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الگوی شایستگی های مکتبی مدیران منابع انسانی
(مورد مطالعه ارتش جمهوری اسالمی ایران)
ناصر پورصادق
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چکیده
بدون ترديد در جنگهای شبکهای و دانش بنیان امروز و آينده منابع انساني توسعه يافته و شايسته از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار خواهد بود .به همین نسبت مديران منابع انساني که متولي اصلي جذب و توسعه و بهکارگیری منابع انساني در
سازمانهای نظامي ازجمله ارتش هستند دارای جايگاه ويژهای خواهند شد و برای انجام درست وظايف خود نیازمند شايستگي
و قابلیتهای الزم خواهند بود؛ لذا هدف اصلي اين تحقیق «ارائه الگوی شايستگيهای مکتبي مديران منابع انساني ارتش
جمهوری اسالمي ايران» است .اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی -توسعهای بوده؛ روش انجام اين تحقیق پیمايشي است.
جامعه آماری را صاحبنظران و خبرگانِ آشنا و اعضای هیئت علمي نظامي به تعداد  62۱نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران به تعداد  66۱نفر محاسبه گرديد .جمعآوری دادهها از روش میداني با استفاده ابزار پرسشنامه محقق ساخته و سؤاالت
آن با استفاده از طیف لیکرت صورت گرفته .پايايي پرسشنامه از روش  3نیمه کردن با استفاده از آزمون گاتمان ۱٫9۸ ،به
دست آمد .درنتیجه الگوی نهايي تحقیق با استفاده از  ۴مؤلفه و  2۴شاخص ارائه شد.
واژگان کلیدی :مدیران منابع انسانی ،الگوی شایستگی ،شایستگی مکتبی.

تاريخ دريافت مقاله89/۱2/۱9 :
تاريخ پذيرش مقاله89/۱9/3۸ :

1

دانشیار و عضو هیات علمي دانشگاه عالي دفاع ملي dr.naser.poursadegh@gmail.com
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مقدمه

خداوند در قرآن کريم ميفرمايد« :سنّ ادلّه يَأْمُرُکُمْ آن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا :همانا خدا به شما امر ميکند که امانتها را به
صاحبانش بازدهید(».سوره مبارکه نساء/آيه  )۸9آنچه سبب گردش درست امور و سالمت و صالبت کارها ميشود ،آن است که
مناصب و مسئولیت ها امانت تلقي گردد و به شايستگان سپرده شود .کلید خوشبختي جامعه ،بر سرکار بودن افراد اليق و رفتار
عادالنه است(...قرائتي )99 -98 :6299 ،رسول خدا (صلياهلل علیه و آله و سلم) فرمود« :إِنَّ الرّياسَةَ ال تَصْلَحُ اِالّ لِأهْلِها :رياست،
جز براى اهلش ،شايسته و روا نیست ».به کارگیری افراد صالح و متعهد در مديريت نظام اسالمي از وظايف حاکمان است و
مديريت کارگزاران و مديران ناصالح در نهايت به ناکارآمدی نظام ميانجامد.
اصطالح شايستگي ،اصطالحي تقريباً جديد و مربوط به عصر حاضر است اما مفهوم آن مفهومي قديمي است .گرچه در مورد
تاريخ دقیق شروع رويکرد شايستگي و شناسايي آن اندکي بین صاحبنظران وجود دارد اما همه آنها در اين مورد اتفاقنظر
دارند که ظهور آن مربوط به دهههای آخر قرن  3۱است .رويکرد شايستگي از دهه  688۱در ادبیات مديريت منابع انساني
مطرح و بهسرعت مورد استفاده قرار گرفت ...هم اکنون اين رويکرد در کشورهای غربي ،نه تنها مورد توجه شرکتها و بنگاههای
کسب وکار بلکه مورد استفاده و بهرهگیری سازمانها و شرکتهای دولتي نیز قرار گرفته است .سازمان ملل متحد نیز الگوی
شايستگي های خود را برای کارکنانش استخراج کرده است و در فرآيندهای گوناگون منابع انساني از آن بهره ميبرد(.زاهدی و
ديگران)89 :6298 ،
سازمان نظامي به عنوان سازماني پیشرو در میان ساير سازمانها ،برای اجرای بهینه مأموريتها عالوه بر برخورداری از تجهیزات
و فناوری های نوين بايد از [مديراني شايسته و] کارکناني توانمند و سازماني با ساختار مناسب برخوردار باشد(.پور صادق و
همکاران)3۱۱ :6283 ،
مسئله مديران منابع انساني شايسته ،به عنوان يکي از ارکان ارتش جمهوری اسالمي ايران و به دلیل برخورداری از جايگاه
خاص و وابسته بودن بسیاری از امور کارکنان ارتش به آنها ،از اهمیت زيادی برخوردار است؛ توجه نکردن به اين مسئلهی
مهم ،ميتواند ي کي از مشکالت اساسي نظام اداری در ارتش جمهوری اسالمي ايران باشد .تعیین مدل شايستگيها ،از مراحل
اساسي و ضروری فرايند طراحي برنامههای آموزشي توسعه مديران مبتني بر شايستگي و ابزاری مفید و ضروری برای
برنامهريزی آموزشي و پرورش شايستگيهای مديران و همچنین ابزاری بسیار مفید و ضروری در ارزيابي و توسعه مديران فعلي
است .با توجه به موارد فوق ،مسئله اصلي تحقیق اين است که مديران منابع انساني چه معیارهای شايستگي داشته باشند تا
بتوانند نیروی انساني الزم را برای تعالي سازماني مديريت کنند .معیارها و ويژگيهای شايستگي مکتبي در انتصاب مديران
منابع انساني در ارتش جمهوری اسالمي ايران چیست تا بر اساس آن مديران به شیوهای نظاممند و برخوردار از شايستگيهای
مورد نیاز بر اساس ارزشهای انقالب اسالمي شناسايي شوند؛ بنابراين مسئله اصلي «فقدان الگوی مکتبي شايستگيِ مکتبي
مديرانِ منابعِ انساني آجا به صورت مدوّن» است .هدف اصلي اين تحقیق «ارائه الگوی شايستگيهای مکتبي مديران منابع
انساني ارتش جمهوری اسالمي ايران» است .در همین راستا سؤال اصلي تحقیق «الگوی شايستگيهای مکتبي مديران منابع
انساني ارتش جمهوری اسالمي ايران چیست؟» و سؤاالت فرعي «مهمترين مؤلفههای بُعد مکتبي الگوی شايستگي شايستگي
کدامند؟»« ،مهمترين شاخصهای الگوی مذکور کدامند؟» و «چه ارتباطي بین مؤلفه ،شاخصهای الگوی مذکور وجود دارد؟
اولويتبندی آنها چگونه است؟» مطرح گرديد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در ارتباط با الگوی شايستگي مديران و شايستگي مديران منابع انساني پژوهشهای مختلفي صورت گرفته که بخشي از
نیازهای تحقیق حاضر را تأمین مينمايند؛ اما عليرغم بررسيهای قابل توجه در رسالههای دکتری ،پاياننامههای کارشناسي
ارشد ،پروژههای تحقیقاتي ،مقاالت علمي ،سايتهای علمي و متون مکتوب منتشر شده (اعم از تدوين و ترجمه) ،به طور
خاص ،اثری که بر اساس چارچوب اين موضوع و تحقیق حاضر نگارش شده باشد و به روز باشد ،يافت نشد؛ اما با مطالعاتي که
صورت گرفته است ،ميتوان گفت که در مبحث شايستگي مديران منابع تدوين شده متعددی وجود دارد که بخشهايي از
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نیازها و کمبودهای مطالعاتي تحقیق حاضر ،در رابطه با موضوع تحقیق را تأمین مينمايد ،به عنوان نمونه رساله دکتری آقای
حسن بختیاری (اسفند  )6299از دانشگاه عالي دفاع ملي با موضوع «طراحي و تبیین الگوی توانمندسازی فرماندهان و مديران
نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران» ،تحقیق باقي نصرآبادی و همکاران ( )6282از پژوهشکده علوم اسالمي امام صادق
(علیهالسالم) با موضوع «شايستگيهای مديريت و فرماندهي» اشاره کرد .همچنین تعدادی از مقاالت علمي – پژوهشي داخلي
و خارجي مرتبط در اين تحقیق استفاده شده است ،مانند« :معرفي الگوی مديريت منابع انساني تحقیقات در يک سازمان
نظامي»(محمدی و همکاران)۸6-99 :6299 ،؛ «شايستگي های کلیدی در نصب مديران دستگاه قضايي بر اساس بیانات و
مکتوبات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي)»(تاجآبادی و بیات)92-6۱۴ :6283 ،؛
مفهوم شایستگی
مفهوم شايستگي به اين معناست که افراد کفايت الزم را برای انجام کار خود داشته باشند .مديريت بر مبنای شايستگي
رويکردی منسجم و چارچوبي مشترک و هماهنگ برای اداره سرمايههای انساني در بلندمدت است که بر مبنای مجموعه
مشترکي از شايستگيهای مرتبط با راهبردهای کالن سازمان تدوين ميشود؛ به عبارت ديگر مديريت بر مبنای شايستگي
فرايندی تلفیقي است که باعث قرار گرفتن افراد در جايگاه سازماني مناسب ،مطابق با تواناييها ،قابلیتها و مهارتهای کاری
شده و موجب گسترش صالحیتهای تخصصي و حرفهای ميشود(.دهقانان )63۸ :629۸ ،نقشهای مديران منابع انساني [در
گذشته] در قالب چهار کارکرد جذب ،بهسازی ،انگیزش و نگهداری مورد بحث قرار ميگرفت که امروزه چندان مورد تأکید
نیست .مديران منابع انساني عالوه بر انجام همه اقدامات سنتي منابع انساني همچون تحلیل و طراحي شغل ،ارزشیابي مشاغل،
کارمند يابي ،برنامهريزی منابع انساني ،انتخاب و جامعهپذيری ،طراحي نظام جبران خدمات ،توسعه منابع انساني و انضباط و
ايمني و بهداشت بايد نقش های جديدتری را در سازمان ايفا کنند .با تقسیم وظايف مديران منابع انساني به کوتاهمدت و
بلندمدت در مورد افراد و فرايندها؛ چهار نقش کلیدی برای مديران منابع انساني حاصل ميشود .اين نقشها عبارتاند از:
 (6نقش شريک راهبردی و قهرمان تغییر :مديران منابع انساني بايد خود را شريک راهبردی سازمان بدانند و اقدامات سازمان را
در راستای راهبردها و اهداف آن جهت دهند .مديران منابع انساني ضامن انجام موفقیتآمیز تغییرات راهبردی در سازمان
هستند و بايد با اتخاذ تدابیر مؤثر ،مقاومت کارکنان را در برابر تغییر کاهش دهند )3 .نقش حامي کارکنان :مديران منابع
انساني بايد محیطي فراهم کنند که در آن کارکنان احساس آرامش و امنیت نمايند و انگیزه الزم برای کار را داشته باشند.
(2نقش توسعهدهنده سرمايه انساني :مديران منابع انساني بايد زمینه را برای رشد ،يادگیری و توسعه مهارتهای همه کارکنان
و مديران آماده سازند .آنها بايد طرحهای توسعه فردی و تیمي کارکنان را پیگیری و اجرا کنند )۴ .نقش متخصص کارکردی:
انتظار ميرود که مديران منابع انساني بتوانند بهعنوان متخصصان حرفهای وظايف تخصصي و فني در حوزه منابع انساني نظیر
انتخاب ،آموزش ،کارمند يابي و ارزيابي عملکرد را با کارايي و اثربخشي ايفا کنند .يکي از سازوکارهای حرفهای در مديريت
منابع انساني ،طراحي گواهینامههای منابع انساني است(.قلي پور)6۸ :628۴ ،
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شکل ( )1نقشهای جدید مدیریت منابع انسانی (پور صادق1931،؛)11

شایستگی و اهلیت در مبانی دینی
رعايت اهلیت در انتخاب افراد و واگذاری کارها ،از مهم ترين مسائل در مديريت است يعني کسي که قرار است مسئولیت کاری
را عهدهدار شود در مسندی قرار گیرد شايستگيهای الزم را برای آن مسئولیت دارا باشد و بهاصطالح اهلیت آن کار را داشته
باشد(.شیری ) 3 :629۸ ،در تعالیم اسالمي نیز به شرايط مدير توجه خاص مبذول داشته و هم الگوهايي را معرفي کرده تا
کساني که ميخواهند مديريت جامعه را بر عهده بگیرند ضمن برخورداری از آن شرايط از الگوهای الهي پیروی نمايند.
الگوهايي که اسالم به ما معرفي ميکند تربیت شده الهي هستند تا به بهترين شکل ممکن به هدايت جامعه
بپردازند(.مصطفيپور)1 :6299 ،
ويژگيهای قرآني «مدير شايسته»
قرآن مجید ،کتابي است برای هدايت متقین که تمام ابعاد زندگي را در قالب احکام ،توصیهها ،تمثیلها و  ...ترسیم کرده است
بايد منشاء هر تحقیق اسالمي باشد.
«إِنَ اللَهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَ ةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ»:؛ (سوره مبارکه بقره/آيه  )3۴9قدرت علمي و توانايي جسمي برای
انجام مأموريت ،دو شرط الزم برای مديران است(.قرائتي)6299:39 ،
خداوند در قرآن کريم ميفرمايد« :اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْکُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَهُ أَوَابٌ :در برابر آنچه ميگويند شکیبا باش و
به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را که او بسیار توبهکننده بود!»(سورة مبارکه ص/آيه  )69از بررسي اين آيه ،در
مييابیم که شايستگي هايي چون پايداری و مقاومت ،صبر و شکیبايي ،دانش ،فرمانروايي و رهبری ،شجاعت و توانايي در نبرد و
چالشها ،رجوع به خداوند و توکل ،جزء صفات و قابلیتهايي است که حضرت باریتعالي به پیامبرش توصیه فرموده تا از
حضرت داوود الگوبرداری کند .از ديگران پیامبراني که بهواسطه حکمراني و فرمانروايش ،خداوند به نیکي از او ياد ميکند،
حضرت سلیمان ،فرزند داوود نبي است .در قرآن کريم ۴2 ،آيه ،به حضرت سلیمان و خصوصیات او اشاره شده است .آياتي مثل
» ما به داوود و سلیمان ،دانشي عظیم داديم؛ و آنان گفتند « :ستايش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان
مؤمنش برتری بخشید(».سوره مبارکه نمل/آيه « ،)6۸پروردگارا! شکر نعمتهايي را که بر من و پدر و مادرم ارزاني داشتهای به
من الهام کن و توفیق ده تا عمل صالحي که موجب رضای توست انجام دهم»( ،سوره مبارکه نمل/آيه  )68در آية  98سورة
مبارکه انبیاء ،خداوند ميفرمايد « :ما (حکم واقعي) آن را به سلیمان فهمانديم؛ و به هر يک از آنان (شايستگي) داوری و علم
فراواني داديم»؛ اين آيات به نیکويي نشان از شايستگيهايي دارد که خداوند متعال در شأن حضرت سلیمان و در وصف ايشان
2۸
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ذکر کرده و برخورداری از آن ها را سبب برتری سلیمان دانسته است .هنگام بررسي اين آيات ،به اين شايستگيها پي ميبريم:
حکمت؛ کمک خداوند؛ آزمودن زيردستان؛ نیکوکاری؛ دانش؛ داوری ،قضاوت و تصمیمگیری؛ سپاسگزاری خداوند؛ هدايت و
رهبری؛ فراهمآوری امکانات؛ عزت نفس؛ فضل و عنايت(.شیخ 61۸ :6298 ،و .)61۴
جدول ( )1ویژگیهای مدیر شایسته در قرآن

شايستگي
دانش؛ تصمیمگیری؛ داوری و قضاوت؛ قابلیتهای فني؛ نیکوکاری؛ حکمت ،خرد و تدبیر؛ سورة مبارکه ص/آيه 69؛
عزتنفس؛ سپاسگزاری خداوند؛ مشورتگیری؛ مديريت افراد (آزمودن زيردستان)؛ رهبری؛ سوره مبارکه نمل/آيات  6۸و 68؛
عدالت؛ فضايل اخالقي؛ پايداری و مقاومت؛ صبر و شکیبايي؛ توکل؛ توان فصل خصومت سورة مبارکه انبیاء /آيات  98و 9۱؛
(مديريت تعارض)؛ نیکوکاری؛ توان (قابلیتهای) اجرايي(.شیخ)611 :6298 ،
سوره مبارکه کهف/آيه 89؛
سوره مبارکه نمل/آيه ۴۱؛

خدا را حاضر و ناظر بر تمام شئون ديدن (میرزاخاني)6۸۱ :6299 ،

لیاقت ،مالک ارتقا (قرائتي)6299:32 ،؛ علم و توانايي (همان)39،؛ پرهیز از عیبجويي،
سوره مبارکه بقره/آيه 3۴9؛
سخنچیني ،بخل و خشونت (همان)6۱2 ،
سوره مبارکه قلم/آيات 9-62؛
سوره مبارکه بقره/آيه 2۴

تخصص و تعهد؛ امید به آينده؛ (مظاهری)۸3 :629۴ ،

سوره مبارکه بقره/آيه 3۴9؛
سوره مبارکه زمر/آيه ۸2؛
مبارکه آلعمران/آيه 6۴1

توانا و امین؛ (دهقان )662 :6293 ،علم و شناخت (همان)6۴۸ ،

سوره مبارکه نمل/آيه 28
سوره مبارکه يوسف/آيات  36و ۸۸
سوره مبارکه مجادله/آيه 66

صداقت؛ امانتداری (خنفیر)33 :629۸ ،

سوره مبارکه توبه /آيه 668
سوره مبارکه قصص/آيه 31

ویژگی و شایستگی مدیران در نهجالبالغه
در فرازهايي از فرمان تاريخي امام علي (علیهالسالم) به مالک اشتر به ويژگيها و اوصاف يک مدير شايسته اشاره شده است:
...ضرورت خودسازى او را به ترس از خدا فرمان مىدهد و اينکه اطاعت خدا را بر ديگر کارها مقدم دارد و آنچه که در کتاب
خدا آمده ،از واجبات و سنت ها را پیروى کند ،دستوراتى که جز با پیروى آن رستگار نخواهد شد و جز با نشناختن و ضايع
کردن آن جنايتکار نخواهد گرديد .به او فرمانى مى دهد که خدا را با دل و دست و زبان يارى کند ،زيرا خداوند پیروزى کسى را
تضمین کند که او را يارى دهد و بزرگ دارد آنکس را که او بزرگ شمارد؛ و به او فرمان ميدهد تا نفس خود را از پیروى
آرزوها باز دارد و به هنگام سرکش رامش نمايد ،که (همانا نفس همواره به بدى وا مى دارد جز آنکه خدا رحمت آورد ...).پس
نیکوترين اندوخته تو بايد اعمال صالح و درست باشد ،هواى نفس را در اختیار گیر و از آنچه حالل نیست خويشتنداری بکن،
زيرا بخل ورزيدن به نفس خويش ،آن است که در آنچه دوست دارد ،يا براى او ناخوشايند است ،راه انصاف پیمايى .اخالق
رهبرى (روش برخورد با مردم) مهربانى با مردم را پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش ...براى فرماندهى
سپاه کسى را برگزين که خیرخواهى او براى خدا و پیامبر (صلي اهلل علیه و آله و سلم) و امام تو بیشتر و دامن او پاکتر،
شکیبايى او برتر باشد ،از کسانى که دير به خشم آيد و عذرپذيرتر باشد و بر ناتوان رحمت آورد و با قدرتمندان ،با قدرت
برخورد نمايد ،درشتى او را به تجاوز نکشاند و ناتوانى او را از حرکت باز ندارد(.نهجالبالغه ،نامه )۸2
مهمترين اوصاف اشاره شده در اين نامه به شرح زير ميباشد:
-6تقوای الهي :تقوا برای مدير و مسئول موجبات مراعات مقررات شرع را فراهم ميکند.
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 -3اطاعت از خداوند :اطاعت دستورهای خداوند متعال از مهمترين وظايف هر مسلماني است و اگر کسي مسئولیت جامعه را به
عهده بگیرد تکلیف او در اطاعت از خداوند سنگین خواهد بود.
 -2پیروی از قرآن :مدير و مسئول بايد قرآن و دستورهای آن را مد نظر داشته باشد و پیروی و متابعت از قرآن را سرمشق
زندگي خود قرار دهد.
 -۴ياری دين خدا :ياری کردن دين خدا به ياری کردن و پشتیباني از مسلمانان راستین جامعه است و يک مدير و مسئول بايد
توانايي ياری رساندن به مسلمانان و حمايت از آنان را در خود ايجاد کرده و تمام اختیارات و قدرت خود را بايد برای ياری
رساندن به آنان به کار گیرد و اين ياری رساني و حمايت بايد به وسیلهی دست ،زبان و قلب صورت گیرد.
 -۸کنترل نفس :از آن جايي که مدير دارای قدرت و اختیار است در به کارگیری قدرت بايد بدون افتادن در دامن شهوت اقدام
کند .کنترل هوا و هوس و در دست داشتن زمام اختیار از لوازم مديريت موفق است.
 -1عمل صالح :با رفتار نیک و کارهای شايسته و خدمت به مردم و جامعه به دست خواهد آمد(.بختیاری)699 :6299 ،
حضرت علي (علیهالسالم) ضمن بیان اوصاف کلي ،ويژگي های مثبت مسئوالن و مديران حکومت اسالمي را برشماری ميکنند
که عبارتاند از( :همان)698 ،
-6تقوا و انقیاد -3 ،وَرَع -2 ،صداقت -۴ ،پاکدامني و پاک دستي -۸ ،سعهی صدر ،بردباری  -1اصالت خانوادگي -9،دودمان
صالح -9،حُسن سابقه -8،استقامت در برابر مشکالت -6۱ ،شجاعت -66 ،پوزشپذيری -63،باگذشت -62 ،دست و دلباز-6۴ ،
دل به ديگران نبستن -6۸،صراحت لهجه در حقگويي -61،ايجاد مواسات(.مظاهری)۸3 :629۴ ،
انتظارات امام خامنهای (مدظله العالی) از تحول در حوزه نیروی انسانی
الف(انتظار از فرماندهان و مديران در حوزه معنوی -اعتقادی :اهمیت به دين و تقوا و اخالص در کنار دانش نظامي ،اسالميتر
شدن روز به روز ارتش ،تدارک دائم و پشتیباني معنوی نیروی انساني ،پرورش جوانان مؤمن و کارآمد ،تقويت تعهد و ايمان
ديني و انگیزهها ،معنوی کردن و منظم کردن نیروهای مسلح ،تقويت انگیزههای ديني و جهادی و پیش بردن مجموعههای
تحت مسئولیت .ب) انتظار از کارکنان در حوزه معنوی :مجهز شدن به ايمان با اتکای به خدا برای جهاد في سبیل اهلل و انجام
تکلیف ،تدين و اسالمي بودن ،حفظ فداکاری و اخالص ،تقید و تعبد و پايبندی به اسالم و نشان دادن نشانههای اسالم ،تقويت
ازلحاظ معنوی و ديني ،معتقد به رسالت ديني کشور ،خودسازی جوانان دانشگاههای افسری ازلحاظ معنوی و ديني پابهپای
مايه های علمي و رزمي ،داشتن نیروهای با قابلیت و متناسب با اهداف و آرمانهای جمهوری اسالمي ،افزايش روزآمد توان
معنوی يعني روحیه و ايمان و عشق به مسئولیت و تالش جان فشانانه و فداکارانه ،رعايت اخالق و تهذيب نفس ،کاستن
آسیبپذيری با مسائل معنوی و اخالقي و دعا و ذکر و توجه و تهذيب نفس و خودسازی با هواهای خود و مبارزه کردن بااخالق
فاسد در خود ،احتیاج به کار در زمینه اخالق و تزکیه و تهذيب بر روی نفوس خودمان و نفوس ديگران ،ايمان به هدف و
احساس فداکاری در راه هدف ،تقويت روح ايمان و روح خردمندی ،زندگي در کمال پرهیزگاری و مناعت طبع و پارسايي ،حفظ
حالت طهارت و قداست ،جدّ و جهد و استقامت و پافشاری و دامن برچیدن از دست و پاگیریهای زندگي روزمرّه ،مصمّم و
باسواد و تحصیل کرده ،متديّن و عمیقاً مؤمن به آرمانهای اسالم و ارزشهای الهي ،توأم بودن آموزشهای رزمي و تربیت
معنوی و روحي و فکری ،هدايت زيردستان و دوستان و معاشرين به صراط مستقیم الهي ،تقويت روحي ،معنوی و انساني،
تقويت ديني و ايماني و نظامي ،اخالص در عمل و کار برای رضای خدا( .علیزاده و همکاران)3۸3 :6282 ،
جدول ( )1برخی از ویژگیهای مدیران در بیانات امام خامنهای (مدظلهالعالی)

رديف ويژگي

منبع

6

ايمان به خدا

(بیانات در )6299/9/39

3

توکّل

(بیانات در  6299/9/6۴و )6296/9/39

2

تقوا

(بیانات در  6296/9/9و )6299/3/63
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۴

اخالص

(بیانات در  6299/6/3۸و )6286/2/3۴

۸

تدبیر

(بیانات در 6292/66/6۱؛  6299/6/6و )6283/6/6

1

معنويت و عقالنیت

(بیانات در 629۴/1/9؛  6299/1/61و )628۱/2/6۴

9

پرکار و پرتالش

(بیانات در 6299/6/8؛  6298/63/8و )629۱/2/63

9

دوری از جاهطلبي و مقامطلبي

(بیانات در )6296/1/3۴

8

دوری از غرور

(بیانات در  629۴/9/69و )629۴/1/۴

6۱

اهمیت دادن به ارزشهای اسالمي

(بیانات در  6292/2/9و )6218/66/6۱

66

صداقت در قول و عمل

(بیانات در )6218/1/38

63

شجاعت

(بیانات در  6299/3/38و )6293/1/38

62

خودسازی

(بیانات در )6296/۱۴/63

6۴

روحیه خدمت

(بیانات در )6299/6/3۸

6۸

پایبندی به ارزشهای انقالب اسالمي

(بیانات در  6283/66/68و  6299/3/2۱و )629۸/66/69

61

صبر و پايداری

(بیانات در  6299/9/31و )629۴/66/68

69

بصیرت انقالبي و ديني

(بیانات در  628۴/6/2۱و  6282/9/31و )6286/6۱/3۴

69

فداکاری

(بیانات در  6292/66/68و )629۱/9/8

68

اعتمادبهنفس

(بیانات در  6291/6۱/63و )6291/6۱/62

3۱

امانتداری

(بیانات در )6219/66/6۸

شایستگی و ویژگی مدیران در بیانات امام خمینی (رحمتاهلل علیه)
حضرت امام خمیني (رحمتاهلل علیه) بنیانگذار جمهوری اسالمي و احیاء کننده ارزشهای اسالم ناب محمدی (صلياهلل علیه
و آله و سلم) در قالب انقالب اسالمي ،با رئیس ستادی «سپهبد قرني» موافقت کردند .سپهبد قرني که در نظام شاهنشاهي با
طي مدارج عالي نظامي در سلسله مراتب فرماندهي ارتش در زمره نزديکان شاه قرار گرفته و دستیابي به امتیازات درخور توجه
و بهرهمندی از امکانات مادی در باالترين سطح برايش میسّر شده ،هنرش در اين است که به باطل بودن آن جايگاه پي برده و
راه خود را از شاه و همراهانش جدا ميکند .مبارزه با نفس به عنوان توصیهای ديني برای هر انساني ضروری است و هر کس
بتواند در اين مبارزه موفقیتي کسب کرده و خود را از جاذبههای کاذب جهان مادی دور کند .عزم ،اراده و تالش او درخور
احترام و تقدير است؛ اما فرق است میان کساني که ارزشهای مادی دور از دسترس آنها باشد با کساني که تمام آن امتیازات
پرزرق و برق را در اختیار دارند؛ و غرق در باالترين سطح آن جاذبهها هستند ،با اراده و تصمیم و مبارزه مثالزدني و به جان
خريدن رنج و سختي طاقت فرسا موجبات رهايي خود را از آن دنیای پرجاذبه فراهم سازند[ .که شهید] قرني از نوع دوم
است(.نوروزی فرسنگي)66 :6293 ،
امام خمیني (رحمتاهلل علیه) عالوه بر چنین انتخابهايي ،جهت ارشاد امت اسالمي و مديران نظام اسالمي ،بیانات و پیامهای
فراواني داشته اند و در بیانات خود بارها به صفات مديران نظام اشاره کردهاند .در اين ادبیات تحقیق به فرازهايي آز آنها
پرداخته ميشود.
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جدول ( )9برخی از ویژگیهای مدیران از صحیفه نور امام خمینی (رحمتاهلل علیه)

رديف

ويژگي

منبع

6

برتری ايمان

صحیفه نور ،ج  63و ج 69

3

تقوا و تهذيب نفس و تزکیه

صحیفه نور ،ج  69و ج 6۴

2

علم و تقوا

صحیفه نور ،ج 69

۴

اعتقاد به خدا و کار برای رضای خدا

صحیفه نور ،ج ۸

۸

اتّکال به خدا و اعتماد به نفس

صحیفه نور ،ج 69

1

صبر و استقامت

صحیفه نور ،ج  62و ج 69

9

رعايت قوانین و موازين اسالمي

صحیفه نور ،ج ۸

9

تعهد به اسالم

صحیفه نور ،ج 61

8

تالش برای تقويت معنويت و سرکوب نفسانیت

صحیفه نور ،ج  69و ج 9

6۱

انجام تکلیف

صحیفه نور ،ج 68

66

حکومت بر قلوب

صحیفه نور ،ج  6۴و ج 69

63

پرهیز از جاهطلبي

صحیفه نور ،ج 69

62

پرهیز از خودخواهي

صحیفه نور ،ج 69

6۴

تواضع و فروتني

صحیفه نور ،ج 69

6۸

رعايت رفتار اسالمي با زيردستان

صحیفه نور ،ج 6۱

61

سادهزيستي

صحیفه نور ،ج 68

69

تمسّک به قرآن

صحیفه نور ،ج 69

69

تمسّک به واليت امیرالمؤمنین (علیهالسالم)

صحیفه نور ،ج 69

68

بصیرت قلبي

صحیفه نور ،ج 6۱

3۱

انتقادپذيری

صحیفه نور ،ج 69

36

خدمتگزاری و حُسنِ رفتار

صحیفه نور ،ج 61

33

امانتداری

صحیفه نور ،ج 69

32

اخالص در عمل

صحیفه نور ،ج  ،69ج  3۱و ج 63

3۴

اجرای عدالت

صحیفه نور ،ج 8

2

داوری و قضاوت

*

۴

نیکوکاری

*

۸

حکمت ،خرد و تدبیر

*

1

عزتنفس ،کنترل نفس

*

9

سپاسگزاری خداوند

*

قرآن

3

مشورتگیری؛ تصمیمگیری

*
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*

صحیفه نور

رديف

شايستگي

بیانات

جدول ( )1شایستگی مدیران در مبانی دینی

*
*
*
*

شماره  ،61بهار 89

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي
9

مديريت افراد (آزمودن زيردستان)

*

8

اتّکال به خدا ،توکل؛ امید به آينده

*

6۱

توان اجرايي (قابلیتهای اجرايي)

*

66

صبر و شکیبايي؛ سعهی صدر

*

63

توان فصل خصومت (مديريت تعارض)

*

62

رهبری؛ حکومت بر قلوب

*

6۴

عدالت؛

*

6۸

فضايل اخالقي؛ خودسازی

*

61

لیاقت ،مالک ارتقا

*

*
*

*
*

*

69

پرهیز از عیبجويي ،سخنچیني

*

*

*

*

69

پرهیز از بخل و خشونت

*

*

*

*

68

پرهیز از خودخواهي و جاهطلبي

*

*

*

*

3۱

تخصص و تعهد؛

*

36

امانتداری و امین (پاکدامني و پاک دستي)

*

*

33

صداقت و راستگويي

*

*

32

پايداری و مقاومت

*

*

3۴

مسئولیتپذير

*

3۸

شجاعت

*

31

صراحت لهجه در حقگويي

*

39

سبکبار بودن

*

39

اصالت خانوادگي ،دودمان صالح و حُسن سابقه

*

38

تقوای الهي

رديف

شايستگي

2۱

ايمان به خدا و اطاعت از خداوند

26

پیروی از قرآن و تمسّک به قرآن

نهجالبالغه

*

*

*

*

*

*

23

ياری دين خدا

*

*

22

عمل صالح

*

*

2۴

کوشا در انجام وظايف

*

2۸

پوزشپذيری و با گذشت

*

21

وَرَع و پرهیزگاری

*

29

بصیرت قلبي ،بصیرت انقالبي و ديني

*

29

تمسّک به واليت امیرالمؤمنین (علیهالسالم)

*

28

سادهزيستي

*

۴۱

تالش برای تقويت معنويت و سرکوب نفسانیت

*

۴6

روحیه خدمت و خدمتگزاری

*
۴۱

*
*

صحیفه نور

قرآن
*

*

*
بیانات

*

*

*

*

*

*

*
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۴3

انتقادپذيری

*

۴2

رعايت قوانین و موازين اسالمي

*

۴۴

رعايت رفتار اسالمي با زيردستان

*

۴۸

تواضع و فروتني (دوری از غرور)

*

۴1

پایبندی به ارزشهای انقالب اسالمي

*

۴9

پرکار و پرتالش

*

۴9

اهمیت دادن به ارزشهای اسالمي

*

۴8

فداکاری

*

۸۱

معنويت و عقالنیت

*

*

شایستگی در مجموعة قوانین و مقررات نیروهای مسلح
ارتش مکتبي :در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعي کشور توجه بر آن است که ايمان و مکتب ،اساس و ضابطه باشد بدين جهت
ارتش جمهوری اسالمي و سپاه پاسداران انقالب در انطباق با هدف فوق شکل داده ميشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها
بلکه بار رسالت مکتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهدهدار خواهند
بود(.منصور)9 :628۱ ،
اصل  6۴2قانون اساسي :ارتش جمهوری اسالمي ايران بايد ارتش اسالمي باشد که ارتشي مکتبي و مردمي است و بايد افراد
شايسته را به خدمت بپذيرد که به اهداف انقالب اسالمي مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشد(.همان)9 ،
ماده  1قانون ارتش جمهوری اسالمي ايران :اصول و ويژگيهای اساسي نیروهای مسلح عبارتند از:
الف اسالمي بودن :در تشکیل و تجهیز نیروهای مسلح اساس و ضابطه مکتب اسالم است به نحوی که بر همه شوؤن و ابعاد آن
ضوابط و مقررات شرع حاکمیت داشته باشد .نیروهای مسلح رسالت مکتبي جهاد در راه خدا را بر عهده داشته ،پیروی از از
اصول اخالقي اسالم و احترام به شخصیت انساني افراد را وظیفة خود ميدانند.
ب والئي بودن :نیروهای مسلح تحت فرمان فرماندهي کل نیروهای مسلح بوده و اصل وحدت فرماندهي در تمامي ردههای آن
حاکم ميباشد و نیل به فرماندهي در تمامي ردهها بر اساس شايستگي و کارآئي صورت ميگیرد .دستور فرمانده در صورتي که
مغاير با دستورات شرع ،فرمان های فرماندهي کل نیروهای مسلح و حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسالمي ايران نباشد،
الزم االجرا است .کارکنان نیروهای مسلح در خط سیاسي مقام رهبری بوده ،عضويت و وابستگي آنان در تشکلهای سیاسي با
توجه به فرمان مقام رهبری مطلقاً ممنوع ميباشد(.همان)631 ،
ماده  -38قوانین اختصاصي ارتش :پارامترهای شايستگي عبارتند از :متدين به دين اسالم ،ايمان به انقالب اسالمي و نظام
جمهوری اسالمي ،آمادگي فداکاری در راه تحقق اهداف آنها ،داشتن شرايط تحصیلي و تخصصي الزم(.همان)62۴ ،
شايستگي در افق چشمانداز بیست ساله جمهوری اسالمي ايران
با اتکال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامهريزی شده و مدبرانهای جمعي و در مسیر تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسي ،در چشمانداز بیستساله« :ايران کشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی ،علمي و
فناوری در سطح منطقه ،با هويت اسالمي و انقالبي ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل».
جامعهی ايراني در افق اين چشمانداز چنین ويژگيهايي خواهد داشت :فعال ،مسئولیتپذير ،ايثارگر ،مؤمن ،رضايتمند،
برخوردار از وجدانکاری ،انضباط روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعي ،متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شکوفايي ايران و
مفتخر به ايراني بودن(.مرکز پژوهشهای مجلس)6293/۱9/62 ،
شايستگي در سیاستهای کلي نظام اداری
-6نهادينهسازی فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهای اسالمي و کرامت انساني.
 -3عدالت محوری در جذب ،تداوم خدمت و ارتقای منابع انساني.
۴6
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 -2دانش گرايي و شايسته ساالری مبتني بر اخالق اسالمي در نصب و ارتقای مديران.
 -۴ايجاد زمینه رشد معنوی منابع انساني و بهسازی و ارتقای سطح دانش ،تخصص و مهارتهای آنان.
 -۸رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد ،توانمندی ،جايگاه و ويژگيهای شغل و شاغل و تأمین
حداقل معیشت با توجه به شرايط اقتصادی و اجتماعي.
 -1عدالت محوری ،شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
 -9نهادينهسازی وجدان کاری ،انضباط اجتماعي ،فرهنگ خود کنترلي ،امانتداری ،صرفهجويي ،سادهزيستي و حفظ
بیتالمال(.ابالغي مقام معظم رهبری)6298/۱3/۱6 ،
الگوی مفهومی تحقیق
الگويي مفهومي بر روابط نظری میان تعدادی از عوامل که در مساله پژوهش بااهمیت تشخیص داده شدهاند ،تاکید دارد .اين
چارچوب درباره پیوندهای دروني میان متغیرهايي که در پويايي موقعیت مورد بررسي نقش دارند ،بحث ميکند و به
پژوهشگرکمک ميکند روابط خاصي را درنظر بگیرد ،آنها را بیازمايد(.نیرومند )6۸6 :6286 ،در ادامه با توجه به مباني نظری؛
مباني ديني و اسناد باالدستي اجا ،چارچوب مفهومي الگوی پیشنهادی پژوهش به شرح زير ارائه ميگردد:

شکل ( )1مدل مفهومی

۴3
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روش شناسی تحقیق

نوع و روش تحقیق :اين پژوهش از لحاظ نوع ،کاربردی -توسعهای است؛ روش انجام اين تحقیق زمینه يابي (پیمايشي) است.
اين تحقیق در زمره تحقیقات اکتشافي جای ميگیرد و هدف آن اکتشاف سازههای موضوع يعني ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها
ميباشد که به روش توصیفي -تحلیلي انجام شد .از طرفي جمعآوری داده ،با پرسشنامه به صورت توصیفي -پیمايشي صورت
گرفت.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم آن :جامعه آماری را صاحبنظران و خبرگانِ آشنا و اعضای هیئت علمي نظامي که
دارای مقاله ،تالیف يا طرح پژوهشي در رابطه با موضوع تحقیق و حداقل دارای  3۱سال تجربه کاری در حوزه موضوع تحقیق و
حداقل دارای مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد شامل ميشود حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران محاسبه گرديد .با توجه به
حجم جامعه آماری که  62۱نفر است با مقدار خطای مجاز  ۱.۸و  Z=6.81و  p=q=۱.۸طبق فرمول ،حجم نمونه در حدود
 89نفر است.

ابزار و روشهای گردآوری اطالعات :جمع آوری و تکمیل ادبیات تحقیق و ارائه مدل مفهومي تحقیق ،از روش مطالعات
کتابخانهای ،با استفاده از کلّیهی کتابهای علمي و تخصّصي ،مقاالت علمي و پژوهشي ،اسناد و مدارک دست اوّل ،آرشیو
سازمانهای رسمي ،سايتهای اينترنتي آکادمیک با فیشبرداری انجام شد .به منظور جمعآوری اطالعات مورد نظر از روش
تحقیقات میداني با استفاده ابزار پرسشنامه صورت گرفت.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات دادهها :در مورد ادبیات تحقیق از روش توصیفي تحلیلي و در مباحث آماری در سطح آمار
توصیفي از جداول توزيع فراواني ،میانگین وزني و در سطح آمار استنباطي از تحلیل عوامل و شاخصهای مربوط به آن از
آزمونهای کلموگوروف-اسمیرئوف ،فريدمن و اسپیرمن و برای آزمون مدل از پي .اِل .اِس استفاده شد.
چگونگی تهیه پرسشنامه و روایی و پایایی آن :پرسشنامه به صورت محقق ساخته و سواالت آن با استفاده از طیف
لیکرت تهیه شد .ضريب روايي محتوايي تک تک شاخصها از حداقل ضريب محتوايي درنظر گرفته شده يعني  ۱.۸8بیشتر شد،
لذا پرسشنامه از روايي بسنده برخوردار است .برای ارزيابي پايايي از روش دو نیمه کردن با استفاده از آزمون گاتمن ،ضريب
پايايي  ۱.9۸به دست آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
از مجموع  66۱پرسشنامه توزيع شده در بین جامعه ،تعداد  89پرسشنامه بازگردانده شد که مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها (جمعیت شناختی):
برحسب نوع مسئولیت ،بر اساس نتايج به دست آمده درصد فراواني پاسخ دهندگان مربوط فرماندهي  ،%6۸مديريت  %19و
 %69هم هیئت علمي نظامي هستند .تعداد پاسخگويان در جايگاه خدمتي ( )69به تعداد  3۴نفر معادل  ،%3۸در جايگاه
خدمتي ( )69به تعداد  ۸6نفر معادل  ،%۸3در جايگاه خدمتي ( )68به تعداد  61نفر معادل  ،%61در جايگاه خدمتي ( )3۱به
تعداد  ۴نفر معادل  %۴و در جايگاه خدمتي ( )36به تعداد  2نفر معادل  2درصد از کل پاسخگويان است .بر اساس سابقه
خدمتي ،فراواني پاسخگويان از  3۱تا  2۱سال به تعداد  19نفر معادل  %19و فراواني پاسخگويان باالی  2۱سال به تعداد 26
۴2
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نفر معادل  %23از کل پاسخگويان است؛ يعني  %6۱۱پاسخگويان حداقل از  3۱سال سابقه خدمتي برخوردار بودند .سطح
تحصیالت بر اساس نتايج به دست آمده فراواني 68 ،نفر معادل  %68دکترا و  ۸8دانشجوی دکترا و مابقي پاسخگويان مربوط به
کارشناس ارشد به تعداد  3۱نفر معادل  % 36هستند .بر اساس سازمان يا محل خدمت ،از مجموع  89پاسخدهنده ،از ستاد کل
نیروهای مسلح  31نفر معادل  ،%39از ستاد ارتش ج.ا.ا .به تعداد  6۴نفر معادل  ،%6۴از ستاد قرارگاه پدافند هوايي خاتماألنبیاء
(صلياهلل علیه و آله و سلم) و نیروهای سه گانه ارتش ج.ا.ا .تعداد  21نفر معادل  %29و از ساير سازمانها تعداد  33نفر معادل
 %33به پرسشنامه اين تحقیق پاسخ دادند.

شکل ( )1نمودارهای جمعیت شناختی

تجزیه و تحلیل دادهها
پرسشنامه با مقیاس  ۸درجهای طیف لیکرت با رتبههای «خیلي زياد ،زياد ،متوسط ،کم و خیلي کم» طراحي و بر اساس آن
میزان مطلوبیت شاخصهای پرسشنامه محاسبه گرديد.
بررسی نرمال بودن دادهها
مفهوم توزيع نرمال در مورد دادههای پارامتری صدق ميکند .برای دادههايي با حجم نمونه زياد (بیشتر از  )۸۱آزمون
کلموگوروف-اسمیرئوف استفاده ميشود .بر اساس بررسي نرمال بودن دادهها ،میزان  sigمتناظر با هر يک از دادهها برابر با
 ۱.۱۱۱که از  ۱.۱۸کمتر است .در نتیجه دادههای پرسش نامه از توزيع نرمال برخوردار نیست و از از آمار ناپارامتريک برای
تحلیل استنباطي استفاده ميکنیم.

خ.ز
ز
م
ک
خ.ک

وزن کلي شاخص

میانگین وزني

شاخصها

کیفت (مطلوب)

فراواني گزينهها

میانگین رتبه

جدول ( )5تجزیه و تحلیل دادههای مؤلفه ایمان و معرفت

خداشناسي

۴1۱ 6 6 ۴ 6۱ 96

۴.18

*

9.96

معادشناسي

۴۴1 6 6 ۸ 69 93

۴.۸۸

*

9.69

پیامبر و امام شناسي

۴۴1 6 ۱ 1 69 96

۴.۸۸

*

9.3۱

داشتن اخالص

۴1۴ ۱ ۱ 3 69 99

۴.92

*

9.9۸

داشتن توکّل

۴13 ۱ 6 2 6۴ 98

۴.96

*

9.99

داشتن صبر

۴19 ۱ ۱ 6 36 91

۴.99

*

9.99

۴۴
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اهتمام به خیرات و مبرات

۴66 3 3 8 29 ۴1

۴.68

*

۸.68

ادای دين و رعايت حقوق ديگران

۴۸9 ۱ ۱ 1 61 9۸

۴.11

*

9.۸۴

اهل دعا و توسل ،قرائت قرآن و تدبّر و فهم آيات آن

۴33 3 3 9 2۱ ۸۸

۴.26

*

۸.9۸

پرهیز از دورويي ،نفاق و دوری از سخنچین و چاپلوس

۴۸9 ۱ ۱ ۸ 69 9۴

۴.11

*

9.29

خودکنترلي و مراقبت نفس و برنامه داشتن برای خودسازی

۴۸3 ۱ ۱ 1 31 11

۴.16

*

1.83

آشنا با احکام مبتال به و تقید به ادای واجبات و انجام نوافل

۴36 ۱ 3 6۴ 2۱ ۸6

۴.2۱

*

۸.16

عیبپوشي و پرهیز از عیبجويي و دوری از غیبت و تهمت

۴۴8 ۱ ۱ ۴ 39 1۸

۴.۸9

*

1.83

 62شاخصِ مؤلفه ايمان و معرفت در محدوده مطلوب قرار گرفت .شاخص «داشتن اخالص» با میانگین رتبه  ،9.9۸رتبه اول در
آزمون فريدمن شده است.

کلي

خ.ز
ز
م
ک
خ.ک
وزن

شاخص

میانگین وزني

شاخصها

کیفت (مطلوب)

فراواني گزينهها

میانگین رتبه

جدول ( )6تجزیه و تحلیل دادههای مؤلفه والیت مداری

عشق و دلبستگي به اهل بیت (تولّي)

۴۸۱ ۱ ۱ 1 69 93

۴.۸8

*

2.9۸

دوری از دشمنان اهل بیت و ابراز دشمني با آنها (تبرّی)

۴۴۴ ۱ ۱ 9 3۱ 19

۴.۸2

*

2.1۴

ترويج فرهنگ مهدويت و زمینهسازی ظهور امام زمان (عج)

۴۴6 ۱ ۱ 9 32 1۸

۴.۸۱

*

2.۸۴

شناخت مباني واليت فقیه

۴12 ۱ ۱ 1 6۸ 99

۴.93

*

۴.۱9

دفاع همه جانبه از ولي فقیه

۴19 ۱ ۱ ۸ 63 96

۴.99

*

۴.3۱

فصلالخطاب قرار دادن تدابیر و فرامین ولي فقیه

۴91 ۱ ۱ 6 63 9۸

۴.91

*

۴.۴2

عمل به رهنمودها ،سفارشها و فرامین ولي فقیه

۴93 ۱ ۱ 6 61 96

۴.93

*

۴.39

 9شاخصِ مؤلفه واليت مداری در محدوده مطلوب قرار گرفت .شاخص «فصلالخطاب قرار دادن تدابیر و فرامین ولي فقیه» با
میانگین رتبه  ،۴.۴2رتبه اول در آزمون فريدمن شده است.
جدول ( )7تجزیه و تحلیل دادههای مؤلفه تکلیف محوری

خ.ز

ز

م

ک

خ.ک

وزن کلي شاخص

میانگین وزني

کیفت (مطلوب)

شاخصها

میانگین رتبه

فراواني گزينهها

شناخت تکلیف ديني و انقالبي در امور منابع انساني آجا

۸ 3۸ 19

6

۱

۴۸3

۴.16

*

2.82

کار و تالش خستگي ناپذير با نیت الهي و مبتني بر علم

۸ 3۴ 19

6

۱

۴۸2

۴.13

*

۴.۱۴

پاکدامني و پاکدستي و استفاده صحیح از بیتالمال

3 69 99

۱

۱

۴19

۴.99

*

۴.21

اهتمام به امر به معروف و نهي از منکر

8 38 1۱

۱

۱

۴۴2

۴.۸3

*

2.1۴

سادهزيستي و پرهیز از اشرافيگری

۸ 22 1۱

۱

۱

۴۴9

۴.۸1

*

2.92

اهتمام به شايستهساالری

6 3۴ 92

۱

۱

۴1۴

۴.92

*

۴.36

عمل به تکلیف

۸ 32 9۱

۱

۱

۴۸9

۴.11

*

۴.۱8

هفت شاخصِ مؤلفه تکلیف محوری در محدوده مطلوب قرار گرفت .شاخص «پاکدامني و پاکدستي و استفاده صحیح از
بیتالمال» با میانگین رتبه  ،۴.21رتبه اول در آزمون فريدمن شده است.
۴۸
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خ.ز
ز
م
ک
خ.ک

وزن کلي شاخص

میانگین وزني

شاخصها

کیفت (مطلوب)

فراواني گزينهها

میانگین رتبه

جدول ( )8تجزیه و تحلیل دادههای مؤلفه بصیرت و عمل انقالبی

شناخت ماهیت ،اهداف و دستاوردهای انقالب اسالمي ايران ۴.1۴ ۴۸۸ ۱ ۱ 2 38 11

*

۴.69

شناخت طرفداران نظام واليي و اسالمي و مالکهای آن

۴.۴1 ۴29 ۱ ۱ 9 2۴ ۸1

*

2.12

شناخت اهداف ،ابزار و روشهای دشمن در جنگ نرم

۴.۸۴ ۴۴۸ ۱ ۱ 2 28 ۸1

*

2.98

شناخت انديشه سیاسي و مواضع امام و رهبری

۴.13 ۴۸2 ۱ ۱ 2 31 19

*

۴.68

شناخت الزامات دفاع از انقالب اسالمي ايران

۴.۸۴ ۴۴۸ ۱ ۱ 1 39 12

*

2.8۴

شناخت مخالفان نظام واليي و اسالمي و نظام سلطه

۴.۸2 ۴۴۴ ۱ ۱ ۴ 22 1۱

*

2.99

دفاع از ارزشهای انقالب اسالمي ايران

۴.93 ۴12 ۱ ۱ 3 32 92

*

۴.۴6

هفت شاخصِ مؤلفه بصیرت و عمل انقالبي در محدوده مطلوب قرار گرفت .شاخص «دفاع از ارزشهای انقالب اسالمي ايران» با
میانگین رتبه  ،۴.۴6رتبه اول در آزمون فريدمن شده است.
ضریب همبستگی
در اس.پي.اس.اس  69از ضريب همبستگي اسپیرمن برای اندازهگیری میزان ارتباط بین متغییرهای رتبهای استفاده ميکنیم.
میزان ضريب همبستگي به شرح زير طبقهبندی ميشود :از  ۱.۱۱تا  ۱.3۱ناچیز؛ از  ۱.36تا  ۱.۴۱کم؛ از  ۱.۴6تا  ۱.1۱قابل
قبول؛ از  ۱.16تا  ۱.9۱خوب و از  ۱.96تا  6.۱۱بسیار خوب(.خلیلي)6۴2 :6286 ،
ضرايب همبستگي بین بیشتر شاخصها و مؤلفههای بُعد مکتبي در سطح خوب و بسیار خوب قرار دارند و فقط سه شاخص
مؤلفه ايمان و معرفت اين بُعد در سطح قابل قبول قرار دارند.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الگوی نهايي تحقیق با استفاد از  ۴مؤلفه و  2۴شاخص ارائه ميگردد(.شکل صفحه بعد)
پیشنهاد:
 -6الگوی شايستگي مکتبي به عنوان مبنای انتخاب و انتصاب مديران شايسته قرار گیرد.
 -3الگوی مذکور به عنوان مبنايي جهت نیازسنجي آموزشي مديران منابع انساني ،اجرای برنامههای آموزشي و توسعه مديران
منابع انساني قرار گیرد.
 -2راهبردهای شايسته پروری و توانمندسازی مديران منابع انساني بر مبنای الگوی شايستگي مکتبي مديران منابع انساني
تدوين گردد.
منابع
قرآن کريم ترجمه آيتاهلل ناصر مکارم شیرازی
نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتي ،چاپ هفتم ( .)6291تهران :انتشارات زهد.
امام خمیني (رحمتاهلل علیه) ،صحیفه نور ،چاپ سوم ( ،)6293تهران ،دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره).
امام خامنهای (مدظلهالعالي) ،مجموعه بیانات ،قابل دسترسي درWWW.Khamenei.ir:

۴1
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بختیاری ،لطفعلي« .)6299( .الگوی توسعه مديران ارزشمدار» .تهران :انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي.
پارسايیان ،علي؛ و ديگران؛ ()6298؛ «مباني مديريت منابع انساني»؛ (دسلر ،ک)؛ تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگي.
پورصادق ،ناصر و همکاران628۴.؛ مديريت منابع انساني پیشرفته با رويکرد استراتژيک؛ نشر واژگان.
پورصادق ،ناصر و همکاران( .تابستان « .)6283شناسايي مؤلفهها و شاخصهای مؤثر مديريت نیروی انساني در طراحي و ارتقاء آمادگي
سازمانهای نظامي» .فصلنامة مطالعات دفاعي استراتژيک .نشرية علمي پژوهشي دانشگاه عالي دفاع ملي .سال دوازدهم ،شماره .3
خلیليشَوَريني ،سیاوش« .)6286( .روشهای پژوهش آمیخته» .تهران :انتشارات يادواره کتاب.
دالور ،علي« .)6291( .روش تحقیق پیشرفته (طراحي مدل)» .تهران :دانشگاه عالي دفاع ملي.
دهقانان ،حامد( .پايیز )629۸؛ «مديريت بر مبنای شايستگي (ضرورت و راهکارها)»؛ مجله مجلس و پژوهش ،سال سیزدهم ،شماره .۸2
ديانتي ،محمد و همکاران؛ (تیر « .)6299شايستگي؛ مفاهیم و کاربردها»؛ ماهنامه تدبیر ،سال بیستم ،شماره .3۱1
زاهدی ،شمسالسادات و همکاران؛ (بهار )6298؛ «الگوی قابلیت های راهبردی مديران میاني دولتي»؛ فصلنامه :مطالعات مديريت
راهبردی ،سال اول ،شماره .6
شیخ ،ابراهیم« .)6298( .الگوی قابلیتهای اسالمي ايراني مديران در بخش دولتي»(رساله دکترا) .دانشگاه عالمه طباطبايي .ايران.
قرائتي ،محسن« .)6299( .تفسیر نور» (جلد دوم) .تهران :مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن.
قرائتي ،محسن 2۱۱« .)6299( .نکته در مديريت اسالمي برگرفته از تفسیر نور» .تهران :انتشارات مؤسسه درسهايي از قرآن .چاپ دوم.
علیزاده ،محمدجواد و همکاران« .)6282( .انتظارات فرمانده معظم کل قوا ( مدظله العالي) از تحوّل در ارتش جمهوری اسالمي ايران».
مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران.
مصطفيپور ،محمدرضا؛ (ارديبهشت )6299؛ «پیامبر اسالم الگوی مديری موفّق»؛ مجله :پاسدار اسالم ،سال بیست و هفتم ،شماره .269
مظاهری ،حسین« .)629۴( .اخالق در اداره» .به کوشش :محمدجواد خالقي .قم :بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي حوزة
علمیة قم) .چاپ چهارم.
منصور ،جهانگیر« .)6298( .مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح ج.ا.ا .».تهران :احیاءکتاب
مرکز پژوهشهای مجلس« .)6293/۱9/62( .چشمانداز جمهوری اسالمي ايران در افق  6۴۱۴هجری شمسي» .قابل دسترسي در:
/http://rc.majlis.ir
نیرومند ،پوراندخت و همکاران( .پايیز « .)6286چارچوب مفهومي شايستگي مديران عامل شرکتهای فناوری بنیان :ابعاد ،مولفهها و
شاخصها» .فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني .دوره چهارم ،شماره .63
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