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 چکیده

به سند  دنیاز مهمترین عوامل رس یکیاداره کشور و ی اساس یکی از عوامل الگوی فرماندهی مطلوب، یربنایز

ارائه الگوی مطلوب  تحقی ، نیا اصلیهدس . است  .ش .ه 7898در اف   رانیا یاسالم یانداز جمهورچشم

کننده در نییو تع یعوامل اساس ییشناسا .باشد می( یالعال مدظله)فرماندهی از منظر اسالم و بیانات رهبری 

ضروری به نظر است که انجام آن  هاییجزء پژوهش تحقیقات حوزۀ فرماندهی و مدیریت اسالمی،بودن  یکاربرد

 .ۀ فرماندهی مطلوب استنیزم درتحقیقات انجام گرفته  بررسی و تجمیع ،راستا نیگام در ا نیاول. رسد می

ا هدس شناخت وضع موجود تحقیقات گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب و روش تحقی  حاضر نیز ب

تبیین الگوی فرماندهی »در همایش پیشین  شده ارائهمقاله  54بدین منظور، . آنتروپی شانون صورت گرفته است

برگزار ( ع)ه امام علی که در دانشگا« (یالعال مدظله)مطلوب از منظر اسالم و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا

شیوۀ تحلیل . ، تعداد پنج مقاله برتر انتخاب و  تحلیل شدمقاالتشد، مورد استفاده قرار گرفت و از بین تمامی 

در . ی شدبند طبقهمقوله  58کد، کدهای مشابه در  48بعد از تحلیل . باشدکدگذاری باز می بر اساسها داده

ی معنوی، مدیریتی، نظامی، رفتاری و ها مؤلفه: از عبارتندرار گرفت که مقوله در چهار طبقۀ اصلی ق 58نهایت 

عامل در فرماندهی و مدیریت مطلوب مطرح است و  نیمؤثرترکه بعد معنوی،  دهد یمنتایج تحلیل نشان . فردی

 .سه طبقۀ دیگر در مراتب بعدی قرار دارند

 فراترکیب، آنتروپی شانونفرماندهی معظم کل قوا، فرماندهی مطلوب، : ی کلیدیها واژه
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 مقدمه
 سیرعت  بهو معیارها  شوند یمبا رویکردی جدید مواجه  هر لحظهکه مردم  در جامعۀ پر تالطمی

 آحیاد زیرا فرهنگ و عالئ   ؛مواجه هستند ی بزرگفرماندهان و مدیران با مشکل کنند، تغییر می

ویکرد کنونی جا افتاده در جهیان  با توجه به ر. استمدام در حال تغییر  ردستانشانیزکارکنان و 

بنیا بیر   توان گفت کیه الگوهیای فرمانیدهی و میدیریتی بایید       ، میباشد یمکه مدیریت اقتضایی 

پییاپی   صیورت  بیه موضوع اشاره شده این پیامد را در پیی دارد کیه بایید     ؛شرایط باشند مقتضای

ایین  . ی داردقی یدق ومتناسب با شرایط ارائه شیود، کیه خیود نییاز بیه تحقیقیات وسییع         یالگوی

از کیارایی آنهیا    به دلیل تغییرات یادشیده  باشند که پس از مدتی بر می زمان و بر نهیهز تحقیقات

ای ارائیه   کنون نظریهاند و تا تدوین شده گرایانه های کنونی با نگرشی مادی نظریه .شود یمکاسته 

جامع و فراتیر از دیید میادی     الگوییتدوین  ن موضوع،ای نداشته باشد؛نیاز  ینشده که به تغییرات

نیازهیای دنییوی،    این الگو، عالوه بر در نظر گیرفتن . سازد یم رب را بیش از پیش آشکارجهان غ

 .قرار داده است مدنظرهای اخروی را نیز  عوامل و انگیزاننده

جهیان وجیود دارد،    یدر تمام کشیورها  «و فرماندهی تیریمد»به نام  ایواژه، به بیانی دیگر

 . (7005، 7هافسیتد )   کنید یتفاوت م گرید به کشور  یکشور از ادیز ایکم  زانیآن به م ینااما مع

مطلیوب   یغربی  افتیه ی توسیعه  یدر کشورها و فرماندهی تیریاز مد یپنداشت که اگر سبک دینبا

 میمفیاه . (7548هییوز،  )داشیته باشید    اجراییی   تیقابل زیکشورها ن ریدر سا یستیالزاماً با است،

شده اسیت،   نهیو نهاد فیتعر ییکایمرآکه در فرهنگ  یاگونهبه ،و فرماندهی تیریسازمان و مد

در شناخت، احساس و  یادیز یفرهنگ یهاها را ندارد؛ تفاوتفرهنگ  ریصادر شدن به سا تیقابل

 رتنهیا د  ،فیر  کیرده بودنید    شمول جهان چه اند که آنافتهیشناسان در روان. وجود دارد زشیانگ

 ریسیا  . (5998، 5تریانیدیس ) فیرد محیور   یهیا در فرهنیگ  یعنی ی ؛است حیصح یغربکشورهای 

و هضم  ترکیب ییتوانا ،یدر مفروضات خود با فرهنگ غرب یاساس یهاتفاوت لیها به دلفرهنگ

 یهیا نیه یبدون توجه بیه زم  ،میگفت که انتقال مفاه دیدر واقع با ؛را ندارد میمفاه و  فیتعار نیا

 ؛گیردد یمی  مفهیوم کننده  افتیدر یهادر فرهنگ یسرخوردگ و  یدلزدگ یموجب نوع ی،فرهنگ

خیود   یذاتی  یبیه نیاتوان   شیرفت یبه پ  یابیو دست میمفاه یریکارگ بهخود را در  ها ناتوانیآن رایز

                                                                                                                                       

1. Hofstede 
2  . Triandis 
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-واژه . یاست و نه نقصان فرهنگ یفرهنگ یهااز تفاوت یامر ناش نیا که یدرحال. دهندینسبت م

در . اسیت  ییکیا یمرآ ۀواژ کی رد،یگیقرار م مورداستفاده اکنون هم   7«تیریمد» عنوان بهکه  یا

و  تیریبلکیه تمیام مفهیوم مید     ،ی و فرمانیدهی تیریمید  یهیا تیی فعال تنهیا  نیه  ،جهان نقاط  ۀیبق

  . (5،5998زاگورسک و همکاران)ممکن است متفاوت باشد فرماندهی

از  یاجتمیاع  طیمحی  بیر   یالهی  یهیا اصول و ارزش تیحاکم رانیا جا که انقالب اسالمیاز آن

الگویی مطلوب  نییتب نیساخته است، بنابرا یمربوط به آن را ضرور یهاجمله نهادها و سازمان

نظیام   نیی مهیم ا  اریبسی  یهیا از آرمیان یکیی   و فرماندهی اسالمی در سطح کالن  برای مدیریت

اسیتدالل مطیرح   دو  هی اسیالمی، الگیوی مطلیوب فرمانید   اثبات ضرورت  در  . شود یممحسوب 

 ،یبا فرهنگ غرب یختگیآم لیبه دل تیریکه علم مد حیتوض نیبا ا .است «فرهنگ»اول : شود یم

 ،دوم اسیتدالل و امیا  ....سیت ین یممالیک اسیالم   ی و فرمانیدهی تیریمد یازهاین یپاسخگو کامالً

پییروز  ) باشند یممغایر با آن است که برخی از اصول جهان غرب  مطیع بودن در برابر اوامر الهی

 یهجیر  7898در افی    رانیی ا یاسالم یجمهور انداز چشمدر  ،گرید یاز سو .(7545و دیگران، 

در  یو فنیاور  یعلمی  ،یاول اقتصیاد  گیاه یبیا جا  افتهی توسعهاست  یکشور رانیا": میدار یشمس

 میؤثر جهان اسالم و با تعامیل سیازنده و    در  بخش الهام ،یو انقالب یاسالم تیسطح منطقه، با هو

 ،یاقتصیاد    لاو گیاه یبه جا دنیاست، رس انیباال نما ندیکه از فرا طور همان. "الملل نیبدر روابط 

 یو انقالبی  یاسیالم  تیی از هو که  است مدنظر یتنها در صورت ،در سطح منطقه یو فناور یعلم

 .  باشدنشأت گرفته کشور 

 زمینیۀ  های متعددی در گذشته، پژوهش ۀدو ده ژهویپس از پیروزی انقالب و به ها طی سال

ییا   ، نظیامی ت گرفته و پژوهشگران مختلف از اقشار دانشگاهیمدیریت و فرماندهی اسالمی صور

 لیدهه از تشکسه از  شیب گذشت با  اما متأسفانه. اند در این زمینه پرداخته اظهارنظرحوزوی به 

 ۀانیواع مطالعیات صیورت گرفتیه در حیوز     بیر   هیبا تک میا نتوانستههنوز    ،رانیا یاسالم یجمهور

ی ارائیه  الگویی جامع و کاربردی برای فرماندهی و مدیریت اسیالم  ،یاسالم و فرماندهی تیریمد

-ندهتحقیقات در آی نیا نبود یدر کاربرد کننده نییتعو  یعوامل اساس ییشناسا نیبنابرا. کنیم

 نیی گیام در ا  نخسیتین . باشید یمی  ریناپذ اجتناباست که انجام آن  هاییجزء پژوهش کینزد ای

                                                                                                                                       

1. Management  
2. Zagorsek et al 
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بررسی و ارائه الگوی مطلوب فرمانیدهی مطلیوب از منظیر اسیالم و بیانیات مقیام معظیم         راستا

 . باشدیحاضر م پژوهشکه موضوع  است( یالعال مدظله)فرماندهی کل قوا

-مقایسه، تفسیر، تبدیل و ترکیب چیارچوب  نظورم بهبرای تحق  این امر از روش فرا ترکیب 

 یترکیبها، جامعی از یافته ی ارائه خالصۀجا بهفراترکیب  واقع در. کنیمهای مختلف استفاده می

سیسیتماتیک بیرای    ینگرشی فرا ترکییب بیا فیراهم کیردن     . کندها را تولید میتفسیری از یافته

 یهیا  اسیتعاره لف به کشیف موضیوعات و   های ما قبل مختگران از طری  ترکیب پژوهشپژوهش

ی الگیو » :کرد انیگونه ب نیتوان بدیرا م یکنون  یتحق اساسی سؤال. پردازدجدید و اساسی می

معظییم رهبییری جییامع بییرای فرمانییدهی و مییدیریت بییر مبنییای دییین اسییالم و بیانییات مقییام   

 «چیست؟( یالعال مدظله)

 پژوهشی ۀپیشین
 الگوی فرماندهی مطلوب از دییدگاه  »در مقاله خود با عنوان ( 7505)بابایی و مرادیان

معظم رهبری که انتظارات مقام  دنکن یم تشریح ،«(یالعال مدظله)معظم رهبری مقام 

اجیرای  در مورد فرماندهی مطلوب با عنایت به تمرکز خاطر ایشان به  ( یالعال مدظله)

مکتبیی ارزشیی و    یارهیا یمعسالم با توجه وییژه بیه   دین مبین ا احکام و دستورهای

 .تخصصی برآورد گردیده است

 الگیوی   یهیا  نیه یگزتبییین اولوییت   »در مقاله خود با عنیوان  ( 7505)صابری و طایر

، بییان  «AHPکیل قیوا بیا روش     یفرمانیده فرماندهی مطلوب از دیدگاه مقام معظم 

دیدگاه  فرماندهی مطلوب از ی الگویها نهیگزدر خصوص تعیین اولویت که  دنکن یم

 یریی گ میتصیم بین دو گزینه رهبری و فرمانیدهی   ( یالعال مدظله)معظم رهبریمقام 

 .دینما یم
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 میدل ارزییابی فرمانیدهان     ارائیه »در مقاله خود با عنوان ( 7505)شعبانیان و عمرانی

معظیم رهبیری   نیروی زمینی ارتش بیر اسیاس فرمایشیات مقیام      یها گانیکامل در 

مناسب ارزیابی فرمانیدهان کامیل در نییروی     الگویکه  کند یمبیان  «(یالعال مدظله)

ۀ پینج  رنید یدربرگالگیویی   ی، ا خامنیه اساس فرمایشات حضرت امام  زمینی ارتش بر

 یهیا  یژگی یوتخصصیی فرمانیدهی،    یهیا  یتوانمنید بینش و نگرش اسیالمی،  : مؤلفه

 .رهبری، و نظارت و بازرسی است یها مهارتشخصیتی، 

 الگوی فرمانیدهی مطلیوب از   »در مقاله خود با عنوان ( 7505)اسفندیاری و همکاران

 گرفتیه  انجیام که با روش کیفی داده بنییاد   «(یالعال مدظله)معظم رهبریدیدگاه مقام 

 .پارادایمی برای فرماندهی مطلوب ارائه نموده است الگوییاست، 

 گوی فرماندهی کامل برگرفتیه از  ارائه ال»در مقاله خود با عنوان ( 7505)زاده یمصطف

 یرهنمودهیا ، «(فرمانیده معظیم کیل قیوا    )ی والیت امر مسیلمین رهنمودهاتدابیر و 

ی فرماندهی ها انیبندر مورد را ( یالعال مدظله)معظم رهبریکلیدی و کارگشای مقام 

 .است ارائه کرده

 پژوهش یشناس روش
علوم و مواجه شدن جامعیه علمیی بیا    های مختلف در حوزه هاپژوهشهای اخیر با رشد در سال

اند که اطالع و تسلط بر تمیامی ابعیاد   انفجار اطالعات، اندیشمندان در عمل به این نتیجه رسیده

کیبیی کیه   هیای تر لیذا انجیام پیژوهش    پذیر نیست؛بودن در این زمینه امکان روز بهیک رشته و 

و علمیی فیرا روی    منید  ظیام نانجام شده در این موضوع خیاص را بیه شییوه     هایپژوهش عصارۀ

 . (7542ازکیا و دیگران، )تدهند، گسترش یافته اسپژوهشگران قرار می
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در چند سال  قبلی هایپژوهششناسی بررسی و ترکیب و آسیب منظور بههایی که یکی از روش

پژوهشیی  عمیی  از کارهیای    یلی یوتحل هیتجزفرا مطالعه، . است 7فرا مطالعه ،شده یمعرفگذشته 

شده اسیت   برده نامتحلیل  اهای گذشته بیشتر از فردر سال. خاص است شده در یک حوزۀانجام 

، فرا تئوری و (فرا سنتز)تحلیل، فرا ترکیب  اهایی همچون فرمطالعه با واژه اولی باید گفت که فر

در  اغلیب فرا تحلییل کیه   . ردیگ یبرماین مفاهیم را در فرا مطالعه تمامی . روش متفاوت استفرا 

 که فقط بر روی نتایج نوعی فرا مطالعه کمی است شده استفادهاز آن  دفعات بهد سال گذشته چن

 میورد کیفی و بیر روی مفیاهیم    صورت بهاین فرا مطالعه اگر . ردیگگذشته انجام می هایپژوهش

اگیر  . شیود شناخته می «فرا سنتز یا فرا ترکیب»به نام  ،در مطالعات گذشته انجام گیرد استفاده

معیروس   «روش فیرا »بیه نیام    ،شناسی کارهای گذشته باشید روش این فرا مطالعه فقط در حوزۀ

گذشیته   هیای پیژوهش های ها و چارچوبمدل این فرا مطالعه فقط در حوزۀ که یدرصورتاست و 

 گفیت کیه    تیوان  یمی طورکل به . (5997 ،5پترسون و همکاران)دشونامیده می «فرا تئوری»باشد، 

، فیرا  (محتیوای مطالعیات اولییه    لیی وتحل هیی تجز) 5فرا تحلیل: امل سه قسمت استشفرا مطالعه 

تئیوری مطالعیات    لیوتحل هیتجز) 2، فرا تئوری(مطالعات اولیه یشناس روش لیوتحل هیتجز) 8روش

 . (5979، 5بنچ و دی)( اولیه

 

 

 

  (2212بنچ و دی، )های یک فرا مطالعهقسمت :1شکل 

                                                                                                                                       

1. Meta-study 

2. Patterson et al 

3. Meta-analysis 

4. Meta-method 

5. Meta-theory 

6. Bench, S, & Day 
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هیای  گییری هیا و نتیجیه  ها، بحرنتایج یافته لیوتحل هیتجزتحلیل،  از فرامنظور  :تحلیلفرا 

در حقیقت در این بخیش بیه شناسیایی اسیتراتژی      . (5979بنچ و دی، )اولیه است  هایپژوهش

پژوهش  یها سؤالها در ارتباط با ها و بحر و تفسیر یافتهبندی دادهها، طبقهداده لیوتحل هیتجز

 . (5990، 7ادوارد و همکاران)شود  میپرداخته  موردنظر

. دکنی ی میبررسهای تحقی  در مطالعات اولیه را فرا روش تناسب و درستی روش :فرا روش

، متغیرها، ها گیری، روش نوشتن فرضیههای نمونهرویکرد، روش لیوتحل هیتجزاین قسمت شامل 

 . (5979بنچ و دی، )است، مربوط شناسی روش به بحرکه باشد می هر آنچهجامعه و نمونه و 

در  جادشدهیاهای و تئوری ها فرضیه، نظریتمایالت  لیوتحل هیتجزفرا تئوری به : فرا تئوری

ها یا مکاتیب  بررسی پارادایم( الف :موارد زیر است این قسمت شامل. پردازداولیه می هایهمطالع

و  آوری دادهتحقی ، جمع یها سؤالچارچوب نظری که بر انتخاب  و هاپژوهشدر  استفاده مورد

و بررسیی اینکیه چطیور     شیده  ارائیه های تئوریکی فر پیش( ب ها اثر گذاشته است؛تفسیر داده

رونید تیاریخی مطالعیات و    ( ج قیرار داد؛  ریتیأث متن گزارش، ادعای نظری ساخته شده را تحیت  

 -محتیوای سیاسیی و اجتمیاعی    لیی وتحل هیی تجز( د زمیان؛  درگیذر چگونگی سیر تکاملی تئوری 

  .  (5979بنچ و دی، ) جادشدهیاارزیابی کیفیت تئوری ( فرهنگی مطالعات صورت گرفته و ه

 و اطالعیات  از کیه  اسیت  کیفیی  مطالعیۀ  ینیوع ، کیفیی  فراترکییب  ،یطورکل به: فرا ترکیب

 جیه ینت در. کنید میی  استفاده مشابه و مرتبط موضوع با دیگر مطالعات از شده استخراج یها افتهی

 سؤال با هاآن ارتباط اساس بر منتخب فردی کیفی مطالعات از ترکیب، فرا برای نظر مورد نمونۀ

 اصیلی  نویسندگان اصلی هایداده تفسیرهای تفسیرِ ترکیب فراترکیب،. شودمی ساخته پژوهش،

: آورده شیده اسیت   هدس زیر بیرای فیرا ترکییب   سه  یکل طور به .است منتخب و اصلی مطالعات

 . (5995، 5زیمر)ئوری، شرح تئوری و توسعۀ مفهومی ساخت ت

  م ک  خالص   س ف ده ک ده  (7002)     سند  سکی       سد    ن        ز     هفت   ح  
 .  ن    ح  د   ک   م  ه د   ش ن د ده  ده  ست

                                                                                                                                       

1. Edwards et al 

2. Zimmer 

3. Sandelowski, M. and Barros 
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 ی فراترکیبها گام:  2شکل 

 

ارائه الگوی مطلوب فرماندهی از منظر اسالم و بیانات برای « ترکیبفرا »این تحقی  از روش ر د

هیای ثانوییه   های تحقیی ، از داده برای گردآوری داده. است شده  استفاده ( یالعال مدظله)رهبری 

هیای  پژوهش تمامیاین اسناد و مدار  شامل . است شده  استفادهبه نام اسناد و مدار  گذشته 

ارائیه الگیوی فرمانیدهی از منظیر     تحقیقیات   ۀنیزم در( مروری اعم از پژوهشی و)صورت گرفته 

ها بیه تحلییل اسینادی    وری دادهآگرد ۀاین نحو. بوده است( یالعال مدظله)اسالم و بیانات رهبری 

 عنیوان  بیه ( اعم از مروری و پژوهشیی )های گذشته متن پژوهش فرا ترکیبدر . نیز معروس است

 .ند متن مصاحبه مستند شده استشود که دقیقا همانمحسوب می ها داده

ی هدفمنید  ریگ نمونهمقاله بوده که از بین آنها به روش  54آماری این پژوهش شامل  جامعۀ

 عنوان بهها متن این پژوهش ،موردنظرهای بعد از شناسایی پژوهش. مقاله انتخاب شدتعداد پنج 

هیای  از نیوع داده  هیا  دادهبنابراین . تحقی  در نظر گرفته شد سؤالیک داده برای پاسخگویی به 



 1/  ... ارائه الگوی فرماندهی مطلوب از منظر اسالم و

 

 لیی وتحل هیی تجزشییوه   نیتر معروس، از یکی از (7متن)ها به علت کیفی بودن داده .هستندکیفی 

 ی را دقیقا بیا مرحلیۀ  کدگذاراین نوع . است شده  استفاده «کدگذاری باز»یعنی  ،های کیفیداده

 هیا کنند کیه از روش نظرییه برخاسیته از داده   استفاده می هاییپژوهشها در داده یکدگذاراول 

د و سپس بیر روی ایین   شوکدها از متن مقاله استخراج می ی،کدگذار ۀدر این شیو. استمشابه 

-را شیکل میی   هیا  مقولیه گیرد که مفیاهیم و  دیگری صورت می یکدگذار شده استخراجکدهای 

 .) 5مفهوم-کد-متن)دهد

 ها افتهی
کید بیاز،    48نبودن چارچوب قبلی در مورد الگوی فرماندهی مطلوب، پس از برشمردن  لیبه دل

مقوله و در نهایت در چهیار طبقیه بیه شیرح جیدول زییر قیرار         58در مرحلۀ دوم کدهای باز به 

 .گرفت

 ی الگوها طبقهمقوالت و : 1 جدول

 ه  طب      الت

 والیت مداری

 معنوی

 بصیرت

 شهادتپیروی از فرهنگ شهید و 

 اقامه ح 

 عدالت محوری

 یدار نید

 اخالص عمل

 ساده زیستی

 نظامی یشناس دشمن

                                                                                                                                       

1. text 

2. text – code– concept 
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 داشتن دانش نظامی

 حفظ اسرار نظامی

 مراتب سلسلهیی و رعایت گرا قانون

 یریپذ اطاعت

 ی تجربیات دفاع مقدسریکارگ به

 تعالی آموزش مدیریت

  مدیریتی 

 ی صحیح کارکنانریکارگ به

 نظارت و کنترل

 ها ارزشتوسعه 

 مؤثرارتباط 

 توسعه و پیشرفت

 یزیر برنامه

 یریگ میتصم

 رهبری

 ییگو پاسخی و ریپذ تیمسئول

            د 

 صبر و استقامت

 یدار امانتوفاداری و 

 انضباطرعایت نظم و 

 تعهد

 خل  خوش و مردمی بودن

 ییگرا تجملدوری از 
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 نفس عزت

 اراده و عزم راسخ

 ی انسانیها مهارت

 مدیریت زمان

 ابتکار عمل
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 ها افتهالگوی پیشنهادی تحقیق برگرفته از تحلیل ی
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 یریگ جهینتبحث و 
هییر محققییی از نتییایج  .اسییت« تحقییی »بسیییار اساسییی در پیشییرفت علییوم  یهییا هیییپایکییی از 

مبهمیی را   و نکتیۀ  شیکافد  یمی را  یا مسئلهو برای خود  برد یماز تحقی  خود بهره  آمده دست به

 .دارد یبرمدر راه پیشبرد علم قدم  جهینت در ؛کند یمروشن 

بیا   تیوان  یمی است که بر پاییه آنهیا    ییها افتهیی به ی علمی، دستیابها پژوهشاز انجام هدس 

وجود پرداخت و از این طریی  بیه گسیترش مرزهیای علیم و      نگرش جدید در خصوص مسئله م

 .پرداخت مند رفع مشکالت به طرز نظام حال نیدرع

رهبری معظم کل قوا بعد از گذشت  رسد ینمدلیل انتخاب روش یاد شده این بود که به نظر 

، دیدگاهشان در مورد الگوی فرماندهی و مدیریتی مناسب اسالمی تغیییر زییادی کیرده    دو سال

روش فرا ترکیب که به بررسیی مقیاالت همیایش پیشیین بیا       رسد یمبدین منظور به نظر . شدبا

ی و استخراج میدلی فراگییر و جیامع بیرای     بند جمعپردازد، بهترین روش برای  همین عنوان می

 .است( یالعال مدظله)الگوی فرماندهی و مدیریت از منظر اسالم و مقام معظم رهبری 

عنوان کرد که به دلیل نیوع حکومیت اسیالمی، ابعیاد معنیوی بیرای        توان یمدر توضیح الگو 

 عنییوان بییهاسییت؛ بنییابراین   هییا مؤلفییهاز سییایر  مهمتییرفرمانییدهی و مییدیریت مطلییوب   

 .است شده ارائهدر الگو  مؤلفه( نیتر کینزد)نیمؤثرتر

دهنیده   بخیش و جهیت   هیا و هیدایت   عرصه ۀزندگی انسان در هم شدۀ مفقود ۀحلق ،معنویت

به معنوییت نییاز ذاتیی دارد و هرگیاه از      ،انسان از آغاز تا فرجام زندگی. دمی خواهد بودسلو  آ

که به این نیاز درونیی   هرگاه دچار شده وهای فراوانی  خسارت به کردهچنین نیاز وجودی غفلت 

هیای گونیاگون    و صیاحب پیشیرفت در سیاحت   رسید   میآرامش، آسایش به ، کندو فطری توجه 

 هیای سیلو  معنیوی بیر     ان و تبیین ماهیت و معنای معنویت در کنار عرصیه بی. شود میزندگی 

تواند در تولید، توسعه و تعمی  بینش معنوی و گرایش صیائب و کینش    محور بینش و دانش می

 .گشایی داشته باشد صادق معنوی نقش برجسته و گره

، ونید دورى از خدا، حقیقت انسیانیت، اخیالق و    دلیل دورى از معنویت امروز جوامع بشرى به

علت این امیر  . را خوشبخت کند آنانتواند  های مادى هم نمى پیشرفتاند که  دچار وضعیتی شده

تر نیست؟ آیا بیش از همیشیه بیا ابزارهیاى     چیست؟ آیا بشر امروزی از همیشه ثروتمندتر و عالِم

، همیه جنیگ  ایین   دلیل! ست؟معنا هایشان بی یزندگى مواجه نیست؟ پس چرا زندگ ۀکنند آسان
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؟ چرا جوانان در ثروتمندترین کشورهاى عالم، احساس خوشیبختى  عدالتی چیست و بینامردمى 

 جملیه   کنند؟ بشر براى خوشبختى چه چیزى الزم دارد که در اختیارش نیست؟ جواب، یک نمى

 انبیا را در دسیت نیدارد، ییا بیه آن     بخشِ آرامش ۀبشر، نسخ ؛«بشر، پیام انبیا را کم دارد»: است

جامعه نباید از نظیر میادی ثروتمنید     .ها را در اختیار دارد ترین نسخه قرآن، کامل. کند عمل نمى

اسالمی بایسته است دارای دو ثروت مادی و معنیوی بیوده و از    ۀجامع. باشد و از نظر معنی فقیر

ر چنید د  صیورت، هیر   گرایی و معنویت رها شده باشد، در غیر ایین  یفقر اقتصادی، اعتقادی، ماد

شماری دارد؛ زیرا ثروت میادی تنهیا برخیی از     اقتصاد ثروتمند باشد همچنان مشکالت بی ۀعرص

هیا   های وجودی انسانی دچار خال یا کاستی دهد و بسیاری از جنبه ها و نیازها را پوشش می جنبه

  دیگر، مشکل کسى کیه عیارى از معنوییت    عبارتبه  ؛کند سلب میدرونی را از او است و آرامش 

 ؛دست بودن از یک ثروت الزم دیگر اسیت  بعدى بودن، تهى ، جاى دیگر است؛ مشکل او یکاست

 (.مقام معظم رهبری)کردن است مشکل همت را فقط متوجه یک بخش

و یک چیز متکیی بیه    جانبه همهفرماندهی، یک امر معنوی، یک نوع رهبری، یک نوع ادارۀ »

مقیام  )«.ی و شکل سیازمانی صیحیح اسیت   ده سازمانذهن و احساس و عمل و جسم و روح و با 

: از عبارتنید ی معنیوی  ها مؤلفههای انجام شده نتایج نشان داد که  پس از تحلیل(. معظم رهبری

ی، دار نید، محوری عدالت، ح  ، اقامۀشهادت و شهید فرهنگ از پیروی، بصیرت، مداری والیت

 زیستی ساده، عمل اخالص

 هیر   وظیفیه  تیرین  پرمسیئولیت  و ترین بزرگ از یکی. شود می شناخته تصمیماتش با فرمانده

 بیا  رویارویی در و خدمتی محل در آنها مدیریتی بنیادین  وظیفۀ واقع در و کار محیط در فرمانده

 کنیار  در بایید  خصیوص  ایین  در فرمانیده . اسیت  مناسب تصمیم اخذ محیطی، مسایل و حوادث

 و تجزییه  قیدرت  بیه  و داشیته  آنرا ارزیابی و وضعیت در توانایی عملیاتی، و اجرایی تجربه داشتن

 .باشد مجهز صحیح تحلیل

دیین مبیین اسیالم     هیا  اسیت یسی و نظامی کشیورمان و همچنیین   ا منطقهوضعیت  لیبه دل
، هیا  یژگیواین گروه از . برخوردار باشند ها یژگیوفرماندهان و مدیران، باید از مجموعه دیگری از 

 نظامی، حفیظ  دانش ی، داشتنشناس دشمن: از عبارتندی نظامی که ها مؤلفهی است با نام ا طبقه
 مقدس دفاع تجربیات یریکارگ بهی، ریپذ اطاعت، مراتب سلسله رعایت و ییگرا قانوننظامی،  اسرار

دو صینف هسیتند   ": نید یفرما یمۀ اهمیت رهبری و مدیریت نیزم در( ص)پیامبر بزرگوار اسالم 
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. (7: 55خصیال، ج ) "علما و مدیران جامعیه : هند بود؛ فرمودندهرگاه صالح باشند، امت صالح خوا

اصیول   جملیه  از ؛انید  فرمودهاشاره  سخنانشانتی در یمدیر ازین مورداصول رهبری به بسیاری از 

 تعیالی ، رهبیری  :از اسیت  عبارت آن شده به یا ژهیواخیر توجه  یها سالاساسی مدیریت که در 

، میؤثر  ارتبیاط ، هیا  ارزش توسیعه ، کنترل و نظارت، کارکنان صحیح یریکارگ به، مدیریت آموزش

 یریگ میتصمی، زیر برنامه، پیشرفت و توسعه

 نیتر مناسبدید که  توان یمی دیگری را ها یژگیو (ی       دظ  )از سخنان رهبر معظم انقالب

 :از عبارتنیید ی آنهییا یژگیییواسییت و « ی فییردی و رفتییاریهییا یژگیییو»نییام بییرای اییین گییروه 

، انضیباط  و نظیم  رعاییت ی، دار امانت و وفاداری، استقامت و صبریی، گو پاسخ و یریپذ تیمسئول

، راسیخ  عیزم  و اراده، نفیس  عیزت ییی،  گرا تجمیل  از دوری، بیودن  مردمیی  و خیوش  خلی  ، تعهد

 عمل ابتکار، زمان مدیریت، انسانی یها مهارت

را در الگویی مثلثی شکل قرار دادند که به دلیل اهمییت،   ها مؤلفهمحققان این چهار گروه از 

دیگیر نییز عوامیل نظیامی،      رأسدر سیه  . ی معنوی واقع شده اسیت ها مؤلفهدر مرکز این شکل 

 .مدیریتی و فردی رفتاری واقع شده که از اهمیت یکسانی برخوردار هستند

 پیشنهادها
است، لذا پیشینهاد   شده یمعرف مؤلفه نیمؤثرتر عنوان بهبا توجه به اینکه بعد معنوی  .7

 .ی گرددا ژهیوو ارزیابی فرماندهان به بعد معنوی آنها توجه  انتخابکه در  دشو یم

 فرهنیگ  از پییروی  بصییرت،  مداری، والیت)با عنایت به مشخص شدن ابعاد معنوی  .5

( زیسیتی  سیاده  عمل، اخالص داری، دین محوری، عدالت ح ، اقامۀ شهادت، و شهید

ها را به عنیوان   شود فرماندهان این شاخص از دیدگاه مقام معظم رهبری پیشنهاد می

 . اصول اساسی فرماندهی مورد توجه ویژه قراد دهند

که در انتخاب و ارزیابی فرمانیدهان بیه    گردد یمپیشنهاد  شده ارائهبا توجه به الگوی  .5

 .شودی ا ژهیوی مدیریتی، نظامی، فردی و رفتاری توجه ها مؤلفه
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های میدیریتی، نظیامی، فیردی و رفتیاری پیشینهاد       با توجه به اهمیت مساوی مولفه .8

 .ها این مورد در نظر گرفته شود شود در استفاده از این مولفه می

ی و نقیش  المللی  نیبی در منطقۀ حسیاس   شدن  واقعبا توجه وضعیت محیطی کشور و  .2

که در انتخیاب   شود یماد فرماندهان و مدیران در وضعیت کشور، پیشنه کننده نییتع

 .قرار گیرد مدنظری باال ها مؤلفهی فرماندهان کارگمار بهو 
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