


 

 0011پاييز  ،57شمارة  نوزدهم، سال دفاعي، راهبرد فصلنامة علمي

 
 ارتباط یجا به ، ...،دیکن تیتقو خودتان در را یرهبر قدرت دیبا ...،.، دارد وجود یرهبر از یجزئ ای یعنصر ،یفرمانده در»فرماندهی معظم کل قوا: 

 (30/30/1031 .« )دیکن تیتقو خودتان در و دیاوریب وجود به خودتان در دیبا را نیا باشد؛ داشته وجود ارتباط هادل با دیبا ها،جسم با گرفتن
  

بر  یمبتن رانیا.ا.موفق در ارتش ج ریفرمانده و مد یالگومقالة پژوهشي: 

 العالی()مدظلهمعظم کل قوا یفرمانده هایشهیاند

20.1001.1.17351723.1400.19.75.1.6 
 2و مسلم چمني 1حسين شکوهي

 

 17/10/0011 تاريخ پذيرش: 17/10/0011تاريخ دريافت: 
 

 

 چکيده
 بریش  امرروزه  جهان، کشورهای پیشرفت و بشری جوامع سازندگی در آن تأثیر و فرمانده و مدیر نقش اهمیت

 ایجامعره  آن انسرانی،  جوامرع  میران  در کره  شرده  ثابرت  تجربه به حقیقت این و رسیده اثبات به دیگر زمان هر از

 و ترر الیر   فرمانردهان  و مدیران وجود نعمت از که یابد دست یبهتر و بیشتر پیشرفت و توسعه و رشد به توانسته

 برر  مبتنری  ج.ا.ایرران  ارترش  در موفر   مدیر و فرمانده ارائه الگوی هدف با تحقی  این. است بوده برخوردار داناتر

 مطالعره  برا  و کراربردی  نرو   از حاضرر  تحقیر  . گرفتره اسرت   شرلل  العالی()مدظلهقوا کل معظم فرماندهی هایاندیشه

 نظررات  از اسرتااده  همچنرین  و دینری  هرای آموزه و منابع معتبر، منابع و اسناد قوا، کل معظم فرماندهی هایاندیشه

منابع حاوی بیانرات و تردابیر و    و اسناد مطالعه از شده آوریگرد اطالعات. است شده صاحبنظران انجام و خبرگان

یای و با استااده از جداول کدگذاری باز، کدگرذاری محروری و   به روش ک العالی()مدظلهقوا کل معظم فرامین فرماندهی

 برا  و کمّری  صرورت  بره  پرسشرنامه  وسیلهبه شده آوریگرد اطالعات بنیاد وکدگذاری انتخابی بر مبنای نظریه داده

 کرای » و «اسرتیودنت تری » آزمرون  از اسرتااده  برا  و استنباطی و توصیای صورت دو به الگوی نهایی، سنجش هدف

 و بصریرتی ( 1: )گانهشش ابعاد قالب در تحقی  این از دست آمدهبه نتیجه. اندگرفته قرار تحلیلوتجزیه مورد «مربع

 و یمهرارت  و یدانشر  ،یتجربر  (5) ادراکری،  و اخالقی فردی،( 4) رهبری،( 3) سازمان اداره و مدیریت( 2) معنوی،

 .شده است شاخص ارائه 181و  مؤلاه 24اجتماعی با  روابط( 6)
 

 های فرماندهی معظم کل قوا.ارتش، فرمانده، مدیر، موفّ ، اندیشه واژگان کليدي:

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 Hossein_shokohi40@yahoo.com -. دانشیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفا  ملی )نویسنده مسئول(1

 oslem_chamani1355@yahoo.com -(ص)االنبیاءخاتم هوایی پدافند دانشگاه مدرسای، دانشجوی دکترای حرفه. 2

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1400.19.75.1.6
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1400.19.75.1.6
mailto:Hossein_shokohi40@yahoo.com
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 مقدمه

جوامع  شیدایموجب پ یمختلف زندگ یهاو گسترده بشر در عرصه عیسر یهاشرفتیپ

 یهرا سرازمان  مختلرف،  یهرا در حروزه  یانسران  یهاشرفتیشده است. به موازات پ دهیچیپ

 ،یامرور در جوامرع بشرر    تیریو مرد  تیبتوانند نسبت بره هردا  ند تا دش داریپد زین دهیچیپ

 یگستردگ درپایان، همراه باموف  داشته باشند و  یمللردع ها،شرفتیو پ راتییهمتراز با تغ

شرد و   یادیر ز یهرا یدگیر چیواجد پ زیها نبر سازمان تیریها، مقوله مدسازمان یدگیچیو پ

 رانیمرد  یرا بررا  یاشرگرف و برجسرته   یهرا یو توانمند هاتیقابل ات،یخصوص ها،یژگیو

 یکشرورها  یدر تمام دهیچیگسترده و پ یهااز جمله سازمان زیها نارتش امروزهطلب نمود. 

برا   یرانیترا فرمانردهان و مرد    دهیر آنها سربب گرد  تیو اهم تیو حساس شمار رفتهبهجهان 

 شند.   آنها را برعهده داشته با یو راهبر تیهدا و ممتاز، متااوت یهایژگیو

برر   تیریو مرد  یفرمانرده  ژهیر وها و نهادهرا بره  سازمان تیریدر خصوص مد ربازید از

در مرورد   زین یفراوان یهایبندمیتقسو  دهیارائه گرد یاریبس هایدیدگاه ینظام یهاسازمان

آن را  یو فرماندهان صورت گرفته اسرت. برخر   رانیمد یهایو توانمند هایژگیو ف،یوظا

فرمانرده و   طیاند. شرابه آن داشته یتیریمد ینگاه زین یو برخ اندستهینگر یامظتنها از نظر ن

نگراه بره    یاسرت. گراه   دهایر و نبا دهایر از با یامند بوده و مجموعره موضو  نظام کی ریمد

از کترب   یاریهمچرون بسر   یویر بر علروم دن  هیو با تل ینظر دگاهیتنها از د ریفرمانده و مد

و  اتیضررور  لیر تحل یبررا  یاز نگراه اعتقراد   زین یو گاه هودب یعلم هایهو مقال تیریمد

 .(49:1376، مدیری) شده استاستااده  ریفرمانده و مد یهایژگیو

در کشرور   شررفت یو درحال پ دهیچیگسترده و پ یهااز سازمان یلی زین رانیا.ا.ج ارتش

 ینر یآفرشو نقر  تیر فعال حضرور،  ازمنرد یگونراگون ن  یهاحوزه اداره امور در یاست که برا

برارز ارترش    یهرا یژگر یاز و یلر یاسرت.   یدر سطوح مختلف سازمان رانیفرماندهان و مد

مسرل    یروهرا یکرل ن  یعنوان فرماندهبه هیفق تیبودن و حرکت بر مدار والییوال رانیا.ا.ج

 یاز فرمانرده  رانیفرمانردهان و مرد   هیر کل یریپرذ الگو یمعنبه یژگیو نیاست و ا رانیا.ا.ج

ارترش، در نظرام مقردس     یفلسراه وجرود   گرر ید ییسو ازباشد. می لعرالی( دظله)مامعظم کل قو
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 ییو پدافنردهوا  ییایر دریی، هروا  ،ینیزم یروهایمجموعه توانمند از ن کیاستقرار  ران،یا.ا.ج

در  رانیر ا.ا.و نظرام ج  یارضر  تیاز استقالل و تمام سته،یشاای گونهبه  است که قادر باشند،

 ینورزنرد. اجررا   غیدر یکوشش چیدفا  کرده و از ه یارجو خ یداخل دیمقابل هرگونه تهد

 بیشرترین آن  هیاست که بر پا یمل تیحاکم نیازمند یمهم و حساس ن،یسنگ تیمسئول نیچن

ه و با دقت کامل دافزا شهم روها،یآمده و تالش ن عملکشور به یاز قدرت نظام یبرداربهره

در  نیبنرابرا . (12:1376شرلوهی و هملراران،   ) د، همسو گردنواگذارشده یهاتیمأمور یدر راستا

 رگذارنرد اثو  لیدخ یعوامل مختلا ران،یا.ا.به ارتش ج یواگذار یهاتیمأمورموف   یاجرا

 است. یاریبسدر این میان دارای اهمیت  انریو مد انکه نقش فرمانده

 

 . کليات1

 . بيان مسئله0-0

چرون   یمهمر  لئمسرا  رانیر ا.ا.ج سازمان بزرگ مانند ارتش کیدر  تیریو مد یفرمانده

مرؤثر و    ،یصرح  یکه اجراکند می طلبو ... را  یابیآموزش، ارزوتیانتصاب، ترب نش،یگز

وجرود الگرو، نظرام،     ازمندین ،و مناسب  یدق یزیربر برنامهافزون لئمسا نیاز ا کیموف  هر

و قرارگررفتن   رانیر ا.ا.ارترش ج  یو ... است. با توجه به ساختار سرازمان  وبساختار، چارچ

سراختار،   نیر در ا یمراترب فرمانرده  در رأس هرم سلسرله  العالی()مدظلهمعظم کل قوا یفرمانده

و بره لرزوم جسرتجو در     برده یدر کل سازمان پله معظم یهاشهیاند ریبه نقش و تأث توانیم

در ابعراد و   ازیر موردن یهرا و ارائه الگوها و چارچوب نییدر خصوص تبایشان  یهاشهیاند

برر   یمبتنر  یجرامع و علمر   یو ارائره الگرو   نیتردو  نی. بنابرادیرس یمختلف سازمان لئمسا

ارترش   در زیر موفر  ن  ریدر مورد فرمانده و مد العالی()مدظلهمعظم کل قوا یفرمانده یهاشهیاند

 .دینمایم دایپ تیموضوع رانیا.ا.ج

در این تحقیر    نیقمحق ران،یا.ا.موف  در ارتش ج ریموضو  فرمانده و مد تیبه اهم نظر

 ریو ترداب  انرات یب هرا، شره یاز منرابع مررتبط و مطالعره اند    یبرداربهره درکنارتالش دارند تا 

هرا و  ابعراد، مؤلاره   ،صراحبنظران  دیردگاه و اسرتااده از   العرالی( )مدظلره معظم کرل قروا   یفرمانده
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هرا و  ؤلاهسپس با توجه به ابعاد، م نموده واحصا را موف   ریفرمانده و مد کی یهاشاخص

 یفرمانرده  یهرا شهیبر اند یمبتن رانیا.ا.موف  در ارتش ج ریفرمانده و مد یها، الگوشاخص

مناسرب   یمنرد الگو ضمن بهره نیتا بتوان با استااده از ا نمایند ، ارائهالعالی()مدظلهمعظم کل قوا

 ر در ارترش موردنظ یمنظم و منسجم، الگو کتحر کیبا  ار،یدر اخت یاز منابع انسان نهیو به

 .ابدی وسعهدر آجا ت شدهنیتدو یاندازهاآن، اهداف و چشم یریکارگشده و با به نهینهاد

 

 . اهميت و ضرورت تحقيق0-2

( املان تربیت فرماندهان و مدیران و ارتقای کارآمردی و خالقیرت و نروآوری آنران     1)

 گردد.فراهم می

تواند بر غنای علمری سرایر   تحقی  می ( مبانی نظری حاصل از نتایج مطالعات اکتشافی این2)

های وابسرته  ها بیافزاید و درکنار توسعه دانش در اداره امور در ارتش ج.ا.ایران و سازمانپژوهش

 عنوان یک مرجع قابل اتلا و سودمند در ادبیات این حوزه محسوب گردد.به

عنوان بهالعرالی(  دظله)مای( محورهای اساسی و اصول بنیادین اندیشه و تالرات امام خامنه3)

هرای  رهبر انقالب اسالمی برای سایر محققرین و جوینردگان راه والیرت در زمینره ویژگری     

 گردد.فرماندهان و مدیران در ارتش ج.ا.ایران روشن و آشلار می

های فردی و شخصریتی فرمانردهان و مردیران در ارترش ج.ا.ایرران      ( شناخت ویژگی4)

مع است که این تحقی  ترالش دارد ترا خرا ناشری از ایرن      نیازمند مباحث نظری پویا و جا

 مسئله را پر نماید.

 

 . پيشينه تحقيق  0-3

مطلوب از منظر مقام معظم  یفرمانده»ای با عنوان ( در مقاله1376« )محمد مدیری( »1)

برر  ونافز پرداخته و العالی()مدظلهیاامام خامنه اناتیبمطالعه  به مندنظامو  یبا نگاه علم« یرهبر

ماننرد   ییهایژگیو گرایی،پذیری و رعایت نظم و قانونیی چون مسئولیتهایژگیواحصای 



، 95، شمارة نوزدهمفصلنامة علمی راهبرد دفاعی، سال    45

1411پاییز   

زا، عردالت و  توجه به استحلام ساخت درون و اقتردار درون  ،یاخالق فضائل ،یخواهآرمان

 است. نموده ارائه ی راستیو ساده ز یشناسمساوات، دشمن

 یروهرا یدر ن یو فرمانده تیریمد»ی با عنوان ا( در مقاله1375« )الدینیمجید زین( »2)

مسل  برر   روهاییو فرماندهی در ن مدیریت ابعاد به« العالی()مدظلهیاامام خامنه دگاهید از مسل 

خردا،   بره  باور: عبارت است از پرداخته است که نتیجه آن اساس گاتمان مقام معظم رهبری

، منرابع، هردایت و رهبرری    جیریرزی، بسر  امهبرن گری،یباور به خود، باور به کارکنان، انقالب

 .و نظارت (کنترل) واپایش و هماهنگی

های نظامی فرمانردهی  تبیین اندیشه»ای با عنوان ( در مقاله1387« )اهلل رشیدزادهفت ( »3)

ای به این موضو  پرداخته که اندیشه نظامی فرماندهی معظم کل قروا، مقولره  « معظم کل قوا

هرای مرنظم کره جریران     ای از اصول و سیاسرت هنده است. مجموعهدارزشی، الهی و جهت

نماید. اساس مرنش و  های جامعه را برای تحق  اهداف موردنظر هدایت میاعمال و اندیشه

رفتار نظامی، تحق  امنیت، تحلیم و توسعه اقتدار و تلامل جامعه بوده است. شاخص ثابت 

عالی انسان در پرتو اندیشه رسا، صرائب،  نیروهای مسل  در نظام اسالمی عبودیت، رشد و ت

 یافته والیت فقیه است.نافذ و نظام

مطلروب از   یفرمانرده  یسراز ماهوم»ای با عنوان ( در مقاله1375« )منصور خیرگو( »4)

به این موضرو   « دایبندادهیة با استااده از راهبرد نظر یایک یپژوهش ی؛منظر مقام معظم رهبر

 یفرمانرده  یارزش یهایژگیآن است که و نیپژوهش مب این شدهپرداخته که الگوی طراحی

که با مشارکت عوامرل   گرددیم یدفاع هیروح تیو تقو یدوستهنیاحساس م جادیموجب ا

 تیر را تقو یریپذاطاعت هیاعتماد و روح جادیمقوله ا ،یگر سازمانمداخله طیو شرا یانهیزم

از  دسرت آمرده  بره  جره یشرود. نت یمر  یرران ارتش ج.ا.ا یقدرت نظام یکرده و منجر به ارتقا

و  ینرریاعتقراد و برراور د  تیررباعرث تقو  ارترش ج.ا.ایررران در  یامقولرره نیچنر  یریررگشرلل 

 هرا، تیر اهرداف و مأمور  یحرکت در راسرتا  ،یدرون ییو خودکاا یخودباور ،ییگراارزش

ابرر  در بر یریپرذ انعطراف  یرة و روح یریپرذ و انطباق یسازگار ،یفرد یهاتیبه قابل یاتلا

 .خواهد بود یسخت
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 تحقيق   . هدف0-0

 یفرمانرده هرای  شره یبرر اند  یمبتندر ارتش ج.ا.ایران موف   ریفرمانده و مدارائه الگوی 

 .العالی()مدظلهمعظم کل قوا
 

 تحقيق   . سؤال0-7

معظرم   یفرمانرده هرای  شهیبر اند یمبتن رانیا.ا.موف  در ارتش ج ریفرمانده و مد یالگو

 کدام است؟ لعالی(ا)مدظلهکل قوا
 

 . روش تحقيق  0-0

 . نوع، روش و رویکرد تحقيق1-6-1

در بیشتر موارد انتخاب روش تحقی  اختیاری نبوده و ترابعی از ماهیرت تحقیر  اسرت.     

سرازی بنیرادی در   روش تحقی  در پژوهش حاضر، از نو  کیای و استااده از نظریره ماهروم  

فرمانردهان   در خصروص  العالی()مدظلههی معظم کل قواها، بیانات و تدابیر فرماندمطالعه اندیشه

نگرر  ای تمامگونهو مدیران ارتش ج.ا.ایران است. در این روش، ماهیت نگرش به موضو  به

های فرمانردهی معظرم   های حاصل از متن بیانات و سخنرانیبوده و به روش استقرایی، داده

دمطالعه قررار گرفتره و ازطریر  سره نرو       مور1379تا  1368های بین سال العرالی( )مدظلهکل قوا

دسرت آمرده اسرت. همچنرین     کدگذاری باز، محوری و انتخابی )گزینشی( الگوی تحقی  به

باتوجه به اینله نتایج حاصل از این پژوهش با فرراهم نمرودن سرودمندی عملری در حروزه      

هرای  شره طراحی و ارائه الگوی فرمانده و مردیر موفر  در ارترش ج.ا.ایرران مبتنری برر اندی      

سرازی و تلمیرل وضرع    فرماندهی معظم کل قوا کاربرد داشته و در این زمینه موجب بهینره 

 رو نو  تحقی  کاربردی است.گردد. از اینموجود در فرماندهی و مدیریت می
 

 گيری و حجم نمونه. جامعه آماری، نمونه1-6-2
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 یفرمانرده  انرات یب و شاتیفرما ر،یتداب ن،یفرام یبندجمع پژوهش نیا در آماری جامعه

 رانیر ا.ا.ج ارتش در موف  ریمد و فرمانده خصوص در 1379 تا 1368 سال از قوا کل معظم

ها، نشریات و فضای مجازی منتشرر شرده اسرت. از آنجرایی کره نظریره       که در کتاب است

های مختلف است، بنرابراین مشراهده، مصراحبه یرا سرند      بنیاد به دنبال مااهیم در شللداده

بنیراد،  . در روش داده(1385)اسرتراس و کروربین،   منجر بره شرواهد بیشرتری خواهرد شرد       بیشتر،

کند که گیری در هر سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تا جایی ادامه پیدا مینمونه

دیگر ماهومی به مااهیم قبلی اضافه نشود. در تحقی  حاضرر نیرز برا توجره بره حساسریت       

 ها و مااهیم انجام شده است.خوانی دادهموضو ، تمام

هرای  های انجام شده از دیدگاهمنظور سنجش روایی کدگذاریهمچنین در این تحقی  به

منظور سنجش ارتباط منطقی برین  شمار و بهصورت تمامنار به 21یک جامعه خبره به تعداد 

صاحبنظر شامل های یک جامعه بندی آنها از دیدگاههای الگوی نهایی واولویتابعاد و مؤلاه

هرای نیروهرای مسرل  برا     خبرگان، صراحبنظران، فرمانردهان، مردیران و اسرتادان دانشرگاه     

 های مشترک به شرح زیر بهره گرفته شده است:ویژگی

سال تجربه و مدرک کارشناسی ارشد و باالتر و آشنا به مباحث علمی و  21( حداقل 1)

 عملی مرتبط با عنوان تحقی ؛

بره براال و تردریس در     19غل فرمانردهی و مردیریتی در جایگراه    ( سابقه تصدی مشا2)

 های نیروهای مسل  ج.ا.ایران؛دانشگاه

عمل آمده و مطالعه تحقیقات مشابه و لحاظ یک ضریب امنیتری،  های به( برابر بررسی3)

نارر   162نار و حجم نمونره تحقیر  برابرر فرمرول کروکران       281تعداد این افراد در حدود 

 ( تعیین گردید.1شماره )مطاب  جدول 
 (: جامعه آماری و حجم نمونه0) شماره جدول

 حجم نمونه حجم جامعه صاحبنظر نام سازمان ردیف
 8 15 ستاد کل نیروهای مسل  1
 14 24 ستاد آجا 2
 3 5 عقیدتی سیاسی آجا سازمان 3
 3 5 سازمان حااظت اطالعات آجا 4
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 41 91 نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران 5
 34 58 نیروی هوایی ارتش ج.ا.ایران   6
 23 41 نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران   9
 36 62 نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران 8
 162 281 جمع کل 7

 هاداده و اطالعات تحليلوتجزیه روش. 1-6-3 

بنیاد و در قالب جداول کدگرذاری براز،   هبر مبنای نظریه داد نیمحقق ابتدا  ،یتحق نیا در

هرا و بیانرات   تحلیرل اندیشره  ومطالعره و تجزیره   بره کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی 

 رانیر ا.ا.ج ارترش  دردرخصروص فرمانردهان و مردیران     العرالی( )مدظلره قوا کل معظم یفرمانده

شرده )ماراهیم،   انجامهای سنجش روایی و اعتبار کدگذاری و تأیید منظوربه سپسند. پرداخت

 از یگروه با ،العرالی( )مدظلهقوا کل معظم یفرمانده یهاشهیاند با آنان انطباقها و ابعاد( و مقوله

و درپایران   شرد  انجرام  مصاحبه داشتندکامل  تیاشراف ، یتحق موضو  به نسبت که خبرگان

 یبنرد تیاولو و هاشاخص و هامؤلاه ابعاد، نیب یمنطق ارتباط سنجش و الگو دأییت منظوربه

 اسرتااده  برا  پرسشنامه، توسط شده یگردآور یهاداده .دیگرد استااده پرسشنامه ابزار از آنها

-یتر  و مربرع  یکرا  آزمون) یاستنباط و یایتوص یآمارها صورتبه مربوطه یافزارهانرم از

( یار یک و یکم) روش دو نیا  یتلا با انیدرپا و گرفت قرار لیتحلوهیتجز مورد( ودنتیاست

 العرالی( )مدظلره قروا  کل معظم یفرمانده منظر از رانیاج.ا. ارتش در موف  ریمد و فرمانده یالگو

 .شد ارائه

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 . فرمان، فرمانده، فرماندهي2-0

منظرور اجررای رفترار    فرمان، امر و دستوری است که از طرف فرمانده در شلل معینی به

نامره انضرباطی نیروهرای مسرل      آیرین  2دد و در اصطالح، برابر ماده گرمشخصی صادر می

تردابیر، دسرتورات و مصروبات    »، فرمان عبارت است از: 1376، سال 16/7-2ج.ا.ایران، کد 

گرردد  شااهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نیروهای مسل  صادر مری 

موجب قانون و به اتلای مسئولیت محولره  که بهفرمانده، شخصی است «. االجرا استو الزم
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مراتب، مدیریت و رهبری یگان یا بخشی از سازمان را برر عهرده دارد و در   از طرف سلسله

 ها پاسخگوست.قبال مسئولیت

حلرم و  »از ریشه فرمان گرفته شده که به معنرای  « فرماندهی»و « فرمانده»ه ژدر لغت وا

کنرد. لغرت   دهد و امرر مری  شود که حلم و فرمان میمیاست و فرمانده به کسی گاته « امر

فرماندهی به معنای حاکم بودن، فرمانده بودن، فرمان راندن، کسی که اختیار ریاست را دارد 

تعبیرر  « والیت»شود. همچنین در اسالم از آن به و نیز به مقام و منصب هر فرمانده گاته می

 .(141-142:1373)رشیدزاده،  شودمی

مجموعه اختیاراتی است که یک فرد به سبب شرغل، درجره و مسرئولیتی کره      فرماندهی

بررد. او مسرئول اداره کارکنران    کرار مری  های واگذارشده بره دارد، در راستای انجام مأموریت

واحد خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی کره واحرد او انجرام یرا از انجرام آن      

 .نامه انضباطی نیروهای مسل  ج.ا.ایران، فصل اول(آیین 4ده )ما بازمانده است، مسئولیت دارد

 

 . مديريت2-2

کارگیری کارا و اثربخش منرابع مرادی و انسرانی زیرر نظرام      به فرایندمدیریت عبارت از 

ریزی، سازماندهی، بسیج منرابع  شده آن جامعه با توجه به اصولی چون برنامهارزشی پذیرفته

هرای از پریش تعیرین شرده     )کنترل( و نظارت بر اساس هدفو املانات، هدایت و واپایش 

 .(8:1383)رضائیان،  است

 

 . سطوح مديريت2-3

سط  عرالی، سرط     :است برخوردار سط  سه از معموالً بزرگ هایسازمان در مدیریت

 .(29:1383، انییرضا) میانی و سط  اجرایی

 

 رانيمد ازيموردن یهامهارت. 2-0
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 بره  بایرد  کننرد مری  فعالیرت  کره  سرازمانی  نرو   هرر  در و ندباش که سط  هر در مدیران

کننرد.   یراری  را سرازمان  شرده، تعیرین  اهرداف  بره  نیل برای تا یابند دست ویژه هایتوانایی

اسرت:   کررده  معرفری  دارنرد را  نیراز  بره آن  مردیران  کره  را اصرلی  مهارت سه «کنز رابرت»

 .(25:1388بند، عالقه) های انسانیهای فنی و مهارتهای ادراکی، مهارتمهارت

 
 

  (1781) لسونیو گانهچهارده و( 1794) کنز رابرت ریمد گانهسه یهامهارت بیترک(: 1) شماره شلل

 (002:0362 ،و همکاران زارع)

 

 های مديريت. سبک2-7

 یبره اهرداف   دنیرسر  یرا بررا  یگروه تیهداو  یامر رهبر رانیهمه مد نلهیوجود ا با 

از  کیر ببرند که هر شیمملن است پ یمختلا یهاوهیروند را با ش نیا ،دارند بر عهده نیمع

 تیریمرد : شروند یمر  یبنرد طبقره  ریزبه شرح  ویژه یتیریسبک مد کیعنوان به هاوهیش نیا

، آزادمرنش  تیریمرد ی، انتخراب  تیریمرد ی، انتصراب  تیریمرد ، گراتحول تیریمد، شلوهمند

 .(35:1371فرهمند،  ی)فقه جامع تیریمدی، اشبله تیریمد، مستبد تیریمد

 مهارت شناسایی و حل تعارض

ها )تالر تحلیل(ک و حل پیچیدگیمهارت در  

 مهارت توانمندسازی و تاویض

 مهارت طرحریزی و سازماندهی

 مهارت کار گروهی

 مهارت مذاکره

 مهارت حمایت و مدیریت عواطف

 مهارت تشوی  مشارکت و پیشنهادات 

های شغلینامهمهارت فهم توصیه  

 مهارت ارزشیابی سط  کارآیی پرسنل

ور سازنده(مهارت ارائه گزارش )بازخ  

گریمهارت کنترل بدون سلطه  

 مهارت کیایت خدمات

 مهارت کشف اختالل در الگوی سازمانی



سطح راهبردی

ميانيسطح 

عملياتيسطح 

ني
ی ف

تها
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 ياسالم تيريمد تيماه. 2-0

 یهرا، دسرتاوردها  خردمندانره از دانرش، تخصرص    یمندبهره یاسالم تیریاز مد منظور

مختلرف جامعره    یهرا اداره بخش ی برایهای اسالمبر ارزش یمبتن یو تجارب بشر یعلم

را برر طبر     یهر کار دیفرد، سازمان و جامعه مسلمان با ،یهای اسالمبراساس ارزش است.

اسرت   ینیجامعه تضرم  کیبودن  یآن انجام دهند و اسالم یو علم ییاصول و ضوابط عقال

اسرتااده از   بر ران،یا.ا.ج یهمچنان که در قانون اساس ها،تیریبودن مد یو ارزش یعلم یبرا

شرده اسرت.)بند ب اصرل دوم قرانون      دیر مختلف تأک یهارصهدر ع یدانش و تجارب بشر

از اهداف  یلیرا  یعلم یاستااده از دستاوردها رانیا.ا.ج یفرهنگ استی( و اصول سیاساس

 6و  4بنرد   زیر و ن ،یفرهنگر  اسرت یاصول س« الف»بخش  6)بند  نظام دانسته است. یفرهنگ

 .(63-64:1373 دزاده،ی)رش آن(« ج»بخش 

 

 ادی. مديريت جه2-5

و  یالهر  تیکار و تالش با ن فرایند» توانیرا م یجهاد تیریمد ،یعموم فیتعر کی در

جهت مبرارزه برا    یو انسان یمؤثر و کارآمد منابع ماد یریکارگدر به ت،یبر علم و درا یمبتن

 ،یعلمر  ،یاجتمراع  ،یفرهنگر  هرای عرصره  یدشمن و رفع موانع حرکت بره جلرو در تمرام   

 ( بررای کنترلواپایش )و  تیهدا ،یسازمانده ،یزریبرنامه ،یرگذاهدف با یاسیس ،یاقتصاد

 .(21:1373)رشیدزاده،  نمود فیتعر« اسالم یبه اهداف، بر اساس فرهنگ جهاد دستیابی

 یهرا شاخصره  نیری در مجرامع مختلرف بره تب    1373سرال   یمعظم انقالب از ابتدا رهبر

 انیر را ب تیرینو  مرد  نیا یهایژگیگوناگون، و یهاپرداخته و به مناسبت یجهاد تیریمد

 1د:گردیمارائه  ،یرهبرمقام معظم  انیدر ب یجهاد تیری، ده شاخصه مدنجایاند. در افرموده

 ؛توکل به خدا( 1)

 ؛ناسو اعتمادبه یخودباور( 2)
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. https://hawzah.net/fa/magazine/view/5211/8176/107808 
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 ی؛شناسدشمن( 3)

 ؛از اختالفات یدور( 4)

 ی؛کارآمد( 5)

 ؛هاتیاز املانات و ظرف استااده( 6)

 ؛قادانهن نگاه( 9)

 ؛تیبر علم و درا یمبتن حرکت( 8)

 ؛خدمت یزهانگ همراه با همت( 7)

 .(ی)عزم مل یمردم حضور( 11)

 

 یرهبر یهاسبک. 2-8

، دلریر ف یرهبرر  سبکی، استبداد یرهبر سبکعبارتند از:  تیریدر مد یرهبر یهاسبک

 یرهبرر ، راگر هدف رهبری، تیحما رهبری، مقررات رهبر) هدف رریمس بر یمبتن یرهبر سبک

 .(41-42:1378سنزو، رابینز و دی)پی ی(مشارکت

 

 مانهيحک یرهبر سبک. 2-6

 یاسرالم  تالر در را 1مانهیحل یرهبر( 1374) «یارکالئیم یصمدی و ارکالئیم یصمد»

 یژگیو 21 و کرده مطرح اریعتمام یرهبر یهنظر کی عنوانبه را آن و داده قرار یموردبررس

 :کندیم انیب میحل رهبر کی یبرا را

   است؛ جانبههمه و االضدادجامع یهایژگیو یدارا و ستین یبعدکی میحل رهبر( 1)

 است؛ منصف و عادل یقاض ک( ی2)

 داریر ب افرراد  در را یطلبر قرت یحق و ییجرو قرت یحق حس که است یدارگریب رهبر( 3)

 کند؛یم

 است؛ پردازهینظر و گرلیتحل و بوده رتیبص یدارا( 4)

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Wise Leadership 
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 است؛ یتوانمند راهبردپرداز و نگرندهیآ( 5)

 است؛ انهیگراواقع ةانیگراآرمان دگاهید کی یدارا( 6)

 کند؛یم ضیتاو ردستانیز به را اراتیاخت از یبرخ و است توانمندساز( 9)

 کند؛یم عمل خود یهاوعده به و است لاردرستراستگو و  صادق،( 8)

 پردازد؛یم یفرهنگ یمعمار و یمهندس به که است یهنرمند( 7)

 کند؛یم رفتار گرانید با مانهیکر و احترام با( 11)

 است؛ نیآفروحدت( 11)

 است؛ ریپذتیمسئول و مدارفیتلل( 12)

 شناسد؛یم را( خود بیرق/ دشمن) نیریسا هم و شناسدیم را خود هم( 13)

 است؛ ینیبشیپ قابل او رفتار ،یراست و صداقت لیدلبه و قتیحق از تیتبع لیدلبه( 14)

 گراست؛شرفتیپ و گرا،تحول ،یانقالب( 15)

 گرست؛موعظه و گرحتینص و بوده نافذ یکالم و رسا یانیب یدارا( 16)

 است؛ دیتقل ةستیشا الگو، کی و مرجع کی عنوانبه( 19)

 است؛ مدارانهدانش و عالمانه ده،یسنج او یرفتارها و هایریگمیتصم( 18)

 هاست؛بحران ةکنند یرهبر( 17)

 ،ییارکالیر م یصرمد  و ییارکالیر م یصرمد ) کنرد یمر  یرهبرر  هاقلب بر و است بخشالهام( 21)

66:1379-63). 

 

 تيريمد یهاسبک و مکاتب ها،هينظر اصول، مطالعه یبندجمع. 2-01

 کره  نمود ارائه یاسالم جامعه به را ییارهایمع و هاارزش اصول، یاسالم انقالب یروزیپ

 توسرط  اصرول  نیر ا. اسرت  اسرالم  نیمبر  نید میتعال و اتیروا و ثیاحاد قرآن، از برگرفته

 و بسرط  العرالی( )مدظلره قوا کل معظم یفرمانده جانب از و مطرح یاسالم انقالب ریکب گذارانیبن

 ریاخ انیسال در ژهیوبه و یاسالم انقالب یروزیپ از پس که یمباحث از یلی. شد داده توسعه

. اسرت  یاسرالم  تیریمرد  یارهایمع و اصول فیتعر و نییتب لزوم بوده توجه مورد شدتبه



....بر یمبتن رانیا.ا.موف  در ارتش ج ریفرمانده و مد یالگومقالة پژوهشی:                                                   54

 گراهی  و داشرته  دیر تأک مسئله نیا بر مختلف موارد در زین العرالی( )مدظلهقوا کل معظم یفرمانده

 و ملاترب  هرا، هیر نظر اصرول،  یبررسر  و مطالعره . انرد نمروده  نیری تب را اصول نیا  از یبرخ

 شران یا کره  دهرد یم نشان لهمعظم ریتداب و اناتیب به مراجعه نیهمچن و یتیریمد یهاسبک

 از مسرئوالن  و رانیمرد  همره  یرویر پ و داشته ویژه توجه یاسالم تیریمد اصول به همواره

 رانیا یاسالم جامعهی تعال و شرفتیپ یبرا ضرورت کی عنوانبه را یجهاد تیریمد سبک

 همرواره  شیخرو  مانره یحل یرهبرر  سبک بر هیتل با شانیا ،گرید ییسو از. اندنموده مطرح

 و یراهبرر  یاجتمراع  یهرا بحران ژهیوبه مختلف یهابحران در را جامعه تا اندنموده تالش

 .نموده و پایبندی به اصول این سبک رهبری را از مسئولین و مدیران انتظار دارند تیهدا
 

 بنياد. نظريه داده2-00

 ،راهبررد  نیر ا. اسرت  هینظر شیرو روش ای ادیبنداده نظریه  ،یتحق نیا یپژوهش راهبرد

. اسرت  افتره ی توسعه و رشد «استراس و سریگل» یهملار با که دارد یایک  یتحق به شیگرا

 بسرازد؛  مسرتقل  هیر نظر ترا  سازدیم قادر را محق  ،(کیستماتیس) منظم یهاهیرو و هاروش

 کره  اندشده یطراح چنان هاهیرو که یدرحال. دینما مطابقت یعلم یارهایمع با که یاهینظر

 محق  ت،یخالق. است یمهم عنصر زین تیخالق سازد،یم فراهم را تیقاطع و یلیتحل دقت

 دربراره  ییهرا رتیبص به ،ییهاسهیمقا با و کند مطرح را هاهداد یهاسؤال تا سازدیم قادر را

 (.1389)استراوس و کوربین،  دیآ نائل هاداده ینظر میتنظ به و دهیپد

از ابتردا فرضریه    آنچره  ایر  هرا هیقض و هامقوله م،یمااه عنصر هس بر یپژوهش راهبرد نیا

 وجرود  مشرخص  یلر یتحل فراینرد  سه پژوهش، نیا در نیهمچن. است استوار شودیم دهینام

 عبارتند فرایند سه نیا. شوندیم انتخاب آنها اساس بر دراصل یریگنمونه یهاهیرو که دارد

 .(1386 ،هملاران و یالوان) یانتخابی کدگذار و یمحور یکدگذار باز، یکدگذار: از

 

 در العاالي( )مدظلاه قاوا  کال  معظام  يفرماناده  یرهنمودهاا  و هاديدگاه انات،يب. 2-02

 ريمد و فرمانده خصوص
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در خصروص   العالی()مدظلههای فرماندهی معظم کل قواپژوهشگران به منظور مطالعه اندیشه

بنیراد در چهرار مرحلره بره     ااده از نظریره داده فرماندهان و مدیران در ارتش ج.ا.ایران، با است

 شرح زیر اقدام نمودند:
 

 

 ها. مرحله اول: گردآوری داده2-12-1

 نیهمچنر  و معتبرر  یهرا وبگراه  و دسرترس  در منابع یتمام به مراجعه با نخست گام در

 دسرته  آن یآورگرد به العالی()مدظلهفرماندهی معظم کل قوا اناتیب یحاو یکاربرد یافزارهانرم

 یروهرا ین در رانیمرد  و فرمانردهان  یهایژگیو به که ندپرداخت یریتداب و نیفرام انات،یب از

 انرات یب از گرزاره  513 تعرداد  مرحلره  نیا در. اندداشته اشاره به ویژه ارتش ج.ا.ایران مسل 

 گردید. استخراج 1379 تا 1368 یهاسال نیب ایشان
 

 . مرحله دوم: کدگذاری باز2-12-2

بنیاد، بره هریرک از اجرزا، عنروان و     ین مرحله، براساس روش مرسوم در نظریه دادهدر ا

شود، بایرد گویرای محتروا باشرد،     گاته می« کد»شود. این عنوان، که به آن برچسبی داده می

ای که محق  و خواننده، با مشاهده این عنروان و تیترر، ترا انردازه زیرادی بره ماهروم        گونهبه

 (.Miles &Huberman, 2002:51) جمالت پی ببرند

های گردآوری شرده را در جرداول کدگرذاری براز     در این تحقی  نیز پژوهشگران گزاره

ای کره گرزاره بره آن تأکیرد دارد یرک ماهروم )کرد( بره آن         قرار داده و بر اساس کلیردواژه 

 اختصاص داده و یک شناسه برای آن در نظر گرفتند.
 دگذاری بازای از جداول ک(: نمونه2) شماره جدول

 شناسه مفهوم )کد( ها(بيانات )گزاره ردیف

1 

 کرار  ،یمنطقر  نظرم  ن،یآهنر  انضباط به معتقد ما
 مملن اندازه در سالح و روزبه آموزش ،یعلم
 نهایا همه اما م؛یهست خود مسلّ  یروهاین یبرا
 و آرمانهرا  بره  یدلدادگ و توکّل تقوا، کنار در را

 .میدانیم معتبر مردم

 151 نینآه انضباط
 151 یمنطق نظم
 152 یعلم کار

 153 روزبه آموزش
 154 تقوا
 155 توکّل
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 156 مردم و آرمانها به یدلدادگ

2 

گیرری  ... بنابراین حاظ بصیرت، حارظ جهرت  
هررای الزم، روحیرره خرروب و صررحی ، آمررادگی

افررزایش روزافررزون تجهیررزات و املانررات و   
ای هرای اساسری  های رزمی یلی از کارآمادگی

 است که ن.م بایستی داشته باشند.

 97 حاظ بصیرت
 81 گیری صحی حاظ جهت

 81 های الزمآمادگی
 82 روحیه خوب

 83 افزایش تجهیزات و املانات
 84 های رزمیافزایش آمادگی

 . مرحله سوم: کدگذاری محوری2-12-3

تبردیل ماراهیم بره     فراینرد نجام شرده و  این مرحله از کدگذاری به دنبال کدگذاری باز ا

(. Goulding, 2002:69) هرای اصرلی اسرت   ها، براعنوان مقولره  کردن دادهها و یا خالصهمقوله

عناوین استخراج شده است. این کرار نیازمنرد    1بندی و مقایسهوظیاه محق  در این مرحله، دسته

نهرا، چنردان آشرلار نیسرت، در     صرف وقت و حوصله بسیار است، چرا که در ابتدا ارتباط بین آ

بیند که چندان به هم ربطی ندارنرد امرا   رو میهای خام روبهواقع محق  خود را، با انبوهی از داده

بنیراد در ایرن   با انجام این مرحله پیوندهای نامربوط هویدا خواهد شد و زیبایی روش نظریره داده 

 فراینرد حرذف و   فرایندنیز محققین با انجام در این تحقی  (. 371:1386)منصوریان،  مرحله نهاته است

 181شرده در کدگرذاری براز بره تعرداد      ماهروم اسرتخراج   513سازی ادغام، پاالیش و یلنواخت

 مؤلاه )مقوله( به شرح زیر رسیدند. 24بندی مااهیم به ماهوم و با مقایسه و دسته
 0های(: جدول مفاهيم و مقوله3)جدول شماره 

 داد کدهامفاهيم و تع هامؤلفه

 ستيزیدشمن
 3)نیدر برابر متجراوز  تیقاطع -کد( 8ی)زیستدشمن هیداشتن روح -کد( 7پرهیز از اعتماد به دشمن)

 کد( 3جلوگیری از ناوذ سخت دشمن) -کد( 2جلوگیری از ناوذ نرم دشمن) -کد(

 گيتقوی پيشه
در  سررتانردیز مشرروق -کررد( 4ی)زگرراریپره -کررد( 2)برره خررود یریررگسررخت-کررد( 3)مظهررر پرراک 

 2ی)پاکردامن  -کرد(  2)ارتباط مستحلم برا خداونرد   یدارا -کد( 4)بودن خداترس -کد( 1ی)شگیتقواپ

 کد( 2)و هوس ادر برابر هو مقاوم -کد( 2ی)زیستناس -کد( 2ی)نید یگریمنش نظام یدارا -کد(

 بصيرت

 داشرتن  -کرد(  2ی)مضروابط اسرال   هیبر پا یگریبه نظام یبندیپا -کد( 3ها )سهیاستقامت در برابر دس

 -کرد(  3)نظرام  میاز حرر  مراقبرت  -کرد(  4ی)هرای انقالبر  بره ارزش  توجره  -کرد(  6ی)انقالبر  رتیبص

 4ی)به نظام اسرالم  اعتقاد -کد( 5ی)شناسدشمن -کد( 3)شدنریاز غافلگ زیپره -کد( 4ی)زیاستلبارست

 کد( 2)انقالب یدستاوردها حافظ-کد(

 داشرتن  -کرد(  5)داشتن مانیا -کد( 3)بودن یمعنو -کد( 5)اخالص -کد( 3جویی به خداوند) توسل محوریمعنويت

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Categorazing & Comparison 
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 داد کدهامفاهيم و تع هامؤلفه

بره   اعتقراد  -کرد(  2)برودن  یخدمت اهداف الهر  در -کد( 5ی)طلبشهادت هیروح -کد( 2ی)نید رتیغ

 کد( 2ی)تواضع و فروتن اهل -کد( 3ی)ثارگریا -کد( 3)داشتن یفضل اله

توجه باه اعماال   

 معنوی

 -کرد(  3)برودن  ثرارگران یخرانواده ا  قردردان  -کد( 2ی)ظواهر اسالم تیرعا -کد( 3پایبندی به اسالم)

 -کرد(  3)مجاهردت برودن   اهرل  -کرد(  2)از منلرر  ینراه و  بره معرروف   آمر -کد( 2)داشتن مناجات

شرعائر   حارظ  -کد( 2ی)روبا فساد و کج مبارزه -کد( 3)ریاز اسراف و تبذ اجتناب -کد( 2یی)گراح 

 کد( 2)فیانجام وظاقربت داشتن در  قصد -کد( 1ی)اسالم

 2 های(: جدول مفاهيم و مقوله0) شماره جدول

 مفاهيم و تعداد کدها هامؤلفه

 دهيسازمان
 -کرد(  3)موجود در سازمان یهاخا شناخت -کد( 3ی)توجه به استحلام سازمان -کد( 4)توجه به سازماندهی

 کد( 2)سازمانبه نقاط قوت درون  توجه -کد( 2)سازمان ییایدر جهت رشد و پو تالش

 شناسيوظيفه
در  یلر یزیبره حضرور ف   اعتقراد  -کد( 4) یعم اهیاحساس وظ یدارا -کد( 6داشتن احساس مسئولیت)

 کد( 3)دهیدر سازمان اهیوظ احساس -کد( 3ی)در سازندگ اهیوظ احساس -کد( 3)گانی

مااااااديريتي و 

 فرماندهي

بره   قائل -کد( 3ی)مال انضباط -کد( 3ی)طلبثروت ینا -کد( 4)از غرور زیپره -کد( 6)از غالت زیپره

واپرایش  و  نظرارت  -کرد(  3یی)به استقالل و خودکاا توجه -کد( 4)بودن هدفمند -کد( 3ی)زیربرنامه

قردرت   کنندهتیتقو -کد( 2ی)عمل منطق داشتن -کد( 3)امور یابیارز ییتوانا -کد( 3)بر امور (کنترل)

 کد( 6ی)جهاد تیریمد -کد( 3)بودن پاسخگو -(کد 3ی)ریگو گزارش یبازرس -کد( 5ی)بازدارندگ

توجااااه بااااه  

 تجهيزات

بره سراخت    توجره  -کرد(  3)زاتیر تجه یقائل بره حارظ و نگهردار    -کد( 3)زاتیتجه تیقائل به اهم

 کد( 1)بودن فناورمحور -کد( 2یی)داشتن بر خوداتلا هیتل -کد( 2)زاتیتجه

 مداریقانون
 -کرد(  2)به اصرول  یبندیپا -کد( 3)مراتبحافظ سلسله -کد( 4)انیگدر  یقائل به محوربودن فرمانده

 کد( 4)به نظم و انضباط قائل -کد( 3ی)و منش نظام تیثیبه ح بندیپا

 پا در رکابي

 یرویر در بعرد ن  یآمرادگ  حارظ  -کرد(  3ی)اعتقراد بره ضررورت آمرادگ     -کد( 3حاظ و تداوم آمادگی)

مقتدرانره   حضور-کد( 3ی)رزم یبه آمادگ توجه -کد( 2)زاتیدر بعد تجه یآمادگ حاظ -کد( 2ی)انسان

 کد( 3ی)معنو یآمادگ حاظ-کد( 3ی)سط  بازدارندگی مستمر در ارتقا تالش-کد( 1)در صحنه

 3 های(: جدول مفاهيم ومقوله7) شماره جدول

 مفاهيم و تعداد کدها هامؤلفه

توجااااه بااااه  

هاااای سااارمايه

 انساني

 یکارکنان در شناخت اسرتعدادها  تگریهدا -کد( 1)(دیما جیکارکنان )ترو نیدر ب یدواریکننده امتیتقو

در  ردسررتانیز مشرروق -کررد( 1)بررزرگ یاز کارهررا دنیکارکنرران در نهراسرر تگریهرردا -کررد( 1)خررود

 -کرد(  2ی)انسان یرویجا از نهو ب  یصح استااده -کد( 4)کارکنان شتیبه مع توجه -کد( 2ی)شگیتقواپ

 نیدر بر  یمعرفرت اسرالم   کننرده تیر تقو -کد( 2ی)انسان یرویدهنده نارتقا -کد( 3)هیبه امر روح توجه

 کد( 2) (مانیا جیکارکنان )ترو نیدر ب مانیا مروج -کد( 1)کارکنان
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 مفاهيم و تعداد کدها هامؤلفه

ناااااااوآوری، 

خالقياااااات و 

 نگریآينده

 -کرد(  3)داشتن ریتدب -کد( 3ی)رزم یهادر دستورالعمل ینوآور -کد( 2دهی و تشلیالت)نوآوری در سازمان

 -کرد(  2)حرکرت روبره جلرو    داشرتن  -کرد(  2) یر دق یابیلهئمس ییتوانا داشتن -(کد 3)نگاه بلندمدت داشتن

 کد( 2)سازنده -کد( 4ها)از فرصت استااده -کد( 5ها)فرصت شناخت -کد( 2) یصح یریگجهت

 کد( 4)بودن عادل -کد( 2)زیآمرفتار عدالت یدارا -کد( 2ی)زیسترذالت -کد( 5ستیزی)ظلم محوریعدالت

 خصايص رهبری

 -کرد(  3ی)سرت یزسراده  -کرد(  2ی)پرسرت تجمل ینا -کد( 2ی)گریاز اشراف زیپره -کد( 4پرهیز از تلبر)

 -کرد(  3ی)ریانتقادپرذ  -کرد(  2)دیدر برابر شدا استقامت -کد( 2)صداقت مظهر -کد( 1)شاافیت مظهر

 کد( 2)ثبات قدم داشتن -کد( 3)در خود یقدرت رهبر تیتقو

 0هایمقوله (: جدول مفاهيم و0) شماره جدول

 مفاهيم و تعداد کدها هامؤلفه

 -خصايص فردی

 شخصيتي

 2)گربودنتالش -کد( 2)داشتن اراده و عزم راسخ -کد( 5)شجاعت و دلیری -کد( 3)ناساعتماد به 

 داشتن -کد( 1)ماتیدر زمان نامال یاستوار -کد( 2)یروح قدرت -کد( 3)الزم زهیداشتن انگ -کد(

 -کد( 3)صدرسعه-کد( 2)یصبور -کد( 3)بودن ریناپذیخستگ -کد( 3)ناس در برابر دشمن عزت

 کد( 3)یخودباور

 خصايص ادراکي
 2ی)هوشمند -کد( 5)والیتمداری -کد( 4)اعتماد به دشمنانعدم -کد( 2ایستادگی در میدان خطر)

 کد( 1)بودن نگرژرف-کد(

 محوریاخالق

 دفا  -کد( 3)یاله یهاآرمان یرودنباله -کد( 5)توکل -کد( 2)یبه خودساز قائل -کد( 4)متعهدبودن

 5)خدا بودن ادی به -کد( 2)یبه اخالق اله متخل  -کد( 1)اخالق بر قدرت تقدم -کد( 2)هااز آرمان

 داشتن -کد( 3)یبه مدد اله یدواریام -کد( 2)یاهداف اله داشتن - کد( 2)ازخودگذشتگی -کد(

 کد( 1)ییگراکمال-کد( 2)بودن دارامانت -کد( 4)صداقت
  

 7 های(: جدول مفاهيم و مقوله5) شماره جدول

 مفاهيم و تعداد کدها هامؤلفه

 محوریآموزش
له ئعنروان مسر  بره  آمروزش  -کد( 4)هاآموزش یایسط  ک یارتقا -کد( 5های نظامی)توجه به آموزش

 کد( 2ی)قیحق یآمادگ یبرا آموزش -کد( 2)اول

 محوریدانش
سواد  کسب-کد( 3)بودن عالم -کد( 2)باال نشیاز دانش و ب یبرخوردار -کد( 2تسلط بر دانش و فن)

 کد( 3ی)رزم

 محوریمهارت
مهارت  شیافزا -کد( 2)مهارت و پشتلار -کد( 3)کسب تخصص الزم -کد( 1دست آوردن مهارت)به

 کد( 1ی)ساخت درون یبرا

 گراييتجربه

 اسرتااده  -کرد(  5)دوران دفرا  مقردس   هرای زهتوجه به آمو -کد( 3گیری از تجارب پیشلسوتان)بهره

کسرب   یهرا مسل  با تجربره  یروهاین تیتقو لزوم -کد( 3)دوران دفا  مقدس یهااز تجربهی حداکثر

 کد( 2)شده
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 0 های(: جدول مفاهيم و مقوله8)جدول شماره 

 مفاهيم و تعداد کدها هامؤلفه

 گراييتعامل
 3)وحدت حاظ -کد( 3)اتحاد ارتش و سپاه تیقائل به تقو -د(ک 2پایبندی به اعتماد بین خود و مردم)

 کد( 2)با دوستان یمهربان -کد( 2ی)دارمردم -کد( 4)بودن یمردم -کد(

 تعهد ملّي

 -کرد(  1)مرردم و نظرام   ییاز جردا  یریجلروگ  -کد( 2)به ملّت یبخشنانیاطم -کد( 2)تبا ملّ یهمدرد

 2ی)ملر  یهرا به آرمان یدلبستگ -کد( 2)از مردم تیاحم -کد( 2)و تعهد خدمت به مردم هیروحداشتن 

 کد(

 

 . مرحله چهارم: کدگذاری انتخابي2-12-4

 هرا سازی آنها و نیز پیوند دادن مقولهها، یلپارچهپاالیش مقوله فرایندکدگذاری انتخابی، 

کدگررذاری،  فراینررددر ایررن مرحلرره از  .(Strauss&Corbin,1998:145) برره یلرردیگر اسررت 

رسیدن بره یرک نظریره و بیران      فرایندها، ضمن تجمیع و تبیین ارتباط بین مقوله بایستیمی

مرکزی، یک روایرت   ها حول یک مقولهمدلّل آن را نهایی کرده، با درکنارهم قراردادن مقوله

سرازی و بهبرود   محوری، بخش بسیار مهمری از یلپارچره  مند طرح شود. مقولهنظری و نظام

 .(Lee, 2001:51) هاستمقوله

هرا  سازی و پیونددادن مقولره در این تحقی  نیز در مرحله کدگذاری انتخابی محققین با یلپارچه

 بعد به شرح جدول زیر  رسیدند. 6ها( بر اساس قرابت و وجوه مشترک به تعداد )مؤلاه
 کدگذاری انتخابي جدول(: 6) شماره جدول

 متغير وابسته ابعاد هامؤلفه

 شخصیتی -های فردیویژگی
گو یادراک ی واخالق ی،فرد
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 های ادراکیویژگی
 محوریاخالق
 رتیبص

 یمعنو و یرتیبص

 

 یزیستدشمن
 یمحورتیمعنو
 یمعنو اعمال به توجه
 یشگیپیتقو

 ییگراتجربه

 یمهارت و یدانش ،یتجرب
 یمحوردانش

 یمحورموزشآ
 یمحورمهارت

 سازمان اداره و تیریمد یفرمانده و تیریمد
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 متغير وابسته ابعاد هامؤلفه

 یدهسازمان
 یشناساهیوظ

 یمدارقانون
 یرکاب در پا

 زاتیتجه به توجه
 یانسان یهاهیسرما به توجه

 یرهبر
 یمحورعدالت
 ینگرندهیآ و تیخالق ،ینوآور
 یرهبرهای ویژگی
 ییگراتعامل

 یاجتماع روابط
 یملّ تعهد

 صاحبنظران. مصاحبه با 2-03
 . طراحي فرم مصاحبه2-13-1

های فرماندهی معظرم کرل   بیانات و فرامین و اندیشه مطالعه انجام از پس یمطالعات گروه

سررنجش روایرری و اعتبررار جررداول و  منظرور  بررهبنیرراد، براسرراس نظریرره داده العرالی( )مدظلررهقروا 

 سرؤال  31 برر  مشرتمل  یامصراحبه  فررم  های انجام شده در مراحل چهارگانه باال،کدگذاری

 ارائره  یبررا  براز  سرؤال  1 و ابعاد و هامقوله ،مااهیم یبرا( دأییتعدم/دأییت) یانهیدوگز بسته

رتبره و خبرگران در   دهان عرالی از فرمانر  نار 21 اریاخت در و ی نمودهطراح ،شنهادیپهرگونه 

 .دادند قرارسط  نیروهای مسل  

 
 شدههای انجامبندی مصاحبه. جمع2-13-2

صرحت و   خبرگران،  هرای دیدگاه و هاشنهادیپ و هاپاسخ یبندجمع و یآورگرد از پس 

 یبررا بعرد   6مقولره و   24ماهوم،  181های انجام شده و همچنین کاایت درستی کدگذاری

 معظرم  یفرمانده یهاشهیاند بر یمبتن رانیا.ا.ج ارتش در موف  ریمد و فرمانده یالگو نییتب

 مورد تأیید قرار گرفت. العالی()مدظلهقوا کل

 

 . الگوی مفهومي تحقيق2-00
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( 2پس از انجام مراحل باال، الگوی ماهومی تحقی  به شررح منردرج در شرلل شرماره )    

 تبیین گردید:

 
 قيتحق يممفهو (: الگوی2) شماره شکل

 

 آنها ليتحلوهیتجز ی تحقيق وهاافته. ی3

 الگو و ابعاد ارتباط ياستنباط و يفيتوص ليتحلوهيتجز. 3-0

برین   ارتبراط  منظرور سرنجش  های گردآوری شده و بره توصیای داده لیتحلوهیتجزبرای 

و  گردیرد  ارائره  نمونره  جامعه در قالب پرسشنامه به سؤال 186 ابعاد، و هامؤلاه، هاشاخص

هرا و ابعراد   ها، مؤلاره آمده، شاخصدستبا محاسبه ضریب پراکندگی میانگین و واریانس به
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اند.)هرچقدر ضریب پراکندگی کوچلتر باشد متغیر در اولویت باالتر قرار بندی شدهاولویت

 یآمار نمونه یهاپاسخ نبودن یتصادف یبررس تحلیل استنباطی نیز برایوگیرد( در تجزیهمی

 آزمرون  آمراره  مقدار به باتوجهشد و  استااده «مربع -کای» آزمون از بین آنها ارتباط دأییت و

هررای درخصرروص پاسررخ آزمررون در یبحرانرر مقرردار و شررده محاسرربه «ودنتیاسررت-یترر»

 نیبر  ارتبراط  زانیر م ی،تروافق  بیضرر  محاسربه  با گرفته وشوندگان قضاوت صورتپرسش

ها تحلیل توصیای و استنباطی ابعاد و مؤلاهوتجزیه در ادامه .است شده مشخصنیز  متغیرها

 با الگو آورده شده است.
 

 الگو و ابعاد ارتباط به مربوط يفيتوص آمار(: 01) شماره جدول

 ابعاد

 ميزان توافق

ن
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 4 145/1 48/1 51/4 1 2 11 45 86 یادراک ،یاخالق ،یفرد

 3 139/1 51/1 51/4 1 2 11 45 86 رهبری

 2 117/1 41/1 55/4 1 1 8 46 88 سازمان اداره و تیریمد

 5 153/1 44/1 57/4 1 1 5 42 74 یمهارت و یدانشتجربی، 

 1 119/1 37/1 58/4 1 1 8 36 79 ییمعنو و یرتیبص

 6 156/1 31/1 67/4 1 1 4 33 115 یاجتماع روابط

 

 الگو و ابعاد ارتباط به مربوط ياستنباط آمار(: 00) شماره جدول

 مؤلفه

 ميزان توافق
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 9534/1 48/7 66/199 1 2 11 44 86 یادراک ،یاخالق ،یفرد

 9554/1 48/7 14/171 1 2 11 45 86 رهبری

 9668/1 48/7 13/214 1 1 8 46 88 سازمان اداره و تیریمد

 9843/1 48/7 59/228 1 1 5 42 74 یمهارت و یدانش

 9888/1 48/7 59/235 1 1 8 36 79 تیمعنو و رتیبص



، 95، شمارة نوزدهمفصلنامة علمی راهبرد دفاعی، سال    63

1411پاییز   

 8142/1 48/7 16/281 1 1 4 33 115 یاجتماع روابط

 ارتبراط  وجرود  ابعراد  از کی کدام هر در یبحران مقدار و آزمون آماره مقدار به وجهت با 

 و نبروده  مستقل یلدیگر از الگو و ابعاد این و بوده دأییت مورد( باال جدول) الگو و ابعاد نیب

 .باشندیم گذاراثر گریهمد بر

 

 وابعاد الگ بندیتياولو. 3-2

ی باال اثبات گردید که تمامی ابعاد ضمن دارابودن های کمی و کیاتحلیلوبا انجام تجزیه

برر   یمبتنر  رانیر ا.ا.موفر  در ارترش ج   ریفرمانرده و مرد   یالگرو ارتباط منطقی، وابسرته بره   

 باشند:میبندی زیر بوده و دارای اولویت العالی()مدظلهمعظم کل قوا یفرمانده هایشهیاند

 ی؛معنو و یرتیبص( 1)

 ؛سازمان اداره و تیریمد( 2)

 ( رهبری؛3)

 ی؛  ادراک ی واخالق ،یفرد( 4)

 ی؛  مهارت و یدانش( تجربی، 5)

 ی.اجتماع روابط( 6)

 

 گيری. نتيجه4

 بندی. جمع0-0

، تردابیر و  شرات یفرمابیانات،  ،از منابع مرتبط برداریبهرهمطالعه و ضمن  در این تحقی 

ترا   1368 هرای سال نیبان ریو مد انفرمانده رامونیپ العالی()مدظلهمعظم کل قوا یفرمانده اوامر

 از اسرتااده  و نظرانصراحب  همالرری  بنیاد و همچنرین و با استااده از نظریه داده 1379سال 

بعرد   6های الگوی موردنظر تحقیر  در  شاخص و هالاهؤم ابعاد،آنان،  هایدیدگاه و تجارب

 42مؤلاره و   6 مردیریت و اداره سرازمان برا   »، شاخص 45مؤلاه و  5با « بصیرتی و معنوی»

 31مؤلاره و   3برا  « فردی، اخالقی و ادراکری »، شاخص 34مؤلاه و  4با « رهبری»، شاخص
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 2برا  « روابرط اجتمراعی  »و  شراخص  16مؤلاره و   4با « تجربی، دانشی و مهارتی»، شاخص

 تبیین گردید. شاخص 12مؤلاه و 

مانند  العرالی( )مدظلهل قوامعظم ک یفرماندههای مبتنی بر اندیشه موف  ریفرمانده و مد یالگو

برر اسرناد    یو مبتنر  یری افزاهرم  ،منرد ماننرد نظرام   ی،و کلر  یعموم یهایژگیاز و ییهر الگو

 گررا، تحرول  ،یجهراد گررا،  آرمران  ،یراهبررد  ییالگو الگرو  نیا است وبرخوردار  یباالدست

برر   دیکأو آموزش با ت تیبر ترب یمحور، مبتن، فرصتجانبههمه محور،تیمحور، والتیمعنو

 .  است با تأکید بر سرمایه انسانیو  ی، انقالبی، ارزشیعلم و فناور
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 قيتحق يينها یالگو(: 3) شماره شکل

 . پيشنهادها0-2

سازی و اجرای الگوی فرماندهی و مدیر موفر  در  ای با هدف چگونگی پیاده( مطالعه1)

انجرام گیررد. الگروی     العالی(ظله)مدمعظم کل قوا یفرماندههای ارتش ج.ا.ایران مبتنی بر اندیشه

تروان برا   های فرمانده و مدیر موف  در ارتش ج.ا.ایران بوده و میشده مربوط به ویژگیتبیین

 انجام تحقیقات مشابه آن را به سایر نیروهای مسل  ج.ا.ایران تسری داد.
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ای هر دست آمده از این پژوهش باعنوان یک کتاب برای تدریس در دانشگاه( نتایج به2)

های افسری آجا و دافوس منتشر و به عنوان مرجع مورد استااده استادان و دانشجویان دوره

های تربیت فرمانده و مردیر موفر  در ارترش    ارشد و دکترا، در بحثکارشناسی، کارشناسی

 ، قرار گیرد.العالی()مدظلهمعظم کل قوا یفرماندههای ج.ا.ایران مبتنی بر اندیشه

 

***** 
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 ابعفهرست من

 الف. منابع فارسي
   www.khamenei.ir، مجموعة بیانات، قابل دسترسی در: العالی()مدظلهایامام خامنه .1

 .1376، سال 16/7-2نامه انضباطی نیروهای مسل  جمهوری اسالمی ایران، کد آیین .2

 ها،هشیو و هارویه مبنایی نظریه کیای تحقی  روش اصول ،(1389)جولیت کوربین، و آنسلم استراوس،  .3

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران. محمدی بیوک ترجمه

 مدیریت کیای در پژوهش شناسیروش (، 1386 ) عادل آذر، حسن؛ فرد، دانایی مهدی و سید الوانی، .4

 .صاّار تهران: جامع، رویلردی

 محمدعلی اعرابی، سیدمحمد دکتر ترجمه ،مباني مديريت (،1378سنزو )دی دیوید.ای، استیان و رابینز،پی .5

 فرهنگی. هایپژوهش دفتر ارشادی، تهران: اسراری بهروز رفیعی، محمد

 با یایک یپژوهش یرهبر معظم مقام منظر از مطلوب یفرمانده یسازماهوم(، 1375خیرگو، منصور ) .6

 .4، سال شانزدهم، شماره فصلنامه مديريت نظامي، ادیبنداده یةنظر راهبرد از استااده

 ،ينظام تيريمدفصلنامه  ،قوا کل معظم یفرمانده ینظام یهاشهیاند نییتب(، 1387اهلل )دزاده، فت رشی .9

 .39 شماره

 اول، جلد ،قوا کل معظم فرماندهي انديشه در جهادی مديريت و فرماندهي(، 1373اله )فت  رشیدزاده، .8

 ارتش جمهوری اسالمی ایران. تهران:

 ، چاپ پانزدهم، ویرایش دوم، تهران: سمت.تاصول مديري(، 1383رضائیان، علی ) .7

ها و نیازهای آموزشی مدیران، (، الگویابی مهارت1372زار ، حمید؛ جندقی، غالمرضا؛ خوبرو، محمدتقی ) .11

 .16، سال چهارم، شماره مجله مطالعات مديريت راهبردی

ای ت امام خامنه(، مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسل  از دیدگاه حضر1376الدینی، مجید )زین .11
 .3 شماره، 25 سال ،ياسالم تيريمدفصلنامه ، العالی()مدظله

، مطالعات مشترک آجا اتیو کنترل در عمل یفرمانده یارائه الگو(، 1376شلوهی، حسین و هملاران ) .12

 گروهی دوره دکتری عالی جنگ، تهران: دافوس آجا

 محیط در حلیمانه رهبری قیاس سنجش(، م1379صمدی میارکالیی، حمزه؛ صمدی میارکالیی، حسین ) .13

 .13 شماره ،9 ، سالتخصصي اسالم و مديريت-دوفصلنامه علميکار، 

 تهران: روان. ، ویرایش دوم،عمومي مديريت (،1388علی ) بند،عالقه .14

  ، تهران: فروزشسازمان تکنولوژی مديريت، (1371)ناصر  فرهمند، فقهی .15

بدون  يعلوم انسان قاتيتحقنشريه ی، منظر مقام معظم رهبر مطلوب از یفرمانده(، 1376مدیری، محمد ) .16

 .شماره اول ،، دوره اولمرز
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نامه همايش علم اطالعات و ويژه(، گراندد تئوری چیست وچه کاربردی دارد، 1386منصوریان، یزدان ) .19

 ، اصاهان: دانشگاه اصاهان.جامعه اطالعاتي
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