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 چکيده
ک ه   رودیبه شمار م   رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین یسازمان یهااز جمله دانش یاشراف فرمانده هینظر

 تبی ی  مهه و   است. هدف پژوهش حاضر،  دهیگرد یمرور معرفا ابداع و بهتوسط فرمانده معظّم کل قو 9731سال در 
اس ت.   و تشریح نسبت آن با مدیریت عملکرد س ازمانی  از منظر فرمانده معظّم کل قوا یاشراف فرمانده یو ارائه الگو

ی ب از و براس اس   در مرحل ه کدگ رار  ش د.   لی  استخراج و تحل ادیبنبر روش داده یله مبتنمعظّم اناتیاساس، ب  یبر ا
در مرحل ه  . ش د  تولی د مقول ه   97مهه و  و   73 ه،ی  ک د اول  317 ی،اشراف فرماندهباره در شانیا میمستق اناتیب یتمام

 دی  مهه و  جد  99و  هی  ک د اول  751 ،درباره اشراف فرمان دهی  شانیا میرمستقیغ اناتیب کدگراری انتخابی و براساس
در س ه س  ح    ینظ ر  یبراساس کدگ رار  یاشراف فرمانده یالگوهایت، در نشد.  یمههو  بازنگر 6  یو عناو دیتول

و  ین د یاز دو منظ ر فرآ  قی  تحق ی. اعتب ار الگ و  گردی د  طراح ی و دس تاوردها   جیو نت ا  ندیآفر ،یانهیشامل عوامل زم
ح، مس ل  یروه ا یدر ب و  ن  یپژوهش نش ان داد، اوً،، مهه و  عملک رد س ازمان      یا جیشد. نتا دییو تأ یبررس ییمحتوا

 یعملک رد س ازمان   تیریمتهاوت اما م رتبط ب ا م د    یمههوم ،یاشراف فرمانده ا،،یخاص خود را دارد. ثان یهامشخصه
و  یاس ت. توج ه ب ه مب ان     یس ازمان  تیوض ع  ای   ه ا تی  واقع لی  و تحل یابی  است و مشخصه بارز آن در رصد، ارز

اش راف   یب ارز الگ و   یه ا یژگیسلح از وم یروهایکشور و سازمان ن یموضوعات بوم  یاسال  و همچن یرهنمودها
و  تی  ( از اهمیعملک رد سس ازمان   تیریم د  یه ا م دل  در مقایس ه ب ا  جه ت،    ی  . از ارودیبه ش مار م    یفرمانده

 برخوردار است. یو احتماً، بخش دولت ینظام یهاسازمان یبرا یشتریب یریربردپرکا
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 مقدمه
فرماندهی و مدیریت در نیروه ای مس لح از حساس یت بس یار ب اًیی برخ وردار اس ت. از        

دیدگاه فرمانده معظّم کل قوا، اساس و محور اصلی نیروهای مسلح، فرماندهی و مدیریت اس ت.  

اثر یا بسیار ک م  رماندهی و مدیریت بیتما  عوامل ساقتدارآفری ( در نیروهای مسلح، بدون نظا  ف

 .(33/94/9761ای، ساما  خامنهاثر است که بایستی در نیروهای مسلح مستحکم و ثابت گردد 

یکی از ابعاد ای  نظا ، موضوع اشراف فرماندهی است که اولی  بار در فضای گهتم انی  

بسط داده شد. طرح  ابداع و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، توسط فرمانده معظّم کل قوا

م رور و  له شروع شده و بهتوسط معظّم 9731ای  موضوع و ابعاد مختلف آن از ابتدای سال 

اش راف فرمان دهی ی ن انق الر سدر     »صورت مستمر ادامه داشته است. از دیدگاه ایشان، به

. همه آورد. ای  کار باید همچنان بانشاط و ابتکار روزافزون دنبال شودسازمان( به وجود می

(. لزو  اهتما  93/6/9713« سکند و باید تداو  پیدا کندنیروهای مسلح را به حرکت وادار می

له بوده و بارها در دیدارهای فرماندهان و مدیران به موضوع اشراف از م البات جدی معظّم

اند. سبن عملی فرماندهی و م دیریتی ایش ان نی ز    مختلف با مسئولی  امر بر آن تأکید داشته

مؤید ای  م لب است. اشراف سفرماندهی( خبر از ین واقعیت است که مثل ین نمایش گر  

. می زان و کیهی ت اش راف    (93/46/9713ای، خامن ه سام ا  کن د  ها را روش  م ی بزرگ همه واقعیت

فرماندهان و مدیران نقش مهمی در شناسایی و ح ل مس ائل و مش کالت اساس ی س ازمان      

هنگ ا  ب ر   مدیران در سلسله مراتب سازمان با اشراف کامل و ب ه دارد. در واقا فرماندهان و 

 شوند.وضعیت زیرمجموعه و اقدا  به موقا، مانا از غهلت و یا غافلگیری سازمان می

رغم شباهت مههومی با برخی مهاهیم م دیریتی  علی« اشراف فرماندهی»از لحاظ نظری، 

ه ای(  ه و هن وز دارای الگ وس  موض وعی جدی د ب ود   « مدیریت عملکرد سازمانی»دیگر مثل 

ش ده، ت اکنون پژوهش ی ک ه تم امی بیان ات       های انجا نظری مدون نیست. براساس بررسی

له در خصوص اشراف فرماندهی را با استهاده از ین روش معتبر علمی تحلی ل ک رده   معظّم

 ه ای مختل ف و  ها و دیدگاهو بسط داده باشد، انجا  نشده است. همچنی  با توجه به بحث

خ وبی  ه ای آن، ب ه  شده حول مههو  اشراف در سازمان، ابع اد و مؤله ه  بعضا، متعارض ارائه
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نگرفت ه اس ت. ب ه نظ ر      طور کامل شکلتبیی  نشده و در نتیجه فهم مشترک نسبت به آن به

تواند مبنای تولی د مب انی و   که می« اشراف فرماندهی»رسد بهتری  منبا و مرجا شناخت می

ل ه اس ت. ه دف مقال ه     ه ای معظّ م  قرار گیرد، رجوع به نظرات و دیدگاه ادبیات نظری نیز

ارائه الگوی اشراف فرماندهی از منظر فرمانده معظّم کل قوا و نس بت   تبیی  مههو  و حاضر،

اش راف  »آن با مدیریت عملکرد سازمانی است. در ای  مسیر مشخص خواهد شد که مههو  

هایی تش کیل ش ده و دارای چ ه فرآین دی     و مؤلهه به چه معناست؟ از چه ابعاد« فرماندهی

است؟ توجه به موضوع اشراف فرماندهی، چه پیامدها و نتایجی را به دنبال خواهد داش ت؟  

و در نهایت، مههو  اشراف فرماندهی چه تهاوتیسهایی( با مههو  مدیریت عملکرد سازمانی 

 دارد؟

 

 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق

از ترکی ب دو واهه اش راف و فرمان دهی تش کیل ش ده اس ت. واهه       اشراف فرمان دهی  

از لحاظ لغوی، از باً به پایی  نگریست ، نزدین شدن و وقوف بر امری معنا شده « اشراف»

نام ه انض باطی نیروه ای مس لح، اختی اری      نیز طبق آیی « فرماندهی»واهه . (9714سمعی ،است 

جه و مسئولیتی که دارد در راس تای انج ا    است که ین فرد در خدمت، به سبب شغل یا در

برد، فرمانده مسئول اداره کارکنان واحد خود بوده و تنه ا مق امی   مأموریت محوله به کار می

است که در قبال اعمالی ک ه واح د او انج ا  و ی ا از انج ا  آن بازمان ده اس ت، مس ئولیت         

. ب ر ای     (9711، 9.9مه انضباطی نیروه ای مس لج ج.  نابه نقل از آیی  337: 9711سمرادی آیدیشه و همکاران، دارد

اساس، اشراف فرماندهی در ین تعریف اص الحی اولیه عبارت است از نگ اه فرمان ده ب ه    

 زیرمجموعه در چارچور اختیارات و وظایف.

ای ندارد و در حال تب دیل ش دن   عمر طوًنی« اشراف فرماندهی»از آن جایی که مههو  

نیروهای مس لح کش ور اس ت، ب رخالف بس یاری از موض وعات       به ین گهتمان در داخل 

مدیریتی رایج، هنوز از ین انسجا  و ادبیات نظری غن ی برخ وردار نش ده اس ت. مب انی و      

عن وان  ب ه -را منظومه فکری فرمانده معظم کل قوا « اشراف فرماندهی»های اصلی نظری پایه
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وسط پژوهش گران مختل ف تبی ی  و    دهد که باید تشکل می -پرداز ای  مههو مبدع و نظریه

در فض  ای  بس  ط داده ش  ود و ای    مقال  ه تالش  ی اس  ت در ای    راس  تا. در ح  ال حاض  ر،

م دیریت  »اًذهانی علمی و اجرایی نیروهای مسلح، اشراف فرماندهی بیش تر ب ا مهه و     بی 

در ادام ه،   .(65: 9715سدبیرخانه اشراف فرماندهی ک ل ق وا،    شودشناخته شده و می« عملکرد سازمانی

 گردد.منظور مقایسه با مههو  اشراف فرماندهی ارائه میکلیاتی از ای  موضوع و به

 

 مفهوم عملکرد و مديريت عملکرد سازماني

طبق تعریف فرهنگ لغت آکسهورد، عملکرد به میزان خوبی یا بدی انجا  ین کار و ی ا  

. تع اریف متن وع و متع ددی از    (3434سآکس هورد،  فعالیت یا فرآیندی انجا  ین کار اشاره دارد 

واهه عملکرد در ادبیات سازمان و مدیریت توسط محققان مختلف ارائه شده است. ب ه نق ل   

های چمدانی است که در آن هر کس ی مهه ومی ک ه    یکی از واهه« عملکرد»از بورگوگنون، 

له ی در  محقق ان مخت . (1: 9714سرض ائیان، گنجعل ی،   ده د  برای خودش مناسب است را قرار م ی 

عن وان مث ال   ان د. ب ه  اق دا  نم وده  « عملکرد»زمینه بررسی و ارائه ین تعریف جاما از مههو  

(، 9715زاده، میرسپاس ی و ع ادل آذر س  (، رفیا9717توان به تحقیقات آذری و زمانی مزده سمی

( اش اره ک رد. از دی دگاه    3495س 9( و ون دورن، بوکارت و هالیگان9714رضائیان و گنجعلی س

 ها، عملکرد تابعی است از رفتارها سورودی و فرآیند( و نتایج سخروجی و پیامد(.نآ

توان براساس س ح تحلیل و رویکرد، حوزه مدیریت عملکرد گستره وسیعی دارد که می

تواند شامل فردی، گروهی و سازمانی باشد. بندی ارائه کرد. س ح تحلیل میین نوع تقسیم

. همان ور که (14: 9719سیاوری، ل سنجش، ارزیابی و مدیریت باشد تواند شامرویکردها نیز می

ذکر شده، با توجه به جایگاه مههومی اش راف فرمان دهی، تمرک ز ای   پ ژوهش ب ر س  ح        

 سازمانی و رویکرد مدیریت است.

مدیریت عملکرد سازمانی با عناوی  متهاوتی در ادبیات مدیریت م رح اس ت. م دیریت   

عملک رد کس ب و ک ار، م دیریت عملک رد موسس ه و م دیریت         عملکرد شرکتی، مدیریت

                                        
1. Van Dooren, Bouckaert, Halligan 
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راهبردی عملکرد که به تعاریف متنوع و بعضا، متهاوتی از مدیریت عملک رد س ازمانی ارائ ه    

(، مدیریت عملکرد سازمانی، فراین دی اس ت ک ه    3443س 9شده است. از منظر ورویر و برگ

استراتژی خ ود را ت دوی ، اج را و     کند تا برای تأمی  نیازهای ذینهعان،به سازمان کمن می

کند که اطالعات ( آن را سیستمی تعریف می3441س 3تغییر دهد. در تعریهی دیگر، موهینهان

گی ری تولی د و براس اس آن    ه ای ان دازه  ریزی راهبردی و روی ه عملکرد را از طریق برنامه

مدیریت عملک رد  ( معتقدند که 3497س 7کند. همچنی  موران، اپستی ، بیسچسازی میتصمیم

سازمانی نظ امی اس ت ک ه آگ اهی م ورد نی از ب رای م دیریت ک ل س ازمان و کم ن ب ه             

 آورد.های نیازمند بهبود را فراهم میبندی حوزهاولویت

 

 هاي مديريت عملکرد سازمانيمدل

، 9های مدیریت عملکرد سازمانی متعددی توسط محققان ارائه ش ده اس ت. ج دول   مدل

م دیریت عملک رد،    ه ا مث ل سیس تم   دهد. برخی مدلها را نشان میلتری  مدبرخی از مهم

ها مث ل الگ وی راهب ردی م دیریت عملک رد س ازمانی ب ه        فرآیند را نشان داده؛ برخی مدل

س وح عملکرد توجه کرده و برخی دیگر مثل کارت امتی ازی مت وازن، معیاره ای ارزی ابی     

 اند.عملکرد را ارائه کرده

                                        
1. Verweire, Berghe 

2. Moynihan 

3. Moran, Epstein, Beitsch 
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 هاي مديريت عملکرد سازمانيدلترين ممهم -1جدول 

 ابعاد مدل سال مؤلفان مدل ردیف

9 EFQM 
بنیاد کیهیت 

 اروپا
9111 

مش  ی و اس  تراتژی و کارکن  ان، من  ابا، رهب  ری، خ  ط

فرآیندها، نتایج مشتریان، کارکن ان، جامع ه و کلی دی    

 عملکرد

 کارت امتیازی متوازن 3
کاپالن و 

 نورتون
 داخلی، مالی، مشتری یادگیری و رشد، فرآیندهای 9113

7 
م   دل م   دیریت عملک   رد 

 سازمانی
 9113 آرمسترانگ

ه  ا، راهبرده  ا، ارزی  ابی، اه  داف    رهب  ری، ارزش

ه  ا، اق  دا ، س  نجش ه  ای عملک  ردی، برنام  هس  نجه

عملکرد، بازبینی عملکرد، مأموری ت، عوام ل حی اتی    

 موفقیت

 
ه   ای م  دل مرج  ا نظ  ا    

 سنجش عملکرد یکپارچه

بیتیتکی و 

 همکاران
9113 

سیستم اطالعاتی، ذینهعان، معیاره ای کنترل ی، پ ایش    

 محی ی، بهبود اهداف و معیارهای داخلی

 محیط سازمان، فرهنگ، طراحی، راهبردها، نتایج 9111 هانا مدل عملکرد سازمانی 3

 منشور عملکرد 5
نیلی و 

 همکاران
3449 

ه ا، راهبرده ا، فرآین دها، رض ایت ذینهع ان و      قابلیت

 هعانمشارکت ذین

 نهعانهای سازمانی، فرآیند، یادگیری، ذیارزش 3443 کانجی وکارکارت امتیازی کسب 6

3 
م   دل م   دیریت عملک   رد 

 راهبردی
 3446 مار

سازی استراتژی سشرایط حدود افزار، فهم و شهافنر 

راهبردی، تحلیل داخل ی و بیرون ی و م دل کس ب و     

ک  ار(، م  دیریت عملک  رد سطراح  ی و گ  ردآوری     

گی ری  ه ا، تص میم  تحلیل و بررسی چ الش شاخص، 

 تر و اقدا (آگاهانه

 3441 موینیهان مدل مدیریت عملکرد 1

ری  زی راهب  ردی، س  نجش عملک  رد، انتش  ار  برنام  ه

ه ای  اطالعات عملکرد، اتص ال اطالع ات ب ه ح وزه    

 تصمیم

94 
ه ای  مدل مهه ومی سیس تم  

 مدیریت عملکرد

برودبنت و 

 ًفلی 
3441 

امات پاسخگویی و نقل و انتق اًت  زمینه، فرهنگ، الز

انداز و مأموریت، عوامل کلیدی موفقی ت،  مالی، چشم

 ها و ...(ابزارها سراهبردها، برنامه

99 
مدل جاما مدیریت عملکرد 

 دولتیهای سازمان

سول و 

 اسچیوما
3441 

دهی درون ی و پاس خگویی   سنجش عملکرد، گزارش

راهب ردی،  گیری برای بهبود عملک رد س بیرونی، تصمیم

 عملیاتی، فردی(
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 ابعاد مدل سال مؤلفان مدل ردیف

 3441 فریرا و اوتلی مدیریت عملکرد سیستم 93

ها، ای، ساختار سازمان، راهبردها و برنامهعوامل زمینه

گراری، ارزی ابی  گیری عملکرد، هدفمعیارهای اندازه

ان  داز و مأموری  ت، عملک  رد، سیس  تم پ  اداش، چش  م

 عوامل کلیدی موفقیت

97 
ک   ارت ب   ازی اس   تراتژی 

  فمنع
 3494 سوشیل

ب  ازیگران، موقعی  ت، فرآین  د ساج  رای اس  تراتژی(،   

 عملکرد سمالی و غیرمالی(

93 
م  دل فرآین   دی م   دیریت  

 عملکرد سازمانی

رضائیان و 

 گنجعلی
9714 

رهب ری و م دیریت س ازمان، فرهن گ/جو س  ازمانی،     

های س ازمان، س اختار س ازمان،    منابا سازمان، قابلیت

دهای س ازمان، خروج ی،   ریزی راهبردی، فرآینبرنامه

 پیامد و آثار مالی و غیرمالی

95 
الگ  وی راهب  ردی م  دیریت 

 عملکرد سازمان

آذری و زمانی 

 مزده
9717 

من  ابا و الزام  ات، راهبرده  ا و فرآین  دها، اه  داف و  

 پیامدها

 

 پيشينه تحقيق

تعریف و اج را نش ده   « اشراف فرماندهی»ای در موضوع تاکنون هیچ پژوهش دانشگاهی

ندرت مورد توجه ق رار  های سازمانی نیروهای مسلح ای  موضوع بهحتی در پژوهش است.

طوری که عد  بررسی و تحلیل تمامی بیانات فرمانده معظّم ک ل ق وا در موض وع    گرفته؛ به

شناس ی معتب ر   شود که با ین روشاشراف فرماندهی از جمله خألهای دانشی محسور می

  ، فقر پیشینه در ای  موضوع کامال، مشهود است.تحلیل و بررسی نشده است. بنابرای

تری  مههو  مشابه با عنوان نزدینبا توجه به اینکه موضوع مدیریت عملکرد سازمانی به

تری  تحقیقات انجا  شده در ای  زمینه اشراف فرماندهی تعریف شده است، در ادامه به تازه

ه ایی در  رغم وج ود ش باهت  ، علیگردد(. همان ور که مشاهده می3گردد سجدولاشاره می

های مدیریت عملکرد سازمانی، محققان مختلف به دلیل بررس ی تحقی ق خ ود در    بی  مدل

دهنده نق ش مه م باف ت و    اند که نشانیافتههای خاصی دستهای مختلف، به مؤلههسازمان

 بستر در پویایی الگوهای مدیریت عملکرد س ازمان اس ت. ًز  ب ه ذک ر اس ت، در برخ ی      

بنی اد ک ه در ای   تحقی ق اس تهاده ش ده،       ویژه در رویکرد کالس ین داده های کیهی بهروش
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منظور مقایسه ب ا نت ایج تحقی ق    جایگاه مبانی نظری و پیشینه تحقیق در انتهای پژوهش و به

. در ای  پژوهش ای  نگاه نیز مورد تأکید و توج ه  (97 :3445سگلیزر و هولتون، تعریف شده است 

 گردد.و در انتهای مقاله، ای  مقایسه ارائه می محقق بوده
 ترين تحقيقات اخير در زمينه مديريت عملکرد سازمانيبرخي از مهم -2جدول 

ف
دی

ر
 

 نتایج سال پژوهشگران نوع عنوان پژوهش

9 

الگوی مههومی 

مدیریت عملکرد 

 سازمانی

رساله 

 دکتری
 9713 یاوری

، مؤلهه اصلی: رهبری و مدیریت، مح یط بیرون ی  

ها و راهبردها، فرهنگ سازمانی، س اختار  سیاست

سازمانی، فرآین دها، فن اوری اطالع ات و من ابا     

 انسانی

3 

طراحی الگوی 

سازی کارآمد پیاده

نظا  مدیریت 

عملکرد در 

 های خدماتیسازمان

 پژوهشی

بابایی 

زکلیکی و 

 همکاران

9713 

عوام  ل بسترس  از ب  رون س  ازمانی ساقتص  ادی،   

فنّاورانه/فنی(، عوامل بسترساز اجتماعی/فرهنگی، 

ه  ا، درون س  ازمانی سسیس  تم، کارکن  ان، مه  ارت

ه  ای مش  ترک، راهب  رد،  س  بن رهب  ری، ارزش

گراری عملکرد، ساختار(، عوامل فرآیندی سهدف

اس  تخراج عوام  ل کلی  دی عملک  رد و بحران  ی   

موفقیت، روش ارزی ابی، ب ازه زم انی، ارزی ابی،     

 پیامدهاتحلیل عملکرد، مربیگری(، نتایج، 

7 

الگوی مههومی 

مدیریت عملکرد 

سازمانی در 

 های دفاعیسازمان

مقاله 

 پژوهشی

توًیی و 

 همکاران
9715 

ری زی  ریزی و برنامهشامل چهار بعد اصلی: طرح

س  ازی و ارتق  ای عملک  رد؛ مربیگ  ری، فرهن  گ

عملکرد؛ سنجش و ارزیابی عملکرد و اص الح و  

 بهبود عملکرد

3 

الگوی مدیریت 

در س ح  عملکرد

 دولت

مقاله 

 پژوهشی

رفیا زاده و 

 همکاران
9715 

شامل سه س ح راهبردی، سازمان و کارکنان ک ه  

در قال  ب الگ  وی سیس  تمی ورودی، فراین  دها،  

 خروجی، پیامدها و اثر ارائه شده است.

5 

طراحی الگوی 

مدیریت عملکرد 

 های دولتیدستگاه

رساله 

 دکتری
 9716 محمدی

به نقش هر ب ازیگران   مدل م لور مستلز  توجه

ها ی ا  ها؛ در کنار تعیی  خروجیهای آنو فعالیت

ای، نه ایی و در نهای ت نت ایج    نتایج آنی؛ واس ه

استراتژین عمل هر بازیگر در ض م  توج ه ب ه    

 ها استاجزاء و روابط بی  ای  بخش
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ف
دی

ر
 

 نتایج سال پژوهشگران نوع عنوان پژوهش

6 

مدیریت عملکرد 

سازمانی: چرایی 

 اهمیت و ابعاد آن

مقاله 

 پژوهشی

مارسیکا و 

 الدکاس
3495 

عناصر مدیریت عملکرد سازمانی عب ارت اس ت   

ان  داز و اه  داف، معم  اری، فرآین  دها،  از چش  م

ها و ساختار، ابزارها، معیاره ای ارزی ابی و   نقش

 منابا داده

3 

ین چارچور 

مدیریت عملکرد 

برای صنعت 

 سازی عراقساختمان

نامه پایان

 ارشد
 3496 پیروت

زی و م دیریت  ریها سرهبری، برنامهشامل محرک

راهب  ردی، ی  ادگیری م  داو ، ن  وآوری، رواب  ط   

بیرونی، مدیریت پروهه، منابا و عرضه کنن دگان(  

و نتایج سمرد  و ذینهعان، نتایج پروهه و س ازمان،  

 کابران(

1 

شده های گمجنبه

مدیریت و 

گیری عملکرد اندازه

در قراردادهای 

 عملکردی

مقاله 

 پژوهشی

گلس و 

 همکاران
3491 

راستایی راهبردی، مختص ات عملک رد،   مشامل ه

، طراحی سیستم تشویق، گردآوری KPIطراحی 

 دهی، اقدا  و اصالحداده، ارزیابی، گزارش

 

 تحقيق شناسيروش

هدف ای  پژوهش ارائه الگوی اشراف فرماندهی از منظر فرمانده معظّم کل قوا است. بر 

روش ی  »بنی اد عب ارت اس ت از    ی ه داده بنیاد استهاده شد. نظرای  اساس از روش نظریه داده

ی استقرایی در ین قلم روی  ها به دنبال ین نظریهعمومی که از طریق تحلیل سامانمند داده

. ای  روش معموً، زمانی که ادبیات موضوع در ح وزه م ورد   (96: 9113، 9سگلی زر « واقعی است

، م ورد اس تهاده ق رار    نظر غنی نیست و درگرشته تحقیقات زیادی درباره آن انج ا  نگرفت ه  

. همچن ی   (915: 9716خنیه ر و مس لمی،   ؛ 993: 9716خ اکی،  ؛ 319: 3499، 3سآدلف، هال و ک روچت  گیرد می

جای توسعه و بسط نظری ات پیش ی  ب ه دنب ال تولی د      بنیاد در جایی که محقق بهروش داده

                                        
1.Glaser 

2.Adolph, Hall, Kruchten 



 ای دانشرشتهفصلنامه علمی م العات بی             137

  9349 بهار، 36، سال دوازدهم، شمارة راهبردی

 

؛ 697: 3493، 9مارش ال سه دا، نوب ل و    ت ر اس ت  فرضیه و نظریه برای تحقیقات کمّی است، مناس ب 

های پیاده ش ده فرمان ده معظّ م ک ل ق وا در      ها و مصاحبهنوشته. از دست(33: 9713فراستخواه، 

موضوع اشراف فرماندهی طی دو مرحله جه ت تحلی ل اس تهاده ش د. زم انی ک ه اس ناد و        

ه د  گی رد، روش، داده بنی اد متن ی خوا   های اصلی مبنای تحلیل قرار میعنوان دادهمدارک به

بنیاد از جمل ه  . ای  موضوع از سوی محققان اصلی روش داده(6-5: 9713فرد و مؤمنی،سداناییبود 

گلیزر نیز مورد تأیید بوده است. از دیدگاه گلیزر همه چیز داده است. بن ابرای  ن وع داده در   

اگگی و ؛ بی  3443سگلیزر، تواند شامل مصاحبه، مشاهده، سند و ادبیات تحقیق باشد ای  روش می

 .(1: 3499، 7جونز و آلونی؛ 93: 3491، 3امبالکا-وا

من د اش تراوس و   بنیاد وجود دارد: رهیاف ت نظ ا   سازی دادهسه رهیافت عمده در نظریه

کوربی ، رهیافت نوظهور گلی زری سکالس ین( و رهیاف ت س اختگرا چ ارمز. در پ ژوهش       

بنی اد  ب ا روش اص یل داده   (9حاضر از رهیافت گلیزری اس تهاده ش د. زی را ای   رهیاف ت      

ده د و  ها ارائه م ی تری را جهت تلهیق دادهتر و متنوع( الگوهای گسترده3سازگارتر است، 

 تر است.های ای  تحقیق مناسب( برای داده7

ای  پژوهش با طرح ین سؤال کلی و باز آغاز شد: اشراف فرمان دهی از منظ ر فرمان ده    

هایی است؟ برای پاسخ ب ه  و دارای چه ابعاد و مؤلهه سازی شدهمعظّم کل قوا چگونه مههو 

گیری نظری طی فرآیند کدگراری گلیزری سکدگراری حقیقی و کدگ راری  ای  سؤال، نمونه

هایی از نظریه هس تند ک ه از   ها و ویژگینظری( دنبال و پیگیری شد. کدهای حقیقی، مقوله

نتخابی است. در کدگراری نظری نیز کنند و شامل دو نوع کدگراری باز و اها ظهور میداده

تری  بخ ش روش  کدگراری باز، مهم شود.ها با یکدیگر مشخص میچگونگی ارتباط مقوله

ای ب ه ه ر   رود و عبارت است از نسبت دادن کدهای مههومی و مقول ه بنیاد به شمار میداده

ای   روش  تری  واحد معنادار از محتوای متنی هدف. فرآین د کدگ راری در   ین از کوچن

شامل کد اولیه، مههو ، مقوله و نظریه اس ت. ب ه ای   ص ورت ک ه ابت دا نک ات کلی دی از         

                                        
1.Hoda, Noble, Marshall 

2. Biaggi, Wa-Mbaleka 

3. Jones, Alony 
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ش ود. س پس ب ا    واحدهای معنادار مت  استخراج و برای هر نکته ین کد اولی ه تعی ی  م ی   

مقایسه کدهای اولیه، چند کد که اشاره به جنبه مشترکی از ین پدیده دارد، ترکیب ش ده و  

دهند. س ح بعد زیرمقوًت یا مقوًت هستند که نسبت به مه اهیم  یل میین مههو  را تشک

شوند. ای  مقوًت ش الوده ت دوی  نظری ه را    ترند و از ترکیب چند مههو  ایجاد میانتزاعی

فرآین د   .(956: 9713رح یم نی ا و دیگ ران،    ؛  634: 3493؛ هدا و دیگ ران،  3-3: 3447، 9سآل دهند تشکیل می

ش ود و کدگ راری ص رفا، ح ول مقول ه      خابی با ظهور مقوله محوری آغاز م ی کدگراری انت

شود؛ به عبارت دیگ ر، از  های مرتبط دنبال و دیگر مقوًت کنار گراشته میمحوری و مقوله

منظر عملی، تهاوتی بی  کدگراری باز و انتخابی وجود ندارد. تنها تهاوت در ای  اس ت ک ه   

ه ا( س وق   های مرتبط سویژگیبر مقوله محوری و مقولهدر کدگراری انتخابی تمرکز محقق 

 استهاده شد. 94افزار مکس کیودا . برای کدگراری نیز از نر (961: 3496، 3چامتزکیسکند پیدا می

 

 هاو تحليل دادهها و تجزیه یافته

در ادامه نتایج حاصل از کدگ راری گلی زری سکدگ راری حقیق ی و نظ ری( ش رح داده       

 شود.می

 

 ذاري حقيقيکدگ
 مرحله کدگذاری باز .الف

در ای  مرحله، بیانات پیاده شده فرمانده معظّم کل قوا در حوزه اشراف فرماندهی مبنای 

ل ه  ها از ابتدای طرح موضوع اش راف فرمان دهی توس ط معظّ م    تحلیل قرار گرفت. ای  داده

از ک دهای اولی ه   ای ، نمون ه 7ش ود. ج دول   را شامل می 9713( تا انتهای سال 9731سسال 

ک د   317دهد. طی ای   فرآین د در مجم وع    تولید شده در مرحله کدگراری باز را نشان می

ب ا هه ت ب ار    « توجه به عام ل فرمان دهی و م دیریت   »اولیه استخراج گردید. کدهای اولیه 

 تکرار، بیشتری  فراوانی را دارد.

                                        
1. Allan 

2. Chametzky 
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 اري بازاي از کدهاي اوليه توليد شده در مرحله کدگذنمونه -0جدول 

برخي کد )های(  جمالت منتخب نشانگر

 اوليه

A1001 

ها نبایستی تکیه کرد، بروید کار را از نزدین ببینید تجرب ه کنی د   به گزارش

و آزمایش کنید، ببینید ای  کار که روی کاغر آمده در واقعیت هم ای  ک ار  

 وجود دارد یا نه، یا اگر وجود دارد به همان کیهی ت ک ه روی کاغ ر آم ده    

 است یا کمتر است. ای  را حتما، توجه کنید.

ها و عد  تکیه به گزارش

 بررسی لزو  تحقیق و

A0203 
ری زی را  هنگا  باشد. برنامهریزی شود که بهاشراف کلی باید جوری برنامه

 تر باشد.تر شود ولو اطالعات کلیجوری کنید که زمان کوتاه

 کلی بودن

 هنگا  بودنبه

 

دهن ده ش ماره گ زاره، دو    شماره اول از سمت راست نشانگر، نش ان  در ای  جدول، دو

بیانگر م ال ب مس تقیم و    A( و حرف 31=49دهنده سال ارائه م لب ساز شماره بعدی نشان

له سمورد استهاده در کدگراری انتخابی( در موض وع  بیانگر م الب غیرمستقیم معظّم Bحرف 

 9711به معنای اولی  گزاره منتخ ب از س ال    A1001عنوان مثال، اشراف فرماندهی است. به

اند. منظور از بیان ات مس تقیم،   له مستقیما، در موضوع اشراف فرماندهی بیان فرمودهکه معظّم

طور اخص در موض وع اش راف فرمان دهی و در    له در بهآن دسته از بیاناتی هستند که معظّم

ر مرحل ه بع د، براس اس مقایس ه     ان د. د جما مسئولی  اشراف نیروهای مسلح ای راد نم وده  

مههو  شکل گرفت و در نهای ت براس اس مقایس ه مه اهیم ب ا       73کدهای اولیه با یکدیگر، 

 مقوله تولید شد. 97یکدیگر، 

یاب د. بررس ی تأکی دهای فرمان ده     فرآیند کدگراری باز با ظهور مقوله محوری پایان م ی 

شناس ایی و ح ل   »ده د، موض وع   معظّم کل قوا و همچنی  فراوانی کدهای اولیه نش ان م ی  

، دغدغ ه اص لی سمقول ه مح وری( ایش ان در موض وع اش راف        «مسائل و مشکالت اساسی

رص د و  »خص وص س ه مقول ه    رود. ای  دغدغه در تما  مقوًت ب ه فرماندهی به شمار می

و « شناس  ایی و ارزی  ابی راهکاره  ای پیش  نهادی»، «شناس  ایی مس  ائل و مش  کالت اساس  ی

 نمود دارد.« ماندهی و بازخوردهیگزارش اشراف فر»
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از لحاظ محتوایی « گزارش اشراف فرماندهی و بازخوردهی»با توجه به اینکه مقوله 

دربردارنده تما  مقوًت مرتبط است و اشراف رس می فرمان دهان و م دیران از طری ق     

عنوان مقوله محوری انتخار گردید. البت ه  شود، ای  مقوله بهگزارش اشراف حاصل می

ان ور که در بخش کدگراری انتخابی ذکر خواهد شد، عنوان ای   مقول ه ب ا اض افه     هم

تغیی ر  « گی ری رمان دهی و تص میم  گ زارش اش راف ف  »شدن مه اهیم جدی د ب ه مقول ه     

 (.3سنمودارکرد
 

 مرحله کدگذاری انتخابي .ب

در ای  مرحله، مقوله محوری و مقوًت م رتبط براس اس بیان ات غیرمس تقیم مق ا       

ب  ری در موض  وع اش  راف فرمان  دهی توس  عه داده ش  د. منظ  ور از بیان  ات   معظّ  م ره

ج ز  له در جما س ایر ارک ان کش ور ب ه    غیرمستقیم، آن دسته از بیاناتی هستند که معظّم

ان د و م رتبط ب ا موض وع و ابع اد اش راف       مسئولی  اشراف نیروهای مسلح بیان ک رده 

 رود.فرماندهی به شمار می

را ش امل   9713( تا انتهای سال 9761سئولیت رهبری ایشان سسال ها از ابتدای مای  داده

شود. جستجوی نکات کلیدی براساس کدها و مهاهیم استخراجی در مرحل ه کدگ راری   می

گیری( ص ورت گرفت ه   باز سمثل مسائل، شاخص، خروجی، تبعات، ارزیابی، راهکار، تصمیم

یب در دی دار ب ا مس ئولی  ق وه     است. از لحاظ نوع مخاطب، بیشتر نکات استخراجی به ترت

نکت ه( ای راد    33نکته( و در دی دار مردم ی س   71نکته(، در دیدار با دانشگاهیان س 51مجریه س

ای از کدهای اولیه تولید ش ده در مرحل ه کدگ راری انتخ ابی را     ، نمونه3شده است. جدول

شد. کد اولی ه   کد اولیه جدید تولید 751دهد. در ای  مرحله طی فرآیند کدگراری، نشان می

نگاه به درون در حل مسائل »با ههت بار تکرار و کدهای « لزو  داشت  نگاه کالن به مسائل»

« ری زی بینانه در برنامهگرایی واقالزو  نگاه آرمان»و « لزو  توجه به خروجی»، «و مشکالت

 اند.با شش بار تکرار، بیشتری  فراوانی را داشته
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 اوليه توليد شده در مرحله کدگذاري انتخابي اي از کدهاينمونه -0جدول 

 جمالت منتخب نشانگر
برخي کد )های( 

 اوليه

B2109 

دارد،  ى ش مول  ک ه بعض   از مس ائل    کارهایی که نظا  در س ح کالن با جنبه

شود ب ه  بعدى نم ى جوانب باشد؛ ینى همهدهد، بایست  با مالحظهانجا  م 

ر شما با ای  مالحظ ات نگ اه کنی د، آنچ ه ک ه      کنم اگنگاه کرد. فکر م  مسائل

تاکنون انجا  گرفته و آنچه در آینده انجا  خواهد گرفت، هر ذه  باانص اف  را  

 قانا خواهد کرد.

ل  زو  نگ  اه هم  ه   

 جانبه به مسائل

B2006 

زدگ ی نباش د. توق ف و ترس یدن از     یعن  مراقبت بکنید که هیچ عجله و شتار

کنم؛ اما نگاه کردنِ جلوى پا، نگ اه  وجه توصیه نم چهیورود در ای  میدان را به

اندازهاى دوردست و تبعات  که ممک  است به وجود بیاید و راه کردن به چشم

 کنم.را توصیه م  جلوگیرى از آن تبعات

توج  ه ب  ه تبع  ات   

ه ا  بلندمدت تصمیم

 و جلوگیری از آن

گی رد، دو  ا یکدیگر صورت میدر مرحله تولید مههو  که براساس مقایسه کدهای اولیه ب

( کدهای اولیه جدیدی که مشابهت مههومی ب ا ک دهای اولی ه تولی د     9حالت شکل گرفت. 

شده در مرحله قبل سکدگراری باز( داشت. در ای  صورت از مهاهیم تولید ش ده در مرحل ه   

غیی ر  مهه و  ت  6قبل استهاده شد. در ای  فرآیند، با اضافه شدن کدهای اولیه جدید، عن اوی   

( کدهای اولیه جدید، مشابهت مههومی با کدهای اولیه مرحله قب ل نداش ت. در ای      3کرد. 

مهه و    99ه ا ب ا یک دیگر،    صورت، نیاز به تولید مهاهیم جدید وجود دارد که با مقایسه آن

جدید تولید شد. در نهایت در مرحله تولید مقوله، تمامی مهاهیم جدید در مق وًت مرحل ه   

شدند و نیاز به تولید مقوله جدید وجود نداش ت. ص رفا، عن اوی  س ه م ورد از      قبل جایابی 

شناس ایی راهکاره ای   »، «گزارش اشراف فرماندهی و باخوردهی»های مقوًت شامل مقوله

با اضافه شدن مهاهیم جدی د ب ه ترتی ب ب ه مقول ه      « های پیشروتقدیر از رده»و « پیشنهادی

و « شناسایی و ارزیابی راهکارهای پیش نهادی »و « ریگیگزارش اشراف فرماندهی و تصمیم»

 تغییر کرد.« ایجاد فضای رقابتی»

رود. اش باع نظ ری   گیری در نظریه داده بنیاد به شمار میاشباع نظری مالک خاتمه نمونه

وس یله آن بتوان د   افتد که هیچ داده بیشتری یاف ت نش ود ک ه پژوهش گر ب ه     زمانی اتهاق می

. در تحقیق حاضر رسیدن (35-33: 9714سذوالهقاریان و ل یهی، وله را رشد دهد ها و ابعاد مقویژگی
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به اشباع نظری در چند مرحله دنبال و بررسی شد. اوً،، با بررسی کدهای اولی ه اختص اص   

ل ه،  یافته در مرحله کدگراری ب از سای   ک دها براس اس زم ان بی ان م ل ب توس ط معظّ م         

گی ری مهه و  اش راف    ود ک ه هرچ ه از زم ان ش کل    ش  اند(، مشاهده م ی سازی شدهمرتب

کد اولی ه   35عنوان مثال از اند. بهرویم، کدهای تولید شده تکراری شدهفرماندهی جلوتر می

تر استخراج شده بودند. همچن ی   های قبلها در سالمورد از آن 95، 9713تولیدی در سال 

« ف در سلسله مرات ب فرمان دهی  لزو  توسعه اشرا»مثل  9716تما  کدهای تولیدی در سال 

نی ز اس تخراج    11و  17ه ای  ، به ترتیب در س ال «ها و لزو  تحقیقعد  تکیه به گزارش»و 

ش ویم، بیان ات فرمان ده    ت ر م ی  های اخیر نزدینشده بودند. به عبارت دیگر، هرچه به سال

فع ال،  معظّم کل قوا در موضوع اشراف فرماندهی کامل شده و م لب جدی دی ب رای ارائ ه    

وجود نداشته است. ثانیا،، براساس من  ق کدگ راری انتخ ابی کالس ین، مقول ه مح وری و       

ل ه  گیری مج زا براس اس بیان ات غیرمس تقیم معظّ م     مهاهیم و مقوًت مرتبط نیز طی نمونه

های استخراجی کهایت ًز  برای تولی د نظری ه و الگ وی    توسعه داده شد. در مجموع، داده

 داراست.اشراف فرماندهی را 
 

 کدگذاری نظری .ج

قبل از کدگراری نظری و ارائه الگ وی اس تخراج ش ده، ًز  اس ت خالص ه مه اهیم و       

نشان  5مقوًت تولید شده طی دو مرحله کدگراری باز و انتخابی آورده شود که در جدول 

( ذک ر نش ده اس ت.    653داده شده است. در ای  جدول، کدهای اولیه به دلیل تعداد زی اد س 

براساس ین مههو  شکل گرف ت ک ه دلی ل آن ع د      « فناوری اطالعات و ارتباطات»له مقو

 وجود مههو  مشترک و قابل ادغا  بوده است.

در ای  مرحله ًز  است ارتباط بی  مقوًت نشان داده ش ود. در رویک رد گلی زری ی ا     

کدگ راری   ه ای ظاهرشونده، برای کمن به فرآیند تلهیق و سازماندهی مقوًت، از خ انواده 

کن د،  ت ری  خ انواده کم ن م ی    شود. یکی از منابعی که به پی دا ک ردن مناس ب   استهاده می

های مرحله کدگ راری ب از   های محقق در حی  فرآیند کدگراری است سصرفا، دادهیادداشت

ب رداری محق ق ب ا    که حاوی بیانات مستقیم بوده، مبنا ق رار گرف ت(. در فرآین د یادداش ت    
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دهد. بنابرای ، ب ه  کار را نشان می« فرآیند»نوعی له مواجه شد که بهاز معظّممجموعه بیاناتی 

های محق ق(، از  های ای  تحقیق سحاصل از یادداشترسد با توجه به ارتباط بی  دادهنظر می

ب ه بهت ری  ش کل،    « ی فرآیندیخانواده»، (35: 9131سگلی زر،  خانواده رویکرد گلیرزی  91میان 

آورد. ب ه عب ارت دیگ ر، مق وًت     ها را پیرامون مقوله محوری فراهم م ی لهامکان تلهیق مقو

شناس ایی و ارزی ابی   »، «رصد و شناسایی مسائل و مش کالت »، «محورریزی شاخصبرنامه»

س  ازی پی  اده»و « گی  ریگ  زارش اش  راف فرمان  دهی و تص  میم»، «راهکاره  ای پیش  نهادی

فرض ک ه فرآین دها   دهند. با ای  پیشل میبُعد فرآیندی اشراف فرماندهی را شک« راهکارها

ه ا فعالی ت   ای از ورودیش وند و براس اس مجموع ه   ها میای از خروجیمنجر به مجموعه

ت وان مق وًت   دهی شدند. به ای  ترتی ب، م ی  کنند، به سایر مقوًت نگریسته و سازمانمی

نی روی انس انی   »، «فناوری اطالع ات »، «حمایت و هدایت فرماندهی»، «گرایی خالقانهعمل»

تعری ف ک رد ک ه ب ا توج ه ب ه       « ورودی»عنوان را به« تعامل با ذینهعان»و « کارآمد و باتقوا

تغییر یاف ت.  « ایعوامل زمینه»عنوان شان در فرآیند اشراف فرماندهی، بهها و نقشماهیت آن

د نت ایج و  نی ز در قال ب بُع    « تعالی س ازمانی »و « فضای رقابتی»، «اشراف فرمانده»مقوًت 

 دستاوردها تعریف شدند.

، الگوی مههومی اشراف فرماندهی از منظر فرمانده معظّم کل قوا را در س ه ًی ه   9شکل

دهد. همان ور که در ش کل آورده ش ده، ای   الگ و ش امل س ه ًیه/ُبع د عوام ل         نشان می

 ای، فرآیند و نتایج و دستاوردها است.زمینه
 

 طي دو مرحله کدگذاري باز و انتخابي مفاهيم و مقوالت توليد -5جدول 

 کل مفاهيم کل مقوالت ردیف

 قانا نبودن به وضا موجود -تالش مداو  و بهینه -خالقیت و نشاط گرایی خالقانهعمل 9

 اهتما  فرماندهی به موضوع اشراف -امیدآفرینی و ایجاد انگیزه حمایت و هدایت فرماندهی 3

 تعامل با زیرمجموعه در رفا معایب -مجموعه در امر ارزیابیتعامل با زیر تعامل با ذینهعان 7

 نیروی انسانی کارآمد و باتقوا 3
الگوپ ریری از شخص یت    -اهمیت نی روی انس انی   -نیروی انسانی کارآمد

 تقوا و پرهیزکاری -مالن اشتر

 سامانه مانیتورینگ فناوری اطالعات و ارتباطات 5
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 کل مفاهيم کل مقوالت ردیف

 محورریزی شاخصبرنامه 6
ه  ای مص  ادیق و ش  اخص -طراح  ی ش  اخص -ص  حیح گ  راریه  دف

 بینانهریزی واقابرنامه -عملکردی

3 
رص  د و شناس  ایی مس  ائل و 

 مشکالت

 -ارزیابی و شناسایی مسائل و مشکالت اساسی -گیریاتقان -رصد دائمی

 بندی کردناولویت

1 
شناس      ایی و ارزی      ابی 

 راهکارهای پیشنهادی

ل زو    -ه ای غیرم الی  ح ل به راه توجه -مشورت با خبرگان و دانشگاهیان

اس تهاده از   -های متن وع توجه به روش -تقسیم کار و رفا تدریجی مسائل

اص الح  -گیری از عوامل روحی و ع اطهی بهره -های علمی و بومیحلراه

ش هاف و عمل ی ب ودن     -های بلندم دت حلتوجه به راه -نگرش به مسئله

 پیشنهادها

1 
گزارش اش راف فرمان دهی و   

 گیریتصمیم

مشخص  ات محت  وایی  -مشخص  ات ظ  اهری گ  زارش اش  راف فرمان  دهی

 صدور مداو  کارنامه -گیریتصمیم -گزارش اشراف فرماندهی

 سازی راهکارهاپیاده 94
اق دا    -س رعت معق ول در اج را    -گیریاندازهگراری دقیق و قابلسیاست

 سازی راهکارهاجهادی در پیاده

 کشف استعدادها -ایجاد رقابت سالم -مالن اشتررویداد جشنواره  فضای رقابتی 99

 موقااقدا  به -هاآگاهی از تما  واقعیت اشراف فرمانده 93

 آفرینیانقالر -کمال محوری -های نیروی مسلح موفقمؤلهه تعالی سازمانی 97

 

رود ای روح حاکم بر فرآیند اشراف فرماندهی به شمار م ی طور خالصه، عوامل زمینهبه

تواند اثر مستقیم مثبت یا منهی بر کیهیت فرآیند اشراف فرماندهی و ت أثیر غیرمس تقیم   و می

مثبت یا منهی بر ًیه نتایج و دستاوردها داشته باش د. ب ه عب ارت دیگ ر، چنانچ ه فرمان ده،       

موضوع اشراف را مورد توجه، حمایت و هدایت خود قرار دهد؛ نی روی انس انی کارآم د و    

اشراف باشند؛ تعامل مستمر و سازنده با ذینهعان اشراف در ک ل فرآین د    باتقوا درگیر فرآیند

سازی(، صورت پریرد؛ کل فرآیند اشراف با استهاده از فن اوری  ریزی گرفته تا پیادهساز برنامه

اطالعات و ارتباطات طراح ی و پی اده ش ود و در نهای ت، مس ائل س ازمان ب ا ی ن نگ اه          

ان د و  گر خ ود ظ اهر ش ده   د، ای  عوامل در نقش تسهیلگرایانه و خالقانه پیگیری شوعمل

شوند. در غیراینص ورت، اث ر منه ی ب ر     منجر به اجرای کارآمد چرخه اشراف فرماندهی می

کنن د. فرآین د نی ز    اجرای فرآیند اشراف فرماندهی خواهند داشت و در نقش مانا عمل م ی 
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جه ت تحق ق نت ایج و    ه ای اص لی اش راف فرمان دهی اس ت ک ه بایس تی        ناظر بر فعالیت

 درستی طراحی و اجرا شود.دستاوردها به

 
 الگوي اشراف فرماندهي از منظر فرمانده معظّم کل قوا -1شکل 

 

کیهیت نتایج و دستاوردها به کیهی ت تحق ق دو ًی ه قبل ی، بس تگی دارد. ب ه عب ارتی،        

چار غهل ت ی ا   چنانچه ین فضای رقابتی ناسالم در درون سازمان شکل بگیرد؛ فرماندهی د

غافلگیری راهبردی شود سعد  اشراف کامل( و یا سازمان در مجموع حرکت رو به جل و در  

خوبی اج را  موضوعات مختلف نداشته باشد، به ای  معناست که فرآیند اشراف فرماندهی به

ای در ضعیهی شده است و بالعکس، هرچه عوامل زمین ه  ای توجهنشده و یا به عوامل زمینه

گر خود ظاهر شوند و فرآیند اشراف فرماندهی دقیق اجرا ش ود، آنگ اه فض ای    یلنقش تسه
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تری ایجاد خواهد شد؛ فرمانده اشراف کاملی بر زیرمجموع ه خواه د داش ت و    رقابتی سالم

 سازمان در مسیر تعالی خود حرکت خواهد کرد.

 

 روايت نظريه

یانات فرمان ده معظّ م ک ل    توان براساس تحلیل بنظریه و الگوی اشراف فرماندهی را می

 بنیاد چنی  بیان کرد:و در قالب ین نظریه داده 9صورت شکلقوا به
 

 ایعوامل زمينه .الف

 حمايت و هدايت فرماندهي. 1

از دیدگاه فرمانده معظّم کل قوا، فرماندهان و م دیران در سلس له مرات ب س ازمان بای د      

ه از حی ث، ارائ ه اطالع ات م تق  و     شخصا، نسبت به موضوع اشراف اهتما  داشته باشد. چ

کمن به اشراف فرماندهان و مدیران س وح ب اًتر و چ ه از حی ث آگ اهی کام ل، کل ی و       

روز خود از مجموعه تحت امر. ای  اهتما  باید به نوعی باش د ک ه ب ه گهتم ان و س بن      به

ه نس بت ب ه   کافی در زیرمجموع رفتاری کلیه فرماندهان و مدیران تبدیل شود؛ امید و انگیزه

 عنوان ین شاغول نگریسته شود.تداو  کار ایجاد گردد و به گزارش اشراف به
 

 تعامل با ذينفعان. 2

له است. تعام ل ب ا ذینهع ان یعن ی     های مورد تأکید معظّمتعامل با ذینهعان از دیگر مؤلهه

ت در مرحله ارتباط سازنده بی  تمامی افراد درگیر اشراف. به عبارت دیگر، ارزیابان ًز  اس

های م رتبط؛ شناس ایی مس ائل و مش کالت اساس ی،      های ارزیابی و برنامهطراحی شاخص

س ازی  شناسایی و انتخار راهکارهای رفا مسائل و مشکالت، تهیه گزارش اشراف و پی اده 

و  های ارزیار شونده همکاری مؤثر داشته باشند. هرچه ای   تعام ل بیش تر   راهکارها با رده

ت ر  های صهی راح ت تر باشد، پریرش نتایج ارزیابی و اجرای راهکارها از سوی ردهسازنده

 خواهد بود.
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 فناوري اطالعات و ارتباطات. 0

گیری از فناوری اطالعات در سلسله مراتب اشراف باید نهادین ه  له، بهرهاز دیدگاه معظّم

کمن کند. همچنی  مانیتورینگ  گیریدهی و گزارششود و به امر نظارت، کنترل و گزارش

عنوان ین ابزار نمایشی پویا باید زمینه شناسایی سریا مس ائل و مش کالت اساس ی و در    به

نتیجه اقدا  اصالحی را به دنب ال داش ته باش د. اس تهاده از فن اوری اطالع ات و ارتباط ات        

 تواند کیهیت و سرعت اجرای فرآیند اشراف فرماندهی را تسریا ببخشد.می
 

 نيروي انساني کارآمد و باتقوا. 0

ه ای مه م در موض وع    کارگیری نیروی انسانی کارآمد و باتقوا از جمله مؤلههتوجه و به

نگ  ر و ش  ود. از دی  دگاه ایش  ان، ط  راح، مج  ری، آین  دهاش  راف فرمان  دهی محس  ور م  ی

ی جوان ب و واقعی ات   کنیم؛ مالحظه کنن ده ی هدفی که به سمت آن حرکت میکنندهتعیی 

ه ا،  ی تش کیالت و س ازمان  ی تجهی زات و ب ه وجودآورن ده   موجود پیرامون؛ به کارگیرنده

س ازی  ری زی گرفت ه ت ا پی اده    نیروی انسانی است. بنابرای ، اجرای فرآیند اشراف از برنام ه 

گیری از نیروی انسانی کارآمد و باتقوا، اثربخشی و کارایی باًیی نخواهد راهکار بدون بهره

 داشت.
 

 گرايي خالقانهملع. 5

له، هم گرایی خالقانه، ناظر به اقدا  و عمل همراه با خالقیت است. از دیدگاه معظّمعمل

تواند ادعا کند بدون ضعف است. تکامل حد و اندازه ندارد و هم هیچ فرد و فرماندهی نمی

و  گاه نباید به وضا موجود قانا بود و رسیدن به وضا م لور نیز ج ز ب ا هم ت   فلرا هیچ

آید. ای  همت و تالش نیز باید همراه با نشاط و ابتکار روزافزون دنبال تالش به دست نم 

شود. بنابرای ، کیهیت اجرای فرآیند اشراف به تالش همراه با خالقیت افراد درگی ر بس تگی   

های ن و در ام ر اش راف    کارگیری روشدارد. هرچه فضای اقدا  و عمل کم باشد، هرچه به

 صورت ضعیف و معیور اجرا خواهد شد.فرآیند اشراف به محدود باشد،
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 فرآیند .ب

 محورريزي شاخصبرنامه. 1

محور است. به ای  معن ا ک ه   ریزی شاخصاولی  گا  در فرآیند اشراف فرماندهی، برنامه

مبتنی بر مبانی مش خص و در راس تای ارزی ابی ه ر      -عمدتا خروجی محور-هاییشاخص

د. ش اخص ض م  س هولت ارزی ابی، امک ان مهاهم ه ب ی         موضوع س ازمان طراح ی ش و   

ها از وضا موج ود  کند. در راستای ارتقاء شاخصشونده را ایجاد میکننده و ارزیارارزیار

 های کوتاه و بلندمدت طراحی و ابالغ شود.به وضا م لور نیز، برنامه
 

 رصد و شناسايي مسائل و مشکالت اساسي. 2

م کل قوا، چهار اقدا  اصلی در ای   مرحل ه بای د ص ورت     براساس دیدگاه فرمانده معظّ

گی ری، ارزی ابی و تحلی ل مس ائل و مش کالت      پریرد که عبارت است از رصد دائمی، اتقان

ه ای طراح ی   طور خالصه، رصد دائمی براس اس ش اخص  ها. بهبندی آناساسی و اولویت

با هر ش اخص اس ت،   های مرتبط پریرد. ای  رصد که شامل گردآوری دادهشده صورت می

گیری شده و سپس مورد قضاوت و ارزیابی ق رار گیرن د.   های میدانی، اتقانباید طی نظارت

ه ا یک ی از موض وعات پرتک رار در بیان ات      ها یا گ زارش مسئله اتقان یا همان صحت داده

و  -حتی از ن وع ص ادقانه آن  -رود. از منظر ایشان، همواره بی  گزارش له به شمار میمعظّم

های مختلف از جمله حض ور و  واقعیت تهاوت وجود دارد، فلرا بایستی با استهاده از روش

 ها و ان باق با واقعیت، اطمینان حاصل کرد.نظارت میدانی، از صحت گزارش
 

 شناسايي و ارزيابي راهکارهاي پيشنهادي. 0

رف ا  بندی شد، ًز  اس ت جه ت   زمانی که مسئله یا مشکل اساسی شناسایی و اولویت

راهکارهایی که الزامات و تبعات هر ین ارزیابی شده، جه ت انتخ ار و    هر ین، مجموعه

ابالغ به فرماندهی پیشنهاد گردد. در راستای دستیابی به ای   مجموع ه راهکاره ا، بای د ب ه      

 موضوعات زیر توجه کرد:
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امل روحی گیری از عوهای بلندمدت؛ بهرهحلهای غیرمالی؛ توجه به راهحلتوجه به راه

های علمی و بومی؛ اصالح نگرش به مسئله/مشکل سشامل لزو  حلو عاطهی؛ استهاده از راه

جانبه، نو و درونی به مسائل(؛ عملی و کمّی بودن داشت  نگاه کالن، بلندمدت، درست، همه

های متنوع؛ تقسیم ک ار و رف ا ت دریجی برخ ی مس ائل و نهایت ا،       پیشنهادها؛ توجه به روش

 ا خبرگان.مشورت ب
 

 گيريگزارش اشراف فرماندهي و تصميم. 0

ت ری  مقول ه و   تهیه گزارش اشراف فرماندهی که شامل کلیه مراحل قبلی است، محوری

رود. فرمان دهی براس اس ای   گ زارش ک ه      اقدا  در فرآیند اشراف فرماندهی به شمار م ی 

ا ، کلی، کامل، س اده،  هنگسری خصوصیات شکلی سمانند کمّی، مستند، بهبایستی شامل ین

ها، پسرفت و پیشرفت، مقایسه با وضا م لور، کوتاه بودن و...( و محتوایی سمانند وضعیت

مسائل و مشکالت، پیشنهاد رفا مسائل و مش کالت و ...( باش د، ب ر مجموع ه تح ت ام ر       

 کند و براساس ای  گزارش، از بی  راهکارهای انتخار شده، یکی را انتخاراشراف پیدا می

نماید. فرماندهی در اتخاذ تصمیم باید موضوعاتی از قبیل مراقبت و به زیرمجموعه ابالغ می

ه ای گرش ته، پرهی ز از    گیری از تصمیماز عد  نهوذ دشم ، توجه به تبعات تصمیم، عبرت

های سریا و غیرکارشناسی، مشارکتی بودن تصمیم و توجه به معنویات را س رلوحه  تصمیم

 هد.تصمیم خود قرار د

 

 تفاوت وضعيت و عملکرد

دهد، آنچه که بیش از پ یش م ورد تأکی د ایش ان ب وده،      له نشان میبررسی بیانات معظم

است که پایه و اساس گ زارش اش راف فرمان دهی را    « وضعیت»موضوع سنجش و ارزیابی 

ه ا در س ازمان اس ت. وض عیت     دهن ده واقعی ت  ده د. در واق ا وض عیت، نش ان    شکل می

اوت و فراتر از عملک رد سس ازمانی( اس ت. عملک رد س ازمانی در نیروه ای       سسازمانی( مته

ای اس  ت ک  ه در چ  ارچور اه  داف و  مس  لح دربردارن  ده اق  دامات و نت  ایج س  ازمانی  
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های توافقی و ابالغ ی و  ها و برنامهگراریهای سازمانی، منابا و امکانات، سیاستمأموریت

ای که ناشی از اقدا  سازمان نبوده لرا نتیجهدر ین دوره زمانی مشخص اتهاق افتاده است. ف

ه ا ح ادن نش ده،    گ راری ه ا، اختی ارات و سیاس ت   و یا در چارچور اهداف و مأموریت

. بن ابرای  در  (9711سدبیرخان ه اش راف فرمان دهی ک ل س پاه،      ش ود  عملکرد سازمانی محس ور نم ی  

ً خص وص زیرمجموع ه  محاسبه عملکرد سازمانی در س ح ک الن و ب ه   ز  اس ت ای     ه ا، 

های سازمان در ابع اد  معیارها مورد توجه ارزیابان قرار گیرد؛ اما در بحث وضعیت، واقعیت

ش ود. البت ه ب ا    های مورد انتظار و نیاز فرماندهی و مدیریت در لحظه نشان داده م ی و مؤلهه

 گیرد. ای   های مهم و راهبردی سازمان مورد توجه قرار میتوجه به س ح اشراف، وضعیت

تواند محصول عملکردها و اقدامات س ازمانی در س  وح س تادی و    وضعیت یا واقعیت می

ه ای گرش ته را نی ز ش امل     صهی سازمان سنه لزوما، در ین دوره زمانی مشخص، بلکه سال

شود( باشد یا نتیجه اثرگراری مثبت یا منهی عوامل دیگر مث ل رفتاره ای سغیرس ازمانی(    می

 ا ین روند طبیعی باشد.کارکنان، عوامل محی ی و ی

س المت  »شود. ف رض کنی د،   در ادامه با ذکر مثالی تهاوت ای  دو موضوع شرح داده می

ین شاخص کلیدی برای مسئول سازمان محسور شود. آنگاه وض عیت س المت   « کارکنان

گراری در ابعاد مختلف سالمت فردی کارکنان صرفا، حاصل عملکرد سازمان سیعنی سیاست

ه ای اجرای ی( نیس ت، بلک ه     ها و برنامهنوی، جسمی و اجرای دقیق سیاستمثل تربیت مع

ه ای باًدس ت؛ س بن تغری ه ف رد در      های صورت گرفته در سازمانگراریکیهیت سیاست

خارج از سازمان و متغیرهای محی ی سمثل نهوذ دش م ( ک ه خ ارج از کنت رل و م دیریت      

عیت شاخص سالمت کارکنان داشته باشد. تواند اثر مثبت یا منهی در وضسازمان هستند، می

ده د، اث ر   صورت طبیعی رخ میهمچنی  بازنشستگی کارکنان ناسالم سدر موعد مقرر( که به

مثبت در ارتقا وضعیت شاخص سالمت کارکنان دارد، اما ارتباطی با عملکرد سازمان ندارد. 

آخری  وضعیت س ازمان  بنابرای  اشراف در وحله نخست ناظر بر آگاهی فرمانده یا مدیر از 

های های راهبردی تعریف شده است. در گا  بعدی و در صورت گزارش وضعیتدر مؤلهه

گران سازمانی در راستای بهبود ای  وضعیت، نس بت  نام لور، ًز  است ارزیابان و تحلیل
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ها و اق دامات  ریزیبه شناسایی دقیق علل آن در ابعاد مختلف عملکرد سازمان سکیهیت طرح

رایی(، عوامل فردی و محی ی مؤثر اقدا  نمایند و متناسب با علل شناسایی ش ده، من ابا،   اج

امکانات و روابط ساختاری درون و بیرون سازمانی، راهکارهای اجرای ی و م ؤثری سط رح،    

 ، برنامه و غیره(، را به فرماندهی و مدیریت پیشنهاد دهند.سیاست
 

 سازي راهکار)ها(پياده. 5

ه ای م رتبط اب الغ    های مرتبط در قالب کارنامه به ردهه ای  گزارش و تصمیماز آنجایی ک

گیری در راستای رف ا مس ئله ی ا    های دقیق و قابل اندازههای ستادی باید سیاستشود، ردهمی

گراری، اقدامات جه ادی  های صهی نیز ضم  مشارکت در سیاستمشکل طراحی نمایند. رده

 سازی تصمیم ابالغی اجرا نمایند.زده در راستای پیادهو در عی  حال سریا و غیرشتاب
 

 نتایج و دستاوردها .ج

 فضاي رقابتي. 1

ایجاد ین فضای رقابتی سالم از دیدگاه فرمانده معظّم کل قوا امری شرعی و م لور به 

تواند ین ن وع تح رک در س ازمان ف راهم کن د. رق ابتی ک ه ط ی آن،         رود که میشمار می

ه ا ب ا یک دیگر    ای دستیابی به س  ح بیش تری از اه داف و مأموری ت    های مختلف بربخش

کنند. در عی  حال، باید مراقب بود رقابت ناسالم در ای  فض ا ش کل نگی رد ک ه     رقابت می

معموً، از ضعف در اجرای دقیق ارزیابی سطراح ی ش اخص، س نجش و ارزی ابی و غی ره(      

های پیشرو تقدیر شود. ای  تقدیر نی ز  گردد. طی ای  رقابت سالم، باید از مجموعهناشی می

شود. همچنی  در ای  فض ا  ها که تالش کمتری کردند، محسور میتنبیهی برای سایر بخش

 عناصر کارآمد بهتر شناسایی خواهند شد.
 

 اشراف فرمانده. 2

های اصلی اجرای فرآیند اشراف، اشراف خ ود فرمان ده اس ت. هرچ ه     یکی از خروجی

ه ای  روزت ر باش د، طبیعت ا، ه م تص میم     ت ر و ب ه  ه بر زیرمجموعه کاملمیزان اشراف فرماند
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تر خواهد بود. ای  اشراف، و دقیق راهبردی فرمانده و هم عملکرد زیرمجموعه حسار شده

موقا اقدا  نمای د و در  های عملکردی، بهفرمانده را مجار خواهد کرد که در مقابل انحراف

 لور ک اهش یاب د. غهل ت ی ا غ افلگیری س ازمان       نتیجه میزان حوادن و رخ دادهای ن ام  

 های اشراف فرماندهی است.دهنده ضعف گزارشتواند نشانمی
 

 تعالي سازماني. 0

فلسهه وجودی اشراف فرماندهی و انتهای تما  اقدامات مرتبط، بای د ب ه س  وح ب اًتر     

حد س قف ن دارد؛   تعالی سازمانی منجر شود. از دیدگاه فرمانده معظّم کل قوا، اگرچه تعالی 

ها باید دائما، در راستای رسیدن به س وح باًتر آن ت الش کنن د. س ازمان    اما افراد و سازمان

متعالی، سازمانی است که پیشرفت شتابنده و رو به جلو در تم ا  موض وعات م ورد انتظ ار     

دهن د، ی ن ج ایی از ک ار سفرآین د      های کلیدی نش ان م ی  دارد. روند نام لور در شاخص

 لنگد و باید مورد بازبینی ارزیابان قرار گیرد.ای( میف یا عوامل زمینهاشرا

 

 اعتباربخشي الگو

 اعتبار الگو از دو منظر فرآیندی و محتوایی مورد توجه محقق بوده است.
 

 فرآیندی( 1

بنیاد ب ه چه ار معی ار بس تگی دارد. ای        ( اعتبار ین نظریه داده9113از دیدگاه گلیزر س

تند از تناسب، مرتبط بودن، مؤثر واقا شدن یا کاربردپریری و قابلی ت اص الح.   معیارها عبار

ها استخراج شده باشد نه از مق وًت از  ای  است که مقوًت باید از داده« تناسب»منظور از 

افتد که نظری ه بتوان د آنچ ه را ک ه در     زمانی اتهاق می« مؤثر واقا شدن»پیش تعریف شده. 

اش اره ب ه ای   دارد ک ه نظری ه      « مرتبط ب ودن »بینی و تهسیر کند. حال رخ دادن است، پیش

بتواند فرآیندها و مسائل محوری را نشان دهد. نهایتا، منظور از قابلیت اصالح ای  است ک ه  

های جدید، اص الح ش ود. در ای   تحقی ق، معیاره ای      نظریه باید بتواند با اضافه شدن داده

داوری و . محقق تالش زی ادی ک رد ب دون پ یش    م رح شده، مورد توجه محقق بوده است
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تعصب امکان ظهور مقوله اصلی و سایر مقوًت را فراهم آورد و بی  مهاهیم و مقوًت ب ا  

 ها تناسب وجود داشته باشد.داده

تر دارد و تقریبا، م رتبط  عالوه بر ای ، برخی معیارهای کرسول که قابلیت ارزیابی شهاف

( هش ت راهب رد ب رای    3443، مورد توجه قرار گرفت. کرسول سبا معیارهای گلیزر نیز است

ه ای بررس ی عض و    دهد ک ه در ای   تحقی ق از روش   اعتبارسنجی تحقیقات کیهی ارائه می

ساساتید راهنما و مشاور(، بررسی همکار سدو نهر از افراد آشنا و درگیر با موض وع اش راف(   

د، کدهای تخصیص یافته در مراح ل  و درگیری طوًنی مدت استهاده گردید. طی ای  فرآین

تولید کدهای اولیه، مهاهیم و مقوًت چندی  بار مورد بازبینی و اصالح توسط اعض ا ق رار   

 3درصد عن اوی  ک دهای اولی ه و مه اهیم و      94طوری که طی ای  فرآیند حدود گرفت، به

زم انی   کد اولیه جدید نیز اضافه شد. همچنی  محق ق م دت   93مورد از مقوًت اصالح و 

سال( درگیر موضوع گردآوری و تحلیل بیانات بوده اس ت. در مجم وع   طوًنی سحدود ین

مهاهیم و مقوًت استنباطی در دفع ات مته اوت و ب ا اش خاص مختل ف ثب ات و قابلی ت        

 اطمینان میان ذهنی را کسب کرد.
 

 محتوایي( 2

از خبرگان س ازمانی  های با دو نهر عالوه بر موارد فوق، الگوی تحقیق براساس مصاحبه

، نت ایج کدگ راری   9و سند راهبردی تحول اشراف فرماندهی تحلیل و بررسی ش د. نم ودار  

دهد. تما  مقوًت تحقیق مورد تأیید و تأکید منابا اعتباربخش منابا اعتباربخش را نشان می

گ زارش  »، «رصد و شناسایی مسائل و مش کالت اساس ی  »اند. همچنی  به ترتیب مقوله بوده

بیش تری  فراوان ی را   « حمای ت و ه دایت فرمان دهی   »و « گیریشراف فرماندهی و تصمیما

 اند.بیانات خبرگان و سند به خود اختصاص داده
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 فراواني مقوالت الگوي تحقيق حاصل از کدگذاري منابع اعتباربخش -1نمودار 

 

 گيرینتيجه

عنوان عاملی که تما  منابا مادی و انس انی را  ی مسلح بهفرماندهی و مدیریت در نیروها

کند، از چنان اهمیتی برخ وردار اس ت ک ه از    دهی میها سازماندر راستای اجرای مأموریت

هیچ وج ه پ ریرفتنی نیس ت.    (، کوتاهی در ای  زمینه به9711دیدگاه فرمانده معظّم کل قوا س

ریت در نیروهای مس لح بایس تی روز ب ه روز    های فرماندهی و مدیها و ظرفیتفلرا قابلیت

توان استنتاج کرد ک ه مهه و    ای، میتقویت شود. براساس تحلیل محتوای بیانات اما  خامنه

اشراف فرماندهی در راستای تقویت بُعد فرماندهی و مدیریت و ب ه عب ارتی ارتق ا کیهی ت     

 های راهبردی وی ابداع شده است.گیریتصمیم

هنگ ا  فرمان دهان و م دیران    توان نوعی آگاهی کلی، کامل و بها میاشراف فرماندهی ر 

های سوضعیت( سازمانی و محی ی م رتبط تعری ف ک رد ک ه ط ی      سازمان نسبت به واقعیت

فرآیند مشخصی منجر به شناسایی و رفا مس ائل و مش کالت اساس ی و در نهای ت تع الی      

 شود.سازمان می
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گردد. در واقا ای  اشراف فراهم و تسهیل می اشراف فرماندهی از طریق گزارش سمتق (

ه ا، مقایس ه ب ا وض ا م ل ور، مس ائل و       ها و پسرفتگزارش، وضعیت سازمان، پیشرفت

مشکالت اساسی سازمان و پیشنهادهای بهب ود و رف ا آن مس ائل و مش کالت را براس اس      

ه د.  دهای کلی دی ب ه فرمان دهی نش ان م ی     ای از شاخصرصد و ارزیابی مستمر مجموعه

ل ه  مسائل و مشکالت اساسی صرفا، ناظر به گرشته و حال نبوده، بلکه هم ان ور ک ه معظّ م   

پژوهی(، نیازها های آیندههایی مثل روندگیری سیکی از روشاند، بایستی با روشاشاره کرده

بینی و برای آن آماده شد. فرماندهی براساس ای  و مسائل و مشکالت آینده سازمان را پیش

نمای د. از  های راهبردی ًز  را اخر و جهت اجرا به زیرمجموعه ابالغ م ی تصمیم گزارش،

ها قابل رصد و شناس ایی  ها در چارچور تغییرات شاخصها و پسرفتآنجایی که پیشرفت

های از پیش تعریف شده به سمت وضعیت بوده و وضعیت موجود شاخص براساس برنامه

ه ای پیش رو   بی عملکرد، مقایسه و انتخار مجموعهشود، امکان ارزیام لور سوق داده می

نیز فراهم است. ابزاری که اگ ر بتوان د رق ابتی س الم در واح دهای س ازمانی ایج اد کن د،         

 آفرینی باًیی ایجاد خواهد نمود.تحرک

ً، مهه و  عملک رد س ازمانی در ب و  نیروه ای مس لح          نتایج ای  پ ژوهش نش ان داد، او

ه در ادبیات موضوع مدیریت عملکرد سازمانی رایج ب ه آن  مشخصات خاص خود را دارد ک

پرداخته نشده است. عملک رد س ازمانی در نیروه ای مس لح دربردارن ده اق دامات و نت ایج        

ه ای س ازمانی، من ابا و امکان ات،     ای است که در چارچور اه داف و مأموری ت  سازمانی

ه زمانی مشخص اتهاق افت اده  های توافقی و ابالغی و در ین دورها و برنامهگراریسیاست

ها، ای که ناشی از اقدا  سازمان نبوده و یا در چارچور اهداف و مأموریتاست. فلرا نتیجه

سدبیرخان ه  ش ود  ها حادن نشده، عملکرد سازمانی محس ور نم ی  گراریاختیارات و سیاست

 .(9711اشراف فرماندهی کل سپاه، 

ما مرتبط با مدیریت عملک رد س ازمانی اس ت.    ثانیا،، اشراف فرماندهی، مههومی متهاوت ا

اس ت. در واق ا   « وض عیت س ازمانی  »آنچه در اشراف فرماندهی موض وعیت دارد، مهه و    

اس ت.  « های راهب ردی س ازمان  واقعیت»هنگا  دهنده درست، متق  و بهها، انعکاسوضعیت
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ائ م تح ت   ط ور د های پویا، ب ه وضعیت سازمان همانند متغیرهای حالت در موضوع سیستم

گراری و اجرای ی در تم امی س  وح داخل ی س ازمان و      تأثیر عملکردها و اقدامات سیاست

همچنی  تأثیرگراری مثبت ی ا منه ی عوام ل غیرعملک ردی سمانن د رفتاره ای غیرس ازمانی        

های باًدست و ی ا نه وذ دش م (    ها در سازمانگراریکارکنان، عوامل محی ی مثل سیاست

ی ، اشراف فرماندهی به دنبال مدیریت وض عیت س ازمان ش امل رص د،     کند. بنابراتغییر می

های راهبردی سازمان است. خواه ای   واقعی ت   ارزیابی، تحلیل و بهبود وضعیت یا واقعیت

محصول عملکرد سازمان باشد و خواه محص ول عوام ل غیرعملک ردی دیگ ر در داخ ل و      

های سازمانی از جمل ه نظ ا    زیرسیستم خارج سازمان. قاعدتا، نتایج ای  تحلیل باید در کلیه

 ریزی، بازرسی و نیروی انسانی استهاده شود.طرح و برنامه

های مدیریت عملک رد س ازمانی   اشراف فرماندهی از لحاظ الگو نیز قابل مقایسه با مدل

ها، منحصر به ف رد ب وده   رغم داشت  شباهت با ای  مدلاست. الگوی اشراف فرماندهی علی

متهاوت و بارزی دارد. الگوی اشراف فرماندهی بیش تری  قراب ت را ب ا م دل      هایو ویژگی

EFQM ای؛ بیشتری  قرابت را با مدل مدیریت عملکردی راهبردی مار در س ح عوامل زمینه

( در س ح عوامل فرآیندی و بیشتری  قراب ت را ب ا م دل ج اما م دیریت عملک رد       3446س

در س  ح نت ایج و دس تاوردها دارد. برخ ی      (3441های دولت ی س ول و اس چیوما س   سازمان

گرای ی خالقان ه، نی روی انس انی ب اتقوا،      های الگ وی اش راف فرمان دهی مث ل عم ل     مؤلهه

ص ورت  محور، تعالی سازمانی و فضای رقابتی تقریبا، در هیچ م دلی ب ه  ریزی شاخصبرنامه

 (.6صریح اشاره نشده است سجدول
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 هاي مديريت عملکرد سازمانيبا ساير مدل مقايسه الگوي اشراف فرماندهي -6جدول 

 ایعوامل نتيجه عوامل فرآیندی/معيارهای عملکردی ایعوامل زمينه مدل شماره

9 EFQM 
کارکنان، منابا، 

 رهبری
 مشی و استراتژی و فرآیندهاخط

نتایج مشتریان، 
کارکنان، جامعه و 
 کلیدی عملکرد

3 
کارت امتیازی 

 متوازن
 مالی، مشتری دهای داخلیفرآین یادگیری و رشد

7 
الگوی مدیریت 
 عملکرد سازمانی

 هارهبری، ارزش

های راهبردها، ارزیابی، اهداف سنجه
ها، اقدا ، سنجش عملکرد، عملکردی، برنامه

 بازبینی عملکرد

مأموریت، عوامل 
 حیاتی موفقیت

3 
الگوی عملکرد 

 سازمانی

محیط سازمان، 
 فرهنگ، طراحی

 نتایج راهبردها

 راهبردها، فرآیندها هاقابلیت شور عملکردمن 5

نهعان رضایت ذی
و مشارکت 

 نهعانذی

6 
کارت امتیازی 
 کسب و کار

های ارزش
 سازمانی

 نهعانذی فرآیند، یادگیری

3 
الگوی مدیریت 
 عملکرد راهبردی

 افزارنر 

سازی بستر راهبردی سشرایط فهم و شهاف
حدود راهبردی، تحلیل داخلی و بیرونی و 

دل کسب و کار(، مدیریت عملکرد در م
محیط یادگیرنده سطراحی و گردآوری 

ها، شاخص، تحلیل و بررسی چالش
 تر و اقدا (گیری آگاهانهتصمیم

 اهداف سازمان

1 

الگوی مرجا 
های سنجش نظا 

 عملکرد یکپارچه

 سیستم اطالعاتی
معیارهای کنترلی، پایش محی ی، بهبود 

 اهداف و معیارهای داخلی
 نهعانذی

1 
الگوی مدیریت 

 عملکرد
 گهتگوی تعاملی

ریزی راهبردی، سنجش عملکرد، برنامه
انتشار اطالعات عملکرد، اتصال اطالعات به 

 های تصمیمحوزه

 اهداف

94 

الگوی مههومی 
های مدیریت سیستم

 عملکرد

زمینه، فرهنگ، 
الزامات 

پاسخگویی و نقل 
و انتقاًت مالی، 

 ساختار

ملکرد، اهداف کمی و های کلیدی عشاخص
 هاراهبردها، برنامه

انداز و چشم
 مأموریت
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 ایعوامل نتيجه عوامل فرآیندی/معيارهای عملکردی ایعوامل زمينه مدل شماره

99 

الگوی جاما 
مدیریت عملکرد 

 های دولتیسازمان
 

دهی درونی و سنجش عملکرد، گزارش
گیری برای بهبود پاسخگویی بیرونی، تصمیم

 عملکرد سراهبردی، عملیاتی، فردی(

اهداف سازمان و 
 آگاهی ذینهعان

93 
مدیریت  سیستم
 ملکردع

، ساختار زمینه
 سازمان

ها، عوامل کلیدی موفقیت، راهبردها و برنامه
گیری عملکرد، معیارهای اندازه

گراری، ارزیابی عملکرد، سیستم هدف
 پاداش

انداز و چشم
 مأموریت

97 
کارت بازی راهبرد 

 منع ف

بازیگران، 
 موقعیت

 فرآیند ساجرای راهبرد(
عملکرد سمالی و 

 غیرمالی(

93 

ی فرآیندی الگو
مدیریت عملکرد 

 سازمانی

رهبری و مدیریت 
سازمان، 
فرهنگ/جو 

سازمانی، منابا و 
ساختار سازمان، 

 هاقابلیت

 ریزی راهبردی، فرآیندهای سازمانبرنامه

خروجی، پیامد و 
آثار مالی و 
 غیرمالی

95 

الگوی راهبردی 
مدیریت عملکرد 

 سازمان

 داف و پیامدهااه راهبردها و فرآیندها منابا و الزامات

96 

الگوی اشراف 
فرماندهی سالگوی 

 تحقیق(

حمایت و هدایت 
فرماندهی، فناوری 
اطالعات، نیروی 
انسانی کارآمد و 
باتقوا، تعامل با 

نهعان، ذی
 گرایی خالقانهعمل

ریزی شاخص محور، رصد و برنامه
شناسایی مسائل و مشکالت اساسی، 
 شناسایی و ارزیابی راهکارهای پیشنهادی،

گیری، گزارش اشراف فرماندهی و تصمیم
 سازی راهکارهاپیاده

اشراف فرمانده، 
فضای رقابتی، 
 تعالی سازمانی

ه ای م دیریت   ای( با مدلتهاوت الگوی اشراف فرماندهی سمنبعث از دیدگاه اما  خامنه

ه ای  توان مقایسه کرد. توجه به مبانی و رهنمودعملکرد سازمانی را از منظر محتوایی نیز می

ایم  انی و اعتق  ادی اس  ال  و همچن  ی  موض  وعات ب  ومی کش  ور و نیروه  ای مس  لح از   

های ای  الگو است. موضوعاتی مانند خودکنترلی مبتنی بر اعتقاد به نظ ارت اله ی؛   مشخصه

ها ستوکل بر خداوند، عد  پیروی از هوی و هوس، توجه گیریتوجه به معنویات در تصمیم

ک ارگیری و  قرآن و غیره(، توجه به موضوع تقوا در جرر، ب ه به آخرت، آشنایی با معارف 

ها و واقعیات. های بومی و توجه همزمان به آرمانارتقا نیروی انسانی؛ لزو  طراحی شاخص



 ای دانشرشتهفصلنامه علمی م العات بی             159

  9349 بهار، 36، سال دوازدهم، شمارة راهبردی

 

گرایان ه  های مدیریت عملکرد غرب ی ک ه دی دگاهی غیراله ی و م ادی     موضوعی که در مدل

های مهم در توجه به بستر یکی از مؤلهه طور کلی،دارند، مورد توجه محققان نبوده است. به

و  9963: 3493، 9ونگ ه -سه اینز وس ت   رودهای سازمانی به ش مار م ی  فهم، طراحی و موفقیت مدل

تر توس ط عالم ه   . ای  موضوع سبستر یا زمینه( به شکل کامل(393: 3493، 3لوهیس، وارن و بولمیجر

تبیی  شده است. از دیدگاه ایشان، یگان ه  ( در قالب نظریه ادراکات اعتباری 9713طباطبائی س

ای ک ه اعتباری ات   گون ه مقیاس عقالن  در اعتباریات لغویّت و عد  لغویّت اعتبار است؛ ب ه 

گ ردد. ل را ت ابا معی ار     متناسب با اهداف و نیازها پریرفته و اعتباریات ناس ازگار لغ و م ی   

د و غیرمهید بودن هس تند. از ای     م ابقت و عد  م ابقت با واقا نبوده، بلکه صرفا، تابا مهی

جهت، مههو  و الگوی اشراف فرماندهی نسبت ب ه الگوه ای م دیریت عملک رد ب ه دلی ل       

ان باق با نیازها و بو  سازمان نیروهای مسلح، از اهمیت و کاربردپریری بیشتری برخ وردار  

وان ی ن  عن  است. پریرش باًی ای  الگوی توسط فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح سب ه 

عامل فرهنگی( نقش باًیی در توسعه الگوی اشراف فرماندهی در سلس له مرات ب س ازمان    

 دارد.
 

 پيشنهادها

ش ود و  ای جدید و اکتشافی در حوزه اشراف فرماندهی محسور میای  تحقیق، م العه

عنوان مبانی دانش اشراف فرمان دهی در س  ح نیروه ای مس لح و حت ی س ایر       تواند بهمی

گ ردد، دان ش ض منی فرمان دهان و     ای کشور مورد استهاده قرار گیرد. پیش نهاد م ی  هبخش

 های مختلف نیروهای مسلح در تمامی ابعاد الگوی تحقیق ثبت و ضبط گردد.مدیران بخش

اگرچه نظریه اشراف فرماندهی در بو  نیروهای مسلح م رح شده است، اما با توجه ب ه  

های کشور را نیز دارد. چرا ک ه اش راف م الز  ب ا     بخشماهیت آن، قابلیت کاربرد در سایر 

مسئولیت است و هر جا که مسئولیت موضوعیت دارد، اشراف نیز موضوعیت دارد. فلرا ب ه  

                                        
1. Haines, St-Onge 

2. Lohuis, Vuuren, Bohlmeijer 
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گردد، ای  موضوع از منظ ر ک اربردی در یک ی از س ازمان دولت ی      سایر محققان پیشنهاد می

 سنجی و بررسی گردد.امکان

ص ورت موض وعی تبی ی  ش ده و در     ده معظّم کل قوا بهاشراف فرماندهی از منظر فرمان

س ازی اش راف فرمان دهی    رسد، پیادهای  پژوهش مورد توجه محققان بوده است. به نظر می

در شکل مورد انتظار فرمانده معظّم کل قوا صرفا، از عهده ین بخش سازمان سمثل دبیرخان ه  

س ازمان مث ل ط رح و برنام ه و     ه ای  آید و ًز  است سایر بخشاشراف فرماندهی( برنمی

گردد، سایر محققان ای    بازرسی نیز قسمتی از فرآیند اشراف را به عهده بگیرند. پیشنهاد می

ص ورت  سازی الگ وی اش راف فرمان دهی( را ب ه    موضوع سمناسبات م لور ساختاری پیاده

های زیرمجموعه نیروهای مس لح بررس ی نم وده و در ص ورت     موردی در یکی از سازمان

 ها تسری نمایند.امکان به سایر بخش

م دیریت  »اگرچه مهه و  اش راف فرمان دهی در اس ناد باًدس تی در قلم رو موض وعی        

ای ک ه در ای   پ ژوهش از    پ ردازی شناخته شده؛ اما با توج ه ب ه مهه و    « عملکرد سازمانی

یف رسد، ای  قلمروی موض وعی نی از ب ه ب ازتعر    اشراف فرماندهی ارائه گردید، به نظر می

ق رار  « گی ری راهب ردی  سازی و تصمیمتصمیم»مجدد دارد و بایستی آن را قلمرو موضوعی 

گردد، ادبیات و مبانی نظری اشراف فرماندهی با توج ه ب ه   داد. به محققان آینده پیشنهاد می

ای  قلمروی موضوعی و براساس تجربه انباشته فرمان دهان و م دیران نیروه ای مس لح در     

 گردد. ترگردآوری، بازتعریف و غنی« گیری راهبردیو تصمیم سازیتصمیم»حوزه 
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