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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود مؤلفههای اخالق اسالمی در حوزهی فرماندهی
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها انجام شد.
جامعه آماری پژوهش شامل  802نفر از کارکنان پایور ،مدیران و فرماندهان ارشد نظامی نیروهای
مسلح ج.ا.ا بوده است که با روش نمونه گیری تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهش با
روش تحقیق کمی (آزمونهای آماری کولموگروف -اسمیرنف ،تی تک نمونهای و فریدمن) استفاده
شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد که جهت تعیین روایی آن از روش روایی محتوایی ،که با
توجه به نظرات متخصصین و کارشناسان حوزه اخالقی این پرسشنامهها دارای روایی باال بودهاند،
عالوه براین به منظور سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد
که میزان آلفای پرسشنامه ( )0/258به دست آمد .یافتههای پژوهش -1 :دستیابی و تعیین سه مقوله
اصلی (اساس فرماندهی اخالق مدار،ارکان فرماندهی اخالق مدار ،عملکرد فرماندهی اخالق مدار) -8
تعیین وضعیت سه مقوله اصلی کاربردی کردن اخالق از دیدگاه کارکنان پایور ،مدیران و فرماندهان
ارشد نظامی  -۳یافتههای آزمون فریدمن حاکی از آن است که به ترتیب اولویت سه مقوله اساس
فرماندهی اخالق مدار ،ارکان فرماندهی اخالق مدار و عملکرد فرماندهی اخالق مدار اولویت بندی
شدهاند .نتیجه گیری کلی :با در نظر گرفتن نتایج حاصله و کاربرد استراتژیها و راهبردهای اخالقی
ارائه شده میتوانیم شاهد پیشرفت چشمگیر نیروهای مسلح ج.ا.ا و سازمانهای وابسته آنها در
حوزههای مختلف اخالقی و رعایت موازین باشیم.
کلید واژه : :اخالق ،اخالق اسالمی ،فرماندهی ،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

 -1عضو هیات علمی دانشگاه تهران ،ایران.
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مقدمه
اخالق موضوع ارزشمندی است که از دورترین روزگاران تااکنون ،ههان فرزانگاان جهاان را باه خاود

مشغول نموده است .از سوی دیگر ،اخالق و اندیشههای اخالقی ،در قلمروهاایی چاون آداو و رساوم،
حقوق ،فقه ،عرفان ،فلسفه و دین نیز جایگاه رفیعی داشته و دارد .انبیای الهی نیز در دعوتهای خویش
هدایت و تربیت اخالقی انسانها را هدفی «اصیل و ضروری و انکاار ناپاریر» شامرده و بار آن تاکیاد
نموده اند ،تا جایی که برخی ،رسالت انبیای الهی را در «تربیت اخالقای» دیادهاناد .تهدیادات فارارو و
فرصتهای پیش آمده در جهان کنونی از یک سو ،انقالو اسالمی و دستاوردهای آن از ساویی دیگار،
در کنار انتظارات و توقعات مردم سراسار جهاان از انقاالو و نیروهاای مسالح آن ،ایجااو مایکناد
«نگرش» و «دیدگاه» « ،تفکر»« ،اقدام»« ،روش» و «شیوههایی نظری و عملی» انقالو و نیروهاای
مسلح پیرامون اخالق به خوبی تبیین شده تا نهتنها پاسخ گاوی «شابهات و تردیادهای پایشآمادهی
موجود باشد» ،بلکه به طور شفاف بتواند «شباهتها» و «تفاوتهای» نیروهای مسلح انقالو اساالمی
از سایر نیروهای مسلح را به نیکی ،تبیین و تحلیل نماید.
امروزه تئوریهایی که در برهههای گرشته ،نتایجی مثبت در ساازمانهاا داشاتهاناد و یکاهتااز
عرصه مدیریت تلقی میشدهاند ،اندک اندک جای خود را در عمل از دست میدهند .گویا این که زمان
تحولی مجدد در تئوریهای فرماندهی و مدیریت فرا رسیده است .دساتاوردهای حاصال در تحقیقاات
گرشته به وضوح مثبت بودن نقش مدیریت و فرماندهی را در هر سیستمی ،گواهی میدهاد .در واقا،،
مزیت رقابتی سازمانهای کنونی داشتن مدیران و فرماندهانی است که در عین حال کاه متخصا

و

صاحب نظرند ،بسیار فروتن و اخالق مدارناد (آرمساتران ،،مایکال  .)1۳21در واقا ،،اخاالق موضاوع
ارزشمندی است که از دورترین روزگاران تاکنون ،ههن فرزانگان جهان را به خود مشغول نموده است.
از سوی دیگر ،اخالق و اندیشه های اخالقی ،در قلمروهایی چون آداو و رسوم ،حقاوق ،فقاه ،عرفاان،
فلسفه و دین نیز جایگاه رفیعی داشته و دارد .انبیای الهی نیز در دعوتهای خاویش هادایت و تربیات
اخالقی انسانها را هدفی «اصیل و ضروری و انکار ناپریر» شمرده و بر آن تاکید نمودهاند ،تا جایی که
برخی ،رسالت انبیای الهی را در «تربیت اخالقی» دیدهاند.
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در حوزه اخالق در ارتباط با نیروهای نظامی و مسلح هر کشور میتوان گفت ،آنچه تااکنون در
اههان جهانیان پدید آمده ،تصویری از عملکرد نیروهای مسلح را ترسیم نموده که حاصل نوع «اِعماال
شاایوههااا و روشهااای گوناااگون فرماناادهی»« ،ساابکهااای اِعمااال شااده»« ،اهااداف ترساایمی»،
«مأموریتهای محوله»« ،ارزیابی عملکرد»« ،نوع برخورد» و «عکسالعملهای آنان» از یاک طارف،
«عملکرد نیروهای مسلح جهان» در «کشورگشاییها»« ،فتوحاات و شکساتهاا»« ،اشاغالگریهاا و
تجاوزات»« ،تشریک مساعی و ائتالفها منطقهای و بینالمللی» و «هزاران مسائل مُستَحدِثَهی» ثبت
شده در تاریخ تاکنون ،ما را وامیدارد که «نوع نگاه جمهوری اسالمی» و «دیدگاه نیروهای مسلح» ماا
پیرامون «اخالق و بهبود و توسعهی کاربردی کردن» آن را بیان نماییم .اخاالق اساالمی در حاوزهی
فرماندهی و مدیریت و توجه به ابعاد مختلف این حوزه ،میتواند زمینهساز دستیابی به راهکارهاای الزم
جهت پرورش و تقویت مدیرانی شایسته ،توانمند ،بصیر ،خبره و خردورز و...گردد که اخاالق اساالمی و
قابلیتهای آن را در همهی «گسترهها و دامنههای» آن در زنادگی شخصای ،ساازمانی ،محای هاای
داخلی ،منطقهای ،فرا منطقهای و به عبارت دیگر در سطح جهانی به کار بندند.
امور دفاعی از مهمترین و زیربناییترین «عوامل کلیدی در ایجاد امنیت پایدار بارای توساعهی
همهجانبه» کشورها به شمار میآید .توسعهی نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،اطالعاتی و
امنیتی هر کشور وابسته به «ساطح امنیات» در آن کشاور مایباشاد .اهمیات و گساتردگی امنیات و
سازمانهای امنیتی ،نیاز به تحقیق و پژوهش در جهت توسعه ،پیشرفت و بهبود فرآیندهای آنان را باه
امری الزم ،مبدل نموده است .یکی از فرآیندهای مهم در این بستر ،کاه از اهمیات قابال مالحظاهای
برخوردار بوده و شاید بتوان به عنوان زیربنای اصلی این حوزه در جهت توسعه از آن نام برد ،مدیران و
فرماندهان و در واق ،سرمایههای انسانی کلیدی آن میباشند.
تاکنون در مورد مدیریت و فرماندهی ،تحقیقاتی صورت گرفته و در آنها اخالق نیز مورد توجاه
قرار گرفته است لیکن ،به یک روش علمی ،توسعه و بهبود اخالق از یک سو و تعیین وضاعیت آن در
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از سوی دیگر مورد توجه قرار نگرفته است .از این رو مسئلهای
که در این پژوهش دنبال میشود این است که اخالق اسالمی ،در نیروهای مسلح ج.ا.ا از چه وضاعیتی
برخوردار میباشد؟ مهمترین مؤلفههای اخالق اسالمی در نیروهای مسلح چه متغییر هایی مایباشاند؟
عالوه بر تعیین وضعیت مؤلفههای اخالق اسالمی این مؤلفهها در نیروهای مسلح جمهاوری اساالمی
ایران از چه اولویتی برخوردار میباشند؟ چگونه میتوان با ارائه راهکارهاای متناساب و توساعه آنهاا،
انجام اثربخشتر مدیریت و فرماندهی را تسهیل کرد.
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عالوه بر موارد فوقالرکر وجود مسائل هیل و اهمیت و ضرورت آنها ازجمله مواردی بوده است
که زمینه ساز انجام پژوهش حاضر گردیده است .انسان در بدو تولد ،حیاوانی بالفعال و انساانی باالقوه
است یعنی بعد حیوانی انسان که متضمّن حفظ و ادارهی حیات در اوسات ،باه صاورت بالفعال موجاود
است ،اما بعد انسانی او در این هنگام به صورت بالقوه است ،یعنی مانند بررهایی که در درون او پاشیده
شده و در صورت پرورش به صورت آنچه ارزشهای واالی انسانی یا فطرت انسانی نامیده میشود ،در
خواهد آمد .بنابراین در بدو تولد گرچه انسان از نظر ساختمان جسمانی و ظاهری ،انسان اسات اماا از
نظر روحی و معنوی انسان نیست .میتوان گفت به جهت داشتن اختیار میتواند ماهیتهای گونااگونی
بپریرد .با مطالب پیش گفته میتوان به نقش علم اخالق در زندگی انسان ،پی ببرد.
مبانی نظری پژوهش
علم اخالق است که با شناسایی استعدادهای گوناگون انسان و فضائل و رهایال روح آدمای ،چگاونگی

ایجاد تعادل در میان امیال گوناگون و راه روش تربیت نفس را میسر میسازد بدان گوناه کاه انساان
بتواند به کمال شایسته خود نائل آید .علم اخالق از پر ارجترین و ضروریترین علوم است کاه انساان
بدان نیازمند میباشد  .بعد از علم الهی که موضوع آن شناخت هات حق است ،هیچ علمی از نظر اهمیت
و ضرورت ،همپای علم اخالق نیست .آنجا که انسانیت و ارزشهای انسانی ارج و بهایی داشاته باشاد،
علم اخالق از ضرورتیترین علومی است که باید به طور جدّی مورد توجه قرار گیرد .نیاز انسان جدیاد
به آموزشهای اخالقی نه تنها کمتر از انسان اعصار گرشته نیست بلکه بیشاتر و عمیاقتار اسات .در
زمانهای گرشته از امکانا تی که امروزه در اختیار دارد ،بی بهاره باوده و بناابراین در ساقوط و تبااهی،
دامنه تأثیرش محدود بود اما امکاناتی که امروزه در دسترس دارد (ارتباطات جمعی ،ماهواره و فناوری)
تباهی ،دامنهای نا محدود یافته و فساد اخالقی سوار بر امواج ،مرزها را در نوردیده و از حصاار خاناههاا
گرشته و هیچ زاویهای از تأثیرات ویرانگر آن مصون نمانده است ،از این رو نیاز انسان به عامل کنتارل
کننده و بازدارنده در عصر حاضر از هر زمانی بیشتر است ،یعنی همچناان کاه قادرت و امکاناات او در
جهت گسترش فساد اخالقی بیشتر شده ،قدرت روحای و اخالقای او در جهات مهاار نفاس نیاز بایاد
افزونتر شود و بنابراین نیاز جهان معاصر به اخالق یک نیااز حیااتی و درجاهی اول اسات( .ساادات،
محمدعلی ،1۳22 ،ص .)15-10

بررسی وضعیت موجود مؤلفههای اخالق اسالمی در حوزهی فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری ...

868 /

در دنیای مدرن امروزی نیروهای مسلح هر کشوری بارای افازایش ظرفیات هاای خاود و نیاز
افزایش کارایی و اثربخشی خدمات دفاعی ،نیازمند فرماندهان و مدیرانی هستند تاا بتوانناد بار اسااس
قابلیت ها و شایستگی های خود ،توان دفاعی کشور را افزایش دهند که این مهم ،نیازمند برخورداری از
یک مدل یا چارچوو کاربردی کردن اخالق اسالمی است که بر اساس آن بتوان به انتخاو ،پارورش،
ارزیابی و نگهداشت فرماندهان و مدیران در این سازمان راهبردی پرداخت .غارو باا توجاه باه ساابقه
طوالنی انجام مطالعات دقیق و حساو شده توانسته است دانستههاا و علاوم خاود را در حاوزهی علام
مدیریت مانند سایر حوزهها به صورت نظاممند و در چارچوو مشخصی عرضه کند تا به طاور گساترده
بتوانند آن را برای دستیابی به اهداف خود به کار گیرند .با این وجود هنوز جما،بنادی نهاایی بار روی
راهبردهای مصوو و الگوی کامل ،به عنوان الگوی منتخب به وجود نیامده است .غرو در ایان زمیناه
تنها بر حوزهی رفتار تمرکز داشته و از سایر حوزههای مرتب با ابعاد گوناگون وجودی انساان (اههاان،
اندیشهها و گفتار) غفلت کرده است.
فرماندهی و مدیریت غربی در به کمال رسااندن حکومات اساالمی ناکارآماد اسات .انتخااو
فرماندهان و مدیران بر مبنای شایستگیها و قابلیتهایی میباشد که غرو برای دیگر کشورها تعیاین
کرده است .اما مناب ،اطالعاتی و دادهها و باید و نبایدهایی کاه در ایان چاارچوو باه کاار مایرود ،دو
اِشکال عمده دارند که برای استفاده در سایر کشورها مخصوصاً کشور ما ،که اسالمی و دارای تااریخی
کهن میباشد ،کاربردی نمیباشد .یکی این که به انسان و نیازها و سازمانهای عماومی و وظاایف آن
سوگیرانه و تکبعدی نگریسته شده و به تمام جوانب انسانی و به ویژه اخالق توجاه نشاده اسات .دوم
این که در مواردی حقایق و واقعیات بنا به دالیل خاص مورد تحریف قرار گرفته است.
از دیگر ممیزات فرماندهی ،حوزهی عملکردی فرمانده است .فرمانده در این بخاش باا انساان،
ابزار و امکانات فرماندهی سروکار داشته که در این حاوزه باه ساازماندهی ،برناماهریازی و بهاره وری
سرو کار دارد .این پژوهش در تولید ادبیات الزم برای فرمانده سعی دارد با سازماندهی ایان ساه عنصار
اصلی ،شناسایی ابعاد نیاز ،ضرورت و اولویتهای انسانی ،زمینه را بارای تربیات اخالقای مجموعاه را،
فراهم کند .از سویی دیگر با سازمان دهی ابزار و تجهیزات ،برنامهریزی اخالق مدار آنان را ،توصایه باا
چیدمان صحیح نیروی انسانی برای استفادهی صحیح از تجهیزات ،آرایشِ دقیق و ساری ،تجهیازات و
تامین و پیش بینی به موق ،آن ،زمینه را برای آمایش اخالقی ابزار و تجهیزات ،توصیه کند.
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بهبود ،توسعه و کاربردی کردن اخالق در نیروهای مسلح نیاز به فرآیندی دارد کاه در ساایهی
برنامهریزی ،عمل به برنامه ،ارزیابی آزمون آزمایشی ،اقدام و ابالغ نهایی دارد .با توجه به ماوارد فاوق
پژوهشگر قصد دارد به سواالت هیل پاسخ دهد :مهمترین مؤلفههای اخالق اسالمی در حوزه نیروهاای
مسلح جمهوری اسالمی ایران کدامند؟ وضعیت مؤلفههای اخالق اساالمی در حاوزه نیروهاای مسالح
جمهوری اسالمی ایران چگونه میباشد؟ مؤلفههای اخالق اسالمی در حوزه نیروهای مسلح جمهاوری
اسالمی ایران از چه اولویت بندی برخوردار میباشند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ،از نظر شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشای اسات،

در این پژوهش از نگاه رویکرد ،از روش تحقیق کمی اساتفاده شاده اسات .تحلیال دادههاای آمااری
با spss 20استفاده شده است .جهت جم ،آوری دادهها از پرسشناماه محقاق سااخته کاه بار اسااس
متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها که امکان اندازهگیری را فراهم نمایاد ،باه روش لیکارت

1

تنظیم شده و هر سؤال دارای هفت گزینه (کامالً مخالفم ،نسبتاً مخالفم ،تا حدودی مخالفم ،نه ماوافقم
و نه مخالف ،تا حدودی موافق ،نسبتاً موافق و کامالً موافقم) میباشد که به ترتیاب بارای هار گزیناه
امتیازهای یک الی هفت در نظر گرفته شده است.
در پژوهش حاضر از روش روایی محتوا استفاده شاد یعنای از نظارات خبرگاان و کارشناساان
موضوع بهره گرفته شده است .بدین ترتیب که الگو و عناصار آن شاامل مفااهیم ،ابعااد ،مؤلفاههاا و
شاخ های شناساییشده بین تعدادی از اساتید و دانشجویان دوره دکتری مدرسی معاارف اساالمی و
دیگر خبرگان و صاحبنظران توزی ،و نظرخواهی شد و ضمن انجام اصالحات و پیشنهادات بیان شاده،
روایی آنها مورد تائید قرار گرفت .منظور از پایایی ،این است که اگر سنجش در شرای مشابهی تکارار
شود ،نتایج حاصل ،تا چه حد مشابه و قابلاعتماد است .ابزاری معتبر است که دارای ویژگی سازگاری و
باز پدیدآوری باشد.

1 - likert
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یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در هماه ماوارد نتیجاه یکساانی باه دسات آورد
(بازرگان1۳21 ،اص  .)55برای ارزیابی میزان پایایی پرسشنامه از فرمول آلفای کرونباخ 1استفاده شاده
که حاکی از قابلیت اعتماد و پایا بودن پرسشنامه کمی میباشد .الزم به توضیح است که جامعه آمااری
پژوهش  802نفر بودهاند که همه  802نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش بررسی ماورد قارار گرفتناد.
پرسشنامه کمی پژوهش شامل  21سوال که  5سوال آن مربوط به اطالعات جامعه آماری و  21ساوال
آن نیز مربوط به سنجش مقولهها و مؤلفههای اصلی و زیر مؤلفههای فرعی اخالق اسالمی میباشد.
یافتهها
یافتههای جمعیت شناختی پژوهش :توزی ،افراد جامعه بر حسب متغیر سن با توجاه باه دادههاای باه

دست آمده ،از تعداد  802نفر نمونه آماری پژوهش 8/4 ،درصاد از افاراد دارای سانین  ۳0-40ساال،
 41/۳درصد افراد دارای سنین  40-50سال  42/2 ،درصد افراد دارای سنین  50-50سال و  1/4درصد
افراد دارای باالتر از  50سال بودهاند .متغیر سطح تحصیالت با توجه به دادههاای باه دسات آماده ،از
تعداد  802نفر نمونه آماری پژوهش 52/2 ،درصاد از افاراد دارای تحصایالت فاوق لیساانس و 10/8
درصد افراد دانشجوی دکتری و در صد افراد دارای تحصیالت دکتاری تخصصای مایباشاند .توزیا،
مدیران و فرماندهان نظامی بر حسب مرتبه علمی حاکی از آن است که از تعداد  802نفر نمونه آمااری
پژوهش 1۳/5 ،درصد افراد مربی 1/8 ،درصد افراد استادیار  1/4 ،درصد افراد دانشیار 8/4 ،درصد افاراد
استاد 50/1 ،درصد افراد سایر و  84/5درصد افراد هم به این سوال پاساخ نادادهاناد .توزیا ،مادیران و
فرماندهان نظامی بر حسب متغیر تجرباه و ساابقه کاار نشاان داد ،از تعاداد  801نفار نموناه آمااری
پژوهش 1/4 ،درصد از افراد با سابقه  15-80سال ۳/2 ،در صد افاراد باا ساابقه کااری  80-85ساال،
 ۳2/5درصد افراد با سابقه کاری  85-۳0سال و  55/1در صد افراد نیز با سابقه کاری  ۳0سال و باالتر
میباشند .توزی ،مدیران و فرماندهان نظامی بر حسب رده شغلی نشاان داد از تعاداد  802نفار نموناه
آماری پژوهش %52 ،در صد مدیر عالی  81/5 ،درصاد افاراد مادیر میاانی  5/۳ ،درصاد افاراد مادیر
عملیاتی و  2/8درصد افراد هم به این سوال پاسخ ندادهاند.
1 - Chronbach
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سابقه خدمت در مشاغل راهبردی مدیران و فرماندهان نظامی به این صورت بود که ،از تعداد 802نفار
نمونه آماری پژوهش 4/۳ ،درصد از افراد پاسخ ندادهاند 8۳/1 ،در صد افراد با ساابقه تاا  5ساال۳5/۳ ،
درصد افراد با سابقه کاری  5-10سال 81/1 ،درصد افراد با سابقه  10-15و  %15افراد نیز دارای سابقه
 15سال و باالتر بودهاند.
یافتههای آماری و استنباطی پژوهش :قبل از پرداختن به تحلیلهاای مرباوط باه بخاش آماار
توصیفی و استنباطی پژوهش الزم است که دو مقوله مشخ

شوند ،وضاعیت نرماال باودن دادهاای

جم ،آوری شده و قابلیت پایایی پرسشنامهای که دادههای پژوهش با آن جما ،آوری شادهاناد .بارای
بررسی نرمال بودن دادهای پژوهش در تحلیلهای آماری باید از آزمون کولموگروف -اسامیرنف ()k-s
استفاده شود که نتایج این آزمون همراه با توضیحات در هیل آمده است .با توجاه باه ایان کاه ساطح
معناداری تمامی مؤلفههای مربوط به پرسشنامه کاربردی کردن اخالق در نیروهاای مسالح جمهاوری
اسالمی ایران باالتر از سطح آلفای ( )0/05میباشاند ،دادههاای پاژوهش از توزیا ،نرماالی برخاوردار
میباشند .بنابراین تحلیل دادههای پژوهش باید با آزمونهای پارامتریک انجام شد.
جدول  :1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای متغیّرهای پژوهش

شاخصها

کلموگروف -

( Sigسطح

نتیجه

متغیر

Smirnov Z

معنیداری)

آزمون

اساس فرماندهی اخالق مدار

1/936

5/570

دادهها نرمال
است

ارکان فرماندهی اخالق مدار

1/286

5/585

دادهها نرمال
است

عملکرد فرماندهی اخالق مدار

1/932

5/325

دادهها نرمال
است

1/179

5/129

دادهها نرمال
است

دادههای مربوط به کل پرسشنامه ،اخالق
اسالمی در نیروهای مسلح

P=5/50
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برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .همانطاور کاه
هکر شد در این پژوهش ،پس از جم،آوری دادهها از نمونه اولیه ،دادهها وارد نرمافزار  SPSS 80گردید
و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید .در جدول ( ،)8میزان آلفای کرونباخ هار کادام از متغیرهاا باه
صورت مجزا آورده شده است.
جدول  :۲میزان آلفای کرونباخ مربوط به مؤلفههای اصلی اخالق اسالمی در نیروها مسلح ج.ا.ا

متغییر

دادههای مربوط به کل پرسشنامه ،کاربردی
کردن اخالق در نیروهای مسلح

آلفای
کل

5/603

مؤلفهها

تعداد
گویه

آلفا

اساس فرماندهی
اخالق مدار

27

5/881

ارکان فرماندهی
اخالق مدار

27

5/877

عملکرد فرماندهی
اخالق مدار

27

5/878

بر اساس جدول (،)8کل پرسشانامه باا آلفاای کرونبااخ ( )0/25۳از انساجام بسایار مناساب و
مطلوبی به منظور انجام تحلیلهای آمار مربوط به این پژوهش برخوردار میباشند .مهمترین مؤلفههای
اخالق اسالمی در حوزه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران کدامند؟ در پژوهشی (رسااله دکتاری)
که حسن سیفی ( ،)1۳25با عنوان راهبردهای کاربردی کردن اخالق اسالمی در حوزه نیروهای مسالح
جمهوری اسالمی ایران انجام داده است ،مهمتارین مؤلفاههاای اخاالق اساالمی را باا روش تحقیاق
آمیخته با سه شیوه کدگراری باز ،کدگراری محوری و کد گراری انتخابی به شارح زیار معرفای کارده
است:
اساس فرماندهی مربوط به باورها ،عقاید و درون فرمانده است و بر ارزشها تکیه دارد .به بیاان
دیگر اساس فرماندهی ،مبین فایده باوری ارزشنگر است .ارکان معادل قوام و استحکام فرمانده باوده و
مربوط به ارتباطات و رواب فرمانده است ،به بیان دیگر ارکان معادل بعد خاارجی فرماناده باوده و باه
عنوان مثال معاونتها ،نیروها ،مدیریتها است و مبتنی بر قاعده باوری عملگر است.
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جدول ( ،)3مؤلفههای اصلی و فرعی اخالق اسالمی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

متغییر های فرعی و مفاهیم شناسایی شده مرتبط

مقوله و مؤلفهها
اصلی

اعتقادات فرماندهی ،تمایالت و نظام حساسیت های فرماندهی ،تعامالت فرماندهی ،شناخت
فرماندهی ،ارزیابی فرماندهی ،سنجش و ترازیابی فرماندهی ،توانایی فرماندهی ،مهارت فرماندهی،
تجربهیِ فرماندهی،
همدلی ،همفکری ،همکاری ،صیانت ،عدالت ،اقتدار ،دانش راهبردی ،دانش عملیاتی ،دانش فنی

اساس
فرماندهی
اخالق مدار
ارکان فرماندهی
اخالق مدار

تولید و پرورش نیروی انسانی ،تولید و ساخت ابزار و تجهیزات ،تولید و توسعه مقدورات و منابع،
تخصیص عادالنه نیروی انسانی ،توزیع علمی ابزار و تجهیزات ،تخصیص مناسب مقدورات و منابع،
بکارگیری مناسب نیروی انسانی ،استفاده مناسب از ابزار و تجهیزات ،مصرف مقتصدانه مقدورات و
منابع.

عملکرد
فرماندهی
اخالق مدار

ایجاد رابطهیِ آسان و درست با مدیران به معنی تسهیل ارتباطات در سازمان ،بر اساس اخاالق
سازمانی بوده و مراد از آن ،آسانی ارتباط و کم کردن هزینه میباشد .عملکرد فرمانده محصول ارتباط و
برهم کنش دو الیه درونی و بیرونی است .در این محور فرمانده ،ارزشها را از طریق منطق به حوزهیِ
عمل انتقال میدهد که مبین فایده باوری عمالگراسات .در واقا ،از تاراکنش باین اسااس و ارکاان،
عملکرد و اثربخشی فرمانده ،محقق خواهد شد .کدگراری انتخابی آخرین مرحله از فرآیند تحلیل دادهها
است که به توسعهیِ یک تئوری نهایی میانجامد .در طی فرآیناد کدگاراری انتخاابی ،یاک مقولاهی
محوریِ واحد ،انتخاو میشود و همهیِ مقولههای دیگر به این مقوله محوری برمیگردند .بار مبناای
این مقوله محوری ،خ سیر واحدی شکل مایگیارد کاه هماهیِ اطالعاات پیراماون آن سااماندهی
میشوند.
این مقوله محوری رابطهیِ بین سه سطح کدگراری را مفهومپردازی و به تشریح ویژگایهاای
مقولهها ،کمک میکند .از بین سه مقولهای که در مرحله کدگراری انتخابی به دست آمدهاند« ،اسااس
فرماندهی» به عنوان مقوله محوری انتخاو میشد زیرا بقیهیِ مقولهها یا شرای علّی آن ،یاا شارای
محیطی آن ،یا ویژگیها زمینهای آن یا کنشهای الزم برای تسهیل آن و یا بارون دادهاا و نتاایج آن
میباشند.
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وضعیت مؤلفههای اخالق اسالمی در حوزه نیروهای مسالح جمهاوری اساالمی ایاران چگوناه
میباشد؟ به دلیل پارامتریک و نرمال بودن دادههای پژوهش که در جدول ( )1آمده به منظور پاسخ باه
این سوال از آزمون Tتک نمونهای استفاده شده است .برای استفاده از آزمون  tتک نمونهای الزم است
که میانگین فرضی را در دست داشته باشیم ،با توجه به این که پرسشنامه پاژوهش در مقیااس هفات
درجهای لیکرت تنظیم شد ،عدد  4به عنوان معیار میانگین یا میانگین فرضی در نظر گرفته شد .در این
پژوهش برای تحلیل دادههای مربوط به مؤلفههای اساس فرماندهی اخاالق مادار ،ارکاان فرمانادهی
اخالق مدار ،عملکرد فرماندهی اخالق مدار از این روش استفاده شده است.
همانطور که در جدول ( )4آمده نتایج آزمون Tتک نمونهای بیانگر آن اسات کاه مؤلفاههاای
اساس فرماندهی اخالق مدار با میانگین ( ،)5/551ارکان فرماندهی اخالق مدار با میاانگین ( )5/5۳2و
عملکرد فرماندهی اخالق مدار با میانگین ( )5/84۳در نیروهاای مسالح جمهاوری اساالمی ایاران باا
میانگین ( )5/421با سطح خطای ( )0/05در تمامی مؤلفهها باالتر از میاانگین معیاار ( )4قارار دارناد و
حاکی از آن است که مدیران و فرماندهان نظامی در ارتش جمهوری اساالمی ایاران ،ساپاه و نیاروی
انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح تا حدودی نسبت به رعایت موازین اخالقی در سازمانهای نظاامی
موافق هستند اما این بدین معنا نیست که ما در حاوزه اخالقای در ساازمانهاای نظاامی مشاکالت و
نارساییهایی وجود ندارد ،زیرا ما در حوزه اخالقی تا دستیابی به سطح مطلوو فاصله داریم و بناابراین
باید برای کاربردی و عملی کردن اخالق در سازمانهای نظامی برنامهریزی جامعی ارائه دهیم.
مؤلفههای اخالق اسالمی در حوزه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از چه اولویت بنادی
برخوردار میباشند؟یکی از آزمونهایی که به منظور تعیین و اولویت بندی یا رتباه بنادی متغییار هاا و
مؤلفهها در پژوهشهای مربوط به حوزه علوم انسانی استفاده میشاود آزماون فریادمن مایباشاد .در
پژوهش حاضر به منظور اولویت بندی مؤلفههای اصلی اخالق اسالمی در نیروهاای مسالح جمهاوری
اسالمی ایران از آزمون فریدمن استفاده شده است .که مؤلفههای اصالی پاژوهش باه ترتیاب اولویات
شامل اساس فرماندهی اخالق مدار ،ارکان فرماندهی اخالق مادار ،عملکارد فرمانادهی اخاالق مادار
میباشند و زیر مؤلفههای فرعی پژوهش به ترتیب اولویت شامل انگیزه فرمانادهی ،رفتاار فرمانادهی،
بصیرت فرماندهی ،فضیلت فرماندهی ،اندیشه فرماندهی ،بهره وری و اجرا ،مصرف مقتصدانه مقررات و
مناب ،،حکمت فرماندهی ،برنامهریزی فرماندهی،سازماندهی فرماندهی هستند.
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جدول ( )4آزمون  tتک نمونهای مربوط به مؤلفههای اصلی پژوهش میانگین معیار

شاخصههای آماری
مؤلفههای اصلی پژوهش

درجه

سطح معناداری

آزادی

()2/21

اساس فرماندهی اخالق مدار

257

0/991

26/779

259

5/555

ارکان فرماندهی اخالق مدار

257

0/038

27/365

259

5/555

عملکرد فرماندهی اخالق مدار

257

0/293

21/989

259

5/555

کاربردی کردن اخالق در
نیروهای مسلح

257

0/981

27/217

259

5/555

فراوانی میانگین

مقدارt

جدول (  ،)۵تعیین اولویت مؤلفهها و زیر مؤلفهها بر اساس آزمون فریدمن
میانگین رتبه

متغیرها
اولویت بندی مؤلفههای اصلی پژوهش
اساس فرماندهی اخالق مدار

3/18

ارکان فرماندهی اخالق مدار

2/73

عملکرد فرماندهی اخالق مدار

1/75
اولویت بندی مؤلفههای فرعی پژوهش
15/05

انگیزه فرماندهی
رفتار فرماندهی

15/29

بصیرت فرماندهی

15/51

فضیلت فرماندهی

6/32

اندیشه فرماندهی

8/63

بهره وری و اجرا ،مصرف مقتصدانه مقررات و منابع

8/93

حکمت فرماندهی

8/39

برنامهریزی فرماندهی

7/75

7/99

سازماندهی فرماندهی

df= 12

sig= ./000

N= 207

بررسی وضعیت موجود مؤلفههای اخالق اسالمی در حوزهی فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری ...

866 /

بحث و نتیجه گیری
در حوزه اخالق اسالمی سه مقوله اصلی ،اساس فرماندهی اخالقمدار ،ارکان فرماندهی اخاالقمادار و

عملکرد فرماندهی اخالقمدار که شاکله اصلی الگوی راهبردی کردن اخالق در نیروهاای مسالح ج.ا.ا
میباشد را معرفی شدهاند ،که هرکدام از این سه مقوله خود نیز دارای مؤلفهها و زیر مؤلفههایی هستند،
به گونهای که اساس فرماندهی اخالق مدار شاامل ( انگیازه فرمانادهی ،اندیشاه فرمانادهی ،رفتاار و
عملکرد فرماندهی ،اعتقادات فرماندهی ،تمایالت و نظام حساسیتهای فرماندهی ،تعامالت فرماندهی،
شناخت فرماندهی ،ارزیابی فرمانادهی ،سانجش و ترازیاابی فرمانادهی ،تواناایی فرمانادهی ،مهاارت
فرماندهی ،تجربهیِ فرماندهی) ،ارکان فرمانادهی اخاالقمادار شاامل (فضایلت فرمانادهی ،بصایرت
فرماندهی ،حکمت فرماندهی ،همدلی ،همفکری ،همکاری ،صیانت ،عادالت ،اقتادار ،داناش راهباردی،
دانش عملیااتی ،داناش فنای) و عملکارد فرمانادهی اخاالق مادار شاامل (ساازماندهی فرمانادهی،
برنامهریزی فرماندهی ،بهرهوری و اجرا،تولید و پرورش نیروی انسانی ،تولید و ساخت ابزار و تجهیزات،
تولید و توسعه مقدورات و مناب ،،تخصی
تخصی

عادالنه نیاروی انساانی ،توزیا ،علمای ابازار و تجهیازات،

مناسب مقدورات و منااب  ،،بکاارگیری مناساب نیاروی انساانی ،اساتفاده مناساب از ابازار و

تجهیزات ،مصرف مقتصدانه مقدورات و مناب )،میباشند.
اساس فرماندهی مربوط به باورها ،عقاید و درون فرمانده است و بر ارزشها تکیه دارد .به بیان
دیگر اساس فرماندهی ،مبین فایده باوری ارزشنگر است .ارکان معادل قوام و استحکام فرمانده باوده و
مربوط به ارتباطات و رواب فرمانده است ،به بیان دیگر ارکان معادل بعد خاارجی فرماناده باوده و باه
عنوان مثال معاونتها ،نیروها ،مدیریتها است و مبتنی بر قاعده باوری عمل نگر است .ایجاد رابطهیِ
آسان و درست با مدیران به معنی تسهیل ارتباطات در سازمان ،بر اساس اخالق سازمانی بوده و مراد از
آن ،آسانی ارتباط و کم کردن هزینه میباشد .عملکرد فرمانده محصول ارتباط و بارهمکانش دو الیاه
درونی و بیرونی است .در این محور فرمانده ،ارزشها را از طریق منطق به حوزهیِ عمل انتقال میدهد
که مبین فایده باوری عملنگر است .در واق ،از تراکنش باین اسااس و ارکاان ،عملکارد و اثربخشای
فرمانده ،محقق خواهد شد .از بین سه مقولهای که در مرحله کدگاراری انتخاابی باه دسات آمادهاناد،
«اساس فرماندهی»به عنوان مقوله محوری انتخاو میشد .زیرا بقیهیِ مقولهها یا شرای علّی آن ،یاا
شرای محیطیآن ،یا ویژگیها زمینهایآنیا کنشهایالزمبرایتسهیلآن و یا بروندادهای آنمیباشند.
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اجرای آزمون Tتک نمونهای بیانگر آن بود که مؤلفههاای اسااس فرمانادهی اخاالقمادار باا
میانگین ( ،)5/551ارکان فرماندهی اخالق مدار با میانگین ( ،)5/5۳2عملکرد فرماندهی اخالق مدار باا
میانگین ( )5/84۳با سطح خطای ( )0/05در تمامی مؤلفهها باالتر از میانگین نظاری ( )4قارار دارناد و
نتایج حاکی از آن است که کارکنان پایور ،مدیران و فرماندهان ارشد نظامی در ارتش  ،ساپاه و نیاروی
انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تا حدودی نسبت به رعایت موازین اخالقی
در سازمانهای نظامی موافق هستند ،اما این بدین معنا نیست که در حوزه اخالقای در ساازمانهاای
نظامی مشکالت و نارساییهایی وجود ندارد .زیرا همانطور که نتایج پژوهش با توجه به میانگینهاای
به دست آمده از مؤلفهها هم نشان داده است ما در حوزه اخالقی تا دستیابی به سطح مطلاوو فاصاله
زیادی داریم.
در ارتباط با گویه های پژوهش که حدود  21شااخ

باودهاناد و مؤلفاههاای اصالی و فرعای

پااژوهش ،کارکنااان پااایور ،ماادیران و فرماناادهان ارشااد نظااامی در نیروهااای مساالح ج.ا.ا بایااد در
برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت خود به تمامی شاخ های مورد بررسی به ویژه شاخ هاایی
نظیر( ،در نظر گرفتن نشریات تخصصی متناسب با نیاز فرماندهان ،توسعه توانایی و قدرت شناساایی و
جرو مناب ،اولیه و پرورش آنها تا تبدیل شدن به مناب ،قابل استفاده ،توساعه تواناایی جهات دادن باه
مناب ،و پرورش مقدورات برون سازمانی به سمت مناب ،درون سازمانی خصوصاً مناب ،فرهنگای ،انتقاال
مناب ،انسانی کارآمد و ارزشی بنا بر نظام نیازسنجی و بر اساس اولویتها و ضرورتهای علمای ،اقادام
جهت تخصی

بی رویه مناب ،به اهداف و کارهای کم اهمیات و گساترش سیساتمهاای نظاارتی و

کنترلی قدرتمند برای مدیریت و ارزیابی نیروی انسانی) بیش از پیش توجه نمایند.
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از جمله مهم ترین دالیلی که میتوان در خصاوص رعایات و کااربرد نسابتاً مطلاوو ماوازین
اخالقی در نیروهای مسلح ج.ا.ا مطرح نمود این است که با توجه به اطالعات به دست آماده از طریاق
پرسشنامهای که فرماندهان و مدیران نظامی تکمیل کردهاند در این سازمانهاا ماوارد ماورد اشااره از
وضعیت نسبتاً مطلاوبی برخوردارناد :خادامحوری و حاکمیات ارزش هاای دینای در بااور و شخصایت
فرماندهان ،امور محوله و انجام وظایف کامالً مشهود بوده و سازمان اهتمام ویژهای به تعاالیم و شاعائر
دینی دارد .فرماندهان با مناب ،دینی خصوصاً قرآن و نهجالبالغه مأنوس بوده و در تفسیر آیات و روایات
مربوط به حوزه جن ،و دفاع فهم مطلوبی دارند .فرماندهان سازمان با حفظ جایگاه و مرتبه خود بسایار
متواض ،و صبور بوده و نسبت به کسب ارزشها و فضایل معنوی حری

هستند .فرماندهان سازمان از

ارتباط و رواب عمومی و قدرت تعامل و تأثیر گراری باالیی بر همکاران و افراد خود برخوردارند.
فرماندهان سازمان از دانایی ،درایت و هوشمندی باالیی در حل چالشها و معضالت فرهنگای
و اجتماعی سازمان برخوردار هستند .فرماندهان شناخت نسبتاً مطلوبی از نقاط ضعف و قاوت ،تهدیاد و
فرصتهای اجتماعی فرهنگی سازمان دارند .نظام ارزیابی مناسبی بارای تشاخی و شناساایی افاراد
صالح و اقدامات ارزشی در سازمان وجود دارد .اولویات اول فرمانادهان ارشاد ماا شاناخت کمبودهاا و
شکافهای فرهنگی ما و دشمن و تالش مضااعف بارای جباران آنهاسات .فرمانادهان ساازمان از
سالمت روحی ،ههنی و جسمی باالیی برخوردارند و همچنین فرماندهان سازمان در برابار مشاکالت و
معضالت اخالقی پیش رو ،استقامت و صبر باالیی از خود نشان میدهند .فرماندهان سازمان از توانایی
باالیی برای رهبری و مدیریت اخالقی افراد و مجموعه خود برخوردارند.
فرماندهان ارشد قدرت و مکانیزم انتقال تجربیات خود را به فرماندهان سطوح پاایینتار دارناد.
فرماندهان سازمان همواره از تجربیات ارزشمند فرماندهان دوران دفااع مقادس و افاراد صااحب نظار
استفاده نموده و نسبت به یادگیری و بکارگیری تجربیات تاریخی بیتفاوت نیستند اسناد موجود سازمان
(منشور اخالقی ،چشم انداز ،دستورالعملها و  )...نقش موثر و باالیی در ایجاد فرهن ،جهاادی ،روحیاه
بسیجی و حس همدلی دارند.
یکی از مهمترین ارزشهای سازمان ایثار است که در سازمان به نحاو مطلاوبی قابال مشااهده
است .همزبانی فرماندهان با مجموعه خود و سازمان مشهود است .در سازمان همه افراد باا توجاه باه
شایستگی های اخالقی و مدیریتی در مشاغل و مسئولیتها قرار گرفته یا ارتقاء یافتهاناد .ایان بااور در
سازمان وجود دارد که همواره بهترین و باالترین فرماندهان با اخالقترین افراد هستند.
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اقتدار فرماندهی با رعایت ارزشهای اخالقی منافاتی نداشته و مکمل آن است .در سازمان ایان
باور وجود دارد که کسب و ارتقاء فضائل اخالقی برای افراد اقتدار آفرین است .در ساازمان بارای بااال
بردن و افزایش دانش فنی فرماندهان ارشد ،برنامه وجود داشاته و قابال مشااهده اسات .ساازمان باه
صورت سیستمی قدرت شناسایی افراد نخبه و با استعداد ارزشی را دارد (مدل استعداد یاابی) .در جارو
افراد و نیروی انسانی جدید ،مالکهای اخالقی و ارزشی بیشترین سهم را دارد .فرمانادهان ساازمان از
تجملگرایی و استفاده افراطی از ابزار و امکانات دولتی و سازمانی پرهیز میکنند .قوانین تنبیهی مکفی
و مشخصی برای سوء استفاده از ابزار و تجهیزات سازمان وجود دارد.
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که یک همبستگی نسبتاً قوی میان تحلیل یافتههاای کیفای باا
یافتههای کمی وجود دارد زیرا همانطور که در بخش کیفی پژوهش آمده از بین سه مقولاهای کاه در
مرحله کدگراری انتخابی به دست آمدهاند« ،اساس فرماندهی» به عنوان مقوله محوری انتخاو میشد
زیرا بقیهیِ مقولهها یا شرای علّی آن ،یا شرای محیطی آن ،یا ویژگیها زمیناهای آن یاا کانشهاای
الزم برای تسهیل آن و یا برون دادها و نتایج آن میباشند و در بخش تحلیلهای کمای نیاز «اسااس
فرماندهی» در مقولهها و مؤلفههای اصلی در میان کارکنان پایور ،مدیران و فرماندهان ارشد نظامی از
اولویت اول برخوردار میباشد.
با توجه به یافتههای به دست آمده نتایج آزمون فریدمن نشان داد ابعاد و مؤلفههاای ماوثر بار
بهبود ،توسعه و بهبود اخالق اسالمی در حوزه فرماندهی در نیروهای مسلح ج.ا.ا از اولویت بنادی زیار
برخوردار میباشند :به گونهای که مؤلفههای اصلی پژوهش به ترتیب اولویت شامل اسااس فرمانادهی
اخالقمدار ،ارکان فرماندهی اخالقمدار ،عملکرد فرماندهی اخالقمدار میباشند و زیر مؤلفههای فرعی
پژوهش به ترتیب اولویت شاامل انگیازه فرمانادهی ،رفتاار فرمانادهی ،بصایرت فرمانادهی ،فضایلت
فرماندهی ،اندیشه فرماندهی ،بهرهوری و اجرا ،مصرف مقتصدانه مقررات و مناب ،،حکمات فرمانادهی،
برنامهریزی فرماندهی ،سازماندهی فرماندهی هستند.
در ارتباط با نتایج و یافتههای پژوهش حاضر ،با سایر پژوهشهاایی کاه در ایان حاوزه توسا
پژوهشگران ،صاحب نظران و متخصصان داخلی و خارجی انجام گرفتاه هکار ایان نکتاه بسایار حاائز
اهمیت میباشد که هر کدام از این پژوهشهاا باا روشهاای متفااوتی و جامعاه آمااری و روشهاای
تحقیقاتی متفاوتی به بررسی موضوع اخالق پرداختهاناد و هرکادام باه جنباههاای خاصای از اخاالق
پرداختهاند.
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در ارتباط با نتایج و یافتههای این پژوهش با سایر پژوهشها میتوان گفات ،ایان یافتاههاا باا
یافتههای پژوهشهای ،ترابیاان و صایادی ،تاوالیی ( ،)1۳25نیاری و همکاارن ( ،)1۳25شاعبانیان و
عمرانی ( ،)1۳25اعظمای و همکااران ( ،)1۳21ربّایپاور و همکااران ( ، )1۳22مصاطفیزاده (،)1۳22
گلپرور و پاداش ( ،)1۳22آهر و همکااران ( ،)1۳22الاوانی و همکااران ( ،)1۳22خورشایدی و قرباانی
( ،)1۳21صالحنیا ( ،)1۳21مظاهریراد ( ،)1۳21خاناحمدی و مددی ( ،)1۳28صابری و طاایر (،)1۳2۳
علی بهاری فر و مهدی جواهری کامل ( ،)1۳22کریمی و همکاران ( ،)1۳22معیادفر ( ،)1۳25قرباانی
رضا ( ،)1۳28حصیرچی امیر ،سلطانی محمدرضا ( ،)1۳20در داخل کشور و با نتایج پژوهشهای (جاان
مکلین از دانشگاه بلکبرگ در سال ، 8000تولدو در سال  ،8010آندریا ناستاسه از دانشگاه مرکزی اروپا
( ،)8018بِلِر کِتلی از دانشکده افسری نیروی دریایی آمریکا در سال  ،1225ساال  8015و پاژوهشگار
آمریکایی میشل آپاین ،محمد هارون و همکاران ( ،)8018رحمان ( ،)8010شاالتجر و تاورگلر در ساال
 ،8010توماس و همکاران در سال  ،8005سدرویش یوسف ( ،)8001ماورفی ( )8001و گاری ویاور و
همکاران در سال  8001و  )...در خارج از کشور دارای نتایج و یافتههایی همسو بوده است.
با توجه به مبانی نظری و تجربی پژوهش ،پژوهشگر به منظور بهبود و توسعه مفهوم اخاالق
و کاربردی کردن آن در حوزه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به ارائه راهکارهای زیر پرداختاه
است الزم به توضیح است که این راهکارها و راهبردها متناسب با نوع مؤلفه و زیر مؤلفههایی است که
در این پژوهش معرفی و ارائه شدهاند که در جلوی هر راهکار مؤلفه متناسب باا آن هکار شاده اسات:
لحاظ کردن وظایف اخالقی سازمان در قبال افراد (اساس فرمانادهی اخاالق مادار ،ارکاان فرمانادهی
اخالق مدار ،عملکرد فرماندهی اخالق مدار) توسعه فرهن ،رهبری اخاالق مادار در ساازمان (اسااس
فرماندهی اخالق مدار ،ارکان فرماندهی اخالق مدار ،عملکارد فرمانادهی اخاالق مادار) الگوساازی از
اسطورههای ملی و مرهبی (اساس فرماندهی اخالق مادار ،ارکاان فرمانادهی اخاالق مادار ،عملکارد
فرماندهی اخالق مدار) معرفی فرماندهان موفق دفاع مقدس با تکیاه بار ویژگایهاای اخالقای آناان
(اساس فرماندهی اخالق مدار ،ارکان فرماندهی اخالق مدار ،عملکرد فرماندهی اخالق مدار) توجاه باه
اخالق در اهداف ،آرمانها و مأموریت سازمان (اساس فرماندهی اخالق مدار ،ارکان فرمانادهی اخاالق
مدار ،عملکرد فرماندهی اخالق مدار).
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توجه به نیازهای شخصی افراد در سازمان (اساس فرمانادهی اخاالق مادار ،ارکاان فرمانادهی
اخالق مدار ،عملکرد فرماندهی اخالق مدار) برگزاری دورههای آموزشای اخاالق کااربردی باا حضاور
مدرسین برجسته اخالق (اساس فرماندهی اخالق مدار) قرار دادن دروسی با سرفصلهاای اخالقای در
برنامه دانشگاهی دانشجویان دانشگاههای نظامی (اساس فرماندهی اخالق مدار) ترویج مکاانیزم خاود
کنترلی در بین فرماندهان (اساس فرماندهی اخالق مدار) تبیین اهمیت فرماندهی و نقاش الگاویی آن
برای سایرین (اساس فرماندهی اخالق مدار) تدوین منشور اخالقی نیروهای مسلح بر مبنای آموزههای
دینی (ارکان فرماندهی اخالق مدار) تقویت روحیه همدلی در فرماندهان (ارکان فرماندهی اخالق مدار)
گزینش و انتخاو افراد اخالق مدار (عملکرد فرماندهی اخاالق مادار) تبیاین نتاایج اخاالق گرایای در
عملکرد سازمان (عملکرد فرماندهی اخالق مدار) تبیین اهمیت اخالق در موفقیت و طی کارهای شغلی
(عملکرد فرماندهی اخالق مدار) مرتب ساختن نتیجه عملکرد اخالق مدارانه فرماندهان با حقوق ماالی
و غیرمالی آنان (عملکرد فرماندهی اخالق مدار) تقویت نظام شایسته ساالری در ترفیعاات ،انتصاابات،
گزینش و رهایی (عملکرد فرماندهی اخالق مدار).
منابع
ال استوارت ،براون ( .)2555مدیریت منابع انسانی ،ترجمه محمد اعرابی و مرجان فیاضی ،تهران :انتشارات مهکامه.
اردکانی ،رضا .)1361( .اخالق در عصر مدرن .تهران :انتشارات سخن.
اردستانی.حسین ،1376،تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق جلد سوم :تنبیه متجاوز ،انتشارات پژمان ،تهران ،چاپ اول،
درویشی.فرهاد و گروه نویسندگان ،تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق (ریشههاای تهااجم) علال و زمیناه شارو جناگ،
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ) جلد اول) ،چاپ اول.1378 ،
امام خامنهای (مدظله العالی) ،نرم افزار حدیث والیت .قم :مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور.
آرمسترانگ ،مایکل .)1361( .مدیریت استراتژیک منابع انسانی .مترجم :محماد صاایبی .تهاران :مرکاز آماوزش مادیریت
دولتی ریاست جمهوری.
بهاری فر ،علی؛ جواهری ،مهدی ( ،)1386بررسی پیامدهای ارزشهای اخالقی ساازمان .ماهناماه توساعه انساانی ،شاماره
.28
حسن بیگی ،ابراهیم ( ،)1365مدیریت راهبردی ،تهران :انتشارات سمت و دانشگاه عالی دفا ملی.
بیابانگرد ،ا  .)1388( .روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی .،تهران ::نشر دوران.
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حسینی ،سیدیعقوب ( ،)1387تاریخ نظامی جنگ تحمیلی (زمینههای بروز جناگ) ،تهاران ،باا همکااری هیمات معاارف
جنگ شهید صیاد شیرازی.
دیوید ،فرد.آر ،)1389( ،مدیریت استراتژیک (مترجم :علی پارساییان و محمد اعرابی) تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ردمن ،تام .ویلیکنسون ،آدریان .)2553 ( .مدیریت م نابع انسانی پیشارفته .ترجماه میرعلای ساید نقاوی و امیار ختاایی،
انتشارات  :مهکامه.
روشندل ،جلیل ( ،)1375تحول در مفهوم استراتژی " ،مجموعه مقاالت اولین سمینار بررسای تحاول مفااهیم " ،تهاران:
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه ،چاپ اول
زاچرل ،دونالد ( ،)1390تأثیر انقالب اسالمی بر ارتش ایران ،ترجمه عسکر قهرمان پاور ،فصالنامه تخصصای نگاین ایاران،
شماره  ،32تابستان .1386
سید نقوی ،میرعلی .حسن پور ،اکبر .احسامی ،زهرا .)1365( .مدیریت استراتژیک عملکارد کارکناان از تماوری تاا عمال.
تهران :موسسه کتاب مهربان.
ساالرزهی ،حبیب اله و ابراهیم پور ،حبیب ،فصلنامه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهاران ،دوره، 4شاماره، 9
بهار .1361
سنجقی ،محمدابراهیم ،فرهی ،علی ،زین الدینی ،مجید ،فصالنامه مطالعاات راهباردی ،ساال دوازدهام ،شاماره  ،90بهاار
.1363
شعبانیان ،سعید ( ،)1386فرازهایی از اندیشهه ای مقام معظم رهباری در رابطاه باا نظاارت ،کنتارل ،ارزیاابی و بازرسای،
تهران ،دانشگاه افسری امام علی (علیه السالم).
صانعی ،دره بیدی .)1377( .فلفه اخالق و مبانی رفتار .تهران :انتشارات سروش.
تامسن ،مل ( ،)1369علم اخالق ،ترجمه مسعود قاسمیان ،تهران :فرهنگ جاوید.
فیروزآبادی ،سیدحسن ( ،)1361دفا مقدس رخداد عظیم ،تهران ،موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین وصال.
قراملکی ،احمد فرامرز .حسینی ،سید مریم" .کارایی و اثر بخشی در برنامههای اموزشی اخالق در سازمان شماره 17
قراملکی ،احمد ،)1363( .اخالق حرفهای .نشر مجنون.
قراملکی ،فرامرز .حیدریان ،محسن .)1363( .اخالق حرفه ای در فناوری اطالعات باا رویکارد کااربردی .تهاران :انتشاارات
سازمان مدیریت صنعتی.
لیپست ،مارتین ( ،)1380ترجمه کامران خانی و نوراهلل مرادی ،تهران :انتشارات وزارت اماور خارجاه ،چااپ ساوم.ابطحی،
حسین ( .)1365مدیریت منابع انسانی از تموری تا عمل ،انتشارات فوژان.
میرسپاسی ،ناصر ،)1371( ،مدیریت منابع انسانی و روابط کار ،تهران :انتشارات چاپ نقش جهان ،چاپ دهم.
نیگل ،تامس؛ فرانکنا ،ویلیم؛ برنت ،ریچارد و دیگران ( .)1362دانشنامه فلسفه اخالق .ترجمه انشاءاهلل رحمتی .تهران :نشار
سوفیا.

69  پاییز، شماره بیست و پنج، سال ششم،فصلنامه مطالعات منابع انسانی

/029
/ 111

 ترجماه راضایه،چگونه در باب مسایل عملی اخاالق خالقاناه نیندیشایم- راهنمای اخالق عملی.)1362( . آنتونی،وستون
. انتشارات ققنوس.سلیم زاده
 انتشاارات، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طاارم ساری،» «مبانی تحلیل سیاست بین الملل،)1373(  کی جی،هالستی
. چاپ اول،وزارت امور خارجه
 پاییز و زمستان، شماره سه،1  دوره، فصلنامه مدیریت دولتی، منیژه، کیامنفرد، عباس، نرگسیان، محمدصادق،ضیایی
Akçakayalıoğlu, C. (1998). Atatürk; Komutan, İnkılâpçı ve Devlet Adamı Yönleriyle, 3th
Ed., General Staff Press, Ankara
Augustine, N.R. (2000). Önlemeye Çalıştığınız Krizi Yönetmek, Interpret by Salim Atay,
Crises Management, Harvard Business Review outstanding, MESS Issue No: 328,
İstanbul, October.
Begeç, S. (1999). Modern Liderlik Yaklaşımları ve Piyade Okul Komutanlığında Yapılan
Uygulaması, Unpublished Master Thesis, Gebze High Technology Institute, Gebze.
Kotter. John P. 1990b. What Leaders Really Do. Harvard Business Review
Taylor, Robert L., and William E. Rosenbach. eds. 1984. Military Leadership: In
U.S. Department o f the Army. 1988. Army Regulation 600-20: Army Command
U.S. Department of the Army. 1993. Army Regulation 600-100: Army
G. STEWART, WILLIAM (2000) ,PERCEPTIONS OF LEADERSHIP AND
MANAGEMENT,IN THE ARMED FORCES OF THE UNITED STATES,
Norman, Oklahoma.
Schhgaldix Nikola, The Iranian Military And The Islamic Republic, New York :Rand
Corporation, March 1989.

