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 چکیده

 عنوان به ،آن ارتقاء جهت تالش که است واگذاری یتمأمور اجرای در نظامی هایسازمان توانایی میزان ،رزم توان

 ،(رزم توان ارتقاء) فوق هدف به یابیدست برای است. حیاتی ،نظامی هایسازمان در فرماندهی مهم یهوظیف یک

 طرف از .اشدبمی سازمان فرماندهی و رهبری سبک ،عوامل این ترینمهم از یکی که است دخیل متعددی عوامل

 کشور امنیت تأمین راستای در که بوده جامعه در گذارتأثیر و مهم هایسازمان از یکی نظامی هایسازمان دیگر

 یرزم توان ءارتقا بر آفرینتحول رهبری تأثیر بررسی هدف با پژوهش این .دهندمی انجام را ایوقفهبی هایتالش

 به و است توصیفی تحقیقاتی هزمر در ،ماهیت نظر از و ربردیکا تحقیق یک ،هدف حیث از که است شده انجام

 و /.55 اعتبار با ساخته محقق یهنامپرسش پیمایش ابزار است. رسیده فرجام به میدانی و ایکتابخانه روش دو

 اساس بر نمونه حجم که است نفر 167 استعداد به دفاعی سازمان یک پایوران آماری یهجامع .است /.34 ییپایا

 رهبری هایمؤلفه یههم که داد نشان نتایج گرفتند. قرار آزمون مورد و انتخاب نفر 347 کوکران فرمول

 بخشالهام انگیزش ،(121/7 تعیین ضریب )با نیآرما نفوذ ،(210/7 تعیین ضریب )با ذهنی ترغیب ،آفرینتحول

  .هستند مؤثر ،یرزم توان ءقاارت بر (162/7 تعیین ضریب )با فردی مالحظه و (140/7 تعیین ضریب )با

  .سازبرتری عوامل ،غیرفیزیکی عوامل ،فیزیکی عوامل ،رزم توان ،آفرینتحول رهبری کلیدی: هایهواژ

                                                           
 )ع(استادیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه امام حسین 4
 )ع(کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه امام حسین 3
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 مقدمه -1

 کشور هر در سازمان آن اثربخشی و کارایی میزان دهندهنشان نظامی هایسازمان در رزم توان

  .هستند آن ارتقاء دنبال به همواره هاسازمان فرماندهان و مدیران و است

 توانایی قدر هر دشمنان برابر در» فرماید:می چنین رزم توان ارتقاء خصوص در کریم قرآن

 .(67 آیه ،انفال ،کریم )قرآن «سازید... آماده نظامی قدرت و یرون از ،دارید

 و ینهبه استفاده ،دفاعی و نظامی هایسازمان رزم توان افزایش جهت مؤثر هایتکنیک از

 تعیین پیش از اهداف تحقق راستای در ،سازمان موجود تجهیزات و امکانات ،منابع کلیه از مؤثر

 که است برخوردار ایویژه جایگاه و اهمیت از انسانی نیروی ،منابع این میان در باشد.می شده

  نمایند. آن به بیشتری توجه باید هاسازمان این مدیران و فرماندهان

 استفاده و کارکنان وریبهره افزایش برای مؤثر هایتکنیک از یکی کارکنان سازیتوانمند

 واقع در و است سازمانی اهداف راستای در آنان گروهی و فردی هایتوانایی و ظرفیت از بهینه

 جهت در را نیروها سازمانی و انفرادی آمادگی ،مهم بسیار فرآیند این از استفاده با توانمی

 داد. افزایش احتمالی تهدیدات با لهمقاب برای آمادگی

 راهبرد ناپذیر جدایی جزء بازدیر از دفاعی و نظامی هایسازمان یرزم توان افزایش چون

 نقش رهبران و گیردمی قرار نظامی رهبران ویژه توجه مورد همواره ،بوده کشور یک نظامی

 نحو به را یرزم توان ارتقاء زمینه ،خود رهبری نوع با توانندمی و رنددا راستا این در یمؤثر

 بلندتری هایگام ،شده تعیین پیش از عالی هایهدف به رسیدن ایبر و ندآور راهمف ایشایسته

  بردارند.

 را رـرهب هـک کاریزماتیک ریـرهب یهانظریه از ،رهبری یهانظریه در اخیر یهاتوسعه

 متـس هـب ،ستـدانـیم ریـرهب هـب وابسته را روانـپی و ردـمیک فرض غیرمعمولی موجودی

 روانـپی ازیـسنمندتوا و عهـتوس هـب هـک رینـآفولـتح رهبری و نئوکاریزماتیک یهانظریه

  .(4250 ،دیگران و )عابدی است یافته توجه ،کندمی توجه مستقل عملکرد جهت

 ستا یهبرر هـب سبتـن هدـش حرـمط یاـهدیکررو رینـتزهتا از یکی ،فرینآلتحو یهبرر

 یکی فرینآلتحو یهبرر سبک ینظریه .ستا رشمانگشتا رکشو در آن به طمربو تتحقیقا هک

 هشد حمطر (4359) سـب و (4305) زـبرن یوـس از که ستا نیاد در ینظر یهابچورچا از
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 هشد اگرلتحو یهبرر مدیریتی نوین الگوی آزمودن به زیادی توجه نیز اخیر هایلسا در .ستا

 نامهنپایا و تحقیق صد یک از بیش 4339 اـت 4337 یهالسا طی در اتنه کهریطو به ستا

 ،4337لسا در بس .ستا دهسیکرربر را ارـگلتحو یهبرر ممفهو نیاد مختلف یهاهنشگادا در

 وانپیر ،فرینآلتحو یهبرر ریفتار یهایژگیو از دهتفاـسا اـب دـنناتویـم انرـهبر که دکر نبیا

  .(4255 ،دیگران و )یعقوبی کنند نهنمور ،راـنتظا از یشـب درـعملک یوـس به را دخو

 مسئله بیان -2

 یرزم توان بر آفرینتحول رهبری تأثیر بررسی باشد؛می آن تحلیل پی در محقق که موضوعی

  .است دفاعی سازمان یک در

 مواجه آن با تاکنون که بوده روبرو هاییچالش سری یک با هاسازمان کنونی عصر در

 سرعت با موارد این که است ینا در صنعتی انقالب ظهور دوران با آن تفاوت و اندنشده

 از اهداف به توجه با متفاوت هایسازمان در هاچالش این .باشدمی گسترش حال در افزونیروز

 عنوان به انسانی منابع ها،چالش این همه در ولی است گوناگون ،سازمان شده تعیین پیش

 هاسازمان مدیران و مدیریت عرصه نظران صاحب توجه مورد و بوده مطرح رگذاتأثیر مهم عامل

  است. گرفته قرار

 دنیای در خود حیات به و اشتهد فعال حالت بتوانند اینکه برای نیز هاسازمان مدیران

 هاییچالش چنین با مواجه برای را خود سازمان انسانی نیروی باید دهند ادامه کنونی رقابتپر

 سازمانی اهداف تحقق جهت هاآن از بلکه کرده؛ عبور هاچالش از اینکه بر عالوه تا ودهنم آماده

  نمایند. مؤثر استفاده

 در و... نظامی ،اجتماعی ،صنعتی هایسازمان توسعه و رشد که نمود بیان توانمی واقع در

 به و است نسانیا منابع ویژه به ،موجود امکانات و منابع کلیه مؤثر و صحیح کارگیری هب گرو

 .هستند هاسازمان پیشرفت گذارتأثیر بسیار و مهم عامل هاسازمان انسانی منابع دیگر عبارت

 زیرا دارد کشور یک هایسازمان میان در ایویژه جایگاه دفاعی هایسازمان دیگر طرف از

 آن در دموجو هایسازمان و کشور برای امنیت تأمین موجب ،کشور یک در هاسازمان این وجود

 یا و پیشرفت توانایی سازمانی هیچ کشوری هر در امنیت تأمین بدون ،یقین به و شده کشور

  داشت. نخواهد حیات ادامه حتی
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 باید ،نمایند تأمین خوبی به را کشور یک امنیت بتوانند که این برای نیز دفاعی هایسازمان

 عبارت به یا نمایند گیریبهره توانا و دکارآم انسانی نیروی ویژه به خود تجیزات و منابع کلیه از

 ارتقاء را خود رزمی توان ،مؤثر طور به فوق یتمأمور اجرای برای باید هاسازمان این ،دیگر

  دهند.

 که ،است سازمان آن فرمانده هاییتوانمند مستلزم دفاعی هایسازمان در رزمی توان ارتقاء

 میان از .شودمی محسوب هاسازمان گونه ینا فرماندهان هایمهارت از یکی ،رهبری همواره

 مورد بیشتر ،بودن کارآمدتر دلیل به آفرینتحول رهبری امروزه ،رهبری مختلف هایسبک

 شود.می پرداخته آن به پژوهش این در که ،است توجه

 هایسازمان فرماندهان هایمهارت از یکی که ،آفرینتحول رهبری :که اینجاست سؤال حال

 آفرینتحول رهبری هایمؤلفه از یک کدام دارد؟ تأثیر یرزم توان بر اندازه چه تا ،است دفاعی

  دارد؟ یرزم توان بر کمتری تأثیر یک کدام و بیشتر تأثیر

 موضوع ضرورت و اهمیت -3

 آن امنیت تأمین مهم و خطیر وظیفه کشور در دفاعی هایسازمان ،شد اشاره که گونه همان

 مظهر هاسازمان این واقع در و داشته عهده بر را خارجی و داخلی تهدیدات مقابل در کشور

 و کشور یک ارضی تمامیت و استقالل بنابراین ،شوندمی محسوب کشور هر ملی قدرت و اراده

 که رددا بستگی کشور آن در توانمند دفاعی سازمان به ،جامعه در آرامش و امنیت ایجاد

  .شودمی تعیین سازمان آن رزمی نتوا بررسی با هاسازمان این یتوانمند

 توجه ،کشور در دفاعی هایسازمان رزمی توان ارتقاء دیگر عبارت به یا توانمندسازی جهت

 مانند نیز هاسازمان این در .است اهمیت حائز بسیار سازمان آن گذارتأثیر و اساسی عامل به

 در و شودمی محسوب سازمان رکن ترینمهم و ترینمؤثر انسانی نیروی ،دیگر هایسازمان تمام

 استراتژی کننده ترسیم که بوده رزم توان اصلی عنصر ،هاسازمان این در انسانی نیروی واقع

  باشد.می نبرد صحنه در موجود امکانات کلیه کارگیرنده هب و کننده هماهنگ ،دفاع

 و تهدای ،آن حرکت مسیر نمودن هموار و عامل این به بیشتر چه هر توجه بنابراین

 استعدادهای شکوفایی و رشد برای کافی و الزم هایزمینه ایجاد و هافعالیت مناسب دهیجهت

  گیرد. قرار هاسازمان این فرماندهان توجه مورد باید هاآن
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 رهبری زمینه در را خود هایتوانایی باید ،فوق هایفعالیت انجام برای ،فرماندهان این

 و اهمیت از تنها نه ،دفاعی هایسازمان فرماندهان جهت ریرهب مهارت واقع در ،داده افزایش

 همراه به هاسازمان سایر به نسبت نیز خاصی هایدشواری بلکه ،است برخوردار باالتری جایگاه

 از کدام هیچ برای شرایط این که آمده وجود به شرایطی دفاعی هایسازمان در که چرا ،داشته

 ،مثال طور به .نیست صورتم و... تجاری ،اجتماعی ،صنعتی یهاسازمان مانند ،دیگر هایسازمان

 از کدام هر برای است ممکن که مختلفی اتفاقات و نبرد بحران شرایط در نیروها گرفتن قرار

 متمایز هاسازمان سایر از را آن که است رهبری ویژه هایتوانایی نیازمند ،آید وجود به نیروها

  سازد.می

 ،انگیزه افزایش موجب صلح زمان در دفاعی هایسازمان اندهانفرم ،رهبری هایمهارت

 نیروها دفاعی آمادگی و رزمی شایستگی کلی طور به و انضباط و نظم ،سازمانی تعهد ،ایمان

 روحیه افزایش و رزمی توان کارگیری هب زمینه ،هامهارت این نیز نبرد صحنه در همچنین ،شده

  آورد.می فراهم را نیروها طلبیشهادت و شجاعت ،جسارت

 این در که بوده ضروری و مهم امری ،یرزم توان بر رهبری هایمهارت تأثیر بررسی لذا

 توان بر آفرینتحول رهبری سبک یعنی ها،مهارت این ترینمهم از یکی بررسی به پژوهش

  شود.می پرداخته دفاعی سازمان یک یرزم

 تحقیق پیشینه و ادبیات -4

 فرینآتحول رهبری -4-1

 مورد را آن ابعاد و آفرینتحول رهبری سپس ،پردازیممی رهبری مفهوم به ابتدا ،بخش این در

  دهیم.می قرار بررسی

 رهبری -4-1-1

 هـهم ینـب در آن از یحدوا تعریف ،دجوو ینا با ،نیست زهتا یممفهو ،یهبرر که حالی در

 دهکر ئهارا را یهبرر از تیواـمتف اًبتـنس یفرتعا مختلف اننظرصاحب ارد.ند دجوو اننظرصاحب

 هوارد از نقل به اللی .هستند (3771) آونز و (3774) نورتیس ،(3779) رداوـه ناـنآ هـجمل از

  کند:می پیشنهاد را رهبری از ایساده تعریف نورتیس همچنین و
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 ،یرـیگـمرب املـش که ستا غیرکالمی( و یـ)کالم تاـتباطار از یدـینافر یرـهبر"

 افهدا به ستیابید رمنظو به ،رتمشو /حمایت و اییـهنمرا /یتادـه ،دنرـک ءاـلقا /نگیختنارـب

  .(434 :4234 ،دیگران و )اطهری "است مانیزسا هشد تعیین قبل از

 تحقق به پیروان تشویق منزله به را رهبری من کند:می بیان (3779) برنز از نقل به همریگ

 انتظارات ،نیازها تحقق یعنی است آنان هایانگیزه و هاشارز یهدهندنشان که مشخصی اهداف

 بلکه ،نیست قدرت اعمال یک صرفاً رهبری کنم.می تعریف پیروان و رهبران هایارزش و

 نفوذ و انگیزه و رضایت از باالیی سطح به رسیدن و مشترک اهداف اساس بر پیروان برانگیختن

  .(451 : 4256 ،اسماعیلی و )طرقی است مشترک حس یک بر مبتنی پیروان بر

 اهداف به رسیدن برای دیگران بر گذاریتأثیر :یعنی رهبری است: معتقد (4353) دوبرین

 با مؤثر فعالیت واداشتن ،گریهدایت احساس یهعالو به ،خشونت نوع هر از دور به ،مشخص

  .)همان( دیگران کنار در و دیگران

 همکاری جلب ،دارد سروکار بشر روان با هبریر : گویدمی رهبری مقاله در مطهری شهید

 العادهفوق ظرافت و مهارت ،عالی و مقدس هدفی سوی هب هاآن آوردن در حرکت هب و هاروان

  .)همان( خواهدمی

 تعریف این است. سازمان اهداف تحقق برای انسانی رفتار بر نفوذ فرآیند ،سازمانی رهبری -

 وسیله به سازمانی رهبر رود. کار به ،نظامی هایسازمان جمله از ،سازمانی هر مورد در تواندمی

 آن رهبر عنوان به گروه داخل از که نیست شخصی همان لزوماً و شودمی منصوب سازمان

 : 4206 ،)صبحی باشد شده انتخاب زیردستان توسط که نیست کسی الزاماً یا و است برخاسته

445).  

 رهبر عنوان به سرپرست یا مدیر یک اختیار أنشم که شودمی استنباط فوق تعاریف از

 دیگری هایتوانایی بلکه ،نیست اداری مقررات و نامهآیین و صادره احکام تنها ،سازمان کارکنان

  .(261 : 4234 ،میرسپاسی) کند عظیمی موهبت چنین کسب به موفق را مدیران تا است الزم

 فرینآتحول رهبری -4-1-2

 انعنو به آن رظهو لحا هر در .دکر حمطر ،ونتادان ربالیناو را ینفرآلتحو یهبرر عموضو

 زغاآ یهبرر انعنو اب برنز رگرگو ،مک جیمز ،سیاسی سشناجامعه ثرا با یهبرر به مهم شنگر
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 نیاهبرر از او .کند متصل هم به را ویپیر و یهبرر نقش ،کندمی شتال دخو ثرا در برنز .شد

 بهتر انهبرر و وانپیر یهافهد تا ،بزنند یتلنگر وانپیر یهاشنگیزا به نستنداتو که مینویسد

 را آفرینتحول و تبادلی رهبری اصطالحات ،"رهبری" نام به خود کتاب در برنز یابد. تحقق

 هایحوزه در سرعت به وی اصطالحات اما ،بود سیاسی رهبری وی ابتدایی عالقه کند.می وضع

 .(26 :4233 ،دیگران و )مظلومی دش گرفته کار به نیز یسازمان ریتمدی

 قطالا دیفر به فرینآلتحو هبرر بس نظر از یافت. بسط بیشتر (4359) بس توسط بعدها

 هنگیزا نتشارانتظاا از ترافر دعملکر ایرـب هاآن به ،زدسامی انمندتو را وانپیر که شودمی

 جمعی یهافهد زا ویپیر به تشویق ،رگذزود منافع تعقیب یجا هـب را هاآن و هددمی

 .(441 :4237 ،دیگران و )سنجقی نمایدمی

 آفرینتحول رانـرهب ،3771 در آولیو و برسون هـمقال در کانانگو و کانگر از نقل به

 تغییر و بحران زمان طی در آینده برای جدید امکانات و هاایده ایجاد جهت را اندازیچشم

 ،تغییر درباره رهبری نوع این نمایندمی قخل جدیدی راهبردی جهات اغلب و کنندمی ترسیم

 )عابدی است دیگران توسط هـن و دیگران با همراه یافتن قدرت و دیگران سازینمندتوا ،نوآوری

 .(03 :4250 ،آغاز و جعفری

 میکند توصیف را ادیرـفا ،فرینآلتحو یهبرر واژه :داردمی رظهاا نیز (4330) رنشرمرهو

 نستادیرز یهاآرزو و لماآ تحریک ایرـب را آن هـب طوـمرب هایگییژو و ی()فرمند یزمارهکاـک

 ارقر دهستفاا ردمو ،باال دعملکر یلگوهاا به یابیستد جهت در ،مانیزسا هایسیستم تغییر و

 که ستا بخشملهاا یهبرر ،فرینآلتحو یهبرر که زدسامی نخاطرنشا همچنین او .هنددمی

 سمقیا به تغییر و آورینو ،مینهز یک در دهلعااقفو دلکرعم هـب یابیستد ایبر را نستادیرز

 .(419 :4237 ،)جاودانی هددمی ارقر تأثیر تحت سیعو

 آفرینتحول رهبری ابعاد -4-1-3

 که است شده بیان ،گوناگون شکل به متعددی نظران صاحب توسط ،آفرینتحول رهبری ابعاد

 د:شومی اشاره 4 جدول به توجه با هاآن از برخی به
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 مختلف یهاهیدگاد از فرینآلتحو یهبرر دبعاا -1 جدول

 دبعاا دازانپر نظریه

 ادفرا به توجه ،بخشملهاا شنگیزا ،تفکر به ترغیب ،مانیآر ذنفو ( 4339) لیوآو و بیس

 دعتماا دیجاا و شخصیت توسعه ،تتباطاار به شتناگذ ارزش و هیدگاد به توجه ( 4359 )نانس و بنیس

 زیسادعتماا و تعهد یجوتر ،مؤثر تتباطاار دیجاا ،انیگرد زینمندسااتو ،هیدگاد حیاطر و موقعیت درک ( 4353) کانگر

 تفکر به ترغیب ،دیفر حمایت ،باال دعملکر رنتظاا ،افهدا شپذیر شگستر ،هیدگاد نبیا (4337 ) لساکوفتادپو

 مسیر حیاطر و تشویق ،ندیگرا سازی توانمند ،مشترک دیدگاه یجوتر ( 4339) پوسنر و ززکو

 مدیریتی دخو و قشتیاا و حیهرو دیجاا ،مؤثر تتباطاار ،تمکاناا خلق ،هیدگاد دیجاا (4336) نشراهمکا و کنت

 تفکر ترغیب و افراد به توجه ،تأثیر مدیریت ،نوآوری ،بخش الهام انگیزش ( 3774) رپوند

 نکنارکا شناخت ،حمایتی یهبرر ،تفکر هب ترغیب ،بخش ملهاا تتباطاار (3771) گریفین و فریتیرا

 (4237 ،دیگران و پور ن)حس :از اقتباس

 که شده برگرفته (4339) آولیو و بیس نظریه از ،آفرینتحول رهبری ابعاد پژوهش این در

  شود:می پرداخته یک هر تشریح به اختصار به

 یهبرر از وانپیر ایرچ و نچو بی داریفاو و امحترا ،یفرهمند ،ازیفراسر مانی:آر ذنفو -

 یک انعنو به انهبرر هـک دمیشو باعث مانیآر ذنفو .هددمی لنتقاا را مانیآر حس که ستا

  .(61 :4253 ،دیگران و جعفری )عابدی باشند وانپیر ایبر ریفتار یلگوا

 تشویق را قدیمی یهاروش و مسایل به جدید هنگا فعاالنه رطو به انهبرر هنی:ذ ترغیب -

 بخشتر ثرا رطو به نکنارکا تا شوندمی باعث و هنددمی ورشپر را ربتکاا رتقد هاآن .کنندمی

 .(433 :4234 ،دیگران و )اطهری باشند انهبرر کمک ونبد و کمکبا نمسایلشا هکنند حل

 رکا هـب نبخشید معنا و نکشید چالش به با فرینآتحول رهبران بخش:ملهاا شنگیزا -

 به ،ییابدم تقاار یهبرر عنو ینا با هیوگر یروحیه .هنددمی هنگیزا هاآن به ،دخو وانپیر

 یارائه در وانپیر دنکر گیردر ،یبینشخو و همدلی دادن ننشا با رکا ینا ،صخصو

 :4237 ،دیگران و )سنجقی شودمی منجاا هاآن از باال راتنتظاا شتندا و هیندآ یهاازنداچشم

449).  

 .کنندمی زتمرک دخو نکنارکایتهاظرفی و اـهزنیا شناخت بر انهبرر دی:فر تمالحظا -

 ،هنمایند هاآن ینهمچن .شوندمی اههمر هاآن با و شناسندمی را نکنانشارکا یهازنیا هاآن

 ،دیگران و )اطهری هستند نشانکنارکا شخصی شدر ایبر ردخوزبا هکنند همافر و ورمشا ،مربی

4234: 433).  
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 رزم توان -4-2

 اشاره هاآن از برخی به که ،است شده تعریف متعددی نظراناحبص توسط نیز رزم توان

  شود.می

 ترکیب که بوده الزم کارایی با موجود غیرفیزیکی و فیزیکی عوامل از ایمجموعه ،رزم توان

 )قنبری باشدمی مؤثر ،یتمأمور آمیزموفقیت انجام در هاآن صحیح کاربرد و مناسب تلفیق و

  .(6 :4254 ،جهرمی

 از ناشی که رزمی عملیات هنگام نظامی یگان یک توانایی و قدرت از: است عبارت ،رزم توان

  .(373 :4233 ،میار و احمدی )خان باشدمی سازبرتری و غیرفیزیکی ،فیزیکی عوامل

 داندمی نظامی رزمی قدرت در اول و اصلی عنصر را مؤثر مانور ،متحده ایاالت ارتش

 (. 3: 4340ارتش ایاالت متحده آمریکا،  FM3نامه )آیین

 کارایی هایمؤلفه و گراییایحرفه ،وریافن عامل سه المللیبین نظامی-دفاعی یهامندانش

  .(0 :4206 ،)صبحی است نموده قلمداد رزمی توان یهکنند توجیه را رزمی

 که است سازبرتری عوامل و غیرفیزیکی عوامل ،فیزیکی عوامل از ایمجموعه ،رزمی توان

 آمیزموفقیت انجام در مناسب مکان و زمان در هاآن حصحی کاربرد و مطلوب تلفیق و ترکیب

 .(4 :4253 ،)نوذری باشدمی مؤثر یتمأمور

 بوده طبمرت رزمی آمادگی و )استعداد( توان :همچون دیگری مفاهیم با زمیر توان مفهوم

  دارد. وجود مفاهیم این در ایعمده هایتفاوت ولی

 داشته داللت باشندمی شمارش قابل و کمی که فیزیکی عوامل به استعداد یا توان مفهوم

 توانایی میزان به تواننمی هاآن شمارش با که ... و تجهیزات ،افزارهاجنگ ،نفرات تعداد همچون

  برد. پی یتمأمور یک اجرای برای نظامی یگان یک هایقابلیت و

 واحد کمی اداستعد و توان درآوردن کیفیت به و قابلیت ایجاد منزله به نیز رزمی آمادگی

 و قابلیت ایجاد با رزمی؛ آمادگی دیگر تعبیر به و است یتمأمور بهینه اجرای برای نظامی

 مبدل بالفعل به بالقوه حالت از را هاآن کارگیری هب کیفیت ،نسبی توان عناصر به بخشیمهارت

  . ..نماید.می
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 تحت ،)کیفیت( زمیر آمادگی و )کمیت( نسبی توان بر عالوه رزمی توان وممفه طرفی از

 با و شودمی یاد سازبرتری عوامل عنوان به هاآن از که دارد قرار نیز دیگری محیطی عوامل تأثیر

 اقتباس) هستند مؤثر رزم توان کاهش یا ایشافز جهت در زمان اقتضاء و محیط شرایط به توجه

  .(4 :4253 ،نوذری : از

 رزم توان ابعاد -4-2-1

 عوامل و فیزیکی عوامل شامل را آن هایمؤلفه ،رزم توان تعریف در ،(4205) جهرمی قنبری

  .هستند مؤثر رزم توان بر نیز دیگری عوامل که است معتقد ولی دانسته غیرفیزیکی

 (4253) نوذری همچنین ،(4237) آشتیانی نشدا از نقل به ،(4233) میار و احمدیخان

  شمارند.میبر سازبرتری عوامل و یکیغیرفیز عوامل ،فیزیکی عوامل را رزم توان ابعاد

 فوق مؤلفه سه بررسی به و شده استفاده فوق نظریات این از پژوهش این در بنابراین

  شود.می پرداخته

 در خود کمیت با و هستند شمارش قابل که محسوس و مادی عوامل فیزیکی: عوامل -

  نمایند.می نقش ایفای یتمأمور اجرای برای رزمی استعداد و توان ایجاد

 ،افزارهاجنگ تنوع و استعداد ،نظامی نیروهای شامل؛ کمیت لحاظ از فیزیکی عوامل

 هاییگان ،رزمی مانوری هاییگان شامل؛ نظامی هاییگان نظر از و و... نظامی تجهیزات

  .(3 :4253 ،نوذری از: اقتباس) است. رزمی خدمات پشتیبانی هاییگان و رزمی پشتیبانی

 شمارش قابل کمی نظر از که هستند ،نامحسوس و غیرمادی عوامل :فیزیکییرغ عوامل -

 خاص هایمکانیزم از استفاده با توانمی بلکه ،نیست میسر هاآن دقیق سنجش امکان و نیستند

 ایجاد در عوامل این نمود. تعیین را آن اندازه نسبی طور به ،کمیت به کیفیت میزان تبدیل و

 برای نظامی هاییگان رزمی توان بردن باال و فیزیکی عوامل رزمی گیآماد ارتقای و قابلیت

 عوامل ترینمهم جمله از کنند.می ایفا ایمالحظه قابل نقش یتمأمور آمیزموفقیت اجرای

 و آموزش ،رهبری ،انقالبی و دینی باطانض و نظم ،روحیه ،انگیزه ،ایمان :از عبارتند ،غیرفیزیکی

  .)همان( ... و یقسمت حمیت ،رزمی آمادگی

 و حرکات بر گذاشتن تأثیر با ،نبرد میدان در که هستند عواملی :سازبرتری عوامل -

 شوند.می مزبور هاییگان رزمی توان کاهش یا افزایش موجب ،نظامی هاییگان هایفعالیت
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 یزمان و مکانی شرایط لحاظ از که ،گرفت بهره شرایطی در بایستی فوق عوامل از ،بنابراین

 از که صورتی در مقابل در باشد. نبرد صحنه در یگان رزمی توان افزایش جهت در و متناسب

 خواهد یگان رزمی توان کاهش موجب ،شود برداریبهره نامناسب مکان و زمان در عوامل این

  گردد. یگان به ناپذیریجبران خسارات آمدن وارد باعث است ممکن حتی و شد

 و صحیح استفاده ،هوا و آب و جوی شرایط :از عبارتند سازبرتری عوامل ترینمهم جمله از

 عملیات ،اطالعات حفاظت و اطالعاتی اشراف ،خطر قبول و پذیریآسیب ،زمین از مناسب

  .(1 :4253 ،نوذری :از تباس)اق و... غیرعامل پدافند اقدامات ،یروان

 دو که دهدمی تشکیل را رزمی توان از بخش ترینحساس و ترینمهم ،غیرفیزیکی عوامل

  .(347 :4233 ،میار و احمدی )خان است ،رزمی توان از بخش این تأثیر تحت دیگر بخش

 یرزم توان ارتقاء و آفرینتحول رهبری -4-3

 در راتاـنتظا از رـتافر دیرـعملک هـب رـمنج فرینآلتحو یرـهبر هـک دوـنم ناـبی (4359) بس

 مابین مثبتی طتباار که ،نددکر ثابت تجربی رطو به نیز تتحقیقا .دمیشو مانیزسا هایمحیط

 ینـب هـک داد ننشا تتحقیقا همچنین دارد. دجوو مانیزسا دعملکر و فرینآلتحو یهبرر

 از ایتـضر و شغلی ضایتر ،شغلی سسترا پایین حسطو ،نکنارکا تعهد با فرینآلتحو یهبرر

 و )یعقوبی دارد دجوو مثبتی طتباار ،نیمازسا یندوشهر رفتار و عاطفی شهو ،تـخالقی ،هبرر

  .(57 :4253 ،دیگران

 و هاارزش ،هاوربا در فرینآلتحو انهبرر که کندمی بیان (4252) موغلی از نقل به اطهری

 طریق از هاآن .ندارمیگذ یجا به دخو وانپیر در ایدهلعااقفو تأثیر و دهکر ذنفو وانپیر افهدا

 هاآن به نسبت انهبرر ینا وانپیر .میکنند لتحو رچاد را نمازسا کل نشادارکر و رگفتا

 و بینش ،گفتگو ،تکلما طریق از فرینآلتحو انهبرر ذنفو .میکنند داریفاو و دعتماا سحساا

  .(420 :4234 ،دیگران و )اطهری ستا نایگرد به بخشیملهاا

 ضمن و تندـهس بیاجذ ادفرا آفرینتحول رهبری که شودمی روشن ،فوق مطالب به توجه با

 ها،نگرش ،اعتقادات در ،میکنند شناسایی حساسیا و عاطفی ظلحا به را خود نیروهای اینکه

 ،انضباط ،روحیه ،انگیزه افزایش باعث و کرده نفوذ هاآن اهداف در کلی طور به و رفتار ،افکار

 ،مداوم و کاربردی هایآموزش با همچنین گردند.می نیروها سازمانی اعتماد و قسمتی حمیت

 ،دیگر بیان به آورند.می فراهم را نیروها هاییتوانمند افزایش و رشد جهت الزم هایزمینه
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 بر نفوذ با ،فیزیکی عوامل افزایش جهت الزم زمینه آوردن فراهم ضمن آفرینتحول رهبری

 سازبرتری عوامل از برخی بر ،نیروها خدمت ضمن هایآموزش با و غیرفیزیکی عوامل بر نیروها

  دارند. بسزایی تأثیر ... و غیرعامل پدافند رعایت ،زمین از مناسب و صحیح استفاده :همچون

 تحقیق یهپیشین -4-4

 است. نگرفته انجام پژوهشی ،یرزم توان ارتقاء بر آفرینتحول رهبری تأثیر بررسی خصوص در

 و آفرینتحول بریره موضوع به نزدیک هایزمینه در که هاییپژوهش از برخی به اینجا در

  گردد.می اشاره ،گرفته صورت رزمی توان

 هایسبک تأثیر تطبیقی بررسی" عنوان با پژوهشی در (4232) شکری و شکوهی ،خیرگو -

 اعتماد میانجی نقش با سازمانی شهروندی رفتار یتوسعه بر تبادلی و آفرینتحول رهبری

 دست نتایج این به و پرداخته نظامی مراکز از یکی در فوق متغیرهای بررسی به "مانیزسا

 و سازمانی اعتماد بر معناداری و مثبت ،مستقیم رابطه آفرینتحول رهبری سبک :که یافتند

 سبک بین رابطه ولی دارد سازمانی شهروندی رفتار بر معناداری و مثبت ،غیرمستقیم تأثیر

  .نشد یدأیت سازمانی شهروندی رفتار و اعتماد ،تبادلی رهبری

 بینی هرابط" عنوان با پژوهشی در ،(4233) حامدی و هوشیار ،خیراندیش ،عسگری -

 سبک :که یافتند دست نتایج این به "کارکنان سازمانی تعهد و نظامی فرماندهان رهبری سبک

 هایسبک بین و دارد معناداری و مثبت تأثیر کارکنان سازمانی تعهد بر فرماندهان رهبری

 برای رابطه این ولی دارد وجود مثبتی رابطه سازمانی تعهد با تبادلی و آفرینتحول رهبری

  است. منفی مداخله عدم رهبری سبک

 رزم توان ءارتقا در بصیرت نقش" عنوان با پژوهشی در (4233) میار و احمدیخان -

 رابطه مسلح نیروهای رزم توان و بصیرت بین :که یافتند دست نتیجه این به "مسلح نیروهای

  دارد. وجود معناداری

 آفرینتحول رهبری بین رابطه بررسی" عنوان با پژوهشی در (4234) همکاران و نیستانی -

 هایمؤلفه تمامی: که یافتند دست نتایج این به ،"بیرجند تایر کویر کارکنان سازیتوانمند با

  دارند. معناداری و مثبت رابطه ،کارکنان سازیتوانمند با آفرینتحول رهبری
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 برای رویکردی تعیین" عنوان با پژوهشی در (4237) زادهعباس و توفیقی ،مصباحی -

 منابع توسعه عوامل :که یافتند دست نتایج این به ،"پرستاری مدیریت در انسانی منابع توسعه

 ،اطالعات تبادل و ارتباطات آزادی ،سیستمی نگرش ترویج ،مشترک آرمان ایجاد :شامل انسانی

 و عملکردی سوابق به دسترسی و کاری بینش افزایش ،پیشنهادات اخذ ،کردعمل ارزیابی

  باشد.می کارکنان آموزشی

 یهبرر بین بطهرا سیربر" عنوان با پژوهشی در (4253) کیخا و مقدمی ،یعقوبی -

 بین بطهرا: که یافتند دست نتایج این به ،"نکنارکا مانیزسا یندوشهر رفتار و فرینآلتحو

 یمؤلفهها تمامی ،عالوه به ست.ا دارمعنا مانیزسا یندوشهر رفتار و فرینآلحوت یهبرر سبک

 تحلیل همچنین .نددار داریمعنا بطهرا مانیزسا یندوشهر رفتار اـب فرینآلتحو یهبرر

 یهارفتار ،فرینآلتحو یرـهبر هایمؤلفه نمیا از: که ستا ینا گرنبیا چندعاملی نگرسیور

  .نددار مانیزسا یندوشهر رفتار در را تأثیر شترینبی دیفر تمالحظا و مانیآر

 :دارندمی اظهار تحقیقاتشان از حاصل نتایج تحلیل و تجزیه از پس (3771) کراسون و ورا -

 پویایی و نمایندمی تسهیل را سازمانی یادگیری فرایند ،اندازچشم ایجاد طریق از تحولی رهبران

  کند.می عمل سازمانی یادگیری و رهبری رابطه ادراک در مهم میانجی یک عنوان به محیط

 ییاجرا رمأمو 37 با مصاحبه ضمن ،ساله 9 مطالعه یک در (4359) سنانو و بنیس -

 رختیاا تفویض با آفرینلتحو انهبرر که یافتنددر عمومی بخش یهانمازسا انهبرر و برجسته

 افهدا منجاا در زمال شایستگی عهتوس ایبر آن موجب به و دنزمیسا انمندتو را هاآن ،وانپیر به

  (.4234 ،دیگران و )تابلی نمایندمی کمک نستادیرز به ،مانیزسا

 هشوپژ مفهومی لمد -5

 از ریماـش ناـمی یکرتئو بطروا بر مبتنی ستا مفهومی یلگوا یک ،هشوپژ مفهومی لمد

 بقاسو سیربر با نظریه ینا .نداهشد داده تشخیص همیتا با ،هشوپژ مسئله ردمو در که لـماعو

 تحقیق این ریظن چارچوب میکند. اپید نجریا منطقی ایگونه به مسئله وقلمر در هشیوپژ

 در (4253) نوذری و آفرینتحول رهبری شخب در (4339) آولیو و بیس هایوریئت از ترکیبی

 ترغیب شامل؛ آفرینتحول رهبری دبعاا ،تحقیق تبیااد سیربر با که است رزم توان شخب

 عوامل شامل؛ رزم توان ابعاد همچنین و فردی مالحظه ،بخشالهام انگیزش ،آرمانی نفوذ ،ذهنی

  .است سازبرتری عوامل و غیرفیزیکی عوامل ،فیزیکی
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 پژوهش مفهومی مدل -1 شماره نمودار

 

 پژوهش هایفرضیه -6

 اصلی هایفرضیه -6-1

  دارد. تأثیر مطالعه مورد دفاعی سازمان رزمی توان ارتقاء بر آفرینتحول رهبری -

 فرعی هایفرضیه -6-2

  دارد. تأثیر مطالعه مورد دفاعی سازمان رزمی توان ارتقاء بر ذهنی ترغیب -

  دارد. تأثیر مطالعه مورد دفاعی سازمان رزمی توان ارتقاء بر آرمانی نفوذ -

 رزم توان

 فیزیکی عوامل غیرفیزیکی عوامل ساز برتری عوامل

 رهبری
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 دارد. تأثیر مطالعه مورد دفاعی سازمان یرزم توان ارتقاء بر بخشالهام انگیزش -

 دارد. تأثیر مطالعه مورد دفاعی سازمان رزمی توان ارتقاء بر فردی مالحظه -

 تحقیق روش -7

 ،باشدمی دفاعی سازمان در یرزم توان بر آفرینتحول رهبری تأثیر بررسی ،پژوهش این هدف

ی هشیو به که است وصیفیت ،ماهیت حیث از و کاربردی ،هدف حیث از تحقیق ینا لذا

 بستر و زمینه از استفاده با که هستند تحقیقاتی کاربردی تحقیقات ست.ا هشد منجاا پیمایشی

 مورد ،بشر هاینیازمندی رفع برای شده فراهم بنیادی تحقیقات توسط که معلوماتی و شناختی

 جامعه یک صفات و هاویژگی توزیع بررسی تحقیق ینا هدف همچنین د.نگیرمی قرار استفاده

 جامعه پارامترهای پیمایشی پژوهش در .است نوع این از مدیریت هایتحقیق بیشتر و است

 بررسی به ،است جامعه معرف که اینمونه انتخاب با ،گرپژوهش اینجا در شوند.می بررسی

  پردازد.می پژوهش متغیرهای

 (n) آماری نمونه و (N) جامعه -7-1

 از اعم شغلی مختلف هایپست با دفاعی سازمان یک نیروهای ،تحقیق این در آماریی هجامع

  .است تن 167 تعداد که است و... گریتصدی ،کارشناسی ،مدیریتی و فرماندهی

 حجم و وسعت دلیل به مطالعه مورد دفاعی سازمان نیروهای تمامی بررسی که آنجایی از

 به گیرینمونه روش از ،نیست ذیرپامکان ،کارکنان همه بودن دسترس در عدم نیز و زیاد

 حجم و گردیده تعیین کوکران فرمول اساس بر که شودمی برداریبهره ساده تصادفی صورت

  باشد.می نفر 347 نمونه

 

 پژوهش ابزار -7-2

 گیریاندازه ساـمقی در ،اـهنامهسشپر .است نامهسشپر ،هشوژـپ نـیا در سنجش صلیا اربزا

 دو هر .هددمی ارقر سنجش ردمو را رزمی توان و آفرینتحول رهبری داـبعا و است ترـلیک
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 هاگزینه ایبر پنج تا یک از ترتیب به تیانمر باـحتسا اـب و دهوـب ایهـگزین پنج مهناسشپر

 ،کنیم حرکت دیاز یردمقا فطر به کم یرداـمق از ردـق هر ،طیف ینا در .ستا هشد حیاطر

 از نیز هاداده تحلیل و تجزیه ایبر .ستا ندگاـهندخـپاس هدگاـید بهتر ضعیتو ههنددننشا

  ست.ا هشد دهستفاا ستنباطیا و توصیفی رماآ مختلف هایروش

 پایایی و روایی -7-3

 ابزار )روایی( اعتبار سنجش نتیجه که گرفته قرار سنجش مورد ابزار سازه اعتبار پژوهش این در

 SPSS 21 افزارنرم از استفاده با و KMO and Bartlett آزمون طریق از هاداده آوریجمع

 که شده محاسبه کرونباخ آلفای روش از ابزار پایایی همچنین باشد.می 552/7 که شده محاسبه

  باشد.می 341/7 آن ضریب

 هاداده تحلیل و تجزیه روش -7-4

 د.شومی استفاده توصیفی آمار از شناختیجمعیت هایداده تحلیل برای پژوهش این در

 ،آرمانی نفوذ ،ذهنی ترغیب هایداده ،استنباطی آمار تحلیل و تجزیه مبنای بر همچنین

 بر تحقیق فرضیات گیرد.می قرار تحلیل و تجزیه مورد فردی مالحظه و بخشالهام انگیزش

 SPSS 21 افزارنرم از هاداده تحلیل برای و گرفته قرار ارزیابی مورد رگرسیون آزمون اساس

  است. دهش استفاده

 پژوهش هاییافته -8

 توصیفی هاییافته -8-1

 تحصیالت سطح ،سن ،مسئولیت هایشاخص ،شناختی جمعیت هایداده برای ،تحقیق این در

 پژوهش آماری هاینمونه از حاصل اطالعات خالصه که گرفت قرار بررسی مورد شغلی سابقه و

  است: ذیل شرح به

 نفر 16 ،کارشناس نفر 25 ،مدیر نفر 36 ،فرمانده نفر 65 ،آماری نمونه نفر 347 مجموع از -

  دارند. را هامسئولیت سایر نفر 23 و متصدی
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 مسئولیت متغیر برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع -2 شماره نمودار

 نفر 474 ،سال 27 تا 34 بین سن پاسخگویان نفر 59 آماری نمونه نفر 347 مجموع از -

 نفر 4 و سال 97 تا 14 بین سن پاسخگویان نفر 32 ،سال 17 تا 24 بین سن پاسخگویان

  .هستند سال 97 از باالتر سن دارای پاسخگویان
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 سن متغیر برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع -3 شماره نمودار

 نفر 96 ،ترپایین و دیپلم تتحصیال دارای پاسخگویان نفر 25 ،نفر 347 مجموع از -

 نفر 45 ،لیسانس تحصیالت دارای پاسخگویان نفر 35 ،دیپلم فوق تحصیالت دارای پاسخگویان

  باشند.می لیسانس فوق تحصیالت دارای پاسخگویان
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 تحصیالت متغیر برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع -4 شماره نمودار

 نفر 65 ،سال 47 از کمتر کاری سابقه دارای پاسخگویان نفر 445 ،نفر 347 مجموع از -

 کاری سابقه دارای پاسخگویان نفر 31 و سال 37 تا 47 بین کاری سابقه دارای پاسخگویان

  .هستند سال 37 از باالتر
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 کاری هسابق متغیر برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع -6 شماره نمودار

 تحقیق متغیرهای آماری توصیف 8-2

 و 432/2 ،بررسی مورد نمونه در آفرینتحول رهبری نمره میانگین ،3 شماره جدول اساس بر

 /724 ،آن معیار انحراف و 996/2 ،رزم توان نمره میانگین همچنین ،/714 ،آن معیار انحراف

  باشد.می
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 بررسی مورد نمونه در هاآن ابعاد و رزم توان ،آفرینتحول رهبری آماری توصیف -2 شماره جدول

 معیار انحراف میانگین تعداد متغیر نام

 710/7 334/2 347 ذهنی ترغیب

 793/7 479/2 347 آرمانی نفوذ

 795/7 452/2 347 بخشالهام انگیزش

 795/7 430/2 347 فردی مالحظه

 715/7 400/2 347 آفرینتحول رهبری

 793/7 323/2 347 فیزیکی عوامل

 721/7 624/2 347 غیرفیزیکی عوامل

 726/7 075/2 347 سازبرتری عوامل

 729/7 936/2 347 رزم توان

 

 تحلیلی هاییافته -8-3

 بودن غیرنرمال یا نرمال ،اسمیرنوف کلوموگروف آزمون از استفاده با ابتدا در ،بخش این در

 فرعی و اصلی فرضیات ،ساده طیخ رگرسیون آزمون طریق از سپس ،شده بررسی متغیرها

 متغیرهای میانگین بندیاولویت منظور به ،نهایت در و است گرفته قرار بررسی مورد پژوهش

  شود.می استفاده فریدمن بندیرتبه از تحقیق

 متغیرها( بودن نرمال )تعیین اسمیرنوف کلوموگروف آزمون -3 شماره جدول

 یآماره تعداد متغیر نام

 آزمون

 سطح

 اداریمعن

 472/7 313/3 347 ذهنی ترغیب

 752/7 243/4 347 آرمانی نفوذ

 736/7 543/4 347 بخشالهام انگیزش

 705/7 313/4 347 فردی مالحظه

 754/7 193/4 347 آفرینتحول رهبری

 763/7 437/4 347 رزم توان

 (sig > 79/7) بوده 79/7 از تربزرگ متغیرها کلیه معناداری سطح ،2 شماره جدول اساس بر

  باشد.می نرمال پس
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 فرضیات تحلیل و تجزیه نتایج ارزیابی -4 شماره جدول

 گیرینتیجه تعیین ضریب همبستگی شدت داری معنی سطح پژوهش هایفرضیه

ــیه ــری - 4 فرضـــ  رهبـــ

 یرزمـ  تـوان  بر آفرینتحول

  دارد. تأثیر

 پذیرش 945/7 037/7 777/7

 بر ذهنی ترغیب - 3 فرضیه

  دارد. تأثیر یرزم توان
 پذیرش 210/7 953/7 777/7

 بـر  آرمـانی  نفوذ - 2 فرضیه

  ارد.د تأثیر یرزم توان
 پذیرش 121/7 693/7 777/7

ــیه ــزش - 1 فرضـــ  انگیـــ

 یرزمـ  تـوان  بـر  بخـش الهام

  دارد. تأثیر

 پذیرش 140/7 616/7 777/7

 فـردی  مالحظـه  - 9 فرضیه

  دارد. تأثیر یرزم توان بر
 پذیرش 162/7 657/7 777/7

 

 همه لذا ،(Sig= 7) بوده صفر برابر متغیرها کلیه معناداری سطح 1 شماره جدول اساس بر

 مورد دفاعی سازمان یرزم توان بر آفرینتحول رهبری ابعاد کلیه و شده یدأیت پژوهش فرضیات

  .هستند مؤثر مطالعه

 ابعاد تأثیر بندیاولویت گربیان و داده نشان را فریدمن آزمون نتایج 47 شماره جدول

  .هستند مؤثر مطالعه مورد دفاعی سازمان یرزم توان بر آفرینتحول رهبری

 

 فریدمن آزمون اساس بر تحقیق متغیرهای بندیرتبه -5 شماره جدول

 بندیاولویت هارتبه میانگین متغیرها

 اول اولویت 03/3 ذهنی ترغیب

 دوم اولویت 90/3 بخشالهام انگیزش

 سوم اولویت 10/3 فردی مالحظه

 چهارم اولویت 32/3 آرمانی نفوذ
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 اصلی فرضیه و توصیفی هاییافته رابطه -8-4

 سن: الف(

 اصلی فرضیه با سن رابطه -6 شماره جدول

 تعیین ضریب گیتهمبس شدت تعداد سن فرضیه

 بر آفرینتحول رهبری

 . دارد تأثیر رزمی توان

 197/7 603/7 نفر 59 سال 27 تا 34

 134/7 074/7 نفر 474 سال 17 تا 24

 376/7 393/7 نفر 31 سال 97 تا 14

 

 :کاری سابقه ب(

 اصلی فرضیه با کاری سابقه رابطه -7 شماره جدول
 تعیین ضریب گیتهمبس شدت تعداد کاری سابقه فرضیه

 بر آفرینتحول رهبری

 . دارد تأثیر رزمی توان

 237/7 639/7 نفر 445 سال 47 از کمتر

 971/7 047/7 نفر 65 سال 37 تا 47 بین

 315/7 302/7 نفر 31 سال 37 از باالتر

 

 شدت ،گویانپاسخ سابقه و سن افزایش با ،0 و 6 شماره ولاجد اطالعات براساس

  شود.می بیشتر رزمی توان ارتقاء بر آفرینتحول رهبری تأثیر تعیین ضریب و همبستگی

 گیرینتیجه -9

 سازمان رزم توان بر آفرینتحول رهبری تأثیر زمینه در پژوهشی ،دش اشاره که گونه همان

 و دانشمندان هایافتهی و نظریات با پژوهش این نتایج ولی ،است نشده انجام دفاعی

 انسانی منابع سازیتوانمند بر آن ابعاد و آفرینتحول رهبری تأثیر خصوص در نظرانصاحب

  :گرددمی نبیا زیر شرح به که است موافق ،هاسازمان

 اصلی فرضیه -9-1

 تأثیر مطالعه مورد دفاعی سازمان رزم توان بر آفرینتحول رهبری شد؛ مشاهده که گونه همان

 هاییافته با نتایج این .است 945/7 آن تعیین ضریب و037/7 آن همبستگی شدت که داشته
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 (4359) سونان و بنیس و (4232) شکری و شکوهی ،خیرگو ،(4234) همکاران و نیستانی

  دارد. مطابقت

 فرعی هایفرضیه -9-2

 رزم توان بر ذهنی ترغیب که دهدمی نشان پژوهش این از حاصل نتایج اول: فرضیه -

 آن تعیین ضریب و 953/7 آن همبستگی شدت و داشته تأثیر مطالعه مورد دفاعی سازمان

 (4359) سنانو و بنیس و (4234) همکاران و نیستانی هاییافته با نتایج این .است 210/7

  دارد. مطابقت

 داده ورشپر سازمان نیروهای در را ربتکاا رتقد انهبرر که است این گربیان هنیذ ترغیب

 انهبرر کمک ونبد و با را شانمسایل هکنند حل ثربخشترا رطو به نکنارکا تا شوندمی باعث و

 را هاآن و انگیخته بر را نکناراک هنیذ رتصو به ،آفرینتحول رهبری دیگر عبارت به یا ؛باشند

 ردمو مختلف ییازوا از را تمشکال و کنند ردبرخو خالقانه مسایل حل در که کرده تشویق

  کنند. دهپیا نهآورانو را مسئله حل نفنو و هندد ارقر سیربر

 سازمان رزم توان بر آرمانی نفوذ که دهدمی نشان پژوهش این از حاصل نتایج :دوم فرضیه -

 121/7 آن تعیین ضریب و 693/7 آن همبستگی شدت و داشته تأثیر ،مطالعه وردم دفاعی

  دارد. مطابقت (4252) معطری و (4253) همکاران و یعقوبی هاییافته با نتایج این .باشدمی

 هـک دوـمیش باعث و بوده آفرینتحول رهبری مهم بسیار هایشاخص از مانیآر ذنفو

 ردمو که نموده رفتار ایگونه به و بوده وانپیر ایبر ریفتار یلگوا یک انعنو هـب انرـهبر

 سعی و بشناسند لمد و لگوا یک انعنو به را او نستادیرز و باشند نستادیرز تحسین و دعتماا

  .شوند او همانند که کنند

 رزم توان بر بخشالهام انگیزش که دهدمی نشان پژوهش این از حاصل نتایج سوم: فرضیه -

 آن تعیین ضریب و 616/7 آن همبستگی شدت و داشته تأثیر مطالعه مورد عیدفا سازمان

 (3771) کراسون و ورا و (4237) همکاران و مصباحی هاییافته با نتایج این .است 140/7

  دارد. مطابقت

 هنگیزا هاآن به ،دخو وانپیر به کار نبخشید معنا و نکشید چالش به با فرینآتحول رهبران

 یهاازنداچشم یارائه در وانپیر دنگیرکردر ،بینیشخو و همدلی دادن ننشا با و هنددمی
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 ستیابید قابل و فهد هـب اـت نموده ترغیب را نکنارکا ها،آن از االـب راتاـنتظا تنـشدا و هیندآ

  کنند. اپید وربا ،شتال با آن دنبو

 رزم توان بر فردی مالحظه که دهدمی نشان پژوهش این از حاصل نتایج چهارم: فرضیه -

 آن تعیین ضریب و 657/7 آن همبستگی شدت و داشته تأثیر مطالعه مورد دفاعی سازمان

 (4255) داوری و نژادتونکه و (4253) همکاران و یعقوبی هاییافته با نتایج این .است 162/7

  دارد. مطابقت

 به .است انکارکن هایظرفیت و نیازها به رهبران شناخت و توجه گربیان دیفر تمالحظا

 و هاتفاوت گرفتن نظر در با و جداگانه و ویژه طور به فرد هر به آفرینتحول رهبری دیگر عبارت

 فهد به نسیدر ایبر هاییکه رتمها اـت کندمی کمک هاآن به و نموده توجه ،شخصی هایزنیا

 را ایحظهمال قابل نماز رهبران است الزم راستا این در که ،دهند ورشپر را نددار زمال مشخص

  نمایند. هاآن ورشپر فصر

 و سن هرچه که دهدمی نشان حاصل نتایج اصلی: فرضیه و توصیفی هاییافته رابطه -

 بر مستقل متغیر تأثیر تعیین ضریب و همبستگی شدت ،شودمی بیشتر پاسخگویان کاری سابقه

 ،کارکنان سن و کار سابقه افزایش با که گرفت نتیجه توانمی بنابراین ،شده بیشتر وابسته متغیر

 تأکید بیشتر رزمی توان ارتقای بر آن تأثیر و آفرینتحول رهبری ویژه به رهبری هایمهارت رب

 پختگی باعث پایوران سن افزایش آن تبع به و کاری هسابق رفتن باال ،بهتر عبارت به د.گردمی

 رهبری ابعاد اهمیت درک افزایش موجب که شده افراد کاریی هتجرب انباشت و بیشتر

 نسبت کارکنان ،آفرینتحول رهبری ابعاد اهمیت درک از پس .گرددمی آنان توسط آفرینتحول

 غیرفیزیکی عوامل از یکی عنوان به– رهبری وضعیت بهبود راستای در ابعاد این از استفاده به

 توان ارتقاء ،آن یممستقی هنتیج که آورندمی عمله ب مؤثر اقدام -رزمی توانی هآورند وجود هب

  است. دفاعی سازمان رزمی

 پیشنهادات -11

 ابعاد و آفرینتحول رهبری که گردید مشاهده پژوهش این در آمده دسته ب نتایج به توجه با

 چه هر کلی طور به بنابراین است. داشته تأثیر مطالعه مورد دفاعی سازمان یرزم توان بر آن

 هداخو افزایش سازمان یرزم توان ،باشد یکتردنز حولیت یهبرر هایشاخص به انمدیر رفتار

 آفرینتحول رهبری برای متعددی هایشاخص نظرانصاحب ،شد اشاره که گونه همان .یافت



 99 / دفاعی سازمان یک در رزمی توان ارتقاء بر آفرینتحول رهبرییر تأث

 پرداخته (4339) آولیو و بیس دیدگاه از هاشاخص نای به پژوهش این در که اندنموده بیان

 بسیار (رزمی توان) فوق مهم هدف به ییابدست برای ،مدیران برای هاآن به توجه که شده

  .است ضروری

 تا دنآور فراهم را نیروها عمل ابتکار قدرت پرورش زمینه ذهنی ترغیب با باید فرماندهان -

 استفاده نحو بهترین به موجود شرایط در خود رزمی آمادگی از ،نبرد حنهص در بتوانند هاآن

 برای را کارکنان عالقه ،امر تحت نیروهای ذهنی رغیبت با باید فرماندهان ،دیگر بیان به نمایند.

 مسایل آن در تفکر برای را آنان توانایی و شوق و بخشیده فزونی نیازشان مورد مسایل به آگاهی

 هژوی به ،متفاوت شرایط در نیروها دقت با همراه گشاییمشکل تا دهند توسعه نو ایشیوه به

  یابد. افزایش نبرد صحنه

 ،روحیه افزایش موجب ،سازمان نیروهای در آرمانی نفوذ با آفرینتحول مینظا رهبران -

 و دفاعی آمادگی واقع در و آموزش ،ظاهری و دینی انضباط و نظم ،سازمانی تعهد ،ایمان ،انگیزه

 ،رشادت ،جوییجنگ روحیه ارتقاء و رزم توان یکیغیرفیز عوامل از که نیروها رزمی شایستگی

  گردند.می ،هستند رزم توان سازبرتری عوامل از که یروهان طلبی شهادت و شجاعت

 و اهداف نمودن مشخص ،اندازهاچشم ارائه در نیروها مشارکت با باید ،فرماندهان -

 دارجهت سازمان هاییتمأمور و اهداف تحقق راستای در را هاآن تالش ،سازمان هاییتمأمور

 موجب بلکه ،نموده آماده باالتر هایمسئولیت قبول ایبر را نیروها تنها نه عمل این با که نمایند

 ،باشدمی رزم توان غیرفیزیکی عوامل از که هاآن سازمانی تعهد و قسمتی حمیت افزایش

  گردند.می

 نیرو هر کامل شناسایی با بایستمی آفرینتحول رهبری به شدن نزدیک برای فرماندهان -

 و آمادگی به رسیدن برای ،دارد وجود هاآن در هک مختلفی هایتفاوت و نیازها درک با و

 طور به فرد هر استعدادهای و هاتوانایی از تا داده آموزش را هاآن ،انتظار مورد رزمی شایستگی

  گردد. استفاده ویژه
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