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  چكيده

» انسـجام و گسـيختگي  «تاريخچة تعريف انسجام به مقالة مشهور جانوويتز و شيلز بـا موضـوع   
انسجام يعني نوع خاصي از انگيزة نبرد كه ، آنانمنتشر شد. از نظر  1948گردد كه در سال  برمي

فردي است و منظور آنها از انسجام، انگيزش اسـت. هـدف ايـن     تنها نشئت گرفته از روابط ميان
پژوهش، شناسايي و استخراج عوامل ايجادكنندة انسجام گروهي در نيروهاي نظامي با توجـه بـه   

بردي است و براي اسـتخراج و تأييـد   است. نوع پژوهش، كار البالغه نهجدر  بيانات امام علي
بنـدي   سازي و مقولـه  عوامل از روش تركيبي استفاده شده است. در بخش كيفي پژوهش، با مفهوم

ي    ،31بيانات امام علي مقولة اصلي مؤثر بر انسجام گروهي شناسايي گرديد و در بخش كمـ
هنـدگان، پرسشـنامة محقـق    د نفر از پاسـخ  243هاي بخش كيفي و عوامل مؤثر،  با توجه به داده

. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد. روايي پرسشنامه كردندساخته را تكميل 
. پايـايي پرسشـنامه   شدبه دو روش محتوايي و سازه با استفاده از الگوي معادالت ساختاري تأييد 

كـه دو دسـته از عوامـل     داد  . نتـايج پـژوهش نشـان   رسـيد تأييـد   بهنيز به روش آلفاي كرونباخ 
سازماني در ايجاد انسجام گروهي نقش دارند. زمامدار، حكومـت و مـردم    سازماني و برون درون

سازماني و فرماندهان، كاركنـان نظـامي و دسـتگاه اسـتخدام نظاميـان از عوامـل        از عوامل برون
ندهان بيشترين تأثير سازماني مؤثر در ايجاد انسجام گروهي هستند. در بين اين عوامل، فرما درون

  و مردم كمترين تأثير را بر انسجام گروهي در نيروهاي نظامي دارند.
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  مقدمه

ن اسـت. در انادر متون دینی مسـلممطرح شده ترین موضوعات  مهم ۀلجمجهاد با دشمنان خدا از 
رابطه با قتـال و جهـاد در راه خـدا وجـود دارد. پـس از نـزول آیـاتی در  قرآن کریم آیات فراوانی در

دهی و آنان را در قالب نیروی دفـاعی  نیروی مسلمانان را سازمان خصوص جهاد با کفار، پیامبر
صـف بـه  ۀکـمبار ۀرچهارم سـو ۀی. آکرددر کنار هم گردآوری  اسالمجهت محافظت از کیان و دین 

کننـد  های آهنین، محکم و استوار (مرصوص) در راه خدا جهـاد می با صفمبارزانی اشاره دارد که 
ای از افراد رزمنده در کنار یکدیگر و تشـکیل بنیـادی آهنـین،  دهی عده ). مسلمًا سازمان۴(صف، 

نیازمند برقراری پیوندهای عاطفی محکم در بین آنان است و بـدون وجـود ایـن پیونـدها، تفرقـه و 
در میان رزمندگان، دور از انتظار نیست. از آنجاکه خداوند متعـال بـه تشـکیل پراکندگی آرا و افکار 

کنند از  بنیان مرصوص امر کرده است، شناخت عواملی که در به وجود آمدن این بنیان نقش ایفا می
  ن را در نبرد پیروز سازد.اناتواند نیروی نظامی مسلم اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه می

). هـم ٢٠٠٨ 2،های کوچک در آن است (اسـمیت گروه 1ارتش وابسته به اتحاداثربخشی یک 
علمی این موضوع به اثبات رسیده اسـت کـه انسـجام  های لدر میان نیروهای مسلح و هم در تحلی

در میان سربازان رزمنده بسیار ضروری است. عدم وجود حس اتحـاد و الـزام متقابـل در  3گروهی
میان سربازان باعث خواهد شد هر سرباز فقط به فکر جان خودش باشد و یا اینکه از جنگ فرار کند 

شدت تضعیف کرده و ممکن  نیروهای مبارز را به ۀ) که این موضوع، روحی١٣ص ،٢٠١٣ 4،(کینگ
 کست آنها شود.است باعث ش
امـا ماهیـت  ؛کند که عوامل زیادی وجود دارد که یک سرباز را برای جنگیدن تهییج می درحالی

یکی از دالیل اولیه  −که همان انسجام گروهی است−وجود دارد  5روابطی که در میان یگان کوچک
ــث ــت (گریفی ــامی اس ــای نظ ــوع نیروه ــات موض ــات انجام٢٠٠٧ 6،در ادبی ــه در  ). تحقیق گرفت

متقابل میان وابستگی گروه کوچک نظـامی بـه  ۀصورت مکرر، بر وجود رابط ی نظامی بهشناس روان
کیــد دارنــد. انتظــار  های  زمینــه ود کــه افــراد مختلــف بــا پیشر مــییکــدیگر و عملکــرد ارتــش تأ

تنها به گروهـی از افـراد  اقتصادی متنوع و از نژادهای قومی و سطوح تحصیل متفاوت، نه−اجتماعی
از افراد، زندگی خود را برای حفـظ گـروه  هریکبلکه به یگانی تبدیل شوند که در آن،  ،شوند تبدیل

عنوان قسمتی از یـک یگـان  صورت انفرادی به اساسی، افراد به 8یا رفاقت 7فدا کند. به علت دوستی
                                                           
1. Solidarity    2. Smith  
3. Group cohesion   4. King  
5. Small-unit    6. Griffith  
7. Friendship    8. Camaraderie  
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دیگر عنوان یک یگان دفاع نمایند. دوستی باعث وابستگی افـراد بـه یکـ جنگند تا از گروه خود به می
  ).٢۵ص ،٢٠١٣شود (کینگ،  می

شود بسیار مهـم اسـت.  نفس می آخرین شناخت عواملی که باعث جنگیدن نیروهای رزمنده تا
 ی مختلفی در این خصوص انجـامها شجهانی، پژوه های نگدر کشورهای مختلف و در دوران ج

روحیـه، دوسـتی و  شده و عوامل تأثیرگذار بر چرایی جنگیدن نیروهای رزمنده را انسجام گروهـی،
  ).٢۶ص (همان، اند کردهعنوان  1رزم جنگ به خاطر هم ۀادام

نیروهای نظامی باعث ایجاد مشکالتی مانند کاهش توان رزمی، کاهش تعهـد نداشتن انسجام 
)، ٢٠١٢ 2،)، کاهش امنیت و تـوان دفـاعی ملـی (کـایرک۶١ص سازمانی کارکنان نظامی (همان،

شـود.  ) می٢٠٠٢ 4،(فـارل و تریـف 3نارضایتی کارکنان نظامی و کاهش رفتار شهروندی سازمانی
آسـیب بـه  ورودباعـث  تنها نـههای نظامی  انسجام گروهی در یگان نبودبنابراین مشکالت ناشی از 

ی، بلکه به امنیت ملی نیز آسیب خواهد رساند که کاهش امنیت در سـطح ملـ ،های نظامی سازمان
  مختلف در جامعه خواهد شد. های یباعث ایجاد ناهنجار

 تر واضـحبررسی و به فهـم  البالغه نهجاین پژوهش، عوامل انسجام نیروهای رزمنده را از منظر 
آن است که حاضر پژوهش  ۀمسئل رو از اینکند.  موضوع انسجام گروهی از دیدگاه اسالم کمک می

اسـالمی انسـجام −های دینـی در میان رزمندگان، مؤلفه با توجه به اهمیت موضوع انسجام گروهی
سـی مورد بررچیست؟ و میزان آنها در بین کارکنان واحد نظامی  البالغه نهجکارکنان نظامی از منظر 

  در چه اندازه است؟
  

  اهمیت و ضرورت تحقیق

 های اسـبیـرو و تا آنجا که توان داریـد از ن«رماید: ف میسوره مبارکه انفال  ۶٠خداوند متعال در آیه 
آماده فراهم کنید تا با این تدارکات، دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری را جز ایشان کـه 

سـوره مبارکـه نسـاء  ٩۵. همچنـین در آیـه »شناسد بترسانید شناسیدشان و خدا آنان را می شما نمی
مقـام و مرتبـه بـر  کننـد از حیـث خداوند کسانی را که با مال و جـان خـود جهـاد می«رماید: ف می
کنـد کـه مسـلمانان  ن این دو آیه، این نکته را گوشزد میوشینان مزیت بخشیده. توجه به مضمن خانه

باید از توان نظامی باالیی، هم از نظر قوای انسانی و هم از نظر وسایل پیشـرفته جنگـی، برخـوردار 
جهاد در راه  مسئلهباالتر است. یعنی در نزد خدا  افراد باشند و اینکه مقام و مرتبه جهادگران از سایر

هایی کـه باعـث افـزایش روحیـه  برخوردار اسـت. یکـی از مؤلفـه ای ویژهخدا از اهمیت و وجوب 
                                                           
1. Comrade    2. Kirke  
3. Organizational Citizenship Behavior (OCB)  4. Farrell & Terriff  
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 البالغـه نهجتفرقه است که در متون دینی مسلمانان و مخصوصـًا  نبودشود انسجام و  جهادگری می
به آن پرداخته شده اسـت. بنـابراین شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر ایجـاد انسـجام در  ای ویژهبه شکل 

 یـا و مقاله داخلی، ۀهای داد برخوردار است. با مروری بر پایگاه ای ویژهنیروهای نظامی از اهمیت 
پرداخته باشد و با روش تحلیـل محتـوای  البالغه نهجبه بررسی متن  مند نظام صورت به که پژوهشی

های مرتبط با ایجاد انسجام گروهی در نیروهای نظامی پرداخته باشـد،  به استخراج مقولهمضمونی 
  اشد.ب مییافت نشد و مقاله حاضر از این لحاظ دارای نوآوری 

کند تا بـا یـک دیـد  های نظامی کمک می ترین فواید این پژوهش آن است که به سازمان از مهم
پیوسـته اقـدام نماینـد. ایـن نیـروی هم عی منسجم و به جامع و استراتژیک به ایجاد یک نیروی دفا

 ایـن ۀتواند کارکردهای مثبت زیادی برای جامعه دربر داشته باشد. بنـابراین فایـد دفاعی منسجم می
تـوان  با ایجاد یک نیروی نظامی منسـجم، می چراکهتوان در سطح ملی ارزیابی کرد.  می را پژوهش

  فرهنگی و سیاسی ارتقا بخشید.، جتماعیکشور را در ابعاد مختلف اقتصادی، ا
روابط صمیمانه  نشدن برقرار باعث نظامی نیروهای در انسجام ۀشناخت عوامل ایجادکنند نبود

رضایت شـغلی  نداشتن)، از هم گسیختگی نیروها و ١٩٩٨ 1،بین کارکنان نظامی (سیاس و کاهیل
تواند بـه امنیـت ملـی کشـور  که بیان شد، می گونه همان) خواهد شد و ٢٠٠٢(فارل و تریف،  آنان

  .کندآسیب وارد 
های نظـامی و  همچنین پژوهش حاضر از این جهت که به فرماندهان سـطوح بـاال در سـازمان

ایجاد انسجام در بین نظامیان داده و از ایـن  ۀنردان کشور، نگرشی جامع در زمیم دولتهمچنین به 
فزاید، دارای اهمیت ا میها و امنیت ملی  ارکنان این سازمانطریق، بر توان رزمی و آمادگی دفاعی ک

  راهبردی است.
  
  تحقیق های پرسش

  پرسش اصلی

  ؟یستچ البالغه نهجدر  ایجادکننده انسجام گروهی از منظر امام علی های مؤلفه
  پرسش فرعی

بـه چـه انسجام گروهی از نظر نمونه آمـاری تحقیـق حاضـر  ۀندی عوامل ایجادکنندب تبهاهمیت و ر
  صورت است؟

                                                           
1. Sias & Cahill  
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  ادبیات تحقیق

  انسجام گروهی

بـاز » انسـجام و گسـیختگی«مشهور جانوویتز و شیلز با موضوع  ۀتعریف انسجام به مقال ۀچتاریخ
که تنها  1نبرد ۀمنتشر شد. از نظر آنها، انسجام یعنی نوع خاصی از انگیز ١٩۴٨گردد که در سال  می

 ،٢٠١٣فردی است و منظور آنهـا از انسـجام، انگیـزش اسـت (کینـگ،  نشئت گرفته از روابط میان
). انسجام، یکی از مفـاهیمی اسـت کـه در عملکـرد گـروه کوچـک و روابـط درون و ٢۵−٢۴ص
عقایـد  با وجـودی اجتماعی دارد. شناس روانگروهی، بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و ریشه در  برون

محققان بر این اعتقادند که انسـجام، متغیـری اسـت کـه در سـطح گـروه مـورد  بیشترینختلف، م
عنوان حـس یکپـارچگی  ). انسـجام گروهـی بـه٢٠١٢و همکـاران،  2گیـرد (راش بررسی قـرار می

گرفتـه از تعـامالت مثبـت  تشده که نشـئ در میان نیروهای نظامی تعریف 4و پیوند فردی 3گروهی
الزم برای  ۀت در حین کار، آموزش یا مانورهای جنگی است و یک نیروی محرکمنظم، مانند تعامال

گرفته از تمـامی  ). انسـجام گروهـی نشـئت٢٠١۶و همکـاران،  6اشد (ویلیامزب می 5آمادگی رزمی
گذارد، مانند جذابیت یـک گـروه بـرای  نیروهایی است که بر تمام اعضا برای ماندن در گروه اثر می

توانـد ناشـی از یـک تهدیـد خـارجی باشـد  سـجام گـروه تـا حـدی نیـز میاعضایش. همچنین ان
صـورت  گرفته در ارتش آمریکا پس از جنـگ جهـانی دوم به ). تحقیقات انجام١٩٩۵ 7،(کاردینالی
تأثیر عالقه و انسجام گروه بر اثربخشی است. برای سربازانی که در جنگ شرکت  ۀهندد نمکرر نشا

به علت  .١اند از:  رزم، دارای دو کارکرد مثبت است که عبارت با هم 8دارند ایجاد پیوندهای هیجانی
رزم، هر سرباز در قبال موفقیت گروه، احساس مسئولیت کـرده و یگـانش را  پیوندهای نزدیک با هم

پیوندهای هیجانی بین سربازان بـه آنهـا اطمینـان و  .٢ ؛کند در برابر آسیب و شکست محافظت می
  ).٢٠٠۶ 9،اطمینان از پشت، مراقب او است (ونگ فر قابلهد که یک ند میدلگرمی 

ارتش آلمان تعجب کرده بودنـد چراکـه  ۀلعادا وقف 11) از سرسختی١٩۴٨( 10جانوویتز و شیلز
نگیدنـد. از نظـر ایـن دو محقـق، ج میخوبی  هـم بـه حتی پس از مسلم شدن شکست حتمی، باز

هـای نخسـتین آن  وجه به انسـجام گروهدر نهایت از طریق ت 12عملکرد نیروهای مسلح ارتش نازی
های کوچکی از سربازان است که حـداکثر  های نخستین شامل گروه ارتش قابل توضیح است. گروه

                                                           
1. Combat motivation   2. Rosh  
3. Group integration   4. Personal bonding  
5. Combat readiness   6. Williams  
7. Cardinali    8. Emotional bonds  
9. Wong    10. Janowitz & Shils  
11. Tenacity    12. Wehrmacht  
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. اند شـدهداشـته نگـه در کنـار یکـدیگر  1رزم بـودن سند کـه توسـط پیونـدهای هـمر میبه سی نفر 
عامل اصلی اثربخشی جنگی نیروهای های نخستین را  فردی بین گروه میانجانوویتز و شیلز، روابط 

  ).٢۵−٢۴ص ،٢٠١٣مسلح ارتش نازی عنوان کردند (کینگ، 
معنای ضمنی نهفته در استدالل جانوویتز و شیلز این است که انسجام گروه نخستین بر مبنـای 

سـد کـه تعلقـات دوسـتی در میـان ر میگونه بـه نظـر  شباهت اجتماعی است. در طول تاریخ، این
ی از سربازان، نقش مهمی در به هم متصـل کـردن سـربازان در نبـرد داشـته اسـت های همگن گروه

عنوان یک ابزار کلیدی برای ایجاد انسـجام در بـین آنهـا  ). دوستی بین سربازان به٣۴۵ص (همان،
عنوان  ). اسناد نظامی زیادی وجود دارد کـه انسـجام گروهـی را بـه۶٧ص ید (همان،آ میحساب  به

یگـانی در  ۀنظامیان در برابر استرس جنـگ و حفـظ روحیـ ۀکنند امل محافظتترین عو یکی از مهم
). محققان مختلف، تعاریفی ٣٣ص ،٢٠٠٩ 2،(مورجیلو فریمن اند کردهزمان جنگ و صلح عنوان 

  ) اشاره شده است.١( ۀکه به برخی از آنها در جدول شمار اند هاز انسجام گروهی در ارتش ارائه داد
  

  جام گروهی در ارتش: تعاریف انس١جدول 

  تعریف محققان  ردیف
  شود. فردی حاصل می انسجام به یک انگیزش خاص اشاره دارد که توسط روابط میان )٢٠٠٣ونگ و همکاران (  ١
  فردی و روابط فردی ارضاکننده. انسجام یعنی جذابیت و گرمای میان )١٩٨٩گریفیث (  ٢

فردی  است که توسط آموزش و با تکیه بر تعامل میانرزمیانسجام، حس اتحاد و هم  )١٩٨۵( 3هندرسون  ٣
  شود. حاصل می

انسجام به معنای انگیزش سربازان برای نبرد است و دوستی یک ابزار اساسی برای   )١٩٨٢( 4استوارت  ۴
  باشد. انگیزش سربازان می

  مرکز دارد.فردی ت انسجام به معنای تمایل متقابل است و بر روابط میان  )١٩٨٢( 5تزینر و واردی  ۵
  )٢٧−٢۵ص ،٢٠١٣(منبع: کینگ، 

  
) بر ایـن اسـت کـه سـطوح بـاالی جـذابیت ٩( ۀشده در جدول شمار تمرکز تمام تعاریف بیان

اما بـه  ؛کند عملکردهای خوب است چراکه افراد را برای جنگیدن تهییج می ۀی، ایجادکنندفرد نمیا
 ۀعنوان انگیـز بـین انسـجام (بـه ۀرابطـفـرض دارای نارسـایی باشـد چراکـه  پـیشسد این ر مینظر 
ی) و عملکرد، همواره برقرار نیست. مثًال سـطوح بـاالی انسـجام اجتمـاعی ممکـن اسـت فرد نمیا

تفکر گروهی شده و مانع دستیابی به اهداف شود. مطالعاتی وجود دارند که همبستگی  ۀباعث پدید
  ).٣١ص ،٢٠١٣(کینگ،  اند هندری اندک را به اثبات رساو بهرهمیان انسجام گروهی باال و 

                                                           
1. Comradeship    2. Morgillo Freeman  
3. Henderson    4. Stewart  
5. Tziner & Vardi  
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ایجـاد نظـم یـا انسـجام بـه  ۀانـد. او در زمینـد میرا معادل با انسجام  2) نظم١٩۴٩( 1پارسونز
عوامـل  ۀ). خـدای متعـال در زمینـ٣٧ص دارد (همـان، ای ویـژههای مشترک توجـه  ارزشموضوع 
انفـال بـه  ۀمبارکـ ۀرسـو ۶٣ ۀاوس و خـزرج در آیـ ۀانسجام اجتماعی در میـان دو قبیلـ ۀکنند ایجاد
هـای آنهـا  دلردی کـه میـان کـ میاگر تمام آنچه روی زمین است را صرف «رماید: ف می پیامبر

این ایجاد الفت، کاری است ». ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد ؛وانستیت نمیالفت دهی 
  پـذیر اسـت  امکـان ایمـان و توحیـد واقعـی ۀکه هرگز از پول و ثروت ساخته نیست و تنهـا در سـای

های مشـترک  رزشا ۀ). ایمان به خدا و کتاب قرآن به وجود آورند٢٨٢ص ،١٣٨٧(مکارم شیرازی، 
  انسجام است. ۀکنند نتیجه ایجاد بین افراد و در

عمران، یکی از عوامل ایجـاد انسـجام در میـان مسـلمانان را  آل ۀمبارک ۀسور ١٠٣ ۀقرآن کریم در آی
مسلمانان را با بیانی مؤثر و  ۀصورت یک حکم عمومی، هم داند. این آیه به چنگ زدن به ریسمان خدا می

). بنابراین در اسالم، وجود هدف مشترک ۴۴، ص١٣٨٧کند (مکارم شیرازی،  مؤکد به اتحاد دعوت می
بیان شده باعث ایجاد انسـجام  البالغه نهجهایی مانند  ساز دیگر که در کتاب زمینه (دین) در کنار عوامل

است. هدف محوری انسجام گروهی نیروهای نظامی، جهاد در راه خدا است. خداوند کسانی که در راه 
  ).۴های آنها مانند بنیانی آهنین است را دوست دارد (صف،  کنند و صف او قتال می

  
  هیانواع انسجام گرو

ای که میـان افـراد وجـود دارد عامـل  فردی و تعامالت دوستانه ) روابط میان١( ۀبا توجه به جدول شمار
هـا، نیـات،  های نظـامی، افـرادی را بـا گرایش امـا امـروزه کـه سـازمان ؛ایجاد انسـجام شـناخته شـد

آورد  درمـی فرهنگی متفاوت و متضاد به اسـتخدام−طور کلی با خصوصیات اخالقی ها و به زمینه پیش
های عمیق و خالصانه در میان آنها شکل بگیـرد. همچنـین سـاختار  توان انتظار داشت که دوستی نمی

هایی مانند ارتش ممکن است دوستی در محـل کـار  سازمان و در کل، ماهیت سازمان رسمی سازمان
روکراتیـک هـای عقالنـی و بو ) بـر ایـن باورنـد کـه منطق٢٠٠٧( 3را تخریب نماید. گری و استاردی

هایی وجـود دارد،  آیند. بین کار و دوستی، تنش حساب می به 4سازمان، برای مفهوم دوستی یک دشمن
بوروکراسـی،  افـزون بـر) ٢٠٠۴مراتبی. به اعتقاد سیاس و همکـاران ( های سلسله مخصوصًا در زمینه

انـد از: شخصـیت کارکنـان، وقـایع  توانند دوستی در محل کار را کاهش دهنـد عبارت عواملی که می
زندگی، انتظارات متعارض، ارتقا و خیانت. در یک سازمان نظامی هریک از این عوامل وجود دارنـد و 

 ۀانی کـه در زمینـممکن است با تخریب دوستی، میزان انسجام گروهی را نیز کاهش دهند. لذا محققـ
                                                           
1. Parsons    2. Order  
3. Grey & Sturdy   4. Inimical  
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انـد از انسـجام  اند دو نـوع انسـجام را تعریـف کـرده کـه عبارت انسجام گروهی در ارتش تحقیق کرده
) بر این باور است که انسجام اجتماعی بـه ماهیـت و ١٩٩٣( 2مک کاون 1اجتماعی و انسجام وظیفه.

اعضای گروه اشـاره دارد. کیفیت تعلقات هیجانی مربوط به دوستی، عالقه، مراقبت و نزدیکی در میان 
که انسجام وظیفه به تعهد مشترک میان اعضا برای دستیابی به یـک هـدف کـه نیازمنـد تـالش  درحالی

بر وجود  جمعی گروه است مرتبط است. لذا ادبیات موضوع انسجام گروهی در نیروهای نظامی عالوه
  باشد. دوستی در میان سربازان نیازمند اشتراک هدف و تعهد مشترک نیز می

شـود  ی حاصـل میفرد نکار تیمی یا انسجام وظیفـه نسـبت بـه انگیزشـی کـه از تعلقـات میـا
) بر این باور اسـت کـه انسـجام وظیفـه بـرای عملکـرد ١٩٩٣ارجحیت دارد. همچنین مک کاون (

طور  ). محققـان بـه٣۵ص ،٢٠١٣تری نسبت به انسجام اجتماعی است (کینـگ،  گروه، عامل مهم
اطمینان با  ولی قابل ؛اند که انسجام وظیفه دارای همبستگی نسبتًا کم یافتهدست ه مکرر به این نتیج

اطمینانی نـدارد  که انسجام اجتماعی با عملکرد گروه، همبستگی قابل عملکرد گروه است، درحالی
  ).٢٠٠۶(مک کاون و همکاران، 

 رزمنـده تـا شـود یـک گـروه تعهد مشترک در دستیابی به هدف واحد، چیزی اسـت کـه باعـث می
کجـا هسـتند «رمایـد: ف میر وصف یاران شهیدی که وفادار بودنـد د نفس بجنگد. امام علی آخرین

سوی جهـاد  شده و پذیرفتند، قرآن تالوت کردند و معانی آیات را شناختند، به مردمی که به اسالم دعوت
گـروه، صـف بـه  زمین را گروه جهاد گردیدند، شمشیرها از نیام برآوردند و گرداگرد ۀشده شیفت برانگیخته

 ۀخطبـ، ١٣٨٣دشـتی، ، ترجمـه البالغه نهج» (صف احاطه کردند، بعضی شهید و برخی نجات یافتند
داری،  روزه، تـرس از خـدا، این افراد از نظر امـام علـی های ). همچنین دیگر ویژگی٢٣١ص ،١٢١

داری، خشـوع و فروتنـی اسـت. همچنـین در یکـی از روزهـای جنـگ صـفین  زنده دعای زیـاد، شـب
که خدا، راستی و اخالص ما را دید، خواری و ذلت را بر دشـمنان مـا نـازل و  پس آنگاه«... رماید: ف می

براین ). بنـا١٠٧ص ،۵۶ ۀخطبـ، ١٣٨٣دشـتی، ، ترجمـه البالغـه نهج» (پیروزی را به ما عنایت فرمـود
تواننـد  داری، تقوای الهی، راسـتی و اخـالص و داشـتن بصـیرت، می دین، مطابق با کالم امام علی

  کند. های به هم چسبیده و استوار (مرصوص) تبدیل می اهدافی باشند که مسلمانان را به گروه
  

  وحدت

بـه » وحـد«وحدت در لغت به معنای یکی شدن، یگانگی و اجتماع اسـت کـه در اصـل از ریشـه 
مفهوم یکتایی گرفته شده است و در کاربرد عام این واژه، به معنای همبستگی، همگرایـی، یکـدلی، 
                                                           
1. Task cohesion    2. MacCoun  
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). بنـابراین ١٣٨٣جهتی، موافقت، اجتماع و با هم بودن در یک امـر اسـت (انـوری،  یکیگانگی، 
 طلبانه، حرکت در مسیری واحد و با برخورداری از وحدتحرکت  های یتوان گفت یکی از ویژگ می

رسیدن به مقصدی واحد است. از آنجا کـه سـطح تحلیـل پـژوهش حاضـر،  منظور بهجهت واحد 
سازمانی است، باید از منظر اجتماعی به مقوله وحدت نگریسته شود، بنابراین، منظـور از وحـدت 
اجتماعی، ایجاد هماهنگی و همدلی بین تمام مردم و همگامی آنها با یکدیگر و دور کـردن آنهـا از 

آیـد،  مـیکـه از تعـاریف وحـدت بر گونـه همان). ١٣٩۵ها است (رهبر و زارع،  و فاصله ها تبعیض
  پوشانی و نقاط اشتراک هستند. همتوان گفت که مفاهیم وحدت و انسجام، دارای  می

  
  انسجام گروهی و وحدت در اسالم

سـازی اسـت کـه  سرنوشتجمله موضوعات مهم و  وحدت و انسجام میان امت اسالمی از ۀمسئل
کید و تمرکز  علـل پیـروزی و  ۀدر زمینـ بـر آن دارد. امـام علـی ای ویژهمتون دینی مسلمانان تأ

 هـای قلبهای آنها یکـی،  که وحدت اجتماعی داشتند، خواسته آنگاه«رماید: ف می ها ملتشکست 
دوختـه و  وسـ یکهـا بـه  ه، نگاهکنند آنان مددکار یکدیگر، شمشیرها یاری های دستآنان یکسان و 

ها واحد و همسو بود. آیا در آن حال مالک و سرپرست سراسر زمین نبودند؟ و رهبر و پیشـوای  اراده
  ).٣٩۵ص ،١٩٢ ۀخطب، ١٣٨٣دشتی، ، ترجمه البالغه نهج» (همه دنیا نشدند؟
کند که همگی به ریسمان خدا چنگ  عمران به مسلمانان امر می آل ۀسوره مبارک ١٠٣ ۀقرآن کریم در آی

عطاشده به مسلمانان را نعمـت الفـت و بـرادری ذکـر  های نعمتزده و پراکنده نشوند و همچنین یکی از 
اسالمی، انسجام و وحدت است کـه ایـن  ۀترین وظایف مسلمانان در جامع کند. بنابراین یکی از مهم می

) ١٩٩۴( 1شود. واتسـون اشتن هدف واحد (دین اسالم) و الفت و برادری حاصل نمیموضوع نیز جز با د
  انسجام اجتماعی در خانه و ارتش است. ۀکانونی اصلی در زمین ۀبر این باور است که مذهب، نقط

اتحـاد و انسـجام نتوانسـته  بـه انـدازههد که هیچ عاملی د میسیری گذرا در تاریخ اسالم نشان 
را رقـم بزنـد. از سـوی دیگـر اخـتالف و تفرقـه  هـا ت، شوکت و پیشرفت ملاست موجبات قدرت

شـده و  هـا تعاملی به شمار رفته است که پیوسته مانع اعطای خیر و رحمت الهی بر ام ترین بزرگ
خداونـد سـبحان نـه بـه «رمایـد: ف می ). امـام علـی١٣٨۶خواهد شد (عابدی و پوررسـتمی، 
، ١٣٨٣دشـتی، ، ترجمه البالغه نهج» (ا تفرقه عطا نفرموده استگذشتگان و نه آیندگان، چیزی را ب

کس هماننـد مـن وجـود  در امت اسالمی هیچ«رماید: ف می) و در جای دیگر ٣٣٩ص ،١٧۶خطبه 
» و بـه انـس گـرفتن آنـان بـه همـدیگر از مـن دلسـوزتر باشـد ندارد که به وحدت امت محمد

                                                           
1. Watson   
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شـود امـام  کـه مشـاهده می گونـه همان). ۶١٩ص ،٧٨نامـه ، ١٣٨٣دشـتی، ، ترجمه البالغه نهج(
کنـد. همچنـین در مـورد  وحدت امت را همراه با انس گرفتن آنها در یک جملـه بیـان می علی
کنـد و  خـدا میـان مسـلمانان الفـت ایجـاد می«رمایـد: ف میمیان محبت، انسجام و پیروزی  ۀرابط
(دشـتی، خطبـه » گشـاید شـان میآورد، آنگاه درهای پیروزی بـه روی صورت ابرهای فشرده درمی به

شود که دین اسالم خواهان مهربـانی و دوسـتی  گونه استنباط می ). از این بیانات این٣١٩ص ،١۶۶
  شود. بین مسلمانان است و از طریق دوستی، انسجام ایجاد شده و در نهایت پیروزی حاصل می

  
  نقش دوستی در ایجاد انسجام گروهی

بلکه در  ،ازندس میخود اسباب شادی و تفریح یکدیگر را فراهم  ۀدوستانتنها با پیوندهای  ها نه انسان
وخم  تواند مسیرهای دشوار و پرپیچ از آن می گیری بهرهاست که انسان با  ای سرمایهحقیقت، دوست 

جـایی کـه  ). دوسـتی شـدید در محـل کـار در١٣٩۴زاده،  حسـینینیـا و  شکریزندگی را بپیماید (
غیرکـاری دارنـد  ۀکنند و شانس اندکی برای ایجـاد روابـط دوسـتان کار می کارکنان به مدت طوالنی

خود دور هستند و امکـان برقـراری روابـط دوسـتانه  (مانند مشاغل نظامی که معموًال از شهر بومی
 های دوسـتیاین در مشاغل پراسترس (ماننـد مشـاغل نظـامی)  افزون برندارند) بسیار مهم است. 

ایجاد حمایت، فهم و مشورتی بنماید کـه بـرای انطبـاق بـا کـار الزم اسـت تواند  نزدیک در کار می
انـد و  ). کارکنان برای فرصت تعامل غیررسمی با همکاران ارزش قائل١٩٩۵ 1،(ریوردان و گریفیث

اجتمــاعی  2تــری از انســجام و ادغــام شــوند حــس بزرگ کــه همکــاران بــه دوســت تبــدیل می وقتی
). یک همکار که دوست انسـان اسـت بـه انسـجام ٢٠١۵کاران، و هم 3شود (متوت می پذیر امکان
و همکاری مبتنـی  4کند. دوستی همچنین اتحاد شغلی کمک می ۀدر سازمان کار و کارراه تر سریع

  ).٢٨ص ،٢٠١۵ 6،کند (دمیر در لحظات استرس را تسهیل می 5بر اعتماد متقابل
سـد ر میشدید دارند. به نظـر  رزمان در نیروهای مسلح، نسبت به یکدیگر احساس دوستی هم
رزم بودن و پیوند برادرانه در نیروهای مسلح نوع خاصی از دوستی است و یک پیونـد مهـم و  که هم

رزمش چیزی است که به او این تـوان را  اشد. عشق یک جنگاور به همب میالزم در نیروهای نظامی 
 ۀمقاومت کنـد. عشـق دوجانبـ های هولناک یک ارتش سهمگین وبلندی هد تا در مقابل پستید می
تنها به نفع  رزمان و فداکاری آنها برای همدیگر برای بقا الزم است و بدیهی است که این مورد نه هم

                                                           
1. Riordan & Griffeth   2. Embeddedness  
3. Methot    4. Solidarity  
5. Collaboration    6. Demir  
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تواند ابزار  ). دوستی می٢٠٠٧ 1،اشد (ورویجب میبلکه به نفع سازمان نظامی نیز  ،جنگاوران است
  ).٢۶ص ،٢٠١٣رز است (کینگ، م اساسی انگیزش سربازان باشد و انگیزش با انسجام، هم

بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر، «رماید: ف میدر مورد دوستی  امام علی
 ۀ، نامـ١٣٨٣دشتی، ، ترجمه البالغه نهج» (مبادا از هم روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید

جدا گردد تو پیوند دوستی را برقرار چون برادرت از تو «رماید: ف می) و در جایی دیگر ۵۵٩ص ،۴٧
). ۵٣۵ص ،٣١ ۀنامـ، ١٣٨٣دشتی، ، ترجمه البالغه نهج» (کن و اگر روی برگرداند تو مهربانی کن
خداوند بـر ایـن امـت اسـالمی بـر وحـدت و «رماید: ف میهمچنین در خصوص برادری و محبت 

  ).٣٩٧ص ،١٩٢ ۀخطب، ١٣٨٣دشتی، ، ترجمه البالغه نهج» (برادری منت گذارده است
  
  انسجام گروهی ارتش ۀهند تشکیل یاجزا

اما برخی دیگـر از  اند؛ بعدی در نظر گرفته عنوان یک متغیر تک برخی محققان انسجام گروهی را به
کید برای متغیر انسجام سه جـزء ارائـه داده کـه  2دارند. فستینگر آنها به چندبعدی بودن این متغیر تأ

بخش، دوست داشتن گروه، با هم بودن به مدت  لذتی (دوستی فرد نجذابیت میا .١اند از:  عبارت
تعهد به وظیفه (لذت بردن از انجام وظیفه، درگیر شدن  .٢ ؛طوالنی، داشتن حس تعلق به یکدیگر)

هـای دیگـر،  افتخار کردن به گروه (ادراک اینکه گروه در مقایسه با گروه .٣ی تیمی) و ها تدر فعالی
است، احساس افتخار از عضویت در گروه، بـاور بـه اینکـه گـروه در  تر بمطلوتر و  داشتنی دوست

  ).٢٠١٢و همکاران،  3موفقیت سازمان، نقش مهمی دارد) (راش
شـده اسـت  ) ارائـه٢٠٠٧مدل پیشنهادی انسجام گروهی استاندارد ارتش که توسط سـیبولد (

انسجام گروهی را بر مبنای روابط ساختاری مختلف به چهار جـزء متعامـل و  ۀدهند تشکیل یاجزا
اند از: پیوند همکـار (انسـجام افقـی)، پیونـد رهبـر (انسـجام  کند که عبارت بندی می تقسیممرتبط 

گیرد که در  عمودی)، پیوند سازمانی و پیوند نهادی. پیوند همکار یا افقی در بین کارکنانی شکل می
مراتبی یکسان باشند (مانند جوخه یا اعضای گروه). پیوند رهبـر یـا عمـودی بـین  هسلسلیک سطح 

شود که در سطوح مختلف هستند (مانند جوخه یا اعضـای گـروه و رهبرشـان).  کارکنانی برقرار می
انسـجام گـروه نخسـتین  ۀدهند لتشکی 4،پیوند همکار و رهبر در میان یک گروه کوچک مانند دسته

انی بین کارکنان و ساختارهای سطح بـاالتر آنهـا ماننـد گروهـان و گـردان شـکل است. پیوند سازم
اند ایجـاد  گیرد و پیوند نهادی در میان کارکنان و قسمتی از ارتش کـه در آن بـه خـدمت مشـغول می

                                                           
1. Verweij    2. Festinger 

3. Rosh   4. Platoon       
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 1،هنـد (سـیبولدد میشود. پیوند سازمانی و نهادی با یکدیگر، انسجام گـروه ثانویـه را تشـکیل  می
گروه اولیه وابسته به ایجاد اعتماد در میان اعضای گروه و توانـایی کـار تیمـی اعضـا ). پیوند ٢٠٠٧

). محققان با بررسی سربازان رزمنده در نبردهای مختلف، عوامل گونـاگونی ٢٠١١است (سیبولد، 
  شده است. ) به برخی از آنها اشاره٢( ۀکه در جدول شمار اند هرا برای انسجام گروهی برشمرد

  
  انسجام گروهی ارتش ۀعوامل مختلف ایجادکنند :٢جدول 

  نام ابعاد تعداد ُبعد محققان  ردیف

  ٢  )١٩۴٨شیلز و جانوویتز (  ١
. عضویت در یک نهاد اجتماعی که به علت برآوردن نیازهای ١

. انزوای نسبی افراد از ٢بیولوژیکی و زیستی افراد ایجادشده است؛ 
  های دیگر مانند خانواده. گروه

حس اتحاد و انسجام در بین گروه  ۀکنند تضاد و تهدید خارجی، ایجاد  ١  )١٩۵۶( 2کوزر  ٢
  تهدید شده است.

  ۴  )١٩۶۵( 3الت و الت  ٣
. تعامالت داوطلبانه و مبتنی بر همکاری در بین افراد ٢. مجاورت؛١

. مسئولیت مشترک در میان اعضای گروه با توجه به تهدید ٣مشابه؛ 
  زمینه. های پس بودن شأن و مقام و شباهت. همگن ۴خارجی پیش رو؛

های اجتماعی  . شباهت٢. مجاورت اعضای گروه در طول زمان؛ ١  ۴  )١٩٨٧سیبولد (  ۴
  . رهبران یگانی خوب.۴. موفقیت در وظایف مشترک؛ ٣یا اشتراکات؛

  ٣  )١٩٩١( 4منینگ  ۵
. مجاورت یا نیاز اعضای یک گروه برای گذراندن زمان با یکدیگر؛ ١
. تجارب مشترک ٣رتباطات مؤثر بین رهبران و اعضای گروه؛ . ا٢

 زا مانند نبرد. وقایع استرس

  ١٠  )١٩٩٢( 5هوگ  ۶

. وجود جو همکاری بین گروه در مقابل رقابت ٢. تعامل یا نزدیکی؛١
  . مورد قبول دیگران واقع شدن؛ ۴کوچک گروه؛  ۀ. انداز ٣گروهی؛ 

  . شباهت یا عدم شباهت شأن و مقام؛ ۶. ناامیدی یا تهدید (استرس)؛ ۵
های  . شباهت در سابقه و ویژگی٨های شخصیتی اعضای گروه؛  . ویژگی٧

  . مراسم آغاز ناخوشایند.١٠آمیز و پاداش و  . عملکرد موفقیت٩اجتماعی؛
  های مذهبی. . آیین٢. باورهای مذهبی؛ ١ ٢ )١٩٩۴واتسون (  ٧

. آشنایی ٢برانگیز؛ . مشارکت گروه در یک تمرین آموزشی چالش١  ٢  )٢٠٠٢و همکاران ( 6ونبارت  ٨
  زمانی که اعضای یک گروه با یکدیگر هستند).(مدت

  گروهی. های درون . پویایی٢. رهبری؛ ١  ٢  )٢٠٠٢( 7سیبولد و لیندسی  ٩
  )١٩٩۴؛ واتسون، ٢٠٠٢؛ سیبولد و لیندسی، ٢٠٠٢(منبع: بارتون و همکاران، 

 
هـد. در د می) ارائه ٢( ۀشده در جدول شمار ی بیانها ل) مدلی متمایز از مد١٩٩۵کاردینالی (

شده که در جـدول  گذارد بیان صورت مثبت بر انسجام گروه نظامی تأثیر می این مدل، عواملی که به
  ) آمده است.٣( ۀشمار
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  عوامل تأثیرگذار بر افزایش انسجام گروه نظامی :٣جدول 

 هامؤلفه  عوامل
عوامل مربوط 

به ارضای 
نیازهای 
  شخصی

  »تعلق−ایمنی و اقتصادی−ارضای نیازهای فیزیکی«
. ۵. پیشرفت کردن از طریق انجام کار؛ ۴نفس؛  . عزت٣. داشتن احساس تعلق؛ ٢. دوستی در بین همکاران؛ ١

ای که باعث افزایش عملکرد  گونه به. ساختاردهی محیط ٧. تعلیم و تربیت؛ ۶افتخار به دستاوردها و به یگان؛ 
  مهارت. ۀ. توسع٩. هدایت، هدفمندی و معناداری در وظایف محوله؛ ٨شود؛

عوامل مربوط 
های  به ویژگی
  گروه

. سطح آموزش افراد در ۴ها و اهداف؛  ارزش ۀ. شباهت اعضای گروه در زمین٣. اعتماد متقابل؛٢. کار تیمی؛١
برانگیز یا  های چالش آمیز در خصوص مأموریت . تسهیم تجارب موفقیت۵های مرتبط با مأموریت؛  مهارت ۀزمین

. داشتن حس اهداف مشترک ٧عنوان یک کل؛  . اطمینان به دیگر اعضای گروه و به گروه به۶دارای خطر زیاد؛ 
  در مورد خود انضباطی؛ . هنجارهای به اشتراک گذاشته شده ٩. تمایز؛ ٨و میل داشتن عملکرد باال؛ 

  اهداف؛  ۀ. ادراک مشترک در زمین١١. هنجارهای به اشتراک گذاشته شده در مورد شئونات نظامی؛ ١٠
  . وابستگی متقابل در دستیابی به هدف یا انجام مأموریت.١٢

عوامل مربوط 
  به جو سازمانی

. تأکید سازمانی بر توسعه یا ارتقا؛ ٣ای سازمانی؛ هراستایی اهداف و سیاست. هم٢. ثبات در سازمان (آشفتگی پایین)؛١
. اعتقاد به ارزش کارکنان و شأن ۶. اعتقاد به اهمیت منابع انسانی سازمان؛ ۵؛ »اشتباه کردن، آزاد است«. نگرش ۴

  ها و اقدامات. ها، برنامه راستایی در سیاست. هم٨. اشتیاق به پذیرش ریسک عقالیی؛٧افراد؛
عوامل مربوط 

فرایند به 
  سازمانی

. ظرفیت ٣. ارتباطات مؤثر رو به باال، رو به پایین و افقی؛ ٢های رهبری یا رفتاری مناسب در تمام سطوح؛. سبک١
مدت  های میان کارگیری برنامه . ظرفیت ایجاد و به۵های مؤثر؛  . ظرفیت اتخاذ تصمیم۴کسب و استفاده از اطالعات؛ 

  مدت. ها و اقدامات کوتاه دن تغییرات و حداقل کردن شکست در برنامهبینی کر . ظرفیت پیش۶و بلندمدت؛

عوامل مربوط 
  به فناوری

. وجود تجهیزاتی که به سربازان اطمینان دهد این توانایی را خواهند داشت که در به انجام رساندن مأموریت ١
تواند با موفقیت  یگان آنها می . داشتن قابلیت عملیات تاکتیکی که به سربازان اطمینان دهد که٢موفق شوند؛ 

  انجام مأموریت برآید.ۀاز عهد
  ) ١٩٩۵(منبع: کاردینالی، 

  
هـای  تـوان دریافـت کـه گروه می و امـام علـی دوران پیامبر های جنگاما با نگاهی به 

شـدند، دارای  اینکه دارای رهبـران خـوبی بودنـد، مـورد تهدیـد خـارجی واقـع می وجود رزمنده با
اجتماعی داشتند و همه از  های ویژگیی اجتماعی یا اشتراکات بوده، شباهت در سابقه و ها تشباه

هم آشنا بودند)، اما باز در مقابل دشمن کـافر مقاومـت  زمان زیادی با یک قوم یا قبیله بودند (مدت
در نکـوهش سسـتی و نافرمـانی  امام علـی که چنانکردند  را یاری نمی ننموده و امام علی

امـا  ؛دهند برای افروختن آتش جنگ هستید؛ شما را فریب می ای وسیلهشما بد «رماید: ف می کوفیان
گیرند و شما پروا ندارید، چشم دشمن برای حملـه  انید، سرزمین شما را پیاپی مید میفریب دادن ن

رید. به خدا سوگند شکست برای کسانی اسـت ب میولی شما در غفلت به سر  ؛به شما خواب ندارد
) و یـا ٨٧ص ،٣۴ ۀخطب، ١٣٨٣دشتی، ، ترجمه البالغه نهج» (کشند دست از یاری یکدیگر میکه 

ها از جای کنده شـوند  اگر کوه«رماید: ف میهد و د میدر جنگ جمل به پسرش محمد حنفیه، تذکر 
سرت را به خـدا عاریـت ده، پـای بـر زمـین  ۀها را بر هم بفشار، کاس تو ثابت و استوار باش، دندان

وب کن، به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگـر، از فراوانـی دشـمن چشـم بپـوش و بـدان کـه میخک
). ۵۵ص ،١١ ۀخطبـ، ١٣٨٣دشـتی، ، ترجمـه البالغه نهج» (پیروزی از سوی خدای سبحان است
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توانند در انسجام نیروهای رزمنده، نقـش داشـته  عوامل دیگری نیز می بنابراین از نظر امام علی
پرسـش اصـلی  رو از ایـنوهش، به شـناخت آن عوامـل پرداختـه خواهـد شـد. باشند که در این پژ

در  انسـجام گروهـی از منظـر امـام علـی ۀپژوهش حاضر ایـن اسـت کـه عوامـل ایجادکننـد
اشند؟ و پرسش فرعی پژوهش نیز این است که اهمیت هرکدام از این عوامل از ب میچه  البالغه نهج

  ا چه اندازه است؟سی تمورد بررنظر کارکنان واحد نظامی 
  

  پیشینه تحقیق

آوری و سـالمت ذهنـی  ) به بررسی رابطه بـین انسـجام یگـانی، تـاب٢٠١۶و همکاران ( 1ویلیامز
به این نتیجه رسیدند کـه انسـجام یگـانی در طـول  آنانسربازان در آموزش رزم مقدماتی پرداختند. 

شناختی، مشکالت خـواب و  ابد و این افزایش در انسجام با کاهش پریشانی روانی میزمان افزایش 
آوری، اطمینـان از  های آموزش رزم مقدماتی همراه اسـت. همچنـین باعـث افـزایش تـاب استرس

  شود. ی مثبت ذهنی میها تهای استرسی و وضعی واکنشمدیریت 
و انسـجام تـیم  3صمیمیت تـیم ) در تحقیق خود به بررسی تمایز بین٢٠١٢و همکاران ( 2راش

این است که رونـد  دهنده نشانانسجام  فرایند تر دقیقپرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که بررسی 
شدت وابسته به صمیمیت اعضا است. همچنین آنها اظهار کردند کـه بـرای ایجـاد یـک تـیم،  آن به

ملکرد تیم، باید از صمیمیت زیـاده اما برای بهینه کردن ع ؛وجود رفتارهای صمیمانه ضروری است
  از حد اجتناب شود.

هد. د می) در تحقیق خود یک مدل استاندارد از انسجام گروهی در ارتش ارائه ٢٠٠٧( 4سیبولد
این مدل بر مبنای یکپارچگی اجتماعی در ارتش است و متشکل از انسجام گـروه اولیـه و انسـجام 

ه انسجام گروهی در ارتش نتیجه انسـجام گـروه نخسـتین گروه ثانویه است. او به این نتیجه رسید ک
(پیوند همکار و رهبر) و انسجام گروه ثانویه (پیوند سازمانی و نهـادی) اسـت. ماهیـت پیونـد بـین 

  شود بر مبنای اعتماد و کار تیمی است. عنوان روابط اجتماعی شناخته می همکاران نیز که به
بـه بررسـی تـأثیرات عوامـل  6قیـق شـبه تجربـی) در یک طرح تح٢٠٠٢و همکاران ( 5بارتون

مختلف بر انسجام یگان کوچک در بین دانشجویان دانشکده افسری نیروی دریایی نروژ پرداختند. 
 آنها سطح انسجام دانشجویان را قبل و بعد از یک تمرین نظامی شدید و طوالنی مورد ارزیابی قـرار

عملیـات  ۀهد شامل تجربـد میانسجام را افزایش  دادند و به این نتیجه رسیدند که عواملی که سطح
                                                           
1. Williams    2. Rosh  
3. Team intimacy   4. Siebold  
5. Bartone    6. Quasi-experimental  
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ایـن  ۀدهنـد شـانتحقیق آنهـا ن ۀکلی یافت طور زا و آشنایی قبلی با دیگر اعضای تیم است. به ساستر
توان میزان انسجام را  است که با افزایش آشنایی اعضا با یکدیگر و با ایجاد وظایف چالش آفرین می

  در واحدهای نظامی کوچک افزایش داد.
بررسـی  البالغـه نهج) در پژوهشی، انواع وحدت و انسجام را از دیدگاه قـرآن و ١٣٩٠رضوی (

ه آن است که وحدت از نگـاه دینـی بـه سـه حـوزه تقسـیم دهند نشاناست. نتایج این پژوهش  کرده
شود که عبارتند از: وحدت در حوزه جوامع بشری، وحدت در حوزه ادیان توحیدی و وحدت در  می

زیـر  صـورت بهمی. براساس این پژوهش، مبانی و محورهای وحدت در حوزه اسـالمی حوزه اسال
، بـرادری اسـالمی، قبلـه بیت اهل، دوستی معرفی گردید: توحید، اسالم، قرآن، پیامبر اکرم

  ن و مراسم عبادی حج.انامسلم
و ) در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر در انسـجام گروهـی ١٣٨٨متینی صدر و همکاران (

ارتباط آنها با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه یکی از نیروهـای نظـامی پرداختنـد. 
این است که میـان عوامـل انسـجام گروهـی، پرخاشـگری و افکـار  ۀدهند نشان آنانپژوهش  ۀنتیج

  از اعتبار الزم برخوردار نبود. بینی پیشولی برای  ؛داری وجود دارد خودکشی همبستگی معنی
های  )، در پژوهشـی بـا توجـه بـه اندیشـه١٣٨۶سوی، بهرامی قصرچمی و استاد محمدی (مو

، نقـش عـدالت را در ایجـاد البالغه نهجدر اهمیت نقش اتحاد و انسجام در  سیاسی امام علی
در  ه آن است که سخنان امام علـیدهند نشان. نتایج پژوهش آنها کردندبررسی  راانسجام ملی 

ها، شخصـیت  اردی همچون نقش عدالت در اسـتمرار وحـدت و انسـجام انسـانبه مو البالغه نهج
  رهبران و تأثیر آن در اتحاد جامعه و انسجام آن و عدالت رهبران در تقابل با مردم اشاره دارد.

سـطرهای از آنهـا در برخی انسجام گروهی که به  ۀشده در زمین انجام های شبا نگاهی به پژوه
که  ای دوستانهیگان نظامی و پیوند  یوان متوجه شد که صمیمیت بین اعضات اشاره گردید می پیشین

تواند یکی از عوامل مهم ایجاد انسجام گروهی در بین آنهـا باشـد کـه  کنند می با یکدیگر برقرار می
تواند یکی از نکات اشـتراک  . این مورد میاند هاین مورد را با عنوان انسجام گروه نخستین عنوان کرد

انجـام  هـای پژوهشنقاط افتراق  ۀپژوهش انسجام گروهی در نیروهای نظامی باشد. در زمین ۀپیشین
توان اشاره محققان به عوامل مختلـف سـاختاری، فرهنگـی و پیامـدهای  گرفته در این زمینه نیز می

  تواند متفاوت باشد. مختلف آنها اشاره نمود که وابسته به بافت هر جامعه و فرهنگی، می
اسایی عوامل مؤثر بر انسجام گروهی، پژوهشی که به شیوه کیفی، اقدام به استخراج در مورد شن

عوامل انسجام نیروهای نظامی نموده باشد در دسترس نیست و لذا از این منظر، پـژوهش حاضـر، 
  جدید است. یاقدام
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  روش گردآوری اطالعات

اصلی طـرح پـژوهش  یانظر ماهیت، توصیفی است. اجز نظر هدف، کاربردی و از این پژوهش از
روش پـژوهش، در ایـن  ۀبیـان اسـت. در زمینـ  پـژوهش قابـل ۀروش پژوهش و فلسـف ۀدر دو حوز

و در بخش کّمی از ابـزار پرسشـنامه  یا تماتیک 1پژوهش در بخش کیفی، از روش تحلیل موضوعی
این پژوهش نیـز شـناخت  ۀفلسف برای بررسی میزان اهمیت متغیرهای پژوهش استفاده خواهد شد.

  است. البالغه نهجدر  عوامل مؤثر بر انسجام گروهی از منظر امام علی
هـا چـه  ها با این هـدف کـه داده و تحلیل داده 2تحلیل تماتیک عبارت است از عمل کدگذاری

هـا اسـت. زمـانی کـه الگـویی از  اول به دنبال الگو یابی در داده ۀگویند. این نوع تحلیل در وهل می
هـا  از داده 3هـا تمها به دست آمد، باید حمایت تمی یا موضوعی از آن صورت گیرد. به عبارتی  داده

). بنابراین در بخش کیفـی، عوامـل تأثیرگـذار بـر ۶٧−۶۶ص ،١٣٩٢گیرند (محمدپور،  نشئت می
استخراج و سپس در بخـش کّمـی پـژوهش، بـا  البالغه نهجافزایش انسجام نیروهای نظامی از متن 

ار پرسشنامه محقق ساخته، میزان اهمیت هریک از این عوامل از منظر کارکنان یک واحد نظامی ابز
  گیرد. سی قرار میمورد برر
آماری پژوهش شامل کارکنان یک واحد نظامی است. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول  ۀجامع
داران و  افسران، درجه ۀبقط ٣ای تصادفی در  گیری به شکل طبقه نفر محاسبه شد و نمونه ٢۴٣ کوکران،

 ) آورده شده است.۴( ۀآماری پژوهش در جدول شمار ۀکارمندان انجام گرفت. توزیع نمون
  

  توزیع نمونه آماری پژوهش :۴جدول 

  حجم نمونه (نفر) طبقات جامعه آماری
  ٨١ افسران

  ١١۴ داراندرجه
  ۴٨ کارمندان
  ٢۴٣ جمع

  
) آمـده ۵( ۀکرونباخ تعیـین کـه میـزان آن در جـدول شـمارپایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای 

و  ای نمونـهتـک  tهـای پرسشـنامه، آزمـون  تحلیـل داده ویه شده برای تجز  است. ابزار به کار گرفته
  شده است. برای این منظور استفاده SPSS افزار نرماشد و از ب میآزمون فریدمن 

                                                           
1. Thematic analysis   2. Coding  
3. Themes  
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  نتایج آزمون پایایی پرسشنامه :۵جدول 

  ضریب آلفای کرونباخ متغیرنام  ردیف
 ٨٣٧/٠ نقش زمامدار  ١
 ٨٠٢/٠ نقش فرماندهان نظامی  ٢
 ٧٩٣/٠ نقش کارکنان نظامی  ٣
 ٨۴١/٠ نقش دستگاه استخدام نظامیان  ۴
 ٨۶۴/٠ نقش حکومت  ۵
 ٨٧١/٠ نقش مردم  ۶
 ٨٢۶/٠ کل پرسشنامه  ٧

  
  های تحقیق یافته

  بخش کیفی

نیروهای نظـامی  ۀجمالتی که ارتباط بین انسجام، وحدت و تفرق، البالغه نهجدر این بخش با مرور 
بنـدی،  مقولـهسـازی،  مفهـومکند استخراج گردید. سـپس بـا روش تحلیـل تماتیـک بـه  را بیان می
دهی و الگوسازی موضوعی در مورد انسـجام گروهـی پرداختـه شـد کـه بخشـی از نتـایج  سازمان

) آمده است. در بخش کیفی پژوهش حاضـر ۶( ۀصورت نمونه در جدول شمار حاصل از تحلیل به
در  انسجام گروهی از منظـر امـام علـی ۀبه سؤال زیر پاسخ داده خواهد شد: عوامل ایجادکنند

  اشند؟ب میچه  البالغه نهج
  

  از بیانات به دست آمدهاز مفاهیم  ای نمونه. ۶جدول 

  جمالت مفهوم

  دنیاپرستی
به دست گرفتم، جمعی پیمان شکستند و گروهی که به پا خاستم و حکومت را... آنگاه

از اطاعت من سرباز زده، از دین خارج شدند ... چراکه دنیا در دیده آنها زیبا نمود و زیور 
  ).۴٧، ص٣ ۀخطب،١٣٨٣دشتی، البالغه، ترجمه نهجهایشان را خیره کرد (آن چشم

  اطاعت از دستورات خدا
فرار کنید و از راهی که برای شما گشوده بروید و سوی خدا از خدا بترسید و از خدا به

ضامن  �وظایف و مقرراتی که برای شما تعیین کرده به پا دارید. اگر چنین باشد علی
  ).٧١، ص٢۴ ۀخطب،١٣٨٣دشتی، البالغه، ترجمه نهجباشد (پیروزی شما در آینده می

  . اطاعت از رهبر١
  داری و ایجاد حس اعتماد . امانت٢

  همگانی امور جامعه. اصالح ٣

زودی بر شما غلبه خواهند کرد ... شما امام خود را در حق نافرمانی مردم شام به
دار  بردارند. آنها نسبت به رهبر خود امانت کرده و آنها امام خود را در باطل فرمان 

اند و شما  و شما خیانتکارید. آنها در شهرهای خود به اصالح و آبادانی مشغول
  ).٧٣، ص٢۵ ۀخطب، ١٣٨٣دشتی، البالغه، ترجمه نهجرابی (به فساد و خ

البالغه، ترجمه  نهجآورد ( صبر و استقامت را شعار خویش سازید که پیروزی می  صبر و پایداری
 ).٧۵، ص٢۶ ۀخطب، ١٣٨٣دشتی،

 راستا نبودن اهداف و افکار . هم١
  . عدم صداقت و درستی٢

 عنصری. سست٣

های شما پراکنده است. سخنان  اما افکار و خواسته؛های شما در کنار همبدن
ولی رفتار سست شما دشمنان را  ؛شکند های سخت را می ادعایی شما، سنگ

  ).٧٩، ص٢٩ ۀخطب، ١٣٨٣دشتی، البالغه، ترجمه نهجسازد (امیدوار می
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  جمالت مفهوم
 . متکبر نبودن زمامدار١
  . فاسد نبودن زمامدار٢

 نظامیان و مردم. نزدیکی و مهربانی زمامدار به٣

بر زمامدار واجب است که اگر اموالی به دست آورد یا نعمتی مخصوص او شد، دچار 
ها بیشتر به بندگان خدا نزدیک گردد و به برادرانش  دگرگونی نشود و با آن اموال و نعمت

  ).۵۶٣، ص۵٠ ۀنام،١٣٨٣دشتی، البالغه، ترجمه نهجمهربانی بیشتری روا دارد (

  راستی و اخالص
  که خدا راستی و اخالص ما را دید، خواری و ذلت را بر دشمنان ما پس آنگاه

  ، ١٣٨٣دشتی، البالغه، ترجمه  نهجنازل و پیروزی را به ما عنایت فرمود (
  ).١٠٧، ص۵۶ ۀخطب

  رزم دفاع مخلصانه از هم
نبرد با دشمن، در خود شجاعت و دالوری احساس کرد و ۀهرکدام از شما در صحن

گونه که از  را سست و ترسو یافت به شکرانه این برتری باید از او دفاع کند آنبرادرش 
  ).٢٣۵، ص١٢٣ۀخطب، ١٣٨٣دشتی، البالغه، ترجمه نهجکند (خود دفاع می

. انتصاب فرماندهان خیرخواه، دلسوز و١
  اندیش مثبت

  . برآورده کردن نیاز مالی و غیرمالی نظامیان٢
کامل از خانواده جانبه و حمایت  . کمک همه٣

  نظامیان
 . نداشتن دغدغه فکری۴

ترین فرماندهان سپاه تو کسی باشد که از همه بیشتر به سربازان کمک  برگزیده
ای که  اندازه رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد به

هایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش کامل باشند تا در نبرد با  خانواده
دشتی، البالغه، ترجمه  نهجشمن، سربازان اسالم تنها به یک چیز بیندیشند (د

  ).۵٧۵، ص۵٣ ۀنام، ١٣٨٣

  
عنصـری از  راستا نبـودن اهـداف و سست مثال، دنیاپرستی، عدم صداقت و درستی، هم عنوان به

انسـجام و شکسـت نیروهـا و اطاعـت از دسـتورات خـدا، اطاعـت از رهبـر،  ۀعوامل بر هم زننـد
داری و ایجاد حس اعتماد، اصالح همگانی امـور جامعـه، صـبر و پایـداری، متکبـر نبـودن  تامان

زمامدار و فاسد نبودن او، نزدیکی و مهربانی زمامدار به نظامیان و مردم، راسـتی و اخـالص، دفـاع 
 یش، برآورده کردن نیاز مالی واند مثبت، انتصاب فرماندهان خیرخواه، دلسوز و رزم هممخلصانه از 

فکـری از  ۀنظامیان و نداشتن دغدغـ ۀجانبه و حمایت کامل از خانواد غیرمالی نظامیان، کمک همه
شده از  انسجام و پیروزی نیروهای نظامی است. پس از بررسی مفاهیم استخراج ۀعوامل ایجادکنند

هـم  شده است. امام علی ) ارائه٧( ۀآنها، نتیجه به شکل جدول شمار بندی مقولهمتن بیانات و 
اقـدامات نظـامی و جهـاد،  ۀنظـامی، در زمینـ ۀعنوان یـک فرمانـد عنوان رئیس حکومت و هم به به

زمامـدار، بخشـی  ۀحکومـت، بخشـی وظیفـ ۀکه بخشی از آنها وظیفـ اند هرهنمودهایی بیان فرمود
 ۀدسـتگاه اسـتخدام نظامیـان، بخشـی وظیفـ ۀفرماندهان، بخشی وظیف ۀمردم، بخشی وظیف ۀوظیف

  نظامی و برخی از آنها نیز بین فرماندهان و کارکنان مشترک است.کارکنان 
  
  
  
  



      ۴٣  ... نیروهای در گروهی انسجام ایجاد بر مؤثر عوامل تبیین

 

  از مفاهیم به دست آمدههای  از مقوله ای نمونه :٧جدول 

وظایف 
 فرماندهان

وظایف
وظایف دستگاه   وظایف حکومت کارکنان نظامی

  استخدام نظامیان
وظایف
  زمامدار

وظایف 
  مردم

انتظار فرمانده از
زیردستان برای 

 ها نااز فرم اطاعت

چین نبودن  سخن
  کارکنان

فرسوده نکردن نیروهای 
  نظامی با جنگ بلندمدت

توجه به ُحسن سابقه 
نظامیان قبل از 

  استخدام

تقوا 
  داشتن

احترام و 
تکریم 
  نظامیان

دلیری و شجاعت
فرماندهان در 
  هنگام جنگ

رویی وخوش
اخالقی  خوش

 کارکنان با یکدیگر

برقراری امنیت در کشور 
  های سیاسی تاکتیکبا 

توجه به اصل و نسب و 
خاندان نظامیان قبل 

  از استخدام

راستی و 
  اخالص

ندادن آزار 
  نظامیان

باانصاف بودن 
  فرماندهان

عادل بودن 
  کارکنان

توجه به آرامش فکری 
  رزمندگان توسط حکومت

سنجش و بررسی 
شخصیت نظامیان 
  قبل از استخدام

ایجاد 
    اعتماد

وجود فرماندهان 
  درمقت

حسود نبودن 
  کارکنان

توجه به آسایش رزمندگان 
  توسط حکومت

انتخاب نظامیان از 
  های اصیل خانواده

اطاعت از
دستورات 
 خدا

  

رویی و  خوش
اخالقی  خوش

  فرمانده با کارکنان

باانصاف بودن 
  کارکنان

پذیرفتن پیشنهاد صلح از
جانب دشمن با توجه به 

خدا و  های فرمانرعایت 
 توجه به مسائل سیاسی

افراد  نکردن استخدام
      ناسازگار و بدقلق

  
و الگوبخشـی  بندی خوشهبنیادی،  های تمآنها، یعنی یافتن  1ها و تقلیل مقوله بندی دستهپس از 

صـورت جـدول  پـژوهش به ۀشد های اصلی و خالصه ) مقوله٧١ص ،١٣٩٢ها (محمدپور،  به داده
 .شده است ) ارائه٨( ۀشمار
  

  های اصلی پژوهش مقوله :٨جدول 

  نقش حکومت

. توجه ۴. حمایت و پشتیبانی از نظامیان؛ ٣. حفظ آرامش و ثبات داخلی؛ ٢طلبانه؛. سیاست صلح١
. انتصاب فرماندهان ارشد ۶های نظامیان؛  رحم با خانواده ۀ. صل۵و قدردانی از عملکرد نظامیان؛ 

. توجه به توانمندی مذهبی و عقیدتی ٨. افزایش منزلت اجتماعی نظامیان؛ ٧باکفایت و بصیر؛ 
. اصالح امور جامعه؛ ١١. تهیه ادوات جنگی مدرن؛ ١٠. پرورش بصیرت در نظامیان؛ ٩نظامیان؛ 

 زاری از نظامیان.. عدم استفاده اب١٣. اعتمادسازی؛١٢

. توجه به زیردستان؛ ۴. صفات شخصیتی نیکو؛٣. تبیین صریح اهداف؛٢بخش؛. انگیزش الهام١  نقش فرماندهان
  . توجه به توانمندی مذهبی و عقیدتی زیردستان.٧. بصیرت داشتن؛۶. توانمندسازی زیردستان؛۵

. متعهد بودن به دفاع (اعتقاد به هدف ٣داشتن؛ . بصیرت٢. صفات شخصیتی نیکو؛١  نقش کارکنان نظامی
 . توانمندسازی یکدیگر.۴گری)؛اصلی نظامی

  . غربالگری مناسب.٢. دقت در استخدام نظامیان؛ ١  نقش دستگاه استخدام نظامیان
  جانبه به نظامیان. . همکاری و کمک همه٢. احترام و تکریم نظامیان؛١ نقش مردم
  . تعیین و ابالغ اهداف.٣. بصیرت داشتن؛ ٢های کاریزماتیک؛ویژگی. داشتن١ نقش زمامدار

                                                           
1. Reduction  



                        ١٣٩٧ بهار و تابستان/ ١٣ش/ ٧س/ اسالم و مدیریت   ۴۴

 ۀشده اسـت، ایجـاد انسـجام گروهـی یـک وظیفـ  ) نشان داده١( ۀکه در شکل شمار گونه همان
انسجام  ۀکنند توان عوامل ایجاد های اصلی پژوهش، می جانبه و عمومی است. با توجه به مقوله همه

سـازمانی تقسـیم نمـود.  سـازمانی و برون گروهی در نیروهای نظامی را بـه دو دسـته عوامـل درون
ســازمانی مــؤثر بــر ایجــاد انســجام گروهــی و  جملــه عوامــل برون زمامــدار، حکومــت و مــردم از

 سازمانی مؤثر هستند. فرماندهان، کارکنان نظامی و دستگاه استخدام نظامیان از عوامل درون
  

  
  های پژوهش) عوامل مؤثر بر ایجاد انسجام گروهی در نیروهای نظامی (منبع: یافته :١شکل 

های حاصـل از بخـش کیفـی  و یافته ٣و  ٢ی شماره ها لبا توجه به مطالب عنوان شده در جدو
) آورده شده است ١که در شکل شماره ( گونه همانپژوهش، عوامل ایجابی انسجام گروهی ارتش را 

سازمانی، همـه  درونسازمانی ساختاردهی نمود. در بخش  برونسازمانی و  درون صورت بهتوان  می
ه عوامـل ایجـابی دهند لتوانـد شـک عوامل مرتبط با استخدام و پرورش منـابع انسـانی شایسـته می

سازمانی، کارکردهای مثبتی که رهبر جامعه، دستگاه  برونانسجام گروهی در ارتش باشد. در بخش 
 صـورت بهاشد. همچنین هر عـاملی کـه ب میکنند از عوامل ایجابی  حکومتی و بطن جامعه ایفا می

سیختگی آنها شود و اتحـاد آنهـا را تخریـب هم گبالقوه یا بالفعل باعث تفرقه نیروهای نظامی و از 
ی انسجام گروهـی قـرار داد. بـا توجـه بـه نتـایج پـژوهش، توان تحت مقوله عوامل سلب نماید را می

داری و  امانـتعنصـری، فقـدان  راستا نبودن اهداف، سست دنیاپرستی، عدم صداقت و درستی، هم
اعتماد، ناشکیبایی، تکبر، عدم داشتن سیرت نیکـو توسـط فرمانـدهان و کارکنـان نظـامی، فاصـله 

برآورده نشدن نیاز مالی و غیرمالی نظامیـان و عـدم  اجتماعی فرماندهان و رهبر از کارکنان نظامی،
توان از جمله عوامل سلبی انسجام گروهی ارتش  نظامیان را می ۀپشتیبانی و حمایت کامل از خانواد

  عنوان کرد.
  



      ۴۵  ... نیروهای در گروهی انسجام ایجاد بر مؤثر عوامل تبیین

 

  بخش کمی

عامل تأثیرگذار در ایجاد انسجام گروهی که در بخش کیفی  ۶در این مرحله از پژوهش، با توجه به 
آمـاری پـژوهش  ۀمحقق ساخته طراحی گردید و با توجه به نمون ای پرسشنامهشد، پژوهش حاصل 

نفـر از  ٢۶٠ها بـین  منظور اطمینان از دستیابی به پاسخ موردنیاز، پرسشنامه نفر است و به ٢۴٣که 
اسـتفاده قـرار گرفـت. از بـین  پرسشـنامه بـرای تحلیـل مـورد ٢۴٣کارکنان توزیع گردید که تعداد 

) دارای مـدرک %۶۴/١۵نفر ( ٣٨) دارای مدرک تحصیلی دیپلم، %٨١/٢٨نفر ( ٧٠، دهندگان پاسخ
) %٨٢/٧نفـر ( ١٩) دارای مـدرک تحصـیلی لیسـانس و %٣٢/۴٧نفـر ( ١١۵دیپلم،  تحصیلی فوق

نظـر  ) دارای مدرک تحصیلی دکتـرا هسـتند. از%۴١/٠نفر ( ١لیسانس و  دارای مدرک تحصیلی فوق
  ) است.%٨۵/۶۴سال ( ٣۴−٢٨ط به گروه سنی سنی، بیشترین گروه سنی مربو

روایی پرسشنامه به دو روش محتوایی با تأیید متخصصان و اساتید دانشگاهی و سازه با استفاده 
 ۀمورد تأیید قرار گرفـت. نتـایج جـدول شـمار  Amosافزار نرماز الگوی معادالت ساختاری توسط 

هد با توجه بـه اینکـه سـطح معنـاداری در د میمتغیرهای پژوهش نشان  ۀ) مربوط به تحلیل ساز٩(
اسـت بنـابراین بارهـای  ٩۶/١بیشتر از  t ۀو آمار ٠۵/٠تر از  رابطه با تمام سؤاالت پرسشنامه کوچک

از  هریـکدر رابطه با تمـام سـؤاالت پرسشـنامه معنـادار بـوده و همبسـتگی  به دست آمده 1عاملی
  گردد. سؤاالت با متغیر پنهان تحقیق تأیید می

  
  ضرایب و سطح معناداری متغیرهای پژوهش :٩جدول 

ضریب 
  استاندارد

سطح
 معناداری

عدد
 معناداری

خطای
  شده با متغیر پنهان رابطه متغیرهای مشاهده  استاندارد

ایجاد انسجام در   --->  نقش زمامدار ٠٣٢/٠  ٠۶٨/٩  ***  ٧٠٣/٠
  نیروهای نظامی

نقش فرماندهان  ٠۵٨/٠  ۵٧٢/٨  ***  ۶۴١/٠
ایجاد انسجام در   --->  نظامی

  نیروهای نظامی

نقش کارکنان  ٠/٠۶۴  ٢٨١/٧  ***  ۵٩٢/٠
ایجاد انسجام در   --->  نظامی

  نیروهای نظامی

نقش دستگاه   ٠۴٧/٠  ٨/۶۶۴ ***  ٠/٧۴۴
ایجاد انسجام در   --->  استخدام نظامیان

  نیروهای نظامی

ایجاد انسجام در   --->  نقش حکومت ٠٧٧/٠  ۶٧٢/٩  ***  ٠/٧٨۵
  نظامی نیروهای

ایجاد انسجام در   --->  نقش مردم ٠٩١/٠  ١٨٣/٨  ***  ۶١٢/٠
  نیروهای نظامی

 معنادار هستند. ٠٠١/٠بوده و بیانگر این است که تمام بارهای عاملی در سطح  ٠۵/٠است که کمتر از  ٠٠٠/٠دهنده عدد  نشان ***

                                                           
1. Factor Loading  



                        ١٣٩٧ بهار و تابستان/ ١٣ش/ ٧س/ اسالم و مدیریت   ۴۶

  هد.د میرا نشان  ها ل)، متغیرهای پرسشنامه و بارهای عاملی سؤا١٠( ۀجدول شمار
  

  نتایج تحلیل روایی پرسشنامه :١٠جدول 

  بار عاملی  ها آیتم  متغیرها  بار عاملی  ها آیتم  متغیرها

  نقش زمامدار

Q1 نقش مردم ٧١/٠  Q7۵١/٠  
Q2 ٨٢/٠ Q8۵۴/٠  
Q3۶نقش دستگاه استخدام نظامیان ٨/٠  Q9 ٨٧/٠  
Q4٧۵/٠ Q10 ٨۵/٠  
Q5 ٩٠/٠  

  نقش حکومت

Q22  ٨٩/٠  

Q6 ٨۶/٠  Q23  ٨٠/٠  

  نقش فرماندهان نظامی

Q15 ٨٣/٠  Q24  ٧۴/٠  

Q16 ٧٧/٠  Q25  ٧٧/٠  

Q17 ٩٢/٠  Q26  ٧٩/٠  

Q18 ٨١/٠  Q27  ٧٢/٠  

Q19 ٨۶/٠  Q28  ٩٠/٠  

Q20 ٧۴/٠  Q29  ٨٨/٠  
Q21٩٠/٠ Q30 ٨٢/٠  

  نقش کارکنان نظامی

Q11 ٧٩/٠  Q31  ٨۵/٠  

Q12 ٨٨/٠  Q32  ٧۶/٠  

Q13 ٩٢/٠  Q33 ۶۴/٠  

Q14 ٩٠/٠  

  
شـده اسـت کـه نشـان  ) ارائـه١١( ۀدر جدول شـمار گیری اندازهکلی برازش مدل  های شاخص

ایجاد انسجام گروهی از برازش معقولی برخوردار است و نتایج بیانگر این  گیری اندازههد مدل د می
  این پژوهش دارای اعتبار و روایی است. ۀاست که پرسشنام

  
  گیری اندازهی کلی برازش مدل ها صشاخ :١١جدول 

  2dfP RMSEA CFI NFI  IFI RMR  GFI  سازه
 ٩٠٧/٠ ٠۵١/٠  ٩٣۴/٠ ٧٩٢/١٠٠٠/٠٠۶٨/٠٩٢٢/٠٨٩۶/٠ انسجام گروهی 

  



      ۴٧  ... نیروهای در گروهی انسجام ایجاد بر مؤثر عوامل تبیین

 

  ها آزمون نرمال بودن داده

استفاده گردید. نتایج جدول  1اسمیرنوف−ها از آزمون کولموگروف منظور بررسی نرمال بودن داده به
اسـت،  ٠۵/٠) بیانگر آن است که با توجه به اینکـه سـطح معنـاداری آزمـون بیشـتر از ١٢( ۀشمار
  های پژوهش دارای توزیع نرمال هستند. داده

  
  اسمیرنوف−کولموگوروف آزمون نتایج :١٢جدول 

تعداد  سازه
انحراف  میانگین هاداده

 معیار
سطح معناداری 

(Sig) آزمون ۀنتیج  

  است نرمال توزیع  ١٢٨/٠ ۶١٢/٠ ٢۶/٣ ٢۴٣ انسجام گروهیسازمانی عوامل برون
  است نرمال توزیع  ١٣۵/٠ ۵٣١/٠ ٨۶٨/٢ ٢۴٣ سازمانی انسجام گروهی عوامل درون

  
  های مربوط به پرسش بخش کمی پژوهش یافته

سـی تـا مـورد بررانسجام گروهی از نظر کارکنان واحد نظامی  ۀاهمیت هرکدام از عوامل ایجادکنند
شـده از بخـش کیفـی  اصلی حاصل ۀمقول ٣١است؟ برای پاسخ به این سؤال، با توجه به  چه اندازه

محقق ساخته در اختیار کارکنان قرار گرفت و از آنها خواسـته شـد کـه اهمیـت  ۀپژوهش، پرسشنام
لیکرت مشـخص نماینـد.  ای نقطه ۵ها را در ایجاد انسجام گروهی، بر روی طیف  هرکدام از مقوله

 هـا لعام ای رتبـهمنظور تعیین میـانگین  ها توسط آزمون فریدمن به از پرسشنامه آمده به دستنتایج 
  شده است.  ) ارائه١٣( ۀسی قرار گرفت که نتیجه در جدول شمارمورد برر

  
  فریدمن آزمون نتایج :١٣جدول 

  سطح معناداری  آماره کای اسکوئر درجه آزادی ایمیانگین رتبه ابعاد
 ٨١/٧ نقش فرماندهان

۵  ٩١۴/١٨۶  ٠٠٠/٠  

 ۵٧/۶ نقش کارکنان
 ۶۶/۵ نقش حکومت

 ۴٧/۴ نقش دستگاه استخدام
 ١۵/۴ نقش زمامدار
 ۴١/٣ نقش مردم

  
یکـم و نقـش  ۀدارای رتب ٨١/٧ ای رتبه)، نقش فرماندهان با میانگین ١٣( ۀبراساس جدول شمار

 t) نتایج آزمـون ١۴( ۀآخر قرار دارد. همچنین در جدول شمار ۀدر رتب ۴١/٣ ای رتبهمردم با میانگین 
  شده است.ارائه سی مورد برر ۀمنظور تعیین سطح ابعاد در نمون به ای نمونهتک 

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnoff 
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  ها لنتایج آزمون میانگین عام :١۴جدول 

سطح   میانگین  ابعاد
  معناداری

فاصله اطمینان
  نتیجه درصد٩۵
 حد باال حد پایین

نقش 
نقش فرماندهان در ایجاد انسجام گروهی   -٣۵/٠  -۴۶/٠  ٠١٣/٠  ٨٧/٢  فرماندهان

  کمتر از حد متوسط است.

نقش کارکنان در ایجاد انسجام گروهی در حد   ٨٠/٠  -٧٢/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٣/٣  نقش کارکنان
  متوسط است.

نقش دستگاه 
نقش دستگاه استخدام در ایجاد انسجام   -٣/٠  -٠۶/٠  ٠٠٠/٠  ٧٣/٢  استخدام

  از حد متوسط است.گروهی کمتر 

نقش زمامدار در ایجاد انسجام گروهی باالتر از   ۴٠/٠  ٢۵/٠  ٠٠٠/٠  ٨۶/٣  نقش زمامدار
  حد متوسط است.

نقش حکومت در ایجاد انسجام گروهی کمتر   -۶۴/٠  -٢٣/٠  ٠٠٠/٠  ٩١/٢  نقش حکومت
  از حد متوسط است.

گروهی در حد نقش مردم در ایجاد انسجام   ۶٠/٠  -۶٢/٠  ٠٠۵/٠  ٠١٧/٣  نقش مردم
  متوسط است.

  
  گیری نتیجه

صـی کـار و تخص که گستردگی جوامع و تبدیل آنها از جوامع سنتی به صنعتی باعث تقسیم آنجا از
گرفته که با جمع نمودن و بسیج   منظور دفاع از کشورها شکل به هایی شدن امور شده است، سازمان

نیـرو در کنـار یکـدیگر کـه  ای عـدهکردن  کارکنان به دنبال ایفای این نقش مهم هسـتند. امـا جمـع
 از ایـندارد.  انسجامی با یکدیگر ندارند ممکن است سازمان نظامی را از دستیابی بـه هـدفش بـاز

خواهـد شـد موضـوعی  نظـامیبررسی و شناسایی راهکارهایی که باعث ایجـاد انسـجام کارکنـان 
  درخور توجه و ارزشمند است. 

ن را در خود گنجانده است اناعنوان کتابی که رهنمودها و اوامر پیشوای اول مسلم به البالغه نهج
نیروهای نظامی، جهاد و دفاع است که  ۀجمله در زمین های مختلف، از دارای معارفی غنی در زمینه

و کشف حقایق مـبهم از آن بهـره گرفـت. در ایـن پـژوهش  ها تاریکییافتن راه در  منظور توان به می
عوامل تأثیرگـذار بـر ایجـاد  البالغه نهجی ها تها و حکم ها، نامه سعی شده است که با مرور خطبه

نتیجـه، پـس از  انسجام گروهی در بین نیروهای نظامی به روش تحلیل محتوا اسـتخراج گـردد. در
کلی حاصل گردید که در  ۀمقول ٣١ل مؤثر بر ایجاد انسجام گروهی، عوام بندی مقولهو  سازی مفهوم

مقولـه، نقـش  ٧نقش فرماندهان با « ۀسازمانی و به ترتیب در شش زمین دو بعد عوامل درون و برون
مقولـه،  ٣مقوله و نقش زمامـدار بـا  ٢مقوله، نقش دستگاه استخدام نظامیان با  ۴کارکنان نظامی با 
نماید. با توجه و دقت به ایـن  میخود را عرضه » مقوله ٢له و نقش مردم با مقو ١٣نقش حکومت با 
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توان دریافت که دولت اسالمی، جامعـه و سـازمان نظـامی،  شده، می شناسایی ۀدو بعد و شش زمین
  ایجاد انسجام گروهی در بین نیروهای مسلح هستند. دار عهده

ایجـاد انسـجام گروهـی در  ۀم در زمینـاز عوامـل مهـ البالغه نهجزمامداری و رهبری از منظر 
بـه  ای ویـژهاسالمی، توجـه  ۀرهبر جامع عنوان به نیروهای نظامی شناخته شده است. امام علی

نوشـتند  مـیهای مختلفی که بـه فرمانـدهان سـپاه  امورات مرتبط با نیروهای نظامی داشته و در نامه
هـای کاریزماتیـک،  ویژگی. داشتن اند هنمودعوامل ایجاد انسجام در نیروهای تحت امر آنها را بیان 

یکی از ابعاد مرتبط با نقش زمامدار است که در پژوهش حاضر شناسایی گردید. همچنین بصیرت 
شده در این بخش است. نتایج به دست  دیگِر شناسایی های داشتن و تعیین و ابالغ اهداف از ویژگی

)، اسـتوفر و همکـاران ١٩۵٠فسـتینگر ( ،)٢٠٠٣( 1فـرای هـای آمده در این بخش با یافته پژوهش
  ) همخوانی دارد.١٩٩۶) و پوپر (١٩۴٨)، جانوویتز و شیلز (١٩۴٩(

دولت و حکومت نیز از دیگر ابعاد تأثیرگذار در جهت ایجاد انسجام گروهی در نظامیان است. 
و روابـط  ها تهای نظامی، سیاسـ اقدامات راهبردی و تاکتیکی دولت اسالمی در خصوص سازمان

تواند به انسجام کارکنان نظامی کمک نماید. نتایج بـه  المللی و داخلی و حمایت از نظامیان می بین
) و دوبـرین ٢٠١٢)، بیکـان (١٩٩۵( 2کریگر و سنج های دست آمده در این بخش با یافته پژوهش

  ) همخوانی دارد.٢٠١٢(
انسجام در نیروهـای نظـامی کمـک توانند به ایجاد  های پژوهش حاضر، مردم می یافته براساس

دریغ بـه نظامیـان از  بیانبه و ج ههم های نمایند. اقداماتی از جمله، احترام و تکریم نظامیان و کمک
هد. اگـر نظامیـان احسـاس کننـد از د میجمله عواملی است که انسجام نیروهای نظامی را افزایش 

بـه مأموریـت خـود ادامـه  تر بـاانگیزه و تر ی منسـجمصـورت بهمنزلت اجتماعی باالیی برخوردارنـد 
)، افتخـاری ١٣٨۴احمـدی ( هـای هند. نتایج به دست آمده در ایـن بخـش بـا یافتـه پژوهشد می

  ) همخوانی دارد.١٣٨٠) و میرسپاسی (١٣٨٢(
فرماندهان نظامی یکی از عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و حفظ انسجام گروهی در نیروهای نظامی 

ترین عامـل  که مهم اند هرهبری نظامی به این نتیجه رسید ۀام گرفته در زمینانج های هستند. پژوهش
الیـق و شایسـته اسـت کـه دارای  ۀجهت پیوستگی و انسجام یک یگان نظامی، وجود یـک فرمانـد

عنوان  بـه ) به نقش رهبری مبتنی بر سیرت پیامبر معظم اسالم٢٠١٢سیرتی نیکو باشد. بیکان (
گویی  مانند اخالق نیکو، راست های رفتاری پیامبر اشاره دارد و ویژگیبهترین مدل برای رهبری 

داری، قابلیـت اعتمـاد، عـدالت، احسـان، فروتنـی، لطـف و مهربـانی، صـبر و  و صداقت، امانت
                                                           
1. Fry    2. Kriger & Seng  
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دانـد. نتـایج بـه دسـت آمـده در ایـن بخـش بـا یافتـه  شکیبایی را برای یک رهبر و فرمانده الزم می
  ) همخوانی دارد.٢٠١١) و سیبولد (٢٠١٢)، بیکان (٢٠١۴ان (و همکار 1بارتون های پژوهش

اشند نیـز در راسـتای ایجـاد و حفـظ انسـجام ب میکارکنانی که در محل کار با یکدیگر همکار 
گروهی مؤثرند. داشتن صفات شخصیتی نیکـو و اجتنـاب از اقـداماتی ماننـد تخریـب اجتمـاعی، 

قـع بحرانـی و خطـر و در نهایـت، توانمندسـازی در موا رزم هـمداشتن بصیرت، دفاع و حمایت از 
تواند به ایجاد انسجام گروهی در بـین نظامیـان کمـک  یکدیگر از جمله عوامل مهمی است که می

 2زیمبـاردو، فـرراس و برانسـکیل هـای کند. نتایج به دسـت آمـده در ایـن بخـش بـا یافتـه پژوهش
  دارد. ) همخوانی٢٠٠۶) و ونگ (٢٠٠٩( 3)، مائو، چن و هسیه٢٠١۵(

گری گـزینش و  دستگاه استخدام نظامیان و فرایندهایی که توسط آنها، متقاضیان شـغل نظـامی
تواند در ایجاد انسجام گروهی در بین نظامیان نقش مؤثری داشته باشد. بـا  شوند نیز می انتخاب می

دوسـتانه و  توان انتظار داشت که پیونـدهای انتخاب افراد شایسته، مؤمن و متعهد به اصول دینی می
 هـای عاطفی قوی بین همکاران ایجاد شود. نتایج به دسـت آمـده در ایـن بخـش بـا یافتـه پژوهش

  ) همخوانی دارد.٢٠١٣( 5) و موریسون و کوپرتوماس٢٠٠٠( 4نیلسن، جکس و آدامز
سی توسط پخش پرسشـنامه مورد برر ۀعنوان جامع با نظرخواهی از کارکنان یک واحد نظامی به

در بین آنها، مشخص گردید که از نظر کارکنان این واحد نظامی، نقش فرماندهان، نقش حکومت و 
نقش دستگاه استخدام در ایجاد انسجام گروهی، کمتر از حد متوسط، نقش کارکنان و نقـش مـردم 

مـورد نـان یگـان در حد متوسط و نقش زمامدار بیشتر از حد متوسط است. همچنـین از نظـر کارک
سازمانی، نقش فرماندهان در ایجاد انسجام گروهی بـا میـانگین  سی، در خصوص عوامل درونبرر
 ای رتبهسازمانی، نقش مردم با میانگین  دارای بیشترین تأثیر و در خصوص عوامل برون ٨١/٧ای  رتبه
 دارای کمترین تأثیر است. ٠١٧/٣

  
  پیشنهادها

شناسـایی حاضـر شده جهت ایجاد انسجام گروهی که در پـژوهش  های شناسایی با توجه به مؤلفه
 منظور ارتقـای سـطح انسـجام گروهـی، پیشـنهادهایی  و براسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده، بـه شد

  .شود میارائه 
                                                           
1. Burton    2. Zimbardo, Ferreras & Brunskill  
3. Mao, Chen & Hsieh   4. Nielsen, Jex & Adams  
5. Morrison & Cooper-Thomas 
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های پژوهش نشان از اهمیت نقش فرمانده در ایجـاد انسـجام گروهـی  با توجه به اینکه یافته −
گـاهی  1داشتن سیرت افزون بری منصوب گردند که دارد، افرادی به ُپست فرمانده نیکو، از دانش، آ
 ؛و بصیرت نیز برخوردار باشند

خـاطر و برقـراری روابـط  از آنجا که نحوه رفتار فرمانده با زیردستان عامل مهمی در رضایت −
ها  هدوستانه بین کارکنان است، لذا برای افرادی که قرار است به ِسمت فرماندهی منصوب گردند دور

نگرش آنها در خصوص رابطه بـا  ۀتواند نحو های آموزش رفتار سازمانی برگزار گردد که می و کالس
 ؛زیردستان را دچار تحول و بهبود نماید

دهنده آن است که یکی از عوامـل مهـم در زمینـه ایجـاد انسـجام  نتایج پژوهش حاضر نشان −
شـنبه در  سـههـای قـرآن کـه روزهـای  کالستـوان در  گروهی، کارکنان نظامی هستند. بنـابراین می

وحدت و انسجام نیروهای نظـامی  ۀدر زمین گردد، بیانات امام علی های نظامی برگزار می یگان
که در پژوهش حاضر نیز ارائه گردیده است بـرای کارکنـان بیـان گـردد و همچنـین از نظـرات آنهـا 

 ؛انسجام گروهی استفاده گردد ۀپدید تر بینانه واقعمنظور شناسایی بهتر و  به
توانـد باعـث ایجـاد انسـجام  یکی دیگر از متغیرهای شناسایی شده در ایـن پـژوهش کـه می −

گروهی گردد، نقش حکومت است. بنابراین دولت باید در اصالح فساد، اعم از اداری و غیـراداری 
کنند  تکار خدمت میسرعت عمل به خرج دهد تا کارکنان نظامی احساس کنند که برای دولتی درس

 ؛ای و سیاسی متفرق نشود حاشیهو افکار آنها به سمت مسائل 
توانـد شـامل برطـرف  دولت سازوکارهای حمایتی بیشتری برای نظامیان در نظر گیرد کـه می −

کردن نیازهای اولیه کارکنان (حقوق باالتر، مسکن، مخارج درمانی و وسایل و امکانات آموزشـی و 
شناختگی و توجه (قدردانی و تشکر از زحمـات نظامیـان در مجـامع عمـومی) و رفاهی)، نیازهای 

نیاز رشد کارکنان (فراهم کردن مسیرهای شغلی غنی که کارکنان احسـاس کننـد در حـال یـادگیری 
خـود بـا  ۀشود کارکنان نظـامی در مقایسـ مطالب آموزنده و مفید هستند) باشد. این مورد باعث می

 ؛بینی نشده و به شغل خود افتخار کنند ر احساس خودکمسایر اقشار جامعه، دچا
دولت با فراهم کردن ابزار و وسایل و تجهیزات نظامی پیشرفته و مدرن برای نیروهای نظامی،  −
 ؛آمادگی رزمی آنها، منزلت اجتماعی نیروهای مسلح را نیز ارتقا دهد یبر ارتقا عالوه
نیروهای مسلح دقت کند و افـراد شایسـته،  ۀرتب دولت در انتخاب و انتصاب فرماندهان عالی −

 ؛صالح، عالم به علم روز و بصیر را منصوب نماید
تواند در زمینه انسجام گروهی،  یکی دیگر از عواملی که در این پژوهش شناسایی گردید و می −

                                                           
1. Character  
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ونـد های نظامی در ر نقش مؤثری ایفا نماید، نقش دستگاه استخدام نظامیان است، بنابراین سازمان
استخدام کارکنان، دقت بیشتری بنمایند تا کارکنانی اصیل، بالیاقت و زبده جـذب سـازمان شـوند. 

 ؛ها است های نظامی با سایر سازمان پذیر بودن سازمان رقابتتحقق این امر وابسته به 
دهنده اهمیت نقش مردم در ایجاد انسجام گروهـی در  از آنجا که نتایج پژوهش حاضر نشان −
سـازی مناسـب و بیـان کارکردهـای مثبـت  یروهای نظامی است، با اقدامی گسترده و فرهنگمیان ن
احترام و تکریم نظامیان  ۀها، زمین عمل پوشاندن به این گفته ۀهای نظامی برای جامعه و جام سازمان

 ؛توسط عموم مردم فراهم شود
 ، آنها بایسـتی بـا توجـه از آنجا که نقش زمامداران در ایجاد انسجام گروهی بسیار مهم است −

 کـردن گفتـار و کـردار خـود، بـه اعتمادسـازی بـین خـود و  سـو یکبه نظامیان، هماهنگ نمودن و 
  نظامیان بپردازند. 
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