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چكيده
در چند سال اخیر ،فرهنگ جهادی به عنوان یک الگوی مدیریتی و راهکاری برای عبور از
بنبستها و مشکالت پیش روی سازمانها و شرکتها در کانون توجه مقام معظم رهبری قرار
گرفته است .تحقیق حاضر با هدف طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکتهای متوسط و
بزرگ شهرکهای صنعتی شهر آران و بیدگل انجام گرفت .بهمنظور دستیابی به این هدف ،مدل
فرهنگ جهادی ازطریق اجرای سه مرحله طراحی شده است؛ در مرحله اول ،ازطریق مطالعه و
مرور ادبیات و پیشینه مرتبط با مفهوم فرهنگ جهادی ،شاخصهای اولیه طراحی مدل ،شناسایی
شد .در مرحله دوم ازطریق اجرای مصاحبههای نیمهساختاریافته با  02نفر از خبرگان علمی
مرتبط با حوزة جهاد و باتوجهبه پیشفرضهای مدل فرهنگ ،مختصات اولیه فرهنگ جهادی به
شیوهای کیفی طراحی شد .در مرحله سوم ،اعتباریابی مدل ازطریق دو دور دلفی در میان  02نفر
از خبرگان و تحلیل دادههای حاصل انجام گرفت .درنهایت ،مختصات فرهنگ جهادی در
شرکتهای متوسط و بزرگ شهرکهای صنعتی شهر آران و بیدگل درقالب چهار بعد اصلی
(فردی ـ شخصیتی ،ساختاری ،رفتاری و ارزشی ـ جهادی) و  65شاخص با تحلیل عاملی
اکتشافی طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و فن مدل معادالت ساختاری (نرمافزار
لیزرل) پیشنهاد شد.
کليدواژهها :فرهنگ جهادی؛ عامل فردی ـ شخصیتی؛ عامل ساختاری؛ عامل رفتاری؛ عامل
ارزشی ـ جهادی
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مقدمه
قریب چهل سال پیش ،اتفاق سترگی در این رنرو ب منرخ را داد منش رآثنر عظنار دری نی در
رآطقش ب جهان گثت .انقالب اسالری مش دادیشدار نگاهی نر مش هژررنیِ نهادها ب ساختارهای انسان-
گرایانش 1مرد ،تحت ودارت رهبری انسانساو تجلی یافت .هر انقالب نیاو مش نرخافزارهای بیژه خنرد
مرای تغییر جهتها ،استفاده او فرصتها ،نهادیآشساوی نگاهها ب تعیی بضعیت رطلرب مرای رسیدن
مش اهداف عررانیاش دارد ب انقالب اسالری نیز او ای قادنده رسنتنآی نبنرد طیطیفنی ب سنعدعمادی،
 .)39 :1131مرربآای ای نگرش ،نرریشها ب اقداراتی مش در جهنان صنآعتی غنرب تنربیج رنیشنرد،
بقتی در ررقعیت ساورانهای مثررهای درحالترسعش مشمنار گرفتنش رنیشنرد ،منا رحندبدیتهای
جدی ربمشربست ب درنتیجش؛ پیربی میچنرن ب چنرای ربشهنا ،نررینشها ب راهبردهنای رندیریت
غرب مش مر پایش فرهآن

ب نراخهنای اروشنی غنرب اسنت ،منش نرق رتعندد در نامنارعیی ب دندخ

اظرمخثی ساورانی مثررهای درحالترسعش نقش دارد طترالیی ب صباغی.)191-191 :1131 ،
ردیریت جهادی ،مشدآران ایگری دیآی ب ردیریتی مرعرده او مط رفاهیم اسالری مش ربتآیمنر
اروشها ب عررانهای دی ربی اسالخ ب در پیرند ما اروشهای انقالب اسالری ب دلنم ب داننش ربو
مرده ،ه راره او اه یت ب جایگاه بیژهای مرخرردار مرده است .ای رقریش ارکانپذیر نیست رگنر منا
مرخررداری او ربحیش ب فرهآ

جهادی در افراد ب ساورانهای جرارع مآرنی .امآرن این باقعینت

مشخرمی در هزارة جدید پذیرفتش شده است مش رقریۀ فرهآ

 ،اه یتی رحرری در ت اری درصشهای

وندگی مثر دارد .ای ررضرع تحنت تنرظیر تحنرالر سنریع ب گرنناگرن در امعناد رختلن

حینار

انسانها ب ظهرر گرایشهای جدید در دلرخ اجت ادی رررد قبرل باقع شده است مش مدبن رجرع مش
فرهآ

ب ررضردار فرهآگی ن ی تران مرداشتی درسنت ب دقینا او رسناول ب ررضنردار ونندگی

اراوش مرد طرعدنی ب ه کاران .)15 :1131 ،رحنرر اصنلی ب دآ نر ابل فرهآن

را مابرهنا ب دقایند

ررمرط مش خدا ،انسان ،ارتباط انسان ما خدا ب جهان بیعت؛ یعآی اصرل دی یا هستیشآاسی تثکیل
ری دهند .دآ نر دبخ ،اروشهنا ب خنرب ب مدیهاسنت ب دآ نر سنرخ ،شنیرههای رفتناری خنا
مرخاستش او عن میآشها ب اروشهاست طیطیفی ب سعدعمادی31 :1131 ،؛ رعدنی ب ه کناران:1131 ،
 .)11اوعنجامش فرهآ

جهادی مشدآران فرهآ

مار ب تالش ترأخ ما ای ان شنآاختش شنده ب درباقنع
1. Humanism
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جزیننی او فرهآنن
خردهفرهآ
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ب نرنناخ اسننالری اسننت ،رننیتننران گفننت مننش اینن فرهآنن

هایش ،ادم او ربیشها ،نگرشها ،میآشها ب مآشهنای رخ نر

جهانمیآی ب نگرشی خا

مننا رج ردننش

منش خنرد ،ناشنی او

مش رساول است مش ریثش در جهانمیآی ترحیندی داشنتش ب او این نرنر منا

سایر نراخهای رطرح در دنیای حاضر تفابر اساسی دارد طرعدنی ب ه کاران.)19 :1131 ،
در میانار رقاخ رعرم رهبری مشمرار ای سخ تذمر داده شنده اسنت منش ایگنری فرهآن
جهادی ،ایگریی است منش عورنایش د لنی خنرد را در دبران معند او پینربوی انقنالب اسنالری منا
ررفقیت پس داده ب ن رنش مرری ایرانی ن اسالری است مش ریتراند وریآشساو مهرهبری حدامنری در
ساورانها ب شرمتهای ایرانی ماشد؛ ایگریی مش ما قرانی ب اصریی رتفابر او اصنرل پذیرفتنششنده
در دلرخ انسانیِ تجرمشگرای غرمی ریتراند در مافت فرهآگنی سناورانهای ایراننی راحنی ب تبینی
شرد طحسیآی ب ه کاران .)11 :1131 ،ایثان معد او جآ

 ،ادمیار جهادی را راهگثای چایشهای

معدی انقالب اسالری دانستآد ب مارها مش حفظ ربحیش جهادی در مارها ترمید منردهانند ب رندیریت
جهادی ب مار جهادی را شاهملید گثایش رثکالر انقالب اسالری دانستآد طیطیفی ،گلپایگنانی ب
یخچایی .)113 :1131 ،ه چآی ایثان یکی او عبردگاههای اصلی جهاد را ،درصنش اقت ناد ،ترییند
ظربر ب ترسعش مسببمار ری داند« .ارربو هر مسی متراند منش اقت ناد مثنرر م نن مکآند ،ینن
حرمت جهادی انجاخ داده است .ای جهاد اسنت؛ ایبتهنش جهنادی اسنت منش امنزار خنردش را دارد،
شیرههای رخ ر

خرد را دارد ،ماید ای جهاد را ه ش ما تدمیر رخ ر

خرد ب سالح رخ ر

خرد انجاخ مدهآد» طاراخ خارآشای.)1131/51/51 ،
جهاد اقت ادی ،ریدان گستردهای مرای رباروه منا رراننع فنراربی رحنی مسنببمار مثنرر
است .مرای بربد منش این درصنۀ ربناروه ،شنآاخت فرهآن

جهنادی ب ربحینش ب رفتنار جهنادگران

ضربری است؛ ویرا در ای درصش ن یتران تآها مش امزارهنای رتندابل رنادی تکینش منرد طدیثنادی،
 .)11 :1131هرچآد ایگری فرهآ

جهادی ریثش در مافت مرری ایران ،اسالری دارد ب مارمردهنای

ررفقی مشیحاظ د لی ب مارمردی در سالهای ابیینش معند او پینربوی انقنالب اسنالری داشنتش ،بینی
مشیحاظ نرری ب پژبهثی ترجش انندمی منرای رندلسناوی ب ایگرسناوی عن صنررر گرفتنش اسنت.
دره ی راستا ،دغدغش ب رسئلش اصلی پژبهثگر ،درجهت پرمردن خأل پژبهثی ررجرد ب شآاسنایی
درارل ب رتغیهرهای اظرگذار مر فرهآ

جهادی در شنرمتهای ترییندی اسنت .در پنژبهش حاضنر

تالش ریشرد پاسخ مش ای رسنئلش منا راحنی رخت نار فرهآن

جهنادی ه نراه ماشند .منا رندنرر
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جهادی در ای درصش مداخ است؟ بیژگنیهنای فرهآگنی

قراردادن ای اهداف ،رخت ار فرهآ

مار جهادی مداخ است؟ در تحقیا حاضر ،درنرر داریم مش راحی رخت نار فرهآن

جهنادی در

شرمتهای رترس ب مزرگ مپرداویم.

مباني نظري و پيشينه پژوهش
ساوران جهادی در پیرندی رستقیم ما رحترای فعاییتهای ساوران انقالمی

بیژگیهای فرهآ

مرده است .مشدآرانرنال ،مآامر گزارش انتراری ط ،)1131در ساوران جهاد ساوندگی ،بظای

ب

رسئرییتها او سبن ردیریتی خاصی مرخرردار مرد .استفاده او نرارار ماوخرر ب فرایآد رفت ب
یمگیری ،می سطح دایی ب د لیاتی ساوران ،نگرش مش مرربمراسی ب

مرگثت در جریان ت

رقررار اداری مشدآران بسیلش ،بجرد گستردگی در شیرههای اجرایی ب مارمردی ،قدرر د ل ب
رانرر ردیران باحدها ب رآا ا ،استفاده او سیاستها ب خ رثیهای رتآاسبشده ب غیرردبن،
شیرههای هدایت ب سرپرستی پدرانش ب نزدیکی می ردیران ب مارمآان ،ت رر تقریبر رثترک ادضا
او ساوران ب اهداف عن ب تالش مرای حفظ ب گسترش ادتبار ب رآزیت ساورانی جهاد ب بجرد
فضای رقامت سایم ب ساونده می
خ ی شهای فرهآ
ترس

رآا ا ب باحدهای استانی را ریتران دیگر بیژگیها ب

ساورانی جهاد دانست طپیرستش .)1131 ،ه چآی در تحقیقی مش در سال 1131

حاجی ریررحی ی ب ه کاران در جهاد مثابروی صررر گرفت بیژگیهای فرهآ

ساورانی تحت دآابی

"خالقیت ب امتکار"" ،ریسنپذیری"" ،انسجاخ باحدها"" ،ح ایت

ردیریت"" ،ربش مآترل"" ،نراخ پاداش" ب "سیستم ارتبا ار" رررد رطایعش قرار گرفت مش مش
ترتیب ح ایت ردیریت ،انسجاخ باحدها ،نراخ پاداش ،ربش مآترل ،ریسنپذیری ،نراخ ارتبا ار
ب درنهایت خالقیت ب امتکار میثتری تا ممتری ارتیاو را مسب ن ردند.
سعیدیان ط )1131در ارتباط ما اصرل ب بیژگیهای فرهآ

جهادی مش ررارد ذیل اشاره ن رد:

نقش اساسی ترمل ب ارید مش خدا ،بیژگی داخگرایی ب رردریمردن ،جآبش عررانی در مآار ت ایل مش
باقعیتگرایی ب دیآیتگرایی ،ررتب مردن ما وران ب رکان ب خستگیناپذیری جهادگران ،شهارت ب
خدرت خای انش ب تحرلپذیری .اونرر ای رحقا ،ترمیب دآاصر رادی ب رعآری فرهآ
دیگر فرهآ

جهادی است ب درای ریان ،دآاصر رعآری فرهآ

نیز صفت

 ،اه یت میثتری دارد .در فرهآ
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جهادی ،ساوراندهی ب مرنارشریزی ،سالح ب تجهیزار نقش ظانری ب فردی داشتش ب دررقامل ،اینار،
شجادت ،ترمل ب صداقت نقشهای اساسی را یافتشاند.
قلیپرر رام ی ط )1131در اظر خرد تحت دآران "درعردی مر فرهآ
بیژگی ب خ رصیت ذیل را مرای فرهآ
.9رثارمتپذیری در ت

ب ردیریت جهادی" 92

ساورانی جهاد میان ری مآد .1 :نرعبری ب خالقیت؛

یم ب اجرا؛  .1انعطاف ب ررررریتپذیری؛  .1اروشرداری؛  .1خردمابری

مرای مارهای نثدنی؛  .2قدرر انطباق سریع ب رآطقی ما رحی داخل در تحرلعفریآی ب رحی
خارج در انعطاف ب ررررریتپذیری؛  .7سردت ب صداقت در مارها ما ربحیش قانرنپذیری؛ .8
افتخار مش مار در جهاد ب ناخ جهاد؛  .3صرفشجریی در بقت ب ددخ اسراف ب تبذیر در ارکانار؛ .15
قآادت ب سادهویستی؛  .11قبرل بحدر هدف یا اهداف رتعایی یا د لیاتی؛  .19اتحاد رتقامل ردیر ب
ه کار؛  .11خرداتکایی ،جسارر ب شهارت؛  .11ناعراری در قبرل بضع ررجرد ما نگاهی اریدبار
مش عیآده؛  .11انترار پاداش رتآاسب در رقامل مار انجاخگرفتش؛ .12ردایت شئرن ظاهری؛ .17
تحرلعفریآی ب فرهآ

ساوی؛  .18ادتقاد مش نراخ ،بالیت ب انقالب؛  .13ردیرپربری؛ .95

خستگیناپذیری؛  .91نقش پیاخرسانی انقالب در درصش داخل ب خارج مثرر؛  .99ربحیش
شهادر لبی ب اینارگری؛  .91خردمابری مرای اجرای مارهای نثدنی؛  .91تعلا ب بفاداری
مارمآان مش ساوران؛  .91ریسنپذیری؛  .92انسجاخ ساورانی.
رطایعار ب مررسیها نثان ریدهآد مش در ارتباط ما بیژگیهای فرهآ
اقت ادی رترس

جهادی در شرمتهای

ب مزرگ در شهرکهای صآعتی پیثیآش غآیای ررجرد نیست .یذا در پژبهش

حاضر سعی شده است او رسیرهایی مش میثتری رثامهت را ما رفهرخ ساوران جهادی داشتشاند ،مش
ای رفهرخ نزدین شرد.
رسیر ابل ،رطایعش پیثیآش پژبهثی ررتب ما رفهرخ ردیریت جهادی است .تآها ن رنشهایی او ای
پژبهشها دبارتآد او:
شفقت ،اح دعمادی ب نرری ط )1132در تحقیقی مادآران «درارل رؤظر مر تحقا ردیریت
جهادی در دربن ساوران ما استفاده او ربش دادهمآیاد» مش محث ربی درارل رؤظر مر ردیریت
جهادی در ین ساوران دفادی پرداختآد .رضاری اصلی مش رحققی در ارتباط ما ای درارل رح
ن ردند شارل نگرش جهادی ،دانش جهادی ب رفتارهای جهادی مرد.
رعدنی ،حسی پرر ب یاری ط )1131در رقایشای مادآران « راحی ردل فرهآ

جهادی ربتآیمر
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ربانی دیآی ب اروشهای انقالب اسالری در دانثگاه اسالری طررردرطایعش دانثگاه دالرش با بایی
طره) تهران)» فرهآ
فرهآ

جهادی را در دانثگاهها رررد ترجش قرار دادند .رحققان میان ریدارند مش

جهادی مشدآران ین نگرش ایهی در دانثگاههای اسالری ،ریثش در اروشهای دایی

انسانی افراد دارد مش جان ایش تحقا فعل جهادی ریشرد .رحققان ما استفاده او ربش فراترمیب،
پژبهشهای پیثی را رررد مررسی قرار دادند مش در نتیجش عن 99 ،بیژگی ب  39شاخص انتخاب ب
درنهایت  91شاخص مشدآران بیژگیها ب شاخ شهای فرهآ
شد .امعاد فرهآ

جهادی شارل  .1فرهآ

جهادی در دانثگاه اسالری تعیی

تعهد رحرر .9 ،فرهآ

دانشرحرر ب  .1فرهآ

راهبردرحرر مرد.
غیاظی ط )1131پژبهثی مادآران «مررسی ریزان ترظیر شاخصهای ردیریت جهادی در ارتقای
سطح فرهآگی ن رنش ررردی خانرادههای شهدای شهر رقدس رثهد» صررر داد .در ای پژبهش
ارتباط شاخصهای سشگانش ردیریت جهادی طساختاری ،رفتاری ب وریآشای) ما فرهآ

خانرادههای

شهدای رثهد رررد مررسی قرار گرفت .مراساس نتایج تحقیا ،ارتباط شاخصهای وریآشای ما
فرهآ
ما فرهآ

خانرادههای شهدا تریید شد ،درحاییمش شاخصهای ساختاری ب رفتاری پیرند ضعی تری
خانرادههای شهدا داشتآد.

اح دیان ط )1131در پژبهثی مادآران «ردلساوی ردیریت جهادی ما مهرهگیری او میانار رقاخ
رعرم رهبری» ما ربآاقراردادن سخآان رقاخ رعرم رهبری در حروة جهاد ب ردیریت جهادی ب استفاده
او عیار ب مهرهگیری او تجارب ردیریتی نگارنده ب ما استفاده او ربش ترصیفی ن تحلیلی دادهها ب
تحلیل گفت ان ،ردیی او شکلگیری د لی ردیریت جهادی را مراساس ردل چرخشای ،شارل سش
ررحلش ملی معنت ،جهاد ب راهیامی اراوش مرده است .هرین او ای سش ررحلش گاخهایی دارندمش
مدبن عنها ررحلش ررردنرر تک یل ن یشرد.
حجاویفر ط )1131در پژبهثی مادآران «شآاسایی رؤیفشهای فرهآ

ب ردیریت جهادی ما

ربش فراترمیب» مش ربشی مرای نراخرآدمردن تحقیقار گذشتش در وریآش ررضردی خا
پس او جستجری رآامع پیراررن فرهآ
ای ربش ،نتایج عنها را ماترجشمش بظای
دستشمآدی مرده ب او ای

است،

ب ردیریت جهادی ،تعدادی رقایش ررتب را شآاسایی ب ما
ب ررضردار ررتب

ما دلم ردیریت در  11مخش

ریا ردیی مرای ردیریت جهادی اراوش داده است.

رسیری دیگرمش مرای انجاخ رطایعار ررتب ما رفهرخ ساوران جهادی مشماررفتش ،رطایعش پیثیآش
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ررتب
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ما ساورانهای جهادی ابایل انقالب ،رانآد نهاد جهاد ساوندگی است .رطایعش تحقیقار

انجاخشده در وریآش ای ساورانها نثان ریدهد مش در امنر ای تحقیقار ،ه انآد تحقیقار ررتب ما
رفهرخ ردیریت جهادی ب رسیر قبلی ،ربند ین پژبهش دل ی ی نثده ب مرربآای نرر رحققان ب مش
استآاد رآامع مشمار رفتش ،ردیی راحی شده است طسلطانی17 :1131 ،؛ رعدنی ب ه کاران:1131 ،
.)17
رسیر معدی مش اونرر دل ی رعتبرتر است ب میثتر در رآامع دل ی رعتبر مرای راحی ردل
فرهآ

ساورانی مشمار ریربد ،شارل سش ررحلش است :در ررحلش ابل ،او ریا رطایعش ب رربر

ادمیار ب پیثیآش ررتب ما رفهرخ فرهآ

جهادی ،شاخصهای ابییش راحی ردل شآاسایی ریشرد.

در ررحلش دبخ او ریا اجرای ر احبشهای نی شساختاریافتش ما تعدادی او خبرگان دل ی ررتب ما
حروة جهاد ب ماترجشمش پیشفرضهای ردل فرهآ

 ،رخت ار ابییش فرهآ

جهادی مش شیرهای

میفی راحی ریشرد .در ررحلش سرخ ،ادتباریامی ردل او ریا چآد دبر دیفی ریان تعدادی او
خبرگان ب تحلیل دادههای حاصل ،انجاخ ریگیرد .درنهایت رخت ار فرهآ

جهادی درقایب امعاد

اصلی ب شاخصها راحی ب پیثآهاد ریشرد طرعدنی ب ه کاران )11 :1131 ،مش مش ررن رنش
رعدنی ب ه کاران ط )1131در رطایعشای در مررسی راحی ردلهای ساوران جهادی درقایب سش
معد اصلی طساختاری ،رفتاری ب وریآشای) 19 ،رم ساورانی ب  12شاخص راحی ب پیثآهاد
ن ردند.
ماترجشمش تعری

رفهرخ «جهاد» رتآاسب ما ادمیار ردیریت ب ساوران مشصررر طتالش رعآری)،

در ادارش مررسی پیثیآش پژبهثی ررتب

ما رفهرخ ساوران جهادی ،پژبهشهای صرررگرفتش در

وریآش رعآریت ساورانی رررد رطایعش قرار گرفتش است طپررناراساری ب عراییا9511 ،؛ راس.)9512 ،
هرچآد پژبهشهای صرررگرفتش در وریآش رعآریت ساورانی ،او ساختار پژبهثی رآاسبتری مش
رسیرهای قبلی مرخرردارند ،مش دییل ایآکش ای پژبهشها در مثررهایی ما فرهآ

 ،دی ب ساختاری

رتفابر او ایران انجاخ شدهاند ،در مشمارگیری شاخصهای عنها در ردلساوی ساوران جهادی ماید
دقت ب حساسیت ویادی مشمار ری رفت.
تامآرن پژبهشهای صرررگرفتش در ای خ ر

مشصررر مارمردی در شرمتهای ترییدی

صررر نگرفتش است مش نتایج ای رقایش ،ابیی پژبهش حاضر در مثرر در وریآش صآعت ب ارتباط
عن ما فرهآ

ب ربحیش جهادی می شاغلی ای مخش ریماشد.
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روش پژوهش
هدف تحقیا حاضر ،شآاسایی رخت ار فرهآ

جهادی در شرمتهای رترس

ب مزرگ

است .ماترجشمش پیثیآش اندک پیراررن ای رفهرخ ب نرایر پیراررنی عن در حیطش جارعشعراری ،استفاده
او ربشهای میفی ربتآیمر نررار خبرگان ضربری مرد .اوای رب ،در پژبهش حاضر مرای
ردلساوی ساوران جهادی ،او سش ررحلش رطاما ن ردار  1استفاده شد.

ررحلش سرخ

ررحلش دبخ

ررحلش ابل

دیفی نخبگان

ر احبش ما نخبگان

گردعبری ا الدار شاخص

نمودار  .1مراحل پژوهش

ه ان ررمش در ن ردار  1قامل رثاهده است ،استفاده او ر احبش ما خبرگان مشرآررر راحی
ردل ابییش ساوران جهادی ب استفاده او نررار خبرگان ی دبرهای دیفی مش جهت ادتباریامی ردل
راحیشده ،او ج لش ربشهای میفی است مش در پژبهش حاضر مرای راحی ردل ساوران
جهادی استفاده شده است.

يافتههاي پژوهش
ما بجرد نبردن پیثیآش دقیقا ررتب ما رفهرخ فرهآ

جهادی ،در ررحلش ابل ،مشرآررر گردعبری

ا الداتی او شاخصها ،او سش رسیر مش رفهرخ رررد نرر پرداختش شد .در رسیر ابل ،پیثیآش ررتب ما
رفهرخ «ردیریت جهادی» رررد رطایعش قرار گرفت .او ریا رطایعش ادمیار ب پیثیآش در ای رسیر،
تعدادی شاخص شآاسایی ب مش رخزن شاخصها افزبده شد .در ادارش ب در رسیر دبخ ،پیثیآش ررتب ما
فرهآ

جهادی ابایل انقالب اسالری ،رانآد «نهاد جهاد ساوندگی» ب سپاه پاسداران طقرارگاه

ساوندگی خاتماالنبیا) رررد رطایعش قرار گرفت ب مش ا الدار رحققان اضافش شد .ه ان ررمش قبال
نیز تثریح شد ،رسیر سرخ مرای رطایعش ادمیار ب پیثیآش ررتب ما فرهآ

جهادی در ساورانها ب

شرمتها ،پیثیآش ررتب ما رفهرخ «رعآریت ساورانی» مرده است .او ای رسیر هم تعدادی شاخص مش
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رخزن شاخصها افزبده شد .جدبل  1تعدادی او شاخصهای شآاساییشده در هر سش رسیر را نثان
ریدهد .درنهایت 12 ،شاخص حاصل او رربر ادمیار ب پیثیآش ررتب ما رفهرخ جهادی ،او ریا
اصرل پذیرفتششده دل ی رررد مررسی ب مدگذاری قرار گرفتش ب مشدآران شاخص نهایی فرهآ
جهادی در شرمتهای ترییدی قرار گرفت.
جدول  .1نمونه شاخصهاي شناساييشده از مرور پيشينه مرتبط با مفهوم سازمان جهادي
منبع

شاخص
 .1ریسنپذیری در فعاییتهای شغلی

ای انی ب مرری1131 ،

 .9استقالل ماری

پیرستش1131 ،

 .1تدابخ ب پیرستگی در ق د انجاخ مار

حجاویفر1131 ،

 .1ربی پای خرد ایستادن طاتکا مش داشتشهای خرد)

راهرب ورگر ب ه کاران1132 ،

 .1سردت د ل ب امتکار در مار

پیرستش1131 ،

 .2دزخ راسخ

واردی ب ه کاران1137 ،

 .7پثتکار ب استقارت شغلی

شکرانش1131 ،

 .8است رار در مار

دیرضی ب شیخبگلر1131 ،

 .3ه راهساخت دلم ب د ل طد لگرایی)

فراهی ب اح دی1131 ،

 .15ررشکافی طدر رال)

پیرستش1131 ،

 .11شکیبایی ب تعقیب فرصت

ررتضری ب ن یرعمادی1131 ،

 .19هدفگرایی

یطیفی ب ه کاران1131 ،

 .11ترمل مارعفریآانش

پیرستش1131 ،

 .11ه راهساخت میآش ب م یرر در مار

فراتبار ب اح دی1131 ،

 .11فرصتشآاسی در مار

یطیفی ب ه کاران1131 ،

 .12ربحیش شکستناپذیری

شکرانش1131 ،

 .17رنبتگرایی ب نفی استرس شغلی

اح دیان1131 ،

 .18درستکاری در فعاییتهای شغلی

پیرستش1131 ،

 .13افتخار مش مار طما هر شرنی)

گآجی1131 ،

 .95رسئرییتپذیری اجت ادی طپرهیز او رامدگذاشت رآامع)

ررتضری ب ن یرعمادی1131 ،

 .91سردرآدی مرای اجت اع

حجاویفر1131 ،

 .99جسارر ماری

دلیپرر1131 ،

 .91رآزیت لبی ب تالش مرای ارتقای رآزیت شغلی خریش

یطیفی ب ه کاران1131 ،
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 .91تران شهردی

وباره1131 ،

 .91پیثگاری ب استقبال او فعاییتهای شغلی ب ماری جدید

مثابرو یثکتاری ب قاضی1131 ،

 .92تخ صگرایی ب شایستشساالری

حاجیریررحی ی ب ه کاران1131 ،

 .97دزر نفس شغلی

ررتضری ب ن یرعمادی1131 ،

 .98تعلا خا ر مش مار

دلیپرر1131 ،

 .93رفتار شهربندی ساورانی

حاجیریررحی ی ب ه کاران1131 ،

 .15هدفرآدی در فعاییتهای ماری

اح دیان1131 ،

 .11خلا ب ایجاد فرصتهای شغلی

واردی ب ه کاران1137 ،

 .19عخررگرایی در مسببمار

پرردزر ب قلیپرر1188 ،

 .11م الجریی دنیری ب اخربی

اح دیان1131 ،

 .11بقت شآاسی ،نرم بقت ماری

وباره1131 ،

 .11تثریش گریزی

دلیپرر1131 ،

 .12تثخیص ب ت ییز ابیریتهای ماری

راهرب ورگر ب ه کاران1132 ،

 .17دبراندیثی ب عیآده نگری در مار

مثابرو یثکتاری ب قاضی1131 ،

 .18ریانشربی ب ادتدال

وباره1131 ،

 .13مارعفریآی طنفی تکیش صرف مر دبیتمابری)

گآجی1131 ،

 .15اریدباری مش عیآده فعاییتهای شغلی ب ماری

فراهی ب امبرپرر1131 ،

 .11ترجش مش رآافع د رری

حجاویفر1131 ،

 .19خدارحرری در فعاییتهای ماری ب مرخررد ما

دیرضی ب شیخبگلر1131 ،

مارمآان ،ارماب رجرع ب ...
 .11ترجش مش حالل ب حراخ در مسببمار

فراهی ب اح دی1131 ،

 .11صداقت شغلی

گآجی1131 ،

 .11تح ل ب صبر در رقامل ویان

گآجی1131 ،

 .12نتیجشگرایی

اح دیان1131 ،

 .17فرعیآدگرایی

شکرانش1131 ،

 .18اتقان

یطیفی ب ه کاران1131 ،

 .13تثحیص فرصت ب استفاده او رآامع

حاجیریررحی ی ب ه کاران1131 ،

 .15تالش ترأخ ما ترمل

وباره1131 ،

 .11دنیاخراهی نش مشرعآای دنیاپرستی

ررتضری ب ن یرعمادی1131 ،

 .19تقسیم مار دقیا ب رثخص

گآجی1131 ،
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یمگیریها ب

 .11داشت تفکر انتقادی نسبت مش ت
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حسیآی ب ه کاران1131 ،

فعاییتهای شغلی خریش
 .11قدرر ت

مثابرو یثکتاری ب قاضی1131 ،

یمگیری در مآار رثررربروی ما افراد

باجد صالحیت
 .11احتراخ ب اروشقاولشدن مرای سایری مشبیژه ویردستان

حسیآی ب ه کاران1131 ،

 .12خرشربیی ب نثاط ماری

گآجی1131 ،

مرحله دوم؛ مصاحبه با خبرگان
در ررحلش دبخ پژبهش ،هدف راحی ردل ابییش ساوران جهادی مرد .مدی رآررر ،ر احبشهای
نی شساختاریافتشای ما  95نفر او خبرگان حروة جهاد صررر پذیرفت .رعیار انتخاب ادضای حاضر
در ر احبشها مرربآای فعاییت دل ی ب د لی عنها در حروة جهاد ،ردیریت جهادی ،ساوران جهادی
ب نهادهای انقالمی ررتب ما جهاد مرده است .ادضای پآل خبرگان طجدبل  ،)9جزب یکی او دب دستش
ذیل مردند :ای ) دضر هیئتدل ی دانثگاه ،رتخ ص در وریآش ردیریت جهادی؛ ب) دضر
هیئتدل ی دانثگاه ب ردیر اجرایی ما میش او  95سال سامقش مار در جارعش هدف طشرمتهای
صآعتی).
جدول  .2مشخصات جمعيتشناختي پنل خبرگان
متغير
مرتبه علمی

سابقه اجرایی
سمت اجرایی

ابعاد

فراواني

استاد تمام

6

دانشیار

02

استادیار

06

بین  02تا  02سال

02

بیش از  02سال

02

عضو هیئتعلمی

02

عضو هیئتعلمی و مدیر اجرایی

02

ماترجشمش ایآکش هدف او پژبهش حاضر ،راحی ردیی مرای ساوران مرده ،پیشفرضهایی مرای
ردل نهایی درنرر گرفتش شده ب ر احبشها ما خبرگان مرربآای ای پیشفرضها صررر پذیرفت.
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جهت انجاخ قس ت میفی تحقیا ،مرای  95نفر شرمتمآآده در دبر ابل دیفی پرسثآارشها ارسال ب در دبر
دبخ نیز ده نفر دیگر مش پآل ادضاء اضافش شد مش دررج رع  15پرسثآارش در دبر دبخ ج ع عبری گردید .او
خبرگان حاضر در ر احبشها خراستش شد تا رتآاسب ما خربجی ررحلش ابل طگردعبری شاخصهای
ررتب ما رفهرخ فرهآ

جهادی) ،شاخصهای اصلی فرهآ

پیشفرض رثخص مآآد .ه چآی
ر احبشها ،ردل فرهآ

ماترجشمش ایآکش ر ک

جهادی را درقایب ارمان تعری شده
مرد او دیدگاه خبرگان حاضر در

جهادی دارای شاخصهایی ماشد مش در هیچین او ارمان پیش فرض

نگآجد ،ین معد اضافی مدبن ناخ درنرر گرفتش شد تا درصررر یزبخ شاخصهای اضافی در عن
قرار گیرند.
مشرآررر عشآایی ابییش ما ربند ر احبش ب رطایعش ربی شاخصهای شآاساییشده در ررحلش ابل،
او ریا پست ایکتربنیکی یا رراجعش حضرری ،ا الدار الوخ چآد ربو قبل او ر احبش دراختیار
خبرگان قرار گرفت .ه چآی ربند اجرای ر احبشها مدی صررر مرده است مش در امتدای هر
ر احبش ،مش ردر  15تا  11دقیقش ،رحقا اقداخ مش تثریح اهداف ب ربند اجرای ر احبش،
خربجیهای ررحلش ابل ب پیشفرضهای راحی ردل مرای ر احبششرنده ما سؤایی در وریآش
شاخصهای رآاسب مرای هرمداخ او ارمان فرهآ
نتیجه روش دلفی :در ای

جهادی شربع شده است.

تحقیا ،گردعبری دادههای ریدانی حاضر ما ج ععبری

پرسثآارشهای ررحلش ابل تحقیا عغاو ب دادههای استخراجشده او ریا ربش عرار ترصیفی ب
تحلیل میفی ،تحلیل شد .پس او ترویع پرسثآارشهای دبر دبخ ب ماوخررد نتایج مشدستعرده او
ررحلش ابل مش ادضای پآل تخ

ی دیفی ای پرسثآارشها تحلیل شد .تحلیل ای دبر نیز او ریا

ربش عرار ترصیفی انجاخ گرفت ب ما رسیدن مش حدی او اج اع ب اشباع نرری او دادههای
مشدستعرده در ای دبر مرای تعیی ربام دلهی ریان اجزای ردل استفاده شد .ماترجشمش ای رطلب
سؤال اصلی تحقیا حاضر ای است مش :راحی رخت ار فرهآ

جهادی در شرمتهای رترس

ب مزرگ چگرنش است؟
ما شکلگیری ردل ابییش تحقیا ،شاخصهای تثکیلدهآده هر رؤیفش شآاسایی شد ب مراساس
عنها درستی شاخصهای ابییش تآریم شد .ای

شاخصها تثکیلدهآده دبر ابل دیفی مرد

ه انگرنشمش قبال اشاره شد.
نتایج دور اول :پرسثآارش دبر ابل دیفی ماترجشمش درارل ب شاخصهای ذمرشده راحی ب
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ه ان ررمش اشاره شد در ای پرسثآارش در ردل ابییش رح ،دررج رع  12شاخص شآاسایی
گردید .دررج رع  95پرسثآارش مرای پاسخگریان ارسال مش  95ددد او عنها مرای تحلیل گردعبری
شد .مرای تحلیل دادههای مشدستعرده او ای ررحلش او ربش عرار ترصیفی استفاده شد .نرع امزار
عرار ترصیفی مشمارگرفتششده ریانگی ب انحراف رعیار مرد .درنهایت تحلیل ملی دبر ابل دیفی
نثان داد مش ت اری شاخصهای راحیشده در دبر ابل ریانگی الوخ را جهت حضرر در ردل
تدبی شده مرای دبر دبخ مشدست عبردند.
جدول  .3نتايج بهدستآمده از تحليل پرسشنامه دور اول
ميانگين

انحراف معيار

شاخص
ریسکپذیری

4/22

2/506

شاخص
رفتار شهروندی

ميانگين

انحراف
معيار

0/02

0/200

استقالل کاری

0/02

2/160

هدفمندی

0/06

2/102

تداوم و پیوستگی

0/12

2/540

خلق فرصتهای شغلی

0/06

2/100

روی پای خود ایستادن

4/02

2/515

آخرتگرایی

4/02

2/515

سرعت عمل

0/06

0/242

کمالجویی

0/06

0/42

عزم راسخ

4/02

2/150

وقتشناسی

4/02

2/150

پشتکار و استقامت شغلی

0/56

2/056

تشویش گریزی

0/56

2/056

استمرار در کار

0/52

2/056

تشخیص و تمییز

0/52

2/056

عملگرایی

0/02

2/515

دوراندیشی

0/02

2/515

موشکافی

0/02

2/550

میانهروی و اعتدال

4/02

2/515

شکیبایی و تعقیب فرصت

0/02

0/200

کارآفرینی

0/06

0/242

هدفگرایی

0/06

2/102

امیدواری

0/12

2/060

توکل کارآفرینانه

0/06

2/100

توجه به منافع عمومی

0/62

0/045

همراهساختن بینش و

0/02

2/550

خدامحوری

0/22

0/004

بصیرت در کار
فرصتشناسی در کار

4/02

2/515

توجه به حالل و حرام

0/42

0/010

روحیه شکستناپذیری

0/06

0/242

صداقت شغلی

0/26

0/211

مثبتگرایی

4/02

2/150

تحمل و صبر

0/22

0/004

درستکاری

0/56

2/056

نتیجهگرایی

0/66

0/010

افتخار به کار

0/52

2/056

فرآیندگرایی

0/00

0/06
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مسئولیتپذیری اجتماعی

0/02

2/516

اتقان

4/22

2/060

سودمندی برای اجتماع

4/02

2/515

تشحیص فرصت و

0/06

0/242

استفاده از منابع
جسارت کاری

0/06

0/242

تالش توأم با توکل

0/12

2/540

منزلتطلبی

4/02

2/150

دنیاخواهی

0/52

2/020

توان شهودی

0/56

2/056

تقسیم کار

0/02

2/014

پیشگامی

0/52

2/056

تفکر انتقادی

0/06

2/102

تخصصگرایی

0/02

2/515

قدرت تصمیمگیری

0/46

0/042

عزت نفس شغلی

4/02

2/515

احترام به زیردستان

0/02

0/265

تعلق خاطر به کار

0/02

2/550

خوش رویی

0/12

2/540

نتایج دور دوم :پرسثآارش دبر دبخ دیفی ماترجشمش نتایج مشدستعرده او پرسثآارش دبر ابل
راحی شد .ماترجشمش قرادد میانشده دیفی شاخصهای ارویامیشده درنهایت رثخص شد مش مل
شاخصهای اراوششده در دبر ابل ریانگی الوخ را مرای حضرر دبر دبخ دیفی مشدست عبردند .پس
او گردعبرى فرخهاى ررحلش ابل ،پاسخگریان ج عا  15نفر را مراى رثارمت در پژبهش باجد
شرای تثخیص دادند مش 95نفر عنها در گربه ابل قرار داشت ب درنتیجش 15 ،نارزد جدید رررد
ترجش قرار گرفت ب دررج رع  15پرسثآارش در دبر دبخ ج ععبری شد .در ای ررحلش نیز مرای
تحلیل دادهها او ربشهای عرار ترصیفی استفاده گردید .تحلیل نتایج دبر دبخ دیفی نثان داد مش
ت اخ شاخصهای راحیشده در ای دبر ریانگی الوخ در ردل راحیشده را مشدست عبردند .در
ای پژبهش مراى تعیی ریزان اتفاق نرر ریان ادضاى هیئت خبرگان ،او ضریب ه اهآگى مآدال
استفاده شد .ضریب ه اهآگی مآدال مرای پاسخهای هیئت خبرگان دردبر دبخ دیفی 5/227 ،
است ،ماترجشمش ایآکش تعداد ادضای هیئت خبرگان میش او  15نفر مرد ،ای ریزان او ضریب مآدال
مارال رعآادار مشحساب ریعرد .ه چآی ضریب ه اهآگی مآدال مرای درارل فرهآ

جهادی در

دبر دبخ نسبت مش دبر ابل تآها  5/519افزایش یافت مش ای ضریب یا ریزان اتفاق نرر ریان ادضای
پآل در دب دبر رترایی ،رشد قاملترجهی نثان ن یدهد ب نررخراهی در ای دبر رترق

شد.

نتایج تحلیل انحراف رعیار شاخصها نثان داد مش دررج رع ریزان پرامآدگی پاسخها ماهش
پیدا ن رده ب اج اع ریان پاسخگریان افزایش پیدا مرده است .دالبهمرای

ماترجش مش ایآکش
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پاسخگریان شاخص دیگری را جهت حضرر در ردل پیثآهاد ن ردند ،اشباع نرری نیز تا انداوهای
مافی حاصل شده است .درنهایت نتایج تحلیل ملی شاخصها را نثان ری دهد دبر دبخ مشترتیب
ابیریت در جدبل نثان داده شده است.
جدول .4نتايج بهدستآمده از تحليل پرسشنامه دور دوم
شاخص

ميانگين

انحراف

شاخص

معيار

رفتار شهروندی

ميانگين

انحراف
معيار

0/50

2/600

ریسکپذیری

0/65

2/60

0/62

2/502

استقالل کاری

0/10

2/600

هدفمندی

2/650

تداوم و پیوستگی

0/00

2/600

خلق فرصتهای شغلی

4200

روی پای خود ایستادن

0/10

2/542

آخرتگرایی

0/12

2/500

سرعت عمل

0/12

2/640

کمالجویی

0/55

2/525

عزم راسخ

0/50

2/542

وقتشناسی

0/40

2/624

پشتکار و استقامت شغلی

0/42

2/410

تشویشگریزی

0/52

2/615

استمرار در کار

0/05

2/412

تشخیص و تمییز

0/50

2/665

عملگرایی

0/05

2/412

دوراندیشی

0/55

2/451

موشکافی

0/50

2/551

میانهروی و اعتدال

0/55

2/451

شکیبایی و تعقیب فرصت

0/00

2/451

کارآفرینی

0/52

2/455

هدفگرایی

0/45

2/625

امیدواری

0/52

2/410

توکل کارآفرینانه

0/52

2/410

توجه به منافع عمومی

0/50

2/412

همراهساختن بینش و بصیرت در کار

0/42

2/410

خدامحوری

0/52

2/500

فرصتشناسی در کار

0/62

2/650

توجه به حالل و حرام

0/05

2/412

روحیه شکستناپذیری

0/50

2/021

صداقت شغلی

0/40

2/624

مثبتگرایی

0/52

2/500

تحمل و صبر

0/40

2/624

درستکاری

0/10

2/510

نتیجهگرایی

0/60

2/501

افتخار به کار

0/65

2/650

فرایندگرایی

0/42

2/410

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/42

2/650

اتقان

0/65

2/624

سودمندی برای اجتماع

0/40

2/650

تشحیص فرصت و

0/62

2/621

جسارت کاری

0/55

2/625

استفاده از منابع
تالش توأم با توکل

0/45

2/625
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منزلتطلبی

0/45

2/625

دنیاخواهی

0/65

2/650

توان شهودی

0/52

2/410

تقسیم کار

0/10

2/600

پیشگامی

0/60

2/650

تفکر انتقادی

0/00

2/600

تخصصگرایی

0/50

2/600

قدرت تصمیمگیری

0/10

2/542

عزت نفس شغلی

0/40

2/624

احترام به زیردستان

0/12

2/640

تعلق خاطر به کار

0/55

2/451

خوش رویی

0/50

2/542

جارعۀ عراری تحقیا در قس ت ربش م ی ،ردیران ب مارشآاسان شرمتهای رترس ب مزرگ
شهرکهای صآعتی شهر عران ب میدگل مردند .در ای تحقیا او ربش ن رنشگیری ت ادفی ساده مرای
انتخاب ن رنش استفاده شده است مش شارل  111نفر او ردیران ب مارشآاسان شرمتهای رترس ب مزرگ
شهرکهای صآعتی شهر عران ب میدگل مردند .مآامرای  ،حجم ن رنش ررردنیاو پژبهش ما تقریب او ریا
فرررل مرمران در سطح خطای  1درصد 173 ،نفر تعیی ب پرسثآارشها ،ما استفاده او ربش ن رنشگیری
ت ادفی ساده ترویع ب ج ععبری شد .درنهایت  185پرسثآارش مارل ج ععبری شد .نتایج
ج عیتشآاختی نثان داد مش .1 :اونرر جآسیت امنریت ن رنش عراری را رردان ما درصد فرابانی 88/3
درصد تثکیل ریدهآد؛  .9اونرر س  ،امنریت ن رنش عراری ما درصد فرابانی  11/1در ماوه سآی  12تا 15
سال قرار داشتآد ب سایر افراد در ماوه سآی  11تا  11سال ما درصد فرابانی  93/1ب ماوه سآی  11تا  11سال ما
درصد فرابانی  17/9قرار داشتآد ب  .1اونرر تح یالر امنریت ن رنش عراری دارای ردرک تح یلی
مارشآاسی ط 12/1درصد) مردند ب پس او عن تح یالر فرقدیپلم ما  97/8درصد ب مارشآاسی ارشد ما
 12/1درصد قرار داشتآد.
مرای ربایی ساوه باگرا ،او ربش تحلیل دارلی امتثافی مش شیره رؤیفنشهای اصنلی منا چنرخش
باری امس استفاده شده اسنت .رقندار شناخص مفاینت ن رننشمرداری 5/859 ،رنیماشند .ه چآنی
رعآیدار مردن رثخ ش مربیت مارتلت ،حامی او بجرد شرای رآاسب جهت اجرای تحلیل دنارلی
مرد .مراساس تحلیل رؤیفشهای اصنلی ب چنرخش باری نامس در تحلینل دنارلی امتثنافی ،چهنار دارنل
طرؤیفش) شآاسایی شدند مش مشتبععن شاخصهایی او ای دارلها طرؤیفنشها) پثنتیبانی رنیمآآند .ماترجشمنش
تحلیل دارلی امتثافی انجاخشده در جدبل فرق ،درارل طامعاد) ب شاخصهای ررتب عنها شآاسنایی
شد مش شارل امعاد :فردی ن شخ یتی ،ساختاری ،رفتاری ب اروشی ن جهنادی منا رخت نار جندبل
ذیل مرد.
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جدول  .5ابعاد مختصات فرهنگ جهادي و شاخصههاي آن در شرکتهاي متوسط و بزرگ
بعد

شاخصه

فردی ـ شخصیتی

خوشرویی و نشاط کاری ،وقتشناسی ،نظم و دقت کاری ،جسارت کاری،
هدفگرایی ،روی پای خود ایستادن (اتکا به داشتههای خود) ،سرعت عمل
و ابتکار در کار ،عزم راسخ ،پشتکار و استقامت شغلی ،استمرار در کار،
ریسکپذیری در فعالیتهای شغلی

ساختاری

استقالل کاری ،تخصصگرایی و شایستهساالری ،قدرت تصمیمگیری در
کنار مشورتورزی با افراد واجد صالحیت ،کارآفرینی (نفی تکیه صرف بر
دولتباوری) ،تقسیم کار دقیق و مشخصف هدفمندی در فعالیتهای
کاری ،خلق و ایجاد فرصتهای شغلی ،فرایندگرایی ،نتیجهگرایی

رفتاری

تداوم و پیوستگی در قصد انجام کار ،پیشگامی و استقبال از فعالیتهای
شغلی و کاری جدید ،منزلتطلبی و تالش برای ارتقای منزلت شغلی
خویش ،مثبتگرایی و نفی استرس شغلی ،عزت نفس شغلی ،تعلق خاطر به
کار،

رفتار شهروندی سازمانی ،تشویشگریزی ،تشخیص و تمیز

اولویتهای کاری ،دوراندیشی و آیندهنگری در کار ،توجه به منافع عمومی،
تحمل و صبر در مقابل زیان ،داشتن تفکر انتقادی نسبت به تصمیمگیریها و
فعالیتهای شغلی خویش
ارزشی ـ جهادی

احترام و ارزشقائلشدن برای سایرین بهویژه زیردستان ،فرصتشناسی در
کار ،همراهساختن بینش و بصیرت در کار ،توکل کارآفرینانه ،موشکافی (در
مال) ،همراهساختن علم و عمل (عمل گرایی) ،شکیبایی و تعقیب فرصت،
دنیاخواهی نه بهمعنای دنیاپرستی ،تالش توأم با توکل ،تشحیص فرصت و
استفاده از منابع ،اتقان ،درستکاری در فعالیتهای شغلی ،کمالجویی دنیوی
و اخروی ،صداقت شغلی ،افتخار به کار (با هر شأنی) ،توجه به حالل و
حرام در کسبوکار ،میانهروی و اعتدال ،مسئولیتپذیری اجتماعی (پرهیز
از راکدگذاشتن منابع) ،آخرتگرایی در کسبوکار ،توان شهودی ،روحیه
شکستناپذیری ،سودمندی برای اجتماع

الوخ مش ذمر است مش مرای ایآکش ردل انداوهگیری یا ه ان تحلیل دارلی ترییدی ،تریید شرد،
ابال ماید شاخصهای عن مراوش رآاسبی داشتش ماشآد ب ظانیا رقادیر  t-valueضرایب استاندارد عن
ماید رعآیدار ماشآد.
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جدول  .6شاخصهاي برازش
نام شاخص

برآوردهاي مدل

حد مجاز

(کای دو بر درجه آزادی)

0/006

کمتر از0

( GFIنیکویی برازش)

2/11

باالتر از 2/1

( RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

2/200

کمتر از 2/0

( CFIبرازندگی تعدیلیافته)

2/11

باالتر از 2/1

( NFIبرازندگی نرمشده)

2/10

باالتر از 2/1

( NNFIبرازندگی نرمنشده)

2/15

باالتر از 2/1

برازندگی فزاینده ()IFI

2/11

باالتر از 2/1

اخت ارار ردل :فرهآ

جهادی ،Jihadi:فردی ن شخ یتی ،Pers:ساختاری ،Struc:رفتاری ،Behave:اروشی ن
جهادیValue:

نمودار  .2خروجي مدل اندازهگيريشده
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رقادیر  tنیز اگر او  1/32مزرگتر یا او  -1/32مرچنتر ماشآد ،در سطح ا یآان % 33
رعآیدار خراهآد مرد .در ایآجا ت اری رقادیر  tنیز خارج او ماوه ی  1/32ب  -1/32ریماشآد مش
حامی او رعآیدارمردن در سطح ا یآان  % 33امعاد ما گریشها ریماشد .ما نگاهی ما نتایج خربجی
ییزرل ،رالحرش ریشرد مش ردل انداوهگیری ،ردل رآاسبی است چرن رقدار مای دب ،رقدار
 RMSEAب نسبت مای دب مش درجش عوادی عن مم مرده ب نیز رقدار  GFIب  NFIعن ماالی 35
درصد است .ملیش رقادیر  tنیز رعآیدار مردند ب ایآکش نتیجش ملی مراوش ردل حامی او تریید چهار
دارل تثکیلدهآده رخت ار فرهآ

جهادی شارل امعاد فردی ن شخ یتی ،ساختاری ،رفتاری ب

اروشی ن جهادی مرد.

نتيجهگيري و پيشنهادها
انگیزههای مسیار باالیی مش انسانها را تاسرحد اینار ب اوخردگذشنت ارتقنا رنیمخثند ،در
نرریشهای جدید ساوران ردیریت نادیده انگاشتش ریشرد .انسان ارربو تثآش نرریشهایی است مش
متراند ،رعضالر ب رثکالر ناشی او هجرخ فآابریهای رنگارن

در درصش فعاییتهای مثری

را حل ن اید .ردیریت جهادی ما نگاهی نر مش انسان منش بینژه جهنانمیآنی این ربیکنرد اسنت
ریتراند نیاو انسان ارربو را مرعبرده ساود طمرداقی .)1131 ،در د ر ارربو گرچش مرخی دانش
ردیریت را ررهرن اندیث آدان ب رتفکران غرمی ریدانآد ب عن را حاصل تالشهنای عننان در
ای درصش مرریش رند ،ارا ای باقعیت رهم تاریخی را نادینده رنیانگارنند منش ریثنش ب تبنار
حقیقی ای دانش ب قریب مش اتفاق دلرخ انسانی ب حتی دلرخ پایش ب ،...اسالری ب شرقی مرده ب
ایرانیان رسل ان در چآدی قرن پیش او عنها میثتری نقش را در ایجاد ب گسترش ای اندیثشها
داشتشاند .ای نادیده انگاری او سری دادیشداران فرهآ
ره ی را مر دبش رتفکران ب رتخ

ب دانش جهان ارربو ،بظیفش ب رسایت

ان ارربو جرارع شرقی ب منشبینژه جارعنش اینران اسنالری

افکآده است مش مشدآران فروندان ای خاک پاک ب پینربان این عینی ایهنی ،پاسندار رینرا
گرانبهای پیثنیآیان خنرد ماشنآد ب منا تندبی ب پنرداوش رتفکراننش ب تطبینا دقینا نررینشهای
اندیث آدان ایرانی ب اسالری مرربآای نیاوها ب ضربررهای دنیای ارنربو منر این رهنم ه نت
گ ارند .رقاخ رعرم رهبری نیز ه راره مر ای نکتش ترمید داشنتشانند ب اراونش "ایگنری ایراننی نن
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اسالری پیثرفت" اوسری ایثان مشدآران مرنارش حرمت رسئرالن نثاندهآده دقت نرر ،حک ت
ب تدمیر رعرمیش در تدبی نقثش راه مثرر در ررقعیت حساس مآنرنی اسنت .او این رهگنذر
ردیریت جهادی را ریتران ردل ب رکتبی منرری او رندیریت دانسنت منش میثنتری انطبناق ب
ه اهآگی را ما عرروههای ایهی ب دیآی را دارد .ای رکتب مرای ردیران جران اینران اسنالری
ردیی جارع ،مارعرد ب رؤظر است مش ماید میش او گذشتش مش عن پرداختش ب درمناره عن گفتنش
شرد؛ چرامش ردیریت جهادی را ریشرد نقطش عغناوی تندبی ننری نررینشهای اندیثن آدان
ایرانی ب اسالری مرربآای نیاوها ب ضربررهای دنیای ارربو رحسرب مرد طترالیی ب شنکرهیار،
.)1131
ماترجشمش ایآکش فرهآ

جهادی در ساورانها مشدآران یکی او درارنل رهنم ماترجنشمنش شنرای

ارربوی در اظرمخثی سناوران ها رنرظر اسنت ،در این تحقینا منر عن شندیم تنا مررسنی شنرد منش
بیژگیهای فرهآ

جهادی در شرمتهای رترس ب مزرگ مداخ است؟ مدی رآررر ،دادههنای

حاصل او پرسثآارش ما فرایآد دیفی ب سایر ربشهای رطربحش ،تجزیشبتحلیل شد.
راحی رخت ار فرهآ

جهادی در شرمتهای رترس ب مزرگ چگرنش است؟ نتیجنش ملنی

مراوش ردل حامی او تریید چهار دارل تثکیلدهآده رخت ار فرهآ

جهادی وینر منرد :فنردی نن

شخ یتی ،ساختاری ،رفتاری ب اروشنی ن جهنادی .این درارنل مندی صنررر در جارعنش عرناری
شرمتهای رترس ب مزرگ درقایب گذشتش رررد شآاسایی قرار نگرفتش منرد ب اواین حینث ،نتنایج
حاصننل مننا تحقیقننار گذشننتش ه چننرن شننفقت ب ه کنناران ط ،)1132رعنندنی ب ه کنناران ط،)1131
ح یدیانپرر ب پررنرربوی ط )1131ب  ...رت ایز مرد .ایبتش تحقیا حاضنر اوحینث ررضنرع ب رفهنرخ
رحشده ،همراستا ما ای تحقیقار رحسرب ریشرد.
ماترجشمش نتایج حاصل او تجزیشبتحلیل دادهها پیثآهادهای تحقیا حاضر در مخش ویر اراوش ریشرد.
مشرآررر ارتقای معد فردی ن شخ یتی رخت ار فرهآ
رداخلش ربان شآاختی ما استفاده او رتخ

ی مابررآد مش فرهآ

جهادی پیثآهاد ریشرد :مارگناههنای
ساورانی ایگنر طفرهآن

جهنادی)

مرگزار شرد ب مارمآان در عن درگیر شرند تا فرصت تررل ب تفسیر شخ ی مرای عنان فراهم شنرد
ب صرفا عرروشی نباشد .تاحندارکان ،تعارنل منرای درک رتقامنل او رفناهیم فرهآگنی در شنرمتها
درقایب ردیریت مرربآای اهداف رثترک فنراهم شنرد تنا مندی بسنیلش ،مارمآنان منش رشند ب ملنر
شخ یتی دست یامآد.
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مشرآررر ارتقای معد ساختاری رخت ار فرهآ
رختل
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جهادی پیثآهاد ریشنرد :مرنارنشهنای سنطرح

شرمت ما نررداشت اروشهای فرهآگی جهادی تآریم شرد .ه چآی پیرستهای فرهآگنی

الوخ درقایب ساختارهای ماری دربن شرمتها ت هید شرد.
مرای ارتقای معد رفتاری رخت ار فرهآ

جهادی پیثآهاد ریشرد :شاخ شهای رفتناری نرناخ

ارویامی د لکرد مراساس بیژگیهنای فرهآن

جهنادی تعینی ب اروشگنذاری شنرد .رؤیفنشهنای

رفتاری ه سر ما فرهآ

جهادی در دربن شرمتها ،پیش او ه ش رررد ترمید ردیریت دنایی قنرار

داشتش ماشد ب در فضای غیررس ی او سری سرپرستان تربیج شرد.
مشرآررر ارتقای معد اروشی ن جهادی رخت ار فرهآ
س بل هایی منرای گراریداشنت افنراد ب ربوهنای خنا

جهنادی پیثنآهاد رنیشنرد :نثنانشهنا ب
رنرتب در دربن شنرمتهنا ت هیند شنرد.

ه چآی ما ه کاری نهادهای رسئرل ،او ظرفیت ربایتگنران دفناع رقندس درقاینب سنخآرانیهنایی
درراستای رراسنم گراریداشنت ن ادهنای اروشنی ن جهنادی منرای مارمآنان اسنتفاده شنرد .نقنش
جهادگران درصش صآعتی در ساوران جهاد یا صآایع دفادی مشرآررر ایهناخمخثنی مسنیار قامنل ترجنش
خراهد مرد.
منابع فارسی
احمدیان ،علیاکبر ( ،)0010مدلسازی مدیریت جهادی با بهرهگیری از بیانات مقام معظم رهبری ،مجله سياست
دفاعي ،سال  ،00شماره .051-005 :05
انتظاری ،محمدجواد ( ،)0010اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي ،تهران :نشر فرادید نگار.
ایمانی ،زهرا و علیکرمی ،سمیه ( ،)0010سرمايه فكري عامل کليدي مديريت جهادي ،سومین همایش ملی
سالیانه علوم مدیریت نوین ،گرگان.
امام خامنهای ،سید علی ،سایت بیانات معظمله www.leader.ir
پورعزت ،علیاصغر و قلیپور ،آرین ( ،)0000بازشناسي ماهيت عناصر و فراگردهاي توسعه و ترويج فرهنگ
جهادي در سازمان ،دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی ،تهران.
پیوسته ،اکبر ( ،)0014فرهنگ و مديريت جهادي (با رويكردي بر انديشههاي اسالمي) ،تهران :نشر رادسر.
توالیی ،روحاهلل و شکوهیار ،سجاد ( ،)0010ارزیابی مؤلفههای مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد
کارت امتیازی متوازن ،چشمانداز مديريت دولتي ،دوره  .01شماره .00-0 :4
توالیی ،روحاهلل و صباغی ،زهرا ( ،)0014طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب
روش سیستمهای نرم و نگاشتشناختی ،فصلنامه علمي ـ پژوهشي بهبود مديريت ،دوره ،1شماره :00
.046-000
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حاجی میررحیمی ،سیدداود؛ هدایتنژاد ،علیاصغر و زهدی ،رضا ( ،)0010مباني فرهنگ و مديريت جهادي،
تهران :نشر اسرار علم.
حجازیفر ،سعید ( ،)0010شناسايي مؤلفههاي فرهنگ و مديريت جهادي با روش فراترکيب ،اولین همایش
علمی فرهنگ و مدیریت جهادی.
حسینی ،مهدی؛ موغلی ،علیرضا؛ سرلک ،محمدعلی و دلجو ،غالمحسین ( ،)0016طراحی مدل سازمان جهادی،
فصلنامة علمي ـ پژوهشي مديريت سازمانهاي دولتي ،دوره  ،4شماره .00-00 :0
حمیدیانپور ،فخریه و پورنوروزی ،عبدالحمید ( ،)0010بررسي عوامل مهم و موثر بر نهادينهشدن فرهنگ
جهادي ،کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطالعات و ارتباطات.06-0 :
دشتی برازجانی ،عبدالمجید ( ،)0010تحليلي بر مسئله اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي ،قم:
نشر کریمه اهل بیت (ع).
دلشادی ،سینا ( ،)0010مديريت جهادي در آينه فرهنگ شهادت ،تهران :نشر نیکوقلم.
راهرو زرگر ،اسماعیل؛ جوزمهر ،مهدی و حسینی ،مهدی ( ،)0015بررسي وضعيت سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل براساس مدل سازمان جهادي ،چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،
مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی ،اردبیل.
زارعی محمودآبادی ،محمدجواد؛ اردکانی ،محمدشاکر و غفوری چرخابی ،حسین ( ،)0015ارزيابي مؤلفههاي
مديريت جهادي در مراکز درماني :موردمطالعه :بيمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان ميبد ،همایش
ملی مدیریت ،اقتصاد و اقتصاد مقاومتی ،مشهد.
زواره ،علیرضا ( ،)0010فرهنگ نوين جهادي ،تهران :نشر علم نو.
سعیدیان ،حسین ( ،)0010مجموعه مقاالت اولين همايش فرهنگ و مديريت جهادي ،تهران :نشر آیین
احمد(ص).
سلجوقی ،خسرو ( ،)0000فرهنگ کارآفرینی ،کارآفرینی فرهنگی ،اهمیت و ضرورت و جایگاه ،کتاب ماه علوم
اجتماعي ،شماره .55-60 :00
سلطانی ،محمدرضا ( ،)0010مدیریت جهادی ،چالشها و الزامات ،پژوهشنامه مديريت اسالمي ،س  ،00ش :0
.01-1
سلمانی ،عیسی ( ،)0001دلنوشتههاي جهادي ( :)1خاطرات جهادگران جهادسازندگي در چهارمين همايش
فرهنگ جهادي سال  ،1334تهران :نشر سلمان.
شفقت ،ابوطالب ،احمدآبادی ،محمدعلی و نظری ،یونس ( ،)0015عوامل موثر بر تحقق مديريت جهادي در
درون سازمان ،اولین کنفرانس بینالمللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی ،تهران :شرکت بینالمللی
کوشا.
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شکرانه ،امید ( ،)0016مديريت اسالمي و مديريت جهادي ،دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و
برنامهریزی پایدار ایران ،مینوشهر.
صادقی ،فتحاهلل و قاسمی ،لطفاهلل ( ،)0000تلفيق فرهنگ جهادي با فرهنگ سازماني براي پياندازي يك
ساختار نو فرهنگ سازماني جهاد ،دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی ،تهران.
ظهرابی اصل ،سیدمحمدعلی ( ،)0010اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي ،تهران :نشر چویل.
علیپور ،محمود ( ،)0014بررسي ابعاد و مؤلفههاي سازمان جهادي ،اولین کنفرانس بینالمللی اقتصاد ،مدیریت،
حسابداری و علوم اجتماعی.
عیوضی ،میثم و شیخبگلو ،زینالعابدین ( ،)0016تبيين مفهومي مديريت جهادي در عرصه منابع انساني
سازمان ،کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری .تهران.
غیاثی ،سیدجواد ( ،)0015بررسی میزان تأثیر شاخصهای مدیریت جهادی در ارتقای سطح فرهنگی؛ نمونه
موردی :خانوادههای شهدای شهر مقدس مشهد ،دوفصلنامه علمي ـ تخصصي اسالم و مديريت ،س  ،5ش
.045-000 :00
فراهی ،مانا و اکبرپور ،حسین ( ،)0010بررسي و تحليل نقش مديريت جهادي و فرهنگ سازماني بر تحقق
تعالي سازمان؛ مطالعه موردي :سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران ،گرگان ،سومین همایش ملی
سالیانه علوم مدیریت نوین
فرخپی ،عبدالرضا ( ،)0001فرهنگ و مديريت جهادي در خاطرات جهادگران خوزستان ،تهران :نشر نیلوفران.
فرختبار ،عبدالهادی و احمدی ،سیدعلیاکبر ( ،)0016بررسي چابكي سازمانها از ديدگاه مديريت
جهادي ،ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز،
تهران.
قلیپور راکمی ،علی ( ،)0010درآمدي بر فرهنگ و مديريت جهادي ،تهران :نشر الهام نور.
کشاورز لشکناری ،روحاهلل و قاضی ،راضیه ( ،)0014راهكارهاي مديريتي در تحقق نظام اداري جهادي ،دومین
کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،مالزی.
لطیفی ،میثم و سعدآبادی ،حسن ( ،)0010پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی ،فصلنامه
علمي ـ پژوهشي راهبرد فرهنگ ،دوره ،5ش .000-10 :00
لطیفی ،میثم؛ هاشمی گلپایگانی ،سیدمحمدحسین و یخچالی ،مصطفی ( ،)0016شناسایی و توصیف مؤلفههای
سازمانهای جهادی ،مديريت اسالمي ،ش .056-006 :04
محمدی ،محمد ( ،)0000تبيين فرهنگ و مديريت جهادي و شاخصهاي آن ،مجموعه سخنرانیها و مقالههای
(برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی ،جلد دوم ،تهران.
مرتضوی ،مهدی و زارعپور نصیرآبادی ،فضلاهلل ( ،)0010فرهنگ سازمانی جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت
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جهادی ،مجله مهندسي فرهنگي ،س هفتم ،ش .006-022 :50-50
مظفری ،محمدمهدی و محمدی ،بهنام ( ،)0016مؤلفههاي مديريت جهادي در سازمان جهادي ،دومین همایش
ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ،قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات
اسالمی سروش حکمت مرتضوی.
معدنی ،جواد؛ حسینپور ،داود و یاری ،معصومه ( ،)0016طراحی مدل فرهنگ جهادی مبتنیبر مبانی دینی و
ارزشهای انقالب اسالمی در دانشگاه اسالمی (موردمطالعه :دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) تهران) ،مجله
مديريت در دانشگاه اسالمي ،دوره  ،6ش .52-41 :0
هاشمی گلپایگانی ،سیدمحمدحسین ( ،)0014شناسايي و توصيف مؤلفههاي سازمان جهادي در عرصه تجارت
و بازرگاني ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،دانشکده مدیریت و معارف اسالمی.
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