0 0  0 0 0 0 9 0 0 محیط

 0 9 0  0 9 9 0 9 9 9 9 نظامات

 0 0  0 0 0 0 0 0 9 0 0 زمان

 9 0 0 9 9 9 9 0 9 9 9 9 فرهنگ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 عوامل

 

 

1. Reachability Matrix 
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و  که قبالً توضیح داده شد، در این قسمت یک ماتریس که حاصل بررسی گونه همان

د. برای این کار ابتدا باید شو عنوان ماتریس نهایی مالحظه می پرسشنامه است، به 32بندی  جمع

های  د. سپس تمامی سلولکرشده به صفر و یک تبدیل ها را طبق دستورالعمل ذکر امی جدولتم

شود. در گام بعدی مد  جمع در یک جدول نوشته می و حاصلدرایه با هم جمع  به درایه ها جدول

اعداد باالتر از تر از آن، معادل صفر و  انتها، مد و اعداد کمشود. در جامعه در جدول محاسبه می

 شود. نظر گرفته میمد، معادل یک در

که ماتریس اولیه دستیابی ز اینپس اكردن ماتریس دستیابی: : سازگارمرحله چهارم

 )ب(متغیر بر  )الف(مثال، اگر متغیر  عنوان سازگاری درونی آن برقرار شود. به دبای  ،دست آمد به

بر متغیر  )الف(متغیر  بایدنتیجه اثرگذار است، در )ج(متغیر بر )ب( طرفی متغیر گذارد و از تأثیر می

ریس را اصالح نموده دستیابی این روابط برقرار نبود، باید مات ،اثرگذار باشد و اگر در ماتریس )ج(

ی طبیعتاً در خود اثر دارد که به آن، هر عاملنظر جایگزین شوند. همچنین و روابط مورد

های قطر اصلی،  شود. لذا به تمام خانه خوددسترسی )دسترسی و تأثیر هر عامل بر خود( گفته می

افزار  طریق دستور بولین )طبق فرمول زیر( در نرمکرشده ازیابد. تغییرات ذ اختصاص می 9عدد 

 د:شمتلب اجرا 
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 :افزار به شکل زیر است صل از نرمنتیجه حا

J 
I 

 عوامل فرهنگ زمان نظامات محیط ابزار قالب عرصه محتوا دانشجو مربی استاد

 9 0 9 0 9 9 9 9 9 9 0 9 استاد

 9 0 9 0 9 9 9 9 9 9 9 0 مربی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 دانشجو

 9 0 0 0 9 9 9 0 9 9 0 0 محتوا

 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 0 0 عرصه

 9 0 0 0 9 9 9 0 9 9 0 0 قالب

 9 0 0 0 9 9 9 0 9 9 0 0 ابزار

 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 محیط

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 نظامات

 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 زمان

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 فرهنگ

 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 عوامل

 

در این مرحله مجموعه خروجی  تعیین سطح متغیرها و تشکیل ماتریس: :مرحله پنجم

/ مقدماتی( برای هریک 2نیاز/ دریافتی( و نیز مجموعه ورودی )مجموعه پیش9)مجموعه دستیابی

شود. مجموعه خروجی برای یک  استخراج می  شده  دستیابی سازگاراز روی ماتریس  ها  از متغیر

پذیرند و یا   از آن تأثیر می متغیر خاص عبارت است از خود آن متغیر به انضمام سایر متغیرهایی که

رسید. مجموعه ورودی برای هر  ها توان به آن، متغیرهایی که ازطریق این متغیر میدیگر عبارتی به

گذارند و یا  ه بر آن تأثیر مین متغیر است به انضمام سایر متغیرهایی کمتغیر شامل خود آ

شود به این متغیر  می ها شود که ازطریق آن ودی شامل متغیرهایی میمجموعه ور ،دیگر عبارت به

رسید. پس از تعیین مجموعه خروجی و ورودی برای هر متغیر، عناصر مشترک در مجموعه 

شوند. سپس نوبت به تحت عنوان مجموعه مشترک شناسایی می خروجی و ورودی برای هر متغیر

 

1. Reachability Set 

2. Antecedent Set 
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رسد. متغیرهایی که اشتراک مجموعه خروجی و مجموعه مشترکشان یکی  می ها  تعیین سطح متغیر

در  ها  که این متغیر طوریشوند، بهسطح باال محسوب میعنوان متغیر  مراتب به است، در سلسله

ند. پس از شناسایی عنصری که در باالترین سطح قرار باشایجاد هیچ متغیر دیگر مؤثر نمی

تا زمانی که سطح  ها  ینداشود. این فر کنار گذاشته می ها  سایر متغیر فهرستگیرد، آن عنصر از  می

کند. نتیجه نهایی این مرحله در جدول زیر مشاهده  ادامه پیدا می ،مشخص شود ها  همه متغیر

 .9دشو می
 

 سطح مجموعه مشترک وعه خروجیمجم مجموعه ورودی متغیر

 7 9 92و  90و  3و  7و  6و  7و  0و  3و  9 99و  1و  9 استاد

 7 2 92و  90و  3و  7و  6و  7و  0و  3و  2 99و  1و  2 مربی

 9 3 3 92و  99و  90و  1و  3و  7و  6و  7و  0و  3و  2و  9 دانشجو

 3 7و  6و  0 92و  3و  7و  6و  0و  3 99و  1و  7و  6و  7و  0و  2و  9 عرصه

 0 7 92و  3و  7و  6و  7و  0و  3 99و  1و  7و  2و  9 محتوا

 3 7و  6و  0 92و  3و  7و  6و  0و  3 99و  1و  7و  6و  7و  0و  2و  9 قالب

 3 7و  6و  0 92و  3و  7و  6و  0و  3 99و  1و  7و  6و  7و  0و  2و  9  ابزار

 2 3 3و  3 99و  1و  3و  7و  6و  7و  0و  2و  9 فضا و محیط

 6 99و  1 92و  99و  90و  1و  3و  7و  6و  7و  0و  3و  2و  9 99و  1 نظامات

 2 90 90و  3 99و  90و  1و  2و  9 زمان

 6 99و  1 92و  99و  90و  1و  3و  7و  6و  7و  0و  3و  2و  9 99و  1 فرهنگ

 2 92 92و  3 92و  99و  1و  7و  6و  7و  0و  2و  9  عوامل آموزش

 

را براساس  در این مرحله براساس سطح متغیرها، آنها  رسم مدل )نمودار(: :مرحله ششم

شده  اساس ماتریس دستیابی سازگاربه پائین ترسیم کرده و آنگاه بر آمده از باال دست اولویت به

 د.شومشخص میدار  با خطوط جهت  ها  روابط بین متغیر  

 

مرحله در   6الزم به ذکر است که در این جدول مجموعه ورودی و خروجی و مشترک مربوط به اولین دور و خروجی نهایی . 9

 ذکر شده است.ستون آخر 
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 الگوی تربیت و آموزش فرماندهان نواحی سپاه پاسداران انقالب اسالمی .2شکل 

 

بندی متغیرهای کلیدی، امری  شناسایی و طبقه مک: وتحلیل میک : تجزیهمرحله هفتم

قدرت  ۀمک بر پای تحلیل میک و شود. تجزیه دمطالعه محسوب میضروری برای توسعه سیستم مور

 نظامات

 فضا

 محتوا

 استاد مربی

 فرهنگ

 زمان

 عرصه قالب ابزار

 دانشجو

 عوامل

 تأثیرپذیری

 تأثیرگذاری

 سطح اول

 سطح ششم
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هر یک از متغیرها را  ۀنفوذ و میزان وابستگی هر متغیر شکل گرفته و امکان بررسی بیشتر محدود

یابی نهایی برای هر عنصر بیانگر میزان نفوذ و ست. جمع سطری مقادیر در ماتریس دسازد فراهم می

تر مدل قرار دارند  سطوح پایینجمع ستونی نشانگر میزان وابستگی خواهد بود. عواملی که در 

که در سطوح باالتر عنوان عوامل هادی و عواملی  برندگی بیشتر به دلیل دارابودن قدرت پیش به

، 9شوند )اگاروال و همکاران ی، پیرو محسوب میدلیل وابستگی به عوامل هاد قرار دارند، به

ابل شناسایی خواهند بود اساس قدرت نفوذ و وابستگی، چهار گروه )خوشه( از عناصر ق(. بر2007

 (:710: 9317د از )میرغفوری و همکاران، که عبارتت

 باشند )ناحیه  خود مختار: عواملی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف می .9

 (2باشند )ناحیه  عواملی که دارای قدرت نفوذ کم ولی وابستگی شدید میوابسته: . 2

 (3متصل )پیوندی(: عواملی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی زیاد هستند )ناحیه . 3

 (0باشند )ناحیه  مستقل: عواملی که دارای قدرت نفوذ قوی ولی وابستگی ضعیف می. 0

 

J 

I 
 نفوذ عوامل فرهنگ زمان نظامات محیط ابزار قالب محتوا عرصه دانشجو مربی استاد

 1 9 0 9 0 9 9 9 9 9 9 0 9 استاد

 1 9 0 9 0 9 9 9 9 9 9 9 0 مربی

 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 دانشجو

 6 9 0 0 0 9 9 9 0 9 9 0 0 عرصه

 7 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 0 0 محتوا

 6 9 0 0 0 9 9 9 0 9 9 0 0 قالب

 6 9 0 0 0 9 9 9 0 9 9 0 0 ابزار

 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 محیط

 92 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 نظامات

 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 زمان

 92 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 فرهنگ

 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 عوامل

  1 2 7 2 1 3 3 7 3 92 3 3 وابستگی

 

1. Agarwal et al. 
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استاد، مربی، نظامات، فرهنگ، ابزار، های  شود، مؤلفه که در شکل زیر مشاهده می گونه همان

های دانشجو،  زمان در منطقه خودمختار و مؤلفه ۀمستقل قرار گرفتند. مؤلف ۀعرصه و قالب در منطق

های  ابزار، قالب و عرصه ۀشوند. همچنین سه مؤلف عوامل و محیط در منطقه وابسته مشاهده می

 هستند. وابسته وتربیت و آموزش نیز در مرز بین منطقه متصل 

 
 ها بر اساس تجزیه و تحلیل میک مک : توزیع مؤللفه9نمودار 

 

 گیری بندی و نتیجه جمع
نهادی جمهوری اسالمی پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران 

سازی ساختاری  مدلروش مطالعه: فرماندهان نواحی سپاه پاسداران انقالب اسالمی( با ایران )مورد

های  جهت در قالب پاسخ به سؤال همین مک خبره صورت گرفت. به و تحلیل میک تفسیری

 د.شو ارائه میزیر بندی  پژوهش، جمع

 «الگوی تربیت و آموزش فرماندهان نواحی سپاه چگونه است؟»ال اول: ؤس

ست. ها لف اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفهگر سطوح مختنتایج حاصل از پژوهش بیان
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د، زیربنای الگوی تربیت و آموزش فرماندهان نواحی را شمشاهده  2که در شکل  گونه همان

دهند.  و همچنین فرهنگ حاکم بر دانشگاه و دوره آموزشی تشکیل می نظامات آموزش و تربیت

راستایی آن با نظامات حاکم  ای مستلزم هماهنگی و هم سازی هر برنامه و دوره طبعاً طراحی و پیاده

. این نظامات شامل نظام جذب و گزینش، نظام آموزش، نظام پژوهش، نظام استبر سازمان 

های  نظام ارزشیابی است که ویژگی و تربیتی )جسمی و روحی(، نظام ارزیابی عملکردـ  فرهنگی

 د.شآن در قسمت قبل ذکر 

هر اقدامی  سازی تأثیر بسیاری بر نحوه طراحی و پیاده ،همچنین فرهنگ حاکم در سازمان

 و تعلیم نظام در تأثیر بسزایی ،گرفته حاکی از آن است که فرهنگ های صورت دارد. پژوهش

 جملهاز پذیری کند که فرهنگ ( بیان می901: 9316شمشیری ) ،نمونه عنوان به. دارد تربیت

 زوکارسا ترین مهم چراکه آید؛ می حساب تربیت به و تعلیم نهاد کارکردهای ترین مهم و ترین اصلی

 اهداف ترین مهم از جمله هم هویت گیری شود و شکل می محسوب هویت گیری شکل برای

را در گرو  جامعه بهسازی و ( نیز نوسازی3: 9313گلزاده و خجسته  ). است وتربیت تعلیم

دانند که در این صورت پویایی  می ها در نظام آموزش و تربیت ها و ارزش کردن فرهنگ وارد

 دهد. میفرهنگ رخ 

 ها را داشته باشد: سطح بعدی، مربوط به اساتید و مربیان است. استاد باید این ویژگی

)آموزش و  سیبه تدر عالقهی، دار کالس مهارت، سیتدر مهارت، انیفن بدارای: . 9 

، متن و محتوا :بر تسلط؛ )طرح درس( سیبرنامه منسجم تدری، نظم، عمل ـ یدانش علمتربیت(، 

، روند رشد دانشجوها :به توجه. 2؛ آموزش یها روش، آموزش یابزارها یی با:آشنا ؛روز به دانش

. 3و  نه صرف آموزش یریادگبه فراگیران، ی ارائه بازخور مناسب، ان در بحثجویمشارکت دانش

، نفس اعتمادبهه، جربت. 9را داشته باشد. مربی نیز باید دارای:  آموزان در دانش زهیانگ جادیا :توان

ی، و روان یعاطف ثبات ی،ریگیپمندی، روحیه  ، تحصیالت مناسب، عالقهزهیانگ ،و حوصله صبر

 یی با:آشنااصول و مبانی تربیت؛  :بر تسلط. 2ی؛ دلسوزی و مهربانی، کنجکاو، بودن متخلق

را داشته  انیاراده مترب تیتقو :توان. 3گی و آراست یت و ابتکار،خالق :به توجههای تربیت؛  روش
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 .9باشد

هایی که متن و محتوا الزم است داشته باشد  سطح بعدی به محتوا اختصاص دارد. ویژگی

بر تجربه انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و خصوصاً سپاه پاسداران  )مبتنی بودن یبومعبارتند از: 

ی از مند )بهره بودنروز به)برگرفته از منابع و متون دینی و اسالمی(،  بودن یاسالمانقالب اسالمی(، 

)دارای  بودن جامعو  کاملنبودن(،  )صرفاً نظری بودن یکاربرددانش روز و جدیدترین مطالب(، 

 بودن ازیبر ن یمبتنبودن(،  االنتقال ول و سریعالوص )سهل بودن فهم قابلها(،  مبانی، اصول و روش

منطقی )دارای انسجام محتوایی و  بودن و مدون منسجم)مطالب گزیده و هدفمند و ضروری( و 

 میان مباحث مختلف(.

 ۀدر سطح بعد، نحوه انتقال محتوا توسط اساتید و مربیان قرار دارد که تحت سه مؤلف

های تربیت و آموزش عنوان شده  های تربیت و آموزش و عرصه ابزارهای تربیت و آموزش، قالب

و محیط( و )فضا زمان، مکان  :رسد که عبارتند از سپس نوبت به اقتضائات اجرایی می و است

بیشتر و بهتر بر دانشجو )متربی( را  ها جهت اثرگذاری هرچه مامی مؤلفهنهایت تعوامل اجرایی. در

 کنند. ایفا می

در الگوی »اگر مدل مستخرج از پژوهش بخواهد در قالب یک بند مطرح شود، باید گفت: 

نظامات و فرهنگ  بر داران انقالب اسالمی، باید مبتنیفرماندهان سپاه پاس ،تربیت و آموزش

های  سازمان، اساتید و مربیان متن و محتوای الزم را تهیه و با استفاده از ابزارهای مناسب در عرصه

های متنوع به کمک سایر عوامل و متصدیان دوره، در زمان و مکان مناسب،  گوناگون و در قالب

 .«مطالب را به دانشجویان آموزش داده و تربیت نمایند

 «های تربیت و آموزش کدام است؟ ترین مؤلفه ترین و محوری مهم» ال دوم: ؤس

 

 مجموعه از خارج تادانیاس گاهی که است جهت این از مربی، و استاد بین گرفته صورت تفکیک که است ذکر به الزم البته.  9

 مربی عنوان به فراگیران کنار در دیگری فرد و بود خواهند تدریس مشغول مدعو استاد عنوان به مسلح نیروهای یا سپاه یا دانشگاه

 در باید که هرچند داشت؛ را فراگیران بر... و تربیتی مستمر کار انتظار اساتید برخی از توان نمی فلذا دارد، حضور( راهنما استاد)

 رابطه و شوند ظاهر مربی نقش در اساتید ۀهم که است این مطلوب حالت اما. باشند داشته توجه تربیتی اصول به تدریس ضمن

  .شود برقرار شاگردی استاد
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نظامات، فرهنگ، استاد، مربی و محتوا در  ۀمؤلف 7دهد که  ای نشان می بررسی تحلیل خوشه

ترین  ترین اثرگذاری و کم ها دارای بیش دارند. این بدان معناست که این مؤلفهقرار خوشه مستقل 

ها را  سازی سایر مفاهیم و مؤلفه دیگر، زمینه عبارت باشند. یا به ها می ه سایر مؤلفهتأثیرپذیری نسبت ب

ها،  سازی سایر عوامل را دارند(. لذا تغییر در هریک از این مؤلفه کنند )قدرت زمینه فراهم می

های کلیدی و  مؤلفه ،رو ی تربیت و آموزش را منجر شود. ازاینتواند تحولی اساسی در الگو می

که  استهای دانشجو، عوامل و فضا و محیط  شوند. عکس این حالت برای مؤلفه پایه محسوب می

دانشجو که هم در مدل مستخرج،  ۀها دارند. خصوصاً مؤلف ترین تأثیرپذیری را از سایر مؤلفه بیش

 ۀپایین منطقه وابسته است. مؤلف هیمنتهاالای در  در باالترین سطح قرار گرفت و هم در تحلیل خوشه

د وابستگی کمی دارد، اما قدرت نفوذ آن نیز بسیار اندک است و در منطقه خودمختار زمان هرچن

های متصل و وابسته  های ابزار، قالب و عرصه نیز وضعیت بینابین در خوشه واقع شده است. مؤلفه

دلیل  ها بهیعنی قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نسبتاً برابری دارند که تأثیرپذیری آن؛ دارند

 گی بیشتر، اندکی فزونی دارد.وابست
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 منابع
های افسری نیروهای مسلح جمهوری  تدوین راهبرد تربیتی و آموزشی دانشگاه ،(9333آقامحمدی، داود )

 رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی. ،اسالمی ایران

 تهران: پویند. های انسانی. آموزش و بهسازی سرمایه ،(9333حسین )ابطحی، سید

 ،طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش ،(9333اله ) نیا، شمس جعفری و ابطحی، سیدحسین

 .06ـ  27 :0سال اول، شماره  های مدیریت منابع انسانی، فصلنامه پژوهش

 ریتأث یبررس ،(9312عبداله ) ،یرین یوثوق و محمد ،یذاکر ؛شعبان شهیدیآ یمراد ؛لیاسماع ،یاسد

 ییهوا یروی: نیکارکنان )مطالعه مورد یشناخت روان یبر توانمندساز یا رسته یدوره عال یها آموزش

 .900ـ  999 :70شماره  زدهم،یسال س ،ینظام تیرفصلنامه مدی ،(رانیا یاسالم یارتش جمهور

سازمان  رانیمد یمورد ی)بررس رانیمد یتوانمندساز یالگو نییو تب یطراح ،(9339) یمجتب ،یاسکندر

 دانشگاه تهران. ،یدکتر نامه انیپا ،(ارتیحج و ز

خدمت  ضمن یها آموزش یاثربخش یابیارز ،(9337صفت، محمدرضا ) یموحد و پورصادق، ناصر

 .30ـ  9 :30شماره  ،ینظام تیریفصلنامه مد ،مسلح یروهاین

 های توانمندسازی مؤلفه یروابط درون یبررس ،(9317) یپیرلو، مصطف یحاج ییو ضیا گزاده، هوشن یتق

 :( 2) 3 ،های مدیریت منابع انسانی پژوهش ی هفصلنام ،یا سهیمقا -یساختار یبا توسعه الگو کارکنان

 .999ـ  37

بررسی اثرات اجرایی برنامه آموزش حین خدمت كاركنان شركت ملی نفت ایران و  ،(9379داد، سهیال )

 تهران. نامه، تهران: دانشگاه پایان، تأثیر آن بر كارایی، موفقیت و رضایت شغلی

فصلنامه  ،ارشد رانیپرورش مد ییمدل اقتضا ،(9319) رضایمقدم، عل و دمحمدیس ،یاعراب ؛بهروز ،یدر

 .63ـ  37 :92شماره  ،یدولت تیریانداز مد چشم

 یمحمدعلمترجم:  ،یامور كاركنان و منابع انسان تیریمد، (9377شولر، رندال اس ) و ال مونیدوالن، ش

 ی.دولت تیریمرکز آموزش مد ، تهران:یو محمد صائب یطوس

 تهران: انتشارات مجلس. ،نامه دهخدا لغت ،(9327) اکبر علیدهخدا، 

تهران: انتشارات سمت با  آن، یو مبان تیو ترب میمسلمان در تعل شمندانیاند یآرا ،(9310بهروز ) ،یعیرف

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. یهمکار



 9217تابستان (، 22)شماره پیاپی  2 ه، شمارهای مدیریت منابع انسانی، سال دهم فصلنامۀ پژوهش

 

888 

 تهران: انتشارات سمت.اخالق و تربیت اسالمی.  ،(9339رحیمیان، محمدحسن ) و رهبر، محمدتقی

 .قم: بوستان کتاب ،یمنابع انسان تیریمد ،(9371حسن ) ن،یمت یزارع

 سمتانتشارات تهران:  زدهم،یچاپ س ،یمنابع انسان تیریمد ،(9336) اریسعادت، اسفند

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد  ،(9310تبار، مصطفی ) سلیمان و سلطانی، محمدرضا

 .73ـ  79 :3سال هفتم، شماره  های مدیریت منابع انسانی، فصلنامه پژوهش ،نهادی

 تهران: انتشارات آگاه. ،شناسی پرورش روان ،(9332اکبر ) سیف، علی

 تهران: انتشارات امیرکبیر. ،تعلیم و تربیت اسالمی ،(9367شریعتمداری، علی )

نیروى  یور ارتباط توانمندسازى کارکنان با بهره ،(9333) وسفیمقدم،  یمحمد و فتاح زاده، فیشر

سال چهارم،  ،یانتظام تیریمطالعات مدفصلنامه  ،انسانى کارکنان فرماندهى انتظامى استان لرستان

 .93ـ  7 :9شماره 

تهران: دفتر  ،ینیحضرت امام خم یعرفان ـ یتیترب یاز مبان یپرتو ،(9376محمد )دیس ،یمازندران یعیشف

 ی.انتشارات اسالم

 مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. ،مبانی و اصول آموزش و پرورش ،(9373شکوهی، غالمحسین )

 تربیت در پژوهش فصلنامه ،معلم تربیت نظام در فرهنگی تربیت جایگاه و نقش ،(9316شمشیری، بابک )

 .920ـ  901 :دوم شماره اول، سال معلم،

و  رانیمد یتوسعه و تعال یالگو ،(9331) ریام ،یرچیحص و ابوالفضل ،یمحمد ؛برزو ،یبوزنجان یفره

ـ  9 :0و  3شماره  ،یمنابع انسان تیریمد یها پژوهشفصلنامه  ،یفرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبر

23. 

 ،(9312)غالمرضازاده، فاطمه و  سیدحمید ،یپطرود یهاشم ؛یفیروزجائیان، مجتب ؛یفیروزجائیان، عل

ریزی و توسعه  برنامه ۀمجل ،یدر مطالعات گردشگر یتفسیر یسازی ساختار تکنیک مدل کاربرد

 .971ـ  921:(6) 2 گردشگری،

ارشد نظام  رانیمد تیترب یبرا یعلو تیریمد یالگو نییو تب یطراح ،(9317اسدی، حسین ) عرب

 رساله دکتری، دانشگاه پیام نور. ،رانیا یاسالم یجمهور

 ییارائه الگو، (9312محسن ) ،یزراعت و نیحسدیس ،یآتش ؛یمصطف ،یآباد جالل یلطف ؛حسن وند،یکول

آجا )مورد مطالعه: دانشگاه  یافسر یها محور در دانشگاه پژوهش یها تحقق آموزش یبرا یلیتحل
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 .906ـ  73 :79شماره  ،زدهمیسال س ،ینظام تیریمدفصلنامه  ،(یستار دیشه ییهوا

 المللی بین كنفرانس ،تربیت و تعلیم نظام بر فرهنگ نقش بررسی ،(9313خجسته، سعیده ) و گلزاده، محسن

 ایران: تهران.، اجتماعی علوم و شناسی روان انسانی، علوم

تضمین  ،(9331ابوالقاسمی، محمود ) و پرداختچی، محمدحسن ؛فتحی، کوروش ؛محمدهادی، فریبرز

ـ  997 :2سال دوم، شماره  های مدیریت منابع انسانی، فصلنامه پژوهش ،در آموزش منابع انسانی کیفیت

931. 

نظری الگوی  ۀپای ،(9310ازگلی، محمد ) و پورسعید، سیدمسعود ؛بازرگانی، محمد ؛محمدی، ابوالفضل

های  فصلنامه پژوهش ،تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقالب اسالمی از منظر قرآن کریم

 .26ـ  9 :2سال سوم، شماره  مدیریت منابع انسانی،

بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با  اولویت ،(9317دادفر، آذین ) و سلگی، زهرا ؛محمدی مقدم، یوسف

 :0سال هشتم، شماره  های مدیریت منابع انسانی، فصلنامه پژوهش ،رییسازی ساختاری تفس مدل رویکرد

 .970ـ  927

 تهران: نشر ساواالن. ،مبانی و اصول تعلیم و تربیت ،(9331ان، محمدجعفر )مهدی

طراحی مدلی راهبردی برای  ،(9317شعبانی، اکرم ) و کریمی گوغری، زهره ؛اهلل میرغفوری، سید حبیب

فصلنامه  ،سازی ساختاری تفسیری های عمومی با رویکرد مدل سطح کیفیت خدمات کتابخانه یارتقا

 .609ـ  733 :0، شماره 22دوره های عمومی،  رسانی و كتابخانه تحقیقات اطالع

 ،(9317محمدی، خدیجه و منصوری محمدآبادی، سلیمان ) م؛شعبانی، اکر ؛اهلل میرغفوری، سید حبیب

بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از رویکرد تلفیقی  شناسایی و رتبه

 .33ـ  93: (30) 1 آموزش و ارزشیابی، ۀفصلنام ،(ISMسازی ساختاری تفسیری ) فازی و مدل ویکور

اساس دیدگاه مقام سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر تربیت کارکنانو اصول تعلیم ،(9313ندایی، هاشم )

 .97ـ  9 :2سال ششم، شماره  ی،منابع انسان تیریمد یها پژوهش  هفصلنام ،معظم رهبری

ارائه مدل  ،(9316) محمد یعل ،احمدوندو  محمدرضا ،آهنگر یحسن ؛مسعود ،خواه مصدق ؛دیرشنقوی، 

  هفصلنام ،افتهی توسعه یازیکارت امت یبیترک کردیرو با یسنجش عملکرد دانشگاه سازمان یمفهوم

 .20ـ  9 :9سال نهم، شماره  ی،منابع انسان تیریمد یها پژوهش

 تهران: نشر طهوری.، نگاهی به فلسفه آموزش و پروش ،(9377) نیعبدالحسریمزاده،  نقیب



 9217تابستان (، 22)شماره پیاپی  2 ه، شمارهای مدیریت منابع انسانی، سال دهم فصلنامۀ پژوهش
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طراحی الگوی راهبردی تربیت و آموزش مدیران عالی پدافند غیرعامل در سطح  ،(9310زاده، یحیی ) نقی

 رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی. ،ملی
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