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  :هاي اسالمی طراحی الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش
سرلشکر پاسدار هاي فرمانده شهید  بنیاد با تأکید بر ویژگی پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده

  1احمد کاظمی
  

  2/3/1390تاریخ دریافت:   الهدي باقري مصباح

  4/5/1390تاریخ پذیرش:    حسن سعدآبادي

  

خـواهیم اشـخاص را    مسئله شهدا، مسئله شخص نیست که بگوییم می«

خواهیم یک جریان را تحلیل کنیم... بگذاریـد شـهدا،    تجلیل کنیم، نه، می

  ».2شوند، براي آنها، کار ماندگار کنیدرنگ ثابت زندگی مردم 

  چکیده 

بعـدي   العاده مهم و در عین حال، تک در ادبیات رایج مدیریت، موضوعی فوق» رهبري معنوي«موضوع 

دهد که مقصود از  و نگاه به آن، عموماً ابزاري و عینی است. نگاهی کوتاه به مقاالت این زمینه نشان می

رهبري معنوي در ادبیات علمی موجود، رهبري بر اساس معنویت منهـاي  هاي معنوي رهبران و  ویژگی

دین است. با توجه به غناي وافر تعالیم وحیانی و اسالمیِ صادر در این موضوع از یک طرف و محتواي 

تـوان بـه    پربار تاریخیِ آن (از صدر اسالم تا وقایع انقالب اسالمی و دفاع مقدس) از طرف دیگر، مـی 

چندبعدي، نو و متمایز دست یافت. بنابراین، در این مقاله با مداقه و غور در طریقت  ترسیم چارچوبی

و مشی فکري، عملی و مباشر یکی از سرداران دوران دفاع مقدس، سرلشکر پاسدار شهید احمد کاظمی 

 هاي معنوي اسالمی نهادینه شده و مند از رهبري معنوي که بر اساس ارزش شود الگویی نظام تالش می

اللهـی اسـت،    به معناي خدامحوري و خداباوري در همه امور و حرکت در جهت کسب مقام خالفـت 

مصـاحبه   13بنیاد، مضـامین و کـدهاي متعـددي از     عرضه شود. در این تحقیق، با استفاده از نظریه داده

وجوه گیري  دوستان و نزدیکان شهید کاظمی استخراج شد و سرانجام به مدلی براي تبیین الگوي شکل

مختلف رهبران معنوي و روابطشان با پیروان دست یافت. در این مدل، عواملی همچون محـیط رشـد،   

هاي فرمانده منجر بـه   ها و رفتار هاي مؤثر در مسیر رشد افراد، معرفت و خودسازي و ویژگی زمینه پیش

  فتد.ا شود و فرآیند نفوذ اتفاق می ایجاد تولّی روحی، فکري و رفتاري در نیروها می

  

  واژگان کلیدي

  هاي اسالمی، احمد کاظمی، دفاع مقدس رهبري، دین و معنویت، رهبري معنوي، ارزش

                                                
  امام صادق (ع) دانشگاهاستادیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت  mesbab@gmail.com  

 (ع) صادق امام دانشگاه، مدیریت و اسالمی معارف ارشد کارشناس  saadabadi1381@gmail.com 
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  مقدمه

رهبري از امور بنیادي در اداره جامعه و با تحول اجتماعی، مالزم است؛ لذا، امروزه که 

اي و  اند، همواره، نیاز به تغییرات ریشه ها با محیط رقابتی جهانی مواجه سازمان

اند و براي اینکه از قافله عقب نیفتند غالباً توجهشان   هاي کاري را احساس کرده خالقیت

اند که با جسارت، شجاعت و درایت خاصی در ایجاد  را معطوف به رهبرانی کرده

  تغییرات بنیادي در درون سازمان سعی دارند.

گیري  شکل هاي نمادین و عاطفی رهبران، موجب هاي اخیر، توجه به رفتار در سال

آفرین، رهبري کاریزماتیک، رهبري بصیر  هاي نوي رهبري از جمله رهبري تحول نظریه

و رهبري عاطفی شده است. توجه به سیر تکوین مطالعات رهبري، ما را به این نکته 

هاي فیزیکی، ذهنی و  سازد که تا کنون تحقیقات مختلفی درباره ویژگی رهنمون می

ما موضوعی که اخیراً توجه زیادي را به سوي خود جلب عاطفی رهبران انجام شده ا

  هاي معنوي رهبران است. کرده، ویژگی

العاده و در  در ادبیات رایج مدیریت، موضوعی فوق» رهبري معنوي«اما موضوع 

بعدي و نگاه به آن، عموماً، نگاهی ابزاري و عینی است. نگاهی کوتاه به  عین حال، تک

هاي معنوي رهبران و رهبري  دهد که مقصود از ویژگی مقاالت این زمینه نشان می

  معنوي در ادبیات علمی موجود، رهبري بر اساس معنویت منهاي دین است.

با توجه به غناي وافر تعالیم وحیانی و اسالمیِ صادر در این موضوع، از 

یک طرف، و محتواي پربار تاریخی آن (از صدر اسالم تا وقایع انقالب اسالمی 

توان به ترسیم چارچوبی چندبعدي، نو و  مقدس) از طرف دیگر، میو دفاع 

  متمایز دست یافت.

ما در این مقاله، در پی تبیین الگوي رهبر معنوي با نگاهی اسالمی به معنویت و 

هاي اسالمی بر آن  هاي معنوي هستیم. آنچه در رهبري معنوي بر اساس ارزش ارزش

گریز و ضداجتماع  که مسئولیت-ودایی است تأکید خواهد شد نه از نوع معنویت ب

پور  گرایی آمریکایی است که با سرگرمی تأمین شود (رحیم و نه از نوع معنویت -باشد

)؛ بلکه، بر اساس معنویت ناب اسالمی (منبعث از وحی) است به معناي 1384ازغدي، 

اسماء  اللهی رسیدن و جامعِ خدامحوري و خداباوري در همه امور و به مقام خالفت
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59: پژوهشی ...   هاي اسالمی طراحی الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش

هاي رهبري معنوي سردار سرلشکر  جالل و جمال الهی شدن؛ بدین منظور، ویژگی

  گیرد. مورد بررسی و مداقه قرار می 3پاسدار شهید احمد کاظمی

  . تعریف رهبري1

رهبري، موضوعی است که از دیرباز، موضوع مطالعه محققان، دانشمندان و حتی افراد 

  لمی درباره رهبري صرفاً از قرن بیستم آغاز شد.هاي ع معمولی بوده است، اما پژوهش

طبقه مختلف براي تعریف موازین رهبري  65در پنجاه سال گذشته، بیش از 

توان بر چند نقطه مشترك بین  رغم وجود تعاریف مختلف، می عرضه شده است اما علی

سوم، در  تعاریف تأکید کرد: رهبري، اول، فرایند نفوذ است، دوم، با تغییر آمیخته است،

افتد و چهارم، هدفمند است. بر اساس این اجزاء، رهبري عبارت  داخل گروه اتفاق می

اثري که فردي بر گروهی از افراد براي دستیابی به هدف مشترك عمومی «است از: 

  ).1380(افجه، » گذارد می

 ها، ها، توانایی اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی دانشمندان علوم رفتاري کوشیده

هایی از موقعیت، توان رهبر در تأثیر در  رفتارها و منابع قدرت، یا بر اساس چه جنبه

توان تعیین کرد. ظهور برخی افراد به عنوان رهبر  پیروان و تحقق اهداف گروهی را می

کنندة روش عمل و رفتار رهبر، موضوعات مهم دیگري است که بررسی  و عوامل تعیین

  .)2، ص 1382شده است (یوکل، 

  . معنویت2

اند که در ادامه به  هاي واالي انسانی دانسته منظور از معنویت را برخورداري از ارزش

تعدادي از آنها اشاره شده است: ایمان به خدا، تقوي، صبر، عشق و محبت، احترام به 

دیگران، اعتماد به نفس، امید به آینده، پذیرش دیگران، پشتکار، تحرك، تحمل، تواضع، 

بینی، خیرخواهی، رضایت، سپاسگزاري، شجاعت،  انمردي، خدمت، خوشتوکل، جو

جویی، عدم وابستگی، فداکاري، گذشت، محدود کردن آرزوها، وفاي به  صداقت، صرفه

  ).1383نژاد،  عهد (بهادري
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  . تعریف معنویت2-1

نادیده ها، آن را  ها و نظریه کنند و در مدل یاد می» جعبه سیاه«غالباً از معنویت به عنوان 

انگارند؛ چرا که چنین اصطالحاتی، واضح نیست و تعاریف معینی براي آنها عرضه  می

)؛ ولی در هر صورت، معنویت، داراي ماهیت شخصی Freshman, 1999کردنی نیست (

اي درباره آن به وجود آید.  هاي چندگانه است و همین باعث شده است که دیدگاه

  است:برخی تعاریف معنویت در زیر آمده 

ترین  وجو براي کامل معنویت، تجربه درونی و منحصر به فرد شخص در جست

توسعه فردي به کمک موجودي مافوق بشري است که همواره شامل احساس تعلق به 

 ).Delbecq, 1999کلّی برتر و احساس کامیابی و موفقیت کامل با رسیدن به آن است (

 -Koracبر اساس آن ( معنویت یعنی یافتن هدف نهایی زندگی و زیستن

Kakabadse et al, 2002وجوي مداوم براي یافتن معناي زندگی است.  ). معنویت، جست

در واقع، درك عمیق و ژرف از ارزش زندگی، وسعت عالم و نیروهاي طبیعی موجود و 

). معنویت، نوعی نیاز درونی انسان براي Mayer, 2000نظام باورهاي شخصی است (

فراتر از خودش است. اما چیز فراتر از خود یعنی چه؟ آن ساحت ارتباط با ساحتی 

توانیم با احساس خود، آن را درك کنیم. معنویت ممکن است  فراتر از ما است که نمی

شامل دو جزء باشد: عمودي و افقی. جزء عمودي، ساحتی مقدس، الهی، بدون مکان و 

و ... است که تمایل داریم با آن زمان، داراي قدرت باالتر، منبعی عظیم و نهایت آگاهی 

رسانی  ارتباط برقرار کنیم و هدایت شویم. جزء افقی آن، اشاره به تمایل ما در خدمت

. معنویت، به طور )Wigglesworth, 2004ها و سایر موجودات است ( به انسان

بینی در ارتباط است. از  دوستی، امید، مهربانی، عشق و خوش ناپذیري با نوع جدایی

توان اثبات کرد که به عنوان یک کل موجود است. معنویت،  ق منطقی و عملی نمیطری

هاست. ایمان، دقیقاً آن چیزي است که براي آن، ارائه دلیل محکم  ایمان بنیادین به پدیده

تالشی در جهت پرورش حساسیت نسبت ). Mitroff & Denton, 1999ضرورتی ندارد (

ه این تالش و کوشش همواره در پی وحدت محیط طبیعی ک و به خویشتن، دیگران

جهت انسان  و جهت دادن به سوي سعادت در ها حساسیتبخشیدن و یگانگی به این 

 ).Hinnells, 1995( کامل شدن است
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هاي تعاریف  با مؤلفه -یکی از پژوهشگران ایرانی حوزه معنویت-دکتر رستگار 

  مختلف معنویت، مدل زیر را ترسیم کرده است.

  )47 ص ،1385 رستگار،( معنویت تعریف. 1نمودار 

  . معنویت و دین2-2

 اند کردهعرضه  ،هاي معنوي برنامه ،تمام ادیان، اعم از الهی یا بشري، کم و بیش

)Richard, 1982 برخی)؛ اما، بنابراین، معنویت  اند. بدون دین را نیز طرح کرده معنویت

آنچه در ) 1997( 4ولف به نظر ).Leicester, 2000( دینی و غیردینی دارد ۀدو گون

 عمدتاًتازگی دارد آن است که جداي از روان و خارج خود،  به وضوح،معنویت جدید 

دیگر  الهیِ یالقدس یا قدرت زندگی معنوي فرد در سایه روح وامر متعالی وجود ندارد 
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قوه روان خود آدمی شکل ها و امکانات بال یابد، بلکه معنویت در سایه توانایی نظام نمی

  گیرد. می

  )Mitroff & Denton, 1999گیري به سوي دین و مذهب ( . چهار نوع جهت2نمودار 

است که  5ها، مبتنی بر نتایج تحقیقات دو پژوهشگر آمریکایی غالب پژوهش

معتقدند مذهب، موضوعی نامناسب و در مقابل، معنویت، موضوعی کامالً مطلوب براي 

توان بدون  طرح در محیط کار است؛ هر چند که خود آنها هم معتقدند که به سختی می

، استاد 6). استفان ال. کارتر1382، یترف و دنتونم( مذهب به معنویتی عمیق رسید

کند که مردم غرب  ، خاطر نشان می7اعتقادي فرهنگ بی دانشگاه حقوق ییل، در کتاب

شمرند و با آن  اهمیت می با مذهب، دشمنی ندارند ولی با وجود این، آنها مذهب را بی

کنند. با مالحظه تاریخ تمدن  حاصل برخورد می به مثابه سرگرمی یا عمل عاطفیِ بی

ت به دین و مذهب به العلل چنین نظري نسب توان به سادگی دریافت که علت غرب می

گردد که مذهب را در مقابل  فکري اروپا در قرن نوزدهم برمی دوران رنسانس و روشن

عابدي دانند ( دهند و آن را منبع اوهام و رفتارهاي غیرمنطقی می علم و عقالنیت قرار می

  ).1385، مرادي و جعفري

گرایی  معنویتگرایی و  هاي اخیر، روند مذهب سال دهد که در مطالعات نشان می

). اما با نگاهی به 179، ص 1381اي داشته است (حاجتی،  در غرب، رشد فزاینده

  مثبت                               منفی

ن
دی

 

 و معنــا هـم  معنویــت، و دیـن 

 منـابع  دو، هر و ناپذیر تفکیک

 و اعتقـــادات بـــراي اصـــلی

 اند. جهانی هاي ارزش

 و دارد تفـوق  معنویت بر دین

ــع ــلی منبـ ــادات اصـ  و اعتقـ

 هاست. ارزش

 و دارد تفوق دین بر معنویت

ــع ــلی منب ــادات اص ــا اعتق  ی

 است. جهانی هاي ارزش

ــه ــن ن ــاد دی ــت بنی ــه و اس  ن

 جهــانی هــاي ارزش معنویـت. 

 و مسـتقل  طـور  بـه  توانـد  می

 تعریف دو این به توجه بدون

 شود.

 معنویت
 

ت
مثب

   
   

   
  

   
  

   
   

 
ی

نف
م
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توان دریافت که در واقع،  رویکرد دانشمندان غربی به این موضوعات، به وضوح می

طرح معنویت به جاي دین (یا همان معنویت سکوالریستی) عمالً روشی مؤدبانه براي 

  ).1381یقینی،حذف دین بوده است (

  هاي معنویت . ویژگی2-3

تر معنویت، ادبیات مربوط به  و همکارانش در تالش براي شناخت گسترده 8الکینز

دهنده آن دریافتند که شامل  معنویت را مطالعه کردند و از برخی اجزاي تشکیل

  هاي اساسی زیر است: ویژگی

یا بعد  بعد معنوي یا فرامادي: که به عنوان خداي متشخص فرد، خود فراتر

 شود. فرامادي تجربه می

توان با زندگی  را می» خأل وجودي«معنا و هدف زندگی: به این معنا که 

 معنادار پر کرد.

 داشتن رسالت زندگی: فرد معنوي نوعی احساس وظیفه و تعهد دارد. 

هایی  تواند تجربه تقدیس زندگی: زندگی، مملو از تقدس است و فرد معنوي می

هاي غیرمذهبی نیز داشته  جاب، تحسین و شگفتی را حتی در موقعیتنظیر حیرت و اع

 باشد؛ و دیگر اینکه سراسر زندگی، مقدس است.

نهایی را نه در مادیات، بلکه در مسائل   هاي مادي: رضایت اهمیت ندادن به ارزش

 توان یافت.  معنوي و روحی می

اشتن احساس عدالت دوستی: به معناي تحت تأثیر درد و رنج قرار گرفتن، د نوع

 اجتماعی و اینکه همه ما بخشی از آفرینش هستیم.

کشد و تمایل  گرایی: فرد، جهان بهتري را در ذهن به تصویر می آلیسم یا آرمان ایده

 ).56 ، ص1385دارد که این آرمان را برآورده کند (رستگار، 

  هاي معنوي . سازمان2-4

گوناگون معنوي یا دینی بودنِ سازمانِ اساس تحقیقات میترف و دنتون، پنج شیوه  بر

  معنوي، شناخته شده است:
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  سازمان مبتنی بر دین: یا گرایش آن به دین و معنویت، مثبت است یا گرایش

  آن به دین، مثبت و به معنویت، منفی است.

 ها: از اینکه الگو و سرمشق رؤسا و مؤسسان آن، اصول  سازمان مبتنی بر ارزش

 تابد. ي مرتبط و همسو با دینی خاص یا معنویت باشد، سر برمیها فلسفی کلی یا ارزش

، از این پنج نوع سازمان، سه نوع سازمان مجزا نیز وجود دارد 3 با توجه به نمودار

  ها عبارت است از: که گرایششان به معنویت، مثبت ولی به دین، منفی است؛ این سازمان

کند یا با آن  خاصی، ارتباط برقرار میسازمان تکاملی: این سازمان، در ابتدا، با دین 

 دارد. تر، گام برمی بخشد و با گذشت زمان به سوي موقعیتی جهانی به خود هویت می

را به منظور پرورش معنویت » Alcoholics Anonymous«سازمان بازپروري: اصول 

یاد به دنبال ترك اعت اند که به افرادي که به گروهی دستیار و داوطلب هاAAگزیند.  برمی

شان را بازیابند. این  کنند که به دست خودشان یا دیگران، سالمتی الکل هستند کمک می

دهد که عده زیادي از مدیران کلیدي سازمان در حال بهبود یافتن  مسئله، زمانی رخ می

 از اعتیاد به الکل، مواد مخدر و مانند اینها هستند.

هاي  با اصول و ارزش سازمان با مسئولیت اجتماعی: رؤسا و مؤسسان سازمان

شوند.  گیرند، هدایت می اي که مستقیماً براي اصالح و بهبود در جامعه به کار می قوي

اند تا با کارکنان  در این مورد، رؤساي سازمان در غالب موارد با سهامداران در ارتباط

 ).1387خود (میترف و دنتون، 

  )1382 ،دنتون و میترف( معنویت و دین سازمانی مدل. 3 نمودار

  مثبت                                    منفی

ن
دی

 

  

  تکاملی سازمان

  بازپروري سازمان

 اجتماعی مسئولیت با سازمان

 ها سازمان مبتنی بر ارزش

 معنویت

 
ت

مثب
   

  
   

   
  

   
  

ی
نف

م
 

  

 دین بر مبتنی سازمان
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هایی  بندي چندین مقاله، سازمان ) نیز طی جمع245و  244، صص 2003( 9رابینز

شمارد که واجد خصوصیات ذیل باشند: درك عمیق از هدف، تمرکز بر  را معنوي می

  توسعه فردي، وجود صداقت و خودگشودگی، توانمندسازي کارکنان، رواداري و مدارا.

  رهبري معنوي. 3

تبیین  اولین مسئولیت رهبر، توصیف ویکی از دانشمندان حوزه رهبري معتقد است که 

سپاس از پیروان است که در میان این دو، رهبر باید خدمتگزار و  ،واقعیت و آخرین آن

شامل  ،در واقع نهضت رهبري معنوي». رهبري معنوي«و این یعنی وامدار باشد 

الگوهاي خدمتگزاري رهبري، مشارکت دادن کارکنان و توانمندسازي آنان است و بر 

بنا نهاده شده است. نوعی رهبري که بر خدمت به  ،اساس فلسفه رهبري خدمتگزار

کید دارد. أت ،گیري مشترك نگر نسبت به کار، توسعه فردي و تصمیم دیگران، دیدگاه کل

دهند که جان  ، اشتیاق و نتایج کار خودشان را بروز میایمان ،رهبران معنوي ،در واقع

 دکن به عنوان ویژگی عمده و نماد رهبري معنوي یاد می شاخصوسلی از این سه 

)Bishop John, 2001.( 

  دهنده رهبري معنوي . عناصر تشکیل3-1

 هاي زیر باشد و براي عملیاتی کردن آن تالش رهبر معنوي، در واقع، باید حائز توانایی

  کند:

اندازي از آینده، ایجاد مقصد مشترك،  هاي مشترك، ایجاد چشم ایجاد ارزش

توانمند کردن سایرین، نفوذ و تأثیر در دیگران، بصیرت و بینش، خدمتگزار، تحول در 

  ).1385و مرادي،  عابدي جعفريخود، سازمان و دیگران (

  هاي رهبر معنوي . ویژگی3-2

توان نام برد: تعریف اهداف الهی براي پیروان،  ها را می ویژگیبراي رهبران معنوي، این 

  ).1385و مرادي،  عابدي جعفريالقدس، کار بر اساس فرامین الهی ( توسل به روح
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  ی رهبري معنويالگوي علّ. 3-3

ایجاد سازمانی یادگیرنده و و ی براي تحول سازمانی علّ اي نظریه ،نظریه رهبري معنوي

است. نظریه رهبري معنوي بر اساس الگوي انگیزش درونی  داراي محرك درونی

دوستی و بقاي  انداز، ایمان به تحقق هدف، نوع توسعه یافته است که ترکیبی از چشم

توجه به نیازهاي اساسی پیروان است تا موجبات  ،معنوي است. هدف رهبري معنوي

ارکنان معناي واقعی شود که ک بقاي معنوي آنان را فراهم آورد. چنین رهبري موجب می

به  ،همچنین .(معناداري) ندبدهشغلی که دارند، اهمیت به شغل خود را درك کنند و 

دهد که شغلشان از نظر سازمان و سایر همکاران نیز اهمیت  آنها این احساس دست می

  ).1385(عابدي جعفري و مرادي، (عضویت) دارد 

اندازي از آینده  خود، چشم منحصر به فرد هاي ویژگیدر واقع، رهبر معنوي با 

انداز سازمان  کند که آنان به تحقق چشم اي در کارکنان نفوذ می ایجاد و به گونه ،سازمان

انگیزه درونی کارکنان را  ،امیدوار باشند؛ به این ترتیب ،ایمان آورند و به آینده سازمان

موجب  ،دوستی  با رواج فرهنگ نوع ،دهد. از طرف دیگر براي تالش بیشتر افزایش می

و روابط مطلوبی با کنند توجه عمیقی به خود و زندگی گذشته خود  ،شود که افراد می

  ند.نمایدیگران برقرار 

هایی که  و رفتار ها تلقی، طرز ها ارزشکسی است که با  ،رهبر معنوي ،در واقع

 الزمه انگیزش درونی خود و دیگران است، بقاي معنوي اعضاي سازمان را فراهم کند.

  دهد: وي این کار را در دو مرحله انجام می

مهم کنند که شغل  احساس می ،در حالی که هر یک از رهبران و پیروان سازمان -1

  کند. میایجاد  ،انداز مشترك ، رهبر معنوي، چشمدارندو معناداري 

هاي انسانی  رهبر معنوي با استقرار فرهنگ سازمانی/ اجتماعی بر اساس ارزش -2

عالقه خاصی به خود و دیگران نشان دهند و این احساس  ،د که کارکنانشو موجب می

قدردانی  شغلشاناند و باید از آنان به خاطر  آید که سایرین نیز مهم وجود می  در آنان به

  ).1386  ،نرگسیان( دکر

  

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

67: پژوهشی ...   هاي اسالمی طراحی الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش

  معنوي رهبري معلولی- یعلّ مدل. 4نمودار 

  . دین و معنویت در اسالم4

درباره انکارناپذیري  پیرامون انقالب اسالمیاستاد شهید مرتضی مطهري در کتاب 

اگر دقت کرده باشید این مسئله که جامعه «فرمایند:  ضرورت معنویت براي جوامع می

. گونه معنویتی داشته باشد قابل بقاء نیست، منکر و مخالف ندارد آنکه هیچ بشري بدون

حرکات  کنند و جهان و جامعه و ی که مادي فکر مییها ها و پیروان مکتب حتی مکتب

» معنویت نیازمند است کنند، اعتراف دارند که جامعه به نوعی از را مادي تفسیر می آن

  ).166 ، ص1372(مطهري، 

، ماندگارترین و برترین معانی را به زندگی انسان ترین اصیلدین، قادر است، 

ببخشد و از این طریق، انسان به حیات معنادار که همان حیات اصیل و طیبه است، 

  ، ص ج).1384(سلگی،  این حیات معنادار، معنویت است ثمره. یابد میدست 

انی به نگاه قرآن به معنویت شهید مطهري در تبیین جایگاه معنویت در تکامل انس

 ،معنویت ،از نظر قرآن«کند:  اشاره می -علیهم السالم-و جریان آن در زندگی اهل بیت 

  همه عبادات که در اسالم بر روي آن تکیه شده است براي تقویت این .است  پایه تکامل

اي  مشغلهگرفتاري و  همه آن، با  زندگی پیامبر را ببینید ؛جنبه معنوي روح انسان است

دنی من ثلثی اللیل و أقوم تنک أن ربک یعلم إ: «گوید که دارد باز در همان حال قرآن می

ن لن تحصوه فتاب أالذین معک و اهللا یقدر اللیل و النهار علم   من هنصفه و ثلثه و طائف

 ،به مقیاس اسالمی ، در آینده در کنار عدالت اجتماعی انقالب ما )20، مزمل( »علیکم

م ای نمونه که در پیامبر و ائمه دیده  ، معنویتی از آن نیاز به معنویتی گسترده و شامل دارد

  ).175و  174، صص 1372(مطهري، 

  

 شغل معناداري احساس

 سازمان در عضویت

 سازمانی عملکرد افزایش

  سازمانی تعهد

  وري بهره

  سودآوري

 بیشتر فروش درصد
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  . معنویت از نگاه امام خمینی (رحمه اهللا)4-1

گرایی در عصر جدید، به تبیین جایگاه  حضرت امام خمینی با اشاره به پدیده معنویت

پردازد و با تفسیري کارآمد از معنویت دینی، آن را عامل  میمعنویت در حیات بشر 

. است جهانی پدیده گرایی]، این [پدیده معنویت«کند:  رشد و پیشرفت جوامع معرفی می

 همه در. دهد می پایان معنویت از مادیت جدایی دوران به دارد امروز بشر حقیقت، در

 ، ج1386(خمینی، » یابد می باز دارد انسان، معنوي اعتالي در را خود جاي مادیت، جا،

هاي توحیدي به مفهوم معنویت و ربط آن به  ). ایشان با تبیین نگاه مکتب359 ، ص4

 عین در -است اسالم مکتب آنها، رأس در که-توحیدي  هاي مکتب«فرمایند:  مادیات می

 ار مردم که است این مقصد لکن دارند، کار و سر مادیات با و مادیات به که حال

 خدمت در را مادیات. نباشد معنویات براي آنها حجاب مادیات، که کنند تربیت طوري

 مادي مکتب یک اسالم، مکتب). «289 ، ص9 ، ج1386(خمینی، » کشند می معنویات

. دارد قبول اسالم، معنویت، پناه در را مادیت. است معنوي-مادي مکتب یک نیست؛

 سازي انسان براي است؛ آمده انسان تهذیب براي اسالم. نفس تهذیب اخالق، معنویات،

  ). 531 ، ص7 ، ج1386(خمینی، » است آمده

ها در کالم  میزان اثرگذاري معنویت اسالمی، در پیشرفت و پیروزي جوامع و ملت

. هاست ابرقدرت مادي هاي قدرت فوق اسالم، قدرت«امام چنین تبیین شده است: 

 و است داده قرار مسلسل و تانک مقابل در را مشت که است قدرت این که بینید می

 این. است واداشته تکاپو به را کوچک هاي بچه و است، کشانیده ها خیابان به را ها پیرزن

 قدرتی هیچ و است؛ معنویت به و خداوند به ما اتکاي است؛ معنویت و مذهب قدرت

 هر ما ). انقالب290 ، ص5 ، ج1386(خمینی، » بایستد مقابلش در تواند نمی عالم در

(خمینی، » شود می پیشرفت اسباب معنویت، این باشد، کم اش مادي هاي قوه که هم چه

  ).178 ، ص6 ، ج1386

همچنین، امام، ضمن توصیه به حفظ معنویت و روحیات معنوي به عنوان عامل 

 آن«داند:  هاي مجاهده، غرور را آفت اساسی معنویات می برتري و پیروزي در صحنه

. کنید حفظ را اسالمی لطیف جهات آن که است این دارم ... توقع شما از که چیزي

 آدم یک بکند، حفظ را اسالم معنویت جهت آن را، اسالم روحانیت جهت آن اگر انسان
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 آدمی یک اشتر مالک نبود، نفر یک اشتر مالک. تا هزار شود می آدم یک تا؛ صد شود می

 عالم همه نبود؛ نفر یک -علیه اللَّه سالم-امیر حضرت. بیشتر و بود لشکر یک که بود

، 7 ، ج1386(خمینی، » داشت که واقعیتی و معنویت جهات آن روي بود، چیز همه بود؛

 شما ناخواسته، خداي است، غرور آنها رأس در که پیروزي هاي آفت مبادا). «478 ص

 این که نماید، اغفالتان است قادر خداوند که »نصر« اصلی صاحب از و کشد دام به را

 پیروزي اساس که معنویت رفتن دست از بر عالوه آن دنبال که شیطانی است اي حیله

 همراه را شکست که باشد می نیز دشمنان هاي حیله از غفلت موجب است، عزیزان شما

  ).267 ، ص16 ، ج1386(خمینی،  »دارد

  . تعریف معنویت و شناسایی عوامل اصلی آن4-2

خداست:  یاز نظر رهبر کبیر انقالب، ثمره ایمان، عبودیت و خلوص بندگ ،معنویت

 یمعنویت و ثمرات خلوص بندگ يشود، صفا یما م یموجب سعادت و جاودانگ  آنچه«

ایمان «فرماید:  یم يامام در بیان عوامل پیروز .)51 ، ص21 ، ج1386(خمینی،  »است

، 18 ، ج1386(امام خمینی،  »پیروز کردرا  بود که شما یاسالم يبه خدا، ایمان به مباد

ما   ملت«برد:  ینام م »معنویت«دیگر از همه این موارد با عنوان  يو در جا )؛326 ص

 یک حساب و آن الکردند ا یجریان تاریخ را عوض کرد، آنها حساب همه چیز را م

از  یهای مفهومتوانیم  یم ،بنابراین). 310 ، ص6 ، ج1386(امام خمینی، » معنویت  حساب

، یاد یو احکام اله اسالم از يقبیل ایمان به خدا، اتکال به خداوند در امور، تقوا، پیرو

  .بگیریم  را مرادف معنویت یو تحول روح یخواه خدا، شهادت در راه خدا، اسالم

مقام معظم رهبري، وجود عوامل معنوي را در شخصیت امام خمینی، باعث 

داند که منجر به پیروزي انقالب و ایجاد موج در  ت میایجاد تولی بین امام و ام

  گردید: سطح دنیا 

(ره) آن عوامل اصلی معنویت، ارتباط با خدا، کار براي رضاي او، تقوا و  ماگر اما«

رسید، نه شما مردم این گونه  داشت، نه انقالب به پیروزي می انجام تکلیف را نمی

را در دنیا به وجود آورد، و نه قادر بود در  توانست این طوفان شدید، نه می عاشقش می

  .10»مقابل تهدید و ارعاب دشمن، مثل کوه بایستد
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اداي در اینجا نیز عواملی همچون ارتباط با خدا، کار براي رضاي او، تقوا و 

ها و دستیابی به مقامات  تکلیف از عوامل اصلی معنویت برشمرده شده و رشد انسان

  نسان است.عالی بشري و کمال نهایی ا

صرف نظر از جنبه شرك آلود کاربرد معنویت در معناي دینی آن در مسیحیت، 

شمندان مسلمان پیدا انبا مصادیق آن در کاربرد دینی در آثار د اشتراکی وجهتوان  می

معنویت عبارت «توان تعریف کرد:  معنویت را این گونه می ،مشترك عناصر ایند. با کر

هاي  و انگیزه  از نوعی ارتباط با خداي متعال از راه ایمان به خدا و غیب جهان، عواطف

الهی و نیز استعانت از نیروهاي غیبی بر اثر قرب الهی است. آثار عملی این ایمان و 

شود که در قالب اخالق  دیده می بخشی به زندگی و نوع نگاه به آن ارتباط در جهت

توان معنویت نامید.  ها را می همه این عناصر یا بعضی از آن .»یابد الهی بروز و ظهور می

کدام با عنایت به بعضی ابعاد معنویت  هرکردیم اشاره   کاربردهایی که به آن ،در حقیقت

وي است از مشترك معن ،به اصطالح ،معنویت چون  ،به کار رفته است. به هر صورت

نظیر به کار بردن مرادف یا متضاد آن در جمله و یا با توجه به  ،قرائن حالی و مقامی

سو سرچشمه  یک ازتوان معناي آن را معین نمود.  موضوع بحث و دیگر شواهد می

ارتباط با او از راه بندگی به با انسان  ،ذات الیزال الهی است و از سوي دیگر ،معنویت

  .)1387ریا،  شود (سقاي بی نائل می درجاتی از معنویت

  هاي غربی و شرقی . مقایسه معنویت اسالمی و معنویت3-3

یا معنویت سکوالریستی از آن  نوغرب که به اسم معنویت  در یمکتب رایج ،امروزه

 11اسپیریچوالیسماست. معناگرایی  ،گرایی یا به اصطالح مکتب روح شود تعبیر می

دیگر، از طرف و اند هاي معرفتی آن را قطع کردهریشه، گرایشی است که از یک طرف

اند و بعد براي جبران نیاز شدید فطري بشر دهیرب هاي وجودي و آنتولوژیک آن راریشه

ساختگی و دروغین و در واقع معنویت دنیوي و  هاي ایجاد معنویتبه اقدام  ،به معنویت

گرایی غرب برخالف معنویت  ت. این اسپریچوالیسم یا معنویاند کرده اختراع معنویت

با  رااز هندوئیسم و بودیسم  اي تکه. است ،مونتاژشده یمعنویت ،توحیدي و انبیایی

و  دارند برمیالحادي قشري پوزیتیویستی را  مبانی .کنند از مسیحیت مخلوط می اي تکه
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بندي و سرهمرا چیزي  ؛گذارندکار می »اگزیستانسیالیستی«مصالح و آجر  ،روي آن

ها عمل بخواهد،  کنند به طوري که به آنها آرامش بدهد بدون این که از آن نتاژ میمو

ها عقیده  گذاري داشته باشد و بدون این که از آن بدون این که قانون و اخالق و ارزش

پور  (رحیم معنویت بدون هزینه و سرویس معنوي دادن ،به چیزي را بطلبد. در واقع

  ).1384ازغدي، 

ربطی به دین اسالم  ومعنویت، معنویت است اند که  با این حال، برخی مدعی

در  جیرا تیمعنو و ییگرا نیددهد که  . اما تأملی گذرا بر این مفهوم نشان میندارد

اسالم است  تیو معنو ییگرا نیتضاد با د در نقطه مقابل ودر کامالً  ،غرب یجهان کنون

نجات از محدوده تنگ عالم  و ییش در جهت رهادو تال نیا نیب تنها نقطه مشترك و

  ).1382است (حبیبی،  ییگرا حس ریزنج غل و کردنباز  و تیعطب

) علیهم السالم( مپیامبر و امامان معصومدر نظر با معنویت توان  میاین معنویت را 

. معنویت ساختگی غرب و تریاك معنوي شرق و آسیایی در یکی دو قرن کردمقایسه 

  .بست رسید خواست جاي عرفان توحیدي و معنویت انبیاء را بگیرد ولی به بن اخیر می

هاي دیگر  معنویت براي درك بیشتر این موضوع، ضروري است در نگاهی کوتاه،

. قرآنی که از یک طرف در دعوت معنوي شودبا عرفان و معنویت قرآنی مقایسه 

دخالت  ،د زندگی فردترین ابعا که سجده کن و نزدیک شو و در خلوت فرماید می

دهند وعده  همین قرآن به ثروتمندان جامعه که حقوق محرومان جامعه را نمی ،کند می

  .دهدمیعذاب 

مخصوص  ،معنویت اسالمی ؛نیست و نمادینی تفریحیمعنویت  ،معنویت اسالمی

شغل  ،معنویت اسالمی .هاي بیکار نیست که باید بیکار باشند تا بتوانند معنوي باشند آدم

اي باشند و بقیه  اي عارف و مقدس حرفه حرفه نیست که عده ،نیست، مقدس بودن

آوردند،  -سالم اهللا علیهم-عرفان و معنویتی که پیامبر و امامان . زندگی حیوانی بکنند

هاي زندگی  ترین رده ترین و پایین معنویتی است که مراتب باال و پایین دارد اما در عادي

هیچ  ؛همه چیز به هم مربوط و شبکه استشان، منطق ای . درمردم هم حضور دارد

منعزل از بقیه احکام و معارف دینی نیست. معنویت در  ،حکمی و هیچ موعظه و قانونی

لذا معنویت اسالم فبلکه معنویت در متن زندگی آنها است  ،حاشیه زندگی مردم نیست
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 ایندر فرهنگ اسالمی لذا نیست فنیست. معنویت از مادیات جدا  یسکوالریزه شدن

بلکه  ؛تان مادي است و بخشی از آن معنوي نیست که بگویند بخشی از زندگی طور

همه ابعاد زندگی از ازدواج و کار و درس خواندن حتی تفریح رفتن و خوابیدن اگر به 

 تواند معنویت باشد آن معناي اصلی زندگی که انبیاء آوردند گره بخورد همه می

کامالً متفاوت هاي جهان،  با سایر معنویتمعنویت اسالم ). 1384 پور ازغدي، (رحیم

در معنویت دو اصل باید وجود . است و آثار معرفتی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی دارد

معنویت نیست. اول، تقوا یعنی مقاومت در برابر شهوت، شراب و  و االداشته باشد 

اگر  ؛دوم، معرفت و عقالنیتغفلت. هر معنویتی که در آن تقوا نیست دروغ است. 

این است: اصالت کمال.  ،آن رمزبشناسد،  اخواهد معنویت توحیدي اسالم ر کسی می

 اصالت رمزِفرهنگ و معنویت غربی با ، و اصالت رنج رمزفرهنگ و عرفان شرقی با  اما

اسالم . وجود دارد ییها ها و لذت رنج ،در کمال معنوي اسالمی. شود لذت شناخته می

هر دو حقوقی دارد. فرهنگ  ،و جسم و روح تو ؛روح ،هم بدن داري و هم ،گوید تو می

  ).1386پور ازغدي،  ت (رحیمجوي تعالی و تکامل انسان اسو اسالمی در جست

  گاه معنویت حقیقی اسالم . دفاع مقدس؛ تجلی4

درك رابطه دفاع مقدس و معنویت، رابطه متقابلی است و ما باید این رابطه را دقیقاً 

ها  هاي جنگ و لیاقت براي حضور در جنگ و نورانیت دل کنیم. معنویت، مولد زیبایی

وجود آورد. اصل معنویت دفاع مقدس، برآمده  بود که این رونق معنوي را در جنگ به

از معنویتی است که حاصل رشد تاریخ تشیع است. بنیانگذاران دفاع مقدس، اولین 

آن، کسانی هستند که در اوج این معنویت بودند. شهداي مظلوم این جنگ و محورهاي 

اینها السابقون السابقون بودند. در واقع، در دفاع مقدس دو دسته افراد وجود داشت: 

  کسانی که در جنگ بار آمدند و کسانی که بار آمده بودند و جنگ را بار آوردند.

دفاع  ترین عامل رونق بخشیدن به بینید مهم طوري که در طول جنگ می همان

وجود آورنده آن همه فتح، شهادت بود. شهادت توأم با معرفت اوج انگیزه  مقدس و به

معنوي است. عمل به تکلیف، ذیل این انگیزه معنوي است. انگیزه عمل به تکلیف اگر 
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کند. فضاي جنگ، فضاي عمل به تکلیف بود  مخلصانه باشد انسان را نورانی می

  ).1386(پناهیان، 

  جاد معنویت در دفاع مقدس. عوامل ای4-1

توان به  عوامل متعددي در ایجاد و ترویج معنویت در دفاع مقدس نقش داشته که می

ترین آنها اشاره کرد: اخالص، مرافقت با شهداء، سختی جنگ،  این موارد به عنوان مهم

هاي مهذب و مراوده با آنان، خودشناسی، ذکر توسل، مطالعه و تفکر (که  وجود انسان

  .)ها بود ترین عامل توسعه معنویت در جبهه مورد مهماین 

  هاي معنویت در دفاع مقدس گاه . تجلی4-2

داد: اخالق و  شدید این معنویت، خود را در مواضع زیر نشان می وقتی وارد جبهه می

روابط اجتماعی، تواضع و از خودبریدگی، تولید آیین و رسم و رسومی که خاص جبهه 

ها و اجراي دقیق  ، دقت در عمل و درایت در تشخیص موقعیتبود یعنی فرهنگ جبهه

ها خلق  هایی که رزمندگان در جبهه ویژه شهامت و رشادت وظایف، فضایل اخالقی به

  ).1386کردند (پناهیان،  می

  بندي . جمع5

بسیاري از دانشمندان غرب معتقدند که مذهب، موضوعی نامناسب، و در مقابل، 

مطلوب براي طرح در محیط کار است؛ اما خود آنها نیز معنویت، موضوعی کامالً 

یترف و م( توان بدون مذهب به معنویتی عمیق رسید کنند که به سختی می اعتراف می

) در کتاب موج سوم خود، درباره 503، ص 1371). الوین تافلر (1382، دنتون

طراف خود امروز... اغلب مردم، آنچه در ا«نویسد که  سردرگمی معنوي مردم غرب می

کنند، چیزي جز آشفتگی و هرج و مرج نیست. آنان از احساس ناتوانی  حس می

این سردرگمی در ». برند هدفی و پوچی به شدت رنج می شخصی، درماندگی، بی

ها و نیز روابط رهبران با پیروان، مشهود است. دانشمندان و  هاي کار و سازمان محیط

راي این خأل روانی جامعه با صرف کمترین اي ب محققان حوزه مدیریت، در پی چاره

کرده و آن رجوع  اند. اما خطري، ایشان را تهدید می هزینه و کسب بیشترین سود بوده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 10، شماره پیاپی 1390اندیشه مدیریت راهبردي، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان    74

 

با طرح  لذا شان بوده است؛ مجدد مردم به دین جهت تأمین نیازهاي روحی و معنوي

مانع بازگشت معنویت بدون دین (یا حداقل بدون دینِ مشخصی که افراد را مقید کند و 

به دین شود) نسبت به پذیرش موجودي فرامادي و تعریف اهداف الهی براي پیروان، 

کنند و با معنادار کردن مشاغل و افزایش احساس عضویت به افراد، حرکت  اقدام می

  بخشند. سازمان و دستیابی به اهداف آن از جمله سود بیشتر را سرعت می

کند که رهبري معنوي، این مسئله را مطرح می این مقاله در عین نقد این نگاه به

آیین جامع و شامل همه شئون زندگی بشر، در عین این که مکتبی «دین اسالم به عنوان 

) 31 ، ص1378(مطهري، » است اخالقی و تهذیبی، سیستمی است اجتماعی و سیاسی

ور کردنی باید مبناي تعریف معنویت و رهبري معنوي قرار گیرد و معنویتی جز این، تص

مردان تربیت  رساند. نگاهی کوتاه به تاریخ اسالم و بزرگ نیست و انسان را به نتیجه نمی

ها، مددکار مسلمانان  دهد که معنویت اسالمی، در تمامی برهه شده این مکتب، نشان می

ارتباط با خدا، کار براي رضاي او، تقوا  یعنی عوامل اصلی معنویتبوده و با استعانت از 

همواره افرادي پویا، امیدوار و امیدبخش با قابلیت تأثیر بسیار زیادي در  ،تکلیف ياداو 

اند. یکی از شواهد عینی این ادعا، ظهور  هاي تاریخی خود بوده محدوده مأموریت

ترین و  ساله در قالب فرماندهان ارشد نظامی ایران در یکی از حساس20-25جوانانی 

اي  اي شگفت آفریدند. پدیده نان است که حماسههاي تاریخی مسلما ترین دوره سخت

نظیر، یا اگر  در تاریخ ما یک پدیده حقیقتاً بی«که از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی 

نظیر بود. این پدیده با این همه شکوه و با این همه زیبایی... ما  احتیاط کنیم بگوییم کم

یم... در همین دوره، چقدر ساله، یک پیروزي مطلق بدست آورد در این ماجراي هشت

هاي برجسته، سرلشکر  یکی از این شخصیت 12»هاي برجسته درست شدند شخصیت

پاسدار شهید احمد کاظمی بود که در این تحقیق به واکاوي شخصیت و تحلیل روابط 

  پردازیم. وي با پیروان در سازمان لشکر می

  روش تحقیق. 6

است که نوعی پژوهش کیفی است و با  راهبرد پژوهش این تحقیق، نظریه داده بنیاد

ها، به صورت مطالعه مستندات  دیدگاه تفسیري، تحلیل شده است. روش گردآوري داده
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هاي عمیق کیفی  حاصل از مجموعه خاطرات مکتوب شهید کاظمی و همچنین مصاحبه

 با کارشناسان رهبري و حوزه دفاع مقدس است.

  ها . تجزیه و تحلیل داده7

بخش، الزم است به دو نکته توجه شود: برخی کدها به لحاظ ظاهر، در ابتداي این 

نظر  برداري، از ادغام آن صرف قرابت معنایی دارد. اما به دلیل وجود نکات ریزِ قابل بهره

تر  مداري، هرچند در قالب کد کلی پذیري و والیت کد والیت مثالًشده است. 

محوري، یعنی هم  جوه والیتادغام شدنی است اما جهت اعالم و» محوري والیت«

 گونه نیاوالیت در امور (حداکثر) از  قرار دادنپذیرش والیت (حداقل) و هم محور 

  ها خودداري شده است. ادغام

شده و زیر آن، خط کشیده شده است، براي  13پررنگدر متن جداول، کدهایی که 

ها ظاهر شده است. این کدها، هر چند کدهاي جدیدي است اما در  اولین بار در نمونه

از این  آمده دست هبپذیر بود. همچنین، برخی کدهاي  قالب مفاهیم قبلی، تعریف

ه شد  نمایش داده 14مورب به صورتمصاحبه، نسبت به مصاحبه قبلی تکراري است که 

  است.

  . مطالعه مورد نخست7-1

شود، انتخاب  دار انتخاب می گیري نظري و جهت نمونه بر اساساز آنجا که موردها 

هاي مرتبط با آن، مبنایی براي  اي دارد. چرا که تحلیل داده مورد نخست، اهمیت ویژه

انتخاب موردهاي بعدي و مسیر پژوهش است. مورد نخست، موردي است که از لحاظ 

دیهی است پاسخگویی به سؤاالت پژوهش، پوشش کاملی از موضوع، فراهم کند. ب

برداري نظري) تا زمان   آوري و تحلیل مورد قبلی (نمونه انتخاب موردها مبتنی بر جمع

  ادامه دارد. 15رسیدن به کفایت نظري

با سردار   هاي عمیق کیفی مورد نخست تحقیق، اطالعات مستخرج از مصاحبه

ز ، جانشین محترم ستاد کل نیروهاي مسلح بود. ا16سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید

کد، استخراج شد. کدهاي  126جمله و  46ها،  مجموع مطالب این مصاحبه
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) و با ادغام موارد مشابه و تکراري، تعداد این 1ي شد (جدول کدگذارشده،  استخراج

  ).2مورد رسید (جدول  80کدها به 

 سرلشکر سردار :نخست مورد طالعههاي م کدهاي مستخرج از متن مصاحبه . بخشی از1جدول 

  رشید غالمعلی پاسدار

  نشان  کدهاي باز  هاجمالت مستخرج از متن مصاحبه

  بسیار جوان، زیبا و شجاع بود

 DA001 جوانی

 DA002 زیبایی ظاهري

 DA003 شجاع

 ترین فرماندهان لشکر سپاه بود ترین و مربی الهجه ترین، صریح مبتکر

 DA004 خالق

 DA005 رك

 DA006 مربی

ترین و  شهید کاظمی یکی از فرماندهان محور و کلیدي و برجسته

مداري در اندیشه و  سال تجربه، تدبیر و دقت 30بزرگ سپاه بود که 

 نهاده بود پشت سرعمل را 

 DA007 مدار دقت

 DA008 تدبیر

 DA009 با تجربه

 DA010 اندیشنده

 DA011 مختلفمتخصص در علوم  هاي مختلف نظامی، تسلط داشت بر تخصص

 DA012  توان تجزیه و تحلیل توان زیاد در اطالعات و شناخت و تجزیه و تحلیل داشت

 DA013 عشق به نیروها گردید هاي لشکر می احمد کاظمی دور بچه

جا سرکشی کنی: آشپزخانه،  3نجف کافی بود به  8در لشکر 

 خانه، حمام. اسلحه

نظم مجموعه تحت 

 مدیریت
DA014 

 DA015 حرکتیمدیریت 

ها  سادگی، خلوص و تواضع احمد باعث شده بود در قلب بسیجی

 جا داشته باشد 

 DA016 سادگی

 DA017 خلوص

 DA018 تواضع

 DA019 مورد عالقه زیردست

هاي پایین لشکر، حضوراً  کشید و با همه رده به همه جا سر می

 نشست و برخاست داشت.

 DA020 خاضع و خاکی

 DA021 نیروهاتعامل با 

کرد شیفته مرام و اخالق و ادب و حجب و  هر کس با او برخورد می

 شد حیاي او می

 DA022 دوست داشتنی

 DA023 با مرام

 DA024 با اخالق

 DA025 با حجب و حیا
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  نشان  کدهاي باز  هاجمالت مستخرج از متن مصاحبه

وخو و رفتار و سخنانش امکان ارتباط با  در حیات بسیجی و خلق

 کرد نیروي بسیجی را برایش فراهم می

 DA026 ارتباط مناسب با زیردست

 DA027 حیات بسیجی

 DA028 استاد بزرگ فن جنگ استاد بزرگ فن جنگ 

 فرمانده توانمند و نابغه 
 DA029 فرمانده توانمند

 DA030 فرمانده نابغه

اي بود که دیگر ممکن نیست به آسانی نظیر او  احمد کاظمی پدیده

 آید به وجود
 DA031 نظیر کم

مانند در خدمت به  صداقت و خلوص و شجاعت و تدبیر بی احمد با

 والیت و اسالم و مسلمین و ایران اسالمی بود

 DA032 با صداقت

 DA033 با خلوص

 DA034 با شجاعت

 DA035 با تدبیر

 DA036 خدمت به والیت

 DA037 خدمت به اسالم

 DA038 خدمت به کشور

اي  وقفه در قالب فرمانده بیناپذیر و  بیست و هشت سال خستگی

 مجاهد و عارف کوشید

 DA039 ناپذیر خستگی

 DA040 فرمانده مجاهد

 DA041 عارف

عشق و خدمت به والیت و نظام اسالمی و ایران اسالمی بر روح او 

 حاکم بود

 DA042 عشق به والیت

 DA043 عشق به نظام اسالمی

 DA044 عشق به ایران اسالمی

 DA045 والیتخدمت به 

 DA046 خدمت به نظام اسالمی

 DA047 خدمت به ایران اسالمی

العاده و گرایش دایم براي  هاي فکري، هوش، تحرك فوق فعالیت

 هاي برجسته وي بود کوبیدن دشمن در هر نقطه و مکانی از ویژگی

 DA048 متفکر

 DA049 باهوش

 DA050 العاده فوقتحرك 

 DA051 دشمنگرایش به جهاد با 

ترین  نظران نظامی، برجسته احمد به اعتقاد تمام فرماندهان و صاحب

هاي صحیح  دان و هم، استراتژیستی خبره بود و تشخیص تاکتیک

 راهبردي داشت

 DA052 دان ترین تاکتیک برجسته

 DA053 استراتژیست خبره

هاي صحیح  داراي تشخیص

 راهبردي
DA054 

 DA055 حرف کم کرد زد ولی زیاد عمل می میمثل شهید باکري کم، حرف 
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  نشان  کدهاي باز  هاجمالت مستخرج از متن مصاحبه

 DA056 اهل عمل

احمد، مصداق این بیان امیرالمؤمنین علیه السالم بود که فرمودند: 

کرد و تشنگی  گفت، غلبه می بیشتر روزگار، خاموش بود و اگر می

 نشاند پرسندگان را فرومی

 DA057 حرف کم

 DA058 کرد گفت، غلبه می اگر می

 و دستی و دشنامی به سربازانش در میدان نزدهرگز مشتی 
رفتار اخالقی و اسالمی با 

 زیردست
DA059 

اش را با تشویق و افتخار و معنویت و ادب و شجاعت به  رزمنده

 واداشتجنگ 

ر تشویق نیروها به کا

 انگیزش نیروها)(
DA060 

به حرکت درآوردن نیروها 

 با معنویت
DA061 

به حرکت درآوردن نیروها 

 با ادب
DA062 

به حرکت درآوردن نیروها 

 با شجاعت
DA063 

سربازانش وقتی اراده آهنین و صالبت روح و شجاعت و ادب احمد 

دیدند براي پیشروي و حمله به دشمن سر از پا  را در میدان جنگ می

 شناختند نمی

 DA064 اراده آهنین

 DA065 صالبت روح

 DA066 شجاع

 DA067 ادب

 DA068 نیروها الگو براي

شد  قبل و بعد از پرداختن به نقش جغرافیایی، زمین را که توجیه می

اش هیجان به   کرد با خطابه و فرماندهان تحت امر را که توجیه می

کرد یا حسین و یا زهرا  ریخت، فرمان صادر می جان رزمندگان می

 گفت می

 DA070 توانمندي در بیان و کالم

 DA071 عاشورایی

زد و  ریخت، فریاد می شد اشک می به نماز و دعا و قرآن متوسل می

شد و  نقطه به دشمن، حاضر می نیتر کینزدداد و در  فرمان می

 آورد هاي با هیبت رزمندگان را به حرکت می ستون

 DA072 توسل به نماز و دعا و قرآن

 DA073 اهل اشک

 DA074 مدیریت بیایی

 DA075 توان سازماندهی

مطالعات «؛ نگین ایران:  63- 60، صص 1387منابع: فاتح خرمشهر: یادواره شهید حاج احمد کاظمی و یارانش، 

  30-23، صص 1387؛ جوانبخت،  36- 29، صص 1385، »جنگ ایران و عراق
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  به همراه ادغام موارد مشابه و تکراري نخست مورد مطالعه هاي داده از مستخرج . کدهاي2جدول 

 ها نشان کدهاي باز

 DA125 پذیري والیت

 DA100 شناس) استفاده از فرصت (فرصت

 DA068 الگو براي نیروها (الگودهی در رفتار)

 DA009 با تجربه

 DA062 به حرکت درآوردن نیروها با ادب

 DA063 به حرکت درآوردن نیروها با شجاعت

 DA061 به حرکت درآوردن نیروها با معنویت

 DA113 مدیران و جوانان (شاخص و نمونه)بهترین الگوي براي 

 DA075 شکن) پیشرو بودن (خط

 DA060 انگیزش نیروها)ر (تشویق نیروها به کا

 DA021 تعامالت مبتنی بر آگاهی و دانایی بین فرمانده و نیرو

آمیز،  رفتار اخالقی و اسالمی با نیروها (رودررو، عاطفی، تفقدي، دلجویانه، محبت

 به نیرو، انس با نیروها، دعا براي نیرو، گوش کردن درد دل نیروها)اهمیت و تعهد 

DA019 
DA026 
DA059 

 DA091 فرماندهی مقتدر و برجسته

 DA085 پذیري مسئولیت

 DA105 تالش مستمر (سختکوش)

 DA078 اظهار نظر کارشناسی دقیق

 DA008-DA035 با تدبیر
DA111-DA119 

 DA069 توانمندي در بیان و کالم

 DA006 مربی

 DA011 متخصص در علوم مختلف

 DA015-DA073 مدیریت حرکتی

 DA013-DA014 نظم مجموعه تحت مدیریت

 DA070 نگاه عاشورایی

 DA099 درك امنیتی و نظامی زیاد

 DA088 اهل مشورت (و بحث و تبادل نظر)

 DA084  تعهد

 DA101 محور برنامه

 DA012 توان تجزیه و تحلیل

 DA004-DA076 خالق
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 ها نشان کدهاي باز

 DA074 بخشی) توان سازماندهی (انسجام

 DA110 فهم و درك مدیریتی

 DA115 اندیش و عمیق (درك و فهم زیاد) ژرف

 DA010-DA048 ورز (اهل خرد، خردمند، متفکر) اندیشنده و اندیشه

 DA123 تأثیرپذیر از انقالب اسالمی 

 DA124 یافته مکتب انقالب (محصول انقالب) تربیت

 اخالص (مخلص، نماد اخالص)
DA017-DA033 
DA082-DA090 
DA094-DA108 

 DA086 ادعا بی

 DA071-DA072 اهل توسل (توسل به نماز و دعا و قرآن و اهل بیت)

 DA040-DA080 مجاهد (فرمانده مجاهد، مجاهده با اموال و انفس)

 DA079 گرا) سیر و سلوك عظیم معنوي (با معنویت، معنویت

 DA041 عارف

 DA096-DA102 عشق به امام

 DA042 عشق به والیت

 DA089 محب اهل بیت

 DA028 استاد بزرگ فن جنگ

هاي  استراتژیست خبره (فهم راهبردي، تفکر راهبردي، داراي نگاه راهبردي و تشخیص

 صحیح راهبردي)
DA053 
DA054 

 DA052 دان (فهم، نگاه و توان تاکتیکی) ترین تاکتیک برجسته

 DA058 کرد گفت، غلبه می اگر می

 DA037-DA038 خدمت به اسالم و نظام اسالمی
DA046-DA047 

 DA036-DA045 خدمت به والیت

 DA112 قهرمان ملی (مایه افتخار)

 DA031 نظیر کم

 DA022 داشتنی) محبوبیت اجتماعی (دوست

 DA029 چابک (پر توان، توانمند، پر انرژي)

 DA043-DA044 اسالمیعشق به ایران و نظام 

 DA051 روحیه مبارزه (گرایش به جهاد با دشمن)

 DA002 زیبایی ظاهري

 DA118 ازخودگذشتگی (ایثار، گذشت، فداکاري)
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 ها نشان کدهاي باز

 DA056 اهل عمل

 با ادب (با اخالق، حسن خلق)
DA024-DA067 
DA093-DA106 
DA122 

 DA025-DA092 با حجب و حیا
DA109 

 DA032-DA081 با صداقت
DA121 

 DA023-DA107 با معرفت (با مرام)

 DA050 بلندهمت

 DA117 ها و مشکالت تحمل سختی

 DA083 ساز حماسه

 DA018-DA020 خاضع و خاکی (متواضع)
DA095 

 DA016 سادگی

 شجاع
DA003-DA034 
DA066-DA077 
DA120 

 DA065 صالبت روح

 DA055-DA057 حرف کم

 DA116-DA126 کشید) پر کار (زیاد زحمت می

 DA001-DA097 جوان (فرمانده جوان، روحیه جوانانه، نشاط جوانانه)

 DA087 گرا آرمان

 DA027 حیات بسیجی

 ناپذیر) مصمم و با اراده (جدي و مصمم در حین کار، اراده آهنین، خستگی
DA039 
DA064 
DA104 

 DA114 تجربه زیادتر نسبت به دیگران

 DA007 دقیق

 DA005 گویی رك

 DA030-DA049 نابغه (زیرك)
DA098-DA103 
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  ها تحلیل داده

  ایجاد شد که عبارت است از: )مفهوم (مفهوم انتزاعی 16از تحلیل کدها، 

  نخست مورد مطالعه کدگذاري حاصل از . مفاهیم انتزاعی از3جدول 

 نشان کدهاي انتخابی ها مفهوم

  آگاهی
اهل مشورت (و  نگاه عاشورایی، درك امنیتی و نظامی باال،

 بحث و تبادل نظر)

DA070 
DA099 
DA088 

 DA125 پذیري والیت اعتقادات و باورها

تأثیر فرمانده بر  

 نیرو

بهترین الگوي براي مدیران و جوانان (شاخص و نمونه)، الگو 

  براي نیروها (الگودهی در رفتار)
DA113 
DA068 

 خودسازي

توسل (توسل به ادعا، اهل  اخالص (مخلص، نماد اخالص)، بی

نماز و دعا و قرآن و اهل بیت)، مجاهد (فرمانده مجاهد، 

مجاهده با اموال و انفس)، سیر و سلوك عظیم معنوي (با 

  گرا) معنویت، معنویت

DA017 
DA086 
DA071 
DA040 
DA079 

رشد در فضاي 

 انقالب اسالمی

یافته مکتب انقالب  تأثیرپذیر از انقالب اسالمی، تربیت 

 (محصول انقالب)
DA123 
DA124 

مدیریت رفتار 

 سازمانی

به حرکت درآوردن نیروها، با ادب و شجاعت و معنویت، 

انگیزش نیروها)، تعامالت مبتنی بر ر (تشویق نیروها به کا

اسالمی با آگاهی و دانایی بین فرمانده و نیرو، رفتار اخالقی و 

آمیز، اهمیت  نیروها (رودررو، عاطفی، تفقدي، دلجویانه، محبت

و تعهد به نیرو، انس با نیروها، دعا براي نیرو، گوش کردن درد 

 دل نیروها)

DA06 
DA063 
DA061 
DA060 
DA021 
DA019 

 عمل سازمانی
شکن)،  شناس)، پیشرو بودن (خط استفاده از فرصت (فرصت

 پذیري مربی، مسئولیت
DA100-DA075 
DA006-DA085 

  عمل فردي

شکن)،  شناس)، پیشرو بودن (خط استفاده از فرصت (فرصت

پذیري، با تجربه، توانمندي در بیان و کالم،  مربی، مسئولیت

 اظهار نظر کارشناسی دقیق، با تدبیر

DA100-DA075 
DA006-DA085 
DA009-DA069 
DA078-DA008 

  عمل مدیریتی

دقیق، با تدبیر، فرماندهی مقتدر و برجسته، اظهار نظر کارشناسی 

متخصص در علوم مختلف، نظم مجموعه تحت مدیریت، 

 مدیریت حرکتی

DA078-DA008 
DA091-DA011 
DA013-DA015 

  کارآمدي
محور، توان تجزیه و تحلیل، خالق، توان سازماندهی  برنامه

 (انسجام بخشی)، فهم و درك مدیریتی

DA101-DA012 
DA004-DA074 
DA110 
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 نشان کدهاي انتخابی ها مفهوم

 DA041-DA096 عارف، مودت (عشق به امام، عشق به والیت، محب اهل بیت)  معرفت
DA042-DA089 

 DA115  درك و فهم باال  بصیرت

هاي  ویژگی

 شخصی

استاد بزرگ فن جنگ، استراتژیست خبره (فهم راهبردي، تفکر 

هاي صحیح  راهبردي، داراي نگاه راهبردي و تشخیص

دان (فهم، نگاه و توان تاکتیکی)،  تاکتیکترین  راهبردي)، برجسته

کرد، خدمت به اسالم و نظام اسالمی،  گفت غلبه می اگر می

نظیر، محبوبیت  خدمت به والیت، قهرمان ملی (مایه افتخار)، کم

 داشتنی)، عشق به ایران و نظام اسالمی اجتماعی (دوست

DA028-DA053 
DA052-DA058 
DA037-DA036 
DA112-DA031 
DA022-DA043 

هاي  ویژگی

  جسمی و رفتاري

چابک (پر توان، توانمند، پر انرژي)، تالش مستمر (سختکوش)، 

کشید)، جوان (فرمانده  زیبایی ظاهري، پر کار (زیاد زحمت می

  جوان، روحیه جوانانه، نشاط جوانانه)

DA029-DA105 
DA002-DA116 
DA001 

هاي  ویژگی

 روحی

گذشت، فداکاري)، اهل عمل، گرا، ازخودگذشتگی (ایثار،  آرمان

با ادب (با اخالق، حسن خلق)، با حجب و حیا، با صداقت، با 

ساز، خاضع و خاکی  ماسه، حمعرفت (با مرام)، بلندهمت

(متواضع)، روحیه مبارزه (گرایش به جهاد با دشمن)، سادگی، 

کشید)،  حرف، پر کار (زیاد زحمت می شجاع، صالبت روح، کم

روحیه جوانانه، نشاط جوانانه)، حیات  جوان (فرمانده جوان،

بسیجی، مصمم و با اراده (جدي و مصمم در حین کار، اراده 

 ها و مشکالت ناپذیر)، تحمل سختی آهنین، خستگی

DA087-DA118 
DA056-DA024 
DA025-DA032 
DA023-DA050 
DA117-DA083 
DA018-DA051 
DA016-DA003 
DA065-DA055 
DA116-DA001 

 هاي فکري ویژگی

تفکر حیات بسیجی، مصمم و با اراده (جدي و مصمم در حین 

گویی، مقاوم و  ناپذیر)، دقیق، رك کار، اراده آهنین، خستگی

پایدار (مرد روزهاي سخت، آبدیده و محکم)، نابغه (زیرك)، 

 اهل خرد

DA027-DA039 
DA007-DA005 
DA114-DA030 
DA010 

؛ 45-37، صص 1385، »مطالعات جنگ ایران و عراق«ایران: ؛ نگین  36-33، صص 1384منابع: جانمراد، 

  104-87، صص 1387جوانبخت، 

  . مطالعه مورد دوم7-2

هاي سرتیپ حسین اعالیی درباره شهید کاظمی  این مطالعه شامل مجموعه مصاحبه

ي شد و با ادغام موارد کدگذارکد، استخراج و  110جمله و  34است. در این مصاحبه، 

  ).4مورد رسید (جدول  79تکراري، تعداد کدها به مشابه و 
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  دوم مورد مطالعه متن از کدهاي مستخرج. 4جدول 

  ها نشان  کدهاي باز

 DB041 خدامحوري (و عشق به خداوند)

 DB022 معادمحوري

 DB065 مورد پذیرش نیروهاي مردمی (نفوذ در نیروها، مورد اعتماد نیروها)

 DB054-DB076 نیروها (نیروي با انگیزه قوي) افزایش و تقویت قدرت و روحیه

 DB044-DB070 ریزي براي ایجاد آمادگی در نیروها) سازي در زیرمجموعه، برنامه ایجاد ظرفیت (ظرفیت
DB078 

 DB002 بهترین الگوي براي مدیران و جوانان (شاخص و نمونه)

 DB036 شکن) پیشرو بودن (خط

 DB077 دانستن نیروهاي عملیاتی)توجه به نیروهاي پیشرو (مقدم 

 DB015-DB072 دمیدن روح حماسه (احیاگري)

آمیز، اهمیت  رفتار اخالقی و اسالمی با نیروها (رودررو، عاطفی، تفقدي، دلجویانه، محبت

 و تعهد به نیرو، انس با نیروها، دعا براي نیرو، گوش کردن درد دل نیروها)
DB082 

 DB081 اقناع نیروهاي تحت امر

 DB001-DB027 فرماندهی مقتدر، برجسته و شایسته
DB090 

 DB094 ریزي) قاطع (در اجرا/در هنگام بررسی و طرح

 DB033 کارآزموده

 DB006-DB043 کارآمد

 DB028 کاردان

 DB045 استفاده از استعداد نیروها

 DB075 دیده تأکید بر موفقیت کارها در گروي نیروي آموزش

 DB055 عملهدایت نیروها در 

 DB030-DB032 تالش مستمر (سختکوش)

 DB011 با تدبیر

 DB046 نهادسازي

 DB007 شکن بست بن

 DB049 استقرار فرهنگ اسالمی به عنوان فرهنگ سازمانی در مجموعه

 DB083 اشراف بر زیرمجموعه

 DB047 ایجاد سازمان با ساختار منعطف

 DB048 هاي اسالمی در بناي سازمان و ارزش ها دگاهیدتوجه به 

 DB080 مدیریت بر قلوب نیروها

 DB056-DB058 مدیریت حرکتی
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  ها نشان  کدهاي باز

DB079 

 DB005-DB013 مدیریت قوي
DB014 

 DB066-DB068 آگاهی

 DB021  محوري برنامه

 DB051 هاي مؤثر در یادگیري استفاده از روش

 DB009-DB029 خالقیت
DB050-DB053 

 DB073 بخشی) سازماندهی (انسجامتوان 

 DB099 پرفایدگی

 DB024-DB063 استقامت در مسیر الهی

 DB060-DB102 ورز (اهل خرد، خردمند، متفکر) اندیشنده و اندیشه
DB103 

 DB042-DB108 از امام خمینی) متأثرگیري از امام ( الگو

 DB067 بندي به اندیشه و تفکر امام پاي

 DB016 شاگرد مکتب امام

 DB109 تأثیرپذیري از دفاع مقدس 

 DB086  اخالص (مخلص، نماد اخالص)

 DB092 عدم دورویی

 DB026 مجاهدت (فرمانده مجاهد، مجاهده با اموال و انفس)

 DB023-DB074 کار براي رضاي خدا

 DB019 توکل بر خدا (امیدوار به نصر الهی)

 DB064 ها استقبال از سختی

 DB003-DB008 دان (فهم، نگاه و توان تاکتیکی) تاکتیکترین  برجسته

 DB061 ریز قوي طراح و برنامه

 DB018 تالش در جهت پاسداري از میراث امام

 DB017 تالش در جهت گسترش انقالب اسالمی

 DB101 قهرمان ملی (مایه افتخار)

 DB059 مطالعه میدانی جهت طراحی تاکتیک عملیات

 DB105 با نفوذ

 DB104 داشتنی) محبوبیت اجتماعی (دوست

 DB035 چابک (پر توان، توانمند، پر انرژي)

 DB106 مورد اعتماد

 DB031 مورد تحسین همگان
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  ها نشان  کدهاي باز

 DB039 روحیه سلحشوري

 DB098 مصرف کم

 DB025 با صداقت

 DB020 بلندهمت

 DB037 پر امید

 DB057 پویایی

 و محکم)مقاوم و پایدار (مرد روزهاي سخت، آبدیده 
DB034-DB040 
DB087-DB088 
DB089 

-DB012 شجاع
DB062-DB069 

 DB096 جویی کمال

 DB111 حرف کم

 DB110 گمنامی

 DB097 کشید) پر کار (زیاد زحمت می

 DB107  مندي دغدغه

 DB038 سرزنده، با نشاط

 DB095 طلب شهادت

 DB093 صراحت بیان

 DB100 ناپذیر) کار، اراده آهنین، خستگیمصمم و با اراده (جدي و مصمم در حین 

 DB091 گویی رك

 DB085 گر زرنگ، کیس، خدعه

 DB004-DB010 نابغه (زیرك)
DB052-DB084 

  ها تحلیل داده

آمده  دست را با توجه به مفاهیم به هاي دوم در این مرحله، کدهاي مستخرج از مصاحبه

کد جدید  61ها، در مجموع  مصاحبهبندي کردیم. با کدهاي این  از مورد نخست، دسته

رشد در فضاي امام خمینی، «مفهوم جدید نیز از جمله  5به کدهاي قبلی، اضافه شد و 

رشد در فضاي دفاع مقدس، استقامت در مسیر الهی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت 

  ، بروز یافت که منجر به ایجاد مفهوم جدید شد.»کالن سازمان
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  دوم مورد مطالعهمفاهیم انتزاعی از کدگذاري  گیري شکل. 5جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

رشد در فضاي 

 انقالب اسالمی

یافته مکتب انقالب (محصول  تأثیرپذیر از انقالب اسالمی، تربیت 

 انقالب)
DA123 
DA124 

رشد در فضاي 

انقالب امام 

  خمینی

به اندیشه و بندي  پاي ،)یثر از امام خمینأگیري از امام (مت الگو

  شاگرد مکتب امام تفکر امام،

DB042 
DB108 
DB067 
DB016 

رشد در فضاي 

  دفاع مقدس
 DB109  تأثیرپذیري از دفاع مقدس 

اعتقادات و 

 باورها
 معادمحوري خدامحوري (و عشق به خداوند)،پذیري،  والیت

DA125 
DB041 
DB022 

 DA115  درك و فهم باال  بصیرت

استقامت در 

 مسیر الهی
 DB024  استقامت در مسیر الهی

DB063 

 خودسازي

ادعا، اهل توسل (توسل به  ، بیاخالص (مخلص، نماد اخالص)

مجاهد (فرمانده مجاهد، مجاهده نماز و دعا و قرآن و اهل بیت)، 

)، سیر و سلوك عظیم معنوي (با معنویت، با اموال و انفس

  عدم دو رویی، کار براي رضاي خداگرا)،  معنویت

DA017-DA086 
DA071-DA040 
DA079-DB086 
DB026-DB092 
DB023-DB074 

  معرفت
عارف، مودت (عشق به امام، عشق به والیت، محب اهل بیت)، 

  توکل بر خدا

DA041-DA096 
DA042-DA089 
DB019 

  آگاهی
نگاه عاشورایی، درك امنیتی و نظامی زیاد، اهل مشورت (و بحث 

 آگاهیو تبادل نظر)، 

DA070-DA099 
DA088-DB066 
DB068 

  کارآمدي

توان سازماندهی ، خالقیت، توان تجزیه و تحلیل، محور برنامه

، کارآمدي، کارآزمودگیفهم و درك مدیریتی،  بخشی)، (انسجام

  پر کاري ، پرفایدگی، کاردانی

DA101-DA012 
DA004-DA074 
DA110- DB021 
DB033-DB006 
DB043-DB028 
DB009-DB029 
DB050-DB053 
DB073-DB099 
DB097 

هاي  ویژگی

 شخصی

استاد بزرگ فن جنگ، استراتژیست خبره (فهم راهبردي، تفکر 

هاي صحیح راهبردي)،  راهبردي، داراي نگاه راهبردي و تشخیص

، اگر دان (فهم، نگاه و توان تاکتیکی) ترین تاکتیک برجسته

کرد، خدمت به اسالم و نظام اسالمی، خدمت به  گفت غلبه می می

محبوبیت اجتماعی نظیر،  والیت، قهرمان ملی (مایه افتخار)، کم

طراح و عشق به ایران و نظام اسالمی،  داشتنی)، (دوست

DA028-DA053 
DA052-DA058 
DA037-DA036 
DA112-DA031 
DA022-DA043 
DB003-DB008 
DB061-DB101 
DB059-DB105 
DB104-DB106 
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 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

مطالعه میدانی ، قهرمان ملی (مایه افتخار)، ریز قوي برنامه

مورد  مورد اعتماد،، نفوذبا ، جهت طراحی تاکتیک عملیات

  تحسین همگان

DB031 

هاي  ویژگی

جسمی و 

  رفتاري

، تالش مستمر (سختکوش)، چابک (پر توان، توانمند، پر انرژي)

کشید)، جوان،  زیبایی ظاهري، پر کار (زیاد زحمت می

مقاوم و پایدار (مرد روزهاي سخت، آبدیده و ، مصرف کم

  محکم)

DA029-DA105 
DA002-DA116 
DA001- DB035 
DB098-DB034 
DB040-DB087 
DB088-DB089 

هاي  ویژگی

 روحی

گرا، ازخودگذشتگی (ایثار، گذشت، فداکاري)، اهل عمل، با  آرمان

با  با صداقت،ادب (با اخالق، حسن خلق)، با حجب و حیا، 

ساز، خاضع و خاکی  حماسه بلندهمت،معرفت (با مرام)، 

(متواضع)، روحیه مبارزه (گرایش به جهاد با دشمن)، سادگی، 

نه، نشاط حرف، جوان(روحیه جوانا ، صالبت روح، کمشجاع

جوانانه)، حیات بسیجی، مصمم و با اراده (جدي و مصمم در 

ها و  ناپذیر)، تحمل سختی حین کار، اراده آهنین، خستگی

 پر امید،، روحیه سلحشوري، ها استقبال از سختیمشکالت، 

مندي، سرزنده،  دغدغه گمنامی، حرف، کم جویی، کمال، پویایی

  طلب، صراحت بیان با نشاط، شهادت

DA087-DA118 
DA056-DA024 
DA025-DA032 
DA023-DA050 
DA117-DA083 
DA018-DA051 
DA016-DA003 
DA065-DA055 
DA116-DA001 
DB064-DB039 
DB025-DB020 
DB037-DB057  
DB012-DB062 
DB069-DB096 
DB111-DB110 
DB107-DB038 
DB095-DB093 
DB100 

هاي  ویژگی

 فکري

اراده (جدي و مصمم در حین تفکر حیات بسیجی، مصمم و با 

گویی، مقاوم و  ناپذیر)، دقیق، رك کار، اراده آهنین، خستگی

، ورز) اهل خرد (اندیشنده و اندیشهپایدار، نابغه (زیرك)، 

  نابغه (زیرك) گر)، زرنگ (کیس، خدعه گویی، رك

DA027-DA039 
DA007-DA005 
DA114-DA030 
DA010- DB060 
DB102-DB103 
DB091-DB085 
DB004-DB010 
DB052-DB084 

  عمل فردي

 شکن)، پیشرو بودن (خطشناس)،  استفاده از فرصت (فرصت

پذیري، با تجربه، توانمندي در بیان و کالم، اظهار  مربی، مسئولیت

تالش در جهت پاسداري از  با تدبیر،نظر کارشناسی دقیق، 

دمیدن ، میراث امام، تالش در جهت گسترش انقالب اسالمی

 تالش مستمر(سختکوش) (احیاگري)،روح حماسه 

DA100-DA075 
DA006-DA085
DA009-DA069 
DA078-DA008 
DB018-DB017 
DB030-DB032 
DB011-DB036 
DB015- DB072 

 عمل سازمانی
شکن)،  شناس)، پیشرو بودن (خط استفاده از فرصت (فرصت

 پذیري مربی، مسئولیت

DA100-DA075 
DA006-DA085 
DB036-DB015 
DB072 
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 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

مدیریت کالن 

  سازمان

 اشراف بر زیرمجموعه،، ایجاد سازمان با ساختار منعطف

 يدر بنا یاسالم يها ها و ارزش توجه به دیدگاه، ينهادساز

  سازمان

DB079 
DB083 
DB046 
DB048 

مدیریت رفتار 

 سازمانی

به حرکت درآوردن نیروها با ادب و شجاعت و معنویت، تشویق 

نیروها به کار (انگیزش نیروها)، تعامالت مبتنی بر آگاهی و 

رفتار اخالقی و اسالمی با نیروها دانایی بین فرمانده و نیرو، 

آمیز، اهمیت و تعهد  (رودررو، عاطفی، تفقدي، دلجویانه، محبت

اي نیرو، گوش کردن درد دل به نیرو، انس با نیروها، دعا بر

افزایش و تقویت قدرت و ، اقناع نیروهاي تحت امر، نیروها)

استقرار فرهنگ اسالمی ، روحیه نیروها (نیروي با انگیزه قوي)

مدیریت بر قلوب  به عنوان فرهنگ سازمانی در مجموعه،

  نیروها

DA062-DA063 
DA061-DA060 
DA021-DA019 
DB082-DB081 
DB054- DB076 
DB049-DB080 

مدیریت منابع 

  انسانی

ریزي  برنامه سازي در زیرمجموعه)، ایجاد ظرفیت (ظرفیت

ریزي براي ایجاد آمادگی  براي ایجاد آمادگی در نیروها، برنامه

در نیروها، استفاده از استعداد نیروها، تأکید بر موفقیت کارها 

پیشرو (مقدم  يتوجه به نیروهادیده،  در گروي نیروي آموزش

مؤثر در  يها استفاده از روش)، دانستن نیروهاي عملیاتی

  يیادگیر

DB044 
DB070 
DB078 
DB045 
DB075 
DB077 
DB051 

  عمل مدیریتی

فرماندهی مقتدر و برجسته ، ، با تدبیراظهار نظر کارشناسی دقیق

، متخصص در علوم مختلف، نظم مجموعه تحت و شایسته

، مدیر قوي)، عمل هدایت نیروها در(مدیریت حرکتیمدیریت، 

  شکن بست بن ریزي)، قاطع (در اجرا/در هنگام بررسی و طرح

DA078-DA008 
DA091-DA011 
DA013-DA015 
DB011-DB013 
DB047- DB055 
DB056-DB058 
DB001-DB027 
DB090- DB007 
DB005-DB014 

تأثیر فرمانده بر  

 نیرو

الگو  (شاخص و نمونه)،بهترین الگوي براي مدیران و جوانان 

مورد پذیرش نیروهاي مردمی براي نیروها (الگودهی در رفتار)، 

  (نفوذ در نیروها، مورد اعتماد نیروها)

DA113 
DA068 
DB002 
DB065 

با توجه به محدودیت حجم تحقیق، از مصاحبه سوم به بعد، از ذکر جداول کدها 

  ایم. و فقط به عرضه مفاهیم و کدهاي جدید، بسنده کرده صرف نظرها،  و تحلیل داده

  . مطالعه مورد سوم7-3

هاي سردار سرتیپ پاسدار مهدي کلیشادي، فرمانده  این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

کد  86جمله و  49نجف اشرف درباره شهید کاظمی است. در این مصاحبه،  8لشکر 
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ي گردید و با ادغام موارد مشابه و کدگذاراستخراج شد. کدهاي استخراج شده، 

  مورد رسید. 56تکراري، تعداد این کدها به 

از مورد  آمده دست با توجه به مفاهیم به هاي سوم کدهاي مستخرج از مصاحبه

و » احسان و تعهد«مفهوم جدید  2منجر به تولید  ،بندي شد. این مصاحبه نخست، دسته

  د و تقویت شد.کد جدید شد. همچنین سایر مفاهیم تأیی 37

  مطالعه مورد سوم کدگذارياز  مفاهیم انتزاعیگیري  شکل .6جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

 DB030-DB031  احترام به مردم، وفاداري به مردم  احسان

اعتقادات و 

  باورها
 DC016-DC039  مؤمن حقیقی (موحد حقیقی، متدین)

DC077-DC082 

  دوراندیشی اندیشی، ژرف، وسعت نظر ،درك صحیح دینی  بصیرت

DA115-DC067 
DC061-DC062 
DC074-DC005 
DC034 

 خودسازي

اهل ، با تقوا، تقویت ایمان با تحمل فشارها، ایمان قوي، ریا بی

تسلط  اهل مراقبه،، توسل (به نماز و دعا و قرآن و اهل بیت)

نماز خواندن با ، پرهیز از معاصی حساس به غیبت، بر نفس،

زهد ، نماز اول وقت و تأکید بر آناهل ، حضور قلب

  (دنیاگریزي و سبکباري)

DC022-DC009 
DC068-DC011 
DC079- DC071 
DC029-DC084 
DC083-DC085 
DC014-DC065 
DC081-DC070 
DC018-DC019 
DC087 

 DC035  تعهد  تعهد

  آگاهی
 افق دید وسیع، ،ترجیح معنویت بر فنون کالسیک نظامی

  عقالنیت، وسعت نظر
DC066-DC006 
DC036-DC060 

هاي  ویژگی

 شخصی
 DC024-DC046  مند به شهداء عالقه مورد محبت ولی، حضور در صحنه،

DC025-DC053 

هاي  ویژگی

  جسمی و رفتاري
 DC049  فعال

هاي  ویژگی

 روحی
 DC010-DC021  جو صرفه، خدمتگزار در راه خدا و خلق خدا، قدرت تحمل

DC058 

هاي  ویژگی

 فکري
  ثبات قدم، دوراندیشی اندیشی، ژرف

DC062-DC074 
DC005-DC034 
DC056 

 DC059  المال حساسیت به حفظ بیت  عمل فردي

تأثیر فرمانده در  

 نیرو

توانمندسازي معنوي نیروها (انتقال روحیه خود به نیرو، انتقال 

  روحیه پایداري به نیروها)
DC080 
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  . مطالعه مورد چهارم7-4

هاي سردار سرتیپ پاسدار حاج قاسم سلیمانی  این مطالعه شامل مجموعه مصاحبه

کد، استخراج شد. کدهاي  58جمله و  35درباره شهید کاظمی است. در این مصاحبه، 

ي گردید و با ادغام موارد مشابه و تکراري، تعداد این کدها به کدگذارشده،  استخراج

آمده از  دست با توجه به مفاهیم به D يها همورد رسید. کدهاي مستخرج از مصاحب 48

مدیریت «، منجر به تولید دو مفهوم جدید Dبندي شد. مصاحبه  موارد قبلی، دسته

  کد جدید گردید. همچنین سایر مفاهیم تأیید و تقویت شد. 14و » پشتیبانی و اصالت

  چهارم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم گیري شکل. 7جدول 

 نشان انتخابیکدهاي  مفاهیم

رشد در فضاي 

  امام خمینی
 DD023  خالصه امام خمینی

 DD038 دار بودن شخصیت) ایمان دوران کودکی (ریشه  اصالت

 DD050  مداري والیت  اعتقادات و باورها

 DD052  مدار  تکلیف خودسازي

 DD020- DD022  توجه به تجارب سابق، بینش سیاسی  آگاهی

 DD053- DD040  داشتن، منضبط بودن، مربیمالك و معیار   عمل فردي
DD012 

 DD012-DD014  منضبط بودن مالك و معیار داشتن،، مربی عمل سازمانی
DD053-DD040 

مدیریت رفتار 

 سازمانی
 DD013  پرورش فرهنگ بسیجی

مدیریت منابع 

  انسانی
 DD018  توجه به آموزش کارکنان

 DD017  توجه به لجستیک  مدیریت پشتیبانی

 DD029  جسارت  مدیریتیعمل 

تأثیر فرمانده در  

 نیرو
 DD011  تأثیرگذار
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  . مطالعه مورد پنجم7-5

هاي دکتر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه  این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

کد، استخراج شد.  63جمله و  36پاسداران درباره شهید کاظمی است. در این مصاحبه، 

ي گردید و با ادغام موارد مشابه و تکراري، تعداد این کدگذارشده،  کدهاي استخراج

با توجه به مفاهیم  E يها مورد رسید. کدهاي مستخرج از مصاحبه 55کدها به 

کد  18، نهایتاً منجر به تولید Eمصاحبه بندي گردید.  آمده از موارد قبلی، دسته دست به

فاهیم، تأیید و تقویت جدیدي تولید نشد. همچنین، سایر م  جدید شد ولی هیچ مفهوم

  شد.

  پنجم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم گیري شکل. 8جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

 DE036  محبت به پدر و مادر  احسان

 خودسازي
، کید بر تالوت قرآنأت، اهل ذکر، ض دینییاهل عمل به فرا

  عمل به قرآن
DE047- DE016 
DE048- DE049 

 DE058  موفق، الیق، امور سازمان حساسیت نسبت به  کارآمدي

هاي  ویژگی

 شخصی
 DE040  ورد اطمینان ولیم

هاي  ویژگی

جسمی و 

  رفتاري

 DE002  قدرتمند

هاي  ویژگی

  روحی

، استقالل طبع شوخ شاداب، با محبت،، اهل جود، زیستی ساده

  سازگار پذیر، شخصیت، ریسک

DE035-DE038 
DE013-DE014  
DE015-DE029 
DE027-DE021 

هاي  ویژگی

 فکري
 DE029  استقالل شخصیت

مدیریت منابع 

  انسانی
 DE060  رسیدگی به امور نیروها
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  . مطالعه مورد ششم7-6

هاي آقاي مجید نداف، راوي سردار شهید حاج  این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

کد، استخراج شد.  65جمله و  29احمد کاظمی درباره ایشان است. در این مصاحبه، 

ي گردید و با ادغام موارد مشابه و تکراري، تعداد این کدگذارشده،  کدهاي استخراج

با توجه به مفاهیم  F يها از مصاحبهمورد رسید. کدهاي مستخرج  45کدها به 

کد جدید  24بندي شد. این مصاحبه، منجر به شناسایی  آمده از موارد قبلی، دسته دست به

  جدیدي تولید نشد.  و تقویت و تأیید برخی مفاهیم و کدهاي شد. ولی هیچ مفهوم

  ششم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم گیري شکل. 9جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

رشد در فضاي 

  امام خمینی
 DF002  از اندیشه امام يمند بهره

 DF027  اعتقاد به مسیر حرکت  بصیرت

 DF013-DF030  معرفت اهللا)اقرار به ذلت در برابر خدا (، شناخت جهت الهی  معرفت

  آگاهی
توجه  بودن، هدفمند، یقین به کار ،نگاه عقالنی به روش جنگ

  محور برنامه، به مسیر حرکت

DF040-DF043 
DF055-DF065 
DF045 

هاي  ویژگی

 شخصی
 DF032  خطیب

هاي  ویژگی

 روحی
 DF037-DF042  شرح صدر (روح بزرگ)، کارها با عشق و شوق اجراي

 DF049-DF057  پیشرو بودن، اعتماد متقابل  عمل فردي

 DF035-DF028  گرا کیفیت، تالش همه جانبه عمل سازمانی

مدیریت رفتار 

 سازمانی

ایجاد فضاي همدلی و مشارکت  ،امیدبخشی، اعتماد متقابل

  براي زیردستان
DF017-DF049 
DF034 

مدیریت منابع 

  انسانی

و گزینش منابع انسانی شایسته (توان شناخت  ختتوانایی شنا

توجه به ، هاي نیروها، نیروشناس) و درك صحیح از توانایی

  حقوق زیردست

DF056- DF050 

  عمل مدیریتی

پذیري با زیرمجموعه  آشتی ،در برابر اجرا يناپذیر یآشت

ناپذیري در برابر مسئوالن باالتر  آشتی، (مالیمت با پایین)

  (نامالیمت با باال)

DF005-DF046 
DF047 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 10، شماره پیاپی 1390اندیشه مدیریت راهبردي، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان    94

 

  . مطالعه مورد هفتم7-7

هاي برادر شهید کاظمی، محمدمهدي و محمدسعید  این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

درباره شهید کاظمی است. از آنجا که تعداد کدهاي مستخرج از این  17کاظمی

مصاحبه در یک تحلیل، از حجم تحقیق کاسته شد  3ها، کم بود، لذا با تجمیع  مصاحبه

  و در عین حال، از نظرات ارزشمند این، بزرگواران بهره بردیم.

شده،  کد، استخراج شد. کدهاي استخراج 50جمله و  29ها،  در این مصاحبه

مورد رسید.  41ي گردید و با ادغام موارد مشابه و تکراري، تعداد این کدها به کدگذار

آمده از موارد قبلی،  دست با توجه به مفاهیم به M يها کدهاي مستخرج از مصاحبه

کد جدید گردید.  19مفهوم جدید و  5ها، منجر به ارائه  بندي شد. این مصاحبه دسته

  ی کدها در این مورد مطالعه، مفاهیم قبلی، تأیید و تقویت شد.ضمناً به علت تکرار برخ

  هفتم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم گیري شکل. 10جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

 DM030  در کودکی مداري اخالق  احسان -ها زمینه پیش

 DM027  خانواده با اخالق، خانواده مذهبی  اصالت -ها زمینه پیش
DM038 

انس  -ها زمینه پیش

  با اهل بیت
 DM047  جوانینواهل توسل در 

تقید -ها زمینه پیش

  دینی و اخالقی

اهل  در کودکی و نوجوانی، مقید به اخالقیات و شرعیات

  نماز جماعت در کودکی
DM032 
DM035 

 DM039  دوستان انقالبی  دوستان -ها زمینه پیش

 -ها زمینه پیش

  روحیات
 DM033  شجاعت در نوجوانی ،ستیزي در نوجوانی ظلم

DM034 

 DM040-DM041  داري، کمک به محرومین ستیزي، مردم شجاعت، ظلم  نسل -ها زمینه پیش
DM042-DM043 

 DM022  اهل زیارت عاشورا و تأکید بر آن، اهل نماز شب و تأکید بر آن خودسازي
DM020 

 DM001  دلسوز هاي روحی ویژگی

  عمل فردي
مخالفت با ، (ع) امام حسین توصیه به شرکت در مجالس

  خواري رانت
DM008 
DM018 

 DM018  خواري مخالفت با رانت عمل سازمانی
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  . مطالعه مورد هشتم7-8

هاي سردار علی شادمانی درباره شهید کاظمی است.  این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

ي کدگذارشده،  کد، استخراج شد. کدهاي استخراج 33جمله و  15در این مصاحبه، 

مورد رسید. کدهاي  27گردید و با ادغام موارد مشابه و تکراري، تعداد این کدها به 

بندي  آمده از موارد قبلی، دسته دست با توجه به مفاهیم به G يها مستخرج از مصاحبه

جدیدي تولید نشد.   کد جدید شد ولی هیچ مفهوم 11ها، منجر به  گردید. این مصاحبه

  أیید و تقویت شد.مفاهیم قبلی نیز ت

  هشتم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم گیري شکل. 11جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

رشد در فضاي 

 انقالب اسالمی
 DG001  هاي انقالب اسالمی شخصیتی در فضاي ارزش رشد

 DG007  )جانبه نگاه همهافق دید وسیع (  آگاهی

هاي  ویژگی

 شخصی
 DG009  مقبول سایر فرماندهان

هاي  ویژگی

 روحی

با ، روحیه انقالبی، گرا تحول، پیگیر، )با حوصلهشرح صدر (

  محبت (رئوف و مهربان)

DG0018 
DG022-DG002 
DG016- DG025 

 DG033  ها همراهی با نیروها در سختی عمل سازمانی

مدیریت کالن 

  سازمان
 DG021  مدیریت تحول

مدیریت منابع 

  انسانی
 DG023  مدیریت توانمندي نیروها

  . مطالعه مورد نهم7-9

درباره  18)اهللا رحمههاي سردار نورعلی شوشتري ( این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

کد، استخراج شد. کدهاي  27جمله و  14شهید کاظمی است. در این مصاحبه، 

ي گردید و با ادغام موارد مشابه و تکراري، تعداد این کدهاي به کدگذارشده،  استخراج

آمده از  دست با توجه به مفاهیم به H يها رسید. کدهاي مستخرج از مصاحبهمورد  22
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، منجر به یک کد جدید شد ولی هیچ Hهاي  بندي گردید. مصاحبه موارد قبلی، دسته

  جدیدي تولید نشد. مفاهیم قبلی نیز تأیید و تقویت شد.  مفهوم

  نهم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم گیري شکل. 12جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

مدیریت رفتار 

 سازمانی
 DH017  روحیه بخشی به دیگران

  . مطالعه مورد دهم7-10

درباره شهید کاظمی  19سال کهنهاي سردار کمیل  این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

شده،  کد، استخراج شد. کدهاي استخراج 23جمله و  9است. در این مصاحبه، 

مورد رسید.  22موارد مشابه و تکراري، تعداد این کدها به ي گردید و با ادغام کدگذار

آمده از موارد قبلی،  دست با توجه به مفاهیم به G يها کدهاي مستخرج از مصاحبه

  کد جدید شد ولی هیچ مفهوم 9، منجر به ارائه Gهاي  بندي گردید. مصاحبه دسته

  جدیدي تولید نشد. مفاهیم قبلی نیز تأیید و تقویت شد.

  دهم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم گیري شکل. 13 جدول

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

 DJ005  معتقد به نظام و اسالم (تسلیم)  اعتقادات و باورها

 DJ001  گیري صحیح و سریع توان تصمیم  کارآمدي

هاي  ویژگی

 شخصی
 DJ006  قوت در فنون رزمی و فرماندهی

هاي جسمی  ویژگی

  و رفتاري
 DJ014- DJ019  استفاده از امکاناتعدم ، عادل

 DJ003  نازك لطیف و دل هاي روحی ویژگی

مدیریت رفتار 

 سازمانی

کار ، قوت در برخورد فرهنگی با نیروهاي تحت امر و مردم

مستمر فرهنگی و عمرانی با هدف ایجاد اعتماد متقابل بین 

  نمردم و مسئوال

DJ007 
DJ010 

  مدیریت پشتیبانی
رفاهی و عمرانی نیروها و محدوده تحت توجه به مشکالت 

  مدیریت
DJ017 
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  . مطالعه مورد یازدهم7-11

هاي سردار محمدباقر قالیباف درباره شهید کاظمی  این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

شده،  کد، استخراج شد. کدهاي استخراج 23جمله و  9است. در این مصاحبه، 

مورد رسید.  19تکراري، تعداد این کدها به ي شد و با ادغام موارد مشابه و کدگذار

آمده از موارد قبلی،  دست با توجه به مفاهیم به I يها کدهاي مستخرج از مصاحبه

  کد جدید شد ولی هیچ مفهوم 4ها، منجر به ارائه  بندي گردید. این مصاحبه دسته

  جدیدي تولید نشد. مفاهیم قبلی نیز تأیید و تقویت شد.

  یازدهم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم گیري شکل. 14جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

هاي جسمی  ویژگی

  و رفتاري
 DI018  اهل پرخوري نبودن

 DI001  تیزبین هاي فکري ویژگی

 DI005  بودن منظم  عمل فردي

 DI005  بودن منظم عمل سازمانی

مدیریت کالن 

  سازمان
 DI010  )سازمان تسلط بر وضعیت نیروها وه (اشراف بر زیرمجموع

مدیریت رفتار 

 سازمانی
 DI019  توجه به اطرافیان

  . مطالعه مورد دوازدهم7-12

هاي سردار سرلشکر رحیم صفوي، سردار سرلشکر  این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

عزیز جعفري، سردار سرتیپ فدوي و سردار سرتیپ مرتضی قربانی درباره شهید 

مورد  20ها، کمتر از  کدهاي مستخرج از این مصاحبهکاظمی است. از آنجا که تعداد 

مصاحبه در یک تحلیل از حجم تحقیق کاسته شد و در عین حال از  4بود، لذا با تجمیع 

  نظرات این بزرگواران بهره بردیم.

شده،  کد، استخراج شد. کدهاي استخراج 46جمله و  27در این مصاحبه، 

مورد رسید.  36و تکراري، تعداد این کدها به ي گردید و با ادغام موارد مشابه کدگذار
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آمده از موارد قبلی،  دست با توجه به مفاهیم به K يها کدهاي مستخرج از مصاحبه

  کد جدید شد ولی هیچ مفهوم 10ها، منجر به ارائه  بندي گردید. این مصاحبه دسته

  جدیدي تولید نشد. مفاهیم قبلی نیز تأیید و تقویت شد.

  دوازدهم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم یريگ شکل. 15جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

هاي  ویژگی

 روحی
  صبور، با آرامش، دیگران اندنرنجن

DK028 
DK010 
DK019 

 DK043- DK030  امر به معروف (توصیه به رعایت حقوق دیگران)، ابتکار عمل  عمل فردي

 DK043  ابتکار عمل داشتن عمل سازمانی

رفتار مدیریت 

 سازمانی

انضباط  آرامش دهنده،، رابطه صمیمانه با دیگرانبرقراري 

  مدیریت بر قلوب نیروها، صبر سازمانی، سازمانی

DK038 
DK027-DK037  
DK020-DK035  

 DK014  خدمات به مردم عرضه  مدیریت پشتیبانی

  . مطالعه مورد سیزدهم7-13

و  21، آقاي سیدناصر حسینی20ابوترابیهاي دکتر  این مطالعه، شامل مجموعه مصاحبه

درباره شهید کاظمی است. از آنجا که تعداد کدهاي مستخرج از  22آقاي مصطفی مولوي

مصاحبه در یک تحلیل از حجم  3مورد بود، لذا با تجمیع  20این مصاحبه، کمتر از 

  تحقیق کاسته شد و در عین حال از نظرات این بزرگواران بهره بردیم.

شده،  کد، استخراج شد. کدهاي استخراج 58جمله و  27در این مصاحبه، 

 مورد رسید.  41ي گردید و با ادغام موارد مشابه و تکراري، تعداد این کدها به کدگذار

آمده از موارد قبلی،  دست با توجه به مفاهیم به L يها کدهاي مستخرج از مصاحبه

جدیدي   کد جدید شد ولی هیچ مفهوم 5ائه منجر به ار ،بندي گردید. این مصاحبه دسته

  تولید نشد. مفاهیم قبلی نیز تأیید و تقویت شد.
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  سیزدهم مورد کدهاي مطالعه از مفاهیم گیري شکل. 16جدول 

 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

هاي  ویژگی

 روحی

داوطلب ، ستیزي و مبارزه با طاغوت (اهل مبارزه با ظلم) ظلم

  براي خدمت)در خدمت (پرانگیزه 
DL039 
DL041 

 DL003  انتخاب آگاهانه  عمل فردي

 DL003  انتخاب آگاهانه عمل سازمانی

  عمل مدیریتی
بررسی و  قبل از کار ختمدیریت عقالنی اقدامات (شنا

  ) مشکالت قبل از کار
DL020 & 21 

فرمانده در  ریتأث

 نیرو
 DL025  انتقال تفکر به نیروها

  . کفایت نظري تحقیق8

برداري  دهنده انتهاي نمونه کفایت نظري، مبین ظهور نظریه یا مفهوم و در نتیجه، نشان

گیري بنیاد، نمونهداده پردازينظري درباره آن مفهوم یا نظریه است. در واقع، در نظریه

و نه طرح -رود و با کفایت نظري  پیش می -و نه طرح پژوهش-با ظهور کدهاي نو 

  ).1386دانایی فرد و امامی، شود (محدود می -پژوهش

مورد، مطالعه شد و پس از استخراج کدها، آنها در قالب  13در این تحقیق، حدود 

بندي شد. در مطالعات اولیه، بعضاً منجر به اضافه شدن چندین مفهوم و  مفاهیم دسته

ها، این سیر، روند نزولی طی کرد تا  شد اما به ترتیب افزایش مصاحبه کدهاي متعدد می

جایی که از مطالعه مورد پنجم به بعد هیچ مفهوم جدیدي شکل نگرفت و تولید کدهاي 

کد در مطالعات پایانی رسید. از  5کد در مطالعات اولیه به  18و  37، 61جدید نیز از 

 لیبه دلهاي برجسته  آنجا که شناخت کامل وجوه مختلف شخصیت انسان

د، لذا این حد از تکامل براي استخراج رس هاي ذاتی انسان، بعید به نظر می پیچیدگی

  شود. رسد و کفایت نظري تحقیق اعالم می مدل، کافی به نظر می
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  گیري تحقیق بندي و نتیجه . جمع9

و دستیابی به کفایت  17گرفته از کدهاي مورد مطالعه در جدول  با توجه به مفاهیم شکل

ه صورت زیر در قالب نظري در تحقیق، مفاهیم، مجدداً، بررسی و برخی موارد ب

  تر ادغام شد. مفهومی کلی

  فرعی مفاهیم از اصلی مفاهیم گیري شکل. وضعیت نهایی کدها و مفاهیم: 17جدول 

مفاهیم 

  کالن
 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

ط
حی

م
  

رشد در فضاي 

 انقالب اسالمی

یافته مکتب  از انقالب اسالمی، تربیت ریرپذیتأث

شخصیتی در فضاي  رشدانقالب (محصول انقالب)، 

  هاي انقالب اسالمی ارزش

DA123-DA124 
DG005 
DG004 
DG001 

رشد در فضاي 

  امام خمینی

بندي به  ، پاي)یگیري از امام (متأثر از امام خمین الگو

خالصه امام اندیشه و تفکر امام، شاگرد مکتب امام، 

  از اندیشه امام يمند بهره، خمینی

DB042-DB108 
DB067-DB016 
DD023-DF002 
DM029-DK039 

رشد در فضاي 

  دفاع مقدس
 DB109  تأثیرپذیري از دفاع مقدس

ش
پی

 
نه

می
ز

 
ها

  
  احسان

محبت به پدر و ، احترام به مردم، وفاداري به مردم

  در کودکی مداري اخالق، مادر

DB030-DB031 
DD048-DE036 
DM030-DH028 
DK013 

  اصالت
شخصیت)،  بودن دار شهیرایمان دوران کودکی (

 خانواده با اخالق، خانواده مذهبی

DD038-DM027 
DM038-DM036 
DM037 

 DM047  جوانینواهل توسل در   انس با اهل بیت

تقید دینی و 

  اخالقی

در کودکی و نوجوانی،  مقید به اخالقیات و شرعیات

  اهل نماز جماعت در کودکی
DM032 
DM035 

 DM039  دوستان انقالبی  دوستان

 DM033- DM034  شجاعت در نوجوانی، ستیزي در نوجوانی ظلم  روحیات

 DM040-DM041  داري، کمک به محرومین ستیزي، مردم شجاعت، ظلم  نسل
DM042-DM043 
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مفاهیم 

  کالن
 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

ها
ور

 با
 و

ت
ادا

تق
اع

  

اعتقادات و 

  باورها

پذیري، خدامحوري (و عشق به خداوند)،  والیت

، مؤمن حقیقی (موحد حقیقی، متدین)معادمحوري، 

  معتقد به نظام و اسالم (تسلیم)مداري،  والیت

DA125-DB041 
DB022-DC013 
DC016-DC039 
DC077-DC082 
DC054-DD050 
DE023-DE039 
DE011-DF020 
DF061-DM026 
DG013- DH027 
DH008-DJ005 
DK005-DK026 
DL008-DL036 
DL055 

ي
کر

 ف
ام

نظ
  

  بصیرت
، وسعت نظر، درك صحیح دینیدرك و فهم زیاد، 

  اعتقاد به مسیر حرکت اندیشی، دوراندیشی، ژرف

DA115-DC067 
DC061-DC062 
DC074-DC005 
DC034- DF027 
DF011-DM049 
DG014-DK029 
DL053 

استقامت در مسیر 

 الهی
 DB024- DB063  استقامت در مسیر الهی

DF021-DK012 

ي
از

دس
خو

و 
ت 

رف
مع

  

 خودسازي

توسل ادعا، اهل  اخالص (مخلص، نماد اخالص)، بی

د (توسل به نماز و دعا و قرآن و اهل بیت)، مجاه

فرمانده مجاهد، مجاهده با اموال و انفس)، سیر و (

گرا)، عدم  سلوك عظیم معنوي (با معنویت، معنویت

، ایمان قوي، ریا بیدورویی، کار براي رضاي خدا، 

)، ترس از خدا( با تقوا، تقویت ایمان با تحمل فشارها

، اهل و دعا و قرآن و اهل بیت)اهل توسل (به نماز 

مراقبه، تسلط بر نفس، حساس به غیبت، پرهیز از 

اهل نماز اول ، نماز خواندن با حضور قلبمعاصی، 

دنیاگریزي و سبکباري، د (، زهوقت و تأکید بر آن

اهل عمل ، مدار  تکلیفعالقه نداشتن به مسئولیت)، 

، کید بر تالوت قرآنأت، اهل ذکر، به فرائض دینی

اهل ، اهل نماز شب و تأکید بر آنمل به قرآن، ع

  زیارت عاشورا و تأکید بر آن

DA017-DA086 
DA071-DA040 
DA079- DB086 
DB026-DB092 
DB023- DB074 
DC022-DC009 
DC068-DC011 
DC079- DC071 
DC029-DC084 
DC083-DC085 
DC014-DC065 
DC081-DC070 
DC018-DC019 
DC087-DC012 
DC027-DD052 
DD033- DD002 
DD008- DD034 
DD054- DD051 
DE012-DE062 
DE034-DE047 
DE016-DE017 
DE048- DE049 
DE045-DF024 
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مفاهیم 

  کالن
 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

DF010-DF029 
DM003-DM021 
DM006-DM019 
DM022-DM020 
DM044-DM045 
DM048-DH012 
DH009-DJ004 
DJ023- DJ021 
DI021-DK040 
DL056-DL048 
DL047-DL007 

  معرفت

عشق به امام، عشق به والیت، محب ت (عارف، مود

، اعتماد به نفساهل بیت (ع))، توکل بر خدا، 

اقرار به ذلت در برابر خدا ، شناخت جهت الهی

  معرفت اهللا)(

DA041-DA096 
DA042-DA089 
DB019- DD024 
DD046- DD047 
DD021-DF052 
DF013-DF030 
DM046-DH007 

ی
ده

مان
فر

ب 
خا

انت
ي 

را
م ب

الز
ي 

ها
ار

عی
م

  

 DC035  تعهد  تعهد

  آگاهی

آگاهی، نگاه عاشورایی، درك امنیتی و نظامی زیاد، 

ترجیح معنویت اهل مشورت (و بحث و تبادل نظر)، 

، افق دید وسیع (نگاه همه بر فنون کالسیک نظامی

)، ت (نگاه عقالنی به روش جنگجانبه)، عقالنی

، توجه به تجارب سابقوسعت نظر، بینش سیاسی، 

، توجه به مسیر حرکتبودن،  هدفمند، یقین به کار

  محور برنامه

DA070-DA099 
DA088- DB066 
DB068-DC057 
DC066-DC006 
DC036-DC060 
DD020- DD022 
DE008-DE024 
DE051-DF040 
DF043- DF064 
DF055- DF065 
DF045- DG007 
DG030 

  کارآمدي

محور، توان تجزیه و تحلیل، خالقیت، توان  برنامه

بخشی)، فهم و درك مدیریتی،  سازماندهی (انسجام

کارآزمودگی، کارآمدي، کاردانی، پرفایدگی، پر کاري، 

توان ، الیق، موفق، حساسیت نسبت به امور سازمان

  گیري صحیح و سریع تصمیم

DA101-DA012 
DA004-DA074 
DA110- DB021 
DB033-DB006 
DB043-DB028 
DB009-DB029 
DB050-DB053 
DB073-DB099 
DB097- DD016 
DE007-DE058 
DJ001-DK044 
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مفاهیم 

  کالن
 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

ی
ژگ

وی
 

ی
ص

خ
 ش

ي
ها

  

هاي  ویژگی

 شخصی

استاد بزرگ فن جنگ، استراتژیست خبره (فهم 

راهبردي، تفکر راهبردي، داراي نگاه راهبردي و 

ترین  هاي صحیح راهبردي)، برجسته تشخیص

گفت  دان (فهم، نگاه و توان تاکتیکی)، اگر می تاکتیک

کرد، خدمت به اسالم و نظام اسالمی،  غلبه می

نظیر،  خدمت به والیت، قهرمان ملی (مایه افتخار)، کم

داشتنی)، عشق به ایران و  محبوبیت اجتماعی (دوست

ریز قوي، قهرمان ملی  نظام اسالمی، طراح و برنامه

(مایه افتخار)، مطالعه میدانی جهت طراحی تاکتیک 

عملیات، با نفوذ، مورد اعتماد، مورد تحسین همگان، 

مورد اطمینان حضور در صحنه، مورد محبت ولی، 

مقبول سایر داء، خطیب، مند به شه ، عالقهولی

  قوت در فنون رزمی و فرماندهی، فرماندهان

DA028-DA053 
DA052-DA058 
DA037-DA036 
DA112-DA031 
DA022- DA043 
DB003-DB008 
DB061-DB101 
DB059-DB105 
DB104-DB106 
DB031-DC075 
DC024-DC046 
DC025-DC053 
DE006-DE005 
DE004-DE040 
DE040- DF032 
DM031-DG009 
DG020- DJ008 
DJ006- DI013 
DI012- DI009 
DK011 

ی
ژگ

وی
 

ی
صیت

خ
 ش

ي
ها

  
هاي  ویژگی

  جسمی و رفتاري

چابک (پر توان، توانمند، پر انرژي)، تالش مستمر 

(سختکوش)، زیبایی ظاهري، پر کار (زیاد زحمت 

)، جوان، کارها در حد توان کشید، اجراي می

مصرف، مقاوم و پایدار (مرد روزهاي سخت،  کم

عدم استفاده ، عادل، قدرتمند، فعالآبدیده و محکم)، 

  اهل پرخوري نبودن، از امکانات

DA029-DA105 
DA002-DA116 
DA001- DB035 
DB098-DB034 
DB040-DB087 
DB088-DB089 
DC048-DC049 
DE041- DE002 
DF031- DF041 
DJ014- DJ019 
DI018- DI022 
DL040- DL037 

هاي  ویژگی

 روحی

ازخودگذشتگی (ایثار، گذشت، فداکاري)، گرا،  آرمان

اهل عمل، با ادب (با اخالق، حسن خلق)، با حجب 

و حیا، با صداقت، با معرفت (با مرام)، بلندهمت، 

ساز، خاضع و خاکی (متواضع)، روحیه مبارزه  حماسه

ع (گرایش به جهاد با دشمن)، سادگی، شجا

روحیه ن (حرف، جوا شهامت)، صالبت روح، کم(

، نشاط جوانانه)، حیات بسیجی، مصمم و با جوانانه

اراده (جدي و مصمم در حین کار، اراده آهنین، 

ها و مشکالت، استقبال  ناپذیر)، تحمل سختی خستگی

DA087-DA118 
DA056-DA024 
DA025-DA032 
DA023-DA050 
DA117-DA083 
DA018-DA051 
DA016-DA003 
DA065-DA055 
DA116-DA001 
DB064-DB039 
DB025-DB020 
DB037-DB057 
DB012-DB062 
DB069-DB096 
DB111-DB110 
DB107-DB038 
DB095-DB093 
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مفاهیم 

  کالن
 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

ها، روحیه سلحشوري، پر امید، پویایی،  از سختی

مندي،  حرف، گمنامی، دغدغه جویی، کم کمال

قدرت طلب، صراحت بیان،  سرزندگی، شهادت

، جو صرفه، متگزار در راه خدا و خلق خداخد، تحمل

، طبع شوخ، با محبت، شاداب، اهل جودزیستی،  ساده

 پذیر، سازگار، اجراي استقالل شخصیت، ریسک

شرح صدر (روح ، دلسوز، کارها با عشق و شوق

، روحیه انقالبی، گرا تحول، پیگیر، )، با حوصلهبزرگ

، با آرامش، دیگران اندنرنج، ننازك لطیف و دل

ستیزي و مبارزه با طاغوت (اهل مبارزه  ظلمصبور، 

  داوطلب در خدمت (پرانگیزه براي خدمت)، با ظلم)

DB100-DC007 
DC063-DC072 
DC010-DC026 
DC023-DC003 
DC037-DC041 
DC045-DC048 
DC008-DC076 
DC021-DC028 
DC047-DC017 
DC038-DC040 
DC052-DC069  
DC086-DC058 
DC042-DC073 
DE035-DE050 
DE038-DE044 
DE013-DE020 
DE046-DE014 
DE032-DE063 
DE015-DE029 
DE027-DE043 
DE003-DE021 
DF019-DF008 
DF037-DF038 
DF004-DF009 
DF042-DF059 
DF026-DM002 
DM023-DM001 
DM024-DM025 
DM050-G0018 
DG024- DG022 
DG002- DG016 
DG025- DG032 
DJ002- DJ003 
DJ022- DI016 
DI014- DI023 
DI015- DI007 
DI020-DK025 
DK028-DK003 
DK015-DK045 
DK010-DK047 
DK006-DK046 
DK019-DK009 
DK032-DK041 
DK021- DL043 
DL039- DL038 
DL050-DL002 
DL051-DL057 
DL006--DL042 
DL010-DL045 
DL049-DL034 
DL041- DL026 

هاي  ویژگی

 فکري

تفکر حیات بسیجی، مصمم و با اراده، دقیق، 

گویی، مقاوم و پایدار، اهل خرد (اندیشنده و  رك

DA027-DA039 
DA007-DA005 
DA114-DA030 
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مفاهیم 

  کالن
 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

گر)،  گویی، زرنگ (کیس، خدعه ورز)، رك اندیشه

اندیشی، دوراندیشی، ثبات قدم،  نابغه (زیرك)، ژرف

  تیزبیناستقالل شخصیت، 

DA010-DB060 
DB102-DB103 
DB091-DB085 
DB004-DB010 
DB052-DB084 
DC062-DC074 
DC005-DC034 
DC056-DC050 
DC073-DE029 
DE010-DE003 
DF026-DG011 
DG024-DJ015 
DI001-DI006 
DI002-DK004 
DK007-DK021 
DL011-DL043 

ي
رد

ل ف
عم

  

  عمل فردي

شناس)، پیشرو بودن  استفاده از فرصت (فرصت

پذیري، با تجربه،  شکن)، مربی، مسئولیت (خط

توانمندي در بیان و کالم، اظهار نظر کارشناسی دقیق، 

پاسداري از میراث امام،  با تدبیر، تالش در جهت

تالش در جهت گسترش انقالب اسالمی، دمیدن 

سختکوش)، ر (روح حماسه (احیاگري)، تالش مستم

، مالك و معیار داشتن، المال حساسیت به حفظ بیت

منضبط بودن، مربی، اعتماد متقابل، پیشرو بودن، 

ع)، توصیه به شرکت در مجالس امام حسین (

امر بودن، ابتکار عمل،  نظمم، خواري مخالفت با رانت

، به معروف (توصیه به رعایت حقوق دیگران)

  انتخاب آگاهانه

DA100-DA075 
DA006-DA085 
DA009-DA069 
DA078-DA008 
DB018-DB017 
DB030-DB032 
DB011-DB036 
DB015-DB072 
DB033-DC059 
DB020-DB004 
DB043-DD039 
DD044-DD053 
DD040-DD025 
DD012-DE059 
DE030-DE033 
DF049-DF057 
DF060-DF012 
DM008-DM018 
DG010-DG031 
DG015-DJ012 
DI005-DK043 
DK030-DL024 
DL058-DL003 
DL031 
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مفاهیم 

  کالن
 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

ی
مان

از
 س

ل
عم

  

 عمل سازمانی

شناس)، پیشرو بودن  استفاده از فرصت (فرصت

پذیري، مربی، مالك و  شکن)، مربی، مسئولیت (خط

معیار داشتن، منضبط بودن، تالش همه جانبه، 

حساسیت ، ها همراهی با نیروها در سختی، گرا کیفیت

 منظم، خواري مخالفت با رانت، المال به حفظ بیت

  انتخاب آگاهانهبودن، ابتکار عمل داشتن، 

DA100-DA075 
DA006-DA085 
DB036-DB015 
DB072-DB020 
DD012-DD014 
DD039-DD044 
DD053-DD040 
DE059-DF060 
DF057-DF035 
DF028-DM018 
DG033-DG031 
DJ012-DI005 
DK043-DK036 
DL024-DL058 
DL003-DL031 
DL018 

ی
ریت

دی
 م

ار
رفت

و 
ل 

عم
  

مدیریت کالن 

  سازمان

، اشراف بر ایجاد سازمان با ساختار منعطف

)، ه (تسلط بر وضعیت نیروها و سازمانزیرمجموع

و  ها دگاهیتوجه به دي (تأسیس لشکر)، نهادساز

  مدیریت تحول، سازمان يدر بنا یاسالم يها ارزش

DB079-DB083 
DB046-DB048 
DD015-DG027 
DG021-DI010 
DL019 

مدیریت رفتار 

 سازمانی

به حرکت درآوردن نیروها با ادب و شجاعت و 

انگیزش نیروها)، ر (معنویت، تشویق نیروها به کا

تعامالت مبتنی بر آگاهی و دانایی بین فرمانده و نیرو، 

رفتار اخالقی و اسالمی با نیروها (رودررو، عاطفی، 

آمیز، اهمیت و تعهد به نیرو،  تفقدي، دلجویانه، محبت

انس با نیروها، دعا براي نیرو، گوش کردن درد دل 

یت نیروها)، اقناع نیروهاي تحت امر، افزایش و تقو

قدرت و روحیه نیروها (نیروي با انگیزه قوي)، 

استقرار فرهنگ اسالمی به عنوان فرهنگ سازمانی در 

پرورش فرهنگ مجموعه، مدیریت بر قلوب نیروها، 

ایجاد فضاي  ، امیدبخشی، اعتماد متقابل،بسیجی

بخشی به  روحیه، همدلی و مشارکت براي زیردستان

یروهاي تحت قوت در برخورد فرهنگی با ن، دیگران

کار مستمر فرهنگی و عمرانی با هدف ، امر و مردم

توجه به ، نایجاد اعتماد متقابل بین مردم و مسئوال

، آرامش رابطه صمیمانه با دیگران، برقراري اطرافیان

DA062-DA063 
DA061-DA060 
DA021-DA019 
DB082-DB081 
DB054-DB076 
DB049-DB080 
DB051-DD019 
DD013-DE055 
DF017-DF049 
DF034-DF063 
DG029-DH017 
DJ020-DJ009 
DJ007-DJ010 
DI019-DK038 
DK023-DK027 
DK034 DK037  
DK020-DK035 
DL033 
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مفاهیم 

  کالن
 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

مدیریت بر ، صبر سازمانی، انضباط سازمانیدهنده، 

  قلوب نیروها

  

مدیریت منابع 

  انسانی

سازي در زیر مجموعه)،  ایجاد ظرفیت (ظرفیت

ریزي براي ایجاد آمادگی در نیروها،  برنامه

ریزي براي ایجاد آمادگی در نیروها، استفاده از  برنامه

استعداد نیروها، تاکید بر موفقیت کارها در گروي 

پیشرو (مقدم  يتوجه به نیروهادیده،  نیروي آموزش

 يها ه از روشاستفاد)، دانستن نیروهاي عملیاتی

، رسیدگی توجه به آموزش کارکناني، مؤثر در یادگیر

و گزینش منابع  ختتوانایی شنابه امور نیروها، 

انسانی شایسته (توان شناخت و درك صحیح از 

توجه به حقوق زیر ، هاي نیروها، نیروشناس) توانایی

  مدیریت توانمندي نیروها، دست

DB044-DB070 
DB078-DB045 
DB075-DB077 
DB051-DD043 
DD018-DE060 
DF056-DF050 
DG028-DG023 
DL004 

  مدیریت پشتیبانی

توجه به مشکالت رفاهی و توجه به لجستیک، 

 ، عرضهعمرانی نیروها و محدوده تحت مدیریت

  خدمات به مردم

DD017- DJ017 
DK014- DL023 

  عمل مدیریتی

اظهار نظر کارشناسی دقیق، با تدبیر، فرماندهی مقتدر 

برجسته و شایسته، متخصص در علوم مختلف،  و

 نظم مجموعه تحت مدیریت، مدیریت حرکتی

)، مدیر قوي، قاطع (در (هدایت نیروها در عمل

 يناپذیر یآشتي)، زیر طرحاجرا/در هنگام بررسی و 

پذیري با  آشتی، جسارت، شکن بست بن، در برابر اجرا

ناپذیري در  آشتی، زیرمجموعه (مالیمت با پایین)

مدیریت ، برابر مسئوالن باالتر (نامالیمت با باال)

بررسی و  قبل از کار ختعقالنی اقدامات (شنا

  ) مشکالت قبل از کار

DA078-DA008 
DA091-DA011 
DA013-DA015 
DB011-DB013 
DB047-DB055 
DB056-DB058 
DB001-DB027 
DB090-DB007 
DB005-DB014 
DB004-DB043 
DB032-DD025 
DD029-DE028 
DE056-DE030 
DE033-DE057 
DE026-DF012 
DF005-DF046 
DF047-DF007 
DG015-DG006 
DJ011-DJ016 
DI008-DL052 
DL046-DL032 
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مفاهیم 

  کالن
 نشان کدهاي انتخابی مفاهیم

DL020 & 21 

 ریتأث
رو

 نی
در

ه 
ند

ما
فر

  

فرمانده بر  ریتأث

 نیرو

بهترین الگوي براي مدیران و جوانان (شاخص و 

نمونه)، الگو براي نیروها (الگودهی در رفتار)، مورد 

پذیرش نیروهاي مردمی (نفوذ در نیروها، مورد 

توانمندسازي معنوي نیروها (انتقال اعتماد نیروها)، 

روحیه خود به نیرو، انتقال روحیه پایداري به 

  ر به نیروهاانتقال تفک، تأثیرگذار، نیروها)

DA113-DA068 
DB002-DB065 
DC001-DC080 
DD011-DM016 
DH025-DJ013 
DL014-DL054 
DL025 
 

  . تبیین و تعریف عملیاتی مفاهیم9-1

ها را نیز در مفاهیم  با توجه به قرابت معنایی و محتوایی برخی مفاهیم فوق، آن

دادیم. این مفاهیم اصلی شود جاي  که با عنوان مفاهیم اصلی نامبرده می تري انتزاعی

  عبارت است از:

 اند و  : در واقع به معناي فضا و شرایطی است که در آن رشد کردهمحیط رشد

  و همچنین رفتارهایشان متأثر از این فضا بوده است.   هاي شخصی و شخصیتی ویژگی

یکی از این شرایط است که تأثیر شدیدي در » رشد در فضاي انقالب اسالمی« -

  ا و رفتار فرماندهان شهید داشته است.ه اندیشه

گونه که قبالً اشاره شد، فضاي رشد و تربیت  رشد در فضاي امام خمینی: همان -

ي ها يتوانمندهاي بسیار مؤثر در رشد و بروز استعدادها و  سرداران شهید یکی از مؤلفه

ده، حرکت ایشان است، لذا رشد این افراد را در فضاي انقالبی و اسالمی که محصول ای

ماهیت انقالب عمالً وابستگی مطلق به امام -و حضور حضرت امام خمینی بود 

رشد در فضاي امام «ی جدید با عنوان مفهومتوان تحت عنوان  می -خمینی(ره) داشت

  جاي داد.» خمینی

 منظور، اعتقادات اساسی و بنیادي فرد است که از کدهاي اعتقادات و باورها :

یی همچون مؤمن به خدا و پیامبرش، خدامحوري، کدهااست.  نشئت گرفتهاصول دین 

تواند در این مفهوم جاي گیرد. در این مطالعه، کد  مداري، معادمحوري و ... می والیت

  ، کد شناخته، در مفهوم اعتقادات و باورها است.»مداري والیت«
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 هاي اساسی براي خواص جامعه، از  : به عنوان یکی از شاخصبصیرت

ن نیازهاي یک رهبر است. از آنجا که فرماندهان شهید، رهبري معنوي تری ضروري

بخشی از نیروهاي با بصیرت جامعه را بر عهده دارند، به طریق اولی به بصیرت و 

به عنوان، کدي در » درك و فهم صحیح و زیاد«هوشیاري نیازمندند. در این مطالعه، کد 

  مفهوم بصیرت، شناخته شد.

 خودسازي در مباحث اخالقی و به طور کلی،  موضوع اصلیِ: خودسازي

دین، روح و بعد معنوي انسان است، نه بدن مادي او؛ زیرا این وظیفه  موضوع اصلیِ

بدن و درمان  يها يماریساختار و کیفیت، رشد، ب بارهعلوم زیستی و طبیعی است که در

بدن، در این میدان، صرفاً ابزاري تحت اختیار و فرمان روح د. نکنمطالعه و تحقیق  ،آنها

اي است که انسان به  هاي اصالحی و سازنده خودسازي مجموعه فعالیتاست. در واقع، 

به  ،ند تا در نتیجه آنک شده بر روي نفس خود اعمال می ریزي صورت منظم و برنامه

. مواردي مانند دشوردار لذت سعادت در دنیا و آخرت برخو نایل و از ،کمال حقیقی

  اخالص، توسل و جهاد با نفس در این مفهوم جاي دارند. 

 و   : منظور، همان شناخت جهت الهی و مودت و محبت به اهل بیتمعرفت

  امام و ... است.

 و باطل،   : براي درخشش در عرصه نبرد حقهاي انتخاب فرمانده مالك

هاي اساسی در انتخاب  د، معموالً مالكاین موار؛ لذا حداقل آگاهی و کارایی الزم است

  شود. فرمانده محسوب می

آگاهی: این مفهوم، شامل نوع نگاه و میزان آگاهی فرد است. مسائلی مانند  -

اندیشی و دوراندیشی نسبت به مسائل روزمره در زمره این  داشتن نگاه عاشورایی، ژرف

  گیرد. مفهوم قرار می

وامل کلی درباره بررسی میزان کارآمدي نمونه کارآمدي: این مفهوم نیز شامل ع -

یا  ها يتوانمندگیرد، در واقع، نشان از  یی که در این مفهوم جاي میکدهاشود.  می

ها است که باعث محور قرار گرفتن و انتخاب به عنوان فرمانده  بروزهاي رفتاري نمونه

که براي مدیریت  اي ي مبناییها يتوانمنددر طول دوران دفاع مقدس شده است. داشتن 
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  هایی از کارآمدي فرد تلقی و هدایت مجموعه در کنار عواملی چون پر کاري، نشان

  شود. می

بعدي و شاید هم کد اصلی مهمی باشد که به لحاظ  تعهد نیز مفهومی تک -

» آگاهی و کارآمدي«در کنار دو مفهوم » تعهد«اهمیت آن، به مفهومی تبدیل شده است. 

لی انتخاب فرمانده در دفاع مقدس است. در واقع، این دو مفهوم، هاي اص مکمل مالك

اطمینان بین  بدون مفهوم تعهد، نقصانی بسیار جدي دارد و آن، برقراري فضاي عدم

  افراد است.

 اي را که منجر به رفتار و عمل در فرد نشود و اختصاص : هر مؤلفهها ویژگی  

ها را  توان ویژگی عبارت دیگر می توان ویژگی نامید. به به مفهوم خاص ندارد می

است، یا در اثر تکرار عملی شهید، جزء صفات و   یی دانست که یا مقدمه عملکدها

  ها یا شخصیتی است یا شخصی. هاي او برشمرده شده است. این ویژگی ویژگی

هایی است که یا مربوط به جسم فرد است مانند  هاي شخصیتی: ویژگی ویژگی -

...، یا مربوط به رفتارهاي وي مانند پر کار، فعال و ...، یا مربوط به قدبلند، زیبا و 

هاي  زیستی و یا از ویژگی طلبی، روحیه انقالبی، ساده ویژگی روحی او مانند شهادت

هاي شخصیتی،  فکري وي مانند تیزبینی، نبوغ فکري، کیس بودن و ...؛ پس ویژگی

  ر اهست:پذی خود، حداقل در قالب سه نوع ویژگی تفکیک

 ویژگی جسمی و رفتاري  

 ویژگی روحی  

 ویژگی فکري  

هایی غیر از موارد فوق که به فردي، مربوط است و  هاي شخصی: ویژگی ویژگی -

گیرد. از جمله این  شود اما در قالب سه دسته فوق جاي نمی هاي او ذکر می از ویژگی

دان  ترین تاکتیک استاد بزرگ فن جنگ، برجسته«یی همچون کدهاتوان به  ها می ویژگی

(فهم، نگاه و توان تاکتیکی)، خدمت به اسالم و نظام اسالمی، خدمت به والیت، قهرمان 

داشتنی)، عشق به ایران و نظام  نظیر، محبوبیت اجتماعی (دوست ملی (مایه افتخار)، کم

  اشاره کرد....» اسالمی و 
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 کلی  به طورتوان  را می» اعمال فردي و سازمانی«: مجموعه عمل و رفتارها

سر زده » فرمانده شهید«نامید که دربرگیرنده هر نوع عملی است که از » عمل و رفتار«

رسد در بر  زند و به منصه ظهور می است. این مفهوم، هر آنچه که از سوي فرد سر می

هاي مورد بررسی، که بروز بیرونی  گیرد. به عبارتی، کلیه اعمال و رفتارهاي نمونه می

ها،  گردد. با توجه به فضاي بررسی نمونه بندي می قالب این مفهوم دسته داشته است در

  شود. کدهاي این مفهوم، در دو سطح رفتارهاي فردي و رفتارهاي سازمانی، بررسی می

  عمل و رفتار فردي -

عمل و رفتار سازمانی: اعمال و رفتارهاي فرد در سطح سازمان که به نحوي در  -

تار سازمانی محسوب شده است. قطعاً بخشی از رفتارهاي عملکرد آن مؤثر باشد، رف

اعمال مدیریتی است و از آنجایی که هر عمل   سازمانی مدیران سازمان، اختصاصاً

به  افتد و مدیریت بدون سازمان معنادار نیست مدیریتی، در فضاي سازمان اتفاق می

  شود. ده میاعمال و رفتار سازمانی قرار دا  عنوان مفهومی فرعی ذیل مفهوم

  عمل و رفتار مدیریتی -

 از آنجا که افراد مورد بررسی در این تحقیق، همگی تأثیر فرمانده در نیروها :

از فرماندهان بزرگوار دفاع مقدس هستند، نحوه اثرگذاري فرمانده در نیروها نیز بر 

بهترین الگوي براي مدیران و جوانان (شاخص و نمونه)، الگو براي «یی همچون کدها

فرض اصلی ساخت این  اطالق گردید. در واقع، پیش» نیروها (الگودهی در رفتار)

گردد.  گیري فرآیند نفوذ برمی مفهوم، به نحوه بروز اثرگذاري فرمانده در نیروها و شکل

دهد که نفوذ فرمانده در نیرو، در حد الگوگیري و ایجاد تولی به  همین دو کد، نشان می

  ی شکل گرفته است.معناي حس مشابهت و وابستگ

  . تحلیل روابط بین مفاهیم9-2

تواند داشته باشد که به  الذکر بعضاً ارتباطات بسیار مستقیمی با یکدیگر می مفاهیم فوق

  شود: برخی از این روابط در زیر اشاره می
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با توجه به اعم بودن مفهوم رشد در فضاي امام خمینی، نسبت به مفهوم رشد در  -

فضاي انقالب اسالمی، رابطه این دو مفهوم با هم و همچنین رابطه این مفاهیم با کد 

 رشد در فضاي دفاع مقدس به شرح زیر است:

 »مقدس دفاع فضاي در رشد« مفهوم جایگاه تبیین. 5 نمودار

  »ها زمینه پیش«مفهوم  -

 گیري  ، حکایت از نوع تعامل با اطرافیان دارد. تعاملی که در شکلاحسان

ها در مسیر حرکت صحیح وي در نظر  زمینه شخصیت فرد مؤثر و به عنوان یکی از پیش

شود. این مفهوم در کنار کدها و مفاهیمی نظیر دوستان و اطرافیان، شرایط  گرفته می

دوران کودکی و نوجوانی، لقمه حالل و ...، که ممکن  تاریخی و تمدنی، اخالقیات

است در مطالعات بعدي استخراج شود، عناصري تأثیرگذار در روند رشد و حرکت فرد 

  شود. یابی به کمال تلقی می در دست

 در افواه عرف، معموالً به داشتن خانواده اصالت  اي با روحیات و اخالقیات

هاي  مایه ر تعریف ما، منظور از اصالت، داشتن درونشود. د دار اطالق می اصیل و ریشه

شده دینی و مذهبی در فرد و خانواده وي تلقی شده است. این مفهوم نیز از  نهادینه

  شود. هاي مسیر و فرایند رشد محسوب می فرض جنس مفهوم احسان است فلذا از پیش

اخالقیات و ، مقید به جوانینواهل توسل در یی همچون کدهاتوضیح اینکه، وجود 

در کودکی و نوجوانی و اهل نماز جماعت، داشتن دوستان انقالبی و ... در  شرعیات

گردد، اما در  کودکی، هرچند، در نگاه اول، به مفاهیم موجود از جمله خودسازي برمی

واقع، از آنجا که مربوط به مقطع کودکی و نوجوانی [قبل از سن تکلیف] و یکی از 

تواند یکی از  دهی شخصیت شهید است، این کد می ري و جهتگی هاي شکل زمینه پیش

رشد در فضاي امام 

رشد در فضاي انقالب 

 محیط رشد در فضاي دفاع مقدس
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باشد. از آنجا که این » ها زمینه پیش«کدهاي مؤثر در ذیل مفهومی فرعی از مفهوم اصلی 

گنجد مفاهیم فرعی جدیدي با کدهاي زیر ایجاد  کدها در مفاهیم فرعی موجود نمی

  شد.

 رآن و ...، ارتباط با قجوانینواهل توسل در : انس با اهل بیت  

 در کودکی و نوجوانی، اهل  مقید به اخالقیات و شرعیات: تقید دینی و اخالقی

  نماز جماعت در کودکی و ...

 ... دوستان و اطرافیان: دوستان انقالبی، ارتباط با علما و  

  :در نوجوانی و ... شجاعت، ستیزي ظلمروحیات  

 گونه که  .. [همانداري، کمک به محرومین و . ستیزي، مردم نسل: شجاعت، ظلم

گردد و  آید، این کدها به پدر و پدربزرگ و ... و در کل به خانواده برمی از جمالت برمی

آباد، آشنایان،  تا حدودي به صورت نسلی منتقل شده است. به طوري که مثالً در نجف

کردند و  تعبیر می پدربزرگشانبرخی رفتارهاي شهید کاظمی را مشابه رفتارهاي 

انگار خود فالنی است (به نقل از برادر شهید)؛ لذا کدهاي مذکور تحت گفتند:  می

  تنظیم گردید].» نسل«عنوان مفهوم فرعی 

  
 »ها   زمینه پیش« اصلی مفهوم. 6 نمودار

مفهوم معرفت و مفهوم خودسازي: این دو مفهوم، قرابت محتوایی شدیدي  -

هاي مذکور  ها، مانع از افراط و تفریط در هر یک از عرصه دارند و در کنار هم بودنِ آن

  اعتقادات و باورها

 ها زمینه ها و پیش فرض پیش

  احسان  اصالت

  روحیات

  تقید شرعی و اخالقی

  دوستان

  نسل
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اي همچون  تواند نتیجه خودسازي، میشود. توجه بدون معرفت به مفهوم  می

منشی را به همراه داشته باشد. تحصیل معرفت بدون  هاي غیرشرعی یا مرتاض رهبانیت

هاي خطرناکی مانند عجب و غرور و ...  خودسازي نیز ممکن است انسان را به ورطه

وي توان معرفت و خودسازي را دو بال پرواز انسان به س پرتاب نماید. به تعبیري، می

ي و همراهی این دو مفهوم در طول حیات جوار ؛ لذا همهاي کمال انسانی تصور کرد قله

 رسد. افراد ضروري به نظر می

 

 (رابطه بین دو مفهوم معرفت و خودسازي) »ها   زمینه پیش« اصلی مفهوم. 7نمودار 

روابط بین مفهوم اعتقادات و باورها و مفاهیم معرفت و خودسازي، هرچند به  -

کننده طرفین است، اما مشخص است که مفهوم اول نسبت  طور کلی، تعاملی و تقویت

تر است و لذا این روابط به شکل زیر  به مفاهیم دوم و سوم، اصلی و اعم است و مبنایی

 قابل تبیین و طرح است.

 »خودسازي و معرفت« و »باورها و اعتقادات« مفاهیم بین طرواب. 8نمودار 

خودسازي و معرفت، مرحله بسیار مهم و مؤثري در تعیین مسیر زندگی افراد  -

أال و الیحمل هذا «است که اگر با بصیرت همراه نباشد به موفقیت نخواهد انجامید. 

توان رابطه بین مقوالت فوق را با کانالی انتقالی به  ؛ لذا می»و الصبر أهل البصرالعلم إال 

 نام بصیرت تکمیل نمود.

استقامت در مسیر الهی: بدیهی است حرکت در مسیر صواب و حق و رسیدن به  -

خودسازي و معرفت الهی، نیاز به دو عامل اساسی دارد: صبر و استقامت در مسیر الهی، 

 معرفت خودسازي

  اعتقادات و باورها

 خودسازي  معرفت
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اگر این صبر و ». الصبرأال و الیحمل هذا العلم إال أهل البصر و «بینی.  بصیرت و روشن

استقامت الهی در مسیر تعالی انسان، نادیده گرفته شود، رسیدن به مقصد، دور از ذهن 

خواهد بود و بریدن و نشستن و حرکت نکردن، نتیجه آن خواهد شد. همان گونه که در 

ات و باورها با مفهوم معرفت و خودسازي اشاره شد، رابطه بین مفاهیم اعتقاد 9نمودار 

که از طریق کانالی انتقالی به نام بصیرت تکمیل شده بود، با همراهی مفهوم استقامت در 

 رسد. مسیر الهی به تکامل بیشتري می

 
 بصیرت« کانال با »خودسازي و معرفت« و »باورها و اعتقادات« مفاهیم بین روابط تکمیل. 9نمودار 

 »استقامت و

ها، رفتارساز است  توان به سادگی تعیین کرد که ویژگی ها و رفتارها: نمی ویژگی -

دهنده رابطه دو طرفه این دو  دارد که نشانساز. موارد متعددي وجود   یا رفتارها، ویژگی

سازي، در  گرایی و حماسه هایی مانند روحیه انقالبی، آرمان مفهوم باشد. مثالً ویژگی

گیري رفتارهاي فرد، بسیار مؤثر است؛ اما خود نیز اگر در اثر برخی رفتارها، ایجاد  شکل

ها در تفکرات و  ویژگینشده باشد، حداقل تأثیرپذیري زیادي در تقویت و بهبود این 

رابطه دو طرفه این دو مفهوم، انکارناپذیر و بدیهی ؛ لذا روحیات فرد، دیدنی است

است. منظور از مفهوم اعمال و رفتارها، هر دو سطح اعمال و رفتارهاي فردي و 

هاي شخصیتی  هاي شخصی و ویژگی ها هم، شامل ویژگی سازمانی است. ضمناً، ویژگی

هاي فردي)  هاي روحی و ویژگی هاي جسمی و رفتاري، ویژگی (در سه سطح ویژگی

  است.

  

  اعتقادات و باورها

 استقامت در مسیر الهیو  بصیرت

  معرفت  خودسازي
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  »ها ویژگی« و »رفتارها و اعمال« فرعی و اصلی مفاهیم بین روابط. 10نمودار 

مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی را شناخت، انتخاب، استخدام،  -

اند.  تربیت و پرورش نیروي انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده

سازي در زیرمجموعه،  یی همچون ظرفیتکدها). در اینجا نیز 1ص ، 1382(سعادت، 

ریزي براي ایجاد آمادگی در نیروها، استفاده از استعداد نیروها، تأکید بر موفقیت  برنامه

پیشرو (مقدم دانستن نیروهاي  يتوجه به نیروهادیده،  کارها در گروي نیروي آموزش

این مفهوم قرار  ي شناخته شده که ذیلمؤثر در یادگیر يها استفاده از روش) و عملیاتی

 داده شده است.

مدیریت کالن سازمان: مدیریت کالن سازمان به معناي نگاه مدیریتی کالن بر  -

 سازمان و اشراف و تسلط بر زیرمجموعه است.

منظور از مدیریت پشتیبانی، رسیدگی به امور رفاهی و پشتیبانی و کالً امور  -

بدیهی است این مفهوم نیز ذیل  لجستیکی براي مجموعه و منطقه تحت مدیریت است.

  گیرد. قرار می» اعمال و رفتارهاي مدیریتی«تر  مفهوم کلی

با توجه به کدهاي دو مفهوم اخیر، رابطه بین این دو مفهوم و سایر مفاهیم قبلی، 

  شود: به صورت زیر تبیین می

ویژگی ها

ویژگی هاي شخصیتی

ویژگی هاي 

جسمی و رفتاري

ویژگی هاي روحی

ویژگی هاي شخصیویژگی هاي فکري

اعمال و رفتارها

اعمال و رفتارهاي سازمانی اعمال و رفتارهاي مدیریتی

اعمال و رفتارهاي فردي
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 مرتبط خرد مفاهیم سایر و »مدیریتی رفتار و اعمال»  مفهوم بین روابط تکمیل. 11 نمودار

ي شهید، اغلب در دوران جنگ به منصه »ها و رفتارها ویژگی«از آنجا که مفاهیم  -

ظهور رسیده و یا شکوفا شده و به اوج خود رسیده است، لذا براي برقراري ارتباط بین 

هاي انتخاب و  مالك«گفته، کانال دیگري را با عنوان  این مفاهیم با سایر مفاهیم پیش

 . مینک یمکه شامل مفاهیم آگاهی و کارآمدي است، تعریف » ی در جنگانتصاب فرمانده

، قطعاً متأثر از رفتارها و »تأثیر فرمانده در نیروها«بدیهی است که مفهوم  -

ها و رفتارها، اعتقادات و باورها و به  هاي فرد است که البته پشتوانه این ویژگی ویژگی

در بخش پایانی مدل، ؛ لذا خودسازي استشده در حوزه معرفت و  تبع، توفیقات کسب

  کننده دارد. این مفهوم، جایگاهی مؤثر و تعیین

  

  

  

  

  

  

  

 

اعمال و رفتارهاي مدیریتی

مدیریت کالن سازمان 

مدیریت منابع انسانی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت پشتیبانی

سایر اعمال مدیریتی
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  . الگوي نهایی تحقیق9-3

مطالعه فوق درباره شهید کاظمی و با توجه به روابط  13با توجه به مفاهیم مستخرج از 

  روابطی به صورت زیر را تعریف کرد:توان  می 11و  10شده در بند  تبیین

: بررسی مورد الگوي( فرعی و اصلی مفاهیم بین روابط تبیین: معنوي رهبر الگوي. 12 نمودار

  )کاظمی احمد شهید پاسدار سرلشکر

  ها یادداشت

 فرآیند نفوذ در رهبري معنوي

  رشد در فضاي امام خمینی

  اعتقادات و باورها

 بصیرت و استقامت

  معرفت خودسازي

  محیط

  ر نیروهادتأثیر فرمانده 

  فردي سازمانی

 

 رفتاري جسمی روحی

 شخصیتی شخصی

 مدیریتی

  رشد در فضاي دفاع مقدس

 

رشد در فضاي 

  انقالب اسالمی

 

 ها زمینه پیش
 احسان  
  انس با اهل بیت

  و قرآن
  تقید دینی و

 اخالقی

 اصالت  

 نسل  

 دوستان 

  هاي انتخاب فرماندهی مالك

 تعهد، کارآمدي، آگاهی

  رفتارها

 

  ها ویژگی

 

  تولی روحی نیروها  تولی فکري نیروها

  تولی رفتاري نیروها
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؛ با تشکر 19/10/1384فرمانده وقت نیروي زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ شهادت:  .1

  از خانواده محترم سردار سرلشکر پاسدار شهید احمد کاظمی

هاي  مقام معظم رهبري؛ دیدار با اعضاي ستاد کنگره سرداران شهید و شهداي استان .2

  1375 ؛...آذربایجان و کرمان و 

برخی سوابق شهید کاظمی در سپاه پاسداران و دوران دفاع مقدس بدین شرح است: حضور  .3

هاي مختلف انقالب و همچنین از ابتداي جنگ تحمیلی، تأسیس و فرماندهی  در صحنه

هاي متعدد سپاه پس از جنگ  ، حضور در پست1360نجف اشرف از سال  8موفق لشکر 

امام حسین  14ه حمزه سیدالشهداء در غرب کشور، فرمانده لشکر اعم از: فرماندهی قرارگا

(ع)، فرمانده نیروي هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فرماندهی نیروي زمینی سپاه 

  ).19/10/1384پاسداران انقالب اسالمی، و شهادت (

4. Wulff 
5. Mitroff & Denton 
6. Stephen L. Carter 
7. The Culture of Disbelief 
8. Elkins 
9. Robbins 

ه)؛ (ر بیانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمینى: اي خامنه . امام10

14/03/1379  
11. Spiritualism 

دیدار جمعی از هنرمندان و مسئوالن فرهنگی و تبلیغی دفاع : بیانات در ايخامنهامام  .12

  6/7/1379 ؛مقدس
13. Bold 
14. Italic 
15. Theoretical situation

سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس  فرماندهانترین  سردار غالمعلی رشید یکی از برجسته .16

بودند و به همراه آقاي محسن رضایی و سردار رحیم صفوي و شهید بزرگوار سردار حسن 

و شناخت  دادند. ایشان، در کشف باقري، تیم چهار نفره اصلی قرارگاه کربال را تشکیل می

و در طول دوران دفاع   استعدادهاي رزمندگان و انتخاب فرماندهان، نقش اساسی را داشته

  مقدس و پس از جنگ، ارتباط زیادي با شهید کاظمی داشته است.

  فرزندان شهید کاظمی .17

شهید شوشتري در ایام فرماندهی شهید کاظمی در نیروي زمینی، جانشین فرمانده نیرو  .18

  بودند.
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کربال بود. ایشان پس از پذیرش  25، در زمان دفاع مقدس، جانشین لشکر سال کهنکمیل  .19

  مسئولیت قرارگاه حمزه به دست شهید کاظمی، به عنوان جانشین قرارگاه منصوب گردید.

دکتر ابوترابی، پزشکی متعهد است که شهید کاظمی از دوران نوجوانی با وي ارتباط داشته  .20

اش  هاي مختلف، به درخواست شهید کاظمی همراه با تیم پزشکی و در آستانه عملیات

  شدند. هاي صحرایی خط مقدم می رهسپار بیمارستان

  نجف در زمان دفاع مقدس بود. 8هاي لشکر  سیدناصر حسینی، یکی از فرمانده گردان .21

  عاشورا در دوران دفاع مقدس 31جانشین لشکر  .22

 کتابنامه

  قرآن کریم.
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