دریافت مقاله7508/77/78 :

فصلنامۀ مدیریت نظامی

پذیرش مقاله7502/77/52 :

سال شانزدهم ،شمارۀ  ،8زمستان 7502
صص 87-55

مفهومسازیفرماندهیمطلوبازمنظرمقاممعظمرهبری:پژوهشیکیفیبااستفادهاز

دادهبنیاد
راهبردنظریۀ 
دکتر منصور خیرگو

7

چکیده
سازمانهای نظامی به طور مستمر در جستجوی فرماندهان ،مدیران و رهبران اثربخشی هستند که از اندیشههای
واالی انسانی برخوردار باشند.؛ زیرا در عصر تهاجم فرهنگی و رسیانهای ،افکیار و اندیشیه میدیران ،فرمانیدهان و
رهبران مورد توجه دشمنان قرار داشته و سعی در جایگزین کردن افکار و اندیشیههیای غلیط و میادی بیه جیای
اندیشهها ی واالی انسانی دارند و با حمالت پنهان و آشکار خود در صدد ایجاد مانع بیرای تجلیی علیوم حقیقیی،
در صحیح اندیشهها بر میآیند؛ بر همین اساس ،تبیین نظریههای بنییادین و اندیشیههیایی واال کیه ریشیه در
سعادت دنیوی و اخروی انسان دارد ،از ضروریات است .بنابراین اندیشهشناسی و در صحیح فرمانیدهی ،شییوه
مدیریت و رهبری نظامی مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا میتواند جیزء اولوییتهیای اساسیی در
فرماندهی نیروهای مسلح محسوب گردد .هدس از انجام پژوهش حاضر طراحیی میدلی بیرای تبییین فرمانیدهی
مطلوب ا ز دیدگاه معظم له است که به صورت کیفی و با استفاده از راهبیرد نظرییه دادهبنییاد طیی سیه مرحلیه
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و انتخابی صورت گرفته است .نتایج کیفی پژوهش مبین آن است که ویژگیهای
ارزشی فرماندهی موجب ایجاد احساس میهندوستی و تقویت روحیه دفاعی میگیردد کیه بیا مشیارکت عوامیل
زمینهای و شرایط مداخله گر سازمانی ،مقوله ایجاد اعتماد و روحیه اطاعتپیذیری را تقوییت کیرده و منجیر بیه
ارتقای قدرت نظامی آجا میشود .نتیجه حاصل از شکلگیری چنین مقولهای در سازمان آجا باعر تقویت اعتقاد
و باور دینی و ارزشگرایی ،خود باوری و خودکفایی درونی ،حرکت در راسیتای اهیداس و مأمورییتهیا ،اتکیا بیه
قابلیتهای فردی ،سازگاری و انطباقپذیری و روحیۀ انعطاسپذیری در برابر سختی خواهد بود.
واژههای کلیدی :فرماندهی ،راهبرد نظریه دادهبنیاد

 .7استادیار مدیریت سیاستگذاری ،دانشگاه افسری امام علی(ع) (نویسندۀ مسئول)،
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مقدمه
نظام فرماندهی در نیروهای مسلح از حساسییت وییژهای برخیوردار اسیت .اساسیاً محیور اصیلی
نیروهای مسلح ،فرماندهی است .همۀ آنچه که در نیروهای مسلح ،تأثیر و کارایی و برندگی دارد
 چه آنچه مادی است و چه آنچه انسانی است -بدون نظام فرماندهی ،در حقیقت هیچ و پیو وبیاثر و یا بسیار کم اثر خواهد بود .به همین جهت ،این ستون فرماندهی در نیروهیای مسیلح را
باید بسیار مستحکم و ثابت کرد(مقام معظم رهبری .)7550 ،در نیروهای مسلح ،اسیاس اقتیدار
نظامی ،متمرکز بر فرمان فرماندهی کل قواست و قوام نظام فرماندهی مبتنی بر اطاعیت والییی،
محور حیاتی نقشآفرینی حقیقی نیروهای مسلح به شمار میآید .بر همیین اسیاس ،فرمانیدهی
بدون سازماندهی و اعمال مدیریت و رهبری ،کارآمد نخواهد بود .در مجموعههیای نظیامی ،آن
چیزی که فرماندهی را به معنای واقعی کارآمد میکند ،سازماندهی درست و مسیتحکم و روان
و کامل و زنده و پویاست .این دو وقتی با هم همراه شد ،آنگاه میتوان سازماندهی زنده ،فعال،
روان و دور از زواید ،با ییک فرمانیدهی قیوی و کارآمید انتظیار داشیت .آن وقیت آن مجموعیه،
مجموعه ای خواهد بود که قطعا کارایی خواهد داشت و کارآمد خواهد بود .نظیام فرمانیدهی بیه
مثابه بستر و محور اقتیدار نیروهیای مسیلح بیه عنیوان ییک سیازوکار مهیم ،بایید بیا اهیداس و
سیاستهای کالن دفاعی نظام سیاسی سازگار باشد .این نظام محصول تفکر و تالش فرمانیدهان
است؛ از این رو در نظام فرماندهی انتخاب فرمانده بایستی بر اساس شایستهساالری و همیراه بیا
نظارت و ارزیابی صورت پذیرد .در این پژوهش سعی بر آن است که مدل فرمانیدهی مطلیوب از
دیدگاه مقام معظم رهبری با استفاده از رویکردهای پژوهش کیفی تبیین و عوامل تأثیرگیذار آن
مشخص گردد.

بیان مسئله پژوهش
رهبر فرزانه انقالب به عنوان فردی که از اولیین لحظیات شیکلگییری نظیام مقیدس جمهیوری
اسالمی در عرصههای مختلف ازجمله هشت سال دفاع مقدس حضور فعال داشته و از زمانی هم
که امر خطیر رهبری را عهدهدار شدند ،از نزدیک با همیه مسیائل مخصوصیاً مباحیر نظیامی و
فرماندهی در نیروهای مسلح آشنایی کامل دارند و در تمامی عرصههای دینی و سیاسی و سیایر
ابعاد مختلف این کشور صاحبنظر و دارای توصیهها و پندهای ارزشیمندی میی باشیند .از نظیر
سابقه فرمانده کل قوا سابقه  72سیال مبیارزه و مجاهیدت در رژییم طیاغوت تیا وقیوع انقیالب
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اسالمی ،عضویت در شورای انقالب اسالمی بیا حکیم امیام (ره) ،معاونیت وزارت دفیاع در سیال
 ،7524سرپرستی سپاه پاسداران ،امام جمعیه تهیران ،نماینیدگی امیام در شیورای عیالی دفیاع،
نماینییدگی مییردم تهییران در مجلییس ،ریاسییت شییورای بییازنگری قییانون اساسییی و دو دوره
رئیسجمهوری داشتهاند که مسئولیتهایی حساس و فرصتهایی سراسر خدمت تا سیال 7554
بودهاند و از این نظر دارای سابقهای درخشان (رشییدزاده )7540 ،تیا قبیل از مسیئولیت خطییر
رهبری بوده است .اگر چه وجوه بارز شخصیتی فرماندهی کل قوا تحیتالشیعاع اعتبیار سیاسیی
ایشان قرار دارد ،ولی ابعاد علمی و حماسی و جهادی شخصیت ایشان در نزد نظامییان شیناخته
شده است .ابهت نظامی ،نقش برتر در توسیعه دانیش نظیامی ،پیشیرفتهیای فنیاوری نظیامی،
آزاداندیشی ،بصیرت سیاسی ،بیداری و پایداری ،مقاومت و شهادتطلبیی ،ابعیاد اخالقیی ،تقیوا،
سادهزیستی ،نظم ،انضباط ،مروت و جوانمردی ،وسعت محبت ،فقاهت ،آیندهنگری و هوشمندی
ایشان را اندیشمندی فرزانه ،رهبیر و فرمانیدهی بیا شخصییت چنید بُعیدی معرفیی میینمایید
(رشیدزاده .)7540 ،آنچه در پژوهشهای حوزه فرماندهی در نیروهای مسلح مغفول واقیع شیده
است این است که فرماندهی مطلوب چه ویژگییهیا و خصوصییاتی مییتوانید داشیته باشید تیا
موجبات اقتدار نظامی نیروهای مسلح کشور را فراهم نماید .سؤال اساسی پیژوهش حاضیر ایین
است که ویژگیهای تبیین کنندۀ فرماندهی مطلوب کداماند؟ و میدل تبییین کننیدۀ ایین الگیو
چگونه مدلی است؟ و مؤلفههای تأثیرگذار این مدل کدماند؟

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در نظام اسالمی ،اهداس و آرمانهای فرماندهی جزئی از اهداس و آرمان های حکومیت اسیالمی
است .بر این اساس ،اهداس سازمانی بایستی در راستای اهیداس نظیام اسیالمی تعرییف گیردد و
اهداس حکومت اسالمی اهداس اصلی یک فرمانده در حوزه تحت مسئولیت او میباشد .در عصیر
حاضر توان و قدرت نیروهای مسلح به عنوان حافظان و مدافعان امنیت نظام ،بیا بهیرهمنیدی از
دانش و فناوری های پیشیرفته بیه نسیبت ایمیان و انگییزش ،بصییرت ،اراده مقاومیت و توانیایی
حرفهای نیروی انسانی و نظام فرماندهی از یکدیگر متمایز میگردند و در این راستا بر آمیوزش،
پژوهش و پرورش نظامی تأکید می نمایند تا قادر باشند با آمیادگی بیشیتر در انجیام مأمورییت
سازمانی پیروز و مؤثر واقع گردند.
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ضرورت انجام پژوهش
با توجه به اهمیت فرماندهی در ارتش و تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن علیه نظیام مقیدس
جمهوری اسالمی ایران ،کمتوجهی به این مهم در آجا باعیر خواهید شید کیه هییچ هیدفی در
تربیت فرماندهان آینده متناسب بیا تهدییدهای نیوین محقی نگیردد .همچنیین درصیورتیکیه
مؤلفههای اثربخش فرماندهی مطلیوب شناسیایی نشیود ،نمییتیوان انتظیار داشیت کیه چنیین
فرماندهانی در آینده ظهور خواهند یافت.

اهداف پژوهش
الف) هدف کلی :طراحی مدلی بیرای تبییین فرمانیدهی مطلیوب از دییدگاه مقیام معظیم
رهبری.

ب) اهداف فرعی
 شناسایی و استخراج مؤلفهها و شاخصهای فرماندهی در آجا؛
 شناسایی و استخراج مؤلفههای تأثیرگذار فرماندهی بر ارتقای قدرت نظامی؛
 تبیین راهکارهای تعمی و ترویج مؤلفههای اثرگذار فرماندهی در آجا.

پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی :مدل تبیین کننده فرماندهی مطلوب در آجا چگونه مدلی است؟

پرسشهای فرعی
 مؤلفهها و شاخصهای کالن فرماندهی مطلوب آجا کداماند؟
 مؤلفههای تأثیرگذار فرماندهی بر ارتقای قدرت نظامی آجا کداماند؟
با چه راهکارهایی میتوان مؤلفههای کالن فرماندهی مطلوب را که در ارتقای قدرت نظیامی
آجا تأثیرگذار هستند ،تعمی بخشید و در فرهنگ سازمانی آن تسری داد؟

نگاه نظری پژوهش
مفهوم فرماندهی
فرماندهی یکی از ارکان اصلی و جزء الینفک نیروهای مسیلح بیوده و بیرای موفقییت در انجیام
مأموریتها و حصول پیروزی در نیروهای نظامی بایستی فرماندهانی الی  ،مدیر و مدبر در کلییۀ
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سطوح این نیروها وجود داشته باشد (محمدیفر .)7548 ،ضرورت و اهمییت فرمانیدهی بسییار
آشکار است و با عنایت به رسالت نیروهای مسلح فرماندهی و رهبری در این ارگیان مقیدس بیه
منزله روح و قلب سازمان تلقی میشود و هر جا ضعف یا کمبودی باشد ،بر اثر سوء فرمانیدهی و
رهبری مناسب است (خورشیدی .)7542 ،در مقابل فرمانیدهی کیارا و اثیربخش قیادر اسیت از
مجرای توسعۀ ایمان ،انضباط ،آموزش و فرهنگ سازمانی ،انگیزه مرئوسین خود را بر انگیختیه و
رسیدن به مقصود را تسهیل نماید (رشیدزاده .)7545 ،واضح است که در مجموعههیای نظیامی
وجود فرمانده انکارناپذیر است .نمیتوان نقش مهم و حساس فرمانده را نادیده گرفت .بیا توجیه
به حساسیت فرماندهی در نیروهای مسلح ،این امر میتواند آثیار سیازندهای در جامعیه در ابعیاد
مختلف به وجود بیاورد.
مسئله رهبری و مدیریت همواره مشکل بزرگ سیاسیی ،فرهنگیی و تربیتیی بشیر در طیول
تاریخ بوده است ،همان گونه که امروز نیز در جهان شاهد اهمیت فوق العاده و حساسیت و نقش
تعیین کننده آن در حیات و رشد ملتها هستیم .هیچگاه کمبود امکانات و نیروهیای الزم بیرای
حرکت تکاملی انسانها در زمینهها و ابعاد مختلف زتدگی اجتماعی ،به اندازه فقیدان ییا ضیعف
رهبری و مدیریت در بهرهگیری از امکانات و نیروهای موجود ،اثر مخرب و منفی نداشیته اسیت
(همتی ،درودگر .)7545 ،فرماندهی در مجموعه های نظامی امری بسیار خطیراسیت .بیه تعبییر
مقام معظم رهبری فرماندهی نظامی مثل مدیریتهای غیر نظامی نیست .فرق اسیت بیین ییک
فرمانده نظامی و مدیر یک سازمان یا یک کارخانه یا یک اداره .فرمانیده نظیامی فقیط بیه ابیالغ
آیین نامه و دستور نمیپردازد ،بلکه مجموعه تحت فرماهندهی خود را رهبری مییکنید؛ یعنیی
فکر و جان و دل آنها را هم مانند جسم آنها هدایت مینماید (یوسیفیان .)7509 ،اساسیاً محیور
اصلی نیروهای مسلح ،فرماندهی است .همیۀ آنچیه کیه در نیروهیای مسیلح ،تیأثیر و کیارایی و
برندگی دارد ،چه آنچه مادی است ،چه آنچه انسانی است ،بیدون نظیام فرمانیدهی ،در حقیقیت
هیچ و پو و بیاثر و یا بسیار کم اثر خواهد بود .بیه همیین جهیت ،ایین سیتون فرمانیدهی در
نیروهای مسلح را باید بسیار مستحکم و ثابیت کیرد (بیانیات .)7550/79/55 ،از منظیر نظیامی،
فرمانده شخصی است که به موجب قانون و به اتکای مسئولیت محوله از طیرس سلسیلهمراتیب،
مدیریت و رهبری یگان یا بخشی از سازمان را بر عهیده دارد و در قبیال مسیئولیتهیا پاسیخگو
است .برابر مادۀ  8آیین نامه انضباطی ،فرماندهی اختیاری اسیت کیه ییک فیرد در خیدمت ،بیه
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سبب شغل یا درجه و مسئولیتی که دارد در راستای انجام مأموریت محوله بیه کیار مییبیرد .از
آنجا که در محیط نظامی با تربیت نظامی افراد سر و کار داریم و به نوعی هیر مجموعیه نظیامی
کار تربیتی انجام میدهد ،لذا امر فرماندهی در این گونه محییط از حساسییت بیاالیی برخیوردار
است .عالوه بر امر تربیت نظامی که حساسیت خاص خود را دارد ،یک بُعد دیگر از اهمییت کیار
فرماندهی در محیطهای نظامی به بحر دفاع از مردم و امنیت کشیور مربیوط مییشیود کیه در
واقع میتوان گفت مهمترین مسئله در هر کشور ،امنیت داشتن مردم آن کشور است .در قیرآن،
احادیر و روایات ،در بیانات امام خمینی(ره) و بیانات مقام معظم رهبری بارها و بارها بیر اهمییت
و نقش دفاع از سرزمین اسالمی تأکید شده است .کمیا اینکیه در کشیورهای همسیایه مشیاهده
میشود که به علت نداشتن نیروی های کارآمد ،کنترل امنیت کشور از دستشان خارج شیده و
هر روز شاهد حوادث ناگواری در این کشورها هستیم .نهاد ارتش و به طور کلی نیروهای مسیلح
حافظ امنیت کشور بوده و فرماندهی در این سازمانها نقشی حیاتی در پیشبیرد اهیداس نظیام
مقدس جمهوری اسالمی دارد.

روششناسی پژوهش :راهبرد نظریه دادهبنیاد
راهبرد پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش« ،نظریۀ داده بنیاد» اسیت .خردماییۀ اسیتفاده از
این راهبرد در این مرحله از پژوهش ،بیه کیاربری آن بیاز مییگیردد .راهبیرد پژوهشیی نظرییۀ
دادهبنیاد ،روشی نظاممند و کیفی برای خل نظریهای است که در سطحی گسیترده ،بیه تبییین
فرایند ،کنش یا کنش متقابل موضوعی با هویت مشخص میپردازد (کرسیول .)5995 ،5از آنجیا
که طراحی مدلی برای تبیین فرماندهی مطلوب از منظر مقام معظم رهبری هدس ایین پیژوهش
بود ،لذا راهبرد نظریۀ داده بنیاد انتخاب شد تا با این مطلوب سازگاری داشته باشید .بیر همیین
اساس از طرح نظاممند 5استراوس 5و کوربین 8استفاده شد .بر اساس ایین طیرح ،بیرای تحلییل
داده های کیفی گردآوری شده الزم است تا سه مرحلیۀ «کدگیذاری بیاز ،محیوری و انتخیابی»2

1. Creswell, J. W.
2. The Systematic Design
3. Strauss, A.
4. Corbin, J.
5. Open, Axial, and Selective Coding
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طب آن ،خط ارتباطی میان مقولههای پژوهش شامل شرایط علّی ،مقولۀ محوری ،بستر ،شرایط
مداخلهگر ،راهبرد و پیامدها مشخص شد .نمونهای از دادههای کیفی بیه دسیت آمیده از فراینید
مزبور در قالب جدول  5ارائه شده است:
جدول  :2کدگذاری باز و دادههای کیفی مربوط

مفهوم

مقوله

کد

ویژگیهای ارزشی

 ایمان و تقوای الهی

بیانات معظم له ()759:7519

 اخالص

بیانات معظم له ()755:7515

 توکل به خدای یگانه

بیانات معظم له ()799:7547

 تالش مومنانه

بیانات معظم له ()08:7518

 والیت مداری

بیانات معظم له ()7:7510

 فرهنگ ایثار و شهادت طلبی

بیانات معظم له ()559:7554

 امانت داری در مسئولیت

بیانات معظم له ()855:7554

 صفات رهبری

بیانات معظم له ()00:7547

 شجاعت

بیانات معظم له ()08:7515

 انگیزه

بیانات معظم له ()555:7545

 هوش و دانش

بیانات معظم له ()755:7547
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مقوله

ارتقاء قدرت نظامی

مفهوم

کد

 اعتقاد و باور دینی و ارزش گرایی

بیانات معظم له ()55:7548

 خود باوری درونی و خودکفایی

بیانات معظم له ()70:7554

 حرکت در راستای اهداس و مأموریت ها

بیانات معظم له ()595:7549

 اهتمام به آموزش نظامی

بیانات معظم له ()740:7518

 سازگاری و انطباق پذیری

بیانات معظم له ()02:7518

 روحیه انعطاسپذیری در برابر سختی

بیانات معظم له ()529:7554

بر اساس تحلیل دادههای کیفی ،مرحلۀ کدگذاری محوری تکمیل شد کیه طبی آن ،خیط
ارتباطی میان مقولههای پژوهش شامل شرایط علّی ،مقولۀ محوری ،بسیتر ،شیرایط مداخلیهگیر،
راهبرد و پیامدها مشخص شد .نمودار شماره  ،5مرحلۀ کدگیذاری محیوری و بیه عبیارت دیگیر
مدل فرایند کیفی پژوهش را نشان میدهد.

گزارههای حکمی (قضایا) پژوهش
بر پایه مؤلفههای مرحلۀ کدگذاری محوری قضایای زیر به دست میآیند:
قضیه  .5ویژگیهای ارزشی همچون ایمان و تقوای الهیی ،توکیل بیه خیدای یگانیه ،تیالش
مؤمنانه ،والیتمداری ،فرهنگ ایثار و شهادتطلبی ،امانتداری در مسیئولیت ،صیفات رهبیری،
شجاعت ،انگیزه ،هوش و دانش و پرهیزگاری شرایط عالی برای تقویت احساس مییهندوسیتی و
روحیه دفاعی محسوب میشوند؛
قضیه  .2ارتقای روحیه اعتماد و اطاعتپذیری و فرماندهی اثربخش راهبردی بیرای تقوییت
ؤ

احساس میهن نلیت ،صیفع
× ًپ

و

ن
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نظم و انضباط ،عدم دخالت در سیاست ،رعایت قوانین و مقررات ،تخصصگرایی و رویکرد علمیی
دفاعی بستری عام را برای تحق راهبرد تقویت حس اعتماد ،اطاعتپذیری و فرماندهی اثربخش
پدید میآورند؛
قضیه  .1راهبرد تقویت حس اعتماد ،اطاعتپذیری و فرماندهی اثربخش ،شرایط مداخلهگیر
سازمانی (مردمی بودن ،ساختار سلسلهمراتبی ،تأکید بر نظم و انضباط ،رعایت قوانین و مقررات،
تخصص گرایی و رویکرد علمی دفاعی) و شیرایط مداخلیهگیر زمینیهای(شیامل تقوییت آگیاهی
سیاسی کارکنان ،عدم وابستگی و حفظ استقالل و بهرهگیری از تجیارب) پیامید ارتقیای قیدرت
نظامی آجا با تأکید بر ارزشگرایی و اعتقاد و باور دینی ،خودباوری و خودکفایی درونی ،حرکیت
در راستای اهداس و مأمورییتهیا ،اتکیا بیه قابلییتهیای فیردی ،سیازگاری و انطبیاقپیذیری و
انعطاسپذیری در برابر سختیها را در پی خواهد داشت.

نمودار  -9مدل تبیین کننده فرماندهی مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبری و تأثیر آن بر ارتقای قدرت نظامی آجا (مرحلۀ کدگذاری محوری)
عوامل زمینهای

 عدم و وابستگی و حفظ
استقالل

ویژگیهای ارزشی

 ایمان و تقوای الهی
 اخالص

 استفاده از تجارب

 توکل به خدای یگانه
 تالش در راه خدا
 والیتمداری

 فرهنگ ایثار و شهادت

 امانتداری در مسئولیت

 آگاهی سیاسی
تقویت احساس

تقویت روحیه اعتماد و

میهندوستی و روحیه

اطاعتپذیری و

دفاعی

فرماندهی اثربخش

 رهبری

 شجاعت
 انگیزه

 هوش و دانش فردی
 پرهیزگاری

شرایط مداخلهگر سازمانی
 مردمی بودن

 ساختار سلسلهمراتبی

 تأکید بر نظم و انضباط
 عدم دخالت سیاسی

 رعایت قوانین و مقررات
 تخصصگرایی و رویکرد علمی دفاعی

63

ارتقاء قدرت نظامی

 اعتقاد و باور دینی و ارزشگرایی

 خودباوری درونی و خودکفایی

 حرکت در راستای اهداس و مأموریتها
 اهتمام به آموزش نظامی

 سازگاری و انطباقپذیری
 روحیه انعطاسپذیری در برابر سختی
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روایت نظریه فرماندهی مطلوب از منظر مقام معظم رهبری
ویژگیهای ارزشیی همچیون ایمیان و تقیوای الهیی ،توکیل بیه خیدای یگانیه ،تیالش مؤمنانیه،
والیتمداری ،فرهنگ ایثار و شهادتطلبی ،امانتداری در مسئولیت ،صیفات رهبیری ،شیجاعت،
انگیزه ،هوش و دانش و پرهیزگاری در سازمان ارتش تقویت احسیاس مییهندوسیتی و روحییه
دفاعی بین آحاد کارکنان خدمتگذار آن میشود .بر همین اساس سیاستگذاران و میدیران آجیا
با توجه به عوامل زمینهای مورد تأکید بستر کالن و شرایط مداخله گر سازمانی شیامل مردمیی
بودن ،ساختار سلسلهمراتبی ،تأکید بر نظم و انضباط ،عدم دخالت در سیاست ،رعاییت قیوانین و
مقررات ،تخصصگرایی و رویکرد علمی دفاعی ،مناسبتیرین راهبیرد اجراییی جهیت مقابلیه بیا
چالش های موجود فرماندهی را ایجاد حس اعتماد ،اطاعتپذیری و فرماندهی اثربخش تشخیص
دادند .پیامد توسل به این راهبرد با تأکید بر ارزشگراییی و اعتقیاد و بیاور دینیی ،خودبیاوری و
خودکفایی درونی ،حرکت در راستای اهداس و مأموریتها ،اتکا به قابلیتهای فردی ،سازگاری و
انطباقپذیری و انعطاسپذیری منجر به ارتقای قدرت نظامی آجا میشود.

روش برازش روایی پژوهش
برای حصول اطمینان از روایی پژوهش یا به عبارتی دقی بیودن یافتیههیا از منظیر پژوهشیگر،
مشارکتکنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش (کرسیول و میلیر )758 :5999 ،5اقیدامات زییر
انجام شد:
الف) تطبیق به وسیلۀ مشارکت کنندگان :مشارکت کنندگان ،مرحلۀ کدگذاری محوری
را بازبینی و نظر خود را در ارتباط با آن ابراز کردند؛ دییدگاههیای ایشیان در مرحلیۀ کدگیذاری
محوری اعمال شد.
ب) بررسی همکار 5 :تن از استادان مدیریت به بررسی یافتهها و اظهار نظر دربارۀ مرحلیۀ
کدگذاری محوری پرداختند.
ج) مشارکتی بودن پژوهش :به طور همزمیان از مشیارکتکننیدگان در تحلییل و تفسییر
دادهها کمک گرفته شد.

1. Miller, D. L.
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یافتههای پژوهش
جنگ های آینده در عصر انقالب اطالعات ،فرماندهان و رهبرانی می طلبد که بتواننید بیا وضیوح
ببینند ،با دقت پیش بینی کنند ،شتاب تحرکات را افزایش دهند و بی وقفه بیر قیدرت و سیرعت
عملیاتی خود بیفزایند .این فرماندهان باید بر قابلیتهای جنگ الکترونیک مسیلط بیوده و همیه
مناط جبهه را بر مهاجم ،خطرنا ساخته و راه گریزی برای آنها باقی نگذارند .جنیگ و دفیاع،
اصلی ترین وظیفه نیروهای مسیلح اسیت و فرمانیدهی ،میدیریت و رهبیری از ارکیان اساسیی و
محوری جنگ و دفاع به شمار میآید .بر این اساس در این پیژوهش ،فرازهیایی از اندیشیههیای
(%اه
ور
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 .1برجسته نمودن اهمیت حفظ حدودو ثغور و عیزت ملیی در متیون آموزشیی سیازمانی،
سخنرانیها و تبلیغات رسانهای درون و برونسازمانی؛
 .4ادای احترام همراه با تشریفات در مراسم رسمی و ترویج فرهنگ با توجه بیه نمادهیای
ملی مثل پرچم و سرود ملی و  ...؛
 .0اجرای تمرینات عملی در آموزش ،مثل مش صفجمع که در نهادینه کردن انضیباط و
اطاعتپذیری کارایی زیادی به همراه خواهد داشت؛
 .79تبیین ضرورت اطاعتپذیری و پذیرش هنجارها و ارزشهای جامعه با تکییه بیر مبیانی
اعتقادی و سیره نبوی و ائمه و فرهنگ اسالمی -ایرانی؛
 .77اخالقمحوری و تعامل توأم با مالطفت با کارکنان به منظور ارتقای روحیۀ خودکنترلی
و انضباط معنوی؛
 .75توجه به آموزش تخصصی و مهارتی و لحاظ نمودن آن بهعنوان ییک ابیزار سینجش در
تعرفههای ارزیابی کارکنان؛
 .75تأکید بر توجه به آییننامهها و استفاده از شاخصهای رفتاری در ارزیابیهای فیردی و
یگانی؛
 .78بهکارگیری ظرفیتهای فیزیکی و غیر فیزیکی در بحرانهای ناشیی از سیوانح طبیعیی
نظیر سیل و زلزله و ...؛
 .72برگزاری منظم یادواره شهدا و مراسم بزرگداشت جانبازان و آزادگان و خیانواده آنیان و
نکوداشت بازنشستگان با تبیین سازوکارهای گسیترش ارتباطیات سیازمانی و واگیذاری
بخشی از امور قابل برونسپاری به آنان؛
 .75توجه به امور رفاهی و فرهنگی خانوادههای شاغل و بازنشسته با هدس ارتقیای منزلیت
و جایگاه اجتماعی نظامیان در جامعه؛
 .71تقویت جامعهپذیری کارکنان وظیفه با ارتقای مهارتهای سبک زندگی از قبییل امیور
اجتماعی ،بهداشتی و ورزشی و ارتقای دانش و مهارتهای شیغلی کارکنیان وظیفیه بیا
گسترش آموزشهای فنی حرفهای؛
 .74ترویج فرهنگ انضباطپذیری با اهمیت دادن به نظیم و دقیت در انجیام امیور محولیه و
تشوی و ترغیب کارکنان به آراستگیهای ظاهری و معنوی؛
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 .70برنامهریزی نظاممند و علمی برای فرهنگسازی در حوزۀ ترویج نگرش ترغیبی ،ایجابی
و خودکنترلی ،در حوزۀ انضباط به جای نگرش تحمیلی ،سلبی و سختافزاری.
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