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  چكيده
هـاي   باشد كه همواره از دغدغه مسائل اصلي كشور مي جملة شك توجه به مقوله فرهنگ از بي

اي انقالبي همچـون مـديريت    اصلي دلسوزان انقالب اسالمي بوده است. فرهنگي كه از دل آموزه
(بنيـاد شـهيد و...)، بـه ايجـاد      هـاي انقالبـي   گـذاري در ارگـان  تأثيرتواند ضمن  جهادي برآيد مي

هاي اجتماعي منجر شود. ايـن پـژوهش    اير مجموعههاي شهدا و س فرهنگي متعالي در دل خانواده
اي  در جامعـه  نامـه  پرسـش و ابزار  spssبا استفاده از نرم افزار  و با هدفي كاربردي تهيه گرديد

 گانه مديريت جهادي هاي سه نفري؛ ارتباط شاخص194 ةو حجم نمون نفر 18000آماري بالغ بر 
. گفتنـي اسـت   شـد هاي شهداي مشهد بررسـي   دهاي) با فرهنگ خانوا ساختاري، رفتاري و زمينه(

وپايـايي   0,8جمعي از اساتيد مجرب با ضريب الوشه باالي  از سويمورد نظر  نامه پرسشروايي 
گرديـد. در نهايـت ضـمن     تأييـد تايي باكمك ضريب كرونباخ  30اوليه  ةآن براساس يك نمون

اي بـا   هـاي زمينـه   رتباط شاخصارتباط بين مديريت جهادي با متغير وابسته، مشخص شد ا تأييد
هـاي سـاختاري و رفتـاري     باشد، در حالي كه شـاخص  مي تأييدي شهدا مورد ها فرهنگ خانواده

  هاي شهدا دارند. تري با فرهنگ خانواده پيوند ضعيف
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  مقدمه 
بــا هــدف  هــا رگانبعضــی اُ  خمینــی امفرمــان امــ براســاسبعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی 

باعث  ها رگانشدند که مدیریت بر این اُ  تأسیسخصوص اقشار محروم ه رسانی به جامعه ب خدمات
ی که ضمن برخـورداری از جایگـاه ارزشـمند و مقـدس در طور به .ایجاد سبکی از مدیریت گشت
فرهنگ سازمانی پویا و سبک خاصی از مدیریت مورد توجه  عنوان بهجلسات علمی و تحقیقاتی نیز 

پـذیری،  مـداری، انعطـاف دیـنتـوان از مشخصـات بـارز آنهـا بـه   می ، که ها رگانقرار گرفت. این اُ 
ضمن از مواردی که در  گرایی، خدامحوری، خالقیت و نوآوری اشاره کرد. در محوری، مردم والیت
مورد توجه قرار گرفته است، شـناخت جایگـاه آن  ها جامعه مرتبط با سبک زندگی در پیشهای  سال

ای  مؤلفـهچراغ روشـنی در زنـدگی و  عنوان بهدر ساختار مدیریتی جامعه اسالمی است. اگر دین را 
برای نظارت در کیفیت و ترسیم حیات مطلوب بدانیم، طبیعتـًا مـدیریت جامعـه اسـالمی و دینـی 

فـق تبـدیل آن بـه کیفیـت زنـدگی و راهبـرد ر جامعـه بـا اُ هـا د سازی ارزش هدف اول خود را پیاده
 داند. چگونگی دستیابی به این کیفیت و سبک زندگی می

زمانی که رهبر انقالب اسالمی کلمه سبک زندگی را بیان کردند، چنین برداشت شد که ایشـان 
در پی مطرح کردن شکلی از زنـدگی هسـتند کـه در جریـان دنیـای صـنعت و اطالعـات در حـال 

از بـر دارد. ا و آخـرت را درصورتی که زندگی در این شکل و مدل سـعادت دنیـ فراموشی است. در
های تجربه شده دفاع مقدس به نام مـدیریت  و ارزش ها مؤلفه براساسروش زندگی مدیریتی  رو این

 هایی باشد که در حال فراموشی هستند. سبکی که بـا جهادی ارائه گردید تا احیاگر بسیاری از روش
منظور از جهاد، صرفًا جنگ و مبـارزه مسـتقیم  گری است. همه سادگی، سرشار از آرامش و هدایت

بلکه جهاد به معنای زندگی پرشور، با هدف و سرشار از کار و تالش و موفقیـت اسـت کـه  ،نیست
 تواند در همه جوامع و مقاطع باعث سازندگی و رفع مشکالت بشریت باشد.   می

ری در طول تاریخ، مستلزم ابزارهای خـاص خـود بـرای رسـیدن بـه اهـداف هر انقالب یا تغیی 
باشـد. انقـالب اسـالمی نیـز هماننـد هـر   مـی  ها سازی نگاه ها، نهادینه ، استفاده از فرصتلوبمط

گذار نگاهی نو بـه سـبک اداره و مـدیریت ایـران و تـرویج و  ، بنیانامام خمینی از سویانقالبی 
گیـری  ؛ نگـاهی کـه بـه شـکلاند ی تاریخی متفاوت بودهها اسالمی در زمانتثبیت فرهنگ انقالب 

. این گرفتمدیریت جهادی نام  عنوان بهو  نوعی رفتار، فرهنگ و سبک مدیریت سازمانی منجر شد
دانشگاهی و نظـایر آن و  هایی همچون جهادسازندگی، جهاد گذاری مجموعه سبک مدیریت در نام

یت و فرمانـدهی نیروهـای انقالبـی در ابتـدای انقـالب اسـالمی به صورت عمومی به سبک مدیر
بدون شک فرهنگ جهادی همان فرهنگ دین و مکتب اسالم و فرهنگ محمـد شود.  مینسبت داده 

هـا هرگـز نبایـد  هـا و بررسـی است و باید توجه داشت که در تحلیـل و علی و فرزندان پاکشان
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. فرهنگ جهادی یک نهـاد اسـت کـه بـا کرددا فرهنگ جهادی را از فرهنگ اسالم ناب محمدی ج
 شود. مدیریت متعهد با هویت مشّخص و هدف خاصی با تالش فردی اعضایش اداره می

ها و تراوشات فکـری بشـر در  ای از باورها، اندیشه در مجموع منظور از مفهوم فرهنگ مجموعه
گیری هویتی خاص برای او  کلبخش رشد و تعالی انسان و ش ساز و تداوم طول تاریخ است که زمینه

هـای  ها و پیشـینه پذیر و به اشتراک گذاشتن از مجموعه داشته ای تبادل بوده است؛ فرهنگ مجموعه
ای قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر قابل بررسی است و در  سرمایه عنوان بهجوامع انسانی است که 
فرهنگ جهـادی امـا، بیشـتر  .ین مفاهیم استتر ترین و پرابهام ترین و پیچیده عین حال یکی از رایج

کند که در رفتار اختیاری و اجتماعی انسـان اثـر  های فکری و ارزشی میل می ای از مایه به مجموعه
هـا، رفتارهـا و کردارهـا  ها، گـرایش ها، باورها، ارزش گذارد و دارای عناصر متعددی از شناخت می
شهدا  ۀز طرفی پرداخت و رسیدگی به امور خانواد). ا۶ص ،١٣٨٨محمودزاده و دیگران، ( باشد می

باشد که آنها  های فرهنگی این قشر ویژه از جامعه از آنجایی حائز اهمیت می از جمله توجه به مقوله
هـای مختلـف  نیاز داشت در راه اسالم و انقالب بـه عرصـه نفرزندان خود را زمانی که کشور به آنا

 عنوان بـهفـرض  فرهنـگ، بـر روی سـه سـطح پـیش )١٣٨٣( نظر شاین براساسجهادی فرستادند. 
هـای  جوهره فرهنگ، یعنی اول ارزش به اصول، دوم اهداف و استانداردهای اجتماعی و سوم جلـوه

  ).٣۴۵ص ،١٣٨٩هچ و کانلیف، ( گیرد نمودهای هسته فرهنگی شکل می عنوان بهظاهری 
پذیری متغیر وابسته یعنـی فرهنـگ خـانواده شـهدای تأثیرشود  می تالشبنابراین در این تحقیق 

متغیر مسـتقل (سـاختاری، رفتـاری و  عنوان بههای مدیریت جهادی  منطقه سه مشهد را از شاخص
شود  عنوان مسئله اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گیرد. در واقع در بدو تحقیق تالش می های) ب زمینه

تـری  پیشینه تحقیقات گذشته، مبانی نظـری قـوی وهمانند هر پژوهش علمی دیگر با کمک سوابق 
البته فرهنگ جهـادی بـه  های اصلی مفاهیم فرهنگی و ارائه شود. در ادامه ضمن استخراج شاخص

هـا و  شـود. ارائـه تصـویری از چـالش های شـهدا پرداختـه مـی آن در فرهنگ خانواده تأثیربررسی 
  گردد. در پایان به آنها اشاره می پیشنهادات جهت تقویت این ارتباط از مواردی است که

  
 مبانی نظری

  مدیریت اسالمی  
گزاری را دربـر دارد  مداری باشد، معنای خدمت آنکه به معنای ریاست واژه مدیریت در اسالم بیشتر از

جهت خدمت به بندگان الهی، برقراری عدالت و رفـع تبعـیض و ظلـم قیـام  در مذهبو مدیر در این 
 ؛از واژه مدیریت برای رسیدن به افتخارات شخصی و مادی و دنیوی اسـتفاده کنـدنباید  . مدیرکند می

و ایـن  داننـد های نـاروای شـیطانی مـی زیرا مدیرانی که مدیریت یک مجموعه را زمینه تجلی خصلت
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 آورند، هرگـز مـدیر به حساب می های خود شیطنت تاز غرورها و میدان را بهترین عرصه برای تاخت و
زیـرا آنـان مـدیریت را  ؛گاه قادر به خدمت نخواهند بود گونه مدیران هیچ انی نیستند. اینانس اسالمی و

نفسـانی  را ابزاری برای رسیدن به امیـال شخصـی و بلکه آن ،اند برای خدمت به دیگران انتخاب نکرده
  اند و در روایات نیز از ریاست غیراسالمی به شدت انتقاد شده است. خویش نموده

 
  های آن  مدیریت جهادی و ویژگی 

ـــاع مقـــدس و نهـــاد ها کـــه نشـــانه مـــدیریت جهـــادی مفهـــومی اســـت ی آن را در دوران دف
اطاعت از ارادۀ  ی بارز آن ادای تکلیف وها یندی که از مشخصهاتوان پیدا کرد. فر  می جهادسازندگی 
مـدی بـوده اسـت. اسـالمی نـاب محوردن، تقویت و اداره کردن حکومت وجود آه خداوند برای ب

آمـوزش  وسـازی  مدیریت جهادی، یادگاری است ارزشمند از دوران دفاع مقدس، کـه در آن آمـاده
هـای اصـیل  آمـوزه تـأثیرها و انجام اقدامات، همه تحـت  ریزی فعالیت های انسانی و برنامه سرمایه

راده الهـی بـوده و گرفتن اراده انسان در ا ترین مشخصه آن قرار گرفته است؛ که مهم دینی صورت می
گاهانه از ولی فقیه زمان است.  های اساسـی  از مؤلفه بنابراینالبته علت این امر عاشقانه فرمانبری آ

اوری و به عبارتی مدیریت جهادی با استفاده از ابزار علم و فنّ  عشق است. مدیریت جهادی، عقل و
،   می ردازد. پیروزی انقـالب اسـالپ نقشۀ الهی به تمشیت امور می براساسجهت با ارادۀ الهی و  هم

سـطح  در تجارب دوران دفاع مقدس و سازندگی روستاها و صدها موفقیت علمـی و عملـی دیگـر
  های گوناگون است. عرصه ، همه بیانگر کارآمدی مدیریت جهادی درکشور

 
  های مدیریت جهادی ها و شاخص مؤلفه 
  دانند:  ای می ختاری، رفتاری و زمینهپژوهشگران، مدیریت جهادی را دارای سه بعد اصلی سا 

پـذیری سـاختار و تشـکیالت  مدیریت برای خدا، مدیریت والیتی، انعطاف :ی. بعد ساختار ١
  ؛مناسب با شرایط

هــا،  یــتمأمور پــذیر در انعطــاف آفــرین، پویــا و مــدیریت داوطلبانــه، تحــول :ی. بعــد رفتــار ٢
ــه ــروی انســانی ب ــه نی ــاوری، توجــه ب ــابع  خودب کوشــی،  مهــم کــاری، پرکــاری، ســختعنوان من

  ؛ناپذیری و سرعت عمل در کارها خستگی
 های دینی در محیط کار، پذیر، نهادینه کردن اخالق و ارزش مدیریت مشارکت: یا ینه. بعد زم٣

  .)٢۴ ، ص١٣٨۶المال (موحد،  مدیریت اقناعی اهمیت دادن به بیت
  گونه توضیح داد:  ی را اینتوان ابعاد مدیریت جهاد های دیگر می همچنین از زاویه

غیرانسانی سازمان است که با نظم، قاعـده و  همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی وبعد ساختار:  −
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  ؛)١٣٨٠سازد (رضاییان،  پیوندد و چارچوب و بدنه فیزیکی سازمان را می ترکیب خاصی به هم می
 ، ارتباطـات (غیررسـمی) ویرفتار های باشد که با نرم انسان و روابط انسانی می :یبعد رفتار  −
واقـع عوامـل  کـه در دهد اصلی سازمان را تشکیل می یپیوندد و محتوا خاصی به هم می یالگوها

  ؛رود زنده سازمان به شمار می
سـازمان را  های اصلی یا ابرسـامانه های تمام اوضاع و عوامل محیطی و سامانه :یا ینهبعد زم −

ترین بعد است و نه تنها عامـل بقـا و رشـد دو بعـد  ترین و اصلی مای مه دهد. بعد زمینه تشکیل می
و  ی، رفتـاریارتباط بین عوامل ساختار .بلکه به وجود آورنده دو بعد دیگر نیز هست ،باشد  می دیگر
توان خـارج از تعامـل ایـن سـه بعـد  است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمی یا گونه به یا زمینه

  ). ٣٣ص ،١٣٧٧میرزایی، ( صورت گیرد
 

  مفهوم فرهنگ    
تشکیل یافته است. در زبان فارسی فر به معنای به جلـو و بـاال و  »هنگ«و  »فر«فرهنگ از دو جزء 

فرهنگ  ینمع یفرهنگ فارسباشد.  و وزن می کشیدنو به معنای  »تنگ«هنگ نیز از ریشه اوستایی 
خـذ شـده اسـت. أشناسـی اجتمـاعی  را معنی علم، دانش و تدبیر آورده است. واژه فرهنگ از مردم

های هر گروه خاص انسانی که از نسلی بـه  مفهوم فرهنگ در شکلی گسترده و کلی برای بیان ویژگی
  .)١٣ص ،١٩٩٢ 1گیرد (هسکت، نسل دیگر منتقل شده، مورد استفاده قرار می

ای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنـون، اخـالق، قـوانین،  پیچیدهفرهنگ مجموعه 
گیرد. در برابر  عنوان عضو جامعه خود فرامی هضوابطی است که فرد ب سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و

فرهنگ را یک الگوی  2). روبرت بندکت١۵ ،١٣٧٢االمینی،  آن جامعه و تعهداتی را بر عهده دارد (روح
شـود و آنـان را از دیگـر مردمـان  های مردمی دیده می داند که در همه کشش اندیشیدن و عمل کردن می

که آفریده ذهن انسان است. بثـی گـرو  داند فرهنگ را نهادی مشترک می 3شناساند. لویی استرس  می  باز
عی در یک گروه و در زمان مشخص پذیرفته ای آشکار و جم گونه داند که به فرهنگ را نظامی از معانی می

  ).١٩ص ،١٣٧٢گیرد (طوسی،  شده و بر پایه کنش و رفتار صورت می
فرهنگ را باورها و عقاید مربوط به خدا، انسان، ارتباط انسان با خـدا  عنصر اولمحور اصلی و 

وب و هـا و خـ ارزش عنصـر دوم ؛دهد می تشکیلشناسی  و جهان طبیعت یعنی اصول دین یا هستی
هـای رفتـاری خـاص برخاسـته از آن  شـیوهعنصـر سـوم ؛ بدها است اسالم یک نظام ارزشی است

  .ها است ها و ارزش بینش
                                                           
1  . Hesket   2. Robert Bandket  
3. Claud Levi−Strauss 
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  های فرهنگ  ویژگی
هایی است که در  فرهنگ شده است، فرهنگ دارای صفات و ویژگی بارۀکه در هایی تعریفنظر از   صرف

  شرح ذیل بیان نمود: ه را ب ترین آنها توان عمده  می  باشد و ها عمومیت داشته و مشترک می تمام فرهنگ
 فرهنگ عام ولی خاص است −

دستاورد معرفتی و فنی انسان و همه جوامع انسانی عام است و در همه جوامـع  عنوان بهفرهنگ 
ای شبیه به یکـدیگر  در هیچ جامعه ها اما فرهنگ ؛شود انسانی این میراث مشترک و عمومی دیده می

  .عنی فرهنگ هر جامعه خاص همان جامعه استنیستند، ی
 فرهنگ متغیر ولی ثابت است −

مقتضیات زمانی و مکانی و مطابق نیازهـا،  بنابراجتماعی) (نیز غیر های اجتماعی و تمام پدیده
االمینـی،  گیرنـد (روح  مـی  و تحـول قـرار ها و... دستخوش تغییـر اختراعات، تجربیات و مهاجرت

اما ماندگاری فرهنـگ بـه مراتـب بیشـتر از سـایر  ؛این ویژگی مستثنا نیست ). فرهنگ نیز از١٣٧٢
  .تکنولوژی است عوامل نظیر

 فرهنگ یگانه است −
سـازگار پدیـد آورنـد.  بـه هـم بافتـه و تـا پیکـری یکپارچـه و فرهنگ گرایش به آن دارند هر عناصر
های دیگر پدید  کامل گردد، دگرگونی سازی به زمان نیاز دارد و بیش از آنکه یک فراگرد سازگاری یکپارچه

  ).۴۵ص ،١٣٧٢، طوسی(یابد  میماندگی فرهنگی تحقق  و در نتیجه همواره چیزی به نام پس آید می
 پذیرش فرهنگ اجباری ولی اختیاری است −

ندرت خود را آشکارا بـر افکـار و ه ولی ب ؛گیرد  می بر یعنی فرهنگ تمام حیات اجتماعی ما را در
عبارت دیگر انسان از بدو تولد، غذاخوردن، نشستن، لباس پوشـیدن و ه کند. ب یل میاعمال ما تحم

ولی انسان بنابرخصوصـیات جسـمانی،  ؛گیرد  می باالخره شناخت خود از اطرافش را در خانواده فرا
آورد در چارچوب آنچه که از جامعۀ خود  دست میه فکری، روانی، علمی و اجتماعی که دارد و یا ب

   ).٣۵ص ،١٣٧٢االمینی،  روح( فراتر نهندرا ماند و مختار است که پا  د باقی نمیآموز می
 کننده نیازهای اساسی انسان است مینأفرهنگ ت −

آوردنـد بـه حیـات خـود ادامـه   مـی زیرا نهادهای اجتماعی تا هنگامی که نیازهای جامعـه را بر
  ). ١٣٨٧پور،   اصمیدهند (ع می

 فرهنگ آموختی است −
توان آن را از راه زیستی به دیگران منتقـل کـرد.  خصوصیتی غریزی یا ذاتی نیست و نمیفرهنگ 
هایی اسـت  گرایش فرهنگ نظامی از آید: به سخن دیگر  می  ها پدید ای از عادت مجموعه فرهنگ از

شـود. بنـابراین  شدن آموخته می متولدکه برای آشکار ساختن واکنش افراد در سراسر زندگی پس از 
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تـوان نـوعی از  و بـر آن پایـه مـی ای است آموختنی، باید پیرو قانون یادگیری باشد فرهنگ پدیده اگر
  ).١٨ص ،١٣٧٢ها طبیعی به شمار آورد (طوسی نواختی را در همه فرهنگ همگونی و هم

 بخش است فرهنگ خشنودی −
آنهـا را بـرآورده فرهنگ همواره، به ضرورت، نیازهای بنیادی زیستی و نیازهـای ثـانوی برخاسـته از 

آفرینـد پایـدار  ها تـا زمـانی کـه خشـنودی مـی ها ساخته شده است و عادت سازد. فرهنگ از عادت می
بخشند و نـوعی  تنها زمانی که به افراد یک جامعه خشنودی نهایی می یرو عناصر فرهنگ مانند. از این می

بمانند. دین جهت عامل بنیادی در رفتـار پایدار  توانند آورند، می چیرگی دلپسند لذت بر رنج را فراهم می
  ).٢٠ص ،١٣٧٢طوسی، (مد و پایان آن است ابلکه پی ،عادی، خاستگاه یا سرچشمه رفتار نیست

 یابد فرهنگ سازگاری می −
 سـازگاری اسـت. فرهنـگ در شود و فراگرد دگرگونی آن همـراه بـا تطبیـق و فرهنگ دگرگون می

گیری  رامون جغرافیایی خود دارد و همچنین فرهنگ از راه وامسراسر زمان، رو به سوی سازگاری با پی
  همان).( یابد میسازگاری  و سازمان دادن به پیرامون خود با اجتماع مردمان نزدیکی و

از مبانی ی تحقیق در ارتباط با منابع مورد استفاده ها از شاخص از انطباق هریکنمایی در ادامه 
  شود:  ینشان داده م علمی، سازمانی و دینی

  مدل نظری تحقیق : ٣جدول 

 هاشاخص
  فرهنگ جهادی  ای شاخص زمینه  شاخص رفتاری  شاخص ساختاری  چارچوب نظری

  . مبانی دینی١
معجم به نقل از  ١٣٩٣(کیهان 

به  ١٣٩٣)، (کیهانمقاییس اللغه
)، ٩۵)، (نساء، جواهرالکالمنقل از 

)، (توبه، ۵٢)، (فرقان، ٧٢(انفال، 
)، ٩(تحریم، )، ٧۶) (نساء، ٣۶

  ).١٣٩٣آرا،  (دل

) ١۵٩عمران،  (آل
  )۵١(توبه، 
  ).۴۵(انفال، 

). ١٩۵(بقره، 
  )١٠۴(نساء، 

 )۴۶و ۴۵(انفال، 
  

  )١۵٢عمران،  (آل
  )۴۶و  ۴۵(انفال، 

  )١٧۴عمران،  (آل
عمران،  (آل  

١٧−١٧٣۴،(  
  ).۵۴(مائده، 
  ١٣٨۴پور و همکاران،آتش . مبانی سازمانی٢  

  . مبانی علمی٣

 )١٣٦٩(کهن،
  )١٣٩١(سلطانی، 

  )١٣٧٦(رابینز، 
  )١٣٨٣(رضاییان، 
 )١٣٨٣(سلطانی،

  )١٣٨٨(خسروی، 
(خواجه شاهکوهی و 

  )١٨٧صحنه، 
  ).١٣٩٣(سلطانی، 

  )١٣٩٣(سلطانی، 
  )١٣٨٣(سلطانی، 

(کامران، کوئین، 
٢٠٠٦(  
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کار برده شده با ذکر منبع نشـان داده ه ی بها از گویه هریکتعدد و انطباق  ۴همچنین در جدول
  شده است: 

  کار برده شدهه ها با منابع ب انطباق گویه :۴جدول 

  تعداد  کد منبع هاگویه
  ٣  ٣− ٢− ١  مدیریت برای خدا
  ١  ۴ مدیریت والیتی

  ۵  ٩ −٨ −٧ −۶  − ۵  پذیری انعطاف
  ٣  ١١ −٨ −١٠  ساختار و تشکیالت مناسب با شرایط

  ١  ١٢ مدیریت داوطلبانه
  ۴  ١٣ −٩ −۶ −۵  آفرین تحول
  ٢  ٩ −۵  ها پذیر در مأموریت پویا و انعطاف

  ٣  ١۵ −١۴ −١  خودباوری
  ٣  ٩ −۵ −١٠  توجه به نیروهای انسانی

  ٣  ١٨ −١٧ −١۶  ناپذیری کوشی، خستگی پرکاری، سخت
  ٣  ١٨ −١٧ −١٩  پذیر مدیریت مشارکت

 نهادینه کردن اخالق و
  ١  ١٠ های دینی در محیط کارارزش

  ١  ١۴ المالمدیریت قناعتی با اهمیت دادن به بیت
رابینز  −) ۵خواجه شاهکوهی (کد  −) ۴احمدیان (کد −)٣انفال (کد−)٢توبه (کد−)١(کد١٧٣عمرانکدگذاری منابع: آل

) ١١خسروی (کد  −) ١٠پور و همکاران (کد  آتش −) ٩(کد  ١٣٩٣سلطانی  –) ٨(کد کامران، کوئین  −) ٧رضاییان (کد  −) ٦(کد 
) ١٧(کد  ۴۵انفال  −) ١۶نساء (کد  −) ١۵مائده (کد  −) ١۴(کد  ١٧۴عمران  آل −) ١٣(کد  ١٣٨٣سلطانی  −) ١٢بقره (کد  −

  )١٩(کد  ١۵٢عمران  آل −) ١٨( ۴۶انفال −

  
  مبانی دینی 

) معجم مقاییس اللغه به نقل از ۶ص ،١٣٩٣(کیهان،  جهاد از ماده َجهد به معنای مشقت است −
و در اصطالح شرع عبارت است از بذل جان، مال و توان خویش در راه اعتالی کلمه اسالم و اقامه 

جهاد در اصـطالح قرآنـی و  رو از این ).جواهرالکالم :به نقل از ۶ص ،١٣٩٣ ،کیهان( شعائر ایمان
شـود تـا اسـالم  فقه اسالمی تنها جهاد با اسلحه نظامی نیست، بلکه همه اشکالی کـه موجـب مـی

هـا از جملـه نظـامی،  اجرایی شود و مجاهد کسی است که با هـر آنچـه تـوان دارد در همـه زمینـه
ال و جان خود بگذرد و ) و مانند آن از م۵٢فرقان، ( )، جهاد علمی٧٢؛ انفال، ٩۵نساء، ( اقتصادی

مختص به جنگ در میدان قتـال  ۀتالش کند تا هدف اسالم برآورده شود. در واقع در قرآن کریم واژ
امـا  ؛کنند ) بر جنگ و مبارزه در میدان جنگ داللت می٧۶، ) و (نساء٣۶ ،توبهآیاتی نظیر ( است.

که هم قتال در میدان جنـگ  کند میواژه جهاد در این معنی اختصاص نداشته و مفهومی عام را القا 
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) و ١۵، حجـرات( شـود تر از قتال را شامل مـی ) و هم مفهومی گسترده٩، تحریم( شود را شامل می
  ).٧۵ص ،١٣٩٣آرا،  دل( کند جهاد با مال را در راه خدا مطرح می

از  هریـکهـای اسـتفاده شـده در ایـن تحقیـق را بـا  ذیل با توجه به مبانی قرآنی شـاخص در −
  دهیم:  های مدیریت جهادی مورد نظر قرآن کریم مورد انطباق قرار می شاخص

بـر  یاتی توفیـقآخداوند در ) چارچوب عملیاتیفرعی اشاره شده در  (محور گویه خودباوری −
 داند. ایـن بـدان معنـا گونه ترس از سرزنشگران را جلوه فضل الهی میجهاد خالصانه و به دور از هر

عمـران،  (آل اخـالص عمـل بـا خودبـاوری و یابد، مگـر روحیه دست نمیکسی به این است که هر
  ؛)۵۴؛ مائده، ١٧۴−١٧٣
 )چوب عملیاتیچار فرعی اشاره شده در ای (محور شاخص زمینه گویه مدیریت مشارکتی از −

توان به مشارکت و اتحاد میان اقشار درگیر با این مقولـه اشـاره  های روحیه جهادی می از دیگر گویه
خداوند در آیاتی بر لزوم پرهیز از نزاع و اهمیت مشارکت و همدلی جهادگران در عرصه جهاد نمود. 

کیدبا دشمن   ؛)۴۶و  ۴۵انفال،  ؛١۵٢عمران  (آل نموده است تأ
 )چوب عملیـاتیچارگویه مدیریت داوطلبانه از شاخص رفتاری (محور فرعی اشاره شده در  −

باشد. اینکه شخص داوطلبانه از حـق خـود و  تگی میهای روحیه جهادی از خودگذش از دیگر گویه
  ؛)١٩۵بقره، ( حقوق خود بگذرد و مردم را مقدم دارد

چوب چـار فرعی اشـاره شـده در محور( ای شاخص زمینه از المال بیتگویه اهمیت دادن به  −
هـای جهـاد و روحیـه جهـادی  خواهی از اسراف در کارها را از شـاخص خداوند آمرزش )عملیاتی

 ؛)١٧۴عمران،  (آل ته استدانس
کوشی از شاخص رفتاری (محور فرعی اشـاره شـده  ناپذیری، سخت گویه پرکاری و خستگی −

کوشـی آمـده  طور که اشاره شد واژه جهاد از ریشـه مشـقت و سـخت همان )چارچوب عملیاتیدر 
کیداست و خداوند بر ضرورت پرهیز مجاهدان از سستی   و ١٠۴، (نسـاء ات فراوان نموده اسـتتأ

 ؛)۴۶ و ۴۵انفال، 
چوب چـارگویه مدیریت بـرای خـدا از شـاخص سـاختاری (محـور فرعـی اشـاره شـده در  −

کیـدمشـیت الهـی  : خداوند بارها بر اصل توکل و سپردن امور بر)عملیاتی نمـوده اسـت؛ اینکـه  تأ
بـه مـوازات  ).۵١و توبه،  ١۵٩عمران،  (آل زند ات آن را رقم میتأثیرخداوند است که اسباب امور و 

کیدهمین مورد  و خـود را در  باشـندات فراوانی در اینکه مجاهدان همـواره خـدا را در یـاد داشـته تأ
 ؛)۴۵انفال، ( محضر خدا ببینند شده است

کنــد، فرهنــگ هــم   مــی شــرفت یبــود، اقتصــاد هــم پ یت جهــادیریمــدیریت والیــی: اگــر مــد −
رد یگ  می شرفته داشته باشد، در اوج قرار یباشد و فرهنگ پشرفته داشته یکه اقتصاد پ یکند. ملت  می شرفت یپ
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که  یاسالم ۀت در جامعیوال ۀ). اقام١٣٨، ص١٣٩٣احمدیان، ( (مقام معظم رهبری) شود یر نمیو تحق
 های با دشمنان اسـالم را از قتـال بـه همـه عرصـه یریحاصل شد، صحنه درگ یبه برکت انقالب اسالم

ه انقـالب یـظالمانـه عل هـای میهـا و تحر تیتوسعه داد و انواع محدودت جامعه یریاز جمله مد یزندگ
د و یت را به چالش کشیریج مدیرا های کسب یش کارآمدیپ از شیط بین شرایا .را موجب گشت یاسالم

از  .ان کـردیـشـتر نمایاسالم و انقـالب را ب های د متناسب با آموزهیجد یتیریمدل مد یک ۀضرورت ارائ
ت یت در وضعیرید از مدیجد ی، نوعیانقالب اسالم یاز تجارب عمل یمتعدد ایه گر، نمونهید یسو

از  یاریتوان در بس  می ن کمبودها یا ۀش گذاشت و نشان داد که با وجود همیتقابل و جهاد مستمر را به نما
قات یو توف سو یکن کمبودها از یا .رون آمدیب یط عادیها وارد شد و از آن موفق و سربلندتر از شرا عرصه
 یتیریخاص مـد کسب یک یدارا یگر، در عمل نشان داد که انقالب اسالمید یط کمبود از سویدر شرا

  همان).( درون خود است
  

  مبانی سازمانی

فرهنـگ «ثرترین راه برای نهادینـه کـردن ؤمعتقدند که م »فرهنگ سازمانی«نظران  تمامی صاحب −
منـابع « رهای مطلوب، نقش کلیدی و اقـدامات حیـاتیو باو ها  ارزشو توسعه و ترویج  »سازمانی
که  های سازمانی و اجتماعی است. سایر افراد در مجموعه رهبران و »های رفتاری مؤلفه« و »انسانی

را در همـه اجـزا  »ها و باورهای اخالقی ارزش«، ]... دینی[ بینی و ایدئولوژی خود رفتار و جهان«با 
تحـوالت سـاختاری و  و نمایند و زمینه مناسـب بـرای تغییـر در روابط سازمانی جاری و ساری می

   ؛)١٠٨ص ،١٣٨۴پور و همکاران،  آتش( آورند وجود میه ها ب سازمان رفتاری در
قـش ها و الگوهـای رفتـاری آنهـا ن عنوان کسانی که هنجارها، ویژگی این پایه مدیران جهادی به بر −

فرهنـگ و «تـرین عوامـل تـرویج و توسـعه  تواند ایفا کند از مهم تحول سازمانی می کلیدی در توسعه و
  توانند ایفا کنند:  آنها در این ارتباط سه نقش زیر را می ؛شوند محسوب می »مدیریت جهادی

مانی نگری در تبیـین فرهنـگ و مـدیریت سـاز نقش نهادینه کردن تفکر راهبردی و اطمینان از کل −
 )؛چوب عملیاتی تحقیقچار ساختاری در مؤلفه تشکیالت مناسب با شرایط از (محور فرعی ساختار و

نقش هدایت و کنترل سیستم بـرای اطمینـان از وجـود همـت و تـالش مضـاعف در تحقـق  −
رفتـاری در  مؤلفـهناپـذیری از  کوشـی و خسـتگی فرهنگ جهادی (محـور فرعـی پرکـاری، سـخت

 ؛)تحقیقچارچوب عملیاتی 
نقش سازماندهی نظام مدیریت برای اطمینان از طراحی مناسب سازمانی (محور فرعی ساختار و  −

  تشکیالت مناسب با شرایط از شاخص ساختاری در چارچوب عملیاتی تحقیق) (همان م).
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  مبانی علمی 

دسـتیابی سـازمان بـه ترین سرمایه سازمان دانست که در  مهم نیروی انسانی را باید شاخص رفتاری: −
های زیادی برای جذب و نگهداری منـابع  ها هزینه اهدافش نقش کلیدی و مهمی دارد. امروزه سازمان

نمانـده و در چـارچوب تحـوالت  سـایر رقیبـان عقـب کنند تـا در عرصـه رقابـت از انسانی صرف می
فنـاوری، و از بهتـرین  هـا دارای بهتـرین محیطی، ساختاری پویا و منعطف را دارا باشند. اگر سـازمان

و از توانایی آنان بهره الزم را  نداشته باشند کارآمدمند باشند و نیروی انسانی متخصص و  امکانات بهره
 ،١٣٨٨محـیط اثرگذارنـد و در عرصـه رقابـت، موّفـق عمـل کننـد (خسـروی،  بر توانند نگیرند، نمی

گفـت نقـش  نیروی انسانی نیـز بایـد). باید انسان را رکن و اساس تحول تلقی کرد. در اهمیت ٢٠ص
گمان نقش عامل انسـانی بـا  توان با عامل انسانی برابر دانست و بی هیچ عاملی را در توسعه کشور نمی

  ).  ١٢ص ،١٣٨٧، و صحنه یابد (خواجه شاهکوهی رشد دانش و فناوری ارتقا می
یک و نامشـهود توجهی به این سـرمایه اسـتراتژ بی یاساسی مدیریت جهاد های یکی از چالش 

  گـرو انسـان  شـود. توسـعه سـازمانی در مـی یها به آن نگاه ابـزار در سازمان طور عمده بهاست که 
یافتـه اسـت.   توسعه یافته است. تحول و تعالی سازمانی مرهون مدیران و کارکنان متعـالی و تربیـت

. از این دید شاید بتوان ها در سایه رشد و وارستگی انسانی است رمز و راز پویایی و بالندگی سازمان
ی ، چالش رفتـاریمدیریت جهاد یفرا رو یها چالش ترین مهمترین و  حیاتیاز جملۀ ادعا کرد که 

مناسـب و درخـور،  یهـا حـل منابع انسانی) است که بدون شناسایی، مـدیریت و پیـدا کـردن راه(
  ).٢١ص ،١٣٩٣(مدیریت انقالبی) سرابی بیش نیست (سلطانی،  یدستیابی به مدیریت جهاد

هـا و وظـایف چگونـه  موریـتأکند کـه م سازمانی مشخص می ساختارشاخص ساختاری:  −
همـاهنگی رسـمی و  یوکارهای بـه چـه مقـامی گـزارش کنـد و سـازتخصیص داده شود؛ چه فرد

  ).١١ص ،١٣۶٩کهن، ( شود تعاملی نیز تعیین می یالگوها
از سـاختارها و  یکمـک شـایانی کنـد، برخـوردار یور توانـد بـه بهـره عواملی کـه مـییکی از 

 یچـه سـطح نهادمنـدت علمی و پویا است. بـدیهی اسـت هرجامع و مبتنی بر مناسبا یها سامانه
ها بیشتر باشد، دسـتیابی بـه کـارایی و اثربخشـی توأمـان  موریتأسازمان و میزان تحقق اهداف و م

و دستیابی به اهـداف  یاهد بود و در نقطه مقابل به میزانی که از سطح نهادمند) بیشتر خویور (بهره
یی نیـز کاسـته اشود به همان نسـبت از میـزان اثربخشـی و کـار های سازمانی کاسته می موریتأم و

  ).٢٢ص ،١٣٩١سلطانی، ( شود می
 یبـرا یمنطبق است از توانایی بیشـتر ینهاد یساختارها منعطف و ارگانیک، که با یساختارها

ارگانیـک، عـدم تمرکـز  های ها و تحـوالت محیطـی برخـوردار اسـت. در سـازمان مقابله با چالش
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رسمی، پرهیز از رسمیت زیاد، کاهش میـزان  های اختیارات، کاهش تعداد قوانین و مقررات و روش
 های کارکنان و سـامانه یتقالل کارتقسیم کار، حیطه نظارت وسیع، پویایی روابط میان کارکنان، اس

هـایی  محـیط یساختار ارگانیک، ساختی نسبتًا منعطـف دارد و بـرا .متمرکز استی غیرگیر تصمیم
   ).۴۵ص ،١٣٧۶رابینز، ( بهترین کاربرد را دارد که پویایی در آن زیاد است

  

   )۴٢ص ،١٣٨٣(رضاییان،  »(منعطف)« : مقایسه ساختار مکانیکی و ارگانیک۵ جدول

  ساختار ارگانیک ساختارمکانیکی شرح
  غیرمتمرکز متمرکز اختیارات
  کم بسیار های جاریقواعد و روش

  گسترده محدود حیطه نظارت
  مختلط تخصصی ماهیت وظایف

  زیاد کم های کاریاستفاده از سامانه
  رسمی و شخصی رسمی و غیررسمی شیوه هماهنگی

  
های سنتی حاکم بر  کند، مقابله نظام اداری و سازمان که مدیریت جهادی را تهدید می نخستی آفت

است. ساختار نظام اداری حاکم از همان ابتدا به مقابله با فرهنگ و مـدیریت  یهای هکشور با چنین پدید
جهادی و طرد آن پرداخته است. نظام اداری کشـور بـه دلیـل نظـام ارزشـی خـاص خـود و سـاختار و 

هـای نهـادی برخاسـته  گیری به مقابله با نهادهای انقالب اسـالمی و جهـت ررات پذیرفته شده، نوعاً مق
کنـد،  نتیجه نظام اداری، نه تنها مدیریت نهادی و حرکت جهـادی و انقالبـی را تقویـت نمـی است؛ در

مـدیریت  در جهت تضعیف و دفع این رویکرد کوشیده است. بنابراین یکی از مسائل اساسی بلکه عمالً 
انقالبـی اسـت کـه −جهادی در کشور از میان برداشتن مقابله نظـام اداری کشـور بـا رویکـرد جهـادی

    .)٢٢ص ،١٣٨٣به دالیل متعددی تاکنون محقق نشده است (سلطانی،  متأسفانه این مهم بنا
هـا و بررسـی و تحقیـق موقعیـت و  امروزه توجه به محیط کـار در سـازمانای:  شاخص زمینه −
تـوان بـه  برخوردار است. علـت ایـن توجـه را مـی یا العاده محیط کار از درجه اهمیت فوق عوامل

گاهی و شناخت کارکنـان نسـبت بـه تغییـر و تحـوالت محیطـی (سیاسـی، اجتمـاعی،  ضرورت آ
 های حـاکم بـر سـازمان از سـوی دیگـر دانسـت و فرهنگ و ارزش سو یکفناورانه، امنیتی و...) از 

  .)٢٣ص ،١٣٩٣سلطانی، (
کشانده است کـه  یگیر را به این نتیجه 2و کوئین 1ها کامرون ها و شکست یابی این ناکامی ریشه

نویسـد  در این زمینه می یآمیز نخواهد بود. و این سه الگو، جدا از تغییر فرهنگ موفقیت یکارگیر به
                                                           
1. Cameron   2. ///  
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زمـانی کـه کـه تـا  شـود که وابستگی بالندگی سازمانی به تغییرات فرهنگی از این واقعیت ناشی می
هـا و راهبردهـا تغییـر  ها ثابت باقی بماند، حتی اگـر روش ها و هدف ها، تعریف ها، سوگیری ارزش

پذیری و سـاختار متناسـب بـا  انعطاف[ گردند ها به سرعت به وضعیت موجود باز می یابد، سازمان
   ).٣٢ص ،٢٠٠۶(کامران، کوئین،  ]شرایط

مقتضیات محیطی، موضـع مناسـبی را  ککنند با در میجو تالش  تعالی های از سازمان یبسیار
پیش گیرنـد تـا ضـمن پرهیـز از مخـاطرات محیطـی کـه حیـات  این متقاضیان دردر رویارویی با 

هایی که از  سازمان بهره گیرند. چالش های توسعه توانمندی یاندازد از آن برا سازمانی را به خطر می
ایـن  یسـاز طـور مشـخص زمینـه قـرار دارد و بـه یمدیریت جهاد یدید محیطی و فرهنگی فرا رو

  شود:  سازد، متعدد است که به برخی از آنها اشاره می رو می هایی روبه رویکرد را با محدودیت
گاهی از تغییر و تحوالت و رخدادهای محیطی توجه نکردن به زمینه −   ؛های درک و آ
 ؛های جامعه یهای کشور به نیازمند پذیر و سازگار نبودن سازمان انعطاف −
  ؛آماده نبودن کارکنان نسبت به پذیرش تغییرات الزم −
  .)٢٣ص ،١٣٨٣سلطانی، ( تحوالت ملی و فراملی توجهی مدیران به تغییر و بی −
 

  پیشینه تحقیق
های اخیر پژوهشـگران  مدیریت جهادی و ارتباط آن با فرهنگ از موضوعاتی است که در طول سال

آید موضوعاتی است که ضمن مربوط بودن  . آنچه در ذیل میاند پرداخته های مختلف به آن با دیدگاه
 : اند دستاوردهای پژوهشی میدانی نیز بوده با موضوع پژوهش، مبتنی بر

  

  : پیشینه تحقیق۶ جدول

شناسی و ارزیابی فرهنگآسیب  محمدباقر لیاقتی  ١
 و مدیریت جهادی

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی کتاب
   دیریت جهادیفرهنگ و م

گیـری از شک انقالب اسالمی ایران در جهـان نمونـه و منحصـر بـه فـرد اسـت؛ زیـرا بـا بهره: بیبخشی از تحقیق
هـای اسـالمی اسـت بـر ایـن مـدعا دالیـل   های مهم دنیا اساس آن بر اصول مسلم مکتـب و ارزش های انقالب ویژگی

ها انسان مسـلمان و متـدین در صـحنه مبـارزات و خـون پـاک  میلیونفراوان و قرائن زیادی وجود دارد از جمله حضور 
شهدا با انگیزه دینی بود که با ایمان راسخ و طبق فرمان رهبر دینی به مبارزه ادامه داده و همچنـین بـه مبـارزه حـق بـا 

جـع تقلیـد و عنوان مر  تر وجـود شخصـیت ممتـاز مکتـب بـه باطل و مبارزه با کفر باور داشت و از همه گویاتر و مشخص
 صددرصد با انگیزه دینی بود که در رأس آن قرار داشت. مرجعیت در اصول اعتقادی شیعه به نائب حضرت مهـدی

دوازدهمین پیشوای معصوم معرفی گردیده و جایگاه بسیار مقدس پس از مقام و ربوبیـت و نبـوت و در دل امامـت قـرار 
هـای علمیـه و منـاطق  دارد. افزون بر آن روحانیون و مجتهدان و عالمان سرشناس و مورد اعتماد و دینداران در حـوزه

نهایت حامی این نهضـت و  ویژه نسل جوان بی این سرزمین بهباخته و متعهد  مختلف کشور همچنین زنان و مردان پاک
 .حرکت اسالمی بودند و هزاران نفر خون پاکشان را جهت تحقق آرمان بلندشان تقدیم نمودند

١٣٨۶  
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 گیری:نتیجه
های فرهنگ و مدیریت جهادی اشاره شده منحصر به همین  عنوان آسیب کند آنچه در تحقیق به . نویسنده اشاره می١

  ست؛تعداد نی
. نهادهای انقالبی مانند جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی عمومـًا نهادهـایی هسـتند کـه معمـار بـزرگ انقـالب امـام ٢

دهنده اهمیـت اخـالص  های فراوانی کرد و در تـاریخ ثبـت شـده اسـت. همـه آنهـا نشـان دربارۀ آنها وصف خمینی
  تشکیالت و نیروهای خدمتگزار بوده است.

شناسی و ارزیابی فرهنگ  آسیب  زوارهعلیرضا   ٢
  و مدیریت جهادی

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی کتاب 
    فرهنگ و مدیریت جهادی

خواهم که در ضمن جهاد سازندگی جهاد نفس هم فرمودند: از شما می: حضرت امام خمینیبخشی از تحقیق
ای از زمان براساس نیاز و ضرورت کشور  ها در یک برهه داشته باشید. فرهنگ سازمانی جهاد مانند بسیاری از فرهنگ

در دقیقـًا  شکل گرفت و به وجـود آمـد؛ ولـی از آنجـایی کـه حضـرت امـام با صدور فرمان تاریخی حضرت امام
ای انگشت اشاره را روی نقطه شروع آن گذاشت که از هر نظر بستر کامًال آماده و مستعد پذیرش این بذر و نهال  لحظه

های بر جا مانده از گذشته و هم انتظارات مردم از انقالب اسالمی بـه نقطـه  جدید انقالب اسالمی بود؛ زیرا هم خرابی
کرد و جوانان مستعد و آماده به کار در اقصـٰی  آسا می  اید یک اقدام معجزهب اوج خود رسیده بود که نظام اسالمی که می

نقاط این کشور پهناور اسالمی آمادگی الزم را برای ورود به عرصـه کـار و سـازندگی داشـتند بـه خـدمت بگیـرد و در آن 
ر و یـک بـا صـدور فرمـان تشـکیل جهـاد سـازندگی یـک انفجـا ساز بود که حضرت امـام لحظه حساس و سرنوشت

های بر جای مانده از گذشـته از طـرف  آتشفشان رخ داد و از نیروی مستعد انسانی از یک طرف و فقر و فالکت و خرابی
گوید محبت بستگی به شدتش ندارد؛  المثل هست که می نمود. یک ضرب دیگر را تحت مدیریت و رهبری و هدایت می

  بلکه بستگی به مدتش دارد.
  گیری: نتیجه

  بیند: پذیری فرهنگ و مدیریت جهادی را در موارد ذیل می جه به اهداف تحقیق خویش نقاط اصلی آسیبمحقق با تو
محوری،  خواهی، عـدالت مـداری، خودبـاوری، آرمـان پذیری درونی یعنی توجه نداشتن به خـدامحوری، والیت . آسیب١

  جهاد با نفس، عشق به خدمت، استمرار و پویایی، مردم محوری و...؛
تواند اثر منفـی و تخریبـی بـر فرهنـگ جهـادی بگـذارد، عبارتنـد از  های بیرونی یعنی عواملی که از بیرون می ب. آسی٢

ها و معامالت سیاسی احزاب  ها، که با سیاسی بازی سازی ها و تصمیم گذاری سیاستمداران و افراد تأثیرگذار در سیاست
 د.زننده باشنتواند آسیبهای سیاسی و اقتصادی می و تشکل

  

عبدالمجید   ٣
  شیخی

شناسی  درآمدی بر آسیب
  فرهنگ جهادی

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی کتاب 
    فرهنگ و مدیریت جهادی

گـذارد کـه هـر  از نظر تکوینی هم دانش تجربی و هم فلسفه بر این گزاره صحه مـی بخشی از تحقیق و نتایج آن:
های نظری به مقوله اصالت فرد یا جامعه و یـا  نظر از گرایش دارند صرفکدام از موجودات عالم بهره و مراتبی از هستی 

ای از تکوین موجودیت یـک موجـود و تشـکل اجتمـاعی اسـت نیـز  شناسی مرتبه هر دو نهاد که از دیدگاه دانش جامعه
د هسـتند کـه ی خو ای از مرتبه سوم وجود های مقاوم ارزشی جلوه دارای مراتبی از وجود است نهادهای مقوم به هسته

وار بـه گـرد آرمـان بـا  دهد وجود انگیزش، جوشش درونی، همایش پروانه مرتبه اول آنها هسته درونی آنها را تشکیل می
رسـانی،  طلبی، جهاد درونـی و برونـی، خدمت خواهی، عدالت المتین خودباوری، آرمان محوریت والیت اعتصام به حبل

از مرتبه اول وجودی نهادهای مقـدس انقـالب اسـالمی هسـتند مرتبـه دوم هایی  داری و غیره همه جلوه پویایی، مردم
وجودی این نهادها اتکا و استحکام آنها به نیروهای انسانی با صبغه ارزشی است که خود مقوم به محتوای مرتبه اولنـد 

دهند  تشکیل میتشکل، استحکام و انسجام این نهادها در قالب یک مدیریت ارزشی مرتبه سوم و عرض این جوهره را 
پاشـی کـه در مقایسـه بـین ایـن دو زهـر  پاشی و دیگـری برون رسانی از دو راه ممکن است یکی درون طور کلی آسیب به

تر است. اگر یک موجود دارای استحکام درونی باشد بنا بر قول قرآن کریم به مصداق شـجره طیبـه  پاشی کشنده درون
 .و شاخ و برگ گسترده خواهد بود که با هیچ گردبادی فرو نخواهد آمدماند که دارای اصل ثابت جوهره پایدار  می
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شناسی و ارزیابی فرهنگآسیب  محسن الماسی  ۴
 و مدیریت جهادی

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی کتاب
   فرهنگ و مدیریت جهادی

گذرد این شجره طیبه که در  از پیدایش فرهنگ و مدیریت جهادی در کشور ما نزدیک به سه دهه میبخشی از تحقیق:
در ایـران اسـالمی کاشـته شـد  ش، از سوی رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینـی١٣۵٨خرداد ماه سال  ٢٧
های ایـن شـجره طیبـه اسـتفاده  ات و میوهها و ثمرات پرباری برای کشور داشت و مردم ایران در طول این مدت از ثمر  میوه
کنـد ایـن آفـات از دو بخـش آفـات درونـی و آفـات  هایی این درخت تنومنـد را تهدیـد می اند. اما از طرفی آفات و آسیب کرده

تـوان  بیرونی تشکیل شده است. آفات درونی که با چشم عادی قابل رؤیت نیست؛ اما با چشم مسلح و چشم کارشناسی مـی
خواهد از درون این درخت تنومند را بپوساند مبارزه با این آفات درونـی بسـیار سـخت و طاقـت فرسـا   می که چگونه  آن را دید

تر است. ارزیابی عملکرد سه دهه فرهنگ و مدیریت جهـادی در  است؛ ولی آفات بیرونی قابل رؤیت بوده و مبارزه با آن آسان
بایسـت  درون و بیرون مورد تهاجم سنگین آفـات قـرار گرفتـه اسـت و مـی دهد که این فرهنگ و مدیریت از  می کشور نشان 

 .برای حفظ و حراست از آن آفات را بررسی و شناسایی کرده و سپس به مقابله با آنها برخاست
  گیری: نتیجه

های شدید و سهمگین قرار گرفته است و از هر سو بـرای اسـتحاله  فرهنگ و مدیریت جهادی اینک در معرض طوفان
رو  انـد. از ایـن شود و آفات درونی و بیرونی این فرهنگ و مدیریت ناب اسـالمی را مـورد هجـوم قـرار داده ن تالش میآ

  شود: پیشنهاد می
  . نزدیکی و ارتباط عمیق با خدا و یاری از او در همه کارها (جزء وظایف جهادگران)؛١
  . عدم وابستگی به دنیا (جزء وظایف جهادگران)؛٢
  دی (جزء وظایف جهادگران)؛. خود انتقا٣
  ن)؛ساالری (جزء وظایف مسئوال . اتخاذ ترتیبی جهت شایسته۴
  کاری (جزء وظایف مسئوالن)؛  . اصل قراردادن ضوابط در محیط۵
  پاگیر (جزء وظایف مسئوالن) و های دست . درگیر نشدن ابتکار مدیریت جهادی در پیچ و خم بروکراسی۶

 وظایف مسئوالن).پروری (جزء جلوگیری از تملق

  

۵  
 علی محمد مؤدی

اسماعیل نصر 
  اصفهانی
 علی هاللی

شناسی و ارزیابی فرهنگ  آسیب
  و مدیریت جهادی

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی کتاب 
    فرهنگ و مدیریت جهادی

باشـد  شناسـی و ارزیـابی فرهنـگ و مـدیریت جهـادی مـیاین مقاله که عنوان آن آسیببخشی از تحقیق و نتایج آن:
سـال  ۵شـود کـه دارای حـداقل  مبتنی بر یک کار پژوهشی میدانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افـرادی می

های کشـور مشـغول فعالیـت  نهای جهاد کشاورزی استا سابقه مدیریتی در جهاد سازندگی بوده و هم اکنون نیز در سازمان
و حـداکثر سـن  ٣۴سـال حـداقل سـن  ۴۵/٩استان کشور با میانگین سنی  ٢۶نفر از  ٢٠۴باشند. جمعیت نمونه شامل  می
سـال سـابقه کارشناسـی در جهـاد  ١١/٧سـال سـابقه مـدیریتی و  ١۴/٩طور میانگین حدود  باشد. این افراد به سال می ۵۵

نفـر فـوق لیسـانس و دو  ٧۴نفر لیسـانس، و  ١١۴نفر فوق دیپلم،  ٩نفر آنها دیپلم،  ۵ت اند. سطح تحصیال سازندگی داشته
کارگیری  درصـد آنهـا معتقدنـد کـه در شـرایط کنـونی کشـور بـه ٨/٨٢نفر دیگر هم نامشخص بوده است با توجه بـه اینکـه 

یریت جهـادی بـرای همـه درصـد آنهـا بـر ایـن باورنـد کـه فرهنـگ و مـد ٣/٨٧فرهنگ و مدیریت جهادی ضـرورت دارد و 
گیری، نقاط قوت و ضعف، عوامل  ها، عوامل شکل های سازمانی مناسب است نظرات این افراد در رابطه با شاخص فعالیت
کارگیری و گســترش فرهنــگ و مــدیریت جهــادی در مجموعــه ســازمانی کشــور طــی یــک  های بــه کننــده، فرصــت تهدید

ــه پرســش ــد گزین ــاتریس ای أخــذ شــده و در قالــب  نامه چن ــدوین  SWOTم ــورد نظــر تحلیــل و در ضــمن ت اطالعــات م
 .گردد پیشنهادات الزم ارائه گردید. و نتایج آن در این مقاله ارائه میWT,WO,ST,SOهای  استراتژی

  

بررسی تهدیدات آفات فرهنگ و  سیدجواد میر  ۶
 مدیریت جهادی

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی کتاب
   فرهنگ و مدیریت جهادی

یکی از دستاوردهای بزرگ فرهنگی و مدیریتی انقالب شکوهمند اسالمی ایـران ورود و بخشی از تحقیق و نتایج آن:
طور سـنتی  های فرهنگی اداری، علمی، آرمانی و... بود. و واژه مقدس جهاد کـه بـه رسوخ واژه ایثار و جهاد به تمامی عرصه

س از انقـالب اسـالمی بـه سـایر ابعـاد زنـدگی مـردم ایـران راه یافـت. کـرد پـهای دفاعی تداعی و نمود می بیشتر در عرصه
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تـرین، سـازمان  گیری نهاد جهاد سازندگی که پس از مـدتی بـه وزارت جهـاد سـازندگی تبـدیل گردیـد یکـی از برجسـته شکل
دهنده  ارکـان تشـکیلهـا و  رود که با توجه به پایه های فرهنگ و مدیریت جهادی به شمار می ترین جلوه ترین و گسترده یافته

گیری در معرض تهدیدات و آفات درونی و بیرونی قرار داشت مقاله حاضر درصدد است بـا مـروری  آن از همان ابتدای شکل
شناسـی آن  دهنده فرهنگ و مدیریت جهادی با تأکیـد ویـژه بـر جهـاد سـازندگی و از زاویـه دیـد آسیب های تشکیل بر بنیان

نماید. تـالش گردیـده  سی عواملی بپردازد که روحیه، فرهنگ و مدیریت جهادی را تهدید میای تحلیلی به برر  براساس شیوه
جهـاد سـازندگی متعاقبـًا  ٨۵های نظری و نیز تحلیلی بر رویدادهای اتفاقیه از بدو تأسیس تـا سـال  است با اشاراتی بر دیدگاه

 .شاره و بررسی قرار گیرندپذیر فرهنگ و مدیریت جهادی مورد اجهاد کشاورزی عوامل و نقاط آسیب

٧  
رضامحمد

  فرهادی
  فتحعلی نوری
 برومند چارآئین

های تأثیرپذیری  بررسی علت
فرهنگ و مدیریت جهادی از 

  نظام بروکراسی
مجموعه مقاالت دومین همایش ملی کتاب 

  ١٣٨٧  فرهنگ و مدیریت جهادی

بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی نهـاد مقـدس جهـاد سـازندگی بـه فرمـان حضـرت امـام بخشی از تحقیق و نتایج آن:
ویژه اقشار محروم گردیـد. ایـن نهـال بالنـده بـه  تأسیس شد و منشأ خدمات متنوع فراوانی برای جامعه روستایی به خمینی

سرعت به یک فرهنگ و سبکی از مدیریت مبدل گشته افزون بر اینکه در جامعـه از جایگـاه واالیـی برخـوردار شـد در محافـل 
صی از مدیریت در مجامع علمی مورد توجه قرار گرفته است. این پدیده عنوان یک فرهنگ سازمانی پویا و سبک خا علمی نیز به

گرایی، خالقیت و نـوآوری  پذیری، مردم انعطاف» محوری والیت«مداری  های بارز آن (خدامحوری، دین نوین که از جمله ویژگی
های ذاتی  ساالری به دلیل خصیصه پذیری شده؛ زیرا نظام دیوان ها دچار آسیب ساالری در سازمان است به دلیل حاکمیت دیوان

آنکه بر محور تقسیم کار دقیق، سلسله مراتب اختیارات روشن، رسمیت زیاد، مسیر شغلی مشخص افراد اعمال قدرت تنهـا بـا 
باشـد بـه  تکیه بر قانون قرار دارد باعث گردیده تا فرهنگ و مدیریت جهادی را که سازگار با ساختارهای منعطف و ارگانیگ مـی

نشـینی اداری و انـزوای  تـوان بـه حاشیه های این عارضه را مـی دم کارایی و اثربخشی پایین سوق دهد که برخی نشانهسمت ع
ای خاص در سـازمان، تـرجیح اهـداف فـردی بـه  ناپذیری، تمرکز قدرت در دست عده برخی کارکنان، کاهش عملکرد، انعطاف

کاری و  ت کورکورانه از قـوانین و مقـرارت تقویـت روحیـه محافظـهجای اهداف عمومی، توجه نکردن به روابط غیررسمی، اطاع
نظر در طراحـی  تـوان بـا تجدیـد رو مـی تملق، از بین رفتن روحیه استقالل کاری و سردرگمی ارباب رجـوع اشـاره نمـود، از ایـن

گری دولـت، تأکیـد بـر  کارگیری آنها متناسب با ماهیت کارها و عملیات سازمان کاهش میزان تصدی ساختارهای سازمانی، به
سـاالری  هـای منفـی دیوان گذاری و اصالح نظام انتخاب و انتصـاب مـدیران و کارکنـان از بـروز جنبـه نقش نظارتی و سیاست

.ها توسعه و تداوم بخشیدجلوگیری و فرهنگ و مدیریت جهادی را در سازمان

  

خدابخش   ٨
  احمدی

ای وضعیت  بررسی مقایسه
  ازدواج مجدد همسران شهدا

 شاهدپژوهشی دانشگاه−دوماهنامه علمی
  ١٣٨٣  ٧ش−سال یازدهم

ای وضعیت ازدواج مجـدد در  ش، با هدف بررسی مقایسه١٣٨٠این تحقیق در سالبخشی از تحقیق و نتایج آن:
بین همسران شهدا و همسران متوفیان عادی (زنان فاقد شوهر) انجام گرفت. سؤال اصلی پژوهش این بود که میزان 

یـزان سـازگاری ترین دالیل ازدواج نکردن آنهـا چیسـت؟ وضـعیت و م ازدواج مجدد در بین این زنان چقدر است؟ عمده
زناشویی در بین آنان چگونه است و سرانجام اینکه میزان سازگاری زناشویی در بین آنان با چه متغیرهـایی ارتبـاط دارد؟ 

نامه محقـق سـاخته  ، رضـایت زناشـویی اینـریچ و پرسـشSCL90های  تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از آزمون
نفـر از همسـران متوفیـان  ٢٠٧و  نفـر از همسـران شـهدا ٢۴٣ان فاقـد شـوهر (نفر از زنـ ۴۵٠انجام شد و در آن، تعداد 

درصـد از زنـان فاقـد  ۵/٢۴عادی) از شهر تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که حـدود 
دچـار ناسـازگاری درصـد  ٣۶اند  درصـد از زنـانی کـه ازدواج مجـدد داشـته ۵/٢۴اند. از بین  همسر ازدواج مجدد داشته

عنوان تنها متغیر مرتبط با میزان سـازگاری شـناخته  درصد در حال انحالل بود. سن زنان به ١۶زناشویی بودند و ازدواج 
شد و سایر متغیرها همچون شهید یا متوفی عادی بودن، میزان تحصیالت، نسبت فامیلی با همسـر فعلـی و وضـعیت 

ترین دالیـل عـدم ازدواج مجـدد در بـین  ا میزان سازگاری زناشویی نداشت. عمـدهداری ب  ازدواج شوهر فعلی ارتباط معنا
زنان مورد بررسی عبارت بود از نگرانی از آینده فرزندان، نداشتن حوصله، عدم نیاز نسبت به ازدواج مجـدد، نبـود مـورد 

شـترین عالئـم در بـین زنـان مناسب، و وجود تعهد به پیمان قبلی با شهید یا متوفی. همچنین تحقیق نشان داد کـه بی
ها در بـین  فاقد همسر دربرگیرنده اختالل بدنی شکل، وسواس، افسـردگی، اضـطراب و پارانوئیـد بـود کـه ایـن نسـبت

.همسران متوفیان عادی بیشتر از همسران شهدا دیده شد
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٩  

محمدسعید
  تسلیمی

حسن میرزایی 
  اهرنجانی

  منوچهر محسنی
 پورآرین قلی

الگوی طراحی و تبییت 
  دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

، زمستان ۶٣ ، شدانش مدیریتمجله 
١٣٨٢  ١٣٨٢  

چرایی، چیستی و چگونگی نهادی شدن سـازمان در محـیط و پیامـدهای آن بـرای بخشی از تحقیق و نتایج آن:
سازمان مورد توجه محققان نهادگرا در مبحث سازمان و مـدیریت اسـت یکـی از مسـائل اصـلی ایـن حـوزه مطالعـاتی، 

راه است. مدلی تناقض نهادی شدن و تغییر نهادی است. فرایند نهادی شدن با ثبات و در مقابل نهادزدایی با تغییر هم
جویانـه  هـای حقیقت زمان و همسنگ تبیین کنـد، همـواره هـدف تـالش که بتواند ثبات و تغییر نهادی را به صورت هم

کارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، عوامـل  اندیشمندان این حوزه پژوهشی بوده است. تحقیق حاضر با به
الب مدل دیـالکتیکی ارائـه داده و روابـط علـی بـین متغیرهـا را بـه صـورتی زیربنایی نهادی شدن و تغییر نهادی را در ق

.سازی معادالت ساختاری آزموده استمنسجم با استفاده از روش مدل

  

١٠  
خدابخش
 احمدی

علی فتحی 
 آشتیانی

شناختی  مقایسه مشکالت روان
  ١٣٨٢  ۵، شماره طب نظامی  فرزندان شهدا

 ١٣٨٠شناختی فرزندان شـهدا و متوفیـان سـپاهی در سـال: در این مقاله مشکالت روانبخشی از تحقیق و نتایج آن
 ۶٧٣ای انجام شده است و در آن اطالعات حاصـل از  مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی و مقایسه

های شهدا و متوفیان  از بین خانواده ساله شهدا و متوفیان سپاهی شهر تهران که به نسبت مساوی ٣۶تا  ١٢نفر از فرزندان 
آوری  آوری شد. ابزار مورد استفاده بـرای جمـع و به تفکیک فرزندان دختر و پسر و با روش تصادفی انتخاب شده بودند، جمع

آوری بـا اسـتفاده از آزمـون  بـود. اطالعـات بـه دسـت آمـده از اجـرای آزمـون پـس از جمـع SCL 90-Rاطالعات آزمون 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که به ترتیب میـزان شـیوع عالیـم  tل آماری های مستق گروه

اختالالت در بین فرزندان شهدا و متوفیان عبارت بودند از: پارانویید، پرخاشـگری، افسـردگی، وسـواس، اخـتالل در روابـط 
ن تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد کـه بـه جـز اخـتالل فوبیـا در پریشی و فوبیا. همچنی بین فردی، اختالل بدنی شکل، روان

داری وجود داشت و بر این اساس میزان شـیوع  های بالینی بین فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان تفاوت معنی سایر مقیاس
.عالئم اختالل در بین فرزندان متوفیان بیشتر از فرزندان شاهد بود

  

 
  اهداف تحقیق

  هدف اصلی تحقیق 
   .های شهدای شهر مشهد مدیریت جهادی بر فرهنگ جهادی خانواده تأثیرشناخت میزان  −

  اهداف فرعی 
شاخص ساختاری مدیریت جهادی بر فرهنگ جهادی خـانواده شـهدای  تأثیرشناخت میزان  −

  ؛شهر مشهد
شاخص رفتاری مدیریت جهادی بر فرهنـگ جهـادی خـانواده شـهدای  تأثیرشناخت میزان  −

   ؛شهر مشهد
ای مدیریت جهادی بر فرهنگ جهـادی خـانواده شـهدای  شاخص زمینه تأثیرشناخت میزان  −

   .شهر مشهد
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  ت تحقیقسؤاال 
  اصلی تحقیق  سؤال

  مدیریت جهادی بر فرهنگ جهادی خانواده شهدای شهر مشهد تا چه میزان است؟  تأثیرمیزان  -
  

   سؤاالت فرعی تحقیق
شاخص ساختاری مدیریت جهادی بـر فرهنـگ جهـادی خـانواده شـهدای شـهر  تأثیرمیزان  −

 مشهد تا چه میزان است؟
مشـهد  شاخص رفتاری مدیریت جهادی بر فرهنگ جهادی خانواده شهدای شهر تأثیرمیزان  −

  تا چه میزان است؟
ای مدیریت جهادی بر فرهنگ جهادی خانواده شهدای شهر مشهد  شاخص زمینه تأثیرمیزان  −

  تا چه میزان است؟ 
  

  شناسی پژوهش روش
ای در زمینه ادبیات، سوابق و موضوع تحقیـق و روش  برای گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانه

گیـری  ت بهره گرفته شد و ابزار اندازهسؤاال ات جهت آزمونآوری اطالع ای برای جمع مقایسه−علی
ت در زمینـه مشخصـات سـؤاال دسته اولاست.  سؤالدسته  دوبوده، که شامل  نامه پرسشتحقیق، 

  ؛گویان، همچون: جنسیت، میزان تحصیالت و مقاطع شهادت بوده است فردی پاسخ
تـوان بـه وضـعیت  بوده است و با استفاده از آنها می نامه پرسشت سؤاال اما ؛تسؤاال دسته دوم

  ت تحقیق در رابطه با فرهنگ خانواده شهدا پی برد. سؤاالاز هریک
از طیف لیکرت استفاده شده است. این  نامه پرسشت مربوط به بخش اصلی سؤاالدر طراحی 

 هریـکنظر خـویش  تواند بنابر گو می تی است که در جواب آنها، پاسخسؤاالشامل  نامه پرسشنوع 
امتیازدهی  ۀکه نحو .کنیدرا اختیار  اصالً و  از شش گزینه: خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم

هـای آمـاری از  باشـد. در میـان روش خیلی زیاد) مـی( ) تا پنجاصالً ( ترتیب از صفره به آنها هم ب
% و ٩۵ضـریب اطمینـان  )، بـا١٩٩٧(» کـوکران«های مورد استفاده متعلق به  فرمول ترین معروف

 % جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد.۵احتمال خطای 
گیرد و از این به بعـد تـا چـه  روایی: منظور از روایی این است که آزمون چه چیزی را اندازه می 

). روایی انواع متعددی دارد، آنچه در این پـژوهش مـورد نظـر ١٣٧١ 1آنستازی،( اندازه کارایی دارد
قرار گرفـت. بـرای ایـن  تأییداساتید محترم مورد  از سویباشد که  روایی محتوایی آزمون می ،است

                                                           
1. Anastasi 
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ای و رفتـاری، فرهنـگ  های ساختاری، زمینه که ضریب شاخص شدمنظور از فرمول الوشه استفاده 
  .دست آمده ب ٨/٠باالی  نامه پرسشجهادی و کل 

گیـرد.  کل کمی، مورد استفاده قـرار مـیدر واقع روش الوشه برای بررسی روایی محتوایی به ش
 شـود تـا هـرآیتم را براسـاس طیـف سـه قسـمتی از متخصصان درخواسـت مـی CVRبرای تعیین 

در ایـن [کنـد بررسـی » ضـرورتی نـدارد«و » ولی ضرورتی ندارد ؛مفید است«، »ضروری است«
ها مطابق فرمـول  سپس پاسخ ]دانم استفاده شد پژوهش برای این منظور از سه طیف بله، خیر، نمی

 .گردد زیر محاسبه می

2

2

E

N
n

CVR
N


  

 تعداد کل متخصصـان اسـت. N، اند تعداد متخصصانی است که پاسخ بلی داده neکه در آن 
 شـود تر باشـد اعتبـار محتـوای آن آیـتم پذیرفتـه مـی اگر مقدار محاسبه شده از مقدار جدول بزرگ

  . )۴٣ص ،١٣٩٠زاده و اصغری،  حاجی(
بـه  یکسـانیج یکسان تا چه اندازه نتایط یدر شرا یریکه ابزار اندازه گ منظور از پایایی این است

   .)٣۴ص ،١٣٧۶سرمد و دیگران، ( دهد  می دست 
تـایی و بـا اسـتفاده از ضـریب آلفـای  ٣٠ۀاولیـ ۀحاضر پایایی براساس یـک نمونـ پژوهشدر 

ای بـه  و زمینـه گانه سـاختاری، رفتـاری های سه کرونباخ محاسبه گردید که مقادیر آن برای شاخص
  به دست آمد. ٧١١/٠و برای فرهنگ جهادی مقدار  ٧٢۴/٠، ٧۶۴/٠، ٧٧٢/٠ترتیب 

مدیریت جهادی بر فرهنگ خانواده شـهدای مشـهد بـودیم،  تأثیربررسی  به دنبالاز آنجایی که 
سـازمان بنیـاد ( نفر هستند ٢۵٧/١٨مشهد  شهدایتعداد جامعه آماری یعنی تعداد کل خانوارهای 

گیـری  گیـری از روش نمونـه امور ایثارگران خراسان رضوی)، که در این تحقیق جهت نمونه شهید و
ز شهر مشـهد بندی بنیاد شهید ا ای استفاده شد بدین نحو که از سه منطقه کلی (که در تقسیم خوشه

به تصادف انتخاب گردید. سپس در منطقه مذکور با توجه بـه حجـم نمونـه وجود دارد) یک منطقه 
تحقیـق جهـت تکمیـل  نامه پرسـشتصادف انتخاب شد و  پالک فرد به دارایی، خانوارهای انتخاب

 شدن به فردی از آن خانواده که مراجعه بیشتری به بنیاد شهید داشته، قرار گرفت.
، طبق فرمول کوکران که در ذیل به آن اشاره شده برابـر بـا درصد ۵حجم نمونه با درصد خطای 

 نفر انتخاب شد. ١٩۴
2

2 2

Nz pq
n

Nd z pq



  

  حجم جامعه N: حجم نمونه،    : nکه در آن         
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P =0.5 دهند.  نسبت افرادی است که در جهت تعیین فرضیه پاسخ می  
Z =1.96 

q=1-p=0.5 

05.0  

d مقدار خطای برآورد که در تحقیق حاضر، مقدار :d  در نظر گرفته شده است. ٠٧/٠برابر با  
گیـری تصـادفی  تـر از روش نمونـه گیری که در برخی از موارد مناسب های نمونه از جمله روش

ای احتمـالی اسـت  ای نمونه خوشهۀ ای است. یک نمون گیری خوشه کند، روش نمونه ساده عمل می
دالیل مختلفی برای استفاده از  .ای یا گروهی از اعضا است گیری مجموعه که در آن هر واحد نمونه

فراهم نمودن یـک چـارچوب  ۀدر صورتی که هزین تواند وجود داشته باشد. ای می گیری خوشه ونهنم
زیاد باشد و یـا اگـر هزینـه فـراهم آوردن مشـاهدات بـا  ،کند اعضای جامعه را فهرست می همهکه 

گیـری  تـر از نمونـه هزینـه تواند کـم ای می گیری خوشه افزایش مسافت بین اعضا افزایش یابد، نمونه
   .)۴۴ص ،١٣٨٩ 1شیفر و مندنهال،( ای باشد تصادفی ساده یا طبقه

 شهر مشهددر : آمار خانواده شهدا ٧ جدول

تعداد کل 
شهدای شهر 

 مشهد

خانواده شهدا
 فرزندان شهید همسر شهیدوالدینتعداد کل

 خانوار نفر خانوار نفرخانوارنفرخانوارنفر
١٨،٢ ٨،٢٩٢۵٧−۶،۴٠۴−٨ − ٣،١٩١،۶۶٢ − 

 مآخذ: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

 
  الگوی مفهومی  

وابسـته) مـورد ( های شهدای شهر مشهد اولین متغیـر در این تحقیق ارتقای سطح فرهنگی خانواده
ای) از متغیـر  سـاختاری، رفتـاری و زمینـه( توجه است؛ متغیری که تغییرات آن توسط سه شاخص

  مستقل یعنی مدیریت جهادی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. 
  

                                                           
1. Scheaffer  , Mendenhall   
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  چوب مفهومی تحقیق چار  .١شکل

  ها چارچوب اصلی گویه :٨جدول

  فرهنگ جهادی مدیریت جهادی  متغیرها
  ای زمینه رفتاری ساختاری  شاخص

منویات امام 
و مقام  خمینی

معظم 
مدظله  رهبری 

  العالی
محوری  نقش دین

  در زندگی
  داری مردم

  متعهد بودن
  خودسازیاهمیت 

اهمیت رعایت 
  قوانین و مقررات
  کمک به محرومان

  
  
  
  ها گویه

 های الهیانگیزه 
  

محوری و کار  دین
  برای رضایت خدا

  
  گرایی آرمان

  
  پذیری انعطاف

  
  اختیارت متمرکز و

حیطه نظارت 
  گسترده

  
پاسخ به نیازهای 

  جامعه
  

تغییرات ملی و 
 المللیبین

  های خطیر قبول مسئولیت
  ها داوطلبانه مسئولیتقبول 

  
  موفقیت ریسک و کارآفرینی

  
  مدیریت تحول

ها با  همخوانی اهداف و مأموریت
  شرایط محیطی

پویایی و انعطاف اهداف و 
  ها مأموریت

  اعتماد به نفس و خودباوری
  اهمیت سرمایه انسانی
  افزایش ساعات کار

اهمیت نظام تنبیه و پاداش و 
  کوشی سخت

  اهمیت مشارکت
  یاراتتفویض اخت
  

  حمایت از تفکر انقالبی
  های دینی  ترویج ارزش

مستندسازی و یادآوری دفاع 
  مقدس

  
  المال رعایت حقوق بیت

  زیستی مدیران ساده
  
  
  

  
  نتایج تحقیق

  ها تطابق توزیع داده یبررس
های پارامتریک (که از لحاظ تـوان آمـاری  نیازهای مهم جهت استفاده از آماره یکی از شروط و پیش

پارامتریک هستند)، تبعیت توزیـع نمونـه مـورد بررسـی از توزیـع های غیر تر از آماره مراتب قویه ب

  فرهنگ جهادی 
  های شهدا خانواده

 )(متغیر وابسته

  ای زمینهشاخص 
 (متغیر مستقل)

  شاخص رفتاری
 (متغیر مستقل)

  

  شاخص ساختاری
 (متغیر مستقل)
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های آماری، آزمونی که جهت بررسی تطابق توزیع نمونه تحقیـق بـا توزیـع  نرمال است. در تحلیل
هـا  لنام دارد. با توجه بـه اینکـه در ادامـه تحلی  1رود، آزمون کالموگروف اسمیرنف نرمال به کار می

بایست استفاده کرد، در اینجا الزم است ابتدا تطابق  2ها الزم است تا مشخص شود که از کدام آماره
  های نمونه مورد بررسی سنجیده شود. توزیع داده

  
  : نتایج حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنف جهت بررسی تطابق توزیع ٩جدول 

 معناداریسطح  Zمقدار انحراف معیار میانگین متغیر
  ٠۵/٠  ٣۵/١ ١٩/٣٧١/٠ساختاری
 ١۵/٠ ١٠/٣۶٧/٠١۴/١رفتاری
 ٠١/٠ ۶٣/١ ١۵/٣٧٢/٠ایزمینه

 ٢۵/٠ ٢٧/٣٧١/٠٠٢/١فرهنگ جهادی
  ۵٢/٠ ٨١/٠ ۵٠/٠ ١۴/٣ مدیریت جهادی

  
جـز یـک مـورد بیشـتر از  ها و عوامل بـه مؤلفه، سطوح معناداری همه ٩با توجه به نتایج جدول

کننـد و در  های مربوط به نمونه مورد بررسی از توزیع نرمـال پیـروی مـی هستند؛ لذا توزیع ٠٫٠۵
  های پارامتریک استفاده نمود.  موارد الزم بایستی از آزمون

  
  ت تحقیقسؤاال نتایج مربوط به 

 اصلی تحقیق  سؤال
 مدیریت جهادی بر فرهنگ جهادی خانواده شهدای شهر مشهد تا چه میزان است؟  تأثیرمیزان 

زمان استفاده شد. بررسی نتایج آزمون نشان داد  برای آزمودن این سؤال، از آزمون روش رگرسیون هم
% از تغییرات متغیـر فرهنـگ جهـادی هسـتند. ایـن بـدان ٢۴های تحقیق در کل قادر به تبیین  که مؤلفه

تـوانیم تغییـرات  گونـه مـی ه متغیر مستقل تحقیق از قدرت تبیین خوبی برخوردار بوده و بدینمعناست ک
  متغیر وابسته (فرهنگ جهادی) را به کمک متغیر مستقل (مدیریت جهادی) مورد نظر تبیین کنیم.

ای دارای بیشـترین سـطح  زمینـه مؤلفـۀداد کـه  در واقع سـطح معنـاداری رگرسـیون نشـان مـی
های بعدی قرار دارند، که به ترتیـب عبارتنـد  های ساختاری و رفتاری در رتبه مؤلفهده و معناداری بو

  ٠٠١/٠ و ٢٩٧/٠، ٢٩٣/٠از: 

                                                           
1  . Kolmogorov Smirnov 

  ارامتریک. پارامتریک یا ناپ٢
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 اولین سؤال فرعی تحقیق −
شاخص ساختاری مدیریت جهادی بر فرهنگ جهادی خانواده شهدای شهر مشـهد  تأثیرمیزان 

  تا چه میزان است؟
دسـت آمـده ه از روش آماری پیرسون استفاده گردید و با توجه به نتایج ب سؤالبرای بررسی این 

پذیری، حیطه نظارت و... رابطـه معنـاداری بـا  گرایی، انعطاف توان گفت مواردی همچون آرمان می
  های شهدا ندارند. فرهنگ جهادی خانواده

ان شاخص ساختاری فرعی تحقیق یعنی وجود رابطه معنادار می سؤالباید گفت اولین  رو از این
  گردد. مدیریت جهادی با فرهنگ جهادی خانواده شهدای شهر مشهد رد می

 دومین سؤال فرعی تحقیق −
شاخص رفتاری مدیریت جهادی بر فرهنگ جهادی خانواده شهدای شهر مشهد تـا  تأثیرمیزان 

  چه میزان است؟
ه و با توجه بـه نتـایج بـ از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید سؤالبرای بررسی این 

هـا،  های خطیر، قبول داوطلبانه مسئولیت توان گفت مواردی همچون قبول مسئولیت دست آمده می
رابطـه معنـاداری بـا فرهنـگ  نفـس وی، افـزایش سـاعات کـار و...ه پذیری مدیر و اعتماد ب ریسک

  های شهدا ندارند. جهادی خانواده
قیق یعنی وجود رابطه معنادار میـان شـاخص رفتـاری فرعی تح سؤالباید گفت دومین  بنابراین

  گردد. مدیریت جهادی با فرهنگ جهادی خانواده شهدای شهر مشهد رد می
 سومین سؤال فرعی تحقیق −

ای مدیریت جهادی بر فرهنگ جهادی خانواده شهدای شهر مشهد تا  شاخص زمینه تأثیرمیزان 
  چه میزان است؟

ای مدیریت جهـادی و فرهنـگ جهـادی از روش آمـاری  هجهت تعیین رابطه بین شاخص زمین 
تـوان گفـت عـواملی همچـون  همبستگی پیرسون استفاده شد، که با توجه به آن نتایج ارائه شده می

، حمایـت مـدیران از المال بیتمدیران، اهمیت بخشیدن به حقوق  زیستی سادهتفویض اختیارات، 
ی دفاع مقدس بـا فرهنـگ خـانواده ها  ارزشسازی های دینی و مستند  ارزشتفکر انقالبی و ترویج 

  شهدای شهر مشهد رابطه معناداری دارند.
ای و فرهنـگ  های زمینـه فرعی که ارتباط معناداری شاخص سؤالتوان گفت سومین  می بنابراین

  شده است. تأییدباشد،   می های شهدا  خانواده
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  مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق: ١٠جدول 
 مقایسه میزان هم راستا بودن با نتایج تحقیق تحقیقعنوان 

  )١٣٨۶محمدباقر لیاقتی (
اند با این تفاوت که تحقیق  رسد در اکثر موارد هر دو تحقیق به نتایج مشابهی رسیدهبه نظر می

داند  انسانی را حلقه واسط مدیریت جهادی و فرهنگ می−) ابعاد رفتاری١٣٨۶مذکور (لیاقتی 
  ای تأکید شده است. تحقیقی که از نظر گذشت بر ابعاد زمینهدر حالی که در

  )١٣٨۶علیرضا زواره (

مداری، خودباوری و...  هایی همچون خدامحوری، والیتهر دو تحقیق به نقش شاخص
عنوان عوامل موفقیت درونی مدیریت جهادی تأکید دارند. ضمن اینکه مقوله  به
ی بیشتری بر روی آن تأکید دارد، از موارد بحث های سیاسی که زواره با تمرکز سازی تصمیم

  رو نبوده است.تحقیق پیش

  )١٣٨۶عبدالمجید شیخی (

گرایی و...) اتفاق نظر  مداری، آرمان ها (والیتهر دو تحقیق در زمینه استفاده از شاخص
ها را در قالب فرایندی سلسله  ) این شاخص١٣٨۶دارند، تنها با این تفاوت که (شیخی 

گردد در نظر گرفته در حالی که در تحقیق حاضر  تکوینی که باعث تعالی جامعه می−مراتبی
  های مورد نظر ضمن داشتن وزن مساوی در عرض یکدیگرند.شاخص

  باشد. ای می های غیرانسانی و زمینه از نکات مشترک در هر دو تحقیق رسیدن به حلقه واسط شاخص )١٣٨۶محسن الماسی (
 علی محمد مودی

  اسماعیل نصر اصفهانی
 )١٣٨٧علی هاللی (

شناختی و توصیفی با تحقیق حاضر دارای مشترکاتی  تحقیق مورد نظر بیشتر در زمینه جمعیت
  باشد. مواردی همچون نزدیکی جامعه آماری، بیشترین درصد مدرک تحصیلی (یعنی لیسانس) می

  محمدرضا فرهادی
  فتحعلی نوری

  )١٣٨۶برومند چارآئین (

های  عنوان مؤلفههای ساختاری به نقاط مشترک هر دو تحقیق بررسی شاخصاز جمله
باشد. هرچند که محققان تحقیق مورد نظر از عبارت بروکراسی از آن یاد  مدیریت جهادی می

کنند. هر دو تحقیق بروکراسی و ساختارهای خشک و نامنعطف را از آفات و تهدیدات  می
  دانند. پیش روی مدیریت جهادی می

  
  پیشنهادات کاربردی

  های رفتاری شاخص

 رو از ایـن ،باشـد ترین پیوند مربوط به همین شاخص می شود با توجه به اینکه ضعیف پیشنهاد می −
هـای  های شهدا ضمن انطباق بیشـتر اهـداف و مأموریـت های مربوط به خانواده ها و ارگان سازمان

مراکز تحت مدیریت خود با تغییرات محیطی به پویایی و منعطف شدن هرچه بیشتر این اهداف نیز 
شـک هـدف محـوری آن هـم اهـداف منسـجم و منعطـف از جملـه  توجه بیشتری نشان دهند. بی

  ؛باشد های شهدا می ی در سبک زندگی خانوادهمصادیق فرهنگ
هـای شـهدا از سیسـتم نظـام پـاداش و تنبیـه در  شود با توجه به رضایت خـانواده پیشنهاد می −

تأثیرگذاری بیشتر فرهنگی مدیریت جهادی ضمن تقویت سیستم حاضر به مواردی همچون افزایش 
یریت خویش توجه ویژه نشـان دهنـد های تحت مد وری بیشتر ارگان ساعات کاری مفید جهت بهره

هـای  باشـد در خـانواده وری و تالش مضاعف که از منویات مقام معظم رهبـری مـی تا فرهنگ بهره
  شهدا نیز نهادینه گردد.
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  های ساختاری شاخص

سازان بیشـترین تمرکـز  گردد تصمیم دهندگان پیشنهاد می توجه به نظر پاسخ در این شاخص نیز با −
روز بودن با تغییرات جهانی صرف کنند. کما اینکه بیشترین پاشنه آشـیل مـدیریت ه خود را صرف ب

بـا  رو از ایـنباشـد.  پذیری اهداف می جهادی در شاخص رفتاری نیز از همین جنس یعنی انعطاف
گیری از نیروهای جوان و ماهر به  کار ههای مربوطه ضمن ب شود سازمان توجه به این مهم پیشنهاد می

های مدرن و استفاده از سخت افزارهای روز دنیـا بـا رویکـرد دوری  ه کردن تکنولوژیسمت نهادین
 ؛های شهدا نیز نهادینه کنند جستن از جزمیت مضر برای پیشرفت، فرهنگ تعالی را در خانواده

های الهی و گوش فـرادادن  کنندگان به مراکز انقالبی در زمینه انگیزه خوشبختانه رضایت مراجعه −
شـود،  اما در همین شاخص نیز پیشـنهاد مـی ؛رهبری درصد قابل قبولی است به فرامین امام ومتولیان 
اد مردم قابل شهود باشد حمحوری و بازتاب آن برای آ ها و نیات الهی را چنان سوق دهند که دین انگیزه
 بهره گیرند.شان نیز از این مهم  ین فرم در محتوای زندگیا گونه بتوانند با الگوبرداری از تا بدین

  
  ای های زمینه شاخص

درستی فرق بـین همفکـری و مشـارکت ه دهنده این است که مخاطبین ب نتایج این شاخص نشان −
تـرین پیونـد در  اند. از آنجایی که ضعیف گرفتن از سایرین و اعتماد کردن واقعی به آنها را درک کرده

لـذا  ؛مشارکت پیونـدی قـوی دارداین شاخص مربوط به تفویض اختیارات است و در سویی دیگر 
هـا،  شود با توجه به ضعف مدیریت جهادی در زمینه پویایی اهداف، انعطاف مأموریت پیشنهاد می

هـای مربوطـه، از  سازان نهادهای انقالبی با اعتماد به جوانان ضمن بروز و پویـایی سـازمان تصمیم
هایی که با سازمان  این مهم را خانوادهشک زمانی که  امتیازات تفویض اختیارات نیز بهره جویند. بی

فرهنـگ مشـارکت و انسـجام  ینفس جوانـان و ارتقـاه اند مشاهده نمایند در اعتماد ب نیز در تعامل
 سزایی خواهد داشت.ه خانوداگی تأثیر ب
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  منابع 

  
  قرآن کریم.  *
، سـازمانیهـای رفتـار  مؤلفـه ،)١٣٨۴کـاظمی (احسـان  و آقـایییدحمید؛ اصـغر ، سپورآتش .١

 مدیریت و کارکنان، تهران: انتشارات رعنا.
گیری از بیانات مقـام معظـم  سازی مدیریت جهادی با بهره مدل« ،)١٣٩٣( اکبر احمدیان، علی .٢

 .٨٧ه ، شمارعلمی پژوهشی نور، »رهبری
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