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چکیده
انتخاب افراد شایسته یکی از عوامل اصلی در موفقیت و تعالی سازمانها است .این موضوع در سازمانهای
نظامی از مهمترین مسائل و فقدان نظام فرماندهی شایسته خسارت جبرانناپذیری برای سازمان و نهایتاً برای
کشور به بار میآورد؛ بنابراین ،انتخاب و انتصاب فرماندهان در ردههای مختلف سازمان باید بر اساس معیارهایی
باشد تا شایستهترین افراد جهت تصدی پستهای فرماندهی انتخاب شوند .هدف تحقیق حاضر ،شناسایی و
اولویتبندی معیارهای شایستهگزینی فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران (نزاجا) با تمرکز بر
آموزههای نهجالبالغه است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ پارادایم از نوع تحقیقات آمیخته
کیفی -کمی با رویکرد اکتشافی است .به دلیل اهمیت موضوع و گستردگی ابعاد آن ،اولویتبندی معیارهای
شناساییشده باید بر مبنای خرد جمعی باشد؛ بر این اساس ،روش دلفی فازی در کنار مطالعات کتابخانهای
مبنای کار قرار گرفته است .با تشکیل گروه صاحبنظران نظامی ،متشکّل از خبرگان و نخبگان تابعه فرماندهی
قرارگاه منطقهای غرب نزاجا ،روش دلفی فازی طی دو مرحله اجرا شد .یافتهها حاکی از تأیید و اولویتبندی 21
شاخص استخراجشده از منابع اسالمی خصوصاً کتاب شریف نهجالبالغه است .همچنین ،بر اساس نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی ،شاخصهای 21گانه ،در سه دسته معیارهای مکتبی ،اخالقی و سازمانی تقسیمبندی شدند .به
کارگیری شاخصهای اولویتبندی شده در انتخاب و انتصاب فرماندهان و مدیران ارشد نزاجا ،میتواند این
سازمان را که گستردگی آن کشور را در بر گرفته و منابع انسانی و مادی عظیمی در اختیار دارد ،در شناسایی و
انتصاب فرماندهان و مدیرانی الیق که بیش از پیش نزاجا را در نیل به اهداف عالیه سازمانی یاری رسانند،
بهرهمند نماید.
واژههای کلیدی :گزینش ،شایستهگزینی ،نهجالبالغه ،دلفی فازی.
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استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه افسری امام علی(ع)  ،تهران ،ایران
دانشججیوی دکتججرای مججدیریت دولتججی ،گججرایش منججابع انسججانی ،دانشججگاه لرسججتان ،لرسججتان ،ایججران،
(* نویسندۀ مسئول)؛ aeeni.mo.fc.lu.ac.ir
دانشیوی دکترای مدیریت ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه
امروزه ،شایستگیهای مدیریتی برای دستیابی به مأموریت و چشمانداز در اییاد ارزشافزوده
و بهبود عملکرد تیاری و بهویژه توسعه خود افراد ،به یکی از مهمترین ویژگیهای موفقیت
شرکتها تبدیلشدهاند و نقش اساسی در اثربخشی سازمانی دارند (مانکسهاری 4و همکاران،
 .)2940این موضوع در سازمانهای نظامی خصوصاً فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران (نزاجا) که منابع انسانی و مادی بسیار زیادی تحت فرماندهی و مدیریت خود
دارند و مستقیماً با امنیت ،عزت و استقالل کشور در ارتباط هستند ،اهمیتی دوچندان دارد و
همواره از مهمترین دغدغههای سلسلهمراتب فرماندهی نظام جمهوری اسالمی ایران خصوصاً
فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی) است .به ویژه آنکه بسیاری از نظریههای مدیریت امور عمومی
و منابع انسانی در عصر حاضر نیز برگرفته از منابع غربی و به لحاظ مبانی معرفتشناختی و
انسانشناختی با رویکرد اسالمی مطابقت چندانی ندارند (ذاکری و دیگران .)4301 ،اگرچه
تحقیقات زیادی در خصوص شایستگیهای مدیریتی در کشورهای مختلف انیامشده است ،اما
بیشتر این تحقیقات در مورد مدیران شرکتهای تیاری است .در حقیقت ،تحقیقات در رابطه با
شناسایی و اولویتبندی شایستگیهای فرماندهان نظامی از سوی محققان کمتر مورد توجه
قرارگرفته است .البته باید توجه داشت که این شایستگیها محدود به یک یا دو مورد نیستند؛
تحقیقات موجود در این رابطه نشان میدهند که بیش از  199شایستگی مختلف را میتوان
یافت و پیشنهادهای متفاوتی راجع به گروهبندی آنها وجود دارد (مشاویرا 2و همکاران)2940 ،؛
بنابراین ،به عنوان بخشی از سیاستهای مدیریت منابع انسانی ،سازمانهای مختلف به ویژه
سازمانهای نظامی ،به تعریف و اولویتبندی شایستگیهای مورد نیاز برای فرماندهان و
کارکنان نیاز دارند (شاهحسینی و سبطه .)2944 ،3در همین راستا باید به این نکته مهم اشاره
کرد که انتخاب مدیر در جهان یکی از مهمترین فرآیندها به شمار میآید .به عنوان مثال،
میانگین هزینه مستقیم انتخاب نابیای یک مدیر در سال  2991میالدی در کانادا حدود
 71999دالر محاسبه شده ،در حالی که هزینه ناشی از برکناری همان مدیر  469999دالر
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تخمین زده شده است؛ همچنین صرفهجویی ناشی از انتصاب درست مدیر موفق 3.1 ،میلیون
دالر است که این مقدار در خصوص مدیران اثربخش ،بیش از هفت میلیون دالر است (نائینی و
کامفیروزی .)4302 ،از طرفی ،در جامعۀ اسالمی ،رهبران و دولتمردان ،میریان قانون الهیاند
که به لحاظ اهمیت این مقام ،یک عمل ناشایست آنان میتواند ضایعهای جبرانناپذیر بر فرآیند
اجرای احکام در جامعه وارد سازد .در این رابطه در قرآن میید از دو نوع مدیریت یاد شده
است :رهبر خیر که به نیکی و سعادت هدایت میکند و رهبر شر که پیروان خود را به گمراهی
و نابودی میکشاند (بقره .)217 ،به عبارت دیگر ،هرگاه مردم از مدیران و مسئوالن جامعه
اسالمی ،تقوا ،عدالت ،امانت ،صداقت و ...را مشاهده کنند ،به اساس حکومت اعتقاد بیشتری
خواهند داشت و با جان و دل ،خود را مسئول به همکاری با دولت و دولتمردان خواهند دانست
(نصیری .)4388:11 ،در این خصوص ،امام علی(ع) که تربیتیافتۀ مکتب قرآن و پیامبر اکرم(ص)
است ،به شایستهساالری در نظام مدیریتی تأکید فراوان داشته و در سخنان زیادی به وضوح این
موضوع را بیان میدارند (دوالی و همکاران .)4307 ،برای مثال ،در خطبه  472میفرمایند:
«ایها الناس ان احق الناس بهذا االمر اقوام علیه و اعلمهم بامرااهلل فیه»؛ «ای مردم! همانا
سزاوارترین مردم به امر خالفت و رهبری امت ،تواناترین بر اداره آن و دانا به فرمان خداوند در
فهم مسائل است( ».موسیزاده و عدلی .)4388 ،همچنین ،امام علی(ع) در نامه  13خطاب به
مالک اشتر میفرمایند« :ای مالک! در انتخاب مدیر و کارگزاران خود باتیربهها را انتخاب کن»؛
و یا در جای دیگر در همین نامه میفرمایند« :دوستداشتنیترین چیزها در نزد تو باید در حق،
میانهترین و در عدل ،فراگیرترین و در جلب خوشنودی مردم ،گستردهترین باشد که همانا
خشم عمومی مردم ،خشنودی خواص (نزدیکان) را از بین میبرد ،اما خشم خواص را خشنودی
همگان بیاثر میکند» (نهجالبالغه :نامه  .)13بدین ترتیب ،با توجه به ظرفیتهای کتاب شریف
نهجالبالغه در بازنمایی سبک زندگی و الگوی حکومتی امام علی(ع) که نمونه اعالی حکومت
اسالمی و تحت والیت امام معصوم(ع) است ،استخراج الگوها و چارچوبهای فکری برای اداره
جامعه اسالمی معاصر ،خصوصاً فرماندهان نظامی اهمیت بسیار دارد .با توجه به اهمیت موضوع
شایستهگزینی در نیروهای مسلح و به طور ویژه نزاجا ،به دلیل گستردگی منابع در اختیار و
ارتباط مستقیم با امنیت ،عزت ،اعتبار و استقالل کشور ،باید به طور موشکافانهای مورد توجه
قرار گیرد؛ چرا که انتخاب و انتصاب فرمانده ناالیق و ناشایست میتواند تبعات بسیار وخیم و
چه بسا جبرانناپذیری برای جامعه اسالمی به همراه داشته باشد .البته نباید نادیده گرفت که
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یگانهایی همچون عقیدتی سیاسی ،بازرسی ،حفاظت اطالعات و غیره در خصوص انتخاب و
انتصاب فرماندهان شایسته نهایت همکاری و هماهنگی الزم را دارند ،اما با توجه به اهمیت و
جایگاه بسیار حساس فرماندهی در نزاجا ،میطلبد که حداقل معیارهای اسالمی انتخاب و
انتصاب فرماندهان شایسته نزاجا شناسایی و اولویتبندی شوند؛ زیرا با این کار میتوان
اطمینان حاصل نمود که حداقل معیارهای الزم در خصوص انتخاب و انتصاب فرماندهان
شایسته در نزاجا مورد استفاده قرارگرفته و فرماندهان برگزیده از حداقل معیارهای شایستگی
در نظام اسالمی برخوردار هستند .از این رو ،انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهمترین و
حساسترین مسائل در روندِ کار هر جامعه و سازمانی است که برای آن ،معیارها و شاخصهایی
است تا افراد واجد شرایط و بالیاقت ،مسئولیت امور را به دستگیرند (تصدیقی.)312: 4381،
در حقیقت ،به کارگیری معیارهای شایستهگزینی تحقیق حاضر در انتخاب و انتصاب فرماندهان
نزاجا ،موجب افزایش انگیزه در افراد شایسته و مستعد فرماندهی ،رضایت سلسلهمراتب
فرماندهی و کارکنان زیر میموع ،افزایش توجه به شایستهساالری و اثربخشی فرماندهان در
رسیدن به اهداف عالیه اسالمی با بهرهوری بیشتر میگردد .لذا ،به دلیل فقدان تحقیقی که به
طور ویژه به موضوع شناسایی و اولویتبندی معیارهای شایستهگزینی در نزاجا اقدام نموده
باشد؛ سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که بر اساس آموزههای دینی (خصوصاً نهجالبالغه)،
مؤلفهها و معیارهای شایستهگزینی مؤثر در انتخاب و انتصاب فرماندهان نزاجا کدامند؟ برای
پاسخ به این سؤال ،بایستی با بررسی عمیق ادبیات موضوع و با استفاده از نظرات صاحبنظران
این حوزه ،معیارهای شایستهگزینی را احصا ،استخراج و اولویتبندی کرد؛ به همین دالیل،
هدف تحقیق حاضر ،شناسایی و اولویتبندی معیارهای شایستهگزینی فرماندهان نزاجا با تمرکز
بر آموزههای نهجالبالغه میباشد.
ادبیات و پیشینه تحقیق
گزینش
گزینش در لغت به معنی برگزیدگی ،انتخاب کردن ،پسندیدگی ،ترجیح و برگزیدن چیزی
بر چیز دیگر اشاره شده است و در اصطالح ،به برگزیدن مدیران ،کارگزاران و کارکنان مورد نیاز
سازمانهای گوناگون نظام اسالمی ،مطابق مالکها و معیارهای اعتقادی ،اخالقی ،رفتاری و
سیاسی تعریف میشود .به عبارت دیگر ،منظور از گزینش ،پذیرفتن افرادی با مهارتهای مورد
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نظر و تواناییهای الزم و نیز دارای تشخیص مناسب برای انیام موفقیتآمیز شغل خاصی در
سازمان میباشد (سعادت .)4387 ،429،به گفتۀ بردول و رایت )2991( 4گزینش و کارمندیابی،
روندهایی معطوف به شناسایی و جذب افراد مناسب برای رویارویی با نیازهای منابع انسانی یک
سازمان است .به طور خالصه ،محیط تیاری که به طور فزایندهای رقابتی و جهانی شده است،
اهمیت کارمندیابی و گزینش افراد مناسب را بیشازپیش افزایش داده و به عنوان «کارفرمای
انتخاب »2مورد توجه قرار گرفته است (پورتر ،اسمیت و فاگ .)2996 ،3در خصوص گزینش
کارکنان در سازمان ،گزینش مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است ،به عبارتی گزینش مدیر
یعنی برگزیدن بهترین شخصی که دارای صالحیتهای الزم از میان متقاضیان میباشد (کونتز1
و همکاران.)67:4388 ،
شایستگیهای مدیریتی
شایستگی مفهومی چندوجهی است و کاربردهای زیادی دارد .یک چالش اساسی در ادبیات
شایستگی این است که تعاریف بیشماری از این اصطالح وجود دارد (هایتون و مک اوی،1
2996؛ هافمن )4000 ،6و اینکه اصطالحات «تخصص ،دانش و مهارت» علیرغم اینکه
بههمپیوستهاند ،گاه با یکدیگر به طور متناوب استفاده میشوند (مشاویرا و همکاران.)2940 ،
یکی از اولین نویسندگانی که در مورد مفهوم «شایستگیها» صحبت کرد ،مک کللند)4073( 7
بود که در چندین مطالعه مرتبط با موفقیت حرفهای این مفهوم را به کار برد .ثانیاً ،بویاتزیس8
( )4083 ،4082شایستگیهای مدیریتی را به عنوان ویژگیهایی قلمداد کرد که به طور خاص
به عملکرد شغلی مؤثر یا برتر مرتبط بودند .سوم ،رودراف )4003( 0آنها را به عنوان یک رفتار
قابلمشاهده که منیر به موفقیت در یک کار یا عملکرد خاص میشود ،تعریف کرد .عالوه بر
Beardwell & Wright
Employer of Choice
Porter, Smith & Fagg
Koontz
Hayton & McEvoy
Hoffmann
McClelland
Boyatzis
Woodrufe

1.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.
9.

 / 08فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال بیستم ،شمارۀ  ،2تابستان 4300
این ،وقتی این کار یا عملکرد خاص ،یک عملکرد مدیریتی است ،وی آن را «صالحیت
مدیریتی» نامید .کاردنا 4و چینچیال )4000( 2و موراند )2994( 3تصریح میکنند که
شایستگیها رفتارهای قابلمشاهده و عادت هستند و ایده عادت یا تکرار ،برخی رفتارها را
معرفی میکنند .سرانیام ،رایت و گودشتین ( )2997بر مدل جدیدی از شایستگیهای
مدیریتی تأکید کردند که بر سازههایی همچون شیاعت ،عدالت و رفتار تأکید میکند و ایده
شخصیت را برای نظریۀ مدیریت بازیابی میکنند .اخیراً ،ولیو و مانکسیاری ()2947
شایستگیهای مدیریتی را به عنوان مهارتها و نگرشهایی که کارکنان برای برطرف کردن
چالشهای آینده نیاز دارند ،توصیف میکنند که به روشن شدن انتظارات کمک و با اییاد
یکزبان مشترک در مورد آنچه مورد نیاز و انتظار میرود ،یک پایه محکم برای استانداردهای
عملکردی سازگار و عینی فراهم میکند (ولیو و مانکسیاری .)2947 ،فرانسیسکو 1و همکاران
( )2940نیز معتقدند ،شایستگیهای مدیریتی به رفتارهای قابلمشاهده و عادات اشاره دارند.
البته هر جنبهای از این تعریف باید بهدرستی روشن شود؛ اول اینکه یک رفتار نه یک ویژگی
شخصیتی است و نه شخصیت و دانش خلقوخوی .این جنبه از شایستگیهای مدیریتی ،ما را
به سمت عمل هدایت میکند .دوم ،قابلمشاهده بدان معنی است که میتوان نه تنها سطح
پیشرفت آنها در یک لحظه معین ،بلکه روند پیشرفت و یادگیری آنها را نیز اندازهگیری کرد.
سوم ،عادت است که مربوط به دستیابی به عادات جدید رفتاری میشود که داللت بر احتمال
یادگیری دارد (فرانسیسکو و همکاران.)2940 ،
از نظر بیشتر صاحبنظران ،شایستگیهای مدیریتی ،مانند کوه یخی است که بخش
بیشتر آن زیر آب قرار دارد و بخش کوچکی از آن بهمثابۀ مهارت و دانش در قلۀ آن قرار گرفته
و سر از آب برآورده است .عوامل در برگیرند شایستگیها کمتر قابل رویتاند ،اما به طور
گسترده رفتار ظاهری را کنترل و هدایت میکنند .نقش اجتماعی و خویشتنشناسی در
سطحی از آگاهی فرد وجود دارند ،اما صفات ویژه و انگیزهها در سطوح زیرین کوه یخ در آب
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قرار دارند و در عمق وجود فرد جای گرفتهاند (بردبار و همکاران .)03 :.4309 ،به طور کلی،
مدلهای شایستگی مدیریتی به وسیله مدیران و متخصصان منابع انسانی به خوبی
پذیرفتهشدهاند؛ زیرا میموعهای از رفتارهای ارزشمند مدیر را مشخص میکنند ،ابزاری را برای
توسعه فردی خود ارائه میدهند و چارچوبی را برای شرکتها انتخاب میکنند تا مدیران خود
را انتخاب و آموزش دهند .با این وجود ،مشخص نیست که آیا تعیین میموعهای پایدار از
صالحیتهای قابلاستفاده در موقعیتها و شرایط مختلف مدیریتی امکانپذیر باشد (هالن
بیک 4و همکاران2996 ،؛ پرادو -کاسکو 2و همکاران2947 ،؛ تورس و آگوستو .)2947 ،3از این
رو ،دانشمندان با تمرکز بر شایستگیهای مدیریتی باید میموعهای خاص از خصوصیات پایدار
را اییاد کنند که نشاندهندۀ اثربخشی یک مدیر است ،ضمن اینکه باید موضوع فرهنگی را نیز
در نظر بگیرند (فرانسیسکو و همکاران2940 ،؛ بوسک 1و همکاران.)2943 ،
گزینش مدیران شایسته از نظر اسالم
انتخاب افراد شایسته در اسالم ،دارای چنان اهمیتی است که سهلانگاری و کوتاهی در این
خصوص ،از بزرگترین خیانتها به حساب میآید .در قرآن کریم آمده است« :إن اهلل یامرکم أن
تؤدوا االمانات الی اهلها» (نساء)18 :؛ «همانا خداوند دستور میدهد امانت را به اهلش بسپارید».
در این آیه مبارکه ،به اهلیت داشتن فرد برای سپردن مسئولیتها و امانات تأکید شده است که
میتوان کلمۀ «اهل» را یکی از مفاهیم اصلی شایستگی مورد توجه قرار داد .همچنین در آیۀ
 491سوره انبیا ،خداوند تأکید نموده است که حکومت و سروری بر زمین برای بندگان صالح و
شایسته است.
شایستهساالری در گزینشها در سیرۀ نبی اکرم(ص) نیز جایگاه ویژهای داشته است .در
بینش پیامبر اسالم(ص) فضیلت و برتریهای شخصی تنها معیار نبوده ،بلکه حضرت در کنار
ایمان و تعهد ،لیاقت را نیز لحاظ میکردند (موسیزاده و عدلی .)4388 ،449 ،امام علی(ع) که
دستپرورده مکتب اسالم است و از زالل وحى و قرآن سیراب شده است ،بر انتخاب افراد
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شایسته تأکید خاصی دارند و اصوالً زوال و بقاى دولت را در چهار چیز میدانند .4 :ضایع کردن
اصول و دستورات اصلى؛  .2پرداختن به مسائل فرعى و جزئی؛  .3مقدم داشتن فرومایگان و
اراذل؛  .1عقب راندن شایستگان و افراد بافضیلت (آمدی ،ج .)861 :4366 ،4
پیشینۀ پژوهش
اساساً نظریۀ شایستگی ،ابتدا به وسیلۀ مککللند ( )4073مطرح و پس از آن به وسیلۀ
بویاتزیس ( )4082و همچنین اسپنسر ( )4003مورد بررسی قرار گرفت (ریان ،اسپنسر و
برنهارد .)2942:02،4در سال  4082مککللند و بویاتزیس ،اولین الگوی شایستگیها را ارائه
نمودند .وینترتون )2990( 2در پژوهشی به بررسی گوناگونی مدلهای شایستگی در قاره اروپا
برای تأیید چارچوب شایستگیها در این قاره پرداخت .در این تحقیق بهرغم نقش محوری
شایستگیها در ارائه خطمشیها ،بیانشده است که رویکردهای مفهومی به شایستگی
درحالتوسعه بوده و نه تنها این توسعه بین دولتهای مختلف بلکه در درون دولتها نیز جاری
است و این تنوع و تغییرات نه تنها بر زبانها تأثیر میگذارد ،بلکه فرهنگهای بنیادین را در
هنگام شکلگیری مهارتهای مختلف اییاد میکند (وینترتون .)2990 ،پژوهش دیگری به
وسیلۀ کیائو و وانگه )2990( 3با هدف تعیین شایستگیهای ضروری مدیران جهت موفقیت در
سطوح میانی مدیریتی کشور چین ارائه شده است ،نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباطات،
هماهنگی ،گروهسازی ،اجرا و یادگیری مداوم به عنوان شایستگیهای اصلی برای موفقیت
مدیران میانی چین مورد توجه است (کیائو و وانگه .)2990 ،مساروسوا و مساروسب)2942( 1
در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین شایستگیهای شناختی و یادگیری شایستگی
(شایستگیهای گفتاری و شایستگیهای ریاضی) در ارزیابی دانشیویان در چهار کشور اروپایی
به نامهای لهستان ،اکراین ،میارستان و اسلواکی پرداختهاند؛ نتایج این تحقیق به ارائه مدلی با
هشت شایستگی اصلی به منظور یادگیری مادامالعمر منیر شد (مساروسوا و مساروسب،
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 .)2942سادات خوشویی و همکاران )2943( 4نیز پژوهش مشابهی در این حوزه انیام دادهاند.
هدف این پژوهش شناسایی شایستگیهای مدیریتی در یک بافت فرهنگی بود که از پایگاههای
داده ایرانی و غیر ایرانی استفاده نمودند ،در این پژوهش از دو کتاب نهجالفصاحه و نهجالبالغه
با تمرکز بر مدیریت اسالمی و شبیهسازی مدل شایستگی در ایران ،نهایتاً هشت شایستگی
کلیدی شامل رهبری ،تیزیهوتحلیل ،ارتباطات ،دانش ،تصمیمگیری ،عملکرد ،سازگاری و
رهبری در طراحی مدل جدید شایستگی استفادهشده است .تریوالسا و دریموسیسب)2943( 2
به بررسی ارتباط بین شایستگی مدیریتی و مهارتهای رفتاری مدیران پروژه ( )PMSو
موفقیت پروژه در رویکردی جامع پرداختهاند؛ مدل ارزشهای رقابتی ( )CVMو مدل ادراکی
( ،)ICBدر این تحقیق به ترتیب پایه و اساس شایستگیهای رفتاری و مدیریتی مورد توجه
قرار گرفتهاند که در این راستا پانزده عامل حیاتی شایستگیهای رفتاری ازجمله مشارکت و
انگیزه ،رهبری ،خالقیت ،گرایش ،خودکنترلی ،ابراز وجود ،مشاوره ،گفتگو ،آرامش ،بازده،
گشادگی ،پیچیدگی و بحران ،فهم ارزش ،امکان اطمینان و اخالق در نظر گرفته شدهاند
(تریوالسا و دریموسیسب.)2943 ،
مشاویرا و همکاران ( )2940در مطالعهای به بررسی شایستگیهای بین فردی مدیریتی و
عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط خانوادگی و غیر خانوادگی در زیمبابوه و آفریقای جنوبی
پرداختند .یافتههای این مطالعه حاکی از این است که بین صالحیتهای بین فردی مدیریتی و
عملکرد شرکت در هر دو کشور زیمبابوه و آفریقای جنوبی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛
بنابراین ،برای پایداری کسبوکار ،نیاز به آموزش مدیریت در زمینۀ مهارتهای بین فردی
میباشد؛ چرا که موجب تقویت مداوم شایستگیهای بین فردی مدیریتی (از آن جهت که
نوآوری و پایداری تیارت را ارتقا میبخشد) میگردد (مشاویرا و همکاران .)2940 ،فرانسیسکو
و همکاران ( )2940در تحقیق خود به تفاوت شایستگیهای مدیریتی در میان دانشیویان
 MBAآمریکایی و اروپایی پرداختند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که در سطح ملی ،بین
صالحیتهای مدیریتی ارزیابیشده از دانشیویان  MBAآمریکایی و اروپایی تفاوت وجود دارد
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که میتوان آنها را به عوامل فرهنگی نسبت داد .ثانیاً ،در سطح سازمانی ،تفاوتهای فرهنگی
خود را آشکار میکنند .یافتههای این تحقیق شواهد تیربی ارائه میدهد و نشان میدهد در
مدیریت و مشاوره مدیران آینده بینالمللی و جهانی ،باید بین شایستگیهای مدیریتی بیرونی،
بین فردی و شخصی که در فرهنگها کاربرد دارند و مستعد اختالفات فرهنگی هستند ،تمایز
قائل شد (فرانسیسکو و همکاران .)2940 ،آساری و همکاران ( )2940در تحقیقی تحت عنوان
«رتبهبندی معیارهای شایستگی مدیران مدارس بر اساس روش فازی در اداره آموزش و پرورش
استان اصفهان» بیان نمودند ،عدم توجه به شایستگیها در انتخاب مدیران موجب از بین رفتن
منابع عظیم مالی و انسانی و همچنین نارضایتی معلمان و والدین میشود .همچنین این
محققان اقدام به معرفی ساختار سلسلهمراتبی از معیارهای شایستگی از جمله معیارهای اصلی،
فردی ،شغلی و سازمانی نمودند ،بر اساس وزن نهایی معیارهای اصلی ،شایستگیهای شغلی،
فردی و سازمانی در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند (آساری و همکاران.)2940 ،
در پژوهشی دیگر که زینالدینی ( )4306با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا انیام
داده است ،توکل بر خدا ،اخالص ،ایمان ،شایستهساالری ،معنوی گرایی ،تقوا ،تعهد،
اعتمادبهنفس ،مشارکتپذیری تخصص ،قانونمندی ،بهعنوان شایستگیهای مدیران شناسایی
شده است .در همین راستا ،عارفنژاد ( )4306با استفاده از روش ترکیبی مصاحبه و روش
دلفی ،امانتداری ،تالش و پشتکار ،تقوا ،عدالتطلبی ،راستگویی ،مهارت و تخصص،
قانونمندی ،تعهد ،حسن تدبیر ،شرح صدر ،ارزشمدار و پرهیز از رانتخواری و وجدانکاری به
عنوان شایستگیهای مدیران شناسایی نموده است .خلیلى جو لرستانی و رضایى ( )4307نیز
در پژوهشی تحت عنوان «شناسایى معیارهاى شایستهگزینى مدیران از دیدگاه اسالم» به این
یافتهها دست پیدا کردند که در قرآن کریم معیار شایستهگزینى بر دو اصل تعهد و تخصص به
عنوان مکمل یکدیگر استوار است .برخى از شاخصههای تعهد ،تقوا و ایمان به عنوان مهمترین
عامل در شایستگى افراد محسوب میشود و شایستهگزینى ،بدون در نظر گرفتن این دو مؤلفه،
ناقص خواهد بود.
روش پژوهش
با توجه به عنوان تحقیق که شناسایی و اولویتبندی معیارهای شایستهگزینی فرماندهان
نزاجا با تمرکز بر آموزههای نهجالبالغه است ،پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ
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پارادایم از نوع تحقیقات آمیخته کیفی -کمی با رویکرد اکتشافی است .در حقیقت ،روش
پژوهش حاضر ،در سه مرحله طراحی شده است .در بخش کیفی تحقیق ،در مرحله اول ،با
بررسی منابع کتابخانهای (منابع اسالمی و با تمرکز بر نهجالبالغه) ،شاخصها و مؤلفههای
شایستگی مدیران و فرماندهان استخراج شد .سپس در مرحله دوم ،به منظور حصول اطمینان
از صحت ،دقت ،کاربردی بودن ،رفع سوگیریهای احتمالی و اولویتبندی معیارهای شایسته
گزینی ،از فن دلفی فازی جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان نظامی استفاده شد.
تعداد اعضای پانل خبرگان ،شامل  42نفر از کارشناسان ،مدیران و فرماندهان تابع قرارگاه
منطقهای غرب نزاجا بودند که بر اساس چهار ویژگی دانش ،تیربه ،تمایل و زمان کافی برای
شرکت در مراحل دلفی با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند یا قضاوتی شناسایی و انتخاب
شدند .در بخش کمی تحقیق؛ در مرحله سوم ،بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 21 ،معیار
تأیید شده در سه بُعد شاخصهای اخالقی ،مکتبی و سازمانی دستهبندی شدند.
روش دلفی فازی
فن دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباطی گروهی است که در مواردی که دانشی
ناکامل و نامطمئن در دسترس باشد ،با هدف دستیابی به اجماع گروهی در بین خبرگان
استفاده میشود .در روش دلفی کالسیک ،نظرات خبرگان در قالب اعداد قطعی بیان میشود ،در
حالی که افراد خبره از شایستگیهای ذهنی خود برای بیان نظر استفاده میکنند و این
نشاندهنده احتمالی بودن عدم قطعیت حاکم بر این شرایط است .احتمالی بودن و عدم
قطعیت ،با میموعههای فازی سازگاری دارد؛ بنابراین ،بهتر است دادهها در قالب زبان طبیعی از
خبرگان أخذ و با استفاده از میموعههای فازی مورد تحلیل قرار گیرند .بدین منظور ،پیشنهاد
ادغام روش دلفی سنتی با نظریۀ فازی تحت عنوان روش دلفی فازی ارائه شد .در این روش از
توابع عضویت برای نشان دادن نظر خبرگان استفاده میشود (کارداراس 4و همکاران.)2943 ،
مزیت روش دلفی فازی در توجه به هر یک از نظرات و یکپارچه نمودن آنها برای
دستیابی توافق گروهی است .مراحل اجرایی این روش ترکیبی از روش دلفی سنتی و تحلیل
دادههای هر مرحله با استفاده از تعاریف نظریه میموعههای فازی است .بهمنظور فازیسازی
Kardaras
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نظرات خبرگان از اعداد فازی استفاده میشود که مراحل آن در شکل شماره  4ارائه شده است.
اعداد فازی ،میموعههای فازی هستند که در مواجه با عدم قطعیت در مورد یک پدیده به همراه
دادههای عددی تعریف میشوند .در این تحقیق از اعداد فازی مثلثی استفادهشده است .عدد
فازی مثلثی با سه عدد حقیقی بهصورت ) M= (l,m,uنمایش داده میشود .کران باال )(u
بیشینه مقادیر عدد فازی  ،Mکران پایین ( )lکمینه مقادیر عدد فازی  Mو  mمحتملترین
مقدار یک عدد فازی است .تابع عضویت یک عدد فازی مثلثی به صورت زیر است:
رابطه ()4

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

3

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

Hsueh

1.

شناسایی و اولویتبندی معیارهای شایستهگزینی فرماندهان … 02 /

گام اول :گردآوری نظرات خبرگان؛ در مرحله اول دلفی ،پرسشنامهای دارای ساختار بر
اساس نتایج مرحله اول پژوهش طراحی و از خبرگان درخواست شد تا با استفاده از متغیرهای
کالمی خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد میزان اهمیت هر یک از مراحل شناساییشده
را مشخص نمایند.
گام دوم :تبدیل متغیرهای کالمی به اعدا فازی مثلثی؛ در این مرحله متغیرهای کالمی با
توجه به جدول شمارۀ  4به صورت اعداد فازی مثلثی تعریف شدند:
جدول شمارۀ  :3اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای کالمی
اصطالحات زبانی

اعداد فازی مثلثی

عدد فازی قطعی شده

خیلی زیاد

)(9.71, 4.9, 4.9

9.0317

زیاد

)(9.1, 9.71, 4.9

9.71

متوسط

)(9.21, 9.1, 9.71

9.1

کم

)(9, 9.21, 9.1

9.21

خیلی کم

)(9, 9, 9.21

9.9621

بدین صورت که اعداد فازی مثلثی به نظر هر یک از خبرگان داده شد و میموعه اعداد فازی
مثلثی برای هر خبره با استفاده از رابطه ( )2به دست آمد.
رابطه ()2
)𝐼( )Ãتمامی میموعهها ) )𝐼( (Ãاز طریق
گام سوم :در این مرحله میانگین میموعهها از ( 𝑚
رابطه  3محاسبه شد.

Cheng & Lin

1.
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رابطه ()3
سپس برای هر خبره ،مقدار اختالف از میانگین با استفاده از رابطه )  (1محاسبه شد.

رابطه()1
در مرحله دوم به منظور بررسی میزان توافق بین خبرگان ،پرسشنامه مرحله اول بعد از
اعمال تغییرات الزم به همراه میانگین نظرات خبرگان و اختالفنظر قبلی هر یک از آنها با
میانگین میدداً برای اعضا پانل خبرگان ارسال و از آنها درخواست شد تا پاسخها را مرور نموده
و در صورت نیاز در نظرات و قضاوتهای خود تیدیدنظر کنند.
گام چهارم :بعد از اینکه بازخورد اولیه به خبرگان داده شد و مرحله دوم دلفی انیام گرفت،
نظرات اصالحشده خبرگان در قالب اعداد فازی مثلثی بهصورت رابطه  1درآمد.
رابطه()1
)𝐼(
𝑚 )Bدر مرحله
در این مرحله نیز همانند گام دوم ،میانگین نظرات اصالحشده خبرگان (
دوم دلفی از طریق رابطه ) )6محاسبه شد.

رابطه()6
گام پنیم :فازیزدایی؛ روشهای مختلفی برای فازیزدایی مقادیر نهایی هر یک از
شاخصها وجود دارد .در این تحقیق از روش ساده مرکز ثقل بر اساس رابطه ( )7برای
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فازیزدایی مقادیر هر یک از مراحل دلفی استفاده شد.
رابطه()7
گام ششم :محاسبه میزان اختالفنظر خبرگان در دو مرحله؛ میزان اختالفنظر خبرگان در
دو مرحله دلفی از طریق رابطه ( )8محاسبه شد .تکرار مراحل دلفی تا آنیا پیش رفت که
اختالفنظر خبرگان بین دو مرحله نظرسنیی به کمتر از حد آستانه خیلی کم ( )9.2برسد و در
این صورت فرآیند نظرسنیی متوقف میشود.
رابطه()8

شاخصهها و معیارهای شایستگی مدیران و فرماندهان با تمرکز بر آموزههای
نهجالبالغه (یافتۀ پژوهش)
انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسائل در روند کار هر
سازمانی است و برای آن ،مالک ها و معیارهایی است تا افراد واجد شرایط و بالیاقت ،تصدی امور
را به دستگیرند (تصدیقی .)4381 ،312 ،در این پژوهش ،معیارهای شایستگی مدیران و
فرماندهان نظامی اسالمی برای انتخاب و انتصاب هر چه بهتر آنها ،با تمرکز بر آموزههای
نهجالبالغه استخراج و به صورت خالصه در جدول شمارۀ  2ارائهشده است.
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جدول شمارۀ  :8شاخصهای استخراجشده
شاخص

منابع

ردیف

.3

ایمان

ایمان دارای دومرتبه میباشد؛ یکمرتبه آن در دلها ثابت و استوارشده است
که آن عبارت از تصدیق به وجود آفریدگار و تأیید به رسالت حضرت رسول(ص) و
اعتقاد به والیت ائمه معصومین (ع) است و ایمانی حقیقی است که از راه برهان و
محبت بهدستآمده و مرتبه دیگر بین دلها و سینهها عاریه میباشد که از روی
محبت و برهان به دست نیامده و احتمال رجوع و زوال در آن میباشد
(نهجالبالغه ،خطبه .)234

.8

تقوا

.0

«تقوا پیشوای اخالق است» (نهجالبالغه ،حکمت « .)192إن أکرمکم عند اهلل
أتقاکم» (حیرات .)43 :تقوا خانهای است چون دژ محکم استوار (نهجالبالغه ،خطبه
 .)416تقوا را کلید هدایت و رستگاری و اندوخته روز قیامت معرفی میکند که
انسان را از هر بندگی آزاد میکند و از هر بدبختی رها میسازد (نهجالبالغه ،خطبه
 .)224فمنه اتقی و أصلح فال خوف علیهم وال هم یحزنون» (اعراف .)31 :و العاقبۀ
للتقوی» (طه« .)432 :بهترین شما باتقواترین شماست» (بقره()407 :آقامحمدی،
.)4306

کارایی و
تأثیرگذاری

«بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسون (مطففین« .)41 :بر آنکس اعتماد کن که
میان همگان اثری نیکو نهاده و به امانت از همه شناختهتر است » (نهجالبالغه :نامه
« .)13پس رعیت اصالح نمیشود ججز آنکجه زمامجداران اصجالح گردنجد و
زمامجداران اصالح نمیشوند ،جز با درستکاری رعیت» (نهجالبالغه خطبه .)246

.3

تجربۀ کاری

امام علی (ع) به مالک اشتر میفرمایند؛ ای مالک! در انتخاب مدیر و کارگزاران
خود باتیربهها را انتخاب کن (نهجالبالغه ،نامه  .)13میفرمایند :اندیشه و نظر هر
فرد بهاندازه تیربه اواست (آمدی ،حدیث  )1126یا درجایی دیگر ضمن تأکید بر
حفظ تیربهها و استفاده بهینه از آنها ،یکی از آثار مثبت آن را موفقیت در
دستیابی به اهداف مورد نظر ذکر میفرمایند آنکس که تیربهها را حفظ کند و
(به موقع از آنها بهره گیرد) کارهایش به نتییه میرسد (موسی زاده.)4388 ،

.3

قدرت جسمانی

«یکى از آن دو (دختر) گفت :پدرم؛ او را استخدام کن ،زیرا بهترین کسى را
که میتوانى استخدام کنى آنکسى است که قوى و امین باشد (قصص)26 :؛ و
پیامبرشان به آنها گفت :خداوند (طالوت) را براى زمامدارى شما مبعوث (و
انتخاب) کرده است .گفتند :چگونه او بر ما حکومت کند با اینکه ما از او شایستهتر
هستیم و او ثروت زیادى ندارد؟ گفت :خدا او را بر شما برگزیده و او را در علم و
(قدرت) جسم ،وسعت بخشیده است .خداوند ،ملکش را به هر کس بخواهد،
میبخشد و احسان خداوند ،وسیع است و (از) لیاقت افراد براى منصبها) آگاه
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است (بقره( )217:خلیلى جو لرستانی و رضایى.)4307 ،

تدبیر و
.3

اندیشهورزی و
بصیرت

.3

پاکی و صالحیت
خانوادگی

پیامبر اکرم(ص) میفرماید :کور آن نیست که چشمش نابینا باشد ،بلکه کور
واقعی آنکسی است که دیده بصیرتش کور باشد (گودرزی و طهماسبی.)4304 ،
حضرت علی(ع) میفرمایند؛ به راههای چپ و راست رفتند و راه ضاللت و گمراهی
را پیمودند و راه روشن هدایت را گذاشتند (سید رضی ،4370 ،خطبه )419
(آقامحمدی .)4306 ،به خورشجید و مجاه ،رویجدنیهجا و درخجت ،آب و سجنگ،
رفتوآمد ،شجب و روز و گونهگونِی لغات و گویشها ،بیندیش (نهجالبالغه :خطبه
.)481
«ثم الصق بذوى المروءات و األحساب و أهل البیوتات الصالحه و السوابق
الحسنه( »...نهجالبالغه :نامه « .)13ان اهلل اصطفى ادم و آل ابراهیم و آل عمران على
العالمین» (آل عمران .)33 :إنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم
تطهیرا» (احزاب .)23 :کارگزارانی را انتخاب کن که از خانوادههای نییب و شایسته
و پیشقدم در اسالم باشند (نهجالبالغه :نامه  .)13امام علی(ع) در نامهای به منذر بن
جارود عبدی فرمودند :نیکی پدرت مرا فریب داد و گمان کردم که تو هم از روش
او پیروی مینمایی و به راه او حرکت میکنی .ناگاه به من خبر رسید که خیانت
کردهای و از سیره پدر و خانوادهات عدول کردهای (نهجالبالغه :نامه .)74

.2

.2

.33

عدالت

امین و امانتدار
بودن

اعتماد به نفس

«دوستداشتنیترین چیزها در نزد تو باید در حق میانهترین و در عدل
فراگیرترین و در جلب خوشنودی مردم گستردهترین باشد که همانا خشم عمومی
مردم ،خشنودی خواص (نزدیکان) را از بین میبرد ،اما خشم خواص را خشنودی
همگان بیاثر میکند» (نهجالبالغه :نامه ( )13خلعتبری و صدارت .)4303 ،ای
کسانی که ایمان آورده اید ،همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید.
دشمنی با جمعیتی شمارا به گناه و ترک عدالت نکشاند .عدالت کنید که به
پرهیزگاری نزدیکتر است (المائده.)8:
«گواهی میدهم که محمد (ص) بنده و فرستاده خدا و پیامبر برگزیده و امانتدار
پسندیده اوست (قصص .)26 :یکی دیگر از وظایف الهی ،ادای امانت است ،آنکس
که امانتها را نپردازد ،زیانکار است» (نهجالبالغه :خطبه  .)481این اموال که
میبینی ،نه مال من و نه از آن توست ،غنیمتی گردآمده از مسلمانان است ،که با
شمشیرهای خود به دست آوردند (نهجالبالغه :خطبه .)232
«اگر آسمان ها و زمین درهای خود را بر روی بندهای ببندند و او از خدا بترسد،
خداوند راه نیاتی از میان آن دو برای او خواهد گشود .آرامش خود را در حق
جستیو کن و جز باطل چیزی تو را به وحشت نیندازد» (نهجالبالغه :خطبه .)439
«دانا کسی است که قدر خود را بشناسد و در نادانی انسان همین بس که ارزش
خویش را نداند» (نهجالبالغه :خطبه « .)493ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی
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سفارش میکنم که زاد و توشه سفر قیامت است .تقوا توشهای است که شما را به
منزل رساند و پناهگاهی است که ایمن میگرداند» (نهجالبالغه :خطبه « .)441و لقد
کر منا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على
کثیر خلقنا تفضیال (اسراء.)79 :
«ای مردم!  ...تاجهای برتریجویی را از سر بنهید( .نهجالبالغه ،خطبه .)1
حضرت درجایی دیگری میفرمایند :تاج تواضع بر سر نهید و خودبرتربینی را زیر

.33

تواضع و فروتنی

.38

قاطعیت

«محمد(ص) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند ،در برابر کفار سرسخت و
شدید و در میان خود مهرباناند» (الفتح« .)20:من بندهای از بندگان خدا را بهسوی
شما فرستادم که در روزهای وحشت نمیخوابد و در لحظههای ترس از دشمنروی
نمیگرداند (و) بر بدکاران از شعلههای آتش تندتر است .آنیا که با حق است ،سخن
او را بشنوید و از او اطاعت کنید ،چراکه او شمشیری از شمشیرهای خداست که نه
تیزی آن کند میشود و نه ضربت آن بیاثر است (نهجالبالغه :نامه ( )38خلعتبری و
صدارت.)4303 ،

.30

مشورت کردن

«قال تکلفوا عن مقاله بحقریال أو مشوره بعدل» (کلینی ،294 :4382 ،ح .)119
فأعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی األمر (آل عمران« .)410 :و التدخل فی
مشورتک بخیال ،یعدل بک عن القضل و یعدک الفقر ،وال جبانا یضعفک عن األمور
والحریصۀ یزین لک الشره بالیور؛ فإن البخل و الیبن و الیرص غرائز شی ییمعها
سوء الظن باهلل»( .نهجالبالغه :نامه ( )13دوالی و همکاران« .)4307،و کسانی که
دعوت پروردگارشان را اجابت کرده ،نماز را برپا میدارند و کارهایشان بهصورت
مشورت در میان آنهاست و ازآنچه به آنها روزی دادهایم ،انفاق میکنند»
(شوری« .)38:هرگز بخیل را در مشورت خود دخالت مده» (نهجالبالغه :نامه .)13

.33

مسئولیتپذیری

«ولکن منکم أمۀ یدعون إلى الخیر» (آل عمران« .)491 :از خدا بترسید و تقوا
پیشه کنید زیرا شما در پیشگاه خداوند ،مسئول بندگان خدا و شهرها و خانهها و
حیوانات هستید» (نهجالبالغه :خطبه « .)467و إن من أبغض الرجال إلى اهلل تعالى
لعبدۀ و کله اهلل الى نفسیه جائرۀ عن قصد السبیل ،سائرۀ بغیر دلیل أن دعى إلى
حث الدنیا عمل و إن دعى الى حث اآلخره گسیل؛ کأن ما عمل له واجب علیه و کأن
ماوتی فیه ساقط عنه»(نهجالبالغه :خطبه « .)493ای مردم ،همه افراد جامعه در
خشنودی و خشم شریک میباشند» (نهجالبالغه :خطبه .)294

پا افکنید .حلقههای زنییر تکبّر را از گردن فرونهید (نهجالبالغه ،خطبه .)402

فصاحت گفتار و
.33

توانایی انتقال
پیام

«و برادرم هارون زبانش از من فصیحتر است او را همراه من بفرست تا یاور من
باشد و مرا تصدیق کند میترسم مرا تکذیب کنند» (قصص()31 :گنیعلی و
همکاران« .)4302،آگاه باشید! همانا زبان ،پارهای از وجود انسان است ،اگر آمادگی
نداشته باشد ،سخن میگوید و به هنگام آمادگی ،گفتار او را مهلت میدهد .همانا ،ما
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امیران سخن میباشیم ،درخت سخن در ما ریشه دوانده و شاخههای آن بر ما سایه
افکنده است» (نهجالبالغه :خطبه .)233

.33

ایجاد انگیزه

«او ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلوال نفر من کل فرقه منهم لیتفقهوا فی
الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون» (توبه« .)422 :ولتکن منکم
أمۀ یدعون إلى الخیر» (آل عمران« .)491 :انک م مسئولون حتى عن البقاع و البهائم،
أطیعوا اهلل و التحصوه؛ و إذا رأیتم الخیر وا به و إذا رأیتم الشفاعرضوا عنه»
(نهجالبالغه خطبه ()467دوالی و همکاران .)4307 ،پیامبر اکرم(ص) در اینباره
مىفرماید« :آرزو براى امت من رحمت است .اگر آرزو نبود ،هیچ مادرى فرزندش را
شیر نمىداد و هیچ کس درختى نمىکاشت»« .خدا را ،شما چگونه مردمى هستید
نه دین ،شما را گرد میآورد و نه حمیت و غیرت شما را برمیانگیزد» (نهجالبالغه
خطبه .)489

.33

شجاعت

»تا بودهام مرا از جنگ نترسانده و از ضربت شمشیر نهراساندهاند ،من به وعده
پیروزى که پروردگارم داده است ،استوارم» (نهجالبالغه :خطبه « .)471من در
خردسالی ،بزرگان عرب را به خاک افکندم» (نهجالبالغه ،خطبه .)402

.32

تندذهنی
(هوش و ذکاوت)

«و توخ منهم  ...و أبلغ فی عواقب األمور نظرۀ» (نهجالبالغه ،نامه « .)13من کان
یرید العاجلۀ عیلنا له فیها ما نشاء لمن ترید ثم جعلنا له جهنم یصلها مذموم مدحورا
(اسراء« .)48 :المؤمنون هم الذین عرفوا أمامهم» (نهجالبالغه ،خطبه 443؛ میلسی،
 ،4193ج « .)21 :78آفۀ الزعماء ضعف السیاسه (خوانساری :4369 ،ح .)3034
«سوء التدبیر سبب التدمیر»« .من تحت سیاسته دامت ریاسته» (دوالی و
همکاران « .)4307،و همانا زبان مؤمن در پس قلب او و قلب منافق از پس زبان
اوست» (نهجالبالغه :خطبه .)476

.32

سعۀصدر

«(موسى) گفت :پروردگارا؛ سینهام را گشاده کن( »...طه( )21 :خلیلى جو
لرستانی و رضایى« .)4307 ،آلۀ الرئاسه الصدر» (نهجالبالغه ،حکمت « .)476فمن
یرد اهلل أن یهدیه یشرح صدره لإلسالم ومن یرد أن یضله ییعل صدره ضیقا حرجا»
(انعام« .)421 :نور یقذفه اهلل فی قلب من یشاء فینشرح له صدره و ینفسخ( :طبرسی،
 ،4193ج « .)409 :3ألم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی أنقض ظهرک
و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا»( .نشر 4 :و ( )6دوالی و همکاران.)4307،

.83

حسن سابقه

«باکسانی همنشین باش که از خانوادههای شریف و خوشنام و کسانی که
دارای سابقه نیکو باشند» (نهجالبالغه ،نامه ( )13موسی زاده« .)4388 ،من در
خردسالی ،بزرگان عرب را به خاک افکندم» (نهجالبالغه ،خطبه .)402

.83

علم به مصالح
(دانش تخصصی)

«  ...زره دانش بر تن دارد و با تمامى آداب و با توجّه و معرفت کامل آن را
فراگرفته است ،حکمت گمشده اوست که همواره در جستیوى آن میباشد و نیاز
اوست که در به دست آوردنش میپرسد» (نهجالبالغه ،خطبه (« .)482یوسف) گفت:
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مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده ،که نگهدارنده )حافظ) و آگاهم
(یوسف)11 :؛ و پیامبرشان به آنها گفت :خداوند (طالوت) را براى زمامدارى شما
مبعوث )و انتخاب) کرده است گفتند :چگونه او بر ما حکومت کند ،بااینکه ما از او
شایستهتریم و او ثروت زیادى ندارد؟ گفت :خدا او را بر شما برگزیده و او را در
علم و (قدرت) جسم ،وسعت بخشیده است .خداوند ،ملکش را به هر کس بخواهد،
میبخشد و احسان خداوند ،وسیع است و (از لیاقت افراد براى منصبها) آگاه است
(بقره.)217:

.88

وقتشناسی
(مدیریت زمان)

.80

تغافل

.83

اخالقمداری

« 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
خدا قرار دهی ،هرچند اگر نیت خالصی داشته باشی و امور مردم روبهراه میشود
همه کارهایت عبادت و برای خداست» (نهجالبالغه ،نامه " .)13فرصت بهمانند ابر
گذرا میگذرد ،پس فرصتهای نیک را غنیمت دانید( ".نهجالبالغه ،حکمت .)24
«والعصر» (عصر.)4 :
«از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار میدهند و میگویند :او (سراپا) گوش
است (آدم خوشباوری است) بگو :او گوش خوبی برای شماست (و خوشباور بودن او
به نفع شماست)( ،ولی بدانید) او به خدا ایمان دارد و (تنها) مؤمنان را تصدیق
میکند( »...التوبه« .)64:از مردم کسانی را که عیبجوترند از خود دور کن؛ زیرا مردم
عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است .پس مبادا آنچه
بر تو پنهان است ،آشکار گردانی و آنچه هویداست بپوشانی ،زیرا داوری ازآنچه از تو
پنهان است ،باخدای جهان میباشد .پس چندانکه میتوانی زشتیها را بپوشان تا
آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند ،خدا بر تو بپوشاند» (نهجالبالغه ،نامه
)13
« سپس مواظب باشید که اخالق نیکو را در هم نکشید و به رفتار ناپسند مبدّل
نسازید .زبان و دل را هماهنگ کنید» (نهجالبالغه ،خطبه  ... « .)476عقلش را زنده
کرد و نفس خویش را کشت تا آنیا که جسمش الغر و خشونت اخالقش به نرمی
گرایید( »...نهجالبالغه ،خطبه  .)229قرآن کریم محور دعوت پیامبران را عموماً و
حضرت محمد (ص) را خصوصاً تربیت و تکمیل فضائل اخالقی و ایمانی قرار داده
است (سبحانی نژاد و رضایی فریمانی )4309 ،از منظر حضرت علی(ع) ،آنچه مایۀ
برتری آدمیان و سبب واالیی شأن است ،کرامت اخالقی است و این کرامتها در
ادارۀ امور نقشی اساسی ندارد )آقامحمدی.)4306 ،
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تجزیهوتحلیل دادهها
مرحله اول دلفی فازی

پس از شناسایی معیارهای گزینش فرماندهان و مدیران با تمرکز بر نهجالبالغه ،جهت
دستیابی به اجماع نظر خبرگان در مورد صحت معیارهای شناساییشده از فن دلفی فازی در دو
مرحله استفاده شد .بدین صورت که پرسشنامهای بسته ،بر مبنای نتایج شاخصهای
استخراجشده و با بهکارگیری طیف لیکرت تدوین و برای تعیین میزان اهمیت هر یک از
معیارهای شناساییشده در اختیار خبرگان نظامی قرار گرفت .پس از جمعآوری پرسشنامهها با
استفاده از رابطههای ( )2و ( )6میانگین فازی مثلثی و مقدار فازیزدایی هر یک از مراحل به
دست آمد .میانگین قطعی بهدستآمده نشاندهنده شدت موافقت خبرگان با هر یک از
معیارهای شناساییشده است .بر اساس نتایج بهدستآمده در بین معیارهای شناساییشده،
ایمان بیشترین میزان توافق خبرگان با  S=9.86و کمترین میزان توافق آنها معیار پاکی و
صالحیت خانوادگی با  S=9.68بود.
جدول شمارۀ  :0دیدگاه خبرگان در خصوص معیارهای شایسته گزینی (نظرسنجی مرحله اول)
معیارها

()u, m,l

S3

تغافل

()9.01،9.73،9.18

9.72

تندذهنی (هوش و ذکاوت)

()9.01،9.81،9.10

9.70

کارایی و تأثیرگذاری

()9.04،9.77،9.12

9.73

اخالقمداری

()9.08،9.83،9.18

9.89

تیربۀ کاری

()9.01،9.89،9.11

9.77

پاکی و صالحیت خانوادگی

()9.88،9.79،9.17

9.68

ایمان

()9.08،9.02،9.67

9.86

شیاعت

()9.01،9.83،9.18

9.78

تدبیر و اندیشه ورزی و بصیرت

()9.01،9.84،9.16

9.77
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امین و امانتدار بودن

()9.13،9.78،9.02

9.71

عدالت

()9.01،9.86،9.64

9.84

قدرت جسمانی

()9.01،9.89،9.11

9.77

قاطعیت

()9.01،9.71،9.19

9.73

اعتمادبهنفس

()9.13،9.78،9.01

9.71

اییاد انگیزه

()9.13،9.78،9.01

9.71

تقوا

()9.01،9.81،9.10

9.70

وقتشناسی (مدیریت زمان)

()9.01،9.71،9.19

9.73

تواضع و فروتنی

()9.01،9.84،9.16

9.77

علم به مصالح (دانش تخصصی)

()9.13،9.78،9.04

9.71

حسن سابقه

()9.01،9.73،9.18

9.72

سعۀصدر

()9.07،9.83،9.18

9.70

فصاحت گفتار و توانایی انتقال پیام

()9.01،9.83،9.18

9.78

مسئولیتپذیری

()9.13،9.78،9.01

9.71

مشورت کردن

()9.01،9.71،9.19

9.73

مرحله دوم دلفی فازی

در این مرحله ،میزان اختالفنظر هر خبره با میانگین نظرات اعضای پانل خبرگان با استفاده
از رابطه ( )3محاسبه شد .سپس پرسشنامه دیگری به همراه نظر قبلی هر خبره و میزان
اختالفنظر وی با میانگین نظرات اعضای پانل در اختیار آنها قرار گرفت .با توجه به نظرات
ارائهشده در مرحله اول و مقایسه آن با نتایج مرحله دوم با استفاده از رابطه ( )7چنانچه
اختالفنظر خبرگان در دو مرحله از حد آستانه  9.2کمتر باشد ،فرآیند نظرسنیی متوقف
میشود .با توجه به اینکه میزان اختالفنظر خبرگان بین دو مرحله اول و دوم اجرای دلفی
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کمتر از حد آستانه خیلی کم  9.2به دست آمد ،نظرسنیی در مرحله دوم متوقف شد (جدول
.)1
جدول شمارۀ  :3دیدگاه خبرگان در خصوص معیارهای شایستهگزینی (نظرسنجی مرحله دوم)
اولویتبندی شاخصهای

معیارها

()u, m,l

S1

S2

|S1|S2

میانگین

تغافل

((9.07،9.78،9.13

9.72

9.76

9.91

9.71

مشترکاً چهاردهم

()4،9.86،9.64

9.70

9.82

9.93

9.891

سوم

()9.08،9.89،9.11

9.73

9.78

9.91

9.711

مشترکاً دوازدهم

اخالقمداری

()9.08،9.89،9.11

9.89

9.78

9.92

9.70

مشترکاً ششم

تیربۀ کاری

()9.07،9.86،9.64

9.77

9.84

9.91

9.70

مشترکاً ششم

()9.01،9.71،9.19

9.68

9.73

9.91

9.791

پانزدهم

ایمان

()9.08،9.02،9.67

9.86

9.86

9.99

9.86

اول

شیاعت

()9.08،9.83،9.18

9.78

9.89

9.92

9.70

مشترکاً ششم

تندذهنی
(هوش و ذکاوت)
کارایی و
تأثیرگذاری

پاکی و صالحیت
خانوادگی

شایسته گزینی فرماندهان

تدبیر و
اندیشهورزی و

()9.08،9.88،9.63

9.77

9.83

9.96

9.89

چهارم

بصیرت
امین و امانتدار

()9.07،9.89،9.11

9.71

9.77

9.93

9.711

مشترکاً دوازدهم

عدالت

()9.08،9.88،9.63

9.84

9.83

9.92

9.82

دوم

قدرت جسمانی

()9.01،9.83،9.83

9.77

9.70

9.92

9.78

مشترکاً هفتم

بودن
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قاطعیت

()9.07،9.86،9.64

9.73

9.84

9.98

9.77

نهم

اعتمادبهنفس

()9.08،9.83،9.18

9.71

9.89

9.91

9.771

مشترکاً هشتم

اییاد انگیزه

()9.07،9.86،9.64

9.71

9.84

9.96

9.78

مشترکاً هفتم

تقوا

()9.08،9.83،9.18

9.70

9.89

9.94

9.701

مشترکاً پنیم

()9.08،9.89،9.11

9.73

9.78

9.91

9.711

مشترکاً دوازدهم

()9.08،9.89،9.11

9.77

9.78

9.94

9.771

مشترکاً هشتم

()9.01،9.83،9.83

9.71

9.70

9.91

9.761

دهم

حسن سابقه

((9.07،9.78،9.13

9.72

9.76

9.91

9.71

مشترکاً چهاردهم

سعۀ صدر

()9.08،9.83،9.18

9.70

9.70

9.99

9.70

مشترکاً ششم

وقتشناسی
(مدیریت زمان)
تواضع و فروتنی
علم به مصالح
(دانش تخصصی)

فصاحت گفتار و
توانایی انتقال

()9.08،9.83،9.18

9.78

9.84

9.93

9.701

مشترکاً پنیم

پیام
مسئولیتپذیری

()9.07،9.86،9.64

9.71

9.77

9.92

9.76

یازدهم

مشورت کردن

()9.07،9.89،9.11

9.73

9.77

9.91

9.71

سیزدهم

تحلیل عاملی اکتشافی
با توجه به تعداد زیاد عوامل مؤثر بر شایستهگزینی ،برای تحلیل دقیقتر دادهها و رسیدن به
نتایج علمیتر و عملیاتیتر ،محققان به دنبال کاهش حیم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی
برای آنها هستند .بدین منظور برای دستهبندی  21عامل مؤثر بر شایستهگزینی ،از روش
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .از آنیا که ماتریس همبستگی بین متغیرها ،واحد و
همانی نیست و ماتریس همبستگی متقارن است ،بنابراین ،ارتباط معناداری بین متغیرها وجود
داشته و لذا امکان شناسایی و تعریف عاملهای جدید بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد.
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در نتییه ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار عوامل مؤثر بر شایستهگزینی فرماندهان نزاجا
مناسب است .جدول شماره  1مقادیر ویژه تحلیل عاملی را نشان میدهد .عاملهای  4تا 3
دارای مقادیر ویژه بزرگتر از  4هستند و در تحلیل باقی میمانند .این سه عامل میتوانند
تقریباً  04درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرها را توضیح دهند .این جدول به ما کمک
میکند بتوانیم تعداد عاملها را شناسایی کنیم.
جدول شمارۀ  :3نتایج مقادیر ویژه تحلیل عاملی
عوامل

4
2
3

مقادیر ویژه با چرخش
جمع

درصد واریانس

46،731
1،996
1،116

14،241
0،197
1،612

مقادیر ویژه بدون چرخش

درصد
تیمعی
14،410
61،934
09،816

جمع

درصد واریانس

46،067
1،261
1،941

14،813
0،012
1،211

درصد
تیمعی
14،662
61،401
09،816

جدول شمارۀ  ( 6ماتریس اجزای تحلیل عاملی چرخش یافته) نتایج مربوط به تحلیل عاملی
چرخش یافته را نشان میدهد که هر یک از شاخصها در کدام دسته قرار میگیرند .برای
مشخصتر بودن شاخصهی مربوط به هر عامل ،بهصورت رنگی به نمایش گذاشتهشدهاند.
جدول شمارۀ  :3ماتریس اجزای تحلیل عاملی چرخشیافته
معیارها

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

تغافل
تندذهنی (هوش و ذکاوت)
کارایی و تأثیرگذاری

9،98
9،342
9،946

9،163
9،231
9،948

9،991
9،084
9،084

اخالقمداری

9،442

9،008

-9،821

تیربۀ کاری

9،91

-9،919

9،008

پاکی و صالحیت خانوادگی

9،612

9،2

-9،096

ایمان

9،021

9،318

9،990

شیاعت
تدبیر و اندیشه ورزی و بصیرت
امین و امانتدار بودن
عدالت

9،913
9،79
9،991
9،879

9،841
9،911
9،811
9،142

9،276
9،921
9،998
9،929
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قدرت جسمانی

-9،231

9،917

9،326

قاطعیت
اعتمادبهنفس

9،941
9،164

9،342
9،621

9،68
9،966

اییاد انگیزه

9،929

-9،940

9،681

تقوا

9،802

9،424

9،974

وقتشناسی (مدیریت زمان)

9،933

9،446

9,811

تواضع و فروتنی
علم به مصالح (دانش تخصصی)

9،9169،999

9،118

-9،713

9،998

9،008

حسن سابقه

9،67

9،410

سعۀصدر

9،998

9،002

-9،021
-9،984

فصاحت گفتار و توانایی انتقال پیام
مسئولیتپذیری
مشورت کردن

9،936
9،947
9،940

9،937
9،096
9،836

9،002
9،926
9،901

با توجه به شاخصه ی مربوط به هر دسته و همچنین بر اساس نظر کارشناسان و فرماندهان
محترم تابعه قرارگاه منطقه غرب نزاجا ،عاملها به شرح ذیل نامگذاری شدند:
جدول شمارۀ  :3نام گذار عاملهای بهدستآمده از تحلیل عاملی اکتشافی
عامل اول (معیارهای مکتبی)

ایمان ،تقوا ،عدالت ،تدبیر و اندیشه ورزی و بصیرت ،پاکی و صالحیت
خانوادگی ،حسن سابقه

عامل دوم (معیارهای اخالقی)

اخالقمداری ،سعۀصدر ،مسئولیتپذیری ،امین و امانتدار بودن ،مشورت
کردن ،اعتمادبهنفس ،شیاعت

عامل سوم (معیارهای
سازمانی)

علم به مصالح (دانش تخصصی) ،تیربۀ کاری ،کارایی و تأثیرگذاری،
تندذهنی (هوش و ذکاوت) ،فصاحت گفتار و توانایی انتقال پیام ،وقت
شناسی (مدیریت زمان) ،اییاد انگیزه ،قاطعیت ،قدرت جسمانی
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شکل شمارۀ  :8معیارهای شایسته گزینی فرماندهان نزاجا با تمرکز بر آموزههای نهجالبالغه

بحث و نتیجهگیری
در مدیریت اسالمی ،انتخاب و انتصاب افراد شایسته دارای چنان اهمیتی است که
سهلانگاری و کوتاهی در این خصوص ،از بزرگترین خیانتها به حساب میآید .تناسب
شایستگیهای مدیریتی به منظور اداره و مدیریت نهادها و سازمانها در سطوح محلی،
منطقهای ،ملی و بینالمللی میتواند در موفقیت سازمانها نقش اساسی ایفا کند .شایستگیهای
مدیریتی را به عنوان ویژگیها ،مهارتها و نگرشهایی که کارکنان برای برطرف کردن
چالشهای آینده نیاز دارند ،توصیف میکنند که به روشن شدن انتظارات کمک و با اییاد
یکزبان مشترک در مورد آنچه مورد نیاز و انتظار میرود ،یکپایه محکم برای استانداردهای
عملکردی سازگار و عینی فراهم میکند .البته باید توجه داشت که این شایستگیها تنها یکی یا
دو مورد نیستند ،ادبیات موجود در این رابطه نشان میدهد که بیش از  199شایستگی مختلف
را میتوان یافت و پیشنهادهای متفاوتی راجع به گروهبندی آنها وجود دارد .بنابراین ،شناسایی
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و اولویتبندی شایستگیهای مدیریتی به منظور اداره و هدایت کارا و اثربخش هر سازمان به
منظور حصول اهداف از قبل طراحیشده ،از مهمترین دغدغههای هر سازمان است .این موضوع
در سازمانهای نظامی ،خصوصاً نزاجا به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ،اعتبار ،عزت و استقالل
کشور و همچنین ،گستردگی آن که کل کشور را در بر گرفته و منابع انسانی و مادی فراوانی در
اختیار دارد ،اهمیتی دوچندان دارد .با توجه به اسالمی بودن نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،این ویژگیها (شایستگیهای مدیریتی) در بطن دستورها ،توصیهها ،نظرها و
شیوههای به کار گرفتهشده از سوی پیشوایان دین ،حضور و وجود عینی داشتهاند .لذا بر عهدۀ
مدیران ارشد و کالن جامعه به ویژه فرماندهان نیروهای مسلح است تا با بهرهگیری از الگوهای
اسالمی و در نظر گرفتن صفات علمی و اکتسابی افراد ،نسبت به انتخاب مدیران و فرماندهانی
توانمند و شایسته برای یگانهای نظامی اقدام کنند؛ بر همین اساس ،هدف تحقیق حاضر،
شناسایی و اولویتبندی معیارهای شایسته گزینی فرماندهان نزاجا با تمرکز بر آموزههای
نهجالبالغه بود.
در تحقیق حاضر ،با توجه به منابع غنی و گستردۀ اسالمی در خصوص موضوع و اهمیت
شایستهگزینی ،طی سه مرحله اقدام به شناسایی و اولویتبندی معیارهای شایستهگزینی
فرماندهان نزاجا گردید؛ در ابتدا ،با بررسی منابع کتابخانهای (منابع اسالمی و با تمرکز بر
نهجالبالغه) ،تعداد  21مؤلفه شایستگی مدیران و فرماندهان اسالمی استخراج شد .اگرچه تعداد
معیارهای شایستهگزینی مدیران و فرماندهان در منابع اسالمی و به طور ویژه کتاب شریف
نهجالبالغه که مورد تمرکز در تحقیق حاضر است ،بسیار بیشتر از  21مورد است؛ اما در حد
توان نویسندگان پژوهش حاضر و محدودیت زمان و حوصله پاسخدهندگان ،سعی شده که
مهمترین معیارها در خصوص انتخاب فرماندهان نظامی استخراج گردند .سپس در مرحله دوم،
به دلیل اهمیت موضوع و گستردگی ابعاد آن ،اولویتبندی معیارهای شناساییشده باید بر
مبنای خرد جمعی افراد کارشناس صورت میپذیرفت؛ بر این اساس ،به منظور حصول اطمینان
از صحت ،دقت ،کاربردی بودن ،رفع سوگیریهای احتمالی و اولویتبندی معیارهای شایسته
گزینی از فن دلفی فازی جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان نظامی که شامل  42نفر
از کارشناسان ،مدیران و فرماندهان تابع قرارگاه منطقهای غرب نزاجا بودند و بر اساس چهار
ویژگی دانش ،تیربه ،تمایل و زمان کافی برای شرکت در مراحل دلفی شناسایی و انتخاب
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شدند ،استفاده شد .طی دو دور اجرای روش دلفی فازی ،نهایتاً منیر به تأیید و اولویتبندی
شاخصهای  21گانه گردید که شامل معیارهای ایمان ،تقوا ،عدالت ،تدبیر و اندیشهورزی و
بصیرت ،پاکی و صالحیت خانوادگی ،حسن سابقه ،اخالقمداری ،سعۀصدر ،مسئولیتپذیری،
امین و امانتدار بودن ،مشورت کردن ،اعتماد به نفس ،شیاعت ،علم به مصالح (دانش
تخصصی) ،تیربۀ کاری ،کارایی و تأثیرگذاری ،تندذهنی (هوش و ذکاوت) ،فصاحت گفتار و
توانایی انتقال پیام ،وقتشناسی (مدیریت زمان) ،اییاد انگیزه ،قاطعیت و قدرت جسمانی
میباشند.
در مرحله سوم ،به منظور دستهبندی معیارهای شایستهگزینی فرماندهان نزاجا ،بر اساس
تحلیل عاملی اکتشافی 21 ،معیار تأیید شده در سه بُعد دستهبندی شدند .در این مرحله نیز با
توجه به پیشنهادها و نامگذاریهای متعددی که میتوانست برای معیارهای دستهبندیشده
انتخاب کرد ،محققان پژوهش حاضر ،با بررسی معیارهای بهدستآمده و تشخیص شباهتهای
ماهوی بین معیارهای دستهبندیشده  ،در اقدامی خالقانه معیارها را به سه دستۀ معیارهای
مکتبی ،اخالقی و سازمانی نامگذاری کردند که به صورت زیر ارائه شده است :معیارهای مکتبی
شامل ایمان ،تقوا ،عدالت ،تدبیر و اندیشهورزی و بصیرت ،پاکی و صالحیت خانوادگی ،حسن
سابقه؛ معیارهای اخالقی شامل اخالقمداری ،سعۀصدر ،مسئولیتپذیری ،امین و امانتدار
بودن ،مشورت کردن ،اعتمادبهنفس ،شیاعت؛ و معیارهای سازمانی شامل علم به مصالح (دانش
تخصصی) ،تیربۀ کاری ،کارایی و تأثیرگذاری ،تندذهنی (هوش و ذکاوت) ،فصاحت گفتار و
توانایی انتقال پیام ،وقتشناسی (مدیریت زمان) ،اییاد انگیزه ،قاطعیت و قدرت جسمانی
میباشند .الزم به ذکر است که معیارهای شناسایی و اولویتبندی شده در تحقیق حاضر ،تا
حدودی مشابه معیارهای شناساییشده در تحقیقات زینالدینی ( ،)4306عارف نژاد (،)4306
خلیلى جو لرستانی و رضایى ( )4307و آساری و همکاران ( )2940هستند .نهایتاً به منظور
ارائه نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر در یک منظر کلی ،دستهبندی معیارهای مربوطه در
قالب مدل شایستهگزینی فرماندهان با تمرکز بر آموزههای نهجالبالغه در شکل شمارۀ  2نشان
داده شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر ،پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی به شرح
ذیل ارائه میگردد:
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از آنیا که جامعه آماری تحقیق حاضر متشکّل از خبرگان و صاحبنظران نظامی تابعه
فرماندهی قرارگاه منطقهای غرب نزاجا بودند و به دلیل اسالمی بودن معیارهای شناسایی و
اولویتبندی شده ،همچنین شباهت بنیادی سلسلهمراتب نیروهای مسلح ،به سازمانها و
یگانهای ذینفع از جمله فرماندهی محترم قرارگاه منطقهای غرب و یگانهای تابعه آن قرارگاه،
فرماندهی محترم نزاجا ،آجا و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد
میگردد ،معیارهای شناسایی و اولویتبندی شده پژوهش حاضر را جهت انتخاب و انتصاب
فرماندهان خود در دستور کار قرار دهند .عالوه بر این ،با توجه به همکاری سازمانهای عقیدتی
سیاسی ،حفاظت اطالعات و بازرسی نیروهای مسلح در انتخاب و انتصاب فرماندهان ارشد در
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران؛ همچنین ،نقش غیرقابلانکار دانشگاههای افسری
نیروهای مسلح در تربیت و پرورش فرماندهان آینده ،به این سازمانها و مراکز آموزشی نیز
پیشنهاد میشود معیارهای شناسایی و اولویتبندی شده پژوهش حاضر را در شناسایی ،رشد و
توسعه فرماندهان آینده سازمان مورداستفاده قرار دهند.
به منظور غنیسازی ،توسعه ،افزایش اعتبار و کاربرد معیارهای شایستهگزینی در جهت
انتخاب و انتصاب فرماندهان و حتی مدیران سازمانهای دولتی ،به پژوهشگران آینده پیشنهاد
میشود از منابع دیگر اسالمی از جمله قرآن ،سیره پیامبران و امامان معصوم(ع) ،احادیث و
روایات اسالمی استفاده نموده ،معیارها و مؤلفههای بیشتری را تبیین نمایند .همچنین ،استفاده
و بهرهگیری از نظرات کارشناسان و صاحبنظران علم مدیریت در رابطه با موضوع تحقیق،
خصوصاً استادان دانشگاه در شناسایی و اولویتبندی معیارهای شایستهگزینی میتواند بر اعتبار
و غنای موضوع بیفزاید .در پایان باید متذکر شد ،به کارگیری معیارهای اولویتبندی شده
پژوهش حاضر در انتخاب و انتصاب فرماندهان ،به این دلیل که برگرفته از منابع اسالمی
خصوصاً کتاب شریف نهجالبالغه است ،حداقل این اطمینان را برای سلسلهمراتب سازمانی
نیروهای مسلح اییاد میکند که انتخاب و انتصاب فرماندهان برگرفته از معیارهای اسالمی
خصوصاً نهجالبالغه میباشد .ثانیاً ،این موضوع میتواند باعث انتخاب و انتصاب فرماندهان الیق
و شایسته ،افزایش و ارتقای فرهنگ شایستهساالری ،افزایش انگیزه سرمایههای انسانی در
سازمان و در نتییه منیر به ارتقای بهرهوری مدیران و فرماندهان در این سازمان شود و
نیروهای مسلح را بیشازپیش در نیل به اهداف عالیه اسالمی و سازمانی یاری رساند.
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محدودیتهای تحقیق
اگرچه تحقیق حاضر نگرشی ارزشمند و معنادار به شناسایی و اولویتبندی معیارهای
شایستهگزینی فرماندهان نظامی دارد ،اما از محدودیتهایی نیز برخوردار است؛ از آنیا که
پاسخدهندگان تعداد محدودی از کارشناسان و صاحبنظران نظامی تابعه قرارگاه منطقهای
غرب نزاجا هستند؛ بنابراین تعمیمپذیری نتایج ممکن است محدود باشد .عالوه بر این ،از دیگر
محدودیت های پژوهش حاضر ،کسب میوز ،حضور ،شناسایی ،برقراری ارتباط به منظور
جمع آوری اطالعات از یک یگان نظامی است که به دالیل امنیتی و حفاظتی از حساسیت
خاصی برخوردار است.
فهرست منابع:
قرآن میید.
سید رضی( ،،)4383نهجالبالغه .ترجمه دشتی ،محمد قم :انتشارات زهد.
آمدی ،عبدالواحد بن محمد ( 4366ق) .تصنیف غررالحکم و درر الکلم .تحقیق مصطفی درایتى .قم:
دفتر تبلیغات اسالمی.
آقامحمدی ،جواد (« .)4306ارائه چارچوبی برای تبیین شاخصهای مدیران بر اساس معیارهای
اسالمی با روش سنتز پژوهی» .دو فصلنامۀ علمی تخصصی اسالم و مدیریت .سال  ،6ش  ،42صص
.62-14
بنیادی نائینی ،علی و کامیفیروزی ،محمدحسن« .)4302( .طراحی الگوی شایستگیها مدیران و
فرماندهان ناجا از دیدگاه نهجالبالغه با استفاده از روش داده بنیاد و الگوسازی معادالت ساختاری».
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