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چکيده
انقالب شکوهمند اسالمی ایران در افق بلندمدت ،پایه گذاری تمدن نوین اسالمی را هدف گذاری
نموده است .طبیعتاً اهداف بزرگ ،تشکیالتی در حد خود را می طلبدد بندابراین در گدا دو انقدالب
اسالمی ،نیروهای مسلح به عنوان بازوان قدرتمند و اطمینان بخش مقا معظد رهبدری امدا خامنده ای
( مدظله العدالی

می بایست در حد تراز انقالب اسالمی ارتقا یابند .از آنجایی که آنچه نیروهای مسلح را به

معنای واقعی کارآمد می کند ،فرماندهی و مدیریت است که به مثابه محور نیروهای مسلح است ،هدف
اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسدالمی در نیروهدای
مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی است.
مبتنی بر این هدف ،تحقیق حاضر از راهبرد پژوهشی آمیختۀ اکتشافی بهره گیری نموده و بر مبنای
روش نظریه پردازی داده بنیاد غیرساختاریافته ،داده های الز از بیانات ،پیا ها و تدابیر امدامین انقدالب
اسالمی طی بازه زمانی  13۴۰تا  13۹۸گردآوری گردید که بالغ بر  1۰۰۰صفحه متن تولید و با استفاده
از نر افزار تحلیل کیفی  ،MaxQDA12اقدا به  31۷2مورد ،کدگذاری نم وده اسدت کده منجدر بده
تولید  ۹5شاخص و دوازده مؤلفه در قالب سه بُعد «بینش»« ،منش» و «کنش» گردید.
کليد واژهها :الگوی راهبردی ،فرماندهی و مدیریت ،نیروهای مسدلح ،تدراز انقدالب اسدالمی ،اندیشدۀ امدامین
انقالب اسالمی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 . 1دانشددجوی دکتددری ،مدددیریت راهبددردی ،دانشددگاه عددالی دفددات ملددی و تحقیقددات راهبددردی (نویسددنده مسدد و
am.ghauoor@yahoo.cim
 .2دانشیا ر ،مدیریت راهبردی ،دانشگاه عالی دفات ملی و تحقیقات راهبردی.
 . 3استادیار ،مدیریت دولتی ،دانشگاه عالی دفات ملی و تحقیقات راهبردی.





مقدمه
در گا دو خورشید عال گیر انقالب اسالمی ،نیروهای مسلح بهعنوان بازوان توانمندد و
اطمینانبخش مقا معظ رهبری اما خامنهای (مدظلهالعدالی  ،وظیفه نقشآفریندی در حدوزه ا در
انقالب بزرگی را بر عهده دارند که با هدف بلندمدت پایهگذاری تمدن نوین اسالمی ،دایدره
نفوذ فوق العاده بزرگی را ایجاد کرده است بنابراین با توجه به نقش اساسی نیروهای مسلح
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

در این زمینه ،فرماندهان و مدیران آن باید منشأ ا ر در تحوالت بوده و دارای شاخصهدایی
در حد فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی باشند.
از طرفی فرمانده معظ کل قوا اما خامندهای
حضرت اما

(رحمهاهلل علیده

(مدظلدهالعدالی

کده بیاندات و تددابیر ایشدان و

بهعنوان رهبران این انقالب ،معیار تشخیص تدراز انقدالب اسدالمی

است ،بارها فرمودهاند که به این مقدار از ارتقای توانی که اتفاق میافتد و در گدزارشهدای
ارائهشده به ایشان مشاهده میشود ،قانع

نیستند (به نقل از رئیس محتدر سدتاد کدل نیروهدای مسدلح در

مورخ  . ۹۶/۶/۴همچنین معظ ٌُله در جای دیگری میفرمایند« :اگر دلمان را به آنچه که تداکنون
به دست آوردی  ،خوش کنی  ،شکست خواهی خورد اگر توقف کندی  ،بده عقدب پرتداب
خواهی شد اگر دچار غرور شوی  ،دچار عُجب و خودشگفتى شدوی  ،بده زمدین خدواهی
خددورد ...سددنت الهددى ایددن اسددت ...در راه پیشددرفت ،توقددف ممنددوت اسددت ...بددا ایددن
ممنوعیتهاست که مىتوانی به قله برسی  ...مدا هندوز بده قلده نرسدیدهاید بدا آن فاصدله
داری !»(بیانات در مدورخ  . ۹1/3/1۴این مه در احکا انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسدلح و
همچنین جانشین اسبق ایشان نیز مشاهده میشود که مقا معظد رهبدری

(مدظلدهالعدالی

در آن

مطالبه و تأکید می کنند که انتظار دارند ارتقدای تدوان و آمدادگی نیروهدای مسدلح بدا عمدل
انقالبی اتفاق بیفتد .همچنین فرمانده معظ کل قوا اما خامنهای

(مدظلهالعالی

در دیددار مجمدع

عالی فرماندهان سپاه پس از اعال رضایت صددرصدی از سپاه فرمودند ،اما قدانع نیسدت و
ارتقای صدبرابری سپاه را مطالبه

فرمودند (بیانات در مورخ ۹۸/۷/1۰

که بهنوعی نشاندهنده توقع

خاص حضرت آقا از نیروهای مسلح است بنابراین نیروهای مسدلح تدا وضدعیت مطلدوب
مدنظر فرمانده معظ کل قوا اما خامنهای
۷۰



(مدظلهالعالی

فاصله دارد.


از طرفی با توجه به فرمایش معظ ٌله مبنی بر اینکه «اساساً محور اصلی نیروهای مسدلح،
فرماندهی ،در حقیقت هیچ و پوچ و بیا ر و یا بسیار کد ا در خواهدد
۶۹/1۰/22

بدود» (بیاندات در مدورخ

بنابراین باید فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح که اسداس و محدور اصدلی

نیروهای مسلح است در حد تراز انقالب اسالمی ارتقا یابد و نظر به اینکه بستر تحقدق ایدن
ارتقا به وسیله ارائه الگوی راهبردی فراه می گدردد بندابراین جهدت زمیندهسدازی ارتقدای
فرماندهی و مدیریت نیروهای مسلح در حد تراز انقالب اسالمی و ایفای نقش مؤ رتر آن با
تأکید بر دستیابی به حداکثر بهره وری الز است الگوی راهبردی مناسدبی در ایدن موضدوت
ارائه شود.
بنابراین براساس مطالب پیش گفته ،سؤا اصلی تحقیق عبارت اسدت از اینکده« :الگدوی
راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهدای مسدلح مبتندی بدر اندیشده
امامین انقالب اسالمی چیست؟» و هدف اصلی تحقیق نیز «دسدتیابی بده الگدوی راهبدردی
فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب
اسالمی» است .از این رو اهداف فرعی تحقیق عبارتاند از:
 .1تعیین ابعاد ،مؤلفهها و شاخص های فرماندهی و مددیریت تدراز انقدالب اسدالمی در
نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی.
 .2تبیین روابط و نسبتهای میان ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهدای فرمانددهی و مددیریت
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فرماندهی است .همه آنچه که در نیروهای مسلح ،تأ یر و کارایی و بُرندگی دارد ،بدون نظا

تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
ـ پيشينهشناسي
پژوهش های مختلفی در مورد فرماندهی و مدیریت صدورت گرفتده اسدت کده در ایدن
میان ،بخشی از پژوهش ها به تبیدین نظریدات و آرای حضدرت امدا خمیندی
حضرت اما خامنهای

(مدظلهالعدالی

(رحمدهاهلل علیده

و

در ایدن زمینده اختصداص دارد و در بخشدی از آنهدا نیدز

تجربیات دفات مقدس در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است کده اکثدر قریدب
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بهاتفاق آنها جنبه یا جنبه هایی از فرماندهی و مدیریت را براسداس رویکردهدای مختلدف،
مورد پژوهش قرار دادهاند و اگر احیاناً در پژوهشی نیز تشابهی در عنوان وجدود داشدته ،در
نتایج کامالً متفاوت بوده است.
 .1دکتر محمد احددی در سدا  13۹5در رسداله دکتدرای خدود تحدت عندوان «الگدوی
راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح از طریق تدوین تجدارب نظدا ا.ا.ایدران
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

براساس گفتمان والیت فقیه و قانون اساسی» به این نتایج دست مییابد که :اساس دکتدرین
و سیاست های فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح را ایمان ،معنویتگرایی و اتکای بده
مرد  ،تشکیل میدهند و رهبری معنوی و مدیریت جهادی ازجمله مؤلفههای مه آنهدا بده
شمار می روند و صمیمیت ،حضور در صحنه ،تالش و فداکاری از اه شداخصهدای ایدن
مؤلفهها هستند که عمالً در نیروهای مسلح به کار گرفته شدهاند .همچنین ایشان و همکاران
در سا  13۹۷در مقالهای با عنوان «مؤلفههای الگدوی راهبدردی فرمانددهی و مددیریت در
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران» معنویت محدوری و مکتبدی بدودن ،مردمدی بدودن،
مدیریت و رهبری مقتدر و انقالبی و شهادتطلبی را از اهد مؤلفدههدای الگدوی راهبدردی
فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح ا.ا.ایران میداند (همانطدور کده در ایدن پدژوهش
مشاهده میشود ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیق مورد اشاره ،کامالً متفاوت است .
 .2دکتر خسرو اسفندیاریصفا و همکاران در سا  13۹۴مقالدهای بدا عندوان «الگدوی
فرماندهی مطلوب از منظر فرمانده کل قوا اما خامنهای (مدظلهالعالی » بده ایدن نتدایج دسدت
می یابد که :عالوه بر مواردی مانند مس ولیت پذیری ،رعایت نظ و قانون گرایی که در تما
ساختارهای سایر ارتش های دنیا رعایت می شود ،عناصری مانندد آرمدان خدواهی ،فضدایل
اخالقددی ،توجدده بدده اسددتحکا سدداخت درون و اقتدددار درون زا ،عدددالت و مسدداوات،
دشمن شناسی و ساده زیستی نیز نهفته است که مختص نظدا مقددس جمهدوری اسدالمی
ایران است.
 .3دکتر مجیدد زیدن الددینی در سدا  13۹۶در مقالده ای تحدت عندوان «مددیریت و
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فرماندهی در نیروهای م سلح از دیدگاه حضرت اما خامنه ای (مدظله العالی » بیدان مدی دارد
که براساس نتایج تحقیق ،ابعاد مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح براساس گفتمان


مقا معظ رهبری

(مدظله العالی

عبارت است از :بداور بده خددا ،بداور بده خدود ،بداور بده

نظارت.
 .۴دکتر منصور خیرگو در سا  13۹5در مقالهای با عنوان «مفهدو سدازی فرمانددهی
مطلوب از منظر مقا معظ رهبری» به این نتایج دست مییابد که :ویژگدیهدای ارزشدی
فرماندهی موجب ایجاد احساس میهندوستی و تقویت روحیه دفداعی مدیگدردد کده بدا
مشارکت عوامل زمینهای و شرایط مداخلهگر سدازمانی ،مقولده ایجداد اعتمداد و روحیده
اطاعتپذیری را تقویت کرده و منجر به ارتقای قدرت نظامی آجا میشود .نتیجه حاصل
از شکلگیری چندین مقولدهای در سدازمان آجدا باعد

تقویدت اعتقداد و بداور دیندی و

ارزشگرایی ،خودباوری و خودکفایی درونی ،حرکت در راستای اهداف و مأموریتهدا،
اتکا به قابلیتهای فردی ،سازگاری و انطباقپذیری و روحیدۀ انعطدافپدذیری در برابدر
سختی خواهد بود.
 .5دکتر برزو فرهی بوزنجدانی و همکداران در سدا  13۹۰مقالدهای بدا عندوان «الگدوی
توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقا معظ رهبری» ارائه مدیدهدد کده در
آن ،هفت عامل تحکی مبانی اعتقادی معرفتی ،التزا به اعمدا عبدادی رفتداری ،بداال بدردن
دانش ،افزایش سطح مهارتها ،توانافزایی تواناییها ،گسترش و تعمیق بیدنش و بصدیرت و
کسب آمادگیهای همهجانبه بهعنوان راهبردهای تحقیق شناخته شد .نتیجده حاصدل از ایدن
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کارکنان ،انقالبی گری ،برنامه ریزی ،بسی ج منابع ،هدایت و رهبری ،هماهنگی و کنتر و

تحقیق نشان داد که اگرچه اشتراکاتی بین مد های مدیریتی با مد الگویی پدارادای تحقیدق
حاضر وجود دارد ،اما این اشتراکات اغلب در نا گذاریها بدوده و در اسداس و پایده دارای
تفاوت مداهوی اسدت .مجموعده انتظدارات مقدا معظد رهبدری

(مدظلدهالعدالی

از مددیران و

فرماندهان سپاه ،با عنایت به تمرکز خاص ایشان به پیادهسازی احکا و دستورات دین مبین
اسال و گسترش نفوذ آن در سطح جهان به نحوی است که تما منددرجات خواسدتههدای
ایشان نیز همین رنگ و بو را دارند.
۷3




مفهومشناسي و ادبيات نظری
الگوي راهبردي :نمونهای ذهنی و انسجا یافتده از اجدزا و عناصدر تشدکیلدهنددۀ ید
پدیده راهبردی و چگونگی روابط آن اجزا با یکدیگر است (سلمانی. 1۴ :13۸۸ ،
فرماندهي :قدرتی که توسط فرمان قانونی خاصی ایجاد شده و بهوسدیله اراده شخصدی
که آن قدرت را در اختیار دارد ،به فعلیت درمیآید بنابراین ،فرمانددهی عبدارت از تفکدر و
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

تصدمی گیددری ،احسداس کددردن و روحیده دادن ،عمددل کدردن و اعمددا قددرت اسددت .در
نمادگرایی فرزانگان ،فرماندهی عبارت است از هدایت تدوم بدا اقتددار بدا اسدتفاده از کلیده
نیروهای ذهنی ،قلبی و یدی (صبحی . ۴۶ :13۷۶ ،فرماندهی ،اختیدار و اقتددار ید

فدرد اسدت

براساس قانون و بهواسطه رتبه مأموریت یا موقعیت شغلی (پتریلو. 12 :13۸۸ ،
فرماندهى اسالمي :فرمانددهى ،ید
همه جانبه و ی

امدر معندوك ،ید

ندوت رهبدرك ،ید

ندوت ادارۀ

چیز متکى به ذهن و احساس و عمل و جس و روح و با سدازماندهدی و

شکل سازمانى صحیح است

(اما

خامنهای (مدظلهالعالی  . 13۶۹/1۰/22 ،فرماندۀ نظدامى فقدط بده ابدال

آییننامه و دستور نمىپردازد ،بلکه مجموعه تحت فرماندهى خود را رهبرك مىکندد یعندى
فکر و جانود آنها را ه مانند جس آنها هدایت مىنماید (همان. 13۸1/۰۸/۰۷ ،
اساسيترين مسئوليت ذاتي فرماندهان :ماده  52آییننامه نیروهای مسلح بیدان مدیکندد
که اساسیترین مس ولیت ذاتی فرماندهان ،رؤسا و مدیران عبارت است از:
الف :کوشش به منظور تعالی بخشیدن به شخصیت اسالمی و انسانی و حفد و ارتقدای
روحیه کارکنان یگان جمعی
ب :نیل به بهترین بازده بهمنظور انجا مأموریت یگان یا سازمان مربوط
ا :تعلی و تربیت کارکنان الیق و مسدتعد بدهمنظدور جدایگزینی و جانشدینی در مواقدع
لزو (آییننامۀ انضباطی. 31 :13۸۹ ،
مديريت :فرایند به کدارگیری مدؤ ر و کارآمدد مندابع مدادی و انسدانی در برنامدهریدزی،
سازمان دهی ،بسیج منابع و امکانات ،هدایت و کنتر است کده بدرای دسدتیابی بده اهدداف
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سازمانی و براساس نظا ارزشی مورد قبو  ،صورت میگیرد (رضاییان. ۷ :13۹1 ،
اصو و وظایف مدیریت :فایو چهارده اصل را درباره مدیریت بیان کرد:


 .1تقسی کار  .2اختیار  .3نظ و انضباط  .۴وحدت فرماندهی  .5وحدت رهبری .۶
رعایت ترتیب  .11برابری  .12بات یا پایداری کارکنان  .13ابتکار عمل زیردسدتان و .1۴
تقویت روحیه (. Fayol, 1930: 56
امروزه تقریباً در تما متون مدیریت ،نویسندگان برای تشدریح فعالیدتهدای مددیران از
تقس بندی وظایف مدیریت استفاده میکنند .هر چند که بر روی تعداد این وظایف و نحدوه
دسته بندی آن ها اجمات کاملی وجود ندارد ولی بر روی چهار وظیفده یدا کدارکرد مددیریت
اتفاقنظر بیشتری است که عبارتاند از :برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت ،کنتدر

(مقیمدی بده

نقل از یاگندرا. 2۷ :13۹۴ ،
مديريت اسالمي :مدیریت اسالمی آن بخش از «مدیریت» و فرایند آن است کده مسدتند بده
وحی الهی و منابع اسالمی باشد و وجه تمایز آن با دیگر مدیریتها را در مبتنی بودن بدر وحدی،
نبود نظا بهرهکشی انسان از انسان ،مبتنی بودن بر ارزشهدای متعدالی ،مطلدق و ابدت و اسدتوار
بودن بر پایه تعالی ،کرامت و شرافت انسانها میداند( .قبدادی . 12 :13۷۸ ،مدیریتی کده زمینده رشدد
انسان به سوی اهلل (الی اهلل المصدیر را فدراه نمایدد و مطدابق کتداب و سدنت و سدیره و روش
(صلیاهلل علیه وآله

پیامبر

اهداف ی

و امامان معصو

(علیه السدال

نظا در ابعاد مختلف ،همانند ید

و علو و فنون و تجارب بشری ،بدرای رسدیدن بده
محدور و مددار و قطدب عمدل کندد را مددیریت

اسالمی گویند (جویباری 152 :13۹۰ ،به نقل از سازمان امور اداری و استخدامی. 12 :13۶۴ ،
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اولویت صالح عمومی بر منافع فردی  .۷پاداش  .۸تمرکز  .۹سلسلهمراتب اختیارات .1۰

اصول مديريت اسالمي :ایمانگرایدی و خددامحوری (انصداری و همکداران ، ۹۸ :13۸۴ ،عدد
تقد بدر خددا و رسدو  ،وحددت و همداهنگی در مددیریت ،مددیریت براسداس اختیدار و
مس ولیت ،مدیریت براساس تمکن و بصیرت نیروها ،مدیریت براساس شایستگی ،مددیریت
براساس عدالت ،مدیریت براساس مشورت و توکل ،آخرتگرایی در

هدف گذاری(ساجدینیا،

 ، 1۰۶ :13۸3عمل و تالش ،هدایت و رهبری ،بشارت و انذار ،تعلی و تعلّ مستمر

(انصداری و

همکاران. 13۹-1۷۹ :13۸۴ ،
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مباني مديريت اسالمي :مبانی مدیریت اسالمی دارای ویژگیهای زیر است:
قائل بودن به نظا حمد و تشکر حمد تفکر و تشکر تقوا و نظ (خاتمی. ۴1:13۷۹ ،
انديشه امامين انقالب اسالمي :آنچه از کنار ه قرار دادن همه آرا ،نظرات ،رهنمودهدا،
تدابیر ،بیانات ،احکا و پیا های امامین انقالب اسالمی و سنجش و تطبیق آنها با یکددیگر
در موضوت مورد نظر حاصل میشدود (غیدور . 35 :13۹۹ ،شدایان ذکدر اسدت کده مقدا معظد
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

(مدظلددهالعدالی

رهبددری

در پاسددب بدده سددؤا یکددی از دانشددجویان در دیدددار دانشددجویی مددورخ

 ،13۸۷/۷/۷در مورد روش درست استنباط از بیانات حضرت اما

(رحمهاهلل علیده

همین شیوه را

مطرح فرمودند (محمدعلیزاده. 33 :13۹3 ،
فرمانــدهي م مــديريت :مجموعدده تدددابیر فرماندددهی و مدددیریتی در سددازماندهددی،
برنامهریزی ،هدایت و رهبری ،نظارت و کنتر نیروهای مسلح بدهمنظدور تحقدق رسدالت و
اجرای مأموریتهای نیروهای مسلح است (احدی. 2۶ :13۹5 ،
نوع جهانبيني :جهان بینى یعنى تفسیر و تحلیل جهدان و تعیدین خطدوط اصدلى چهدره
هستى و به تعبیر ساده ی

برداشت کلی از مجموت جهان هستى است (مطهدری . 25 :13۸۸ ،در

فرماندهی و مدیریت اسالمی ،قهراً جهان بینی ه باید جهان بینی اسدالمی باشدد .از دیددگاه
جهان بینی توحیدی مجموت عال ی

واحد بیش نیست با ارتباط تشکیالتی منسج و تحت

حاکمیت اهلل یعنی فرمانده کل عال خداوند است

(مکار

شیرازی. 1۴ :13۹3،

منشأ قدرت در فرمانـدهي م مـديريت :منشدأ قددرت در اندیشده اسدالمی او آنکده
خداوند متعا است و اگر انسان بخواهد به قدرت ماندگار و نافع مجهز شدود ریشده آن در
عبودیت پروردگار و محبت نسبت به خلدق خددا اسدت دو قددرت پسدت و مقدا و یدا
ویژگی های فردی در طو و ذیل قدرت الهی معندا ،اعتبدار و مشدروعیت دارندد و در ایدن
راستا است که قدرت های بشری مشروت و همواره باع

جلب نصدرت الهدی و امددادهای

غیبی برای یاری دین خدا و خدمت به بندگان خدا میشود «الحو وال قدوه اال بداهلل العلدی
العظی » (طباطبایی و همکاران. ۸2 :13۹۴ ،
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اما خمینی (رحمهاهلل علیده « :همه باید بدانی که تما امدور و از آن جملده فدتح و نصدر بده
ا ری در عال هستی ،وجود ندارد مگر ذات خدای متعا (سبزواری. 2۹2 :13۶۹ ،

شکل  .1ابعاد سلسلهمراتبي قدرت فرماندهي م مديريت (طباطبایی و همکاران۹۰ :13۹۴ ،

نقش فرماندهي م مديريت :امیر مؤمنان علی(ت نقش فرماندده و مددیر را در جامعده بده
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دست خداوند متعا است» (صحیفه نور ،ا « . 155 :1۶المو ر فی الوجود اال اهلل» هدیچ صداحب

رشته و نب گردنبند تشبیه کرده است که دانهها و مهرهها را به ه ارتباط داده و از مجمدوت
آنها ی

واحد بهه پیوسته به وجود آورده است و اگر آن رشته از هد بگسدلد ،مهدرههدا

پراکنده گردیده و هماهنگی خود را از دست میدهند (دشتی. 3۴2 :13۸3 ،
محورهاي فرماندهي م مديريت :فرماندهی و مدیریت ،حوزه و دایره وسدیعی ،اعد از
«مکتب و تفکر مدیریت»« ،وظایف و مهارتهای مدیریت مثل هدفگدذاری ،طدرحریدزی،
سازماندهی ،تصمی گیری و« ،»...سب

فرمانددهی و مددیریت»« ،ابزارهدا»« ،اسدتعدادیابی و

کادرسازی»« ،اشراف و ارزیابی عملکرد» و ...را شامل میشود و فرماندهان و مدیران باید از
همهی آن ها برای تحقق مأموریت و اهداف اسدتفاده نمایندد «منطدق و تفکدر فرمانددهی و
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مدیریت» ،هسته اصلی «فرماندهی و مدیریت» است .شکل زیر نشداندهنددۀ موقعیدتهدای
هرکدا از عناصر فرماندهی و مدیریت است (طباطبایی یزدی و همکاران. 21 :13۹۴ ،

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

شکل  .2عناصر فرماندهي م مديريت (طباطبایی یزدی و همکاران22 :13۹۴ ،

مسئوليتها م مظايف فرماندهي م مديريت :بهطور کلی میتوان گفت که ی

مددیر و

فرمانددده ،ده وظیفدده عمددده و اصددلی و راهبددردی دارد کدده عبددارتانددد از :تصددمی گیددری
برنامهریزی سازمان دهی هماهنگی و کنتر ایجاد انگیزه و ابتکار چارهجویی و پیشگیری
بررسی و ارزیدابی عوامدل پیدروزی و ناکدامی جمدعآوری اطالعدات و آمدار الز جدذب
۷۸



نیروهای صالح تشویق و توبیب

(مکار

شیرازی ۴3 :13۹3 ،و . ۴۴


شاخصهاي فرماندهي م مديريت در دفاع مقدس :قاطعیت در تصمی گیری ابتکدار و
مشارکت دیگران در تصمی گیریها فراه نمودن زمینه خودباوری ارتقای روحیه و انگیزه
نیروها (خودسیانی و همکاران. 1۰1 :13۹1 ،
تعريف عملياتي فرمانـدهي م مـديريت :مجموعده بیدنشهدا ،مدنشهدا و کدنشهدای
فرماندهی و مدیریتی در سازماندهی ،برنامده ریدزی ،هددایت و رهبدری ،نظدارت و کنتدر
نیروهای مسلح بهمنظور تحقق رسالت و اجرای مأموریتهای نیروهای مسلح است.
بينش :بینش مبتنی بر جهان بینی و نحوه نگرش به عال و هستی است (مطهدری. 25 :13۸۸ ،
مختصات بینشی ،مربوط به جنبه نگرشی است

(خسدروپناه۹5 ،13۹۶ ،

بندابراین بیدنش ،حدوزه

ادراك را در برمددیگیددرد و مددواردی از قبیددل معرفددت ،علد و شدناخت ،باورهددا و عقایددد،
جهان بینی و نحوه نگرش به عال و هستی را شامل میشود و ناظر به هستها و نیسدتهدا
است

(جاللی 1۸ :13۸۰ ،عنبری۶ :13۸۷ ،

پارسائیان و همکاران. 1۶3 :13۹۷ ،

منش :منش  ،مربوط به حوزه اراده بوده و حد واسط بدین اعتقداد و عمدل اسدت .مدنش
مواردی از قبیل میل و گرایش ،رغبت و انگیزش ،روحیه و احساس ،خواسدتن و نخواسدتن
و تمایالت را شامل میشود

(جاللی1۸ :13۸۰ ،

عنبری . ۶ :13۸۷ ،مختصات منشی ،مربوط به جنبه

درونی است و اخالقیات را شکل میدهد (خسروپناه. ۹۶ ،13۹۶ ،
کنش :کنش ،مربوط به حوزه رفتار است و کلیه اعما را در برمیگیرد (عنبری. ۶ :13۸۷ ،
رابطه ميان بينش ،منش م کنش :جهان بینى ید
تکیهگاه فکرك آن مکتب به شمار مدىرود

آیدین و مسدل

(مطهدری25 :13۸۸ ،
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خالقیت اراده نیرومند و اسدتوار اخدالق فرمانددهی روحیده تزلدز ناپدذیر و دورانددیش

بدهمنزلده زیدرسداز و

بندابراین جهدانبیندی اسدالمی

بخش بینش را می سازد و این بخش زیربنای قواعددی اسدت کده بخدش مدنش و کدنش را
تشکیل میدهد (پارسائیان و همکاران . 1۶۴ :13۹۷ ،علمای مسلمان نیز بین این مجموعه سهبعدی،
نوعی ترتّب خاص قائل بوده اند بدین شرح کده اعتقدادات خداص ،خلقیدات و مدنشهدای
خاصی را ایجاب می کند و آن منش ،رفتارهای خاصی را اقتضا میکند
مطهری1۸۰ :13۸1 ،

(طباطبایی۸5-۸۸ :135۴ ،

مصباح یدزدی . 12 :13۸2 ،در نظدا فکدری اسدال  ،بیدنش مددیریتی ،از اصدو

اعتقادی نشأت می گیرد .دو عامل اساسى ،یعنى «بینش» و «منش یا گرایش» موجب پیدایش
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«کنش» یعنى رفتار میشود (جاللی . 1۸ :13۸۰ ،از طرف دیگر مقدا معظد رهبدری

(مدظلدهالعدالی

میفرمایند« :نتیجهك لغزش این است که او عمل انسان ناقص مىشدود بعدد اخالقیدات و
خلقیات در او متزلز مىگردد و تحت تأ یر قرار مىگیرد ...در مرحلده بعدد هد اعتقدادات
انسان عوض مىشود .همین فساد عملى ...اخالق و اعتقاد ما را خدراب
مورخ 13۸۰ /۹ /21

مدىکندد» (بیاندات در

بنابراین در جمعبندی میتوان گفت که بینشها بهوجودآورندۀ منشهدا و

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

منشها نیز بهوجودآورندۀ کنشها می باشند و از طرفدی بدازخورد کدنشهدا در مدنشهدا و
بازخورد منشها نیز در بینشها تأ یرگذار است (غیور. 1۴2 :13۹۹ ،
گزيدهاي از فرمايشات امامين انقالب اسالمي مرتبط با فرماندهي م مديريت
(رحمهاهلل عليه)

امام خميني

«وحدت فرماندهی از مسائل مه سرنوشت ساز است که بدون آن پیروزی میسر نیسدت
و عد مراعات آن فاجعهآفرین است ...همان طدور کده اطاعدت از فرمانددهان الز اسدت و
تخلف از آن جر  ،فرماندهان نیز الز است با سربازان و افراد به اصطالح زیردست خود به
شیوهای اسالمی -انسانی رفتار نمایند و آنان را با عواطف خود دلگدر نمایندد و بدا اعمدا
پسندیدۀ خود از آنان سربازانی فداکارتر بسازند»

(اما

خمینی (رحمهاهلل علیه . 135۹/11/۹ ،

«از عنایات غیبی الهی غافل نباشید و تما قوای نظامی و انتظامی و قدوای مسدلح از هدر
ارگانی که هستید سعی کنید این عنایات الهی را برای خودتان و برای ملت حف کنید و راه
آن این است که به تعهد خویش عمل کرده و در پیشگاه حقتعالی برای اسال و جمهدوری
اسالمی تا حد توانایی فداکاری نمایید .برای رضای خداوند تعدالی ،نده هواهدای نفسدانی و
شیطانی ،برای دفات از اسال و میهن خودتان در صحنه حاضر باشید» (همان. 13۶1/1/2۹ ،
«در شرایط بازسازی نیروهای مسلح ،باید بزرگترین توجده مدا بده بازسدازی نیروهدا و
استعدادها و انتقا تجارب نظامی و دفاعی به کلیدۀ آحداد ملدت و مددافعان انقدالب باشدد،
چراکه در هنگامۀ نبرد مجا پرداختن به همه جهدات قدوتهدا و ضدعفهدا و طدرحهدا و
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برنامهها و در حقیقت ترسی استراتژی دفات همهجانبه ،نبوده است .ولدی در شدرایط عدادی
باید ...براساس اصو و فرمو خداص دفدات همدهجانبده ...کوشدش نمدود و در کندار ایدن


مس ولیت بزرگ و پیروی از خطوط کلی سیاست نظامی کشور ،باید همدان محافدل اندس و
معنوی که میان شما و روحانیون عزیز برقرار بوده به مجامع داخلی و بده همدۀ محدیطهدای
سیاسی و اجتماعی و نظامی کشانده شود تا انقالب اسالمی ما از خطر آفتها و تفرقههدا و
بیتفاوتیها محافظت گردد»

(اما

خمینی (رحمهاهلل علیه . 13۶۷/۶/2۶ ،

« آنچه براك این جانب غرورانگیز و افتخارآفرین است روحیه بزرگ و قلوب سرشدار از
ایمان و اخالص و روح شهادت طلبدى ایدن عزیدزان اقدوای مسدلحس کده سدربازان حقیقدى
ولىاللَّهاالعظ

(ارواحنافداه

هستند و این است فتحالفتوح»

(همان13۶۰/۹/۸ ،

«پیروزك شما در گرو وحدت شماست و در گرو ایمان شماست .ایمدان داشدته باشدید.
قوك کنید ایمان خودتان را و با همه قواك مسلَّحه همراه باشید» (همان. 135۹/۹/15 ،
امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)

«فرماندهىاك با همه خصوصیات الز براك فرمانده ،مورد نیاز است .ایدن خصوصدیات،
در درجهك او  ،ایمان است .فرمانده بىایمان ،به درد فرماندهى نمىخدورد ...فرماندده بایدد
مس ولیتپذیر باشد ...فرمانده باید از ارکان و اجزاك مختلف حیطه مأموریت خودش ،دائمداً
بااطالت باشد»

(اما

خامنهای (مدظلهالعالی . 13۶۹/1۰/22 ،

«در فرماندهی ،عنصری یا جزئدی از رهبدری وجدود دارد ...بایدد قددرت رهبدری را در

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی

نورانیت و برادری و وحدتی که در میدانهای نبرد و در جبهه بوده اسدت و همدان ارتبداط

خودتان تقویت کنید .فرماندهی ،یعنی بکن و نکن ،امرونهی رهبری ،یعنی حرکت ،رفتار و
نشان دادن شاخص هایی که جای آن بکن و نکن را بگیرد بدون بکن و نکن ،حرکت ایجاد
کند حرکتی از روی د » (همان. 13۹1/2/3 ،
«عناصر مؤمن را باال بیاورید .به آنها مس ولیت بدهید .اسدتعدادهای خدوب را پدرورش
بدهید ...هر جا ی

مدیر گذاشته میشود ،بایدد هدر دو چیدز را بدا هد داشدته باشدد ،هد

استحکا روحیه و فکر و ایمان ،ه قوَّت و توانایی مدیریت» (همان. 13۸۶/1/2۸ ،
«گاهی اوقات با تدبیر درست فرماندهی و مدیریت ،میتوان خألهدای مدادی و مدالی را
ه جبران کرد ...درس قرآن کری به ما این است که اگر ایمدان قدوی و روحیده ایسدتادگی
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وجود داشته باشد ،حتی با امکانات و تجهیزات محدود نیز امکان غلبه و پیروزی بر دشدمن
وجود دارد .نیروهای مسلح ما باید بدون در نظر گدرفتن محاسدبات سیاسدی ،آمدادگیهدای
خود را دائماً افزایش داده و با شناسایی خألهای خود و همچنین بررسی امکاندات و نقداط
ضعف دشمن ،برنامهریزیهای راهبردی انجا دهند»

(اما خامنهای (مدظلهالعالی 13۹3/۹/۹ ،

«نیروهاك مسلح ،چه ارتش ،چه سپاه ،چه بسیج ،چه نیدروك انتظدامى ،روزبدهروز بایدد
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

خود را نیرومندتر کنند ...نوآورك در ساخت و ابتکار در به وجود آوردن روشهدای جدیدد
تسلیحاتى یکى از نوآوركهاك مه است ،اما نوآورك در آموزش ،نوآورك در سازماندهدی
و تشکیالت ،نوآورك در شیوههاك پشتیبانى ،نوآورك در دسدتورالعملهدای رزمدى ،همدهك
اینها ،الز است .گا های بلند بردارید ،گا های محک بردارید ،به سمت هدفهای روشن
با قوّت و قدرت حرکت کنید ،خودتان را نیرومند کنید» (همان. 13۸۷/2/12 ،
روششناسي تحقيق
نوت پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی توسعهای است .در پژوهش حاضدر
از روش پژوهش تلفیقی 1با رویکرد اکتشافی2استفاده شد کده در آن ،پدژوهشهدای کیفدی و
کمی میتوانند از طریق ایفای نقشهای مربدوط ،یعندی کشدف و تأییدد ،همددیگر را کامدل
کنند(2015: 145

 . Bryman,بروس بید و دونالد آندرسون استفاده از دو رویکرد مدذکور را

این گونه تصدیق میکنند« :این کاری نامناسب است که بخدواهی ا ربخشدی نسدبی ایدن دو
روش را با ه مقایسه کنی  ،زیرا هر ی

مقاصد متفاوتی دارند .به بیان کلدی ،همدت روش

او به پدیدآیی بینش معطوف شده است ،در حالی که روش دو در پی آزمدون فرضدیههدا
است»

(Charmaz, 2006: 62

بنابراین برای انجا ایدن پدژوهش از سدیر مراحدل ذیدل بهدره

گرفته شد:
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دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1
. Mix Method.
2
. Exploratory.



جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل بیانات ،پیا هدا و تددابیر امدامین انقدالب
اسالمی طی بازه زمانی  13۴۰تا ( 13۹۸اما خمینی
اما خامنهای

(مدظلهالعالی

(رحمدهاهلل علیده

از سدا  13۴۰تدا  13۶۸و

از سا  13۶۸تا  13۹۸و به روش نمونهگیری باز و در بخش کمدی

شامل  ۴۰نفر از بین خبرگان نظامی و دانشگاهی در سطح نیروهای مسلح که در سه حدوزه
علو راهبردی ،فرماندهی و مدیریت و اندیشۀ امامین انقالب اسالمی صداحبنظدر بدوده و
دارای ویژگیهای زیر باشند ،انتخاب میگردد:
دارای مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد دارای جایگاه  1۸به بداال دارای سدابقه
خدمت در مشاغل راهبردی دارای آ ار علمی و پژوهشی در زمینه موضوعات اصلی مدورد
بررسی در این تحقیق که با توجه به تخصصی بدودن موضدوت تحقیدق و محددودیت افدراد

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی

شکل  .3رمش تلفيقي اکتشافي بر پايه رميکرد ايجاد طبقهبندي با تأکيد بر دادههاي کيفي

خبره و صاحبنظر ،جامعه آمداری و جامعده نمونده بدر هد منطبدق و روش نموندهگیدری
بهصورت تما شمار بود.
دادههای کیفی از روش کتابخانهای با فیشبرداری از کلیۀ منابع حداوی تددابیر و بیاندات
حضرت اما خمینی

(رحمهاهلل علیه

و مقا معظ رهبری

(مدظلهالعالی

شامل کتابها ،ندر افزارهدای

بیانات ،آرشیو بیانات محرمانه در سازمانها و نهادهای نیروهای مسلح و سایتهای اینترنتی
مربوط و دادههای کمی از روش میدانی با تهیه و توزیدع پرسشدنامه بدین صداحبنظدران و
خبرگان جمعآوری گردید.
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در تجزیهوتحلیل دادههای کیفی با انجا بررسیهای اولیه و صحبت با صاحبنظدران و
اساتید محتر تصمی بر آن شد تا از روش نظریهپردازی دادهبنیاد یا نظریۀ زمینهای1اسدتفاده
گردد .تجزیهوتحلیل دادهها ،نقطهی کانونی راهبرد مفهو سازی بنیادی است .در این مرحلده
اطالعات ،به اجزای معنادار (پاراگرافها یا عبارات شکسدته مدیشدوند ،مفهدو هدر جدز
استخراا میشود و این مفاهی بهگونه ای جدید ،مجدداً با ه تلفیدق شدده و بددین طریدق
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

۸۴

نظریه یا مد سداخته مدیشدود ( . Strauss & Corbin, 1990: 116در ایدن بخدش ندر افدزار
 MaxQDA12جهت کاربست روش نظریهپردازی دادهبنیاد بهکارگیری شد .در تجزیهوتحلیل
دادههای کمی از روشهای مددرن در ندر افدزار

Pls

 Smartو همچندین از ندر افدزار

SPSS

استفاده شد .در تأیید روایی و پایایی نیز از روش های مدرن روایی همگرا ،روایدی واگدرا و
پایایی ترکیبی استفاده شد.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
پس از بارگذاری متن بیانات ،تدابیر ،احکا و پیا های منتخب امدامین انقدالب اسدالمی
در نر افزار تحلیل دادههای کیفی  MaxQDA12به کدگذاری آنها اقدا شدد و تعدداد 35۷
پروندۀ متنی مبنای تحلیل قرار گرفت .کار کدگدذاری ،در ید

فرایندد طدوالنی ،مسدتمر و

رفت وبرگشتی انجا پذیرفت و در نهایت تعداد  31۷2کد از کل پروندهها تولید شد کده در
شکل زیر مشاهده میشود.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1
.Grounded theory.





شکل زیر نیز نمایی از صفحه اصلی یدا کدلنگدر ندر افدزار اسدت کده در آن برخدی از
پروندهها ،کدگذاریها ،بخشی از متن یکی از پروندهها و نمایش پلهای یکی از قسمتهدای
منتخب (سگمنتهای الحاقی به کدها قابل مالحظه است.

شکل  .5نمونه صفحات کدگذاري پرمندهها در نرمافزار مکس کيودا

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی

شکل  .4نمونه کدگذاري پرمندهها در نرمافزار مکس کيودا
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با توجه به حج زیاد فهرست کدگذاری ،با هدف پرهیز از اطالۀ بح  ،در اینجدا نموندۀ
کوچکی از این کدگذاری در جدو زیر آورده شده است.
جدمل  .1نمونه نحوۀ تجزيهمتحليل م کدگذاري دادهها
فرمایشات

تاریخ

خصوصیات ،در درجۀ او  ،ایمان اسدت.

13۶۹ /1۰ /22

فرماندددۀ بددىایمددان ،بدده درد فرماندددهى

ایمدددددان در

نمىخورد .به قدر قدل کدارك کده بده او

درجددۀ او /

محو مىکنید ،باید ظرفیت ایمانى داشته

ایمان و باور

باشددد ...منظورمددان از ایمددان ،برخددى از

حقیقی

اما خامنهای

تظاهرات ایمانى به اسال و ایدن نظدا و
این حرکت نیست حقیقتاً مؤمن باشدد و

ایمددددان حقیقددددی،

باور آورده باشد.

معرفددددت و بنیدددده

(مدظلهالعالی

شما فرماندهان ...همت خدود را بدر ایدن

13۸3 /12 /1۹

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

بددراك فرمانددده ،مددورد نیدداز اسددت .ایددن

بگذارید ...همهك آنچه را که برشدمردی ،
بدون آن عناصدر اصدلى ،کدارایى بسدیار
کمى خواهد داشت .آن عشق و ایمدان و
معرفت روشنبینانه و آگاهانه...

ایمددددددان و
معرفددددددت

اعتقدددادی قدددوی و
باصالبت

معرفددددت و
بینش عالمانه

بینش

13۷۸ /3 /3
اما خمینی

13۶3/2/3۰

(رحمهاهلل علیه



بُعد

فرمانددهیای بددا همده خصوصددیات الز

و اسالمی

روشنبینانده
و آگاهانه

ایمان آگاهانه ...در فرماندهان موجب این
مىشد که لحظهاك بهراحتی خود و یا بده

ایمان آگاهانه

خطر براك خود فکر نکنند.

شدددما چدددون پشدددتوانهتدددان خدددداك

باك نداشدتن

تبارك وتعدالی اسدت از هدیچ چیدز بداك

از هیچ چیدز

بدددده شددددجاعت و

ندارید.

بدده پشددتوانه

دالورك اولى بودن

خدا

خصددددایص
جهددددادی و
انقالبی

منش

۸۶

متن منتخب

گویه

شاخص

مؤلفه


فرمایشات

تاریخ

بُعد

اما خامنهای

13۶۹ /3 /3

به شدجاعت
نیروهداك مسددلح مددا بدده شددجاعت اولددى

اولددى بددودن

هستند.

نیروهددددداك
مسلح

امروز اشتغا در نیروهای مسدلح ،صدرفاً

(مدظلهالعالی

2۸/۶/13۸5

ی

راه برای درآمد کسب کردن نیسدت،

اشدددتغا در

ی

انجا تکلیدف

نیروهدددددای

مشغولیت نیست ،ی

است ،تکلیفی که خرد انسدانی و کرامدت

مسلح ،انجا

انسانهای آیندهدار ،الدزا آور بدودن آن را

تکلیف

تکلیفمحوری

تضمین میکند.
اطددالت دائ د

13۶۹ /1۰ /22

فرمانده باید از ارکان و اجدزاك مختلدف
حیطۀ مأموریت خدودش ،دائمداً بدااطالت
باشد.

از ارکدددان و
اجدددددددزاك
مختلددددددف
حیطدددددددده
مأموریت

اما خامنهای
(مدظلهالعالی

13۹2 /۶ /۶

گسدددترانیدن

داشددددتن دائمددددی

شما باید مراقب باشید ،شما بایدد چشد

چش

بصدیر

حرکددات مجموعدده

نظددددارت و

بصیر بینای خودتان را بدر سرتاسدر ایدن

بینددای خددود

مدیران در سرتاسدر

کنتر تراز

دستگاهی که زیر اشدراف شدما اسدت و

بددر سرتاسددر

دسددددتگاه تحددددت

تحت مدیریت شما است ... ،بگسترانید.

دسددددددتگاه

مدیریت

کنش

مراقبددددت و

مراقبت و زیدر نظدر

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی

متن منتخب

گویه

شاخص

مؤلفه

تحددددددددت
مدیریت

13۸۰ /۶ /5

زیدددر نظدددر
به طور دائد حرکدات مجموعده مددیران

داشتن دائمی

خودش را زیر نظر داشته باشد.

حرکددددددات
مدیران
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این کدگذاری منجر به تولید  ۹5شاخص ،دوازده مؤلفه و سه بُعد گردید کده در جددو
شماره  2مشاهده میشود:
جدمل شماره  .2ابعاد ،مؤلفهها م شاخصهاي فرماندهي م مديريت تراز انقالب اسالمي در نيرمهاي
مسلح مبتني بر انديشه امامين انقالب اسالمي

بینش

معرفت و بینش عالمانه و اسالمی

 .2بینش و معرفت روشنبینانه و آگاهانه اسالمی
 .3شناخت و معرفت آگاهانه ،روشن و جامع نسبت به انقالب اسالمی
 .۴نگاه وسیع فرامرزی و امتداد عمق راهبردی
 .5بهترین بودن در عرصه عل و فناوری مورد نیاز
 .۶نگاه خوشبینانه به آینده متکی به واقعیتهای عینی
 .۸بصیرت ،هشیارك دائمى و فه ترفند و حیلۀ دشمن
 .۹مراقبت و جلوگیری از تأ یر دشمن در محاسبات فکری و تغییر تفکر ما
 .1۰گشودن زوایای جدید و کشف راههای میانبُر
 .11دنبا کارهاك نیازموده و تجربه نشده در دنیا رفتن و کشف و ابتکار آنچه کشف نشده
 .12شناخت روشهاك دشمنى و ارزیابی درست و واقعی از هر دشمنی

منش



 .1ایمان حقیقی و خالص ،معرفت و بنیه اعتقادی قوی و باصالبت

 .۷تفکر والیی ،بسیجى و انقالبی

بصیرت و تفکر انقالبی

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

ابعاد مؤلفهها

ارزشهای معنوی سازمانی تراز خصایص جهادی و انقالبی

۸۸

شاخصها

 .13شایستهساالری به معنای واقعی کلمه و مبتنى بر اخالق اسالمى
 .1۴پیوند عناصر معنوك با عناصر سازمانى و نظامىِ مدرن
 .15آسیبناپذیری معنوك
 .1۶جلب قدرت و عنایات غیبی و استفاده از امدادهای غیبى الهى
 .1۷روح نظ پذیرك و انضباط نشأتگرفته از انگیزه عمیق معنوك و ریشۀ ایمانی
 .1۸جهتگیركهاك صحیح اسالمى
 .1۹بلندپروازی و جهشهای متعالی
 .2۰قانع نشدن به موفقیتها و پیشرفتها در بخشهای مختلف
 .21اولوالعز بودن


شاخصها

ابعاد مؤلفهها

 .23والیتمداری
 .2۴روحیۀ انقالبیگری و باور انقالبى
 .25به شجاعت و دالورك اولى بودن
 .2۶خستگىناپذیرك
 .2۷تکلیفمحوری

قابلیتهای سازمانی تراز

 .2۸تصمی درست و بجا در مقابله با دشمن
 .2۹عد غافلگیری
 .3۰نظا مند بودن در همه مسائل
 .31مرد دوستی ،مرد پذیری و مردمی بودن به تما معنی
 .32جلوگیری اکید از پیر و محافظهکار شدن سازمان و حف روحیه جوان آن
 .33ارادههای پوالدین و عز هاك راسب و استوار
 .3۴حرکت پرشتاب ،بىوقفه ،باقدرت ،خردمندانه و حکیمانه به سمت پیشرفت
 .35انجا دادن محک  ،درست ،بهنگا و با اتقان کار
 .3۶استفاده از همه اندوختهها و تجارب انباشته و متراک نیروهای مسلح ازجملده جنبده علمدی دفدات
مقدس
 .3۷شناسایی و توجه به همه منابع و امکانات و به منصه ظهور آوردن آنها

کنش

اقدامات و روشهای سازمانی تراز

 .3۸دیدن ،اندیشیدن ،شناختن ،تشخیص دادن و عمل کردن توسط همه
 .3۹پیشروندگی و تکامل درونی

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی

 .22روحیه شوقانگیز و نشاطآفرین جهادی در همه عرصهها

 .۴۰تربیت شخصیتهای برجسته و باهوشترین و قویترین فرماندهان و مدیران
 .۴1تجدیدپذیری و جلوگیری از ایجاد انقطات نسلى
 .۴2انطباق اعما با دستورات و موازین اسال و نشان دادن ارزشها در روشها
 .۴3کارایی و کارآمدی حقیقی در همه سطوح
 .۴۴اقدا با توان و قدرت سازمانی ،استحکا روزافزون و جامعیت
 .۴5ارتباط عاطفی و برادرانه و حضور فرماندهان در میان نیروها و همچنین در نقاط حسداس و خدط
مقد
 .۴۶به میدان آمدن با احساس پاك مس ولیت و تعهّد و پیگیرك مس ولیتها و وظایف
 .۴۷وحدت ،همبستگى ،ه افزایی و ید واحده بودن نیروهای مسلح

۸۹

 .۴۸عناصر صادراتى فراوان براك مدیریت دستگاههاك مختلف کشور




شاخصها

ابعاد مؤلفهها

 .۴۹کار برای بشریت و وسیعتر از دایره نظا جمهورك اسالمی ایران
 .5۰پیشبرندگی در بیرون برای کل نظا
 .51پشتیبانى از اهداف انقالب در ابعاد جهانی
 .52خودکفایی و خوداتکایی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

 .53مجموعۀ مفید ،نجاتبخش و شفابخش در همه موقعیتها
 .5۴کار مخلصانه ،پرتالش و بىوقفه ،جهاد و مجاهدت دائ و مدیریت جهادی در همه عرصهها

انقالبی گری

 .55حضور برجسته و تعیینکننده در عرصدههدای گونداگون خددمات اجتمداعی ،محرومیدتزدایدی و
امدادهای فوقالعاده در حوادث
 .5۶پایانناپذیری از طریق پیوند با مرد و فعا کردن ظرفیتهای وسیع مردمی
 .5۷روی دست گرفتن جان و ما در راه خدا و حضور در عرصه شهادت
 .5۸عدالت محوری و پیگیرك جدك اجراك عدالت
 .5۹جزو برترینها بودن در پیشرفتهاك تسلیحاتى و فنون نظامیگرك
 .۶۰مظهر اقتدار ک نظیر در سراسر تاریب و جهان و ایفای نقش ممتاز در همه دورانها
 .۶1پیشگا  ،پیشرو و پیشقراو در همه میدانهای مورد نیاز
 .۶2انقالبی زیستن ،انقالبی ماندن و عمل انقالبی
 .۶3بررسی و شناسایی نقاط ضعف و خللهای فراوان معرفتى و عملى دشمن
 .۶۴بازدارندگی به وسیله ترساندن دشمن از هیبت ما و عد جرمت دشمنان به حتی فکر تهاج نظامی
و امنیتی

دشمنستیزی و مقابله با دشمنیها

 .۶5ایستادگى در مقابل سیاستهاك مداخلهگر و سلطهطلب
 .۶۶شکستناپذیرك ،پیروزی و غلبه بر دشمن در تمامی صحنهها
 .۶۷آسیبناپذیری مادك
 .۶۸آمادهبهکار در مواجهه با حوادث بزرگ و مقابله با دشمنیها
 .۶۹پاسخگویی بهموقع و مؤ ر به هر سطح و ندوت از تهدیددات بدا اسدتواری ،قددرت کامدل و عمدل
انقالبی
 .۷۰بنبستشکنی و عبور از همه موانع و تحری ها
 .۷1تسلی ناپذیری ،مقاومت و ایستادگی روزافزون و اولى بودن به تابآوری
 .۷2انسجا دشمنشکن و یکپارچگى ملی با بخشهاك گوناگون نظا
 .۷3سینه سپر کردن در مقابل تهدید دشمن و دفات از انقالب با هر وسیلهای

تراز

ریزی



برنامه

۹۰

 .۷۴کاهش وابستگی به پو و اعتبارات و جلوگیری از صدمه زدن مشکالت بودجه به برنامه


شاخصها

ابعاد مؤلفهها

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی

 .۷5طراحی نقشه و برنامهریزك براساس نیازهای حا و آینده
 .۷۶جزو اولویتها قرار دادن مشکالت و نقایص فرهنگی در نیازهای بودجهای
 .۷۷حاک نبودن نگاه بخشى یا نگاه موضعى و محلى و منطقهاك بر برنامه
 .۷۸اتقان و سرعت دادن به برنامه و پیروك همه از آن
 .۷۹سازماندهی براساس ارزشهاك اسالمى

سازماندهی تراز

 .۸۰سازماندهی زنده ،پویا ،منعطف ،فعا  ،روان و دور از زواید
 .۸1تشکیالت مستحک  ،قویبنیه و کامل
 .۸2سازماندهیهای هوشمندانه و بهترین بودن در روشهاك نوین سازماندهی
 .۸3اصالح و بهروز کردن دائمی ساختارها برای حضور کارآمدتر و قوكدستتر
 .۸۴بهره گرفتن از ظرفیتهاك همه نیروها و استعدادها

هدایت و رهبری تراز

 .۸5قدرت ،قوَّت و توانایی نفوذ و ایجاد حرکت از روی د در سراسر مجموعه
 .۸۶جانشینپروری
 .۸۷مدیریت امیدوارانه و پرورش نها امید به آینده در خود و دیگران
 .۸۸استفاده بجا و بهنگا از عناصر قدرت
 .۸۹هدایت روش ،رفتار و حرکت از طریق انگیزه ،معنویت و عز راسب
 .۹۰مطالبه ،دنبا گیری و پیگیری مدبرانه

نظارت و کنتر تراز

 .۹1حضور میدانی و عد اعتماد صددرصد به گزارشهای دریافتی
 .۹2سنجش و داوری نقاط قوّت و ضعف بدون تعصّب
 .۹3بازرسىهاك پىدرپى و تضمین صحت و پیشرفت کار با نظارت میدانی
 .۹۴مراقبت و زیر نظر داشتن دائمی حرکات مجموعۀ مدیران در سرتاسر دستگاه
 .۹5نظارت شدن همه و فوق نظارت نبودن هیچکس

سپس جامعه آماری نخبگان و صاحبنظران با دادن نمره  1تا  ۹اقدا بده تعیدین میدزان
تطابق میان ابعاد با سازه اصلی ،مؤلفهها با بُعد مربوط و شاخصها با مؤلفۀ مربوط نمودند.
پايايي ترکيبي :این معیار توسط ورتس و همکاران ( 1۹۷۴به نا پایدایی ترکیبدی

(CR

معرفی شده است .مقدار کمتدر از  ۰/۶بدرای پایدایی ترکیبدی عدد وجدود پایدایی را نشدان
میدهد(داوری و همکاران. 1۷1 :13۹3 ،

۹1




رمايي همگرا :فورنل و الرکر ( 1۹۸1مقدار مناسب برای  AVEرا  ۰/5بده بداال معرفدی
کردهاند (همان .
جدمل  .3تلخيص مقادير ميانگين ماريانس م پايايي ترکيبي ابعاد ،مؤلفهها م شاخصها
پایایي

مقدار
AVE

ترکيبي CR

1

ابعاد

۰/۷5۹

۰/۹۰3

تأیید

2

مؤلفههای مربوط به بُعد بینشی

۰/۸3۸

۰/۹12

تأیید

3

مؤلفههای مربوط به بُعد منشی

۰/۶۰۷

۰/۸5۷

تأیید

۴

مؤلفههای مربوط به بُعد کنشی

۰/۶32

۰/۹3۷

تأیید

۰/۶2۷

۰/۸۸۸

تأیید

۰/۶۷۶

۰/۹25

تأیید

...

...

...

۰/۶۸۴

۰/۹25

تأیید

عنوان

ردیف
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

شاخص های مربوط به مؤلفه معرفت و بیدنش عالمانده و اسدالمی

5

(بُعد بینشی
شاخص های مربوط به مؤلفه بصدیرت و تفکدر انقالبدی (بُعدد

۶

بینشی

...

...

12

شاخصهای مربوط به مؤلفه نظارت و کنتر تراز (بُعد کنشی

تفسير

همان طور که در جدو باال مشاهده شد ،میانگین واریانس استخرااشده بزرگتر از ۰/5
و مقدار پایایی ترکیبی نیز بیشتر از  ۰/۶بوده و هر دو مورد تأیید میباشند.
رمايي ماگرا :در این تحقیق از روش فورنل و الرکر ( 1۹۸1یعندی مقایسده میدزان
همبستگی ی

سازه با شاخص هایش در مقابل همبستگی آن شاخص ها بدا سدازه هدای

دیگر استفاده شد

(داوری و همکاران13۹ :13۹3 ،

 .طبق جدو زیر تمامی مقادیر سمت چپ

و پایین قطر اصلی از مقادیر قطر اصلی کمتر هستند که روایی واگرایی مناسب را نشان
می دهد.

۹2




جدمل  .4تلخيص مقادير رمايي ماگرا
رهبری تراز

کنترل تراز

سازمانيِ تراز
ارزشهدددای معندددوی

۰/۹۸۷

۰/۷۹5

سازمانی تراز
...

...

...

۰/۷۷۹

...

۰/۷۰2

منش

۰/۸2۷

۰/352

...

۰/11۸

نظارت و کنتر تراز

۰/۸3۴

۰/۸11

۰/3۹5

...

۰/1۹۷

هدایت و رهبری تراز

۰/۹۰۸

۰/۹23

۰/۴3۸

...

۰/1۶3

کنش

معيار  R Squareيا :R2
طبق جدو زیر تمامی مقادیر  R Squareدر سطح خوب و عالی هستند.
جدمل  .5تلخيص مقادير معيار R2
مقدار R Square

تفسير

1

بُعد بینشی

۰/۶۷۴

قوی

2

بُعد منشی

۰/3۹3

متوسط

3

بُعد کنشی

۰/۷۸۹

قوی

۴

مؤلفه معرفت و بینش عالمانه و اسالمی (بُعد بینشی

۰/۴12

متوسط

5

مؤلفه بصیرت و تفکر انقالبی (بُعد بینشی

۰/۴۰۴

متوسط

...

...

...

...

12

مؤلفه نظارت و کنتر تراز (بُعد کنشی

۰/۸51

قوی

عنوان

ردیف

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی

کنش

هدایت و

نظارت و

منش

...

ارزشهای معنوی

معيار ضرايب معناداري Z
شکل زیر نتایج آزمون مد مفهومی پژوهش در حالدت معنداداری ضدریب  Zرا نشدان
میدهد .همانطور که در شکل دیده میشود تمدامی ضدرایب معنداداری  Zاز  1/۹۶بیشدتر
است که این امر معناداری تمامی روابط را در سطح اطمینان  %۹5نشان میدهد.

۹3




فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

شکل  .6مدل مفهومي پژمهش در حالت معناداري Z

برازش مدل کلي
2
معیار نیکویی برازش1،بهصورت میانگین  Rو متوسدط شداخص مقدادیر اشدتراکی بدا

جایگذاری در این فرمو محاسبه میشود:

Commutuality  R 2

GOF 

مقدار  GOFبراساس دادههای بهدسدتآمدده ۰/۶۸3 ،محاسدبه شدده اسدت کده نشدان از
برازش باالی آن دارد.
براساس تجزیه وتحلیل ،ابعاد و مؤلفه های فرماندهی و مدیریت ت راز انقالب اسالمی
در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی در شدکل زیدر نمدایش داده
می شود:

۹۴

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1
.GOF.





مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی

شکل  .7الگوي راهبردي فرماندهي م مديريت تراز انقالب اسالمي در نيرمهاي مسلح مبتني بر انديشه
امامين انقالب اسالمي

نتيجهگيری و پيشنهاد
الف .نتيجهگيري
نتایج این تحقیق نشان داد که الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی
در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی شامل  ۹5شاخص ،دوازده مؤلفده
و سه بُعد شامل «بیدنشهدای فرمانددهی و مددیریت تدراز انقدالب اسدالمی»« ،مدنشهدای
فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی» و «کنشهای فرماندهی و مدیریت تدراز انقدالب

۹5

اسالمی» است که در شکل شماره  ۷ارائه شده است.




بر این اساس الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تدراز انقدالب اسدالمی در نیروهدای
مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی ارائه گردید که مطابق آن بینشهای فرمانددهی
و مدیریت تراز انقالب اسالمی با مؤلفههدای «معرفدت و بیدنش عالمانده و اسدالمی (دارای
شش شداخص » و «بصدیرت و تفکدر انقالبدی (دارای شدش شداخص » ،بدهوجودآورنددۀ
منشهای فرماندهی و مدیریت تدراز انقدالب اسدالمی و ایدن مدنشهدا شدامل مؤلفدههدای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

«ارزش های معنوی سازمانی تراز (دارای شدش شداخص »« ،خصدایص جهدادی و انقالبدی
(دارای هشت شاخص »« ،قابلیتهای سازمانی تراز (دارای شش شاخص » بهوجودآورنددۀ
کنشهای فرماندهی و مدیریت تراز انقدالب اسدالمی مشدتمل بدر مؤلفدههدای «اقددامات و
روشهددای سددازمانیِ تددراز (دارای  15شدداخص »« ،انقالبددیگددری (دارای  1۴شدداخص »،
«دشمنستیزی و مقابله با دشمنیها (دارای  13شاخص »« ،برنامدهریدزی تدراز (دارای پدنج
شاخص »« ،سازماندهی تراز (دارای شش شاخص »« ،هدایت و رهبدری تدراز (دارای پدنج
شاخص » و «نظارت و کنتر تراز (دارای شش شداخص » مدیگدردد .از طرفدی بدازخورد
کنشهای فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در منشهای فرماندهی و مدیریت تدراز
انقالب اسالمی و بازخورد منشها نیز در بیدنشهدای فرمانددهی و مددیریت تدراز انقدالب
اسالمی تأ یرگذار است.
همچنین با بررسی پیشینههای تحقیق ،پژوهشهایی در زمینه الگوی فرماندهی مطلدوب،
مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح ،مفهو سازی فرماندهی مطلوب و الگوی توسدعه و
تعالی مدیران و فرماندهان توسط اسفندیاریصفا و همکاران ( ، 13۹۴زیدنالددینی (، 13۹۶
خیرگو ( 13۹5و فرهی بوزنجانی و همکاران ( 13۹۰صورت گرفته است که نتدایج آنهدا
تأییدکنندۀ نتیجۀ این پژوهش است .همچنین با توجه بهعنوان اصلی پژوهش یعنی «الگدوی
راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقالب اسالمی در نیروهدای مسدلح مبتندی بدر اندیشده
امامین انقالب اسدالمی» پژوهشدی بدا عندوان «الگدوی راهبدردی فرمانددهی و مددیریت در
نیروهای مسلح از طریق تدوین تجارب نظا ا.ا.ایران براساس گفتمان والیت فقیه و قدانون

۹۶



اساسی» توسط احدی ( 13۹5به رشته تحریر درآمده است که نتدایج آن ،تأییدکننددۀ نتدایج
این پژوهش است.


بنابراین میتوان گفت که در این تحقیق ،ه زمان سه سطح اصدلی بیدنشهدا (معرفدت،
اندیشه اما خامنهای

(مدظلهالعدالی

در تدوین الگوی راهبردی استفاده شده و الگدوی راهبدردی

مذکور از جامعیت الز برخوردار است بهویژه آنکده میدان تحقیقدات فدوقالدذکر ،تحقیدق
حاضر ،تنها تحقیقی است که ارائهدهندۀ الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت تراز انقدالب
اسالمی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اسالمی است.
ب .پيشنهادها
 -پيشنهادهای اجرایي

 .1پیشنهاد می گردد براساس این الگو ،وضعیت موجود و مطلوب نیروهای مسلح مدورد
ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای نتایج حاصله ،راهبردهای ارتقای نیروهای مسلح بده
وضعیت مطلوب توسط صاحبنظران ارائه گردد.
 .2پیاده نمودن شاخصهای مسدتخرجه از ایدن تحقیدق مدیتواندد بده ایجداد تحدو در
نیروهای مسلح کم

شایانی نماید.

 -پيشنهادهای پژوهشي

 .1الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت نیروهای مسلح مبتنی بر قرآن کری .
 .2الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت نیروهای مسلح مبتنی بر نهجالبالغه.
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شناخت و تفکر  ،منشها (اخالق ،امیا و گرایشها و کنشها (اعمدا و رفتدار براسداس
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع ديني




نهجالبالغه ،ترجمه :محمد دشتی ( ، 13۸3تهران ،انتشارات الهیجی.
فرمایشات حضرت اما خمینی

(رحمهاهلل علیده

 ،صحيفه نور ( ، 13۸2تهران ،دفتر حف و نشدر آ دار

اما (رحمهاهلل علیه .
فرمایشات حضرت اما خامنهای (مدظلهالعدالی  ،مجموعه بیانات و احکا انتصابات ،قابدل دسترسدی

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰

در نرمافزار حديث ماليت.

ب .منابع فارسي


احدی ،محمد ( ، 13۹5ارائه الگوي راهبردي فرماندهي م مديريت در نيرمهاي مسلح از طريق
تدمين تجارب نظام جمهوري اسالمي ايران بر اساس گفتمان ماليت فقيه م قـانون اساسـي،
رساله دکتری دانشگاه عالی دفات ملی.



احدی ،محمد و حاتمی ،امیر ( ، 13۹۷مؤلفههاي الگوي راهبـردي فرمانـدهي م مـديريت در
نيرمهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژی  ،سدا  ،1۶شدماره
 ،۷1ص .۷3-۹۴






اسفندیاریصفا ،خسرو ( ، 13۹۴الگوي فرماندهي مطلـوب از منظـر فرمانـده کـل قـوا امـام
خامنهاي (مدظلهالعالي) ،فصلنامه مدیریت نظامی ،سا  ،15شماره  ،5۹ص .۸۷-1۰5

انصاری ،محمدعلی دعایی ،حبیباهلل و همکداران ( ، 13۷۸مباني مديريت اسالمي م الگوهـاي
آن ،چاپ سو ( ، 13۸۴مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

پارسائیان ،محمد و پهلوان ،منصدور ( ، 13۹۷زماياي اثرگذاري فرهنگ قـرآن بـر اقتصـاد ،دم
فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمي ،سا ده  ،شماره  ،2ص .153-1۷۸
پتریلو ،مایکل .ای ( ، 13۸۸عصر جديد مديريت م نظارت در پليس ،مفهومي رفتاري ،ترجمه:
حسین مالنظر ،تهران ،بازرسی کل ناجا.



جاللی ،حسین ( ، 13۸۰درآمدى بر بحث «بينش»« ،گرايش»« ،کـنش» م آثـار متقابـل آنهـا،
فصلنامه معرفت ،شماره  ،5۰ص .5۹-۷2
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جویباری ،آزیتا ( ، 13۹۰آموزههايي در مديريت از نگاه قرآن با نگرشي بر جزءهـاي  19الـي
 ،21فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی ،سا دو  ،ص .۴5-۶۶




خاتمی ،سید احمد ( ، 13۸۹مديريت از ديدگاه قرآن م حديث ،چاپ دو  ،ق  ،دفتر انتشدارات




خسروپناه ،عبدالحسین و جمعی از پژوهشگران ( ، 13۹۸منظومه فکري آيتاهللالعظمي خامنهاي
(نظام بينشي ،منشي م کنشي) ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

خودسیانی ،مصطفی پیری ،هادیمراد و همکداران ( ، 13۹1بررسي نقش رهبـري م فرمانـدهي
نظامي در دفاع مقدس م جنگ آينده از منظر فرماندهان عالي جنگ ،مجلده سیاسدت دفداعی،
سا بیست  ،شماره  ،۸1ص .۶۹-1۰۸



خیرگو ،منصور ( ، 13۹5مفهوم سازي فرماندهي مطلوب از منظر مقام معظم رهبـري ،فصدلنامه
مدیریت نظامی ،سا  ،1۶شماره  ،۴ص .2۶-۴1



داوری ،علی و رضازاده ،آرش ( ، 13۹3مدل سازي معادالت ساختاري با نرمافزار  ،plsتهدران،
انتشارات جهاد دانشگاهی.





رضاییان ،علی ( ، 13۹1اصول مديريت ،تهران ،سمت.

زینالدینی ،مجیدد ( ، 13۹۶مديريت م فرماندهي در نيرمهاي مسلح از ديدگاه حضـرت امـام
خامنهاي (مدظلهالعالي) ،فصلنامه مدیریت اسالمی ،سا  ،25شماره  ،3ص .1۶3-1۸۹
ساجدینیا ،محمدحسدین ( ، 13۸3اصول م مباني مديريت اسـالمي ،چداپ دو  ،تهدران ،شدهر
آشوب.






سلمانی قهیازی ،احمد ( ، 13۸۸طراحي الگوي راهبردي ارتقـاي بهـرهمري سـاحفاي ارتـش
ج.ا.ا ،رساله دکتری دانشگاه عالی دفات ملی.
صبحی ،حسن ( ، 13۷۶رهبري ،مديريت م فرماندهي نظامي ،تهران ،انتشارات دافوس.

طباطبایی یزدی ،سید احمد مقیسه ،رضا و همکاران ( ، 13۹۴مباني سبک حکيمانه (مباني سبک
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اسالمی.

مطلوب فرماندهي م مديريت سپاه) ،تهران ،مرکز امامت -مرکز باقرالعلو .
طباطبایی ،سید محمدحسین ( ، 135۴بررسيهاي اسالمي ،به کوشش سید هدادی خسروشداهی،
ق  ،انتشارات دارالتبلیغ اسالمی.



عنبری ،موسی ( ، 13۸۷فرهنگ ديني (فرهنگ ارزشي-مذهبي) ،ماهنامه مهندسی فرهنگی ،سا
دو  ،شماره  1۹و  ،2۰ص .۴۴-۶2



غیور نجفآبادی ،امین ( ، 13۹۹طرح راهبردي نظام فرماندهي م مديريت تراز انقالب اسالمي
در نيرمهاي مسلح مبتني بر انديشه امامين انقالب اسالمي ،رساله دکتری دانشدگاه عدالی دفدات
ملی.
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فرهی بوزنجانی ،برزو محمدی ،ابوالفضل و حصیرچی ،امیر ( ، 13۹۰الگوي توسـعه م تعـالي
مديران م فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبري ،فصلنامه مدیریت منابع انسانی ،سا دو ،
شماره  3و  ،۴ص .3۹-۶1




فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا یازده  ،شماره  ،۴5زمستان 1۴۰۰




قبادی ،اسماعیل ( ، 13۷۸اصول م مباني مديريت اسالمي ،ق  ،فقه.

محمدعلیزاده ،اکبر ( ، 13۹3الگويي براي شيوه درست اسـتنبا از بيانـات امـامين انقـالب
اسالمي ،تهران ،مرکز باقرالعلو .
مصباح یزدی ،محمدتقی ( ، 13۸2آموزش عقايد ،تهران ،سازمان تبلیغات اسال .
مطهری ،مرتضی ( ، 13۸1کليات علوم اسالمي :کالم ،عرفان ،حکمت عملي ،تهران ،انتشدارات
صدرا.





مطهری ،مرتضی ( ، 13۸۸مجموعه آثار ،جلد  ،۹تهران ،انتشارات صدرا.
مقیمی ،سید محمد ( ، 13۹۴مباني سازمان م مديريت ،چاپ دو  ،تهران ،انتشارات راه دان.
مکار شیرازی ،ناصر ( ، 13۹3مديريت م فرماندهي در اسالم ،چاپ سو  ،ق  ،انتشدارات نسدل
جوان.



نیروی انسانی سپاه ( ، 13۸۰آييننامۀ انضباطي نيرمهاي مسلح ،تهران ،نماینددگی ولدیفقیده در
سپاه.
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