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فرماندهی  ی حوزهاخالق اسالمی در  یها مؤلفهبررسی وضعیت موجود 

جمهوری اسالمی ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود  نیروهای مسلح

 و توسعه آنها
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 :چکیده

اندهی فرم ی حوزهاخالق اسالمی در  یها مؤلفهبررسی وضعیت موجود پژوهش حاضر  با هدف  
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها انجام شد. 

نظامی نیروهای  نفر از کارکنان پایور، مدیران و فرماندهان  ارشد 802جامعه آماری پژوهش شامل 
. این پژوهش با قرار گرفت یبررسمسلح ج.ا.ا بوده است که با روش نمونه گیری تمام شماری مورد 

استفاده ( و فریدمن یا نمونهاسمیرنف، تی تک  -کولموگروفآماری  یها آزمون) روش تحقیق کمی
که جهت تعیین روایی آن از روش روایی محتوایی، که با  باشد یمپرسشنامه  ها دادهشد. ابزار گردآوری 

، اند بودهرای روایی باال دا ها پرسشنامهتوجه به نظرات متخصصین و کارشناسان حوزه اخالقی این 
سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد ر به منظو ینرابعالوه 

و تعیین سه مقوله  یابی دست -1پژوهش:  های یافتهبه دست آمد. ( 258/0) که میزان آلفای پرسشنامه
 -8( مدار، عملکرد فرماندهی اخالق مدار اساس فرماندهی اخالق مدار،ارکان فرماندهی اخالق) اصلی

کارکنان پایور، مدیران و فرماندهان کاربردی کردن اخالق از دیدگاه  سه مقوله اصلیتعیین وضعیت 
آزمون فریدمن حاکی از آن است که به ترتیب اولویت سه مقوله اساس  های یافته -۳ ارشد نظامی

فرماندهی اخالق مدار اولویت بندی  ر و عملکردمداارکان فرماندهی اخالق  فرماندهی اخالق مدار،
و راهبردهای اخالقی  ها یاستراتژ کاربرد و کلی: با در نظر گرفتن نتایج حاصله نتیجه گیری .اند شده

وابسته آنها در  یها سازمان.ا.ا و جشاهد پیشرفت چشمگیر نیروهای مسلح  توانیم یمارائه شده 
 ن باشیم. مختلف اخالقی و رعایت موازی یها حوزه
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 مقدمه
جهاان را باه خاود     گاان فرزاناخالق موضوع ارزشمندی است که از دورترین روزگاران تااکنون، ههان   

لمروهاایی چاون آداو و رساوم،    های اخالقی، در ق . از سوی دیگر، اخالق و اندیشهنموده استمشغول 

های خویش  حقوق، فقه، عرفان، فلسفه و دین نیز جایگاه رفیعی داشته و دارد. انبیای الهی نیز در دعوت

شامرده و بار آن تاکیاد     «اصیل و ضروری و انکاار ناپاریر  »ها را هدفی  هدایت و تربیت اخالقی انسان

اناد. تهدیادات فارارو و     دیاده  «تربیت اخالقای »در  اند، تا جایی که برخی، رسالت انبیای الهی را نموده

آن از ساویی دیگار،    یدستاوردهاآمده در جهان کنونی از یک سو، انقالو اسالمی و  پیش یها فرصت

کناد    در کنار انتظارات و توقعات مردم سراسار جهاان از انقاالو و نیروهاای مسالح آن، ایجااو مای       

انقالو و نیروهاای   «هایی نظری و عملی شیوه»و  «شرو»، «اقدام»، «تفکر» ، «دیدگاه»و  «نگرش»

ی  آماده  پایش  یادهای تردشابهات و  »وی گا   تنها پاسخ مسلح پیرامون اخالق به خوبی تبیین شده تا نه

نیروهای مسلح انقالو اساالمی   «های تفاوت»و  «ها شباهت»شفاف بتواند  به طور، بلکه «موجود باشد

 بیین و تحلیل نماید.از سایر نیروهای مسلح را به نیکی، ت

 تااز  یکاه اناد و   هاا داشاته   مثبت در ساازمان  یجینتاگرشته،  یها برههکه در  هایی یتئورامروزه 

ه زمان ک  . گویا ایندهند یمخود را در عمل از دست  یجااند، اندک اندک  شده تلقی می یریتمدعرصه 

 یقاات تحقحاصال در   یاوردهادسات . است یدهرسفرا  یریتمدو  یفرمانده های یتئورمجدد در  یتحول

. در واقا،،  دهاد  یم یگواه، یستمیسرا در هر  یفرماندهو  یریتمدگرشته به وضوح مثبت بودن نقش 

متخصا  و   کاه حال  ینعاست که در  یفرماندهانو  یرانمدداشتن  یکنون یها سازمان یرقابت یتمز

در واقا،، اخاالق موضاوع     .(1۳21آرمساتران،، مایکال   ) اخالق مدارناد فروتن و  یاربس، صاحب نظرند

. نموده استجهان را به خود مشغول  گان فرزانارزشمندی است که از دورترین روزگاران تاکنون، ههن 

های اخالقی، در قلمروهایی چون آداو و رسوم، حقاوق، فقاه، عرفاان،     از سوی دیگر، اخالق و اندیشه

های خاویش هادایت و تربیات     نیز در دعوتفلسفه و دین نیز جایگاه رفیعی داشته و دارد. انبیای الهی 

اند، تا جایی که  شمرده و بر آن تاکید نموده «اصیل و ضروری و انکار ناپریر»ها را هدفی  اخالقی انسان

 اند.  دیده «تربیت اخالقی»برخی، رسالت انبیای الهی را در 
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چه تااکنون در   ، آنگفت توان یمدر حوزه اخالق در ارتباط با نیروهای نظامی و مسلح هر کشور 
اِعماال  »اههان جهانیان پدید آمده، تصویری از عملکرد نیروهای مسلح را ترسیم نموده که حاصل نوع 

، «اهااداف ترساایمی»، «هااای اِعمااال شااده ساابک»، «هااای گوناااگون فرماناادهی هااا و روش شاایوه
از یاک طارف،    «های آنان العمل عکس»و  «نوع برخورد»، «کردلارزیابی عم»، «محوله های یتمأمور»
و  هاا  یاشاغالگر »، «هاا  فتوحاات و شکسات  »، «ها کشورگشایی»در  «عملکرد نیروهای مسلح جهان»

ثبت  «ی هزاران مسائل مُستَحدِثَه»و  «المللی ای و بین ها منطقه تشریک مساعی و ائتالف» ،«تجاوزات
ماا   «یدگاه نیروهای مسلحد»و  «نوع نگاه جمهوری اسالمی»دارد که  شده در تاریخ تاکنون، ما را وامی

ی  آن را بیان نماییم. اخاالق اساالمی در حاوزه    «ی کاربردی کردن اخالق و بهبود و توسعه»پیرامون 
الزم  یراهکارهاا به  یابیدست ساز ینهزم تواند یمحوزه،  یناو مدیریت و توجه به ابعاد مختلف  یفرمانده

خبره و خردورز و...گردد که اخاالق اساالمی و   ، یربص، توانمند، یستهشا یرانیمد یتتقوجهت پرورش و 
هاای   آن در زنادگی شخصای، ساازمانی، محای      «های و دامنها ه گستره»ی  های آن را در همه قابلیت
 بندند. به کارای و به عبارت دیگر در سطح جهانی  منطقها ، فریا منطقهداخلی، 

 ی توساعه  یبارا  یدارپا یتامن جادیادر  یدیکلعوامل » ترین یربناییزترین و  از مهم یدفاع امور
و  ی، اطالعاتیعلم، یفرهنگ، یاجتماع، یاقتصاد ،یی نظام . توسعهآید یمکشورها به شمار  «جانبه همه
و  یات امنی گو گساترد  یات اهم. باشاد  یما در آن کشاور   «یات امنساطح  » هر کشور وابسته به یتیامن

آنان را باه   یندهایفرآو بهبود  یشرفتپ، و پژوهش در جهت توسعه یقتحقبه  یازن ،یتیامن یها سازمان
 یا مالحظاه قابال   یات اهمبستر، کاه از   ینامهم در  یندهایفرآاز  یکی. نموده استمبدل  ،الزم یامر

و  یرانمداز آن نام برد،  هحوزه در جهت توسع ینا یاصل یربنایزبتوان به عنوان  یدشابرخوردار بوده و 
 .باشند یمآن  یدیکل ینانسا های یهسرمافرماندهان و در واق، 

مورد توجاه   یزها اخالق ن صورت گرفته و در آن یقاتیتحق ی،و فرمانده یریتتاکنون در مورد مد

تعیین وضاعیت آن در   توسعه و بهبود اخالق از یک سو و ی،روش علم یکبه  یکن،ل  گرفته استقرار 

ای  رو مسئله ین. از ارفته استنگمورد توجه قرار از سوی دیگر  سالمی ایرانامهوری مسلح ج یهایرون

در نیروهای مسلح ج.ا.ا از چه وضاعیتی   ی،است که اخالق اسالم ینا شود دنبال می پژوهش یناکه در 

؟ باشاند  یما اخالق اسالمی در نیروهای مسلح چه متغییر هایی  یها مؤلفه ینتر مهم ؟باشد یمبرخوردار 

نیروهای مسلح جمهاوری اساالمی   ر د ها مؤلفه این اخالق اسالمی یها مؤلفهعالوه بر تعیین وضعیت 

هاا،   توساعه آن و ارائه راهکارهاای متناساب   با  توان چگونه می؟ باشند یمایران از چه اولویتی برخوردار 

 .کرد یلرا تسه یو فرمانده مدیریت تر انجام اثربخش
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ی بوده است ضرورت آنها ازجمله مواردو وجود مسائل هیل و اهمیت  الرکر فوقموارد ر عالوه ب 

که زمینه ساز انجام پژوهش حاضر گردیده است. انسان در بدو تولد، حیاوانی بالفعال و انساانی باالقوه     

ی حیات در اوسات، باه صاورت بالفعال موجاود       و اداره حفظاست یعنی بعد حیوانی انسان که متضمّن 

رهایی که در درون او پاشیده است، اما بعد انسانی او در این هنگام به صورت بالقوه است، یعنی مانند بر

ر ، دشود یمواالی انسانی یا فطرت انسانی نامیده  یها ارزششده و در صورت پرورش به صورت آنچه 

خواهد آمد. بنابراین  در بدو تولد گرچه انسان از نظر ساختمان جسمانی و ظاهری، انسان اسات  اماا از   

های گونااگونی   ماهیت تواند یمداشتن اختیار گفت به جهت  توان یمنظر روحی و معنوی انسان نیست. 

 در زندگی انسان، پی ببرد.به نقش علم اخالق  توان یمبپریرد. با مطالب پیش گفته 

 نظری پژوهشمبانی 
علم اخالق است که با شناسایی استعدادهای گوناگون انسان و فضائل و رهایال روح آدمای، چگاونگی    

سازد  بدان گوناه کاه انساان     را  میسر می ایجاد تعادل در میان امیال گوناگون و راه روش تربیت نفس

علوم است کاه انساان    ترین یضرورترین و  بتواند به کمال شایسته خود نائل آید. علم اخالق از پر ارج

. بعد از علم الهی که موضوع آن شناخت هات حق است، هیچ علمی از نظر اهمیت باشد یمبدان نیازمند 

انسانی ارج و بهایی داشاته باشاد،    یها ارزشکه انسانیت و و ضرورت، همپای علم اخالق نیست. آنجا 

علومی است که باید به طور جدّی مورد توجه قرار گیرد. نیاز انسان جدیاد   ترین یضرورتعلم اخالق از 

اسات. در   تار  یاق عماخالقی نه تنها کمتر از انسان اعصار گرشته نیست بلکه بیشاتر و   یها آموزشبه 

تی که امروزه در اختیار دارد، بی بهاره باوده و بناابراین در ساقوط و تبااهی،      گرشته از امکانا یها زمان

( ارتباطات جمعی، ماهواره و فناوری) محدود بود  اما امکاناتی که امروزه در دسترس دارد یرشتأثدامنه 

 هاا  اناه خمحدود یافته و فساد اخالقی سوار بر امواج، مرزها را در نوردیده و از حصاار   نا یا دامنهاهی، بت

ویرانگر آن مصون نمانده است، از این رو نیاز انسان به عامل کنتارل   یراتتأثای از  گرشته و هیچ زاویه

کننده و بازدارنده در عصر حاضر از هر زمانی بیشتر است، یعنی همچناان کاه قادرت و امکاناات او در     

ر نفاس نیاز بایاد    جهت گسترش فساد اخالقی بیشتر شده، قدرت روحای و اخالقای او در جهات مهاا    

ساادات،  ) ی اول اسات.  شود و بنابراین نیاز جهان معاصر به اخالق  یک نیااز حیااتی و درجاه    تر افزون

 (.15-10، ص 1۳22محمدعلی، 
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 یاز ن و خاود  هاای  یات ظرف یشافازا  یبارا  یکشور هر مسلح نیروهای یامروز مدرن یایدن در

 اسااس  بار  بتوانناد  تاا  هستند یرانیمد و ندهانفرما یازمندن دفاعی، خدمات یاثربخش و ییکارا یشافزا

 از یبرخوردار نیازمند مهم، این که دهند  یشافزا را کشور دفاعی توان خود، های یستگیشا و ها قابلیت

 پارورش،  انتخاو، به بتوان آن اساسر ب که است اسالمی اخالق کردن یکاربرد چارچوو یا مدل یک

توجاه باه ساابقه    ا غارو با   .پرداخت راهبردی سازمان این در نیرامد و فرماندهان داشت نگه و یابیارز

علام   ی حاوزه  در را خاود  علاوم  و هاا  دانسته توانسته است شده و حساو یقانجام مطالعات دق یطوالن

گساترده   به طاور عرضه کند تا  مشخصی در چارچوو و مند نظام به صورت ها حوزه یرمانند سا یریتمد

بنادی نهاایی بار روی     با این وجود هنوز جما،  .گیرند کاراهداف خود به  به یابیدست یآن را برا بتوانند

راهبردهای مصوو و الگوی کامل، به عنوان الگوی منتخب به وجود نیامده است. غرو در ایان زمیناه   

اههاان،  ) مرتب  با ابعاد گوناگون وجودی انساان  یها حوزهرفتار تمرکز داشته و از سایر  ی حوزهتنها بر 

 غفلت کرده است. ( و گفتار ها یشهاند

انتخااو   ی ناکارآماد اسات.  در به کمال رسااندن حکومات اساالم    یغرب یریتمدفرماندهی و  

 یاین کشورها تع یگرد یکه غرو برا باشد هایی می یتو قابل ها یستگیشا یبر مبنا یرانفرماندهان و مد

رود، دو  مای  باه کاار  چاارچوو   یان اکاه در   یدهاییو نبا باید و ها دادهو  ی. اما مناب، اطالعاتکرده است

 یخیتاار  یو دارا یکه اسالم ،کشور ما مخصوصاًکشورها  یراستفاده در سا یاِشکال عمده دارند که برا

آن  یفو وظاا  یهای عماوم  و سازمان یازهاه به انسان و نک  این یکی. باشد نمی یکاربرد باشد، کهن می

اخالق توجاه نشاده اسات. دوم     یژهو به و یب انسانشده و به تمام جوان یستهنگر بعدی تک و یرانهسوگ

 .گرفته است قرار یفتحر خاص مورد یلبه دال بنا یاتو واقع یقحقا یموارد ه درک  این

عملکردی فرمانده است. فرمانده در این بخاش باا انساان،     ی حوزهاز دیگر ممیزات فرماندهی، 

ریازی و بهاره وری    ه باه ساازماندهی، برناماه   کار داشته که در این حاوز  ابزار و امکانات فرماندهی سرو

کار دارد. این پژوهش در تولید ادبیات الزم برای فرمانده سعی دارد با سازماندهی ایان ساه عنصار     سرو

انسانی، زمینه را بارای تربیات اخالقای مجموعاه را،      های یتاولواصلی، شناسایی ابعاد نیاز، ضرورت و 

اخالق مدار آنان را، توصایه باا    زییر برنامهدهی ابزار و تجهیزات، فراهم کند. از سویی دیگر با سازمان 

صحیح از تجهیزات، آرایشِ دقیق و ساری، تجهیازات و    ی استفادهچیدمان صحیح نیروی انسانی برای 

 تامین و پیش بینی به موق، آن، زمینه را برای آمایش اخالقی ابزار و تجهیزات، توصیه کند.
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 ی یهساا ردن اخالق در نیروهای مسلح نیاز به فرآیندی دارد کاه در  بهبود، توسعه و کاربردی ک 

با توجه به ماوارد فاوق    ایشی، اقدام و ابالغ نهایی دارد.ارزیابی آزمون آزم ، عمل به برنامه،ریزی برنامه

اخالق اسالمی در حوزه نیروهاای   یها مؤلفه ینتر مهم پژوهشگر قصد دارد به سواالت هیل پاسخ دهد:

اخالق اساالمی در حاوزه نیروهاای مسالح      یها مؤلفهری اسالمی ایران کدامند؟ وضعیت مسلح جمهو

اخالق اسالمی در حوزه نیروهای مسلح جمهاوری   یها مؤلفه ؟باشد یمجمهوری اسالمی ایران چگونه 

 ؟باشند یماسالمی ایران از چه اولویت بندی برخوردار 

 روش پژوهش
 اسات،   پیمایشای  -ها، توصیفی نظر شیوه گردآوری داده  هدف، کاربردی، از لحاظ   پژوهش حاضر از 

آمااری   یهاا  دادهپژوهش از نگاه رویکرد، از روش تحقیق کمی اساتفاده شاده اسات. تحلیال      در این 

اسااس  ر ناماه محقاق سااخته کاه با      از پرسش ها دادهاستفاده شده است. جهت جم، آوری  spss 20با

 1را فراهم نمایاد، باه روش لیکارت    یریگ اندازهامکان متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها که 

حدودی مخالفم، نه ماوافقم  ا ت مخالفم، نسبتاً مخالفم، کامالً) ینهگزهفت  یداراشده و هر سؤال  یمتنظ

بارای هار گزیناه     یاب ترتبه  کهباشد  می( موافقم کامالًموافق و  نسبتاً حدودی موافق،ا و نه مخالف، ت

 ر نظر گرفته شده است.  هفت د یالیک  یازهایامت

در پژوهش حاضر از روش روایی محتوا استفاده شاد  یعنای از نظارات خبرگاان و کارشناساان      

هاا و   ، ابعااد، مؤلفاه  یممفااه الگو و عناصار آن شاامل    که یبترت ینبدموضوع بهره گرفته شده است. 

سی معاارف اساالمی و   مدر یدکتردوره  یاندانشجوو  یداساتاز  یتعداد ینبشده  شناسایی یها شاخ 

بیان شاده،   یشنهاداتپشد و ضمن انجام اصالحات و  ینظرخواهو  ی،توزنظران  خبرگان و صاحب یگرد

 تکارار مشابهی  ی شرااگر سنجش در  کهاست  ینا، یاییپاها مورد تائید قرار گرفت. منظور از  آن ییروا

و  یسازگار یژگیو یدارا کهمعتبر است  یابزاراعتماد است.  حاصل، تا چه حد مشابه و قابل یجنتاشود، 

 باشد. یدآوریپدز با

 

 

1 - likert 
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 باه دسات آورد   یکساانی  یجاه نتبرد و در هماه ماوارد    کاربتوان آن را در موارد متعدد به  یعنی

استفاده شاده   1نامه از فرمول آلفای کرونباخ برای ارزیابی میزان پایایی پرسش (.55اص 1۳21بازرگان، )

. الزم به توضیح است که جامعه آمااری  باشد یمو پایا بودن پرسشنامه کمی  که حاکی از قابلیت اعتماد

 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش بررسی ماورد قارار گرفتناد.    802که همه  اند بودهنفر  802پژوهش 

ساوال   21سوال آن مربوط به اطالعات جامعه آماری و  5سوال که  21پرسشنامه کمی پژوهش شامل 

  .باشد یمفرعی اخالق اسالمی  یها مؤلفهاصلی و زیر  یها مؤلفهو  ها مقولهسنجش  آن نیز مربوط به

  ها یافته
باه   یهاا  دادهسن با توجاه باه   ر حسب متغیر جمعیت شناختی پژوهش:  توزی، افراد جامعه ب های یافته 

ساال،   ۳0-40درصاد از افاراد دارای سانین     4/8نفر نمونه آماری پژوهش،   802دست آمده، از تعداد 

درصد  4/1سال و  50-50درصد افراد دارای سنین  2/42سال ،  40-50درصد افراد دارای سنین  ۳/41

باه دسات آماده، از     یهاا  داده. متغیر سطح تحصیالت با توجه به اند بودهسال  50افراد دارای باالتر از 

 8/10لیساانس و   درصاد از افاراد دارای  تحصایالت فاوق     2/52نفر نمونه آماری پژوهش،  802تعداد 

.  توزیا،  باشاند  یما درصد افراد دانشجوی دکتری و در صد افراد دارای تحصیالت دکتاری تخصصای   

نفر نمونه آمااری   802حسب مرتبه علمی حاکی از آن است که از تعداد ر مدیران و فرماندهان نظامی ب

درصد افاراد   4/8دانشیار،  درصد افراد 4/1درصد افراد استادیار ،  8/1درصد افراد مربی،  5/1۳پژوهش، 

. توزیا، مادیران و   اناد  ناداده درصد افراد هم به این سوال پاساخ   5/84درصد افراد سایر و  1/50استاد، 

نفار نموناه آمااری     801تجرباه و ساابقه کاار نشاان داد، از تعاداد      ر حسب  متغیر فرماندهان نظامی ب

ساال،   80-85صد افاراد باا ساابقه کااری     در  2/۳سال،  15-80درصد از افراد با سابقه  4/1پژوهش، 

سال و باالتر  ۳0در صد افراد نیز با سابقه کاری  1/55سال و  85-۳0درصد افراد با سابقه کاری  5/۳2

نفار نموناه     802حسب رده شغلی نشاان داد از تعاداد   ر . توزی، مدیران و فرماندهان نظامی بباشند یم

درصاد افاراد مادیر     ۳/5درصاد افاراد مادیر میاانی ،      5/81% در صد مدیر عالی ، 52آماری پژوهش، 

 .اند ندادهدرصد افراد  هم به این سوال پاسخ  8/2عملیاتی و 

 

1 - Chronbach 
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نفار   802و فرماندهان نظامی به این صورت بود که، از تعداد مدیران یراهبردسابقه خدمت در مشاغل 

 ۳/۳5ساال،   5فراد با ساابقه تاا   در صد ا 1/8۳، اند ندادهدرصد از افراد پاسخ  ۳/4نمونه آماری پژوهش، 

% افراد نیز دارای سابقه 15و  10-15درصد افراد با سابقه  1/81سال،  5-10درصد افراد با سابقه کاری 

 . اند بودهسال و باالتر  15

مرباوط باه بخاش آماار      هاای  یلتحلآماری و استنباطی پژوهش: قبل از پرداختن به  های یافته

زم است که دو مقوله مشخ  شوند، وضاعیت نرماال باودن دادهاای     توصیفی و استنباطی پژوهش ال

. بارای   اناد  شاده پژوهش با آن جما، آوری   یها دادهکه  یا پرسشنامهقابلیت پایایی  و جم، آوری شده

( k-s) اسامیرنف  -کولموگروفآماری باید از آزمون  های یلتحلبررسی نرمال بودن دادهای پژوهش در 

با توجاه باه ایان کاه ساطح      مون همراه با توضیحات در هیل آمده است. استفاده شود که نتایج این آز

هاای مسالح جمهاوری    ومربوط به پرسشنامه کاربردی کردن اخالق در نیر یها مؤلفهمعناداری تمامی 

پاژوهش از توزیا، نرماالی برخاوردار      یهاا  داده، باشاند  یم( 05/0) اسالمی ایران باالتر از سطح آلفای

 د. پارامتریک انجام ش یها آزمونپژوهش باید با  یها دادهلیل . بنابراین تحباشند یم

 اسمیرنف برای متغیّرهای پژوهش -:  نتایج آزمون کولموگروف1جدول       

 ها شاخص

 متغیر
 -کلموگروف

Smirnov Z 

Sig ( سطح

 ( داری معنی

نتیجه 

 آزمون

 570/5 936/1 اساس فرماندهی اخالق مدار
نرمال  ها داده

 است

 585/5 286/1 ماندهی اخالق مدارارکان فر
نرمال  ها داده

 است

 325/5 932/1 عملکرد فرماندهی اخالق مدار
نرمال  ها داده

 است

مربوط به کل پرسشنامه،  اخالق  های داده

 اسالمی در نیروهای مسلح
179/1 129/5 

نرمال  ها داده

 است

50/5 P=     

 



861/ ... یمسلح جمهور یروهاین یفرمانده ی حوزهدر  یاخالق اسالم های موجود مؤلفه تیوضع یبررس

کاه   طاور  هماناستفاده شده است.  کرونباخی برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفا

گردید  SPSS 80افزار  ها وارد نرم اولیه، داده نمونهها از  آوری داده هکر شد در این پژوهش، پس از جم،

میزان آلفای کرونباخ هار کادام از متغیرهاا باه      (،8) و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در جدول

 صورت مجزا آورده شده است. 

 اخالق اسالمی  در نیروها مسلح ج.ا.ااصلی  های مؤلفه : میزان آلفای کرونباخ مربوط به ۲ جدول

 

از انساجام بسایار مناساب و    ( 25۳/0) کل پرسشانامه  باا آلفاای کرونبااخ    (،8) اساس جدولر ب
 یها مؤلفه ینتر مهم .باشند یممربوط به این پژوهش برخوردار ر آما های یلتحلمطلوبی به منظور انجام 

( رسااله دکتاری  ) در پژوهشی ی مسلح جمهوری اسالمی ایران کدامند؟اخالق اسالمی در حوزه نیروها
کاربردی کردن اخالق اسالمی در حوزه نیروهای مسالح   یراهبردهابا عنوان  (،1۳25) که حسن سیفی

اخاالق اساالمی را باا روش تحقیاق      یهاا  مؤلفاه  ینتار  مهمجمهوری اسالمی ایران انجام داده است، 
از، کدگراری محوری و کد گراری انتخابی به شارح زیار معرفای کارده     آمیخته با سه شیوه کدگراری ب

 است:  
 انیا دارد. به ب هتکی ها و درون فرمانده است و بر ارزش دیمربوط به باورها، عقا یاساس فرمانده

 و باوده ارزشنگر است. ارکان معادل قوام و استحکام فرمانده  یباور دهیفا نیمب ،ی اساس فرمانده گرید

فرماناده باوده و باه     یارکان معادل بعد خاارج  گر ید انبی به است، فرمانده رواب  و رتباطاتا به مربوط

 عملگر است. یبر قاعده باور یاست و مبتن ها تیریمد روها،نی ها، عنوان مثال معاونت

 متغییر
آلفای 

 کل
 ها مؤلفه

تعداد 

 گویه
 آلفا

مربوط به کل پرسشنامه، کاربردی  های داده

 کردن اخالق در نیروهای مسلح

603/5  

 

اساس فرماندهی 

 اخالق مدار
27 881/5 

ارکان فرماندهی 

 مدار اخالق
27 877/5 

عملکرد فرماندهی 

 اخالق مدار
27 878/5 
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 اصلی و فرعی اخالق اسالمی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران های مؤلفه (،3) جدول

ی و مفاهیم شناسایی شده مرتبط متغییر های فرع ها  مقوله و مؤلفه 

 اصلی

فرماندهی، شناخت   فرماندهی، تعامالت های  حساسیتفرماندهی، تمایالت و نظام   اعتقادات

فرماندهی، ارزیابی فرماندهی، سنجش و ترازیابی فرماندهی، توانایی فرماندهی، مهارت فرماندهی، 

 یِ فرماندهی، تجربه

اساس 

فرماندهی 

ق مداراخال  

ارکان فرماندهی  همدلی، همفکری، همکاری، صیانت، عدالت، اقتدار، دانش راهبردی، دانش عملیاتی، دانش فنی

 اخالق مدار

تولید و پرورش نیروی انسانی، تولید و ساخت ابزار و تجهیزات، تولید و توسعه مقدورات و منابع، 

هیزات، تخصیص مناسب مقدورات و منابع، تخصیص عادالنه نیروی انسانی، توزیع علمی ابزار و تج

بکارگیری مناسب نیروی انسانی، استفاده مناسب از ابزار و تجهیزات، مصرف مقتصدانه مقدورات و 

 منابع.

عملکرد 

فرماندهی 

 اخالق مدار

 

اساس اخاالق  ر ارتباطات در سازمان، ب یلتسهبه معنی  یرانمدآسان و درست با  یِ رابطه یجادا

فرمانده محصول ارتباط و  عملکرد. باشد یم ینههز کردن کمو ارتباط  یآسانو مراد از آن،  سازمانی بوده

 یِ را از طریق منطق به حوزه ها ارزشدر این محور فرمانده، است.  یرونیبو  یدرون یهالدو  کنشبرهم 

کاان،  . در واقا، از تاراکنش باین اسااس و ار    گراسات  عمال که مبین فایده باوری  دهد یمعمل انتقال 

ها  انتخابی آخرین مرحله از فرآیند تحلیل داده یکدگرارعملکرد و اثربخشی فرمانده، محقق خواهد شد. 

 ی مقولاه  یاک انتخاابی،   یکدگارار انجامد. در طی فرآیناد   تئوری نهایی می یکیِ  به توسعه کهاست 

مبناای  ر گردند. با  میهای دیگر به این مقوله محوری بر مقوله یِ همهشود و  محوریِ واحد، انتخاو می

اطالعاات پیراماون آن سااماندهی     یِ هماه  کاه گیارد   مای  شکلاین مقوله محوری، خ  سیر واحدی 

 شوند. می

هاای   و به تشریح ویژگای  یپرداز مفهومرا  یکدگراربین سه سطح یِ  این مقوله محوری رابطه 

اسااس  »، اند دست آمدهی به که در مرحله کدگراری انتخاب یا مقولهاز بین سه  .کند یم کمک، ها مقوله

ها یا شرای  علّی آن، یاا شارای     مقوله یِ یهبقشد  زیرا  مقوله محوری انتخاو می به عنوان« یفرمانده

های الزم برای تسهیل آن و یا بارون دادهاا و نتاایج آن     ای آن یا کنش ها زمینه محیطی آن، یا ویژگی

 باشند. می
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ه نیروهای مسالح جمهاوری اساالمی ایاران چگوناه      اخالق اسالمی در حوز یها مؤلفهوضعیت 

آمده به منظور پاسخ باه  ( 1) پژوهش که در جدول یها دادهبه دلیل پارامتریک و نرمال بودن ؟ باشد یم

الزم است  یا نمونهتک  tاستفاده شده است. برای استفاده از آزمون  یا نمونهتک  Tآزموناین سوال از 

ته باشیم، با توجه به این که پرسشنامه پاژوهش در مقیااس هفات    که میانگین فرضی را در دست داش

معیار میانگین یا میانگین فرضی در نظر گرفته شد. در این  به عنوان 4لیکرت تنظیم شد، عدد  یا درجه

اساس فرماندهی اخاالق مادار، ارکاان فرمانادهی      یها مؤلفهمربوط به  یها دادهپژوهش برای تحلیل 

 ماندهی اخالق مدار از این روش استفاده شده است.اخالق مدار، عملکرد فر

 هاای  مؤلفاه بیانگر آن اسات کاه    یا نمونهتک  Tآزمونآمده نتایج ( 4) که در جدول طور همان

و ( 5۳2/5) ارکان فرماندهی اخالق مدار با میاانگین  (،551/5) اساس فرماندهی اخالق مدار با میانگین

در نیروهاای مسالح جمهاوری اساالمی ایاران باا       ( 84۳/5) عملکرد فرماندهی اخالق مدار با میانگین

قارار دارناد و   ( 4) باالتر از میاانگین معیاار   ها مؤلفهدر تمامی ( 05/0) با سطح خطای( 421/5) میانگین

ه و نیاروی  اساالمی ایاران، ساپا    یجمهورحاکی از آن است که مدیران و فرماندهان نظامی در ارتش 

نظاامی   یها سازمانحدودی نسبت به رعایت موازین اخالقی در ا کل نیروهای مسلح تد انتظامی و ستا

نظاامی مشاکالت و    یهاا  ساازمان موافق هستند اما این بدین معنا نیست که ما در حاوزه اخالقای در   

صله داریم و بناابراین  زیرا ما در حوزه اخالقی تا دستیابی به سطح مطلوو فا ،وجود ندارد هایی یینارسا

 جامعی ارائه دهیم. ریزی برنامهی نظام یها سازمانباید برای کاربردی و عملی کردن اخالق در 

 یبناد  تیاز چه اولو رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایدر حوزه ن یاخالق اسالم یها مؤلفه

هاا و   رییا متغ یرتباه بناد   ای یبند تیو اولو نییکه به منظور تع ییها آزموناز  یکی؟باشند یمبرخوردار 

. در باشاد  یما  دمنیا آزماون فر  شاود  یماستفاده  یمربوط به حوزه علوم انسان یها پژوهشدر  ها مؤلفه

 یمسالح جمهاور   یروهاا یدر ن یاخالق اسالم یاصل یها مؤلفه یبند تیپژوهش حاضر به منظور اولو

  تیا اولو بیا پاژوهش باه ترت   یاصال  یها مؤلفهاستفاده شده است. که  دمنیاز آزمون فر رانیا یاسالم

مادار   قاخاال  یاخالق مادار، عملکارد فرماناده    یاخالق مدار، ارکان فرمانده یشامل اساس فرمانده

 ،یرفتاار فرماناده   ،یفرماناده  زهیشامل انگ تیاولو بیپژوهش به ترت یفرع یها ر مؤلفهیو ز باشند یم

و اجرا ،مصرف مقتصدانه مقررات و  یور بهره ،یفرمانده شهیاند ،یفرمانده لتیفض ،یفرمانده رتیبص

 هستند.   یفرمانده ی،سازماندهیفرمانده ریزی برنامه ،یمناب،، حکمت فرمانده
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  اصلی پژوهش میانگین معیار یها مؤلفهمربوط به   یا نمونهتک   tآزمون ( 4) جدول

 اساس آزمون فریدمن رب ها مؤلفهو زیر  ها مؤلفهتعیین اولویت  ،(۵ ) جدول

 میانگین رتبه متغیرها

 اصلی پژوهش های مؤلفهاولویت بندی 

 18/3 اساس فرماندهی اخالق مدار

 73/2 فرماندهی اخالق مدارارکان 

 75/1 عملکرد فرماندهی اخالق مدار

 فرعی پژوهش های مؤلفهاولویت بندی 

 05/15 اندهیانگیزه فرم

 29/15 رفتار فرماندهی

 51/15 بصیرت فرماندهی

 32/6 فضیلت فرماندهی

 63/8 اندیشه فرماندهی

 93/8 بهره وری و اجرا ،مصرف مقتصدانه مقررات و منابع

 39/8 حکمت فرماندهی

 75/7 فرماندهی ریزی برنامه

 99/7 سازماندهی فرماندهی

N= 207        sig= ./000         df= 12 

 اصلی پژوهش های مؤلفه

 آماری های شاخصه

 tمقدار میانگین فراوانی
درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

(21/2 ) 

 555/5 259 779/26 991/0 257 اساس فرماندهی اخالق مدار

 555/5 259 365/27 038/0 257 ارکان فرماندهی اخالق مدار

 555/5 259 989/21 293/0 257 عملکرد فرماندهی اخالق مدار

کاربردی کردن اخالق در 

 نیروهای مسلح
257 981/0 217/27 259 555/5 



866/ ... یمسلح جمهور یروهاین یفرمانده ی حوزهدر  یاخالق اسالم های موجود مؤلفه تیوضع یبررس

 بحث و نتیجه گیری 

مادار و   ارکان فرماندهی اخاالق  مدار، در حوزه اخالق اسالمی سه مقوله اصلی، اساس فرماندهی اخالق

مدار که شاکله اصلی الگوی راهبردی کردن اخالق در نیروهاای مسالح ج.ا.ا    عملکرد فرماندهی اخالق

هایی هستند،  مؤلفهر و زی ها مؤلفهخود نیز دارای ، که هرکدام از این سه مقوله اند شدهرا معرفی  باشد یم

انگیازه فرمانادهی، اندیشاه فرمانادهی، رفتاار و       ) که اساس فرماندهی اخالق مدار شاامل  یا گونهبه 

فرماندهی، تعامالت فرماندهی،  های یتحساسعملکرد فرماندهی، اعتقادات فرماندهی، تمایالت و نظام 

ی، سانجش و ترازیاابی فرمانادهی، تواناایی فرمانادهی، مهاارت       شناخت فرماندهی، ارزیابی فرماناده 

فضایلت فرمانادهی، بصایرت    ) مادار شاامل   ارکان فرمانادهی اخاالق   (،یِ فرماندهی فرماندهی، تجربه

فرماندهی، حکمت فرماندهی، همدلی، همفکری، همکاری، صیانت، عادالت، اقتادار، داناش راهباردی،     

ساازماندهی فرمانادهی،   ) فرمانادهی  اخاالق مادار شاامل    و عملکارد   (دانش عملیااتی، داناش فنای   

وری و اجرا،تولید و پرورش نیروی انسانی، تولید و ساخت ابزار و تجهیزات،  فرماندهی، بهره ریزی برنامه

تولید و توسعه مقدورات و مناب،، تخصی  عادالنه نیاروی انساانی، توزیا، علمای ابازار و تجهیازات،       

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

 .باشند یم( تجهیزات، مصرف مقتصدانه مقدورات و مناب،

تکیه دارد. به بیان  ها ارزشمربوط به باورها، عقاید و درون فرمانده است و بر  ی فرماندهاساس  

باوده و  ادل قوام و استحکام فرمانده ، مبین فایده باوری ارزشنگر است. ارکان معهیفرمانددیگر اساس 

مربوط به ارتباطات و رواب  فرمانده است، به بیان دیگر  ارکان معادل بعد خاارجی فرماناده باوده و باه     

یِ  رابطه یجادااست.  عمل نگراست و مبتنی بر قاعده باوری  ها یریتمد، نیروها، ها معاونتعنوان مثال 

اساس اخالق سازمانی بوده و مراد از ر ارتباطات در سازمان، ب یلتسهبه معنی  یرانمدآسان و درست با 

 یاه الدو  کانش  فرمانده محصول ارتباط و بارهم  عملکرد .باشد یم ینههز کردن کمو ارتباط  یآسانآن، 

 دهد یمیِ عمل انتقال  را از طریق منطق به حوزه ها ارزشاست. در این محور فرمانده،  یرونیبو  یدرون

. در واق، از تراکنش باین اسااس و ارکاان، عملکارد و اثربخشای      استر نگ عمله باوری که مبین فاید

، اناد  دسات آماده  که در مرحله کدگاراری انتخاابی باه     یا مقولهفرمانده، محقق خواهد شد. از بین سه 

 ها یا شرای  علّی آن، یاا  مقوله یِ یهبقزیرا   شد. مقوله محوری انتخاو می به عنوان «یفرماندهاساس »

 باشند.   می آن یدادها آن و یا برون تسهیل برای الزم های یا کنش آن ای ها زمینه آن، یا ویژگی محیطی شرای 
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ر باا  مادا  اسااس فرمانادهی اخاالق    یهاا  مؤلفهبیانگر آن بود که  یا نمونهتک  Tآزموناجرای  

عملکرد فرماندهی اخالق مدار باا   (،5۳2/5) ارکان فرماندهی اخالق مدار با میانگین (،551/5) میانگین

و قارار دارناد   ( 4) باالتر از میانگین نظاری  ها مؤلفهدر تمامی ( 05/0) با سطح خطای( 84۳/5) میانگین

رتش ، ساپاه و نیاروی   حاکی از آن است که کارکنان پایور، مدیران و فرماندهان ارشد نظامی در انتایج 

حدودی نسبت به رعایت موازین اخالقی ا اسالمی ایران ت یجمهورکل نیروهای مسلح د انتظامی و ستا

 یهاا  ساازمان اما این بدین معنا نیست که  در حوزه اخالقای در   ،نظامی موافق هستند یها سازماندر 

 هاای  یانگینمپژوهش با توجه به  که نتایج طور همانزیرا  .وجود ندارد هایی یینارسانظامی مشکالت و 

به سطح مطلاوو فاصاله   هم نشان داده است ما در حوزه اخالقی تا دستیابی  ها مؤلفهبه دست آمده از 

 زیادی داریم.

  اصالی و فرعای   یهاا  مؤلفاه و  اناد  باوده شااخ    21در ارتباط با گویه های پژوهش که حدود 

ارشااد نظااامی در نیروهااای مساالح ج.ا.ا بایااد در  پااژوهش، کارکنااان پااایور، ماادیران و فرماناادهان  

 ییهاا  شاخ مورد بررسی به ویژه  یها شاخ کوتاه مدت و بلند مدت خود به تمامی  های ریزی برنامه

، توسعه توانایی و قدرت شناساایی و  در نظر گرفتن  نشریات تخصصی متناسب با نیاز فرماندهان) نظیر،

، توساعه تواناایی جهات دادن باه     یل شدن به مناب، قابل استفادهجرو مناب، اولیه و پرورش آنها تا تبد

مناب، فرهنگای، انتقاال    خصوصاًمناب، و پرورش مقدورات برون سازمانی به سمت مناب، درون سازمانی 

، اقادام  های علمای  ها و ضرورت سنجی و بر اساس اولویتزمناب، انسانی کارآمد و ارزشی بنا بر نظام نیا

هاای نظاارتی و    یه مناب، به اهداف و کارهای کم اهمیات و  گساترش سیساتم   بی رو ی تخصجهت 

 بیش از پیش توجه نمایند.( برای مدیریت و ارزیابی نیروی انسانی قدرتمندکنترلی 



028/ ... یمسلح جمهور یروهاین یفرمانده ی حوزهدر  یاخالق اسالم های موجود مؤلفه تیوضع یبررس

مطلاوو ماوازین    نسابتاً در خصاوص رعایات و کااربرد     توان یمدالیلی که  ینترم مهاز جمله 

این است که با توجه به اطالعات به دست آماده از طریاق    اخالقی در نیروهای مسلح ج.ا.ا مطرح نمود

ماوارد ماورد اشااره از     هاا  سازماندر این  اند کردهکه فرماندهان و مدیران نظامی تکمیل  یا پرسشنامه

هاای دینای در بااور و شخصایت      خادامحوری و حاکمیات ارزش  مطلاوبی برخوردارناد:    نسبتاًوضعیت 

به تعاالیم و شاعائر    ای یژهومشهود بوده و سازمان اهتمام  کامالًیف فرماندهان، امور محوله و انجام وظا

بوده و در تفسیر آیات و روایات  مأنوس البالغه نهجقرآن و  خصوصاًفرماندهان با مناب، دینی  .دینی دارد

فرماندهان سازمان با حفظ جایگاه و مرتبه خود بسایار   .مربوط به حوزه جن، و دفاع فهم مطلوبی دارند

فرماندهان سازمان از . هستند و فضایل معنوی حری  ها ارزش، و صبور بوده و نسبت به کسب متواض

 و افراد خود برخوردارند. گراری باالیی بر همکاران یرتأثارتباط و رواب  عمومی و قدرت تعامل و 

ها و معضالت فرهنگای   فرماندهان سازمان از دانایی، درایت و هوشمندی باالیی در حل چالش 
مطلوبی از نقاط ضعف و قاوت، تهدیاد و    نسبتاًفرماندهان شناخت . اعی سازمان برخوردار هستندو اجتم
نظام ارزیابی مناسبی بارای تشاخی  و شناساایی افاراد     های اجتماعی فرهنگی سازمان دارند.  فرصت

اولویات اول فرمانادهان ارشاد ماا شاناخت کمبودهاا و       . صالح و اقدامات ارزشی در سازمان وجود دارد
فرمانادهان ساازمان از    .هاسات  آنو تالش  مضااعف بارای جباران    های فرهنگی ما و دشمن  شکاف

سالمت روحی، ههنی و جسمی باالیی برخوردارند و همچنین فرماندهان سازمان در برابار مشاکالت و   
ی فرماندهان سازمان از توانایدهند.  صبر باالیی از خود نشان می ، استقامت ورو یشپمعضالت اخالقی 

  ی افراد و مجموعه خود برخوردارند.باالیی برای رهبری و مدیریت اخالق
 دارناد.  تار  یینپاا طوح فرماندهان ارشد قدرت و مکانیزم انتقال تجربیات خود را به فرماندهان س

فرماندهان سازمان همواره از تجربیات ارزشمند فرماندهان دوران دفااع مقادس و افاراد صااحب نظار      

 نیستند اسناد موجود سازمان تفاوت یبنسبت به یادگیری و بکارگیری تجربیات تاریخی استفاده نموده و 

نقش موثر و باالیی در ایجاد فرهن، جهاادی، روحیاه   ( و ... ها دستورالعملمنشور اخالقی، چشم انداز، )

 .بسیجی و حس همدلی دارند

مطلاوبی قابال مشااهده    ن به نحاو  سازمان ایثار است که در سازما یها ارزش ینتر مهمیکی از 

در سازمان همه افراد باا توجاه باه     ا مجموعه خود و سازمان مشهود است.فرماندهان ب یزبان هم است.

ایان بااور در    .اناد  یافتهقرار گرفته یا ارتقاء  ها یتمسئولهای اخالقی و مدیریتی در مشاغل و  شایستگی

 .افراد هستند ینتر اخالقبا  سازمان وجود دارد که همواره بهترین و باالترین فرماندهان
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در سازمان ایان   قی منافاتی نداشته و مکمل آن است.اخال یها ارزشاقتدار فرماندهی با رعایت 

در ساازمان بارای بااال     ی برای افراد اقتدار آفرین است.باور وجود دارد که کسب و ارتقاء فضائل اخالق

باه  ساازمان   داشاته و قابال مشااهده اسات.     مه وجودبردن و افزایش دانش فنی فرماندهان ارشد، برنا

در جارو   (.اد یاابی مدل استعد) سیستمی قدرت شناسایی افراد نخبه و با استعداد ارزشی را دارد صورت

فرمانادهان ساازمان از    را دارد.ارزشی بیشترین سهم های اخالقی و  افراد و نیروی انسانی جدید، مالک

قوانین تنبیهی مکفی کنند.  دولتی و سازمانی پرهیز میبزار و امکانات گرایی و استفاده افراطی از ا تجمل

 و مشخصی برای سوء استفاده از ابزار و تجهیزات سازمان وجود دارد. 

کیفای باا    هاای  یافتهقوی میان تحلیل  نسبتاًنتایج آزمون فریدمن نشان داد که یک همبستگی 

کاه در   یا مقولاه از بین سه ش کیفی پژوهش آمده که در بخ طور همانکمی وجود دارد زیرا  های یافته

شد   مقوله محوری انتخاو می به عنوان« یفرماندهاساس »، اند دست آمدهمرحله کدگراری انتخابی به 

هاای   ای آن یاا کانش   ها زمیناه  ها یا شرای  علّی آن، یا شرای  محیطی آن، یا ویژگی مقوله یِ یهبقزیرا 

اسااس  »کمای نیاز    های یلتحلباشند و در بخش  دادها و نتایج آن میالزم برای تسهیل آن و یا برون 

از کارکنان پایور، مدیران و فرماندهان ارشد نظامی میان ر اصلی  د یها مؤلفهو  ها مقولهدر « یفرمانده

 .باشد یماولویت اول برخوردار 

ماوثر بار    هاای  لفهمؤابعاد و  به دست آمده نتایج آزمون فریدمن نشان داد های یافتهتوجه به  اب 
مسلح ج.ا.ا از اولویت بنادی زیار    نیروهایدر  فرماندهیبهبود، توسعه و بهبود اخالق اسالمی در حوزه 

اصلی پژوهش به ترتیب اولویت شامل اسااس فرمانادهی    های مؤلفهکه  ای گونهبه : باشند میبرخوردار 
فرعی  های مؤلفه رو زی باشند میمدار  قمدار، عملکرد فرماندهی اخال مدار، ارکان فرماندهی اخالق اخالق

پژوهش به ترتیب اولویت شاامل انگیازه فرمانادهی، رفتاار فرمانادهی، بصایرت فرمانادهی، فضایلت         
وری و اجرا ،مصرف مقتصدانه مقررات و مناب،، حکمات فرمانادهی،    فرماندهی، اندیشه فرماندهی، بهره

  سازماندهی فرماندهی هستند. فرماندهی، ریزی برنامه
کاه در ایان حاوزه توسا       ییهاا  پژوهشپژوهش حاضر، با سایر  های یافتهدر ارتباط با نتایج و 

پژوهشگران، صاحب نظران و متخصصان داخلی و خارجی انجام گرفتاه هکار ایان نکتاه بسایار حاائز       

 یهاا  روشمتفااوتی و جامعاه آمااری و     یهاا  روشباا   هاا  پژوهشکه هر کدام از این  باشد یماهمیت 

خاصای از اخاالق    یهاا  جنباه و هرکادام باه    اناد  پرداختهمتفاوتی به بررسی موضوع اخالق  تحقیقاتی

 . اند پرداخته
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باا   هاا  یافتاه گفات، ایان    توان یم ها پژوهشاین پژوهش با سایر  های یافتهدر ارتباط با نتایج و 

و  یانانشاعب  (،1۳25) همکاارن و  یاری ن (،1۳25) ییتاوال  ،ترابیاان و صایادی  ، یها پژوهش های یافته

 (،1۳22) زاده یمصاطف  ، (1۳22) همکااران و  پاور  یربّا  (،1۳21) همکااران و  یاعظما  (،1۳25) یعمران

 یقرباان و  یدیخورشا  (،1۳22) همکااران و  یالاوان  (،1۳22) همکااران آهر و  (،1۳22) و پاداش پرور گل

 (،1۳2۳) یرطاا و  یصابر (،1۳28) یمددو  یاحمد خان (،1۳21) راد یمظاهر (،1۳21) یان صالح (،1۳21)

 یقرباان  (،1۳25) معیادفر  (،1۳22) کریمی و همکاران (،1۳22) علی بهاری فر و مهدی جواهری کامل

جاان  ) یها پژوهشدر داخل کشور و با نتایج  (،1۳20) محمدرضا یسلطان، یرام یرچیحص (،1۳28) رضا

 ه از دانشگاه مرکزی اروپااسآندریا ناست، 8010تولدو در سال ، 8000مکلین از دانشگاه بلکبرگ در سال 

گار   و پاژوهش  8015ساال  ، 1225بِلِر کِتلی از دانشکده افسری نیروی دریایی آمریکا در سال  (،8018)

شاالتجر و تاورگلر در ساال     (،8010) رحمان  (،8018) و همکاران هارونمحمد ، آمریکایی میشل آپاین

گاری ویاور و   و ( 8001) ماورفی  ،(8001) سدرویش یوسف، 8005توماس و همکاران در سال ، 8010

 همسو بوده است.  هایی یافتهدر خارج از کشور دارای نتایج و ( و ... 8001همکاران در سال 

به منظور بهبود و توسعه  مفهوم اخاالق  ر با توجه به مبانی نظری و تجربی پژوهش، پژوهشگ  

ارائه راهکارهای زیر پرداختاه   و کاربردی کردن آن در حوزه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به

است که  ییها مؤلفهاست الزم به توضیح است که این راهکارها و راهبردها متناسب با نوع مؤلفه و زیر 

که در جلوی هر راهکار مؤلفه متناسب باا آن هکار شاده اسات:      اند شدهدر این پژوهش معرفی و ارائه 

ساس فرمانادهی اخاالق مادار، ارکاان فرمانادهی      ا) لحاظ کردن وظایف اخالقی سازمان در قبال افراد

اسااس  ) توسعه فرهن، رهبری اخاالق مادار در ساازمان   ( اخالق مدار، عملکرد فرماندهی اخالق مدار

الگوساازی از  ( فرماندهی اخالق مدار، ارکان فرماندهی اخالق مدار، عملکارد فرمانادهی اخاالق مادار    

مادار، ارکاان فرمانادهی اخاالق مادار، عملکارد        اساس فرماندهی اخالق) ملی و مرهبی یها اسطوره

 اخالقای آناان   هاای  یژگای ومعرفی فرماندهان موفق دفاع مقدس با تکیاه بار   ( فرماندهی اخالق مدار

توجاه باه   ( اساس فرماندهی اخالق مدار، ارکان فرماندهی اخالق مدار، عملکرد فرماندهی اخالق مدار)

اساس فرماندهی اخالق مدار، ارکان فرمانادهی اخاالق   ) نسازما یتمأمورو  ها آرماناخالق در اهداف، 

 (.مدار، عملکرد فرماندهی اخالق مدار
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اساس فرمانادهی اخاالق مادار، ارکاان فرمانادهی      ) توجه به نیازهای شخصی افراد در سازمان

آموزشای اخاالق کااربردی باا حضاور       یها دورهبرگزاری ( اخالق مدار، عملکرد فرماندهی اخالق مدار

اخالقای در   یهاا  سرفصلدادن دروسی با ر قرا( اساس فرماندهی اخالق مدار) ن برجسته اخالقمدرسی

د ترویج مکاانیزم خاو  ( اساس فرماندهی اخالق مدار) نظامی یها دانشگاهبرنامه دانشگاهی دانشجویان 

ن تبیین اهمیت فرماندهی و نقاش الگاویی آ  ( اساس فرماندهی اخالق مدار) کنترلی در بین فرماندهان

 یها آموزهتدوین منشور اخالقی نیروهای مسلح بر مبنای ( اساس فرماندهی اخالق مدار) برای سایرین

( ارکان فرماندهی اخالق مدار) تقویت روحیه همدلی در فرماندهان( ارکان فرماندهی اخالق مدار) دینی

اخاالق گرایای در    تبیاین نتاایج  ( عملکرد فرماندهی اخاالق مادار  ) گزینش و انتخاو افراد اخالق مدار

 شغلی یکارهاتبیین اهمیت اخالق در موفقیت و طی ( عملکرد فرماندهی اخالق مدار) عملکرد سازمان

مرتب  ساختن نتیجه عملکرد اخالق مدارانه فرماندهان با حقوق ماالی  ( عملکرد فرماندهی اخالق مدار)

ساالری در ترفیعاات، انتصاابات،    تقویت نظام شایسته( عملکرد فرماندهی اخالق مدار) و غیرمالی آنان

 (.عملکرد فرماندهی اخالق مدار) گزینش و رهایی

 منابع

 مدیریت منابع انسانی، ترجمه محمد اعرابی و مرجان فیاضی، تهران: انتشارات مهکامه.   (.2555) ال استوارت، براون

 اخالق در عصر مدرن. تهران: انتشارات سخن. (.1361) اردکانی، رضا.

 متجاوز، انتشارات پژمان، تهران، چاپ اول،  تنبیهجلد سوم:  عراقو  ایرانجنگ  تحلیلو  تجزیه ،1376،حسین.اردستانی

شارو  جناگ،    زمیناه علال و  ( تهااجم  هاای  ریشه) و عراق ایرانجنگ  تحلیلو  تجزیه، نویسندگان.فرهاد و گروه درویشی

 .1378چاپ اول،  (،جلد اول( جنگ  تحقیقاتمطالعات و  زمرک

 علوم اسالمی نور. کامپیوتری تحقیقات مرکز. قم: والیت حدیثنرم افزار  (،مدظله العالی) ای خامنهم اما

مدیریت استراتژیک منابع انسانی. مترجم: محماد صاایبی. تهاران: مرکاز آماوزش مادیریت        (.1361) آرمسترانگ، مایکل.

 دولتی ریاست جمهوری.

های اخالقی ساازمان. ماهناماه توساعه انساانی، شاماره       پیامدهای ارزشبررسی  (،1386) بهاری فر، علی؛ جواهری، مهدی

28. 

 دانشگاه عالی دفا  ملی.و مدیریت راهبردی، تهران: انتشارات سمت  (،1365) حسن بیگی، ابراهیم

 تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی،. تهران:: نشر دوران. یها روش (.1388) بیابانگرد، ا .
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تهاران، باا همکااری هیمات معاارف       (،های بروز جناگ  زمینه) تاریخ نظامی جنگ تحمیلی (،1387) حسینی، سیدیعقوب

 جنگ شهید صیاد شیرازی.

 های فرهنگی. تهران، دفتر پژوهش( مترجم: علی پارساییان و محمد اعرابی) مدیریت استراتژیک (،1389) دیوید، فرد.آر،

نابع انسانی پیشارفته. ترجماه میرعلای ساید نقاوی و امیار ختاایی،        مدیریت م (.2553 ) ردمن، تام. ویلیکنسون، آدریان.

 انتشارات : مهکامه.

، تهاران:  "مجموعه مقاالت اولین سمینار بررسای تحاول مفااهیم     "تحول در مفهوم استراتژی،  (،1375) روشندل، جلیل

 خارجه، چاپ اول ر وزارت امو المللی ینبدفتر مطالعات سیاسی و 

انقالب اسالمی بر ارتش ایران، ترجمه عسکر قهرمان پاور، فصالنامه تخصصای نگاین ایاران،       ریتأث (،1390) زاچرل، دونالد

 .1386، تابستان 32شماره 

مدیریت استراتژیک عملکارد کارکناان از تماوری تاا عمال.       (.1365) سید نقوی، میرعلی. حسن پور، اکبر. احسامی، زهرا.

 تهران: موسسه کتاب مهربان.

، 9 ،شاماره 4 دانشگاه تهاران، دوره  یریتمد دانشکدهفصلنامه مدیریت دولتی، اله و ابراهیم پور، حبیب، ساالرزهی، حبیب 

 . 1361 بهار

، بهاار  90سنجقی، محمدابراهیم، فرهی، علی، زین الدینی، مجید، فصالنامه مطالعاات راهباردی، ساال دوازدهام، شاماره       

1363. 

ای مقام معظم رهباری در رابطاه باا نظاارت، کنتارل، ارزیاابی و بازرسای،        ه فرازهایی از اندیشه (،1386) شعبانیان، سعید

 (.علیه السالم) تهران، دانشگاه افسری امام علی

 فلفه اخالق و مبانی رفتار. تهران: انتشارات سروش. (.1377) صانعی، دره بیدی.

 علم اخالق، ترجمه مسعود قاسمیان، تهران: فرهنگ جاوید. (،1369) تامسن، مل

 دفا  مقدس رخداد عظیم، تهران، موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین وصال. (،1361) آبادی، سیدحسنفیروز

 17های اموزشی اخالق در سازمان شماره  کارایی و اثر بخشی در برنامه"قراملکی، احمد فرامرز. حسینی، سید مریم. 

 . نشر مجنون.یا حرفهاخالق  (،1363) قراملکی، احمد.

ای در فناوری اطالعات باا رویکارد کااربردی. تهاران: انتشاارات       اخالق حرفه (.1363) حیدریان، محسن. قراملکی، فرامرز.

 سازمان مدیریت صنعتی.

ترجمه کامران خانی و نوراهلل مرادی، تهران: انتشارات وزارت اماور خارجاه، چااپ ساوم.ابطحی،      (،1380) لیپست، مارتین

 وری تا عمل، انتشارات فوژان.مدیریت منابع انسانی از تم (.1365) حسین

 

 ، تهران: انتشارات چاپ نقش جهان، چاپ دهم.کارو روابط  یانسانمنابع  یریتمد (،1371) ، ناصر،یرسپاسیم

دانشنامه فلسفه اخالق. ترجمه انشاءاهلل رحمتی. تهران: نشار   (.1362) نیگل، تامس؛ فرانکنا، ویلیم؛ برنت، ریچارد و دیگران

 سوفیا.



 /029 /  111 69 پاییز، پنجبیست و ، شماره ششمسال  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان 

چگونه در باب مسایل عملی اخاالق خالقاناه نیندیشایم، ترجماه راضایه      -راهنمای اخالق عملی (.1362) ونی.وستون، آنت

 سلیم زاده. انتشارات ققنوس.

، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طاارم ساری، انتشاارات    «مبانی تحلیل سیاست بین الملل» (،1373) هالستی، کی جی

 وزارت امور خارجه، چاپ اول.
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