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چکیده
زیربنای الگوی فرماندهی مطلوب ،یکی از عوامل اساسی اداره کشور و یکی از مهمترین عوامل رسیدن به سند
چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در اف  7898ه .ش .است .هدس اصلی این تحقی  ،ارائه الگوی مطلوب
فرماندهی از منظر اسالم و بیانات رهبری (مدظلهالعالی) میباشد .شناسایی عوامل اساسی و تعیینکننده در
کاربردی بودن تحقیقات حوزۀ فرماندهی و مدیریت اسالمی ،جزء پژوهشهایی است که انجام آن ضروری به نظر
میرسد .اولین گام در این راستا ،بررسی و تجمیع تحقیقات انجام گرفته در زمینۀ فرماندهی مطلوب است.
تحقی حاضر نیز ب ا هدس شناخت وضع موجود تحقیقات گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب و روش
آنتروپی شانون صورت گرفته است .بدین منظور 54 ،مقاله ارائهشده در همایش پیشین «تبیین الگوی فرماندهی
مطلوب از منظر اسالم و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظلهالعالی)» که در دانشگاه امام علی (ع) برگزار
شد ،مورد استفاده قرار گرفت و از بین تمامی مقاالت ،تعداد پنج مقاله برتر انتخاب و تحلیل شد .شیوۀ تحلیل
دادهها بر اساس کدگذاری باز میباشد .بعد از تحلیل  48کد ،کدهای مشابه در  58مقوله طبقهبندی شد .در
نهایت  58مقوله در چهار طبقۀ اصلی قرار گرفت که عبارتند از :مؤلفههای معنوی ،مدیریتی ،نظامی ،رفتاری و
فردی .نتایج تحلیل نشان میدهد که بعد معنوی ،مؤثرترین عامل در فرماندهی و مدیریت مطلوب مطرح است و

سه طبقۀ دیگر در مراتب بعدی قرار دارند.
واژههای کلیدی :فرماندهی معظم کل قوا ،فرماندهی مطلوب ،فراترکیب ،آنتروپی شانون

 .7دکتری مدیریت راهبردی ،دانشگاه دفاع ملی ،مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری
 .5دکتییییری مییییدیریت ورزشییییی ،دانشییییگاه تربیییییت مییییدرس ،مییییدرس دانشییییگاه هییییوایی شییییهید
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مقدمه
در جامعۀ پر تالطمی که مردم هر لحظه با رویکردی جدید مواجه میشوند و معیارها بهسیرعت
تغییر میکنند ،فرماندهان و مدیران با مشکلی بزرگ مواجه هستند؛ زیرا فرهنگ و عالئ آحیاد
کارکنان و زیردستانشان مدام در حال تغییر است .با توجه به رویکرد کنونی جا افتاده در جهیان
که مدیریت اقتضایی میباشد ،می توان گفت کیه الگوهیای فرمانیدهی و میدیریتی بایید بنیا بیر
مقتضای شرایط باشند؛ موضوع اشاره شده این پیامد را در پیی دارد کیه بایید بیهصیورت پییاپی
الگویی متناسب با شرایط ارائه شیود ،کیه خیود نییاز بیه تحقیقیات وسییع و دقیقیی دارد .ایین
تحقیقات هزینهبر و زمانبر میباشند که پس از مدتی به دلیل تغییرات یادشیده از کیارایی آنهیا
کاسته میشود .نظریه های کنونی با نگرشی مادیگرایانه تدوین شدهاند و تاکنون نظریهای ارائیه
نشده که به تغییراتی نیاز نداشته باشد؛ این موضوع ،تدوین الگویی جامع و فراتیر از دیید میادی
جهان غرب را بیش از پیش آشکار میسازد .این الگو ،عالوه بر در نظر گیرفتن نیازهیای دنییوی،
عوامل و انگیزانندههای اخروی را نیز مدنظر قرار داده است.
به بیانی دیگر ،واژهای به نام «مدیریت و فرماندهی» در تمام کشیورهای جهیان وجیود دارد،
اما معنای آن به میزان کم یا زیاد از کشوری به کشور دیگر تفاوت میکنید (هافسیتد.)7005 ،7
نباید پنداشت که اگر سبکی از مدیریت و فرماندهی در کشورهای توسیعهیافتیه غربیی مطلیوب
است ،الزاماً بایستی در سایر کشورها نیز قابلیت اجراییی داشیته باشید (هییوز .)7548 ،مفیاهیم
سازمان و مدیریت و فرماندهی ،بهگونهای که در فرهنگ آمریکایی تعریف و نهادینه شده اسیت،
قابلیت صادر شدن به سایر فرهنگها را ندارد؛ تفاوتهای فرهنگی زیادی در شناخت ،احساس و
انگیزش وجود دارد .روانشناسان دریافتهاند که آنچه جهانشمول فیر کیرده بودنید ،تنهیا در
کشورهای غربی صحیح است؛ یعنیی در فرهنیگهیای فیرد محیور (تریانیدیس .)5998 ،5سیایر
فرهنگها به دلیل تفاوتهای اساسی در مفروضات خود با فرهنگ غربی ،توانایی ترکیب و هضم
این تعاریف و مفاهیم را ندارد؛ در واقع باید گفت که انتقال مفاهیم ،بدون توجه بیه زمینیههیای
فرهنگی ،موجب نوعی دلزدگی و سرخوردگی در فرهنگهای دریافت کننده مفهیوم مییگیردد؛
زیرا آنها ناتوانی خود را در بهکارگیری مفاهیم و دستیابی به پیشیرفت بیه نیاتوانی ذاتیی خیود
1. Hofstede
2. Triandis
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نسبت میدهند .درحالیکه این امر ناشی از تفاوتهای فرهنگی است و نه نقصان فرهنگی .واژه-
ای که به عنوان «مدیریت» 7هم اکنون مورداستفاده قرار میگیرد ،یک واژۀ آمریکیایی اسیت .در
بقیۀ نقاط جهان ،نیهتنهیا فعالییتهیای میدیریتی و فرمانیدهی ،بلکیه تمیام مفهیوم میدیریت و
فرماندهی ممکن است متفاوت باشد(زاگورسک و همکاران.)5998،5
از آنجا که انقالب اسالمی ایران حاکمیت اصول و ارزشهیای الهیی بیر محییط اجتمیاعی از
جمله نهادها و سازمانهای مربوط به آن را ضروری ساخته است ،بنابراین تبیین الگویی مطلوب
برای مدیریت و فرماندهی اسالمی در سطح کالن یکیی از آرمیانهیای بسییار مهیم ایین نظیام
محسوب میشود .در اثبات ضرورت الگیوی مطلیوب فرمانیدهی اسیالمی ،دو اسیتدالل مطیرح
میشود :اول «فرهنگ» است .با این توضیح که علم مدیریت به دلیل آمیختگی با فرهنگ غربی،
کامالً پاسخگوی نیازهای مدیریتی و فرمانیدهی ممالیک اسیالمی نیسیت....و امیا اسیتدالل دوم،
مطیع بودن در برابر اوامر الهی است که برخی از اصول جهان غرب با آن مغایر میباشند (پییروز
و دیگران .)7545 ،از سوی دیگر ،در چشمانداز جمهوری اسالمی اییران در افی  7898هجیری
شمسی داریم" :ایران کشوری است توسعهیافته بیا جایگیاه اول اقتصیادی ،علمیی و فنیاوری در
سطح منطقه ،با هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامیل سیازنده و میؤثر
در روابط بینالملل" .همانطور که از فرایند باال نمایان است ،رسیدن به جایگیاه اول اقتصیادی،
علمی و فناوری در سطح منطقه ،تنها در صورتی مدنظر است که از هوییت اسیالمی و انقالبیی
کشور نشأت گرفته باشد.
طی سالها پس از پیروزی انقالب و بهویژه دو دهۀ گذشته ،پژوهشهای متعددی در زمینیۀ
مدیریت و فرماندهی اسالمی صورت گرفته و پژوهشگران مختلف از اقشار دانشگاهی ،نظیامی ییا
حوزوی به اظهارنظر در این زمینه پرداختهاند .اما متأسفانه با گذشت بیش از سه دهه از تشکیل
جمهوری اسالمی ایران ،هنوز نتوانستهایم با تکیه بیر انیواع مطالعیات صیورت گرفتیه در حیوزۀ
مدیریت و فرماندهی اسالمی ،الگویی جامع و کاربردی برای فرماندهی و مدیریت اسیالمی ارائیه
کنیم .بنابراین شناسایی عوامل اساسی و تعیینکننده در کاربردی بودن این تحقیقات در آینده-
ای نزدیک جزء پژوهشهایی است که انجام آن اجتنابناپذیر مییباشید .نخسیتین گیام در ایین
1. Management
2. Zagorsek et al
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راستا بررسی و ارائه الگوی مطلوب فرمانیدهی مطلیوب از منظیر اسیالم و بیانیات مقیام معظیم
فرماندهی کل قوا(مدظلهالعالی) است که موضوع پژوهش حاضر میباشد.
برای تحق این امر از روش فرا ترکیب بهمنظور مقایسه ،تفسیر ،تبدیل و ترکیب چیارچوب-
های مختلف استفاده میکنیم .در واقع فراترکیب بهجای ارائه خالصۀ جامعی از یافتهها ،ترکیبی
تفسیری از یافتهها را تولید میکند .فرا ترکییب بیا فیراهم کیردن نگرشیی سیسیتماتیک بیرای
پژوهشگران از طری ترکیب پژوهشهای ما قبل مختلف به کشیف موضیوعات و اسیتعارههیای
جدید و اساسی میپردازد .سؤال اساسی تحقی کنونی را میتوان بدین گونه بیان کرد« :الگیوی
جییامع بییرای فرمانییدهی و مییدیریت بییر مبنییای دییین اسییالم و بیانییات مقییام معظییم رهبییری
(مدظلهالعالی) چیست؟»

پیشینۀ پژوهشی


بابایی و مرادیان( )7505در مقاله خود با عنوان «الگوی فرماندهی مطلوب از دییدگاه
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)» ،تشریح میکنند که انتظارات مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در مورد فرماندهی مطلوب با عنایت به تمرکز خاطر ایشان به اجیرای
احکام و دستورهای دین مبین اسالم با توجه وییژه بیه معیارهیای مکتبیی ارزشیی و
تخصصی برآورد گردیده است.



صابری و طایر( )7505در مقاله خود با عنیوان «تبییین اولوییت گزینیههیای الگیوی
فرماندهی مطلوب از دیدگاه مقام معظم فرمانیدهی کیل قیوا بیا روش  ،»AHPبییان
میکنند که در خصوص تعیین اولویت گزینههای الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه
مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) بین دو گزینه رهبری و فرمانیدهی تصیمیمگییری
مینماید.
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شعبانیان و عمرانی( )7505در مقاله خود با عنوان «ارائیه میدل ارزییابی فرمانیدهان
کامل در یگانهای نیروی زمینی ارتش بیر اسیاس فرمایشیات مقیام معظیم رهبیری
(مدظلهالعالی)» بیان میکند که الگوی مناسب ارزیابی فرمانیدهان کامیل در نییروی
زمینی ارتش بر اساس فرمایشات حضرت امام خامنیهای ،الگیویی دربرگیرنیدۀ پینج
مؤلفه :بینش و نگرش اسیالمی ،توانمنیدیهیای تخصصیی فرمانیدهی ،ویژگییهیای
شخصیتی ،مهارتهای رهبری ،و نظارت و بازرسی است.



اسفندیاری و همکاران( )7505در مقاله خود با عنوان «الگوی فرمانیدهی مطلیوب از
دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)» که با روش کیفی داده بنییاد انجیامگرفتیه
است ،الگویی پارادایمی برای فرماندهی مطلوب ارائه نموده است.



مصطفیزاده( )7505در مقاله خود با عنوان «ارائه الگوی فرماندهی کامل برگرفتیه از
تدابیر و رهنمودهای والیت امر مسیلمین(فرمانیده معظیم کیل قیوا)» ،رهنمودهیای
کلیدی و کارگشای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) را در مورد بنیانهای فرماندهی
ارائه کرده است.

روششناسی پژوهش
در سالهای اخیر با رشد پژوهشها در حوزههای مختلف علوم و مواجه شدن جامعیه علمیی بیا
انفجار اطالعات ،اندیشمندان در عمل به این نتیجه رسیدهاند که اطالع و تسلط بر تمیامی ابعیاد
یک رشته و بهروز بودن در این زمینه امکانپذیر نیست؛ لیذا انجیام پیژوهشهیای ترکیبیی کیه
عصارۀ پژوهشهای انجام شده در این موضوع خیاص را بیه شییوه نظیاممنید و علمیی فیرا روی
پژوهشگران قرار میدهند ،گسترش یافته است(ازکیا و دیگران.)7542 ،
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یکی از روشهایی که بهمنظور بررسی و ترکیب و آسیبشناسی پژوهشهای قبلی در چند سال
گذشته معرفیشده ،فرا مطالعه 7است .فرا مطالعه ،تجزیه وتحلیلیی عمیی از کارهیای پژوهشیی
انجام شده در یک حوزۀ خاص است .در سالهای گذشته بیشتر از فرا تحلیل نامبرده شده اسیت
ولی باید گفت که فرا مطالعه با واژههایی همچون فرا تحلیل ،فرا ترکیب (فرا سنتز) ،فرا تئوری و
فرا روش متفاوت است .فرا مطالعه تمامی این مفاهیم را در برمیگیرد .فرا تحلییل کیه اغلیب در
چند سال گذشته بهدفعات از آن استفادهشده نوعی فرا مطالعه کمی است که فقط بر روی نتایج
پژوهشهای گذشته انجام میگیرد .اگر این فرا مطالعه بهصورت کیفی و بیر روی مفیاهیم میورد
استفاده در مطالعات گذشته انجام گیرد ،به نام «فرا سنتز یا فرا ترکیب» شناخته میشیود .اگیر
این فرا مطالعه فقط در حوزۀ روششناسی کارهای گذشته باشید ،بیه نیام «فیرا روش» معیروس
است و درصورتیکه این فرا مطالعه فقط در حوزۀ مدلها و چارچوبهای پیژوهشهیای گذشیته
باشد« ،فرا تئوری» نامیده میشود(پترسون و همکاران .)5997 ،5بهطورکلی میتیوان گفیت کیه
فرا مطالعه شامل سه قسمت است :فرا تحلیل( 5تجزییهوتحلییل محتیوای مطالعیات اولییه) ،فیرا
روش( 8تجزیهوتحلیل روششناسی مطالعات اولیه) ،فرا تئوری( 2تجزیهوتحلیل تئیوری مطالعیات
اولیه) (بنچ و دی.)5979 ،5

کب
شکل  :1قسمتهای یک فرا مطالعه(بنچ و دی)2212 ،
1. Meta-study
2. Patterson et al
3. Meta-analysis
4. Meta-method
5. Meta-theory
6. Bench, S, & Day
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فرا تحلیل :منظور از فرا تحلیل ،تجزیهوتحلیل نتایج یافتهها ،بحرهیا و نتیجیهگییریهیای
پژوهشهای اولیه است (بنچ و دی .)5979 ،در حقیقت در این بخیش بیه شناسیایی اسیتراتژی
تجزیهوتحلیل دادهها ،طبقهبندی دادهها و بحر و تفسیر یافتهها در ارتباط با سؤالهای پژوهش
موردنظر پرداخته میشود (ادوارد و همکاران.)5990 ،7
فرا روش :فرا روش تناسب و درستی روشهای تحقی در مطالعات اولیه را بررسی میکنید.
این قسمت شامل تجزیهوتحلیل رویکرد ،روشهای نمونهگیری ،روش نوشتن فرضیهها ،متغیرها،
جامعه و نمونه و هر آنچه میباشد که به بحر روششناسی مربوط است( ،بنچ و دی.)5979 ،
فرا تئوری :فرا تئوری به تجزیهوتحلیل تمایالت نظری ،فرضیهها و تئوریهای ایجادشده در
مطالعههای اولیه میپردازد .این قسمت شامل موارد زیر است :الف) بررسی پارادایمها یا مکاتیب
مورد استفاده در پژوهشها و چارچوب نظری که بر انتخاب سؤالهای تحقی  ،جمعآوری داده و
تفسیر دادهها اثر گذاشته است؛ ب) پیشفر های تئوریکی ارائیهشیده و بررسیی اینکیه چطیور
متن گزارش ،ادعای نظری ساخته شده را تحیت تیأثیر قیرار داد؛ ج) رونید تیاریخی مطالعیات و
چگونگی سیر تکاملی تئوری درگیذر زمیان؛ د) تجزییهوتحلییل محتیوای سیاسیی و اجتمیاعی-
فرهنگی مطالعات صورت گرفته و ه) ارزیابی کیفیت تئوری ایجادشده (بنچ و دی.)5979 ،
فرا ترکیب :به طورکلی ،فراترکییب کیفیی ،نیوعی مطالعیۀ کیفیی اسیت کیه از اطالعیات و
یافته های استخراج شده از مطالعات دیگر با موضوع مرتبط و مشابه استفاده مییکنید .در نتیجیه
نمونۀ مورد نظر برای فرا ترکیب ،از مطالعات کیفی فردی منتخب بر اساس ارتباط آنها با سؤال
پژوهش ،ساخته میشود .فراترکیب ،ترکیب تفسیرِ تفسیرهای دادههای اصلی نویسندگان اصیلی
مطالعات اصلی و منتخب است .بهطور کلی سه هدس زیر بیرای فیرا ترکییب آورده شیده اسیت:
ساخت تئوری ،شرح تئوری و توسعۀ مفهومی (زیمر.)5995 ،5
سند سکی
هفت ح
ز
د ن
ن ح د ک م ه د ش ن د ده ده ست.

س ( )7002س ف ده ک ده م ک خالص

1. Edwards et al
2. Zimmer
3. Sandelowski, M. and Barros
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شکل  : 2گامهای فراترکیب

در این تحقی از روش «فرا ترکیب» برای ارائه الگوی مطلوب فرماندهی از منظر اسالم و بیانات
رهبری (مدظلهالعالی) استفاده شده است .برای گردآوری دادههای تحقیی  ،از دادههیای ثانوییه
به نام اسناد و مدار گذشته استفاده شده است .این اسناد و مدار شامل تمامی پژوهشهیای
صورت گرفته (اعم از پژوهشی و مروری) در زمینۀ تحقیقیات ارائیه الگیوی فرمانیدهی از منظیر
اسالم و بیانات رهبری (مدظلهالعالی) بوده است .این نحوۀ گردآوری دادهها بیه تحلییل اسینادی
نیز معروس است .در فرا ترکیب متن پژوهشهای گذشته (اعم از مروری و پژوهشیی) بیهعنیوان
دادهها محسوب میشود که دقیقا همانند متن مصاحبه مستند شده است.
جامعۀ آماری این پژوهش شامل  54مقاله بوده که از بین آنها به روش نمونهگیری هدفمنید
تعداد پنج مقاله انتخاب شد .بعد از شناسایی پژوهشهای موردنظر ،متن این پژوهشها بهعنوان
یک داده برای پاسخگویی به سؤال تحقی در نظر گرفته شد .بنابراین دادههیا از نیوع دادههیای
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کیفی هستند .به علت کیفی بودن دادهها (متن ،)7از یکی از معروسترین شییوه تجزییهوتحلییل
دادههای کیفی ،یعنی «کدگذاری باز» استفاده شده است .این نوع کدگذاری را دقیقا بیا مرحلیۀ
اول کدگذاری دادهها در پژوهشهایی استفاده میکنند کیه از روش نظرییه برخاسیته از دادههیا
مشابه است .در این شیوۀ کدگذاری ،کدها از متن مقاله استخراج میشود و سپس بیر روی ایین
کدهای استخراجشده کدگذاری دیگری صورت میگیرد که مفیاهیم و مقولیههیا را شیکل میی-
دهد(متن-کد-مفهوم.( 5

یافتهها
به دلیل نبودن چارچوب قبلی در مورد الگوی فرماندهی مطلوب ،پس از برشمردن  48کید بیاز،
در مرحلۀ دوم کدهای باز به  58مقوله و در نهایت در چهیار طبقیه بیه شیرح جیدول زییر قیرار
گرفت.
جدول  :1مقوالت و طبقههای الگو
الت

طب ه

والیت مداری
بصیرت
پیروی از فرهنگ شهید و شهادت
اقامه ح
عدالت محوری

معنوی

دینداری
اخالص عمل
ساده زیستی
دشمنشناسی

نظامی

1. text
2. text – code– concept
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داشتن دانش نظامی
حفظ اسرار نظامی
قانونگرایی و رعایت سلسلهمراتب
اطاعتپذیری
بهکارگیری تجربیات دفاع مقدس
تعالی آموزش مدیریت
بهکارگیری صحیح کارکنان
نظارت و کنترل
توسعه ارزشها
ارتباط مؤثر

مدیریتی

توسعه و پیشرفت
برنامهریزی
تصمیمگیری
رهبری
مسئولیتپذیری و پاسخگویی
صبر و استقامت
وفاداری و امانتداری
رعایت نظم و انضباط
تعهد
خل خوش و مردمی بودن
دوری از تجملگرایی

د
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عزتنفس
اراده و عزم راسخ
مهارتهای انسانی
مدیریت زمان
ابتکار عمل
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الگوی پیشنهادی تحقیق برگرفته از تحلیل یافتهها
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بحث و نتیجهگیری
یکییی از پاییههییای بسیییار اساسییی در پیشییرفت علییوم «تحقیی » اسییت .هییر محققییی از نتییایج
بهدستآمده از تحقی خود بهره میبرد و برای خود مسئلهای را مییشیکافد و نکتیۀ مبهمیی را
روشن میکند؛ در نتیجه در راه پیشبرد علم قدم برمیدارد.
هدس از انجام پژوهشهای علمی ،دستیابی به یافتههایی است که بر پاییه آنهیا مییتیوان بیا
نگرش جدید در خصوص مسئله موجود پرداخت و از این طریی بیه گسیترش مرزهیای علیم و
درعینحال رفع مشکالت به طرز نظاممند پرداخت.
دلیل انتخاب روش یاد شده این بود که به نظر نمیرسد رهبری معظم کل قوا بعد از گذشت
دو سال  ،دیدگاهشان در مورد الگوی فرماندهی و مدیریتی مناسب اسالمی تغیییر زییادی کیرده
باشد .بدین منظور به نظر میرسد روش فرا ترکیب که به بررسیی مقیاالت همیایش پیشیین بیا
همین عنوان میپردازد ،بهترین روش برای جمعبندی و استخراج میدلی فراگییر و جیامع بیرای
الگوی فرماندهی و مدیریت از منظر اسالم و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است.
در توضیح الگو میتوان عنوان کرد که به دلیل نیوع حکومیت اسیالمی ،ابعیاد معنیوی بیرای
فرمانییدهی و مییدیریت مطلییوب مهمتییر از سییایر مؤلفییههییا اسییت؛ بنییابراین بییهعنییوان
مؤثرترین(نزدیکترین) مؤلفه در الگو ارائهشده است.
معنویت ،حلقۀ مفقود شدۀ زندگی انسان در همۀ عرصههیا و هیدایتبخیش و جهیتدهنیده
سلو آدمی خواهد بود .انسان از آغاز تا فرجام زندگی ،به معنوییت نییاز ذاتیی دارد و هرگیاه از
چنین نیاز وجودی غفلت کرده به خسارتهای فراوانی دچار شده و هرگاه که به این نیاز درونیی
و فطری توجه کند ،به آرامش ،آسایش میرسید و صیاحب پیشیرفت در سیاحتهیای گونیاگون
زندگی میشود .بیان و تبیین ماهیت و معنای معنویت در کنار عرصیههیای سیلو معنیوی بیر
محور بینش و دانش می تواند در تولید ،توسعه و تعمی بینش معنوی و گرایش صیائب و کینش
صادق معنوی نقش برجسته و گرهگشایی داشته باشد.
امروز جوامع بشرى بهدلیل دورى از معنویت ،حقیقت انسیانیت ،اخیالق و دورى از خداونید،
دچار وضعیتی شدهاند که پیشرفتهای مادى هم نمىتواند آنان را خوشبخت کند .علت این امیر
چیست؟ آیا بشر امروزی از همیشه ثروتمندتر و عالِمتر نیست؟ آیا بیش از همیشیه بیا ابزارهیاى
آسانکنندۀ زندگى مواجه نیست؟ پس چرا زندگیهایشان بیمعناست؟! دلیل ایین همیه جنیگ،
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نامردمى و بیعدالتی چیست؟ چرا جوانان در ثروتمندترین کشورهاى عالم ،احساس خوشیبختى
نمىکنند؟ بشر براى خوشبختى چه چیزى الزم دارد که در اختیارش نیست؟ جواب ،یک جملیه
است« :بشر ،پیام انبیا را کم دارد»؛ بشر ،نسخۀ آرامشبخشِ انبیا را در دسیت نیدارد ،ییا بیه آن
عمل نمىکند .قرآن ،کاملترین نسخهها را در اختیار دارد .جامعه نباید از نظیر میادی ثروتمنید
باشد و از نظر معنی فقیر .جامعۀ اسالمی بایسته است دارای دو ثروت مادی و معنیوی بیوده و از
فقر اقتصادی ،اعتقادی ،مادیگرایی و معنویت رها شده باشد ،در غیر ایینصیورت ،هیر چنید در
عرصۀ اقتصاد ثروتمند باشد همچنان مشکالت بیشماری دارد؛ زیرا ثروت میادی تنهیا برخیی از
جنبهها و نیازها را پوشش میدهد و بسیاری از جنبههای وجودی انسانی دچار خال یا کاستیهیا
است و آرامش درونی را از او سلب میکند؛ به عبارت دیگر ،مشکل کسى کیه عیارى از معنوییت
است ،جاى دیگر است؛ مشکل او یکبعدى بودن ،تهىدست بودن از یک ثروت الزم دیگر اسیت؛
مشکل همت را فقط متوجه یک بخشکردن است(مقام معظم رهبری).
«فرماندهی ،یک امر معنوی ،یک نوع رهبری ،یک نوع ادارۀ همهجانبه و یک چیز متکیی بیه
ذهن و احساس و عمل و جسم و روح و با سازماندهی و شکل سیازمانی صیحیح اسیت(».مقیام
معظم رهبری) .پس از تحلیل های انجام شده نتایج نشان داد که مؤلفههای معنیوی عبارتنید از:
والیت مداری ،بصیرت ،پیروی از فرهنگ شهید و شهادت ،اقامۀ ح  ،عدالت محوری ،دین داری،
اخالص عمل ،ساده زیستی
فرمانده با تصمیماتش شناخته می شود .یکی از بزرگ ترین و پرمسیئولیت تیرین وظیفیه هیر
فرمانده در محیط کار و در واقع وظیفۀ بنیادین مدیریتی آنها در محل خدمتی و در رویارویی بیا
حوادث و مسایل محیطی ،اخذ تصمیم مناسب اسیت .فرمانیده در ایین خصیوص بایید در کنیار
داشتن تجربه اجرایی و عملیاتی ،توانایی در وضعیت و ارزیابی آنرا داشیته و بیه قیدرت تجزییه و
تحلیل صحیح مجهز باشد.
به دلیل وضعیت منطقهای و نظامی کشیورمان و همچنیین سیاسیتهیا دیین مبیین اسیالم
فرماندهان و مدیران ،باید از مجموعه دیگری از ویژگیها برخوردار باشند .این گروه از ویژگیهیا،
طبقهای است با نام مؤلفههای نظامی که عبارتند از :دشمنشناسی ،داشتن دانش نظامی ،حفیظ
اسرار نظامی ،قانونگرایی و رعایت سلسلهمراتب ،اطاعتپذیری ،بهکارگیری تجربیات دفاع مقدس
پیامبر بزرگوار اسالم (ص) در زمینۀ اهمیت رهبری و مدیریت میفرماینید" :دو صینف هسیتند
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هرگاه صالح باشند ،امت صالح خواهند بود؛ فرمودند :علما و مدیران جامعیه" (خصیال ،ج.)7 :55
رهبری به بسیاری از اصول مورد نیاز مدیریتی در سخنانشان اشاره فرمودهانید؛ از جملیه اصیول
اساسی مدیریت که در سالهای اخیر توجه ویژهای به آن شده عبارت اسیت از :رهبیری ،تعیالی
آموزش مدیریت ،بهکارگیری صحیح کارکنان ،نظارت و کنترل ،توسیعه ارزشهیا ،ارتبیاط میؤثر،
توسعه و پیشرفت ،برنامهریزی ،تصمیمگیری
از سخنان رهبر معظم انقالب( دظ ی) ویژگیهای دیگری را میتوان دید که مناسبترین
نییام بییرای اییین گییروه «ویژگ ییهییای فییردی و رفتییاری» اسییت و ویژگ ییهییای آن عبارتنیید از:
مسئولیت پذیری و پاسخ گویی ،صبر و استقامت ،وفاداری و امانت داری ،رعاییت نظیم و انضیباط،
تعهد ،خلی خیوش و مردمیی بیودن ،دوری از تجمیلگراییی ،عیزتنفیس ،اراده و عیزم راسیخ،
مهارتهای انسانی ،مدیریت زمان ،ابتکار عمل
محققان این چهار گروه از مؤلفهها را در الگویی مثلثی شکل قرار دادند که به دلیل اهمییت،
در مرکز این شکل مؤلفههای معنوی واقع شده اسیت .در سیه رأس دیگیر نییز عوامیل نظیامی،
مدیریتی و فردی رفتاری واقع شده که از اهمیت یکسانی برخوردار هستند.

پیشنهادها
 .7با توجه به اینکه بعد معنوی بهعنوان مؤثرترین مؤلفه معرفیشده است ،لذا پیشینهاد
میشود که در انتخاب و ارزیابی فرماندهان به بعد معنوی آنها توجه ویژهای گردد.
 .5با عنایت به مشخص شدن ابعاد معنوی (والیت مداری ،بصییرت ،پییروی از فرهنیگ
شهید و شهادت ،اقامۀ ح  ،عدالت محوری ،دین داری ،اخالص عمل ،سیاده زیسیتی)
از دیدگاه مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود فرماندهان این شاخصها را به عنیوان
اصول اساسی فرماندهی مورد توجه ویژه قراد دهند.
 .5با توجه به الگوی ارائهشده پیشنهاد میگردد که در انتخاب و ارزیابی فرمانیدهان بیه
مؤلفههای مدیریتی ،نظامی ،فردی و رفتاری توجه ویژهای شود.
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 .8با توجه به اهمیت مساوی مولفههای میدیریتی ،نظیامی ،فیردی و رفتیاری پیشینهاد
میشود در استفاده از این مولفهها این مورد در نظر گرفته شود.
 .2با توجه وضعیت محیطی کشور و واقع شدن در منطقۀ حسیاس بیینالمللیی و نقیش
تعیینکننده فرماندهان و مدیران در وضعیت کشور ،پیشنهاد میشود که در انتخیاب
و بهکارگماری فرماندهان مؤلفههای باال مدنظر قرار گیرد.
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