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 مقدمه

است که  یا جهینتنظامی بوده و  یها دانشگاه زیانگ بحثفرماندهی و رهبری یکی از مباحث 

یک فرمانده موفق باشند، اما  خواهند میاز لزوم داشتن فرمانده شایسته حاصل شده است. همه 

، از شوند یمو موفق  کنند میو کسانی هم که ظهور  شوند میموفق  ها آنتعداد معدودی از 

، مورد نقد واقع اند کردهپیشرفت شخصی و سازمانی خود تالش  های حوزهاینکه در کدم یک از 

اند، کرده ییفرسا قلم(. اندیشمندان متعددی در حوزه رهبری Suka,5918, p. 82شوند ) می

 یرو بهرهاخیر، رهبری نظامی از ماندگاری و  یها دههدر  شده انجام یها پژوهشاما بر اساس 

، برای توسعه فرماندهان خود بکار ها ارتشکه  هایی آموزش ی شیوهباالتری برخوردار است. 

سرآمد ارتش در  های شیوهو  ها مدل، خود الگویی عالی برای رهبران آینده است. گیرند می

و  ها تکنیکغیرنظامی  های سازمانتربیت و آموزش فرماندهان باعث شده است که بسیاری از 

که  هایی ارزش(. شیوه رهبری و Suka,5918, p. 82کنند )رهبری نظامی را اتخاذ  های شیوه

و  ها سنتاز فرهنگ،  متأثر، شوند میی مختلف به کار گرفته ها ارتشبرای فرماندهی در 

حاکم آن،  های ارزشملی حاکم بر آن کشورها خواهد بود. در کشور ما که  ورسوم آداب

از  متأثرنظامی آن نیز بایستی  های یگاناندهی و مدیریت اسالمی است، نظام فرم های ارزش

و مدیران بر این امر  گذاران سیاست. در عصر حاضر قاطبه باشد یاسالمی ها سنتفرهنگ و 

 ساالر شایستهو جوامع انسانی در پرتو مدیریت  ها انساندارند که تکامل و رشد واقعی  تأکید

و اهداف واالی  ها آرمانبه  توانند نمیشایسته و جوامع انسانی بدون مدیر  گیرد میصورت 

صالحیت رهبری و  ها انسانانسانی خود دست یابند. بنابراین چه کسانی در طول تاریخ زندگی 

بر عهده داشته باشند؟ آیا جز پیامبران و امامان معصوم و سپس در  توانند میرا  ها انسانهدایت 

این رسالت عظیم بشری را  توانند میر تاریخ اسالم موفق د های چهرهو  (فقیه والیتزمان غیبت )

حوزه فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح مورد  های پژوهشبه دوش کشند؟ آنچه در 

است این است که کمتر به منابع اسالمی، روایات و احادیث متون دینی و  شده واقعمغفول 

ملی  های ارزشموارد ناسازگار با  بومی و در برخیمنابع و کتب خارجی و الگوهای غیربیشتر به 

از الگوهای اسالمی در شیوه  گیری بهرهبا  توان میو مذهبی پرداخته شد است. در همین راستا 

ی واالی اسالمی که ریشه در فطرت پاک ها آرماننظامی،  های سازمانفرماندهی و مدیریت 

جامعه اسالمی  سازی پیادهو در استقرار  مؤثردارد، جامه عمل بیشتری یافته و گامی  ها انسان
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بنابراین، آنچه ؛ برداشت العالی مدظلهمقام معظم رهبری  مدنظرآن تمدن اسالمی  تبع بهاصیل و 

به آن اشاره داشت: فقدان الگوی فرماندهی و مدیریت از  توان میمسئله پژوهش حاضر  عنوان به

اساسی که در این مقاله  سؤالن الگو و اسوه شیعیان است. همچنی عنوان بهدیدگاه امام علی )ع( 

پاسخگویی به آن هستیم این است که الگوی فرماندهی و مدیریت از دیدگاه امام علی  درصدد

 )ع( چگونه الگویی است؟

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 که آنجا تا است شده فراوان تأکید مدیریت و رهبری درباره تشیع مذهب در ویژه به اسالم در

 و رئیس عنوان به را یکی بودید سفر در نفر سه یا دو اگر": فرمایند می ص() اسالم گرامی پیامبر

 ."کنید انتخاب خود مدیر

 بیان را سپاه فرماندهی اهمیت البالغه نهج کتاب 146 خطبه ضمن( ع) علی حضرت

 که است ای رشته همانند درست است دار عهده را نظامی سرپرستی که کسی: فرمایند می

 هرگز دیگر بسا چه و شوند پراکنده ها مهره تمامی بگسلد رشته تا و بخشد یم نظام را ها مهره

 رشته که گونه همان اند؛ پرداخته زیبا تشبیه یک به فوق کالم در( ع) علی حضرت. نیایند فراهم

 و ضخیم قدری به باید کند می را ها مهره سنگینی تحمل و بخشد می نظام را ها مهره که نخی یا

 سپاه نگردد؛ فرمانده پراکنده ها مهره و نشده پاره رشته ها مهره سنگینی اثر رد که باشد محکم

 از و شده فراهم هم کنار در سپاهیان امکان اتحاد تا باشد داشته را کافی درایت و تدبیر باید نیز

 را سپاهیان گستاخی یا و سری سبک تحمل احیاناً بتواند که باشد برخوردار نیز کافی صدر سعه

 .سازد خویش مطیع قاطعیت با و بازدارد هایشان روی کج از را ها آن دانایی، با و باشد داشته

 طور به دارد، عهده به را مردم از دفاع و امنیت خطیر و مهم مسئولیت که نظامی نیروی

 تحت نیروهای اضطراری، و حساس مواقع در است تا شجاع و الیق فرماندهی نیازمند آشکار

 را فرمانده رهبر و وجود کل، فرمانده فرماندهی تحت نظامی نیروی. دهد نساما نظم و را امرش

 های آموزش که دارند انتظار آنان. کند می قلمداد حیاتی مسئله یک عنوان به نظام، پیشاپیش در

 در فرمان. گیرند بهره آن از لزوم مواقع در و نموده کسب خوبی به را نظامی تعلیمات و الزم

 که گونه همان. است عصبی حرکتی سیستم یک منسجم فعالیت منزله به نظامی نیروهای

 ها ماهیچه طریق از شود می فرستاده اعضا به مغز از که را هایی پیام تمام عصبی حرکتی سیستم

 نیز گردد می صادر زیردست نیروهای برای که کل فرمانده یک فرمان آورد، درمی اجرا به
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 (.1380 زاده، عظیم) باشد می االجرا الزم

 و کارآیی مسلح نیروهای در آنچه همه. است فرماندهی مسلح محور اصلی نیروهای اساساً

 در فرماندهی نظام بدون است، انسانی آنچه چه و مادی آنچه چه ،کند میاثربخشی ایجاد 

 نیروهای در باید جهت همین به را فرماندهی ستون این. است اثر کم بسیار یا اثر بی حقیقت،

 به را فرماندهی که چیزی آن نظامی های مجموعه در. کرد پابرجا و مستحکم بسیار مسلح

پویاست.  و زنده کامل، روان، مستحکم، درست، دهی سازمان کند می کارآمد واقعی معنای

 برای هم  فراوان اهمیت دارای ها آن ارزشمند تجارب استفاده از الگوها و منابع اسالمی و شک بی

 .است جوان آینده فرماندهان تربیت هم و فعلی فرماندهان الگوبرداری

 مبانی نظری پژوهش

 تعریف فرماندهی

با القای هدف، مسیر و انگیزه جهت انجاام   فرایند نفوذ بر کارکنان"از  عبارت استفرماندهی 

(. فرمانادهی در موفقیات هار یگاان     U.S. Army,5912 )"مأموریت و بهباود ساازمان اسات   

زیردساتان   تصمیمات مرتبط با مرگ و زندگی تنها نهاست. فرماندهان  تأثیرگذاربسیار  یا ینظام

قرار  تأثیررا نیز تحت  ها آن، بلکه همچنین مستقیماً چگونگی و کیفیت زندگی کنند میرا اتخاذ 

عنصاری تعریاف    عناوان  باه فرماندهی در نیروهای مسلح آمریکاا   (.Roberts,5918) دهند می

است کاه در ساایر    یا مؤلفهبط است بلکه همچنین عالوه بر آن مرت با روحیه تنها نهکه  شود می

در  (.Operation, 5911, p. 3) کناد  مای را متحاد   هاا  آنعناصر قدرت رزمی ضارب شاده و   

 عنوان بهاست که اغلب از آن  یا دهیپداز منظر سازمان نظامی  کشورهای عضو ناتو نیز فرماندهی

(. این رویکرد به فرماندهی مبتنی بار  DL, 5915, p. 1) شود مییاد  "خون حیاتی یک ارتش"

این دیدگاه کلی مفروض است که موفقیت در نبرد به سرمایه انسانی بیشتر از بهترین تجهیازات  

که توسط نیروهای مسلح  طور همانبستگی دارد. عالوه بر این، فرماندهی اثربخش،  ها کیتاکتیا 

کاه انجاام    ییهاا  تیا فعالداف از طریاق  و اها  هاا  تیشخص، عینی کردن شود میانگلیس تعریف 

، پیاروزی را در  هاا  تیا موقع( و در صورت هدایت به سمت افراد و DL, 5915, p. 2) شوند می

مسئولیتی که به یاک   عنوان به. در متون داخلی نیز فرماندهی کند میشرایط بسیار مهم تضمین 

ست کاه بایساتی در برابار آن    ا شده فیتعر، شود میدرجه یا شغل ایشان واگذار  واسطه بهنظامی 

پاسخگو باشد. همچنین هنر و توانایی نفوذ و هدایت افراد و کارکنان در راستای اهداف سازمانی 
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زیردساتان را باه    یریپاذ  اطاعات اعتماد، احترام متقابل و همکاری صمیمانه و  که یطور بهاست 

ق اهداف ساازمانی بگذرناد   دست آورد تا در صورت نیاز از ارزشمندترین سرمایه خود در راه تحق

 (.1386اسدی، کنند )فدا  یداشت چشم نیتر کوچکو جان خود را بدون 

 باه  متکای  چیاز  یاک  و جانبه همه اداره نوع رهبری، یک نوع معنوی، یک امر یک فرماندهی

 اهلل آیات )اسات   صحیح سازمانی شکل و دهی سازمان یا و روح و جسم و عمل و احساس و ذهن

مسئله رهبری و مدیریت همواره مشکل بازرگ سیاسای، فرهنگای و تربیتای     . (1360 ای خامنه

العااده و   که امروز نیاز در جهاان شااهد اهمیات فاوق      گونه همانبشر در طول تاریخ بوده است، 

گااه کمباود امکاناات و     ها هستیم. های   کننده آن در حیات و رشد ملت حساسیت و نقش تعیین

 انادازه  بهها و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی،  در زمینه ها انانسنیروهای الزم برای حرکت تکاملی 

گیری از امکانات و نیروهای موجود، اثر مخرب و منفی  فقدان یا ضعف رهبری و مدیریت در بهره

 (.1383نداشته است )همتی، درودگر، 

ی ایمان، انضباط، آموزش و فرهنگ  فرماندهی کارا و اثربخش قادر است از مجرای توسعه

خود را برانگیخته و رسیدن به مقصود را تسهیل نماید )رشید زاده،  مرئوسانمانی، انگیزه ساز

 و رهبر به نیاز آن فروپاشی از جلوگیری و ها ارزش ساختار، حفظ برای نظامی هر (.1383

 فرمانده یا رهبر عنوان به فردی و گیردمی عهده بر را اجزا هدایت راستا این در که دارد فرمانده

 تداوم جهت مناسب راهبردهای تدوین و امور اداره جهت الزم هایصالحیت که شودمی خابانت

 پورور،نقی ) باشد داشته را آن برای شده تعریف های ارزش راستای در نظام آن پیشرفت و

 (.1309آقامحمدی، ؛1381

 نظارت تحت که شودمی تشکیل مختلفی هایزیربخش از خود بزرگ، هاینظام فرماندهی

 اسالمی جمهوری نظام در. دارند عهده بر را مربوط نظام هایزیربخش امور اداره نفر ارشدترین

 سنت و قرآن مقدس کتاب از الگوگیری پایه بر اسالم مقدس دین پیروی ارزش ترین مهم ایران

 است آن حفظ همچنین و( ع)  تیب اهل و( ص) عبداهلل بن محمد حضرت اکرم پیامبر

 معنای به مدیریت و رهبری (.1382 شهری،ریمحمدی ؛1382 معصومی، ؛1311 میردامادی،)

 است آنان ارشاد و هدایت بر قدرت همان رهبری قدرت و هاستانسان هدایت و ارشاد و رشد

 (.1380 زاده،عظیم)
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 پیشینه خارجی

 متحاده  االتیا اکاه در ارتاش    "دوازده اصال فرمانادهی مادرن نظاامی    "پژوهشی با عناوان  

 یهاا  اتیا عملموفقیت یاک فرماناده را در    تواند میکه  کند میاست، به اصولی اشعار  دهش انجام

در مقابال   نفاس  اعتمادباه ، 1از: فرماندهی از خط مقادم  اند عبارتنظامی تضمین کند. این اصول 

، خشونت و 6، تناسب و قدرت جسمی2، کار تیمی4فیزیکی جرئت، 3، شجاعت ذهنی5خودخواهی

، 11، عزم و اراده قوی19، قاطعیت0از تجربیات گذشته یآموز درس، 8سربازان، مراقبت از 1جسارت

. پژوهشگر در این مقاله ضمن توضیح هر یک از دوازده اصل اساسی فرماندهی، 15شخصیت قوی

. ایشاان  دهاد  مای را ماورد بحاث قارار     بخاش  الهاام همچنین چندین نمونه تاریخی آموزشای و  

ر حال حاضر باید این اصول را تمرین کنند؛ چراکاه، باه   د باتجربهفرماندهان  کند می خاطرنشان

 (.Roberts,5918نکنم )که هرگز چیزی را ]مسلّم[ فرض  ام گرفتهتجربه شخصی یاد 

که فرماندهان  کند می تأکید "فرماندهی و حرفه نظامی"در مستند  متحده االتیاارتش 

 ها برنامهنتخاب، افراد شاخصی که در ، بلکه از طریق فرآیند اشوند میاتفاقی ظاهر ن طور بهواقعی 

بعدی را نیز بر اساس  های آموزشنظامی حضور دارند، شناسایی و  های دانشگاهو مراکز آموزشی 

. صالحیت و معیارهای نامزدها جهت شرکت در یک برنامه کنند میسپری  شده تعیینمعیارهای 

که فرم آموزشی  گیرد میرت کلی و دقیق فرماندهی صو های ویژگیآموزش یا تربیت بر اساس 

است  13از خصوصیات عمومی مدل الزامات رهبری ای نمونهخاصی برای آن طراحی شده است. 

 لیتفص به ذکرشدهمآخذ  1تا  5فرماندهی است که در فصل  های ویژگیو  ها صالحیتکه شامل 

                                                                                                                                       

1. lead from the front 

2. self-confidence vs. egotism 

3. moral courage 

4. physical courage 

5. teamwork 

6. fitness and energy 

7. aggressiveness and boldness 

8. caring for your Soldiers 

9. student of the past 

11. decisiveness 

11. determination 

12. strong character 

13. Leadership Requirements Model (LRM) 
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زیابی دقیق ار طور بهفهم شده و  یدرست بهفرماندهی  های ویژگی که یطور بهآمده است. 

 (.ADP, 5910, p.4) شوند می

در ارتش کانادا مدلی ساده از فرماندهی مبتنی بر رویکرد سیستمی، طراحی شده است. این 

. کند میبر عملکرد و نفوذ فرمانده را فرض  تأثیرگذارمدل روابط مختلف بین عوامل گوناگون 

صیات و رفتار فرمانده، از خصو اند عبارتچهار گروه اصلی از متغیرهای موجود در این مدل 

، اتخاذشده. با توجه به فرضیات شده کسبعوامل فردی و گروهی، عوامل موقعیتی و نتایج 

که شامل: دانش و مهارت،  شود میمناسب تضمین  یها یژگیوفرماندهی اثربخش از تجمیع این 

 های ارزشاجتماعی، خصوصیات فردی، انگیزش شغلی و  یها یستگیشاشناختی،  یها ییتوانا

 ,LCFاست ) 1[ پایه و اساس چارچوب ارتقاء رهبر توسعه یافتهها یژگیواتخاذ شده است. این ]

5991, p. 129 فرماندهی را برای انجام مناسب نقش فرماندهی در  های مهارت( که چهار سطح

نشان داده شده است. برای  1که در جدول  طور همان، کند میسطوح مختلف سازمانی متمایز 

 یها تیظرففرماندهی در سطوح مختلف باید  یها نیجانشبه سطح ارزیابی مناسب،  دستیابی

است که در قسمت توصیفی  ها آنویژگی  16مختلفی را در پنج حوزه کسب کنند که مربوط به 

ظرفیتی  های حوزه(. Edwards, Bentley, Walker, 5996, p. 19دارد )مدل وجود 

 خاص شامل عناصر زیر است:

 فنی و تخصصی. های مهارت ازجمله . تخصص،1

 ، خالقیتگیری تصمیمتحلیلی، توانایی  های مهارت ازجملهشناختی،  یها ییتوانا. 5

 .بین فردی، تیمی و ارتباطی های مهارت، پذیری انعطاف ازجملهاجتماعی،  های مهارت. 5

ری و ایجاد ، توانایی تشکیل گروه، توانایی یادگی5خود ارتقایی ازجمله، . توانایی تغییر5

 سازمان یادگیرنده.

 نانیاطمیعنی دستیابی به اخالق، استدالل اخالقی، قابلیت  ،ای حرفه. ایدئولوژی 2

(LCF, 5991, p. 139) 

                                                                                                                                       

1. Leader Development Framework 

2. self-development 
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و  کند میبسیار مشابه در نیروهای مسلح خود استفاده  بندی طبقهاز یک  متحده ایاالتارتش 

( و با Riley et al, 5913, p. 2) کنند میپنج طبقه از سطح فرماندهی نظامی را متمایز 

ارائه  5که در جدول  طور همانارزیابی،  های حوزهدر  شده کسبتوجه به سطح توانایی و نظرات 

(. با توجه به تحول در ساختارهای Riley et al, 5913, p. 1) شوند می بندی رتبهشده است، 

توجه  طلبد میهستند، مواجه  ها آنجدیدی که نیروهای مسلح با  های چالشسازمانی و 

مختلف و سطوح سازمانی گوناگون،  های تیمبیشتری به مفاهیم فرماندهی و عملکردش در 

و افسران  ها ستوان، در سطح فرماندهی، جایی که نیاز به همکاری بین حال نیدرعصورت گیرد. 

ایجاد ]ستاد[ است که 1]ستاد[ وجود دارد، این رابطه بین فرمانده و افسر ارشد غیرمسئول

مورد  شدت بهو این عاملی است که  کند میتصویر مناسب و سطح فرماندهی خوب را تضمین 

قرار گرفته  تأکیدی کانادا، انگلیس یا آمریکا مورد ها ارتشدر  که چنان. همگیرد میقرار  تأکید

 (.Banks, 5996, p. 3است )

5: چارچوب مدل توسعه رهبری کانادا1 شمارۀجدول 
 

 
 

 

                                                                                                                                       

1. senior non-commissioned officer 

2. LCF,2117. P. 151 
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 1متحده ایاالت: سطوح فرماندهی و جزئیات آن در ارتش 5 ۀشمار جدول

 

 پیشینه داخلی 

ی انجام گرفته ا گستردهتحقیقات  تاکنونهای مدیر کارآمد،  در رابطه با مدیر و شایستگی

ی مختلف مدیریتی در این خصوص استخراج ها میپارادااست و عوامل گوناگون با رویکردها و 

تحقیقات کمتری صورت  مراتب بهشده است، اما در رابطه با فرماندهی و فرماندهی شایسته 

 کرد: اشاره زیر موارد به توان می جمله آن پذیرفته است که از

 تصفا در شکنکا به مالااسا در دهیافرمان و دیریتام در کتاب« مکارم شیرازی اهلل تیآ»

( ع) معصومینت ااایروا و داامجی آنرااق دااید از ندهااافرمان و راندیاام هژایو ییژگیهاو و

 ایراب هداعم یایژگو 14 ناابی هاب هشوپژی  هانتیج عنوان به نااپای در و زدپردا یم

 ری،ستکادر و مانترت، اداق و علمف، داه هاب ناایما :از اند عبارت که پردازد یم ندهاافرمان

 ر،ااک هاب شقاع و زیواسدل ،صدر سعه ،صالحه ثتورا ،ابقهاس سناح ،تیاسرا و قتاصد

                                                                                                                                       

1. Riley et al,2113, p. 5 

 .دهند میبرتری خود در رهبری را نشان  فرماندهان استثنایی

فرماندهان با عملکرد 

 باال

 

 .روند یمو عموماً از انتظارات اساسی فراتر  دهند میرهبری بسیار اثربخش را نشان 

 .کنند میانتظارات اساسی را برآورده  طورکلی بهو  گذارند یمرهبری صحیح را به نمایش  ای فرماندهان حرفه

فرماندهان با عملکرد 

 پایین

پتانسیل پیشرفت را دارند و به سمت انتظارات اساسی در حال برگشت هستند ولی هنوز 

 .اند یریادگیدر حال 

 .اند مواجهساسی با مشکل برای پیشرفت ندارند و در تحقق انتظارات ا یتأمل قابلپتانسیل  فرماندهان ناکارآمد
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 و یاامدمر هاااپایگ ی،رااگداد و لتادااع ،تااقاطعی ،جاعتااش ،گیدواامآز و هااتجرب

 (.1361)مکارم شیرازی، بط اضو و لوااصاه ااب دند بواابنیاااپ

: داند یم نیچن نیافرماندهی نظامی آینده را  یها شاخصرشید زاده در پژوهش خود، 

، ییگرا اصولتعهد،  کافی، تخصص، استقالل عمل، اندازه به پذیری انطباق حال درعینتوانایی و 

، روحیه انقالبی، بصیرت در ابعاد مختلف، ای حرفهچاالکی فکری، دانش کاربردی، اعتماد 

از والیت، پایبندی  یریپذ اطاعت، اراده مقاوم، انضباط، روحیه یطلب شهادت، شجاعت، نفس عزت

انش و اسالمی، توان رزم شهری و جنگ نامتقارن و ترکیب ایمان، شجاعت، د های ارزشبه 

 (.1383سرعت و ...)رشیدزاده، 

ی کشورهای ها ارتشبه فرماندهی در  "1499 انداز چشمفرماندهی در "در کتاب « اسدی»

خود توسط فرماندهان و  جانبه همهبا توسعه  اند توانستهتوسعه یافته اشاره دارد که 

ا کسب نمایند. نظامی و غیرنظامی ر یها عرصهزیادی در  یها شرفتیپفرهیخته  گذاران سیاست

ایشان ضمن اشاره به تعاریف مختلف مدیریت و فرماندهی از دیدگاه متون مختلف خارجی به 

مختلف برخی فرماندهان نظامی ایران درباره موضوع فرماندهی و وظایف ایشان در  یها دگاهید

 نظامی و تفاوت ماهوی فرماندهی و مدیریت در کشور ایران با توجه به فرهنگ های سازمان

 (.1386اسدی، است )سازمانی نیروهای مسلح ایران پرداخته 

 مدیران های شایستگی الگوی »طراحىدر تحقیق خود با عنوان « بنیادی نایینی و تشکری»

 واقعی وضع با متناسب شایستگی بر مبتنی مدیریت بومی الگوی ارائه هدفبا ناجا  فرماندهان و

 و فرماندهان های شایستگی کردن مشخص قطری از ناجا« در ایرانی -اسالمی مقتضیات و

 قالب در الگو یک پرداختند. در نهایت رهبری معظم مقام و( ره) خمینی امام دیدگاه از مدیران

 ،است فرعى مقوالت داراى برخى که کردند طراحى اصلى مقوله چهار و مفهوم 84 ،کد 113

 شش با "فردی بین های ىشایستگ" ،مفهوم 58 با "فردی یها یستگیشا" شامل ها مقوله این

 باشد می مفهوم 0 با "بینشى یها یستگیشا" و مفهوم 41 با "سازمانی یها یستگیشا" ،مفهوم

کردند. )نایینی و تشکری،  عرضهبر اساس آن  ناجا فرماندهان و مدیران های شایستگی الگوی که

1301) 

و  یر رهبرد مؤثر های شاخصعوامل و "خورشیدی و قربانی در پژوهشی تحت عنوان 

و تحلیل  سؤالی 149 نامه پرسشبا استفاده از یک  "یندهآ ینیزمیروی فرماندهان ن یریتمد
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در رهبری و مدیریت، فرماندهان نیروی زمینی مشتمل بر  مؤثرعاملی نشان دادند که عوامل 

از: سالمت معنوی، سالمت روانی، توانایی  اند عبارتشش عامل است؛ این عوامل به ترتیب 

 (.1301خورشیدی و قربانی،) یعمومی، توانایی رهبری، توانایی بلوغی و توانایی تخصص

دستگاه  یراندر نصب مد یدیکل های شایستگی"تحت عنوان  یدر پژوهش یاتو ب یآباد تاج

 یهبا استفاده از روش نظر "(یالعال مدظله) یرهبرو مکتوبات مقام معظم  یاناتبر اساس ب ییقضا

کردند. طبقات  یطراح یراندر نصب مد یساالر شایسته های ویژگی یبرا ییالگو یاد،داده بن

، "و تعهد یتاحساس مسئول"، "و عمل صالح یتعبود"، "یمانمعرفت و ا"شامل  ی الگواصل

و  یخودباور"، "یخدمتگزار"، "یجیو تفکر بس یهروح"، "بودن یمردم"، "یخواه عدالت"

 یژگیاست. نه و یشامل طبقات فرع یزن یه اصلنه طبق یناست. ا "یکارآمد"و  "نفس اعتمادبه

د)تاج آبادی و بیات، ش یبند دسته یو فرد یرفتار ی،مکتب یتگیسدر قالب سه دسته شا یاصل

1305.) 

فرماندهان نظامی را به شرح ذیل ذکر نموده  های شاخص یا مطالعهوزارت دفاع آمریکا در 

و  یخودباور، نفس اعتمادبهشرایط، است: سالمت جسمی، توجه به امنیت ملی کشور در همه 

، آستانه تحمل بسیار باال، خالقیت و نوآوری، یطلب قدرتخویشتن پنداری مثبت، میل به 

، دارای تفکر شناس تیموقع(، سیاستمدار و پذیری انعطافذهنیت فلسفی)جامعیت، تعمق و 

 (.5991پنتاگون، مختلف )استراتژیک و دارای بصیرت در ابعاد 

 ژوهشپ یشناس روش

 شده انجامپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی، مبتنی بر تحلیل مضمون 

به کار گرفته شد. جامعه  البالغه نهجمتون و مستندات موجود در  ها داده یآور جمعاست. برای 

 ها دادهآماری پژوهش کلیه بیانات امام علی )ع( در حوزه فرماندهی و مدیریت بود. در نهایت 

نظری و به روش هدفمند  صورت بهگیری  شدند؛ نمونه وتحلیل تجزیهمکس کیودا  افزار نرمتوسط 

گیری هدفمند است که پژوهشگر را در خلق یا  نوعی نمونه گیری نظری،  انجام گرفت. نمونه

با الگوی در حال تکوین به اثبات رسیده است،  ها آنکشف الگو یا مفاهیمی که ارتباط نظری 

 زمینۀ در موجود اتینظری بررس و مطالعه باکند. سپس، از طریق تحلیل اسناد،  یاری می

برای بررسی پایایی  .شد ییشناسای و آور جمع آنهای  شاخص و ها لفهؤم ،فرماندهی و مدیریت

محاسبۀ پایایی بین دو  منظور بهدو روش پایایی دوکدگذار و پایایی بازآزمون به کار گرفته شد. 
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. درصد توافقات درون انتخاب شد و توسط یک متخصص دوباره کدگذاری شد کدگذار، سه متن

، یعنی باالتر از حد درصد 69این میزان باالتر از درصد است.  11موضوعی محاسبه شده برابر با 

ارزیابی ثبات کدگذار پژوهشگر، پایایی بازآزمون بررسی  منظور بهبرای پایایی است.  قبول قابل

انتخاب شد و هر  دلخواه بهیایی بازآزمون، از بین متون انتخابی، سه متن محاسبۀ پا یشد. برا

روزه توسط پژوهشگر، دوباره کدگذاری شد. پایایی بازآزمون  19زمانی  در فاصلۀ ها آنیک از 

 قبول قابلحد  عنوان بهدرصد است که  69آمد، این میزان باالتر از  درصد به دست 18برابر با 

 .شود میبازآزمون در نظر گرفته پایایی  تأییدبرای 

 ها دادهروش تحلیل 

است از تحلیل  1های تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی، تحلیل مضمون یکی از تکنیک

های  استفاده نمود شبکه 5برای تدوین و تحلیل شبکه مضامین خوبی بهتوان  مضمون می

ها را نشان  ی مرتبط با دادهخالصه مضامین اصل طور بههستند که  یا شبکههایی  مضامین، نگاره

( تحلیل مضمون یک روش تحلیل کیفی است که کمتر به 5991)آترایداستیرلینگ،  دهند می

، 1008گسترده مورد استفاده قرار گرفته است )بویاتزیس،  طور بهآن پرداخته شده اما 

اسبی تواند پل ارتباطی من ( تحلیل مضمون می1008( به عقیده بویاتزیس )5991رولستون، 

تا  کند میهای مختلف ایجاد نماید این روش به پژوهشگران کمک  میان پژوهشگران رشته

ها و تفاسیر خود را به سایرین منتقل نمایند اگر پژوهشگری  تر بتوانند مشاهدات و یافته راحت

های مختلف و با  برای دیگر پژوهشگران در رشته فهم قابل یا گونه بهبخواهد نتایج کار خود را 

میان رویکردهای فلسفی  خوبی بهتواند  متفاوت ارائه دهد، تحلیل مضمون می یها یریگ جهت

 (1309پردازان و مجریان، ارتباط برقرار نماید )شیخ زاده،  مختلف و میان نظریه

 استخراج مضامین از متون و مستندات:

از  یکدگذار منظور بهاستخراج شدند و  البالغه نهجدر این پژوهش مضامین از مستندات 

مکس کیودا استفاده گردید. در این مرحله فرایند  افزار نرمبا استفاده از  تحلیل مضمون روش

                                                                                                                                       

1. Thematic Analysis 

2. Thematic Networks 
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کدگذاری توصیفی و تفسیری متون آغاز گردید. ضمن کدگذاری، برخی از مضامین اصلی 

شناسایی شدند سپس این مضامین در قالب مضامین سازمان دهنده و در نهایت مضامین 

ها  ها و تفسیر داده و ثبت اندیشه یبردار ادداشتیبندی شدند. الزم به ذکر است که  فراگیر طبقه

شود که به استخراج الگو کمک خواهد کرد با  انجام می یکدگذاردر طول مراحل مختلف 

مضمون  0مضمون شناسایی شدند که این تعداد مضمون در  66متون و مرور اسناد  بررسی

 نشان داده شده است. 1شد که در شکل شماره  بندی طبقهیر مضمون فراگ 1سازمان دهنده و 

 
 . نحوه استخراج مضامین1 شمارۀ شکل

برای روایی  استانداردیکیفی هی  آزمون  های پژوهشکمی، در میان  های پژوهش برخالف

شود و حتی  می لیوتعد جرحتعیین و  پژوهشگرتوسط خود   پژوهشماهیت  غالباًوجود ندارد و 

ای وجود نداشته باشد. بنابراین ماهیت مفهوم روایی در  هی  فرضیه اولیهممکن است 

و مناسب بودن فرآیندها   پژوهش، اهداف کنندگان مشارکتکیفی به بازنمایی  های  پژوهش

به عبارت بهتر برای تضمین تدریجی روایی و پایایی در  (.1384)فقیهی و علیزاده،  ارتباط دارد

شود. این  استفاده می“ ممیزی پژوهش”با عنوان  یسازوکاراز کیفی،   طی فرایند پژوهش

شوند تا با شناسایی و اصالح خطاها قبل از  از مراحل پژوهش تزریق می هرکدامسازوکارها در 

های پژوهشی معتبر ایجاد  نفوذ در الگو و قبل از اینکه تحلیل را مخدوش سازند، نوعی یافته

است. برای تعیین روایی تحقیق  1د تحلیل، خوداصالحکند. اگر اصول پژوهش کیفی دنبال شو

                                                                                                                                       

1. Self-Correcting 
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نفر از اساتید رشته مدیریت در خصوص الگو و رابطه صحیح مضامین سؤال شد که  2حاضر از 

قرار گرفت و قابلیت الگو در هر بعد مورد سؤال  تأییدروایی الگو مجدد توسط این خبرگان مورد 

و  گیر، ابعاد مدل، مضامین سازمان دهندهقرار گرفته است. الزم به ذکر است مضامین فرا

 باشند. های مدل می مضامین اساسی، شاخص

جهت نشان دادن مضامین استخراج شده از روش ماتریس زیر نشان داده شده است. هر 

مضمون فراگیر متشکل از چند مضمون سازمان دهنده و هر مضمون سازمان دهنده متشکل از 

مضامین فراگیر معادل  شده گرفتهه در این تحقیق در نظر باشد. آنچ چندین مضمون اساسی می

ها در نظر  و مضامین اساسی معادل شاخص ها مؤلفهابعاد و مضامین سازمان دهنده معادل 

 (.Braun & Clarke,5996, p.02) است شده گرفته

 
 مدیریت و فرماندهی با استفاده از مضامین یریگ شکلنحوه  :5 شمارۀ شکل

 ن:روش قالب مضامی

است قالب مضامین  1یکی از ابزارهای مناسب در تحلیل مضمون، تحلیل قالب مضامین

 مثالًزیاد باشد ) ها آنهای مورد بررسی  رود که تعداد متون و داده معموالً در تحقیقاتی بکار می

( معرفی گردید، فهرستی از 1008منبع( این تکنیک که نخستین بار توسط کینگ ) 39تا  19

درختی و  صورت بهها را  سایی شده در ادبیات نظری و یا استخراج شده از متن دادهمضامین شنا

                                                                                                                                       

1. Template Analysis 

مدیریت و 
 فرماندهی 

1مضمون فراگیر  

مضمون سازمان 
1دهنده   

1مضمون اساسی  

5مضمون اساسی  

3مضمون اساسی  
مضمون سازمان 

5دهنده   

5مضمون فراگیر   

مضمون سازمان 
3دهنده   

مضمون سازمان 
4دهنده   
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سلسله مراتبی مضامین و  دهی سازماندهد ویژگی کلیدی این تکنیک،  سلسله مراتبی نشان می

 ها آنها و ایجاد مضامین سطح باالتر از  تر در قالب خوشه بندی مضامین سطوح پایین گروه

مضامین شناسایی شده از چهار یا پنج سطح  دهی سازمانتواند جهت  باشد پژوهشگر می می

  استفاده کند.

گیرد تا  پیوسته مورد بازبینی و اصالح قرار می طور بهپس از ایجاد قالب مضامین، این قالب 

جایی که درک کاملی از متن مورد بررسی برای پژوهشگر فراهم گردد جهت اصالح قالب 

توان  را حذف نموده و یا مضمون جدیدی را اضافه نمود؛ همچنین میتوان مضمونی  مضامین می

توان ادعا  را تغییر داد در صورتی می مراتب سلسلهقلمرو یک مضمون و سطح و جایگاه آن در 

ها کدگذاری شده باشند،  همه داده امالاست که  شده لیتکمنمود که قالب مضامین، نهایی و 

شده مطالعه گردد و ثالثاً نظر دو یا چند نفر خبره در  یگذارکدهای  ثانیاً حداقل دو بار داده

 (. 1309به نقل از شیخ،  5919مضامین پرسیده شود )کینگ،  مراتب سلسلهخصوص 

برای آگاهی از پایایی، از روش توافق درون موضوعی استفاده شده است و توافقات دو 

مضمون شناسایی شد و  66 در نهایت پس از کدگذاری، درصد حاصل شد. 86کدگذار مقدار 

 یبند دستهسپس با بررسی هر مضمون اهم مضامین مستخرجه در جلوی آن مشخص شد و با 

 مضمون سازمان دهنده به شرح جداول زیر مرتب شدند. 0آن در قالب 

 های پژوهشیافته

کد استخراج شد که با  18 ، در مرحلۀ اول،البالغه نهجبا تحلیل مضمون متون و مستندات 

قرار گرفت. از این تعداد،  بندی طبقهکد مالک  66یش و حذف موارد تکراری، در نهایت، پاال

 1کد، شیوه جنگاوری  2کد، اخالق نظامی  8کد، رهبری نیروها  8مضمون منش فرماندهی، 

کد،  3کد، حقوق حاکم بر نظامیان  19کد، گزینش فرماندهان  8کد، حقوق نظامیان بر حاکم 

کد، به خود اختصاص دادند. در ادامه نتایج  11د، معیارهای شخصیتی ک 6گزینش نظامیان 

 نمایش داده شده است: 15الی  3 یها جدولتحلیل مضمون در قالب 
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 : مضامین منش فرماندهی از دیدگاه امام علی )ع(5جدول 

 

 

 

 

 

 مضمون فرعی کد شناسه منبع و مأخذ
مضمون 

 اصلی

صفحه  46نامه 

343 
GF1 

چشم، در سالم کردن و در نگاه و اشاره 

 .اشاره کردن با همگان یکسان باش

برخورد یکسان 

 با همه

ش
من

 
ی

فرمانده
 

صفحه  46نامه 

343 
GF5  و فروتن باش یرو گشادهبا مردم. 

رویی و  گشاده

 فروتن بودن

صفحه  46نامه 

343 
GF3 بگستران تیرعرا برابر  پروبالت. 

گسترده بودن 

خوان در برابر 

 مردم

صفحه  46نامه 

343 
GF4 

که جز با درشتی کار انجام نگیرد،  ییدرجا

 .درشتی کن

درشتی کردن 

 موقع به

صفحه  46نامه 

343 
GF2 

در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا 

 .کن

مدارا کردن 

 بهنگام

صفحه  46نامه 

343 
GF6 را با اندک نرمی بیامیز ییخو درشت. 

ترکیب 

با  ییخو درشت

 مالیمت

صفحه  46نامه 

343 
GF1 در مشکالت از خدا یاری جوی. 

یاری جستن از 

 خداوند

صفحه  29نامه 

346 
GF8 

اگر اموالی به دست آورد، یا نعمتی 

 .مخصوص او شد، دچار دگرگونی نشود

دگرگون نشدن 

در صورت کسب 

 نعمت
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 : مضامین اخالق نظامی از دیدگاه امام علی )ع(5 شمارۀ جدول

 

 ها از دیدگاه امام علی )ع(: مضامین رهبری نیرو2 شمارۀ جدول

 مضمون فرعی کد شناسه منبع و مأخذ
مضمون 

 اصلی

صفحه  15نامه 

508 
LF1 

آنان را به  آنکهمبادا کینه آنان پیش از 

و درهای عذر را بر  دیفراخوانراه هدایت 

 .دارد واآنان ببندید شما را به جنگ 

پرهیز از جنگ از روی 

 کینه دشمن

ی
رهبر

 
نیروها

 

فحه ص 15نامه 

508 
LF5 

دشمن را مشاهده کردی در میان  هر جا

 .لشکرت بایست

حرکت فرمانده در میانه 

 لشگر

صفحه  15نامه 

508 
LF3 حرکت نیروها در سحرگاه .... حرکت کن سَحَر آمد که آنگاه 

صفحه  15نامه 

508 
LF4 در آغازِ شب حرکت نکن. 

استراحت یگان در آغاز 

 شب

صفحه  15نامه 

508 
LF2 ر پیمودن راه شتاب مکند. 

پرهیز از شتاب در 

 پیمودن مسیر

 مضمون فرعی کد هشناس منبع و مأخذ
مضمون 

 اصلی

صفحه  14نامه 

500 
KF1 

زنان را با آزار دادن تحریک نکنید 

 .هرچند آبروی شما را بریزند

پرهیز از آزار و اذیت 

 زنان و کودکان

ق
ال

اخ
 

ی
نظام

صفحه  14نامه  

500 
KF5 نکشتن مجروحان .مجروحان را به قتل نرسانید 

صفحه  14نامه 

500 
KF3 

دفاع ندارد آسیب آن را که قدرت 

 .نرسانید

پرهیز از آسیب به 

 دفاع یب

صفحه  14نامه 

500 
KF4 را که پُشت کرده نکشید کس آن. 

نکشتن کسانی که 

 اند کردهپشت 

صفحه  14نامه 

500 
KF2 

 ها آنبا دشمن جنگ را آغاز نکنید تا 

 .شروع کنند

آغاز نکردن جنگ با 

 دشمن
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صفحه  15نامه 

508 
LF6 در هوای گرم لشکر را استراحت ده. 

استراحت یگان در هوای 

 گرم

صفحه  15نامه 

508 
LF1 

در خُنکی صبح و عصر، سپاه را حرکت 

 .ده
 حرکت در خنکی صبحدم

صفحه  15نامه 

508 
LF8 

ر کند، پیکار که با تو پیکا یباکسجز 

 .نکن
 جز با دشمن نکردن کاریپ

 

 : مضامین گزینش نظامیان از دیدگاه امام علی )ع(5 شمارۀ جدول

 مضمون اصلی مضمون فرعی کد شناسه منبع و مأخذ

صفحه  23نامه 

324 
LF1  بلندنظرندبخشنده و 

بخشنده و 

 بلندنظرند

ش
گزین

 
نظامیان

 

صفحه  23نامه 

324 
LF5 اور و سلحشورد داور و سلحشور 

صفحه  23نامه 

324 
LF3 دارای سوابقی نیکو و درخشان 

دارای سوابقی 

 نیکو و درخشان

صفحه  23نامه 

324 
LF4 خاندانی پارسا خاندانی پارسا 

صفحه  23نامه 

324 
LF2 شده حساب تیشخص 

 تیشخص

 شده حساب

صفحه  23نامه 

324 
LF6 دار های ریشه خانواده 

 یها خانواده

 ارد شهیر
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 : مضامین شیوه جنگاوری از دیدگاه امام علی )ع(5جدول 

 مضمون اصلی مضمون فرعی کد شناسه منبع و مأخذ

صفحه  11نامه 

501 
PF1 خواب اندک .نخوابید مگر اندک 

گ
شیوه جن

آ 
ی

ور
 

صفحه  11نامه 

501 
PF5 را پیرامون لشکر بگمارید داران زهین. 

پیرامون  تأمین

 یگان

صفحه  11نامه 

501 
PF3 

 فرود بیایید باهم، دییآ یمفرود  هر جا

کوچ  باهمهمه  دیکن یمو هرگاه کوچ 

 .کنید

 اتحاد در انجام امور

صفحه  11نامه 

501 
PF4 پرهیز از پراکندگی .از پراکندگی بپرهیزید 

صفحه  11نامه 

501 
PF2 

یا  دیترس یممبادا دشمن از جایی که 

ان بر از سویی که بیم ندارید، ناگه

 !شما یورش آورد

 پرهیز از غافلگیری

صفحه  11نامه 

501 
PF6 

، ها تپّهو فراز  ها قلّهدر باالی 

 .بگمارید ییها بان دیده

در  بان دهیدگماردن 

 ارتفاعات

صفحه  11نامه 

501 
PF1 

یا دو سو آغاز  سو کیجنگ را از 

 .کنید

جنگیدن در یک یا 

 دو جبهه

 

 ق حاکم بر نظامیان از دیدگاه امام علی )ع(: مضامین حقو5 شمارۀ جدول

 مضمون اصلی مضمون فرعی کد شناسه منبع و مأخذ

 29نامه 

 346صفحه 
CF1  تالش کنید حق بهبرای رسیدن. 

تالش در رسیدن 

 حق به

ن
ق حاکم بر نظامیا

حقو
 

 29نامه 

 346صفحه 
CF5  ورزیدندر انجام آنچه صالح است سُستی. 

سستی نکردن در 

 حدیدانجام صال

 29نامه 

 346صفحه 
CF3 اطاعت من بر شما الزم است. 

از  یریپذ اطاعت

 حاکم
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 : مضامین گزینش فرماندهان از دیدگاه امام علی )ع(5 شمارۀ جدول

 مضمون فرعی کد شناسه منبع و مأخذ
مضمون 

 اصلی

صفحه  23نامه 

324 
TF1 آسایش کامل .آسایش کامل 

ش
گزین

 
فرماندهان

 

صفحه  23نامه 

324 
TF5 

از امکانات مالی خود بیشتر در 

 .اختیارشان گذارد

قرار دادن امکانات 

مالی در اختیار 

 زیردست

صفحه  23نامه 

324 
TF3 از همه بیشتر به سربازان کمک رساند. 

کمک کردن بیشتر 

 به سربازان

صفحه  23نامه 

324 
TF4 با قدرت برخورد کندقدرتمندان ،. 

برخورد شدید با 

 قدرتمندان

صفحه  23نامه 

324 
TF2 رحیم بر ناتوان .بر ناتوان رحمت آورد 

صفحه  23نامه 

324 
TF6 عذرپذیرتر .پذیرتر باشدعذر 

صفحه  23نامه 

324 
TF1 پرهیز از زودرنجی .دیر به خشم آید 

صفحه  23نامه 

324 
TF8 صبور .شکیبایی او برتر 

صفحه  23نامه 

324 
TF0  تر دامن پاک .تر پاکدامن او 

صفحه  23نامه 

324 
TF19 

خیرخواهی او برای خدا و پیامبر و امام 

 .تو

خیرخواه خدا، 

 پیامبر و امام
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 : مضامین حقوق نظامین بر حاکم از دیدگاه امام علی )ع(16 شمارۀ جدول

منبع و 

 مأخذ
 مضمون اصلی مضمون فرعی کد شناسه

 29نامه 

 346صفحه 
DF1 

اوی رفتار مس یا گونه بهبا همۀ شما 

 .کنم
 رفتار مساوی با همه

ن بر حاکم
ق نظامیا

حقو
 

 29نامه 

 346صفحه 
DF5 

در پرداخت حقّ شما کوتاهی 

 .نکرده

پرهیز از کوتاهی در 

 پرداخت حقوق

 29نامه 

 346صفحه 
DF3 

کاری را جز حُکم شرع، بدون 

 .مشورت با شما انجام ندهم

انجام امور با مشورت 

 ها آن

 29نامه 

 346صفحه 
DF4 

جز اسرار جنگی هی  رازی را از 

 .شما پنهان ندارم
 یکار پنهانپرهیز از 

 23نامه 

 322صفحه 
DF2 ارزشیابی دقیق .ارزشیابی دقیق 

 23نامه 

 322صفحه 
DF6 

بر  اند دادهکارهای مهمّی که انجام 

 .شمار

مالحظه دستاوردهای 

 مهم

 23نامه 

 322صفحه 
DF1 همواره از آنان ستایش کن. 

ستایش همیشگی 

 ها آن

 23نامه 

 322صفحه 
DF8 ها آنبرآوردن آرزوهای  .آرزوهای سپاهیان را برآور 

 

 : مضامین معیارهای شخصیتی از دیدگاه امام علی )ع(11 شمارۀ جدول

 مضمون اصلی مضمون فرعی کد شناسه منبع و مأخذ

صفحه  23نامه 

321 
QF1 

 نده، دخالت کردن مشورت در را بخیل

 ...دارد یبازم نیکوکاری از را تو که
ی اهل مشورت

صیت
خ

ی ش
معیارها

 

صفحه  23نامه 

321 
QF5 مکن شتاب نیچ سخن تصدیق در. 

پرهیز از تعجیل در 

 نیچ سخنتصدیق 

صفحه  23نامه 

321 
QF3 

 را ها یزشت یتوان می که چندان پس

 .بپوشان
 ها یزشتپوشاندن 
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صفحه  23نامه 

340 
QF4 رعایت انصاف .کن رعایت را انصاف 

صفحه  23نامه 

340 
QF2 

 دچار ،یدار کهی قدرت و مقام با اگر

 ...یشد ینیب خودبزرگ ای تکبّر
 اجتناب از تکبر

صفحه  23نامه 

340 
QF6 

 خویش دل پوشش را مردم با مهربانی

 .ده قرار
 مهربانی با مردم

صفحه  23نامه 

348 
QF1 

 و صالح اعمال باید تو اندوخته نیکوترین

 باشد؛ درست

 

 عمل صالح

صفحه  23نامه 

348 
QF8 

 و بازدارد آرزوها پیروی از را خود نفس

 .کند رامش سرکشی هنگام به

عدم تبعیت از 

 نفس

صفحه  23نامه 

348 
QF0 ترس از خداوند .دهد می فرمان خدا از ترس به را او 

صفحه  23نامه 

348 
QF19 ها سنتطاعت از ا .کندی رویپ را ها سنّت و واجبات از 

صفحه  23نامه 

340 
QF11 دوری از غیر حالل .کن یدار شتنیخو نیست حالل ازآنچه 
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 بیان شده است: 3نقشه شناختی مضامین ارائه شده در شکل 

 

 : نقشه شناختی مضامین5 شمارۀ شکل
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 ه است:نشان داده شد 4در قالب شکل  شده یبند طبقهالگوی استخراج شده از مضامین 

 : الگوی فرماندهی و مدیریت از منظر امام علی )ع(5شکل 
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 شنهادهایو پ یریگ جهینت

در انجاام   تیا موفق یمسلح بوده و برا یروهاین نفکیو جزء ال یاز ارکان اصل یکی یفرمانده

 هیو مدبّر در کل ریمد ق،یال یفرماندهان یستیبا ینظام یدر نبردها یروزیو حصول پ ها تیمأمور

 اریبسا  یفرماناده  تیا (. ضرورت و اهم1384 فر، یوجود داشته باشد )محمد روهاین نیح اسطو

اُرگاان   نیا در ا یو رهبار  یمسلح، فرماناده  یروهایبه رسالت ن تیاست و با عنا یهیموضوع بد

 سوء فرمانادهی باشد در اثر  یکمبود ایو هر جا ضعف  یروح و قلب سازمان تلق منزله بهمقدس 

 یکاارا و اثاربخش قاادر اسات از مجارا      ی(. فرمانده1382 ،یدیت )خورشمناسب اس یو رهبر

 دنیو رس ختهیخود را برانگ مرئوسان زهیانگ ،یو فرهنگ سازمان زشانضباط، آمو مان،یا ی توسعه

 یا مجموعه ینظام ی، اساس فرماندهحال درعین(. 1383زاده،  دی)رش دینما لیبه مقصود را تسه

 یحااکم بار کشاورها    ورساوم  آدابو فرهناگ،   هاا  ارزشبسته باه  است که  یاخالق های ارزشاز 

 هاای  ارزش هاا  ارتاش  ریمتفاوت باشد که با مطالعه ساا  تواند می ها آن یمختلف و فرهنگ سازمان

 نشان داده شده است. 1در جدول شماره  ها آن ینظام یروهایمختلف حاکم بر ن

 یآن بار مبناا   یفرماناده  بار  یمبتنا  یاخالقا  هاای  ارزشمسلح کشور ماا کاه    یروهایدر ن

 یالگاو  عناوان  باه )ع(  یاماام علا   یو رهبار  تیریماد  وهیاز ش توان میاست،  یاسالم های ارزش

آن در  یاساالم بهاره جسات و از رهنمودهاا     نیمبا  نیا د میبر اساس تعال تیریو مد یفرمانده

اده مسالح اساتف   یروهاا یمختلاف ن  های یگان یو فرمانده تیریو ارکان مد یسازمان یساختارها

 هاای  ویژگای درباره فرماندهان و  یمضمون فرع 66آن حضرت،  اناتیو ب اتینمود. بر اساس منو

 یارهاا یمع ،یاخاالق نظاام   ،یطبقاه مانش فرماناده    0استخراج شد که در  البالغه نهجاز  ها آن

 نشیگاز  روهاا، ین یرهبر ،یجنگاور وهیش ان،یحقوق حاکم بر نظام ان،ینظام نشیگز ،یتیشخص

 ها شاخص یریکارگ بهبا  توان میشدند. بنابراین  بندی طبقهبر حاکم،  انیحقوق نظام فرماندهان،

 ینادها ی)ع( در فرا یاز منظار اماام علا    تیریو ماد  یفرماناده  یشاده در الگاو   اءو عوامل احص

سااختار   هاا  آماوزش  ،یانساان  هاای  سارمایه  تیا مسلح همچون استخدام و ترب یروهاین یسازمان

 کشور برداشت. یدفاع های سازمان یدر اثربخش مؤثر یمسلح گام یوهارین ازیمورد ن یسازمان
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 1ی دنیاها ارتشاخالقی اساسی فرماندهی در برخی از  های ارزش: 15 شمارۀ جدول

 کانادا بریتانیا متحده ایاالت آلمان لهستان

 جرئت جرئت شخصی جرئت جرئت جرئت

 وظیفه شارکت فداکارانهم خدمت فداکارانه ملیّت و وجدان کاری پرستی میهن

 ای همکاری حرفه
رفاقت و تاکتیکی 

 بودن
 وفاداری وفاداری وفاداری

  انضباط تعهد انضباط پذیری مسئولیت

  احترام به دیگران احترام  کرامت

 داری امانت داری امانت شرافت  شرافت

   صداقت تحمل صداقت و صداقت

    ها پذیرای سایر فرهنگ احتیاط

     عدالت

 شجاعت
شایستگی و تمایل به 

 یادگیری
   

 گویی حق
عدالت در رابطه با 

 خود و سایر حقایق
   

  
جدول ) ها ارتشدر سایر  شده انجام های پژوهشدر مورد مقایسه پژوهش حاضر با سایر 

برداشت کرد که پژوهش حاضر با ارائه الگویی جامع از دیدگاه امام  گونه این توان می( 15شماره 

 گذاران سیاستراهگشای فرماندهان و  تواند میپیشوای شیعیان جهان  عنوان به)ع(  علی

ایشان افق جدیدی  های دیدگاهاز  مندی بهرهنظامی کشورمان باشد که بتوانند با  های یگان

که  رو ازایناسالمی فرا روی نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران بگشاید و  های ارزشمنطبق بر 

                                                                                                                                       

1. Based on (DWH, 2116, p. 16 & next); (APD, 2111, pp. 2-19-2-22); (IF, 2118, 
paragraph 112), (KHZZ, 2118). 
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جنبه  تواند میصورت گرفته در کشور انجام نشده است،  شناسی روشجامع با  تاکنون الگویی

 نوآوری پژوهش هم رعایت شده باشد. 

استخراج شده در راستای ارتقای قدرت  یها مقولهاز  توان میپیشنهادهای کاربردی که 

 :باشد میفرماندهی و مدیریت نیروهای مسلح استفاده نمود به شرح ذیل 

 های ویژگیشور تربیت فرماندهان شایسته شامل کلیه مقوله ها الگو یا من تهیه .1
در گزینش و استخدام  ها آنقرار دادن  مدنظرفرماندهی از منظر امام علی )ع( و 

 کارکنان جدید.

چاپ کتاب فرماندهی از منظر امام علی )ع( با نگرشی بر الگوی احصاء شده در تهیه و  .5
 ظامی نیروهای مسلح.ن های دانشگاهاین پژوهش جهت تدریس در 

مختلف  های ارزشو  ها شیوهآگاهی از  منظور بهآموزشی مناسب  های دورهبرگزاری  .3
 در حوزه عمل ها آنعملی  کارگیری بهفرماندهی و 

 منظور بهتأسیس مدرسه فرماندهی یا مرکز آموزش و پژوهش در حوزه فرماندهی  .4
سطوح اجرایی، میانی و  مختلف فرماندهی در کلیه های دوره دهی سازمانپژوهش و 

 عالی سازمان ارتش

توسعه  های برنامهو  ها دکترینتوسعه  منظور بهفرماندهی ارتش  ای حرفهایجاد مرکز  .2
فرماندهی را در سطوح مختلف، همچنین راهبری تحقیق در مورد الزامات، روند 

و الزم برای فرماندهی اثربخش جهت آموزش  های مهارتو  ها قابلیتتوسعه، بهبود 
انجام بهینه فرایند جانشین پروری  منظور بهمنتخب فرماندهی  های جانشینپژوهش 
 در ارتش.

 ارتقاء فرهنگ فرماندهی اثربخش از طریق: .6

 ارتقاء جو سازمانی که به وحدت، انسجام و اعتماد منجر شود. .1
برای شکستن  ها آنذهنی افراد و توانایی  های مهارتارتقاء و پاداش دادن به  .8

 جدید. های حل راه کارگیری بهموجود و  های مپارادای
روشنی دارند و بر یک مأموریت خاص  های اولویتانتخاب و پاداش به فرماندهانی که  .0

 متمرکز هستند.

 فرماندهان نیاز و پاداش به واگذاری و عدم تمرکز مسئولیت توسط .19

 نوظهور. یها فرصتافراد و رهبران با استفاده از  از حمایت .11
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 :عفهرست مناب

. نشر دانشاگاه افساری اماام علای )ع(،     1499 انداز چشم(، فرماندهی در 13861) اسدی، هیبت اله،

 تهران.

 ، تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب.حدیث والیت، 1380، یعل دیس، ایخامنهامام 

سیمای فرماندهی مدیریت و رهبری در نظام اسالمی، معاونات پاژوهش دانشاگاه    آقامحمدی، داود، 

 .1380فسری امام علی )ع(، تهران، ا

. هاای فرمانادهان و مادیران در نظاام اساالمی از دیادگاه اساالم        ویژگای (. 1311آیت میرداماادی ) 

 میرداماد، تهران.

 ناجاا از  فرمانادهان  و مادیران  هاای شایستگی الگوی بنیادی نایینی. علی، تشکری. محمود. طراحى

 ششام،  ساال  بازرسی، و نظارت (. فصلنامهیالعال مدظله) ىرهبر معظم مقام و( ره) خمینى امام دیدگاه

 .1301، 1-39ص  ،10شماره 

 58/1/1315 نیروی زمینی ارتش، فرماندهان ومعظم رهبری با دانشجویان  مقام دیدار بیانات در

 12/11/1368  ،و سپاااه  ارتش  نظامی  و نیروهای  فرماندهان  به  فتح  نشان  اعطای  در مراسم  بیانات

(، افسارى اماام علاى )ع    ی دانشاکده  النیالتحص فارغ بیانات در مراسم تحلیف و اعطاى سردوشى به

58/1/1381 

 ییدستگاه قضا یراندر نصب مد یدیکل های شایستگی"(. 1305) یمهد یات،و ب ینحس ی،تاج آباد

 یریتماد  یهشا پژو-یعلما  دو فصالنامه . "(یالعال مدظله) یرهبرو مکتوبات مقام معظم  یاناتبر اساس ب

 .83-194 صص، 1، شماره 51سال  ی،اسالم

 55 شاماره  نظاامی  مادیریت  رهباری،  و فرمانادهی  اهمیات  و ضارورت  ،(1382) عباس خورشیدی

 .53-45 ص تابستان،

 یریتو ماد  یدر رهبار  ماؤثر  هاای  شااخص عوامال و  "(. 1301رضاا )  ی،عباس و قرباان  یدی،خورش

، سال دوازدهم، 41. شماره ینظام یریتمد یپژوهش-یه علم. فصلنام"یندهدر آ ینیزم یرویفرماندهان ن

 .34-11ص 

 کیفای  ارتقاای  راهکارهاای  هماایش  آیناده،  فرمانادهان  هاای  ویژگای  ،(1383) اهلل فاتح  زاده، رشید

 .00-161تهران. صص.  مسلح، نیروهای های دانشگاه

 مادیریت  فصالنامه  قاوا،  کل معظم فرماندهی نظامی های اندیشه تبیین ،(1380) اهلل فتح زاده، رشید

 .بهار ،31 شماره نظامی،

 (.ع) علی امام افسری دانشگاه انتشارات تهران، نظامی، تربیت ،(1380) اهلل فتح زاده، رشید

 1381ع(،) یعلدانشگاه امام  انتشارات ،تهران فرماندهی، و رفتار منش .اهلل فتحرشیدزاده، 
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 ، قم.مؤسسه فرهنگی دارالحدیث .اخالق مدیریت در اسالم(. 1382شهری )ریمحمدی 
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 . مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.المی و الگوهای آناصول مدیریت اس(. 1381نقی پور فرد )

 .1318، محمد دشتی، البالغه نهج
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 .شهریور

ADP Army Leadership and the Profession, ADP 6-22 (2119). Washington: 

Headquarters Department of the Army. 

Braun, V. & Clarke, V. (2116). Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative research in psychology, 3(2), 77-111. 

DL Developing leaders, A Sandhurst Guide (2112). Camberley, The Royal 

Military Academy Sandhurst. 

Edwards, R.S. Bentley, L.W. Walker, R.W. (2116), Professionalism and 

leadership: requisite proficiencies for CF transformation, Canadian Military 

Journal, Kensington: Canadian Defence Academy, 6-12. 

KHZZ Kodeks Honorowy Zotnierza Zawodowego Wojska Polskiego (2118). 

Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. 

LCF Leadership in the Canadian Forces, Leading People (2117). Kingston: 

Canadian Defence Academy. 

MALINOWSKI, P. (2119). Transformation of Military Leadership as an 

Element Constituting Military Security. Safety & Defense, 5(2), 41-46. 

Operation, FM 3-1, C1 (2111). Washington: Headquarters Department of the 

Army. 

Pentagon. (2117). Comandering. http://www. Pentagon-usa-comiservo3.html 

Riley, R. Hatfield, J. Paddock, A. Fallesen, J.J. 2112 Center For Army 

Leadership Annual Survey of Army Leadership (CASAL): main findings, 

Technical Report 2113-1(2113). Fort Leavenworth: Leadership Research, 

http://www.brentineslamabad.blogfa.com/post/104/%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-(%d8%b9)
http://www.brentineslamabad.blogfa.com/post/104/%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-(%d8%b9)


 1300بهار ، 1، شمارۀ بیستمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 56

 

Assessment and Doctrine Division. 

Roberts, R. (2118). Twelve Principles of Modern Military Leadership. NCO 

Journal, 1-8. 

Suka, M. (2118). Military Leadership as a Model of civil Leadership. Paper 

presented at the Conference Book of Proceedings. 

 U.S. Army, Leader Development, FM 6-22 (Washington, D.C.: U.S. 

Government Printing Office, 

June3102115),chap.1,pp.3,http://www.milsci.ucsb.edu/sites/secure.lsit. 

ucsb.edu.mili.d7/files/sitefiles/fm6_22.pdf. 

U.S. Army, Leader Development, FM 6-22 (Washington, D.C.: U.S. 

Government Printing Office, June 31, 2115), chap.1, pp.3, 

http://www.milsci.ucsb.edu/sites/secure.lsit. 

ucsb.edu.mili.d7/files/sitefiles/fm6_22.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.milsci.ucsb.edu/sites/secure.lsit.
http://www.milsci.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.mili.d7/files/sitefiles/fm6_22.pdf
http://www.milsci.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.mili.d7/files/sitefiles/fm6_22.pdf
http://www.milsci.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.mili.d7/files/sitefiles/fm6_22.pdf
http://www.milsci.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.mili.d7/files/sitefiles/fm6_22.pdf

