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چکیده
توان رزم ،میزان توانایی سازمانهای نظامی در اجرای مأموریت واگذاری است که تالش جهت ارتقاء آن ،به عنوان
یک وظیفهی مهم فرماندهی در سازمانهای نظامی ،حیاتی است .برای دستیابی به هدف فوق (ارتقاء توان رزم)،
عوامل متعددی دخیل است که یکی از مهمترین این عوامل ،سبک رهبری و فرماندهی سازمان میباشد .از طرف
دیگر سازمانهای نظامی یکی از سازمانهای مهم و تأثیرگذار در جامعه بوده که در راستای تأمین امنیت کشور
تالشهای بیوقفهای را انجام میدهند .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر ارتقاء توان رزمی
انجام شده است که از حیث هدف ،یک تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت ،در زمرهی تحقیقات توصیفی است و به
دو روش کتابخانهای و میدانی به فرجام رسیده است .ابزار پیمایش پرسشنامهی محقق ساخته با اعتبار  ./55و
پایایی  ./34است .جامعهی آماری پایوران یک سازمان دفاعی به استعداد  167نفر است که حجم نمونه بر اساس
فرمول کوکران  347نفر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج نشان داد که همهی مؤلفههای رهبری
تحولآفرین ،ترغیب ذهنی (با ضریب تعیین  ،)7/210نفوذ آرمانی (با ضریب تعیین  ،)7/121انگیزش الهامبخش
(با ضریب تعیین  )7/140و مالحظه فردی (با ضریب تعیین  )7/162بر ارتقاء توان رزمی ،مؤثر هستند.
واژههای کلیدی :رهبری تحولآفرین ،توان رزم ،عوامل فیزیکی ،عوامل غیرفیزیکی ،عوامل برتریساز.

(ع)

 4استادیار علوم دفاعی راهبردی ،دانشگاه امام حسین
 3کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ،دانشگاه امام حسین

(ع)
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 -1مقدمه
توان رزم در سازمانهای نظامی نشاندهنده میزان کارایی و اثربخشی آن سازمان در هر کشور
است و مدیران و فرماندهان سازمانها همواره به دنبال ارتقاء آن هستند.
قرآن کریم در خصوص ارتقاء توان رزم چنین میفرماید« :در برابر دشمنان هر قدر توانایی
دارید ،از نیرو و قدرت نظامی آماده سازید( »...قرآن کریم ،انفال ،آیه .)67
از تکنیکهای مؤثر جهت افزایش توان رزم سازمانهای نظامی و دفاعی ،استفاده بهینه و
مؤثر از کلیه منابع ،امکانات و تجهیزات موجود سازمان ،در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین
شده میباشد .در میان این منابع ،نیروی انسانی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است که
فرماندهان و مدیران این سازمانها باید توجه بیشتری به آن نمایند.
توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیکهای مؤثر برای افزایش بهرهوری کارکنان و استفاده
بهینه از ظرفیت و تواناییهای فردی و گروهی آنان در راستای اهداف سازمانی است و در واقع
میتوان با استفاده از این فرآیند بسیار مهم ،آمادگی انفرادی و سازمانی نیروها را در جهت
آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی افزایش داد.
چون افزایش توان رزمی سازمانهای نظامی و دفاعی از دیرباز جزء جدایی ناپذیر راهبرد
نظامی یک کشور بوده ،همواره مورد توجه ویژه رهبران نظامی قرار میگیرد و رهبران نقش
مؤثری در این راستا دارند و میتوانند با نوع رهبری خود ،زمینه ارتقاء توان رزمی را به نحو
شایستهای فراهم آورند و برای رسیدن به هدفهای عالی از پیش تعیین شده ،گامهای بلندتری
بردارند.
توسعههای اخیر در نظریههای رهبری ،از نظریههای رهبـری کاریزماتیک کـه رهبـر را
موجودی غیرمعمولی فرﺽ میکـرد و پیـروان را وابسته بـه رهبـری مـیدانـست ،بـه سـمت
نظریههای نﺌوکاریزماتیک و رهبری تحـولآفـرین کـه بـه توسـعه و توانمندسـازی پیـروان
جهت عملکرد مستقل توجه میکند ،توجه یافته است (عابدی و دیگران.)4250 ،
رهبری تحولآفرین ،یکی از تازهتـرین رویکردهـای مطـرح شـده نـسبت بـه رهبری است
که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشتشمار است .نظریهی سبک رهبری تحولآفرین یکی
از چارچوبهای نظری در دنیا است که از سـوی برنـز ( )4305و بـﺲ ( )4359مطرح شده
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است .در سالهای اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحولگرا شده
است به طوریکه تنها در طی سالهای  4337تـا  4339بیش از یک صد تحقیق و پایاننامه
در دانشگاههای مختلﻒ دنیا مفهوم رهبری تحولگـرا را بررسیکرده است .بﺲ در سال،4337
بیان کرد که رهبـران مـیتواننـد بـا اسـتفاده از ویژگیهای رفتاری رهبری تحولآفرین ،پیروان
خود را به سـوی عملکـرد بـیش از انتظـار ،رهنمون کنند (یعقوبی و دیگران.)4255 ،
 -2بیان مسئله
موضوعی که محقق در پی تحلیل آن میباشد؛ بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر توان رزمی
در یک سازمان دفاعی است.
در عصر کنونی سازمانها با یک سری چالشهایی روبرو بوده که تاکنون با آن مواجه
نشدهاند و تفاوت آن با دوران ظهور انقالب صنعتی در این است که این موارد با سرعت
روزافزونی در حال گسترش میباشد .این چالشها در سازمانهای متفاوت با توجه به اهداف از
پیش تعیین شده سازمان ،گوناگون است ولی در همه این چالشها ،منابع انسانی به عنوان
عامل مهم تأثیرگذار مطرح بوده و مورد توجه صاحب نظران عرصه مدیریت و مدیران سازمانها
قرار گرفته است.
مدیران سازمانها نیز برای اینکه بتوانند حالت فعال داشته و به حیات خود در دنیای
پررقابت کنونی ادامه دهند باید نیروی انسانی سازمان خود را برای مواجه با چنین چالشهایی
آماده نموده تا عالوه بر اینکه از چالشها عبور کرده؛ بلکه از آنها جهت تحقق اهداف سازمانی
استفاده مؤثر نمایند.
در واقع میتوان بیان نمود که رشد و توسعه سازمانهای صنعتی ،اجتماعی ،نظامی و ...در
گرو به کارگیری صحیح و مؤثر کلیه منابع و امکانات موجود ،به ویژه منابع انسانی است و به
عبارت دیگر منابع انسانی سازمانها عامل مهم و بسیار تأثیرگذار پیشرفت سازمانها هستند.
از طرف دیگر سازمانهای دفاعی جایگاه ویژهای در میان سازمانهای یک کشور دارد زیرا
وجود این سازمانها در یک کشور ،موجب تأمین امنیت برای کشور و سازمانهای موجود در آن
کشور شده و به یقین ،بدون تأمین امنیت در هر کشوری هیچ سازمانی توانایی پیشرفت و یا
حتی ادامه حیات نخواهد داشت.
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سازمانهای دفاعی نیز برای این که بتوانند امنیت یک کشور را به خوبی تأمین نمایند ،باید
از کلیه منابع و تجیزات خود به ویژه نیروی انسانی کارآمد و توانا بهرهگیری نمایند یا به عبارت
دیگر ،این سازمانها باید برای اجرای مأموریت فوق به طور مؤثر ،توان رزمی خود را ارتقاء
دهند.
ارتقاء توان رزمی در سازمانهای دفاعی مستلزم توانمندیهای فرمانده آن سازمان است ،که
همواره رهبری ،یکی از مهارتهای فرماندهان این گونه سازمانها محسوب میشود .از میان
سبکهای مختلﻒ رهبری ،امروزه رهبری تحولآفرین به دلیل کارآمدتر بودن ،بیشتر مورد
توجه است ،که در این پژوهش به آن پرداخته میشود.
حال سؤال اینجاست که :رهبری تحولآفرین ،که یکی از مهارتهای فرماندهان سازمانهای
دفاعی است ،تا چه اندازه بر توان رزمی تأثیر دارد؟ کدام یک از مؤلفههای رهبری تحولآفرین
تأثیر بیشتر و کدام یک تأثیر کمتری بر توان رزمی دارد؟
 -3اهمیت و ضرورت موضوع
همان گونه که اشاره شد ،سازمانهای دفاعی در کشور وظیفه خطیر و مهم تأمین امنیت آن
کشور در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی را بر عهده داشته و در واقع این سازمانها مظهر
اراده و قدرت ملی هر کشور محسوب میشوند ،بنابراین استقالل و تمامیت ارضی یک کشور و
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه ،به سازمان دفاعی توانمند در آن کشور بستگی دارد که
توانمندی این سازمانها با بررسی توان رزمی آن سازمان تعیین میشود.
جهت توانمندسازی یا به عبارت دیگر ارتقاء توان رزمی سازمانهای دفاعی در کشور ،توجه
به عامل اساسی و تأثیرگذار آن سازمان بسیار حائز اهمیت است .در این سازمانها نیز مانند
تمام سازمانهای دیگر ،نیروی انسانی مؤثرترین و مهمترین رکن سازمان محسوب میشود و در
واقع نیروی انسانی در این سازمانها ،عنصر اصلی توان رزم بوده که ترسیم کننده استراتژی
دفاع ،هماهنگ کننده و به کارگیرنده کلیه امکانات موجود در صحنه نبرد میباشد.
بنابراین توجه هر چه بیشتر به این عامل و هموار نمودن مسیر حرکت آن ،هدایت و
جهتدهی مناسب فعالیتها و ایجاد زمینههای الزم و کافی برای رشد و شکوفایی استعدادهای
آنها باید مورد توجه فرماندهان این سازمانها قرار گیرد.
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این فرماندهان ،برای انجام فعالیتهای فوق ،باید تواناییهای خود را در زمینه رهبری
افزایش داده ،در واقع مهارت رهبری جهت فرماندهان سازمانهای دفاعی ،نه تنها از اهمیت و
جایگاه باالتری برخوردار است ،بلکه دشواریهای خاصی نیز نسبت به سایر سازمانها به همراه
داشته ،چرا که در سازمانهای دفاعی شرایطی به وجود آمده که این شرایط برای هیچ کدام از
سازمانهای دیگر ،مانند سازمانهای صنعتی ،اجتماعی ،تجاری و ...متصور نیست .به طور مثال،
قرار گرفتن نیروها در شرایط بحران نبرد و اتفاقات مختلفی که ممکن است برای هر کدام از
نیروها به وجود آید ،نیازمند تواناییهای ویژه رهبری است که آن را از سایر سازمانها متمایز
میسازد.
مهارتهای رهبری ،فرماندهان سازمانهای دفاعی در زمان صلح موجب افزایش انگیزه،
ایمان ،تعهد سازمانی ،نظم و انضباط و به طور کلی شایستگی رزمی و آمادگی دفاعی نیروها
شده ،همچنین در صحنه نبرد نیز این مهارتها ،زمینه به کارگیری توان رزمی و افزایش روحیه
جسارت ،شجاعت و شهادتطلبی نیروها را فراهم میآورد.
لذا بررسی تأثیر مهارتهای رهبری بر توان رزمی ،امری مهم و ضروری بوده که در این
پژوهش به بررسی یکی از مهمترین این مهارتها ،یعنی سبک رهبری تحولآفرین بر توان
رزمی یک سازمان دفاعی پرداخته میشود.
 -4ادبیات و پیشینه تحقیق
 -1-4رهبری تحولآفرین
در این بخش ،ابتدا به مفهوم رهبری میپردازیم ،سپﺲ رهبری تحولآفرین و ابعاد آن را مورد
بررسی قرار میدهیم.
 -1-1-4رهبری
در حالی که رهبری ،مفهومی تازه نیست ،با این وجود ،تعریﻒ واحدی از آن در بـین همـه
صاحبنظران وجود ندارد .صاحبنظران مختلﻒ تعاریﻒ نسـبتاً متفـاوتی از رهبری را ارائه کرده
از جملـه آنـان هـوارد ( ،)3779نورتیﺲ ( )3774و آونز ( )3771هستند .اللی به نقل از هوارد
و همچنین نورتیﺲ تعریﻒ سادهای از رهبری را پیشنهاد میکند:
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"رهبـری فراینـدی از ارتباطـات (کالمـی و غیرکالمی) است که شـامل مربـیگـری،
بـرانگیختن /القـاء کـردن ،هـدایت /راهنمـایی و حمایت /مشورت ،به منظور دستیابی به اهداف
از قبل تعیین شده سازمانی است" (اطهری و دیگران.)434 :4234 ،
همریگ به نقل از برنز ( )3779بیان میکند :من رهبری را به منزله تشویق پیروان به تحقق
اهداف مشخصی که نشاندهندهی ارزشها و انگیزههای آنان است یعنی تحقق نیازها ،انتظارات
و ارزشهای رهبران و پیروان تعریﻒ میکنم .رهبری صرفاً یک اعمال قدرت نیست ،بلکه
برانگیختن پیروان بر اساس اهداف مشترک و رسیدن به سطح باالیی از رضایت و انگیزه و نفوذ
بر پیروان مبتنی بر یک حﺲ مشترک است (طرقی و اسماعیلی.)451 : 4256 ،
دوبرین ( )4353معتقد است :رهبری یعنی :تأثیرگذاری بر دیگران برای رسیدن به اهداف
مشخص ،به دور از هر نوع خشونت ،به عالوهی احساس هدایتگری ،واداشتن فعالیت مؤثر با
دیگران و در کنار دیگران (همان).
شهید مطهری در مقاله رهبری میگوید  :رهبری با روان بشر سروکار دارد ،جلب همکاری
روانها و به حرکت در آوردن آنها به سوی هدفی مقدس و عالی ،مهارت و ظرافت فوقالعاده
میخواهد (همان).
 رهبری سازمانی ،فرآیند نفوذ بر رفتار انسانی برای تحقق اهداف سازمان است .این تعریﻒمیتواند در مورد هر سازمانی ،از جمله سازمانهای نظامی ،به کار رود .رهبر سازمانی به وسیله
سازمان منصوب میشود و لزوماً همان شخصی نیست که از داخل گروه به عنوان رهبر آن
برخاسته است و یا الزاماً کسی نیست که توسط زیردستان انتخاب شده باشد (صبحی: 4206 ،
.)445
از تعاریﻒ فوق استنباط میشود که منشأ اختیار یک مدیر یا سرپرست به عنوان رهبر
کارکنان سازمان ،تنها احکام صادره و آییننامه و مقررات اداری نیست ،بلکه تواناییهای دیگری
الزم است تا مدیران را موفق به کسب چنین موهبت عظیمی کند (میرسپاسی.)261 : 4234 ،
 -2-1-4رهبری تحولآفرین
موضوع رهبری تحولآفرین را اولینبار دانتاون ،مطرح کرد .در هر حال ظهور آن به عنوان
نگرش مهم به رهبری با اثر جامعهشناس سیاسی ،جیمز مک ،گرگور برنز با عنوان رهبری آغاز
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شد .برنز در اثر خود تالش میکند ،نقش رهبری و پیروی را به هم متصل کند .او از رهبرانی
مینویسد که توانستند به انگیزشهای پیروان تلنگری بزنند ،تا هدفهای پیروان و رهبران بهتر
تحقق یابد .برنز در کتاب خود به نام "رهبری" ،اصطالحات رهبری تبادلی و تحولآفرین را
وضع میکند .عالقه ابتدایی وی رهبری سیاسی بود ،اما اصطالحات وی به سرعت در حوزههای
مدیریت سازمانی نیز به کار گرفته شد (مظلومی و دیگران.)26 :4233 ،
بعدها توسط بﺲ ( )4359بیشتر بسط یافت .از نظر بﺲ رهبر تحولآفرین به فردی اطالق
میشود که پیروان را توانمند میسازد ،به آنها بـرای عملکرد فراتر از انتظاراتشان انگیزه
میدهد و آنها را بـه جای تعقیب منافع زودگذر ،تشویق به پیروی از هدفهای جمعی
مینماید (سنجقی و دیگران.)441 :4237 ،
به نقل از کانگر و کانانگو در مقالـه برسون و آولیو در  ،3771رهبـران تحولآفرین
چشماندازی را جهت ایجاد ایدهها و امکانات جدید برای آینده در طی زمان بحران و تﻐییر
ترسیم میکنند و اغلب جهات راهبردی جدیدی خلق مینمایند این نوع رهبری درباره تﻐییر،
نوآوری ،توانمندسازی دیگران و قدرت یافتن همراه با دیگران و نـه توسط دیگران است (عابدی
جعفری و آغاز.)03 :4250 ،
شرمرهورن ( )4330نیز اظهار میدارد :واژه رهبری تحولآفرین ،افـرادی را توصیﻒ میکند
کـهکاریزما (فرمندی) و ویژگیهای مربـوط بـه آن را بـرای تحریک آمال و آرزوهای زیردستان
و تﻐییر سیستمهای سازمانی ،در جهت دستیابی به الگوهای عملکرد باال ،مورد استفاده قرار
میدهند .او همچنین خاطرنشان میسازد که رهبری تحولآفرین ،رهبری الهامبخش است که
زیردستان را برای دستیابی بـه عملکرد فوقالعاده در یک زمینه ،نوآوری و تﻐییر به مقیاس
وسیع تحت تأثیر قرار میدهد (جاودانی.)419 :4237 ،
 -3-1-4ابعاد رهبری تحولآفرین
ابعاد رهبری تحولآفرین ،توسط صاحب نظران متعددی به شکل گوناگون ،بیان شده است که
به برخی از آنها با توجه به جدول  4اشاره میشود:
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جدول  -1ابعاد رهبری تحولآفرین از دیدﮔاههای مﺨﺘلﻒ
ﻧﻈریه پردازان

ابعاد

بیﺲ و آولیو () 4339

نفوذ آرمانی ،ترغیب به تفکر ،انگیزش الهامبخش ،توجه به افراد

بنیﺲ و نانﺲ( ) 4359

توجه به دیدگاه و ارزش گذاشتن به ارتباطات ،توسعه شخصیت و ایجاد اعتماد

کانگر () 4353

درک موقعیت و طراحی دیدگاه ،توانمندسازی دیگران ،ایجاد ارتباطات مؤثر ،ترویج تعهد و اعتمادسازی

پودساکوفتال ( )4337

بیان دیدگاه ،گسترش پذیرش اهداف ،انتظار عملکرد باال ،حمایت فردی ،ترغیب به تفکر

کوزز و پوسنر () 4339

ترویج دیدگاه مشترک ،توانمند سازی دیگران ،تشویق و طراحی مسیر

کنت و همکارانش ()4336

ایجاد دیدگاه ،خلق امکانات ،ارتباطات مؤثر ،ایجاد روحیه و اشتیاق و خود مدیریتی

پوندر () 3774

انگیزش الهام بخش ،نوآوری ،مدیریت تأثیر ،توجه به افراد و ترغیب تفکر

رافریتی و گریفین ()3771

ارتباطات الهام بخش ،ترغیب به تفکر ،رهبری حمایتی ،شناخت کارکنان

اقتباس از( :حسن پور و دیگران)4237 ،

در این پژوهش ابعاد رهبری تحولآفرین ،از نظریه بیﺲ و آولیو ( )4339برگرفته شده که
به اختصار به تشریح هر یک پرداخته میشود:
 نفوذ آرمانی :سرافرازی ،فرهمندی ،احترام و وفاداری بی چون و چرای پیروان از رهبریاست که حﺲ آرمانی را انتقال میدهد .نفوذ آرمانی باعث میشود کـه رهبران به عنوان یک
الگوی رفتاری برای پیروان باشند (عابدی جعفری و دیگران.)61 :4253 ،
 ترغیب ذهنی :رهبران به طور فعاالنه نگاه جدید به مسایل و روشهای قدیمی را تشویقمیکنند .آنها قدرت ابتکار را پرورش میدهند و باعث میشوند تا کارکنان به طور اثر بخشتر
حل کننده مسایلشان باکمک و بدون کمک رهبران باشند (اطهری و دیگران.)433 :4234 ،
 انگیزش الهامبخش :رهبران تحولآفرین با به چالش کشیدن و معنا بخشیدن بـه کارپیروان خود ،به آنها انگیزه میدهند .روحیهی گروهی با این نوع رهبری ارتقا مییابد ،به
خصوص ،این کار با نشان دادن همدلی و خوشبینی ،درگیر کردن پیروان در ارائهی
چشماندازهای آینده و داشتن انتظارات باال از آنها انجام میشود (سنجقی و دیگران:4237 ،
.)449
 مالحظات فردی :رهبران بر شناخت نیازهـا و ظرفیتهایکارکنان خود تمرکز میکنند.آنها نیازهای کارکنانشان را میشناسند و با آنها همراه میشوند .همچنین آنها نماینده،
مربی ،مشاور و فراهم کننده بازخورد برای رشد شخصی کارکنانشان هستند (اطهری و دیگران،
.)433 :4234
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 -2-4توان رزم
توان رزم نیز توسط صاحبنظران متعددی تعریﻒ شده است ،که به برخی از آنها اشاره
میشود.
توان رزم ،مجموعهای از عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی موجود با کارایی الزم بوده که ترکیب
و تلفیق مناسب و کاربرد صحیح آنها در انجام موفقیتآمیز مأموریت ،مؤثر میباشد (قنبری
جهرمی.)6 :4254 ،
توان رزم ،عبارت است از :قدرت و توانایی یک یگان نظامی هنگام عملیات رزمی که ناشی از
عوامل فیزیکی ،غیرفیزیکی و برتریساز میباشد (خان احمدی و میار.)373 :4233 ،
ارتش ایاالت متحده ،مانور مؤثر را عنصر اصلی و اول در قدرت رزمی نظامی میداند
(آییننامه  FM3ارتش ایاالت متحده آمریکا.)3 :4340 ،
دانشنامهی دفاعی-نظامی بینالمللی سه عامل فناوری ،حرفهایگرایی و مؤلفههای کارایی
رزمی را توجیه کنندهی توان رزمی قلمداد نموده است (صبحی.)0 :4206 ،
توان رزمی ،مجموعهای از عوامل فیزیکی ،عوامل غیرفیزیکی و عوامل برتریساز است که
ترکیب و تلفیق مطلوب و کاربرد صحیح آنها در زمان و مکان مناسب در انجام موفقیتآمیز
مأموریت مؤثر میباشد (نوذری.)4 :4253 ،
مفهوم توان رزمی با مفاهیم دیگری همچون :توان (استعداد) و آمادگی رزمی مرتبط بوده
ولی تفاوتهای عمدهای در این مفاهیم وجود دارد.
مفهوم توان یا استعداد به عوامل فیزیکی که کمی و قابل شمارش میباشند داللت داشته
همچون تعداد نفرات ،جنگافزارها ،تجهیزات و  ...که با شمارش آنها نمیتوان به میزان توانایی
و قابلیتهای یک یگان نظامی برای اجرای یک مأموریت پی برد.
آمادگی رزمی نیز به منزله ایجاد قابلیت و به کیفیت درآوردن توان و استعداد کمی واحد
نظامی برای اجرای بهینه مأموریت است و به تعبیر دیگر آمادگی رزمی؛ با ایجاد قابلیت و
مهارتبخشی به عناصر توان نسبی ،کیفیت به کارگیری آنها را از حالت بالقوه به بالفعل مبدل
مینماید. ...
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از طرفی مفهوم توان رزمی عالوه بر توان نسبی (کمیت) و آمادگی رزمی (کیفیت) ،تحت
تأثیر عوامل محیطی دیگری نیز قرار دارد که از آنها به عنوان عوامل برتریساز یاد میشود و با
توجه به شرایط محیط و اقتضاء زمان در جهت افزایش یا کاهش توان رزم مؤثر هستند (اقتباس
از  :نوذری.)4 :4253 ،
 -1-2-4ابعاد توان رزم
قنبری جهرمی ( ،)4205در تعریﻒ توان رزم ،مؤلفههای آن را شامل عوامل فیزیکی و عوامل
غیرفیزیکی دانسته ولی معتقد است که عوامل دیگری نیز بر توان رزم مؤثر هستند.
خاناحمدی و میار ( ،)4233به نقل از دانش آشتیانی ( ،)4237همچنین نوذری ()4253
ابعاد توان رزم را عوامل فیزیکی ،عوامل غیرفیزیکی و عوامل برتریساز برمیشمارند.
بنابراین در این پژوهش از این نظریات فوق استفاده شده و به بررسی سه مؤلفه فوق
پرداخته میشود.
 عوامل فیزیکی :عوامل مادی و محسوس که قابل شمارش هستند و با کمیت خود درایجاد توان و استعداد رزمی برای اجرای مأموریت ایفای نقش مینمایند.
عوامل فیزیکی از لحاظ کمیت شامل؛ نیروهای نظامی ،استعداد و تنوع جنگافزارها،
تجهیزات نظامی و ...و از نظر یگانهای نظامی شامل؛ یگانهای مانوری رزمی ،یگانهای
پشتیبانی رزمی و یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی است( .اقتباس از :نوذری.)3 :4253 ،
 عوامل غیرفیزیکی :عوامل غیرمادی و نامحسوس ،هستند که از نظر کمی قابل شمارشنیستند و امکان سنجش دقیق آنها میسر نیست ،بلکه میتوان با استفاده از مکانیزمهای خاص
و تبدیل میزان کیفیت به کمیت ،به طور نسبی اندازه آن را تعیین نمود .این عوامل در ایجاد
قابلیت و ارتقای آمادگی رزمی عوامل فیزیکی و باال بردن توان رزمی یگانهای نظامی برای
اجرای موفقیتآمیز مأموریت نقش قابل مالحظهای ایفا میکنند .از جمله مهمترین عوامل
غیرفیزیکی ،عبارتند از :ایمان ،انگیزه ،روحیه ،نظم و انضباط دینی و انقالبی ،رهبری ،آموزش و
آمادگی رزمی ،حمیت قسمتی و ( ...همان).
 عوامل برتریساز :عواملی هستند که در میدان نبرد ،با تأثیر گذاشتن بر حرکات وفعالیتهای یگانهای نظامی ،موجب افزایش یا کاهش توان رزمی یگانهای مزبور میشوند.
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بنابراین ،از عوامل فوق بایستی در شرایطی بهره گرفت ،که از لحاظ شرایط مکانی و زمانی
متناسب و در جهت افزایش توان رزمی یگان در صحنه نبرد باشد .در مقابل در صورتی که از
این عوامل در زمان و مکان نامناسب بهرهبرداری شود ،موجب کاهش توان رزمی یگان خواهد
شد و حتی ممکن است باعث وارد آمدن خسارات جبرانناپذیری به یگان گردد.
از جمله مهمترین عوامل برتریساز عبارتند از :شرایط جوی و آب و هوا ،استفاده صحیح و
مناسب از زمین ،آسیبپذیری و قبول خطر ،اشراف اطالعاتی و حفاظت اطالعات ،عملیات
روانی ،اقدامات پدافند غیرعامل و( ...اقتباس از :نوذری.)1 :4253 ،
عوامل غیرفیزیکی ،مهمترین و حساسترین بخش از توان رزمی را تشکیل میدهد که دو
بخش دیگر تحت تأثیر این بخش از توان رزمی ،است (خان احمدی و میار.)347 :4233 ،
 -3-4رهبری تحولآفرین و ارتقاء توان رزمی
بﺲ ( )4359بیـان نمـود کـه رهبـری تحولآفرین منجـر بـه عملکـردی فراتـر از انتظـارات در
محیطهای سازمانی میشود .تحقیقات نیز به طور تجربی ثابت کردند ،که ارتباط مثبتی مابین
رهبری تحولآفرین و عملکرد سازمانی وجود دارد .همچنین تحقیقات نشان داد کـه بـین
رهبری تحولآفرین با تعهد کارکنان ،سطوح پایین استرس شﻐلی ،رضایت شﻐلی و رضـایت از
رهبر ،خالقیـت ،هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی ،ارتباط مثبتی وجود دارد (یعقوبی و
دیگران.)57 :4253 ،
اطهری به نقل از موغلی ( )4252بیان میکند که رهبران تحولآفرین در باورها ،ارزشها و
اهداف پیروان نفوذ کرده و تأثیر فوقالعادهای در پیروان خود به جای میگذارند .آنها از طریق
گفتار و کردارشان کل سازمان را دچار تحول میکنند .پیروان این رهبران نسبت به آنها
احساس اعتماد و وفاداری میکنند .نفوذ رهبران تحولآفرین از طریق کلمات ،گفتگو ،بینش و
الهامبخشی به دیگران است (اطهری و دیگران.)420 :4234 ،
با توجه به مطالب فوق ،روشن میشود که رهبری تحولآفرین افراد جذابی هسـتند و ضمن
اینکه نیروهای خود را به لحاظ عاطفی و احساسی شناسایی میکنند ،در اعتقادات ،نگرشها،
افکار ،رفتار و به طور کلی در اهداف آنها نفوذ کرده و باعث افزایش انگیزه ،روحیه ،انضباط،
حمیت قسمتی و اعتماد سازمانی نیروها میگردند .همچنین با آموزشهای کاربردی و مداوم،
زمینههای الزم جهت رشد و افزایش توانمندیهای نیروها را فراهم میآورند .به بیان دیگر،
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رهبری تحولآفرین ضمن فراهم آوردن زمینه الزم جهت افزایش عوامل فیزیکی ،با نفوذ بر
نیروها بر عوامل غیرفیزیکی و با آموزشهای ضمن خدمت نیروها ،بر برخی از عوامل برتریساز
همچون :استفاده صحیح و مناسب از زمین ،رعایت پدافند غیرعامل و  ...تأثیر بسزایی دارند.
 -4-4پیشینهی تحقیق
در خصوص بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر ارتقاء توان رزمی ،پژوهشی انجام نگرفته است.
در اینجا به برخی از پژوهشهایی که در زمینههای نزدیک به موضوع رهبری تحولآفرین و
توان رزمی صورت گرفته ،اشاره میگردد.
 خیرگو ،شکوهی و شکری ( )4232در پژوهشی با عنوان "بررسی تطبیقی تأثیر سبکهایرهبری تحولآفرین و تبادلی بر توسعهی رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد
سازمانی" به بررسی متﻐیرهای فوق در یکی از مراکز نظامی پرداخته و به این نتایج دست
یافتند که :سبک رهبری تحولآفرین رابطه مستقیم ،مثبت و معناداری بر اعتماد سازمانی و
تأثیر غیرمستقیم ،مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد ولی رابطه بین سبک
رهبری تبادلی ،اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی تأیید نشد.
 عسگری ،خیراندیش ،هوشیار و حامدی ( ،)4233در پژوهشی با عنوان "رابطهی بینسبک رهبری فرماندهان نظامی و تعهد سازمانی کارکنان" به این نتایج دست یافتند که :سبک
رهبری فرماندهان بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد و بین سبکهای
رهبری تحولآفرین و تبادلی با تعهد سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد ولی این رابطه برای
سبک رهبری عدم مداخله منفی است.
 خاناحمدی و میار ( )4233در پژوهشی با عنوان "نقش بصیرت در ارتقاء توان رزمنیروهای مسلح" به این نتیجه دست یافتند که :بین بصیرت و توان رزم نیروهای مسلح رابطه
معناداری وجود دارد.
 نیستانی و همکاران ( )4234در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرینبا توانمندسازی کارکنان کویر تایر بیرجند" ،به این نتایج دست یافتند که :تمامی مؤلفههای
رهبری تحولآفرین با توانمندسازی کارکنان ،رابطه مثبت و معناداری دارند.
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 مصباحی ،توفیقی و عباسزاده ( )4237در پژوهشی با عنوان "تعیین رویکردی برایتوسعه منابع انسانی در مدیریت پرستاری" ،به این نتایج دست یافتند که :عوامل توسعه منابع
انسانی شامل :ایجاد آرمان مشترک ،ترویج نگرش سیستمی ،آزادی ارتباطات و تبادل اطالعات،
ارزیابی عملکرد ،اخذ پیشنهادات ،افزایش بینش کاری و دسترسی به سوابق عملکردی و
آموزشی کارکنان میباشد.
 یعقوبی ،مقدمی و کیخا ( )4253در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین رهبریتحولآفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان" ،به این نتایج دست یافتند که :رابطه بین
سبک رهبری تحولآفرین و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است .به عالوه ،تمامی مؤلفههای
رهبری تحولآفرین بـا رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارند .همچنین تحلیل
رگرسیون چندعاملی بیانگر این است که :از میان مؤلفههای رهبـری تحولآفرین ،رفتارهای
آرمانی و مالحظات فردی بیشترین تأثیر را در رفتار شهروندی سازمانی دارند.
 ورا و کراسون ( )3771پﺲ از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تحقیقاتشان اظهار میدارند:رهبران تحولی از طریق ایجاد چشمانداز ،فرایند یادگیری سازمانی را تسهیل مینمایند و پویایی
محیط به عنوان یک میانجی مهم در ادراک رابطه رهبری و یادگیری سازمانی عمل میکند.
 بنیﺲ و نانوس ( )4359در یک مطالعه  9ساله ،ضمن مصاحبه با  37مأمور اجراییبرجسته و رهبران سازمانهای بخش عمومی دریافتند که رهبران تحولآفرین با تفویﺾ اختیار
به پیروان ،آنها را توانمند میسازند و به موجب آن برای توسعه شایستگی الزم در انجام اهداف
سازمانی ،به زیردستان کمک مینمایند (تابلی و دیگران.)4234 ،
 -5مدل مﻔﻬومی پﮋوهﺶ
مدل مفهومی پژوهش ،یک الگوی مفهومی است مبتنی بر روابط تﺌوریک میـان شـماری از
عوامـل که در مورد مسﺌله پژوهش ،با اهمیت تشخیص داده شدهاند .این نظریه با بررسی سوابق
پژوهشی در قلمرو مسﺌله به گونهای منطقی جریان پیدا میکند .چارچوب نظری این تحقیق
ترکیبی از تﺌوریهای بیﺲ و آولیو ( )4339در بخش رهبری تحولآفرین و نوذری ( )4253در
بخش توان رزم است که با بررسی ادبیات تحقیق ،ابعاد رهبری تحولآفرین شامل؛ ترغیب
ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،مالحظه فردی و همچنین ابعاد توان رزم شامل؛ عوامل
فیزیکی ،عوامل غیرفیزیکی و عوامل برتریساز است.
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توان رزم

عوامل فیزیکی

عوامل غیرفیزیکی

عوامل برتری ساز

رهبری

ﻧمودار شماره  -1مدل مﻔﻬومی پﮋوهﺶ

 -6فرضیههای پﮋوهﺶ
 -1-6فرضیههای اصلی
 رهبری تحولآفرین بر ارتقاء توان رزمی سازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر دارد. -2-6فرضیههای فرعی
 ترغیب ذهنی بر ارتقاء توان رزمی سازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر دارد. -نفوذ آرمانی بر ارتقاء توان رزمی سازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر دارد.
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 انگیزش الهامبخش بر ارتقاء توان رزمی سازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر دارد. مالحظه فردی بر ارتقاء توان رزمی سازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر دارد. -7روش تحقیق
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر توان رزمی در سازمان دفاعی میباشد،
لذا این تحقیق از حیث هدف ،کاربردی و از حیث ماهیت ،توصیفی است که به شیوهی
پیمایشی انجام شده است .تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر
شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر ،مورد
استفاده قرار میگیرند .همچنین هدف این تحقیق بررسی توزیع ویژگیها و صفات یک جامعه
است و بیشتر تحقیقهای مدیریت از این نوع است .در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه
بررسی میشوند .در اینجا پژوهشگر ،با انتخاب نمونهای که معرف جامعه است ،به بررسی
متﻐیرهای پژوهش میپردازد.
 -1-7جامعه ( )Nو ﻧموﻧه آماری ()n
جامعهی آماری در این تحقیق ،نیروهای یک سازمان دفاعی با پستهای مختلﻒ شﻐلی اعم از
فرماندهی و مدیریتی ،کارشناسی ،تصدیگری و ...است که تعداد  167تن است.
از آنجایی که بررسی تمامی نیروهای سازمان دفاعی مورد مطالعه به دلیل وسعت و حجم
زیاد و نیز عدم در دسترس بودن همه کارکنان ،امکانپذیر نیست ،از روش نمونهگیری به
صورت تصادفی ساده بهرهبرداری میشود که بر اساس فرمول کوکران تعیین گردیده و حجم
نمونه  347نفر میباشد.

 -2-7ابزار پﮋوهﺶ
ابزار اصلی سنجش در ایـن پـژوهش ،پرسشنامه است .پرسشنامههـا ،در مقیـاس اندازهگیری
لیکـرت است و ابعـاد رهبری تحولآفرین و توان رزمی را مورد سنجش قرار میدهد .هر دو
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پرسشنامه پنج گزینـهای بـوده و بـا احتسـاب نمراتی به ترتیب از یک تا پنج برای گزینهها
طراحی شده است .در این طیﻒ ،هر قـدر از مقـادیر کم به طرف مقادیر زیاد حرکت کنیم،
نشاندهنده وضعیت بهتر دیـدگاه پاسـﺦدهنـدگان است .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از
روشهای مختلﻒ آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
 -3-7روایی و پایایی
در این پژوهش اعتبار سازه ابزار مورد سنجش قرار گرفته که نتیجه سنجش اعتبار (روایی) ابزار
جمعآوری دادهها از طریق آزمون  KMO and Bartlettو با استفاده از نرمافزار SPSS 21
محاسبه شده که  7/552میباشد .همچنین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که
ضریب آن  7/341میباشد.
 -4-7روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش برای تحلیل دادههای جمعیتشناختی از آمار توصیفی استفاده میشود.
همچنین بر مبنای تجزیه و تحلیل آمار استنباطی ،دادههای ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی،
انگیزش الهامبخش و مالحظه فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .فرضیات تحقیق بر
اساس آزمون رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفته و برای تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS 21
استفاده شده است.
 -8یافﺘههای پﮋوهﺶ
 -1-8یافﺘههای توصیﻔی
در این تحقیق ،برای دادههای جمعیت شناختی ،شاخصهای مسﺌولیت ،سن ،سطح تحصیالت
و سابقه شﻐلی مورد بررسی قرار گرفت که خالصه اطالعات حاصل از نمونههای آماری پژوهش
به شرح ذیل است:
 از مجموع  347نفر نمونه آماری 65 ،نفر فرمانده 36 ،نفر مدیر 25 ،نفر کارشناس 16 ،نفرمتصدی و  23نفر سایر مسﺌولیتها را دارند.
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68

46

32

38

100
50

26

0

ﻧمودار شماره  -2توزیع فراواﻧی پاسﺨگویان برحسب مﺘغیر مسئولیت

 از مجموع  347نفر نمونه آماری  59نفر پاسخگویان سن بین  34تا  27سال 474 ،نفرپاسخگویان سن بین  24تا  17سال 32 ،نفر پاسخگویان سن بین  14تا  97سال و  4نفر
پاسخگویان دارای سن باالتر از  97سال هستند.

150

101

85

23

1

100
50
0

-

-

-

ﻧمودار شماره  -3توزیع فراواﻧی پاسﺨگویان برحسب مﺘغیر سن

 از مجموع  347نفر 25 ،نفر پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر 96 ،نفرپاسخگویان دارای تحصیالت فوق دیپلم 35 ،نفر پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانﺲ 45 ،نفر
پاسخگویان دارای تحصیالت فوق لیسانﺲ میباشند.
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150

98
56

18

38

100
50
0

ﻧمودار شماره  -4توزیع فراواﻧی پاسﺨگویان برحسب مﺘغیر تحصیالت

 از مجموع  347نفر 445 ،نفر پاسخگویان دارای سابقه کاری کمتر از  47سال 65 ،نفرپاسخگویان دارای سابقه کاری بین  47تا  37سال و  31نفر پاسخگویان دارای سابقه کاری
باالتر از  37سال هستند.

118
68
24

150
100
50
0

ﻧمودار شماره  -6توزیع فراواﻧی پاسﺨگویان برحسب مﺘغیر سابقه کاری

 2-8توصیﻒ آماری مﺘغیرهای تحقیق
بر اساس جدول شماره  ،3میانگین نمره رهبری تحولآفرین در نمونه مورد بررسی 2/432 ،و
انحراف معیار آن ،/714 ،همچنین میانگین نمره توان رزم 2/996 ،و انحراف معیار آن/724 ،
میباشد.
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جدول شماره  -2توصیﻒ آماری رهبری تحولآفرین ،توان رزم و ابعاد آنها در ﻧموﻧه مورد بررسی
تعداد

میاﻧگین

اﻧحراف معیار

ﻧام مﺘغیر
ترغیب ذهنی

347

2/334

7/710

ﻧﻔوذ آرماﻧی

347

2/479

7/793

اﻧگیزش الﻬامبﺨﺶ

347

2/452

7/795

مالحﻈه فردی

347

2/430

7/795

رهبری تحولآفرین

347

2/400

7/715

عوامل فیزیکی

347

2/323

7/793

عوامل غیرفیزیکی

347

2/624

7/721

عوامل برتریساز

347

2/075

7/726

توان رزم

347

2/936

7/729

 -3-8یافﺘههای تحلیلی
در این بخش ،در ابتدا با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف ،نرمال یا غیرنرمال بودن
متﻐیرها بررسی شده ،سپﺲ از طریق آزمون رگرسیون خطی ساده ،فرضیات اصلی و فرعی
پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت ،به منظور اولویتبندی میانگین متﻐیرهای
تحقیق از رتبهبندی فریدمن استفاده میشود.
جدول شماره  -3آزمون کلوموﮔروف اسمیرﻧوف (تعیین ﻧرمال بودن مﺘغیرها)
آمارهی

سطح

ﻧام مﺘغیر

تعداد

آزمون

معناداری

ترغیب ذهنی

347

3/313

7/472

ﻧﻔوذ آرماﻧی

347

4/243

7/752

اﻧگیزش الﻬامبﺨﺶ

347

4/543

7/736

مالحﻈه فردی

347

4/313

7/705

رهبری تحولآفرین

347

4/193

7/754

توان رزم

347

4/437

7/763

بر اساس جدول شماره  ،2سطح معناداری کلیه متﻐیرها بزرگتر از  7/79بوده ()sig < 7/79
پﺲ نرمال میباشد.
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جدول شماره  -4ارزیابی ﻧﺘایج تجزیه و تحلیل فرضیات
فرضیههای پﮋوهﺶ

سطح معنی داری

شدت همبسﺘگی

ضریب تعیین

ﻧﺘیجهﮔیری

فرضـــــیه  - 4رهبـــــری
تحول آفرین بر تـوان رزمـی
تأثیر دارد.

7/777

7/037

7/945

پذیرش

فرضیه  - 3ترغیب ذهنی بر
توان رزمی تأثیر دارد.

7/777

7/953

7/210

پذیرش

فرضیه  - 2نفوذ آرمـانی بـر
توان رزمی تأثیر دارد.

7/777

7/693

7/121

پذیرش

فرضـــــیه  - 1انگیـــــزش
الهام بخـش بـر تـوان رزمـی
تأثیر دارد.

7/777

7/616

7/140

پذیرش

فرضیه  - 9مالحظـه فـردی
بر توان رزمی تأثیر دارد.

7/777

7/657

7/162

پذیرش

بر اساس جدول شماره  1سطح معناداری کلیه متﻐیرها برابر صفر بوده ( ،)Sig= 7لذا همه
فرضیات پژوهش تأیید شده و کلیه ابعاد رهبری تحولآفرین بر توان رزمی سازمان دفاعی مورد
مطالعه مؤثر هستند.
جدول شماره  47نتایج آزمون فریدمن را نشان داده و بیانگر اولویتبندی تأثیر ابعاد
رهبری تحولآفرین بر توان رزمی سازمان دفاعی مورد مطالعه مؤثر هستند.

جدول شماره  -5رتبهبندی مﺘغیرهای تحقیق بر اساس آزمون فریدمن
میاﻧگین رتبهها

اولویتبندی

مﺘغیرها
ترغیب ذهنی

3/03

اولویت اول

انگیزش الهامبخش

3/90

اولویت دوم

مالحظه فردی

3/10

اولویت سوم

نفوذ آرمانی

3/32

اولویت چهارم
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 -4-8رابطه یافﺘههای توصیﻔی و فرضیه اصلی
الﻒ) سن:
جدول شماره  -6رابطه سن با فرضیه اصلی
فرضیه
رهبری تحولآفرین بر
توان رزمی تأثیر دارد.

سن

تعداد

شدت همبسﺘگی

ضریب تعیین

 34تا  27سال

 59نفر

7/603

7/197

 24تا  17سال

 474نفر

7/074

7/134

 14تا  97سال

 31نفر

7/393

7/376

ب) سابقه کاری:
جدول شماره  -7رابطه سابقه کاری با فرضیه اصلی
فرضیه
رهبری تحولآفرین بر
توان رزمی تأثیر دارد.

سابقه کاری

تعداد

شدت همبسﺘگی

ضریب تعیین

کمتر از  47سال

 445نفر

7/639

7/237

بین  47تا  37سال

 65نفر

7/047

7/971

باالتر از  37سال

 31نفر

7/302

7/315

براساس اطالعات جداول شماره  6و  ،0با افزایش سن و سابقه پاسخگویان ،شدت
همبستگی و ضریب تعیین تأثیر رهبری تحولآفرین بر ارتقاء توان رزمی بیشتر میشود.
 -9ﻧﺘیجهﮔیری
همان گونه که اشاره شد ،پژوهشی در زمینه تأثیر رهبری تحولآفرین بر توان رزم سازمان
دفاعی انجام نشده است ،ولی نتایج این پژوهش با نظریات و یافتههای دانشمندان و
صاحبنظران در خصوص تأثیر رهبری تحولآفرین و ابعاد آن بر توانمندسازی منابع انسانی
سازمانها ،موافق است که به شرح زیر بیان میگردد:
 -1-9فرضیه اصلی
همان گونه که مشاهده شد؛ رهبری تحولآفرین بر توان رزم سازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر
داشته که شدت همبستگی آن 7/037و ضریب تعیین آن  7/945است .این نتایج با یافتههای
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نیستانی و همکاران ( ،)4234خیرگو ،شکوهی و شکری ( )4232و بنیﺲ و نانوس ()4359
مطابقت دارد.
 -2-9فرضیههای فرعی
 فرضیه اول :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که ترغیب ذهنی بر توان رزمسازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر داشته و شدت همبستگی آن  7/953و ضریب تعیین آن
 7/210است .این نتایج با یافتههای نیستانی و همکاران ( )4234و بنیﺲ و نانوس ()4359
مطابقت دارد.
ترغیب ذهنی بیانگر این است که رهبران قدرت ابتکار را در نیروهای سازمان پرورش داده
و باعث میشوند تا کارکنان به طور اثربخشتر حل کننده مسایلشان را با و بدون کمک رهبران
باشند؛ یا به عبارت دیگر رهبری تحولآفرین ،به صورت ذهنی کارکنان را بر انگیخته و آنها را
تشویق کرده که در حل مسایل خالقانه برخورد کنند و مشکالت را از زوایای مختلﻒ مورد
بررسی قرار دهند و فنون حل مسﺌله را نوآورانه پیاده کنند.
 فرضیه دوم :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که نفوذ آرمانی بر توان رزم سازماندفاعی مورد مطالعه ،تأثیر داشته و شدت همبستگی آن  7/693و ضریب تعیین آن 7/121
میباشد .این نتایج با یافتههای یعقوبی و همکاران ( )4253و معطری ( )4252مطابقت دارد.
نفوذ آرمانی از شاخصهای بسیار مهم رهبری تحولآفرین بوده و باعث میشـود کـه
رهبـران بـه عنوان یک الگوی رفتاری برای پیروان بوده و به گونهای رفتار نموده که مورد
اعتماد و تحسین زیردستان باشند و زیردستان او را به عنوان یک الگو و مدل بشناسند و سعی
کنند که همانند او شوند.
 فرضیه سوم :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که انگیزش الهامبخش بر توان رزمسازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر داشته و شدت همبستگی آن  7/616و ضریب تعیین آن
 7/140است .این نتایج با یافتههای مصباحی و همکاران ( )4237و ورا و کراسون ()3771
مطابقت دارد.
رهبران تحولآفرین با به چالش کشیدن و معنا بخشیدن به کار پیروان خود ،به آنها انگیزه
میدهند و با نشان دادن همدلی و خوشبینی ،درگیرکردن پیروان در ارائهی چشماندازهای
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آینده و داشـتن انتظـارات بـاال از آنها ،کارکنان را ترغیب نموده تـا بـه هدف و قابل دستیابی
بودن آن با تالش ،باور پیدا کنند.
 فرضیه چهارم :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مالحظه فردی بر توان رزمسازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر داشته و شدت همبستگی آن  7/657و ضریب تعیین آن
 7/162است .این نتایج با یافتههای یعقوبی و همکاران ( )4253و تونکهنژاد و داوری ()4255
مطابقت دارد.
مالحظات فردی بیانگر توجه و شناخت رهبران به نیازها و ظرفیتهای کارکنان است .به
عبارت دیگر رهبری تحولآفرین به هر فرد به طور ویژه و جداگانه و با در نظر گرفتن تفاوتها و
نیازهای شخصی ،توجه نموده و به آنها کمک میکند تـا مهارت هاییکه برای رسیدن به هدف
مشخص الزم دارند را پرورش دهند ،که در این راستا الزم است رهبران زمان قابل مالحظهای را
صرف پرورش آنها نمایند.
 رابطه یافتههای توصیفی و فرضیه اصلی :نتایج حاصل نشان میدهد که هرچه سن وسابقه کاری پاسخگویان بیشتر میشود ،شدت همبستگی و ضریب تعیین تأثیر متﻐیر مستقل بر
متﻐیر وابسته بیشتر شده ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سابقه کار و سن کارکنان،
بر مهارتهای رهبری به ویژه رهبری تحولآفرین و تأثیر آن بر ارتقای توان رزمی بیشتر تأکید
میگردد .به عبارت بهتر ،باال رفتن سابقهی کار و به تبع آن افزایش سن پایوران باعث پختگی
بیشتر و انباشت تجربهی کاری افراد شده که موجب افزایش درک اهمیت ابعاد رهبری
تحولآفرین توسط آنان میگردد .پﺲ از درک اهمیت ابعاد رهبری تحولآفرین ،کارکنان نسبت
به استفاده از این ابعاد در راستای بهبود وضعیت رهبری –به عنوان یکی از عوامل غیرفیزیکی
به وجود آورندهی توان رزمی -اقدام مؤثر به عمل میآورند که نتیجهی مستقیم آن ،ارتقاء توان
رزمی سازمان دفاعی است.
 -11پیشنﻬادات
با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش مشاهده گردید که رهبری تحولآفرین و ابعاد
آن بر توان رزمی سازمان دفاعی مورد مطالعه تأثیر داشته است .بنابراین به طور کلی هر چه
رفتار مدیران به شاخصهای رهبری تحولی نزدیکتر باشد ،توان رزمی سازمان افزایش خواهد
یافت .همان گونه که اشاره شد ،صاحبنظران شاخصهای متعددی برای رهبری تحولآفرین
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بیان نمودهاند که در این پژوهش به این شاخصها از دیدگاه بیﺲ و آولیو ( )4339پرداخته
شده که توجه به آنها برای مدیران ،برای دستیابی به هدف مهم فوق (توان رزمی) بسیار
ضروری است.
 فرماندهان باید با ترغیب ذهنی زمینه پرورش قدرت ابتکار عمل نیروها را فراهم آورند تاآنها بتوانند در صحنه نبرد ،از آمادگی رزمی خود در شرایط موجود به بهترین نحو استفاده
نمایند .به بیان دیگر ،فرماندهان باید با ترغیب ذهنی نیروهای تحت امر ،عالقه کارکنان را برای
آگاهی به مسایل مورد نیازشان فزونی بخشیده و شوق و توانایی آنان را برای تفکر در آن مسایل
به شیوهای نو توسعه دهند تا مشکلگشایی همراه با دقت نیروها در شرایط متفاوت ،به ویژه
صحنه نبرد افزایش یابد.
 رهبران نظامی تحولآفرین با نفوذ آرمانی در نیروهای سازمان ،موجب افزایش روحیه،انگیزه ،ایمان ،تعهد سازمانی ،نظم و انضباط دینی و ظاهری ،آموزش و در واقع آمادگی دفاعی و
شایستگی رزمی نیروها که از عوامل غیرفیزیکی توان رزم و ارتقاء روحیه جنگجویی ،رشادت،
شجاعت و شهادت طلبی نیروها که از عوامل برتریساز توان رزم هستند ،میگردند.
 فرماندهان ،باید با مشارکت نیروها در ارائه چشماندازها ،مشخص نمودن اهداف ومأموریتهای سازمان ،تالش آنها را در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان جهتدار
نمایند که با این عمل نه تنها نیروها را برای قبول مسﺌولیتهای باالتر آماده نموده ،بلکه موجب
افزایش حمیت قسمتی و تعهد سازمانی آنها که از عوامل غیرفیزیکی توان رزم میباشد،
میگردند.
 فرماندهان برای نزدیک شدن به رهبری تحولآفرین میبایست با شناسایی کامل هر نیروو با درک نیازها و تفاوتهای مختلفی که در آنها وجود دارد ،برای رسیدن به آمادگی و
شایستگی رزمی مورد انتظار ،آنها را آموزش داده تا از تواناییها و استعدادهای هر فرد به طور
ویژه استفاده گردد.
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