نقش بعد سازماني سبک زندگي نيروهای مسلح بر استحکام
ساخت دروني قدرت نظام جمهوری اسالمي ايران
احمدرضا طالبیان
مهران فرجامی
تاريخ دريافت4939/46/60 :
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تاريخ پذيرش4931/06/42 :

چکيده
اعيماد ب کفايت و کارايی نیروهای داخلی و تتداوم توستعۀ قتدرگ بتا استيفاده از ررفیتتهتای
درونی ،منجر ب روشنترشدن افقهای دستيیابی بت آرمتانهتا و اهتداف بلنتد تمتدنستازی نتوين
اسالمی -ايرانی نرديده است؛ ازآنجاک امام خامن ای(مدرل العتالی) سبک زنتدنی را بختش حقیقتى و
اصلى تمدن ،عنوان فرمودهاند ،ليا در اين پگوهش ،نقش بُعد سازمانی سبک زندنی نیروهای مسل
بر اسيحکام ساخت درونی قدرگ نظام جمهوری اسالمی ايران با اسيناد ب فرمايشاگ رهبری ،اسناد
باالدسيی و آرای انديشمندان اين حوزه ،هدفنياری و بررسی شده ک درنهايت با تبیین چارچو
مفهومی ،تعداد  1مؤلف و  32شاخص احصاء و پس از تأيید صتاحبنظتران و خبرنتان ،در قالتب
پرسشنام ب  41نفر از جامعۀ آماری ارائ شد ک با بهرهنیری از پگوهش آمیخي بتا روش توصتیفی
و اسينباطی ،تجزي وتحلیل و با رتب بندی فريدمن ،میزان اهمیت و وزن عوامل احصاء نرديد ک بت
ترتیب مؤلف های «حفظ بیتالمال» با میانگین رتب فريدمن13.12؛ بیشتيرين تتأثیر و «معنتاجويی در
کار» با میانگین رتب فريدمن15.33؛ کميرين تأثیر را در بُعد سازمانی سبک زندنی نیروهتای مستل
در راسيای اسيحکام ساخت درونی قدرگ نظام جمهوری اسالمی ايران داشيند.
کليدواژهها :نیروهای مسل  ،سبک زنتدنی ،قتدرگ درونتی ،استيحکام ستاخت قتدرگ درونتی

 -6دانشجوي دكتري  -مديريت راهبردي نظامی  -دانشگاه عالی دفاع ملی
 -6دانشجوي دكتري -مديريت راهبردي نظامی  -دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه
بر اساس آموزههای قرآنی هدف از آفرينش ،تکامل انسان و دريافت فین و رحمت الهتی استت
و خداوند ميعال در قرآن مجید هدف از خلقت انسان و هم موجوداگ هسيی را عبوديت و بندنی
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بیان نموده است« :وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ؛ من جتن و انتس را نیافريتدم جتز بترای
عبوديت و بندنی» 1و سرانجام انسان ،خالق خودش را مالقاگ خواهد کرد« ،يَا َيُّهَتا الْإِنسَتانُ إِنَّتکَ
کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِی ِ؛ اى انسان حقاً ک تو ب سوى پروردنار خود ب ستخيى در تالشتى و
او را مالقاگ خواهى کرد2».و نیز هدف بعثت انبیاء ه نشان دادن راه بندنی خداست« ،وَلَقَدْ بَعَثْنَتا
فِی کُلِّ ُمَّۀٍ رَّسُولًا َنِ اعْبُدُواْ اللّ َ وَاجْيَنِبُواْ الطَّاغُوگَ فَمِنْهُ مَّنْ هَتدَى اللّت ُ وَمِتنْهُ مَّتنْ حَقَّتتْ عَلَیْت ِ
الضَّاللَۀُ؛ و در حقیقت در میان هر اميى فرستيادهاى بترانگیخيی تتتا بگويتدد ختدا را بارستيید و از
طاغوگ تفريبنرد بارهیزيد پس از ايشان کسى است کت ختدا تاو راد هتدايت کترده و از ايشتان
کسى است ک نمراهى بر او سزاوار است» 3و برای رسیدن ب اين بندنی و توحیدمداری ،بیشتک
سبک زندنی از مه ترين لوازم آن است.
مقام معظ رهبری(مدرل العالی) نیز مکرراً يکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم استالمى را ستبک زنتدنى،
رفيتتار اجيمتتاعى ،شتتیوهى زيستتين دانستتي و ستتبک زنتتدنی را جتتزو متتين تمتتدن استتالمی
متتیداننتتد« :آن چیزهتتائى استتت ک ت متتين زنتتدنى متتا را تشتتکیل متتیدهتتد؛ ک ت همتتان ستتبک
زندنى است...اين ،بخش حقیقى و اصلى تمدن استت؛ مثتل مستولۀ ختانواده ،ستبک ازدواج ،نتو
مسکن ،نو لباس ،الگوى مصرف ،نو خورات ،نو آشازى ،تفريحاگ ،مسولۀ ختط ،مستولۀ زبتان،
مسولۀ کسب و کار ،رفيار ما در محل کار ،رفيار ما در دانشگاه و ،...اينها آن بخشهاى اصلى تمتدن
است ،ک مين زندنى انسان است(».سايت امام خامن ای(مدرل العالی))1331/11/23 ،
در حال حاضر سبک زندنی ما با بهرهنیری از همۀ منشأهای تاريخی ،دينی و با تعامتل و تبتادل
فرهنگی و حيی هجم های فرهنگی شکلنرفي چراک برخی آيینها و روشها از ديرباز و از تمدن
تاريخی ايرانی ب ارث رسیده و برخی نیز ،از آموزههای دينی دريافت شده و برختی نیتز در تبتادل
فرهنگی با جهان غر

وارد زندنی ايرانیان شده است اين مسول يعنتی اليقتا ستبکهتا وارداتتی
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بعضاً منجر ب اخيالل در جريان زندنی اجيماعی ايرانیان شده و ما را با آسیبهای جتدی و روبت
رشدی مواج نموده است؛ ليا ارائ الگو بترای ستبک زنتدنی کتل جامعت و خصوصتاً نیروهتای
مسلحی ک در بین طبقاگ اجيماعی از شأنیت و جايگاه ويگهای برخوردار هسيند ،از نیازهای اصلی
نیروهای مسل بر شمرده و از آنان ب «سربازان خدا» تعبیر میکند«.فَمِنْها جُنُودُاللّت ِ»( .نهتجالبالغت ،
نام .)333 :53
نیروهای مسل در جمهوری اسالمی ايران از جايگاه ويگه و برجسي ای برخوردار هسيند ک بايتد
ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

از باالترين معیارها و اسيانداردهای ارزشی در باور ،بیتنش ،نگترش و نترايش فتردی ،ختانوادنی،
مديرييی ،ساخيار و سازمان و نظاماگ برخوردار باشد و سبک زندنی نیروهای مستل متیبايستت
برنرفي از مبانی ،اصول ،برنام و الگوهای دينی باشد و يکی از بنیانهايی ک در اسيحکام ستاخت
قدرگ درونی نظام مؤثر است سبک زندنی اسالمی نیروهای مسل است؛ با ايتن توصتیا مستألۀ
اصلی ايتن پتگوهش« ،چگتونگی تتأثیر بُعتد ستازمانی ستبک زنتدنی نیروهتای مستل و معرفتی
شاخص های تأثیرنيار آن ،بر اسيحکام ساخت درونی قدرگ نظام جمهوری اسالمی ايران» ،تعیتین
نرديده است.
انجام اين پگوهش بنا ب داليل زير از اهمیت بااليی برخوردار است:

 .1تبیین مؤلف های بعد سازمانی سبک زندنی نیروهتای مستل و تتأثیر آن بتر استيحکام ستاخت
قدرگ درونی نظام ج.ا.ا.
 .2ارائ مدل مفهومی بعد سازمانی سبک زندنی نیروهای مسل و پیشرفت ب ستمت هتدفهتای
آرمانى ک موجب تقويت ساخت درونى و تقويت قدرگ نظام ج.ا.ا میشود.
 .3با توج ب جايگاه نیروهای مسل و انيصا

آنها ب ولیفقی ب عنوان فرماندۀ کتلقتوا و الگتو

بودن آن ها برای ساير اقشار جامع الزم است نیروهای مسل  ،سبک زندنی ختود را بتا ستبک
زندنی اسالمی و ايرانی تطبیق نموده و از اين طريق ساخت درونى قدرگ و اسيحکام نظتام را
قوگ بخشند.
و بنا ب داليل زير ضروری میباشد:
 -1توج نداشين ب سبک زندنی و نداشين الگوی سبک زنتدنی استالمی ختود آستیب استت؛
چراک امام راحل فرمودند« :امروزه غر

و شرق ب خوبی مىداند ک تنها نیرويى ک مىتوانتد

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

است ،ک حضرگ علی(علی السالم) در فرمان خود ب مالک اَشتير در ارزيتابی طبقتاگ ،اولتین طبقت را

آنان را از صحن خارج کند اسالم است .آنها ...ضرباگ سخيى از اسالم خوردهاند و تصتمی
نرفي اند ک ب هر وسیل ممکن آن را در ايران ک مرکز اسالم نا
سل

محمتدى(صتلیاهلل علیت و آلت و

) است ،نابود کنند؛ انر بيوانند با نیروى نظامى ،انر نشتد بتا نشتر فرهنتگ مبيتيل ختود و
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بیگان کردن ملت از اسالم و فرهنگ ملى خويش و.»...
 -2توج نکردن ب موضو سبک زندنی استالمی نیروهتای مستل  ،راه را بترای نفتوذ فرهنتگ
مهاج غر

باز میکند و دشمن را ب دست يافين ب اهداف پلیتد ختود امیتدوار متیکنتد و

باعث تضعیا ساخت درونى قدرگ و اسيحکام نظام میشود.
 -3نارداخين ب موضو سبک زندنی اسالمی نیروهای مستل و ارائت نکتردن الگتوی مناستب،
موجب تقلید از سبک زندنی غربی خواهد شد و منجر ب تضعیا بنی دفاعی میشود.
هدف اصلی از انجام اين پگوهش «تقويت اسيحکام ساخت قدرگ درونی نظام از طريق تبیین بعتد
سازمانی سبک زندنی نیروهای مسل » بوده و هدف فرعی«شناخت مؤلف هتای تأثیرنتيار بتر بعتد
سازمانی سبک زندنی نیروهای مسل » نیز دنبال مینردد و ب همین دلیل در پتی پاستخ بت ستؤال
اصلی پگوهش باعنوان «بعد سازمانی سبک زندنی ن.م.ج.ا.ا چ تأثیری بر اسيحکام ساخت قتدرگ
درونی نظام دارد؟» و سؤال فرعی «مؤلف های بعتد ستازمانی ستبک زنتدنی نیروهتای مستل ج.ا.ا
کدامند؟» برآمدهاي .
مباني نظری
 .1تعاريف عملياتي:
سبک زندگي:

سبک زندنی در رشي مطالعاگ فرهنگی ب مجموع رفيارها ،مدلها و الگوهای کتنشهتای هتر
فرد اطالق میشود ک معطوف ب ابعاد هنجاری ،رفيتاری و معنتايی زنتدنی اجيمتاعی او باشتد و
نشاندهنده ک و کیا نظام باورها و کنشها و واکنشهای فرد و جامع میباشد .ب عبتارتی ستبک
زندنی داللت بر ماهیت و محيوای روابط ،تعامالگ و کنشهتای اشتخا

و آحتاد متردم در هتر

جامع دارد( .کاويانی)15:1332،
سبک زندگي اسالمي:

سبک زندنی ه رفياری و هت شتناخيی استت ،از جهتت «ستبک» ،بت رفيتار متیپتردازد و بتا
شناخت ها و عواطا ارتبا مسيقی ندارد ،ولی ازآنجهت ک «اسالمی» است ،نمیتواند بیارتبتا
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با عواطا و شناخت ها باشد .بر اين اساس ،در سبک زندنی اسالمی ،عمق اعيقاداگ و عواطتا و

نگرش فرد سنجیده نمیشود ،بلک رفيارهای فرد موردسنجش قرار مینیترد؛ امتا هتر رفيتاری کت
بخواهد مبنای اسالمی داشي باشد ،بايد حداقل هايی از شناخت و عواطا اسالمی را پشيوان ختود
قرا را دهد؛ درواقع ،در سبک زندنی اسالمی ،میشود رفيارها را ب مهرههای ميعددی تشبی کرد ک
اسالمی ن تنها ب خود آن مهرهها ،بلک ب آنچ سبب ارتبا آنها باه میشود و همانند نخ تستبی
در تمام آنها وجود دارد ،نیز میپردازد( .کاويانی)13:1332،
سبک زندگي نيروهای مسلح:

برای زندنی شخصی و تعامل با سازمان و اجيما برمینزينند.
بعد سازماني سبک زندگي نيروهای مسلح:

ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

سبک زندنی نیروهای مسل مجموع ای از روشها و رويکردهتايی استت کت نیروهتای مستل

سبک زندنی نیروهای مسل دارای ابعاد مخيلفی مانند فردی ،ختانوادنی ،اجيمتاعی و ستازمانی
است و در همۀ ابعاد ،روشها و شیوههايی مورد توافق و پييرش آحاد جامع قرار متینیترد و بت

مرور زمان نهادين شده ،ب هنجار و آيین زندنی تبديل میشود ک منظور محقتق در بعتد ستازمانی
سبک زندنی نیروهای مسل  ،سبک زندنی مبينی بر فرهنگ و هنجارهای پييرفي شتدۀ ستازمانی و
مجموع رفيارهای ميناسب با رويکردهای سازمانی است.
استحکام ساخت قدرت دروني نظام:

اسيحکام ساخت نظام ب معنای اسيحکام بنیانهای فرهنگی ،سیاسی ،اقيصادی نظام است .رويکترد
ساخت درونی با اتکا ب ررفیتهای نیروهای داخلی است .درواقتع اتکتا بت درون ،عتزگ ملتی و
اسيقالل در ابعاد مخيلا اقيصادی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیيی -دفتاعی بتر مبنتای مکيتب استالم و
هويت ملی است.
 .2جايگاه نيروهای مسلّح در اسالم:

در اسالم هم نهادها و بنیانهای اجيماعی مورد اهيمام قرار دارند ،امنتا در ايتن میتان بتیش از
هم ب نیروهای مسل توجن شده است .و اين ب دلیل اهمیت موضو جهاد و دفا و مبارزه با
فساد و ايجاد امنیت و نستيرش نظتام عتدل استالمی درروی زمتین استت .در نظتام استالمی
نیروهای مسل ب عنوان مدافع نظام اسالمی و ارزشهای الهی و حصار جامع معرفیشتدهانتد.
حضرگ

علی(علی

السالم)در نام اش ب مالک اشير با دسي بندی طبقاگ جامع  ،نیروهتای مستلّ را

با چهار اميیاز و برجسيگی توصیا کرده و میفرمايند...« :الْجُنُودُ بِاِذْنِ اللّ ِ حُصُونُ الرَّعِیَّۀِ وَ زَيْنُ

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

علوم انسانی ب خود آن مهرهها و بدون ارتبا با عوامل ديگر میپردازنتد ،ولتی در ستبک زنتدنی

الْوُالۀِ وَ عِزُّ الدنينِ وَ سُبُلُ االَمْنِ وَ لَیْسَ تَقُومُ الرَّعِیَّۀُ اِالّ ب ه ...؛ ارتش ب اذن خداوند ،دژ مردم و
زينت حاکمان و ارجمندى دين و راههای امنیتت انتد کت متردم بتدون آنتان برپتاى نماننتد.»...
(نهجالبالغ  ،نام )333 :53
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نیروهای مسلّ دژها و قلع های اسيوار ملت هسيند؛ يعنی متردم بترای مصتون مانتدن از شتر
دشمنان خارجی و داخلی ب نیروهای مسلّ پناه میبرند .زينت حاکمتان ديتنانتد؛ يعنتی انتر
حکوميی ،ارتش قوی و نیرومندی داشي باشد ،میتواند در مقابل دشمنان اسالم ،اسيوار بايسيد.
راه های امنیت و آرامش ملتی کشتورند؛ يعنتی امنیتت داخلتی کشتور بتر عهتده آنتان استت و
نمینيارند اشرار و مفسدان امنیت جامع را سلب کنند و سبب عزگ و سربلندی و اقيدار دين
اسالم هسيند.
امام

خمینی(رحم اهللعلی )

مسلّ  ...ويگنی خا

نیز با توج بت اهمیتت و ارزش نیروهتای مستلّ متیفرماينتد« :قتوای
دارند اينان ک بازوان قوی و قدرتمنتد جمهتوری استالمی متیباشتند و

نگهبان سرحداگ و راهها و شهرها و روسياها و باالخره نگهداران امنیت و آرامتشبخشتان بت
ملّت میباشند ،میبايست موردتوج خا

ملّت و دولت و مجلس باشند»(.صحیف نور ،ج:21

)24
حضرگ امام خامن ای(مدرل العالی)ب هردو بعد ارزشی اشارهکرده و میفرماينتد«:نیروهتای مستلّ
ب حسب طبیعت کار و ابزارهايی ک در اخيیاردارند ارادۀ الهی هسيند و ب حسب اسبا

عتادی،

حصارهای ملّت و رعیت هسيند و انر جنود و نیروهای مسلّ نباشد آن ملّت مثل يک قلعۀ بی
حصار هست ،بیحفاد هست ...يعنی دشمن میتواند از هرکجا ک مايل باشتد نفتوذ کنتد ...در
هر کشورى و میان هر مليى ،نیروهاى مسل ِ قدرتمند و با انيظام و پرورش يافي  ،از طرفى مايتۀ
امنیت خاطر آن ملت است ،و از طرفى مصونیتساز و امنیتساز در مقابل بیگانگانى است کت
هوسهای تجاوزکارانۀ آنها ،آنها را ب دستاندازی ب اينسو و آن سو وادار متیکنتد(.بیانتاگ
حضرگ امام خامن ای(مدرل العالی) در ديدار با فرماندهان ومسوولین ن م ) 1331 /11/23 ،
 .:نيروهای مسلح در جمهوری اسالمي ايران:

در نتظتام جتمتهوری اسالمی ايران ،نتیتروهتای متستلّ «بت ستياد فرماندهی کلقوا ،ارتتش،
سااه پاسداران انقال

اسالمی و نیروی انيظامی وزارگ دفا و ستازمانهتای وابستي » ،اطتالق

می شود .فرماندهی کل نیروهای مسل جمهوری اسالمی ايران بتا مقتام معظت رهبتری استت.
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فرماندهان ،رؤسا و مديران در تمام سلسل مراتب در حدود اخيیاراگ مصو

سازمانی از طرف

معظ ل  ،فترمتانتدهتی ،ريتاس تت يتتا متديتريتتت خواهنتد داشتت امنتا چنانچت مقتام معظت
فرماندهی کل قوا ،تمام يا قسميی از اخيیاراگ ختود را بت شتخص ديگتری تفتوين فرماينتد،
متستل جتمتهوری اسالمی ايران از باالترين مقام تا پايینترين رده بت وستیل فترمتانتدهتتان،
رؤستا يتا متديتران کت از طترف متقتام متعتظت فترمتانتدهتی کلقوا ،فرماندهی يا متديريت
دارنتتد ماننتتد حلقت هتتای زنجیتتر بت هت پیوستتي بتتوده کت در اصتتطالح ،آن را سلستتل مراتتتب
 .8ويژگيهای کلي و اساسي نيروهای مسلح در جمهوری اسالمي ايران:

ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

نويند(.دبیرخانۀ مجلس شورای اسالمی.)2 :1333،

در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی ج.ا.ا .توج بر آن است ک ايمان و مکيب ،اساس و ضابط

باشد بدين جهت ارتش و سااه پاسداران ،در انطباق باهدف فوق شکل داده شده و ن تنها حفتظ
و حراست از مرزها بلک بار رسالت مکيبی يعنتی جهتاد درراه ختدا و مبتارزه درراه نستيرش
حاکمیت قانون خدا را نیز عهدهدار خواهند بود(.دشيی.)21 :1333 ،

فرماندۀ معظ کلقوا در مراس تحلیا و اعطاى سردوشتى دانشتجويان دانشتگاههتاى افسترى
ارتش مورخ  1332/11/13میفرمايند«:ارتش و سااه و بسیج و نیروى انيظامى و همۀ کسانى ک

در ارتبا با نیروهاى مسلّ هسيند ،اين را وریفۀ خود بدانند ک حصتار مستيحکمى در مقابتل
توطو هاى دشمنان و شرارگ دشمنان علی ملّت ايران خواهند بود؛ اين احيیاج دارد بت ايتنکت
آمادنى ايجاد کنید؛ شماها جوانید ،سرشار از نیرو ،برخوردار از صفاى قلبتى؛ متیتوانیتد بتراى
آيندۀ کشورتان خود را مهینا کنید ،آماده کنید ،بسازيد ،خداى ميعال هت پشتيیبان شتما خواهتد
بود».
بر اساس معیارها و اسيانداردهای تعرياشده برای نیروهتای مستل در ج.ا.ا ،.کلیتۀ کارکنتان
نیروهای مسل در مراحل نزينش بايد دارای ويگنیها و شاخصهای اولی ای بتوده و پتس از
نزينش نیز آن ها را تقويت نموده و ارتقاء دهند فليا با توج ب اهمیت و حساستیت نیروهتای
مسل در حکومت دينی ،دو دسيگاه تخصصی يکی با رسالت و ماهیتت فرهنگی(ستازمانهتای
عقیدتی سیاسی و نمايندنی ولیفقی ) و ديگری با رسالت و ماهیت امنیيی(سازمانهای حفارت
اطالعاگ) ،با سلسل مراتب مسيقل؛ زير نظر مسيقی فرماندهی کلقوا و مبينی بر فلسف و مبتانی

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

دسيوراگ آن شخص در حدود اخيیاراگ تفوين شتده الزماالجترا خواهتد بتود .نتیتروهتتای

عقالنی و مصال عالیۀ نیروهای مسل  ،پیشبینتیشتده کت بتا برختورداری از تخصصتیتترين
مأموريتها ،تالش دارند تا سالمت فکری ،معنوی و امنیيی نیروهای مسل را تتأمین نمتوده و
در کنار فرماندهی ،در جهت تسهیل و حسن انجام مأموريتها قرار نیرند(.سعیدی شاهرودی،
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)1-3 :1333
 .5محدوديتهای شرعي ،عرفي و سازماني نيروهای مسلح ج.ا.ا:.

رهبر معظ انقال

اسالمی

(مدرل العتالی)

در جمع فرماندهان ارتش و مجريان نمايشگاه دستياوردهای

ارتتتش در نوشتتهر ،مقتترراگ حتتاک ب تر محتتیطهتتای نظتتامی و ازجمل ت نظ ت و انضتتبا را مه ت
خواندند(...بیاناگ امام خامن ای(مدرل العالی) در ديدار فرماندهان مسوولین ارتش ج.ا.ا.)1331/13/23،
دلخوشی و پشتنرمی ملّت ،ب اين است ک قواى مستلّ از نتاموس و هستيى آنهتا در بترابتتر
اشترار داختلى و طتمتع ورزان خارجى دفا مىکنند .ب تعبیتر ديگتر ،نیروهتاى مستلّ نتشتانتتۀ
قتدرگ ،غتیترگ ،صالبت ،اسيقالل و عالمت زندهبودن يک ملّتاند .ب همتین ترتیتب ،سستيى و
بىتفاوتى نیروهاى مسلّ ب معنای نیسيى ملّت و مملکت است .ليا ،انر چنین نتیتروى عتظتتیمى
با تمام توان و با جوشوخروش بت انجاموریف ناردازد و با بىتفاوتى از کنتار آن بگتيرد ،فلستف
وجودى و اهمیت خويش را از دست خواهد داد و چنتین وریفتۀ خطیتری ،مستوولیت تشتکیالگ
نظامى و انيظامى کشور و انيظاراگ از آنها را صدچندان مینمايتد و بتا توجت بت ايتنکت نظت و
انضبا  ،ماهیت وجودی و از شرايط حیاتى و اساسى نیروهاى مسل است .امیتر مؤمنتان حضترگ
علی( )فرموده است« :اَلظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَالْحَزْمُ بِاِجالَۀِ الترَّ ْی وَ الترَّ ْی بِيَحْصتینِ االسْترارِ؛ پتیتتروزی
بتستيت بت محک کاری است و آنه بسيگی ب انديش دارد و انديشت بت نگهتداری رازهاستت».
(نهجالبالغ  ،حکمت .)345-54
مطابق آئیننامۀ انضباطی کلی کارکنان نیروهای مسل  ،نظامیان يا اشخاصی ک ب نحوی در ختدمت
نیروهای مسل هسيند ،مورا ب اجرای ورايا خا

نظامی و انيظامی مربو ب حوزۀ مسوولیت

خود بوده و هرنون تخطی از آنها ،مسيوجب اعمال مجازاگ ختا

متینتردد؛ بتر ايتن استاس،

هرنون بیاحيیاطی يا بیمباالتی يا عدم رعايت نظاماگ دوليی کت موجتب افشتا يتا فقتدان استناد
نظامی شود؛ لغو يا تغییر يا تمرد از اوامر فرماندهان يا رؤسای مربوطت ؛ استيفاده غیرقتانونی البست
رسمی يا عالماگ و نشانها و مدالهای نظامی؛ اسيفاده از لباس ،موقعیت ،شغل و کارگ شناستايی
خود برای مقاصد غیرقانونی؛ عدم رعايت طبق بندی و تغییر غیرموج طبق بندیِ استناد و متدارت،
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مياکراگ ،تصمیماگ و اطالعاگ و طرز نگهداری اسناد طبق بندیشده؛ بیاحيیاطی يا بیمباالتی يتا
سهلانگاری يا عدم رعايت نظاماگ دوليی

ب نون ای ک موجب افشاء اطالعاگ و تصتمیماگ يتا

فقدان يا از بین رفين اسناد و مدارت نظامی نردد؛ ارتبا با اتبا بیگان و يا تردد ب امتاکن مربتو
نامناسب بودن وضع راهری و عدم توج ب نظافت شخصی؛ عدم رعايتت اد  ،سلستل مراتتب و
احيراماگ نظامی واداری؛ ورود با لباس نظامی ب اماکن عمومی مانند کاف تريا ،رسيورانها ،سینماها
و ديگر محلهای مشاب (جز در موارد اجبار از قبیتل مستافرگهتا و مأموريتتهتای رزمتی؛ عتدم
ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

رعايت جنب های راهری انضتبا (حفظ احيرامتاگ؛ آراستيگی رتاهری؛ دقتت در اجترای قتوانین؛
مقرراگ و دسيوراگ) و جنب های معنوی انضبا (ايمان؛ اعيقاد ب خدا و مبتانی ديتن مبتین استالم؛
انجام فراين دينی؛ پايبند بودن ب احکام و ارزش های اخالق اسالمی؛ احساس مستوولیت معنتوی
در قبال نظام ،میهن ،ملت ،قانون ورايا محول ؛ اعيقاد ب منطقی و عادالن بتودن مقترراگ؛ اعيمتاد
ب فرماندهان ،روسا ،مديران و همکاران و)...؛ مصداق تخلا يا جرم لحاد نرديده و موجب اعمال
مجازاگ ميناسب خواهد شد(.سلیمانیدرچ )23 :1313 ،
 .6سبک زندگي در نگاه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي):

بر اساس فرمايش مقام معظ رهبری ،راه زندنى درست و سبک زندنى ستعادگآمیتز را قترآن بت

روى ما باز میکند ( )1331/11/23و اسيحکام بخشیدن ب ستاخت قتدرگ ملتی و اصتالح ستبک
زندنی هر دو جهاد است( .بیاناگ امام خامن ای(مدرل العالی) در ديدار مسوولین نظام)1332/5/1 ،
جهاد و اصالح سبک زندنى ب ساخت قدرگ درونی اسيحکام میبخشد و باعث شکلنیری متين
تمدن اسالمى میشود ک بنای داخلی کشور را محک میکنتد و ستاخت اقيتدار درونتى ملّتت در
درج ى اونل بايد باايمان صحی و راسخ ،اتّحتاد آحتاد متردم و عمتل درستت مستوولین کشتور و
همراهى مسووالن با آحاد مردم و توکّل ب خداى ميعال انجام بگیرد؛ يعنى بت کتار نترفين عقتل و
معنويت و توکّل و حرکت و عمتل( .بیانتاگ امتام خامنت ای(مدرلت العتالی) در ديتدار مستوولین نظتام،
)32/3/21
يکى از عیو

ما و جوامع ما در طول زمان اين بوده است ک ناهى فرهنگ خود را ميأثر میکردي

از فرهنگ بیگانگان .کسانى اين را در میان جامع ى ما و کشور ما ب عمد ترويج کردند؛ ما را ستوق
دادند ب سمت زندنى کسانى ک دلوجانشان ختالى بتود از نتور معنويتت؛ در ستبک زنتدنى ،در

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

ب بیگانگان بدون حک مأموريت يا کستب مجتوز از حفارتت اطالعتاگ يگتان؛ عتدم آراستيگی،

کیفیت پوشش ،در کیفیت راه رفين ،در کیفیت معاشرگها و ارتباطاگ اجيماعى .انر ه کستى بت
آن ها اعيراض کرد ،نفيند ک دنیا امروز اينجوری است(.بیاناگ امام خامن ای(مدرل العالی) در ديدار بتا
نمايندنان مجلس)1332/14/13 ،
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 .3مفهوم سبک زندگي در نيروهای مسلح مکتبي:

عوامتتل متتؤثر در ستتبک زنتتدنی استتالمی دو مؤلف ت باورهتتای استتالمی و ارزشهتتای استتالمی
است(.مصباح يزدی .)1331 ،سبک زندنی در نیروهای مسل ارزشی مبينی بر جهتانبینتی الهتی و
مبينی بر س اصل است )1 :اعيقاد ب خدای يگان  )2اعيقاد ب معاد وزندنی ابدی برای هتر فتردی
از انسان در عال آخرگ  )3اعيقاد ب بعثت پیامبران توسط خدا برای هدايت بشتر بت ستوی کمتال
نهايی و سعادگ دنیا و آخرگ(.مصباح يزدی)31 :1333 ،
 .3مؤلفههای بعد سازماني سبک زندگي نيروهای مسلح:
الف) معناجويي در کار:

معناجويی در زندنی از نظر فرانکل يک انگیزش انسانی اولی استت کت همت متردم درهرستطحی
نیازمند يافين آن هسيند و معناجويی در کار مبينی بر شاخصهايی مانند داشين نگترش عبتادی بت
کار ،احساس معنا در کار و احساس ليگ بردن از کار بیان شده ک موجب ايجاد انگیزش در انجام
بهینۀ کارها میشود(.اسماعیلی)23 :1333 ،
ب) فرهنگ سازماني:

فرهنگ سازمانی را می توان در س بخش"جلوه هتای رتاهری"" ،ارزش هتای متورد حمايتت" و
"باورهای مشيرت نهفي " تعريا کرد .منظور از جلوههای راهری همان مواردی استت کت هنگتام
ورود ب يک سازمان ب چش میآيد .در واقع جلوههای راهری حسی است ک هنگام ورود ب يک
سازمان ب ما دست میدهد؛ حال چ از نظر راهر و پوشش افراد ،چ از نظر معمتاری ستاخيمان و
چ از نظر حال و هوای محیط؛ اين بخش از فرهنگ سازمانی مالت چندان مناسبی بترای قضتاوگ
راجع ب مجموع فرهنگ سازمانی نیست چون صرفا رواهر را نشتان متیدهتد .ارزشهتای متورد
حمايت اهداف ،اسيراتگیها و خطومشیهايی است ک از جانب کل اعضای يک ستازمان يتا نهتاد
مورد پييرش قرار مینیرد ،میتوان نفت ارزشهای مورد حمايت همان اصول و ارزشهايی است
ک يک سازمان ب آن معيقد است و آن را اجرايی میکند .در مجمو متیتتوان نيیجت نرفتت کت
فرهنگ سازمانی سیسيمی از اسينبا و درت مشيرت است ک اعضای يک سازمان يا نهاد نسبت ب
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آن سازمان دارند و همین ويگنی موجب تفکیک سازمانها از يکديگر میشتود کت شتاخصهتايی

مانند پييرش ارزشهای سازمان ،همسويی و تعهد بت آنهتا و تترويج آنهتا را شتامل متینتردد.
(اسماعیلی)13 :1333 ،
ج) تعاون وکار جمعي:

داشين روحی تعاون و کار جمعی در سازمان ،اولويت دادن ب مصلحت جمع در سازمان و اهيمتام
کار جمعی است کمااينک در قرآن کري نیز نیکوکاری و اعيصام ب حبلالهی نیز ب صورگ جمعی
مورد تأکید قرار نرفي است؛ « وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَاليَّقوى» ،1يتا« وَاعيَصِتموا بِحَبتلِ اللَّت ِ جَمیعًتا وَال
د) رعايت انضباط سازماني:

ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

تَفَرَّقوا»(.2قديری ابیان )51 :1331 ،

برای فعالیت تمامی نروههای سازمانی وجود انضبا امری ضروری است .اعضای هتر نتروه بايتد
میل و خواسي های شخصی خود را کنيرل کنند و برای نفع همگتانی ،همکتاری کننتد؛ بت عبتارتی
ديگر آنها بايد خودشان را ب نحوی منطقی با کدهای رفياری تدوين شده توستط متديريت ستازمان
تطبیق دهند و از اين طريق با اهداف سازمانی ،سازناری يابند .در يک ستازمان ،مهتارگ در ايجتاد
يک فضای سال انضباطی از مهميرين ويگنیهای مسووالن آن ستازمان استت کت رعايتت قواعتد و
مقرراگ سازمان ،اهيمام ب مديريت زمان در سازمان ،تمیز و آراسي بودن در محیط کتار و رعايتت
نظافت در آن و اهيمام ب برنام ريزی و زمانبندی در امور از مه تترين شاخصت هتای ايتن مؤلفت
میباشند(.حیدری)44 :1331 ،
ه) حفظ بيتالمال:

يکى از عناصر مه حوزه اقيصاد اسالمى ک همواره از ناحیت ى زمامتداران جامعت نستبت بت آن
حساسیت ويگه اى ابراز مى شده ،پديده ى بیت المال استت کت از آن بت 'متال اهلل 'تعبیتر شتده و
ميعلق ب آحاد مسلمین است و بايد در میان آنان تقسی شده و ب مصارف عمومى جامع برسد کت
اليزام ب رعايت بیتالمال در سازمان ،اليزام ب اسيفاده صحی ازامکاناگ و تجهیتزاگ و اهيمتام بت
حيف هزين های غیر ضروری در سازمان از مه ترين شاخص های ايتن مؤلفت متیباشتند(.عابدی،
)12 :1335
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نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

ب مشارکت در تصمی نیری و همبسيگی با ديگران از مهميرين مصاديق و شاخصت هتای تعتاون و

و) وجدان کاری:

منظور از وجدان کاری ،رضايت قلبی ،تعهد و اليزام عملی نسبت ب ورايفی است کت قترار استت
انسان آنها را ب انجام برساند؛ ب نون ای ک انر بازرس و نارری نیز بر فعالیت او نظارهنر نباشتد،
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باز ه در انجام وریفۀ خود کوتاهی نکند ،همچنین وجدان کاری ،احساس تعهد داخلی استت کت
ب منظور رعايت الزاماتی ک در ارتبا با کار مورد توافق قرار نرفي است ک اهيمتام بت تتالش در
سودمند نمودن کار ،انجام کار بدون نیاز ب کنيرل خارجی و مسولیتپييری و عجین شدن با کار از
مه ترين شاخص های اين مؤلف میباشند( .قديری ابیان )53 :1331 ،
ز) اطاعت پذيری:

«اطاعت» يعنی تسلی کردن اراده و مطیع ب کسی نويند ک ارادۀ خود را تسلی شخص يتا چیتزی
میکند و در سازمانهای نظامی با شاخص هتايی ماننتد رعايتت سلستل مراتتب ستازمانی ،اجترای
دسيوراگ مافوق (مطابق با شر و موازين) و اليزام ب روابتط ستال و انستانی در محتل کتار قابتل
سنجش میباشد(.بانکیپورفرد)11 :1333 ،
ح) رهبری و مديريت:

فرآيند نفوذ در ديگران و برانگیخين آنها براى همکارى با يکتديگر در جهتت تحقتق هتدفهتاى
نروهى را «رهبری» مى نويند يا مىتوان نفت :رهبرى استيفاده از فرآينتد ارتباطتاگ در متوقعیيى
خا

براى اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آنها ب ستوى مقاصتدى مشتخص استت کت

اهيمام ب رعايت شايسي ساالری ،برخورداری از تفکر بسیجی و مديريت جهادی ،اهيمام بت ايجتاد
اعيمتتاد میتان کارکنتتان و متتديران ،اهيمتتام بت رفتتع مشتتکالگ و ايجتتاد رضتتاييمندی در ستتازمان،
همسوسازی اهداف فردی کارکنان با اهداف سازمان ،اهيمام ب تشويق و تنبی مناستب ،اهيمتام بت
اتخاذ سبک رهبری و مديرييی مناسب ،اهيمام ب رعايت عدالت در سط سازمان و اهيمام ب بهتره
وری (کارايی و اثربخشی) سازمان از مه ترين شاخص های اين مؤلف متیباشتند( .بتانکیپتورفرد،
)13 :1333
 .3استحکام ساخت قدرت دروني:
 )1چرايي استحکام ساخت قدرت دروني نظام:

اتکا ب داخل و نیرویهای خودی برای توسع و ساخت قدرگ درونی از خواسي هتای دينتی
ماست ک ب وفور میتوان برای آن از آياگ و رواياگ اسيناد کرد .آياتی نظیر آي مبارک نفی هرنون
422

سبیل و طريقی برای سلط کفار بر مسلمانان ،آي « وَ َعِدُّوا لَهُ ْ مَا اسْيَطَعْيُ ْ مِنْ قُوَّۀٍ وَمِنْ رِبَا ِ الْخَیْلِ

تُرْهِبُونَ بِ ِ عَدُوَّ اللَّ ِ وَعَدُوَّکُ ْ وَ 1»...و رواياتی چون عزگ مؤمن در بینیازی از ديگران است ،مليتی
ک در تأمین مايحياج اولی خود وابسي باشد ،طع اسيقالل و عزگ را نخواهد چشید و در راستيای
ساخت درونی قدرگ وابسي ب ديگران خواهد بود.
است ک درونزا باشد ،آنوقيى است ک ميّکى ب اسيعداد درونى يک ملّت باشد ... .انر چنانچت از
درون ،يک حرکيى ،جهش و رشدى ب وجود آمد ،ب يک کشور ،ب يک ملّت ،وزن میدهد ،اعيبتار
میدهد ،ارزش میدهد ،ابهت میدهد»(بیاگ امام خامن ای(مدرل العالی) در ديدار نخبگان)32/11/11 ،
ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

و همچنین میفرمايند :ساخت اقيدار درونى ملّت ک در درج اونل با ايمان صحی و راسخ و
با اتّحاد آحاد مردم و با عمل درست مسوولین کشور و با همراهى مسووالن و آحاد مردم و با توکّتل
ب خداى ميعال انجام خواهد نرفت؛ يعنى ب کار نرفين عقل و معنوينت و توکّل و حرکت و عمتل؛
بالشک در اوضا منطق ه اثر می نيارد ،کما اينک تا حاال ه اثتر نياشتي استت( .بیانتاگ امتام
خامن ای(مدرل العالی) در ديدار نخبگان)32/5/15 ،
 )2توصيه دين اسالم به استحکامبخشي ساخت دروني قدرت:

تعالی عالی اسالم ،کسب آمتادنی بترای استيحکامبخشتی و ايجتاد رعتب و وحشتت در دل
دشمنان را در آي _ وَ َعِدُّواْ لَهُ مَّا اسْيَطَعْيُ مِّن قُوَّۀٍ وَمِن رِّبَا ِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِ ِ عَدْوَّ اللّت ِ وَعَتدُوَّکُ ْ
وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ ْ الَ تَعْلَمُونَهُ ُ اللّ ُ يَعْلَمُهُ ْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّ ِ يُوَفَّ إِلَتیْکُ ْ وَ َنتيُ ْ الَ
تُظْلَمُونَ؛ برای تدفع شرد آنان هر چ توانسيید نیرو و اسبهای بسي آماده کنید تا دشتمنان ختدا و
دشمنان خودتان و مردم ديگری غیتر از آنتان را کت شتما آنهتا را نمتیشناستید و ختدا آنهتا را
می شناسد با آن بيرسانید؛ و هر چیزی درراه خدا انفاق کنیتد تپتاداش آند بت طتور کامتل بت شتما
پرداخت میشود و ب شما سي نخواهد شد ،2توصی کرده است.
 ):استحکام ساخت قدرت دروني در نگاه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي):

امام خامن ای(مدرل العالی) میفرمايند :خود را براى تداوم اين عزگ ملى و اقيتدار بتینالمللتى آمتاده
نگ داريد .هم بايد آمادهباشی  .هم بايد براى حفظ ارزشهای واالى ماندنار در طول تاريخ ،خود
را آماده نگ دارند؛ در عرصۀ عل  ،در عرصۀ کار ،در عرصۀ صنعت ،در عرصۀ مديريت و سیاست و

6سوره مباركه انفال /آيه 11

 2سوره مبارکه انفال /آیه 00

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

مقام معظ رهبری(مدرل العالی) در ديدار با نخبگان در مهرماه سال  1332میفرمايند« :پیشرفت آنوقيى

در نوت پیکان ،براى دفا ملى ،نیروهاى مسل ؛ عرصۀ رزم نظامى( .بیاناگ امام خامن

ای(مدرلت العتالی)

در ديدار نخبگان .)31/3/13 ،حال نظام جمهورى اسالمى اين «توانائى» و اين «اقيدار ذاتتى» را کت
مسيلزم تکی ى بر اقيدار ملّى و توان داخلى و نگاه ب ررفیتهای درونتى ،اتّحتاد ملّتى ،توجنت بت
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آرمان های واالى نظام جمهورى اسالمى و عزگ ملّى را بايتد بت منظتور استيحکامبخشتی ستاخت
قدرگ درونی موردتوج قرار دهد (بیاناگ امام خامن ای(مدرل العتالی) در ديدار نخبگتان  )32/3/13 ،و
بايد طبق فرمايش معظ ل اقيدار درونی خود را در عرص های نونانون اقيصادی ،فرهنگی ،سیاسی،
حکوميی ،معیشيی و مردمی افزايش دهی  .بیاناگ در ديدار ائم ی جمع ی سراسر کشور عاملى کت
مىتواند کشور شمارا در مقابل هر افزونطلبى ،هر انحصارطلبى ،هر تجاوز ،هر متاجراجويى و هتر
بحرانسازى حفظ کند ،اسيحکام ساخت داخلى نظام است(.بیاناگ امام خامن ای(مدرل العتالی) در ديدار
نخبگان  .)1332/2/22 ،عاملى ک مىتواند کشور ما را در مقابل هر افزونطلبى و انحصارطلبى و يا
هر تجاوز حفظ کند ،اسيحکام ساخت داخلى نظام است .بیشک در پیشرفت ب سمت هتدفهتای
آرمانى ،بايد با صبر و توکل و عزم راسخ نام برداشت و اين هدفها را دنبال کنی و چش ب ايتن
آرمانها بدوزي و معظ ل اشاره ب عتزم راستخ هت در مستؤولین وهت در متردم کردنتد (.مرکتز
تحقیقاگ کامایوتری علوم اسالمی ،1331،ج .)31 :1با نگاه ب فرمايشتاگ نهربتار ايشتان متیتتوان
دريافت ک افرادی ک در جامع و نیروهای مسل هسيند بايد عالوه بر صبر وتوکل و عتزم راستخ
خود را ب ايمان ،هوشمندی ،اعيمادب نفس ،تقويت نفس و ايسيادنی متزين نماينتد بنتابراين بترای
اينک اين ويگنیها را در افراد تقويت کنی بايد ميکی بر اسيعداد درونی باشی و مسلماً ويگنیهای
فردی را بايد احصاء و آنها را تقويت نمايی .
.11
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روش پژوهش
اسينباطی انجامنرفي است؛ و برای جمعآوری اطالعاگ از دو روش اسيفادهشده است:
الا :روش میتدانی :در ايتن روش ،ابتزار جمتعآوری اطالعتاگ ،انجتام مصتاحب و تکمیتل
پرسشنام از نمون آماری خواهد بود.
ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

 :روش کيابخان تخصصی :کت در ايتن روش از کيتا هتا و مقالت هتای علمتی ،آرشتیو و
سراچ های اطالعاتی موجود و مرتبط ب ويگه در بخش ادبیاگ پگوهش اسيفاده خواهد شد.

برای دسيیابی ب هدف اين پگوهش ،از طبقاگ ميعددی پاسخگو شامل؛ شاغلین در ستياد کتل
نیروهای مسل  ،ارتش جمهوری اسالمی ايران ،سااه پاستداران انقتال

استالمی ،نیتروی انيظتامی،

وزارگ دفا و نهادها (عقیدتی سیاسی و سازمان حفارت اطالعاگ) اسيفاده شد کت بتا توجت بت

توزيع حج نمون در جامع آماری اين پگوهش ،سه هر يک از عناوين جامع در جدول  1نشان
داده شده است.
رديف

عنوان جامعه

درصد

دانشآموخي داعا يا شاغل در سياد کل (محلهای سرلشگری در سط ستياد نیترو

حجاام
نمونه

%13

3

%13

3

%13

3

4

اساتید ،مديران و فرماندهان در ناجا (محلهای سرتیای در سط سياد نیرو ب باال)

%15

1

3

اساتید ،مديران در ودجا (محلهای سرتیای در سط سياد نیرو ب باال)

%11

5

3

کارشناسان آشنا ب مسايل فرهنگی و دفاعی در ساير نهاد ها

%11

3

%111

41

1
2
3

ب باال)
اساتید ،مديران و فرماندهان در سااه (محلهای سرتیای در سط سياد نیرو ب باال)
اساتید ،مديران و فرماندهان در ارتش (محلهای سرتیای در ستط ستياد نیترو بت
باال)

جمع حج نمون
جدول  -1حج نمون

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

پگوهش حاضر از نو کاربردی -توسع ای بوده و از طريق پ گوهش آمیخيت بتا روش توصتیفی و

با توج ب اينک جامع آماری در اين پگوهش در سطوح مشخصتی قترار نرفيت انتد ،لتيا در
پگوهش حاضر از روش نمون نیری هدفمند بهره نرفي شد .منطق نمون نیری هدفمند ،عبتارگ از
موارد غنی از اطالعاگ ،يعنی انيخا

انيخا

مواردی است ک امکان مطالع عمیق را فتراه متی-
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سازند( .خلیلیشورينی )132 :1331 ،الزم ب توضی است ک در اين پگوهش ،با تعمتق در جامعت
آماری ،آندسي از اعضايی ک ب حوزۀ مربوطت آشتنايی بیشتيری داشتيند بطتور هدفمنتد انيختا
نرديدند .از طرفی در اين روش نمون نیری بر اساس نسبتهای تعیینشده و حج نمون  ،انيخا
جامع نمون صورگ پييرفت(.دالور)34 :1333 ،
همچنین در اين پگوهش ،محقق برای حصول بت داده هتای متورد نیتاز ،از پرسشتنام در دو
مرحل و اسيفاده از طیا لیکرگ بهره برد .ابيدا با توزيع پرسشنام يک و اسيفاده از مفاهی حاصل
از مطالع منابع و مدل مفهومی ،اقدام ب جمعآوری اطالعاگ از جامع خبرنی ب منظور اطمینتان از
صحت اطالعاگ نمود .در پرسشنام ميکور ک از نو بسي  1يا منظ بود پاسخدهندنان قادر بودند،
خود را با عالمت مشخص نمايند .پس از تعیین مفاهی اصلی ،طی پرسشتنام دوم ارتبتا

انيخا

بین مؤلف و عوامل مؤثر در اسيحکام ساخت درونی قدرگ در بین جامع نمون مورد ارزيابی قترار
نرفت.
برای تعیین روايی اين پگوهش از روش اسيانداردسازی پرسشنام با اسيفاده از طیا لیکترگ
اسيفاده شد .در سنجش میزان روايی پگوهش ،از اعداد  1تا  5اسيفادهشده است ک عدد  1ب معنتی
فاقد اهمیت و عدد  5ب معنی ارتبا خیلی زياد است .در همین راستيا بتا مراجعت بت تعتدادی از
خبرنان (ده نفر) مرتبط با مؤلف های اصلی ،جهت بررسی روايتی ميغیرهتای پتگوهش اقتدام شتد.
نيیج نهايی با توج ب عدد مبنا ( )2/5محاسب نرديد .ب اين ترتیب ،در صورتیک میانگین حسابی
اعداد ب دست آمده مربو ب مفهوم و يا ميغیر مورد سنجش ،مساوی و يا بیش از عتدد مبنتا بتود،
تأيید و در غیر اين صورگ ،رد شد .در نيیج  ،روايی شاخصهای سبک زندنی در نیروهای مسل
ب تأيید خبرنان رسید .برای آزمون پايايی پرسشنام ها از ضريب آلفای کرونباخ 2اسيفاده شد.
در نهايت ضريب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنام دوم ،عدد  1.314بدست آمد ک با توج
ب بزرنير بودن اين عدد نسبت ب  ،1/15پايايی پرسشنام دوم مورد تأيید قرار نرفت.
1

Close Response Question
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Alpha

2Cronbach

تجزيه و تحليل و يافتههای تحقيق
رديف

رتبهبندی فريدمن

مؤلفه

2

اطاعتپذيری

:

وجدانکاری

16.51

8

رعايت انضباط سازماني

16.15

5

فرهنگ سازماني

15.31

6

تعاون و کار جمعي

15.63

3

معناجويي در کار

15.66

جدول :3-رتب بندی مؤلف ها با آزمون فريدمن
رديف

4

مؤلفهها

معناجويي
در کار

خيلي زياد
(درصد)

شاخصها

زياد
(درصد)

6

نگرش عبادی به کار

61.:

:1

8.52

احساس معنا در کار

51

:9.3

8.81

1.1:1138

احساس لذت بردن از کار

62.1

28.1

8.83

1.1:1668

1.191355

1:.:9

پذيرش ارزشهای سازمان

6:.3

29.:

8.53

1.1:1:51

همسويي با ارزشهای سازمان

61.:

29.:

8.51

1.1:1331

تعهد به ارزشهای سازمان

5:.8

81.8

8.83

1.1:13::

ترويج ارزشهای سازمان

55.2

:3.9

8.83

1.1:13::

جمع ميانگينها

9

تعاون و کار
جمعي

وزن نرمال شده وزن مؤلفه

1.1:1113

جمع ميانگينها

فرهنگ سازماني

ميانگين
MEAN

ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

1

حفظ بيتالمال

13.12
16.98

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

جدول :2-پايايی پرسشنام با اسيفاده از آزمون ناتمن

1.12:636

13.1:

داشتن روحيه تعاون و کار جمعي در سازمان

61.:

:9.3

8.61

1.1:1556

اولويت دادن به مصلحت جمع در سازمان

56.9

:6.2

8.51

1.1:1331
1.19295:

اهتمام به مشارکت در تصميمگيری و همبستگي با
ديگران
جمع ميانگينها

51.3

81.8

8.85
1:.55

1.1:1523

مؤلفهها

رديف
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1

خيلي زياد
(درصد)

شاخصها

زياد
(درصد)

رعايت قواعد و مقررات سازمان

63.2

23.6

8.62

1.1:169:

اهتمام به مديريت زمان در سازمان

55.2

:3.9

8.83

1.1:13::

56.9

:3.9

8.52

1.1:1113

51.3

86.6

8.51

1.1:1331

رعايت انضباط

تميز و آراسته بودن در محيط کار و رعايت نظافت در

سازماني

آن
اهتمام به برنامهريزی و زمانبندی در امور
جمع ميانگينها

حفظ بيت-
المال

2

التزام به رعايت بيتالمال در سازمان

38.5

1:.3

8.3:

1.1::1:8

التزام به استفاده صحيح از امکانات و تجهيزات

63.2

:1.2

8.68

1.1:13:1

اهتمام به حذف هزينههای غيرضروری در سازمان

53.6

:3.9

8.55

1.1:121:

اهتمام به تالش در سودمند نمودن کار

6:.3

:2.3

8.61

انجام کار بدون نياز به کنترل خارجي

62.1

:2.3

8.53

1.1:1:51

وجدان کاری
5:.8

88.3

جمع ميانگينها

7

اطاعتپذيری

8.52

1.19:91:

1.1:1113

1:.69

رعايت سلسله مراتب سازماني

62.1

:1

8.52

1.1:1113

اجرای دستورات مافوق (مطابق با شرع و موازين)

62.1

:1

8.55

1.1:121:

التزام به روابط سالم و انساني در محل کار

32.8

22.8

8.66

1.1:1963

جمع ميانگينها

1:.3:

جمع کل ميانگينها

118.5:

جدول :4-وزن نرمالیزه شاخصها
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1.196133

18.12
1.1:1556

مسوليتپذيری و عجين شدن با کار

1.128:1:

13.12

جمع ميانگينها

2

ميانگين
MEAN

وزن نرمال شده وزن مؤلفه

میانگین رتب

رديا

شاخص

1

اليزام ب رعايت بیتالمال در سازمان

21.21

2

اهيمام ب رعايت شايسي ساالری

13.14

3

اليزام ب روابط سال و انسانی در محل کار

11.33

4

اليزام ب اسيفاده صحی ازامکاناگ و تجهیزاگ

11.53

(آزمون فريدمن)

1.198133

میانگین رتب

رديا

شاخص

5

اهيمام ب ايجاد اعيماد میان کارکنان و مديران

11.45

3

اهيمام ب رعايت عدالت در سط سازمان

11.31

1

رعايت قواعد و مقرراگ سازمان

11.23

3

اهيمام ب تالش در سودمند نمودن کار

11.22

3

اهيمام ب اتخاذ سبک رهبری و مديرييی مناسب

11.11

11

اهيمام ب رفع مشکالگ و ايجاد رضاييمندی در سازمان

11.15

11

اهيمام ب بهره وری (کارايی و اثربخشی) سازمان

11.12

12

داشين روحی تعاون و کار جمعی در سازمان

13.34

13

برخورداری از تفکر بسیجی و مديريت جهادی

13.31

14

پييرش ارزش های سازمان

13.31

15

انجام کار بدون نیاز ب کنيرل خارجی

13.53

13

همسوسازی اهداف فردی کارکنان با اهداف سازمان

13.51

11

اجرای دسيوراگ مافوق (مطابق با شر و موازين)

13.41

13

رعايت سلسل مراتب سازمانی

13.41

13

نگرش عبادی ب کار

13.33

21

اهيمام ب حيف هزين های غیر ضروری در سازمان

13.23

21

تمیز و آراسي بودن در محیط کار و رعايت نظافت در آن

13.12

22

احساس ليگ بردن از کار

13.11

23

همسويی با ارزش های سازمان

15.31

24

مسولیت پييری و عجین شدن با کار

15.15

25

اهيمام ب برنام ريزی و زمان بندی در امور

15.43

23

اهيمام ب مديريت زمان در سازمان

15.42

21

اولويت دادن ب مصلحت جمع در سازمان

15.41

23

تعهد ب ارزش های سازمان

15.34

23

ترويج ارزش های سازمان

15.34

31

اهيمام ب مشارکت در تصمی نیری و همبسيگی با ديگران

14.12

(آزمون فريدمن)

ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

میانگین رتب
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رديا

شاخص

31

اهيمام ب تشويق و تنبی مناسب

14.31

32

احساس معنا در کار

14.53

(آزمون فريدمن)

جدول :5-رتب بندی شاخصهای بُعد سازمانی

نتيجهگيری
سبک زندنی اسالمی ه رفياری و ه شناخيی است ،از جهت «سبک» ،ب رفيتار متیپتردازد
لیکن با شناختها و عواطا ارتبا مسيقی ندارد ،و از جهت آنکت «استالمی» استت ،نمتیتوانتد
بیارتبا با عواطا و شناخت ها باشد؛ بر اين اساس ،در سبک زنتدنی استالمی ،بايتد عتالوه بتر
رفيارها ،حداقلهايی از شناخت و عواطا اسالمی را نیز لحاد نمود .در ستبک زنتدنی از ديتدناه
روانشناسی ،جامع شناسی ،علوم پزشکی و ،...فقط ب رفيار نگاه میشود؛ درواقع ،در سبک زندنی
اسالمی ،میتوان رفيارها را ب مهرههای ميعددی تشبی کرد ک ن تنها ب خود آن مهرههتا ،بلکت بت
آنچ سبب ارتبا آنها باه میشود و همانند نخ تسبی در تمام آنها وجود دارد ،نیتز متیپتردازد
ليا حيی رفياری مثل نماز ،انر اعيقاد ب خدا و معاد را پشيوان خود نداشتي باشتد ،رفيتار استالمی
محسو

نمیشود.

در نظام اسالمی نیروهای مسل ب عنوان متدافع نظتام استالمی و ارزشهتای الهتی و حصتار
جامع معرفیشدهاند؛ در نظام جمهوری اسالمی ايران نیز موضو نیروهای مسل ازنظتر اعيقتادی
موردتوجت قرارنرفيت استتت؛ زيتترا مبنتتای حکومتتت ايتتران ،اعيقتتاداگ استتالمی استتت و يکتتی از
تفاوگهای اساسی حکومت اسالمی با ساير نظامهای سیاسی ،امور نظامی آن است؛ نیروهای مسل
در جمهوری اسالمی ايران از جايگاه ويگه و برجسي ای برخوردار هسيند و بايد از باالترين معیارها
و اسيانداردهای ارزشی در باور ،بینش ،نگرش و نرايش فتردی ،ختانوادنی ،متديرييی ،ستاخيار و
سازمان و نظاماگ نیز برخوردار باشند و سبک زندنی آنان بايد برنرفي از مبانی ،اصتول ،برنامت و
الگوهای دينی باشد چراک يکی از بنیان هايی ک در اسيحکام ستاخت قتدرگ درونتی نظتام متؤثر
است ،سبک زندنی اسالمی نیروهای مسل است .بر اساس فرمايش مقام معظ رهبری(مدرلت العتالی)،
راه زندنى درست و سبک زندنى سعادگآمیز را قرآن ب روى ما باز میکند و استيحکام بخشتیدن
ب ساخت قدرگ ملی و اصالح سبک زندنی هر دو جهاد است ،جهاد و اصالح سبک زنتدنى بت
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ساخت قدرگ درونی اسيحکام میبخشد و باعث شکلنیری مين تمدن اسالمى میشود کت بنتای

داخلی کشور را محک میکند و ساخت اقيدار درونى ملّت در درجتۀ اونل بايتد باايمتان صتحی و
راسخ ،اتّحاد آحاد مردم و عمل درست مسوولین کشور و همراهى مسووالن با آحاد مردم و توکّل ب
خداى ميعال انجام بگیرد.
قابلیت ،ررفیت و قدرگ فرد نظامی را در انجام دادن ورايا سازمانی ايجاد و تقويت نمايد ک در
خالل مطالعاگ انجامشتده در ايتن پتگوهش و بررستی پاستخهتای ارائت شتده توستط خبرنتان و
صاحبنظران در بعد سازمانی ب پرسشهای مطروح  ،تأثیرنيارترين مؤلفت هتا بتر ستبک زنتدنی
ساخت درونی قدرت نظام جمهوري اسالمی ايران

نیروهای مسل ب ترتیب اهمیت مؤلفۀ «حفظ بیتالمال» با میانگین رتب فريتدمن  13.12بیشتيرين
تتتأثیر و ستتاس مؤلف ت هتتای «اطاعتتتپتتييری»« ،وجتتدان کتتاری»« ،رعاي تت انضتتبا ستتازمانی»،
«فرهنگسازمانی»« ،تعاون و کار جمعی» و نهايياً «معنا جتويی در کتار» بتا میتانگین رتبت فريتدمن
 15.33کميرين تأثیر را در بعد سازمانی سبک زندنی نیروهای مسل ب خود اخيصتا

دادهانتد و

جهت اصالح سبک زندنی نیروهای مسل  ،بايد ميناسب بااهمیت مؤلف های بعتد ستازمانی آنهتا،
نسبت ب برنام ريزی و اصالح مؤلف ها ،اقدام نمود تا اين اصالح سبک زندنی ،منجتر بت تقويتت
انسجام قدرگ درونی و اسيحکام ساخت درونی قدرگ نظام جمهوری اسالمی ايران شود.

در راسيای تقويت انسجام قدرگ درونی و اسيحکام ساخت درونتی قتدرگ نظتام جمهتوری
اسالمی ايران پیشنهاد مینردد الگوهای راهبردی بر اساس الگوی سبک زندنی ايرانتی استالمی در
کلی نظاماگ نیروهای مسل اع از مديريت منابع انسانی (نزينش ،تربیت و آموزش ،سازماندهتی،
تشتتويقاگ و تنبیهتتاگ ،ارزيتتابی عملکتترد ،انيصتتاباگ و مشتتاغل ،حقتتوق و مزايتتا و رهتتايی) و،...
تدوينشده و در مرحل اول در مراکز نزينش نیروهای مسل سازوکارها و تمهیداگ الزم پیشبینی
شود تا از اين طريق ورودی نیروی مسل با سبک زندنی اسالمی سازمان يابد؛ همچنین الزم است
مراکز آموزشی ،ميون آموزشی ،محيوا و نو آموزشهای نیروی مسل بتر استاس الگتوی اصتالح
سبک زندنی سامان داد شده و کلی قوانین و مقرراگ ،نظاماگ سازماندهی ،ترفیعاگ ،تشتويقاگ و
تنبیهاگ ،انيصا

و ،...بر اساس آموزههای سبک زندنی ايرانی اسالمی ،موردبازنگری قرار نیرند و

درنهايت مبينی بر نيايج حاصل و ب منظور اجرايی کردن الگوی سبک زنتدنی ايرانتی استالمی در
نیروی مسل  ،پیشنهاد مینردد نظامنام و دسيورالعملهای تخصصی و اجرايتی مبينتی بتر الگتوی
ارائ شده ،تدوين و مبنای عمل قرار نیرد .انشاءا...

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

يکی از ابعاد سبک زندنی نیروهای مسل  ،بعد ستازمانی يعنتی ستبک زنتدنیای استت کت
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خمینى(رحم اهلل علی ).

 مصباحيزدی ،محمدتقى(.)1331پندهای امام صادق(علی الستالم) ،ق  :مؤسس پگوهشتی حضتزگامام خمینی(رحم اهلل علی ) .
 مرکز تحقیقاگ کامایوتری علوم اسالمی( .)1331حتديث واليتت .تهتران :مؤسست پگوهشتیفرهنگی انقال

اسالمی.

نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهاي مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا

حضرگ امام خمینی (رحم اهللعلی ).

