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تاریخ پذیرش1077/76/71 :

چکیده :راهبردهای ارزشی فرماندهان ،در راهبری و مدیریت فرهنگ ایثار و دلاوری نقش آفرین است.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و سعی دارد تا با الهام از روش داده بنیاد و رویکرد تفسیری ،مدل
پارادایمیِ "ارزشهای فرماندهان دفاع مقدس" ،را کشف نماید .جمعآوری دادهها با استفاده از روش
مصاحبه نیمه ساختاریافته ،در محدودهی زمانی سال های  1311-1311به روش کیفی صورت پذیرفته است.
میدان مطالعه خبرگان فرماندهان و سرداران دوران دفاع مقدس بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و بر
مبنای شاخص اشباع نظری تعداد پانزده نفر از آنها ،به عنوان نمونه ای ازجامعه ی پژوهش مورد مصاحبه قرار
گرفتند .کدهای حاصل از متن گزارهها ،با استفاده از روش تحلیل محتوا احصاء شدند و سپس بر مبنای آنها،
ی ارزش های فرماندهان دفاع مقدس به صورتی داده بنیاد شناسایی شد .پس از روایی سنجی
مدل پارادایم ِ
واعتباریابی مدل کشف شده بر مبنای شاخص های الگوی داده بنیاد ،روایت نظری این پژوهش با توجه به
مدل احصاءشده ،بدین شرح جلوه گر شد« :تجربه هشت سال دفاع مقدس با وجود رهبرانی سرآمد و
آرمانهایی خدامحور ،در بستر کهن الگوهای دینی و جذب کاریزماتیک پیروان با استراتژیهای سازماندهی و
همراستایی و تلفیق فرماندهی نهادی و هیأتی به پیامدهای گسترش حاکمیت قانون خدا و انگیزه خدمترسانی
عمومی در راهبردهای ارزشی منابع انسانی دفاع مقدس منجر شده است» .در ادامه پیشنهادهای علمی  -اجرایی
مبتنی بر یافتههای تحقیق ارائه شده است.
واژگان اصلی :ارزش ،فرماندهان و سرداران ،دفاع مقدس ،نظریه پردازی داده بنیاد.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
you_mohammad@yahoo.com
 .3دانشیار گروه مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
 .4دانشیار گروه مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
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مقدمه
هر جامعهای بر پایه راهبرد ارزشی خوود ،سیاسوتگذاریهای کلوی خوود را مشومص میکنود.
راهبرد ارزشی در جوامع به رفتار شهروندان شکل می دهد و ضومن پایوداری در جامعوه نهادهوای
زیادی در جامعه را درگیر خود می کنند و همزمان از نهادهای خانوادگی ،آموزشوی و موذهبی تواییر
می پذیرند .ارزشآفرینی منوابع انسوانی در سوازمانها محصوول تعاملوات خلاقانوه و مشوارکت در
مجموعههای سازمانی است (راماسوی و اوزکان .)111 :2112 ،1از طرفی دیگر سورمایه گوذاری بور
دانش موجود در مورد منابع انسانی و درک همکاری بین آنها از دلایل ارزش آفرینوی منوابع انسوانی
در سازمان است (سیلوا 2و همکاران .)28 :2112 ،در راستای تغییرات موجوود در جامعوه اموروزی،
اندیشمندان دانش مدیریت بیان می کنند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سوازمانها منوابع
انسانی کارآمد و با انگیزه است (سلطانی و همکاران .)1 :1312 ،بدون شک امروزه ایجواد ارزش بوه
روش مویر هدف سازمانها شده است و برخی بور ایون اعتقادنود کوه خلوق ارزش فقور از طریوق
فناوری ممکن است ،اما بسیاری از اندیشومندان حووزه مودیریت معتقدنود خلوق ارزش در نیوروی
انسانی بر اساس توسعه حرفهای منابع انسانی سازمان اتفوا میافتود (نجفوی کلیوانی .)3 :1311 ،در
زمینه موهبات دفاع مقدس باید عنوان کرد که فرهنوگ ایثوار و جانبوازی ،بسوتر تحولوات فرهنگوی
جامعه از جریان رشد و شکوفایی برای تربیت انسانها و تعالی آنها به سوی قله رفیوع انسوان کامول
است .ایثارگران پایبندی خود را به اعتقادات و ارزشهوای اسولامی بوه ایبوات رسوانیدهاند (موددی،
 .)1318دفاع مقدس علاوه بر اینکه ذاتاً ارزش تلقی میشوود  ،نیروهوای زیوادی در ایون دوران بوه
گونههای ممتلفی ارزش آفرینی کردهاند که رشادتهای فرماندهان دفاع مقدس از هموه برجسوتهتر
است .چرا که در تداوم انقلاب و رویارویی با توطئههای استکباری و پیش آمودن ابتلائوات ممتلوف
جانباختگان مکتب عشق و ایثار سر از پای نشناختن و با تعوالی معنووی و عرفوانی در صوف مقودم
مبارزه با استکبار جهانی پیشتاز بودند .اوج این ایثارگریها توسر فرماندهان در میودانهوای مبوارزه
حق علیه باطل ،از کردستان تا خوزستان ،نمایان شد (منفرد .)1311 ،به صورتی که ایران اسولامی در
جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس 228 ،هزار و  811شهید را تقدیم انقلاب کورده اسوت و تعوداد
 814هزار و  111نفر جانباز هستند که  331هزار و  222نفور معوادل  81درصود جانبوازان زیور 28
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تعداد آزادگان این دوران سراسر عشق و ایثار  43هزار و  113نفور هسوتند (ایرنوا .)1311 ،بنوابراین
هریک از این آمارها به تنهایی خالق ارزشهایی برای دوران دفاع مقدس هستند که بدون شک بایود
بیان کرد که هنوز ابعاد زیادی از راهبرد ارزشی منابع انسانی (فرماندهان) دفاع مقدس نیاز به کشوف
و شناسایی دارد .انتماب فرماندهان به عنوان ارزش آفرینان منابع انسانی در دوران دفواع مقودس بوه
این دلیل است که سهم افراد در خلق ارزش از طریق همکاری ایجاد میشود .بنابراین در مودیریت،
مدیران باید فعالیتهای خود را برای ارزش آفرینی منابع انسانی بر روی ایون مفهووم متمرکوز کننود
(پتری و جاکوب )13 :2111 ،1و توسعه مهارتهای منحصر به فرد ،مهارت و دانش به دست آموده
از طریق تجربه چیزی است که احتمالاً منجر به ایجاد و جذب ارزش مربوط بوه رقابوت در سیسوتم
منابع انسانی میشود (میترا 2و همکاران .)22 :2112 ،بنابراین ،در نظام دفواع مقودس نیوز همکواری
بین نیروهای نظامی و فرماندهان سپاه و ارتش منطبق بر این تئوریهای مدیریتی جدید بووده اسوت
و راهبرد های ارزشی منابع انسانی شامل شناسایی قابلیتهای فرهنگی ،احترام ،کارتیمی ،انسوجام و
اتحاد است (عارف و مرادیشیرازی )1311 ،که این مووارد دارای نمودهوای عینوی در دوران دفواع
مقدس بوده است .علاوه بر این ،با نگاهی به الگوهوای موجوود در حووزه مودیریت منوابع انسوانی،
میتوان دریافت که برخی از الگوهای منابع انسانی ،منبعو
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درصد و  231هزار و  211نفر معادل  41درصد نیز جانبازان  28درصود و بالواتر هسوتند .همچنوین

از ارزشهوا و پوارادایمهوای حواکم بور

غرب و متناسب با جوامع و سازمانهای غربی هستند .میزان سنمیت این الگوها بوا جامعوه اسولامی
مانند ایران که ارزشهای دینی و اسلامی بر آن حاکم است ،کم و ناچیز است؛ لذا این امور ضوروری
به نظر میرسد که تحقیق های داخلی نیز بر این امر همت گمارند و با بهرهگیری از تجارب مربووط
به دفاع مقدس که یکی از وقایع مهم در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران اسوت ،الگوهوای بوومی
مدیریت منابع انسانی را تدوین نمایند .با توجه به سازگاری الگوهای بومی بافرهنوگ و ارزشهوای
دینی و ملی ،الگوهای مذکور میتوانند مورد استفاده مدیران سازمانها قرار گیرند و موجوب ارتقوای
عملکرد افراد و سازمان شوند (باقری و رودبالی .)23 :1318 ،اما بودیهی اسوت ارزشهوای جنوگ
نمیتواند به صورت دائمی در جامعه حضور داشته باشد ،مگر آنکه شرایر مکانی و زمانی بورای آن
در نظر گرفته شود .شرایر جنگی در بروز ارزشهای مورد نظر دخالت تام دارد ،بوه عبوارت دیگور
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شرایر جنگی و تبلور ارزشهایی خاص ،با یکدیگر همزمان و همزاد هستند .مدیریت ارزشهوا در
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جنگ عموماً به رهبری و فرماندهی جنگ بستگی دارند .نیواز رزمنودگان بوه فرمانودهی کوه بتوانود
هدایت آنها را در نبرد با دشمن بر عهده گیرد ،بسیار بوا اهمیوت و حیواتی اسوت و اگور فرمانودهان
نتوانند در جریان جنگ با پشتوانه راهبرد ارزشی جنوگ را رهبوری و مودیریت کننود ،بودون شوک
نمیتوان در جنگ شاهد ارزشهایی مانند ایثار و شهادت بود .بر همین اساس این پژوهش به دنبوال
پاسخ به این سوال اساسی است که الگوی پارادایمی ارزش های فرماندگان دفواع مقودس بوه چوه
صورت بوده است؟ پرسش کلی مورد نظر در کنار شناسایی اصلی و محوریترین ارزش فرمانودگان
به چند پرسش اختصاصی شامل شناسایی ارزشهای علّی ،زمینهای ،مداخلوهگور سوازنده ،تفکیوک
شدند .بنابراین هدف این تحقیق بدین شرح است که به روش تفسیری ارزشهای فرمانودهان دفواع
مقدس و نظریهی حاکم بر آن را شناسایی کند.
دفاع مقدس
آغاز انقلاب با شروع جنگ بین ایران انقلابی و عرا متجاوزگر همزمان شد و رژیم بع

عورا

در آخرین روزهای شهریور  1381جنگ را به ایران تحمیل کرد و هشوت سوال بوه طوول انجامیود.
هجوم عرا به کشور انقلابی و اسلامی ایران با این فور
جدید ،فاقد توان لازم است .اگرچه این فر

طرحریوزی شوده بوود کوه ارتوش نظوام

صحت داشت ،لیکن دشمن بودون شوناخت صوحیح

از انقلاب اسلامی ،انرژی متراکم و استعداد عظیم آن را برای حل مشکلات و بحرانهای گونواگون از
جمله وضعیت جنگی ،باور نداشت .این در حالی بود که عناصور انقلوابی نیوز از تووان نهفتوه خوود
تصویر روشنی نداشتند .به همین جهت روزهای اول جنگ با ابتکار دشمن و انفعوال خوودی آغواز
شد .اما استعدادهای نهفته در انقلاب به تدریج بروز کرد و نیروی مسلح جدیودی را متولود سواخت
که نه تنها خلأ ناشی از فروپاشی ارتش شاهنشاهی را پوشش میداد ،بلکوه عامول تعیینکننودهای در
سرنوشت جنگ گردید .این استعداد شکلگیری سیستم نظامی منبع

از انقلاب  -کوه بوه مورور در

سپاه پاسداران متجلی میشد  -هرچند که از همان روزهای اول جنگ بروز یافت ،لیکن توا رسویدن
به مرحله بلوغ کامل ،زمان قابل توجهی بر آن گذشت .در ابتدا ،سازمان نظوامی جدیود نوهتنها بورای
دشمن ناشناخته بود و نیروهای انقلابی نیز پیشبینی روشنی از آینده آن نداشتند ،بلکه برخی عوامول
داخلی نیز به علت باورهای غیرانقلابی و بعضاً ضدانقلابی ،از تسریع در رونود شوکلگیری سوازمان
101

ذخایر عظیم نفتی در این منطقه به شدت در سطح جهانی مورد توجوه واقوع شود (ابوغزالوه:1321 ،
 .)121اهمیت دیگور آن متوجوه سیسوتم اداره جنوگ در داخول کشوور بوود کوه ترکیوب مودیریت
فرماندهان و رهبری جنگ دنیا را شگفت زده کرد (مدنی.)42 :1312 ،
فرهنگ سازمانی در دوران دفاع مقدس
دوران هشت سال دفاع مقدس و مقاومت رزمندگان ایرانی در صحنه نبرد تداعی کننده یکوی از
زیباترین جلوههای تاریخ تمدن بشر است که در آن حماسه ایثار ،گذشت و جهاد و شوهادت جلووه
گر بوده است ،این ویژگیهای ارزشمند رفتاری موجب شکلگیری فرهنگ دفاع مقودس شود و در
حقیقت این فرهنگ معنوی بود که رمز پیروزی جمهوری اسلامی ایران در طوول انقلواب و پوس از
آن به شمار میرود (ایزدی و همکاران .)121 :1311 ،فرهنگ ایثار و شهادت ،بستر مورد نیواز بورای
شکلگیری عالیترین سطح از سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی را فراهم میآورد .فرهنگ ایثوار و
شهادت ازطریق پیوند با باورهای دینی ،موجب برقراری اعتماد و توجوه بوه ارزشهوای اخلواقی در
تقویت و تحکویم سورمایه اجتمواعی مویشوود

افراد میگردد ،به زندگی آنان معنا میبمشد و باع
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جدید جلوگیری میکردند .این جنگ به عنوان یک جنگ نظوامی مهوم در منطقوه بوه دلیول وجوود

(کرد نائیج و خلیلیپالندی .)31 :1311 ،رسالت عظویم پاسوداری از دسوتاوردهای انقلواب اسولامی
ایجاب میکند تا این نهاد انقلابی بر مبنای بصیرت دینی و تکلیف گرایوی مبتنوی بور فرهنوگ والوای
علوی و عاشورایی همواره مؤمن ،ولائی ،مردمی ،انقلابی ،سرآمد و متعالی باقی بماندو چشوم انودازی
را که حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) برای آن ترسیم کرده بودند و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیوز
بر آن تأکید دارند عملیاتی نمایند .یکی از ویژگوی هوای بوی نظیور سوپاه سورمایه انسوانی متعهود و
متمصص آن است که توسعه فرهنگ نهادی سپاه نیز در سایه توجه بیشتر به این سرمایه بوی بودیل
انسانی است و با توجه به اینکه فرهنگ یکی از موضوعات بسویار مهوم در هور سوازمانی و در هور
عصر و زمانی می باشد و موفقیت آن منوط به شناخت و یژگیها ،ارزشها ،باورها و به طوور کلوی
فرهنگ سازمانی است از سوی دیگر به لحاظ نقش و ایرگذاری دوران دفاع مقدس در شکل گیوری
فرهنگ فرماندهان سپاه با رویکرد ارزش مداری تاکید شده است (گیلوانی و همکواران.)21 :1318 ،
نیروی انسانی در دوران دفاع مقدس مهمترین مزیت رقابتی سازمان مدیریت جنگ بودنود ودر ایون
راه همواره بهترین و مستعدترین افراد را جذب سوازمان شوده و بوه تحقوق اهوداف کموک کردنود
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(خنیفر و همکاران112 :1321 ،؛ شاکر اردکانی و نیکنام جو .)18 :1312 ،تجربه دفاع مقودس بورای
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کشور ،پیامدهای فرهنگی ویژهای داشته است .دفاع در مقابل زیاده خواهی نظام استکبار بوه جواموع
مورد تهدید واقع شده درس مقاومت ،صبر و مبارزه میدهود .در فرهنوگ دفواع مقودس ،مقاوموت،
صبر ،مبارزه و دفاع از کیان اسلامی ،که در روحیوه ایثوارگری و شوهادت طلبوی خلاصوه مویشوود،
تأییرات شگرفی بر حفظ و بالندگی جامعه دارد .مقاومت حضرت پیامبر (صولّی اللّوه علیوه و آلوه) درشوعب
ابی طالب ،پیروزی خون بر شمشیر در واقعه عاشورا و دفاع رزمندگان اسلام طی هشت سوال دفواع
مقدس ،حکایتگر روحیه ایثار و شهادت است (ایزدی و همکواران .)121 :1311 ،در عصوری کوه
مذهب تأییر بسزایی در زندگی و کار افراد دارد ،اتماذ رویکردی اسلامی در مودیریت منوابع انسوانی
ضروری است (شاکر اردکانی و نیکنام جو .)14 :1312 ،از آنجایی که فرهنگ فرماندهان سپاه هنووز
این قابلیت را دارد تا به جهت برخورداری ارزشی و معنوی کماکان به شاخصهای دینوی و انقلوابی
پای فشارد و لازم است این فرهنگ غنی همچنان از خطورات ناشوی از تغییورات محیطوی محفووظ
بماند همچنین با توجه به موفقیتهای سپاه در دوران دفاع مقدس و تأییر الگووی فرهنوگ سوپاه در
آن زمان و عدم مطالعه و شناخت الگوی فرهنگ سازمانی فرماندهان سپاه در آن مقطع ،ضروری بوه
نظر میرسد که با مطالعه و تحقیق درباره فرهنوگ فرمانودهان سوپاه در آن دوره نسوبت بوه کشوف
الگوی مربوطه زمینه لازم برای استفاده از آن برای مقاطع بعود از جنوگ تحمیلوی فوراهم شوده و از
ایرات مثبت آن در اجرای مأموریت های آینده سپاه بهرهمند شوند و در ضمن ابزار تحلیلی مناسوبی
برای رصد کردن فرهنگ سازمانی فرماندهان سپاه باشد (گیلانی و همکواران .)21 :1318 ،در هموین
راستا مقام معظم رهبری از فرهنگ دفاع مقدس به عنوان «گنج اسوتمراج نشوده» ( )1311/4/28یواد
کردهاند که نه تنها براحتی و آسان به دست نیامده که بهای سنگینی از سرمایههوای عظویم انسوانی و
مادی این ملت در پای آن ریمته شده است؛ لذا فرهنگ ناب و ارزشمند دوران دفاع مقدس ذخوائر
بی نظیری است که به عنوان عوامل تأییرگذار بر بالندگی و توسعه در جامعه باید موورد توجوه قورار
گیرد (ایزدی و همکاران.)121 :1311 ،
در فرایند مدیریت جنگ ،اگر فرماندهی را مدیریت به اضافه رهبری تعریف کرد؛ راز موفقیت ایون
دوران طلایی در همین نکته نهفته است؛ چرا که فرماندهان دوران دفاع مقدس مسیر تعوالی را فقور در
هماهنگی با رهبری می دیدند .بنابراین نفوذ معنوی مهمتورین راهبردهوای موفوق دوران دفواع مقودس
بوده است .علاوه بر این در بح مدیریت برخی دلایل در ساختار روحیه عوامل انسانی سوازمان موؤیر
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برخوردار است و بر سایر عوامل تأییر مستقیمی میگذارد .در فرایند جنگ نیوز ایون کوه چگونوه بایود
افراد را مشتاقانه در جهت نیل به اهداف سازمان بسیج کرد ،بستگی به هنر و توانایی فرمانوده (رهبوری)
و شمصیت او و روشهای اعمال قدرت و نفوذ در رفتار آنان دارد (مدنی.)43 :1312 ،
مدیریت منابع انسانی در دفاع مقدس
بررسی ویژگی های دوران دفاع مقدس از حیو بحو فرمانودهی و مودیریت جنوگ مویتوانود
الگوی بح مدیریت در شرایر خاص کنونی باشد و حتی در فرایند تولیود دانوش مودیریت اسولامی
ایرانی مثمر یمر واقع شده و در تحقق مودیریت جهوادی در کشوور راهگشوا باشود (بواقری و مورادی
رودبالی .)21 :1318 ،امروزه اهمیت راهبردی انقلاب اسلامی بر کسی در سراسر جهان پوشویده نیسوت
و اهمیت این رویداد تاریمی بسیاری از معادلوات قودرت در خاورمیانوه و جهوان را تغییور داده اسوت
(عمید زنجانی18 :1321 ،؛ باقری و مرادی رودبالی )22 :1318 ،و بر این اسواس تلواش هوای زیوادی
برای به حاشیه بردن این نظام انجام شده است که تحریم های گسوترده یکوی از ایون برناموه هوا بووده
است (زارع .)18 :1323 ،در حال حاضر که دنیا شواهد جنوگهوای اقتصوادی ،فرهنگوی و ...در قالوب
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هستند که در میان این عوامول ،سوبک و نحووه فرمانودهی (رهبوری) در سوازمان از اهمیوت ویوژهای

تحمیل تحریمها بر کشور یا نفوذ فرهنگی و  ...است؛ به همین دلیل است که رهبر معظوم انقلواب نیوز
در نامگذاری سال های اخیر بر اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی بوه طوور ویوژه تأکیود مویورزنود؛
بنابراین میتوان با مرور و بهرهگیری از تجارب مدیریتی دوران دفاع مقدس کوه نمونوه بوارز مودیریت
جهادی است ،برای حل مشکلات و مسائل امروز سازمانها راهکارهایی بوومی ارائوه نموود .علواوه بور
این ،با نگاهی به الگوهای موجود در حوزه مدیریت منابع انسانی ،میتووان دریافوت کوه ایون الگوهوا،
منبع از ارزشها و پارادایم های حاکم بر غرب و متناسب با جواموع و سوازمانهوای غربوی هسوتند.
میزان سنمیت این الگوها با جامعه اسلامی ایران که ارزشهای دینی و اسلامی بر آن حواکم اسوت ،کوم
و ناچیز است؛ لذا این امر ضروری به نظر میرسد که محققان داخلی نیز بر این امر همت گمارند و بوا
استفاده از تجارب مربوط به دفاع مقدس که یکی از وقایع مهم در طول تاریخ جمهوری اسولامی ایوران
است ،الگوهای بومی مدیریت منابع انسانی را تدوین نمایند .بوا توجوه بوه سوازگاری الگوهوای بوومی
بافرهنگ و ارزشهای دینی و ملی ،الگوهای مذکور می توانند مورد اسوتفاده مودیران سوازمانهوا قورار
گیرند و موجب ارتقای عملکرد افراد و سازمان شوند (باقری و مرادی رودبالی.)22 :1318 ،
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در حال حاضر یکوی از چوالش برانگیزتورین موضووعات سوازمانها ،ارائوه راهکوار مسوتحکم
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مدیریت منابع انسانی و فرهنگ مستحکم حاکم بر سازمان است تا بوه واسوطه آن بتوانود توانمنودی
صددرصدی نیروی انسانی را برای تحقق اهداف سازمانی به کار گیرد و درعین حال رضایت کامول
ایشان را به دست آورد .دوره دفاع مقدس از عرصههایی است که در آن سازمانی دفاعی و عملیواتی
شکل میگیرد و تعاملی محوری میان فرمانده و نیروها سامان مییابد این موضوع محقوق مویشوود؛
به بیان بهتر ،فرماندهان دوران هشت سال جنگ تحمیلی الگوی مطلوبی از مودیریت منوابع انسوانی
سازمانی را به یادگار گذاشته اند (باقری کنی و همکاران .)11 :1314 ،بر همین اساس دفواع مقودس
دورانی بود که بمش مهمی از منابع انسانی را با خود هموراه کورد و شمصویتهوای بسویار موفوق
سازمانی را شکوفا کرد .مطالعه این تعالی و شناخت این نیروها ،دسوتاوردهای خووبی بورای حووزه
منابع انسانی سازمانی و مدیریت آینده کشور به وجود آورد و میتوان گفت کوه یکوی از نتوایج آن،
ایجاد الگوی مطلوبی از مدیریت منابع انسانی است که توسر همین جوانوان و مردموان مرزوبووم و
در عصر حاضر رقم خورده است (بواقری کنوی و همکواران .)44 :1314 ،چنانچوه موراد از رهبوری
نظامی فرایندی باشد که به موجب آن یک سرباز بورای انجوام مأموریوت محولوه دیگور سوربازان را
تحت تأییر قرار میدهد ،فرماندهی چیزی بیش از رهبوری سوربازان اسوت ،بوه عبوارت روشونتور
فرماندهی عبارت است از رهبری خوب به هنگام ضرورت و نیز مدیریت خوب به وقت نیاز اسوت
(صبحی .)111 :1311 ،مسلماً دوران دفاع مقدس فرصت مغتنمی بورای بوازخوانی سوبک مودیریتی
فرماندهان جوان دفاع مقدس است تا با آشنایی نسل امروز و حتی یوادآوری برخوی از افورادی کوه
ممکن است باور به آیار این الگوی مدیریتی را از دست داده باشند ،تحورک توازهای بوه شویوه اداره
کشور و حل مشکلات داده شود و به خصوص اهوداف اقتصواد مقواومتی محقوق شوود (پوژوهش
خبری صدا وسیما.)3 :1312 ،
در ادامه به چند مورد از پژوهش های مرتبر اشاره شده است:
تحقیق راهبردهای توانمندسازی "فرماندهی و مدیریتی" نسل جووان نیروهوای مسولح از منظور
مقام معظم رهبری به بررسی راهبردهای توانمندسازی فرماندهی و مدیریتی نسول جووان نیروهوای
مسلح از منظر مقام معظم رهبری پرداخته اسوت .ایون تحقیوق از نووع کواربردی توسوعهای اسوت.
جامعة آماری بهطور نظری و هدفمند انتمابشده و جهوت نیول بوه نتوایج از روش داده بنیوادی بوا
بهرهگیری از تکنیک آمیمته (روشهای کیفی و کمّی) استفاده گردیده اسوت .نتیجوة حاصوله نشوان
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بهرهگیری از هر چهار رویکرد مکانیکی ،ارگانیکی ،پوروژهای و فراینودی) و متناسوب بوا شورایر و
آرمانهای سازمانی و کشوری صورت پذیرد .با این نگاه قطعیت هریک از رویکردهوای موورد نظور
در چارچوب نگرش سیستمی متناسب با شرایر ،موضووع و سوازمان موورد نظور قابولتغییر اسوت
(مهاجر و همکاران.)1311 ،
پژوهش "تدوین چشم انداز امنیتی مطلوب جمهوری اسلامی ایوران بوا تاکیود بور مولفوه هوای
ژئوپلیتیکی" ،یک تحقیق کیفی از نوع مطالعه موردی است که با استفاده از برخی مدل های کموی و
کیفی تالیف شده است .در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات موجود در زمینه امنیت ،معیارهوای
امنیتی در شش گروه نظامی ،اقتصادی ،مکانی فضایی ،فرهنگی ،سیاسوی و زیسوت محیطوی ،طبقوه
بندی شده و بر این اساس 22 ،مولفه برای امنیت ج .ا .ایران ارائه شده اند؛ سوپس از طریوق توزیوع
 31پرسشنامه ،نظرات گروهی از کارشناسان مرتبر جمع آوری شده است .داده هوای مسوتمرج بوا
تلفیق روش های میانگین و تاپسیس ،تحلیل شده و مولفوه هوای کلیودی امنیوت سوازی ،اسوتمراج
گردیده است .نتایج یافته ها نشان می دهد که سه مولفه «موقعیت»« ،مقودورات نظوامی» و «قودرت
اقتصادی» به عنوان کلیدی ترین مولفه های ژئوپلیتیکی امنیت سازی ایران ،تشکیل هشت سوناریوی
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میدهد :امر توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح لزوماً باید در چارچوب نگورش سیسوتمی (بوا

امنیتی را داده و در نهایت سناریوی منطبق بر «موقعیت ژئواسوتراتژیکی ،مقودورات نظوامی سومت
افزاری و اقتصاد بزرگ» با کسب امتیاز بالاتر ،می تواند ملاک تدوین چشم انداز امنیتوی کشوور قورار
گیرد که دستاورد این پژوهش است(غلامی و وایق.)1312 ،
رصد و پایش تهدیدات و آمادگی مواجه با شرایر بحران و مدیریت آن با بهکارگیری یک نظوام
فرماندهی و کنترل هوشمند از امور بسویار مهوم و ضوروری اسوت کوه در هموین راسوتا « تودوین
راهبردهای نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافنود غیرعامول کشوور در شورایر جنوگ» بوه لحواظ
اهمیت به عنوان موضوع تحقیق جلالی و بمتیاری( ،)1312تعیین گردید .نوع تحقیوق کواربردی بوا
استفاده از روش آمیمته با تأکید بر روش موردی -زمینهای میباشد .جامعه آمواری کموی بوه تعوداد
تقریبی  121نفر و جامعه آماری کیفی شامل خبرگوان انتموابی جهوت تأییود گزارههوای راهبوردی،
مصاحبه و تولید ادبیات  11نفر میباشد .حجوم نموونه دادههوای کیفوی بوه وسویله روش هدفمنود
همگون ،ناهمگون و گلوله برفی تا حد اشباع و حجم نمونوه دادههوای کموی بوا اسوتفاده از فرموول
کوکران  11نفر محاسبه گردید.روش میدانی با استفاده از ابزارهای مصاحبه با خبرگوان و پرسشونامه
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و روش کتابمانهای با استفاده فیشبرداری به منظور جمعآوری دادهها بکوار گیوری و میوزان پایوایی
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پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ  1/21محاسبه شد .جهوت تودوین راهبردهوا بوه روش دانشوگاه
عووالی دفوواع ملووی ابتوودا راهبردهووای زوجووی بووه تعووداد  88راهبوورد توودوین و راهبردهووای ترکیبووی
کامل(دربرگیرنده عوامل محیطی چهارگانه) به تعداد 13راهبرد تودوین گردیود .راهبردهوا بوه روش
«تاپسیس» اولویتبندی و نهایتاً راهبرد "بهکارگیری دانش ،فناوری ،تجربه و روشهای بومی مبتنوی
بر توسعه در طراحی ،نصب و راهاندازی مراکز فرماندهی و کنترل بوا اسوتفاده از مراکوز پژوهشوی و
نیروهای کارآمد به منظور رفع کمبودها و ضعفها و وابستگی به فناوری در مقابله با تحریمهوا" بوا
مقدار مطلوبیت  1/11در اولویت اول قرار گرفت.
نبوی و همکاران ( )1311به شناسایی و تبیین عناصر و مؤلفههای مدل مدیریت اسوتراتژیک منوابع
انسانی ) (SHRMاسرای جنگی ایران در اردوگاههای عرا پرداخته اند .جامعه آمواری ایون پوژوهش
توصیفی -تاریمی را آزادگان کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادهاند .دادههوا از طریوق مصواحبه
نیمه ساختیافته با  41نفر از آزادگان و بررسی اسناد و مدارک تا رسیدن به حد اشباع جمعآوری و بوا
استفاده از روش داده بنیاد تجزیهوتحلیل شدند .یافتههای تحقیق در قالوب مودل مودیریت اسوتراتژیک
اسرای ایرانی طراحی و ارائهشده است .عناصر اصلی مدل شامل علول و عوامول موؤیر بور شوکلگیری
مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اردوگاه ،نقش صولیب سورخ و رهبوران اسوتراتژیک ،شوکلگیری
هسته اولیه و توسعه مدل ،استراتژیهای مدیریت منابع انسانی ،اجرای اسوتراتژیها و پیامودهای ناشوی
از پیادهسازی استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در اردوگاه و یوک حلقوه بوازخور میباشود .پوس از
طراحی اولیه مدل ،مشارکتکنندگان در تحقیق آن را بررسی و مورد تائید قراردادند.
پژوهش "بازنمایی ویژگیهای رهبری فرماندهان جنگ تحمیلی در سینمای دفواع مقودس موورد
مطالعه :فیلمهای به کبودی یاس ،شور شیرین و ایستاده در غبار"( ،)1311به دنبال شناسایی ویژگوی
های رهبری باز نمایی شده از فرماندهان جنگ تحمیلی در سه فیلم دفاع مقدس ،ایسوتاده در غبوار،
شورشیرین و به کبودی یاس بوده است .نتایج این تحلیل نشان می دهد:کوه ویژگوی هوای رهبوری
فرماندهان در فیلم های مذکور را می توان به پنچ ویژگی شمصیتی (ویژگی های ظواهری ،مهارتهوا،
ارزشها ،انگیزه ها ،خصلت ها) و سه ویژگوی رفتواری (رفتوار شمصوی ،رفتوار سوازمانی ،اقودامات
راهبردی) و دو عامل وضعیتی (ویژگی پیروان و ویژگی محیطی) تقسیم و طبقوه بنودی کورد.و هور
کدام از این ویژگی ها دارای مضامین مرتبر به خود می باشند .و بر این اساس با توجه به مقوله هوا
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مطالعه ی "تبیین سبک رهبری خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفواع مقودس و پیامودهای
آن در بین بسیجیان" ،با روش پیمایش و با ابزار پرسشونامه بوه بررسوی سوبک رهبوری خودمتگزار
فرمانده لشکر  14امام حسین (علیهالسلام) ،شوهید حسوین خورازی در بوین  211نفور از بسویجیان
دوران دفاع مقدس این یگان پرداخته است .اعتبوار تحقیوق از نووع صووری و روایوی مقیاسهوا بوا
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید واقع شد .دادهها پس از گوردآوری توسور نرمافزارهوای
اس پی اس اس و لیزرل مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یافتههای تحقیق بیانگر آن است کوه بوین
سبک رهبری خدمتگزار شهید حسوین خورازی در جنوگ تحمیلوی بوا سورمایه اجتمواعی و تعهود
سازمانی بسیجیان داوطلب ارتباط معنیدار وجود دارد .همچنین نتوایج نشوان مویدهود بوا افوزایش
سرمایه اجتماعی بسیجیان میزان تعهد سازمانی آنها نیز افزایش مییابد .نتایج رگرسویون نیوز بیوانگر
این است که تعهد سازمانی افراد به ترتیب تحت تأییر متغیرهای سبک رهبری خودمتگزار ( )1/81و
سرمایه اجتماعی ( )1/31است که درمجموع این دو متغیر توانستهاند  11درصود از واریوانس تعهود
سازمانی را تبیین کنند .همچنین نتایج آزمون مدلسازی معادلات سواختاری توسور نرمافوزار لیوزرل
نشان داد که مدل تحقیق با دادهها برازش داشته است(عسکری و همکاران.)1318 ،
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و مضامین به دست آمده الگوی ویژگی های رهبری فرماندهان ترسیم شده است(فرخی.)1311 ،

معروفی ( )1311در پژوهشی با عنوان "ارزشهای دوران دفاع مقدس مسویری بورای بالنودگی
اجتماعی" ،طی پژوهشی توصیفی به بررسی رشادتهای رزمندگان و ویژگیهای منحصور بوه فورد
آنان در میادین جنگ پرداخته و برترین ویژگی را نیز داوطلب بودن رزمندگان در شهادت و مبوارزه
عنوان کرده است که این امر میتواند در جامعه امروزی ایران بورای رسویدن بوه بالنودگی اجتمواعی
تاییر بسیاری داشته باشد.
گیلانی و همکاران ( )1311در پژوهشی با عنوان «ارائه الگووی فرهنوگ فرمانودهان سوپاه در دوران
دفاع مقدس» در پی آن هستند تا با استفاده از نظریههای فرهنوگ سوازمانی ،الگووی مفهوومی فرهنوگ
فرماندهان سپاه را در دوران دفاع مقدس با توجه به ویژگیهای سپاه ،ارزشهای دوران دفواع مقودس،
فلسفه وجودی سپاه ،نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (رحمه اللوه علیوه) و مقوام
معظم رهبری(مدظله العوالی) استمراج نماید .روش این تحقیق پیمایشی است که با نمونوهگیری تصوادفی از
میان تمامی فرماندهان سوپاه دوران دفواع مقودس در سوطح تیوپ و لشوکر در دو سوطح راهبوردی و
عملیاتی -ستادی انجام شد .در بمش نتایج تحقیق به سؤال اصلی و سؤالات فرعی پاسوخ داده شوده و
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مدل حاصل با مدل مفهومی مشترک ادبیات تحقیق مورد مقایسه قورار گرفوت .نتیجوه حاصول از ایون
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تحقیق نشان داد که فرهنگ فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس ضمن وجود اشتراکاتی بوا مودلهای
موجود ،از اساس با مدلهای یاد شده دارای تفاوت ماهوی است.
بواقری و رودبووالی ( )1318در پژوهشووی بوا عنوووان "طراحووی الگووی موودیریت منووابع انسووانی
فرماندهان دفاع مقدس "به مطالعه سیره شهید محمدابراهیم همت پرداختهاند .از نظور آنوان مطالعوه
ابعاد ممتلف دفاع مقدس و بهویژه مطالعه عملکرد و شویوههای رفتواری سورداران و فرمانودهان آن
بهعنوان مدیران و ادارهکنندگان دفاع مقدس ،میتواند سرمشق و سرلوحه مدیران امروزی قرارگرفتوه
و در تولید دانش مدیریت اسلامی ایرانی مثمر یمر واقع گردیوده و در تحقوق مودیریت جهوادی در
کشور راهگشا باشد .ازاینرو ،این بررسی با توجه بوه عودم وجوود یوک الگووی نظاممنود پیراموون
مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس ،باهدف شناسایی و بررسی شویوههای مودیریت منوابع
انسانی شهید محمدابراهیم همت نگاشته شده است .دادههوا از مطالعوه و بررسوی کتوب ،مقالوات و
دیگر منابع اطلاعاتی موجود پیرامون این شهید ،گردآوری و با روش تحقیق تحلیول محتووای کیفوی
مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتوه اسوت .در نهایوت پوس از اجورای گامهوای روش موذکور ،الگووی
مدیریت منابع انسانی شهید همت در چهار بمش اصول مدیریت منابع انسانی (شامل هفت اصول)،
جذب منابع انسانی ( 4شاخص) ،توسعه منابع انسانی ( 1شواخص) ،نگهداشوت منوابع انسوانی (12
شاخص) ارائه شده است .نتایج این بررسی نشان داده اسوت کوه هرچنود کوه تحقیقوات انودکی در
ارتباط با نظام مدیریت منابع انسانی دوران دفاع مقدس انجام شده است ،اما در همین تحقیقات کوم
نیز محققان در بررسی خود به یک الگوی نظام مند پیرامون نظام مدیریت منوابع انسوانی فرمانودهان
دفاع مقدس دست نیافتهاند.
از نظور اولووریچ و بروکبنووک )2118( 1در پژوهشووی بووا عنوووان "خلووق ارزش در موودیریت منووابع
انسانی" ،به روش تحلیلی و توصیفی نشوان داده اسوت کوه در مودیریت منوابع انسوانی ،مشوتریهای
خدمات منابع انسانی شامل سهامداران ،مشتریان ،کارکنان و مدیران هستند که برای دانستن اینکوه افوراد
در منابع انسانی چقدر ارزش ایجاد میکنند ،بستگی به این دارد که این اقدامات تا چه حود بورای ایون
چهار گروه مفید خواهد بود .بنابراین واحدهای منوابع انسوانی بایود سوازمان یافتوه باشوند و آنهوا بایود
استراتژیهایی را اجرا کنند که با دستیابی کارآمد و ایربمش به نتایج کسب و کار ارزش خلق کنند.
1 Ulrich and Brockbank
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تحقیقی مشابه تحقیق فعلی که با رویکردی داده بنیاد مدلی جامع و چند وجهی که شناسوایی ارزش
های فرماندهان و سرداران دوران دفاع مقدس و همچنین سازو کارهوای پیواده سوازی ارزش هوای
مذکور ،در فضای نرم و سمت افزاری جنگ های عصر حاضر را موورد مطالعوه قورار دهود،انجام
نپذیرفته است .بر این مبنا تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و سعی دارد تا با الهوام از روش
داده بنیاد و رویکرد تفسیری ،مدل پارادایمیِ "ارزش های فرماندهان دفاع مقدس" ،را کشف نماید.
روش پژوهش
از آنجایی که سوالات این پژوهش درصدد کشف چیستی و چگونگی یک پدیده اجتماعی و نه اندازه
گیری متغیر هاست بنابراین روش کیفی روش کارآمدتری نسبت به روش کمّی محسوب می شود.
ضمن اینکه در حوزه مورد مطالعه یعنی ارزش های فرمانودهان در دفواع مقودس در مودیریت منوابع
انسانی با فقر نظریه پردازی و حتی مفهوم سازی روبرو هستیم که این امر تحلیل کمّی مساله را بوا مشوکل
روبرو می کند .بنابراین از میان روش های کیفی روش نظریه ی زمینوه ای و سونت اسوتراوس و کووربین
گزینه ی مناسب تری برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق بوده است .منطق تحقیق حاضر از نوع استقرایی
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همان گونه که مشهود است ،علی رغوم اهمیوت موضووع و مسواله ی تحقیوق ،لویکن تواکنون

است .طبق سنت استراوس محققان تا پایان مرحله ی تحلیل یافته ها هیچ چارچوب نظریه ی خاصی برای
کار خود در نظر نگرفته اند وبا توجه به یافته های پژوهش و با استفاده از حساسیت نظوری بورای تحلیول
بیشتر و تکمیل بح از نظریه های پیشین استفاده کرده اند(جووری و همکاران.)1312 ،
در پژوهش حاضر،برای انجام عملیات تحقیق ،از تکنیک مصاحبه عمیق و نیموه سواختیافته و
همچنین یادداشت برداری استفاده گردید که در آن ،گرچه سؤالات مصاحبه از قبول مشومص شوده
است اما مصاحبهشوندگان آزادند که به هر طریقی که میخواهنود بوه آنهوا پاسوخ دهنود .البتوه در
راهنمای مصاحبه جزئیات مصاحبه ،شیوة بیان و ترتیب آنها ذکور نمویشوود .ایون مووارد در طوی
فرآیند مصاحبه تعیین میشوندو با توجه به اینکوه پژوهشوگران ایون پوژوهش نیوز بنوا بوه ماهیوت
تحصیلی و شغلی خود به نحوی با موضوع تحقیق درگیر بووده انود هموراه بوا مصواحبه نیموه بواز
ازمشاهده آزاد و مشاهده مشارکتی برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده اند ،بدیهی اسوت اسوتفاده
از اسناد و مدارک موجود در رابطه با موضوع تحقیق در این حیطه قرار میگیرند .کوه مجموعوه داده
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های گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از تکنیک توری گولیشون( 1مثلو

سوازی) بوا هوم
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ترکیب میشود(جووری و همکاران.)1311 ،
داده های مورد استفاده در تحقیق فعلی شامل انواع گونواگونی از داده هوای کیفوی اسوت ؛نظیور
گفتگو ،مشاهده هدفمند ،مصاحبه ،نامه ها و مستندات اداری  ،تعاملات و تفکّرات خود پژوهشوگر.
نمونه گیری در گردآوری داده ها از طریق مصاحبه  ،بر مبنای نمونوه گیوری هدفمنود بووده اسوت،
خبرگان تحقیق ،هرکدام در دوران دفاع مقدس در رأس امور بوده و در زمینه مدیریت جنوگ خبوره
و صاحب نظر بوده و این افراد عمدتاً از مدیران سطح بالای دفاع مقدس هستند .در ضمن برخوی از
خبرگان ،بر مبنای نتایج تجزیه و تحلیل نمونه قبلی و برخوی نیوز بوه روش گلولوه برفوی انتمواب
شدند و بدین ترتیب داده های مورد نظر ،همواره نظریه در حال پیودایش را دنبوال نمووده و فراینود
مصاحبه بر مبنای حرکت زیگزاگی میان گردآوری و تحلیل داده ها تا مرحلوه اشوباع نظوری 2پویش
رفت .از مصاحبه دوازدهم به بعد ،تکرار در اطلاعات دریافتی مشاهده گردید اموا بورای اطمینوان توا
مصاحبه پانزدهم ادامه یافت؛ هرچند از سیزدهم به بعد داده ها کاملاً تکراری بوده و به اشباع رسویده
بود .گردآوری اطلاعات از مهرماه سال  1311آغاز گردید.
درآغاز مصاحبه ها ،بر مبنای یافته هوای حاصول از مورور ادبیوات و پیشوینه تحقیوق ،سووالاتی بوا
مضمون" نظر و عقیده شما در مورد ارزش های فرماندهان دفاع مقودس (شورایر ،زمینوه هوا ،فرآینود
های سازمانی و غیره)در دو زمان گذشته و حال با رویکردهای نرم افزاری و سمت افزاری نسیت بوه
جنگ"؛ مطرح می گردید و همچنین در چارچوب مدل پارادایمی از آنها خواسته می شد تا بور مبنوای
تمصص ،تجارب کاری و نقش های چندگانه خود نسبت به چالش ها ،موانع و راهکارهای سوازمانی
برای ارزش آفرینی در اعضای شاغل در بمش های دفاعی و انتظامی کشوراعلام نظر نمایند.
به منظور تلمیص داده ها و کاهش و تجمیع کد هوای یافوت شوده و همچنوین افوزایش دقوت
ارزیابی برای بررسی پایایی و اعتبار مدل مذکور از ملاکهای ارزیابی روایوی و پایوایی یوک تحقیوق
کیفی خوب ،مطابق بوا ترکیوب دیودگاههای اسوتراوس ،کووربین و گلاسور و همچنوین دانواییفرد
( ،)1311به شرح ذیل استفاده شد:

1 triangulation
2 theoretical saturation
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تحصیلی و شغلی خود بهنحوی با موضوع و فضای تحقیق درگیر بودهاند ،همراه با مصواحبة بواز ،از
مشاهدة آزاد ،مشارکتی و مصرانه برای گردآوری اطلاعات استفاده کردهانود؛ بنوابراین ،در ارائوة ایون
تحقیق ،پژوهشگران بهعنوان مشارکتکننده در فرایند پژوهش برای استمراج ،مقولهبندی و بازتواب
مواردی که در مصاحبه و تعامل با خبرگان تحقیق استنباط کردهاند ،ایفای نقش کردهاند.
همهجانبهگرایی :این فرایند مسوتلزم کسوب شوواهد تقویتکننوده از مأخوذهای متفواوت بورای
روشنساختن یک مضمون یا نگاه است .در این تحقیق نیز در کنار مشواهده ،مصواحبه ،روشهوایی
از قبیل بررسی اسناد و مدارک برنامة راهبردی و عملیاتی صونایع نظوامی و دفواعی شوامل وصویت
تامه های شهدا ،سند چشمانداز ،آییننامهها و بمشنامههای داخلی و خوارجی و همچنوین جهوت-
دادن گفتوگوهای غیرمستقیم روزانه با اعضای شاغل در این صنایع به سمتوسووی بحو

موورد

نظر محقق ،اجرا شد.
مرور یا بازخورد همتایان :1نقش همتایان مانند نقش مدافع منتقد 2است .فردی که بوا پژوهشوگر
صاد است ،پرسشهای چالشبرانگیز درمورد روشها ،معانی و تفاسیر مطرح میکند و با گووش-
دادن همدلانه ،به پژوهشگر فرصت ارائة دیدگاه میدهد .در این تحقیق نیز استادان راهنموا و مشواور
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مشارکت و مشاهدة مصرانه در میدان مطالعه :از آنجا که پژوهشگران این پژوهش بنا به ماهیوت

در جلسههای مشترک به بررسی یافتهها و اظهارنظر دربارة آنها پرداختند.
بازبینی توسر اعضا :سه نفر از مصاحبهشوندگان گزارش نهایی مرحلة نمست ،فراینود تحلیول یوا
مقولههای بهدستآمده را بازبینی کردند که پیشنهادهای آنها در مرحلة کدگذاری محوری اعمال شد.
کنترل اعضا :3پژوهشگر از دیدگاه مشارکتکنندگان برای برقرارساختن اطمینانپذیری یافتوهها و
تفاسیر استفاده کرد .بدینترتیب که مشارکتکنندگان گزارش نهایی مرحلة نمست ،فرایند تحلیل یوا
مقولههای بهدستآمده را بازبینی کردند و نظر خود را دربارة آنها ابراز داشتند.
توصیف پرمایه و غنی :4امکان قضاوت درمورد انتقالپذیری یافتهها را میدهود و بوهوسویلة آن،
خواننده میتواند دادهها را به دیگر شرایر انتقال دهد و تصومیم بگیورد کوه آیوا یافتوهها را میتووان
انتقال داد یا خیر.

1. Peer review or debriefing
2. Devil’s Advocate
3. Member Checking
4. Thick description
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ممیزان بیرونی :1به مشاور خارجی و یک ممیز اجازه داده میشود هوم فراینود و هوم محصوول
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شرحدادهشده را ارزیابی کند .فرد ممیز نباید رابطهای بوا مطالعوه داشوته باشود .در ایون تحقیوق نیوز
نظرات دو تن از متمصصان سازمانی دربارة سؤالات مصاحبه دریافت و اعمال شد.
یافتههای پژوهش
شروع کار در نظریه زمینهای با انجام مصاحبههای عمیق صورت میگیورد .مودل ارایوه شوده در
این پژوهش حاصل تحلیل عمیوق  18مصواحبه از فرمانودهان و سورداران دوران دفواع مقودس در
کشور است که در فرایند مدیریتی و فرماندهی در دوران دفاع مقودس درگیور هسوتند .طوول زموان
مصاحبهها در بین دامنه زمانی  42تا  128دقیقوه متغیور بوود و در مجمووع  1138دقیقوه مصواحبه و
میانگین هر مصاحبه برای هر نفر بیش از  18دقیقه انجام گرفت .ویژگیهای زمینوهای و مشمصوات
جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان در جدول شماره()1ارائه شده است.
شماره

نام مستعار

1

سردار

2

امیر

محسن

3

سردار

محمد

شاغل

4

سردار

محمود

شاغل

سپاه پاسداران

8

سرلشکر قاسم

شاغل

سپاه پاسداران

1

سردار

اکبر

شاغل

1

سرتیپ

احمد

بازنشسته

نیروی انتظامی

2

سرهنگ جواد

شاغل

قرارگاه خاتمالانبیاء

82

1

سرهنگ حسین

بازنشسته

ستاد مشترک ارتش

81

دیپلم

امین

شاغل

ارتش

11

دیپلم

شاغل

ستاد کل نیروهای مسلح

13

فو دیپلم

سپاه پاسداران

11

لیسانس

بسیج

11

کارشناسیارشد

علی

وضعیت اشتغال

پست سازمانی

سن

تحصیلات

شاغل

قرارگاه خاتمالانبیاء

12

فو لیسانس

بازنشسته

دانشگاه علوم انتظامی

18

دکتری

بسیج

82

لیسانس

14

ارشد

12

دکتری

11

لیسانس

81

دکتری
فو لیسانس

11

امیر

11

سردار

هادی

12

سرهنگ

حسن

شاغل

13

سرهنگ

مجید

بازنشسته

بنیووواد حفوووظ آیوووار و نشووور
ارزشهای دفاع مقدس

1. External Audit
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14

سردار

18

سرهنگ رضا

بازنشسته

ارتش

13

فو دیپلم

جدول شمارۀ ( )1ویژگیهای زمینهای و مشخصات کلی مصاحبهشوندگان*

1

نتایج تحلیل دادهها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری ارائه شود و در مرحلوة کدگوذاری بواز،
بیش از  311مفهوم و گزاره معنادار استمراج شد .لازم به ذکر است تمام مراحل استمراج تئووری و
فرایند کدگذاری در این قسمت به صورت دسوتی انجوام شوده اسوت .بوه ایون صوورت کوه موتن
مصاحبهها به دقت بارها خوانده شده و کدها و گزاره ها از آن استمراج شده است .در مرحلوه بعود
 142مفاهیم متناظر از تعداد  311گزارههای معنادار کلی موجود در متن مصواحبهها اسوتمراج شود.
این مقولهها دارای ارتباط مفهومی با همدیگر هستند و به راحتی میتوان آنهوا را دسوتهبندی کورد و
در مرحله کدگذاری باز  33خرده مقوله از مفاهیم متناظر بیرون کشیده شده است
یکی از مهمترین فرایندهای کدگذاری استمراج مفاهیم متنواظر از گزارههوای معنوادار و تبودیل
این مفاهیم به خورده مقوله است .در این مسیر هر لحظه به غنای مقولوهها افوزوده شوده و در عوین
حال حجم این مفاهیم کمتر میشود .بنابراین از کول  311گوزاره معنوادار موجوود در مصواحبههای
پژوهش تعداد  142مفاهیم متناظر استمراج شد.

مقالۀ پژوهشی :شناسایی و جاری سازی ارزش های فرماندهان  /...پروانه غیبی و همکاران

مهدی

شاغل

قرارگاه خاتمالانبیاء

12

کارشناسیارشد

پس از استمراج مفاهیم متناظر محقق اقدام به دستهبندی این مفاهیم برای تحلیل بهتر نموده اسوت.
در این فرایند  142مفاهیم متناظر به دقت مورد مطالعه قرار گرفتند و چون اغلب این مفاهیم نزدیکوی و
قرابت معنایی بسیار بالایی با هم دارند .بنابراین این تعداد زیاد تبدیل به خرده مقولاتی شد که هر خورده
مقوله به تنهایی دربردارنده چندین مفهوم متناظر بوده است .بر این اساس محقق  142مفهوم متناظر را به
 33خرده مقوله تبدیل نموده است .البته میتوان گفت تعداد زیادی از این مفاهیم تکراری هسوتند و یوا
همپوشانی بالایی با هم دارند .برای مثال مفاهیمی مانند؛ ارزشهای مویرتر از امکانات ،ارزشگوذاری و
هدفگذاری ،راهبرد ارزشی مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) ،جذب پیروان بر اساس ارزشها ،کنش
مبتنی بر ارزش ،ارزشهای اسلام ،احترام به ارزشها و بکارگیری ارزشهای دینی و مفاهیمی زیادی از
این دست به یک خرده مقوله به نام «حفظ آرمانها و ارزشهای اسلامی و انقلابی» تبودیل شودهاند .در
جدول شماره ()2به عنوان مثال برخی از متنها که به خرده مقوله تبدیل شدند ،ارائه شدهاست.

1به دلیل حساسیت پست سازمانی شرکتکنندگان و موقعیت امنیتی آنان اسامی به صورت مستعار بیان شدهاند.
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نمونه گزاره معنادار متن مصاحبه
با یک رهبری مثل حضرت امام که بیاید قورآن و سویره پیوامبر و ائموه را در
جامعه ارائه کند و خودش پیشتاز باشد و باید فرهنگ سازی شود و از هموه
ابزار و امکانات استفاده شود .امام فرهنگ سازی کرد اینقدر جوواب گرفوت.
یک کشور را از وابستگی نجات داد.
آنها (فرماندهان) در اوج رشادت و دلاوری انسانیهایی بودند مملوص و بوا
تقوا و همین بود که آنها را در برابر دشمن مستحکم و دلاور کرده بود.

خرده مقولات
اتکاء به اندیشوههای مکتوب
حضرت اموام(رحموه اللوه علیوه) و
مقام معظم رهبری
تقوای دینی و سیاسی

مقام معظم رهبری از فرهنگ دفاع مقدس به عنوان «گونج اسوتمراج نشوده»
یادنموده اند که نه تنها به راحتی و سهولت بدست نیامده که بهوای سونگینی
از سرمایه های عظیم انسانی و مادی این ملت در پای ان ریمته شده اسوت.

حفوووظ فرهنوووگ غنوووی و

لذا فرهنگ ناب و ارزشمند دوران دفاع مقدس ذخائر بی نظیری است که به

ارزشمند دفاع مقدس

عنوان عوامل تاییرگذار بر بالندگی و توسعه بر مبنای فرهنگ ایثارو شوهادت
در جامعه باید مورد توجه قرار گیرند
در این که ارزشآفرینی دوران دفاع مقدس و ارزش های دفاع مقدس میتواند در
همیشه تاریخ و در بین همه ملیت ها و ملتها در همه جهان بعنوان یوک نکوات
ارزشی و نکات ارزشمند باشد ،در آن حرفی نیست .اما نکته ای که من قبلاً هم
به آن اشاره کردم ،این قسمت بح است است ،اموا اگور موا بموواهیم ارزش
هامون را محدود کنیم به دوران دفاع مقدس و بعد هم هروقت مثال بزنیم ،مثلا

اصالت ارزشی

بگوییم شما چرا مدیر ارزشی نیستی؟ طرف میگه نمیشه آقا .اصلاً مدیریت یعنی
سیاست یعنی کیاست یعنی ....بنابراین ارزشهای ما در دوران دفاع مقدس همان
ارزشهای مورد توافق جامعه اسلامی بودند.
الگوها؛ الگوهای دینی مثلاً حضرت علی (علیوه السولام) بوود .الگوهوای غربوی مثول
رابین هود نبود ،بلکه الگوهای دینی بود؛ یعنی الگوهایی کوه ازش متوأیر بودنود راهبرد ارزشی مبتنی بر اسولام
عبارتند از :مالک اشترها ،مقدادها ،سولمان هوا.....یعنوی ایون چیزهوا الگوهوای
فرماندهان دفاع مقدس بود .مبتنی بر این راهبرد ارزشی شکل گرفته بود.
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(صلّی اللّه علیه و آله)

ناب محمدی

نمونه گزاره معنادار متن مصاحبه
در واقع برای شناسوایی و معرفوی راهبورد ارزشوی فرمانودهان دفواع مقودس
بسترهای تاریمی را میتوان نام برد .بسترهای مدیریتی را هم میتوان از آن اسم
برد؛ ولی واقعیت این است که نظامی است مبتنی بر اندیشه هوای دینوی و قبلواً
اتفا افتاده در صدر اسلام و بسترهایی که شوما بایود دنبوال آن باشوید ،هموان
بسترهایی است که در تاریخ ماست .خیلی بیّن و روشن است و پیچیده نیست.

آموزههای فرهنگ عاشورا
یا
نسمهای از عاشورا و کربلا

بنابراین ،این همسانی باع میشود که ما راحت تر آن بسترها را بشناسیم.

آخرین مرحله کدگذاری مرحله مرحلة کدگذاری گزینشی است کوه در آن کودهای بوه دسوت
آمده در مرحلة کدگوذاری محووری را در سوطحی انتزاعیتور اداموه میدهود .هودف از ایون کوار،
یکپارچهسازی و پالایش مقولههای کسب شده در مرحله کدگذاری محوری اسوت .در ایون مرحلوه
است که شکلگیری و پیوند هر مقوله با سایر مقولهها شرح داده میشود و مقولوه هسوته نهوایی بوه
دست آمده که کل مفاهیم و مقولهها را در بر میگیرد .با ترکیب  11مقولة اصلی پژوهش (همسوویی
ارزشی ،هماهنگی و همراستایی نهادی ،انگیزه خدمترسانی عمومی ،کهنالگوهوای دینوی ،رهبوران
سرآمد ،مقاصد و آرمانهای الهی ،فرهنگ معنوی ،سازماندهی مبتنوی بور راهبورد ،تلفیوق فرمانودهی
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خرده مقولات

نهادی و هیأتی ،جذب کاریزماتیک پیروان و گسترش حاکمیت قانون خدا) ،مقوله هسوته نهوایی در
مرحلة کدگذاری گزینشی ظهور کرد .با توجه به مقولات عمده و توضیحات فو میتوان گفت کوه
مقولة؛ تجربه هشت سال دفاع مقدس با وجود رهبرانی سورآمد و آرمانهوایی خودامحور ،در بسوتر
کهنالگوهای دینی و جذب کاریزماتیک پیروان با استراتژیهای سازماندهی و همراسوتایی و تلفیوق
فرماندهی نهادی و هیأتی به پیامدهای گسترش حاکمیت قانون خدا و انگیزه خدمترسانی عموومی
در راهبرد ارزشی منابع انسانی دفاع مقدس منجر شده اسوت ،میتوانود هموه مباحو

فرمانودهان و

سرداران دوران دفاع مقدس راجع به سیستم ارزشی منابع انسانی را تحت پوشش قورار دهود و نیوز
جنبه تحلیلی داشته باشد .بر اساس مقوله هسوته نهوایی کوه خوود برگرفتوه و انتوزاع شوده از سوایر
مقولات عمدة ارایه شده است ،فرماندهان و سرداران دوران دفاع مقودس در کول کشوور در تجربوة
زیست خود شرایر علّی ،بستر و پیامدهای راهبرد ارزشی منابع انسانی دفاع مقدس را تجربوه ،درک
و یا تصور میکنند .آنها در شرایر و بستر تعواملی خاصوی در راهبورد ارزشوی منوابع انسوانی دفواع
مقدس را تبیین کردهاند که اگر این شرایر در هر جای دیگر مهیوا شوود ،نظوام ارزشآفرینوی منوابع
انسانی دفاع مقودس محقوق خواهود شود .فرمانودهان و سورداران دوران دفواع مقودس بوه عنووان
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کارگزاران و مجریان برنامهریزیهای مدیریت هشت سال دفاع مقدس هستند که در موراد متعوددی
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خود در موارد مدیریت جنگ و اجرای استراتژیک پروژههای جنگی سهیم هسوتند .از ایون رو آنوان
تشمیص دقیقوی از کارآمودی و ایرگوذاری و متغیرهوای مورتبر بوا راهبورد ارزشوی منوابع انسوانی
فرماندهان دفاع مقدس دارند .همانطور که از متن مصاحبهها مشمص است ،راهبورد ارزشوی منوابع
انسانی فرماندهان دفاع مقدس برای کل نظام سیاسی و فرهنگوی کشوور بسویار حسواس و کارآمود
است و از این رو الگوهای بومی برای تبیین وضعیت این نظام نیز کارآمودتر خواهنود بود.درجودول
شماره( ،)3نتایج تحلیل دادهها را در مراحل سه گانه کدگذاری نشان میدهد.
مقولات محوری

خرده مقولات
اتکاء به اندیشههای مکتب حضرت اموام و مقوام

تجربه هشت سال دفواع

معظم رهبری

مقدس با وجود رهبرانی

عمل به وصایای حضورت اموام و فورامین رهبور

رهبران سرآمد

سووورآمد و آرمانهوووایی

معظم انقلاب

خووودامحور ،در بسوووتر

موضعگیری و رهنمودهای امام و رهبری

کهنالگوهووای دینووی و

تقوای دینی و سیاسی
حفظ آرمانها و ارزشهای اسلامی و انقلابی

مقاصد و آرمانهای الهی

حفظ فرهنگ غنی و ارزشمند دفاع مقدس
عقبه فرهنگی

فرهنگ معنوی

پیروان بوا اسوتراتژیهای
و تلفیق فرماندهی نهادی
و هیووأتی بووه پیاموودهای

جذب و همکاری سایر مذاهب و ادیان
اصالت ارزشی
نظام ارزشی مبتنی بر اسلام ناب محمدی

جوووذب کاریزماتیوووک
سازماندهی و همراستایی

ترویج و گسترش فرهنگ انقلاب
همسویی ارزشی

گسترش حاکمیت قانون
خوووووودا و انگیووووووزه
خدمترسانی عمومی در

(صلّی اللّه علیه و آله)

آموزههای فرهنگ عاشورا

کهنالگوهای دینی

راهبوورد ارزشووی منووابع

نسمهای از عاشورا و کربلا

انسانی دفاع مقدس منجر

بازخوانی زندگی و رشادتهای شهیدان

شده است.

روحیه مقاومت و فداکاری
فرماندهی در دلها
قدسی بودن مبتنی بر بهرهمندی از صبغه و جنبه
الهی در عقاید
160

مقولة هسته نهایی

جذب کاریزماتیک پیروان

هماهنگی بین ارتش و سپاه و بسیج
عمل فرماندهان در راستای یک هدف
فهم نظامی
انتقال تدابیر فرماندهی و جنگی به همرزمان
گزینش راهبردها

نهادی
سووازماندهی مبتنووی بوور
راهبرد

سبک مشارکتی مدیریت
تشکیل کانونهای اندیشهورز

تلفیق فرماندهی نهادی و

فراتر از وظیفه سازمانی

هیأتی

برادرانه حل کردن و سلسله مراتبی ندیدن
تحقق آرمانهای الهی
پیاده شدن قوانین دینی
دین محور شدن جامعه
حسن و نیکویی فعل
تکلیف محوری
مدیریت جهادی

گسترش حاکمیت قوانون
خدا
انگیوووزه خدمترسوووانی
عمومی
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همراستایی با جنگهای صدر اسلام

همووواهنگی و همراسوووتایی

جدول شماره( :)3خروجی مراحل سه گانۀ کدگذاری باز ،محوری و گزینشی

با انتزاع بیشتر این مقولات محوری و هسته ای در مرحلة کدگوذاری گزینشوی ،روایوت نظوری
تحقیق حاضر بدین شرح ارائه گردید« :تجربه هشت سال دفاع مقدس با وجود رهبرانوی سورآمد و
آرمانهایی خدامحور ،در بستر کهنالگوهای دینی و جذب کاریزماتیوک پیوروان بوا اسوتراتژیهوای
سازماندهی و همراستایی و تلفیق فرماندهی نهادی و هیأتی به پیامدهای گسوترش حاکمیوت قوانون
خدا و انگیزه خدمترسانی عمومی در راهبرد ارزشی منابع انسانی دفاع مقدس منجور شوده اسوت»
ظاهر شد که بتواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد.
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راهبردهااااااااااااا
سیستم تیک
ارزشااااااااااااااااااااااا
فرم نده ن

تصویر شماره( :)1مدل پارادایمی راهبردهای ارزشی فرماندهان جنگ دوران دفاع مقدس
(برگرفته شد از یافته های پژوهش)

166

راهبرد ارزشی فرماندهان ،در راهبری و مدیریت فرهنگ ایثوار و دلواوری نقوش آفورین اسوت.
درتطابق یافتههای پژوهش حاضر با تحقیقوات شورح داده شوده در پیشوینه ،از جملوه :سولطانی و
همکوواران ( )1312شوواکر اردکووانی و همکوواران ( )1312عسووکری و همکوواران ( .)1318غلووامی و
همکاران ( .)1312مهاجرو همکاران( .)1311نبوی چاشمی و همکاران ( ،)1311موی تووان بوه ایون
نتیجه رسید که فرماندهان و سرداران دوران دفواع مقودس در کشوور رویکردهوای متفواوتی را در
راستای راهبرد ارزشی منابع انسانی بیان کردهاند .همه آنها در ایون مسواله کوه دوران دفواع مقودس
سرشار از راهبرد ارزشی والایی بوده است ،اتفا نظر دارند ،اما هر کودام از رویکوردی متفواوت بوه
این مقوله نگاه کردهاند و پاسخهای متفاوتی به سوال اصلی پژوهش دادهانود و علوی رغوم اهمیوت
موضوع و مساله ی تحقیق هیچ یک مشابه تحقیق فعلی که با رویکوردی داده بنیواد مودلی جوامع و
چند وجهی که شناسایی ارزش های فرماندهان و سرداران دوران دفواع مقودس و همچنوین سوازو
کارهای پیاده سازی ارزش های مذکور ،در فضای نرم و سمت افزاری جنگ های عصور حاضور را
مورد مطالعه قرار نداده اند ،بنابراین در تطابق نتایج این تحقیوق بوا سوایر تحقیقوات در ایون حووزه
میتواند ،تنها به همراستا بودن نتایج این تحقیق با یافته های تحقیقات مشابه اشاره نمود .بر ایون مبنوا
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نتیجهگیری

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و سعی داشت توا بوا الهوام از روش داده بنیواد و رویکورد
تفسیری ،مدل پارادایمیِ "ارزش های فرماندهان دفاع مقدس" ،را کشف نماید .در ادامه بوه تحلیول
یافته های تحقیق پرداخته شده است:
مدل ارائه شده در این تحقیق دارای بمشهای؛ شرایر علّی ،پدیده ،بستر ،شرایر مداخلهگر ،استراتژی
و پیامد است .پدیده مرکزی این مدل ،راهبرد ارزشی منابع انسانی فرمانودهان اسوت کوه محوور سووالات
مصاحبه کیفی و اطلاعات نظری و مفهومی فرماندهان و سرداران دوران دفاع مقدس است .همچنین در این
مدل شرایر علّی شامل دو مولفه اصلی؛ رهبران سرآمد و مقاصد و آرمانهوای الهوی اسوت .خوود مولفوه
رهبران سرآمد از سه خرده مقوله؛ (اتکاء به اندیشههای مکتب حضرت امام(رحمه الله علیه) و مقام معظم رهبری،
عمل به وصایای حضرت امام و فرامین رهبر معظم انقلاب و موضعگیری و رهنمودهای اموام و رهبوری)
تشکیل شده است و مقوله اصلی مقاصد و آرمانهای الهی نیز از دو خرده مقوله (تقوای دینی و سیاسوی و
حفظ آرمانها و ارزشهای اسلامی و انقلابی) تشکیل شده است .بر اساس چارچوب پوارادایمی موجوود،
رهبران سرآمد و مقاصد و آرمانهای الهی علت مستقیم و اصلی راهبرد ارزشی هستند.
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اساس بسترهای موجود شامل؛ دو مولفههای اصلی کهنالگوهای دینوی و جوذب کاریزماتیوک پیوروان
است .مولفه اصلی کهنالگوهای دینی نیز خود دارای سه خرده مقوله؛ نظام ارزشی مبتنی بر اسلام نواب
محمدی ،آموزههای فرهنگ عاشورا ،نسمهای از عاشورا و کربلا تشوکیل شوده اسوت و مقولوه اصولی
جذب کاریزماتیک پیروان نیز با چهار خرده مقوله؛ بازخوانی زنودگی و رشوادتهای شوهیدان ،روحیوه
مقاومت و فداکاری ،فرماندهی در دلها و قدسی بودن مبتنی بور بهرهمنودی از صوبغه و جنبوه الهوی در
عقاید تشکیل شده است .بسترهای موجود در مدل پوارادایمی پوژوهش دارای ایرگوذاری چندگانوهای
است که میتواند علاوه بر ایرگذاری مستقیم بر راهبورد ارزشوی منوابع انسوانی ،همزموان میتوانود بور
استراتژیهای راهبرد ارزشی منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس تاییر مستقیم داشته باشند.
از دیگر مولفههایی که از آن به عنوان شرایر مداخلوهگر یواد میشوود ،شوامل دو مقولوه اصولی
همسویی ارزشی و فرهنگ معنوی هستند .مقوله اصلی همسوویی ارزشوی شوامل دو خورده مقولوه؛
جذب و همکاری سایر مذاهب و ادیان و اصالت ارزشی است و مقوله اصلی فرهنگ معنوی شوامل
سه خرده مقوله؛ حفظ فرهنگ غنی و ارزشمند دفاع مقودس ،عقبوه فرهنگوی و تورویج و گسوترش
فرهنگ انقلاب است .شرایر مداخلهگر نیز مانند بسترها ایرات دوگانهای در مدل دارند .این شورایر
علاوه بر ایرگذاری مستقیم بر راهبرد ارزشی منابع انسوانی ،همزموان مویتوانود بور اسوتراتژیهوای
راهبرد ارزشی منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس تاییر مستقیم داشته باشند.
اما بمش مهم این مدل پارادایمی که نقش مهمی در راهبورد ارزشوی منوابع انسوانی فرمانودهان
دفاع مقدس دارد ،استراتژیهایی برای این راهبرد ارزشی هستند .آنچه از هسته برخوی مصواحبهها
بیرون میآید ،راهبردها یا استراتژیهایی برای راهبرد ارزشی منابع انسانی فرماندهان دفواع مقودس
در بین فرماندهان و سرداران دوران دفاع مقدس وجود دارنود .ایون اسوتراتژیها شوامل سوه مقولوه
اصلی؛ هماهنگی و همراستایی نهادی ،سازماندهی مبتنوی بور راهبورد و تلفیوق فرمانودهی نهوادی و
هیأتی هسوتند کوه مقولوه اصولی همواهنگی و همراسوتایی نهوادی خوود دارای سوه خورده مقولوه؛
همراستایی با جنگهای صدر اسلام ،هماهنگی بین ارتوش و سوپاه و بسویج و عمول فرمانودهان در
راستای یک هدف است .مقوله اصلی سازماندهی مبتنی بر راهبرد نیز شامل سه خورده مقولوه؛ فهوم
نظامی ،انتقال تدابیر فرماندهی و جنگی به همرزمان و گوزینش راهبردهوا اسوت .همچنوین آخورین
استراتژی یعنی تلفیق فرماندهی نهادی و هیأتی نیز با چهار خرده مقوله؛ سوبک مشوارکتی مودیریت،
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مراتبی ندیدن تعریف شده است .این سه استراتژی مهم دو نقش عموده در مودل پوارادایمی دارنود.
نمست به طور مستقیمی بر راهبرد ارزشی منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس ایور دارنود و علواوه
بر آن بر پیامدهایی منجر میشود که شامل گسترش حاکمیت قوانون خودا و انگیوزه خدمترسوانی
عمومی است .در نهایت این استراتژیها به دستیابی به راهبورد سیسوتماتیک ارزشوی منوابع انسوانی
فرماندهان دفاع مقدس منجر میشوند .در متون مدیریتی استراتژی مهمترین ابوزار الگوهاسوت و در
همین مدل نیز هماهنگی و همراستایی نهادی ،سازماندهی مبتنی بر راهبرد و تلفیق فرماندهی نهوادی
و هیأتی مهمترین استراتژیهای هستند که به خلق راهبرد ارزشوی فرمانودهان دوران دفواع مقودس
منجر شدهاند .در نهایت مدل پارادایمی پژوهش بایود دارای پیامودهایی در راسوتای پدیوده مرکوزی
پژوهش باشد .مهمترین پیامدهای موورد انتظوار در تبیوین راهبورد ارزشوی فرمانودهان دوران دفواع
مقدس دو مقوله اصلی گسترش حاکمیت قانون خدا و انگیزه خدمترسانی عمومی هسوتند .مقولوه
اصلی گسترش حاکمیت قانون خدا شامل سه خرده مقوله تحقق آرمانهای الهی ،پیاده شدن قووانین
دینی و دین محور شدن جامعه است و مقوله اصلی انگیزه خدمترسانی عمومی شوامل سوه خورده
مقوله حسن و نیکویی فعل ،تکلیف محوری و مدیریت جهادی هستند .هرچند ایون پیامودها خوود
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تشکیل کانونهای اندیشهورز ،فراتر از وظیفه سازمانی عمل کردن و برادرانه حول کوردن و سلسوله

فی نفسه مطلوب هستند ،اما بر خود راهبرد ارزشی فرماندهان دفاع مقدس ایر مستقیمی دارند.
در کل ،محقق به دنبال یک چارچوب نظوری از برسواخت فرمانودهان و سورداران دوران دفواع
مقدس از راهبرد ارزشی منابع انسانی در کشور بوده است .پیشفر

این مطالعه این بود کوه سوازو

کار ارزشی منابع انسانی به عنوان یک راهبرد هدفمند و کنش با معنای تعاملی در بوین فرمانودهان و
سرداران دوران دفاع مقدس کشور بوده که به همین دلیل محقق به دنبال کشف این برسواخت بووده
است .یافتوههای تحقیوق نشوان دادنود کوه فرمانودهان و سورداران دوران دفواع مقودس در کشوور
راهبردهای ارزشی منابع انسوانی دروران دفواع مقودس را چگونوه میبیننود و بورای تبیوین آن چوه
استدلالهایی ارایه میدهند .تمامی مقولات مورد نظر در مدلی پارادایمی بوه دقوت شورایر علوی توا
پیامدهای آن را تدوین نموده است.
بر مبنای نظر خبرگان تحقیق ،در مدل تدوین علاوه بور روابور اصولی مویتووان برخوی روابور
ساختاری در مدل را نیز تحلیل کرد .برای مثال شرایر هم بر بسترهای راهبرد ارزشی منابع انسوانی
و هم بر استراتژیهای راهبرد ارزشوی منوابع انسوانی ایور مسوتقیم و معنواداری دارد .همچنوین ایور
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و معنادار بوده است .در نهایت خود استراتژیهای راهبرد ارزشوی منوابع انسوانی فرمانودهان دفواع
مقدس توانستهاند ایر معناداری بر پیامدهای تفکرارزشی منابع انسانی داشتهاند.
پس از روایی سنجی واعتباریابی مدل کشف شده بر مبنوای شواخص هوای الگووی داده بنیواد،
روایت نظری این پژوهش با توجه به مدل احصاءشده ،بدین شرح جلوه گر شد:
«تجربه هشت سال دفواع مقودس بوا وجوود رهبرانوی سورآمد و آرمانهوایی خودامحور ،در بسوتر
کهنالگوهای دینی و جذب کاریزماتیک پیروان با استراتژیهای سازماندهی و همراسوتایی و تلفیوق
فرماندهی نهادی و هیأتی به پیامدهای گسترش حاکمیت قانون خدا و انگیزه خدمترسانی عموومی
در راهبرد ارزشی منابع انسانی دفاع مقودس منجور شوده اسوت» .در اداموه پیشونهادهای علموی -
اجرایی مبتنی بر مبنای یافته های تحقیق ارائه شده است.
در ادامه به عنوان پیشنهادهای علمی -اجرایی برگرفته شده از یافته های تحقیق ارائه شده است:
نظر به اهمیّتی که راهبرد ارزشی برای جامعه دارد و اهمیتی که دوران دفاع مقدس برای کشوور
دارد ،بهتر است این مقوله بیشتر مورد توجه علمی واقع شود .بر همین اساس لازم است توا ابتودا بوا
تدوین سرفصولها و کتابهوایی در دانشوگاهها در واحودهای تمصصوی کارشناسوی فرمانودهی و
مدیریت دفاع مقدس در مراکز علمی تحقیقی و دانشگاهی برای تدریس تدوین شوند.
جانمایی مباح

راهبرد ارزشی منابع انسانی دوران دفاع مقدس در متون ممتلوف و کتابهوا و

مقالات علمی بتوان این مباح

را برای آیندگان ماندگار و برجسته می نماید.

معرفی و آموزش دانشها و معارف تمصصی در زمینه راهبرد ارزشی منابع انسانی دفاع مقدس
از منظر حوزههای علوم انسانی ،انجام پژوهشهای کاربردی و بنیادی دفواع مقودس ،توألیف کتواب
راهبرد ارزشی و دفاع مقدس لازم و ضروری به نظر میرسد.
انتقال فرهنگ حاکم بر دوران دفاع مقودس و روحیوه ایثوار و از خودگذشوتگی و پاسوداری از
ارزشها و دفاع از ناموس و کشور به نسل جوان که آن دوران را درک نکرده اند.
مکتوب و ماندگار نمودن تجربیات بهره ور مدیریتی فرماندهان دفاع مقودس و اسوتفاده از ایون
تجربیات در مواقع لزوم بمصوص در شرایر مشابه.
با توجه به شرایر بحرانی اقتصادی -سیاسوی -نظوامی حواکم بور فضوای ایوران و کشوورهای
همسایه اش کاربست این مدل میتواند راهگشای شرایر فعلی باشد.
174

نوعی از الگوی مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید فراوان دارند ،میباشود شواهد
آیار ارزشمند آن خواهند بود.
در انتماب مدیران بمصوص ردههای مدیریتی عالی و میانی نیز توصیه میشود ،معیارها و شواخص
های نهفته در این الگو همچون درنظر گرفتن رضایت خداوند و روحیه خدمت رسانی مردمی و رهبری
کاریزماتیک درنظر گرفته شود.
در نهایت حمایت مالی از پژوهشهای این حوزه به ویژه در مقطوع تحصویلات تکمیلوی بسویار
مفید خواهد بود.
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حتی در شرایر عادی نیز در دستگاههای دولتی و غیردولتی با بهره مندی ازاین مدل که درواقوع
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