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بیات1

تاریخ دریافت2922/22/23 :
تاریخ پ یتش2922/23/25 :

چکیده
در پژوهش حاضت به الگوی گانشین پتوری در دوران دفاع مقدس در اندیشه و عملکتد ستدار محسن رضایی
پتدااته شده است .ایشان در د و گلسه در قالب یک مصاحبه نیمه سااتاریافته به بیان نظتات اویش پتداات .پا از
پیادهسازی ،متن مصاحبهها با روش تحلیل مضمون مورد بترسی قتار گتفت و  56کد توصیفی به دست آمد .کدهای
توصیفی در قالب  27کد سامانده)ده دستهب)دی شدند و در نهایت مضامین پایه در سه ع)وان «شایستگی ،روش کشف
و روش پتورش» به دست آمدند .بتاساس نتای ،به دست آمده از پژوهش حاضت میتوان ادعا کتد الگوی
گانشینپتوری در سه گام :نخست تعیین شایستگیهای الزم بتای احتاز م)اصب فتماندهی ،دوم :تتسیم روشهایی
بتای کشف آن شایستگیها در افتاد و سوم :پتورش همان شایستگیها در افتاد م)تخب بتای تصدی م)اصب باالتت
صورت میگتفته است.

کلید واژهها :گانشینپتوری ،دفاع مقدس ،استعدادیابی ،تحلیل مضمون.

 -2دانشجوی دکتتی گامعهش)اسی فته)گی ،دانشگاه عالمه اباابایی.
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مقدمه
دفاع مقدس به ع)وان گ)جی)های بزرگ و عظیمالقدر از تجاربی که به بهای اون و اونِ دل
بهتتین فتزندان این ستزمین به دست آمده ،نیازم)د ثبت و تحلیل و نظتیهپتدازی است تا بتای
امتوز و آی)ده ایتان و اسالم و گبهه حن ،قابلیت بهتهبتداری بیش از پیش داشته باشد.
تجارب آن دوران ،در ساحات مختلف نظامی از سطح راهبتد تا تک)یک ،آماد و زنجیته
تامین تا توزیع ،بهداشت و درمان از حفظالصحه تا درمان مجتوحان ،تبلیغات و عملیات روانی از
امورات فته)گی تا مقابله با تبلیغات دشمن ،حفاظت ااالعات ،مسائل مع)وی و تتبیتی ،نیتوی
انسانی از گ ب و استعدادیابی تا آموزش و بهکارگیتی و دهها موضوع دیگت ،اقیانوسی بیکتان
بتای اندیشم)دان و محققان فتاهم کتده است.
بتای ثبت این تجارب ،تالشهای وافتی در دانشگاهها و مجامع علمی کشور انجام شده که
در قالبهایی چون مقاالت علمی -پژوهشی؛ پایاننامه ،کتاب ،سخ)تانیهای علمی و ام ال آن
بتوز و تجلی پیدا کتده است .این تکاپوی علمی ه)وز نتوانسته آنچ)ان که شایسته است به نظتیات
علمی تبدیل شود؛ به همین دلیل رهبت انقالب اسالمی به دانشگاههای نیتوهای مسلح چ)ین
میفتمای)د:
« نیتوهای مسلح ما در دوران دفاع مقدس و بعد از آن ،تجتبیات ارزشم)دی را به دست
آوردند .بعضی از تاکتیکهای نظامی و کارهایی که در میدان گ)

در دوره هشت ساله دفاع

مقدس انجام گتفت ،در دنیا بیسابقه بود و ایلی از عملیاتهای ما متضمن تجتبیات فوقالعاده
است؛ از تجتبیات بایستی استفاده ک)یم .امتوز البته روایت این تجتبیات در دانشگاهها معمول است
و این روایت انجام میگیتد و بسیار هم اوب است ،لکن کافی نیست .بایستی این تجتبیات تبدیل
بشود به نظتیات؛ تجتبه تبدیل بشود به نظتیه دفاعی و تدریا شود و تحقین بشود و ااتاف آنها
پژوهش انجام بگیتد و این تجتبیات به روز بشود و م)طبن با نیازهای روز بشود .اینها ستمایههای
بسیار با ارزشی است که باید از این ستمایهها استفاده کتد و بسال و تکمیل پیدا ک))د».2

 -2سخ)تانی در ارتباب تصویتی با متاسم مشتتک دانشآماواتگی دانشاجویان دانشاگاههای افساتی نیتوهاای مسالح
.2333/26/22
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با این تفاصیل به نظت میرسد استحصال الگوهای مدیتیتی و رفتاری موفن دوران دفاع مقدس از
گمله وظایف عالقم)دان به انقالب اسالمی است که تالش میشود در مقاله حاضت ،گامی در این
راستا بتداشته شود.

بیان مسأله
اساساً نمیتوان یک «گ)

» را بدون «فتمانده» تصور کتد؛ آنچ)ان که تاریخنگاران نیز در

تمام اول تاریخ ،ه)گام روایت گ)

ها ،حتماً به نام و نشان و مهارت فتماندهان گ)

اشاره

میکتده اند .در علم مدیتیت نیز تمتکز اصلی بت مدیت سازمان و ابعاد مختلف رفتاری او قتار گتفته
است که در بسیاری زمی)هها با فتماندهی دارای اشتتاک مع)ا میباشد .بخشی از موضوع فتماندهی،
به پتورش استعدادهای فتماندهی ااتصاص دارد .ش)اسایی استعدادهای بتتت بتای فتماندهی و
مدیتیت ،پایه ای بتای آموزش و تتبیت و رساندن افتاد مستعد به شایستگیها است و در مباح
م)ابع انسانی بسیار مورد توگه قتار میگیتد (بیات و همکاران. 272 :2335 ،
پژوهش حاضت ،بتای پاسخ به این سسال انجام شده است:
-

فتمانده کل سپاه در دفاع مقدس چگونه فتآی)د گانشینپتوری را انجام میداده
است؟

سساالت فتعی که ذیل این سسال تدوین شدهاند به این قتار میباش)د:
-

شایستگیهای الزم بتای احتاز ای)که فتدی واگد استعداد فتماندهی است ،چه
مواردی بودهاند؟

-

شایستگیهای الزم ،چگونه در افتاد مورد بترسی و کشف قتار میگتفتهاند؟

تعاریف و پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش
موضوع گانشینپتوری از گمله موضوعات مهم و کلیدی در همه سازمانها است و در اول
تاریخ ذهن بسیاری از اندیشم)دان را مشغول اود کتده است .حتی «رومیها بتای ستباز اوب
رومی ،نسبتها و شااصهایی به نام شایستگی در نظت گتفته بودهاند» (حا کتیمی و همکاران،
. 25 :2335
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در موضوع الگوهای بومی شایستگی فتماندهان ،مقاالت و کتب مختلفی به رشته تحتیت در آمده
است که در ادامه به بترسی آنها میپتدازیم:
-

«بترسی ویژگیهای استعدادی فتماندهان نظامی از م)ظت قتآن کتیم» :در این مقاله،
چهار نفت از پیامبتان الهی که فتماندهی نظامی نیز در عملکتد آنان در تاریخ ثبت
شده ،مورد بترسی قتار گتفتهاند :حضتات داود ،سلیمان ،ذوالقتنین و االوت
علیهمالسالم .در نهایت پ) ،مسلفه ب)یادین شامل بزرگی روح ،بزرگواری روح ،قوت
روح ،عقل و گسم به ع)وان شایستگیهای ب)یادین فتمانده نظامی تعیین شده است
(بیات و همکاران. 262 :2335 ،

-

«الگوی شایستگی های کلیدی فتمانده انقالبی بتاساس دیدگاه رهبتان انقالب
اسالمی» مقاله دیگتی است که به این موضوع پتدااته و در نهایت با استفاده از
روش تحلیل مضمون ،پ) ،مسلفه دینداری ،متدمیبودن ،عقالنیت و درایت ،بزرگی
روح و قدرت روح را به ع)وان شایستگیهای کلیدی فتمانده انقالبی تتسیم کتده
است (صالحنژاد و همکاران. 39 :2333 ،

بتای از ویژگیهای بتتت نظام گانشینپتوری در بهتتین و موفنتتین سازمانها به ااتصار عبارت)اد
از:
-

اولین ویژگی ،سادگی و سهولت استفاده از آنها است .همه افتاد متتبال ،هم
مجتیان سیستم و هم نامزدها ،دستتسی آسان به این سیستمها دارند .ااالعات در این
سیستمها محتمانه است ،اما در عین حال به راحتی در ااتیار کسانی قتار میگیتد
که به آن نیاز دارند .سیستمهای بتتت ،پیچیده و بوروکتاتیک نیست)د .به ع)وان یکی
از مصادین این سادگی و سهولت ،در شتکتهای بزرگ رویکتد و روشهای
واحدی بین بخشها و واحدهای مختلف و حتی حوزههای گغتافیایی مت)وع گتیان
دارد .دومین ویژگی سیستمهای گانشی)ی بتتت آن است که بیش از آنکه فقال به
دنبال یافتن گانشی)ان آماده باش)د ،به پتورش و توسعه قابلیتهای افتاد تیکید دارند.
این سیستمها نگاه و نظم گدیدی را به سازمانها معتفی میک))د که به همه یادآوری
میک)د که پتورش رهبتان و حفظ و نگهداری کارک)ان مستعد یک اولویت اصلی،
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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
سازمانها درگیت آن هست)د و در آن مشارکت دارند .مدیت عامل و تیم مدیتان ارشد
از حامیان و پیشگامان متعهد این سیستم هست)د که به صورتی فعال ،هم در تعتیف و
تعیین استعدادها و هم در پتورش این استعدادهای مدیتیتی حضور مسثت دارند.
سیستمهای مسثت گانشینپتوری ابزارهای راهبتدی کلیدی تلقی میشوند که با
استفاده از آنها ،مدیتان ارشد فتآی)د گ ب و حفظ بهتتین استعدادهای مدیتیتی
زیت نظت اود را اگتا میک))د .ویژگی چهارم آن است که بهتتین نظامهای مدیتیت
گانشی)ی در تشخیص کمبودهای سازمان در زمی)ه استعدادهای مدیتیتی از یک سو
و در تعیین مسئولیتها و م)اصب مهم مدیتیت از سوی دیگت عملکتد موفقی دارند.
آنها میتوان)د کمبودهای سازمان را از اتین ش)اسایی وضعیت فعلی و تحلیل
روندهای آی)ده تعیین ک))د و به اوبی نشان ده)د که سازمان در سالهای آی)ده به
چه تعداد مدیت با چه قابلیتهایی و در چه مقااع زمانی نیازم)د است .این نظامها
همچ)ین تمتکز ااصی بت مشاغل مدیتیتی کلیدی دارند که همه سازمان را تحت
تیثیت اود قتار میده)د .پ)جمین ویژگی این است که سیستمهای گانشینپتوری بت
فتآی)د گایگزینشدن مدیتان گدید در م)اصب مدیتیتی االی سازمان نظارت
مستمت دارند و به سازمانشان اامی)ان میده)د که این مشاغل و م)اصب در زمان
م)اسب توسال م)اسبتتین افتاد تصدی اواهد شد .همچ)ین اامی)ان میده)د که
همه نیازهای آتی سازمان در زمی)ه تیمین مدیتان و رهبتان در زمان م)اسب ش)اسایی
شده و تشخیص داده میشوند؛ و باالاته آاتین ویژگی ممتاز همه سیستمهای بتتت
و موفن گانشینپتوری آن است که آنها یک فتآی)د همتاه با نوآوری و بهبود
مستمت هست)د (ابوالعالیی. 22 :2333 ،
-

یک نظام مطلوب گانشینپتوری به سازمانها کمک میک)د تا بتای نیازهای در حال
وقوع بتنامهریزی ک))د و بتای انجام این امت باید از یک سو قابلیتها و عملکتد افتاد را
مد نظت قتار داده و از سوی دیگت حمایت و نظارت مستمت سازمان را به همتاه داشته
باشد تا بتواند به موفقیت بتسد (بهشتیفت. 292 ،2332 ،
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در مطالعهای دیگت 25 ،ویژگ یک بتنامة گانشینپتوری موفن به شتح ذیل بیان میشود:
-

حمایت مدیتان ارشد :این حمایت و مشارکت میبایست کاامالً مشاهود باشاد .ایان
نشاان میدهد که تمام اعضای تیم مدیتیت سازمان به این اقدام اعتقاد دارند و بتای
آن وقت میگ ارند.

-

بهی)هکاوی :الزم است تا اقدامات موفن انجام گتفته در سایت سازمانهاای مشاابه
بترسا توسعه افتاد با پتانسیلهای مت)وع باشد .این نکته را نیز نباید فتاموش کتد
کاه موفقیات در یاک سطح سازمان لزوماً نشانده)دا موفقیت در سطوح دیگت نیز
نم باشد؛

-

مسسولیت :الزم است تا مان)د هت اقدام دیگتی ،یک فتد یا واحد مسئول اگتا و دستیاب
به اهداف بتنامه باشد؛

-

شاملشدن تمام سطوح :بتنامة گانشینپتوری میبایست تمام ساطوح ساازمان را در
بت گیتد و محدود به مدیتان ارشد نشود؛

-

رویکتد سیستماتیک :در بسیاری از سازمانها ،فتآی)دهای دیگت نیز باید با توگه باه
بتناماة گانشینپتوری ت)ظیم شوند.

-

مقایسه بین عملکتد فعل و پتانسیل آی)ده :گانشینپاتوری نبایاد تاابع از عالئان مادیت،
ارشدیت یا حت عملکتد گ شته باشد .در عوض ،سازمان باید سازوکاری ایجاد نماید تا
عملکاتد فعل را با پتانسیل فتد بتای آی)ده مقایسه نماید .از همین اتین ،نیازهای
توسعهای هت فتد باتای ارتقاء ش)اسای م شود؛

-

ش)اسای نیازهای موگود در گایگزی) مدیتان ارشد :با ش)اسای و پیشبی)ی گایگاههای
اال در سالهای آت به دلیل تتک شغل یا بازنشستگ مدیتان ،زمان موگود باتای
بتنامههای توسعهای و فشتدگ آنها تعیین میشود؛

-

اگبار بتای ش)اسای و تتبیت گانشین :هت مدیت میبایست مسسول ش)اسای و آمادهسازی
گانشی)ان باشد و الزم است که مکانیزم بتای ارزیاب این امت در نظت گتفته شود؛

-

ایجاد بتنامههای توسعهای مشاخص :گانشای)ان باالقوه ش)اساای شاده میبایست در
بتنامههای مدون توسعهای شتکت کتده و بدون هیچگونه قول و قتاری بتای ارتقا،
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آماده تصادی مشاغل باالتت در صورت نیاز شوند .در بتا سازمانهای بزرگتت این
بتنامههای توسعهای اا چ)د متحله انجام میگیتند و پا از هت متحله تعداد افتاد
کمتتی انتخاب میشوند .باا پیشاتفت در متاحل ،آموزشها و فعالیتهای توسعهای
تخصصیتت شده و مستقیماً متتبال با مشاغل ااص هست)د؛
-

توسعه در حین کار :توصیه میشود که گانشی)ان بالقوه در حاین کاار باه فعالیتهای
توسعهای و آموزش بپتدازند و سازمان نباید صتفاً بت آموزشهای اار ساازمان تیکیاد
داشاته باش)د.

-

بتنامههای توسعهای گامع :سازمانهای بزرگ بخشا از بتنامههای توسعهای ااود را
معطوف به آش)اسازی مدیتان آی)ده با محیال شتکت م ک))اد و در نتیجاه
شتکت ،فعالیتهای

شتکتک))دگان در بتنامه ،ااالعات بیشتتی در مورد فته)

اصل سازمان و شیوا انجام کارها به دست میآورند .از این رو ،بتنامة توسعه داال بت
دانش ،مهارت و توانای های که ااص شاتکت هست)د و بتای موفقیت در ردههای
باالی سازمان حیات به شمار م آی)د ،تیکید م ک)د؛
-

بتنامههای توسعه ،سسالکتدن نقادانه را تشوین میک))د :این کار باع

میشود که تفکت

االقانه در مدیتان ارشد و گانشی)ان بالقوه تقویت شود؛
-

بتنامة گانشینپتوری بت قابلیتهایی فتاتت از یاک ساطح بااالتت تیکیاد دارد :بتنامههای
موفن بت توسعه قابلیتها فتاتت از صتفاً ارتقا به یک سطح باالتت تیکید میک))د .توگه این
بتنامهها استتاتژیک و بت مب)ای ارزشها و اهداف سازمان میباشد؛

-

تیکید بت متب گتی رسم  :متبیگتی و م)توری)

ا سالهای اایت توگه زیادی را

باه اود گلب کتدهاند .مدیتان بت این باورند که توسعه فتدی در حین کار و در محیال
واقع ماسثتتت از آموزشهای بیتون شاتکت اسات .متبا یاا م)تاور در حاین کاار و در
مواگاه باا چاالشهاا ،راهکارهای
توصیههاا شاامل مساائل ارتبااا

را به فتد زیتدست اود م)تقل م ک)د و این
باین افتاد و مسائل سیاس

نیز م شود (راثول،2

. 2225
1- Rothwell
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راثول در این دسته ب)دی ،اولویتب)دی و تتتیب موارد را بیان نکتده است؛ ب)ابتاین میتوان
ادعا کتد از نظت او هت کدام از ویژگیهای م کور در گای اود دارای اهمیت هست)د و یک
بتنامه گامع گانشینپتوری باید مشتمل بت همه آنها باشد.

تعاریف
دفاع مقدس
گ)

بین ایتان و عتاق به اور رسمی از  32شهتیور  2353با حمله ارتش بع

عتاق به ایتان

شتوع شده و در تیتماه  2376با پ یتش قطع)امه  536توسال ایتان به پایان رسید (م)صوری
الریجانی . 2332 ،بتای نامیدن فته)

 ،ه)ت ،ادبیات و دیگت مقولههای این راداد ،هت کا نام و

ع)وان و اصطالحی به کار می بتد .بتای از ع)وان «گ)

» ،بتای «دفاع مقدس» و بتای

«مقاومت» استفاده کتدند (س)گتی. 97 :2332 ،
حسب پژوهش انجامشده توسال نگارنده« ،دفاع مقدس» را میتوان به ع)وان یکی از مفاهیم
النشده توسال امام امی)ی (ره بتای توصیف عملکتد رزم)دگان ایتانی در بتابت گبهه متحد کفت
در آن دوران هشت ساله تلقی کتد .ایشان در همان روز نخست شتوع گ)
قیام لشکت کفت علیه اسالم (امام امی)ی (ره ،2363 ،

 ،هجوم ارتش بع

را

 222 :23معتفی نموده و ارتش و نیتوهای

مسلح را به دفاع مستحکم امت میک)د .ایشان در تمام اول دوران گ)

 ،متدم را به «دفاع مقدس»

از دین و میهن و عزت و شتف اود در بتابت «گبهه کفت» دعوت کتدند (امام امی)ی (ره ،2363 ،
 . 222-372 :23هت چ)د هت دفاعی از دین مبین اسالم ،مقدس میباشد؛ اما در مقاله ک)ونی
عبارت «دفاع مقدس» مبت)ی بت اندیشه امام امی)ی (ره و نیز عتف رای ،در ادبیات کشور ،دوران
هشت ساله نبتد با رژیم بع

عتاق را اصطالحاً دوران دفاع مقدس تلقی اواهیم نمود.

جانشینپروری
گانشینپتوری بخشی از بتنامهریزی م)ابع انسانی است که با استتاتژی کلی سازمان م)طبن
است (بیور و هات چی)گز. 62 : 2229 ،2

1- Beaver & Hutchings
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اگتچه بتنامهریزی گانشینپتوری در ابتداییتتین تعتیف اود به شکل ساده «تعیین رهبتان
آی)ده» تعتیف میشود؛ در واقع ،این بتنامهریزی نشیت گتفته از راهبتد ستمایه انسانی به ع)وان
فتآی)دی ارادی به م)ظور اامی)ان از تداوم رهبتی در م)اصب کلیدی ،حفظ و توسعه ستمایه
مع)وی و ستمایه دانشی بتای آی)ده و تشوین افتاد به توسعه است (هلتون و گکسون،
. 335-7 :2226
گوهته یک بتنامه گانشینپتور! ،ش)اسای  ،آموزش و توسعة افتاد! است که بتوان)د با
داشتن دانش و مهارتها! الزم ،مشاغل کلید! را تصاحب ک))د (شوناور. 2222 ،
مدیتیت گانشینپتوری وسیعتت از ستوکار داشتن صتف با فهتستی از نامزدهایی است که
میاواه)د در پستهای مشخص گایگزین شوند .بلکه تالشی عمین و نظامم)د بتای پیشبی)ی
نیازم)دیهای مدیتیتی ،ش)اسایی مجموعهای از نامزدهای با استعداد و توان باال ،توسعه و پتورش
شایستگیهای مدیتیت آن نامزدها در یک فتآی)د بتنامهریزیشده ،یادگیتی و سپا انتخاب
مدیتان از میان آن مجموعه یا ذاایت مدیتان مستعد و پتتوان میباشد (گتوه مشاوره هاگبتگ،2
. 2 :2222
ش)اسایی و پتورش افتادِ بتاوردار از استعداد باال ،یک سامانهی رسمیتیافته مدیتیت
گاانشینپتوری اسات که با ش)اسایی کارک)ان مستعد ،آنها را بهگونهای پتورش میدهد که به
سوی ایفای نقشهای رهبتی در آی)ده حاتکت کا))د .این رویکتد ،بت پتورش مجموعهای از افتاد
مستعد رهبتی تیکید میک)د تا تضمین ناماید کاه سامانه راهبتی به اهداف راهبتدی سازمان دسات
ماییابد .در حاالیکه مدیتیت گانشینپتوریِ رسمی توگه اود را به ساوی تادوین بتنامهی
نظامیافتهای بتای تعیین استعدادهای بالقوه و ارایهی مسیت پتورشی افتاد مستعد معطوف مایسازد،
مادیتیت گانشینپتوری غیترسمی ،بهگای تادوین باتنامه و ارزیابی ما)ظم اساتعدادهای بااال،
صتفاً بت ضتورت توسعهی فتصتهای پتورشای تایکید دارند (گتوسیلم. 5-2 :2226 ،2
سازمانها با پیادهسازی گانشینپتوری میتوان)د روحیه کارک)ان را باال بتده ،نتخ گتدش
نیتو را پایین آورده و با صالحیتتتین افتاد را به پستهای کلیدی سازمان هدایت ک))د .همچ)ین،
2- Hagberg Consulting Group
2- Jerusalem
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بتنامه گانشینپتوری به مدیتان سازمانها کمک میک)د تا کاندیداهای بتتت بتای پستهای
مدیتیت را ش)اسایی نموده و توسعه ده)د و به این تتتیب رضایت شغلی کارک)ان افزایش یابد و از
اتفی کمک به تعتیف استانداردهای عملیاتی و عملکتدی مدیتان نموده و از پیوستگی عملیات
مدیتیت ،اامی)ان ااات میدهد (پتن. 936 :2227 ،2

روش پژوهش
در پژوهش حاضت گهت گتدآوری دادهها ،از مصاحبه که دومین روش کالن در روشهای
کیفی است (دالوری ، 329 :2363 ،استفاده شد .ستدار محسن رضایی در دو گلسه در قالب
مصاحبه نیمه سااتاریافته

به سساالت پژوهشگتان پاسخ داد2.

گهت تحلیل دادههای به دست آمده ،از روش کیفی استفاده شد .پژوهش کیفی ،نوعی
پژوهش است که یافتههایی را به دست میدهد که با شیوههای آماری یا کمّی کسب نشدهاند.
پژوهش کیفی نوعی نگتا وسیع ،عمین و بامع)ا و حتی غیتابزاری به مسائل ،رفتارها و یافتهها است
(ا)یفت و مسلمی 22 :2337 ،و  . 22از آنجا که در پژوهش حاضت از شیوههایی کمی استفاده نشده
و گتدآوری دادهها به روش کمی نبوده است ،این پژوهش نیز کیفی محسوب میشود.
یکی از ف)ون تحلیلی م)اسب در تحقیقات کیفی ،تحلیل مضمون است که به اور گستتدهای
استفاده میشود ...از تحلیل مضمون میتوان به اوبی بتای ش)اات الگوهای موگود در دادههای
کیفی استفاده کتد (عابدی گعفتی و همکاران ،2332 ،ص. 252 :
کتسول 3در کتاب اود ( 2226پ) ،دستة کلی بتای انواع روشهای کیفی بت میشمارد و
ادعا میک)د که سایت روشهای کیفی زیتشااهای از این پ) ،شااة کلی هست)د .این پ) ،دسته
عبارت)د از -2 :روایت -2 ،پدیدارش)اسی -3 ،دادهب)یاد -9 ،قومنگاری و  -5مورد کاوی (Creswell

) ،and Poth 2018سپا روندنمایی را بتای انتخاب م)اسبتتین راهبتد ،با توگه به سساالت
پژوهش ارائه میدهد:
2- Pattan
 -2متن کامل مصاحبه در کتاب «نقشه گ) ،»2 ،توسال انتشارات دانشگاه گامع اماام حساین (ع در دسات انتشاار قاتار
دارد.
3- Creswell
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روندنما  -1ارزیابی تناسب پنج رویکرد کیفی با نیازهای پژوهشی متنوع

ا)یفت و مسلمی ( 2337به مقایسه روشهای تحلیل متون پتدااتهاند که االصه آن در
گدول ذیل آمده است:
جدول  -1مقایسه روشهای تحلی) متون ابیات و سیدطباطبایی173 :1377 ،

ردیف عنوان روش

خروجی و نتایج روش

1

تحلیل مضمون

روشش)ااتی و تلخیص متون

2

تحلیل محتوا

غتبالگتی پیامها و متون (سفت به روح گمالت و گهان

3

تحلیل نشانهش)ااتی بترسی «دالها» در متن بتای درک معانی

0

تحلیل گفتمان

تجزیهوتحلیل زبان در کاربتد نهفته

5

دادهب)یاد

مفهومسازی و تولید نظتیه
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یافتهها
جدول  -2گزیدهای از فیشها و کدهای بهدست از مصاحبه با سردار محسن رضایی

توصیفی

کدهای

دهنده

سامان

کدهای

پایه

ردیف

مضامین

فیش

یع)ی وقتیکه انسان در راه ادا حتکت می-
ک)د ،بعضی وقتها یک الهاماتی به ذه)ش
میآید که به دیگتان هم که ک)ارش هست)د،
ممکن است به ذه)شان نتسد .ولی ایناور هم
1

نیست که این الهام همهاش مال اود این آدم

الهام الهی

ااالص

شایستگی

است نه یک بخشش هم ع)ایت پتوردگار
متعال هست؛ ب)ابتاین تدبیت یکی از آن نقاب
حلقه وصل فتماندهان با قدرت پتوردگار
متعال است.
این اامی)ان ،اب یک بخش آن مستقیم است؛
یع)ی فتمانده باالتت باید این قدرت تشخیص را
2

ادراک

داشته باشد که از این ده نفتی که زیت دستش

توسال

مستقیم

روش

هست)د ،کدام یکی استعداد بیشتتی از  3نفت

فتمانده

فتمانده

کشف

باالتت

دیگت دارد که آن را فتمانده تیم بگ ارد .پا
یکی درک مستقیم اود فتمانده است
بعضیها چون اودشان یک تپهای درست
3

کتده بودند از دورادور پیدا بودند ،م الً زمانی
که ابت میگتفتیم میگفت)د در پاوه یک نفت
هست به نام همت که یک گتدان در ااتیار
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اوست و دارد دفاع میک)د و این تپه به اور
اودگوش شکل گتفته بود ،ما این تپه را تبدیل
به کوههای بزرگ میکتدیم ،ولی اود تپه
درست شده بود.
بله ارزیابی بگوییم بهتت از نظارت است،
ارزیابی .شیوه چهارم ،شیوه ارزیابی چه فتد
اودش مستقیماً ارزیابی بک)د ،چه یع)ی اتفی
که در فتماندهی هست اآلن فتد در فتماندهی

0

بتاساس یکی از آن سه روش قبلی .فتد که

ارزیابی

فتمانده شده است حاال ایشان میاواهد به

توسال

ارزیابی در

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

فتمانده یا

میدان

فتماندهی میشود .این تغییت در فتماندهی یا

سایت ناظتین

پتورش

ارتقا در اثت ارزیابی صورت میگیتد ،حاال
ارزیابی چه اود فتد ،چه فتمانده باالتت ارزیابی
ک)د ،چه با واسطه دیگتان ارزیابی را انجام
بشود.
انتخاب آدمها در بستت اگتماعی اولین مسئله
است که باید به آن توگه کتد که م الً فتض
ک)ید بستت اگتماعی بعد از گ)
5

اگتماعی درون گ)

با بستت

 ،اینها دو تا بستت

متفاوتاند و دو نوع آدم هست)د ولو با یک
تابلو ،دو نوع آدم در دو تا بستت به وگود
میآید که این تابلو بودن یکسان نباید اشتباه
شود.
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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
بستت گهادی انتخاب مدیتان گهادی راحتتت
از بستت غیت گهادی است .در بستت غیت گهادی
انتخاب مدیتان گهادی سختتت است .در
6

تفاوت بستت

حقیقت در بستت غیت گهادی ،گهادی نما زیاد گ)
داریم ولی گهادیبودن واقعی کمتت است؛ اما

و پا
از آن

انتخاب در
بستت
گهادی

روش
کشف

در محیال گهادی بالعکا است گهادیهای
واقعی بیشتت از گهادینماها هست)د .چون در
آنجا ،مسئله متگ وگود دارد .کسانی که دنبال
دنیا هست)د ،کمتت اودشان را در معتض اطت
قتار میده)د.
نکتهای که وگود دارد این است که همة اینها
ویژگیهای مشتتکی داشت)د ،همهی اینها از
ع)صت داوالبی بتاوردار بودند ،یع)ی ایناور
7

نبود که اینها آدمهای بیعالقهای باش)د یا م الً داوالببودن

انگیزه

شایستگی

پتت باش)د و ما بتویم روی این افتاد کار ک)یم
تا داوالبی پیدا ک))د ،اودشان میآمدند ولو
ساده ...این وگه اشتتاک هت دو دسته بود.
تدبیت بدون توان تشخیص امکانپ یت نیست،
8

چیزی که به تدبیت کمک میک)د قدرت

تدبیت و

تشخیص آدمها است .البته بعضی وقتها آدمها

امکان

قدرت تشخیص زیاد دارند ،ولی تدبیتشان

تشخیص

ضعیف است ،این آدمها به درد مشورت
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میاورند؛ یع)ی بعضیها مشاور ایلی اوبی
هست)د ،اما فتمانده نمیتوان)د باش)د چتا؟ چون
تشخیص دارند ،ولی تدبیتشان ضعیف است
فتماندهان ما باید متدمی میبودند ،م الً ما متدم

ت)اسب

آذربایجان را اگت میاواستیم بیاوریم در
7

صح)ه ،باید یکی از گ)ا اودشان

از گ)ا

میگ اشتیم .ل ا مهدی باکتی را میگ اشتیم

همان متدم

که متدم آذربایجان را بتواند بیاورد در گبهه؛

بودن

ب)ابتاین بین آن مکانهای گمعیتی با انتخاب

شخصیتی
با
ویژگیهای

شایستگی

اگتماعی
محیال

فتماندهان یک نسبتی وگود داشت
توکل؛ یع)ی ما در هیچ عملیاتی نبود که صد
درصد یقین پیدا ک)یم که پیتوز میشویم .هیچ
عملیاتی وگود نداشته است ،کما که اود
12

گ)

احد هم همیناور بود؛ ب)ابتاین همیشه توکل بت ادا

توکل

شایستگی

یک درصد میماند از اامی)ان ،از یقین که آن
دیگت با توکل پت میشود؛ ولی مشتوب به ای)که
شما تمام تالشت را کتده باشی.
[تدبیت] یع)ی در صح)ه واقعی مسیله را حل
11

میک)د ،یع)ی با تکیه بت آن نقاب کلیدی حل
مسیله آسانتت میشود و ضمن ای)که زیانها نیز
کمتت میشود و م)افع بیشتت میشود.
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حل مسیله

شایستگی
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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-
ایی است که آدم با توگه به دوراندیشیاش
12

نکاتی را مورد توگه قتار میدهد .روی نکاتی
دست میگ ارد که این نکات او را به موفقیت
میرساند و آن نکات ،نکات کلیدیای هست)د

دوراندیشی
و همه گانبه

دوراندیشی شایستگی

نگتی

که از اتین تشخیص بیتون میآید .چون وقتی
آدم با رویدادها روبتو میشود ،ممکن است
چهل پ)جاه تا مسئله یا چهل پ)جاه تا علت در
آن رویداد ببی)د.
انتخاب فتماندهان و مدیتان در یک بستت
13

ت)اسب میان

اگتماعی صورت میگیتد و هت بستت اگتماعی میدان و بتوز
آدمهای ااص اودش را گ ب میک)د.

استعدادها

سااتن
بستت
گهادی

روش
کشف

این بستت گهادی را رهبتی میسازد .رهبتی
گهادی ،بستت اگتماعی گهادی را میسازد و
آدمهای گهادی میآی)د گ ب این بستت
اگتماعی گهادی میشوند و انتخاب مدیتان
10

گهادی را آسانتت میک))د .حاال اگت رهبتی
گهادی نباشد یا باشد ،ولی نتواند بستت اگتماعی
گهادی درست ک)د یک بستت اگتماعی غیت
گهادی شکل میگیتد که انتخاب مدیتان
گهادی از این بستت غیت گهادی ایلی سخت و
همتاه با اطاهای زیاد میشود.
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اهمیت ایجاد

سااتن

شتایال بتوز

بستت

استعداد

گهادی

روش
کشف

جانشینپروری در دفاع مقدس :الگوی رفتاری فرمانده وقت سپاه

ما باید اول بستت گهادی درست ک)یم .آدمهای
گهادی بیای)د ،بعد از میان آنها ما گزی)ش
انجام بدهیم و اگت بستت گهادی نبود و اواستیم
15

تفاوت بستت

مدیتان گهادی تتبیت ک)یم باید متاقب باشیم گ)
که ای)جا با یک روش دیگتی آدم را انتخاب

و پا
از آن

سااتن
بستت
گهادی

روش
کشف

ک)یم و گزی)ش ک)یم .چتا؟ چون ای)جا درصد
اطا زیادتت است.
م الً آقای رشید اول ااالعات دزفول بوده
است ،اما بعد از  7، 5ماه که گ)
16

شتوع شد

میرود در قتارگاه کتبال در اهواز؛ یع)ی همه
سیت دارند ولی ستعت مهم است ،بعضیها
سالبهسال رشد میک))د و بعضیها ماهبهماه

تفاوت در
ستعت
ارتقاء

ستعت
رشد

پتورش

میروند باال ،این هم یک نکته است.
م الً آقای رشید اول ااالعات دزفول بوده
است ،اما بعد از  7، 5ماه که گ)
17

شتوع شد

میرود در قتارگاه کتبال در اهواز؛ یع)ی همه

رشد گام به

سیت دارند ولی ستعت مهم است ،بعضیها

گام

سالبهسال رشد میک))د و بعضیها ماهبهماه

سلسله
متاتب

پتورش

رشد

میروند باال ،این هم یک نکته است.
االقیت و تدبیت و اگتاییبودن بت اثت تتبیت به
وگود میآید؛ یع)ی کسانی که میاواه)د
18

فتمانده باش)د باید این االقیت ،تدبیت و
اگتاییبودن آنها از پایین به باال رشد ک)د.
بیای)د باال اول فتمانده دسته باش)د ،بعد اگت
موفن شدند فتمانده گتوهان بشوند ،بعد اگت
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تتبیت و

سلسله

رشد گام به

متاتب

گام

رشد

پتورش
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موفقیت به دست آوردند ،فتمانده گتدان
بشوند .همیناور باید با االقیت و تدبیت و توان
اگتاییشانکه رشد میک)د رشد واقعی بک))د،
یک رشد نفسی بک))د؛ در حقیقت یع)ی
نفسشان باید رشد بک)د که بیاید متاتب باال و
ارتقا پیدا ک)د.
بله ما هت گا دیگت به اامی)ان بتسیم .البته این
بتای ورود به یک سطح از فتماندهی است.
حاال چه فتمانده تیپ باشد ،چه فتمانده دسته
17

باشد .فتد که حاال ورود پیدا میک)د دیگت
میرود در سیت متاحل ،حاال دیگت باید اودش
را نشان بدهد .بعضی ممکن است بعد از دو

قتار گتفتن

سلسله

در سیت

متاتب

متاحل

رشد

پتورش

سال بیای)د فتمانده رده باالتت و بعضی ممکن
است بعد از دو ماه بیای)د رده باالتت.
شجاعت زمی)هساز تدبیت هم هست .چون
شجاعت آدم را با امت تشخیص بیشتت نزدیک
میک)د ،یع)ی آدمهای تتسو چون در متن
22

مسائل قتار نمیگیتند ،رادارشان هم مهآلود
میزند؛ اما آدمهای شجاع چون وسال معتکه
میروند ،قدرت تشخیصشان باالتت میرود و
تدبیت هم هست.
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شجاعت و
تتسونبودن

شجاعت

شایستگی
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در ایلی گاهایی که آدم شکست میاورد
میبی)د که این قابلیت را دارد .همیشه بایستی
هت موقع ارزیابی بک)یم باید یک شبیهسازی
بک)یم از فتد ،م الً قاسم کی حتکت کتده؟
نیتوهایش را چه اوری بتد پای کار؟ بعد
درگیتیشان چه اور بوده؟ کجا موفن شده؟
چتا عقبنشی)ی کتده؟ وقتی آدم همهی اینها
21

را شبیهسازی ک)د ،قابلیت فتد در میآید .می-
بی)د شکست اورده ،ولی به این نتیجه میرسد
که اگت قویتت هم میگ اشتیم این شکست

عقبنشی)ی و

کیفیت

شکست

عملکتد در

عاقالنه

میدان

پتورش

حاصل میشد؛ یع)ی هت شکستی دلیل این
نیست که اتف شایستگی ندارد .این با
شبیهسازی آن رفتار و در نظت گتفتن شتایال و
ارزیابی آن رفتار میتواند به نتیجه بتسد که چه
قدر این آدم میتوانست بهتت عمل ک)د و
توانایی بیشتتی از اودش نشان بدهد.
22

فتماندهان گهادی کسانی هست)د که تکیهگاه
آنها متدم هست)د.

از گ)ا
همان متدم

متدمیبودن شایستگی

بودن

حمید و مهدی [باکتی] ،حُسن آنها این بود
که اگماع متدمی حول آنها شکل میگتفت؛
23

یع)ی از اردبیلیها گتفته تا دیگتان تحت تیثیت
شخصیت آنها بودند .ما چون چ)ین
شخصیتهایی نداشتیم دیگت بهناچار افتادی
میگ اشتیم.
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توانایی ایجاد
اگماع
متدمی

متدمیبودن شایستگی
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دوم مشورت است ،مشورت با نزدیکان فتدی
که در حقیقت پیش)هاد شده است .نزدیکان آن
فتد را ،آدمهای متتبال با آن فتد را بخواهد و
20

با آنها صحبت ک)د و هم ااالعات بگیتد و
هم مشورت بک)د؛ این هم در حقیقت تک)یک

توسال

مشورت با

روش

ااتافیان

ااتافیان

کشف

دوم که اسمش را بگ اریم مشورت با نزدیکان
فتد پیش)هادی.
مسیله سوم هم مصاحبه است که افتاد
25

پیش)هادی را بخواه)د و با آنها مصاحبه بک))د.
م ل کاری که من با حسن [باقتی] کتدم.

گفتگو با
افتاد

مصاحبه

روش
کشف

بین من و حسن [باقتی] سخت بود که قاسم
سلیمانی تیپ بشود یا نه؟ من به حسن میگفتم
نه مصلحت نیست این بچههای کتمانی زیاد
شهید بشوند ،چون مشکل درست میشود .بعد
من ایشان را راضی کتدم که اب ما در این
26

عملیات اینها را گتوه رزمی میک)یم و ایشان

عملکتد

را فتمانده گتوه رزمی میک)یم ،بعد اگت دیدیم

موفن در

اوب بودند ،تبدیل به تیپ شان میک)یم؛

میدان

گفت این اوب است و آقای رشید هم راضی
شد .بعد که ایشان عملیات کتد ،ما آنها را
تیپ کتدیم و در بیتالمقدس شدند تیپ
ثاراهلل؛ یع)ی فتض ک)ید اگت درگات بود ایشان
از ستگتدی شد سته)

 ،اگت درگات بود.
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موفقیت
میدانی

پتورش
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مسیله دوم هم ای)که باید در سیت گانشینسازی
قتار بگیتند؛ یع)ی وقتی ما یک نفت را می-
ش)اسیم باید در حد توانش به او مسئولیت
بدهیم ،م الً فتمانده دسته و بعد اگت در هت
27

عملیاتی قابلیتی از اودش نشان داد ،بالفاصله سلسله متاتب
باید او را باالتت ببتیم و نباید بگ اریم درگا

رشد

میداندادن
گهت ارتقا

پتورش

بزند؛ ولی وقتی در هت عملیاتی قابلیت گدیدی
از اودش نشان

نمیدهد او همانگا میماند؛

ب)ابتاین این سیت گانشینپتوری را تعیین
میک)د.

نتیجهگیری
بتاساس دادههای موگود در مصاحبه ،میتوان الگوی گانشینپتوری فتمانده سپاه در دوران
دفاع مقدس را در قالب روندنمای ذیل تتسیم نمود:
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بتاساس الگوی به دست آمده ،گانشینپتوری در دفاع مقدس دارای سه مسلفه اساسی
میباشد که در فتآی)دی گام به گام حاصل میشوند:
252
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-

گام نخست ،تعیین شایستگیهای الزم بتای احتاز م)اصب فتماندهی است .این
شایستگیها شامل ویژگیهای ااالقی (م ل ااالص و توکل  ،ویژگیهای فکتی
(م ل حل مسیله و االقیت و ویژگیهای اگتماعی م ل (متدمیبودن ،ت)اسب با
محیال اگتماعی و در نهایت ویژگیهای مدیتیتی (م ل قدرت اگتای تدبیت
میباشد.

-

گام دوم ،روشهایی بتای کشف استعدادهای افتاد در میان نیتوها میباشد .یک
فتمانده از اتین ادراک شخصی اود ،مصاحبه ،پتسش)امه و ام ال آن میتواند از
میان دریایی از نیتوهای حاضت در عتصه گهادی ،شایستهتتین افتاد را ش)اسایی ک)د.

-

گام سوم و پایانی ،پتورش آن استعدادها بتای انتصابشان به فتماندهی میباشد.
فتمانده ،گهت گانشینپتوری با میداندادن به نیتوها و آزمونکتدن آنان در میدان
عمل ،ستعت رشد و ارتقای آنان را بتنامهریزی میک)د.

شایستگیهای م کور ،صتفاً در بستت گهادی و توسال فتماندهانی گهادی با روشهایی چون
ارزیابی میدانی و پتسش)امه و مصاحبه کشف میشوند و در نهایت ،به همان استعدادها توسال
فتماندهان گهادی ،میدانهایی بتای عمل داده شده و با ارزیابی نقاب ضعف و قوت و متبیگتی
فتمانده باالدستی ،با ستعتی اار از روال عادی پتورش یافته و به م)اصب باالتت فتماندهی نائل
میشوند.
از نکات قابل تیمّل در الگوی رفتاری فتمانده کل سپاه در آن دوران این است که در فتآی)د
رشد ،اگت کسی موفقیت میدانی کسب نمیکتد ،به سهولت از فتآی)د اار نمیشد؛ بلکه عملکتد
میدانی او حتی در عدم الفتحها نیز مورد ارزیابی قتار میگتفت و اگت تدابیت و عملکتد قابل قبولی
انجام داده بود ،حتی امکان ارتقاء نیز بتای او فتاهم میشده است.
نکته قابل تیمّل دیگت ای)که ستعت رشد افتاد ،بسیار ستیعتت از حالت بتوکتاتیک و فتسایشی
و زمانبت در ارتشهای مدرن میباشد؛ یع)ی توقف در پست و مسئولیت ،ضتورتی بتای رشد و
ارتقا محسوب نمیشده است .ضتورت ارتقاء ،موفقیت در عمل است.
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تهتان :نشت نگاه دانش.
 -6دالوری ،علی ( . 2363روشش)اسی کیفی ،فصل)امه علمی پژوهشی راهبتد ،شماره
 ،59شماره  ،23بهار .2363
 -3س)گتی ،محمدرضا ( . 2332دفاع مقدس ،مجله معارف ،شهتیور و مهت ،2332
شماره .66
 -22صالحنژاد امتئی ،سیدعبداهلل؛ بیات ،عبدالحمید؛ میتاسماعیلی ،سیداویا (. 2333
الگوی شایستگیهای کلیدی «فتمانده انقالبی» بتاساس دیدگاه رهبتان انقالب
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، شماره سوم، سال پانزدهم، فصل)امه علمی پژوهشهای مدیتیت انتظامی،اسالمی
.63-36  صص،2333 پاییز
 محمّد، ابوالحسن؛ شیخزاده، محمّدسعید؛ فقیهی، حسن؛ تسلیمی، عابدیگعفتی-22
 روشی ساده و کارآمد بتای تبیین: تحلیل مضمون و شبکهی مضامین. 2332(
 صص،22  ش، اندیشهی مدیتیت راهبتدی،الگوهای موگود در دادههای کیفی
.252-236
 نشت اادم التضا: قم، آش)ایی با دفاع مقدس. 2332(  اسماعیل، م)صوری الریجانی-22
. (ع
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