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Abstract
Background and Aim: Human resources, as the main asset of
organizations, need proper and appropriate management. The aim of
this study was to investigate the relationship between leadership style
of educational commanders of Amin University of Law Enforcement
Sciences and students' disciplinary effectiveness.
Method: The present study is a descriptive survey with an applied
purpose. The statistical population of this study is the approved
students of the course 38 and the graduates of the course 39 of Amin
Police University in 2018, numbering 1029 people, 280 of whom were
randomly interviewed. Data were collected by a valid and reliable
researcher-made questionnaire (Cronbach's alpha coefficient of 0.79)
and analyzed by Pearson correlation coefficient, linear regression and
multiple tests in SPSS software version 23.
Results and conclusion: The study showed that there is a significant
and direct relationship between leadership style of educational
commanders and students' disciplinary effectiveness. The three
participatory styles, consultative and paternal, account for 35% of
students' disciplinary effectiveness in the equation, and participatory
management style is more effective than other styles.
Keywords: Leadership style, training commanders, disciplinary
effectiveness, police cadets, Amin Police University
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مقاله پژوهشی

دوفولنامه پلیس زن ،سا پانزدهم ،شمار  ،33پاییز و زمستان 1422

رابطه بین سبکهای مدیریتی و رهبری فرماندهان با اثربخشی انضباطی دانشجویان
دانشگاه علوم انتظامی امین
ایمان امینی ،1صادق رضایی ،2محسن دهقانی ،3بهروز رحمتی
تاریخ دریافت0011/13/15 :

4

تاریخ پذیرش0011/12/60:

چکیده
زمینه و هدف :منابع انسانی ،به عنوان اصلیترین دارایی ساازمانهاا ،نیازمنا ما یریت شایساته و
مناسبان  .پژوهش حاضر با ه ف بررسی رابطه بین سبک رهبار فرمانا هان آموزشای دانشااا
علوم انتظامی امین با اثربخشی انضباطی دانشجویان انجام ش .
روش  :پژوهش حاضار از نظار ها ف بااربرد و از نظار نحاو یاردآور اطژعاای ،پژوهشای
توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعاه آماار ایان پاژوهش ،دانشاجویان مواو دور  33و داناش-
آموختاان دور  33دانشاا علوم انتظامی امین در ساا  1331باه تعا اد  1223نفار هساتن باه باه طاور
توادفی ساد  232 ،نفر آنها مورد پرسش قرار یرفتن  .داد ها باه وسایله پرسشانامه محقاخ سااخته روا و
پایا(ضریب آلفا برونباخ  )2/13یردآور و با آزماونهاا ضاریب همبساتای پیرساون ،ریرسایون
خطی و چن یانه در نرم افزار  spssنسخه  23تحلیل ش .
یافتهها و نتایج :پژوهش نشان داد بین سبک رهبر فرمان هان آموزشای باا اثربخشای انضاباطی
دانشجویان رابطۀ معنیدار و مستقیم وجود دارد .سه سبک مشاربتی ،مشاورتی و پ راناه ،باه طاور
خالص  33درص از اثربخشی انضباطی دانشجویان در معادله را تبیین مایبننا و سابک ما یریت
مشاربتی تأثیریذارتر از سایر سبکها است.
واژههای کلیدی
سبک رهبر  ،فرمان هان آموزشی ،اثربخشی انضباطی ،دانشجویان پلیس ،دانشااا علاوم انتظاامی
امین
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مقدمه
منابع انساانی ،باه عناوان اصالیتارین دارایای ساازمانها(یوسافی و عرفاانی ،1333 ،ص)13
نیازمن م یریت شایسته و مناسبان (هرسی و بژنچارد ،1313 ،1ص .)21ظهور این دیا یا
جهانی به برا ه ایت صحیح و بهینۀ امور سازمانها و جلاوییر از ها ر رفات انار

و

سرمایۀ سازمانی نیاز به م یریت به صوری بارا و موثر مایباشا  ،زمیناه را بارا طراحای و
ت وین دی یا ها و نارشهاا متناوعی از ساو متخوواان ما یریت فاراهم سااخت .در
بررسیها م یریتی و رهبر هموار سعی ش اسات تاا سابک ما یریتی باه عناوان یاک
متغیر مستقل در نظر یرفته شود .شناسایی الاوها رهبر و ارتباط آن باا اثربخشای و باارایی
سازمانی و ه ایت موثر نیروها انسانی سازمان ،یکی از مباحث بلیا

ما یریت شامرد مای-

شود(اصژنخانی ،1313 ،ص.)31
م یریت مؤثر در مؤسسهها آموزش عالی و دانشاا هاا و رهبار و فرمانا هی در دانشااا -
ها نظامی و انتظامی ،نیازمن م

م یریتی مناسب است و باربرد سابک ما یریتی اثاربخش

توسط م یران این مرابز در ایجاد انایز در دانشجویان و افزایش خژقیت آنان ساهم بسازایی
دارد(رفیعی ،1333 ،ص .)33دانشاا علوم انتظاامی اماین نیاز از ایان قاعا مساتننی نیسات و
باتوجه به وظایف خطیر به در زمینه فعالیتها پلیس برعه دارد ،بایستی به این امار مهام
بپردازد(مق م و عباسنژاد ،1334 ،ص.)13
در بنار ابعاد مختلف تربیتی به برا پلیس ضروری دارد ،یکی از اولویتهاا مهام ،تربیات
روانشااناختی و جامعااهشااناختی دانشااجویان است(رضااازاد  ،عب ا الرحمانی و پویااافر،1333 ،
ص .)11برا هر یروهان دانشجویی یک فرمانا خااص منواو مایشاود باه تماام اماور
دانشجویی ،خوابااهی ،رفاهی ،مرخوی و ...یک دانشاجو ،تحات نظااری و باا ما یریت و
انجام میشود .این فرمان معموالً در تمام دوران دانشجویی فرد ،برا یک دور ثابت ،رابطاه
مستقیم و م اومی با دانشجویان خاود دارد .فرمانا هان آموزشای دانشااا جایااا حسااس و
تاثیریذار در حوز آموزش و انضباط دارن  ،به یونها باه تااثیر عملکارد آنهاا در دیاار

1. Hersey & Blanchard

 / 20فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،53پاییز و زمستان 0011

حوز ها و رد ها ستاد و آموزشی دی میشود.
امروز بر بسی پوشی نیست به باریزاران آموزش و انضاباط در بناار اها اف ،محتاوا،
ابزار و شیو ها م یریتی و رهبر یکای از مهامتارین بخاشهاا نظاام ما یریتی هساتن .
فرمان هان آموزشی مسئو اجرایی بردن برنامهها تعیین ش از سو سلسله مراتب مای-
باشن و انتخا سبک م یریتی و رهبر مناسب و بارآم میتوانا باعاث افازایش بهار -
ور سازمان و عملکرد شغلی شود .به عژو  ،محیط بار جایی است به افراد بخاش عما
زن ییشان را در آن سپر میبنن به بیشک بر عملکرد شغلی آنان مؤثر است ،زیرا هار
محیطی سبک م یریتی خاص خود را میطلب و فرمان هان آموزشای در هار محیطای مای-
توانن با اعما سبک م یریتی مناسب استع اد افراد تحت آموزش خود را شاکوفا سااخته و
بر عملکرد شغلی آنها تااثیر یذارنا  .با ون شاک بهار ییار از سابک ما یریتی ماوثر و
بارآم در سازمانها نظامی و انتظامی و به ویژ در دانشاا علوم انتظامی اماین باه عناوان
عالیترین مربز آموزش و تربیت باربنان نیرو انتظاامی جمهاور اساژمی ایاران دارا
خووصیاتی اسات باه آن را را از ساایر ساازمانهاا متماایز مایبنا و ایان اهمیتای افازون
دارد(هاشمی ،1333 ،ص.)32
اثربخشی به معنی ه ایت منابع به سو اه افی به ارزشمن تر هستن  ،میباش و باه تباع آن
اثربخشی سازمانی ،توانایی سازمان در ارضا ح اقل انتظارای ذینفعان برا بسب اها اف
بوتااا م ا ی و بلن ا م ا ی اساات و درجااه نزدیکاای سااازمان بااه اه ا افش را نشااان ماای-
ده (مو قراد ،1333 ،ص .)132انضباط ،روح ،پایه و اسااس فرماانبردار و باار بهیناه و
نشانه آشکار از احترامی است به طبخ توافخها پایا ار باین ساازمان و باربناان رعایات
میشود .این توافخ ها بتبی باشن یاا شافاهی ،باه هرحاا مساتلزم رعایات ناوعی انضاباط اسات.
رعایت امور انضباطی داخل نیروها مسلح باه از جایااا ویاژ ا در جامعاه برخاوردار هساتن
برا فرمان هان و م یران سازمانها مسلح از اهمیت بسزائی برخوردار مایباشا  .ساازمانی باه
مسئو برقرار نظم در جامعه میباش  ،ناچار است به در وهله نخست خاود باه شا ی منضابط
باش  .سازمانی به از انساجام و نظام الزم درون ساازمانی برخاوردار نباشا و باربناان آن فاقا
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انضباط فرد باشن  ،به طور قطع نخواه توانست مجر برقرار نظم و امنیت در جامعاه باشا .
تجار خ متی پژوهشاران این مقاله مبین آن است به آماوزشهاا انضاباطی دانشاجویان آن
طور به مورد انتظار سازمان باش محقخ نمایشاود و باا وضاع مطلاو خاود فاصاله دارد باه
ازجمله مهمترین دالیل آن میتوان به سابکهاا ما یریتی فرمانا هان و ما یران اشاار نماود.
بنابراین این پژوهش به دنبا پاسخ باه ایان پرساش اسات باه چاه رابطاها باین سابک رهبار
فرمان هان آموزشی دانشاا علوم انتظامی امین با اثربخشی انضباطی دانشجویان وجود دارد.
پیشینه پژوهش :در ادامه به برخی پژوهشها این حوز اشار میشود.
عاب ینی و شهابی فر( ،)1333در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه سبک م یریتی ما یران باا
اثربخشی سازمانی در م ارس ابت ایی آموزش و پرورش شهرستان باو » نشان دادن به بین
سبکها م یریت و اثربخشی سازمانی رابطاه معناادار وجاود دارد .در پژوهشای دیاار،
مراد  ،مجی

 ،رحیمی و ساالر( )1333به بررسی تأثیر م یریت انضباط بر بارآیی باربناان

انتظامی پرداختن  .آنان دریافتن م یریت انضباط به صوری منبت و جامع بر بارایی باربناان
انتظامی تأثیر بیش از ح متوسط دارد.هاشمی( ،)1333در مطالعها باا عناوان «بررسای تاأثیر
سبک رهبر فرمانا هان آموزشای بار رضاایت و عملکارد دانشاجویان» ،در دانشااا هاا
نظامی و انتظامی نشان داد به بین سبک رهبر فرمان هان آموزشی و رضایت دانشاجویان
رابطااه معنااادار وجااود دارد .بااه عبااارتی وقتاای فرمانا هان آموزشاای ،رابطااه ما ار هسااتن
دانشجویان از شرایط زن یی دانشجویی رضایت نسبی دارن  .در مقابال ایان بحاث ،وظیفاه
م ار  ،دقیقاً با ش ی باالیی با رضایت از شرایط نسابت عکاس دارد .یعنای وقتای فرمانا
وظیفااه م ا ار اساات ،دانشااجویان ،همااان شاارایط را نامناساابتاار ادرام ماایبنن ا  .قااادر
نیا( ،)1333در مقاله «بررسی نقش مقررای آیین ناماه انضاباطی نیروهاا مسالح در رشا و
تعالی معنو باربنان» نتیجه میییرد انضباط ارتباط باملی باا معنویات در نیروهاا و تعاالی
معنو آنها دارد و مهمتر از انضباط ظاهر  ،جنبه معنو آن است باه اصالیتارین عامال
ایجااااد معنویااات و انضاااباط ظااااهر و ادار در نیروهاااا مسااالح اسااات .سااالیمیان و
مهرابی( ،)1332ضمن یافتهها خود در مقاله «بررسی رابطه بین سبکها رهبار ما یران
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و ایجاد استرس شغلی در باربنان» دریافتن به سبک م یریتی وظیفه م ار تأثیر بسزایی در
ایجاد استرس شغلی در باربنان دارد و بین سبکها رهبار باا اساترس شاغلی باربناان
ارتباط وجود دارد .جزینی ،زائر امی و اخوان( ،)1332در پژوهشی با عنوان «بررسی تاأثیر
سبک رهبر فرمان هان و م یران بر انضباط باربنان بژنتر هاا اساتان تهاران» باه ایان
نتیجه رسی ن به سبک رهبر فرمان هان و م یران بر انضباط باار باربناان تاأثیر دارد.
طهرانی( ،)1333در مطالعها با عنوان «نقش فرمان هان در تقویت مبانی انضباطی باربناان
پلیس» دریافت به علل و عوامل زیاد در باهش سطح انضباط باربنان پلیس مؤثر است.
از جملۀ آنها بیتوجهی م یران و فرمان هان به موضوع آموزش انضباطی اسات .نظااری و
بازدی ها نایهانی و غیرمترقبه ،تشویقای انضباطی ،پرداخت بهموقع استحقاقی باربناان و
ارائاااه تجهیااازای و امکاناااای ویاااژ  ،بیشاااترین تاااأثیر را بااار انضاااباط باربناااان دارد.
سابوبو ،)2211(1به «بررسی تأثیر سه عامال فرهناس ساازمانی ،سابک رهبار و انضاباط
بار بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی انایزش باربنان» پرداخت .ایان مطالعاه
به شکل تجربی در ادار مالیای ساوبوهارجو انجاام شا و نتاای آن نشاان داد باه سابک
رهبر  ،انضباط بار و فرهنس سازمانی تأثیر منبت و معنایدار بار انایازش باربناان و
همچنین عملکرد سازمانی دارن  .ایهناچو و هارو  ،)2211(2به «بررسی رابطاه باین انضاباط
بار  ،تنبیه سازمانی و عملکارد ساازمانی در باین باربناان در ساازمانهاا فا را ایالات
براس ریور» پرداختن  .نتای حاصل از این پژوهش نشان داد به رابطاه منبات قاو ا باین
انضباط بار و عملکرد سازمانی وجود دارد .در عین حا مشخص ش به رابطاها منفای
بین ابعاد مختلف تنبیه(تع لیخ ،اخارا ،،بسار حقاوق) و عملکارد ساازمانی وجاود دارد .لای
یاو ،)2212(3در پاژوهش خاود باه بهباود توساعه مهااریهاا حرفاها باار باا اسااتفاد از
سبکها م یریت فرد با جهتییر ارزشها فرهنای مایپاردازد و ایان موضاوع را
مورد آزمایش قرار میده به چاونه اثربخشی سبکها ما یریتی ج یا بار ارزشهاا
1. Sakoko
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ق یمی فرهنای وابسته است .نتیجاه ایان پاژوهش حاابی اسات باه در محایط فرهناای باا
نوآور باال ،سبکها م یریت مشاربتی ج ی با تخواص و داناش فنای مهن ساینی باه
دارا مهاااریهااا حرفااها بیشااتر و بمتاار ساانتی هسااتن  ،رابطااه منباات دارد .جااان و
ستونس ،)2213(1پژوهشی را در رابطه با سبک م یریتی متضاد و هوش عاطفی انجام دادن
و به این نتیجه رسی ن به هوش هیجانی با هر پن مؤلفۀ سبک م یریتی متضاد رابطه داشاته
است و این در حالی است به نظریهها شخوایتی تنهاا باا سابک ما یریتی ساازشباراناه
ارتبااط دارد .اباراهیم و التنیجای ،)2212(2در پژوهشای باا عناوان «سابک رهبار ما یر،
عملکرد م رسه و اثربخشی آن در م ارس دبی» نتیجه یرفتن به سابک رهبار تحاو
یرا بیشترین تأثیر و سپس سبک مشاربتی و پس از آن سبک منفعل یا اجتنابی بمتارین
تأثیر را در اثربخشای ما ارس دارد .اسابردن و اساترمن ،)1333(3در مقالاه خاود باا عناوان
«روشها رهبر در آلمان غربی» بهوسیله آزماایشهاایی باه بار رو  32ما یر شاربت
انجاام داد ،روشهااا رهبار اسااتب اد و آزادمنشاانه را مااورد مطالعاه قاارار داد و نتیجااه
یرفت به رهبر آزادمنشانه ،موج روحیه بهتر است و به بیفیت تولی بهتر مایانجاما .
درحالی به رهبر مستب انه ،باه سالطهجاو ،غیرصامیمی و بنتار بننا اسات ،اغلاب باه
عملکرد و روحیای افراد آسیب میرسان  .لیونز و اشنای ر ،)2223(4در پژوهشای باا عناوان
«تأثیر سبک رهبر بر استرس» نشان دادن به سبک رهبار رابطاه مساتقیمی باا عملکارد،
وظیفه و استرس دارد .مایفیل  ،)2223(3در پژوهشی با عنوان «سابکهاا ما یریت» ،بیاان
میدارد به م یران به دلیل ارتباط مساتمر و روزاناه خاود باا باربناان نقاش ضارور و
منحور به فرد در خژقیت باربنان سازمان بر عه

دارن  .رایس ،)2222(2در پژوهشی

با عنوان «بررسی سابک ما یریت بار ارزشهاا فارد  ،بافات ساازمانی و ناوآور در
سازمانها» ،دریافت به رفتار تحکمآمیز م یر رابطه منفی با نوآور و خژقیت باربنان
1. John & Setwong
2. Ibrahim & Al-Taneiji
3. Sbordone & Sterman
4. Lyons & Schneider
5. Mayfield
6. Rice
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دارد و همچنین میزان رفتار خژق باربنان در سازمانهایی به نظاری مستقیم و سااختار
سلسله مراتبی دارن  ،پایین است .آمابیل ،یول فار

و برابفیل  ،)2222(1در پژوهشی به

به «بررسی مقایسها سبکها م یریت» میپاردازد ،نشاان داد باه ما یریت مشااربتی
موجب افزایش خژقیت میشود ،در حالی به سبکها آمرانه موجب باهش خژقیات
میشون  .لوین و میلز ،)2224(2در آزمونهایی روشها رهبر آزادمنشانه و اساتب اد را
مورد بررسی قرار دادن و نتیجه یرفتن به رهبر آزادمنشانه معموالً موجب روحیه بهتار
میشود و به بیفیت تولی بهتر میانجام در حالی به رهبر مستب انه اغلب باه روحیاای
و عملکرد افراد آسیب مایرساان  .عبا العزیز العساکر ،)2223(3در رسااله خاود باه «بررسای
ارتباط بین سبک رهبر م یران م ارس از دیا یا معلماان و جاو م رساه در دبیرساتانهاا
شهر ریاض» پرداخات و به این نتیجه رسی در موقعیتی به معلمان از ارتباطشاان باا ما یریت،
ادرام منبتی داشتن در انجام وظایف بار خود درییر و چالش بیشتر نشان میدادنا و
زمانی باه معلمان از سو م یر مورد حمایت قرار مییرفتنا  ،جاو م رساه انعطااف پاذیر
بیشااتر پی ا ا ماایباارد .تامپسااون ،)2222(4بااا «بررساای ساابک رهباار م ا یران از دی ا یا
سرپرستاران» به این نتیجه رسی به سبک رهبر به طور قطع ،در اثربخشای ساازمانی ماوثر
است .پاتریشیا ،)2221(3باه بررسای رابطاه باین رهبار دیریاونسااز و فرهناس ساازمانی
پرداخت و دریافت زمانی به از ابتکار ،خژقیت و توان انسانی همه باربناان اساتفاد مای-
شود ،سازمان موفختر است .یونس و یامیرینو ،)2221(2در «مطالعه بر رو سابک ما یریت
تحو یرا م یران و رضایت شغلی آسیاییها و اروپاییها مقایم آمریکاا» باه ایان نتیجاه
رسی ن به م یریت تحو یرا م یران بر رضایت اثر داشته و این اثر در آسیاییها مقیم
آمریکا قو تر است .آن ریپولس )2221(1به بررسی سبکها ما یریت پرداختاه و نشاان
1. Amabile & Goldfarb & Brackfield
2. Loin & Mills
3. Abd-al aziz Al-askar
4. Tompson
5. Patrishia
6. Jung & Yamirino
7. Andriopoulos
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میده به سبک م یریت مشاربتی و دموبراتیک منجر به خژقیت مایشاود در حاالی
به سبک م یریت استب اد احتماال آن را تقلیل میده .
مرور پیشینه پژهش نشان مای دها باه بیشاتر آنهاا در فضاا ما یریت بساب و باار یاا
آموزش در مقاطع قبل دانشاا صوری پذیرفته است .فق ان پژوهشی به به بررسی سابک-
ها م یریتی و رهبار اثریاذار در محایط دانشاااهی و باه ویاژ دانشااا علاوم انتظاامی
پرداخته باش  ،پژوهشاران را بر آن داشت تا به واباو این مسئله و بررسی آن پردازن .
مبانی نظری :در ادامه مبانی نظر پژوهش به اختوار مرور میشود.
سبک رهبری :تحقیقای نشان میدهن به بین رهبار تحاو آفارین و عملکارد ساازمانی
رابطه قو و معنادار وجود دارد(آریف و آبرام ،2213 ،1ص .)23رهبر به عنوان یکای از
وظایف مهم م یران ،علم و هنرِ نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اه اف مایباشا  .سابک
رهبر یا م یریت تعیینبنن جو ،فرهنس و راهبردها حاابم بار ساازمان اسات .سابک
رهبر مجموعها از نارشها ،آموزشها و مهاریها م یران اسات باه بار پایاه چهاار
عامل نظام ارزشها ،اعتماد به باربنان ،تمایژی رهبر و احساس امنیت در موقعیاتهاا
مبهم شکل میییرد(موا قراد ،1331 ،ص .)13از طرفای سابک رهبار ما یران ،بیاانار
چاونای تعامل آنها با باربنان تحات سرپرساتی اسات .در دهاههاا یذشاته ،اثربخشای
سبکها م یریت به این امر منجر ش تا در مطالعای م یریتی به آن توجه ویاژ ا داشاته
باشاان (زمانی ،1332 ،ص .)133ساابک م ا یریت ،دانااش ،مهاااری و عملکاارد م ا یران در
دستیابی به اه اف سازمان بسیار مهم است و میتوانا افازایش یاا بااهش رواباط انساانی و
رضایت شغلی را به همرا داشته باش  .بنابراین ،م یران میتوانن سبک ما یریت مناساب را
انتخا بنن و چالش انایزشی دیاار همکااران خاود را نیاز جباران نماینا (نکویی مقا م،
شکوهی ،بانشی ،نخعی و افشاار ،1332 ،ص .)23سابک ما یریت الااو خاصای از رفتاار
است به م یران برا ایجاد انایز در باربنان برا رسی ن باه اها اف ساازمانی در پایش
ماایییاارن (احما

 ،1334 ،ص .)11برخاای از پژوهشاااران ماننا بلیااک ،مااوتن و مااک-
1. Arif & Akram
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یریاور 1بر این باورن به بهترین سابک ما یریتی ،سابکی اسات باه بهار ور  ،رضاایت
خاطر ،رش و بهبود در تمام وضعیتها را به ح ابنر برسان  ،ولی بیشاتر پاژوهشهاایی باه
در چن دهه یذشته صوری پذیرفته به روشنی از این موضاع حمایات مایبنا باه بهتارین
سبک وجود ن ارد(استای یل ،1314 ،2ص .)1رهباران موفاخ و اثاربخش مایتواننا سابک
خود را با اقتضائای وفخ ب هن  .یکی از پژوهشاران برجستۀ رهبر بیان میدارد :اثربخش-
ترین رهبران درجها از انعطاف و تنوع در رفتار دارن به به آنان در انطباق سابکشاان باا
تقاضاها متغیر و متضاد یار میرسان (رضائیان ،1333 ،ص.)134
چهار سیستم مدیریتی لیکرت :رنسیس لیکاری 3اناواع همااهنای و یاا اناواع سابکهاا
م یریت را در یساتر ا از یاک طیاف ماورد توجاه و بررسای قارار داد .او از ساا 1342
میژد  ،فعالیتها علمی خود را در مربز مطالعااتی دانشااا میشایاان شاروع بارد .و
نتای مجموعۀ مطالعای و تحقیقای خود را در اولین اثر مهم و علمی خود با عنوان «الااو
ج ی م یریت» در سا  1321منتشر برد .او برا تعیین اثربخشی سازمان و ارزشیابی نتای
بار م یران ،سه متغیر را با عناوین متغیرها علتای ا متغیرهاا میاانجی و متغیرهاا باازد ،
مشخص برد .رابطه میان این سه طبقه از متغیرها را میتوان به صوری محرمهاایی باه بار
رو اریانیسم عمل میبنن و پاسخها معینی را میآفرینن  ،توور برد(رضائیان،1333 ،
ص .)412لیکری در دومین اثر خود با عنوان «سازمان انساانی» باه در ساا  1321مایژد
منتشر نمود ،سبکها یا سیستمها چهاریاناه را باه ایان شارح ناامیاذار بارد.1 :سابک
آمرانه؛  .2سبک آمرانه خیرخواهانه(پ رانه)؛  .3سبک مشورتی و  .4شبک مشاربتی.
هر یک از ایان سابک هاا شاامل شاش متغیار :فرایارد رهبار  ،فرایارد انایازش ،فرایارد
ارتباطای ،فرایرد تومیمییر  ،فرایرد ه فیذار و فرایرد بنتر میباش  .لیکاری از
پژوهشها خود چنین نتیجه یرفت به حفظ و پرورش نیرو انسانی عامل بسایار ماؤثر
در بارایی سازمان به شمار میرود .به نظر او در بررسیها سازمانی دو مسأله بای موضوع
1. Blake & Mouton & Mc. Gregor
2. Stogdill
3. Rensis Likert

ایمان امینی و همکاران /رابطه بین سبکهای مدیریتی و رهبری فرماندهان با اثربخشی انضباطی دانشجویان 60 / ...

توجه قرار ییرد:
 .1نوع و ش ی تأثیر انایز ها مختلفی به رفتار انسانی را در شرایط عملای باار تحات
تأثیر قرار میده ؛
 .2طریقه استفادة مؤثر از آن انایز ها و برطارف نماودن تعاارض و تضااد باه ممکان
است بین آنها وجود داشته باش .
لیکری معتق است با به بار بردن اصو و روشها ما یریت علمای و نظااری مساتقیم و
اق امای یک جانبۀ رؤسا سازمان ،شای بتوان میازان باازدهی و ساطح تولیا را در بوتاا
م ی باال برد ،اما ع م توجه باه اصاو رواباط انساانی ممکان اسات در بلن ما ی ،سیساتم
اجتماااعی دسااتاا را مختاال ساااخته و موجااب بااروز عواایان ،عا م اعتماااد ،باااهش حااس
مسئولیت ،سلب عژقه و تارم خا مت باربناان شاود .بناابراین پیشانهاد بارد باه رواباط
فرادست و فرودست نبای یک جانبه باش  ،بلکه بهتر است باه رواباط بار اسااس همکاار
متقابل استوار شود .افزون بر این ،م یران سازمان در صورتی میتوانن از منابع انساانی خاود
ح ابنر استفاد را بنماین به هر بارمن  ،عضو یارو فعاا و ماؤثر باشا باه بار اسااس
همکار متقابل ،رسی ن به ه فها سازمان را مورد توجه ج

قرار دها  .با ینترتیاب

لیکری تأمین رضایت و حفظ روحیۀ افراد را منطبخ با منافع سازمان میدان و حتی شااخص
ها خاصی برا ان از ییر و بررسی چاونای روحیاۀ باربناان تهیاه بارد تاا ما یران
سازمان بتوانن با تجزیه و تحلیل وضع موجود و بررسی روابط ،اق امای الزم را برا حفاظ
و بهبود روحیه و سژمت باربنان به عمل آورن (رضائیان ،1333 ،ص.)413
سبک آمرانه :اعتماد بسیار بم به زیردستان ،ترس و تنبیه و پاداش بم ،عامل اصلی رهبر
است .ارتباطای از باال به پایین و به هر حا تومیم ییر به عه رئیس یا ما یر اسات .در
این سبک شباهت بسیار با نظریه  Xو م یریت علمی مشاه میشود .با ین معنای باه در
این سبک اعتماد و اطمینان بافی از سو م یر نسبت به زیردستان نیسات و فقاط در صاوری
تمایل و اراد م یر ارتباط باین او و زیردساتان برقارار مایشاود .بناابراین در چناین سیساتمی،
فضا ترس ناشی از ته ی و ارعا و تنبیه ،در تمام سطوح سازمان حاابم مایشاود و بمتار
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نشانی از تشویخ و پاداش به چشم می خاورد .از آنجاا باه فقاط اراد و خواسات ما یر ،عامال
برقرار ارتباط او و باربنان است ،انایز الزم برا پذیرش پیامهایی به از جایاا ما یریت
به صوری امریه و دستور به زیردستان صادر میشود ،قابل مشاه نیست .با ون تردیا چاون
این تومیمای به به صوری دستور به رد ها پایین سازمان ابژغ میشود ،نمیتوان حتای در
ح قابل قبولی ،صحیح ،به موقاع و سانجی باشا  .در ایان سیساتم بنتار و اراد ساازمان باه
شکل ه ایت مطلخ از رأس و باالترین سطح و ابژغ و اخطار به زیردستان صوری مایپاذیرد.
در چنین سیستمی اصوالً اه اف اصلی و اساسی ادار  ،تحت تااثیر نظریاای و بیاناای ما یران
قرار میییرن (امین شایان ،1332 ،ص.)123
سبک آمرانة خیرخواهانه(پدرانه) :بمی اعتماد به زیردستان در مقایسه با سبک پیشین
وجود دارد .انایز با پاداشی بم ،ترس و تنبیه عامل اصلی رهبر است .در ایان سابک،
وضعی شبیه به رابطه اربا

و رعیت وجود دارد .م یر تژش میبن تا باربناان خاود را

متکی به خود و تحت حمایت خود قرار ده و در واقع به آناان اعتمااد و اطمیناان پیا ا
بن به تحت حمایت و هستن  .بیشتر تومیمای در این روش نیز هنوز توسط ما یران
یرفته میشود ،اما تا ح ود فرصتی برا زیردستان هست تا در تومیم ییر و تعیاین
ه ف اعما نظر بنن ؛ منحواراً باه منظاور دسات یاافتن باه اها اف ساازمانی ،تعامال و
نظرخواهی باین رئایس و زیردسات برقارار اسات .در چناین ساازمانی هناوز هام جریاان
اطژعای از طریخ رأس هرم و در واقع از سو رئیس به مرئوس برقرار اسات .هماانطور
به دربار روش او نیاز عناوان شا  ،ایان اطژعاای و دساتورها ماورد تأییا باربناان
زیردست قرار نمیییرد و هریز اعتماد آنها را برنمیانایزد؛ بلکه با سوءظن آنان روباه-
رو میشود .با توجه به ویژیی این روش مختور اطژعای یاا پیشانهادهایی باه از ساو
زیردستان ارائه میشود از جمله موارد است به طبخ درخواست م یر و به دلیل یردش
جریان بارها سازمان ،مورد نیاز م یر اسات و غیار از آن باربناان زیردسات فقاط از
امور آیا میشون به از صافی خاصی یذشته باش  .اه اف یرو ها مشورتی به در
این نوع م یریت شکل میییرنا بارخژف نظریاای ما یریت اسات(امین شاایان،1332 ،
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ص.)123
سبک مشورتی :م یریت در این سبک مشاور ا است و زیردساتان نسابت باه سابک دو،
بیشتر در تومیمای دخیل هستن  .در این سبک ،اساس م یریت بر اعتمااد و اطمیناان نسابی
م یران نسبت به زیردستان استوار است .در این سیستم ،زیردستان برا بیاان عقایا خاود و
طرح موضوعای با م یران از آزاد برخوردارن  .ارتباط و تبااد اطژعاای باین رئیساان و
مرئوسان به صوری دوطرفه در جریان است .باربنان از اطژعاتی باه از ساو ما یران باه
آنان میرس  ،استقبا میبننا و باا بمای ساوءظن مایپذیرنا  ،لایکن باا تماام صا اقت و
صاامیمیت ،اطژعااای و پیشاانهادها خااود را در اختیااار رؤسااا قاارار ماایدهنا  ،امااا از ایاان
پیشنهادها و اطژعای آنچه ص در ص مورد توجه و عژقه م یران است به مرحله اجارا در
میآی و سایر اطژعای و طرحها با بن

و احتیاط و یا به صوری مح ود جریان مییابا .

به طور بلی اِعما سیاستها بژن به عه م یران است ،ولی توامیمای خاصای باه از
اهمیت چن انی برخوردار نیست به وسیله سطوح پایین یرفته میشود .یرو ها غیررسامی
متشکل در این سیستم در حا توسعه است ،ولای اها اف آن دقیقااً مانعکس بننا یارو
م یران نیست و بعضا ًا باا قاوانین و مقاررای حمایات بننا از باربناان انطبااق دارد .ایان
اه اف احتماالً با مقاومت م یران روبهرو میشون (امین شایان ،1332 ،ص.)123
سبک مشارکتی :نسبت به بقیه سبکها تمام تومیمای باه طاور مشااربتی انجاام مایشاود و
داشتن حخ مساو در یرفتن تومیم برا هماان در یرو وجود دارد .این سبک با نظریاه y
شباهت بامل دارد .این روش بر اعتماد بامال ما یریت ساازمانی نسابت باه زیردساتان مبتنای
است .در این نوع م یریت تومیمای با نظر و مشاوری باربناان در ساطوح مختلاف یرفتاه
میشود .تباد اطژعای به صوری متقابل انجام میپاذیرد .پیشانهادها و دساتورها و اطژعاای
به از حوز م یریت به رد ها پایینتر سازمان ابژغ مایشاود باا اعتمااد و اطمیناان ماورد
قبو واقع مییردد و در صوری مبهم بودن دستورالعملها و یا غیرعملی بودن آنها ،ماورد
خاص بین طرفین مطرح ،و با بحث و تباد نظر نتیجه الزم حاصل میشاود .در ایان سیساتم
به سبب وجود اعتمااد متقابال و صا اقت باین طارفین سالیقههاا مختلاف و دیا یا هاا
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متفاوی با مسالمت و صمیمیت هماهنس میشون  .در این سیستم باربناان انایاز الزم را
برا وظایف خود به دست میآورن و با شوق و رغبت به مسئولیتها خود مایپردازنا .
یرو هایی به در این سیساتم شاکل مایییرنا  ،معماوالً اها افشاان پیوساته باه نظریاای
م یریت و باربنان است .یکی از ایرادها وارد بر این سیستم ،ع م تخوص باربنان در
امور مورد مشوری و م اخله آنان است(امین شایان ،1332 ،ص.)132
جدول  :0سیستمهای چهارگانه مدیریتی لیکرت
متغیرها
سازمانی
فرایردها
رهبر

مشورتی

مشاربتی

آمرانه

خیر خواهانه

رئیس اعتماد و اطمینان

رئیس در تمام

نسبتا زیاد دارد ،ولی

موضوعای اعتماد و

رئیس هیچ اعتماد

رئیس اعتماد و اطمینان

و اطمینانی به

از موضع ق ری

با این حا بنتر

اطمینان بامل به

باربنان ن ارد

دارد(اربا و رعیتی)

تومیم را نیز دارد

باربنان دارد

ترس ،ته ی  ،تنبیه

پاداش ویاهی تنبیه

پاداش و یاهی تنبیه و

ویاهی پاداش

واقعی یا تنبیه بالقو

ق ر مشاربت

پاداشها ماد بر
اساس سیستم مورد
نوع ایجاد انایز

توافخ طرفین همرا با
مشاربت یروهی در
ه ف یذار و بهینه
بردن روشها و ارزیابی
پیشرفت بار.

فرایرد تعامل ا

بمترین تعامل و

نفوذ میزان و

توأم با ترس و ع م

نوع تعامل

اعتماد به باربنان

پایینترین تعامل و
معموال با ق ر تحقیر
از جانب رئیس و ترس
و احتیاط باربنان

تعامل متوسط همرا با

تعامل زیاد و دوستانه

میزان خوبی از اطمینان

توام با اعتماد و اطمینان

و اعتماد

زیاد
منبع(:رضائیان ،0561 ،ص)560

شبکه مدیریت :این طرح به وسیله دو پژوهشار به نامها بلیک و موتن 1ارائه ش  .ها ف
آنها این بود به براساس تحقیقای دانشاا ها اوهاایو و میشایاان ،یاک شابکه ما یریت
ارائه بنن به یک بُع آن توجه بردن به افراد و بُع دیارش توجه بردن به تولی باش  .باا
1.Blake & Mouton
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توجاه باه دسااتاوردها ایان دو پژوهشاار ،ما یرانی باه از نظار رفتااار در وضاع  3/3قاارار
میییرن  ،بهترین رفتار را دارن و به عکس ،بسانی به در وضاعیت  3/1یاا در حالات 1/3
قرار میییرن  ،عملکرد بسیار پایینی دارن (رابینز ،1313 ،ص.)241
زیاد
باربنان

3/1

1/1

توجااااااه بااااااه

3/3

1/3

بم

زیاد

توجه به تولی

بم

نمودار  :0شبکه مدیریت بلیک و موتن
منبع :رابینز ،0566 ،ص206

سبک اول(مدیریت بیتفاوت) :در این شیو بمتارین قا ری ،اِعماا مایشاود و با ون
نظاری م یریت بارها انجام میشود .این چنین رهبرانی ساتهاا رهبار از خاود نشاان
میدهن  ،ولی هیچاا خود را درییر مساائل و مشاکژی رهبار نمایبننا  .ایان رهباران
تماس بمی با پیروان خود دارن  .م یران این سبک را میتاوان بایتفااوی ،بایتعها  ،بای-
عاطفه و خونسرد نیز معرفی برد(آزادفر ،یوسفیفرد و ساع  ،1332 ،ص.)3
سبک دوم(مدیریت استبدادی) :این نوع م یریت به زیردستان هیچ اعتماد ن ارد .آنها
را بن ری در تومیم ییر شربت میده  .زیردستان مجبور هستن با ترس ،ته ی و تنبیه،
پاداشها اتفاقی و رضایت در سطوح فیزیولو یکی و ایمنی بار بنن (آزادفر و همکاران،
 ،1332ص.)3
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سبک سوم(سبک مشورتی یا مدیریت باشگاهی) :ایان ناوع ما یریت اعتمااد و اطمیناان
قابل توجه و نه بامل به زیردستان دارد .در حالی به خط مشیها بلی و تومیمها مهام
در سطح عالی اتخاذ مییردد .به زیردستان نیز اجاز داد میشود به در سطوح پایینتر در
موارد بسیار خاص به تومیم ییر بپردازن (آزادفر و همکاران ،1332 ،ص.)3
سبک چهارم(سبک مشارکتی یا تیمی) :در این سازمانها ،افاراد مناافع مشاترم دارنا و
وابستای یا روابط متقابل آنها موجب احترام متقابل مییردد .درجاه و ساطح مشااربت و
همکار تیمی را در سازمان به ان از ا افازایش مایدها و نیااز باه درییار شا ن و تعها
پی ابردن به بار در باربنان تقویت میبن  .برخی از جمژتی به میتوان در اوصاف ایان
رهبران به بار برد عبارتن از :تشویخ به مشاربت ،تشخیص زحمای ،تواریح اولویاتهاا و
پیایر و روشن فکر (آزادفر و همکاران ،1332 ،ص.)3
انضباط در نیروهای مسلح :ماد  2آیاین ناماه انضاباطی نیروهاا مسالح ،انضاباط را چناین
تعریف برد « :التزام عملی به والیت فقیه ،آدا و سنن و احکاام اساژمی ،تبعیات از فارامین
مقام معظم رهبر و فرمان هی بل قوا ،قوانین و مقررای ودستورای سلسله مراتب فرمانا هی،
رؤسا و م یران» .مااد  1هماین آیاین ناماه اشاعار مایدارد ،انضاباط دارا دو جنباه معناو و
ظاهر است .در ماد  3آیین نامه ،جنبه معنو انضباط چنین تعریف ش است« :جنبه معناو
انضباط در اثر ایمان و اعتقاد به خ ا و مبانی دین مباین اساژم و انجاام فاراین دینای و پایبنا
باودن باه احکاام و ارزش هاا اخژقای و اساژمی ،احسااس مسائولیت معناو در قباا نظااام
حکومت اسژمی ،میهن و ملت ایناریر ایاران ،قاانون و وظاایف محولاه ،اعتقااد باه منطقای و
عادالنه بودن مقررای و اعتماد به فرمانا هان و همکااران در باربناان باه وجاود مایآیا  ،باه
طور به ایر تمام نظاریها برداشته شود ،جنبه معنو انضباط همچنان پابرجا و برقارار مای-
مان  .جنبه معنو انضباط ،پایه و اساس تربیت نیروها مسلح مکتبی ،فا ابار و وظیفاهشاناس
را تشکیل میده » .ماد  3آیین نامه انضباطی نیز ،انضباط ظااهر را چناین تعریاف مایبنا :
«جنبه ظاهر انضباط با حفظ اق امای و آراستای ظاهر  ،دقت در اجرا قاوانین و مقاررای
و دستورای تحقخ مییاب »(پناهی ،1333 ،ص.)12
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تأثیر متقابل انضباط ظاهری و معنوی :ه ف مکتب حیای بخاش اساژم ،ارتقااء ساطح
معرفت دینی و تعالی انسانها است و برا رسی ن به این مقوود برنامههاا جاامع و دقیقای
را برا عبور از مسیر پرنشیب و فراز دستیابی به بما پیشبینی برد تا انسان بتوان باا پاا
اعتقادای دینی و ر توشه فضایل اخژقی به قله انسانیت صعود بن  .بنابراین با ساامان یاافتن
امور معرفتی و اخژقی و معنو  ،طبیعت رفتارهاا بیرونای و ظااهر هام مانظم مایشاود.
عماری آیین نامه انضباطی نیروها مسلح بر پایهها مستحکم باورها دینی استوار ش و
هماناونه به عمل به مؤلفهها معنو و تقویت اعتقادای ،در نظم ظاهر جلاو مایبنا ،
عبور از پلهها نظم ظاهر هم ،دستیابی به عماری رفیع مقامای معنو را میسر مایساازد.
پس توقع دین ار و تقوا از یک مجموعه نظامی و آموزشای امار باطال نیسات و ناه تنهاا
انضباط نظامی هیچ تضاد باا اماور معناو نا ارد ،بلکاه ارزشامن

و ق اسات آماوزش،

انضباط و سازمان هی و م یریت نظامی بر معیار رعایت تقوا و پرورش اعتقادای و تواضع و
روح برادر است(میرزاخانی ،1332 ،ص.)33
نقشهای ارتباطی مدیران :براسااس دیا یا هاا ما یریتی ،ما یران دارا نقاشهاا
ارتباطی هستن به به آنها اشار میشود.
الف) نقش رهبر

 )1وضعیت ظاهر و الاوها رفتار  :در ایفا این نقاش ،فرمانا باه عناوان الااو و مظهار
نظم و انضباط ،سرمشخ زیردستان قرار میییرد و زیردستان با مشاه ظاهر و رفتاار فرمانا و
م یر خود ،عینااً از آن الااوبردار مای بننا  .تاأثیر باه ما یر یاا فرمانا بار روح و روان
همکاران خود مییذارد ،موقعیت تربیتی او را بیشتر مایبنا  .آناان باه در یاک مجموعاه باا
م یر بار میبنن و از او دستور میییرن و ان یشهها او یکی پاس از دیاار روشانار را
آنها میشود ،به میزان زیاد تحت تأثیر قرار میییرن و رفته رفته برخوردها و موضع ییار -
ها منبت و منفی م یر یا فرمان برا آنان جنبه الاو و سرمشخ پی ا میبن  .هر رفتاار باه
فرمان در ایفا این نقش(الاو) از خود بروز میده  ،در ذهن زیردستان حک میشود و آن
را مژم رفتار آین خود قرار میدهن  .همچنین در بنار تمام این اوصاف ،نبایا از نظار دور
داشت به بیشتر دانشجویان دانشاا  ،فرمان هان را الاو خود مایداننا (بختیار و شاایاان،
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 ،1333ص.)231
 )2ارتباطها عاطفی و پ رانه :م یران و رؤسا بای خود را همچون پا ر بارا باربناان
زیردست تلقی بنن و با آنان رابطها نظیر رابطه پا ر و فرزنا

داشاته باشان و باربناان

زیردست را از حیث مسائل معنو به طور بامل اغنا نماین  .امام علی(ع) در ایان باار مای-
فرماین « :بر سرداران ف ابار به دست نشان و پرورش یافته تو هستن  ،پ ر باش تاا آناان
هم بر سپا پ ر بنن » و در جایی دیار میفرماین « :افسر بای همچون تو(مالک اشتر) غم
لشار خورد و بر ساربازان خاویش پا ر مهرباان و فرمانا هی آیاا و بیا ار باشا »(نها
البژغه ،نامه  .)33فرمان هی معظم بل قوا نیز در بخشی از بیانای خود به مناسبت هفتاه ناجاا
در  1333فرمودن « :فرمان در آن واح نقش معلم ،نقش پ ر ،نقش رئیس ،نقاش رهبار را
برعه دارد».
 )3برقرار روابط دوستانه و صمیمانه بین همکاران :یکی از را هاا شناساایی نارسااییهاا،
برقرار ارتباط با باربنان است .ب ین ترتیب فرمان هان با شناسایی علل نارساییها خواهن
توانست آنها را با درایت و م یریت رفع نمود و ب ین ترتیب انضباط را در سازمان حاابم
بنن  .اساس ًا یکی از وظایف فرمانا هان ،رؤساا و ما یران آن اسات باه باا هوشایار علال
نارساااییهااا را دریافتااه و سااریعاً بااا اسااتفاد از اختیااارای قااانونی و اعمااا م ا یریت از آن
جلوییر نماین (ماد  31آیین نامه انضباطی).
ب) نقش در مراسمها و مأموریتهای نظامی

 )1مراسم صبحاا  :اجرا مراسم صبحاا یکی از با ارزشترین مراسامهاا مقا س و پار
مفهوم در بین نظامی ها است .امیار ها ایت لطفیاان ،فرمانا اسابخ نیارو انتظاامی و یکای از
بارشناساان پااژوهش ،معتقا اساات« :مراسام صاابحاا یکای از بااارزترین و مهامتاارین طاارق
برقرار ارتباط بین فرمان و زیردستان است به طای آن فرمانا باه ایفاا اناواع نقاشهاا
متوور برا او میپردازد» .در حین بریزار مراسام صابحاا در وهلاه نخسات ،فرمانا باه
شه ا به در را میهن و دین جانفشانی نمود ان و با عمل خود درس فا ابار باه هماه داد -
ان  ،ادا احترام میبن و تمامی باربنان حاضر در می ان نیز به تبعیت از فرمان چناین مای-
بنن  .پس از آن فرمان به حضور باربنان میرس و در حین ساان دیا ن باا نااا عمیاخ باه
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چشمان باربنان حاضر در می ان ،یکی از انواع برقرار ارتباطاای یعنای ارتبااط دیا ار یاا
چشمی(غیربژمی) را با آنها برقرار میبن و ب ین سان با یاک نااا باه وضاعیت ظااهر و
انضباط ظاهر ایشان نیز پی میبرد .حضور یارد مسلح در بناار پارچم بیاانار آن اسات باه
باربنان به هر قیمتی ناهبان و حافظ این پرچم ،به نماد بشور محسو ماییاردد ،خواهنا
بود .متعاقباً فرمان با معاونان خود در بنار جایاا دی و بازدیا مایبنا و بااز هام در حاا
برقرار ارتباط است .سپس با هماهنسساز باربنان نسابت باه قرائات قارآن و نیاایش و...
اق ام میبن ؛ یعنی همه همسو و هم

مایباشان و یاک حاس مشاترم دارنا و آن حاس

وطنپرستی است.
 )2حضور مستمر در بنار سایر مأموران طی انجام مأموریتها :فرمان با حضور در مجالس
مذهبی و شربت در مراسم دینی مانن نماز جماعت یا مراسام دعاا و نیاایش و همچناین باا
حضور قو خود در انواع مأموریتها انتظامی درییر و دار مأموریتهاا محولاه ،عماژً
به باربنان زیرمجموعه خود درس اعتقاد و حس وفادار به میهن ،باربنان و دیان اساژم
را میده و ب ین سان به باربنان القا میبن به فرمانا در هار زماان در بناار و همپاا
آنان است و در مأموریتها ،آنان را تنها ناذاشاته ،بلکاه همچاون پشاتوانها قاو آناان را
حمایت میبن  .این چنین رفتار  ،در قالب نقشها ارتبااطی ما یران ،بایشاک موجاب
تقویت مبانی انضباطی باربنان خواه ش .
ج) نقش رابط ـ رفتار فرمانده در مراسم و اعیاد و جشنها

مینتزبرگ در این زمینه بیان میدارد« :م یر اطژعای مورد نیاز سازمان را از طریاخ شاربت در
شبکهها ارتباطای به دست میآورد .مشاربت در انجمنها حرفها  ،جلساای غیررسامی،
صرف ناهار و باشاا ها م یریتی برخی از این امور هستن » .فرمانا هان و ما یران باه عناوان
نماین یاان خود ،برا حفظ و ارتقا سطح بهر ور باربنان خاود ضامن اتخااذ تا ابیر و
روش هاا الزم ،پیشانهادها مقتضای را باا شااربت در محافال و مجاالس باه مبااد ذیااربط
منعکس میبنن  .از آنجایی به حفظ استع اد رزمای و باارایی یااان ،ساازمان یاا قسامت از
مهمترین مسئولیتها فرمان هان ،رؤسا و م یران به شمار میرود ،بای با روشها صاحیح،
دائماً در جریان ق ری رزمی و بارایی یاان ،سازمان یا قسمت مربوطاه باشان و پیشانهادها
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ضرور را برا حفظ و باال بردن آن با رعایت مقاررای یازارش نماینا (ماد  32آیاین ناماه
انضباطی) .در حقیقت فرمان با ایفا این نقش یاان خود را به هماان شناساان و از هویات
آن دفاع میبن .
د) نقش فرماندهان در تحکیم مبانی انضباط

در این راستا مسئولیت فرمان هان ،رؤسا و م یران از اهمیت به سزایی برخوردار است .فوال
ششم آیین نامه انضباطی ،به تفویل به شارح وظاایف عماومی فرمانا هان ،رؤساا و ما یران
میپردازد .ماد  12آیین نامه توریح میبن «فرمان هان ،رؤسا و م یران ،مسائو برقارار
انضباط هستن و بلیه باربنان تابعه موظفان برابر قانون و مقاررای ،آناان را در برقارار
انضباط یار بنن ».
بنابراین توصیه میشود فرمان هان ،م یران و رؤسا با حساسیت ویژ به نقشی باه در انضاباط
پذیر باربنان برعه دارن  ،بیشترین توجه خود را به نمونه و الااو باودن ،ارائاه رفتاار و
ظواهر مناسب و ایجاد روابط دوستانه معطوف بنن  ،تا موجبای رشا و انایاز آناان را در
انضباط پذیر فراهم نماین .
مدل مفهومی پژوهش :به منظور معرفی متغیرهاا مساتقل و وابساته مطالعاه و همچناین
توصیف(نمایش) نحو ارتباط آنها با یک یار ،باتوجه به نظریای ان یشمن ان مختلاف در
زمینه م یریت و اثربخشی انضباطی به قبژً آم بود ،ارائه م

مفهاومی تحقیاخ از جملاه

یامهایی است به به درم عمیخ مختوای مسئله مطرح شا

بماک خواها نماود .در

این ارتباط ،نظریاههاا رنسایس لیکاری( )1332بارا سابکهاا ما یریتی و آیاین ناماه
انضباطی نیروها مسلح( )1323برا اثربخشی انضاباطی ،چاارچو نظار ایان تحقیاخ را
تشکیل میده  .بر همین اساس م
است.

مفهاومی و فرضایههاا پاژوهش در اداماه ارائاه شا
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نمودار  :6مدل مفهومی پژوهش
منبع :لیکرت( )0662و آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح()0526

روش
پاژوهش حاضار از نظار ها ف باااربرد و از نظار نحاو یاردآور اطژعاای ،پژوهشاای
توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعاه آماار ایان پاژوهش ،دانشاجویان مواو دور  33و
دانشآموختاان دور  33دانشاا علوم انتظامی امین در سا  1331باه تعا اد  1223نفار هساتن
به به طور توادفی ساد  232 ،نفر آنها مورد پرسش قارار یرفتنا  .داد هاا باه وسایله پرسشانامه
محقخ ساخته روا و پایا(ضریب آلفا برونباخ  )2/13یردآور و با آزمونها مربوطه در نارم
افزار  spssنسخه  23تحلیل ش .
یافتهها
یافتههای توصیفی :بررسی ویژییها جمعیتشناختی جامعه پژوهش نشاان مایدها در
جامعه مورد پژوهش 2/3 ،درص پاسخاویان با بمترین فراوانی در باز سنی  32تا  34ساله
و  32/3درص آنان نیز(با بیشترین فراوانی) 22 ،تا  24ساله بودن  13/3 .درص پاساخاویان
با بمترین فراوانی ،تحویژی دیپلم یا فوق لیسانس و باالتر و  31/3درصا نیاز باا بیشاترین
فراوانی لیسانس بودن  .آمار جمعیتشناختی جامعه تحقیخ بیانار آن است به  33/3درصا
آنان ب ون سابقه بار 32/4 ،درص دارا سابقه بار بمتر از  2ساا  2/1 ،درصا باا ساابقه
بار بین  3تا  3سا و  2/1درص ایشاان دارا ساابقه باار  2تاا  3ساا باود انا  .همچناین
پاسخدهن یان به میزان  43/2درص با وضعیت استخ ام پیمانی و مابقی یعنای  31/3درصا
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نیز با وضعیت استخ ام رسمی 21/3 ،درص ایشان متأهل و  13/2درصا نیاز مجارد بودنا .
 42/1درص افراد پاسخاو افسران موو و  33/3درص از افساران داناشآموختاه بودنا .
الزم به ذبر است  33/2درص از پاسخاویان خ مت سرباز را انجام داد و  21/4درصا
از آنان نیز خ مت سرباز را انجام ن اد بودن .
آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش :در مورد متغیار انضاباطی معناو در دانشاجویان
دانشاا علوم انتظامی امین ،نتای ب ست آم حابی از این است به میاناین ایان شااخص
برا پاسخاویان مورد مطالعه در پژوهش حاضر برابر با  13/12اسات باه در پیوساتار باین
(3بمترین میازان) تاا (23بیشاترین میازان) سانجی شا  .باه عباارتی ،انضاباطی معناو در
دانشجویان دانشاا علوم انتظامی امین ،باالتر از سطح متوسط است.
در مورد متغیر سبکها م یریت فرمان هان آموزشی ،نتاای ب سات آما حاابی از ایان
است به میاناین این شاخص از دی یا پاسخاویان مورد مطالعه در پژوهش حاضر برابر با
 33/21است به در پیوستار بین (22بمترین میزان) تا (122بیشترین میزان) سنجی شا  .باه
عبارتی ،سبکها م یریت فرمان هان آموزشی ،تاثیر متوسط رو به پایینی را دارد.
یافتههای استنباطی :در ادامه فرضیهها پژوهش آزمون میشون .
فرضیه اصلی :رابطاه معناادار باین سابک ما یریتی فرمانا هان آموزشای دانشااا علاوم
انتظامی امین با اثربخشی انضباطی دانشجویان وجود دارد.
برا آزمون این فرضیه با توجه به سطوح سنجش متغیرها از آزماون پیرساون اساتفاد شا
است .نتای بیانار آن است باه باین سابک ما یریتی فرمانا هان آموزشای دانشااا علاوم
انتظامی امین با اثربخشی انضباطی دانشجویان همبساتای معنایدار و مساتقیمی وجاود دارد؛
چرا به سطح معنیدار باه دسات آما ( )Sig=2/222بمتار از آلفاا تحقیاخ()α=2/23
است( .(p>2/23نوع همبستای بین این دو متغیر مستقیم است ،یعنی هر دو توأمان افازایش
یا باهش مییابن  .ش ی همبستای بین دو متغیار نسابتاً متوساط اسات( .)r=2/423بناابراین
فرضیه پژوهش به صوری ماوقتی تأییا مایشاود ،باه ایان معنای باه باین سابک ما یریتی
فرمان هان آموزشی دانشاا علاوم انتظاامی اماین باا اثربخشای انضاباطی دانشاجویان رابطاه
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معنیدار و مستقیمی وجود دارد.
جدول  :6آزمون همبستگی بین سبک مدیریتی فرماندهان آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین با اثربخشی
انضباطی دانشجویان

اثربخشی انضباطی دانشجویان

متغیر وابسته
متغیر مستقل
سااابک ما ا یریتی فرمانااا هان
آموزشی

ش ی

2/423

معنیدار

2/222

تع اد (به نفر)

232

فرضیههای فرعی :رابطه معنادار بین سبکها مختلاف ما یریتی فرمانا هان آموزشای
دانشاا علوم انتظامی امین با اثربخشی انضباط ظاهر دانشجویان وجود دارد.
برا آزمون فرضیهها فرعی نیز با توجه به سطوح سانجش متغیرهاا از آزماون معنایدار
پیرسون استفاد ش است .نتای به دست آم به شرح زیر است و در ج و  3ارائاه شا
است.
 بین سبک م یریتی آمرانه فرمان هان آموزشی دانشاا علوم انتظاامی اماین باا اثربخشای
انضباط ظاهر و معنو دانشجویان ،همبستای معنایدار و مساتقیمی وجاود دارد؛ چارا
به سطح معنایدار باه دسات آما ( )Sig=2/222بمتار از آلفاا تحقیاخ()α=2/23
است( .(p>2/23نوع همبستای بین دو ایان متغیار مساتقیم اسات ،یعنای هار دو توأماان
افزایش یا باهش مییابن  .شا ی همبساتای باین دو متغیار متوساط اسات(.(r=2/311
بنابراین ،بین سبک م یریتی آمرانه فرمان هان آموزشی دانشااا علاوم انتظاامی اماین باا
اثربخشی انضباط ظاهر دانشجویان رابطه معنیدار و مستقیمی وجود دارد.
 بین سبک م یریتی آمرانه پ رانه فرمان هان آموزشی دانشاا علوم انتظامی اماین باا
اثربخشی انضباط دانشجویان ،همبساتای معنایدار و مساتقیمی وجاود دارد ،چارا باه
سااطح معن ایدار ب اه دساات آم ا ( )Sig=2/222بمتاار از آلفااا تحقی اخ()α=2/23
است( .(p>2/23نوع همبستای بین این دو متغیار ،مساتقیم اسات ،یعنای هار دو توأماان
افزایش یا باهش مییابن  .شا ی همبساتای باین دو متغیار متوساط اسات(.(r=2/332
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بنابراین ،بین سبک م یریتی آمرانه پ رانه فرمانا هان آموزشای دانشااا علاوم انتظاامی
امین با اثربخشی انضباط دانشجویان رابطه معنیدار و مستقیمی وجود دارد.
 بین سبک م یریتی مشاورتی فرمانا هان آموزشای دانشااا اماین باا اثربخشای انضاباط
دانشجویان ،همبستای معنیدار و مستقیمی وجاود دارد ،چارا باه ساطح معنایدار باه
دسات آما ( )Sig=2/222بمتاار از آلفاا تحقیاخ ( )α=2/23اسات( .(p>2/23نااوع
همبستای بین دو متغیر مذبور مستقیم است ،یعنی هر دو توأمان افزایش یا باهش مای-
یابن  .ش ی همبستای بین دو متغیر نسابتاً قاو اسات( .(r=2/431بناابراین باین سابک
م یریتی مشورتی فرمان هان صف دانشاا با اثربخشی انضباط دانشجویان رابطاه معنای-
دار و مستقیمی وجود دارد.
 بین سبک م یریتی مشاربتی فرمان هان صف دانشاا علوم انتظاامی اماین باا اثربخشای
انضباط دانشجویان ،همبستای معنیدار و مستقیمی وجاود دارد ،چارا باه ساطح معنای-
دار به دست آم

( )Sig=2/222بمتر از آلفا تحقیخ ( )α=2/23اسات(.(p>2/23

نوع همبستای بین دو متغیر مستقیم است ،یعنی هر دو توأمان افزایش یا باهش مییابنا .
ش ی همبساتای باین دو متغیار قاو اسات( .(r=2/223بناابراین باین سابک ما یریتی
مشاربتی فرمان هان صف دانشاا علوم انتظامی اماین باا اثربخشای انضاباط دانشاجویان
رابطه معنیدار و مستقیمی وجود دارد.
جدول  :5آزمون همبستگی رابطه بین سبکهای مدیریتی فرماندهان آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین با
اثربخشی انضباط ظاهری دانشجویان

اثربخشی انضباط ظاهر

متغیر وابسته

دانشجویان

متغیر مستقل
سبک م یریتی آمرانه فرمان هان
آموزشی
سبک م یریتی آمرانه پ رانه فرمان هان
آموزشی

ش ی

2/311

معنیدار

2/222

تع اد

232

ش ی

2/332

معنیدار

2/222

تع اد

232
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سبک م یریتی مشورتی فرمان هان
آموزشی
سبک م یریتی مشاربتی فرمان هان
آموزشی

ش ی

2/431

معنیدار

2/222

تع اد

232

ش ی

2/223

معنیدار

2/222

تع اد

232

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با ه ف بررسی رابطه بین سابک رهبار فرمانا هان آموزشای دانشااا علاوم
انتظامی امین با اثربخشی انضباطی دانشجویان انجام ش  .نتای نشان داد به سابک ما یریتی
فرمان هان صف دانشاا علوم انتظامی اماین بار اثربخشای انضاباطی دانشاجویان تاثیریاذار
است .با توجه به آمار ها به دست آم میتوان عنوان برد به با توجه به شا ی ضاریب
همبستای ( )M.R=2/423ح ود  13درص تغییرای در اثربخشی انضباطی دانشاجویان باه
سبک م یریتی فرمان هان صف مربوط میشود و بقیه به عوامل دیار بستای دارد .از این
رو نتای این تحقیخ با پژوهشها عاب ینی و شهابیفر( ،)1333ماراد و همکااران(،)1333
هاشمی( ،)1333سابوبو( ،)2211لی یو( ،)2212ابراهیم و التنیجای( ،)2212رایاس()2222
و پاتریشیا ( ،)2221همخوانی دارد.
پس از بررسی فرضیای چهاریانه فرعی پژوهش نیز آشکار ش به هرچه در دانشاا امین،
سبک م یریتی مشاربتی فرمان هان صف پررنستر شود ،به همان انا از میازان اثربخشای
انضباط ظاهر و معنو دانشجویان ،آناا به خود را در تومیمییر ها و اعما م یریت
و فرمان هی واح ها دانشجویی سهیم میبینن افزایش مییاب  .از طرفای دیاار ،بارخژف
رویه معمو دانشاا هاا نظاامی و مراباز آموزشای پلایس ،سابک ما یریت و فرمانا هی
آمرانه ،بمرنسترین تأثیر را در افزایش سطح اثربخشای انضاباط دانشاجویان دارد .باا ایان
اوصاف نتای مذبور با نتای پژوهشها سلیمیان و مهرابی( ،)1332طهرانی( ،)1333لیاونز
و اشنای ر( ،)2223مایفیل ( ،)2223آمابیل و همکاران( ،)2222لوین و میلاز( ،)2224یوناس
و یامیرینو( )2221و آن ریپولس( )2221همسو میباش ؛ به دیار بیان نتاای وابااو یافتاه-
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ها این پژوهش نشان داد به همراستا با نتای پاژوهشهاا جزینای و همکااران( )1332و
عب العزیز العسکر( ،)2223هر چهار ناوع سابک ما یریتی آمراناه( 2/311و  ،)2/232آمراناه
پ راناااه( 2/332و  ،)2/332مشاااورتی( 2/431و  )2/432و مشااااربتی( 2/212و  )2/223در
اثربخشی انضباطی دانشجویان(ظاهر و معنو ) نقش دارن و ترتیب تاثیریذار آنهاا باه
این شرح است:
 سبک م یریتی مشاربتی به میزان  11درص (بیشترین سبک اثریذار )؛
 سبک م یریتی مشورتی به میزان  12درص ؛
 سبک م یریتی آمرانه پ رانه به میزان  13درص ؛
 سبک م یریتی آمرانه به میزان  14درص (بمترین سبک اثریذار ).
این نتیجه نشان میده به سبک م یریتی آمراناه فرمانا هان آموزشای باه در یذشاته نقاش
بسیار مهمی داشت ،از اثربخشی مناسبی در زمان فعلی و باا توجاه باه تغییار نسال دانشاجویان،
پیشرفت فناور  ،میازان دسترسای دانشاجویان باه اطژعاای ،آیااهی و رساانههاا جمعای و
اجتماااعی و مقتضاایای زمانااه برخااوردار نیساات و در عااوض ساابک مشاااربتی ،بهتاارین ما
ارزیابی میشود .هماناونه به از شیو ها م یریتی لیکری در باال با ان اشاار شا مایتاوان
سبک م یریتی مشاربتی ،مشورتی و آمرانه پ رانه را با هم یار تلفیاخ نماود .در ایان سیساتم
پس از بحث و مشاور  ،دانشاجویان اها اف خاود را معاین بارد و مایتواننا درباار اینکاه
چاونه وظایف خود را انجام دهن تومیم بایرن  .اما توامیمای عما باه عها فرمانا هان
صف قرار دارد .دانشجویان در بحث مسائل مربوط به وظایفشان ،آزاد داشته و فرمانا هان
اطمینان دارن به دانشجویان وظایفشان را درست انجام مایدهنا  .باه زعام لیکاری در ایان
سیستم قبل از تعیین ه ف و تومیمییر دربار وظایف ،فرمان با دانشجویان خود مشاوری
مینمای و دانشجویان نیز در تومیمای دربار وظایف خاود و چااونای انجاام آن از آزاد
برخوردارن  .برا ایجاد انایز در دانشجویان بیشتر به تشاویخ و اعطاا پااداشهاا مااد و
معنو اتکاء می شود تاا تنبیاه و مجاازای .همچناین اعتمااد و اطمیناان متقابال میاان فرمانا و
دانشااجویان در سااطح باااالیی قاارار دارد .در شاایو ما یریت مشاااربتی ،اطمینااان و اعتماااد بااه
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دانشجویان بیشتر از م ها دیار بود و تعامل بین آنها توأم باا صا اقت و یکرناای اسات.
اه اف بار توسط یارو هاا مشاورتی اتخااذ مایشاود و فرمانا هان و دانشاجویان با ون
مشاربت با دانشجویان تومیمی نمیییرن  .در این سیستم دانشجویان مسائل مربوط به باار را
آزادانه با فرمان هان صف در میان یذاشته و فرمان هان صف باه جاا موضاعییار در قباا
ورود دانشجویان به صحنه تومیمییر  ،از او حمایت و پشتیبانی مینماین .
پیشنهادها :از آنجا باه سابک ما یریتی مشااربتی بیشاترین اثار را در انضاباط دانشاجویان
دانشاا دارد ،توجه به موارد زیر پیشنهاد میشود:
 اهمیت دادن به تعه دانشجویان به فرمان هان و تقویت آن با شیو ها انایزشی؛
 توجه به نقش مقبولیت فرمان هان نزد دانشجویان و تژش برا افزایش آن؛
 توجه به میزان تجربه و دانش دانشجویان در اعما نوع سبک م یریت؛
 حمایت فرمان هان از دانشجویان و اعتماد به عقل جمعی آنان؛
 آموزش فرمان هان در مورد سبکها رهبر و اقتضائای هر یک از آنها.
قــدردانی :نویساان یان ایاان پااژوهش از تمااامی فرمان ا هان دانشاااا علااوم انتظااامی امااین و
دانشجویانی به با مشاربت صبورانه خود در مراحل انجام این تحقیخ ،یار یر ماا باود انا
سپاسازار میبنن .
منابع
 .1آزادفر ،وحیا ؛ یوسافی فارد ،ارساژن؛ سااع  ،فاطماه( .)1332بررسای تفااوی سابکهاا
م یریتی م یران جوان و م یران در حا بازنشساتای (باا ساابقه بااال  23ساا ) و ارزیاابی
میزان اثربخشی م یریتی آنان توسط م

امتیاازای متاوازن ) ،(BSCدوماین هماایش ملای

علوم م یریت نوین ،تهران
 .2آیین نامه انضباطی نیروها مسلح جمهور اسژمی ایاران( .)1323تهاران :مجلاس شاورا
اسژمی
 .3احما

 ،آرش؛ بختیااار  ،محم هاشاام؛ رضااو  ،سی محم حسااین( .)1334ارتباااط ساابک

رهبر م یران با میازان رضاایت شاغلی بارمنا ان در ادارای تربیات با نی اساتان خراساان
رضو  ،همایش ملی انجمن علمی م یریت ورزشی ایران ،مشه
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 .4اصژنخانی ،محم علی( .)1313توصیف سبکها رهبر جو سازمانی و ارتباط آن با میزان
رضاایت شااغلی از دیا یا اسااتی ورزش دانشاااا هااا منتخاب بشااور( .رساااله دبتاار )،
دانشک تربیت ب نی و علوم ورزشی دانشاا تهران ،تهران
 .3امااین شااایان جهرماای ،شاااپور( .)1332تئااور هااا سااازمان و م ا یریت .تهااران :انتشااارای
بوشامهر.
 .2بختیار  ،لطفعلی و شایاان ،فریبا( .)1333نقش فرمان هان صف در نهادینهسااز رفتارهاا
حرفه ا پلیسی در دانشجویان دانشاا علوم انتظامی اماین ،فوالنامه پاژوهشهاا ما یریت
انتظامی231 ،)2(13 ،ا .234قابل بازیابی از:
http://pmsq.jrl.police.ir/article_93694_18248862e81a00ed99d4877f6c
385cf1.pdf
 .1پناهی ،حمی ( .) 1333بررسای عوامال ماؤثر بار نظام و انضاباط در دانشااا علاوم انتظاامی،
فولنامه دانش انتظامی23 ،)2(11 ،ا .33قابل بازیابی از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=182085
 .3جزینی ،علیرضا؛ زائر امی  ،علی؛ اخوان ،علیمحما ( .)1332بررسای تاأثیر سابک رهبار
فرمان هان و م یران بر انضباط باربنان بژنتر ها استان تهران ،فولنامه منابع انسانی ناجا،
43 ،)23(2ا .22قابل بازیابی از:

http://phr.jrl.police.ir/article_12366.html

 .3رابینز ،استیفن .پی( .)1313رفتار ساازمانی(مفاهیم ،نظریاههاا ،باربردهاا)( .علای پارساائیان و
سی محم اعرابی ،مترجمان) .تهران :انتشارای دفتر پژوهشها فرهنای.
 .12رضازاد  ،اببر؛ عب الرحمانی ،رضا؛ پویافر ،محم رضا( .)1333طراحی الاو جاامع تربیات
روانشناختی ا جامعهشناختی دانشجویان دانشااا علاوم انتظاامی اماین .دوفوالنامه مطالعاای
پلیس زن23 ،)33(14 .ا .34قابل بازیابی از:
http://ps.jrl.police.ir/article_95563_567bffba41f7d77e5470491cb3f9e
488.pdf
 .11رضائیان ،علی( .)1332م یریت رفتار سازمانی .تهران :انتشارای سمت.
 .12رضائیان ،علی( .)1333اصو م یریت .تهران :انتشارای سمت.
 .13رفیعی ،حسنرضا( .)1333سنجش اثربخشی آموزش فراییاران دور  13درجاهدار مجتماع
آموزشی زنان پلیس در سطح رفتار .دوفولنامه مطالعای پلایس زن33 ،)32(14 .اا .112قابال
بازیابی از:
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http://ps.jrl.police.ir/article_94296_8fbbf5e1fcb05c47e1fd747b6b5ed9
c5.pdf
 .14زمااانی ،اصااغر؛ پورآتشاای ،مهتااا ؛ جهانساایر باجااانی ،فاطمااه( .)1332بررساای رابطااه بااین
سبک ها م یریت با اثربخشی سازمانی در دفاتر استع ادها درخشاان دانشااا هاا علاوم
پزشکی بشور .فولنامه طب و تزبیه123 ،)2(22 .ا  .144قابل بازیابی از:
http://www.tebvatazkiye.ir/article_58009.html
 .13سلیمیان ،معوومعلی؛ مهرابی ،فاطمه( .)1332بررسی رابطه بین سبکها رهبار ما یران و
ایجاد استرس شغلی در باربنان .اولین بنفرانس ملی حساب ار و م یریت ،تهران
 .12طهرانی ،محم هاد ( .)1333نقش فرمانا هان در تقویات مباانی انضاباطی باربناان پلایس.
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سااازمانی در م ا ارس ابت ا ایی آمااوزش و پاارورش شهرسااتان باااو  .بنفاارانس بااینالمللاای
پژوهشها نوین در م یریت ،اقتواد و علوم انسانی ،تهران
 .13فیضی ،طاهر ( .)1333مبانی سازمانی و م یریت .تهران :انتشارای دانشاا پیام نور.
 .13قادر نیا ،محم ( .) 1333بررسی نقش مقررای آیین نامه انضباطی نیروها مسلح در رش و
تعالی معنو باربنان ،فولنامه مطالعای م یریت بار آماوزش انتظاامی33 ،)22(.اا .11قابال
بازیابی از:

https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/396488

 .22مراد  ،غژمرضا ،مجی

 ،عب اله؛ رحیمی ،فضلاله؛ سااالر ،روحالاه( .)1333بررسای تاأثیر

ما یریت انضاباط بار بااارایی باربناان انتظاامی .ما یریت مناابع در نیارو انتظااامی،)2(4 .
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 .23مق م ،علی؛ عباسنژاد ،محم حسین( .)1334بررسی و تعیین رابطه باین سابک رهبار  ،جاو

 / 61فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،53پاییز و زمستان 0011
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