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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی متن نهجالبالغه و استخراج ویژگیهای رفتاری و صفات شخصیتی که امام
علی (ع) برای یک فرمانده نظامی مشخص کردهاند ،با دو فرضیه رفتار فرماندهان یکی از یگانهای نیروی
زمینی ارتش را مورد بررسی قرار داده است .روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و هدف آن کاربردی است.
جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان یکی از یگانهای نیروی زمینی ارتش است .روش نمونهگیری
به شکل طبقهای تصادفی در  3طبقه افسران ،درجهداران و کارمندان انجام گرفت و حجم نمونه بر اساس
فرمول کوکران به تعداد  702نفر محاسبه شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته میباشد و
بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه از دو روش محتوایی و روایی سازه استفاده گردید .پایایی پرسشنامه به
روش آلفای کرونباخ  0/679بهدست آمد .مقایسه نتایج پژوهش با بیانات امام علی(ع) نشان میدهد که
رفتار فرماندهان بهجز در چند مورد ،مناسب است و فرضیهها تأیید میگردند .نتایج نشان می دهد رفتار
فرمانده با زیردستان در خصوص نیکوکاری به زیردست ،رسیدگی به امور زیردستان در مشکالت شخصی،
عذر پذیر بودن ،عدم رعایت فاصله قدرت ،آموزش زیردستان با عمل و ...وضعیت مناسبی برخوردار است
اما رعایت عدالت ،مشورت و عدم خودرأیی ،برخورد قدرتمندانه با قدرتمندان از وضعیت خوبی برخوردار
نیستند و پایینتر از حد متوسط هستند .همچنین صفات شخصی فرماندهان در خصوص تقوا و پاکدامنی،
ثابتقدم و استوار بودن ،صبر و شکیبایی ،انتقادپذیری و راستگویی و صداقت از وضعیت مناسبی
برخوردار است؛ اما فروتنی و تواضع و دوستدار ستایش نبودن پایینتر از حد متوسط میباشند.
واژگان کلیدی :رفتار ،صفات شخصیتی ،نهجالبالغه ،فرمانده نظامی.
 .1دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)Nabikohan@ase.ui.ac.ir :
 .7استادیار مدیریت دانشگاه اصفهان
 .3دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان
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مقدمه
در یک سازمان ،افرادی استخدامشده و پس از شروع به کار ،مسیرهای شغلی را طی میکنند که
در این طی مسیر ،برخی از آنها به مناصب مدیریتی و فرماندهی (در سازمانهای نظامی) منصوب
میشوند .به همراه انتصاب یک فرمانده ،قدرت زیادی از جانب ردهباال به وی اعطا میشود که
باعث میشود زیردستان از نظر قدرت از وی فاصله بگیرند .در سازمانهای نظامی ،در زمان صلح،
گرایش و میل زیادی به تشریفاتگرایی وجود دارد ،بدینصورت که برای فرمانده ،تشریفات و
احترامات نظامی زیادی قائل میشوند .داشتن قدرت زیاد و تشریفات و احتراماتی که برای فرمانده
انجام می گیرد اگر همراه با بصیرت و خداترسی از جانب فرمانده همراه نباشد میتواند جنبههای
تاریکی را از نظر رفتار سازمانی در محل کار بهوجود آورد که بهعنوان نمونه میتوان به تخریب
اجتماعی 1اشاره نمود .جنبههای تاریک سازمان باعث دورشدن زیردست از مافوق شده و بدین
ترتیب اثربخشی سازمان کاهش مییابد .امروزه رویکرد تمام سازمانهای نظامی بر انجام کار تیمی
است .همچنین تحقیقات صورت گرفته در زمینه نحوه رهبری در سازمانهای نظامی بر اهمیت
ظهور رهبر و رهبری اشتراکی تأکید دارند (رامسون و ماتکین .)7014 ،رهبری اشتراکی چیزی
است که می توان معادل آن را اصل مدیریت بر مبنای هدف و در قرآن کریم آیه «وَ شاوِرْهُمْ فِی
الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» (آل عمران )116 :در نظر گرفت .اعضای یک تیم اگر از صفات
اخالقی مثبت که در متون دینی -اسالمی آمده است پیروی نکنند و مخصوصاً رهبر تیم دارای آن
صفات نباشد اثربخشی خود را از دست میدهند و با دور شدن از یکدیگر ،ماهیت تیم بودن آنها از
بین میرود .اکثر تئوریهای مدیریتی که در چند دهه گذشته به وجود آمدهاند بر مبنای تحقیقاتی
بوده که در آمریکا انجام شده است .همچنین کشورها و مناطق جغرافیایی مختلف ،دارای
فرهنگهای متمایز و گاهی متقابل هستند .با اینوجود چنین فرض شده که این نظریهها
جهانشمول هستند (بوچکو و همکاران .)1661 ،همچنین برخی از خردهفرهنگهای سازمانی
سازمانهای نظامی نیز برگرفته از فرهنگهای بیگانه است که در بعضی زمینهها با آموزههای دینی
همخوانی ندارد.

1. social undermining
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افرادی که در سازمانهای نظامی مشغول بهکار میشوند باید دارای تعهد دفاعی باشند و در
زمانهای بحران و جنگ ،با تمام وجود از کشور خود دفاع نمایند .قوانین و ساختاری که در این
سازمانها وجود دارد ،جوی مبتنی بر اجبار را بر روابط بین باالدستان و زیردستان حکم میکند.
چرا که نظریههای مدیریتی بر این باورند که در زمان بحران ،بهترین نوع مدیریت ،مدیریت
دستوری و آمرانه است ،اما باید به این نکته نیز توجه داشت که با جان و دل جنگیدن با تکیه بر
اجبار ،حاصل نمیشود .به همین علت است که امام علی(ع) از شرکت دادن کسانی که از جنگ
کراهت دارند در میدان کارزار نهیفرمودهاند .بنابراین ایشان راهکارهای پرورش بهترین و
جانفشانترین سرباز را نیز بیان نمودهاند ،پس بهترین روشهای رفتار با زیردستان به جهت افزایش
تعهد دفاعی آنها را میتوان از گفتههای امام علی(ع) برداشت نمود؛ بنابراین لزوم استخراج صفات
رفتاری یک فرمانده شایسته از نهجالبالغه و محک زدن فرماندهان نظامی که مسئول افزایش تعهد
دفاعی در کارکنان خود هستند الزم و ضروری به نظر میرسد تا از این طریق بتوان یک نیروی
نظامی متعهدتر و کارآمدتر ایجاد نمود .از این رو در این مقاله سعی بر این است که با کاوش در
نهج البالغه ،صفات رفتاری یک فرمانده نظامی را استخراج کرده و به بررسی وضعیت رفتار
فرماندهان یک واحد نظامی بر اساس بیانات امام علی(ع) پرداخته شود .با توجه به اینکه در
احادیث دینی ،صفات زیادی برای یک فرمانده نظامی مانند عدم ظلم به شهروندان و تجاوز به
حقوق و اموال و حریم خصوصی مردم ،تعیین حقوق برای سربازان از غنائم در زمان جنگ ،ایجاد
جنگ روانی علیه دشمن ،خودداری از دشنام و ناسزاگویی به دشمن ،نهی از قتل سفیر و گروگان
و  ...بیان شده است اما رویکرد این پژوهش ،بررسی صفات رفتاری یک فرمانده در زمان صلح و
در چارچوب محیط سازمانی و در برخورد با زیردستان است و بیشتر از جنبه رفتار سازمانی به
بررسی میپردازد .لذا پژوهش با این سؤال آغاز میشود که ویژگیهای یک فرمانده نظامی بر
اساس نهجالبالغه چیست؟ آیا رفتار فرماندهان واحد نظامی موردبررسی با ویژگیهای بیانشده
توسط امام علی(ع) همخوانی دارد؟
مباني نظری تحقیق
در لغت ،فرمانده یعنی کسی که بر تعدادی نظامی ،رهبری میکند (حمید،1326 ،ص .)179
فرماندهی منصبی است که ماهیت شغلی آن قویتر و گستردهتر از منصب یک مدیر است .فرمانده
از آن نظر که مسئول افزایش توان رزمی کارکنان تحت امر خود است باید ناظر بر امور خانواده
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کارکنان نیز باشد هم از نظر معیشت و هم از نظر سالمت خانواده ،چراکه یک خانواده ضعیف و
ناسالم ،مرد خانواده ،که در سازمان دارای نقش یک نظامی است را تضعیف کرده و از قدرت و
توان رزمی او میکاهند .همچنین از اینجهت که سازمان نظامی یک سازمان کامل است و
مجموعهای از قواعد و قوانین سخت و بوروکراتیک بر آن حاکم است ،میطلبد که فرمانده نقشی
سختگیرانه را در اجرای قوانین و مقررات ایفا کند؛ و بنابراین مسئولیت او بسیار بیشتر از مسئولیت
یک مدیر غیرنظامی است .کسی که تا این حد درگیر مسائل سازمانی و بیش از آن درگیر مسائل
رفتاری است باید از آموزههای اخالقی -رفتاریِ دینی آگاه باشد و با تمرین بسیار ،این آموزهها را
در خود نهادینه سازد .در تبیین ویژگیهای یک فرمانده ،مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
میفرماید « :فرماندهی یک جوهری از رهبری در خودش باید داشته باشد و بدون طی آن فرمانده
نیست ،فرماندهی فقط فرماندادن نیست که بکن یا نکن؛ فرماندهی یک امر معنوی است؛ یک
نوع رهبری است؛ یک نوع ادارة همهجانبه است؛ یکچیزی متکی به ذهن؛ احساس ،عمل ،جسم
و روح است» (رفیعی و نادری .)1360 ،به دالیلی که به آنها اشاره شد میتوان فرماندهی را معادل
با رهبری نامید؛ چراکه در اکثر متون علمی -نظامی ،نقش یک فرمانده را برابر با نقش یک رهبر
دانستهاند و از بکار بردن واژه مدیر اجتناب نمودهاند .رهبری عبارت است از بهکارگیری افراد برای
انجام یک فعالیت ،بدون اینکه آنان را مجبور به آن فعالیت کنند (پوپر .)1669 ،رهبری،
سلسلهمراتب و جهت گیری باال به پایین و بر مبنای قدرت سِمت و اختیار نیست .رهبری یعنی
واداشتن افراد به کار با یکدیگر تا توسط آنها کارهایی انجام شود که در غیر این صورت انجام
نمی شد؛ یا جلوگیری از اتفاق چیزهایی که بهصورت عادی اتفاق میافتاد (تیلور و همکاران،
 ،7006ص .)1به زعم گراوز و الروکا )7011( 1رهبری تحولگرا دارای کاستیهایی میباشد؛
بهعنوان مثال ،این نوع رهبران الزاماً به صورت اخالقی رفتار نمیکنند و یا توجهی به ارزشهای
معنوی ندارند .کریگر و سنج )7001( 7بر این اعتقادند که برای رهبری باید یک الگو مبتنی بر
سیرت برآمده از قرآن و حدیث ارائه شود.
رهبر یک سازمان نظامی باید برای شرایط خطرناک و بحرانی تربیت شود .شرایطی که ممکن
است زیردستان او دچار آسیبهای ذهنی یا جسمی شوند .محققان در حال بررسی رهبری
اشتراکی در محیطهای غیرمعمولی هستند .جایی که رهبران یا پیروان آنها با وضعیتهای بسیار
1. Groves & LaRocca
2. Kriger & Seng
111

نشریۀعلمی -ترویجی|سال دهم|شماره |40تابستان 1364

پویا و غیرقابلپیشبینی روبهرو میشوند .نتیجه رهبری در این موقعیتها ممکن است آسیبهای
شدید فیزیکی یا روانی اعضای واحد نظامی باشد (رامسون و ماتکین .)7014 ،الزمه رهبری
اشتراکی ،کمبودن فاصله قدرت کارکنان تیم با یکدیگر و رفیق بودن آنها است .پوپر )1669( 1بر
اساس این عقیده است که یک سازمان نظامی به رهبری نیاز دارد که بر مبنای احساسات عمل کند.
بیکان ( )7017بر این باور است که وقتی قرآن کریم ،پیامبر اسالم (ص) را اسوة حسنه خطاب
میکند در واقع ایشان را بهترین انسان برای پیروی کردن و رهبری میداند .امام علی (ع) در
وصف سیمای نظامیان ،به مالک اشتر میفرماید« :همانا مهربانی تو نسبت به سربازان ،دلهایشان را
به سمت تو میکشاند و همانا برترین روشنی چشم زمامداران ،برقراری عدل در شهر ها و آشکار
شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت دلهای رعیت جز با پاکی قلبها پدید نمیآید» .
(دشتی ،نامه ،13ص .)121دوبرین )7017( 7بر این ادعا است که در خالل دهههای گذشته،
رویکردهای متفاوتی برای ارتقاء اثربخشی رهبری پیشنهاد شده است؛ اما بهزعم بیکان)7017( 3
هرکدام از این رویکردها ،انحرافات اخالقی مربوط به خود را دارا هستند .مینتزبرگ)7004( 4
استدالل میکند که خصوصیات اخالقی شخصیت (سیرت نیکو) ،یک الزام اساسی برای
اثربخشبودن رهبری است .استاندارد و شاخص سیرت نیکو برای یک مسلمان ،از قرآن کریم قابل
استخراج است .خداوند متعال در سورة مبارکه قلم ،آیه  4خطاب به پیامبر (ص) میفرماید« :تو ای
پیامبر دارای اخالق بزرگی هستی .»1پیامبر در مکان غدیر خم ،دست امام علی(ع) را باال میبرد و
به حجاج میگوید« :آیا از شما به خودتان ،اولیتر نیستم .حجاج میگویند به خدا همینطور است.
سپس پیامبر میفرماید :هر کس من موالی او هستم پس این علی (ع) موالی او است» (الخوارزمی،
،1396ص  .)2پس خُلق عظیم پیامبر در امام علی (ع) نیز متجلی است .بنابراین میتوان سیرت نیکو
را از سخنان امام علی (ع) نیز استخراج نمود .امام علی(ع) در بیان سیمای یک فرمانده نظامی ،به
مالک اشتر میفرماید« :برای فرماندهی سپاه ،کسی را برگزین که خیرخواهی او برای خدا و
پیامبر(ص) بیشتر ،دامن او پاکتر و شکیبایی او برتر باشد .از کسانی باشد که دیر به خشم آید و

1. Popper
2. Dubrin
3. Beekun
4. Mintzberg
 .1وَ إِنَّک لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ
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عذرپذیرتر باشد ،بر ناتوان رحمت آورد و با قدرتمندان باقدرت برخورد کند ،درشتی ،او را به
تجاوز نکشاند و ناتوانی ،او را از حرکت بازندارد» (دشتی ،نامه ،13ص  .)121امام علی(ع) جایگاه
رهبر و فرمانده در یک یگان نظامی را به ریسمانی محکم تشبیه میکند که مهره ها را متحد ساخته،
به هم پیوند میدهد (همان ،خطبه ،149ص  .)796همچنین به مالک اشتر مینویسد« :برگزیدهترین
فرماندهان سپاه تو کسی باشد که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود
بیشتر در اختیارشان گذارد ،بهاندازهای که خانوادههایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش
کامل باشند تا سربازان اسالم در نبرد با دشمن ،تنها به یکچیز بیندیشند» (همان ،نامه ،13ص .)121
امام علی (ع) وقتی خبر شهادت مالک اشتر را شنید ،فرمود« :مالک! چه مالکی؟ به خدا اگر کوه
بود ،کوهی که در سرفرازی یگانه بود و اگر سنگ بود ،سنگی سخت و محکم بود که هیچ
روندهای به اوج قله او نمیرسید و هیچ پرندهای بر فراز آن پرواز نمیکرد» (همان ،حکمت
،443ص  .)231با توجه به ویژگیهای مالک اشتر است که فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)
در مراسم مشترک تحلیف دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش در دانشگاه امام علی(ع) الگوی
فرماندهان سپاه اسالم را مالک اشتر معرفی میکنند و میفرمایند« :الگوی ما مالک اشتر است؛
برترین سردار بلندپایۀ جنگهای پرماجرای امیرالمؤمنین (ع)؛ شجاعترین مرد عرب( » ...خودسیانی
و همکاران .)1361 ،بنا به استدالل فوق ،رفتار یک فرمانده نظامی باید مطابق با دستورالعملهای
بیانشده در متون دینی و علیالخصوص کتاب جامع نهج البالغه باشد.
خصوصیات فرماندهی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) عبارتاند از :ایمان،
مسئولیتپذیری ،دلسوزی ،پشتکار ،خستگیناپذیری ،اطالع از ارکان و اجزای مختلف حیطه
مأموریت (رفیعی و نادری.)1360 ،
ویژگیها و سیمای یک فرمانده نظامی که از نهجالبالغه برمیآید در جدول شماره  1آمده
است.
جدول  :1ویژگيهای فرمانده نظامي ازنظر امام علي (ع)
منبع :نهجالبالغه

ویژگيها

نامه 43

 -1سختگیری بر بدکاران (در جنگ)
 -7صادق بودن با زیردست و افشاگری بهجز اسرار جنگی

نامه 05

 -3مشورت با زیردست
 -4ایفای حق زیردست
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 -1برخورد عادالنه و مساوی با زیردست
 -9تکبرنکردن بههنگام برتری
 -2عدم رعایت فاصله قدرت
 -1دیر به خشم آمدن
 -6عذر پذیر بودن
 -10رحمت آوردن بر ناتوان
 -11برخورد قدرتمندانه با قدرتمندان
نامه 04

 -17تجاوز نکردن به حقوق زیردستان
 -13نیکیکردن به زیردست
 -14رسیدگی به امور زیردستان
 -11ستایشکردن زیردست خوب
 -19برشمردن کارهای خوب زیردست
 -12ترس از خدا

نامه  05و نامه 04

 -11خیرخواهی برای خدا و پیامبر و امام
 -16پاکدامن بودن
 -70عدم تبعیت از هوای نفس
 -71ثابتقدم و استوار بودن

خطبه  11و نامه 04

 -77سست نبودن و اهمال نکردن
 -73شکیبا بودن

خطبه 44

 -74نترسیدن از دشمن

خطبه 615

 -71دوستدار ستایش نبودن

حکمت  34و نامه
04

 -79آموزش زیردستان با عمل خود
 -72بازگرداندن احکام نظامیان و امور شبههناک به قرآن و پیامبر و امامان (عمل به
قرآن و سنت)

چنانکه در جدول شماره  1نشان دادهشده است ،صفات اخالقی که امام علی (ع) در
نهجالبالغه میفرماید گستردهتر و غنیتر و با مفهومتر از صفاتی است که سایر محققان برای
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رهبران بیان کردهاند .اینجا است که مسلمانان باید افتخار کنند که علم پس از کوشش بسیار به
چیزی میرسد که امام علی (ع) قبالً در کتاب غنی خود فرموده است.
پیشینۀ پژوهش
چندین مطالعه درخصوص استخراج مؤلفههای فرماندهی از متن نهجالبالغه انجامشده که به
برخی از آنها در زیر اشاره میشود.
خان احمدی و مدنی ( )1367با بررسی نهجالبالغه ،منشور فرماندهی کارآمد را در ناجا ارائه
دادند و با مطالعات اکتشافی و بهرهگیری ازنظر خبرگان ،اصول دوازدهگانها ی برای این منشور
تدوین نمودند.
احمدی کاشانی ( )1361با مروری بر نهجالبالغه ،مباحثی که در مورد اخالق فرماندهی و رفتار
با فرودستان است را مورد بررسی قرار داده و ده عنوان را در مقاله خود آورده است که
عبارتاست از :عدالت و حقمحوری ،منافاتنداشتن رفتار اطالعاتی با رفتار دوستانه و صادقانه،
وفای به عهد ،رازداری یا افشاگری ،برتری حق خویشاوندی یا حق سازمان ،حرمت فرماندهی یا
جسارت حقگویی فرودستان ،ارزشهای گزینش ،نظارت و رسیدگی ،تنبیه و تشویق و ارزش یا
ضد ارزشبودن حضور فرماندهی در معرکهها.
سیف و همکاران ( )1363با استفاده از نظریهپردازی داده بنیاد ،با استخراج  1049مضمون از
نهجالبالغه ،اصول حاکم بر سبک رهبری امام علی(ع) را تبیین نموده و به این نتیجه رسیدند که
سبک مطلوب از دید امام علی (ع) سبک اقتضایی مبتنی بر مبانی اعتقادی و تکلیف محور است.
فقهیزاده و لزگی ( )1363با بررسی مؤلفههای بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه
به روش تحلیل محتوای کیفی ،فراوانی هر مؤلفه را تعیین نمودند که مؤلفۀ امر به معروف و نهی از
منکر ،بیشترین فراوانی ،مؤلفه آیندهنگری در جهت ساخت آینده بهینه در مرتبه دوم و مؤلفه
مشورت و رایزنی با اهل خبره در مرتبۀ سوم فراوانی قرار گرفت.
عبدی ( )1360با بررسی کارنامۀ نظامی حضرت علی (ع) گوشهای از اندیشههای فرماندهی،
مدیریت و رهبری نظامی آن حضرت را بیان نموده است.
خنیفر ( )1314با استفاده از الگو سهشاخگی ،یک الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام
علی (علیه السالم) برای بهکارگیری در نظام مدیریت کشور ارائه دادند.
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بر مبنای صفات بیانشده برای فرمانده نظامی که از نهجالبالغه استخراج گردید ،الگوی
مفهومی پژوهش در شکل شماره  1آمده است.

شکل  :1الگوی مفهومي پژوهش

سؤالهای تحقیق
 -1رفتار و صفات شخصیتی یک فرمانده ازدیدگاه نهج البالغه چیست؟
 -7آیا رفتار و صفات رفتاری فرماندهان یگان نظامی مورد بررسی ،با صفات رفتاری که در
نهجالبالغه آمده ،همخوانی دارد؟
فرضیات تحقیق
 -1رفتار فرماندهان یگان نظامی موردبررسی با زیردستان ،با بیانات امام علی (ع) همخوانی
دارد.
 -7صفات شخصیتی فرماندهان یگان نظامی موردبررسی ،با بیانات امام علی (ع) همخوانی
دارد.
روششناسي تحقیق
این پژوهش از نظر روش توصیفی -پیمایشی و هدف آن کاربردی است .جامعۀ آماری پژوهش
شامل کلیه کارکنان یکی از یگانهای نیروی زمینی ارتش است که بهدالیل امنیتی از ذکر تعداد
جامعه آماری خودداری شده است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 702 ،نفر محاسبه شد
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و نمونهگیری به شکل طبقهای تصادفی در  3طبقه افسران ،درجهداران و کارمندان انجام گرفت.
توزیع نمونۀ آماری پژوهش در جدول شماره  7آورده شده است.
جدول  :6توزیع نمونه آماری پژوهش
طبقات جامعه آماری

حجم نمونه (نفر)

افسران

1 /3

درجهداران

92

کارمندان

32

جمع

7 /2

در این پژوهش با بررسی نهجالبالغه ،ویژگیهایی که امام علی (ع) برای یک رهبر و فرمانده
نظامی فرمودهاند را استخراج کرده و آن ویژگیها را بهعنوان یک پرسشنامه ،جهت سنجش
میزان همخوانی رفتار و صفات شخصیتی فرماندهان با بیانات امام علی (ع) ،در اختیار کارکنان
زیردست آنها قرار دهد .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه  11سؤالی محقق ساخته بود .روایی
پرسشنامه به دو روش محتوایی و روایی سازه با استفاده از الگوی معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار  Amos 22مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به اینکه ضریب معناداری آزمون بارتلت ،1برابر
با میزان صفر (کوچکتر از  )0/01بود دادهها برای تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده شد .نتایج
جدول  3و  4مربوط به تحلیل سازه متغیرهای پژوهش نشان میدهد با توجه به اینکه سطح
معناداری در رابطه با تمام سؤاالت پرسشنامه کوچکتر از  0/01و آماره  tبیشتر از  1/69است
بنابراین بارهای عاملی 7بهدستآمده در رابطه با تمام سؤاالت پرسشنامه معنادار بوده و همبستگی
هر یک از سؤاالت با متغیر پنهان پژوهش تأیید میگردد .پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای
کرونباخ تعیین که میزان آن  0/679بهدست آمد که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه است.

1. Bartlet
2. factor loading
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جدول  :4ضرایب و سطح معناداری متغیرهای رفتار فرمانده با زیردستان
ضریب

سطح

عدد

خطای

استاندارد معناداری معناداری استاندارد

رابطه سؤاالت پژوهش با متغیر پنهان

0/991

***

1/120

0/104

0/219

***

6/169

 0/011نیکيکردن به زیردستان <---

0/201

***

1/627

0/062

0/199

***

2/411

0/061

0/113

***

2/970

0/062

0/406

***

1/426

0/104

0/997

***

6/467

0/103

0/919

***

1/000

0/107

0/931

***

1/713

0/066

0/274

***

6/771

0/117

0/277

***

6/704

0/100

رفتار عادالنه

رسیدگي به امور
زیردستان
عذرپذیر بودن

<---

<---

<---

مشورت با زیردست <---
برخورد قدرتمندانه با
قدرتمندان
عدم رعایت فاصله
قدرت
آموزش زیردستان با
عمل خود

<---

<---

<---

ستایش زیردست خوب <---
تکبر نکردن به هنگام
برتری
کمک به زیردست

<---

<---

رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه
رفتار فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه

*** نشاندهنده عدد  0/000است که کمتر از  0/01بوده و بیانگر این است که تمام بارهای عاملی در سطح 0/001
معنادار هستند.
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جدول :3ضرایب و سطح معناداری متغیرهای صفات شخصي فرماندهان
ضریب

سطح

عدد

خطای

استاندارد

معناداری

معناداری

استاندارد

0/931

***

1/797

0/203

***

1/667

0/962

***

1/637

0/213

***

6/199

0/164

***

2/243

0/926

***

1/271

0/440

***

1/192

0/017

رابطه سؤاالت پژوهش با متغیر پنهان

تقوا و

<---

فرماندهان بر اساس

پاکدامني
0/061

ثابتقدم و

نهجالبالغه
<---

صفات شخصي
فرماندهان بر اساس

استوار بودن

نهجالبالغه
<---

0/101

صفات شخصي

صبر و شکیبایي

صفات شخصي
فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه

<---

0/101
انتقادپذیری

صفات شخصي
فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه

0/107

فروتني و

<---

فرماندهان بر اساس

تواضع
0/109

راستگویي و

نهجالبالغه
<---

0/107

نبودن

صفات شخصي
فرماندهان بر اساس

صداقت

دوستدار ستایش

صفات شخصي

نهجالبالغه
<---

صفات شخصي
فرماندهان بر اساس
نهجالبالغه

*** نشاندهنده عدد  0/000است که کمتر از  0/01بوده و بیانگر این است که تمام بارهای عاملی در سطح 0/001
معنادار هستند.
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یافتههای تحقیق
یافتههای جمعیتشناختي
از بین پاسخ دهندگان 61 ،نفر ( )%41دارای مدرک تحصیلی دیپلم 76 ،نفر ( )%14/4دارای
مدرک تحصیلی فوقدیپلم 23 ،نفر ( )%39/1دارای مدرک تحصیلی لیسانس و  1نفر ( )%4دارای
مدرک تحصیلی فوقلیسانس و  1نفر ( )%0/1دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند .از نظر سنی،
بیشترین گروه سنی مربوط به گروه سنی  34 -71سال ( )%14/3است 66 .نفر ( )%46افسر 97 ،نفر
( )%30/2درجهدار و  41نفر ( )%70/3کارمند بودهاند.
آزمون فرضیههای پژوهش
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون  tتکنمونهای استفاده گردید .با توجه به اینکه
پرسشنامه پژوهش دارای طیف  1نقطه ای لیکرت بود ،میانگین متغیرها برابر با  3انتخاب گردید.
در جدول شماره  ،1شاخصهای توصیفی و نتایج آزمون  tتکنمونههای گویههای مربوط به رفتار
فرمانده با زیردستان آورده شده است.
جدول  :0بررسي میزان تفاوت میانگینهای رفتار فرمانده با زیردستان )(Test value= 3
متغیر

رعایت
عدالت
نیکوکاری
به زیردست

میانگین

سطح
معناداری

فاصله اطمینان %50
حد پایین

حد باال

7/277

0/001

-0/436

-0/114

3/134



0/401

0/993

3/113

0/031

0/003

0/303

زیردستان
عذر پذیر
بودن
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رعایت عدالت ،کمتر از حد متوسط
است.
میزان نیکوکاری به زیردست ،باالتر از
حد متوسط است.
رسیدگی به امور زیردستان در

رسیدگي به
امور

نتیجه

مشکالت شخصی ،باالتر از حد
متوسط است.

3/146



0/401

0/963

پذیرش معذرتخواهی زیردست،
باالتر از حد متوسط است.
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مشورت و
عدم خود-

7/991



-0/411

-0/121

رأیي

میزان مشورت ،کمتر از حد متوسط
است.

برخورد
قدرتمندانه
با

7/111

0/076

-0/319

-0/016

قدرتمندان

برخورد قدرتمندانه با قدرتمندان کمتر
از حد متوسط است.

(افراد قلدر)
عدم رعایت
فاصله

3/044

0/037

-0/131

0/772

قدرت
آموزش
زیردستان

7/690

0/079

-0/166

0/170

با عمل
ستایش
زیردست

3/116



0/404

0/214

خوب
تکبر نکردن
به هنگام

7/631

0/034

-0/732

0/101

برتری
کمک به
زیردست

3/410



0/761

0/901

عدم رعایت فاصله قدرت ،در حد
متوسط است.
آموزش زیردستان با عمل ،در حد
متوسط است.
قدردانی از کار خوب زیردستان،
باالتر از حد متوسط است.
تکبر نکردن به هنگام برتری ،در حد
متوسط است.
کمک به زیردست ،باالتر از حد
متوسط است.

در جدول  9نیز ،شاخصهای توصیفی و نتایج آزمون  tتک نمونههای گویههای مربوط به
صفات شخصی فرماندهان آورده شده است.
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جدول  :5بررسي میزان تفاوت میانگینهای صفات شخصي فرماندهان )(Test value= 3
متغیر

میانگین

سطح

فاصله اطمینان %50

معناداری

حد پایین

حد باال

تقوا و پاکدامني 3/267



0/994

0/670

3/116



0/439

0/241

صبر و شکیبایي

3/797

0/007

0/061

0/471

انتقادپذیری

7/139

0/037

-0/371

0/001

3/702

0/017

0/049

0/396

3/331



0/199

0/462

7/921



-0/412

-0/119

ثابتقدم و استوار
بودن

غرور و
خودخواهي
راستگویي و
صداقت
دوستدار ستایش
نبودن

نتیجه
میزان رعایت مسائل مذهبی ،باالتر از
حد متوسط است.
ثابتقدم و استوار بودن باالتر از حد
متوسط است.
میزان صبر و شکیبایی ،باالتر از حد
متوسط است.
میزان انتقادپذیری ،در حد متوسط
است.
میزان فروتنی و تواضع ،پایینتر از
حد متوسط است.
میزان راستگویی و صداقت ،باالتر
از حد متوسط است.
دوستدار ستایش نبودن ،کمتر از حد
متوسط است.

الگوی مفهومی آزمونشده در شکل شماره  7ارائه شده است .همانگونه از شکل مشخص
است تمامی ضرایب مسیر سؤالهای پژوهش باالتر از مقدار  0/1و مقادیر  tبیشتر از  3/76هستند
که نشاندهندة این است که همه بارهای عاملی در سطح  0/001معنادار هستند.
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(اعداد داخل پرانتز t-value ،است).
شکل  :6ضرایب مسیر و مقدار  tمتغیرهای پژوهش

پس از حصول اطمینان از مناسببودن دادهها برای تحلیل ،فرضیههای پژوهش مورد آزمون
قرار گرفت که نتایج آزمون در جدول  2آمده است.
جدول  :3بررسي فرضیههای پژوهش
فاصله اطمینان %50

متغیر

میانگین

سطح معناداری

فرضیه اول

3/179

0/071

0/016

فرضیه دوم

3/242



0/130

نتیجه

حد پایین

حد باال
0/733

تأیید

0/314

تأیید
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نتایج فرضیههای تحقیق در جدول  2نشان میدهد که علیرغم پایینبودن میزان برخی از
متغیرهای پژوهش ،فرضیههای این پژوهش تأیید میشوند یعنی رفتار فرماندهان یگان نظامی مورد
بررسی با زیردستان و همچنین صفات شخصیتی آنها با بیانات امام علی(علیه السالم) همخوانی
دارد.
بحث و نتیجهگیری
رعایت عدالت توسط فرماندهان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .در زمینه رفتار عادالنه رهبر،
امام علی(ع) در خطبه  ،194صفحه  311نهجالبالغه میفرماید« :برترین بندگان خدا در پیشگاه او
رهبر عادل است که خود هدایتشده و دیگران را هدایت میکند و بدترین مردم نزد خدا ،رهبر
ستمگری است که خود گمراه و مایۀ گمراهی دیگران است» .وقتی کارکنان در سازمان،
بیعدالتی مشاهده کنند ناامیدی ،تنفر ،کم شدن خودکارآمدی را تجربه میکنند؛ اما نشانههایی از
تنش روانشناختی نیز در ارزیابی های کلی آنها از سازمان در بیانات آنها اظهار میشود (تپر،
 .)7001وجود یک سلسلهمراتب اختیار سخت و انعطافناپذیر خطر جاهطلبشدن افراد را به دنبال
دارد و در نتیجه منجر به کاهش ادراک عدالت تعاملی 1کارکنان میشود (شمینک و همکاران،
.)7000
نیکوکاری به زیردست از وضعیت مناسبی برخوردار است .امام علی(ع) درخصوص اخالق
رهبری و روش برخورد با مردم به مالک اشتر میفرماید« :مهربانی با مردم را پوشش دل خویش
قرار ده و با همه دوست و مهربان باش» (دشتی ،نامه ،13ص  .)192فرای )7003( 7بر این عقیده
است که با توجه به ادبیات نظری موجود در زمینۀ رهبری ،این نتیجه بهدست میآید که معنویت
رهبری وابسته به یک عشق نوعدوستانه است.
کمک به زیردست و رسیدگی به امور زیردستان در مشکالت شخصی از وضعیت مناسبی
برخوردار است .امام علی(ع) در زمینه کمک به عموم مردم میفرماید« :از کفاره گناهان بزرگ ،به
فریاد مردم رسیدن و آرام کردن مصیبتدیدگان است» (دشتی ،حکمت ،74ص .)976همچنین در
مورد امورات مربوط به نظامیان به مالک اشتر میفرماید« :در کارهای آنان بهگونهای بیندیش که
پدری مهربان درباره فرزندش میاندیشد» (همان ،نامه ،13ص .)121
1. interactional justice
2. Fry
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عذر پذیر بودن از وضعیت مناسبی برخوردار است .امام علی(ع) در خصوص اخالق رهبری به
مالک اشتر میفرماید« :اگر گناهی از مردم سر میزند یا علتهایی بر آنان عارض میشود ،یا
خواسته و ناخواسته ،اشتباهی مرتکب میگردند ،آنان را ببخشای و بر آنان آسانگیر ،آنگونه که
دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد» (دشتی ،نامه ،13ص .)192
مشورت با زیردست از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .درخصوص مشورت و پرهیز از
خودرأیی ،امام علی (ع) میفرمایند « :هر کس خودرأی شد به هالکت رسید و هر کس با دیگران
مشورت کرد در عقلهای آنان شریک شد» (دشتی ،حکمت ،191ص  .)991کهن و همکاران
( )1363بر این عقیدهاند که در یک واحد نظامی ارتش ،در تصمیمگیریها بهندرت از دیدگاهها و
نظرات زیردستان استفاده میشود و باالدستان بهندرت صحبتهای مخالف با افکار خود را
میپذیرند.
برخورد قدرتمندانه با قدرتمندان و نرمی با دیگران ،از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .امام
علی (علیه السالم) درخصوص رابطه قدرت و زورگویی میفرماید« :هر کس قدرت بهدست آورد
زورگویی دارد» (دشتی ،حکمت ،190ص  .)991محققان هر دو متغیر فرد و محیط کار را از
عوامل ایجادکننده قلدری در محیط کار بهحساب میآورند .افرادی که دارای کانون کنترل
درونی قویتری هستند ،احتماالً کمتر قربانی قلدری در محیط کار میشوند .یافتههای مطالعات
برکوویتز )1616( 1و فاکس و اسپکتور )1666( 7نشاندهنده این است که یک محیط کاری
استرسزا ،ممکن است منجر به رفتار تهاجمی در افراد شود و بدینصورت ،مرتکبان رفتار تهاجمی
را تشویق میکند که در رفتارهای قلدرمآبانه درگیر شوند (کارشی و همکاران.)7014 ،
رعایت فاصله قدرت اندک از جانب فرماندهان از وضعیت مناسبی برخوردار است .شواهد
تجربی بهشدت بر این مورد تأکید دارند که وقتی فاصله قدرت بین باالدست و زیردست زیاد
است ،روابط رفتاری -نگرشی کارکنان تضعیف میشود (دانیلز و گریگوراس.)7014 ،
آموزش زیردستان با عمل ،از وضعیت مناسبی برخوردار است .در مورد آموزش زیردستان با
عمل و نه صرفاً با حرفزدن ،تأکید دین بر آن است که افراد علم خودشان را با عمل به آن به
مردم دیگر بیاموزند ،چنانکه امام علی(ع) میفرمایند« :بیارزشترین دانش ،دانشی است که بر سر
زبان است و برترین علم ،علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است» (دشتی ،حکمت ،67ص
1. Berkowitz
2. Fox & Spector
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 .)943اگر کارکنان ببینند که مدیرشان به آنچه میگوید عمل نمیکند و از آنها انتظار عمل به
حرفهایش را دارد به او به چشم انسان بیارزش و خودپسند نگاه میکنند.
قدردانی از کار خوب زیردستان از وضعیت مناسبی برخوردار است .امام علی(ع) در خصوص
قدردانی از نظامیان میفرماید . . .« :همواره از سپاهیان ستایش کن و کارهای مهمی که انجام
دادهاند برشمار ،زیرا یادآوری کارهای ارزشمند آنان ،شجاعان را برمیانگیزاند و ترسوها را به
تالش وامیدارد» (دشتی ،نامه ،13ص .)121
تقوا و پاکدامنی فرماندهان از وضعیت مناسبی برخوردار است .امام علی(ع) پس از سفارش
مردم به تقوا در خطبه  161میفرماید« :پس اطاعت خدا را پوشش جان ،نه پوشش ظاهری ،قرار
دهید و با جان ،نه با تن فرمانبردار باشید تا با اعضا و جوارح بدنتان درهم آمیزد و آن را بر همه
امورتان حاکم گردانید» (دشتی ،خطبه ،161ص  .)411امام علی(ع) در این گفته اشاره به سیرت
نیکو دارند .سیرت ،تیرک اصلی خیمه رهبری است (نصر اصفهانی.)1316 ،
سختکوشی و پشتکار فرماندهان از وضعیت مناسبی برخوردار است .یک عامل کلیدی ممیز
در سختکوشی ،این است که کارکنان سختکوش بیمیل ،توسط کار برانگیخته نمیشوند (یک
نیروی داخلی) و احساس آنها این است که برای سخت کارکردن ،توسط سازمان تحتفشار
قرارگرفتهاند (یک نیروی بیرونی) (داگالس و موریس .)7009 ،از نظر امام علی(ع) مهربان بودن
نسبت به سربازان ،دلهایشان را به سمت فرمانده میکشاند (دشتی ،نامه ،13ص  .)121ایشان،
کارآیی نظامیان در میدان نبرد را در رسیدگی فرمانده به وضعیت زندگی آنها و دادن امکانات
مالی به آنها میداند (همان ،نامه ،13ص.)121
صبر و شکیبایی فرماندهان از وضعیت مناسبی برخوردار است .امام علی(ع) در رابطه صبر و
پیروزی میفرماید« :انسان شکیبا پیروزی را از دست نمیدهد ،هرچند زمان آن طوالنی شود»
(دشتی ،حکمت ،113ص .)991
انتقادپذیری فرماندهان از وضعیت مناسبی برخوردار است .در زمینه انتقادپذیری ،خداوند
متعال در سوره مبارکه زمر ،آیههای  12و  11میفرمایند« :پس بشارتده به آن بندگان من که به
سخن گوش فرا میدهند و بهترین آن را پیروى مىکنند ایناناند که خدایشان راه نموده و ایناناند
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همان خردمندان .»1همچنین امام علی(ع) میفرمایند . . .« :و نصیحت آنکس را که خیرخواه
شماست گوش کنید و بهجان و دل بپذیرید» (دشتی ،خطبه ،171ص.)733
فروتنی و تواضع فرماندهان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .در مورد غرور و خودخواهی،
امام علی(ع) میفرمایند« :خداوند هر خودپسندی را بیارزش میکند .بیارزش شدن همانا جای
نگرفتن در دل زیردستان و از روی میل فرماننبردن از مافوق به علت بیارزش دانستن اوست .تنها
زمانی که در جایگاه پُست و مقام است به خاطر ترس ،فرمان میبرند و پس از برکنارشدن ،او را
کوچک و خوار میپندارند» (دشتی ،نامه ،13ص  .)196همچنین در خطبه  167صفحه 311
میفرماید« :تاج تواضع و فروتنی را بر سر نهید و تکبر و خودپسندی را زیر پا بگذارید و حلقههای
زنجیر خودبزرگبینی را از گردن بازکنید و تواضع و فروتنی را سنگر میان خود و شیطان و
لشکریانش قرار دهید .و شما همانند قابیل نباشید که بر برادرش تکبر کرد ،خدا او را برتری نداد.» .
صداقت و راستگویی فرماندهان از وضعیت مناسبی برخوردار است .امام علی(ع) در برتری
راستگویی میفرماید« :راستگو در راه نجات و بزرگواری است ،اما دروغگو بر لب پرتگاه
هالکت و خواری است» (دشتی ،خطبه  ، 19ص .)141
دوستدار ستایش نبودن فرماندهان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .در مورد دوستدار
ستایش بودن ،امام علی(ع) میفرماید« :ستایش بیاندازه خودپسندی میآورد و انسان را به سرکشی
وا میدارد» (همان ،نامه ،13ص  .)121همچنین در حکمت  497صفحه  236نهجالبالغه میفرمایند:
«چهبسا کسانی که با ستایش دیگران فریب خوردند» .مطالعات نشان میدهد که اغلب از افراد
تمایل دارند عبارات تشویقکننده و تأییدآمیز بشنوند؛ حتی هنگامیکه صالحیت آن را ندارند
(باکس،7002 ،ص  .)7امام علی(ع) ستایش بیش ازآنچه سزاوار است را معادل چاپلوسی دانسته و
میفرمایند« :ستودن ،بیش ازآنچه سزاوار است نوعی چاپلوسی و کمتر از آن درماندگی و حسادت
است» (دشتی ،حکمت ،342ص .)211
پیشنهادهای کاربردی
بهمنظور نزدیک شدن رفتار و صفات شخصیتی فرماندهان نظامی به آنچه مد نظر امام علی(علیه
السالم) است ،میتوان پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائه نمود:
 .1فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ
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 فرماندهان نظامی برای افزایش ادراک عدالت کارکنان ،باید از راهبرد کاهش فاصله قدرت
استفاده کند .آنها ابزار تهییج ،تشویق و تنبیه عادالنه در اختیار دارند و دیگر نیازی به باالتر
نشاندادن خودشان در مقابل زیردستان نیست.

 فرماندهان بهگونهای رفتار نمایند که نوعدوستی و عالقه آنها به زیردستان اثبات گردد.
بهعنوانمثال ،زدن دست به پشت شانه یک زیردست ،حس نوعدوستی خوبی در او
برمیانگیزد.
 فرماندهان باید محیطی ایجاد کنند که کارکنان احساس کنند صدای آنها شنیده میشود و
ایجاد این محیط نیز ،تعهد مدیر عالی سازمان را میطلبد؛ بدینصورت که باکم شدن فاصله
قدرت ،زیردست به خود اجازه میدهد نظرش را در رابطه با مسائل بیان کند.

 فرماندهان برای کاهش قلدری در محیط کار ،باید استرس مربوط به کارها را کاهش دهند و
از کارهایی که دارای فشار زمانی هستند تا حد امکان پرهیز نمایند ،همچنین به علت اینکه
ارتش یک سازمان سلسله مراتبی است باید در ترفیع و اعطای سِمت فرماندهی بسیار دقت
نمایند و ویژگیهای رفتاری گذشته فرد متقاضی را در نظر بگیرند.
 فرماندهان در مجامع عمومی ،مانند صبحگاهها و جلسات ،کارهای خوب زیردستان را برای
سایرین برشمرده و از آنان تقدیر بهعملآورند تا حس مشارکت در کارهای خوب در همگان
شکل بگیرد.

 فرماندهان باید تالش کنند که کارکنان با نیروی درونی (انگیزه درونی) به کارکردن اقدام
کنند .به همین علت باید منابع انگیزش درونی ،طی دورههای کوتاه آموزش رفتار سازمانی به
فرماندهان آموزش داده شود.
 فرماندهان ردهباالی ارتش ،انتقادپذیری را در دستور کار خود قرار دهند و در صورت بهحق
بودن انتقاد ،سریعاً معایب مشاهدهشده را برطرف نمایند تا در تمام ردههای فرماندهی ،حس
انتقادپذیری تقویت شود.

 یکی از اقدامات مفید در پرورش فرماندهان فروتن ،آموزش اصول اخالقیِ دینی در مراکز
آموزشی و پس از آن نیز ارزیابی فرماندهان بر اساس رعایت فروتنی و عدم تکبر با زیردست
است.
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 فرماندهان باید به اطرافیان خود توجه داشته باشند و افراد متملق را از خود دور کنند .به این
منظور ،توصیه میشود فرهنگ حقگویی در سازمان ترویج یابد تا کارکنان متملق به حاشیه
رانده شوند؛ همچنین به کارکنان مخالف اجازه ابراز نظر داده شود تا مدیر یا فرمانده از حقیقت
موضوع آگاه گردد؛ همچنین حاکمیت ترس در سازمان از بین برود تا افراد ،دچار تملقگویی
نشوند.

 دورههای کوتاهمدت و جذاب رفتار سازمانی توسط اساتید دانشگاهی برای فرماندهان برگزار
گردد تا ذهنیت فرماندهان تغییر یافته و رفتاری بهتر و شایستهتر با زیردستان داشته باشند.
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