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 ١١٦

  سرآغاز 

هاي پروژه محور  ها و محیط ، سازمان در دنیاي کسب و کار امروز    
اند بـه طـوري کـه     اهمیت بسیار باالیی را به خود اختصاص داده 

هـا   کنیم توسط پـروژه  ن زندگی میآاي که در      تمامی ابعاد جامعه  
هـا    بسیاري از صنایع هم از طریـق پـروژه        ). 1 (احاطه شده است  

بـه  ). 2 (وري خـود را باالببرنـد      ارایی و بهـره   کنند تا ک    تالش می 
 کلی پروژه تالشی اسـت موقـت بـراي دسـتیابی بـه یـک                طور

در تعـاریف دیگـر   ). 3 (محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد     

به ماهیت سازمانی پروژه تاکید شده و پروژه به عنوان سـازمانی            
 بـه  ).4 (اسـت  موقت در جهت تامین اهداف تجاري معرفی شـده  

ر کلی موقت بودن عامل محوري تفـاوت محـیط و سـازمان             طو
عالوه بر موقـت  . گردد هاي عادي تلقی می محور با سازمان  پروژه
هـاي کـاري،      نـاموجود،  تغییـر تـیم      / سلسله مراتب مـبهم    ،بودن

هاي پروژه    چندگونگی اعضا و پیامد منحصر به فرد نیز از ویژگی         
هـاي   ی، رویـه  برخی محققین هم پیچیدگ  ).5 (گردد  محسوب می 

غیر عادي و شرایط کاري نامطمئن، پیچیدگی در حوزه اختیارات          

  )مقالۀ پژوهشی(
  هاي پروژه محور طرهبري اخالقی در محی
 

  3حسین عالییدکتر  ،2پور طهمورث حسنقلیدکتر  ،∗1طوفان جعفري

  گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماري، دانشگاه تهران. 1

  گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. 2

  دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران. 3

  )16/8/94:یرش، تاریخ پذ17/5/94:تاریخ دریافت(

  چکیده

اند اما هاي سازمانی مورد توجه قراردادهگردد و محققین تاثیر آن را در محیطرهبري اخالقی امروزه یکی از مباحث محوري کسب و کار تلقی می :زمینه
ها در اقتصاد کشور و همیت پروژهبا توجه به ا. استدر محیط هاي پروژه محور که داراي اقتضائات خاص خود است تا کنون مورد بررسی قرارنگرفته

بررسی محیط پروژه محور  تجربه تاریخی و این تحقیق رهبري اخالقی را در بستر دفاع مقدس به عنوان یکهمچنین نبود پیشینه نظري در این حوزه، 
  .کندمیکنکاشن در شرایط امروز را آهاي  مندي از دستاورد و امکان بهرهکرده 

  

 منابع اسنادي و تصویري مربوط جامعه آماري پژوهش. ها صورت گرفته است ع تحقیق کیفی به روش نظریه برخواسته از داده پژوهش حاضر از نو:روش
از  .گردیداي تدویننظریه زمینه ،هاي مرتبط مقولهپس از شناسایی  و شدهتحلیلبه روش کد گزاري باز، محوري و گزینشی  است که به سال دوم جنگ
  . س هم اعتبار نظریه مورد تائید قرارگرفت تن از فرماندهان دفاع مقد5طریق مصاحبه با 

  

هاي بزرگ  و کسب دستاورداست که باعث افزایش انگیزه و توان رزمندگان و رهبري اخالقی یکی از ارکان منش فرماندهان دفاع مقدس بوده :ها یافته
 عنوان به معنوي آرمانوان مقوله محوري و ساختار سلسله مراتبی شایسته ساالر و غلبه پیشگامی فرماندهان به عندر تحقیق . استشدهمیبا امکانات کم 

  .اي موثر شناسایی شدند زمینه شرایط
  

تواند اثرات قابل توجهی بر افزایش انگیزه  گیري رهبري اخالقی می بکار، از دوران دفاع مقدس تا کنونجامعه  علی رغم تغییر شرایط :گیرينتیجه
حوزه اختیارات مدیران اي آن فقط در  هر چند تامین برخی شرایط زمینهوري در سازمان هاي پروژه محور داشته باشند  افزایش بهره آنمتعاقبکارکنان و 

  .و نیازمند اصالح کلی در فضاي کسب و کار است نبوده سازمانی
  

  هاي پروژه محور، مدیریت پروژه محیطرهبري اخالقی، :کلید واژگان
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
     St. jafari@ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 ١١٧

هاي مختلـف کارشناسـی و    و وظایف ناشی از همزمانی کار گروه 
هـا    همچنین عدم قطعیت و ریسک را به عنـوان ویژگـی پـروژه            

شوند که محققین در  ها باعث می   این تفاوت).6 (اند معرفی کرده
ــههــا و نظر بکــارگیري یافتــه  در  بیــشترکــه(هــاي مــدیریتی  ی

هاي پروژه محور با  در محیط) شوند هاي سازمانی تولید می محیط
هـاي   مشکل مواجه شوند چرا که تضمینی بـر کارامـدي تئـوري           

ــوزه   ــده در ح ــدوین ش ــري در    ت ــه رهب ــف منجمل ــاي مختل ه
 براي همین امر محققـین در       ).7 (هاي موقت وجود ندارد     سازمان

کننـد کارامـدي      ریت پـروژه تـالش مـی      هاي مختلف مـدی     ه  حوز
هاي عمومی دانش مدیریت را با در نظر گـرفتن اقتـضائات             یافته

  . هاي پروژه محور مورد بررسی قراردهند محیط
به عنـوان مثـال     .  نقش حیاتی دارند   ها  پروژههم  در اقتصاد ایران    

هـاي سـاختمانی و     که خود بخـشی از پـروژه      (هاي مسکن     پروژه
رتبـه چهـارم در اشـتغال       ) دنده    را تشکیل می    عمرانی در کشور  

باشند و بـه   مستقیم و رتبه دوم در اشتغال غیر مستقیم را دارا می    
هاي اقتصادي نقـش اساسـی در         دلیل ارتباط قوي با سایر بخش     

د به عنوان موتـور رشـد و قطـب     نتوان  رشد اقتصادي داشته و می    

 صنایع پروژه   چنانچه سایر . )8( کنندتوسعه در اقتصاد کشور عمل    
د عمال  نهم مورد نظر قرارگیر   .. محور نظیر خودرو، نفت و گاز و        

هـاي پـروژه      ها و سازمان    بخش مهمی از اقتصاد ایران در محیط      
  . کند محور فعالیت می

 یکـی از    1از طرف دیگر اخالق و مواجهه با  معماهـاي اخالقـی           
 دشـون ها با آن مواجه میمهمترین مسائلی است که همه سازمان   

 همچنـین اخــالق یکـی از عوامــل مـوثر در رشــد و تعــالی    .)9(
ــران علــی رغــم . )10( شــود  محــسوب مــی2هــا ســازمان در ای

 کـشور از لحـاظ      ،برخورداري از میراث غنـی ایرانـی و اسـالمی         
در . )11( اي در شـرایط خـوبی قرارنـدارد         مناسبات اخالق حرفـه   

ق  رقابت پذیري جهانی، سـطح پـائین اخـال         2013 گزارش سال   
کاري به عنوان یکی از مشکالت انجام فعالیت تجاري در ایـران   

 مجموعــه مــشکالت فعالیــت 1 نگــاره .)12(اســت   ذکــر شــده
در . دهـد  اقتصادي در ایران را بر اساس این گـزارش نـشان مـی     

کنار مسائلی اقتصادي نظیر دشـواري تـامین مـالی، عـدم ثبـات         
دشواري فعالیـت   اثر ضعف اخالقی در     ... گذاري، تورم و      سیاست

  . است اقتصادي در ایران قابل توجه

  )12(ترین مسائل کسب و کار در ایران  مهم: 1نگارة 
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شـود و     اخالقی فقط به فضاي کسب و کار محدود نمـی           بحران
هایی است که جامعه ایرانی در یـک     معضل اخالق یکی از پدیده    

توان بـه     قرن گذشته با آن مواجه بوده است که از تبعات آن می           
 سیاسـی و   ضعف التزام اخالقی و هنجاري در روابط اجتمـاعی و         

 برخی محققـین هـم سـیر        .)13( کرد  اعتمادي اشاره   گسترش بی 
تحــوالت تــاریخی در ایــران را عامــل ایجــاد کننــده مناســبات  

 که ضعف اخـالق یکـی از مـصادیق آن اسـت             ی،اجتماعی کنون 
هایی که توسط این محققـین بـراي           واژه  از جمله . اند  کرده  معرفی

ن به جامعه کژمـدرن،     توااست می   توصیف جامعه ایران ذکر شده    
مـدت، و و فرهنـگ     اي، جامعـه کلنگـی و کوتـاه         فرهنگ عشیره 
 البتــه محققــین دیگــري ســویه  ).16-13 (کــرد رفــاقتی اشــاره

دیـده    تري نظیر فرهنگ غنی یـاریگري و فرهنـگ جهـان            مثبت
اند هر چند در مقایسه با محققینـی   ایرانی قائل شده   براي فرهنگ 

سبات اجتماعی در ایران دارند در      که نگاه منفی به فرهنگ و منا      
  ).18و17 (اقلیت هستند

یکی از مقوالتی که در جهت ارتقاي اخـالق مـورد توجـه قـرار               
اسـت کـه بـاالخص بـا توجـه بـه           3گرفته است رهبري اخالقی   

 اسـت    ها اهمیت مضاعفی یافته      در سازمان  4هاي اخالقی   رسوایی
 اخـالق  رهبري اخالقی یکی از عوامل مهم ارتقاي سـطح      ). 19(

ثـار قابـل   آ 6 است که از طریق ایجـاد فـضاي اخالقـی   5اي  حرفه
 ).20 (گـذارد   توجهی در زمینه نگرش و رفتار کارکنان برجاي می        

از طریـق اعمـال      7رهبري اخالقی را به عمل هنجاري مناسـب       
 رهبران اخالقی ).21 (اند تعریف کرده 9 و ارتباطات انسانی  8فردي

هاي اخالقی توصیه   رعایت معیاري پیروان را مرتب به پایبندي و       
هاي اخالقی و غیـر اخالقـی پـاداش در نظـر           کرده و براي رفتار   

 پیوند بین رهبري و اخالق در جهت جلوگیري از          ).20 (گیرند  می
هاي غیر اخالقی و تبعات ناشی از آن مورد توجه محققـین              رفتار

  در همین راسـتا تحقیقـات قابـل          ).22 (قرار گرفته است  زیادي  
جهی انجام شده است که ضمن تاکید بر نو و بدیع بودن سازه             تو

 ، ایـن زمینـه     در  و ضـعف تحقیقـات تجربـی       10یرهبري اخالقـ  
دستیابی به اهـداف، اثـر      : هاي مختلفی نظیر  حوزهتاثیرات آن بر    

و ایجـاد   11 مستقیم و غیر مستقیم آن بر رضایت شغلی کارکنـان         
رفتـار اخالقـی    ، تـاثیر بـر عملکـرد گروهـی و           12تعهد سـازمانی  

  13نقش حیاطی مدیران در چارچوب اخالقـی سـازمان   و  کارکنان

را   و فضاي اخالقـی سـازمان      14دادن به فضایل سازمانی     و شکل 
  ).36-23 (اند بررسی نموده

انـد و   داده محققین ایرانی نیز رهبري اخالقی را مورد توجه قـرار       
رهبـري  نتایج تحقیقات آنها حاکی از ارتبـاط مـستقیم رفتـار  و              

بـه  و ،  بیمارسـتان ،هاي آموزشـی  وري در سازمان    بهره  با اخالقی
همچنـین تـاثیر    ). 29-27 (محیط کسب و کـار اسـت      طور کلی   

ن آ و رابطـه      رهبري اخالقی بر فضاي اخالقی و رضایت شغلی       
 19،20 (اسـت   گرفته  قرار  هم مورد توجه    هاي شخصیتی   با ویژگی 

نامـه بـه    طریق پرسـش این تحقیقات به روش کمی و از      . )30و  
هــاي ســازمانی  بررســی رابطــه بــین ایــن دو متغیــر در محــیط 

ها و    اند و تحقیقی در خصوص رهبري اخالقی در محیط          پرداخته
  .هاي پروژه محور انجام نشده است سازمان

ها  در خال تحقیقات قابل اتکا در حوزه رهبري اخالقی در سازمان
ه دفـاع مقـدس بـه       تجرب این تحقیق    ،هاي پروژه محور    و محیط 
 کـه در دوران خـود مـدفون         " ناب در مدیریت   ايتجربه"عنوان  

 نظام کلی حاکم بر دفـاع       ).31 (شده را مورد توجه قرارداده است     
گردد که الگوي بکار رفته مقدس یک نظام پروژه محور تلقی می 

گـویی بـه برخـی     است کـه تـوان پاسـخ    در آن یک الگوي بومی  
نچنان که  آرا هم داراست اما تا کنون       هاي مدیریتی امروز      بحران
هـاي    نگرفته است و دستاورد    برداري قرار   است مورد بهره    شایسته

). 32 (اسـت    شـده   اي به فراموشی سپرده     سابقه  آن به صورت بی   
هـاي آن در حـوزه        لذا بازخوانی این تجربه و اسـتخراج رهنمـود        

هـاي    توانـد مـدیران و رهبـران سـازمان          رهبري و مدیریت مـی    
اثرات اي و     محور را در خصوص ارتقاي سطح اخالق حرفه         روژهپ

  . رساند  یاريهاي مختلف،مثبت آن در حوزه
مـدیران   /با تعمق بر تجربه دفـاع مقـدس و مـنش فرمانـدهان            

 اخالقی به عنوان یکی از    حاضر در آن عرصه، به روشنی رهبري      
 اسـت   کارکنـان قابـل مـشاهده     /ارکان ایجاد انگیزه در رزمندگان    

از طرفی دیگر وجـود برخـی تـشابهات قابـل توجـه بـین               . )33(
هاي پروژه    ها و محیط    اي در دفاع مقدس با سازمان       شرایط زمینه 

گـردد     هاي عمرانی و ساختمانی باعث مـی        محور باالخص پروژه  
بررسی منش فرماندهان دفاع مقدس در ایجاد فضاي اخالقـی و       

 بـراي امـروز جامعـه      رزمندگان /وري نیروي کار    تاثیر آن بر بهره   
. هاي عمرانی قابل استفاده باشـد  اندرکاران پروژه مهندسی ودست 
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 دفاع مقدس مرتبط با هدف اصلی مقاله حاضر کنکاش در منابع        
و داراي عناصـر قـوي رهبـري    به عنوان محیطی پـروژه محـور        

هاي  رهبري اخالقی در محیط    نظریهدستیابی به   جهت  اخالقی،  
ایــن نظریــه در صوص کارامــدي و بحــث در خــپــروژه محــور 

 با توجه به تغییرات ایجاد شده در        هاي پروژه محور امروز    سازمان
  . فضاي عمومی جامعه است

 
 

  روش

شــده در پــژوهش، نظریــه برخواســته از   اســتفاده روش شناســی
مـورد  هـاي تحقیـق کیفـی       باشد که از جملـه روش       می 15ها  داده

 هدف .شودمحسوب می  استفاده در حوزه علوم انسانی و مدیریت      
اصلی این روش دستیابی به یک نظریه بـه صـورت مـستقیم از              

 اسـتفاده میـشود   در جاهایی بیشتر وهاي مورد استفاده است   داده
 ).34(که نظریه قابـل اتکـا بـراي محقـق از قبـل وجـود نـدارد                

 رویکردهاي مختلـف    ،شناسیپژوهشگران در چارچوب این روش    
 در  ).35 (انـد  سازاگرا را طرح کـرده     نظیر سیتماتیک، نوخواسته و   

ایــن پــژوهش از روش سیــستماتیک اســتفاده شــده اســت کــه 
کنـد  مند براي انجام پژوهش ارائه می    ي فرآیندي و روش   درویکر

هـا و شناسـایی       و ابتدا پژوهشگر نسبت به کـد گـزاري بـاز داده           
اي از مفـاهیم داراي بنیـان       هـا کـه مجموعـه       ها و مقولـه     مفهوم

نمایـد بـین    کند و در ادامـه سـعی مـی        د اقدام می  مشترك هستن 
) طیفی از ویژگی هر مفهوم    (ها و ابعاد    مفهوم ها از طریق ویژگی    

/ اي عمـل    در ایـن فرآینـد بـه شـرایط زمینـه          . ارتباط برقرار کند  
 در نهایت نظریه    ).36 (شودهاي افراد توجه ویژه می      العمل  عکس

اي کالن نگري گونه و بدون ادع   پژوهش به صورت بیان حکایت    
  ).35 (گردددر قالب جمالت بیان می

هـا،  هاي مورد استفاده در این پژوهش شـامل برخـی کتـاب             داده
 1360هاي مرتبط با سال دوم جنگ از مهر   اسناد، تصاویر و فیلم   

 هستند که در آنها منش و رفتار فرماندهان در     1361تا مهر سال    
بـراي ایـن   . سـت بستر رویدادهاي آن دوره جنگ قابل مشاهده ا 

سـبک رهبـري و     هایی که مرتبط بـا        با مرور اولیه، بخش   منظور  
در مرحله بعدي بـه روش      . شناسایی گردید منش فرماندهان بود    

کلیه عبـارات، کلمـات و توصـیفات ارائـه شـده             16کد گذاري باز  
هـا تحلیـل      و ویژگـی   شناسایی شدند و در ادامه در سـطح ابعـاد         

 تـالش شـد تـا مفـاهیم         17يمحـور  در مرحله کدگـذاري   . شدند
 مشترك با هم ادغام شـوند       دتر شده و مفاهیم داراي بنیا     انتزاعی

پـس از شناسـایی مفهـوم    . بگیرنـد  تر قرار و حول مقوالت اصلی  

  
  فرایند کلی تحقیق: 2نگارة 
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 ١٢٠

ــه     ــین مجوع ــت تبی ــت آن در جه ــددا قابلی ــدي مج اي از  کلی
هاي فرماندهان مورد بررسـی قرارگرفـت و ایـن کـار تـا                ویژگی

در پایان در جهت اعتبار سنجی نظریـه        . اشباع نظري ادامه یافت   
  جامعـه،  ن در شـرایط امـروزین     هـاي آ  یافتهبکارگیري  و قابلیت   

 تن از فرماندهان دفاع مقدس در       5مصاحبه نیمه ساختار یافته با      
همه این افراد داراي تجربه فرمانـدهی در        . دستور کار قرارگرفت  

. انـد  دوران جنگ و تجربـه مـدیریتی در دوران پـس از آن بـوده      
 تن از این افراد در مقطع تحـصیالت         4همچنین رشته تحصیلی    

تکمیلی مدیریت بـوده اسـت و بـه تـدریس مـدیریت در سـطح          
در مصاحبه با این افراد در ابتدا با بیان         .  دانشگاهی اشتغال دارند  

قصد محقیقن از آنها در خواسـت شـد تجربـه خـود را از سـبک            
 بیـان   تاوردهاي آن  و دسـ   رهبري فرمانـدهان در دوران مقـدس      

هـاي بخـش اول تحقیـق بـه      در نیمه مصاحبه هـم یافتـه   . کنند
نان براي آنظرات اصالحی   مصاحبه شوندگان ارائه شد و از نقطه      

  . تکمیل و غناي نظریه استفاده شد
  

  ها یافته

بـه عنـوان    گامی فرمانده پیشبر اساس تحلیل انجام شده مقوله    
وري که در این خـصوص      مقوله محوري نظریه انتخاب شد به ط      

نکته مهم چند وجهی بودن این مقولـه        . اشباع نظري بدست آمد   
شـود هـر چنـد اخـالق       محـدود بـه اخـالق نمـی       فقط است که 
شود بدین معنـا کـه کلیـه             آن محسوب می    ترین ویژگی   برجسته

فرماندهان دفاع مقدس در سلسله مراتب فرمانـدهی عـالوه بـر            
د تقید به شعائر مذهبی، رعایت پیشگامی در مقوالت اخالقی مانن

حقــوق دیگــران، احــساس مــسئولیت، حــضور میــدانی در کنــار 
هاي مدیریتی و نوآوري       در جنبه  ...رزمندگان در شرایط سخت و      

از طرفی مقوله پیشگامی بر اسـاس مـنش و   . اند نیز پیشگام بوده 
تـر و     هایی از آن پررنگ     شخصیت هر فرمانده تغییر کرده و جنبه      

گامی همـواره در   شود اما خود مقوله پیش تر می ی ضعیف های  جنبه
شود که خود یکی از ارکان اخـالق          منش فرماندهان مشاهده می   

 در اسناد بررسـی شـده و در         ).37(شود  اي هم محسوب می     حرفه
ها، افراد با استناد به خـاطرات و مـشاهدات عینـی           طول مصاحبه 
بـه آرمـان،    اخالص، اعتقـاد    : اي از خصایص نظیر     خود مجموعه 
کردند کـه بـا مفهـوم     را بیان می.. ها، شجاعت و       تحمل سختی 

اسـت کـه      این شرایط سبب شـده    . گامی قابل توضیح است     پیش
پیرو از غناي عاطفی برخوردار     /رهبر با رزمنده  /رابطه بین فرمانده  

آفرینان دفاع مقدس همواره      شود و انگیزه رزمندگان و کلیه نقش      
نیـاز عـاطفی رزمنـده بـه برقـراري          . رددر باالترین سطح قرارگی   

اي فرهنگـی مـا       رهبر یکی از مختصات زمینـه     /ارتباط با فرمانده  
دهد فرماندهان جوان     شواهد تاریخی نشان می    شود که   تلقی می 

پیروان به ایـن خصیـصه فرهنگـی        /جنگ در تعامل با رزمندگان    
 بدین معنا که در رابطه بین رهبـر و          ).38 (اند  داشتهکامل  اشراف  

 موفـق  شـود، فرمانـدهانی   پیرو که جان کالم رهبري تلقـی مـی     
تري با نیروهاي تحت امر خود    اند که ارتباط عاطفی قوي      شده  می

توانستند به الگوي اخالقی رزمندگان بـدل      کردند و می    برقرار می 
هاي تبلور پیشگامی حضور فرماندهان       یکی دیگر از عرصه   . شوند

خص در شـرایط سـخت و       در خط مقدم در کنار رزمنـدگان بـاال        
بحرانی است که حتی منجر به شهادت تعـداد قابـل تـوجهی از              

این امر در عرصه نبرد  . هاي مختلف شده است     فرماندهان در رده  
همواره باعث روحیه و افزایش انگیزه رزمندگان شده اسـت چـرا            

گامی فرمانده خـود، از انگیـزه         نان با مشاهده و باور به پیش      آکه  
الش و کوشش در جهت رسیدن به اهداف هـر          مضاعفی براي ت  

شدند و همین امر منجر بـه نتـایج شـگفت        عملیات برخوردار می  
نکتـه  . هاي فتح المبین و فتح خرمشهر شده اسـت         انگیز عملیات 

بسیار جالب این است که یکی از فرمانـدهان ارشـد در واکـاوي              
هاي رمضان و محرم که بالفاصله بعد از          شکست عملیات دالیل  

 فاصله گرفتن فرمانـدهان از      ، دو عملیات پیروزمند انجام شد     این
داري از حضور میدانی را دلیل اصلی شکـست در            این الگو و خود   

کند و با عتاب فرماندهان رده پـائین را           ها معرفی می    این عملیات 
  ).39 (کند در این خصوص مواخذه می

اي در تحقیـق شناسـایی شـد     در عین حال دو شرط اصلی زمینه     
ی مقولـه محـوري نظریـه بـا انگیـزه رزمنـدگان را              ه رابطه علّ  ک

اي اول سـاختار سلـسله مراتبـی          شـرط زمینـه   . دنده  توضیح می 
شود که همواره افراد و  شایسته ساالر است که در عمل باعث می

هاي اخالقـی و مـدیریتی بیـشتري          فرماندهانی که از شایستگی   
هاي باالتر قرار     گاهبرخوردارند در سلسله مراتب فرماندهی در جای      

شرط دیگر آرمان دفاع از مـیهن و اسـالم اسـت کـه در         . بگیرند
ن در شخصیت حضرت    آسراسر فضاي جبهه غلبه داشته و تبلور        
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 ،اي  وجود این دو عامل کلیدي زمینـه      . شود  مشاهده می ) ره(امام  
هـاي انجـام شـده در سـال دوم            اثرات قابل توجهی در عملیـات     
ــاي گذا  ــی برج ــتهجنــگ تحمیل ــه ش ــاز کــسب  اســت و زمین س

 امر ترجمـان    این. است  هاي بزرگ با امکانات ناچیز شده       دستاورد
وري اسـت کـه  بـر افـزایش نـسبت بـین ورودي و          مفهوم بهره 

 بـر ایـن اسـاس     ). 41-40 (خروجی در یک سیـستم تاکیـد دارد       
وري در عرصه دفاع مقدس در سطح باالیی بوده چرا که در              بهره

هاي ایرانی در      داشتن امکانات در اختیار نیرو     آن دوران با در نظر    
ها و نتایج بسیار بزرگی حاصـل شـده           مقایسه با دشمن، دستاورد   

از این منظر نیز تحلیل و بررسی تجربه دفاع مقدس براي           . است
وري  شرایط امروز کشور قابل توجه اسـت چـرا کـه امـروز بهـره         

  ).42(د شو میترین مسئله تولید در کشور محسوب  مهم
از آنجا که ضعف مناسبات اخالقی به عنوان یکـی از معـضالت             
جدي در جامعه و فضاي کسب و کار ایران مطرح است توجه به             
تجربه تاریخی دفاع مقدس از منظر مدیریتی باالخص بـا توجـه            
به  برجستگی عناصر اخالقی در منش فرماندهان و رابطـه آنهـا            

 مواجـه شـدن بـا ایـن         تواند براي امروز کـشور در     با پیروان، می  
در یکی از مصاحبه شوندگان به زعم . معضل بزرگ راهگشا باشد

 و  متفـاوت بـه شـکوفایی      بـسیار  دفاع مقدس یک فرهنگ      بستر

اي از  هاي منفی بخش عمده    که کامال با توصیف     رسید بالندگی  
 تبلـور   .اندیشمندان علوم انسانی از فرهنگ ایرانی متفاوت اسـت        

نماد آن بود و سیطره آن در   ) ره( که امام    این فرهنگ آرمانی بود   
هده است و نکته کلیـدي        ذره ذره لحظات دفاع مقدس قابل مشا      

صـرف  مـادي بـه     و  آن تغییر مفهوم موفقیت از پیروزي ظاهري        
ه است که در آیه شـریفه احـد الحـسنیین             اداي تکلیف الهی بود   

ظرفیـت دفـاع مقـدس در ایجـاد ایـن تغییـر             . متبلور شده است  
-تواند براي امـروز کـشور مـورد توجـه          فرهنگی هم می   شگرف

   . قرارگیرد
  

  بحث

در دفاع مقدس مـورد توجـه        فرماندهان و مدیران     سبک رهبري 
 که در ادامه بـه      است  تن از پژوهشگران این حوزه قرار گرفته        چند
 از ایـن تحقیقـات بـر       یکی. شودمیهاي این محققین اشاره   یافته

 تن از فرماندهان دفـاع      12احبه با   هاي و مص    اساس نظریه زمینه  
هـاي    گیري فرماندهان در عملیـات       براي تصمیم  الگوییمقدس،  

هر چند هـدف ایـن      ). 43 (است  نموده  موفق سال دوم جنگ ارائه    
 و  کلـی الگـو  تحقیق با تحقیق حاضر متفاوت است اما با بررسی       

 به روشنی تاثیر عوامل اخالقی و آرمـانی         ،هاي شناسایی شده    کد

 اخالقی در محیط يمدل مفهومی نظریۀ رهبر :3نگارة 
  پروژه محور بر اساس تجربۀ دفاع مقدس
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گیري فرمانـدهان در دوران دفـاع مقـدس قابـل      ام تصمیم در نظ 
 بـر جنبـه    اصلی خود رامشاهده است هر چند این تحقیق تاکید       

 تحقیـق   .اسـت قـرارداده گیري فرمانـدهان      عقالنی نظام تصمیم  
دیگري به شناسایی الگوهاي معنوي و مدیریتی فرماندهان دفاع         

 تحقیـق در   است که موارد شناسایی شده در ایـن         مقدس پرداخته 
 بیانگر وجـوه اخالقـی قـوي در مـنش و            ،هاي معنوي   حوزه الگو 

 واژه اخالقی به طـور کلـی        ).44 (سبک رهبري فرماندهان است   
 فرمانـدهان در دفـاع مقـدس         صفت مناسبی براي سبک رهبري    

هاي قابل توجه دفـاع مقـدس     شود و اساسا دستاورد  محسوب می 
ــضاي اخال    ــاد ف ــق ایج ــز از طری ــال دوم ج ــسر  در س ــی می ق

 الگـوي رهبـري معنـوي       تحقیق دیگري  در   ).33 (است  شده  نمی
دفـاع مقـدس   منـد  تـوان شهید احمد کاظمی کـه از فرمانـدهان     

 در .اسـت  اي طراحی شده  شود به روش نظریه زمینه      محسوب می 
اي استخراج شـده تحقیـق حاضـر            این تحقیق هم شرایط زمینه    

ورت تلویحی مورد ساالر به ص شامل غلبه آرمان و محیط شایسته 
  ).45 (است اشاره قرار گرفته

الزم به ذکر اسـت کـه ایـن پـژوهش بـه روش کیفـی و فقـط                   
 ساله دفاع مقـدس را مـورد        8محدوده زمانی سال دوم از دوران       

انجام تحقیقات کمی بر اساس نتایج حاصـل      . است  توجه قرارداده 
از تحقیقات کیفی از این دست و همچنین توسعه حوزه بررسـی             

تواند شـناخت مـا از ایـن         ساله دفاع مقدس می    8 کل بازه    به آن
تجربه گرانقدر تاریخی و چگونگی بکارگیري آن در شرایط امروز 

 و  رهبـري   همچنـین تمرکـز تحقیـق بـر حـوزه           . دهد  افزایش  را  
 عقالنی مدیریت فرماندهان نظیر     هاي بوده است و  جنبه     اخالق
را از دستور کـار     .. دهی و   آوري، سازمان   ریزي، شناسایی، نو    برنامه

هاي سال دوم جنگ غیر      است که تاثیر آنها بردستاورد      خارج کرده 
 و این امر باید در تعمیم نتایج تحقیق به شـرایط   قابل انکار است  

  . امروز مورد نظر قرارگیرد
 

  گیرينتیجه
تـوان بکـارگیري سـبک و       هر چند در شرایط امروز جامعه نمـی       

دفـاع مقـدس را بـه عنـوان تنهـا          منش رهبري تجربه شـده در       
راهکار مواجهه با معضالت کنونی فـضاي کـسب و کـار ایـران              

امـا مـدیران و رهبـران در        باالخص در حوزه اخالق مطرح نمود       
تواننـد اطمینـان داشـته باشـند بـا       محـور مـی    هاي پروژه   سازمان

ساالر و برقراري ارتبـاط قـوي عـاطفی،           بکارگیري نظام شایسته  
 رهبري اخالقـی    توجه به هاي مختلف و       عرصه پیشگام بودن در  

شده در بستر دفاع مقدس را به         توانند تحول فرهنگی مشاهده     می
هـاي تحـت مـدیریت خـود ایجـاد            ها و پروژه    فراخور در سازمان  

تجربه تاریخی دفـاع مقـدس حـاکی از غلبـه بـر              چرا که    نمایند
ها و مشکالت فرهنگی است که به زعم جمع کثیري            محدودیت

اندیشمندان حوزه علوم انسانی مـانع اصـلی توسـعه در ایـران            از  
  . شود تلقی می

هاي انجام شـده قابلیـت بکـارگیري سـبک رهبـري            در مصاحبه 
ن در شرایط امروز کسب و کـار از مـصاحبه      آفرماندهان و اثرات    

 رهبـري  تـاثیر مـستقیم  شوندگان سوال شد و همگـی آنـان بـر           
در . وري تاکید کردند  بهره اخالقی در افزایش انگیزش کارکنان و     

خصوص مقوله پیشگامی مصاحبه شوندگان تاکیـد داشـتند کـه            
هایی که به لحاظ شرایط کـاري       مدیران پروژه باالخص در پروژه    

نظیـر  (باشـند      دفاع مقدس قابل مقایـسه      با شرایط سخت عرصه   
توانند اطمینان داشته باشـند       می) هاي ساختمانی و عمرانی     پروژه

هـا و مـشکالت       نی در کنار پرسنل و درك سـختی       با حضور میدا  
تري بگیرنـد و هـم بـا     توانند هم تصمیمات درست کاري آنها می  

ایجاد اطمینان در پرسـنل اجرایـی مبنـی بـر درك مـشکالت و               
نان توسط سطوح باالي مدیریتی، سطح انگیزه       آهاي کار     سختی

هاي انجام شده روشـن گردیـد         از مصاحبه . نان را افزایش دهند   آ
که مدیران امروز در این خصوص متاسفانه داراي ضـعف جـدي            

مـسائل مـادي و   بیـشتر  هستند و عامل اصلی انگیزه کارکنان را        
هاي انسانی و احساسی پرسـنل خـود    بینند و از جنبه     معیشتی می 
  . غافل هستند

 ایجاد ساختار سلسله مراتبی شایسته ،ی مورد اشاره  از دو شرط علّ   
هاي پروژه محور قابل تحقـق      د سازمان ساالر توسط مدیران ارش   

دهـد کـه تحقـق شـرط دوم          ها نشان می    است اما نتایج مصاحبه   
رمان معنوي که باعث جهت گیري و تفاهم در         آیعنی ایجاد یک    

هاي پروژه محور گـردد بـاالخص در          آفرینان در محیط    بین نقش 
هـاي دفـاع      ها و ارزش    شرایط امروزین جامعه که فاصله با آرمان      

. به شدت محسوس است با مخاطرات جـدي روبروسـت         مقدس  
همچنین بر اساس تحقیق مشخص شد وجه آرمانی امري است           

هـاي پـروژه محـور       در حوزه عمل مدیران ارشد سازمان      فقطکه  
قرارندارد و بخش مهمی از آن به اصالحات ساختاري در فضاي            

د چنانچه گزارش مجمع جهانی     وش  کسب و کار کشور مربوط می     
   .است هم بروشنی آن را مورد تاکید قراردادهاقتصاد 
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 ١٢٣

  هاي اخالقیمالحظه
نظر به ضبط مصاحبه و حساسیت موضوع باالخص در بحـث از            
شــرایط فعلــی کــشور و معــضالت اخالقــی کنــونی، در جریــان 

شـوندگان اطمینـان داده شـد کـه         ها به کلیـه مـصاحبه     مصاحبه
قـط در  مباحث آنان توسط پژوهشگران محرمانه تلقـی شـده و ف         

. جهت اعتبار سنجی نظریه تدوین شده مورد استفاده قرار میگرد         
در مواردي نیز به درخواست مصاحبه شوندگان از ضبط سـخنان           

  . داري شدآنان خود
 

  اريگزسپاس
دانند از کلیه مصاحبه شوندگان این تحقیق که          محققین الزم می  

علی رغم مشغله فـراوان بـا صـرف زمـان قابـل توجـه و ارائـه                  
هاي  ها و نقطه نظرات خود باعث غنا و اعتبار سنجی یافته دگاهدی

  . اري نمایندزتحقیق شدند سپاسگ
  

  نامه واژه
1. Ethical Dilemmas معماهاي اخالقی  
2. Organizational Excellence تعالی سازمانی  
3. Ethical Leadership رهبري اخالقی  
4. Ethical Scandals رسوایی هاي اخالقی  
5. Professional Ethics اياخالق حرفه  
6. Ethical Climate فضاي اخالقی  
7. Normatively Appropriate 
Conduct عمل هنجاري مناسب  
8. Personal Actions اعمال فردي  
9. Interpersonal Relationships ارتباطات انسانی  
10. Ethical Leadership Construct سازه رهبري اخالقی  
11. Job Satisfaction رضایت شغلی  
12. Organizational Commitment تعهد سازمانی  
13. Ethical Framework چارچوب اخالقی  
14. Organizational Virtue فضیبت سازمانی  
15. Grounded Theory اينظریه زمینه  
16. Open Coding کدگذاري باز  
17. Axial Coding کدگذاري محوري  
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