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چکیده
بیتردید فرماندهی رکن رکین نیروهای مسلح است .فرماندهی مهمترین عامل تداوم حیات و استمرار
موفقیت یک سازمان نظامی محسوب شده و نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد ،بالندگی و پیشرفت آن را بر
عهده دارد .این فرماندهی و مدیریت شایسته است که میتواند همواره مشوق و حامی پیشرفت و تحول در یک
سازمان دفاعی اثربخش باشد .هدف از ارائه مقاله حاضر تبیین الگوی فرماندهی و مدیریت از منظر امام علی (ع)
است که بهعنوان الگویی اخالقی و اسالمی همیشه بایستی مدنظر سیاستگذاران و فرماندهان سازمانهای دفاعی
باشد .بر همین اساس از روش کیفی و استراتژی تحلیل مضمون بهره گرفته شد .دادههای پژوهش با استفاده از
نرمافزارهای تحلیل کیفی مکس کیودا مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج کیفی پژوهش مبین آن است که 66
مضمون فرعی بر اساس بیانات امام علی (ع) درباره فرماندهان و ویژگیهای آنها از نهجالبالغه استخراج شد که
در  0طبقه منش فرماندهی ،اخالق نظامی ،معیارهای شخصیتی ،گزینش نظامیان ،حقوق حاکم بر نظامیان،
شیوه جنگاوری ،رهبری نیروها ،گزینش فرماندهان ،حقوق نظامیان بر حاکم ،طبقهبندی شدند.
واژههای کلیدی :فرماندهی و مدیریت ،سازمانهای دفاعی ،نهجالبالغه.

 .1استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه افسری امام علی(ع)  ،تهران ،ایران (* نویسندۀ مسئول)؛
mkhitmanager@gmail.com
(ع)
 .5دانشیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه افسری امام علی  ،تهران ،ایران
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مقدمه
فرماندهی و رهبری یکی از مباحث بحثانگیز دانشگاههای نظامی بوده و نتیجهای است که
از لزوم داشتن فرمانده شایسته حاصل شده است .همه میخواهند یک فرمانده موفق باشند ،اما
تعداد معدودی از آنها موفق میشوند و کسانی هم که ظهور میکنند و موفق میشوند ،از
اینکه در کدم یک از حوزههای پیشرفت شخصی و سازمانی خود تالش کردهاند ،مورد نقد واقع
میشوند ( .)Suka,5918, p. 82اندیشمندان متعددی در حوزه رهبری قلمفرسایی کردهاند،
اما بر اساس پژوهشهای انجامشده در دهههای اخیر ،رهبری نظامی از ماندگاری و بهرهوری
باالتری برخوردار است .شیوهی آموزشهایی که ارتشها ،برای توسعه فرماندهان خود بکار
میگیرند ،خود الگویی عالی برای رهبران آینده است .مدلها و شیوههای سرآمد ارتش در
تربیت و آموزش فرماندهان باعث شده است که بسیاری از سازمانهای غیرنظامی تکنیکها و
شیوههای رهبری نظامی را اتخاذ کنند ( .)Suka,5918, p. 82شیوه رهبری و ارزشهایی که
برای فرماندهی در ارتشهای مختلف به کار گرفته میشوند ،متأثر از فرهنگ ،سنتها و
آدابورسوم ملی حاکم بر آن کشورها خواهد بود .در کشور ما که ارزشهای حاکم آن،
ارزشهای اسالمی است ،نظام فرماندهی و مدیریت یگانهای نظامی آن نیز بایستی متأثر از
فرهنگ و سنتهای اسالمی باشد .در عصر حاضر قاطبه سیاستگذاران و مدیران بر این امر
تأکید دارند که تکامل و رشد واقعی انسانها و جوامع انسانی در پرتو مدیریت شایستهساالر
صورت میگیرد و جوامع انسانی بدون مدیر شایسته نمیتوانند به آرمانها و اهداف واالی
انسانی خود دست یابند .بنابراین چه کسانی در طول تاریخ زندگی انسانها صالحیت رهبری و
هدایت انسانها را میتوانند بر عهده داشته باشند؟ آیا جز پیامبران و امامان معصوم و سپس در
زمان غیبت (والیتفقیه) و چهرههای موفق در تاریخ اسالم میتوانند این رسالت عظیم بشری را
به دوش کشند؟ آنچه در پژوهشهای حوزه فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح مورد
مغفول واقعشده است این است که کمتر به منابع اسالمی ،روایات و احادیث متون دینی و
بیشتر به منابع و کتب خارجی و الگوهای غیربومی و در برخی موارد ناسازگار با ارزشهای ملی
و مذهبی پرداخته شد است .در همین راستا میتوان با بهرهگیری از الگوهای اسالمی در شیوه
فرماندهی و مدیریت سازمانهای نظامی ،آرمانهای واالی اسالمی که ریشه در فطرت پاک
انسانها دارد ،جامه عمل بیشتری یافته و گامی مؤثر در استقرار و پیادهسازی جامعه اسالمی
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اصیل و بهتبع آن تمدن اسالمی مدنظر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی برداشت؛ بنابراین ،آنچه
بهعنوان مسئله پژوهش حاضر میتوان به آن اشاره داشت :فقدان الگوی فرماندهی و مدیریت از
دیدگاه امام علی (ع) بهعنوان الگو و اسوه شیعیان است .همچنین سؤال اساسی که در این مقاله
درصدد پاسخگویی به آن هستیم این است که الگوی فرماندهی و مدیریت از دیدگاه امام علی
(ع) چگونه الگویی است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
در اسالم بهویژه در مذهب تشیع درباره رهبری و مدیریت تأکید فراوان شده است تا آنجا که
پیامبر گرامی اسالم (ص) میفرمایند" :اگر دو یا سه نفر در سفر بودید یکی را بهعنوان رئیس و
مدیر خود انتخاب کنید".
حضرت علی (ع) ضمن خطبه  146کتاب نهجالبالغه اهمیت فرماندهی سپاه را بیان
میفرمایند :کسی که سرپرستی نظامی را عهدهدار است درست همانند رشتهای است که
مهرهها را نظام میبخشد و تا رشته بگسلد تمامی مهرهها پراکنده شوند و چهبسا دیگر هرگز
فراهم نیایند .حضرت علی (ع) در کالم فوق به یک تشبیه زیبا پرداختهاند؛ همانگونه که رشته
یا نخی که مهرهها را نظام میبخشد و تحمل سنگینی مهرهها را میکند باید بهقدری ضخیم و
محکم باشد که در اثر سنگینی مهرهها رشته پاره نشده و مهرهها پراکنده نگردد؛ فرمانده سپاه
نیز باید تدبیر و درایت کافی را داشته باشد تا امکان اتحاد سپاهیان در کنار هم فراهمشده و از
سعهصدر کافی نیز برخوردار باشد که بتواند احیاناً تحمل سبکسری و یا گستاخی سپاهیان را
داشته باشد و با دانایی ،آنها را از کجرویهایشان بازدارد و با قاطعیت مطیع خویش سازد.
نیروی نظامی که مسئولیت مهم و خطیر امنیت و دفاع از مردم را به عهده دارد ،بهطور
آشکار نیازمند فرماندهی الیق و شجاع است تا در مواقع حساس و اضطراری ،نیروهای تحت
امرش را نظم و سامان دهد .نیروی نظامی تحت فرماندهی فرمانده کل ،وجود رهبر و فرمانده را
در پیشاپیش نظام ،بهعنوان یک مسئله حیاتی قلمداد میکند .آنان انتظار دارند که آموزشهای
الزم و تعلیمات نظامی را بهخوبی کسب نموده و در مواقع لزوم از آن بهره گیرند .فرمان در
نیروهای نظامی بهمنزله فعالیت منسجم یک سیستم حرکتی عصبی است .همانگونه که
سیستم حرکتی عصبی تمام پیامهایی را که از مغز به اعضا فرستاده میشود از طریق ماهیچهها
به اجرا درمیآورد ،فرمان یک فرمانده کل که برای نیروهای زیردست صادر میگردد نیز
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الزماالجرا میباشد (عظیمزاده.)1380 ،
اساساً محور اصلی نیروهای مسلح فرماندهی است .همه آنچه در نیروهای مسلح کارآیی و
اثربخشی ایجاد میکند ،چه آنچه مادی و چه آنچه انسانی است ،بدون نظام فرماندهی در
حقیقت ،بیاثر یا بسیار کماثر است .این ستون فرماندهی را به همین جهت باید در نیروهای
مسلح بسیار مستحکم و پابرجا کرد .در مجموعههای نظامی آن چیزی که فرماندهی را به
معنای واقعی کارآمد میکند سازماندهی درست ،مستحکم ،روان ،کامل ،زنده و پویاست.
بیشک استفاده از الگوها و منابع اسالمی و تجارب ارزشمند آنها دارای اهمیت فراوان هم برای
الگوبرداری فرماندهان فعلی و هم تربیت فرماندهان جوان آینده است.
مبانی نظری پژوهش
تعریف فرماندهی

فرماندهی عبارت است از "فرایند نفوذ بر کارکنان با القای هدف ،مسیر و انگیزه جهت انجاام
مأموریت و بهباود ساازمان اسات"( .) U.S. Army,5912فرمانادهی در موفقیات هار یگاان
نظامیای بسیار تأثیرگذار است .فرماندهان نهتنها تصمیمات مرتبط با مرگ و زندگی زیردساتان
را اتخاذ میکنند ،بلکه همچنین مستقیماً چگونگی و کیفیت زندگی آنها را نیز تحت تأثیر قرار
می دهند ( .)Roberts,5918فرماندهی در نیروهای مسلح آمریکاا باهعناوان عنصاری تعریاف
میشود که نهتنها با روحیه مرتبط است بلکه همچنین عالوه بر آن مؤلفهای است کاه در ساایر
عناصر قدرت رزمی ضارب شاده و آنهاا را متحاد مایکناد ( .)Operation, 5911, p. 3در
کشورهای عضو ناتو نیز فرماندهی از منظر سازمان نظامی پدیدهای است که اغلب از آن بهعنوان
"خون حیاتی یک ارتش" یاد میشود ( .)DL, 5915, p. 1این رویکرد به فرماندهی مبتنی بار
این دیدگاه کلی مفروض است که موفقیت در نبرد به سرمایه انسانی بیشتر از بهترین تجهیازات
یا تاکتیکها بستگی دارد .عالوه بر این ،فرماندهی اثربخش ،همانطور که توسط نیروهای مسلح
انگلیس تعریف میشود ،عینی کردن شخصیتهاا و اهاداف از طریاق فعالیاتهاایی کاه انجاام
میشوند ( )DL, 5915, p. 2و در صورت هدایت به سمت افراد و موقعیاتهاا ،پیاروزی را در
شرایط بسیار مهم تضمین میکند .در متون داخلی نیز فرماندهی بهعنوان مسئولیتی که به یاک
نظامی بهواسطه درجه یا شغل ایشان واگذار میشود ،تعریفشده است کاه بایساتی در برابار آن
پاسخگو باشد .همچنین هنر و توانایی نفوذ و هدایت افراد و کارکنان در راستای اهداف سازمانی
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است به طوریکه اعتماد ،احترام متقابل و همکاری صمیمانه و اطاعاتپاذیری زیردساتان را باه
دست آورد تا در صورت نیاز از ارزشمندترین سرمایه خود در راه تحقق اهداف ساازمانی بگذرناد
و جان خود را بدون کوچکترین چشمداشتی فدا کنند (اسدی.)1386 ،
فرماندهی یک امر معنوی ،یک نوع رهبری ،یک نوع اداره همه جانبه و یاک چیاز متکای باه
ذهن و احساس و عمل و جسم و روح و یا سازمان دهی و شکل سازمانی صحیح اسات (آیاتاهلل
خامنهای  .)1360مسئله رهبری و مدیریت همواره مشکل بازرگ سیاسای ،فرهنگای و تربیتای
بشر در طول تاریخ بوده است ،همانگونه که امروز نیاز در جهاان شااهد اهمیات فاوقالعااده و
حساسیت و نقش تعیینکننده آن در حیات و رشد ملتها هستیم .های گااه کمباود امکاناات و
نیروهای الزم برای حرکت تکاملی انسانها در زمینهها و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ،بهانادازه
فقدان یا ضعف رهبری و مدیریت در بهرهگیری از امکانات و نیروهای موجود ،اثر مخرب و منفی
نداشته است (همتی ،درودگر.)1383 ،
فرماندهی کارا و اثربخش قادر است از مجرای توسعهی ایمان ،انضباط ،آموزش و فرهنگ
سازمانی ،انگیزه مرئوسان خود را برانگیخته و رسیدن به مقصود را تسهیل نماید (رشید زاده،
 .)1383هر نظامی برای حفظ ساختار ،ارزشها و جلوگیری از فروپاشی آن نیاز به رهبر و
فرمانده دارد که در این راستا هدایت اجزا را بر عهده میگیرد و فردی بهعنوان رهبر یا فرمانده
انتخاب میشود که صالحیتهای الزم جهت اداره امور و تدوین راهبردهای مناسب جهت تداوم
و پیشرفت آن نظام در راستای ارزشهای تعریفشده برای آن را داشته باشد (نقی پورور،
1381؛ آقامحمدی.)1309،
فرماندهی نظامهای بزرگ ،خود از زیربخشهای مختلفی تشکیل میشود که تحت نظارت
ارشدترین نفر اداره امور زیربخشهای نظام مربوط را بر عهده دارند .در نظام جمهوری اسالمی
ایران مهمترین ارزش پیروی دین مقدس اسالم بر پایه الگوگیری از کتاب مقدس قرآن و سنت
پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبداهلل (ص) و اهلبیت (ع) و همچنین حفظ آن است
(میردامادی1311 ،؛ معصومی1382 ،؛ محمدیریشهری .)1382 ،رهبری و مدیریت به معنای
رشد و ارشاد و هدایت انسانهاست و قدرت رهبری همان قدرت بر هدایت و ارشاد آنان است
(عظیمزاده.)1380 ،
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پیشینه خارجی
پژوهشی با عناوان "دوازده اصال فرمانادهی مادرن نظاامی" کاه در ارتاش ایااالتمتحاده
انجامشده است ،به اصولی اشعار میکند که میتواند موفقیت یاک فرماناده را در عملیااتهاای
نظامی تضمین کند .این اصول عبارتاند از :فرماندهی از خط مقادم ،1اعتمادباهنفاس در مقابال
خودخواهی ،5شجاعت ذهنی ،3جرئت فیزیکی ،4کار تیمی ،2تناسب و قدرت جسمی ،6خشونت و
جسارت ،1مراقبت از سربازان ،8درسآموزی از تجربیات گذشته ،0قاطعیت ،19عزم و اراده قوی،11
شخصیت قوی .15پژوهشگر در این مقاله ضمن توضیح هر یک از دوازده اصل اساسی فرماندهی،
همچنین چندین نمونه تاریخی آموزشای و الهاامبخاش را ماورد بحاث قارار مایدهاد .ایشاان
خاطرنشان میکند فرماندهان باتجربه در حال حاضر باید این اصول را تمرین کنند؛ چراکاه ،باه
تجربه شخصی یاد گرفتهام که هرگز چیزی را [مسلّم] فرض نکنم (.)Roberts,5918
ارتش ایاالتمتحده در مستند "فرماندهی و حرفه نظامی" تأکید میکند که فرماندهان
واقعی بهطور اتفاقی ظاهر نمیشوند ،بلکه از طریق فرآیند انتخاب ،افراد شاخصی که در برنامهها
و مراکز آموزشی دانشگاههای نظامی حضور دارند ،شناسایی و آموزشهای بعدی را نیز بر اساس
معیارهای تعیینشده سپری میکنند  .صالحیت و معیارهای نامزدها جهت شرکت در یک برنامه
آموزش یا تربیت بر اساس ویژگیهای کلی و دقیق فرماندهی صورت میگیرد که فرم آموزشی
خاصی برای آن طراحی شده است .نمونهای از خصوصیات عمومی مدل الزامات رهبری 13است
که شامل صالحیتها و ویژگیهای فرماندهی است که در فصل  5تا  1مآخذ ذکرشده بهتفصیل
lead from the front
self-confidence vs. egotism
moral courage
physical courage
teamwork
fitness and energy
aggressiveness and boldness
caring for your Soldiers
student of the past
decisiveness
determination
strong character
)Leadership Requirements Model (LRM
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آمده است .بهطوریکه ویژگیهای فرماندهی بهدرستی فهم شده و بهطور دقیق ارزیابی
میشوند (.)ADP, 5910, p.4
در ارتش کانادا مدلی ساده از فرماندهی مبتنی بر رویکرد سیستمی ،طراحی شده است .این
مدل روابط مختلف بین عوامل گوناگون تأثیرگذار بر عملکرد و نفوذ فرمانده را فرض میکند.
چهار گروه اصلی از متغیرهای موجود در این مدل عبارتاند از خصوصیات و رفتار فرمانده،
عوامل فردی و گروهی ،عوامل موقعیتی و نتایج کسبشده .با توجه به فرضیات اتخاذشده،
فرماندهی اثربخش از تجمیع این ویژگیهای مناسب تضمین میشود که شامل :دانش و مهارت،
تواناییهای شناختی ،شایستگیهای اجتماعی ،خصوصیات فردی ،انگیزش شغلی و ارزشهای
اتخاذ شده است .این [ویژگیها] پایه و اساس چارچوب ارتقاء رهبر توسعه یافته 1است ( LCF,
 )5991, p. 129که چهار سطح مهارتهای فرماندهی را برای انجام مناسب نقش فرماندهی در
سطوح مختلف سازمانی متمایز میکند ،همانطور که در جدول  1نشان داده شده است .برای
دستیابی به سطح ارزیابی مناسب ،جانشینهای فرماندهی در سطوح مختلف باید ظرفیتهای
مختلفی را در پنج حوزه کسب کنند که مربوط به  16ویژگی آنها است که در قسمت توصیفی
مدل وجود دارد ( .)Edwards, Bentley, Walker, 5996, p. 19حوزههای ظرفیتی
خاص شامل عناصر زیر است:
 .1تخصص ،ازجمله مهارتهای فنی و تخصصی.
 .5تواناییهای شناختی ،ازجمله مهارتهای تحلیلی ،توانایی تصمیمگیری ،خالقیت
 .5مهارتهای اجتماعی ،ازجمله انعطافپذیری ،مهارتهای بین فردی ،تیمی و ارتباطی.
 .5توانایی تغییر ،ازجمله خود ارتقایی ،5توانایی تشکیل گروه ،توانایی یادگیری و ایجاد
سازمان یادگیرنده.
 .2ایدئولوژی حرفهای ،یعنی دستیابی به اخالق ،استدالل اخالقی ،قابلیت اطمینان
()LCF, 5991, p. 139

Leader Development Framework
self-development

1.
2.
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ارتش ایاالتمتحده از یک طبقهبندی بسیار مشابه در نیروهای مسلح خود استفاده میکند و
پنج طبقه از سطح فرماندهی نظامی را متمایز میکنند ( )Riley et al, 5913, p. 2و با
توجه به سطح توانایی و نظرات کسبشده در حوزههای ارزیابی ،همانطور که در جدول  5ارائه
شده است ،رتبهبندی میشوند ( .)Riley et al, 5913, p. 1با توجه به تحول در ساختارهای
سازمانی و چالشهای جدیدی که نیروهای مسلح با آنها مواجه هستند ،میطلبد توجه
بیشتری به مفاهیم فرماندهی و عملکردش در تیمهای مختلف و سطوح سازمانی گوناگون،
صورت گیرد .درعینحال ،در سطح فرماندهی ،جایی که نیاز به همکاری بین ستوانها و افسران
[ستاد] وجود دارد ،این رابطه بین فرمانده و افسر ارشد غیرمسئول[1ستاد] است که ایجاد
تصویر مناسب و سطح فرماندهی خوب را تضمین میکند و این عاملی است که بهشدت مورد
تأکید قرار میگیرد .همچنانکه در ارتشهای کانادا ،انگلیس یا آمریکا مورد تأکید قرار گرفته
است (.)Banks, 5996, p. 3
جدول شمارۀ  :1چارچوب مدل توسعه رهبری کانادا

5

senior non-commissioned officer
LCF,2117. P. 151

1.
2.
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جدول شمارۀ  :5سطوح فرماندهی و جزئیات آن در ارتش ایاالتمتحده
فرماندهان استثنایی

1

برتری خود در رهبری را نشان میدهند.

فرماندهان با عملکرد
باال
فرماندهان حرفهای

رهبری بسیار اثربخش را نشان میدهند و عموماً از انتظارات اساسی فراتر میروند.
رهبری صحیح را به نمایش میگذارند و بهطورکلی انتظارات اساسی را برآورده میکنند.

فرماندهان با عملکرد

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

فرماندهان ناکارآمد

پتانسیل قابلتأملی برای پیشرفت ندارند و در تحقق انتظارات اساسی با مشکل مواجهاند.

پایین

پیشینه داخلی
در رابطه با مدیر و شایستگیهای مدیر کارآمد ،تاکنون تحقیقات گستردهای انجام گرفته
است و عوامل گوناگون با رویکردها و پارادایمهای مختلف مدیریتی در این خصوص استخراج
شده است ،اما در رابطه با فرماندهی و فرماندهی شایسته بهمراتب تحقیقات کمتری صورت
پذیرفته است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«آیتاهلل مکارم شیرازی» در کتاب مادیریت و فرمانادهی در اسااالم به کنکاش در صفات
و ویژگیهای ویاژه ماادیران و فرماناادهان از دیااد قاارآن مجیااد و روایااات معصومین (ع)
میپردازد و در پایاان بهعنوان نتیجاهی پژوهش باه بیاان  14ویژگای عماده بارای
فرمانادهان میپردازد که عبارتاند از :ایماان باه هادف ،علم و قادرت ،امانت و درستکاری،
صداقت و راساتی ،حاسن ساابقه ،وراثت صالحه ،سعهصدر ،دلساوزی و عاشق باه کاار،

Riley et al,2113, p. 5

1.
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تجربااه و آزمااودگی ،شااجاعت ،قاطعیاات ،عاادالت و دادگااری ،پایگاااه مردماای و
پااایبنااد بودن بااه اصااول و ضوابط (مکارم شیرازی.)1361 ،
رشید زاده در پژوهش خود ،شاخصهای فرماندهی نظامی آینده را اینچنین میداند:
توانایی و درعینحال انطباقپذیری بهاندازه کافی ،تخصص ،استقالل عمل ،تعهد ،اصولگرایی،
چاالکی فکری ،دانش کاربردی ،اعتماد حرفهای  ،روحیه انقالبی ،بصیرت در ابعاد مختلف،
عزتنفس ،شجاعت ،شهادتطلبی ،اراده مقاوم ،انضباط ،روحیه اطاعتپذیری از والیت ،پایبندی
به ارزشهای اسالمی ،توان رزم شهری و جنگ نامتقارن و ترکیب ایمان ،شجاعت ،دانش و
سرعت و (...رشیدزاده.)1383 ،
«اسدی» در کتاب "فرماندهی در چشمانداز  "1499به فرماندهی در ارتشهای کشورهای
توسعه یافته اشاره دارد که توانستهاند با توسعه همهجانبه خود توسط فرماندهان و
سیاستگذاران فرهیخته پیشرفتهای زیادی در عرصههای نظامی و غیرنظامی را کسب نمایند.
ایشان ضمن اشاره به تعاریف مختلف مدیریت و فرماندهی از دیدگاه متون مختلف خارجی به
دیدگاههای مختلف برخی فرماندهان نظامی ایران درباره موضوع فرماندهی و وظایف ایشان در
سازمانهای نظامی و تفاوت ماهوی فرماندهی و مدیریت در کشور ایران با توجه به فرهنگ
سازمانی نیروهای مسلح ایران پرداخته است (اسدی.)1386 ،
«بنیادی نایینی و تشکری» در تحقیق خود با عنوان «طراحﻰ الگوی شایستگیهای مدیران
و فرماندهان ناجا با هدف ارائه الگوی بومی مدیریت مبتنی بر شایستگی متناسب با وضع واقعی
و مقتضیات اسالمی -ایرانی در ناجا» از طریق مشخص کردن شایستگیهای فرماندهان و
مدیران از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پرداختند .در نهایت یک الگو در قالب
 113کد 84 ،مفهوم و چهار مقوله اصلﻰ طراحﻰ کردند که برخﻰ داراﻯ مقوالت فرعﻰ است،
این مقولهها شامل "شایستگیهای فردی" با  58مفهوم" ،شایستگﻰهای بین فردی" با شش
مفهوم" ،شایستگیهای سازمانی" با  41مفهوم و "شایستگیهای بینشﻰ" با  0مفهوم میباشد
که الگوی شایستگیهای مدیران و فرماندهان ناجا بر اساس آن عرضه کردند( .نایینی و تشکری،
)1301
خورشیدی و قربانی در پژوهشی تحت عنوان "عوامل و شاخصهای مؤثر در رهبری و
مدیریت فرماندهان نیروی زمینی آینده" با استفاده از یک پرسشنامه  149سؤالی و تحلیل
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عاملی نشان دادند که عوامل مؤثر در رهبری و مدیریت ،فرماندهان نیروی زمینی مشتمل بر
شش عامل است؛ این عوامل به ترتیب عبارتاند از :سالمت معنوی ،سالمت روانی ،توانایی
تخصصی ،توانایی رهبری ،توانایی بلوغی و توانایی عمومی (خورشیدی و قربانی.)1301،
تاج آبادی و بیات در پژوهشی تحت عنوان "شایستگیهای کلیدی در نصب مدیران دستگاه
قضایی بر اساس بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)" با استفاده از روش نظریه
داده بنیاد ،الگویی برای ویژگیهای شایستهساالری در نصب مدیران طراحی کردند .طبقات
اصلی الگو شامل "معرفت و ایمان"" ،عبودیت و عمل صالح"" ،احساس مسئولیت و تعهد"،
"عدالتخواهی"" ،مردمی بودن"" ،روحیه و تفکر بسیجی"" ،خدمتگزاری"" ،خودباوری و
اعتمادبهنفس" و "کارآمدی" است .این نه طبقه اصلی نیز شامل طبقات فرعی است .نه ویژگی
اصلی در قالب سه دسته شایستگی مکتبی ،رفتاری و فردی دستهبندی شد(تاج آبادی و بیات،
.)1305
وزارت دفاع آمریکا در مطالعهای شاخصهای فرماندهان نظامی را به شرح ذیل ذکر نموده
است :سالمت جسمی ،توجه به امنیت ملی کشور در همه شرایط ،اعتمادبهنفس ،خودباوری و
خویشتن پنداری مثبت ،میل به قدرتطلبی ،آستانه تحمل بسیار باال ،خالقیت و نوآوری،
ذهنیت فلسفی(جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری) ،سیاستمدار و موقعیتشناس ،دارای تفکر
استراتژیک و دارای بصیرت در ابعاد مختلف (پنتاگون.)5991 ،
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و با رویکرد کیفی ،مبتنی بر تحلیل مضمون انجامشده
است .برای جمعآوری دادهها متون و مستندات موجود در نهجالبالغه به کار گرفته شد .جامعه
آماری پژوهش کلیه بیانات امام علی (ع) در حوزه فرماندهی و مدیریت بود .در نهایت دادهها
توسط نرمافزار مکس کیودا تجزیهوتحلیل شدند؛ نمونهگیری بهصورت نظری و به روش هدفمند
انجام گرفت .نمونهگیری نظری ،نوعی نمونهگیری هدفمند است که پژوهشگر را در خلق یا
کشف الگو یا مفاهیمی که ارتباط نظری آنها با الگوی در حال تکوین به اثبات رسیده است،
یاری میکند .سپس ،از طریق تحلیل اسناد ،با مطالعه و بررسی نظریات موجود در زمینۀ
فرماندهی و مدیریت ،مؤلفهها و شاخصهای آن جمعآوری و شناسایی شد .برای بررسی پایایی
دو روش پایایی دوکدگذار و پایایی بازآزمون به کار گرفته شد .بهمنظور محاسبۀ پایایی بین دو
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کدگذار ،سه متن انتخاب شد و توسط یک متخصص دوباره کدگذاری شد .درصد توافقات درون
موضوعی محاسبه شده برابر با  11درصد است .این میزان باالتر از  69درصد ،یعنی باالتر از حد
قابلقبول برای پایایی است .بهمنظور ارزیابی ثبات کدگذار پژوهشگر ،پایایی بازآزمون بررسی
شد .برای محاسبۀ پایایی بازآزمون ،از بین متون انتخابی ،سه متن بهدلخواه انتخاب شد و هر
یک از آنها در فاصلۀ زمانی  19روزه توسط پژوهشگر ،دوباره کدگذاری شد .پایایی بازآزمون
برابر با  18درصد به دست آمد ،این میزان باالتر از  69درصد است که بهعنوان حد قابلقبول
برای تأیید پایایی بازآزمون در نظر گرفته میشود.
روش تحلیل دادهها
یکی از تکنیک های تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی ،تحلیل مضمون 1است از تحلیل
مضمون میتوان بهخوبی برای تدوین و تحلیل شبکه مضامین 5استفاده نمود شبکههای
مضامین ،نگارههایی شبکهای هستند که بهطور خالصه مضامین اصلی مرتبط با دادهها را نشان
میدهند (آترایداستیرلینگ )5991 ،تحلیل مضمون یک روش تحلیل کیفی است که کمتر به
آن پرداخته شده اما بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است (بویاتزیس،1008 ،
رولستون )5991 ،به عقیده بویاتزیس ( )1008تحلیل مضمون میتواند پل ارتباطی مناسبی
میان پژوهشگران رشته های مختلف ایجاد نماید این روش به پژوهشگران کمک میکند تا
راحتتر بتوانند مشاهدات و یافته ها و تفاسیر خود را به سایرین منتقل نمایند اگر پژوهشگری
بخواهد نتایج کار خود را بهگونهای قابلفهم برای دیگر پژوهشگران در رشتههای مختلف و با
جهتگیریهای متفاوت ارائه دهد ،تحلیل مضمون میتواند بهخوبی میان رویکردهای فلسفی
مختلف و میان نظریهپردازان و مجریان ،ارتباط برقرار نماید (شیخ زاده)1309 ،
استخراج مضامین از متون و مستندات:
در این پژوهش مضامین از مستندات نهجالبالغه استخراج شدند و بهمنظور کدگذاری از
روش تحلیل مضمون با استفاده از نرمافزار مکس کیودا استفاده گردید .در این مرحله فرایند

1. Thematic Analysis
2. Thematic Networks

ارائه الگوی فرماندهی و مدیریت در سازمان های دفاعی 55 / ...

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
فراگیر طبقهبندی شدند .الزم به ذکر است که یادداشتبرداری و ثبت اندیشهها و تفسیر دادهها
در طول مراحل مختلف کدگذاری انجام می شود که به استخراج الگو کمک خواهد کرد با
بررسی متون و مرور اسناد  66مضمون شناسایی شدند که این تعداد مضمون در  0مضمون
سازمان دهنده و  1مضمون فراگیر طبقهبندی شد که در شکل شماره  1نشان داده شده است.

شکل شمارۀ  .1نحوه استخراج مضامین

برخالف پژوهشهای کمی ،در میان پژوهشهای کیفی هی آزمون استانداردی برای روایی
وجود ندارد و غالباً ماهیت پژوهش توسط خود پژوهشگر تعیین و جرحوتعدیل میشود و حتی
ممکن است هی فرضیه اولیهای وجود نداشته باشد .بنابراین ماهیت مفهوم روایی در
پژوهشهای کیفی به بازنمایی مشارکتکنندگان ،اهداف پژوهش و مناسب بودن فرآیندها
ارتباط دارد (فقیهی و علیزاده .)1384 ،به عبارت بهتر برای تضمین تدریجی روایی و پایایی در
طی فرایند پژوهش کیفی ،از سازوکاری با عنوان ”ممیزی پژوهش“ استفاده میشود .این
سازوکارها در هرکدام از مراحل پژوهش تزریق میشوند تا با شناسایی و اصالح خطاها قبل از
نفوذ در الگو و قبل از اینکه تحلیل را مخدوش سازند ،نوعی یافتههای پژوهشی معتبر ایجاد
کند .اگر اصول پژوهش کیفی دنبال شود تحلیل ،خوداصالح 1است .برای تعیین روایی تحقیق

Self-Correcting

1.
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حاضر از  2نفر از اساتید رشته مدیریت در خصوص الگو و رابطه صحیح مضامین سؤال شد که
روایی الگو مجدد توسط این خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و قابلیت الگو در هر بعد مورد سؤال
قرار گرفته است .الزم به ذکر است مضامین فراگیر ،ابعاد مدل ،مضامین سازمان دهنده و
مضامین اساسی ،شاخصهای مدل میباشند.
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
چندین مضمون اساسی میباشد .آنچه در این تحقیق در نظر گرفتهشده مضامین فراگیر معادل
ابعاد و مضامین سازمان دهنده معادل مؤلفهها و مضامین اساسی معادل شاخصها در نظر
گرفتهشده است (.)Braun & Clarke,5996, p.02
مضمون اساسی1

مضمون فراگیر1
مدیریت و
فرماندهی
مضمون فراگیر 5

مضمون سازمان
دهنده 1

مضمون اساسی5

مضمون سازمان
دهنده 5

مضمون اساسی3

مضمون سازمان
دهنده 3
مضمون سازمان
دهنده 4

شکل شمارۀ  :5نحوه شکلگیری مدیریت و فرماندهی با استفاده از مضامین

روش قالب مضامین:
یکی از ابزارهای مناسب در تحلیل مضمون ،تحلیل قالب مضامین 1است قالب مضامین
معموالً در تحقیقاتی بکار میرود که تعداد متون و دادههای مورد بررسی آنها زیاد باشد (مثالً
 19تا  39منبع) این تکنیک که نخستین بار توسط کینگ ( )1008معرفی گردید ،فهرستی از
مضامین شناسایی شده در ادبیات نظری و یا استخراج شده از متن دادهها را بهصورت درختی و
1. Template Analysis
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سلسله مراتبی نشان میدهد ویژگی کلیدی این تکنیک ،سازماندهی سلسله مراتبی مضامین و
گروهبندی مضامین سطوح پایینتر در قالب خوشهها و ایجاد مضامین سطح باالتر از آنها
میباشد پژوهشگر میتواند جهت سازماندهی مضامین شناسایی شده از چهار یا پنج سطح
استفاده کند.
پس از ایجاد قالب مضامین ،این قالب بهطور پیوسته مورد بازبینی و اصالح قرار میگیرد تا
جایی که درک کاملی از متن مورد بررسی برای پژوهشگر فراهم گردد جهت اصالح قالب
مضامین میتوان مضمونی را حذف نموده و یا مضمون جدیدی را اضافه نمود؛ همچنین میتوان
قلمرو یک مضمون و سطح و جایگاه آن در سلسلهمراتب را تغییر داد در صورتی میتوان ادعا
نمود که قالب مضامین ،نهایی و تکمیلشده است که امال همه دادهها کدگذاری شده باشند،
ثانیاً حداقل دو بار دادههای کدگذاری شده مطالعه گردد و ثالثاً نظر دو یا چند نفر خبره در
خصوص سلسلهمراتب مضامین پرسیده شود (کینگ 5919 ،به نقل از شیخ.)1309 ،
برای آگاهی از پایایی ،از روش توافق درون موضوعی استفاده شده است و توافقات دو
کدگذار مقدار  86درصد حاصل شد .در نهایت پس از کدگذاری 66 ،مضمون شناسایی شد و
سپس با بررسی هر مضمون اهم مضامین مستخرجه در جلوی آن مشخص شد و با دستهبندی
آن در قالب  0مضمون سازمان دهنده به شرح جداول زیر مرتب شدند.
یافتههای پژوهش
با تحلیل مضمون متون و مستندات نهجالبالغه ،در مرحلۀ اول 18 ،کد استخراج شد که با
پاالیش و حذف موارد تکراری ،در نهایت 66 ،کد مالک طبقهبندی قرار گرفت .از این تعداد،
مضمون منش فرماندهی 8 ،کد ،رهبری نیروها  8کد ،اخالق نظامی  2کد ،شیوه جنگاوری 1
کد ،حقوق نظامیان بر حاکم  8کد ،گزینش فرماندهان  19کد ،حقوق حاکم بر نظامیان  3کد،
گزینش نظامیان  6کد ،معیارهای شخصیتی  11کد ،به خود اختصاص دادند .در ادامه نتایج
تحلیل مضمون در قالب جدولهای  3الی  15نمایش داده شده است:
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جدول  :5مضامین منش فرماندهی از دیدگاه امام علی (ع)
مضمون

منش فرماندهی

اصلی

مضمون فرعی

کد

شناسه

منبع و مأخذ

برخورد یکسان
با همه

در نگاه و اشاره چشم ،در سالم کردن و
اشاره کردن با همگان یکسان باش.

GF1

نامه  46صفحه
343

گشادهرویی و
فروتن بودن

با مردم گشادهروی و فروتن باش.

GF5

نامه  46صفحه
343

گسترده بودن
خوان در برابر
مردم

پروبالت را برابر رعیت بگستران.

GF3

نامه  46صفحه
343

درشتی کردن
بهموقع

درجایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد،
درشتی کن.

GF4

نامه  46صفحه
343

مدارا کردن
بهنگام

در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا
کن.

GF2

نامه  46صفحه
343

ترکیب
درشتخویی با
مالیمت

درشتخویی را با اندک نرمی بیامیز.

GF6

نامه  46صفحه
343

یاری جستن از
خداوند

در مشکالت از خدا یاری جوی.

GF1

نامه  46صفحه
343

دگرگون نشدن
در صورت کسب
نعمت

اگر اموالی به دست آورد ،یا نعمتی
مخصوص او شد ،دچار دگرگونی نشود.

GF8

نامه  29صفحه
346
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جدول شمارۀ  :5مضامین اخالق نظامی از دیدگاه امام علی (ع)
مضمون

اخالق نظامی

اصلی

مضمون فرعی

کد

شناسه

منبع و مأخذ

پرهیز از آزار و اذیت
زنان و کودکان

زنان را با آزار دادن تحریک نکنید
هرچند آبروی شما را بریزند.

KF1

نامه  14صفحه
500

نکشتن مجروحان

مجروحان را به قتل نرسانید.

KF5

نامه  14صفحه
500

پرهیز از آسیب به
بیدفاع

آن را که قدرت دفاع ندارد آسیب
نرسانید.

KF3

نامه  14صفحه
500

نکشتن کسانی که
پشت کردهاند

آنکس را که پُشت کرده نکشید.

KF4

نامه  14صفحه
500

KF2

نامه  14صفحه
500

آغاز نکردن جنگ با
دشمن

با دشمن جنگ را آغاز نکنید تا آنها
شروع کنند.

جدول شمارۀ  :2مضامین رهبری نیروها از دیدگاه امام علی (ع)
مضمون

رهبری نیروها

اصلی

منبع و مأخذ

مضمون فرعی

کد

شناسه

پرهیز از جنگ از روی
کینه دشمن

مبادا کینه آنان پیش از آنکه آنان را به
راه هدایت فراخوانید و درهای عذر را بر
آنان ببندید شما را به جنگ وادارد.

LF1

نامه  15صفحه
508

حرکت فرمانده در میانه
لشگر

هر جا دشمن را مشاهده کردی در میان
لشکرت بایست.

LF5

نامه  15صفحه
508

حرکت نیروها در سحرگاه

آنگاهکه سَحَر آمد  ...حرکت کن.

LF3

نامه  15صفحه
508

استراحت یگان در آغاز
شب

در آغازِ شب حرکت نکن.

LF4

نامه  15صفحه
508

پرهیز از شتاب در
پیمودن مسیر

در پیمودن راه شتاب مکن.

LF2

نامه  15صفحه
508
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استراحت یگان در هوای
گرم

در هوای گرم لشکر را استراحت ده.

LF6

نامه  15صفحه
508

حرکت در خنکی صبحدم

در خُنکی صبح و عصر ،سپاه را حرکت
ده.

LF1

نامه  15صفحه
508

پیکار نکردن جز با دشمن

جز باکسی که با تو پیکار کند ،پیکار
نکن.

LF8

نامه  15صفحه
508

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

شناسه

منبع و مأخذ

مضمون فرعی

بخشنده و بلندنظرند

LF1

نامه  23صفحه
324

داور و سلحشور

داور و سلحشور

LF5

نامه  23صفحه
324

دارای سوابقی
نیکو و درخشان

دارای سوابقی نیکو و درخشان

LF3

نامه  23صفحه
324

خاندانی پارسا

خاندانی پارسا

LF4

نامه  23صفحه
324

شخصیت
حسابشده

شخصیت حسابشده

LF2

نامه  23صفحه
324

خانوادههای
ریشهدار

خانوادههای ریشهدار

LF6

نامه  23صفحه
324

گزینش نظامیان

بخشنده و
بلندنظرند

کد
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جدول  :5مضامین شیوه جنگاوری از دیدگاه امام علی (ع)
مضمون اصلی

شناسه

منبع و مأخذ

مضمون فرعی

نخوابید مگر اندک.

PF1

نامه  11صفحه
501

نیزهداران را پیرامون لشکر بگمارید.

PF5

نامه  11صفحه
501

اتحاد در انجام امور

هر جا فرود میآیید ،باهم فرود بیایید
و هرگاه کوچ میکنید همه باهم کوچ
کنید.

PF3

نامه  11صفحه
501

پرهیز از پراکندگی

از پراکندگی بپرهیزید.

PF4

نامه  11صفحه
501

پرهیز از غافلگیری

مبادا دشمن از جایی که میترسید یا
از سویی که بیم ندارید ،ناگهان بر
شما یورش آورد!

PF2

نامه  11صفحه
501

گماردن دیدهبان در
ارتفاعات

در باالی قلّهها و فراز تپّهها،
دیدهبانهایی بگمارید.

PF6

نامه  11صفحه
501

جنگیدن در یک یا
دو جبهه

جنگ را از یکسو یا دو سو آغاز
کنید.

PF1

نامه  11صفحه
501

خواب اندک

شیوه جنگآوری

تأمین پیرامون
یگان

کد

جدول شمارۀ  :5مضامین حقوق حاکم بر نظامیان از دیدگاه امام علی (ع)

حقوق حاکم بر نظامیان

مضمون اصلی

شناسه

منبع و مأخذ

مضمون فرعی

کد

تالش در رسیدن
بهحق

برای رسیدن بهحق تالش کنید.

CF1

نامه 29
صفحه 346

سستی نکردن در
انجام صالحدید

در انجام آنچه صالح است سُستی نورزید.

CF5

نامه 29
صفحه 346

اطاعتپذیری از
حاکم

اطاعت من بر شما الزم است.

CF3

نامه 29
صفحه 346
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جدول شمارۀ  :5مضامین گزینش فرماندهان از دیدگاه امام علی (ع)
مضمون
اصلی

شناسه

منبع و مأخذ

مضمون فرعی
آسایش کامل.

TF1

نامه  23صفحه
324

قرار دادن امکانات
مالی در اختیار
زیردست

از امکانات مالی خود بیشتر در
اختیارشان گذارد.

TF5

نامه  23صفحه
324

کمک کردن بیشتر
به سربازان

از همه بیشتر به سربازان کمک رساند.

TF3

نامه  23صفحه
324

برخورد شدید با
قدرتمندان

قدرتمندان ،با قدرت برخورد کند.

TF4

نامه  23صفحه
324

رحیم بر ناتوان

بر ناتوان رحمت آورد.

TF2

نامه  23صفحه
324

عذرپذیرتر

عذرپذیرتر باشد.

TF6

نامه  23صفحه
324

پرهیز از زودرنجی

دیر به خشم آید.

TF1

نامه  23صفحه
324

صبور

شکیبایی او برتر.

TF8

نامه  23صفحه
324

پاکدامنتر

دامن او پاکتر.

TF0

نامه  23صفحه
324

خیرخواهی او برای خدا و پیامبر و امام
تو.

TF19

نامه  23صفحه
324

گزینش فرماندهان

آسایش کامل

خیرخواه خدا،
پیامبر و امام

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

حقوق نظامیان بر حاکم

مضمون اصلی

منبع و

مضمون فرعی

کد

شناسه

رفتار مساوی با همه

با همۀ شما بهگونهای مساوی رفتار
کنم.

DF1

نامه 29
صفحه 346

پرهیز از کوتاهی در
پرداخت حقوق

در پرداخت حقّ شما کوتاهی
نکرده.

DF5

نامه 29
صفحه 346

انجام امور با مشورت
آنها

کاری را جز حُکم شرع ،بدون
مشورت با شما انجام ندهم.

DF3

نامه 29
صفحه 346

پرهیز از پنهانکاری

جز اسرار جنگی هی رازی را از
شما پنهان ندارم.

DF4

نامه 29
صفحه 346

ارزشیابی دقیق.

DF2

نامه 23
صفحه 322

کارهای مهمّی که انجام دادهاند بر
شمار.

DF6

نامه 23
صفحه 322

ستایش همیشگی
آنها

همواره از آنان ستایش کن.

DF1

نامه 23
صفحه 322

برآوردن آرزوهای آنها

آرزوهای سپاهیان را برآور.

DF8

نامه 23
صفحه 322

ارزشیابی دقیق
مالحظه دستاوردهای
مهم

مأخذ

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

معیارهای شخصیتی

مضمون اصلی

مضمون فرعی

کد

شناسه

منبع و مأخذ

اهل مشورت

بخیل را در مشورت کردن دخالت نده،
که تو را از نیکوکاری بازمیدارد...

QF1

نامه  23صفحه
321

پرهیز از تعجیل در
تصدیق سخنچین

در تصدیق سخنچین شتاب مکن.

QF5

نامه  23صفحه
321

پوشاندن زشتیها

پس چندانکه میتوانی زشتیها را
بپوشان.

QF3

نامه  23صفحه
321
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رعایت انصاف

انصاف را رعایت کن.

QF4

نامه  23صفحه
340

اجتناب از تکبر

اگر با مقام و قدرتی که داری ،دچار
تکبّر یا خودبزرگبینی شدی...

QF2

نامه  23صفحه
340

مهربانی با مردم

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش
قرار ده.

QF6

نامه  23صفحه
340

عمل صالح

نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و
درست باشد؛

عدم تبعیت از
نفس

نفس خود را از پیروی آرزوها بازدارد و
به هنگام سرکشی رامش کند.

QF8

ترس از خداوند

او را به ترس از خدا فرمان میدهد.

QF0

نامه  23صفحه
348

اطاعت از سنتها

از واجبات و سنّتها را پیروی کند.

QF19

نامه  23صفحه
348

دوری از غیر حالل

ازآنچه حالل نیست خویشتنداری کن.

QF11

نامه  23صفحه
340

QF1

نامه  23صفحه
348
نامه  23صفحه
348
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نقشه شناختی مضامین ارائه شده در شکل  3بیان شده است:

شکل شمارۀ  :5نقشه شناختی مضامین
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الگوی استخراج شده از مضامین طبقهبندیشده در قالب شکل  4نشان داده شده است:
شکل  :5الگوی فرماندهی و مدیریت از منظر امام علی (ع)
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نتیجهگیری و پیشنهادها
فرماندهی یکی از ارکان اصلی و جزء الینفک نیروهای مسلح بوده و برای موفقیات در انجاام
مأموریتها و حصول پیروزی در نبردهای نظامی بایستی فرماندهانی الیق ،مدیر و مدبّر در کلیه
سطوح این نیروها وجود داشته باشد (محمدیفر .)1384 ،ضرورت و اهمیات فرمانادهی بسایار
موضوع بدیهی است و با عنایت به رسالت نیروهای مسلح ،فرمانادهی و رهباری در ایان اُرگاان
مقدس بهمنزله روح و قلب سازمان تلقی و هر جا ضعف یا کمبودی باشد در اثر سوء فرمانادهی
و رهبری مناسب است (خورشیدی .)1382 ،فرماندهی کاارا و اثاربخش قاادر اسات از مجارای
توسعهی ایمان ،انضباط ،آموزش و فرهنگ سازمانی ،انگیزه مرئوسان خود را برانگیخته و رسیدن
به مقصود را تسهیل نماید (رشید زاده .)1383 ،درعینحال ،اساس فرماندهی نظامی مجموعهای
از ارزشهای اخالقی است که بسته باه ارزشهاا و فرهناگ ،آدابورساوم حااکم بار کشاورهای
مختلف و فرهنگ سازمانی آنها میتواند متفاوت باشد که با مطالعه ساایر ارتاشهاا ارزشهاای
مختلف حاکم بر نیروهای نظامی آنها در جدول شماره  1نشان داده شده است.
در نیروهای مسلح کشور ماا کاه ارزشهاای اخالقای مبتنای بار فرمانادهی آن بار مبناای
ارزشهای اسالمی است ،میتوان از شیوه مادیریت و رهباری اماام علای (ع) باهعناوان الگاوی
فرماندهی و مدیریت بر اساس تعالیم دیان مباین اساالم بهاره جسات و از رهنمودهاای آن در
ساختارهای سازمانی و ارکان مدیریت و فرماندهی یگانهای مختلاف نیروهاای مسالح اساتفاده
نمود .بر اساس منویات و بیانات آن حضرت 66 ،مضمون فرعی درباره فرماندهان و ویژگایهاای
آنها از نهجالبالغه استخراج شد که در  0طبقاه مانش فرمانادهی ،اخاالق نظاامی ،معیارهاای
شخصیتی ،گزینش نظامیان ،حقوق حاکم بر نظامیان ،شیوه جنگاوری ،رهبری نیروهاا ،گازینش
فرماندهان ،حقوق نظامیان بر حاکم ،طبقهبندی شدند .بنابراین میتوان با بهکارگیری شاخصها
و عوامل احصاء شاده در الگاوی فرمانادهی و مادیریت از منظار اماام علای (ع) در فراینادهای
سازمانی نیروهای مسلح همچون استخدام و تربیات سارمایههاای انساانی ،آماوزشهاا سااختار
سازمانی مورد نیاز نیروهای مسلح گامی مؤثر در اثربخشی سازمانهای دفاعی کشور برداشت.
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جدول شمارۀ  :15ارزشهای اخالقی اساسی فرماندهی در برخی از ارتشهای دنیا
لهستان

آلمان

ایاالتمتحده

بریتانیا

1

کانادا

جرئت

جرئت

جرئت شخصی

جرئت

جرئت

میهنپرستی

ملیّت و وجدان کاری

خدمت فداکارانه

مشارکت فداکارانه

وظیفه

همکاری حرفهای

رفاقت و تاکتیکی
بودن

وفاداری

وفاداری

وفاداری

مسئولیتپذیری

انضباط

تعهد

انضباط

کرامت

احترام

احترام به دیگران

شرافت

شرافت

امانتداری

صداقت

صداقت و تحمل

احتیاط

پذیرای سایر فرهنگها

امانتداری

صداقت

عدالت
شجاعت

شایستگی و تمایل به
یادگیری

حقگویی

عدالت در رابطه با
خود و سایر حقایق

در مورد مقایسه پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای انجامشده در سایر ارتشها (جدول
شماره  )15میتوان اینگونه برداشت کرد که پژوهش حاضر با ارائه الگویی جامع از دیدگاه امام
علی (ع) بهعنوان پیشوای شیعیان جهان میتواند راهگشای فرماندهان و سیاستگذاران
یگانهای نظامی کشورمان باشد که بتوانند با بهرهمندی از دیدگاههای ایشان افق جدیدی
منطبق بر ارزشهای اسالمی فرا روی نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران بگشاید و ازاینرو که

Based on (DWH, 2116, p. 16 & next); (APD, 2111, pp. 2-19-2-22); (IF, 2118,
paragraph 112), (KHZZ, 2118).

1.
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تاکنون الگویی جامع با روششناسی صورت گرفته در کشور انجام نشده است ،میتواند جنبه
نوآوری پژوهش هم رعایت شده باشد.
پیشنهادهای کاربردی که میتوان از مقولههای استخراج شده در راستای ارتقای قدرت
فرماندهی و مدیریت نیروهای مسلح استفاده نمود به شرح ذیل میباشد:
 .1تهیه الگو یا منشور تربیت فرماندهان شایسته شامل کلیه مقوله ها ویژگیهای
فرماندهی از منظر امام علی (ع) و مدنظر قرار دادن آنها در گزینش و استخدام
کارکنان جدید.
 .5تهیه و چاپ کتاب فرماندهی از منظر امام علی (ع) با نگرشی بر الگوی احصاء شده در
این پژوهش جهت تدریس در دانشگاههای نظامی نیروهای مسلح.
 .3برگزاری دورههای آموزشی مناسب بهمنظور آگاهی از شیوهها و ارزشهای مختلف
فرماندهی و بهکارگیری عملی آنها در حوزه عمل
 .4تأسیس مدرسه فرماندهی یا مرکز آموزش و پژوهش در حوزه فرماندهی بهمنظور
پژوهش و سازماندهی دورههای مختلف فرماندهی در کلیه سطوح اجرایی ،میانی و
عالی سازمان ارتش
 .2ایجاد مرکز حرفهای فرماندهی ارتش بهمنظور توسعه دکترینها و برنامههای توسعه
فرماندهی را در سطوح مختلف ،همچنین راهبری تحقیق در مورد الزامات ،روند
توسعه ،بهبود قابلیتها و مهارتهای الزم برای فرماندهی اثربخش جهت آموزش و
پژوهش جانشینهای منتخب فرماندهی بهمنظور انجام بهینه فرایند جانشین پروری
در ارتش.
 .6ارتقاء فرهنگ فرماندهی اثربخش از طریق:
 .1ارتقاء جو سازمانی که به وحدت ،انسجام و اعتماد منجر شود.
 .8ارتقاء و پاداش دادن به مهارتهای ذهنی افراد و توانایی آنها برای شکستن
پارادایمهای موجود و بهکارگیری راهحلهای جدید.
 .0انتخاب و پاداش به فرماندهانی که اولویتهای روشنی دارند و بر یک مأموریت خاص
متمرکز هستند.
 .19نیاز و پاداش به واگذاری و عدم تمرکز مسئولیت توسط فرماندهان
 .11حمایت از افراد و رهبران با استفاده از فرصتهای نوظهور.
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