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  ارتشِ ینیزم یرویفرماندهان ن ینیگزستهیشا ارهاییمع یبندتیو اولو ییشناسا

 البالغهنهج یهابا تمرکز بر آموزه رانیا یاسالم یجمهور
 3یلیاسماع یمهد، *2ینییآ نیمحمدام ،4پوریحاج میابراه

 چکیده

 یهاموضوع در سازمان نیاست. ا هاسازمان یو تعال تیدر موفق یاز عوامل اصل یکی ستهیانتخاب افراد شا
 یبرا تاًیسازمان و نها یبرا یریناپذخسارت جبران ستهیشا یمسائل و فقدان نظام فرمانده مهمتریناز  ینظام

 ییارهایبر اساس مع دیمختلف سازمان با یهادهانتخاب و انتصاب فرماندهان در ر ن،یبنابرا آورد؛یکشور به بار م
و  ییحاضر، شناسا قیانتخاب شوند. هدف تحق یفرمانده یهاپست یافراد جهت تصد نیترستهیباشد تا شا

)نزاجا( با تمرکز بر  رانیا یاسالم یارتش جمهور ینیزم یرویفرماندهان ن ینیگزستهیشا ارهاییمع یبندتیاولو
 ختهیآم قاتیاز نوع تحق پارادایمکاربردی و به لحاظ  ،حاظ هدفل پژوهش حاضر ازالبالغه است. نهج یهاآموزه

 یارهایمع یبندتیابعاد آن، اولو یموضوع و گستردگ تیاهم لیدل است. به یاکتشاف کردیبا رو یکم -یفیک
 یابخانهفازی در کنار مطالعات کتا یاساس، روش دلف نیا باشد؛ بر یبر مبنای خرد جمع دیبا شدهییشناسا

 یمتشکّل از خبرگان و نخبگان تابعه فرمانده ،ینظران نظامگروه صاحب لیگرفته است. با تشک مبنای کار قرار
 21 یبندتیو اولو یدأیتاز  یحاک هاافتهیدو مرحله اجرا شد.  یط یفاز یغرب نزاجا، روش دلف ایقرارگاه منطقه

 لیتحل جیبر اساس نتا ن،یالبالغه است. همچننهج فیرخصوصاً کتاب ش یشده از منابع اسالمشاخص استخراج
 شدند. به یبندمیتقس یو سازمان یاخالق ،یمکتب ارهاییگانه، در سه دسته مع21 یهاشاخص ،یاکتشاف یعامل
 نیا تواندیارشد نزاجا، م رانیفرماندهان و مد شده در انتخاب و انتصاب بندیتیاولو یهاشاخص یریکارگ

و  ییدارد، در شناسا اریدر اخت یمیعظ یو ماد یبر گرفته و منابع انسان آن کشور را در یستردگسازمان را که گ
رسانند،  یاری یسازمان هیبه اهداف عال لینزاجا را در ن شیپ از شیکه ب قیال یرانیانتصاب فرماندهان و مد

 .دنمای مندبهره

 فازی. یالبالغه، دلفنهج ،ینگزیستهیشا نش،یگزهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

افزوده ارزش یادیانداز در او چشم تیبه مأمور یابیدست یبرا یتیریمد یهایستگیامروزه، شا

 تیموفق یهایژگیو ترینممهاز  یکیتوسعه خود افراد، به  ژهیوو به یو بهبود عملکرد تیار

و همکاران،   4یدارند )مانکسهار یسازمان یدر اثربخش یو نقش اساس اندشدهلیها تبدشرکت

 یارتش جمهور ینیزم یرویخصوصاً فرماندهان ن ینظام هایموضوع در سازمان نی(.  ا2940

خود  تیریو مد یتحت فرمانده یادیز اریبس یو ماد ی)نزاجا( که منابع انسان رانیا یاسالم

و دارد دوچندان  یتیاهم، عزت و استقالل کشور در ارتباط هستند ت،یبا امن ماًیدارند و مستق

خصوصاً  رانیا یاسالم ینظام جمهور یمراتب فرماندهسلسله یهاغدغهد مهمترینهمواره از 

 یامور عموم تیریمد یهاهیاز نظر یاریآنکه بس ژهیو است. به( یالعال)مدظلهمعظم کل قوا یفرمانده

و  یشناختمعرفت یو به لحاظ مبان یبرگرفته از منابع غرب زیدر عصر حاضر ن یو منابع انسان

(. اگرچه 4301 ،گرانیو د یندارند )ذاکر یمطابقت چندان یاسالم کردیبا رو یشناختانسان

اما  ،استشده مختلف انیام یدر کشورها یتیریمد یهایستگیدر خصوص شا یادیز قاتیتحق

در رابطه با  قاتیتحق قت،یاست. در حق یتیار یهاشرکت رانیدر مورد مد قاتیتحق نیا شتریب

توجه  محققان کمتر مورد یاز سو یفرماندهان نظام یهایستگیشا بندیتیو اولو ییشناسا

 ؛ستندیدو مورد ن ای کیمحدود به  هایستگیشا نیتوجه داشت که ا دیقرارگرفته است. البته با

 توانیممختلف را  یستگیشا 199از  شیکه ب دهندیرابطه نشان م نیموجود در ا قاتیتحق

(؛ 2940و همکاران،   2رایوجود دارد )مشاو هاآن یبندراجع به گروه یمتفاوت یشنهادهایو پ افتی

 به ویژهمختلف  یهاسازمان ،یمنابع انسان تیریمد یهااستیاز س یعنوان بخش به ن،یبنابرا

فرماندهان و  یبرا ازین مورد یهایستگیشا بندیتیو اولو فیبه تعر ،ینظام هایسازمان

نکته مهم اشاره  نیبه ا دیراستا با نی(. در هم2944، 3و سبطه ینیحسدارند )شاه ازیکارکنان ن

 ،مثال عنوان . بهدیآیبه شمار م هافرآیند مهمتریناز  یکیدر جهان  ریکرد که انتخاب مد

در کانادا حدود  یالدیم 2991در سال  ریمد کی یانتخاب نابیا میمستق نهیهز نیانگیم

دالر  469999 ریهمان مد یناراز برک یناش نهیکه هز یدر حال، شده دالر محاسبه 71999

                                                                                                                                       

1. Manxhari 

2. Mashavira 

3. Shahhosseini & Sebt 
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 ونیلیم 3.1موفق،  ریاز انتصاب درست مد یناش ییجوصرفه نیچنشده است؛ هم زده نیتخم

و  ینیدالر است )نائ ونیلیاز هفت م شیاثربخش، ب رانیمقدار در خصوص مد نیدالر است که ا

 اندیان قانون الهیرهبران و دولتمردان، میر ،یاسالم ۀدر جامع ،ی(. از طرف4302 ،یروزیفکام

 فرآیندبر  ریناپذجبران یاعهیضا تواندیآنان م ستیعمل ناشا کیمقام،  نیا تیکه به لحاظ اهم

 شده ادی تیریاز دو نوع مد دیرابطه در قرآن می نیاجرای احکام در جامعه وارد سازد. در ا

 یرا به گمراه دخو روانیو رهبر شر که پ کندیم تیو سعادت هدا یکیکه به ن ریاست: رهبر خ

جامعه  نالو مسئو رانیهرگاه مردم از مد گر،ید عبارت (. به217)بقره،  کشاندیم یو نابود

 یشتریتقوا، عدالت، امانت، صداقت و... را مشاهده کنند، به اساس حکومت اعتقاد ب ،یاسالم

جان و دل، خود را مسئول به همکاری با دولت و دولتمردان خواهند دانست  خواهند داشت و با

 )ص(اکرم امبریمکتب قرآن و پ ۀافتیتیکه ترب )ع(یخصوص، امام عل نی(. در ا4388:11 ری،ی)نص

 نیوضوح ا به ادییفراوان داشته و در سخنان ز تأکید یتیریدر نظام مد یساالرستهیاست، به شا

: ندیفرمایم 472در خطبه  ،مثال ی(. برا4307و همکاران،  ی)دوال دارندیم انیموضوع را ب

ای مردم! همانا »؛ «هیبامرااهلل ف و اعلمهم هیاقوام عل الناس ان احق الناس بهذا االمر هایا»

خداوند در فرمان  بر اداره آن و دانا به نیمردم به امر خالفت و رهبری امت، تواناتر نیسزاوارتر

به  طابخ 13در نامه )ع( یامام عل ن،ی(. همچن4388 ،یزاده و عدلی)موس .«فهم مسائل است

 ؛«ها را انتخاب کندر انتخاب مدیر و کارگزاران خود باتیربه !مالک یا» :ندیفرمایمالک اشتر م

 ،در حق دیبادر نزد تو  زهایچ نیتریداشتندوست» :ندیفرماینامه م نیدر هم گرید یدر جا ایو 

 اباشد که همان نیترگسترده ،مردم یو در جلب خوشنود نیرتریفراگ ،و در عدل نیترانهیم

 یاما خشم خواص را خشنود برد،یم نی( را از بکانیخواص )نزد یمردم، خشنود یخشم عموم

 فیکتاب شر یهاتیبا توجه به ظرف ب،یترت نی(. بد13البالغه: نامه )نهج «کندیم اثریهمگان ب

حکومت  یکه نمونه اعال )ع(یامام عل یحکومت یو الگو یسبک زندگ ییالبالغه در بازنمانهج

اداره  یبرا یفکر یهااست، استخراج الگوها و چارچوب )ع(امام معصوم تیو تحت وال یماسال

موضوع  تی. با توجه به اهمدارد اریبس تیاهم یمعاصر، خصوصاً فرماندهان نظام یجامعه اسالم

و  اریمنابع در اخت یگستردگ لینزاجا، به دل ژهیطور و مسلح و به یروهایدر ن ینیگزستهیشا

توجه  مورد یاطور موشکافانه به دیعزت، اعتبار و استقالل کشور، با ت،یبا امن میمستق اطارتب

و  میوخ اریتبعات بس تواندیم ستیو ناشا قیکه انتخاب و انتصاب فرمانده ناال چرا رد؛یقرار گ

گرفت که  دهیناد دیبه همراه داشته باشد. البته نبا یجامعه اسالم یبرا یریناپذبسا جبران چه
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در خصوص انتخاب و  رهیحفاظت اطالعات و غ ،یبازرس ،یاسیس یدتیهمچون عق ییهاگانی

و  تیاما با توجه به اهم ،الزم را دارند یو هماهنگ یهمکار تینها ستهیانتصاب فرماندهان شا

انتخاب و  یاسالم یارهایکه حداقل مع طلبدیدر نزاجا، م یحساس فرمانده اریبس گاهیجا

 توانیکار م نیبا ا زیرا  ؛شوند یبندتیو اولو یینزاجا شناسا ستهیانتصاب فرماندهان شا

الزم در خصوص انتخاب و انتصاب فرماندهان  یارهایحاصل نمود که حداقل مع نانیاطم

 یستگیشا یارهایاز حداقل مع دهیاستفاده قرارگرفته و فرماندهان برگز در نزاجا مورد ستهیشا

و  مهمتریناز  ستهیشا رانیانتخاب و انتصاب مد رو، نیا برخوردار هستند. از یدر نظام اسالم

 ییهاو شاخص ارهایاست که برای آن، مع یکار هر جامعه و سازمان مسائل در روندِ نیترحساس

(. 312: 4381،یقی)تصد رندیگامور را به دست تیمسئول اقت،یو بال طیاست تا افراد واجد شرا

حاضر در انتخاب و انتصاب فرماندهان  قیتحق ینیگزستهیشا یارهایمع یریکارگ به قت،یدر حق

مراتب سلسله تیرضا ،یو مستعد فرمانده ستهیدر افراد شا زهیانگ شینزاجا، موجب افزا

فرماندهان در  یو اثربخش یساالرستهیتوجه به شا شیمیموع، افزا ریو کارکنان ز یفرمانده

 که به یقیفقدان تحق لیگردد. لذا، به دلیم شتریب یوربا بهره یاسالم هیبه اهداف عال دنیرس

در نزاجا اقدام نموده  ینیگزستهیشا یارهایمع یبندتیو اولو ییبه موضوع شناسا ژهیطور و

البالغه(، )خصوصاً نهج ینید یهااست که بر اساس آموزه نیحاضر ا قیتحق یسؤال اصل ؛باشد

؟ برای دامنکدفرماندهان نزاجا  نتصابمؤثر در انتخاب و ا ینیگزستهیشا یارهایها و معمؤلفه

نظران ت صاحبانظر موضوع و با استفاده از اتیادب قیعم یبا بررس یستیسؤال، با نیپاسخ به ا

 ل،یدال نیبه هم ؛کرد یبندتیرا احصا، استخراج و اولو ینیگزستهیشا ارهایی، معحوزهاین 

نزاجا با تمرکز  فرماندهان ینیگزستهیشا یارهایمع یبندتیو اولو ییحاضر، شناسا قیهدف تحق

 .باشدیالبالغه منهج یهابر آموزه

 قیتحق نهیشیو پ اتیادب

 گزینش

 زییچ دنیو برگز حیترج ،یدگیانتخاب کردن، پسند ،یدگیدر لغت به معنی برگز نشیگز

 ازین کارگزاران و کارکنان مورد ران،یمد دنیو در اصطالح، به برگزاست شده  اشاره گرید زیبر چ

رفتاری و  ،یاعتقادی، اخالق یارهایها و معمطابق مالک ،یگوناگون نظام اسالم یهاسازمان

 مورد یهاافرادی با مهارت رفتنیپذ نش،یمنظور از گز گر،ید عبارت شود. بهیم فیتعر یاسیس
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در  یشغل خاص زیآمتیمناسب برای انیام موفق صیدارای تشخ زیالزم و ن یهایینظر و توانا

 ،یابیو کارمند نشی( گز2991) 4تیبردول و را ۀ(. به گفت4387، 429)سعادت، باشدیسازمان م

 کی یمنابع انسان ازهاییبا ن ییارویسب برای روو جذب افراد منا ییامعطوف به شناس ییروندها

شده است،  یو جهان یرقابت یاندهیطور فزا تیاری که به طیطور خالصه، مح سازمان است. به

کارفرمای »عنوان  داده و به شیافزا شیازپشیافراد مناسب را ب نشیو گز یابیکارمند تیاهم

 نشی(. در خصوص گز2996، 3و فاگ تی)پورتر، اسم استگرفته  توجه قرار مورد« 2انتخاب

 ریمد نشیگز یبرخوردار است، به عبارت یشتریب تیاز اهم رانیمد نشیکارکنان در سازمان، گز

  1)کونتز باشدیم انیمتقاض انیالزم از م یهاتیکه دارای صالح یشخص نیبهتر دنیبرگز یعنی

 (.67:4388و همکاران، 

 یتیریمد یهایستگیشا

 ادبیات در اساسی چالش یک. دارد زیادی کاربردهای و است یچندوجه شایستگی مفهومی

 ،1اوی مک و هایتون) دارد وجود اصطالح این از شماریبی تعاریف که است شایستگی این

 اینکه رغمیعل «مهارت و دانش تخصص،» اصطالحات اینکه و( 4000 ،6هافمن ؛2996

 .(2940)مشاویرا و همکاران،  شوندمی استفاده متناوب طور به یکدیگر با گاه اند،یوستهپهمبه

( 4073) 7کللند مک کرد، صحبت «هاشایستگی» مفهومدر مورد  که نویسندگانی اولین از یکی

 8بویاتزیس ثانیاً،. کار برده این مفهوم را ب یاحرفه موفقیت با مرتبط مطالعه چندین بود که در

 خاص طور به که قلمداد کرد هایییژگیو عنوان به را دیریتیهای مشایستگی (4083، 4082)

 رفتار یک عنوان به را هاآن (4003) 0سوم، رودراف. بودند مرتبط برتر یا مؤثر شغلی عملکرد به

 بر عالوه. کرد تعریف ،شودیم خاص عملکرد یا کار یک در موفقیت به منیر کهمشاهده قابل

                                                                                                                                       

1. Beardwell & Wright 

2. Employer of Choice 

3. Porter, Smith & Fagg 

1. Koontz 

5. Hayton & McEvoy 

6. Hoffmann 

7. McClelland 

8. Boyatzis 

9. Woodrufe 
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 صالحیت» را آن وی است، مدیریتی عملکرد یک خاص، عملکرد یا کار این وقتی این،

 که کنندیم ( تصریح2994) 3( و موراند4000) 2و چینچیال 4کاردنا. نامید «مدیریتی

 را رفتارها برخی تکرار، یا عادت ایده و هستند عادت ومشاهده قابل رفتارهای هاشایستگی

 هایشایستگی از جدیدی بر مدل( 2997) گودشتین و رایت سرانیام،. کنندیم معرفی

 ایده و کندیم تأکید رفتار و عدالت شیاعت، همچون ییهاسازه بر که کردند تأکید مدیریتی

( 2947اخیراً، ولیو و مانکسیاری ) کنند.می بازیابی مدیریت نظریۀ برای را شخصیت

 کردن برطرف برای کارکنان که هایینگرش و هامهارت عنوان را به مدیریتی هایشایستگی

 اییاد با و کمک انتظارات شدن روشن که به کنندمی توصیف دارند، نیاز آینده یهاچالش

 استانداردهای برای محکم پایه یک رود،یم انتظار و یازن مورد آنچه مورد در مشترک زبانیک

و همکاران  1فرانسیسکو .(2947کند )ولیو و مانکسیاری، یم فراهم عینی و سازگار عملکردی

. اشاره دارند و عاداتمشاهده قابل رفتارهای به مدیریتی های( نیز معتقدند، شایستگی2940)

 ویژگی یک نه رفتار اول اینکه یک ؛شود روشن یدرستبهباید  تعریف این از یاجنبه البته هر

 را ما مدیریتی، هایجنبه از شایستگی این. یوخوخلق دانش و شخصیت نه و است شخصیتی

 سطحتنها  نه توانمی که است معنی بدانمشاهده قابل دوم،. کندیم هدایت عمل سمت به

. کرد یریگاندازه نیز را هاآن یادگیری و پیشرفت روند بلکه معین، لحظه یک در هاآن پیشرفت

 احتمال بر داللت که شودیمرفتاری  جدید عادات به مربوط به دستیابی است که سوم، عادت

 . (2940دارد )فرانسیسکو و همکاران،  یادگیری

کوه یخی است که بخش  مانندهای مدیریتی، نظران، شایستگیبیشتر صاحب نظر از     

گرفته  مثابۀ مهارت و دانش در قلۀ آن قرارآب قرار دارد و بخش کوچکی از آن به آن زیر بیشتر

طور  اما به ،اندرویت قابلا کمتر هدر برگیرند شایستگی عواملو سر از آب برآورده است. 

شناسی در کنند. نقش اجتماعی و خویشتنگسترده رفتار ظاهری را کنترل و هدایت می

ح زیرین کوه یخ در آب وها در سطو انگیزهویژه  سطحی از آگاهی فرد وجود دارند، اما صفات

                                                                                                                                       

1. Cardona 

2. Chinchilla 

3. Morand 

4. Francisco 
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 ی،کل طور به. (03.: 4309و همکاران،  )بردبار اندگرفته یوجود فرد جا عمققرار دارند و در 

 یخوب به انسانی منابع متخصصان و مدیران به وسیله مدیریتی شایستگی یهامدل

 برای را ابزاری کنند،می مشخص را مدیر ارزشمند رفتارهای از ایمیموعه زیرا ؛اندشدهیرفتهپذ

 خود مدیران تا کنندمی انتخاب هاشرکت برای را چارچوبی و دهندیم ارائه خود فردی توسعه

 از پایدار ایمیموعه تعیین آیا که نیست مشخص وجود، ینا . بادهند آموزش و انتخاب را

باشد )هالن  یرپذامکان مدیریتی مختلف شرایط و هایتموقع دراستفاده قابل هاییتصالح

 ینا از (.2947 ،3آگوستو و ؛ تورس2947و همکاران،  2کاسکو -؛ پرادو2996و همکاران،  4بیک

 پایدار خصوصیات از خاص ایمیموعه باید مدیریتی هایشایستگی بر تمرکز با دانشمندان رو،

را نیز  موضوع فرهنگی باید اینکه ضمن است، مدیر یک اثربخشی ۀدهندنشان که کنند اییاد را

 (.2943 همکاران، و 1بوسک ؛2940فرانسیسکو و همکاران، ) بگیرند نظر در

 از نظر اسالم ستهیشا رانیمد نشیگز

انگاری و کوتاهی در این چنان اهمیتی است که سهلانتخاب افراد شایسته در اسالم، دارای 

ن أاهلل یامرکم ن إ»آمده است:  کریمد. در قرآن آیمی حساب بهها ترین خیانتبزرگ ازخصوص، 

 «امانت را به اهلش بسپارید. دهدمیهمانا خداوند دستور » ؛(18)نساء:  «دوا االمانات الی اهلهاؤت

شده است که  تأکید امانات وها ، به اهلیت داشتن فرد برای سپردن مسئولیتهمبارک آیهدر این 

. همچنین در آیۀ داد توجه قرار موردشایستگی  اصلیرا یکی از مفاهیم « اهل»توان کلمۀ می

زمین برای بندگان صالح و ده است که حکومت و سروری بر نمو تأکید، خداوند انبیا سوره 491

 شایسته است.

. در ه استای داشتنیز جایگاه ویژه )ص(اکرمنبی  ۀسیرها در ساالری در گزینششایسته    

، بلکه حضرت در کنار ههای شخصی تنها معیار نبودفضیلت و برتری )ص(اسالمبینش پیامبر 

که  )ع(علیامام (. 4388، 449و عدلی،  زاده)موسی کردندایمان و تعهد، لیاقت را نیز لحاظ می

، بر انتخاب افراد است مکتب اسالم است و از زالل وحى و قرآن سیراب شده پروردهدست

                                                                                                                                       

1. Hollenbeck 

2. Prado-Gasco 

3. Torres & Augusto 

4. Bosch 
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کردن  ضایع. 4: دانندمیچهار چیز  درزوال و بقاى دولت را  اصوالًخاصی دارند و  تأکیدشایسته 

داشتن فرومایگان و  مقدم .3 ؛جزئیبه مسائل فرعى و  پرداختن .2 ؛اصول و دستورات اصلى

 (.861: 4366، 4ج  ،)آمدی راندن شایستگان و افراد بافضیلت عقب .1 ؛اراذل

 پژوهش پیشینۀ

 به وسیلۀ آن از پسمطرح و  (4073) کللندمک به وسیلۀابتدا  ،نظریۀ شایستگی اساساً

اسپنسر و ، ریان) بررسی قرار گرفت مورد (4003)اسپنسر  همچنین و( 2408) بویاتزیس

 ها را ارائهشایستگی الگویکللند و بویاتزیس، اولین مک 2408در سال  (.4،2942:02برنهارد

شایستگی در قاره اروپا  هایمدلگوناگونی  به بررسیپژوهشی در  (2990) 2وینترتون دند.نمو

رغم نقش محوری به تحقیقدر این  .پرداخت این قارهها در چارچوب شایستگی یدأیتبرای 

که رویکردهای مفهومی به شایستگی  است شدهبیانها، مشیخط ارائهها در شایستگی

جاری نیز ها های مختلف بلکه در درون دولتتنها این توسعه بین دولت توسعه بوده و نهدرحال

 را در های بنیادینبلکه فرهنگ ،گذاردیم تأثیرها تنها بر زبان نه تغییراتاست و این تنوع و 

به دیگری  پژوهش .(2990)وینترتون،  دکنهای مختلف اییاد میگیری مهارتهنگام شکل

موفقیت در  جهتمدیران  ضروری یهاهدف تعیین شایستگی با (2990) 3کیائو و وانگهوسیلۀ 

که ارتباطات،  نشان دادنتایج این تحقیق  ،شده است ارائهسطوح میانی مدیریتی کشور چین 

ی برای موفقیت اصل یهاعنوان شایستگی به مداومزی، اجرا و یادگیری ساهماهنگی، گروه

 (2942) 1مساروسوا و مساروسب .(2990)کیائو و وانگه،  است توجه موردمدیران میانی چین 

شناختی و یادگیری شایستگی  یهابین شایستگی ارتباطبه بررسی در تحقیق خود 

ی دانشیویان در چهار کشور اروپای ارزیابیریاضی( در  یهاو شایستگی گفتاری یها)شایستگی

 مدلی با ارائهنتایج این تحقیق به اند؛ لهستان، اکراین، میارستان و اسلواکی پرداخته هایبه نام

شد )مساروسوا و مساروسب، منیر العمر منظور یادگیری مادام ی بهاصلهشت شایستگی 

                                                                                                                                       

1. Bernhard, Spencer & Ryan 

2. Winterton 

3. Qiao & Wang 

4. Mesárošováa & Mesárošb 



 03/  … فرماندهان ینیگزستهیشا ارهاییمع یبندتیو اولو ییشناسا

 

اند. نیز پژوهش مشابهی در این حوزه انیام داده (2943) 4ی و همکارانیسادات خوشو (.2942

های که از پایگاه بودمدیریتی در یک بافت فرهنگی  یهاهدف این پژوهش شناسایی شایستگی

البالغه الفصاحه و نهج، در این پژوهش از دو کتاب نهجنمودند استفادهداده ایرانی و غیر ایرانی 

هشت شایستگی  نهایتاً ،شایستگی در ایران مدل سازیبا تمرکز بر مدیریت اسالمی و شبیه

گیری، عملکرد، سازگاری و وتحلیل، ارتباطات، دانش، تصمیمرهبری، تیزیهکلیدی شامل 

( 2943) 2تریوالسا و دریموسیسب شده است.جدید شایستگی استفاده مدلرهبری در طراحی 

( و PMSیران پروژه )های رفتاری مدبه بررسی ارتباط بین شایستگی مدیریتی و مهارت

ادراکی  مدل( و CVMهای رقابتی )ارزش مدل ؛اندموفقیت پروژه در رویکردی جامع پرداخته

(ICB)، توجه رفتاری و مدیریتی مورد یهابه ترتیب پایه و اساس شایستگیتحقیق  نیدر ا 

مشارکت و  رفتاری ازجملهی هاحیاتی شایستگی عاملدر این راستا پانزده  که اندگرفته قرار

مشاوره، گفتگو، آرامش، بازده،  ،انگیزه، رهبری، خالقیت، گرایش، خودکنترلی، ابراز وجود

اند شده ارزش، امکان اطمینان و اخالق در نظر گرفته فهم، پیچیدگی و بحران، گشادگی

  (.2943)تریوالسا و دریموسیسب، 

 و مدیریتی فردی بین هایتگیی به بررسی شایسامطالعه( در 2940مشاویرا و همکاران )    

جنوبی  آفریقای و زیمبابوه در خانوادگی غیر و خانوادگی متوسط و کوچک هایشرکت عملکرد

 و مدیریتی فردی بین هاییتصالح حاکی از این است که بین مطالعه این هایپرداختند. یافته

 ؛وجود دارد معناداری و مثبت رابطه جنوبی، آفریقای و کشور زیمبابوه دو هر در شرکت عملکرد

 فردی بین هایمهارت ۀنیزم در مدیریت آموزش به نیاز ،وکارکسبپایداری  بنابراین، برای

 که جهت آن مدیریتی )از فردی بین هایشایستگی مداوم که موجب تقویت چرا ؛باشدمی

فرانسیسکو  .(2940گردد )مشاویرا و همکاران، می بخشد(می ارتقا را تیارت پایداری و نوآوری

 دانشیویان میان در مدیریتی هایشایستگی تفاوت ( در تحقیق خود به2940و همکاران )

MBA  بین ملی، سطح در که دهدمی نشان مطالعه این نتایج .اروپایی پرداختند و آمریکایی 

دارد  وجود تفاوت اروپایی و آمریکایی MBA دانشیویان شده ازیابیارز مدیریتی هایصالحیت

                                                                                                                                       

1. Sadat Khoshoueet al 

2. Trivellasa & Drimoussisb 
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 فرهنگی هایتفاوت سازمانی،در سطح  یاً،. ثانداد فرهنگی نسبت عوامل به را هاآنتوان می که

 در دهدمی نشان و دهدمی ارائه تیربی شواهد این تحقیق هایکنند. یافتهمی آشکار را خود

 بیرونی، مدیریتی هایشایستگی بین باید جهانی، و المللیبین آینده مدیران مشاوره و مدیریت

 تمایز هستند، فرهنگی اختالفات مستعد و دارند کاربرد هافرهنگ در که شخصی و فردی بین

( در تحقیقی تحت عنوان 2940آساری و همکاران ) .(2940شد )فرانسیسکو و همکاران،  قائل

پرورش  و آموزش اداره در فازی روشبر اساس  مدارس مدیران شایستگی معیارهای بندیرتبه»

 رفتن بین از موجب مدیران انتخاب در هاشایستگی به توجه بیان نمودند، عدم «اصفهان استان

همچنین این . شودیم والدین و معلمان نارضایتی همچنین و انسانی و مالی عظیم منابع

 اصلی، معیارهایجمله  از شایستگی از معیارهای مراتبیسلسله محققان اقدام به معرفی ساختار

 شغلی، هایشایستگی اصلی، معیارهای نهایی وزنبر اساس  نمودند، سازمانی و شغلی فردی،

 .(2940گرفتند )آساری و همکاران،  قرار سوم تا اول یهارده در سازمانی و فردی

 انیام محتوا ( با استفاده از روش کیفی تحلیل4306) الدینیدر پژوهشی دیگر که زین    

 تعهد، تقوا، گرایی، ساالری، معنویشایسته ایمان، اخالص، خدا، بر ده است، توکلدا

 های مدیران شناساییعنوان شایستگیقانونمندی، به تخصص، یریپذمشارکت نفس،اعتمادبه

 و روش مصاحبه ( با استفاده از روش ترکیبی4306) نژادشده است. در همین راستا، عارف

تخصص،  و یی، مهارتگوراستی، طلبعدالتپشتکار، تقوا،  و ی، تالشدارامانت دلفی،

 به کاریو وجدان خواریرانت از و پرهیز مدارارزش صدر، تدبیر، شرح قانونمندی، تعهد، حسن

( نیز 4307جو لرستانی و رضایى ) های مدیران شناسایی نموده است. خلیلىعنوان شایستگی

به این  «اسالم دیدگاه از مدیران گزینىشایسته معیارهاى شناسایى»در پژوهشی تحت عنوان 

 تخصص به و تعهد اصل دو بر گزینىشایسته معیار کریم قرآن ها دست پیدا کردند که دریافته

 مهمترین عنوان به ایمان و تقوا تعهد، هایشاخصه از برخى .است استوار یکدیگر مکمل عنوان

 مؤلفه، دو این گرفتن نظر در بدون گزینى،شایسته و شودمی محسوب افراد در شایستگى عامل

 .بود خواهد ناقص

 روش پژوهش

فرماندهان گزینی معیارهای شایستهبندی و اولویتشناسایی که  عنوان تحقیق توجه به با

 لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش، البالغه استهای نهجنزاجا با تمرکز بر آموزه
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 حقیقت، روش در است. اکتشافی رویکرد با کمی -کیفی آمیخته نوع تحقیقات از پارادایم

با  اول، مرحله در ،در بخش کیفی تحقیق. است شده طراحی سه مرحله در پژوهش حاضر،

های و مؤلفه هاشاخص البالغه(،)منابع اسالمی و با تمرکز بر نهج ایبررسی منابع کتابخانه

 اطمینان حصول منظور دوم، به مرحله . سپس دراستخراج شد فرماندهانمدیران و شایستگی 

بندی معیارهای شایسته احتمالی و اولویت هایسوگیری بودن، رفع کاربردی دقت، از صحت،

 .شد استفاده خبرگان نظامی بین گروهی توافق دستیابی به جهت فازی دلفی فن گزینی، از

فرماندهان تابع قرارگاه  و کارشناسان، مدیران از نفر 42شامل  خبرگان، پانل تعداد اعضای

برای  کافی زمان و تمایل تیربه، دانش، ویژگی چهار بر اساس ای غرب نزاجا بودند کهنطقهم

 انتخاب و شناسایی قضاوتی هدفمند یا گیرینمونه روش از استفاده با دلفی مراحل در شرکت

معیار  21تحلیل عاملی اکتشافی، نتایج بر اساس  سوم، مرحله در بخش کمی تحقیق؛ در شدند.

 بندی شدند.های اخالقی، مکتبی و سازمانی دستهشاخصعد در سه بُ شده یدأیت

 فازی دلفی روش

 دانشی که مواردی در که گروهی است ارتباطی ساختار بر مبتنی قوی فرآیند یک دلفی فن

 خبرگان بین در اجماع گروهی به دستیابی هدف با ،دسترس باشد در نامطمئن و ناکامل

 در شود،می بیان اعداد قطعی قالب در خبرگان نظرات کالسیک، دلفی روش شود. درمی استفاده

 این و کنندمی استفاده نظر بیان برای خود های ذهنیشایستگی از خبره افراد که حالی

 عدم احتمالی بودن و .است شرایط این بر حاکم قطعیت عدم بودن دهنده احتمالینشان

 از طبیعی زبان قالب در هاداده است بنابراین، بهتر دارد؛ سازگاری فازی هایمیموعه با قطعیت،

 پیشنهاد منظور، بدین .گیرند قرار تحلیل مورد فازی هایمیموعه از با استفاده و خذأ خبرگان

 از روش این شد. در ارائه فازی دلفی روش عنوان تحت فازی نظریۀبا  سنتی دلفی روش ادغام

 (.2943و همکاران،  4کارداراس) شودمی استفاده نظر خبرگان دادن نشان برای عضویت توابع

 برای هاآننمودن  یکپارچه و نظرات از یک هر به توجه در فازی دلفی مزیت روش    

تحلیل  و سنتی دلفی روش از ترکیبی روش این اجرایی مراحل .است گروهی توافق دستیابی

 یسازیفاز منظوراست. به فازیهای میموعه نظریه تعاریف از استفاده با مرحله هر هایداده

                                                                                                                                       

1. Kardaras 
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شده است.  ارائه 4 شماره شود که مراحل آن در شکلمی استفاده فازی از اعداد خبرگان نظرات

 به همراه پدیده یک مورد در قطعیت عدم با مواجه در که فازی هستند هایمیموعه فازی، اعداد

 است. عدد شدهاستفاده مثلثی اعداد فازی از تحقیق این در شوند.می تعریف عددی هایداده

  (u) باال شود. کرانمی داده نمایش M= (l,m,u) صورتبه عدد حقیقی سه با مثلثی فازی

 ترینمحتمل m و M فازی مقادیر عدد کمینه (l) پایین کران ،Mفازی  عدد مقادیر بیشینه

 :است زیر صورت به مثلثی فازی عدد یک است. تابع عضویت فازی عدد یک مقدار

 

  (4) رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3(.8330هسوه و همکاران، ) فازی دلفی روش اجرای مراحل :3 شمارۀ شکل

 (:2992، 4باشد )چنگ و لینمی زیر شرح به فازی دلفی روش اجرای مراحل

                                                                                                                                       

1. Hsueh 
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بر  ساختار دارای ایدلفی، پرسشنامه اول مرحله در خبرگان؛ نظرات گردآوری اول: گام

متغیرهای  از استفاده با تا شد درخواست خبرگان از و پژوهش طراحی اول مرحله نتایج اساس

 شدهشناسایی مراحل از یک اهمیت هر میزان زیاد خیلی و زیاد متوسط، کم، کم، خیلی کالمی

 .نمایند مشخص را

 با کالمی متغیرهای مرحله در این مثلثی؛ فازی اعدا به کالمی متغیرهای تبدیل دوم: گام

 شدند: تعریف مثلثی فازی صورت اعداد به 4شمارۀ  جدول به توجه

 کالمی متغیرهای با متناظر مثلثی فازی : اعداد3جدول شمارۀ 

 شده قطعی فازی عدد اعداد فازی مثلثی اصطالحات زبانی

 9.0317 (4.9 ,4.9 ,9.71) خیلی زیاد

 9.71 (4.9 ,9.71 ,9.1) زیاد

 9.1 (9.71 ,9.1 ,9.21) متوسط

 9.21 (9.1 ,9.21 ,9) کم

 9.9621 (9.21 ,9 ,9) خیلی کم

 

 فازی اعداد میموعه و شد داده از خبرگان یک هر نظر به مثلثی فازی اعداد که صورت بدین

 .آمد دست به (2) رابطه از با استفاده خبره هر برای مثلثی

 

 (2) رابطه

 

Ã𝑚) ها ازمیموعه میانگین مرحله این در :سوم گام
(𝐼)هامیموعه ( تمامی (Ã(𝐼)) طریق از 

 .شد محاسبه 3 رابطه

                                                                                                                                       
1. Cheng & Lin 
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 (3) رابطه

 

 .شد محاسبه) 1 ( رابطه استفاده از با میانگین از اختالف مقدار خبره، هر برای سپس

 

 (1رابطه)

 

 از بعد اول مرحله خبرگان، پرسشنامه بین توافق میزان بررسی منظور به دوم مرحله در

با  هاآن از یک هر قبلی نظراختالف و خبرگان نظرات میانگینهمراه  به الزم تغییرات اعمال

 نموده مرور را هاپاسخ تا شد درخواست هاآن از و ارسال خبرگان پانل اعضا برای میدداً میانگین

 .کنند تیدیدنظر خود هایقضاوت و در نظرات نیاز صورت در و

 گرفت، انیام دلفی دوم مرحله شد و داده خبرگان به اولیه بازخورد کهاین از بعد  :چهارم گام

 .درآمد 1 رابطه صورتبه مثلثی فازی اعداد در قالب خبرگان شدهاصالح نظرات

 

 (1رابطه)

 

B𝑚) خبرگان شدهاصالح نظرات میانگین دوم، گام همانند نیز مرحله این در
(𝐼)مرحله ( در 

 .شد محاسبه (6 (رابطه طریق از دلفی دوم

 

 (6رابطه)

 

 از یک هر نهایی مقادیر زداییبرای فازی مختلفی هایروش زدایی؛فازی  پنیم: گام

 ( برای7رابطه ) بر اساس ثقل مرکز ساده روش از این تحقیق در دارد. وجود هاشاخص



 33/  … فرماندهان ینیگزستهیشا ارهاییمع یبندتیو اولو ییشناسا

 

 شد. استفاده دلفی مراحل از یک هر مقادیر زداییفازی

 

 (7رابطه)

 

 در خبرگان نظراختالف میزان مرحله؛دو  در خبرگان نظراختالف میزان محاسبه :ششم گام

که  رفت پیش آنیا تا دلفی مراحل شد. تکرار ( محاسبه8طریق رابطه ) از دلفی مرحله دو

 در و ( برسد9.2کم ) خیلی آستانه حد از کمتر به نظرسنیی مرحله دو بین خبرگان نظراختالف

 شود.می نظرسنیی متوقف فرآیند صورت این

 

 (8رابطه)

 

 

های بر آموزهبا تمرکز  و فرماندهان ی شایستگی مدیرانمعیارهاا و هشاخصه

 ()یافتۀ پژوهشالبالغه نهج

کار هر  در روندترین مسائل و حساس مهمترینانتخاب و انتصاب مدیران شایسته از 

ها و معیارهایی است تا افراد واجد شرایط و بالیاقت، تصدی امور سازمانی است و برای آن، مالک

و  این پژوهش، معیارهای شایستگی مدیران در (.4381 ،312 )تصدیقی، گیرنددسترا به 

های بر آموزهبا تمرکز ، هاآنچه بهتر  هر انتصاب انتخاب و برای فرماندهان نظامی اسالمی

 است. شدهارائه 2 شمارۀ صورت خالصه در جدول به و استخراج البالغهنهج
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 شدهاستخراج هایشاخص: 8 شمارۀجدول 

 منابع شاخص ردیف

 ایمان  .3

 است استوارشده و ثابت هادل در آن مرتبهیک باشد؛می دومرتبه دارای ایمان

 و )ص(رسول حضرت رسالت به دیأیت و آفریدگار وجود به تصدیق از عبارت آن که

 و برهان راه از که است حقیقی ایمانی و است ع() معصومین ائمه والیت به اعتقاد

 روی از که باشدمی عاریه هاسینه و هادل بین دیگر مرتبه و آمدهدستبه محبت

 باشدمی آن در زوال و رجوع احتمال و نیامده دست به برهان و محبت

 (.234 خطبه البالغه،)نهج

 تقوا  .8

إن أکرمکم عند اهلل » (.192 حکمت البالغه،)نهج« است اخالق پیشوای تقوا»

 البالغه، خطبه)نهج استوار محکم دژ چون است ایخانه تقوا (.43)حیرات: « أتقاکم

 که کندمی معرفی قیامت روز اندوخته و رستگاری و هدایت کلید را تقوا (.416

 البالغه، خطبهنهج) سازدمی رها بدبختی هر از و کندمی آزاد بندگی هر از را انسان

(. و العاقبۀ 31)اعراف:  «قی و أصلح فال خوف علیهم وال هم یحزنونتمنه اف .(224

()آقامحمدی، 407 )بقره:« شماست باتقواترین شما بهترین(. »432)طه: « للتقوی

4306.) 

0.  
و  کارایی

 تأثیرگذاری

کس اعتماد کن که بر آن(. »41انوا یکسون )مطففین: بل ران على قلوبهم ما ک»

البالغه: نامه )نهج «تر است نهاده و به امانت از همه شناخته میان همگان اثری نیکو

ح گردنجد و الکجه زمامجداران اصجججز آن شودمین حالپس رعیت اص(. »13

 .(246البالغه خطبه )نهج« شوند، جز با درستکاری رعیتمینح الزمامجداران اص

 کاری تجربۀ  .3

 کارگزاران و مدیر انتخاب در !مالک ای؛ فرمایندمی اشتر مالک بهامام علی )ع( 

 هر نظر و اندیشه :فرمایندمی. (13نامه البالغه، کن )نهج انتخاب را هاباتیربه خود

 بر تأکید ضمن دیگر درجایی یا (1126 حدیث )آمدی، اواست تیربه اندازهبه فرد

 در موفقیت را آن مثبت آثار از یکی ،هاآن از بهینه استفاده و هاتیربه حفظ

 و کند حفظ را هاتیربه که کسآن فرمایندمیذکر  نظر مورد اهداف به دستیابی

 (.4388زاده،  )موسی رسدمی نتییه به کارهایش (گیرد بهره هاآن از موقع به)

 قدرت جسمانی  .3

 را کسى بهترین زیرا کن، را استخدام او ؛پدرم :گفت )دختر( دو آن از یکى»

 ؛ و(26قصص: ) باشد امین و قوى که است کسىآن کنى استخدام توانىمی که

مبعوث )و  شما زمامدارى براى را )طالوت( خداوند: گفت هاآن به پیامبرشان

 ترشایسته او از ما اینکه با کند حکومت ما بر او است. گفتند: چگونه انتخاب( کرده

 و علم در را او و برگزیده شما بر را او خدا گفت: ندارد؟ زیادى ثروت و او هستیم

 بخواهد، کس هر به را ملکش خداوند، است. بخشیدهوسعت  )قدرت( جسم،

 آگاه( هامنصب براى افراد لیاقت و )از( است وسیع خداوند، احسان و بخشدمی
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 (.4307رضایى،  و جو لرستانی خلیلى)( 217بقره:) است

3.  

 و تدبیر

و  ورزیاندیشه

 بصیرت

 کور بلکه باشد، نابینا چشمش که نیست آن کور :فرمایدمیص( )اکرم پیامبر

 (.4304 طهماسبی، و )گودرزی باشد کور بصیرتش دیده که است کسیآن واقعی

 گمراهی و ضاللت راه و رفتند راست و چپ هایراه به فرمایند؛میع( )علی حضرت

( 419 خطبه ،4370 سید رضی،) گذاشتند را هدایت روشن راه و را پیمودند

هجا و درخجت، آب و سجنگ، به خورشجید و مجاه، رویجدنی (.4306آقامحمدی، )

 خطبهالبالغه: )نهجبیندیش  ها،گونِی لغات و گویش، شجب و روز و گونهوآمدرفت

481). 

3.  
 صالحیت و پاکی

 خانوادگی

اب و أهل البیوتات الصالحه و السوابق حسثم الصق بذوى المروءات و األ»

ان اهلل اصطفى ادم و آل ابراهیم و آل عمران على (. »13البالغه: نامه )نهج« الحسنه...

(. إنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم 33)آل عمران: « العالمین

 شایسته و نییب هایخانواده از که کن انتخاب را کارگزارانی(. 23)احزاب:  «تطهیرا

 بن منذر به اینامهدر  ع()مام علیا (.13البالغه: نامه )نهج باشند اسالم در قدمپیش و

 روش از هم تو که کردم گمان و داد فریب مرا پدرت نیکی فرمودند: عبدی جارود

 خیانت که رسید خبر من به ناگاه .کنیمی حرکت او راه به و نماییمی پیروی او

 .(74البالغه: نامه ای )نهجکرده عدول اتخانواده و پدر سیره از و ایکرده

 عدالت  .2

و در عدل  ترینترین چیزها در نزد تو باید در حق میانهداشتنیدوست»

ترین باشد که همانا خشم عمومی و در جلب خوشنودی مردم گسترده فراگیرترین

برد، اما خشم خواص را خشنودی مردم، خشنودی خواص )نزدیکان( را از بین می

(. ای 4303و صدارت،  )خلعتبری (13البالغه: نامه )نهج« کنداثر میهمگان بی

اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. کسانی که ایمان آورده

دشمنی با جمعیتی شمارا به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به 

 (.8المائده:) است ترنزدیکپرهیزگاری 

2.  
دار امین و امانت

 بودن

 دارامانتبنده و فرستاده خدا و پیامبر برگزیده و )ص( دهم که محمد گواهی می»

 کسآن است، امانت ادای الهی، وظایف از دیگر (. یکی26قصص: ) پسندیده اوست

این اموال که  .(481 خطبهالبالغه: )نهج «است کارانیز نپردازد، ها راامانت که

است، که با  انانماز مسل گردآمدهبینی، نه مال من و نه از آن توست، غنیمتی می

 .(232 خطبهالبالغه: )نهج شمشیرهای خود به دست آوردند

 نفس به اعتماد  .33

ای ببندند و او از خدا بترسد، ها و زمین درهای خود را بر روی بندهاگر آسمان»

خداوند راه نیاتی از میان آن دو برای او خواهد گشود. آرامش خود را در حق 

. (439 خطبهالبالغه: )نهج« ندازدینجستیو کن و جز باطل چیزی تو را به وحشت 

نادانی انسان همین بس که ارزش  دانا کسی است که قدر خود را بشناسد و در»

شما را به تقوای الهی  !ای بندگان خدا». (493 خطبهالبالغه: )نهج« خویش را نداند
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ای است که شما را به کنم که زاد و توشه سفر قیامت است. تقوا توشهسفارش می

و لقد » .(441 خطبهالبالغه: )نهج« گرداندمنزل رساند و پناهگاهی است که ایمن می

منا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کر

 (.79کثیر خلقنا تفضیال )اسراء: 

 فروتنی و  تواضع   .33

 (.1 خطبه ،البالغهنهج) .سر بنهید از را جوییبرتری هایتاج ... !مردم ای»

 زیر را خودبرتربینی و نهید سر بر تواضع تاج فرمایند:می دیگری درجایی حضرت

 (.402 خطبه ،البالغه)نهج فرونهید گردن از را رتکبّ زنییر هایحلقه .افکنید پا

 قاطعیت  .38

فرستاده خداست و کسانی که با او هستند، در برابر کفار سرسخت و  ص()محمد»

سوی ای از بندگان خدا را بهمن بنده» (.20الفتح:)« اندشدید و در میان خود مهربان

روی های ترس از دشمنخوابد و در لحظهفرستادم که در روزهای وحشت نمیشما 

های آتش تندتر است. آنیا که با حق است، سخن و( بر بدکاران از شعلهگرداند )نمی

او را بشنوید و از او اطاعت کنید، چراکه او شمشیری از شمشیرهای خداست که نه 

)خلعتبری و ( 38البالغه: نامه ت )نهجاساثر شود و نه ضربت آن بیتیزی آن کند می

 (.4303صدارت، 

 کردن مشورت  .30

(. 119، ح 294: 4382)کلینی، « قریال أو مشوره بعدلحوا عن مقاله بفقال تکل»

و التدخل فی (. »410فأعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی األمر )آل عمران: 

جبانا یضعفک عن األمور ، یعدل بک عن القضل و یعدک الفقر، وال المشورتک بخی

والحریصۀ یزین لک الشره بالیور؛ فإن البخل و الیبن و الیرص غرائز شی ییمعها 

و کسانی که » (.4307و همکاران، )دوالی( 13البالغه: نامه )نهج«. سوء الظن باهلل

صورت دارند و کارهایشان بهدعوت پروردگارشان را اجابت کرده، نماز را برپا می

« کنندایم، انفاق میروزی داده هاآنهاست و ازآنچه به مشورت در میان آن

 (.13البالغه: نامه )نهج« هرگز بخیل را در مشورت خود دخالت مده»(. 38)شوری:

 پذیریمسئولیت  .33

از خدا بترسید و تقوا (. »491آل عمران: ) «ولکن منکم أمۀ یدعون إلى الخیر»

و  هاخانهپیشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا و شهرها و  پیشه کنید زیرا شما در

و إن من أبغض الرجال إلى اهلل تعالى (. »467البالغه: خطبه )نهج« حیوانات هستید

لعبدۀ و کله اهلل الى نفسیه جائرۀ عن قصد السبیل، سائرۀ بغیر دلیل أن دعى إلى 

ل له واجب علیه و کأن حث الدنیا عمل و إن دعى الى حث اآلخره گسیل؛ کأن ما عم

 در جامعه افراد همه مردم، ای(. »493البالغه: خطبه نهج«)ماوتی فیه ساقط عنه

 (.294البالغه: خطبه )نهج« باشندیم شریک خشم و خشنودی

33.  

فصاحت گفتار و 

توانایی انتقال 

 پیام

تر است او را همراه من بفرست تا یاور من و برادرم هارون زبانش از من فصیح»

گنیعلی و )(31قصص: « )ترسم مرا تکذیب کنندباشد و مرا تصدیق کند می

 ای از وجود انسان است، اگر آمادگیانا زبان، پارهمآگاه باشید! ه» (.4302همکاران،

انا، ما م. هدهدمی گوید و به هنگام آمادگی، گفتار او را مهلتنداشته باشد، سخن می



 33/  … فرماندهان ینیگزستهیشا ارهاییمع یبندتیو اولو ییشناسا

 

های آن بر ما سایه ریشه دوانده و شاخه ، درخت سخن در مامیباشیمامیران سخن 

 (.233البالغه: خطبه )نهج «افکنده است

 انگیزه ایجاد   .33

ل فرقه منهم لیتفقهوا فی کال نفر من فلو فهما کان المؤمنون لینفروا کا او»

م ککن منتول(. »422)توبه: « الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون

م مسئولون حتى عن البقاع و البهائم، کان(. »491)آل عمران: « الخیرأمۀ یدعون إلى 

« أطیعوا اهلل و التحصوه؛ و إذا رأیتم الخیر وا به و إذا رأیتم الشفاعرضوا عنه

باره در این)ص( پیامبر اکرم (.4307و همکاران،  ()دوالی467البالغه خطبه )نهج

رزو نبود، هیچ مادرى فرزندش را آرزو براى امت من رحمت است. اگر آ»فرماید: مى

خدا را، شما چگونه مردمى هستید » .«کاشتداد و هیچ کس درختى نمىشیر نمى

البالغه )نهج« زدیانگیبرمو نه حمیت و غیرت شما را  آوردیمنه دین، شما را گرد 

 .(489خطبه 

 شجاعت  .33
اند، من به وعده ام مرا از جنگ نترسانده و از ضربت شمشیر نهراساندهبوده تا «

 در من»(. 471البالغه: خطبه )نهج« استوارم ،پروردگارم داده است پیروزى که

 (.402 خطبهالبالغه، )نهج« افکندم خاک به را عرب بزرگان خردسالی،

32.  
        تندذهنی

 و ذکاوت( )هوش

من کان (. »13البالغه، نامه )نهج« و توخ منهم ... و أبلغ فی عواقب األمور نظرۀ»

 ام یصلها مذموم مدحورجهنثم جعلنا له  دشاء لمن ترینلنا له فیها ما عییرید العاجلۀ 

؛ میلسی، 443البالغه، خطبه )نهج« المؤمنون هم الذین عرفوا أمامهم(. »48)اسراء: 

(. 3034: ح 4369عماء ضعف السیاسه )خوانساری، زالآفۀ (. »21: 78، ج 4193

و  )دوالی «من تحت سیاسته دامت ریاسته«. »سوء التدبیر سبب التدمیر»

و همانا زبان مؤمن در پس قلب او و قلب منافق از پس زبان » (.4307همکاران،

 (.476البالغه: خطبه )نهج« اوست

 سعۀصدر  .32

جو  خلیلى) (21)طه: « ...کن گشاده را امسینه ؛گفت: پروردگارا( )موسى»

فمن (. »476البالغه، حکمت )نهج« آلۀ الرئاسه الصدر» (.4307رضایى،  و لرستانی

« یرد اهلل أن یهدیه یشرح صدره لإلسالم ومن یرد أن یضله ییعل صدره ضیقا حرجا

نور یقذفه اهلل فی قلب من یشاء فینشرح له صدره و ینفسخ: )طبرسی، (. »421)انعام: 

ألم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی أنقض ظهرک (. »409: 3، ج 4193

 (.4307و همکاران، )دوالی( 6و  4)نشر: «. و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا

 سابقه حسن  .83

 که کسانی و نامخوش و شریف هایخانواده از که باش نشینهم باکسانی»

 در من»(. 4388زاده،  )موسی (13نامه البالغه، )نهج« باشند نیکو سابقه دارای

 (.402 خطبهالبالغه، )نهج« افکندم خاک به را عرب بزرگان خردسالی،

83.  
  مصالح به علم

 )دانش تخصصی(

زره دانش بر تن دارد و با تمامى آداب و با توجّه و معرفت کامل آن را  ... »

باشد و نیاز یاست، حکمت گمشده اوست که همواره در جستیوى آن م فراگرفته

 گفت: )یوسف(». (482البالغه، خطبه )نهج «پرسدیماوست که در به دست آوردنش 
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 و آگاهم( حافظ (دارندهنگه که ده، مصر( قرار) سرزمین خزائن سرپرست مرا

 شما زمامدارى براى را( خداوند )طالوت گفت: هاآن به پیامبرشان و (؛11)یوسف: 

 او از ما بااینکه کند، حکومت ما بر او چگونه :گفتند است و انتخاب( کرده (مبعوث

 در را او و برگزیده شما بر را او خدا :گفت ندارد؟ ثروت زیادى او و تریمشایسته

 بخواهد، کس هر به را ملکش خداوند، .بخشیده است وسعت جسم،( قدرت) و علم

 است ها( آگاهمنصب براى افراد لیاقت )از و است وسیع خداوند، احسان و بخشدمی

 (.217بقره:)

88.  
شناسی وقت

 زمان( )مدیریت

به هوش باش! کار هر روز را در همان روز انیام ده زیرا هر روز کاری » 

مخصوص به خود دارد. باید بهترین اوقات و بهترین ساعات عمرت را برای خلوت با 

 شودمی راهروبهاگر نیت خالصی داشته باشی و امور مردم  هرچندخدا قرار دهی، 

ابر  مانندبهفرصت  "(.13 نامهالبالغه، )نهج« همه کارهایت عبادت و برای خداست

(. 24البالغه، حکمت )نهج ".نیک را غنیمت دانید یهافرصتگذرد، پس گذرا می

 (.4)عصر: « والعصر»

 تغافل  .80

 گوش( گویند: او )سراپادهند و مییمکسانی هستند که پیامبر را آزار  هاآناز »

باور بودن او و خوششماست )باوری است( بگو: او گوش خوبی برای آدم خوشاست )

به نفع شماست(، )ولی بدانید( او به خدا ایمان دارد و )تنها( مؤمنان را تصدیق 

از خود دور کن؛ زیرا مردم  ترندجویبعاز مردم کسانی را که » (.64التوبه:)« کند...می

مبادا آنچه  پس ر پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است.عیوبی دارند که رهبر امت د

بر تو پنهان است، آشکار گردانی و آنچه هویداست بپوشانی، زیرا داوری ازآنچه از تو 

ها را بپوشان تا توانی زشتیکه میباشد. پس چندانپنهان است، باخدای جهان می

البالغه، نامه )نهج« وشاندآن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپ

13) 

 مداریاخالق  .83

سپس مواظب باشید که اخالق نیکو را در هم نکشید و به رفتار ناپسند مبدّل »

عقلش را زنده » ...  .(476 خطبهالبالغه، )نهج« زبان و دل را هماهنگ کنید. نسازید

نرمی قش به الخشونت اخ غر والکرد و نفس خویش را کشت تا آنیا که جسمش 

 و عموماً را پیامبران دعوت محور کریم قرآن  .(229 خطبهالبالغه، )نهج« ...گرایید

 قرار داده و ایمانی اخالقی فضائل تکمیل و تربیت خصوصاً را ص() محمد حضرت

 مایۀ ، آنچهع()علی حضرت منظر از( 4309 فریمانی، رضایی و نژاد )سبحانی است

 در هاکرامت این است و اخالقی کرامت است، شأن واالیی سبب و آدمیان برتری

 (.4306آقامحمدی،  (ندارد اساسی نقشی امور ادارۀ
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 هاوتحلیل دادهتجزیه

 فازی دلفی اول مرحله

 جهت البالغه،با تمرکز بر نهج معیارهای گزینش فرماندهان و مدیران شناسایی از پس

 دو در فازی دلفی فن از شدهشناسایی معیارهای مورد صحت در خبرگان نظر اجماع به دستیابی

های نتایج شاخص بر مبنای بسته، ایپرسشنامه که صورت بدین .شد مرحله استفاده

 از یک هر اهمیت تعیین میزان برای و تدوین لیکرت طیف کارگیریبه با و شدهاستخراج

 با هاپرسشنامه آوریجمع از گرفت. پس قرار اختیار خبرگان نظامی در شدهشناسایی معیارهای

به  مراحل از هر یک زداییفازی مقدار و مثلثی فازی ( میانگین6( و )2) هایاز رابطه استفاده

 از یک هر با خبرگان موافقت شدت دهندهنشان آمدهدستبه قطعی میانگین آمد. دست

شده، شناساییمعیارهای  بین در آمدهدستبه نتایج بر اساس شده است.شناسایی معیارهای

 و معیار پاکی هاآن توافق میزان و کمترین S=9.86با  توافق خبرگان میزان ایمان بیشترین

 بود. S=9.68صالحیت خانوادگی با 

 نظرسنجی مرحله اول() : دیدگاه خبرگان در خصوص معیارهای شایسته گزینی0 شمارۀجدول 

 S3 (u, m,l) معیارها

(9.01،9.73،9.18) تغافل  9.72 

(9.01،9.81،9.10) و ذکاوت( تندذهنی )هوش  9.70 

(9.04،9.77،9.12) و تأثیرگذاری کارایی  9.73 

(9.08،9.83،9.18) مداریاخالق  9.89 

(9.01،9.89،9.11) کاری تیربۀ  9.77 

(9.88،9.79،9.17) صالحیت خانوادگی و پاکی  9.68 

(9.08،9.02،9.67) ایمان  9.86 

(9.01،9.83،9.18) شیاعت  9.78 

(9.01،9.84،9.16) بصیرت و اندیشه ورزی و تدبیر  9.77 



 4300تابستان ، 2، شمارۀ بیستمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 32

 

(9.13،9.78،9.02) دار بودنامین و امانت  9.71 

(9.01،9.86،9.64) عدالت  9.84 

(9.01،9.89،9.11) قدرت جسمانی  9.77 

(9.01،9.71،9.19) قاطعیت  9.73 

(9.13،9.78،9.01) نفساعتمادبه  9.71 

(9.13،9.78،9.01) انگیزه اییاد  9.71 

(9.01،9.81،9.10) تقوا  9.70 

(9.01،9.71،9.19) زمان( شناسی )مدیریتوقت  9.73 

(9.01،9.84،9.16) فروتنی و تواضع  9.77 

(9.13،9.78،9.04) مصالح )دانش تخصصی( به علم  9.71 

(9.01،9.73،9.18) سابقه حسن  9.72 

(9.07،9.83،9.18) سعۀصدر  9.70 

(9.01،9.83،9.18) گفتار و توانایی انتقال پیامفصاحت   9.78 

(9.13،9.78،9.01) پذیریمسئولیت  9.71 

(9.01،9.71،9.19) کردن مشورت  9.73 

 فازی دلفی دوم مرحله

 استفاده با خبرگان پانل نظرات اعضای میانگین با خبره هر نظراختالف میزان مرحله، این در

 میزان و خبره هر قبلی نظر همراه به دیگری پرسشنامهسپس  شد. محاسبه (3) رابطه از

 نظرات به گرفت. با توجه قرار هاآن اختیار در پانل اعضای نظرات میانگین با وی نظراختالف

 چنانچه (7) رابطه از استفاده با دوم نتایج مرحله با آن مقایسه و اول مرحله در شدهارائه

 متوقف نظرسنیی فرآیند باشد، کمتر 9.2 آستانه حد از مرحله دو در خبرگان نظراختالف

 دلفی اجرای دوم و اول مرحله دو خبرگان بین نظراختالف میزان کهاین به توجه شود. بامی
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جدول ) شد متوقف دوم مرحله در نظرسنیی آمد، به دست 9.2کم  خیلی آستانه حد از کمتر

1.) 
 نظرسنجی مرحله دوم()گزینی : دیدگاه خبرگان در خصوص معیارهای شایسته3 شمارۀجدول 

 S1 S2 (u, m,l) معیارها
|S1-

S2| 
 میانگین

 هایبندی شاخصاولویت

 شایسته گزینی فرماندهان

) تغافل (9.07،9.78،9.13  چهاردهم مشترکاً 9.71 9.91 9.76 9.72 

      تندذهنی

 و ذکاوت( )هوش
(4،9.86،9.64)  سوم 9.891 9.93 9.82 9.70 

و  کارایی

 تأثیرگذاری
 دوازدهم مشترکاً 9.711 9.91 9.78 9.73 (9.08،9.89،9.11)

 ششم مشترکاً 9.70 9.92 9.78 9.89 (9.08،9.89،9.11) مداریاخالق

(9.07،9.86،9.64) کاری تیربۀ  ششم مشترکاً 9.70 9.91 9.84 9.77 

صالحیت  و پاکی

 خانوادگی
(9.01،9.71،9.19)  پانزدهم 9.791 9.91 9.73 9.68 

(9.08،9.02،9.67) ایمان  اول 9.86 9.99 9.86 9.86 

(9.08،9.83،9.18) شیاعت  ششم مشترکاً 9.70 9.92 9.89 9.78 

  و تدبیر

  و ورزیاندیشه

 بصیرت

(9.08،9.88،9.63)  چهارم 9.89 9.96 9.83 9.77 

دار امین و امانت

 بودن
(9.07،9.89،9.11)  دوازدهم مشترکاً 9.711 9.93 9.77 9.71 

(9.08،9.88،9.63) عدالت  دوم 9.82 9.92 9.83 9.84 

(9.01،9.83،9.83) قدرت جسمانی  هفتم مشترکاً 9.78 9.92 9.70 9.77 
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 عاملی اکتشافی تحلیل

ها و رسیدن به تر دادهتحلیل دقیقگزینی، برای با توجه به تعداد زیاد عوامل مؤثر بر شایسته

به دنبال کاهش حیم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی  ناتر، محققتر و عملیاتینتایج علمی

گزینی، از روش عامل مؤثر بر شایسته 21بندی . بدین منظور برای دستهندسته هاآنبرای 

که ماتریس همبستگی بین متغیرها، واحد و  آنیا از شده است. تحلیل عاملی اکتشافی استفاده

همانی نیست و ماتریس همبستگی متقارن است، بنابراین، ارتباط معناداری بین متغیرها وجود 

های جدید بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد. داشته و لذا امکان شناسایی و تعریف عامل

(9.07،9.86،9.64) قاطعیت  نهم 9.77 9.98 9.84 9.73 

(9.08،9.83،9.18) نفساعتمادبه  هشتم مشترکاً 9.771 9.91 9.89 9.71 

(9.07،9.86،9.64) انگیزه اییاد  هفتم مشترکاً 9.78 9.96 9.84 9.71 

(9.08،9.83،9.18) تقوا  پنیم مشترکاً 9.701 9.94 9.89 9.70 

شناسی وقت

 زمان( )مدیریت
 دوازدهم مشترکاً 9.711 9.91 9.78 9.73 (9.08،9.89،9.11)

 هشتم مشترکاً 9.771 9.94 9.78 9.77 (9.08،9.89،9.11) فروتنی و تواضع

  مصالح  به علم

 )دانش تخصصی(
(9.01،9.83،9.83)  دهم 9.761 9.91 9.70 9.71 

) سابقه حسن (9.07،9.78،9.13  چهاردهم مشترکاً 9.71 9.91 9.76 9.72 

(9.08،9.83،9.18) صدر سعۀ  ششم مشترکاً 9.70 9.99 9.70 9.70 

فصاحت گفتار و 

انتقال توانایی 

 پیام

(9.08،9.83،9.18)  پنیم مشترکاً 9.701 9.93 9.84 9.78 

(9.07،9.86،9.64) پذیریمسئولیت  یازدهم 9.76 9.92 9.77 9.71 

(9.07،9.89،9.11) کردن مشورت  سیزدهم 9.71 9.91 9.77 9.73 
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فرماندهان نزاجا گزینی بر شایسته نتییه، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار عوامل مؤثر در

 3تا  4های . عاملدهدمیتحلیل عاملی را نشان  ویژهمقادیر  1 شماره جدول مناسب است.

توانند مانند. این سه عامل میهستند و در تحلیل باقی می 4تر از بزرگ ویژهدارای مقادیر 

هند. این جدول به ما کمک )واریانس( متغیرها را توضیح د تغییرپذیریدرصد از  04تقریباً 

  .ها را شناسایی کنیمکند بتوانیم تعداد عاملمی

 مقادیر ویژه تحلیل عاملی : نتایج3 شمارۀجدول 

 

ماتریس اجزای تحلیل عاملی چرخش یافته( نتایج مربوط به تحلیل عاملی ) 6 شمارۀ جدول

برای . گیرنددر کدام دسته قرار می هاشاخصکه هر یک از  دهدمینشان را  چرخش یافته

 ند.اشدهصورت رنگی به نمایش گذاشتهی مربوط به هر عامل، بهتر بودن شاخصهمشخص

 یافتهتحلیل عاملی چرخش یاجزا : ماتریس3 شمارۀجدول 

 سوم عامل دوم عامل اول عامل معیارها

 9،991 9،163 9،98 تغافل

 9،084 9،231 9،342 و ذکاوت( تندذهنی )هوش

 9،084 9،948 9،946 و تأثیرگذاری کارایی

 9،821- 9،008 9،442 مداریاخالق

 9،008 9،919- 9،91 کاری تیربۀ

 9،096- 9،2 9،612 صالحیت خانوادگی و پاکی

 9،990 9،318 9،021 ایمان

 9،276 9،841 9،913 شیاعت

 9،921 9،911 9،79 بصیرت و اندیشه ورزی و تدبیر

 9،998 9،811 9،991 دار بودنامین و امانت

 9،929 9،142 9،879 عدالت

 چرخش بدون ویژه مقادیر چرخش با ویژه مقادیر عوامل

 واریانس درصد جمع 
  درصد

 تیمعی
 واریانس درصد جمع

  درصد

 تیمعی

4 46،731 14،241 14،410 46،067 14،813 14،662 

2 1،996 0،197 61،934 1،261 0،012 61،401 

3 1،116 1،612 09،816 1،941 1،211 09،816 
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 9،326 9،917 9،231- قدرت جسمانی

 9،68 9،342 9،941 قاطعیت

 9،966 9،621 9،164 نفساعتمادبه

 9،681 9،940- 9،929 انگیزه اییاد

 9،974 9،424 9،802 تقوا

 9,811 9،446 9،933 زمان( شناسی )مدیریتوقت

 9،713- 9،118 -9،916 فروتنی و تواضع

 9،008 9،998 9،999 مصالح )دانش تخصصی( به علم

 9،021- 9،410 9،67 سابقه حسن

 9،984- 9،002 9،998 صدرسعۀ

 9،002 9،937 9،936 فصاحت گفتار و توانایی انتقال پیام

 9،926 9،096 9،947 پذیریمسئولیت

 9،901 9،836 9،940 کردن مشورت

 

 کارشناسان و فرماندهانی مربوط به هر دسته و همچنین بر اساس نظر ا توجه به شاخصهب

 :ندگذاری شدها به شرح ذیل نام، عاملتابعه قرارگاه منطقه غرب نزاجامحترم 

 

 آمده از تحلیل عاملی اکتشافیدستهای بهگذار عامل : نام3 شمارۀجدول 

 

 

 

 مکتبی( معیارهای) اول عامل
صالحیت  و پاکی، بصیرت و اندیشه ورزی و تدبیر ،عدالت، تقوا، ایمان

 سابقه حسن، خانوادگی

 اخالقی( )معیارهای دوم عامل
 مشورت، دار بودنامین و امانت، پذیریمسئولیت، سعۀصدر، مداریاخالق

 شیاعت، نفساعتمادبه ،کردن

 )معیارهای سوم عامل

 سازمانی(

، و تأثیرگذاری کارایی، کاری تیربۀ، مصالح )دانش تخصصی( به علم

وقت، فصاحت گفتار و توانایی انتقال پیام، و ذکاوت( تندذهنی )هوش

 قدرت جسمانی، قاطعیت، انگیزه اییاد، زمان( شناسی )مدیریت
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 البالغهنهج هایآموزه بر تمرکز با نزاجا فرماندهان گزینی شایسته : معیارهای8 شمارۀشکل 

 گیریبحث و نتیجه

چنان اهمیتی است که افراد شایسته دارای  و انتصاب مدیریت اسالمی، انتخابدر 

تناسب  د.آیمی حساب بهها ترین خیانتبزرگ ازانگاری و کوتاهی در این خصوص، سهل

در سطوح محلی،  هاسازماننهادها و  و مدیریتاداره  منظور های مدیریتی بهشایستگی

 هایشایستگینقش اساسی ایفا کند.  هاسازمانتواند در موفقیت المللی میای، ملی و بینمنطقه

 کردن برطرف برای کارکنان که هایینگرش و هاها، مهارتویژگی عنوان را به مدیریتی

 اییاد با و کمک انتظارات شدن روشن که به کنندمی توصیف دارند، نیاز آینده یهاچالش

 استانداردهای برای محکم پایهیک رود،یم انتظار و یازن مورد آنچه مورد در مشترک زبانیک

یکی یا تنها ها کند. البته باید توجه داشت که این شایستگییم فراهم عینی و سازگار عملکردی

 شایستگی مختلف 199 از بیش که دهدمی نشان موجود در این رابطه نیستند، ادبیات مورد دو

دارد. بنابراین، شناسایی  وجود هاآن بندیگروه به راجع متفاوتی پیشنهادهای و یافت توانمی را
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 به منظور اداره و هدایت کارا و اثربخش هر سازمان های مدیریتی بهبندی شایستگیو اولویت

های هر سازمان است. این موضوع دغدغه مهمترینشده، از منظور حصول اهداف از قبل طراحی

عزت و استقالل  ،یل ارتباط مستقیم با امنیت، اعتبارهای نظامی، خصوصاً نزاجا به دلدر سازمان

منابع انسانی و مادی فراوانی در  و بر گرفته که کل کشور را در کشور و همچنین، گستردگی آن

اختیار دارد، اهمیتی دوچندان دارد. با توجه به اسالمی بودن نیروی زمینی ارتش جمهوری 

ها، نظرها و در بطن دستورها، توصیه مدیریتی(های )شایستگی هااین ویژگیاسالمی ایران، 

 ۀ. لذا بر عهدنداپیشوایان دین، حضور و وجود عینی داشته از سویشده های به کار گرفتهشیوه

گیری از الگوهای است تا با بهره فرماندهان نیروهای مسلح به ویژه مدیران ارشد و کالن جامعه

 و فرماندهانی بی افراد، نسبت به انتخاب مدیراناسالمی و در نظر گرفتن صفات علمی و اکتسا

همین اساس، هدف تحقیق حاضر،  بر اقدام کنند؛ های نظامییگانتوانمند و شایسته برای 

های گزینی فرماندهان نزاجا با تمرکز بر آموزهبندی معیارهای شایستهشناسایی و اولویت

 البالغه بود. نهج

موضوع و اهمیت  در خصوصاسالمی  ۀمنابع غنی و گستردبا توجه به ، حاضر در تحقیق    

گزینی بندی معیارهای شایستهطی سه مرحله اقدام به شناسایی و اولویت گزینی،شایسته

)منابع اسالمی و با تمرکز بر  ایبا بررسی منابع کتابخانهفرماندهان نزاجا گردید؛ در ابتدا، 

شد. اگرچه تعداد  اسالمی استخراج فرماندهانران و مدیشایستگی  مؤلفه 21تعداد  البالغه(،نهج

ویژه کتاب شریف  طور بهگزینی مدیران و فرماندهان در منابع اسالمی و معیارهای شایسته

 در حدمورد است؛ اما  21البالغه که مورد تمرکز در تحقیق حاضر است، بسیار بیشتر از نهج

، سعی شده که دهندگانپاسخوصله توان نویسندگان پژوهش حاضر و محدودیت زمان و ح

دوم،  مرحله معیارها در خصوص انتخاب فرماندهان نظامی استخراج گردند. سپس در مهمترین

 بر باید شدهبندی معیارهای شناساییآن، اولویت ابعاد گستردگی و موضوع اهمیت دلیل به

 اطمینان حصول منظور به این اساس، بر پذیرفت؛صورت می جمعی افراد کارشناس خرد مبنای

بندی معیارهای شایسته احتمالی و اولویت هایسوگیری بودن، رفع کاربردی دقت، از صحت،

 نفر 42خبرگان نظامی که شامل  بین گروهی توافق دستیابی به جهت فازی دلفی فن از گزینی

 چهار اساس بر ای غرب نزاجا بودند وفرماندهان تابع قرارگاه منطقه و کارشناسان، مدیران از

 انتخاب و شناسایی دلفی مراحل در برای شرکت کافی زمان و تمایل تیربه، دانش، ویژگی
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بندی و اولویت یدأیتفازی، نهایتاً منیر به  روش دلفی یطی دو دور اجرا .شد شدند، استفاده

 و ورزیاندیشه و گانه گردید که شامل معیارهای ایمان، تقوا، عدالت، تدبیر21های شاخص

پذیری، مداری، سعۀصدر، مسئولیتسابقه، اخالق صالحیت خانوادگی، حسن و بصیرت، پاکی

مصالح )دانش  به نفس، شیاعت، علم به اعتماد کردن، دار بودن، مشورتامین و امانت

و ذکاوت(، فصاحت گفتار و  و تأثیرگذاری، تندذهنی )هوش کاری، کارایی تخصصی(، تیربۀ

قدرت جسمانی  و انگیزه، قاطعیت زمان(، اییاد شناسی )مدیریتتتوانایی انتقال پیام، وق

 باشند. می

بر اساس گزینی فرماندهان نزاجا، بندی معیارهای شایستهمنظور دسته به ،در مرحله سوم

شدند. در این مرحله نیز با  یبنددسته عددر سه بُ شده یدأیتمعیار  21تحلیل عاملی اکتشافی، 

 شدهیبنددستهتوانست برای معیارهای متعددی که می یهایگذارنامتوجه به پیشنهادها و 

 یهاشباهتو تشخیص  آمدهدستبهانتخاب کرد، محققان پژوهش حاضر، با بررسی معیارهای 

 معیارهای ۀدست ، در اقدامی خالقانه معیارها را به سهشدهیبنددستهماهوی بین معیارهای 

مکتبی  شده است: معیارهای صورت زیر ارائه کردند که به یگذارناممکتبی، اخالقی و سازمانی 

 صالحیت خانوادگی، حسن و بصیرت، پاکی و ورزیاندیشه و شامل ایمان، تقوا، عدالت، تدبیر

دار مانتپذیری، امین و امداری، سعۀصدر، مسئولیتاخالقی شامل اخالق معیارهای ؛سابقه

مصالح )دانش  به سازمانی شامل علم و معیارهای ؛نفس، شیاعتاعتمادبه کردن، بودن، مشورت

و ذکاوت(، فصاحت گفتار و  و تأثیرگذاری، تندذهنی )هوش کاری، کارایی تخصصی(، تیربۀ

قدرت جسمانی  و انگیزه، قاطعیت زمان(، اییاد شناسی )مدیریتتوانایی انتقال پیام، وقت

بندی شده در تحقیق حاضر، تا باشند. الزم به ذکر است که معیارهای شناسایی و اولویتمی

(، 4306) نژاد (، عارف4306) الدینیدر تحقیقات زین شدهییشناساحدودی مشابه معیارهای 

ر منظو به تاًینها( هستند. 2940( و آساری و همکاران )4307جو لرستانی و رضایى ) خلیلى

بندی معیارهای مربوطه در از پژوهش حاضر در یک منظر کلی، دسته آمدهدستبهارائه نتایج 

نشان  2 شمارۀ البالغه در شکلنهجهای بر آموزهبا تمرکز  فرماندهان گزینیمدل شایستهقالب 

 است. شده داده

ی به شرح آمده از تحقیق حاضر، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشدستبا توجه به نتایج به

  :گرددذیل ارائه می
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 تابعه نظامینظران متشکّل از خبرگان و صاحب اضرکه جامعه آماری تحقیق ح آنیا از     

اسالمی بودن معیارهای شناسایی و  لیدل به ای غرب نزاجا بودند وفرماندهی قرارگاه منطقه

و  هاسازماننیروهای مسلح، به  مراتبسلسلهبندی شده، همچنین شباهت بنیادی اولویت

های تابعه آن قرارگاه، ای غرب و یگانفرماندهی محترم قرارگاه منطقه جمله ازنفع های ذییگان

و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد  آجافرماندهی محترم نزاجا، 

ت انتخاب و انتصاب بندی شده پژوهش حاضر را جهگردد، معیارهای شناسایی و اولویتمی

های عقیدتی این، با توجه به همکاری سازمان بر د در دستور کار قرار دهند. عالوهفرماندهان خو

سیاسی، حفاظت اطالعات و بازرسی نیروهای مسلح در انتخاب و انتصاب فرماندهان ارشد در 

ای افسری هدانشگاه انکاررقابلیغنیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران؛ همچنین، نقش 

و مراکز آموزشی نیز  هاسازماننیروهای مسلح در تربیت و پرورش فرماندهان آینده، به این 

بندی شده پژوهش حاضر را در شناسایی، رشد و شود معیارهای شناسایی و اولویتپیشنهاد می

 قرار دهند. مورداستفادهتوسعه فرماندهان آینده سازمان 

گزینی در جهت افزایش اعتبار و کاربرد معیارهای شایستهسازی، توسعه، منظور غنی به   

های دولتی، به پژوهشگران آینده پیشنهاد انتخاب و انتصاب فرماندهان و حتی مدیران سازمان

، احادیث و )ع(جمله قرآن، سیره پیامبران و امامان معصوم شود از منابع دیگر اسالمی ازمی

های بیشتری را تبیین نمایند. همچنین، استفاده معیارها و مؤلفه ،روایات اسالمی استفاده نموده

نظران علم مدیریت در رابطه با موضوع تحقیق، گیری از نظرات کارشناسان و صاحبو بهره

تواند بر اعتبار گزینی میبندی معیارهای شایستهدانشگاه در شناسایی و اولویت تادانخصوصاً اس

بندی شده کارگیری معیارهای اولویت ایان باید متذکر شد، بهدر پ و غنای موضوع بیفزاید.

پژوهش حاضر در انتخاب و انتصاب فرماندهان، به این دلیل که برگرفته از منابع اسالمی 

مراتب سازمانی البالغه است، حداقل این اطمینان را برای سلسلهخصوصاً کتاب شریف نهج

نتصاب فرماندهان برگرفته از معیارهای اسالمی کند که انتخاب و انیروهای مسلح اییاد می

تواند باعث انتخاب و انتصاب فرماندهان الیق باشد. ثانیاً، این موضوع میالبالغه میخصوصاً نهج

های انسانی در ساالری، افزایش انگیزه سرمایهفرهنگ شایسته یو شایسته، افزایش و ارتقا

و  ودی مدیران و فرماندهان در این سازمان شوربهره ینتییه منیر به ارتقا سازمان و در

 ازپیش در نیل به اهداف عالیه اسالمی و سازمانی یاری رساند.نیروهای مسلح را بیش
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 های تحقیقمحدودیت

بندی معیارهای معنادار به شناسایی و اولویت و ارزشمند نگرشی تحقیق حاضر اگرچه

که  آنیا از برخوردار است؛ هایی نیزودیتاز محد اما دارد، گزینی فرماندهان نظامیشایسته

ای نظران نظامی تابعه قرارگاه منطقههندگان تعداد محدودی از کارشناسان و صاحبدپاسخ

عالوه بر این، از دیگر  .باشد محدود است ممکن نتایج پذیرییمتعم بنابراین هستند؛ غرب نزاجا

منظور  های پژوهش حاضر، کسب میوز، حضور، شناسایی، برقراری ارتباط بهمحدودیت

آوری اطالعات از یک یگان نظامی است که به دالیل امنیتی و حفاظتی از حساسیت جمع

 خاصی برخوردار است.

 

 :فهرست منابع

 .میید قرآن

 انتشارات زهد. :، محمد  قمالبالغه. ترجمه دشتینهج، ،(4383)سید رضی

. تحقیق مصطفی درایتى. قم: الکلم دررق(. تصنیف غررالحکم و  4366) محمد بن آمدی، عبدالواحد
 دفتر تبلیغات اسالمی.
معیارهای  بر اساس مدیران هایشاخص تبیین برای چارچوبی ارائه»(. 4306) آقامحمدی، جواد

 صص ،42 ش ،6 مدیریت. سال و تخصصی اسالم علمی . دو فصلنامۀ«سنتز پژوهی روش با اسالمی
14-62. 

 و مدیران هاشایستگی الگوی طراحی»(. 4302) محمدحسن. کامیفیروزی، و علی نائینی، بنیادی
 .«ساختاری معادالت الگوسازی و بنیاد داده روش از استفاده البالغه بانهج دیدگاه از ناجا فرماندهان

 .7-26صص  .21 شماره ،7 سال، بازرسی نظارت و میله

های گزینی مدیران گروهبر کیفیت شایسته تحلیلی» .(4309) شاکریبردبار، غالمرضا و فاطمه 
 .494-429 ، صص2دوم، ش  دورمدیریت تولید و عملیات،  ،«آموزشی دانشگاه یزد

های دولتی ایران و ساالری در سازمانتوسعۀ شایسته موانع» .(4381) محمدعلیتصدیقی، 
 . تهران: شیوه.هاسازمانساالری و شایستهمیموعه مقاالت اولین همایش توسعه «. ارهای آنراهک

 گزینى شایسته معیارهاى شناسایى»(. 4307) رضایى، صادق جو لرستانی، سیداحمد. خلیلى

 انتظامى. سال مدیریت هاىپژوهش . فصلنامه«کریم قرآن آیات بر تأکید با اسالم دیدگاه از مدیران

 اول. شمار سیزدهم،
تهران: دانشگاه  ،سوم اپ، چ غررالحکم و درر الکلم شرح. (4369) محمدالدین خوانساری، جمال

 تهران.
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های شخصیتی مدیر از منظر قرآن و ویژگی» (.4303. )الدین. صدارت، فریباخلعتبری، حسام
 .46، شماره 1سال  ،. میله سراج منیر«البالغهنهج

گزینی معیارهای شایسته»(. 4307) آذرعادل  .حسن ،درویش. میید ،ضماهنی .محمدمهدی، دوالی
مدیریت در دانشگاه  .«(موردمطالعه دانشگاه پیام نور)های اسالمی بر اساس آموزه دانشگاهی مدیران
 .4هفتم، شماره  سال ،اسالمی

 در مدیران پروریجانشین الگوی (. تبیین4301هادی. ) لطفی، اسماعیل. اسدی، محمد. ذاکری،

 .41شماره  چهارم، البالغه. سالنهج پژوهشنامه البالغه. فصلنامهنهج اساس علوی بر حکومت
 تأکید با مدارس مدیران شایستگی هایمؤلفه بندیاولویت و شناسایی (.4306) محسن نژاد، عارف

 .472-414 ص ،4 ش پنیم، دوره مدرسه، اسالمی. مدیریت مدیریت بر

 منابع انسانی. تهران: سمت. مدیریت. (4378) دیاراسفنسعادت، 

 گزینى شایسته معیارهاى (. شناسایى4307) رضایى صادق، جو لرستانی. سید احمد، خلیلى

 سال :انتظامى مدیریت هایپژوهش کریم. فصلنامه قرآن آیات بر تأکید با اسالم دیدگاه از مدیران

 اول. شماره سیزدهم،
 .ع() امام علی دیدگاه از اجتماعی تربیت ماهیت (.4309) فریمانی رضایی و مهدی نژاد، سبحانی

 .33-0 ص ،43 ش جدید، دوره نوزدهم، سال .اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش
 .مشرقین نشر قم: دشتی، محمد ترجمه البالغه،نهج (،4370) سید رضی

 حضرت امام دیدگاه از مسلح نیروهای در فرماندهی و (. مدیریت4306) میید الدینی،زین

 .480-463 صص ،3 ش پنیم، و بیست سال اسالمی، ای. مدیریتخامنه

نشریه  ،«نظامی پرورش در بصیرت نقش» .(4304) طهماسبی علی کتاب و عباس گودرزی،
 .37 ش یازدهم، دوره پژوهی،امنیت

البیان فی تفسیر القرآن. قم: مکتب المرعشی ق(. میمع 4193) الحسنطبرسی، ابوعلی الفضل بن 
 النیفی.

 کافی. تهران: مکتب اسالمی. اصول. (4382) یعقوبکلینی، ابوجعفر محمد بن 

 ق(. بحاراالنوار. بیروت: داراالحیاء التراث. 4193) محمدباقرمیلسی، 

صاب مدیران با رویکرد انتخاب و انت معیارهای»(. 4388) عدلیزاده، زهره و مریم موسی
 .493-432 صص :4اندیشه مدیریت، سال سوم، ش  ،«البالغهگزینی در نهجشایسته

(. 4380) .غالمرضا. پیدایی، میرمهرداد معمارزاده، اشلقی، عباس. طلوعی ناصر. میرسپاسی،
 ۀمیل ،«فازی دلفی از تکنیک استفاده با ایران دولتی هایسازمان در انسانی منابع تعالی مدل طراحی»

 .87 مدیریت. شماره هایپژوهش
 به مدیریت اسالمی. همدان: نشر روز اندیش. نگاهی. (4388) فخرالساداتصیری، ن

Assari, Naser . Siadat, Seyedali. Abedini, Yasamin. Monadjemi, S. Amirhasan 
(2119). Ranking the competency criteria for school principals based on the fuzzy 
method in the Education Department of Isfahan Province. International Journal of 

https://www.inderscienceonline.com/author/Assari%2C+Naser
https://www.inderscienceonline.com/author/Siadat%2C+Seyedali
https://www.inderscienceonline.com/author/Abedini%2C+Yasamin
https://www.inderscienceonline.com/author/Monadjemi%2C+S+Amirhasan
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