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طراحی و تبیین الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری

مجید  ضماهنی1 و سعید  حجرگشت2 

چکیده
زمینه و هد ف: شهید  حسن باقری به عنوان یکی از رهبران و فرماند هان اصلی د فاع مقد س و از طالیه د اران 
مکتب د فاعی امام خمینی)ره( د ارای ویژگی هایی بود ه است که به عقید ه ی هم رزمان او و نیز کسانی که از 
این شهید  واالمقام شناخت خوبی د ارند ، د ر هیچ یک از فرماند هان سنتی جنگ مشاهد ه نشد ه و یا به ثبت 
نرسید ه است. هد ف اصلی این تحقیق، شناسایی ویژگی های رهبری)فرماند هی( شهید  حسن باقری و ارائه ی 

یک الگوی فرماند هی از سبک رهبری وی است. 
این صورت و  به  اینکه تحقیق حاضر مسئله ای را مورد  توجه قرار می د هد  که پیش تر  به  با توجه  روش: 
د ر این سطح به آن پرد اخته نشد ه  است، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام 
مصاحبه های اکتشافی با جامعه  ی آماری که بیشتر هم رزمان شهید  باقری بود ه اند ، با استفاد ه از روش تحقیق 
اکتشافی و راهبرد ی پژوهشی تحلیل مضمون عوامل کلید ی مؤثر بر الگو رهبری سرد ار شهید  حسن باقری 

را شناسایی و الگو مفهومی آن را طراحی کرد ه اند .
الگو  و  استخراج،  باقری  حسن  شهید   فرماند هی  الگوی  اصلی  عناصر  تحقیق،  یافته هاي  اساس  بر  یافته ها: 
رهبری آن شهید  واالمقام طراحی شد . این الگو د ارای پنج مؤلفه ی اصلی: »خد امحوری«، »حکمت ورزی«، 

»مهرورزی«، »صالبت« و »د شمن شناسی« است.
مؤلفه ی  که  می د هد   نشان  باقری  حسن  شهید   فرماند هی  الگوی  مؤلفه ی  پنج  میان  روابط  نتیجه گیری: 
مؤلفه ها  سایر  ارتباط  ولی  متقابل«،  »تأثیرگذاری  و  »د وسویه«  ارتباط  د ارای  مؤلفه ی  صالبت  با   مهرورزی 
»یک سویه« است. با توجه به الگو به  د ست  آمد ه باید  گفت که مؤلفه ی  »خد امحوری« که د ر سطح چهارم 
قرار د ارد  د ارای بیشترین تأثیرگذاری بر سایر مؤلفه ها است و همچنین مؤلفه های »مهرورزی« و »صالبت« 

که د ر سطح اّول قرار د ارند ، بیشترین تأثیر را از سایر مؤلفه ها می پذیرند . 
واژگان كلید ي: رهبری، فرماند هی، شهید  حسن باقری، صفات مشخصه ی رهبری، تحلیل مضمون.
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مقدمه
به طور کلی »فرماند ه« کسی است که فرمان می د هد . از نظر عالمه د هخد ا فرماند ه یعنی حاکم، آمر 
و کسی که حکم و فرمان می د هد  و امر می کند )لغت نامه د هخد ا(. د ر اصطالح نظامیان، به افسری 
که یک یا چند  واحد  نظامی را هد ایت می کند ، فرماند ه  می گویند . لذا »فرماند هی« عبارت است 
از فرآیند  صد ور د ستور و فرمان به زیرد ستان و توانایی نفوذ د ر آنان برای اجرای د ستورات. » تزو«1 
)1389( معتقد  است که اگرچه  فرماند هی را به عنوان یکی از پنج عامل بنیاد ین جنگ می د انند  ، اما 

فرماند ه  کسی است که از ارتش ، یک کل همگون و هماهنگ می سازد  .
از آنجا که یکی از مؤلفه های اصلی فرماند هی »قد رت نفوذ د ر د یگران« است و »نفوذ« یکی از 
ویژگی های اصلی »رهبری« است، می توان گفت که د ر مفهوم رهبری، فرماند هی هم نهفته است. 
به عبارت د یگر یک رهبر از ویژگی های فرماند هی نیز برخورد ار است. با وجود  اینکه ویژگی »نفوذ« 
د ر فرماند هی مشاهد ه می شود ، با این حال از جنبه ی نظامی مفهوم فرماند هی به مفهوم »مد یریت« 

نزد یک تر است. 
جنگ  ارشد   فرماند هان  از  یکی  فرماند هی  ویژگی های  به  حاضر  تحقیق  اینکه  به  توجه  با 
تحمیلی)پد ر جنگ د ر سپاه( می پرد ازد )د هقان، 1389( و د ر شیوه ی فرماند هی ایشان به طور خاص 
و بقیه ی فرماند هان جنگ به طور عام چیزی به نام اجبار و تحمیل وجود  ند اشته است، لذا این نوع 
فرماند هی با مفهوم رهبری عجین می شود . د ر این نوع فرماند هی یا رهبری، فرماند ه یا رهبر، خود  
را هم سطح با سایر رزمند گان می د اند  و برتری و امتیاز ویژه ای برای خود  قایل نیست. بنابراین 
چنین فرماند هی، عالوه بر د اشتن اختیار باید  د ارای قد رت و ویژگی نفوذ د ر زیرد ستان باشد  تا 

بتواند  نقش رهبری را به خوبی ایفا کند .
»رهبری« یکی از پنج وظیفه ی اصلی مد یران به شمار می آید . رهبری یعنی هنر نفوذ بر زیرد ستان 
به  گونه ای که آنان به صورت د اوطلبانه و از روی تمایل فعالیت های از پیش تعیین شد ه ای را د ر 
چارچوب اهد اف معینی انجام د هند )کونتز2 و همکاران، 1378: 232(. برخی از صاحب نظران، 

1. Sun Tzu

2. Koontz
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رهبری را یکی از وظایف مد یران قلمد اد  می کنند ؛ د ر حالی  که برخی د یگر، رهبری را بسیار فراتر 
از مد یریت می د انند  و بر این باورند  که رهبران سازمان ها الزامًا مد یران سازمان ها نیستند )همان: 
233(. صاحب نظران بر این باورند  که د ر مقایسه با مد یران، رهبران د اراي این ویژگي ها هستند : 
1( رهبران با ایجاد  تغییر سروکار د ارند ؛ 2( رهبران از طریق ایجاد  بینش نسبت به آیند ه، جهت 
حرکت را مشخص مي کنند  و از طریق انتقال این د ید  به افراد  و الهام بخشي، آنان را براي غلبه 
بر موانع آماد ه مي سازند ؛ 3( رهبران نگرش شخصي و فّعال نسبت به هد ف ها د ارند ؛ 4( رهبران 
مي توانند  هد ف هاي گوناگوني د اشته باشند ؛ 5( رهبران د ر موقعیت هاي پر مخاطره کار مي کنند  و 
بیشتر د ر معرض مخاطره  و خطرپذیري قرار مي گیرند ، به ویژه وقتي که موقعیت خاصی پیش آمد ه 
باشد ؛ 6( رهبران با کارهاي فکري سروکار د ارند ؛ 7( رهبران به روش های ابتکاري و القایي با 
کارکنان مرتبط مي شوند ؛ 8( د ر رهبري سلسله  مراتب نیست؛ 9( د ر رهبري عضویت بایستگی 

ند ارد )رضاییان، 1379: 376(.
این پژوهش با ارائه ی تعریف رهبري و بیان ویژگی های یک رهبر د ر سازمان ها، چنان که 
ذکر شد  د رصد د  بیان ویژگي هاي یک رهبر بر اساس مفاهیم عاشورایی است، که این مفاهیم د ر 
به  توجه  با  است.  یافته  بروز  و  پید ایش  خمینی)ره(  امام  د فاعی حضرت  مکتب  د ر  حاضر  عصر 
تربیت  ایجاد  سازمان رزم و  افشرد ی( د ر  باقری)غالم حسین  تأثیرگذار سرد ار شهید  حسن  نقش 
فرماند هان کارآمد  د ر طول سال های د فاع مقد س و پس از شهاد ت خود ، مقصود  اصلی د ر این 
ایرانی و  بر مبنای شاخص ها و عوامل  الگو رهبری این شهید  بزرگوار  تبیین  پژوهش طراحی و 
اسالمی است. زیرا نویسند گان مقاله باور د ارند  که با ارائه ی چنین الگوی، و همگام سازی آن با 
شرایط فعلی ایران اسالمی، می توان نسبت به ارائه ی راهکارهای برون رفت از مسایل جاری کشور 
د ر حوزه های مختلف اقتصاد ی، فرهنگی، اجتماعی، جهانی و غیره اقد ام الزم به عمل آورد . به  بیان 
د یگر اهمیت این پژوهش د ر این نکته است که با طراحی و تبیین الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار 
با ابعاد ، مؤلفه ها و  شهید  حسن باقری به عنوان یکی از طالیه د اران مکتب د فاعی امام راحل)ره( 
مختصات خاص خود ، می توان ضمن الگوسازی ناب و کم نظیر برای نسل کنونی مد یران بخش های 
د ولتی و خصوصی کشور، نسخه ای بومی و کارآمد  جهت حل عمد ه ی مشکالت حوزه ی مد یریتی 
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پایه گذار  باقري  الگو شهید  حسن  فراهم ساخت.  د ر د وران پساتحریم  به ویژه  د ر سطوح مختلف 
اطالعات و عملیات سپاه د اراي ویژگي های خاصي است که به   باور بسیاري از هم رزمانش، او را 
از سایرین جد ا مي کند . از نظر این شهید  بزرگوار، یک فرماند ه یا رهبر جنگ باید  د اراي شرایط 
زیر باشد : 1( عالقه، ایمان)توکل به خد اوند (؛ 2( استعد اد  )روحي، هوشي و جسمي(؛ 3( پشتکار و 
ثبات قد م و اخالق نیکو؛ 4( مد یریت و سازماند هي؛ 5( آشنایي به محیط و سابقه ی کار آموزشي؛ 
6( آرامش خاطر و اطمینان قلب؛ 7( جسارت و د لیری جهت حضور د ر خط مقد م؛ 8( تّعهد ِ ماند ن 

تا پایان جنگ د ر جبهه؛ 9( د اشتن تجربه ی نظامي و عملیاتي)شهید  باقري، 1360(. 
باقري، شناسایي  از شهاد ت شهید   از گذشت سه د هه  از صاحب نظران، پس  بسیاري  بیان  به 
د ارد .  بسیاری  اهمیت  جامعه،  د ر  آن ها  کرد ن  نهاد ینه  و  او  رهبري  و  فرماند هی  ویژگي هاي 
باهوش،  بسیار  مغز،  د رشت  نابغه،  مانند :  عنوان هایی  با  را  باقری  حسن  شهید   صاحب نظران، 
استراتژیست، طراح و نظایر آن می شناسند )د هقان، 1389: 11(. نویسند گان مقاله نیز با توجه به 
حضور د ر جبهه هاي جنگ و نیز آشنایی با مفاهیم مد یریت، د ر صد د  الگو سازي سبک رهبري این 
شهید  عزیز و رونمایی از این گنجینه ی ارزشمند  مد یریتی هستند . بنابراین مسئله ی اصلی د ر این 
پژوهش، واکاوی شاخص های اصلی و عوامل کلید ی الگوی رهبری یکی از طالیه د اران مکتب 
د فاعی حضرت امام خمینی)ره( و د ر نهایت ارائه ی الگو مفهومی فرماند هی)رهبری( شهید  باقری 

است.
همان گونه که پیشتر اشاره شد ، د غد غه ی اصلی پژوهشگران د ر این تحقیق، تد وین و ارائه ی 
نسخه ای کارآمد ، بومی و مستخرج از ارزش های بی بد یل د وران د فاع مقد س، د ر قالب یک الگو 
البته  است.  مختلف  بخش های  د ر  مد یریتی کشور  امروز حوزه ی  برای وضعیت  رهبری  مفهومی 
ابعاد   به  توجه  با  و  خمینی)ره(  امام  د فاعی حضرت  مکتب  چارچوب  د ر  مسئله  این  به  پرد اختن 
و مؤلفه های آن صورت گرفته است و می تواند  به نوبه ی خود  ناکارآمد ی ها یا کم کارآمد ی های 
موجود  د ر عرصه ی اد اره ی بسیاری از سازمان های د ولتی، نظامی و انتظامی کشور، نهاد های د ولتی 
و مرد م نهاد ، د اد گاه ها، د اد سراها، ارگان ها، تشکل های رسمی و شرکت های د ولتی و خصوصی را 
با ضریب قابل قبولی به کارآمد ی مبد ّل ساخته و وضعیت موجود  آن ها را د ر تراز مطلوب انقالب 
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بد ین  را  تحقیق حاضر  اصلی  پرسش  مي  توان  بیان  شد ه  مطالب  به  توجه  با  بخشد .  بهبود   اسالمی 
صورت مطرح کرد : »الگو مفهومی سبک رهبری شهید  حسن باقری چه بود ه است؟«. برای پاسخ 
به پرسش مذکور الزم است به این پرسش فرعی پاسخ د اد  که: »ویژگی ها و عوامل مؤثر بر سبک 

رهبری شهید  باقری کد ام است؟«
به  فرماند هی  پیشینه ی  می رسد   نظر  به  د ارد .  د یرینه ای  بسیار  پیشینه ی   »فرماند هی«  موضوع 
حضرت  فرزند ان  د رگیری  زمان  از  که  گفت  می توان  به عبارت د یگر  باشد .  بشر  زند گی  قد مت 
آد م)ع( -یعنی هابیل و قابیل- این مفهوم نمود  یافت. با گسترش نظام های اجتماعی و گرایش 
برخی از افراد  به برخورد اری از منابع بیشتر و کشورگشایی، مفهوم فرماند هی مطرح شد ه است. این 
مفهوم د ر سیر تحوالت زند گی انسان نیز همواره مطرح بود ه است. د ر عصر نوین مفهوم »فرماند هی« 
د ر نوشته های تعد اد  زیاد ی صاحب نظران مطرح شد ه است. به عنوان نمونه می توان به »فایول« اشاره 
کرد  که وحد ت فرماند هی از اجزای اساسی اصول چهارد ه گانه ی وی بود ه است. د ر این زمینه فایول 
اعتقاد  د اشت که اختیار د ستور د اد ن به هر زیرد ست باید  منحصر به یک مد یر باشد  و هر کارمند  
بد اند  که از چه کسی د ستور می گیرد  و د ر برابر چه کسی مسئول است)رضاییان،1379: 45(. 
با نظر به اینکه  نیز به این مفهوم پرد اخته اند ؛ اما چنان که ذکر شد   سایر صاحب نظران و بزرگان 
د ر تحقیق حاضر مفهوم فرماند هی با مفهوم رهبری آمیخته شد ه است، لذا رویکرد  تحقیق حاضر 
توجه به مفهوم رهبری است. د ر این تحقیق بررسی سوابق رهبری از اهمیت باالیی برخورد ار است. 
رهبري به د لیل نقشي که د ر اثربخشي فرد ي و گروهي ایفا مي کند ، عنوان بسیار مشهوري د ر رفتار 
سازماني است و از آنجا که موضوع رهبري، انسان ها را طي اد وار گوناگون شیفته ی خود  ساخته 
است)میلر1، 1996: 42( از پیشینه ی طوالني د ر حوزه ی سازمان و مد یریت برخورد ار است. د ر 
انجام شد ه است. این مطالعات د ر اواخر  این زمینه مطالعات مختلفي براي کشف رموز رهبري 
قرن 19 و اوایل قرن20 بر شناسایي ویژگی های مشخصی که رهبران را از پیروان جد ا مي ساخت 
ویژگي هاي  پیروان  که  مي د هند   نشان  پژوهش ها  این  بود )استاگد یل1974:35،2(.  متمرکز 

1. Miller

2. Stogdill
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برجسته اي را به رهبران نسبت مي د هند  و این شاخصه ها از نظر خود شان مهم است. پژوهش هاي 
اخیر با مراجعه به اطالعات مربوط به مطالعات سنتي، شش ویژگي: »هوش، تطبیق، حساسیت، 
و  مي د انند )لرد 1  مؤثر  رهبران  به  نسبت  افراد   شناخت  بر  را  سلطه«  و  برون گرایي،  مرد ي گري، 

همکاران، 1986: 410(. 
جریان د یگري از پژوهش ها شش ویژگي که رهبران را از د یگران متمایز مي کند  را شامل: نیاز 
به کسب کامیابی، انگیزه ی رهبري، صد اقت و وحد ت بخشي، اعتماد  به نفس، توان شناختي)انعطاف(، 

و د انش کسب وکار مي د اند . جد ول زیر این صفات ویژه و شاخصه ها را تشریح مي کند . 

جد ول 1: ویژگی های مشخصه ی رهبران سازمانی)كركپیریك و الك2، 1991: 48(

شرحصفت مشخصهرد یف

میل به توفیق طلبي، جاه طلبي، انرژي زیاد  ابتکار و پیگیرنیاز1

قابل اعتماد ، باز، قابل اتکاصد اقت و وحد ت شخصیت2

میل به نفوذ د ر د یگران براي د ستیابي به هد ف هاي مشتركانگیزش3

اعتماد  به توانایي هاي خود اعتماد  به نفس4

هوش: توان تلفیق و تفسیر حجم زد ایی از اطالعاتتوان شناختي5

شناخت صنعت و موضوع هاي غني مربوطد انش کار6

د اشتن بد یع و نوظهورخالقیت7

توانایی انطباق با نیازهاي کارکنان و شرایط وضعیتيانعطاف8

نظریه ی مهم د یگري که د ر این زمینه وجود  د ارد ، نظریه ی رهیافت رفتاري است. این نظریه 
نیز رهبري را عامل اصلي عملکرد  و نگهد اري منابع انساني مي د اند . این نظریه ها به جاي پرد اختن 
زیرا  مي د هند ؛  قرار  بررسي  مورد   را  آنان  اعمال  و  رفتارها  رهبران،  مشخصه ی  ویژگی های  به 
بر  را  رهبران  افراد ،  سرانجام  و  می شود   آشکار  رفتار  د ر  مشخصه(  مشخصه)صفات  ویژ گی های 

1. Lord

2. Kirkpatrick and Locke
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اساس رفتارهاي شان ارزیابي کرد ه و تصمیم به پیروي از آنان مي گیرند . د ر اواخر د هه ی 1950 و 
اوایل د هه ی 1960 تحقیقات د ر زمینه ی رهبري، بر مطالعات »الگوهاي رفتاري اثربخش« متمرکز 
شد . د و رهیافت بر تحقیقات این د وره حاکمیت د ارد : یکي بررسي رفتارهاي کارگرا، وظیفه مد ار، 
 عالقه به تولید  یا ضابطه مند ؛ و د یگري بررسي رفتارهاي مرد م گرا، عالقه به افراد ،  مالحظه گرا، یا 
مبتني بر روابط انساني.  هر چند  براي متمایز ساختن این د و نوع رفتار از واژه هاي گوناگوني استفاد ه 
شد ه است،  ولي ویژگي هاي رفتاري هر یک از این د و بُعد  کامالً  روشن است. مد یر »کارگرا« به 
روش های زیر رفتار مي کند : 1( کار را تعریف و چگونگي انجام آن را برنامه ریزي مي کند ؛ 2( 
مسئولیت هر یک از افراد  را براي انجام کار معین مي کند ؛ 3( شاخص هاي کاري روشن تعیین 
مي کند ؛ 4( انجام و اتمام کار را مورد  تأکید  قرار مي د هد ؛ 5( نتایج عملکرد  را پیگیري مي کند . 
از طرف د یگر مد یر مرد م گرا به روش های زیر رفتار مي کند :  1( با افراد  گرم و حمایتي برخورد  
مي کند ؛ 2( ارتباطات اجتماعي مشتاقانه برقرار مي کند ؛ 3( به احساسات د یگران احترام مي گذارد ؛ 
4( نسبت به نیازهاي کارکنان حساسیت نشان مي د هد ؛ 5( به کارکنان اعتماد  مي کند . هنگامي 
که رهبران این رفتارها را با ترکیب هاي متفاوت مورد  استفاد ه قرار مي د هند  سبک آنان مشخص 
مي شود )شرمرهورن1، 1996: 25(. بررسي پیشینیه ی موضوع رهبري نشان مي د هد  که عالوه بر 

موارد  مذکور د ر این حوزه، مطالعات د یگري نیز به شرح زیر انجام شد ه است:
نخستین  از  برخي  آیووا  د انشگاه  د ر  همکارانش  و  لوین«  »کرت  آیووا2:  د انشگاه  مطالعات    .1
تالش ها را براي شناسایي علمِي مؤثرترین رفتارهاي رهبري انجام د اد ند . آنان بر سه نوع رفتار یا 
سبک رهبري تمرکز کرد ند  که عبارتند  از: 1( »اقتد ارمآب یا استبد اد ي«3 که د ر آن رهبر مستبد  
د ستور می د هد  و هیچ مشارکتی را نمی پذیرد  و افراد  را به صورت انفراد ی تنبیه و تشویق می کند ؛ 2( 
»د موکراتیک«4 که رهبر به گفتگو و تصمیم گیری گروهی تمایل د ارد ؛ 3( »بی بند وبار یا تفویضي«5 

1. Schermerhorn

2. University of Iowa

3. Authoritarian

4. Democratic
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که رهبر آزاد ی کامل به گروه می د هد  و د ر حقیقت وظیفه ی رهبری را انجام نمی د هد )هاووس1، 
.)216 :2004

2.  مطالعات د انشگاه میشیگان2: »رنسیس لیکرت«3 و همکارانش د ر د انشگاه میشیگان به مد ت 
30 سال سبک ها و شیوه های مد یریت و رهبری را مورد  بررسی قرار د اد ند  و د ر طی پژوهش های خود  
د ریافتند  که یک مد یرکارآمد  کسی است که سخت زیر د ست مد ار بود ه و با بهره گیری از رهیافت 
برقراری ارتباط، تالش می کند  تمامی زیرد ستان را به گونه ی به صورت یک گروه کار د رآورد . همه ی 
اعضای این گروه که مد یر یا رهبر را هم د ر بر  می گیرد  نگرش مثبت و یاری د هند  ه ای را د ارا می شوند  
که د ر آن نیازهای گروه، ارزش ها، آرزوها، هد ف ها و انتظارات گروه به گونه ی مشترکی نمود  می یابد . 
ازآنجاکه این روش د ر انگیزش عامل انسانی، گیرایی بسیار د ارد ، »لیکرت« آن را اثربخش ترین 

روش برای رهبری یک گروه می د اند )کونتز، هارلد  و سایرین، 1988(.
»تولید  مد ار«  و  »کارمند  مد ار«  سبک هاي  و  سه گانه  سبک هاي  یافته هاي  رهبري4:  پیوستار   .3
مشکلي را براي مد یران ایجاد  کرد ه بود ؛ زیرا سبک رهبري مشارکتي گاهي عملکرد  بهتري را نسبت 
به سبک استبد اد ي ایجاد  مي کرد . ولي گاهي هم عملکرد  را کاهش مي د اد . عالوه بر این بسیاري 
از مد یران به سبک مشارکتي عاد ت ند اشتند . د و تن از پژوهشگران د انشگاه میشیگان به نام هاي 
»تنبوم و اشمیت« براي کمک به مد یران براي حل این مشکل، پیوستاري از سبک هاي رهبري را 

ارائه کرد ند  که د ر شکل)1( مشاهد ه مي شود .
را  اعالم مي کند ؛ 2( مد یر تصمیم  را  پیوستار: 1( مد یر تصمیم مي گیرد  و آن  این  اساس  بر 
مي قبوالند ؛ 3( مد یر اند یشه ها را معرفي و مسئله ها را مطرح مي کند ؛ 4( مد یر یک تصمیم موقتي 
به زیرد ستان اجازه مي د هد  که د ر فرآیند  تصمیم گیري  تغییر د ارد  مطرح مي کند  و  را که امکان 
مشارکت د اشته باشند ؛ 5( مد یر مسئله را مطرح مي کند ، پیشنهاد ها را مي پذیرد  و سپس تصمیم 

مي گیرد .
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شكل 1: الگو پیوستار رهبری »تنبوم و اشمیت«1)1957(

د ر  پژوهشگران  از  میشیگان، گروهي  د انشگاه  مطالعات  با  هم زمان  اُهایو2:  د انشگاه  4.پیوستار 
د انشگاه اُهایو نیز د ر زمینه ی سبک هاي رهبري به مطالعه پرد اختند . آنان پرسش نامه اي تهیه کرد ند  
که به کمک آن مي توانستند  رفتارهاي رهبران مختلف را مورد  سنجش قرار د هند  و عواملي مانند  
عملکرد  گروهي و رضایت خاطر را بررسی کنند  تا مشخص شود  چه سبکي تأثیرگذارتر است. بر 
اساس نتایج این تحقیق سبک هاي مختلفي تعیین شد ، ولي د و سبک از اهمیت خاصي برخورد ار 
بود : 1( وظیفه یا هد ف د اری )ساخت د هی(: شیوه ای است که رهبر نقش خود  و نقش هاي کارکنان 
را بر حسب د ستیابي به هد ف هاي هر واحد  تعریف مي کند . این نقش ها شامل بسیاري از وظایف 
مد یریتي است؛ 2( تشخیص نیازها و روابط افراد )مراعات( یا مالحظه مد اری: شیوه ای است که رهبر 
اعتماد  طرفیني با کارکنان برقرار مي کند . به نظرات آنان احترام مي گذارد  و به احساسات آنان عالقه 
نشان مي د هد . چنین رهبري با د یگران د وستانه رفتار مي کند . وی د ر ضمن برقراری ارتباط د و طرفه، 

1. Tannenbaum, Robert and Warren .H Shmidt

2. Ohio university leadership studies
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مشارکت د ر تصمیم گیري را نیز تشویق مي کند  )بارتول و مارتین1، 1994: 414(. 
5.  سبك سنج مد یریت: یکي از نتایج مشهور تأکید  بر رفتارهاي رهبري که هم مسایل کار و هم 
افراد  را هد ف قرار د اد ه، سبک سنج مد یریت است که به وسیله ی »بلیک و موتون« ارائه شد ه است. 
رهیافت سبک سنج مد یریت به جاي  اینکه مانند  مطالعات د انشگاه اُوهایو به طور مستقیم رفتارهاي 
رهبري را مورد  بررسي قرار د هد ، نگرش هاي »عالقه به تولید « و »عالقه به افراد « را به طور هم زمان 
مورد  مطالعه قرار د اد ند . ویرایش جد ید ي از این رهیافت که به عنوان ابزار آموزشي د ر تعد اد  زیاد ي 

از سازمان هاي به کار گرفته شد ه است، به شرح زیر است:
سبك1-1)بی خاصیت(؛ حد اقل تالش برای انجام کار تا حد ی که ضامن عضویت د ر سازمان و میز 

ریاست باشد ، و این کار برخی مد یران صفی، ستاد ی بی خاصیت و فله ای وآماتور ناکارآمد  است.
د ر  انسانی  عواطف  د خالت  که  است  به صورتی  کارها  تنظیم  نتیجه ی  سبك9-1)وظیفه مد ار(؛ 

کارایی سازمان به حد اقل ممکن کاهش می یابد .
سبك5-5)میانه رو(؛ از طریق ایجاد  توازن بین روحیه ی خوب د ر افراد  و انجام کار، بازد هی کافی 

سازمان امکان پذیر می شود .
سبك1-9)باشگاهی(؛ توجه کافی به نیازهای افراد  برای ایجاد   روابط نیکو می شود  که نتیجه اش 

به وجود  آمد ن محیط د وستانه د ر سازمان و انجام کارها از روی صبر و حوصله است.
اعتماد   بر  مبتنی  روابطی  د ارند .  به عهد ه  متعهد   افراد   را  انجام کارها  تیمی(؛  و  سبك9-9)گروهی 
آنان د ر عملی کرد ن  نتیجه ی همبستگی و مشارکت  برقرار است که  افراد   بین  متقابل  احترام  و 

هد ف های سازمان است.
چنان که مشاهد ه مي شود  پیشینیه ی مطالعات رهبري د ر حوزه ی سازمان و مد یریت بسیار غني 

بود ه و مطالعات بسیار زیاد  و معتبري د ر این زمینه انجام پذیرفته است. 
حضرت امام)ره( شخصیت فرهیخته و کامل د ر عصر حاضر بود  که شمیم توحید ي د ر وجود ش د مید ه 
شد ه و ساختار ذهني و اعتقاد ي وي از موسیقي آیات الهي حّظ وافر برد ه بود  و به طور یقین به خاطر همین 
تربیت قرآني بود  که با ایجاد  انقالب اسالمي، سبب تحولي شگرف د ر جهان شد  و حرکت پویند ه اش سبب 

1. Bartol and Martin
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تغییر د ر معاد الت جهاني شد . همچنین بنیاد  اند یشه ی حضرت امام)ره( د ر حوزه هاي مختلف معرفتي، بر 
اساس شریعت اسالم رشد  یافته است؛ بر این اساس مباني تفکر امام بر شالود ه ی یک سنت تاریخي و 
د یرینه از ابتد ای اسالم قرار گرفته است که این اند یشه با شناخت عمیق از قرآن و سنت نبوي و والیي 
د ر پیوند  »علم و د ین« و به تعبیري بهتر »حکومت و مد یریت د یني« د ر نظام »جمهوري اسالمي« نمود  
یافت. طبیعي است پیروان چنین رهبر فرزانه اي با تبعیت از امام خود  ویژگي هایي را به عنوان ویژگی های 

رهبري مورد  توجه قرار مي د هند  که از اصول اسالمي و قرآني سرچشمه مي گیرد . 
مکتب د فاعی امام خمینی)ره( که بر پایه ی مکتب عاشورا و د ر امتد اد  آن شکل گرفته  است د ر 
سایه شعار همیشگی »عزتّمند ی و سربلند ی« د ارای ویژگی های مختلفی است که یکی از مهم ترین 
آن ها پویایی و تازگی همیشگی این مکتب است و می توان الگو ها، سازه ها و الگوهایی بر اساس آن 
استخراج و طراحی کرد . فرمایش امام راحل د ر این مهم که »محرم و صفر است که اسالم را زند ه نگه 

می د ارد « د اللت بر پویایی مکتب عاشورایی و الگوها و الگوهای برگرفته از تربیت یافتگان آن است.
شرایط امروز ایران اسالمی و د شمنی و کینه توزی استعمارگران و زورمد اران عالم و د ر رأس 
آن ها آمریکای جنایتکار، این مسئله را که نظام اسالمی از آغاز تا به امروز تحت آماج اقد امات 
خصمانه ی د شمنان قرار گرفته است نشان می د هد . واقعه ی طبس، فتنه های قومی و جد ایی طلبانه 
د ر اوایل انقالب، هشت  سال جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، تحریم اقتصاد ی و بسیاری از اقد امات 
کوچک و بزرگ د یگر به شکلی قوی این واقعیت را که ایران اسالمی همواره د ر حال د فاع د ر 
برابر جنگ طلبی های زورمد اران بود ه است، تأیید  می کند . البته گاه این جنگ به صورت د یپلماتیک 
و سیاسی بود ه)جنگ سرد ( و گاه حالت نظامی به خود  گرفته است. بر اساس د کترین جمهوری 
اهل  بود ه ایم. سید  شهید ان  نرم، د ر چالش  یا د فاع  ما همواره د ر مید ان های د فاع سخت  اسالمی، 
قلم)شهید  آوینی( د ر این خصوص عبارت قابل توجهی د ارد : »شاید  جنگ خاتمه یافته  باشد  اما 

مبارزه همچنان اد امه د ارد «. مقام معظم رهبری نیز می فرمایند : »د فاع همچنان باقی است«.
با توجه به آنچه که گذشت و نیز افزایش فشار بی سابقه ی د شمنان -د ر قالب جنگ نرم، تحریم 
ارائه ی  به  نسبت  است  و ضروری  الزم  اخیر  سال های  سایبری- طی  و حمالت  اقتصاد ی  شد ید  

الگوهای مد یریتی بومی برای غلبه بر اقد امات خصمانه ی د شمن اهتمام جد ی ورزید . 
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امید  است با ارائه ی این الگو همچنان که د ر د وران د فاع مقد س به ویژه د ر اوایل جنگ تحمیلی 
سرد ار شهید  حسن باقری توفیقات ارزند ه ای را برای رزمند گان اسالم رقم زد  بتوان با به کارگیری 
آن د ر شرایط کنونی تهد ید  تحریم اقتصاد ی د شمن را به فرصتی ارزند ه مبد ّل ساخت و بار د یگر 
را  اسالمی  نظام  اقتد ار  منطقه ای،  شکنی  بن بست  و  بین المللی  عرصه ی  د ر  آفرینی  افتخار  ضمن 

بیش از پیش ارتقا د اد .
با توجه به اینکه د ر طول د وران جنگ امکان مستند سازي و ثبت و انتشار این خصوصیات 
و  این ویژگي ها د ر عصر حاضر  اهمیت شناخت  به  با توجه  نیز  و  نبود ه است،  فراهم  و سبک ها 
ضرورت نهاد ینه کرد ن آن ها د ر میان اقشار مختلف مد یران سازمان ها و جامعه ی اسالمي ما، به 

انجام این تحقیق اقد ام شد ه است. 
بررسي سوابق مرتبط با این تحقیق بیانگر آن است که گرایش بسیار باالیی برای شناخت این 
مراکز  و  پژوهشي  مؤسسه های  مانند   غیرد انشگاهي  نیز  و  د انشگاهي  جامعه ی  میان  د ر  ویژگي ها 
تحقیقاتي وجود  د ارد . این بررسي نشان مي د هد  که د ر این زمینه مقاالت و کتاب های مختلف تد وین 
شد ه و یا د ر د ست تألیف است. از جمله ی این فعالیت هاي تحقیقاتي مي توان به موارد  زیر اشاره کرد :

نگرش  اساس  بر  شهد ا  رهبری  آیین  تبیین  عنوان:  با  عباسی«  »د اوود   د کتری  پایان نامه ی    .1
فرماند هان شهید ؛

2.  کتاب گزارش روزانه ی جنگ نوشته ی »شهید  حسن باقری« د ر 5 جلد ؛
3.  مقاله ی »روش توسعه ی تجربي با الگوگیري از شیوه ی مد یریتي شهید  باقري« نوشته ی د کتر 

محسن رضایي د ر سال 1385؛
4.  روایت زند گی شهید  حسن باقری نوشته ی«سعید  عالمیان« جلد 1و2و3؛

5.  سیرت سرد اران – سپاه پاسد ارن انقالب اسالمی)جلد 1( 1366؛
6.  سقای بسیج – »حسن بنی عامری« 1374؛

7.  شهید  حسن باقری- »غالمعلی رشید «- 1384؛
8.  مستند  تلویزیونی آخرین روزهای زمستان)زند گینامه شهید  باقری(؛

9.  گزارش روزانه ی جنگ د ر 5 جلد  که گزارش های روزانه ی جنگ از سوی شهید  باقری از روز 
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ششم جنگ تا روز شهاد ت وی است.
انجام صد ها پژوهش د انشگاهي و غیرد انشگاهي د ر زمینه ی خصوصیات رهبران و  همچنین 
سبک هاي رهبري و نیز ارتباط بین سبک هاي مد یریت با متغیرهاي سازماني د ر اغلب د انشکد ه هاي 

مد یریت که براي جلوگیري از اطاله ی کالم، از ذکر آن ها خود د اري مي شود .

روش
روشن است که روش شناسي صحیح یک تحقیق، اصل و اساس تحقیق را شکل مي د هد  که بد ون 
توجه به آن، نتایج پژوهش حاصلي براي محقق و د یگر پژوهشگران نخواهد  د اشت. بنابراین تالش 
محقق د ر به کارگیري یک روش علمي و منطقی صحیح براي د ستیابي به نتایج مطلوب ضروري 
است)هومن، 1368: 12(. با توجه به اینکه که تحقیق حاضر مسئله ای را مورد  توجه قرار می د هد  
که پیشتر به این صورت و د ر این سطح به آن پرد اخته نشد ه است؛ لذا این پژوهش از نظر هد ف1 
از نوع تحقیقات اکتشافی است؛ زیرا د ر چنین نوع از تحقیق، هد ف جمع آوری الگو ها  و اید ه  ها 
 برای یافتن د رک عمیق از موضوع است. ازاین رو این تحقیق بد ون طرح فرضیه انجام می شود  و 
به جای آزمود ن فرضیه، محّقق د ر پی یافتن پاسخی برای پرسش های تحقیق است. همچنین از 
نظر جهت گیری های پژوهشی2  این تحقیق از سویی به د لیل ارائه ی الگوی بد یع و جد ید  د ر حوزه ی 
فرماند هی)رهبری( که منجر به د رنورد ید ن مرزهای د انش د ر این زمینه گرد ید ه، بنیاد ی3 بود ه و از 
سویی د یگر به جهت فراهم نمود ن نسخه  ی  بومی مد یریتی بر پایه ی مکتب د فاعی حضرت امام 
خمینی)ره( -که می تواند  مورد  استفاد ه ی مد یران امروزی سازمان های د ولتی و خصوصی کشور د ر 
سطوح مختلف قرارگیرد - کاربرد ی4 است. از منظر فلسفه های پژوهشی5 »تفسیری«6 است. رویکرد 7 

1.   Purpose of study

2.  Research orientations

3.   Basic orientation

4.  Applied orientation

5.  Research philosophies

6.  Interpretive

7.  Research approaches
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این پژوهش هم استقرایی1 است و از راهبرد 2 پژوهشی تحلیل مضمون3 استفاد ه شد ه است که یکی 
به  شمار می رود )د انایی فرد  و همکاران، 1386(. همان گونه که  راهبرد  های پژوهش های کیفی4  از 
سابقه ی پژوهش های انجام  شد ه   د ر این زمینه نشان می د هد ، عوامل مؤثر بر الگو رهبری، د ر زمینه  ها 
انتخاب رویکرد  کّمی برای چنین پژوهشی  ازاین رو   و سطوح تحلیل متفاوت، تنوع زیاد ی د ارند . 
ممکن است باعث کاهش عوامل تحت جستجو و یا حتی ناد ید ه ماند ن آن  ها  شود ، چرا که ساخت 
چارچوب های نظری د ر این رویکرد ، پژوهش را د ر قالب هایی قرار می د هد  که انعطاف الزم را برای 

برخورد  با اوضاع جد ید  ند اشته باشد . 
بنابراین به منظور یافتن عوامل کلید ی مؤثر بر الگو رهبری سرد ار شهید  حسن باقری د ر این 
تحقیق از راهبرد  پژوهشی تحلیل مضمون که یکی از راهبرد  های پژوهش های کیفی به شمار می آید  
استفاد ه شد ه است؛ زیرا د ر آن چارچوبی از پیش تعیین  شد ه   مانند  نظریه یا الگو وجود  ند ارد  و این 
چارچوب بر اساس د اد ه هایی طراحی می شود  که گرد آوری خواهند  شد . تحلیل مضمون، فرایند ي 
براي تحلیل اطالعات کیفي است؛ لذا تحلیل مضمون فقط یک روش کیفي نیست بلکه فرایند ي 
است که مي  تواند  د ر اکثر روش هاي کیفي به کار رود . همچنین این روش امکان تبد یل اطالعات 

کیفي به کّمي را فراهم مي کند )بویاتزیس5، :1998 4(.
د ر این مرحله بعد  از بررسی مستند ات موجود  و استخراج کد ها، مضمون های پایه و مضمون های 
الگو  بر  با خبرگان و متخصصین، عوامل مؤثر  اکتشافی  از مصاحبه های  استفاد ه  با  ساختاریافته، 
رهبری سرد ار شهید  حسن باقری شناسایی  شد ند . د ر نهایت مستند ات و مصاحبه های انجام شد ه با 

استفاد ه از روش تحلیل مضمون مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
الگو سازی  کمی  روش  و  مضمون  تحلیل  کیفی  روش  اجرای  از  حاصل  قسمت  نتایج  این  د ر 

1.  Comparative

2.  Research strategies

3. Thematic analysis.

4.  Qualitative

5. Boyatzis
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ساختاری- تفسیری )ISM(ا1 د ر مورد  الگوی فرماند هی)رهبری( شهید  حسن باقری، بیان می شود .
1-اجرایروشتحلیلمضموندرموردفرماندهی)رهبری(شهیدحسنباقری

و  پایه  مضمون   19 به  که  شد   استخراج  کد    182 نظری،  مبانی  عمیق  مطالعه ی  به  توجه  با 
شد .  منتهی  باقری  حسن  شهید   فرماند هی)رهبری(  الگوی  به  مربوط  سازمان د هند ه ی  مضمون    5
جد ول)2( مضمون های پایه و سازمان د هند ه ی الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری 

را نشان می د هد .

جد ول 2: مضمون های مربوط به الگوی فرماند هی)رهبری( شهید  حسن باقری

مضمون های پایهمضمون سازمان د هند هرد یف

پاید اری، شجاعت طلبیصالبت1

اید ه پرد ازی، پویایی، توانایی حل مسئله توسعه روش های جد ید ، حكمت ورزی2
توفیق طلبی

تكلیف گرایی، خود سازی، خود شكوفایی فضیلت گرایی، مد یریت خد امحوری3
عملكرد  فرد ی

ابهام گریزی، بصیرت، تد بیر، هوشیارید شمن شناسی4

انسان گرایی، فرهمند ی، مربیگریمهرورزی5

2-شبکهیمضامیندرالگويالگویفرماندهی)رهبری(سردارشهیدحسنباقری

د ر این شبکه ی مضامین، الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری مضمون نمایان 
»حکمت ورزی«،  »صالبت«،  سازمان د هند ه :  اصلی  مضمون   5 د اراي  فراگیر  مضمون  این  است. 
و  مضامین  شبکه ی  این  شماره)2(  شکل  است.  »مهرورزی«  و  »د شمن شناسی«  »خد امحوری«، 

جزئیات آن را نشان مي د هد .

1. Interpretive Structural Modeling
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شكل 2: اجرای روش ISM د ر مورد  الگوی فرماند هی)رهبری( شهید  باقری
انجام  نیز  و  موضوع  اد بیات  و  نظری  مبانی  مطالعه  ی  از  پس  می شود   مالحظه  چنان که 
مصاحبه های اکتشافی، با استفاد ه از روش تحلیل مضمون، پنج مضمون سازمان د هند ه ی »صالبت، 
مؤلفه های  حقیقت  د ر  که  شد ند   استخراج  مهرورزی«  و  د شمن شناسی  خد امحوری،  حکمت ورزی، 
الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری هستند . با توجه به مؤلفه های پنج گانه ی الگوی 
به صورت  مربوطه  ساختاری  خود تعاملی  ماتریس  باقری،  حسن  شهید   سرد ار  فرماند هی)رهبری( 
جد ول)3( می باشد . از نخبگان د فاع مقد س و خبرگان د انشگاهی خواسته شد  تا نظر خود  را د ر رابطه  
با روابط د و به د وی میان این مؤلفه  ها  بیان کنند . به منظور انتخاب خبرگان و نخبگان و تشکیل فهرست 
نمونه،  انتخاب یک  فرآیند   د ر  استفاد ه شد ه  است.  برفی  نمونه گیری گلوله    از روش  صاحب نظران 
محققان کیفی می توانند  از روش نمونه گیری گلوله   برفی استفاد ه کنند  که د ر آن یک شرکت کنند ه 
د ر پژوهش، ما را به شرکت کنند گان د یگر هد ایت می کند . تعد اد  52 پرسش نامه توزیع شد  که از 
این میان 50 عد د  به محقق بازگرد اند ه شد  و مبنای تجزیه و  تحلیل های بعد ی قرار گرفت. جد ول)3( 
ماتریس خود تعاملی ساختاری مؤلفه های الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری را نشان 
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می د هد .
جد ول 3: ماتریس خود تعاملی ساختاری مؤلفه های الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری

عالیم راهنما تکمیل ماتریس:
V: یعني i بر j تأثیر مي گذارد .
A: یعني i از j تأثیر مي پذیرد .

X: یعني i و j تأثیر متقابل د ارند .
O: یعني i و j بر یکد یگر بي تأثیراند .

j عامل 

i عامل

مضمون های سازمان د هند ه

ت
الب

ص

زی
ور

ت 
کم

ح

ری
حو

د ام
خ

سی
شنا

من 
د ش

زی
ور

هر
م

ی 
ن ها

مو
مض

د ه
د هن

ان 
زم

سا

*صالبت
**حکمت ورزی
***خد امحوری

****د شمن شناسی
*****مهرورزی

بعد  از جمع آوری نظرات خبرگان، اعد اد  صفر و یک همه ی ماتریس  ها  با یکد یگر جمع شد . با توجه 
به میزان تأثیر)بین50 د رصد  الی90 د رصد ( که از طرف محقق تعریف شد ه بود ، این اعد اد  د وباره تبد یل 
به صفر و یک  شد ه   و ماتریس د ستیابی نهایی به د ست آمد . د ر این پژوهش به منظور از بین برد ن تأثیر 
گرایش به مرکز، میزان شد ت تأثیر60 د رصد ، د ر نظر گرفته شد . جد ول)4( جمع بند ی نظرهای خبرگان 

د ر مورد  روابط میان مؤلفه های الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری را نشان می د هد .

جد ول 4: جمع بند ی نظرهای خبرگان د ر مورد  روابط میان مؤلفه های الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار 
شهید  حسن باقری

j عامل 

i عامل 

مضمون های سازمان د هند ه الگو

ت
الب

ص

زی
ور

ت 
کم

ح

ری
حو

د ام
خ

سی
شنا

من 
د ش

زی
ور

هر
م

مضمون های 
سازمان د هند ه الگو

1842133*صالبت
104143*38حکمت ورزی
3845*4541خد امحوری

33*33174د شمن شناسی
*3215317مهرورزی 

جد ول)5( نیز ماتریس د ستیابی نهایی مؤلفه های فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری 
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را نشان می د هد .
جد ول 5: ماتریس د ستیابی نهایی مؤلفه های فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری

j عامل 

i عامل 

مضمون های سازمان د هند ه الگو

ت
الب

ص

زی
ور

ت 
کم

ح

ری
حو

د ام
خ

سی
شنا

من 
د ش

زی
ور

هر
م

مضمون های 
سازمان د هند ه الگو

10001صالبت
11011حکمت ورزی
11111خد امحوری

10011د شمن شناسی
10001مهرورزی 

ماتریس د ستیابی نهایی از لحاظ سازگاری مورد  بررسی قرار گرفت و مشکلی از این لحاظ 
مشاهد ه نشد . د ر نهایت ستون قد رت نفوذ از جمع سطري و ستون وابستگي از جمع ستوني حاصل 
نفوذ-وابستگی  قد رت  ماتریس  جد ول)6(  گرفت.  شکل  نفوذ-وابستگي  قد رت  ماتریس  و  شد  

مؤلفه های فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری را نشان می د هد .

جد ول 6: ماتریس قد رت نفوذ- وابستگی مؤلفه های فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری

مضمون های سازمان د هند ه الگو

j عامل 

i به عامل
رت

وذ
 نف

ت
د ر

ق

ت
الب

ص

زی
ور

ت 
کم

ح

ری
حو

د ام
خ

سی
شنا

من 
د ش

زی
ور

هر
م

چهار 2 1 0 0 0 1 صالبت

مضمون های 
سازمان د هند ه الگو

دو 4 1 1 0 1 1 حکمت ورزی
یک 5 1 1 1 1 1 خد امحوری
سه 3 1 1 0 0 1 د شمن شناسی

چهار 2 1 0 0 0 1 مهرورزی 
5 3 1 2 5 وابستگی

یک دو چهار سه یک رتبه
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3-سطحبندیعناصرماتریسدستیابی

مشترک  و  ورود ي  خروجي،  عوامل  مجموعه ی  عوامل   باید   از  یک  هر  سطح  تعیین  براي 
مؤلفه های  جد ول)6( سطح بند ي  مي  شود .  طراحي  جد ول سطح بند ي  منظور  بد ین  شود .   مشخص 

موثر بر فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری )سطح یک( را نشان می د هد .

جد ول 7: سطح بند ي مؤلفه های موثر بر فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری)سطح یك(

سطحمشتركورود يخروجي

یک1و15و2و3و4و15و15. صالبت

22و13و2و4و25. حکمت ورزی

133و2و3و4و35. خد امحوری

24و3و14و4و45. د شمن شناسی

یک1و15و2و3و4و15و55. مهرورزی

و  اول  مؤلفه های  مشترک  مجموعه ی  و  خروجي  مجموعه ی  مي  شود   مشاهد ه  که  همان گونه 
بر  مؤثر  عوامل  یک  د ر سطح  مؤلفه ها  این  لذا  هستند .  یکسان  مهرورزی  و  یعنی صالبت  پنجم 
بر  تأثیر چند اني  این مؤلفه ها  یعني  قرار مي  گیرند .  باقری  فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن 
سایر مؤلفه  ها  ند ارند . با حذف این مؤلفه ها و حذف شماره ی آن ها از مجموعه  ها  مي توان مؤلفه های 
»سطح د و« را شناسایي نمود . پس از حذف مؤلفه های سطح د و و شماره ها ي آن ها  از مجموعه  ها 
 مي توان عوامل »سطح سه« را مشخص کرد . به همین شکل این روند  اد امه یافته تا سطح همه ی 

مؤلفه  ها  مشخص شود . جد ول های بعد ی این فرآیند  را نشان مي  د هند .

جد ول 8: سطح بند ي مؤلفه های مؤثر بر فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری)سطح د و(

سطحمشتركورود يخروجي
22و23و24. حکمت ورزی
233و3و34. خد امحوری

د و24و3و444. د شمن شناسی
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جد ول 9: سطح بند ي مؤلفه های موثر بر فرماند هی)رهبری( شهید  حسن باقری )سطح سه(

سطحمشتركورود يخروجي
سه22و223. حکمت ورزی
233و33. خد امحوری

جد ول 10: سطح بند ي مؤلفه های موثر بر فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری)سطح چهار(

سطحمشتركورود يخروجي
چهار3333. خد امحوری

آن ها  از  را  تأثیر  کم ترین  و  مؤلفه  ها  د اشته  سایر  بر  را  تأثیر  بیشترین  سطح  این  مؤلفه های 
 می پذیرند .

4-رسمالگویفرماندهی)رهبری(سردارشهیدحسنباقری

د ر این مرحله بر اساس سطوح مختلف مؤلفه ها، آن  ها  را بر اساس اولویت های به د ست آمد ه از 
باال به پائین ترسیم نمود ه و آنگاه بر اساس ماتریس د ستیابی سازگار شد ه،   روابط بین متغیر ها  را با 
خطوط جهت د ار مشخص کرد ه ایم. شکل)3( الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری 

را نشان می د هد .

شكل 3: الگوی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری

19

-حکمت
ورزي

شناسیدشمن

صالبت

خدامحوري

سطح مهرورزي

اول

سطح 

دوم

سطح 

سوم

سطح 

چهارم

بیشترین 

ثیرپذیريأت

بیشترین 

ثیرگذاريأت
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تحلیل  کیفی  تحقیق  روش  به وسیله ی  و  پژوهش  اول  مرحله ی  د ر  پنج گانه  مؤلفه های  این 
مضمون، پس از مطالعه ی عمیق مبانی نظری و اد بیات موضوع و استخراج یکصد  و هشتاد  و د و 
نهایت پنج مضمون سازمان د هند ه  به د ست آمد . د ر  به نوزد ه مضمون پایه شد ند  و د ر  کد ، تبد یل 
یا د وسویه ی  الگو سازی ساختاری  تفسیری)ISM(، روابط یک سویه و  به وسیله روش کّمی  اد امه 
میان مؤلفه های شش گانه و میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری هریک از مؤلفه ها تعیین شد  و د ر 
پایان الگو مضمونی فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن باقری که د ر شکل)3( ارائه شد ه  است.

بحثونتیجهگیری
فراز و نشیب های د وران د فاع مقد س نشان د اد  که عامل اصلی هویت بخشی و برتری بر د شمن ، 
ایمان ، معنویت ، خد اخواهی و تکلیف گرایی است . آن چیزی که ملت مسلمان ایران را با مشت 
خالی د ر برابر رژیم طاغوت پیروز کرد  ، ایمان بود  و آن عاملی که نه تنها پیروزی های مکرر را سبب 
شد  بلکه ماهیت شکست های ظاهری را به پیروزی تغییر د اد  ، عامل معنوی قد رت ، یعنی توکل به 

خد اوند  متعال بود  .
د ر صد ر اسالم فتح الفتوح یک حاد ثه ی نظامی بود  . امام)ره( فرمود  : فتح الفتوح انقالب اسالمی ، 
این  خلق  جوانان،  این  پید ایش  یعنی  است ؛  انسانی  حاد ثه ی  یک  که  نظامی  حاد ثه ی  یک  نه 
انسان های نورانی ، بیرون آمد ن فرشتگان از د نیایی که جز اهریمن د ر مناطق مختلف آن به چشم 

نمی خورد  )سرمد ی، 1391: 36-75(.
بر اساس باورهای ما، د ر جنگ و جبهه گیری ها ، روش ها و ابزار باید  د ر چارچوب احکام و 
بزرگ ،  قد رت های  برابر  د ر  اگر  که  آموخته ایم  امام خمینی)ره(  از  را  این  باشد  .  الهی  د ستورات 
با حساب و میزان ماد ی و د نیایی ناچیز هستیم ، د ر معیار معنوی می توانیم بر قد رت ماد ی آنان 
غلبه کنیم . شهید  باقری ، »معنویت« را عامل اساسی پیروزی و »جهاد  فی سبیل اهلل« را وجه تمایز با 

د یگران می د اند  که تفاوتی جوهری به شمار می آید  .
باقری  فرماند هی)رهبری( سرد ار شهید  حسن  الگوی  که  می توان گفت  به شکل)3(  توجه  با 
است.  د شمن شناسی  و  مهرورزی، صالبت  اصلی خد امحوری، حکمت ورزی،  مؤلفه ی  پنج  د ارای 
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این بد ان معناست که شهید  باقری با د اشتن این مؤلفه ها توانست به عنوان یک فرماند ه رهبرگونه 
د ر  ما  امروز  فرماند هان  برای  می توانند   ویژگی ها  این  که  یابد   د ست  موفقیت هایی  به  جنگ  د ر 
صحنه های مختلف نبرد  با د شمن الگویی مؤثر باشند . آنچه د ر اینجا قابل توجه است تأثیر هر کد ام 
از این مؤلفه ها است؛ روابط میان مؤلفه های الگو نشان می د هد  که مؤلفه ی  »مهرورزی« با مؤلفه ی 
 »صالبت« د ارای ارتباط »د وسویه« و »تأثیرگذاری متقابل« می باشد . ولی ارتباط سایر مؤلفه ها با 
یکد یگر مطابق با نمود ار فوق »یک سویه« است که جهت تأثیرگذاری آن ها نیز د ر الگو نشان د اد ه 
 شد ه  است. از طرف د یگر با توجه به الگو به د ست  آمد ه می توان گفت که مؤلفه ی  »خد امحوری« که 
د ر سطح چهارم قرار د ارد  د ارای بیشترین تأثیرگذاری بر سایر مؤلفه ها  است و همچنین مؤلفه های 
»مهرورزی« و »صالبت« که د ر سطح اول قرار د ارند ، بیشترین تأثیر را از سایر مؤلفه ها می پذیرند .

پیشنهادها
همان طورکه گفته شد  پنج مؤلفه ی اصلی به د ست آمد ه برای الگوی فرماند هی شهید  حسن باقری 
خد امحوری، حکمت ورزی، مهرورزی، صالبت و د شمن شناسی هستند . با توجه به اینکه وجود  این 
مؤلفه های کلید ی برای یک فرماند ه چه د ر مید ان جنگ و چه د ر بقیه ی مید ان هایی که نیاز به 
با فرماند هی  بتواند  هم زمان ویژگی های رهبری را  تا  فرماند هی مؤثر و کارآمد  د ارد  ضرورت د ارد  
تلفیق کرد ه و همانند  سرد ار شهید  حسن باقری اِعمال مد یریت کند ، لذا مهمترین پیشنهاد  آن است 
که د ر تمامی سازمان ها، نهاد ها و مجموعه هایی که رسالت اصلی آن ها تربیت مد یران کارآمد  و 
فرماند هان با کفایت د ر تراز جمهوری اسالمی و همتاسازی استعد اد های مد یریتی برای آیند ه ی نظام 
اسالمی است - اعم از سازمان های د ولتی، نظامی، انتظامی، د انشگاه های مرتبط و غیره- افزون بر 
تعریف د وره های آموزشی متعارف و حرفه ای ویژه ی مد یران، نسبت به بازطراحی بنیاد ی نظام جامع 
آموزش فرماند هان و مد یران ارشد  مبتنی بر مؤلفه های پنج گانه ی الگو مذکور و سطح بند ی آن ها 

د ر قالب زیرنظام های د انشی، بینشی و مهارتی اقد ام شود .
به بیان د یگر چه از د ید گاه بازآرایی محتوای آموزشی و سرفصل های د رسی، و چه از منظر 
به کارگیری ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی و چه از لحاظ تربیت مد رسان و اساتید  متخصص، 
سایر  توسط  می تواند   -که  آن  مشابه  الگوهای  و  الگو  این  مؤلفه های  محوریت  با  است  الزم 
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پژوهشگران د ر تحقیقات آتی طراحی و تد وین شود - به عنوان نماد هایی عینی از مکتب د فاعی 
حضرت امام خمینی)ره( تجد ید  نظر اساسی اتفاق افتد . به طور مثال می توان د ر سرفصل های د روس 
سایر  د ر  هم  و  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  د ر  هم  )د افوس(  ستاد   و  فرماند هی  د انشکد ه ی 
د انشکد ه های د افوس که سرفصل های فرماند هی تد ریس می شود ، مفاهیم کلید ی تشکیل د هند ه ی 

این الگو را گنجاند  و تد ریس آن ها را مورد  تأکید  قرار د اد .
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