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 27/57/1055 تاریخ پذیرش:           05/50/1055تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
برطرف  در سپاه پاسداران به منظور یتیریو مد یدر مشاغل فرمانده یاز افراد متعال یريبهره گ

 یموانع توسعه و تعال ییگردد. هدف پژوهش شناسا یدنبال م یکردن موانع توسعه و تعال

و  یسپاه بوده و به لحاظ هدف، کاربرد یاز مراکز آموزش عال یکیدر  رانیفرماندهان و مد

 قیاز طر قيتحق یفيانجام شده است. بخش ک یو کم یفيک ختهيبوده که با روش آم یدانيم

 ليها با روش تحل افتهیخبره و شاغل انجام شد و  رانینفر از فرماندهان و مد 11مصاحبه با 

 هیدو بُعد، شش مؤلفه و چهل و پنج گو ییپژوهش به شناسا جی. نتادندیگرد یمحتوا بررس

 - یو دانش یاعتقاد ،یتيشخص -یرفتار یشامل مؤلفه ها بيبه ترت یمنجر شد. موانع فرد

 یطيمح یو فرهنگ یمنابع انسان ،یساختار یشامل مؤلفه ها بيرتبه ت یو موانع سازمان ؛ینشيب

 یتیریو مد یمشاغل فرمانده یبرا شده شنهاديشدند. لذا الزم است افراد پ یو دسته بند ليتحل

 آگاه باشند. یتوسعه و تعال یازمانبوده و نسبت به موانع س یفاقد موانع فرد

 یموانع سازمان ،ریفرمانده، مد ،یتوسعه، تعال های کلیدی:واژه

                                                           
ن دانشگاه اميرالمؤمني  -)ع( نيامام حس یپاسدار تيو ترب یدانشگاه افسر مدرسارشد مدیریت آموزشی و کارشناس  1

 گروه علوم انسانی ،نزسا السالمعليه
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 مقدمه

خود، همواره آماج حمالت و  یزياستکبارست تيماه ليبه دل رانیا یانقالب اسالم

انقالب بر لزوم  یروزها نيانقالب از همان اول یاند. رهبردشمنان بوده داتیتهد

به منظور  (یپاسداران انقالب اسالم) زيرا ن یو گروه دهیورز دياز آن تأک یپاسدار

سپاه پاسداران برای حفاظت و پاسداری از  کيل. تشدیبرگز ريخط تیمورمأ نیا یاجرا

معمار کبير  ۀمانيانقالب اسالمی و دستاوردهای آن، بيانگر هوشمندی و درایت حک

است  «ره»جمهوری اسالمی، حضرت امام خمينی  مقدس نظام انگذاريانقالب و بن

 مها توسط منابع انسانی انجا(. به طور مسلم فعاليت اصلی سازمان3: 1030زاده،ی)عل

دارند  یدر تحقق اهداف سازمان نقش مهم زهيسانی توانا و باانگان منابع و شودمی

 (.1030،همکارانو  یعي)رف

 تی( همواره در خصوص محوریالعال)مدظله یاامام خامنه یالعظماهللتیآ حضرت

 شانیاند؛ انموده هيتوص یانسان یروين ینقش فرمانده مبارزه با موانع توسعه و تعال

 یروهاياست. همه آنچه در ن یمسلح، فرمانده یروهاين یاساساً محور اصل: »ندیفرمایم

است(،  یاست، چه آنچه انسان یدارند )چه آنچه ماد یو بُرندگ ییو کارآ ريمسلح تأث

 نيکم اثر خواهد بود. به هم ای اثریو پوچ و ب چيه قتيدر حق یبدون نظام فرمانده

« مستحکم و ثابت کرد اريبس دیمسلح را با یروهايدر ن یستون فرمانده نیجهت، ا

 دايراه پ دیو ترد أسیسپاه،  یدر کادرها ديکوشش کن(. »22/15/1033 ،یا)امام خامنه

 (.13/50/36 ،یا)امام خامنه «ديامر به شدت مبارزه کن نینکند؛ با ا

 مسأله انیب

و خودجوش و  یه انقالب، به شکل مردمدر هنگام یسپاه پاسداران انقالب اسالم 

و حفاظت از  یپاسدار فهيمشخص، شکل گرفت و وظ یساختار و سازمان چيهیب

، با فرمان 1006سال  بهشتیکه در دوم ارد یافهينمود. وظ فیخود تعر یانقالب را برا

بر عهده سپاه گذارده  یقانون اساس 105کرد و مطابق اصل  دايپ تيمعمار انقالب رسم
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، در 1050در اُفق  یانداز سپاه پاسداران انقالب اسالم(. چشم2: 1035 ،یرچي)حص شد

 . ديمقام معظم فرمانده کل قوا رس بیبه تصو 12/52/1063 خیتار

در بُعد  یسند آمده است: ... سپاه پاسداران انقالب اسالم نیاز ا ییهادر بخش

 ،یو مردم ینظام ،ییالو ،یانقالب ،یاسالم تیهو یاست دارا ینسازما ،یسازمان

و  یچندمنظوره و منحصر به فرد و ممتاز در جهان، برخوردار از فرهنگ علو

حفظ  ییو توانا تيبا ظرف ،یمردم جيبس ریناپذ انیپا یروهايبه ن یمتک ،ییعاشورا

مؤمن،  یروهاياز ن رداربرخو یسازمان ،یآن و در بعد منابع انسان یانقالب و دستاوردها

متخصص،  ثارگر،ینشاط و ا پارسا، با ،یو مستبصر، انقالب ريبص ،ییا، والگراصول ،یمکتب

جانبه درراه  دوستدار و محبوب مردم، آماده جهاد و دفاع همه ن،یخالق، مبتکر، کارآفر

 ر،یپذتيتکاور(، مسئول کیو ماهر )در حد  دهیخدا، شجاع و سلحشور، چاالک و ورز

 یدارا ،یبه اصول حفاظت ديخطر، مقاوم و مق یهاو پرمعونه، حاضر در صحنه مؤونهمک

 تيو ظرف ینظورگم و چند یو برخوردار از کارآمد یو انقالب یمعنو ،ینیانضباط د

فکر و  ديدر عرصه تول شروينقش ممتاز و پ ی. دارایانجام رسالت پاسدار یالزم برا

 ت،یریمدو  ی(.  فرمانده60: 1035 ،یرچي)حص تاس یافزارو نهضت نرم یانقالب دهیا

دارد و  یاتيمسلح چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح نقش ح یروهاين تیدر هدا

 (.7: 1030 و همکاران، یزدی ییاست )طباطبا یاديو بن یو نقش محور گاهیجا یدارا

 یتوسعه و تعال ی( همواره انتظارات خود را برایالعال)مدظله یمعظم رهبر مقام

بشود،  ريسپاه پ دیکه: نگذار نیجمله ا اند؛ ازهداشت انيب شتريب یو سازمان یفرد

بهتر  د،یجلو برو دیروز باکار بشود، به وضع موجود قانع بشود؛ نه، روزبهمحافظه

شدن، در جهت کارآمد شدن. با مردم  ینید تشدن، در جه یدر جهت انقالب د،یبشو

رفتار است،  نیخالف ا ی. فخرفروشديداشته باش یرفتار مردم د،ياز مردم باش د،يباش

رفتار است... . توکّل، توسّل،  نیخالف ا یگريرفتار است، اشراف نیخالف ا یاطلبيدن

و  تياهل ب بااُنس  د،ياُنس با قرآن را از دست نده د،يدعا را از دست نده ت،یمعنو

 (.1/7/1036 ،یا)امام خامنه دياجتناب از گناه را فراموش نکن د،يعترت را از دست نده
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 یانسان یروي( به موضوع نیالعال)مدظله یاامام خامنه یو انتظارات جد ژهیو توجه

بردن موانع  نيآنان و از ب یو توسعه و تعال رانیسپاه و به خصوص فرماندهان و مد

 تیبر اطاعت و اولو یمبن یاسناد باالدست نيبهتر شدن و حرکت به جلو و همچن یبرا

 یاز مراکز آموزش عال یکیت تا در سطح آن داش برمحقق را  شان،یا اتیدادن به منو

سپاه پاسداران انقالب  رانیفرماندهان و مد یموانع توسعه و تعال ییسپاه، به شناسا

پژوهش  نیپژوهشگر در ا یدغدغه اصل نیبنابرا د؛ینما نييپرداخته و آن را تب ،یاسالم

از مراکز  یکیدر  رانیفرماندهان و مد یاست که موانع مرتبط با توسعه و تعال نیا

 .دینما ییسپاه را شناسا یآموزش عال

از مراکز  یکیدر  رانیفرماندهان و مد یموانع توسعه و تعال ییشناسا هدف پژوهش:

 سپاه یآموزش عال

از مراکز  یکیدر  رانیفرماندهان و مد یمرتبط با توسعه و تعال موانع پژوهش: سؤال

 سپاه کدام موارد است؟ یآموزش عال

 پژوهش اهمیت

فرماندهان و  یتعال یاصل یمتول یمعاونت بازرس ،یسپاه پاسداران انقالب اسالم در

 یهاو ارزش ینید یهابر دستورها و آموزه یمبتن یتوسعه و تعال نیاست. ا رانیمد

فرماندهان و  یتوسعه و تعال رياست؛ لذا به منظور برطرف نمودن موانع در مس یانقالب

فرماندهان و  یتوسعه و تعال ريدر مس یو سازمان یفرد عموان ییمحقق به شناسا ران،یمد

از  یکیموانع را در  نیبرطرف نمودن ا یمناسب برا یپرداخت و راهکارها رانیمد

موانع  ییپژوهش و شناسا نیسپاه ارائه نمود. در صورت انجام ا یمراکز آموزش عال

آن در  یایان از مزاتویم رانیفرماندهان و مد یتوسعه و تعال ريدر مس یو سازمان یفرد

 سازمان بهره برد.

 عبارتند از: ایمزا نیاز ا یبرخ

 یموانع فرد ییشناسا ۀمطالع یو بستر مناسب برا نهيانجام پژوهش حاضر زم -1
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 ز،يو کارکنان سازمان و ن رانیفرماندهان و مد یتوسعه و تعال ريدر مس یو سازمان

نظر قرار دادن  موانع و مد نیهتر او ب شتريالزم به منظور شناخت هر چه ب یهایآگاه

 .کندیها را فراهم مآن

 ،یمتناسب با مشاغل سازمان یموانع توسعه و تعال ۀدر حوز یخأل مطالعات ليبه دل -2

موجود  تحقيقات یشکاف موجود را برطرف کرده، بر غنا یتا حد تواند یپژوهش م نیا

 .آورد فراهم های آتی پژوهش ریسا یرا برا نهيو زم دیفزايب

موانع  نیرفع اپيش نياز  ران،یفرماندهان و مد یموانع توسعه و تعال ییشناسا -0

 .گردد یممنجر  یو سازمان یفرد یتوسعه و تعال ريبهبود مس به وبوده 

و انتخاب افراد با  رانیدر انتخاب و انتصاب فرماندهان و مد ،یموانع فرد -0

 .شود یمالک قرار داده م یخدمت یهاگاهیجا نیو مناسب ا ازيمورد ن های یتوانمند

 صطالحاتا تعاریف و

و هر آنچه مانع  یرا از کار یکه باز دارند و ممانعت کنند کس ییزهاي: چموانع

 (.2513دهخدا:  ابیواژه تیامور )سا شرفتيگردد. مشکالت بازدارنده از پ یکار یاجرا

و  راتييبا تغ یفهومنظر م است که از یبعد و چند دهيچيپ یا: توسعه واژهتوسعه

شدن  یبه غرب یبه مُدرن شدن و گاه یرو بوده است. گاهروبه یفراوان یخیتار اتيتعال

اند. اما قلمداد کرده یاجتماع یمهندس یتوسعه را نوع ندیفرا یشده است، برخ فیتعر

در مفهوم توسعه متناسب  رييتغ یبرداشت نيچن اخواستهن یامدهايبا آشکار شدن آثار و پ

(. توسعه به 1060 ،یبوده است )موحد ریناپذ انکار یها ضرورتملت یفرهنگ بوم با

( 1063 ،یا)امام خامنه «شرفتيو پ یترق»( و 1036 ،یا)امام خامنه« گسترش» یمعنا

 (.7: 1035 ،یرچياست )حص

طرف باال،  و معادل علو، حرکت به یکمال و تکامل معنو یبه معنا «یتعال: »یتعال

و طهارت جان است  یو نزاهت اخالق ديبه سمت خدا، به سمت توحبه سمت نور، 

 .(1063 ن،همکارا)فرهی بوزنجانی و  «1/1/1033 یامام خامنه ا»
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جانبه و همه ۀنوع ادار کی ،ینوع رهبر کی ،یامر معنو کی ی: فرماندهیفرمانده

و شکل  یدهبه ذهن و احساس و عمل و جسم و روح با سازمان یمتک زيچ کی

از امامت  یسهم وافر یدارا ی(. فرمانده1033 ،یااست )امام خامنه حيصح ینسازما

 (.1061 ،یااست )امام خامنه یرهبر ی(. جوهر فرمانده1073 ،یااست )امام خامنه

فن و هنر قدیمی است که در گذشته های دور عمدتاً به وسيلۀ سالطين،  :یتریمد

ته های نزدیک نيز توسط مدیران کسب وزیران، روحانيان و فرماندهان نظامی، در گذش

و کار و امور دولتی به کار می آمد. ولی امروزه تقریباً در همه امور زندگی اجتماعی به 

کار می آید؛ چون هر کسی، عمالً در برخی از مراحل زندگی روزمره خود مدیریت 

ی بندد کند، چيزی درباره مدیریت می داند ولی غالباً آن را به درستی به کار نممی

 .(3: 1033)عالقه بند، 

 پژوهش نهیشیپ

در  یساالر ستهیبا عنوان موانع تحقق شا یدر پژوهش (1033) و دادخواه یشاهنوش

 255 یفارس که بر رو یکارشناسان استاندار دگاهیاز د رازيشهر ش یدولت یهاسازمان

که موانع را به دو  دنديرس جهينت نیاستان فارس انجام شد، به ا ینفر از کارکنان استاندار

شامل ساختار  ،یسازمان. عوامل درونندینما ميتقس یسازمانو برون یسازماندرون ۀدست

 یفرهنگ یهاشیشامل گرا ،یسازمانو عوامل برون یتيشخص یهایژگینامناسب و و

 .شوندیم یکاریاسيو س یزیگرنامناسب، قانون

منابع  یتعال فیو تعر یناسبر گونه ش یبا عنوان درآمد یپژوهش (1031) یازگل

 یمنبع تعال ،یپژوهش ابعاد تعال نیانجام داد. در ا یبشر یهااز مکتب یدر برخ یانسان

 ارائه نموده است. یجامع از تعال فیتعر کیرا احصا و  یو ضرورت تعال

فرماندهان و  یتعال یبا عنوان ارائه پایه نظری الگو یپژوهش (1035) یازگل

)آیات مربوط به پيامبر اعظم  میان انقالب اسالمی از منظر قرآن کرسپاه پاسدار رانیمد

عليه و آله و سلم( با روش کيفی انجام داد. او به طراحی الگوی تعالی  اهللیصل
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 آله( و عليه اهللی)صلالگوی تعالی الهی یعنی پيامبر اکرم  یبنافرماندهان و مدیران سپاه برم

 یابی شهیدر پژوهش ضمن ر شانیپرداخته است. ا میقرآن کر اتیاز آ یريگبا بهره

 نموده است. انيب زياز موانع تعالی انسانی را ن یبرخ ،یتعال

مدیران و  یتوسعه و تعال یبا عنوان الگو ی( در پژوهش1035) یرچيحص

 یضمن بررس ،یاخامنه اهللتیفرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری حضرت آ

مدیران و  یتوسعه و تعال یالگو ،یرانیو ا یو غرب یشرق یتوسعه و تعال یالگوها

و ارائه  یرا طراح یاخامنه اهللتیفرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری حضرت آ

 یحت رانیبا مد اسيو فرماندهان سپاه، قابل ق رانیاز مد ینموده است. انتظارات رهبر

 یهایستگیسپاه، عالوه بر شاو فرماندهان  رانیکه مد چرا ست؛ين یدر کالس جهان

 یبندرساله به دسته نیهستند. در ا زينهاد ن نیا یرهبران معنو ،یو مکتب یاحرفه

و فرماندهان از منظر مقام  رانیمد یتوسعه و تعال یو سازمان ی)موانع( فرد اتيمنه

 پرداخته شده است. یمعظم رهبر

 شایستگی لگوىابا عنوان  دیگر ی( در پژوهش1035و همکاران ) یرچيحص

روش  یبر مبنا کوشيده اند(، یالعال)مدظله رهبرى معظم مقام اندیشه در نظام مدیران

 یرهبر معظم جمهور اناتيو از خالل ب تیریدر مطالعات سازمان و مد اديداده بن هینظر

له ارائه کنند.  را متناسب با انتظارات معظم ظامن رانیمد یستگیشا یالگو ران،یا یاسالم

ضمن وجود  ران،یا یاسالم یجمهور رانیمد یستگینشان داد که شا قيتحق نیا جهينت

 دارد. یتفاوت ماهو ادشدهی یموجود از اساس با الگوها یبا الگوها یاشتراکات

 منابع تعالی لمد حیاطربا عنوان  ی( در پژوهش1063و همکاران ) یسپاسريم

 لفید تکنيکاز  زی،فا لفید نيکتکاز  دهستفاا با ان،یرا لتیدو یهادر سازمان نسانیا

آمده به عمل نظرسنجیگرفتند و  هبهر ،هاریرمعياو ز هارمعياها، مؤلفه پاالیش یبرا زیفا

 گـچن لدـمُ یهااز فرمول دهستفاا با مرحله هر نتایج. دگرفته شانجام مرحله سهدر 

 07و  اريمع 10 ،بعد رچهادر  نسانیا منابع تعالی لمُدقرارگرفت و  پاالیش ردوـم ينـل

 .یددگر حیاطر رمعيامؤلفه 
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 تیریمد یموانع و مشکالت فرارو»با عنوان  ی( در پژوهش1060) یجانیالر کزادين

، با طرح ضرورت توجه به «رفت از آن برون یها و راه رانیدر جامعه ا یاسالم

 دگاهیاز د یاسالم تیریمد فیو تعار ميمفاه ،یاسالم یدر حکومت یاسالم تیریمد

 یداده و سپس به وجوه کل قراراشاره  مورد سندگانیاز صاحبنظران و نو یبرخ

کرده است.  صورت مختصر اشاره به یغرب تیریو مد یاسالم تیریمد یهاتفاوت

به ارائه  ،یاسالم تیریمد یرو شيمشکالت و موانع پ نیترمهم انيضمن ب سندهینو

 ت.پرداخته اس یاسالم تیریرفع موانع و توسعه مد یهاراه

 پژوهش روش

سپاه  رانیفرماندهان و مد یموانع توسعه و تعال شناساییحاضر با هدف  پژوهش

و از نظر  ی. پژوهش از نظر هدف کاربرددیانجام گرد یپاسداران انقالب اسالم

شده است. روش  انجام ختهيبوده و به روش آم یدانمي صورت به ها داده یگردآور

 محتواست. ليبا روش تحل یفي؛ کیه و تعالموانع توسع ییپژوهش در بخش شناسا

 ۀويبه ش ینظر یرگي نمونه از کنندگان منظور انتخاب مشارکت پژوهش به نیا در

بود که با توجه به هدف پژوهش،  یهدفمند استفاده شد. هدف پژوهشگر انتخاب موارد

کار  نیدهند. ا یاریخود  یسرشار از داده باشد و پژوهشگر را در شکل دادن مُدل نظر

مورد نظر  نظریۀ و اشباع ها، مربوط به داده بندی هنفر( که طبق 11) افتیادامه  ییتا جا

 .دیگرد حیو با دقت تشر اتيبا تمام جزئ

 در کننده و فرماندهان شرکت رانیمشخصات مد دهندۀ ( نشان2شماره ) جدول

ابق و سو التيتحص ،یدرجه، سنوات خدمت ثياز ح یفيک مطالعۀ بخش در ها مصاحبه

 هست: یو خدمت یتيمسئول
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 شونده مصاحبهفرماندهان  و مدیران مشخصات( 2) شماره جدول

 

کننده در مصاحبه، شود اکثر نفرات شرکتمشاهده می 2شماره  همانطور که در جدول
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از افرادی هستند که دارای تحصيالت عالی و تجربۀ فرماندهی و مدیریتی بوده و 

 موضوع پژوهش دارند. نۀيزم در توجهی قابلشناخت 

 :اطالعات یابزار گردآور

استفاده  ساختارمند مهين قيعم ۀاطالعات از مصاحب آوری جمع یبرا زيپژوهش ن نیا در

تجربه و  ،قبلی های پژوهش یعلم های افتهینظری،  اتيشد. پژوهشگر بر اساس ادب

محورهای  نیحوزه، به تدو نیمشاهدات خود و گرفتن نظر متخصصان و صاحبنظران ا

فرماندهان و  یمفهوم موانع توسعه و تعال یامبن مصاحبه پرداخت. محورهای مصاحبه بر

سه نفر از  دتأیي به ها، مشخص شد. کارت مصاحبه، قبل از شروع مصاحبه ران،یمد

 .ديرس یعلمو خبرگان  دياسات

مصاحبه شروع و در ادامه  ،یسؤال کل کیبوده تا با  نیتالش در مصاحبه بر ا 

موانع  ییشناسا تیشونده، سؤاالت بعدی با محور متناسب با اظهارات شخص مصاحبه

 ارائه شود. رانیفرماندهان و مد یتوسعه و تعال

به  یفکي های داده تا بود متمرکز آن بر مصاحبه هر اجرای در گرپژوهش تالش

گوی ال ۀو ارائ یآن بدون دستکاری ذهن جیو نتا دیبه دست آ یصورت مستقل و اکتشاف

و به  قهيدق 35تا  00 نيها ب زمان انجام مصاحبه . مدترديقرار گ ليمورد تحل یخاص

ضبط و بعد از آن  یشکل صوت هبود که موارد مطرح شده ب یصورت حضور

 که ها و فرماندهان منتخب تا زمان اشباع داده رانیبا مد یفرد ۀشد. مصاحب یسازادهيپ

 پژوهشگر ها، هنگام مصاحبه درقابل ذکر است  .افتی ادامه بود، نفر 11 با مصاحبه

 را مد نظر قرار داده است: رزی نکات

 پاسخ ها  یو ارزشگذار یبندبا اهداف و روش طبقه کردتالش  گرمصاحبه

 آشنا باشد.

 ندهد دخالت ها مصاحبه ندینمود تمایالت شخصی را در فرا یسع. 
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 شود ایجاد همه برای یکسان شرایط ها، مصاحبه ندیشد در فرا یسع. 

 استفاده از دستگاه ضبط صدا اجازه گرفته شد. برای 

 دگرد جلب ها شد اعتماد مصاحبه شونده یسع. 

 دیگرد تیو موقعيت اجتماعی افراد مالحظه و رعا مقام. 

 کافی قبل از شروع مصاحبه بيان شد. توضيحات 

 :هاداده ليتحل و هیتجز روش

 ليمحتوا استفاده شد. تحل لتحلي روش از ها مصاحبه ليپژوهش برای تحل نیا در

 لتحلي در لذا هاست؛ داده یدرون معانی سازی و مفهوم ريدرک، تفس ندیمحتوا، فرا

 بندی، مقوله سپس و شونده مصاحبه ممفاهي و ها محتوا، هدف، روشن ساختن واژه

 (.1030 هومن) هاستآن بندی رتبه و بندی طبقه

چهار  ندیفرا کی از ها مصاحبه ليلپژوهش با توجه به هدف پژوهش، تح نیا در

  ج،یگزارش از نتا ۀو ارائ بندی طبقه بندی، مقوله ل،ياحد تحلو انتخاب شامل؛ ای مرحله

 .شد استفاده ها محتوای مصاحبه ليبرای تحل

 :محتوا در پژوهش ليتحل ندیفرا

 ليواحد سنجش در روش تحل در واقع ليتحل: واحد ليالف( انتخاب واحد تحل 

شامل کلمه، نماد، جمله، عبارت، مضمون و  تواند یم لي. واحد تحلمحتواست

برگرفته از متن مصاحبه قرار  نيمضام ل،يپژوهش واحد تحل نیباشد. در ا ها تيشخص

 درکی تا شد خوانده ها شده مصاحبه ادهپي متون  ها مصاحبه سازی ادهيگرفت. پس از پ

 متن ها، ور رمزگذاری داده. به منظدآی دست به شوندگان از پاسخ مصاحبه یکل

و پر رنگ کردن  ییرمزگذاری سطح اول با شناسا ندیبار مطالعه و فرا نچندی هامصاحبه

بند،  ایآغاز شد. کنار هر خط  لتحلي واحد های کلمات، جمالت، بندها و مضمون

آمده به دو  دست به های . مفهومرديانجام گ هياول یشد تا شناسه گذار یسینو هيحاش

 یسازکسانی -1ها عودت داده شد: شونده صورت جداگانه به مصاحبه بهمنظور 
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است؛  دهيشونده بعداً به ذهنش رس که مصاحبه یاضافه کردن موارد -2ها برداشت

 نیها، از اشونده مصاحبه توسط هياول یگذارشناسه یعودت داده شد. پس از بازنگر

 گرفت؛ صورت کننده مشارکت برای پاسخ عمومی بندی مقوله کی ه،اولي های شناسه

 ،ینيع یهامقوله رزی و ها حسب مقوله بر هاولي بندی دن گروهکر مرتب با سپس

 داده نشان هاآن تعداد و ها شد؛ لذا گروه بندی انجام و شباهت پاسخ ییشناسا نيمضام

و تالش شد عبارات  یبازخوان هایسنوی هحاشي و ها متن مصاحبه ادامه، در. شد

از تجربه  معمول ريجستجو تا در صورت امکان شواهدی غ رمنتظرهيطالب غتکراری و م

های مقوله ییمنظور شناسا نکته الزم است که به نیشود. ذکر ا داپي کنندگان مشارکت

 ایواژه  ریوجود داشت، در ز یتوجه لقاب نکتۀ جا هر ها، نظر در متن مصاحبه مورد

در داخل نماد  ليهر واحد تحل انیدر پا یفرع های و مقوله دهيمفهوم مورد نظر خط کش

 ][ قرار داده شد.

پژوهشگر  های ییتوانا انگريمحتوا که ب ليبخش تحل نتری: مهمیبند( مقولهب

پژوهش  رهایمتغي واقع در ها است. مقوله یو فرع اصلی های است، ساختن مقوله

عنوان جمع  کی ریاز عناصر را ز یاست که گروه یطبقات ای ها موضوع ،ها است. مقوله

است.  ادشدهیعناصر  نيب شترکم های یژگیگردآوری، وجود و نی. علت اکند یم

بعد از  ای( و یاسيقبل )روش ق تواند، یم ،یفکي های داده( ها مقوله نتعيي) بندیطبقه

ابتدا  یاسي. در روش قردي( صورت گیی)روش استقرا ليمشخص شدن واحدهای تحل

و مشخص  فیپژوهش تعر اتياهداف و فرض و کالن بر اساس یمقوالت اصل

 ،شده فیها با مقوالت تعرآن یکیبر اساس محتوا و نزد یفيک های سپس داده ،دگردیم

 ليسپس تحل ؛ردگي یمربوط به هر مقوله قرار م های بندی و گروه ها بندی در طبقه

 هایواحد ابتدا  شده، آوری جمع های بر اساس داده ییروش استقرا اما در .شودیم

 .دنشو یم نتدوی ها انتخاب و سپس مقوله ل،تحلي

جدید وجود نداشته و یا این دانش از رویکرد  ۀدانش قبلیِ کافی در مورد پدید اگر
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طبقات برگرفته  ،یدر تحليل محتوای استقرای شودیاستقرایی مشتق شده باشد، توصيه م

که ساختار تحليل،  بر  درومی کار به زمانی قياسی محتوای تحليل. باشند ها از داده

باشد. هدف این نوع مطالعه، آزمون نظریه است. در این  دهاساس دانش قبلی عملياتی ش

بنابراین  کند؛یکل حرکت م ای استقرایی از جزء بهرویکرد، محقق بر اساس داده ه

. رویکرد قياسی بر شودیها کل ایجاد مموارد خاص، مشاهده و سپس از ترکيب آن

 ۀاست؛ بنابراین از کل به جزء یا از یک فرضي ییریه یا الگوی ابتدااساس یک نظ

 (.02: 1030 مهربان، عادل) کند عمومی به یک وضعيت خاص حرکت می

 های مقوله بندی برای طبقهحاضر نکته الزم است که در پژوهش  نیا حيتوض

 بندی و برای طبقه یاسياز روش ق ،یعموم های شاخص ییدر شناسا یو فرع اصلی

از روش  ،ای و حرفه یتخصص های شاخص ییدر شناسا یو فرع اصلی های مقوله

 استفاده شده است. ییاستقرا

 های مقوله بندی پژوهش برای طبقه نی: در ااصلی های مقوله بندی ( طبقهج

 بندی و برای طبقه یاسياز روش ق ،یموانع توسعه و تعال ییدر شناسا یو فرع اصلی

 ییاز روش استقرا ،یتوسعه و تعال یها مؤلفه ییدر شناسا یو فرع یی اصلها مقوله

و کالن بر اساس اهداف و  یاصل التابتدا مقو یاسياستفاده شده است. در روش ق

بر اساس محتوا و  یفکي های سپس داده ،شود یو مشخص م فیپژوهش تعر اتيفرض

مربوط به هر  های بندی و گروه ها بندی در طبقه ،شده فیها با مقوالت تعرآن یکینزد

 های بر اساس داده ییاما در روش استقرا د؛نشویم ليو تحل ردگي یمقوله قرار م

 .دنشو یم نتدوی ها انتخاب و سپس مقوله ليابتدا واحدهای تحل شده، آوریعجم

 سه ها، مقوله بندی : پس از انجام مراحل فوق و طبقهجیگزارش از نتا ۀ( ارائد

 آمده است. دست به یموانع سازمان یاصل ۀو سه مقول یموانع فرد یاصل مقولۀ

 :مشخصات روان سنجی ابزار تحقيق

 نیپژوهش تحليل محتوای کيفی، اعتبار محتوا غالباً یک اصل مهم است. در ا در: اعتبار
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و دائمی در سراسر پژوهش، انجام  مدتیپژوهش، پژوهشگر با درگيری طوالن

تنوع در انتخاب  حداکثر متعدد، ساتجل در فردی روش با عميق هایمصاحبه

محرمانه ماندن  وردم در کنندگان مشارکت به بخشيدن اطمينان کنندگان،مشارکت

ها را اطالعات و آزادی آن ها در ترک پژوهش در سرتاسر مراحل آن، قابليت اعتبار داده

 زبينیبا مکتوب، نسخ به آنها تبدیل و ها مصاحبه ۀتقویت نمود. عالوه بر آن ضبط کلي

تجربه که جزء  کنندگان و سه نفر از فرماندهان مطلع و باوسط همه مشارکتت هاداده

 ۀنيدر زم یو خبرگان علم دياصلی نبودند و نيز سه نفر از اسات ۀکنندمشارکت ازدهی

افزایش قابليت اعتبار  یاند، براتحليل تحقيقات کيفی که در تحقيق شرکت نداشته

 ها انجام شد.داده

 :(ییایاعتماد )پا تيقابل

تـا   کسـان، ی طیدر شـرا  یرگي امر سر و کار دارد که ابزار اندازه نیبا ا شده ادیمفهوم 

ـ  انيـ م یعبارت است از: همبسـتگ  ییای. پادهدیبه دست م یکسانی جیچه اندازه نتا  کی

آزمون معـادل کـه بـه صـورت      کیدر  نمراتاز  یگرید ۀمجموعه از نمرات و مجموع

بـدین روش بـا   (. 1037)سـرمد و همکـاران،    دیـ آیبه دست مـ  یزمودنآ کیمستقل بر 

 3/31 معـادل ، ميزان ضریب اعتماد بـا روش آلفـای کرونبـا     تحقيقهای استفاده از داده

در ایـن پـژوهش    شدهاستفادهگيری بيانگر دقت باالی ابزار اندازه به دست آمد کهدرصد 

بـا اسـتفاده از دسـتورالعمل     پـژوهش، پژوهشـگر تـالش کـرده اسـت تـا       نیا در است.

کدگـذاری   ۀنـ يکدگذاری و همچنين استفاده از نظر سایر همکاران و افـراد مطلـع در زم  

 ( به حصول قابليت اعتماد کمک نماید.رانیداده ها )سه نفر از فرماندهان و مد

توافق بين چند فرد مستقل در مورد  ۀدرج یریدپذیي: منظور از تأیریدپذیيتأ 

 ها یافته در کنندگان نظر مشارکت دیها هست. یعنی بابودن معانی داده درستی و مربوط

وی )عادل  های ریسوگي و ها انگيزه و محقق های دیدگاه نه باشد، داشته ظهور

پژوهش، پژوهشگر تالش کرده  است در ابتدا در مورد  نی(. در ا107: 1030مهربان، 
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و  آوریجمع مراحل تمام در و داشته کامل شناخت زمينه این در خود های دیدگاه

اطمينان از حصول این امر، بخشی از   یاجتناب نماید. برا ریيها از سوگتحليل داده

 مهدر اختيار ه شده، انجام کدگذاریِ همراه به آنها رونوشت و ها مصاحبه

گذاشته شد تا صحت  یعلمأتيه یو اعضا داساتي از نفر چهار و کنندگانمشارکت

 ها تأیيد گردد. کدگذاری توسط آن

آن، متناسب با  ۀروزان ی: توجه به اخالق پژوهش و بازنگریمالحظات اخالق

به نظر  یهستند، ضرور هاشرفتيپ نیکه حاصل ا یدیجد یهانهيدانش و زم شرفتيپ

 یفيپژوهش ک اتيدر اخالق یاو تازه یجد یهاتازه، چالش طیشرا نی. ارسدیم

شود، محرمانه و  تیرعا یفيک قاتيدر تحق دیکه با یاز موارد یکیگشوده است. 

 دیکنندگان بانوع از پژوهش، مشارکت نیکنندگان است. در اناشناس ماندن مشارکت

از  یکی. شودینام منتشر نم کيکامالً مطمئن باشند که اطالعات جداگانه و به تفک

سم افراد ا یشماره به جا ایو  یساختگ یاه ناشناس ماندن، استفاده از نام یهاروش

 (.1030 ،یو حاج باقر بی)اد تاس

کرده و هدف و  یهر مصاحبه، پژوهشگر خود را معرف یابتدا درعالوه بر این 

 داده است. حتوضي کنندگان شرکت یمصاحبه را برا تياهم

آنان در تمام  یداده شد که مشخصات فرد حيتوض قتحقي در کنندگان شرکت به

 حفظ خواهد شد.به طور کامل محرمانه  قيمراحل تحق

ها کد از مصاحبه شونده کی محرمانه ماندن نام افراد به هر یپژوهش برا نیا در

 )شماره( اختصاص داده شد.

در مورد روش  حيضبط صدا و توض برای کنندگان از شرکت یشفاه تیرضا

 انجام شد. قيتحق

و  دگردیکننده در مصاحبه ارائه استخراج شده از مصاحبه به افراد شرکت مطالب

 قرار گرفت. یمورد بازنگر
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 :یفکيمطالعه  ليو تحل هیتجز

و  هیروش تجز ،یفيپژوهش در بخش مطالعه ک یبه سؤال اصل ییبه منظور پاسخگو

 .شود یداده م حتوضي مشروح طور به ها مصاحبه در آمده به دست های داده ليتحل

از  یکی در رانیفرماندهان و مد یپژوهش: موانع مرتبط با توسعه و تعال سؤال

 سپاه کدام موارد است؟ یمراکز آموزش عال

نفر از فرماندهان و  ازدهیبه هدف پژوهش، با  یدسترس رایپژوهش ب نیا در

( نشان 2مصاحبه شوندگان در جدول ) کيمصاحبه شد. مشخصات دموگراف رانیمد

 ليپژوهش، از نوع تحل نای اول بخش در ها داده ليو تحل هیداده شده است. تجز

صورت گرفته را  یهاشده از مصاحبه یسازادهياول، تمام متون پ ۀواست. در مرحلمحت

دوم، پژوهشگر جمالت مرتبط با  ۀمرتبه با دقت مطالعه نموده و سپس در مرحل نیچند

و فرماندهان را از خالل متون نوشته شده استخراج کرده  رانیمد یموانع توسعه و تعال

 شده است. یآن خوددار اتيذکر جزئنشدن بحث از  یکه به خاطر طوالن

 و کنندگان گونه که قبالً ذکر شد، پژوهشگر پس از مصاحبه با مشارکت همان

بار  نچندی از پس. است کرده ها مصاحبه یساز ادهپي به اقدام ها،آن نظرات ضبط

مورد نظر  ۀدیمرتبط با پد نيسپس مضام اده،يمتن، آن را بدون دخل و تصرف پ دنيشن

 نيو مضام بررسی را هان مرتبه آنیشده استخراج، چند ل جمالت نوشتهرا از خال

موثق  ینموده است. پژوهشگر برا گذاریها را کدگروه مرتب و آن کیرا در  کسانی

نامتناسب را در  های رجوع کرده و داده یاصل فاتيمرتبه به توص نیبودن مطالب، چند

 ۀشد ادهيمتن پ شتر،يب نانياطم یمورد توجه قرار نداده است و برا ليو تحل هیتجز

و انجام  ینيبازب یاستخراج شده از مصاحبه، برا نيمضام کليۀ همراه به را ها مصاحبه

دو مرحله انجام شد: ابتدا  یط کدگذاری. برگرداند کنندگان اصالحات الزم به شرکت

کد و سپس  کی ها مصاحبه بودن محرمانه منظور به کنندگان کدام از شرکت به هر

 ینيکد اختصاص داده شد. پس از بازب کی هشد استخراج نياز مضام کیهر  یراب
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 نشان( 0) جدول در ها متون مصاحبه يۀشده از کل استخراج نمضامي کنندگان، شرکت

 .است شده داده

( a) یفرد های مقوله یبه دو بخش کل ميمفاه هيپژوهش، ابتدا کل یمراحل بعد در

استخراج شده از  نيمضام دهندۀ ( نشان0. جدول )دیگرد بندی ( دستهb) یو سازمان

 است. یو سازمان یفرد ميمفاه بندی جمالت مصاحبه با کد دسته

 شوندهمصاحبهبا کد  شده از جمالت مصاحبه استخراج( مضامين 0) جدول

کد 

 مضامين
 شده استخراج مضامين

 مؤلفه کد

 (مقوله)

 کد

 شوندهمصاحبه

 a 1 ییگراتجمل 1

 a 1 مسئوليت در یانگارسهل و غفلت 2

 a 1 دیگرانکردن  ريتحق 0

 a 1 هایريگميتصم در یزدگشتاب 0

 a 1 مشورت به هیتوجکم و فردی مدیریت 0

 a 1 یريگميتصم در توهم 3

 b 1 یباندباز 7

 نهيزم در مدیران و فرماندهان تخصص نداشتن 6

 هاتيمسئول

b 1 

 a 1 نامناسب یهاميتصم 3

 b 1 سازمان پيشرفت ضد و گيرا پ و دست یهالعملدستورا 15

...
 

......   

 a 15 زیاد یکارمحافظه 166

 a 15 ردستانیز برای نبودن الگو 163

 a 15 هيفقیول یهاشهیاند شناخت در ضعف 135

 b 11 انسانی نيروی یهابرنامه برایانداز چشم نداشتن 131

 b 11 انسانی نيروی یهاهبرنام برایانداز چشم نبودن الگو 132
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 b 11 سازمان در افراد ارتقای شغلی مسير شفافيت عدم 130

 b 11 انسانی نيروی برای مناسب نبود استراتژی 130

 b 11 شاغل به نسبت شغل اهميت 130

 b 11 رده از خارج از مدیریابی سياست 133

 b 11 فرهنگی فساد 137

 a 11 شغلی و فردی زندگی دانستن جدا 136

 b 6 عقيدتی مطالب ارائه در ضعف 133

و یک  هسپس مضامينی که مفهوم و معنای مشترکی داشتند، کنار هم قرار داده شد

گویه به دست آمد. پس از دریافت  32 در نهایت و ها در نظر گرفته شدمفهوم برای آن

 ب جدولد که در قالدیگر دأیيتگویه  00تعداد  هاآن انياز مروایی( ) ضریب الوشه

 .شد دادهبندی موانع فردی و سازمانی با کد مفاهيم استخراج و نشان ، دسته0شماره 

 ی اصلی و فرعیهایبندمقوله( 0) جدول

ف
ردی

 

بُ
عد

 

 

های مقوله

 اصلی

 ()مؤلفه

 شدهاستخراجکدهای مضامين  گویه() های فرعیمقوله

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 ردستانیزر تحقي

 105-11 ی( نسبت به آینده شغلیني)بدب نارضایتی 2

 21-16-153 ی پيش روهافرصتهی به توجیب 0

 27-163 پيشرو، جلودار و الگو نبودن 0

 63-00-120 شعاری بودن )حرف زیاد و عمل کم( 0

3 
عمل سنتی ) نداشتن سبک نوین مدیریتی

 (کردن
01-30 

7 
 به هیتوجیب و کردن ملع یاقهيسل

 هادستورالعمل
35-00- 3-02-113-122-127 

 23-00 عدم انضباط کاری()ی نظمیب 6

 126-120-63-113-00-125-13 صداقت نداشتن در گفتار و رفتار 3
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15  

 

 

 

 

 فردی

 -رفتاری

 شخصيتی

 161-100-155-00-175 ی در رفتار و عملکردعدالتی بتبعيض و 

11 
و روحيه برادری و  عدم همدلی

 اهیخيرخو
26-120 

12 
 ی منفعت طلبانه هایشیاندمصلحت

 ی مصلحت(جا بهمنفعت  حيترج)
75 

 73 یاکاریرو  یظاهرساز 10

 77 المالتيباز  ستفادها سوء 10

 106 -163-172 ی ارتباطیهامهارتضعف  10

13 
عدم انگيزه و عدم عالقه به فعاليت و 

 رشد فردی و سازمانی
33-03-111-133-176 

17 
 موقع بهو  جا بهی در گزارشِ انگارسهل

 هالغزشخطاها و 
60 

16 
ی ريگميتصمضعف در تصميم سازی و 

 )سوء مدیریت(
0-3-07-100-35-32-131-170 

13 

 

 اعتقادی

  هی به مباحث اعتقادیتوجکم

 ضعف ایمانِ به توحيد، نبوت و معاد()
100-100-167-123-105-101-112 

25 
نبودن با قرآن و فاصله گرفتن از  مأنوس

 مبانی قرآنی
103 

21 

  ضعف والیتمداری

ی امامين هاشهیاندفاصله گرفتن با )

 انقالب(

101-135-105 

22 

  تغيير نگرش انقالبی و جهادی

ضعف روحيه ایثار، جهاد و )

 ی(طلبشهادت

107-37 

20 
 

 

 -دانشی

 بينشی

 نداشتن نگرش سيستمی 

 (مشارکتی و...)نداشتن مدیریت 
132-100-0-33-103-130-170-170 

20 
نداشتن نگاه ) انداز سازمانینداشتن چشم

 به آینده سازمان(
131-105-132 

20 
نداشتن تحصيالت عالی و تخصص 

 متناسب با جایگاه مدیریتی
31-160-03-6-06 
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 106-13-110 یشناسدشمنضعف در  23

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمانی

 

 

 ساختاری

 

 اهداف با نا همسو و افراطی ییگراروهگ

 (باندبازی) سازمانی
76-7-10-152 

26 
نهادینه نشدن اصل جانشين پروری و 

 همتایابی
65-151-160 

23 
ساختار معيوب و نامتناسب با نوع 

 مأموریت و حجم کار
10-03-30 

05 

  عدالتی در واگذاری مزایاتبعيض و بی

حصيالتی، امکانات رفاهی، معيشتی، ت)

 جایگاه شغلی و...(

17-156-00-100-155-161 

 22 پرداختن به کميت و غفلت از کيفيت. 01

02 

  ضعف در وحدت فرماندهی

صدور دستور به زیردستان از چند )

 (کانال

30-05 

 11-130-100 عدم شفافيت مسير ارتقای شغلی 00

00 

های افراد با پست عدم تطبيق توانمندی

 ی سازمان

 ساالری در انتصابات()عدم شایسته

76-73-101-31-106-30 

00 
عدم توجه به تربيت مدیر و فرمانده در 

 تراز انقالب
00-171-06-100 

03 

 

 

 

 

 

 

 منابع انسانی

گردش مشاغل بين فرماندهان و مدیران 

 خاص در داخل سازمان
03-05-02-00-133-01 

07 

ز نبودن نظام گردش مشاغل با خارج ا

جایی جابه دور باطل)رده و سازمان سپاه 

 مدیران(

03-05 

06 

  عدم بازخوردگيری از عملکردها

توجهی به نتایج عملکردها و اثربخش بی)

 ها(نبودن ارزیابی

01-07-63-121-67 

03 
های توانمندسازی عدم برگزاری دوره

 موردنياز
156-30-103-103 
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05 
 ضعف ساختار حقوق و مزایا 

 شکال در نظام جبران خدمات(ا)
150-102-133 

01 
ضعف در شيوه های گزینش و جذب 

 نيروی انسانی
110 

02 
اهميت دادن بيشتر به شغل نسبت به 

 شاغل
130 

00 

 فرهنگی

 اجتماعی

 61-60 -36 ی و اشرافيگریزدگرفاهیی، گراتجمل

 103 شرایط نامناسب اقتصادی جامعه 00

00 
فساد )ی فرهنگی هایناهنجاررسو  

 اخالقی و...(
33-115-137-72-103 

ها، حذف مفاهيم از متن مصاحبه شدهاستخراججداول مربوط به جمالت  همچنين

ی مضامين در قالب موانع فردی و سازمانی، به بند دستهمشترک، چگونگی و مراحل 

 .اندگردیده  حذفمنظور خالصه سازی، 

 به هاآن تبدیل و هامصاحبه کليۀ ضبط بر عالوه ا،ههداد اعتبار قابليت افزایش برای 

از فرماندهان و  سه نفر و کنندگانمشارکتهمۀ  توسط هاداده بازبينی مکتوب، نسخ

 ۀنيزم در مطلع یعلم تهيأ اعضای و اساتيد از نفر سه نيز و تجربه با و مطلع مدیران

 آن،  توافق بر شد. عالوه امانج د، اننداشته شرکت پژوهش در کيفی که تحقيقات تحليل

 از پس کدگذاران )سه نفر(، بين هامؤلفهبندی و طبقه کدگذاری درصد در 35 از بيش

 گردید. انجام هاداده صحت افزایش برای  متعدد جلسات در آنها بازبينی

 از بهره گيری و کدگذاری دستورالعمل از استفاده ه باشد تالش در این پژوهش،

 (فرماندهان و رانیاز مد )سه نفر هاداده کدگذاری ۀنيزم در مطلع افراد و همکاران اتنظر

اطمينان از حصول  نماید. برای  کمک اعتماد قابليت حصول به ها، بندی مقولهو طبقه

 در ه،شدانجام کدگذاریِ همراه به هاآن رونوشت و هامصاحبه از پذیری، بخشیدأیيت

 تا شد از اساتيد و اعضای هيأت علمی گذاشته کنندگان و سه نفراختيار همۀ مشارکت

 گردد. تأیيد آنها توسط کدگذاری صحت
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سه  و کنندگانمشارکتهمه  توسط هاو داده شدهاستخراجها، مضامين متن مصاحبه

 نفر سه نيز و اصلی نبودند کنندهمشارکت یازده  جزء که تجربه با و مطلع از فرماندهان نفر

 تحقيق در کيفی که تحقيقات تحليل ۀنيزم در مطلع یعلم هيأت اعضای و اساتيد از

 بازبينی شد. اند نداشته شرکت

 در مطلع افراد و همکاران سایر نظر از استفاده از دستورالعمل کدگذاری، استفاده

، برگزاری جلسۀ هامؤلفهبندی فرماندهان( و طبقه از )سه نفر هاداده کدگذاری ۀنيزم

بندی و طبقه کدگذاری درصد در 35 از بيش سه نفر و توافقتوجيهی و کدگذاری توسط 

 افزایش جهت متعدد جلسات در هاآن بازبينی از پس کدگذاران )سه نفر(، ها بينمقوله

بندی صحت کدگذاری و طبقه از اقدامات دیگری بود که انجام شد. هاداده صحت

 ید.ی تأیيد گردعلماز اساتيد و خبرگان  ها توسط سه نفرمقوله

 گیریو نتیجهبحث  

 برای حقایقی شدن روشن به منجر که  است نتایجی به دسترسی پژوهش، انجام از هدف

 توجه قابل و مطرح او برای پژوهش ابتدای در که باشد هاییسؤال به پاسخ یا پژوهشگر و

 مدیران و فرماندهان تعالی و توسعه موانع با هدف شناسایی این پژوهش .بوده است

ی از مراکز آموزش عالی سپاه انجام گردیده است. پژوهش کی درانقالب  اسدارانپ سپاه

و به  بوده ميدانی به صورتها داده گردآورینظر  از و کاربردی هدف،نظر  ازحاضر 

نتایج حاصل از این پژوهش، با نتایج پژوهش های  روش کيفی انجام شده است.

 همسوست. ( 1035) ( و حصيرچی1035) (، ازگلی1033) شاهنوشی

 انجامفرماندهی و مدیریتی  یهاآفتهایی که در حوزۀ موانع و غلب پژوهشا

های رویکرد کمی و کيفی مبتنی بر مبانی نظری از نوع پژوهش بر اساس، شده

عمده در حوزۀ موانع فردی و سازمانی بوده است. این پژوهش با  طور بهای و کتابخانه

های اصيل و بکری را در اختيار محقق قرار تواند دادهگيری از رویکرد کيفی که میبهره

را شناسایی کند که به برخی از  مدیران و فرماندهان تعالی و توسعه دهد، توانست موانع
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شناسایی  منظور بهاست. عالوه بر این،  دهش اشارهآن موانع در بخش پيشينه پژوهش 

گيری هدفمند از لعۀ کيفی با نمونهبه مطا در دانشگاهمدیران و فرماندهان  نظر ازموانع 

 ،طریق مصاحبه با یازده نفر از فرماندهان و مدیران خبره تا رسيدن به اشباع نظری

 .دیدگرها با روش تحليل محتوا تحليل انجام و یافته افتهیساختار مهينمصاحبه 

ی بررسهایی که در یک نگاه کلی نتایج حاصل از این پژوهش، با نتایج پژوهش

ها( همخوانی کامل نداشته،  هیو گو هامؤلفهبه لحاظ شکلی )ابعاد،  اگرچهيشينه(، پ) شد

ی در یک کل طور بهولی به لحاظ مفهوم و محتوا متناسب و همسو بوده است. 

گيری از توان گفت که موانع، با بهره، میشده ارائههای بندی نهایی از نتایج و بحثجمع

 2ی، های کيفی و کمّ و تحليل دادهتوجه به تجزیه و با  احصامنابع مختلف در داخل 

اصلی تحليل و  عدبُ دو در موانع این. گردیدشناسایی  گویه 00 ومؤلفه  3 بعد،

 -رفتاریمؤلفه:  سه شامل اولویت بيبه ترت فردی، موانع -1 :ندندی شدبدسته

 سه املش اولویت بيبه ترت سازمانی، موانع -2 بينشی؛ -دانشی و اعتقادی شخصيتی،

 .محيطی فرهنگی و انسانی منابع ساختاری،مؤلفه: 

ها بر پایۀ تجربيات و دانش سرانجام باید به این نکته توجه داشت که این یافته

 بهآموزش عالی سپاه استوار است و  از مراکزضمنی فرماندهان، مدیران و خبرگان یکی 

دهان و مدیران و نيز ی مدیریت دانش در جهت کشف موانع توسعه و تعالی فرماننوع

در انتخاب، انتصاب، توانمندسازی و ارزشيابی  ازين موردبينی موارد و عوامل پيش

 رود.عملکرد فرماندهی و مدیریتی در رشد و تعالی فردی و سازمانی به شمار می

ی هاسمتافرادی که برای  ،توان نتيجه گرفتهای پژوهش می یافته بر اساس

شوند، باید از موانع فردی احصا شده مبّرا و یا کمترین خاب میفرماندهی و مدیریتی انت

همچنين نسبت به موانع سازمانی توسعه و تعالی نيز  شته باشند.مقدار از این موانع را دا

 آگاه و در راستای رفع موانع سازمانی در حيطه اختيارات کوشا باشند.
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پژوهش  عنوان بها توجه های مختلف و بپس از بررسی پژوهش مُدل مفهومی پژوهش:

انقالب  پاسداران سپاه فرماندهان و مدیران تعالی و توسعه حاضر، مُدل مفهومی موانع

 :گردیدی از مراکز آموزش عالی سپاه به شرح زیر احصا کی دراسالمی 

 ( مدل مفهومی پژوهش1) شکل شماره

  ی کاربردی:شنهادهايپ

ها، نت بازرسی و تعالی سپاه، بازرسی ردهتواند مورد استفادۀ معاونتایج این پژوهش می

در موارد  رانیو مدفرماندهان و مدیران مراکز دانشگاهی و آموزشی سپاه و فرماندهان 
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 زیر قرار گيرد:

در انتخاب و انتصاب فرماندهان و مدیران، مالک و مبنا قرار دادن این موانع، 

سازمان و مناسب این جایگاه تواند گامی در جهت انتخاب افراد توانمند مورد نياز می

باشد. به عبارتی گزینش فرماندهان و مدیرانی انتخاب و انتصاب گردند که  آنهاخدمتی 

 .باشند آنهارفع  صدد دربا موانع توسعه و تعالی آشنا و 

تواند معياری برای ایجاد انتظار در راستای عملکرد چشمگير می شناخت این موانع

 ر فرماندهان و مدیران مراکز آموزشی باشد و در نتيجه منجرو رشد فردی و سازمانی بهت

 .گردد به توسعه و تعالی

 

 منابع 

 یهاروش .(1030) یسرور و مهوش صلصال ،یزیمحسن؛ پرو ،یحاج باقر بیاد

 .یشرتهران، انتشارات بُ ،یفيک قيتحق

پاه پاسداران س رانیفرماندهان و مد یتعال یارائه پایه نظری الگو .(1035) محمد ،یاُزگل

)آیات مربوط به پيامبر اعظم صلی اهلل عليه و آله  میانقالب اسالمی از منظر قرآن کر

و سلم(، رساله دکتری، دانشگاه جامع امام حسين )ع(، دانشکده مدیریت و 

 .یزیربرنامه

 یدر برخ یمنابع انسان یتعال فیو تعر یبرگونه شناس یدرآمد» .(1031محمد ) ،یازگل

و زمستان  زیيپا ،سال چهارم یمنابع انسان تیریمد یپژوهش ها «یبشر یاهاز مکتب

 .101 -161صص ، (12 یاپي)پ 2شماره  ،1031

 الگوى .(1035برزو ) ،یبو زنجان یمحمدرضا و فره ،یسلطان ر،يام ،یرچيحص

فصلنامه نظارت (، یالعال)مدظله رهبرى معظم مقام اندیشه در نظام مدیران شایستگی
 .7 -03ص ، ص17، شماره 1035 دوره ،یو بازرس
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مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام  یتوسعه و تعال یالگو» .(1035) ريام ،یرچيحص

رساله دکتری، دانشگاه جامع امام حسين  «یاخامنه اهللتیمعظم رهبری حضرت آ

 .یزیر)ع(، دانشکده مدیریت و برنامه

رهبر  یوح فشرده مجموعه رهنمودها)ل تیوال ثیحد .(1063) یعل ديس ،یاخامنه

 یموسسه پژوهش :(، تهرانیاخامنه یالعظماهللتیحضرت آ یمعظم انقالب اسالم

 .یانقالب اسالم یفرهنگ

 بررسی رابطه جوّ(. 1030محسن ) ديس ،یزیزهره و عز ،یگودرز سه؛ينف ،یعيرف

 ،فهانسازمانی و ماهيت شغل با انگيزش شغلی کارکنان بيمارستان های شهر اص

 .111 -116ص ص ،(00)مسلسل  2شماره   ،10دوره   فصلنامه بيمارستان،

چاپ هشتم. تهران،  ،یدر علوم اجتماع قيتحق یهاروش. (1030باقر ) ،یساروخان

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

در علوم  قيتحق یهاروش .(1037) یو الهه حجازعباس  ،زهره، بازرگان سرمد،

 تهران، نشر آگه. ،یرفتار

 یهادر سازمان یساالرستهیموانع تحقق شا .(1033) ترايو دادخواه، م یمجتب ،یشاهنوش

 ،یکاربرد یشناسجامعهفارس،  یکارشناسان استاندار دگاهیاز د رازيشهر ش یدولت
 .216 -130، صص 1033 زیيشماره سوم، پا .(37) یاپيو هشتم، شماره پ ستيسال ب

سبک مطلوب  یمبان مانه؛يسبک حک یمبان .(1030) احمد ديس ،یزدی ییطباطبا
 السالم سپاه. هيانتشارات مرکز باقرالعلوم عل :، تهرانسپاه تیریو مد یفرمانده

مروری بر تحليل محتوای کيفی و کاربرد آن در پژوهش، . (1030مهربان، مرضيه ) عادل

 اصفهان.اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

(. مقدمات مدیریت آموزشی، چاپ چهل و هفتم، تهران: نشر 1033عالقه بند، علی )

 صفحه. 202روان، 

توسعه و  یالگو. (1035) یرچيحص ريو ام یبرزو، ابوالفضل محمد ،یبو زنجان یفره

 یهاپژوهش ۀفصلنام ،یو فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبر رانیمد یتعال
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 السالم،هيعل ني، تهران، دانشگاه جامع امام حس0و  0شماره  ،ینسانمنابع ا تیریمد

 .1 -26صص 

 رخانهي. تهران: دبیاسالم یفرهنگ مل یهایژگیو نييتع .(1060مسعود ) ،یموحد

 .یفرهنگ ونيسيکم ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا

 دادپيدایی، ميرمهر و ، طلوعی اشلقی، عباس، معمارزاده، غالمرضاناصر ،یسپاسريم

از  دهستفاا با انیرا لتیدو یهادر سازمان نسانیا منابع تعالی لمد حیاطر. (1063)

، 21دوره  ،(تیریمد یهاپژوهش) آینده پژوهی مدیریت مجله زی،فا لفید تکنيک

 .1 -22 ص، ص67 پياپی شماره ،0شماره 

 یروموانع و مشکالت فرا .(1060حسن ) ،یجعفر یعابد د،يسع ريم ،یجانیالر کزادين

. مقاله دانشجویی، قابل رفت از آنبرون یها و راه رانیدر جامعه ا یاسالم تیریمد

نشانی اینترنتی:  وبالگ مدیریت علوی به دسترس در

http://hos.blogfa.com/post/261، 26/53/1060: انتشار خیتار. 
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Abstract 

 The use of superior people in command and management jobs in the 

IRGC is pursued in order to remove obstacles to development and 

sublimity. The purpose of this research is to present a model of 

barriers to development and sublimity of commanders and managers 

in one of the IRGC higher education centers. The research is applied 

and field study in terms of purpose. It has been implemented with a 

mixed qualitative and quantitative method. The qualitative part of the 

research was conducted through interviews with 11 experienced and 

active commanders and managers. The findings were reviewed by 

content analysis method. The results of the study led to the 

identification of two dimensions, six components and forty-five items. 

Individual barriers include behavioral-personality, belief and 

knowledge-insight components, respectively. Organizational barriers 

consist of structural components, human resources and environmental 

culture. They were analyzed and categorized, respectively. Therefore, 

it is necessary for the proposed people for command and management 

jobs to have no individual barriers and be aware of organizational 

barriers of development and sublimity. 

Keywords: development, sublimity, commander, manager, 

organizational obstacles 
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