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  هاي مؤثّر در رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني در آيندهعوامل و شاخص
  ١دكتر عباس خورشيدي      

  ٢رضا قرباني     
 چكيده

هاي مؤثّر در رهبري و فرماندهي، فرماندهان نيروي زميني، و ترتيب و شاخص ضر به بررسي عواملمقالة حا
هاي مذكور و در نهايت ارائه الگوي مطلوب رهبري و مديريت از ديدگاه فرماندهان و عوامل و شاخص اولويت

 .مديران عالي اين نيرو پرداخته است

ها كمي و از نظر ماهيت و نوع مطالعه، از نوع پيمايشي ر دادهپژوهش حاضر از نظر اهداف كاربردي، از نظ
. دهدجامعة آماري مورد پژوهش حاضر را همة فرماندهان و مديران عالي نيروي زميني تشكيل مي. مقطعي است

اي و فرمول تعيين حجم نمونه، گيري تصادفي طبقهبراي انتخاب گروه نمونة معرف با استفاده از روش نمونه
 140نامة  ابزار سنجش اين پژوهش، يك پرسش. مدير انتخاب شدند 60فرمانده و  40نفر مشتمل بر  100 تعداد

هاي پيشين گردآوري هاي رهبري و مديريت و بررسي يافتهسؤالي است كه توسط پژوهشگر آن را به مدد تئوري
يت به وسيلة آزمون تحليل شد و سپس براساس فن دلفي در سه مرحله براي متخصصان ارسال گرديد و در نها

اعتبار ابزار سنجش به وسيلة آلفاي . هاي اصلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتعاملي از نوع تجزيه به مؤلّفه
 .بود 99/0كرونباخ محاسبه شد و مقدار اعتبار كل تست برابر 

جة آزمون كرويت دهد كه دترمينان ماتريس همبستگي عددي غير از صفر و نتيبرون داد اوليه نشان مي
گانه استخراج شده با هاي ششبرونداد عامل. معنادار است 0001/0بارتلت از لحاظ آماري در سطح كمتر از 

با يك عامل  مشتركبه طور هايي كه با استفاده از شيوة واريماكس دوران داده شده و مجموعه ماده PCروش 
 . اندهمبسته بودند تشكيل يك پاره تست داده

عاملي بيانگر آن است كه عوامل مؤثّر در رهبري و مديريت، فرماندهان نيروي زميني مشتمل بر نتايج تحليل 
 23با  %)9/7(شاخص، عامل دوم؛ سالمت رواني  33با  )%51(شش عامل است؛ عامل اول؛ سالمت معنوي 

 21با %) 2/2(شاخص، عامل چهارم؛ توانايي رهبري  35با %) 2/3(شاخص، عامل سوم؛ توانايي تخصصي 
شاخص  8با %) 6/1(شاخص و عامل ششم؛ توانايي عمومي 11با %) 8/1(شاخص، عامل پنچم؛ توانايي بلوغي 

درصد واريانس كل رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني را  68در نهايت اين شش عامل . مشخص شد
 .تبيين كرد

واني،  توانايي تخصصي،  توانايي رهبري، رهبري، مديريت، فرماندهي، سالمت معنوي، سالمت ر: واژگان كليدي
  .توانايي بلوغي و توانايي عمومي

  

                                            
  )نويسنده مسئول مقاله( واحد اسالمشهر،عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، .  ١
  ).ع(مدرس دانشگاه افسري امام علي .  ٢
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  مقدمه

بدون ترديد رهبري و مديريت، موتور توسعة هر نظام است و در عصر حاضر كليد 

ها  ها و آحاد منابع انساني سازمانملت... رستگاري، رفاه، خالقيت، نوآوري، استقالل و 

براي تحقق اهداف خود نيازمند زندگي جمعي هستند و ها  به بيان ديگر انسان. است

توسعة زندگي جمعي و كارگروهي در بستر رهبري و مديريت اثربخش و مطلوب 

  .پذير استامكان

ها مانند؛ نياز به كشف  هاي دنياي كنوني افزايش روزافزون نيازهاي انساناز ويژگي

هاي گوناگون علمي، نياز به تهها و رابطه علت و معلولي بين آنها، نياز به رشپديده

هاي منظّم، نياز به امنيت در ابعاد مختلف به منظور عمارت در ابعاد  تشكيالت و سازمان

در ميان همة اين نيازها، نياز به شناخت عوامل و . مختلف و هزاران نياز ديگر

. هاي رهبري و مديريت به ويژه در آينده از اولويت خاصي برخوردار است شاخص

هاي انساني، رسالت و نقش رهبران و مديران، در تبديل منابع انساني به سرمايه زيرا

هاي توسعه يافته، توجه به ابعاد مختلف رشد،  تقويت مكارم اخالقي، تشكيل انسان

  .سازدتوسعة منابع انساني و غيره، اين مهم را هر چه بيشتر ضروري مي

به بيان ديگر؛ دانش . است رهبري و مديريت از اركان اصلي سازمان و جامعه

دهي، ريزي، سازمانمديريت و رهبري سازماني در كنار ساير وظايف آنها مانند؛ برنامه

وري كنترل و غيره يكي از وظايف ضروري و حياتي است و نقش زير بنايي در بهره

  .ها دارد سازمان

هبران و اي نشان داد كه كيفيت هر سازمان به كيفيت ردر مطالعه) 2010( ١اريك

تواند از سطح رهبران مديران آن وابسته است و در حقيقت هيچ كشور و سازماني نمي

                                            
1 . Educational Resources Information Center.  
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بدين ترتيب الزمة داشتن سازمĤنها و كشور توسعه يافته، همانا . و مديرانش باالتر رود

  . داشتن رهبران و مديران توسعه يافته است

ها، ها، شكستوزياي نشان داد كه تمام پيردر مطالعه) 1387(مكارم شيرازي 

هاي ها، سعادت و شقاوت بشر در طول تاريخ مرهون رهبريها، ويرانگريسازندگي

صحيح و ناصحيح است و هيچ عاملي را چون رهبري و مديريت براي سعادت و تعالي 

ترين  بدين ترتيب گزنيش رهبري و مديريت از حياتي. داندها مؤثّر و نافذ نمي سازمان

  .شوندها و كشورها محسوب مي انعوامل موفقيت سازم

نيروي زميني يكي از نهادهاي استراتژيك و آرماني نظام مقدس اسالمي است كه 

به بيان ديگر نيروي زميني . رسالت آن همانا تأمين امنيت به ويژه امنيت اجتماعي است

، ها را به امنيت مبدل نمايد تا در بستر اين امنيت عمارت، پويايي، بهبودبايد خوف

الزمه تحقق اين هدف عظيم همانا وجود رهبران . خالقيت و غيره در كشور ايجاد گردد

بدين ترتيب رهبران و مديران نيروي زميني بايد به ويژه در . نگر استو مديراني آينده

هاي خاص و منحصر به فردي آينده  با توجه به تحوالت عظيم اجتماعي از ويژگي

  .برخوردار باشند

اي هبري و مديريت در نيروي زميني در بسياري از موارد تفاوت عمدههاي رويژگي

به بيان ديگر، در عصر حاضر كه در . ها دارد هاي ساير سازمان با رهبري و مديريت

ها نام ها شده و عصر بحران ارزشها جايگزين فضيلتدنياي غرب و الئيك رذيلت

ي و مديريت از عصر شكار به و نظام رهبر) 1390خورشيدي، ذوالفقاري (گرفته است 

ي رهبري جهاني را كشاروزي، صنعتي و فراصنعتي متحول شده نظام اسالمي كه داعيه

دارد الزم است نظام رهبري و مديريت خود به ويژه در نيروي زميني را به عصر 

تحقق اين مهم نيازمند تشخيص . تبديل كند) دانش به عنوان ابزار قدرت(حكمت يعني 

  .هاي رهبري و مديريت در اين ارگان مقدس و آرماني در آينده  استخصعوامل و شا
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كه در اين (الزمة ماندگاري، دوام و بقاي نيروي زميني در عرصة تحوالت پر شتاب 

هاي مؤثّر رهبري و همانا تشخيص عوامل و شاخص) است ها نيرو بيش از ساير سازمان

ها را ها و رويهعالي اين نيرو بايد عادتبدين ترتيب فرماندهان . مديريت در آينده است

هاي يابي بهتر در تشخيص عوامل و شاخصمحك مجدد زنند و با ديد نقادي به راه

در شرايطي كه در جهان مديريت بدون مرز مطرح است كه . رهبري و مديريت بپردازند

ويژه در گويند، رهبران و مديران به سازي ميهاي جهاني به آن پديده جهانيدر صحنه

هر چه تأثير عوامل محيطي . نيروي زميني الزم است بر حوزه استحفاظي خود بينديشند

بر سازمان نيروي زميني بيشتر باشد، تصميمات فرماندهان اين نيرو بار استراتژي 

هاي بيشتري  به بيان ديگر هر قدر شعاع محيط بيشتر باشد، پديده. كنندبيشتري پيدا مي

  . كنندودنمايي ميها خگيريبر تصميم

بدين ترتيب، ماندگاري نيروي زميني تابعي از تغييرپذيري اين نيرو به ويژه در ابعاد 

براي مثال در دوران مديريتي گذشته مانند؛ عصر شكار، . رهبري و مديريت است

هاي سخت افزاري كشاورزي، صنعتي و فراصنعتي، كنترل جامعه نيازمند كاربست شيوه

ن بود، در حالي كه در عصر حاضر به ويژه در آينده، اين كنترل از طرف فرماندها

با توجه به آنچه گفته شد و ساير موارد موضوع مورد . افزاري استنيازمند شيوه نرم

هاي سازنده رهبري و مديريت فرماندهان نيروي عوامل و شاخص«مطالعه حاضر را 

  .دهدتشكيل مي» زميني

  اهداف پژوهش

  .ي رهبري و مديريت نيروي زمينيزندهتشخيص عوامل سا -1

  .هاي هر يك از اين عوامل مذكورتشخيص شاخص -2

  . ها و عوامل مذكورتشخيص اولويت هر يك از شاخص -3

  .تشخيص الگوي مناسب رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني -4
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  هاي پژوهشسؤال

  اند؟عوامل مؤثّر بر رهبري و مديريت نيروي زميني كدام -1

  هايي است؟هر يك از اين عوامل مركب از چه شاخص -2

  هاي مذكور چگونه است؟اولويت عوامل و شاخص -3

  ترين الگو براي رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني كدام است؟مناسب -4

  پيشينة مطالعاتي

هاي متعددي هاي مؤثّر در رهبري و مديريت پژوهشدر خصوص عوامل و شاخص

  .پردازيمكه در زير به برخي از آنها ميانجام شده 

در فرمان به مالك اشتر ) 1389البالغه، به نقل از دشتي، ، نهج53نامه ) (ع(امام علي

از ) 1: اي مالك فرماندة سپاهت را كسي قرار ده كه واجد ده ويژگي باشد : فرمايدمي

از همه آنها ) 2. اشدتر بهمه آنها نزد تو به خدا و پيامبر و امام دلسوزتر و خيرخواه

از كساني باشد كه دير ) 4. تر و هوشيارتر باشداز همه آنها عاقل) 3. پاكدامن تر باشد

از آنها كه نسبت به مستضعفان رئوف و ) 6. پذيردبه موقع عذر مي) 5. آيدبه خشم مي

كه  از كساني) 8. ناپذيرند در مقابل زورمندان و مستكبران قوي و انعطاف) 7. مهربانند

- هرگز ضعف و زبوني آنها را به زانو در نمي) 9. حوادث تلخ آنها را از جا به در نكند

هاي اصيل، نجيب، باشخصيت، صالح، خوش از كساني كه از خانواده) 10آورد و 

  .سابقه، باشهامت، شجاع و سخاوتمند باشد

هي هاي رهبري و مديريت نظامي را؛ خيرخوااي شاخصدر مطالعه) 1385(جعفري 

و دلسوزي، سعه صدر، آرامش روحي، پاكدامني، سابقة درخشان، استقامت در برابر 

مشكالت، عفو و گذشت، شجاعت، سخاوت، بلند نظري و كوچك شمردن هر آنچه 

غيرالهي است، خردمندي، اعتماد به نفس، علم فراوان، هوشياري فراوان، حسن خلق، 

  .استتقوي و ترويج فرهنگ ايثار و گذشت ذكر نموده 
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هاي رهبري و مديريت را؛ رهبري اي شاخصدر مطالعه) 2008( ١بردن و بانتا

كنشي، ساختار ذهني نو، تغيير و نوآوري مداوم، بهبود سازماني، درك مأموريت  پيش

خود و سازمان مربوطه، درك اهداف خود و سازمان مربوطه، شناخت نقاط ضعف و 

يد و فرصت خود و سازمان مربوطه، قوت خود و سازمان مربوطه، شناخت نقاط تهد

ريزي استراتژيك، ارزشمداري در امور و كاربست توجه به عوامل محيطي، برنامه

  . اندحاكميت روابط انساني ذكر نموده

ترين شاخص رهبري و مديريت درآينده را  اي مهمدر مطالعه) 2000( ٢بلكي

و شناخت عوامل محيطي  آوريبصيرت، اعم از بصيرت قانوني، مهارتي، پژوهشي، فن

  .ذكر نموده است

هاي رهبري و مديريت را چنين ذكر ترين شاخص اي، مهمدر مطالعه) 2010(اريك 

مانند؛ پويايي، توانايي نفوذ بر (هاي شخصيتي منحصر به فرد ويژگي) الف: اند كرده

پنداري مثبت، هوش، دانش ديگران، صداقت و درستكاري، اعتماد به نفس، خويشتن

عمل،  مانند؛ ابتكار(هاي رفتاري منحصر به فرد ويژگي) و ب...) ني و عمومي عميق و ف

  .ذكر نموده است) ...مراعات حال زيردستان و 

ها و عوامل مؤثّر بر رهبري و مديريت را به اي شاخصدر مطالعه) 2007( ٣ميچل

گرايي، ونمانند؛ بر(صفات رهبري و مديريت ) الف: اند سه دستة زير تقسيم كرده

هاي جسماني، مقبوليت اجتماعي، تحصيالت، هوش، استقالل، اعتماد به نفس، توانايي

مانند؛ ابتكار عمل، توانايي قدرت (رفتار رهبري و مديريت ) ب). محبوبيت، نزاكت

مانند؛ تعيين اهداف (شيوة كنشي رهبري و مديريت ) و ج...) نفوذ در ديگران و 

                                            
1 . Borden and Baneta. 
2 . Cabal. 

3. Mitchell. 
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اهداف، حفظ ساختار گروهي، تسهيل تعامل، تسهيل مطلوب، نگهداري و حفظ جهت 

  .داندمي...) عملكرد گروهي، حفظ روحيه و 

هاي رهبري و ترين عوامل و شاخص اي، مهم در مطالعه) 2009( ١كتز و كان

ها، تشخيص مديريت را، ترغيب، تجويز، مشاركت، تشخيص موقعيت، يافتن واقعيت

هاي تخصصي ذكر هاي مفهومي و مهارتارتهاي انساني، مههاي ناب، مهارتانديشه

  . نموده اند

هاي رهبري و مديريت را به سه اي، عوامل و شاخص در مطالعه) 1389(ميركمالي 

هايي هستند كه هاي عمومي آن دسته از تواناييتوانايي) الف: دسته تقسيم نموده است

المت جسمي، سالمت اي معمولي مورد نياز است مانند؛ سبراي ادامة يك زندگي حرفه

توحيدي و (رواني، سالمت عاطفي، سالمت عقل، تفكر و ادراك، سالمت ايمان 

هايي كه فرد را در توانايي: هاي بلوغيتوانايي) و داشتن تقوي و تعهد؛ ب) تشكيالتي

به قدرت تميز، استدالل و  دهد و منجرسطح باالتري از يك فرد عادي قرار مي

، )عمومي و تخصصي(شود مانند، دانش در مسائل براي رهبر ميگيري خردمندانه  نتيجه

هاي تخصصي، تجربه، قدرت هاي مفهومي، مهارتهاي انساني، مهارتمهارت

گيري و حل مسأله، هدفدار بودن، داشتن انگيزه در انجام تشخيص، قضاوت، تصميم

وي : هاي رهبريتوانايي) بيني درست و اخالق و رفتار مناسب؛ جامور، نگرش و جهان

معتقد است توانايي عمومي و بلوغي بيشتر به مديريت اختصاص دارد و توانايي رهبري 

كه دربرگيرندة ابعاد متعدد اقتدار است مانند؛ اقتدار ايدئولوژي، اقتدار اجرايي، اقتدار 

  .عملي، اقتدار سياسي، اقتدار اجتماعي و غيره مربوط به رهبري است

هاي فرماندهان نظامي را اي عوامل و شاخصدر مطالعه) 2007(وزارت دفاع آمريكا 

  :به شرح زير ذكر نموده است

                                            
1. Katz and Kohn. 
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اعتماد به نفس؛ ) 3توجه به امنيت ملي كشور در همه شرايط؛ ) 2سالمت جسمي؛ ) ا 

آستانه تحمل بسيار باال؛ ) 5طلبي؛ ميل به قدرت) 4پنداري مثبت؛ خودباوري و خويشتن

) 8؛ )پذيريجامعيت، تعمق و انعطاف(ذهنيت فلسفي ) 7خالقيت و نوآوري؛ ) 6

داراي بصيرت در ابعاد ) 10داراي تفكر استراتژيك؛ ) 9شناس؛ سياستمدار و موقعيت

  .مختلف

هاي رهبري و مديريت را ترين عامل و شاخص ، مهماي در مطالعه) 1971(١يوكل

تانداردهايي كه رعايت اخالق مانند؛ صداقت و درستي فردي، تبعيت از قواعد و اس

كند، رك بودن و وفاداري نسبت به تعهدات خود، احترام به نسبت به ديگران اعمال مي

عواطف و انسانيت خود و پيروان خود، توسعة فضاي اخالقي اعم از داشتن الگوي 

رفتار اخالقي براي خود و ديگران، دوري از اقدامات غيرتخريبي براي تحقق اهداف، 

رساني به موقع و كامل به زير مجموعه، اركنان، خطرپذيري، اطالعسازي براي كآرمان

  .داندمي... استقبال از انتقاد، خدمت به پيروان و سازمان و 

هاي رهبري و مديريت را چنين اي عوامل و شاخصدر مطالعه) 1989(٢ساشكين

-زمينه هاي اداركي، درك وسيعي از ابعاد ومهارت(داشتن بصيرت مانند؛ : بيان مي كند

، سازگاري با )اندازاندازهاي سازماني و توانايي تدوين و تبيين چشمهاي كليدي چشم

گرايي، توفيق شرايط، هوشياري نسبت به محيط اجتماعي، داشتن همت بلند و روحية

كوش، داراي قابل اعتماد و قاطع، مقتدر و قابل نفوذ در ديگران، با انرژي و سخت

ري مثبت، داراي آستانة تحمل باال، آمادة پذيرش مسئوليت، اعتماد به نفس و خودباو

جامعيت، تعمق و (سازي براي خود و پيروان خود، ذهنيت فلسفي توانايي آرمان

شناسي، قدرت اقناعي و ، خالقيت و نوآوري، سياستمدار و موقعيت)پذيريانعطاف

                                            
1. Yukle. 

2. SaShkin. 
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هاي ، مهارتانگيزمذاكره، تسلّط بسيار باال نسبت به حرفة خود، جذاب و رغبت

  .داندمي... اجتماعي و 

هاي رهبري را، ترين عوامل و شاخص اي، مهمدر مطالعه) 1988(١مندل و گرجوي

- هاي رفتاري به جاي مهارتآگاهي عميق نسبت به شرايط و موقعيت، داشتن مهارت

انداز، زيست در فضاي تجربي خود، شناخت هاي اظهاري، عمق بخشيدن به چشم

بيني نسبت به  دارابودن الگوهاي تشخيص، انديشة شهودي، خوش هاي وصل،حلقه

اندازهاي جذاب، معمار نهادهاي جاودان، مظهر كامل دهنده، تدوين چشمشرايط اميد

ي عاطفي ها به گونه نوي، اعتمادآفريني، زنده كردن آرماهاي قها، گيرنده آرمان سازمان

  .اندذكر نموده... و 

هاي رهبري را چنين بيان ترين عوامل و شاخص ، مهمايدر مطالعه) 1999(٢باس

ايجاد اختراع در پيروان نسبت به رهبر به عنوان عامل اصلي (آلي  نفود ايده: كند مي

اعتقاد به اينكه مشكالت توسط پيروان (، انگيزة الهامي )تغيير و ضرورت پيروي از رهبر

اي كه خود بتوانند ن به گونهايجاد خالقيت در پيروا(، تحريك هوشمندانه )شودحل مي

پذير، ، افزايش آگاهي پيروان، چالش)هاي نو را پيدا كنندهاي جديد و راهروش

نگر، الهام دهندة بينش مشاركتي، داشتن آرمان روشن و خطرپذير، يادگيرنده، آينده

جذاب، ايجاد و اصالح آداب فرهنگي ناب، شناسايي عناصر مرتبط با ايدئولوژي و 

ردن آن با شرايط، استوار، آرام، حساس نسبت به ديگران و غيرحساس نسبت منطبق ك

به خود، متوجه گذشته و آينده و در عين حال محكم در زمان حال، رؤيايي و منطقي، 

  ... .خوش برخورد بودن و 

ترين مرد  ترين تكليف تاريخ را كار بزرگاي، بزرگدر مطالعه) 1383(رشيدزاده 

. اندترين فرماندهان تاريخ معتقد است فرماندهان آن مكتب نيز بزرگوي . داندتاريخ مي

                                            
1. Mendell and Gerjuoy . 

2. Bass. 
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: هاي رهبري و مديريت نظامي آينده را چنين ميدانددر مجموع، وي عوامل و شاخص

پذيري به اندازه كافي، تخصص، استقالل عمل، تعهد،  توانايي و در عين حال انطباق

اي، روحية انقالبي، بصيرت اد حرفهگرايي، چاالكي فكري، دانش كاربردي، اعتماصول

طلبي، ارادة مقاوم، انضباط، روحيه در ابعاد مختلف، عزت نفس، شجاعت، شهادت

هاي اسالمي، توان رزم شهري و جنگ پذيري از واليت، پايبندي به ارزشاطاعت

 .نامتقارن و تركيب ايمان، شجاعت، دانش و سرعت و غيره

هاي مديران را به پانزده مؤلّفه؛ اي، شايستگيعهدر مطال) 1390(خورشيدي و اكرامي 

هاي فردي، يادگيري مستمر، مشاركت جويي، توجه به منافع سازماني ، درك تفاوت

سازي، مديريت بحران، درك  توجه به اهداف چالشي، مديريت تغيير، مديريت مالي، تيم

ت قدم، مشتري مأموريت سازمان، شناخت واقعيت سازمان، مديريت منابع انساني، ثبا

  .اندهاي فني تقسيم نمودهمحوري و مهارت

  روش

ها كمي و از نظر نوع مطالعة اي، از نظر دادهروش پژوهش از نظر اهداف، توسعه

دست آورد و به دنبال چه  اي بهپيمايشي مقطعي است، زيرا پژوهشگر قصد داشته زمينه

ف، تبيين و كشف وقت، چرا، چگونه و چه كساني بوده و در واقع هدف توصي

  .اطالعات در يك دورة زماني مشخص از نمونه بوده است

جامعة آماري مورد پژوهش را تمامي فرماندهان و مديران عالي نيروي زميني 

براي انتخاب گروه . دهدتشكيل مي) با تحصيالت دكتري(جمهوري اسالمي ايران 

گيري ز روش نمونهگيري حجم نمونه انمونه معرف و همچنين افزايش دقت اندازه
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نفر، حجم نمونه پژوهش را  ١100اي بر اساس فرمول تعيين حجم نمونةتصادفي طبقه

  .مدير است 60فرمانده و  40تشكيل داده كه شامل 

دهد سؤالي پژوهشگر ساخته تشكيل مي 140ابزار سنجش اين پژوهش را پرسشنامة 

اي پيشين گردآوري شده و ههاي پژوهشهاي رهبري و بررسي يافته كه به مدد تئوري

پيوستار آن . سپس بر اساس فن دلفي در سه مرحله براي متخصصان ارسال شده است

بيانگر حداكثر مقبوليت هر شاخص براي  7بيانگر حداقل و  1است كه  7الي  1بين 

  .ها بوده استآزمودني

بود  99/0كه مقدار آن برابر  وسيلة آلفاي كرونباخ محاسبه شده اعتبار ابزار سنجش به

و روايي ابزار سنجش به وسيله تحليل عاملي از نوع اكتشافي موسوم به تجزيه به 

هاي اصلي محاسبه شد، كه از بار عاملي نسبتاً بااليي برخوردار بود و تمامي مؤلّفه

  .هاي پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استسؤال

  هايافته

  :شودحاضر در دو بخش زير ارائه مي هاي پژوهشيافته

هاي آماري شش عامل مؤثّر در رهبري و مديريت مشخصه :هاتوصيف داده) الف

  .آورده شده است 1جدول  نيروي زميني در

 

 

 

 

 

 

                                            
كند نفر كفايت مي 80نفر و اگر متخصص باشند  500با حداقل  20يا  15 ها،تعداد سؤال =تعداد حجم نمونه.  ١

  .)1385نقل از هومن، (
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  )=100n(ها به تفكيك اولويت هاي آماري نمرات عاملمشخصه: 1جدول 
انحراف   واريانس  ميانگين  بيشينه  كمينه  نام عامل

  ندارداستا
  چولگي  كشيدگي

سالمت 
  معنوي

1  7  42/5  76/1  33/1  10/1-  87/0  

سالمت 
  رواني

1  7  39/5  27/2  51/1  41/0-  10/1  

توانايي 
  تخصصي

1  7  15/5  54/1  24/1  01/0  13/0  

توانايي 
  رهبري

1  7  09/5  13/2  46/1  15/1-  10/1  

توانايي 
  بلوغي

1  7  73/4  76/3  49/1  85/0-  25/1-  

توانايي 
  عمومي

1  7  12/4  56/1  25/1  84/0-  53/0  

  :توان موارد زير را استنتاج كرداز ارقام جدول باال مي

دهد كه هاي شش عامل، از ديدگاه گروه نمونه به گونه كلي نشان ميمقايسة ميانگين -1

به ترتيب عوامل؛ معنوي، رواني، تخصصي، رهبري، بلوغي و عمومي در رهبري و 

  .زميني مؤثّرندمديريت فرماندهان نيروي 

كند كه ها از ديدگاه گروه نمونه مشخص ميمقايسة انحراف استاندارد عامل -2

  .پراكندگي در عامل رواني بيش از ساير عوامل است

  .است 7و بيشترين نمره  1كمترين نمره براي هر عامل  -3

 چولگي مثبت بيانگر آن است كه چولگي توزيع نسبت به توزيع نرمال به راست و -4

  . دهندة آن است كه توزيع از توزيع نرمال بلندتر استكشيدگي مثبت نشان

اي ها و تعميم نتايج پژوهش به جامعهبه منظور تأييد توصيف داده :هاتحليل داده) ب

كه از آن استخراج شده، از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده است كه نتايج اين 

 140الزم به ذكر است كه از . ده استآزمون به ترتيب در جداول زير آورده ش
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شاخص كه در هيچ يك از 19شاخص مؤثّر در رهبري و مديريت نيروي زميني، 

ها حذف هاي استخراج شده داراي بار عاملي معناردار نبود، از مجموعة سؤالعامل

و  99/0سؤالي  140سؤال نهايي شد كه اعتبار مجموعه  121گرديد و در مجموع 

  .رسيد 96/0سؤالي به  121براي مجموعه 

هاي اصلي به منظور حصول براي اجراي تحليل عاملي به شيوة تجزيه به مؤلّفه

ها در جامعه برداري و صفر نبودن ماتريس همبستگي دادهاطمينان نسبت به كفايت نمونه

و آزمون كرويت بارتلت حتي در سطح كمتر از  983/0محاسبه شده برابر  KMOمقدار 

  .توان نتيجه گرفت كه اجراي تحليل عاملي قابل توجيه استر است و ميمعنادا 001/0

براي تعيين اين مطلب كه ابزار سنجش از چند عامل معنادار اشباع شده، سه 

نسبت واريانس تعيين شده توسط ) 2ارزش ويژه؛) 1: شاخص مورد توجه قرار گرفت

ين سه شاخص تعداد شش بر پايه ا. هاي ويژهنمودار چرخش يافته ارزش) 3هر عامل؛ 

نيز از عامل شش شروع ) ١اسكري(دار عامل استخراج شده است و نمودار شيب

بدين ترتيب شش عامل براي رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني در . شود مي

  .نظر گرفته شد

  ندهان نيروي زمينيهاي نهايي تحليل عاملي براي استخراج عوامل مؤثّر در رهبري و مديريت فرمامشخصه: 2جدول 

  كميادرصد تر  درصد واريانس  ارزش ويژه  عامل

1  261/40  51  51  

2  277/6  9/7  9/58  

3  509/2  2/3  2/62  

4  754/1  2/2  4/64  

5  387/1  8/1  2/66  

6  255/1  6/1  7/67  

                                            
1. Scree. 
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و  261/40مشخص است سهم عامل يكم با ارزش ويژه  2گونه كه از جدول همان

ها كامالً س متغيرها بسيار چشمگير و از سهم بقيه عاملدرصد كل واريان 51در حدود

  .متمايز است

دست  چون ماتريس عامل چرخش نايافته و بارهاي عاملي آن ساختاري بامعنا به

هاي استخراج شده بر پاية روش متداول با استفاده دهد، لذا تصميم گرفته شد، عاملنمي

ه شود تا هم كشف هيأت كلي مواد از چرخش واريماكس به محورهاي جديد انتقال داد

تر كه نمايشگر خطوط اصلي و نسبتاً روشن پرسشنامه و هم تشخيص ساختاري ساده

ماتريس عاملي كه از چرخش . هاي تغييرپذير باشد، ميسر شودحلبراي رسيدن به راه

  .نمايش داده شده است 3واريماكس به وجود آمده در جدول 
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  سؤالي به شيوه واريماكس 121ش يافته مجموعه هاي چرخماتريس عامل: 3جدول 

1عامل  سؤال 2عامل  سؤال  3عامل  سؤال   

1 861/0  24 800/0  47 801/0  

2 858/0  25 799/0  48 800/0  

3 846/0  26 789/0  49 798/0  

4 832/0  27 753/0  50 762/0  

5 821/0  28 752/0  51 746/0  

6 820/0  29 748/0  52 742/0  

7 812/0  30 738/0  53 721/0  

8 808/0  31 736/0  54 718/0  

9 761/0  32 725/0  55 716/0  

10 749/0  33 715/0  56 710/0  

11 742/0  34 710/0  57 708/0  

12 735/0  35 707/0  58 698/0  

13 722/0  36 675/0  59 691/0  

14 704/0  37 653/0  60 682/0  

15 676/0  38 648/0  61 671/0  

16 674/0  39 641/0  62 661/0  

17 673/0  40 625/0  63 660/0  

18 671/0  41 610/0  64 640/0  

19 655/0  42 577/0  65 620/0  

20 664/0  43 529/0  66 618/0  

21 658/0  44 508/0  67 612/0  

22 655/0  45 502/0  68 610/0  

23 593/0  46 423/0  69 605/0  
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3عامل  سؤال 4عامل  سؤال  5عامل  سؤال  6عامل  سؤال   

70 601/0  82 800/0  103 636/0  114 721/0  

71 598/0  83 791/0  104 630/0  115 717/0  

72 576/0  84 786/0  105 621/0  116 646/0  

73 570/0  85 782/0  106 617/0  117 619/0  

74 561/0  86 771/0  107 610/0  118 590/0  

75 550/0  87 761/0  108 591/0  119 586/0  

76 542/0  88 752/0  109 582/0  120 580/0  

77 541/0  89 748/0  110 580/0  121 560/0  

78 528/0  90 728/0  111 571/0    

79 521/0  91 720/0  112 542/0    

80 511/0  92 701/0  113 536/0    

81 508/0  93 699/0      

  94 686/0      

  95 671/0      

  96 641/0      

  97 622/0      

  98 617/0      

  99 612/0      

  100 591/0      

  101 582/0      

  102 579/0      
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هاي تعريف و بر اساس تجزيه و تحليل انجام شده، شش عامل استخراج شده كه مالك

  :اندهاي استخراج شده از اين قرار بوده گذاري عاملنام

ترين سهم را  جي از آنها بزرگهاي استخراماهيت و اندازه متغيرهايي كه عامل) الف

  .داشته باشد

انداز ها و اصطالحات به منظور مالحظه نام و ماهيت، چشمبررسي فرهنگ واژه) ب

  .هاي ضمني متغيرهاوداللت

  .هاي موجود و نتايج مطالعات پيشيننظريه) ج

عامل : اندگانه به شرح زير نامگذاري شدههاي باال؛ عوامل ششبا توجه به مالك

 23سالمت رواني مشتمل بر : شاخص؛ عامل دوم 23سالمت معنوي؛ مشتمل بر : لاو

توانايي : شاخص؛ عامل چهارم 35توانايي تخصصي، مشتمل بر : شاخص؛ عامل سوم

شاخص؛  11توانايي بلوغي، مشتمل بر : شاخص؛ عامل پنجم 21رهبري، مشتمل بر 

  .شاخص است 8توانايي عمومي، مشتمل بر : عامل ششم

  گيريو نتيجه بحث

  :هاي پژوهش حاضر بيانگر مطالب زير استيافته

  .شاخص براي رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني مؤثّرند 121در مجموع  -1

در مجموع شش عامل براي رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني به شرح زير  -2

  : استخراج شده است

: ؛ عامل سوم%)9/7(سالمت رواني : م؛ عامل دو%)51(سالمت معنوي : عامل اول

توانايي : ؛ عامل پنجم%)2/2(توانايي رهبري : ؛ عامل چهارم%)2/3(توانايي تخصصي 

؛ در مجموع اين شش عامل %)6/1(توانايي عمومي : ؛ عامل ششم%)8/1(بلوغي 

  .دهندواريانس كل رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني را تشكيل مي% 68

  :هاي زير استگانه شامل شاخصهاي ششز اين عاملهر يك ا -3
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دست آمده از تحليل عاملي شامل  سالمت معنوي، به ترتيب اولويت به: عامل اول

  :هاي زيراستشاخص

از ) 2. تر باشندسوزتر و خيرخواه از همه نزد تو به خدا، پيامبر، امام و رهبر دل) 1

دير به خشم آيند و ) 4. هوشيارتر باشندتر و از همه عاقل) 3. تر باشندهمه پاكدامن

نسبت به مستضعفان رئوف و مهربان ) 6. به موقع عذرپذير باشند) 5. مردم محور باشند

حوادث تلخ ) 8. ناپذير باشنددر مقابل زورمندان و مستكبران قوي و انعطاف) 7. باشند

- از خانواده) 10. وردضعف و زبوني، آنها را به زانو درنيا) 9. آنها را از جا به در نكند

مند سابقه، باشهامت، شجاع و سخاوتهاي اصيل، نجيب، با شخصيت، صالح، خوش

نسبت به فلسفه تشكيل ) 12. از ايمان توحيدي بسيار باال برخوردار باشند) 11. باشند

تقواي باال ) 13. سازمان خود مؤمن باشند و مأموريت سازمان را بخوبي درك كنند

نگرش ) 16. بين باشند پذير و واقعمسئوليت) 15. داراي تعهد باشند )14. داشته باشند

داراي اخالق و رفتار مناسب و يادگيري مداوم ) 17. بيني صحيح داشته باشندو جهان

كوشا در ) 19. پذيري داشته باشند و ثابت قدم باشنداز واليت اطاعت) 18. باشند

صادق و ) 20. كردن آن با شرايطشناسايي عناصر مرتبط با ايدئولوژي و منطبق 

روحيه ) 22. هاي اصيل و ناب اسالمي پايبند باشندبه ارزش) 21. درستكار باشند

  .داراي ايثار و گذشت باشند) 23. طلبي داشته باشندشهادت

سالمت رواني، به ترتيب اولويت به دست آمده از تحليل عاملي شامل : عامل دوم

  :هاي زير استشاخص

) 5. خودباوري باال) 4. اعتماد به نفس باال) 3. سالمت عاطفي) 2. انيسالمت رو) 1

هاي داشتن مهارت) 7. هاي رفتاري مقتضيداشتن مهارت) 6. خويشتن پنداري مثبت

احترام ) 10. زنده كننده آرمĤنها به گونه عاطفي) 9. داشتن آرمĤنهاي متعالي) 8. اظهاري

) 13. بلندهمتي و تأكيد بر منافع ملي) 12. انتقادپذيري باال) 11. به عواطف ديگران

توانايي شناخت ) 16. اراده مقاوم) 15. نفس باالعزت) 14. گراييروحيه توافق

درك نيازهاي ديگران و تالش براي ارضاي ) 17. شخصيت ديگران و احترام به آنها
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ي توان مشكل گشاي) 20. دوست داشتن ديگران) 19. هاي فرديدرك تفاوت) 18. آنها

تأمين ) 23بيان عواطف مثبت ديگران ، ) 22. توان فعال گوش دادن) 21. و حل مسأله

  .بهداشت رواني محيط خود

عاملي،  توانايي تخصصي، به ترتيب اولويت به دست آمده از تحليل: عامل سوم

  :هاي زير استشامل شاخص

) 5 .خوش لباسي) 4. خوش تيپي) 3. طلبيميل به قدرت) 2. سالمت جسمي) 1

داشتن ذهن ) 8. تفكّر استرتژيك) 7. مدار و درك مسائل روزسياست) 6. خالق و نوآور

آستانة ) 10. بصيرت در ابعاد مختلف) 9). پذيريتعمق و انعطاف. جامعيت(فلسفي 

توانايي ) 13. انداز عمق بخشيدن به چشم) 12. درك شرايط و موقعيت) 11. تحمل باال

قانون ) 16. هاي شهوديانديشه) 15. گيرندة قوي) 14 .زيستن در فضاي تجربي خويش

) 19. طلبيميل به قدرت) 18. هاي سازمانها و ظرافتدرك پيچيدگي) 17. مداري

با انرژي ) 21. هوشياري نسبت به محيط اجتماعي) 20. وفاداري نسبت به تعهدات خود

بصير در ) 25. دانش كاربردي) 24. چاالكي فكر) 23. گرااصول) 22. كوشو سخت

) 29. توان رزم شهري) 28. روحيه انقالبي) 27. شجاع) 26. ابعاد و امور مختلف

توانايي ) 31. انضباط همه جانبه) 30. دانش و سرعت. توانايي تركيب ايمان با شجاعت

) 35اراده مقاومت، ) 34. استقالل عملي) 33. پذيريتوانايي انطباق) 32. جنگ نامتقارن

  .اياعتماد حرفه

دست آمده از تحليل عاملي شامل  توانايي رهبري، به ترتيب اولويت به: عامل چهارم

  :هاي زير استشاخص

. قدرت فرهنگي) 4. قدرت اجتماعي) 3. قدرت ايدئولوژيكي) 2. قدرت سياسي) 1

داراي الگوي ) 7. توانايي نفوذ در ديگران) 6. خصوص در بحرآنها قدرت اجرايي به) 5

داراي ) 11. اعتماد آفرين) 10. اميد دهنده) 9. يني نسبت به شرايطبخوش) 8. تشخيصي

تحريك هوشمندانه و به دنبال بهبود مستمر ) 13. آليداراي نفوذ ايده) 12. انگيزه الهامي
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. دهنده بينش مشاركتيالهام) 16. مندخطرپذير و هدف) 15. پذيرچالش) 14. سازمان

) 20. نسبت به خود غيرحساس) 19. ان حساسنسبت به ديگر) 18. استوار و آرام) 17

  .داراي قدرت حل تعارض و تضاد) 21. زني داراي قدرت مذاكره و چانه

دست آمده از تحليل شامل  توانايي بلوغي، به ترتيب اولويت به: عامل پنجم

  :هاي زير استشاخص

قدرت ) 4. تجربة كافي) 3. دانش تخصصي) 2. دانش عمومي مربوط به شغل) 1

. توانايي حل مسأله) 7. گيري اثربخشتوانايي تصميم) 6. قضاوت صحيح) 5. يصتشخ

خودشناسي و ) 11. استقالل عمل) 10. انگيزه در انجام امور) 9. دار بودنهدف) 8

  .ديگرشناسي

توانايي عمومي؛ به ترتيب اولويت به دست آمده از تحليلي شامل : عامل ششم

  :هاي زير استشاخص

) 5سالمت ادراك، ) 4سالمت تفكر، ) 3سالمت عقل، ) 2سالمت جسمي، ) 1

داشتن الگوي رفتاري خاص براي خود و ديگران و ) 7رك بودن، ) 6سالمت نگرش، 

  .رساني به موقع و كامل به زيرمجموعهاطالع) 8

ترين الگو براي رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني به شرح مناسب -4

  .است 1نمودار 

  

  

  

  

  

  



  31/  هاي مؤثّر در رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني در آيندهعوامل و شاخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الگوي مناسب رهبري و مديريت فرماندهان نيروي زميني: 1نمودار 

تواند، زبان مشتركي براي آحاد به طور كلي تشخيص عوامل سازنده در يك الگو مي

ها را به راهبرد ها را اجرا و يكپارچه كنند، فعاليتمنابع انساني ايجاد كند تا فعاليت

كند و ات در نقش منابع انساني كمك ميكسب و كار ربط دهند، به شناسايي تغيير

كند هاي جديد را ايجاد ميآوري ها و فنپذيري و سازگاري با ارزشانعطاف

  ).1390خورشيدي و اكرامي، (

، مندل و گرجوي )1999(باس : هاي انجام شده مانندها با پيشينه پژوهشاين يافته

، ميركمالي )2007(يكا ، وزارت دفاع آمر)1989(، ساشكين )1971(، يوكل )1988(

هاي توانايي

  بلوغي

  

هاي توانايي
  رهبري

سالمت 
  تخصصي

ه��  
	ا����
��	��  

سالمت 
  رواني

سالمت 
  معنوي

رهبري و مديريت 

ن نيروي فرماندها

 زميني 
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، بردن و )2009(، كتز و كان )2007(، ميچل )1383(، رشيدزاده )1389(، دشتي )1389(

  .مطابقت دارد) 2010(و اريك ) 2000(بل ، كي)2008(بانتا 

گانه و روايي همگرا هاي ششدر اين پژوهش به علت محدوديت اعتبار عامل

د كه، با توجه به اهميت عوامل رهبري و شودر پايان پيشنهاد مي. محاسبه نشده است

مديريتي اين پژوهش توسط پژوهشگران مجرب و در قالب يك مطالعة ملي مجدداً 

  .اجرا گردد

توانند، مديريت و ها به گونه سيستمي ميبه طور كلي در اين الگو، عوامل و شاخص

استخراج شده از  هايها و شاخصاميد است مؤلّفه. رهبري نيروي زميني را تبيين نمايند

اي معتبر و روا براي سنجش عوامل سازنده رهبري و پژوهش حاضر به عنوان وسيله

مديريت فرماندهان نيروي زميني مؤثّر واقع شوند، به نحوي كه كاربست آنها نيروي 

زميني را قادر نمايد تا عوامل سازنده رهبري و مديريت فرماندهان خود را بسنجد و به 

ريزي تغيير دهند و سمت و روزي به برنامهحركت خود را از برنامهعنوان قطب نما 

  .سوي حركت خود را جهت كارآمد كردن نظام رهبري و مديريت خود روشن نمايد
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