
     

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Successor training in the Sacred Defense: The Behavioral 
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Abstract 
 In this research, the successor training pattern at the sacred defense in the 

thought and performance of Mohsen Rezaei has been discussed. In two sessions, he 

said his points in the form of a semi-structured interview. Then, the text of the 

interviews was examined by the theme analysis method and 27 descriptive code was 

obtained. Descriptive codes were categorized in the form of 23 organized code and 

finally the basic themes were obtained in three titles "merit, the method of discovery 

and training method". Based on the results of this study, it can be claimed that the 

successor training model had been done in three steps: first, determining the 

necessary competencies for command implantation, second, drawing methods to 

explore those competencies in individuals and third, breeding the same 

competencies in selected individuals for the higher facial positions 
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 مقدمه

القدر از تجاربی که به بهای اون و اونِ دل ای بزرگ و عظیمدفاع مقدس به ع(وان گ(جی(ه

ی است تا بتای پتدازهینظتستزمین به دست آمده، نیازم(د ثبت و تحلیل و  بهتتین فتزندان این

 ی بیش از پیش داشته باشد.بتداربهتهامتوز و آی(ده ایتان و اسالم و گبهه حن، قابلیت 

تجارب آن دوران، در ساحات مختلف نظامی از سطح راهبتد تا تک(یک، آماد و زنجیته 

تا درمان مجتوحان، تبلیغات و عملیات روانی از  الصحهحفظز تامین تا توزیع، بهداشت و درمان ا

امورات فته(گی تا مقابله با تبلیغات دشمن، حفاظت ااالعات، مسائل مع(وی و تتبیتی، نیتوی 

موضوع دیگت، اقیانوسی بیکتان  هادهی و تیکارگبهانسانی از گ ب و استعدادیابی تا آموزش و 

 کتده است. بتای اندیشم(دان و محققان فتاهم

علمی کشور انجام شده که  مجامعو  هادانشگاهی وافتی در هاتالشبتای ثبت این تجارب، 

ی علمی و ام ال آن هایسخ(تاننامه، کتاب، پژوهشی؛ پایان -یی چون مقاالت علمیهاقالبدر 

 اتینظت چ(ان که شایسته است بهبتوز و تجلی پیدا کتده است. این تکاپوی علمی ه(وز نتوانسته آن

ی نیتوهای مسلح چ(ین هادانشگاهعلمی تبدیل شود؛ به همین دلیل رهبت انقالب اسالمی به 

 :(دیفتمایم

 به دستنیتوهای مسلح ما در دوران دفاع مقدس و بعد از آن، تجتبیات ارزشم(دی را »

ع ی نظامی و کارهایی که در میدان گ(  در دوره هشت ساله دفاهاکیتاکتآوردند. بعضی از 

 العادهفوقهای ما متضمن تجتبیات سابقه بود و ایلی از عملیاتمقدس انجام گتفت، در دنیا بی

معمول است  هادانشگاهاز تجتبیات بایستی استفاده ک(یم. امتوز البته روایت این تجتبیات در  است؛

یات تبدیل و بسیار هم اوب است، لکن کافی نیست. بایستی این تجتب تدیگیمو این روایت انجام 

 هاآنبشود به نظتیات؛ تجتبه تبدیل بشود به نظتیه دفاعی و تدریا شود و تحقین بشود و ااتاف 

های ها ستمایهپژوهش انجام بگیتد و این تجتبیات به روز بشود و م(طبن با نیازهای روز بشود. این

 .2«ل پیدا ک((داستفاده کتد و بسال و تکمی هاهیستمابسیار با ارزشی است که باید از این 

 

 ی افساتی نیتوهاای مسالحهادانشاگاهی دانشاجویان آماواتگدانشمشتتک سخ(تانی در ارتباب تصویتی با متاسم  -2

22/26/2333. 
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استحصال الگوهای مدیتیتی و رفتاری موفن دوران دفاع مقدس از  رسدیمبا این تفاصیل به نظت 

شود در مقاله حاضت، گامی در این گمله وظایف عالقم(دان به انقالب اسالمی است که تالش می

 راستا بتداشته شود.

 بیان مسأله
نگاران نیز در چ(ان که تاریختصور کتد؛ آن «فتمانده»را بدون « گ( »یک  توانینماساساً 

ها، حتماً به نام و نشان و مهارت فتماندهان گ(  اشاره تمام اول تاریخ، ه(گام روایت گ( 

اند. در علم مدیتیت نیز تمتکز اصلی بت مدیت سازمان و ابعاد مختلف رفتاری او قتار گتفته کتدهمی

. بخشی از موضوع فتماندهی، باشدیمدارای اشتتاک مع(ا با فتماندهی  ها(هیزماست که در بسیاری 

به پتورش استعدادهای فتماندهی ااتصاص دارد. ش(اسایی استعدادهای بتتت بتای فتماندهی و 

ها است و در مباح  ای بتای آموزش و تتبیت و رساندن افتاد مستعد به شایستگیمدیتیت، پایه

  .272: 2335)بیات و همکاران،  تدیگیمم(ابع انسانی بسیار مورد توگه قتار 

 پژوهش حاضت، بتای پاسخ به این سسال انجام شده است:

 دادهیمپتوری را انجام فتمانده کل سپاه در دفاع مقدس چگونه فتآی(د گانشین -

 است؟

 :باش(دیماند به این قتار سساالت فتعی که ذیل این سسال تدوین شده

فتدی واگد استعداد فتماندهی است، چه  ی الزم بتای احتاز ای(کههایستگیشا -

 اند؟مواردی بوده

 اند؟گتفتهی الزم، چگونه در افتاد مورد بترسی و کشف قتار میهایستگیشا -

 تعاریف و پیشینه پژوهش

 پیشینه پژوهش
است و در اول  هاسازمانپتوری از گمله موضوعات مهم و کلیدی در همه موضوع گانشین

ها بتای ستباز اوب رومی»دیشم(دان را مشغول اود کتده است. حتی تاریخ ذهن بسیاری از ان

کتیمی و همکاران، )حا « اندیی به نام شایستگی در نظت گتفته بودههاشااصو  هانسبترومی، 

2335 :25.  
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در موضوع الگوهای بومی شایستگی فتماندهان، مقاالت و کتب مختلفی به رشته تحتیت در آمده 

 :میپتدازیمها به بترسی آناست که در ادامه 

در این مقاله، «: ی استعدادی فتماندهان نظامی از م(ظت قتآن کتیمهایژگیوبترسی » -

چهار نفت از پیامبتان الهی که فتماندهی نظامی نیز در عملکتد آنان در تاریخ ثبت 

اند: حضتات داود، سلیمان، ذوالقتنین و االوت شده، مورد بترسی قتار گتفته

ب(یادین شامل بزرگی روح، بزرگواری روح، قوت  مسلفه. در نهایت پ(، لسالماهمیعل

ی ب(یادین فتمانده نظامی تعیین شده است هایستگیشاروح، عقل و گسم به ع(وان 

  .262: 2335)بیات و همکاران، 

های کلیدی فتمانده انقالبی بتاساس دیدگاه رهبتان انقالب الگوی شایستگی» -

ی است که به این موضوع پتدااته و در نهایت با استفاده از مقاله دیگت« اسالمی

بودن، عقالنیت و درایت، بزرگی ی، متدمیدارنید مسلفهروش تحلیل مضمون، پ(، 

های کلیدی فتمانده انقالبی تتسیم کتده روح و قدرت روح را به ع(وان شایستگی

  .39: 2333نژاد و همکاران، است )صالح

 (ادها به ااتصار عبارتتتین سازمانپتوری در بهتتین و موفنتت نظام گانشینبت یهایژگیبتای از و

 از:

ست. همه افتاد متتبال، هم ا هااولین ویژگی، سادگی و سهولت استفاده از آن -

ها دارند. ااالعات در این مجتیان سیستم و هم نامزدها، دستتسی آسان به این سیستم

 تدیگیل به راحتی در ااتیار کسانی قتار ماما در عین حا ،ها محتمانه استسیستم

پیچیده و بوروکتاتیک نیست(د. به ع(وان یکی  ،های بتتتکه به آن نیاز دارند. سیستم

های های بزرگ رویکتد و روشاز مصادین این سادگی و سهولت، در شتکت

گغتافیایی مت(وع گتیان  یهاحوزه ها و واحدهای مختلف و حتیواحدی بین بخش

های گانشی(ی بتتت آن است که بیش از آنکه فقال به دومین ویژگی سیستم دارد.

کید دارند. یافتاد ت یهاتیبه پتورش و توسعه قابل ،دنبال یافتن گانشی(ان آماده باش(د

 یادآوریکه به همه  ک((دیها معتفی مها نگاه و نظم گدیدی را به سازماناین سیستم

گهداری کارک(ان مستعد یک اولویت اصلی، که پتورش رهبتان و حفظ و ن ک(دیم
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یک فتآی(د مستمت و از وظایف غیت قابل تفویض همه مدیتان است. سومین ویژگی 

این سیستم در بهتتین تجارب گهانی این است که همیشه باالتتین سطوح مدیتیتی 

آن هست(د و در آن مشارکت دارند. مدیت عامل و تیم مدیتان ارشد  تیها درگسازمان

هم در تعتیف و  ،حامیان و پیشگامان متعهد این سیستم هست(د که به صورتی فعالاز 

تعیین استعدادها و هم در پتورش این استعدادهای مدیتیتی حضور مسثت دارند. 

که با  شوندیپتوری ابزارهای راهبتدی کلیدی تلقی مهای مسثت گانشینسیستم

فظ بهتتین استعدادهای مدیتیتی ها، مدیتان ارشد فتآی(د گ ب و حاستفاده از آن

مدیتیت  یها. ویژگی چهارم آن است که بهتتین نظامک((دیزیت نظت اود را اگتا م

گانشی(ی در تشخیص کمبودهای سازمان در زمی(ه استعدادهای مدیتیتی از یک سو 

و م(اصب مهم مدیتیت از سوی دیگت عملکتد موفقی دارند.  هاتیو در تعیین مسئول

کمبودهای سازمان را از اتین ش(اسایی وضعیت فعلی و تحلیل  وان(دتیها مآن

های آی(ده به روندهای آی(ده تعیین ک((د و به اوبی نشان ده(د که سازمان در سال

ها و در چه مقااع زمانی نیازم(د است. این نظام ییهاتیچه تعداد مدیت با چه قابل

ند که همه سازمان را تحت همچ(ین تمتکز ااصی بت مشاغل مدیتیتی کلیدی دار

پتوری بت های گانشین. پ(جمین ویژگی این است که سیستمده(دیتیثیت اود قتار م

شدن مدیتان گدید در م(اصب مدیتیتی االی سازمان نظارت فتآی(د گایگزین

که این مشاغل و م(اصب در زمان  ده(دیمستمت دارند و به سازمانشان اامی(ان م

که  ده(دین افتاد تصدی اواهد شد. همچ(ین اامی(ان متتیم(اسب توسال م(اسب

همه نیازهای آتی سازمان در زمی(ه تیمین مدیتان و رهبتان در زمان م(اسب ش(اسایی 

های بتتت شوند؛ و باالاته آاتین ویژگی ممتاز همه سیستمشده و تشخیص داده می

وری و بهبود همتاه با نوآ فتآی(دها یک پتوری آن است که آنو موفن گانشین

  .22: 2333مستمت هست(د )ابوالعالیی، 

تا بتای نیازهای در حال  ک(دیها کمک مپتوری به سازمانیک نظام مطلوب گانشین -

و عملکتد افتاد را  هاتیک((د و بتای انجام این امت باید از یک سو قابل یزیروقوع بتنامه

ت سازمان را به همتاه داشته مد نظت قتار داده و از سوی دیگت حمایت و نظارت مستم

 . 292، 2332فت، باشد تا بتواند به موفقیت بتسد )بهشتی
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 :شودیم نبیا یلذ حشت به موفن یورگانشینپت بتنامة یک یژگ و 25 گت،ید یادر مطالعه

 نای. اداباش دهوامش امالًاک ستیبایم کترمشاو  حمایت ین: اشدار انمدیت حمایت -

 یاقدام اعتقاد دارند و بتا نیسازمان به ا تیتیمد میت یاکه تمام اعض دهدیم ناانش

 .گ ارندیآن وقت م

 ابهامش یااهنمازسا سایتدر  گتفته منجاا موفن تمااقدا تا ستا زمال: یوکابهی(ه -

 دکت شموافت نباید نیزرا  نکته ین. اباشد عمت(و یهالیپتانس با ادفتا توسعه  اسربت

 نیز یگتد حسطودر  موفقیت اه(ددننشا ماًولز مان زسا سطح کایدر  تاموفقی هاک

 ؛نم باشد

 ستیاب و د اگتا ولئمس حدوا یا دفت یک ،ییگتد امقدا هت مان(د تا ستا زمال: لیتومسس -

 ؛باشد بتنامه افهدا به

را در  مان زااس حطواس تمام  ستیبایم یورپتگانشین بتنامة: حسطو تمام  نشدشامل -

 د؛نشو شدرا انمدیت به ودمحدو  دگیت بت

 هاب توگه با باید نیز یگتد یی(دهاآفت ،هااز سازمان یربسیا: در سیستماتیک دیکترو -

 شوند. میت(ظ یورگانشینپت ةابتنام

 ،دیتام ناعالئاز  ابع ات دانبای یورتاگانشینپ: هی(دآ پتانسیلو  فعل  دعملکت بین مقایسه -

 تا نماید دیجاا یسازوکار باید نمازسا ض،عو. در باشد گ شته دعملکت حت  یا شدیتار

 یهازنیا ،اتین همین. از نماید مقایسه هی(دآ یابت دفت پتانسیل بارا  فعل  دتاعملک

 د؛م شو ش(اسای  ءتقاار یاتابد فت هت یاتوسعه

 یهاگاهیگا ی(یبشیو پ ش(اسای  با: شدار انمدیت گایگزی( در  دموگو یهازنیا ش(اسای  -

 یاتاب دموگو نماز ان،مدیت نشستگ زبا یا شغل کتت لیلد به ت آ یهالسادر  اال 

 شود؛یم تعیینها آن گ دفشتو  یاتوسعه یهابتنامه

 یسازو آماده ش(اسای  ولمسس ستیبایم مدیت هت: گانشین تتبیتو  ش(اسای  یابت رگباا -

 د؛شو گتفته نظتدر  متا ینا یاب ارز یابت مکانیزم  که ستا زمالو  باشد نگانشی(ا

در  ستیبایم هداشای اش(اس هالقواب نی(ااگانش: خصامش یاتوسعه یهامهبتنا دیجاا -

 ،تقاار یابت یارقتو  لقو هیچگونه ونبدو  دهکت شتکت یاتوسعه ونمد یهابتنامه
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 ینتت ابزرگ یهانمازسا بتا . در شوند زنیا رتصودر  باالتت مشاغل یداتصآماده 

 ادفتا ادتعد متحله هتاز  پاو  تندیگیم منجاا متحله چ(د  اا یاتوسعه یهابتنامه

 یاتوسعه یهاتیها و فعالآموزش ،حلامتدر  تفتاپیش ااب. شوندیم بنتخاا یکمتت

 ؛هست(د ااص  مشاغل با متتبال مستقیماًو  هشد تتیتخصص

 یهاتیفعال هاب رااک یناحدر  هبالقو نگانشی(ا که شودیم توصیه: رکا حیندر  توسعه -

 داتیکی نمازااس ر اا یهاآموزش بت صتفاً دینبا نمازساو  نددازبپت ش زموو آ یاتوسعه

 .باش(د تهاشدا

را  دواا یاتوسعه یهااز بتنامه  ابخش رگبز یهانمازسا: گامع یاتوسعه یهابتنامه -

 هانتیجو در  دام ک(( شتکت محیال با هی(دآ انمدیت یزش(اساآ به فمعطو

 یهاتیفعال ،شتکت فته(  ردمودر  یشتتبی تاالعاا ،بتنامهک((دگان در شتکت

 بت ال دا توسعه بتنامةرو،  ین. از اآورندیبه دست م هارکا منجاا اشیوو  نمازسا صل ا

 یهادر رده موفقیت یابتو  هست(د تکتاش صنای های  که اااتو و رتمها ،نشدا

 ؛م ک(د تیکید ،ی(دآم  رشما به حیات  مان زسا یباال

 تفکت که شودیم باع  رکا ین: اک((دیم تشوینرا  نهدانقا دنکتالسس ،توسعه یهابتنامه -

 د؛شو تقویت هبالقو نگانشی(او  شدار انمدیتدر  االقانه

 یهادارد: بتنامه داتیکی االتتاب طحاس کایاز  تتافت ییهاتیقابل بت یورپتگانشین بتنامة -

 ینا توگه. ک((دیم تیکید باالتت سطح یک به تقاار صتفاًاز  تتافت هاتیقابل توسعه بت موفن

 باشد؛یم مان زسا افهدها و اارزش یمب(ا بتو  تژیکاستتها ابتنامه

را  یدیاز توگه ایتا یهالسا ا  ی( رم(توو  یگتی: متبسم ر یمتب گت بت تیکید -

 محیالو در  رکا حیندر  یدفت توسعه که ندوربا ینا بت انمدیت. ندادهکت گلب داو هاب

و در  رااک یناحدر  روام(ت اای  امتب. تاسا تکتاش ونبیت یهازشمواز آ سثتتتام قع وا

 ینو ا م ک(د م(تقل داو ستدیتز دفت بهرا  های رهکارا ،ااالشهاچ ااب هاگامو

، 2)راثول دم شو نیز سیاس  مسائلو  ادفتا یناب اا اتبار ائلامس املاش ااتوصیهه

2225.  

 

2  - Rothwell 
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 توانیمب موارد را بیان نکتده است؛ ب(ابتاین ی و تتتیب(دتیاولوراثول در این دسته ب(دی، 

ی م کور در گای اود دارای اهمیت هست(د و یک هایژگیوادعا کتد از نظت او هت کدام از 

 ها باشد.پتوری باید مشتمل بت همه آنبتنامه گامع گانشین

 تعاریف

 دفاع مقدس

رتش بع  عتاق به ایتان با حمله ا 2353شهتیور  32گ(  بین ایتان و عتاق به اور رسمی از 

توسال ایتان به پایان رسید )م(صوری  536با پ یتش قطع(امه  2376شتوع شده و در تیتماه 

این راداد، هت کا نام و  یهابتای نامیدن فته( ، ه(ت، ادبیات و دیگت مقوله . 2332الریجانی، 

و بتای  «دسدفاع مق»بتای  ،«گ( »بتد. بتای از ع(وان  ع(وان و اصطالحی به کار می

  .97: 2332)س(گتی،  استفاده کتدند «مقاومت»

توان به ع(وان یکی از مفاهیم را می« دفاع مقدس»توسال نگارنده،  شدهانجامحسب پژوهش 

ره  بتای توصیف عملکتد رزم(دگان ایتانی در بتابت گبهه متحد کفت ) ی(یامتوسال امام  شدهالن

در همان روز نخست شتوع گ( ، هجوم ارتش بع  را در آن دوران هشت ساله تلقی کتد. ایشان 

  معتفی نموده و ارتش و نیتوهای 222: 23،   2363ره ، ) ی(یامقیام لشکت کفت علیه اسالم )امام 

« دفاع مقدس». ایشان در تمام اول دوران گ( ، متدم را به ک(دیممسلح را به دفاع مستحکم امت 

، 2363ره ، ) ی(یامدعوت کتدند )امام « گبهه کفت»بت از دین و میهن و عزت و شتف اود در بتا

؛ اما در مقاله ک(ونی باشدیم . هت چ(د هت دفاعی از دین مبین اسالم، مقدس 372-222: 23  

ره  و نیز عتف رای، در ادبیات کشور، دوران ) ی(یاممبت(ی بت اندیشه امام « دفاع مقدس»عبارت 

 دوران دفاع مقدس تلقی اواهیم نمود. طالحاًاصهشت ساله نبتد با رژیم بع  عتاق را 

 پروریجانشین

م(ابع انسانی است که با استتاتژی کلی سازمان م(طبن  یزیرپتوری بخشی از بتنامهگانشین

 . 62  :2229، 2است )بیور و هات چی(گز

 

1- Beaver & Hutchings 
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تعیین رهبتان »تتین تعتیف اود به شکل ساده پتوری در ابتداییگانشین یزیراگتچه بتنامه

انسانی به ع(وان  نشیت گتفته از راهبتد ستمایه یزیردر واقع، این بتنامه ؛شودیتعتیف م «ی(دهآ

از تداوم رهبتی در م(اصب کلیدی، حفظ و توسعه ستمایه  فتآی(دی ارادی به م(ظور اامی(ان

              بتای آی(ده و تشوین افتاد به توسعه است )هلتون و گکسون، یمع(وی و ستمایه دانش

2226 :7-335 . 

ن(د با است که بتواد! افتاتوسعة زش و مو، آش(اسای ور!، یک بتنامه گانشینپته گوهت

  .2222ور، تصاحب ک((د )شونا! را مشاغل کلیدزم، ال! هارتمهاو نش داشتن دا

 که است نامزدهایی از فهتستی با صتف داشتن ستوکار از تتعیوس پتوریگانشین مدیتیت

 ی(یبشیپ بتایم(د نظام و عمین تالشی بلکه. شوند گایگزین مشخص هایتپس در اواه(دیم

 پتورش و توسعه باال، توان و استعداد با نامزدهای از یامجموعه ش(اسایی مدیتیتی، یهایازم(دین

 انتخاب سپا و یادگیتی شده،یزیربتنامه فتآی(د یک در نامزدها آن مدیتیت یهایستگیشا

 ،2هاگبتگ مشاوره گتوه) باشدیم پتتوان و مستعد مدیتان ذاایت یا جموعهم آن میان از مدیتان

2222 :2.  

 تیتیمد افتهیتیرسم یسامانه کی، باال و پتورش افتادِ بتاوردار از استعداد ییش(اسا

دهد که به پتورش می یاگونهها را بهمستعد، آن کارک(ان ییاسات که با ش(اسا یپتورنیگاانش

افتاد  از یابت پتورش مجموعه کتد،یرو نیکا((د. ا حاتکت (دهیدر آ یرهبت یهانقش یفایا یسو

سازمان دسات  یبه اهداف راهبتد یراهبت کاه سامانه دیناما نیتا تضم ک(دیم دیتیک یرهبت مستعد

 یبتنامه نیتادو یرا به ساو اود توگه یرسم یِپتورنیگانش تیتیمد کهی. در حاالابدییما

 سازد،یمستعد معطوف ما افتاد یپتورش تیمس یهیو ارا بالقوه یاستعدادها نییتع یبتا یاافتهینظام

بااال،  یما(ظم اساتعدادها یابیباتنامه و ارز نیتادو یگابه ،یترسمیغ یپتورنیگانش تیتیماد

  .5-2: 2226، 2لمیوسدارند )گت دیتایک یپتورشا یهافتصت یتوسعه ضتورت صتفاً بت

 گتدش نتخ بتده، باال را کارک(ان روحیه توان(دیم پتوریگانشین یسازادهیپ با هاسازمان
همچ(ین،  .ک((د هدایت سازمان کلیدی هایپست به را افتاد تتینصالحیت با و آورده پایین را نیتو

 

2- Hagberg Consulting Group 

2- Jerusalem 
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 هایپست بتای بتتت ایکاندیداه تا ک(دیم کمکها سازمان مدیتان پتوری بهگانشین بتنامه

 از و یابد افزایش کارک(ان شغلی رضایت تتتیب این به و ده(د توسعه و نموده ش(اسایی را مدیتیت
 عملیات پیوستگی از و نموده مدیتان عملکتدی و عملیاتی استانداردهای تعتیف به کمک اتفی

  .936: 2227، 2پتن) دهدمی ااات اامی(ان مدیتیت،

 روش پژوهش

های ها، از مصاحبه که دومین روش کالن در روشحاضت گهت گتدآوری داده در پژوهش
 ، استفاده شد. ستدار محسن رضایی در دو گلسه در قالب 329: 2363کیفی است )دالوری، 

 2مصاحبه نیمه سااتاریافته به سساالت پژوهشگتان پاسخ داد.

ژوهش کیفی، نوعی پآمده، از روش کیفی استفاده شد.  به دستهای گهت تحلیل داده

اند. های آماری یا کمّی کسب نشدهدهد که با شیوههایی را به دست میپژوهش است که یافته

ها است پژوهش کیفی نوعی نگتا وسیع، عمین و بامع(ا و حتی غیتابزاری به مسائل، رفتارها و یافته

ایی کمی استفاده نشده ه . از آنجا که در پژوهش حاضت از شیوه22و  22: 2337)ا(یفت و مسلمی، 

 شود.ها به روش کمی نبوده است، این پژوهش نیز کیفی محسوب میو گتدآوری داده

 یاگستتده اور به که است مضمون تحلیل کیفی، تحقیقات در م(اسب تحلیلی ف(ون ازیکی 

 یهاداده در الگوهای موگود ش(اات بتای اوبی به توانیم مضمون ... از تحلیلشودیماستفاده 

  .252، ص: 2332)عابدی گعفتی و همکاران،  کتد استفاده کیفی

شمارد و های کیفی بت می  پ(، دستة کلی بتای انواع روش2226در کتاب اود ) 3کتسول

ای از این پ(، شااة کلی هست(د. این پ(، دسته های کیفی زیتشااهک(د که سایت روشادعا می

 Creswell)مورد کاوی -5ی و نگارقوم -9ب(یاد، داده -3 پدیدارش(اسی، -2روایت،  -2عبارت(د از: 

and Poth 2226)تتین راهبتد، با توگه به سساالت ، سپا روندنمایی را بتای انتخاب م(اسب

 : دهدیمپژوهش ارائه 

 

2  - Pattan 

ر ع  در دسات انتشاار قاتا) نیحسا، توسال انتشارات دانشگاه گامع اماام «2گ(، نقشه »متن کامل مصاحبه در کتاب  -2

 دارد.

3  - Creswell 
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 ی متنوعپژوهشارزیابی تناسب پنج رویکرد کیفی با نیازهای  -1روندنما 

د که االصه آن در انهای تحلیل متون پتدااته  به مقایسه روش2337) یمسلما(یفت و 

 گدول ذیل آمده است:
 

  173: 1377های تحلی( متون ابیات و سیدطباطبایی، مقایسه روش -1جدول 

 خروجی و نتایج روش عنوان روش ردیف

 ش(ااتی و تلخیص متونروش تحلیل مضمون 1

 ها و متون )سفت به روح گمالت و گهان غتبالگتی پیام تحلیل محتوا 2

 در متن بتای درک معانی« هادال»بترسی  (ااتیشتحلیل نشانه 3

 زبان در کاربتد نهفته لیوتحلهیتجز تحلیل گفتمان 0

 ی و تولید نظتیهسازمفهوم ب(یادداده 5
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 هاافتهی

 دست از مصاحبه با سردار محسن رضاییها و کدهای بهی از فیشادهیگز -2جدول 

 فیش ردیف

ی 
ها

د
ک

ی
یف

ص
تو

ی  
ها

د
ک

ن 
ما
سا

ده
هن

د
 

ض
م

ن 
می

ا

یه
پا

 

1 

-که انسان در راه ادا حتکت مییع(ی وقتی

ها یک الهاماتی به ذه(ش ک(د، بعضی وقت

آید که به دیگتان هم که ک(ارش هست(د، می

اور هم ممکن است به ذه(شان نتسد. ولی این

اش مال اود این آدم نیست که این الهام همه

است نه یک بخشش هم ع(ایت پتوردگار 

تاین تدبیت یکی از آن نقاب ب(اب ؛متعال هست

حلقه وصل فتماندهان با قدرت پتوردگار 

 متعال است.

 شایستگی ااالص الهام الهی

2 

این اامی(ان، اب یک بخش آن مستقیم است؛ 

یع(ی فتمانده باالتت باید این قدرت تشخیص را 

داشته باشد که از این ده نفتی که زیت دستش 

نفت  3 هست(د، کدام یکی استعداد بیشتتی از

دیگت دارد که آن را فتمانده تیم بگ ارد. پا 

 یکی درک مستقیم اود فتمانده است

توسال 

 فتمانده

ادراک 

مستقیم 

فتمانده 

 باالتت

روش 

 کشف

3 

ای درست ها چون اودشان یک تپهبعضی

کتده بودند از دورادور پیدا بودند، م الً زمانی 

گفت(د در پاوه یک نفت گتفتیم میکه ابت می

به نام همت که یک گتدان در ااتیار  هست

عملکتد 

موفن در 

 میدان

 ارزیابی
روش 

 کشف
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ک(د و این تپه به اور اوست و دارد دفاع می

اودگوش شکل گتفته بود، ما این تپه را تبدیل 

کتدیم، ولی اود تپه های بزرگ میبه کوه

 درست شده بود.

0 

بله ارزیابی بگوییم بهتت از نظارت است، 

شیوه ارزیابی چه فتد  شیوه چهارم،ارزیابی. 

اودش مستقیماً ارزیابی بک(د، چه یع(ی اتفی 

که در فتماندهی هست اآلن فتد در فتماندهی 

بتاساس یکی از آن سه روش قبلی. فتد که 

اواهد به فتمانده شده است حاال ایشان می

یع(ی تغییت در  ؛فتماندهی باالتت ارتقا پیدا ک(د

تغییت در فتماندهی یا شود. این فتماندهی می

گیتد، حاال ارتقا در اثت ارزیابی صورت می

ارزیابی چه اود فتد، چه فتمانده باالتت ارزیابی 

ک(د، چه با واسطه دیگتان ارزیابی را انجام 

 بشود.

ارزیابی 

توسال 

فتمانده یا 

 سایت ناظتین

ارزیابی در 

 میدان
 پتورش

5 

ه ها در بستت اگتماعی اولین مسئلانتخاب آدم

است که باید به آن توگه کتد که م الً فتض 

ک(ید بستت اگتماعی بعد از گ(  با بستت 

ها دو تا بستت اگتماعی درون گ( ، این

اند و دو نوع آدم هست(د ولو با یک متفاوت

تابلو، دو نوع آدم در دو تا بستت به وگود 

آید که این تابلو بودن یکسان نباید اشتباه می

 شود.

تفاوت بستت 

(  و پا گ

 از آن

انتخاب در 

بستت 

 گهادی

روش 

 کشف
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6 

در بستت گهادی میزان اطا ایلی کمتت است 

تا در یک بستت غیت گهادی. در بستت غیت 

گهادی میزان اطا ایلی باالتت است. ل ا در 

تت بستت گهادی انتخاب مدیتان گهادی راحت

بستت غیت گهادی است. در بستت غیت گهادی  از

تت است. در هادی سختانتخاب مدیتان گ

حقیقت در بستت غیت گهادی، گهادی نما زیاد 

اما  ؛بودن واقعی کمتت استداریم ولی گهادی

های در محیال گهادی بالعکا است گهادی

نماها هست(د. چون در واقعی بیشتت از گهادی

آنجا، مسئله متگ وگود دارد. کسانی که دنبال 

ت دنیا هست(د، کمتت اودشان را در معتض اط

 ده(د.قتار می

تفاوت بستت 

گ(  و پا 

 از آن

انتخاب در 

بستت 

 گهادی

روش 

 کشف

7 

ها ای که وگود دارد این است که همة ایننکته

ها از ی اینهای مشتتکی داشت(د، همهویژگی

اور ع(صت داوالبی بتاوردار بودند، یع(ی این

ای باش(د یا م الً عالقههای بیها آدمنبود که این

ش(د و ما بتویم روی این افتاد کار ک(یم پتت با

آمدند ولو تا داوالبی پیدا ک((د، اودشان می

 ساده... این وگه اشتتاک هت دو دسته بود.

 شایستگی انگیزه بودنداوالب

8 

پ یت نیست، تدبیت بدون توان تشخیص امکان

ک(د قدرت چیزی که به تدبیت کمک می

ها آدم هاها است. البته بعضی وقتتشخیص آدم

قدرت تشخیص زیاد دارند، ولی تدبیتشان 

ها به درد مشورت ضعیف است، این آدم

تدبیت و 

امکان 

 تشخیص

 شایستگی تدبیت
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ها مشاور ایلی اوبی یع(ی بعضی ؛اورندمی

توان(د باش(د چتا؟ چون هست(د، اما فتمانده نمی

 تشخیص دارند، ولی تدبیتشان ضعیف است

7 

بودند، م الً ما متدم ی میفتماندهان ما باید متدم

اواستیم بیاوریم در آذربایجان را اگت می

            صح(ه، باید یکی از گ(ا اودشان 

گ اشتیم گ اشتیم. ل ا مهدی باکتی را میمی

 ؛که متدم آذربایجان را بتواند بیاورد در گبهه

های گمعیتی با انتخاب ب(ابتاین بین آن مکان

 داشت فتماندهان یک نسبتی وگود

از گ(ا 

همان متدم 

 بودن

ت(اسب 

شخصیتی 

با 

ی هایژگیو

اگتماعی 

 محیال

 شایستگی

12 

 صدیع(ی ما در هیچ عملیاتی نبود که  ؛توکل

شویم. هیچ یقین پیدا ک(یم که پیتوز می درصد

عملیاتی وگود نداشته است، کما که اود 

ب(ابتاین همیشه  ؛اور بودگ(  احد هم همین

اامی(ان، از یقین که آن ماند از یک درصد می

شود؛ ولی مشتوب به ای(که دیگت با توکل پت می

 شما تمام تالشت را کتده باشی.

 شایستگی توکل توکل بت ادا

11 

  ]تدبیت[ یع(ی در صح(ه واقعی مسیله را حل 

ک(د، یع(ی با تکیه بت آن نقاب کلیدی حل می

ها نیز شود و ضمن ای(که زیانتت میمسیله آسان

 شود.شود و م(افع بیشتت میمیکمتت 

 شایستگی حل مسیله حل مسیله
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12 

تدبیت در حقیقت یع(ی یک نوع نوآوری ذه(ی 

است. یک نوع االقیت، تدبیت هم یک نوع 

االقیت است. م(تهی تدبیت در حقیقت یک 

-نوع اتح، یک نوع نقشه است. یک نوع نقشه

اش ایی است که آدم با توگه به دوراندیشی

دهد. روی نکاتی مورد توگه قتار مینکاتی را 

گ ارد که این نکات او را به موفقیت دست می

ای هست(د رساند و آن نکات، نکات کلیدیمی

آید. چون وقتی که از اتین تشخیص بیتون می

شود، ممکن است آدم با رویدادها روبتو می

چهل پ(جاه تا مسئله یا چهل پ(جاه تا علت در 

 آن رویداد ببی(د.

ندیشی دورا

و همه گانبه 

 نگتی

 شایستگی دوراندیشی

13 

انتخاب فتماندهان و مدیتان در یک بستت 

گیتد و هت بستت اگتماعی اگتماعی صورت می

 ک(د.های ااص اودش را گ ب میآدم

ت(اسب میان 

میدان و بتوز 

 استعدادها

سااتن 

بستت 

 گهادی

روش 

 کشف

10 

سازد. رهبتی این بستت گهادی را رهبتی می

سازد و هادی، بستت اگتماعی گهادی را میگ

آی(د گ ب این بستت های گهادی میآدم

شوند و انتخاب مدیتان اگتماعی گهادی می

ک((د. حاال اگت رهبتی تت میگهادی را آسان

گهادی نباشد یا باشد، ولی نتواند بستت اگتماعی 

گهادی درست ک(د یک بستت اگتماعی غیت 

خاب مدیتان گیتد که انتگهادی شکل می

گهادی از این بستت غیت گهادی ایلی سخت و 

 شود.همتاه با اطاهای زیاد می

اهمیت ایجاد 

شتایال بتوز 

 استعداد

سااتن 

بستت 

 گهادی

روش 

 کشف
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15 

های ما باید اول بستت گهادی درست ک(یم. آدم

ها ما گزی(ش گهادی بیای(د، بعد از میان آن

و اواستیم انجام بدهیم و اگت بستت گهادی نبود 

مدیتان گهادی تتبیت ک(یم باید متاقب باشیم 

که ای(جا با یک روش دیگتی آدم را انتخاب 

ک(یم و گزی(ش ک(یم. چتا؟ چون ای(جا درصد 

 اطا زیادتت است.

تفاوت بستت 

گ(  و پا 

 از آن

سااتن 

بستت 

 گهادی

روش 

 کشف

16 

م الً آقای رشید اول ااالعات دزفول بوده 

ماه که گ(  شتوع شد  7، 5است، اما بعد از 

یع(ی همه  ؛رود در قتارگاه کتبال در اهوازمی

ها سیت دارند ولی ستعت مهم است، بعضی

 ماه بهها ماهک((د و بعضیسال رشد میبهسال

 روند باال، این هم یک نکته است.می

تفاوت در 

ستعت 

 ارتقاء

ستعت 

 رشد
 پتورش

17 

وده م الً آقای رشید اول ااالعات دزفول ب

ماه که گ(  شتوع شد  7، 5است، اما بعد از 

یع(ی همه  ؛رود در قتارگاه کتبال در اهوازمی

ها سیت دارند ولی ستعت مهم است، بعضی

  ماه بهها ماهک((د و بعضیسال رشد میبهسال

 روند باال، این هم یک نکته است.می

رشد گام به 

 گام

سلسله 

متاتب 

 رشد

 پتورش

18 

بودن بت اثت تتبیت به یت و اگتاییاالقیت و تدب

اواه(د یع(ی کسانی که می ؛آیدوگود می

فتمانده باش(د باید این االقیت، تدبیت و 

ها از پایین به باال رشد ک(د. بودن آناگتایی

بیای(د باال اول فتمانده دسته باش(د، بعد اگت 

موفن شدند فتمانده گتوهان بشوند، بعد اگت 

تتبیت و 

رشد گام به 

 گام

سلسله 

متاتب 

 رشد

 پتورش
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د، فتمانده گتدان موفقیت به دست آوردن

اور باید با االقیت و تدبیت و توان بشوند. همین

ک(د رشد واقعی بک((د، که رشد میشاناگتایی

یک رشد نفسی بک((د؛ در حقیقت یع(ی 

نفسشان باید رشد بک(د که بیاید متاتب باال و 

 ارتقا پیدا ک(د.

17 

گا دیگت به اامی(ان بتسیم. البته این بله ما هت 

بتای ورود به یک سطح از فتماندهی است. 

حاال چه فتمانده تیپ باشد، چه فتمانده دسته 

  ک(د دیگت باشد. فتد که حاال ورود پیدا می

رود در سیت متاحل، حاال دیگت باید اودش می

را نشان بدهد. بعضی ممکن است بعد از دو 

و بعضی ممکن  ده باالتتسال بیای(د فتمانده ر

 است بعد از دو ماه بیای(د رده باالتت.

قتار گتفتن 

در سیت 

 متاحل

سلسله 

متاتب 

 رشد

 پتورش

22 

ساز تدبیت هم هست. چون شجاعت زمی(ه

شجاعت آدم را با امت تشخیص بیشتت نزدیک 

های تتسو چون در متن ک(د، یع(ی آدممی

لود آگیتند، رادارشان هم مهمسائل قتار نمی

های شجاع چون وسال معتکه میزند؛ اما آدم

رود و روند، قدرت تشخیصشان باالتت میمی

 تدبیت هم هست.

شجاعت و 

 نبودنتتسو
 شایستگی شجاعت
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21 

اورد در ایلی گاهایی که آدم شکست می

بی(د که این قابلیت را دارد. همیشه بایستی می

سازی هت موقع ارزیابی بک(یم باید یک شبیه

از فتد، م الً قاسم کی حتکت کتده؟  بک(یم

نیتوهایش را چه اوری بتد پای کار؟ بعد 

شان چه اور بوده؟ کجا موفن شده؟ درگیتی

ها ی ایننشی(ی کتده؟ وقتی آدم همهچتا عقب

-آید. میسازی ک(د، قابلیت فتد در میرا شبیه

رسد بی(د شکست اورده، ولی به این نتیجه می

 اشتیم این شکست گتت هم میکه اگت قوی

یع(ی هت شکستی دلیل این  ؛شدحاصل می

نیست که اتف شایستگی ندارد. این با 

سازی آن رفتار و در نظت گتفتن شتایال و شبیه

تواند به نتیجه بتسد که چه ارزیابی آن رفتار می

توانست بهتت عمل ک(د و قدر این آدم می

 توانایی بیشتتی از اودش نشان بدهد.

ی و (ینشعقب

شکست 

 عاقالنه

کیفیت 

عملکتد در 

 میدان

 پتورش

22 
گاه فتماندهان گهادی کسانی هست(د که تکیه

 ها متدم هست(د.آن

از گ(ا 

همان متدم 

 بودن

 شایستگی بودنمتدمی

23 

ها این بود آن حمید و مهدی ]باکتی[، حُسن

گتفت؛ ها شکل میکه اگماع متدمی حول آن

یگتان تحت تیثیت ها گتفته تا دیع(ی از اردبیلی

ها بودند. ما چون چ(ین شخصیت آن

ناچار افتادی هایی نداشتیم دیگت بهشخصیت

 گ اشتیم.می

توانایی ایجاد 

اگماع 

 متدمی

 شایستگی بودنمتدمی
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20 

دوم مشورت است، مشورت با نزدیکان فتدی 

که در حقیقت پیش(هاد شده است. نزدیکان آن 

را بخواهد و  های متتبال با آن فتدفتد را، آدم

ها صحبت ک(د و هم ااالعات بگیتد و با آن

هم مشورت بک(د؛ این هم در حقیقت تک(یک 

دوم که اسمش را بگ اریم مشورت با نزدیکان 

 فتد پیش(هادی.

توسال 

 ااتافیان

مشورت با 

 ااتافیان

روش 

 کشف

25 

مسیله سوم هم مصاحبه است که افتاد 

ه بک((د. ها مصاحبپیش(هادی را بخواه(د و با آن

 م ل کاری که من با حسن ]باقتی[ کتدم.

گفتگو با 

 افتاد
 مصاحبه

روش 

 کشف

26 

بین من و حسن ]باقتی[ سخت بود که قاسم 

گفتم سلیمانی تیپ بشود یا نه؟ من به حسن می

های کتمانی زیاد نه مصلحت نیست این بچه

شود. بعد شهید بشوند، چون مشکل درست می

که اب ما در این من ایشان را راضی کتدم 

ک(یم و ایشان ها را گتوه رزمی میعملیات این

ک(یم، بعد اگت دیدیم را فتمانده گتوه رزمی می

ک(یم؛ اوب بودند، تبدیل به تیپ شان می

گفت این اوب است و آقای رشید هم راضی 

ها را شد. بعد که ایشان عملیات کتد، ما آن

المقدس شدند تیپ تیپ کتدیم و در بیت

هلل؛ یع(ی فتض ک(ید اگت درگات بود ایشان ثارا

 از ستگتدی شد سته( ، اگت درگات بود.

عملکتد 

موفن در 

 میدان

موفقیت 

 میدانی
 پتورش
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27 

سازی مسیله دوم هم ای(که باید در سیت گانشین

-قتار بگیتند؛ یع(ی وقتی ما یک نفت را می

ش(اسیم باید در حد توانش به او مسئولیت 

نده دسته و بعد اگت در هت بدهیم، م الً فتما

عملیاتی قابلیتی از اودش نشان داد، بالفاصله 

باید او را باالتت ببتیم و نباید بگ اریم درگا 

بزند؛ ولی وقتی در هت عملیاتی قابلیت گدیدی 

 ؛ماندگا میدهد او هماننمی     از اودش نشان

پتوری را تعیین ب(ابتاین این سیت گانشین

 ک(د.می

تب سلسله متا

 رشد

دادن میدان

 گهت ارتقا
 پتورش

 یریگجهینت

پتوری فتمانده سپاه در دوران الگوی گانشین توانیمهای موگود در مصاحبه، بتاساس داده

 دفاع مقدس را در قالب روندنمای ذیل تتسیم نمود:
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اساسی  مسلفهپتوری در دفاع مقدس دارای سه بتاساس الگوی به دست آمده، گانشین

 :شوندیمکه در فتآی(دی گام به گام حاصل  باشدیم
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ی الزم بتای احتاز م(اصب فتماندهی است. این هایستگیشاگام نخست، تعیین  -

های فکتی های ااالقی )م ل ااالص و توکل ، ویژگیها شامل ویژگیشایستگی

بودن، ت(اسب با ی اگتماعی م ل )متدمیهایژگیو)م ل حل مسیله و االقیت  و 

های مدیتیتی )م ل قدرت اگتای تدبیت  عی  و در نهایت ویژگیمحیال اگتما

 .باشدیم

. یک باشدیمهایی بتای کشف استعدادهای افتاد در میان نیتوها گام دوم، روش -

از  تواندیمفتمانده از اتین ادراک شخصی اود، مصاحبه، پتسش(امه و ام ال آن 

 تتین افتاد را ش(اسایی ک(د.همیان دریایی از نیتوهای حاضت در عتصه گهادی، شایست

. باشدیمشان به فتماندهی بتای انتصاب استعدادهاگام سوم و پایانی، پتورش آن  -

کتدن آنان در میدان دادن به نیتوها و آزمونپتوری با میدانفتمانده، گهت گانشین

 .ک(دیمی زیربتنامهعمل، ستعت رشد و ارتقای آنان را 

هایی چون در بستت گهادی و توسال فتماندهانی گهادی با روشی م کور، صتفاً هایستگیشا

و در نهایت، به همان استعدادها توسال  شوندیمو مصاحبه کشف  پتسش(امهارزیابی میدانی و 

و با ارزیابی نقاب ضعف و قوت و متبیگتی  شده دادههایی بتای عمل فتماندهان گهادی، میدان

روال عادی پتورش یافته و به م(اصب باالتت فتماندهی نائل فتمانده باالدستی، با ستعتی اار  از 

 .شوندیم

از نکات قابل تیمّل در الگوی رفتاری فتمانده کل سپاه در آن دوران این است که در فتآی(د 

؛ بلکه عملکتد شدینم، به سهولت از فتآی(د اار  کتدینمرشد، اگت کسی موفقیت میدانی کسب 

گتفت و اگت تدابیت و عملکتد قابل قبولی ها نیز مورد ارزیابی قتار میحمیدانی او حتی در عدم الفت

 شده است.انجام داده بود، حتی امکان ارتقاء نیز بتای او فتاهم می

از حالت بتوکتاتیک و فتسایشی  تتعیستنکته قابل تیمّل دیگت ای(که ستعت رشد افتاد، بسیار 

توقف در پست و مسئولیت، ضتورتی بتای رشد و  یع(ی؛ باشدیمهای مدرن بت در ارتشو زمان

 شده است. ضتورت ارتقاء، موفقیت در عمل است.ارتقا محسوب نمی
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 :منابع
. تهتان: موسسه ت(ظیم و 23 . صحیفه امام )ره ، گلد 2363امام امی(ی، سید روح اهلل) -2

 نشت آثار امام امی(ی )ره . 

رب تجای و مبان  نظته: ی(دن آا . مدیت2367س )عبار!، غفااد؛ بهز، لعالی ابوا -2

مدیتیت ن مازسارات نتشاان، امدیتوری گانشینپتو یاب  ادستعدی اهابتنامهعمل  

 ص(عت .

پتوری:  . گانشین2332مسعود ) ؛ پورکیانی،محمود مقدم،فت، ملیکه؛ نکوییبهشتی -3

ایتان ، چا   2929 اندازچشمنگت بتای س(د الن ازانه استعداد )رویکتدی آی(ده

 ول، انتشارات راه ت(درستی.ا

بیات، عبدالحمید؛ محمددی(ی، محسن؛ صادقی، مجید؛ حیدری دلگتم، محمدمهدی  -9

ی فتماندهان نظامی از م(ظت قتآن کتیم، مدیتیت هایژگیو . بترسی 2335)

 .272-267، صص 2335، زمستان 9، شماره 29اسالمی، سال 

. الگوی مطلوب ارتبااات  2333یی، سیدمهدی، )اباابا دیسبیات، عبدالحمید؛  -5

میان فتدی در سلسله متاتب فتماندهی: مورد مطالعه شهید حا  قاسم سلیمانی، 

 .273-265، صص 2333، زمستان 9، شماره 26فصل(امه مدیتیت اسالمی، سال 

 . 2332نائی(ی، علی )زاده، اکتم؛ ب(یادیکتیمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ هادیحا  -7

فصل(امه ای مدیتان م(ابع انسانی بخش دولتی در ایتان، هاتاحی مدل شایستگی

 .22-93، صص 6مدیتیت دولتی، شماره  اندازچشم

های پژوهش کیفی،  . اصول و مبانی روش2337ا(یفت، حسین؛ مسلمی، ناهید ) -6

 تهتان: نشت نگاه دانش.

ش(اسی کیفی، فصل(امه علمی پژوهشی راهبتد، شماره  . روش2363دالوری، علی ) -6

 .2363، بهار 23شماره  ،59

، 2332 . دفاع مقدس، مجله معارف، شهتیور و مهت 2332س(گتی، محمدرضا ) -3

 .66شماره 

 . 2333نژاد امتئی، سیدعبداهلل؛ بیات، عبدالحمید؛ میتاسماعیلی، سیداویا )صالح -22

بتاساس دیدگاه رهبتان انقالب « فتمانده انقالبی»های کلیدی الگوی شایستگی
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ی مدیتیت انتظامی، سال پانزدهم، شماره سوم، هاپژوهشه علمی اسالمی، فصل(ام

 .63-36، صص 2333پاییز 

محمّد  زاده،خیابوالحسن؛ ش ،یهیفق د؛یمحمّدسع ،یمیحسن؛ تسل ،یگعفتیعابد -22

 نییتب یساده و کارآمد بتا ی: روشنیمضام یمضمون و شبکه لیتحل . 2332)

، صص 22ش  ،یراهبتد تیتیمد یشهیاند ،یفیک یهاموگود در داده یالگوها

236-252. 

التضا  . آش(ایی با دفاع مقدس، قم: نشت اادم 2332م(صوری الریجانی، اسماعیل ) -22

 ع .)
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