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Abstract
The purpose of this study was to identify a jihadi culture model in the Iranian
administrative system. In the first part of this qualitative study, the interpretive
philosophy was applied using the inductive approach and the textual content
analysis method to identify the components and indicators of jihadi culture in the
verses of the Quran. In the second stage, the meta–synthesis method was
implemented to identify the jihadi culture model in the existing books and articles.
Relying on the findings of the previous stages and applying the focus-group method,
the third section set out to introduce the jihadi culture model. The proposed model is
presented on the basis of the worldview, ideology, and behavior levels, where the
worldview consists of 6 dimensions, ideology includes 17 components, and behavior
level includes 87 behavioral indicators.
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دورة  ،91شمارة  ،9بهار 9011
صفحات ( 19-911پژوهشي)

شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران
محسن جاجرمیزاده ،1حبیباهلل عناایی رردولیی ،2مسلم باقری ،2احمد ایهیاعی ،3نلیاصغر
مباوری

4

 .1استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،شیراز ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت ،و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .3دکتری مدیریت ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4کارشناسارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت ،و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز،
ایران

(تاریخ دریافت -7911/17/71 :تاریخ پذیرش)7911/6/5 :

چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری کشور طراحی و اجرا شد .در بخشش او ایشپ پشژوهش
کیفی ،با فلسفهای تفسیرگرایانه و با رویکردی استقرایی و بهرهگیری از روش تحلیل محتوای متنی ،بشه شناسشایی مفلفشههشا و
شاخصهای فرهنگ جهادی در آیات قرآن پرداخته شد .بخش دوم ،با بهشرهگیشری از روش فراترکیش  ،بشه شناسشایی الگشوی
فرهنگ جهادی در کت و مقاالت موجود اختصاص یافت .در بخش سوم نیز ،با بهرهگیری از یافتههای بخشهای او و دوم،
از مجرای روش گروه کانونی ،الگوی فرهنگ جهادی معرفی شد .الگوی پیشنهادی بر اساس سطوح جهانبینی ،ایشدوولویی ،و
رفتار اراوه شد که در سطح جهانبینی شامل  6بعد ،در سطح ایدوولویی شامل  71مفلفه ،و در سطح رفتشار ششامل  71ششاخص
رفتاری است.

کليدواژگان
الگوی فرهنگ جهادی ،تحلیل محتوای متنی ،فراترکی  ،فرهنگ ،فرهنگ جهادی.
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مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی ،تحول و انقالب سیاسی به نتیجه رسید؛ لیین اججیاد دگرگیونی
در ساجر ابعاد نظام ،از جمله بخش فرهنگی و نظام اداری و اقتصادی حاکم بر رژجم گذشته،
موضوعاتی بودند که باجد پی

از انقیالب بیه آنهیا پرداختیه مییشید ححیاجیاحمیدی و

حاجیمیررحیمی  97 :8811و  .)18برای تحقق اج امر ،انقالب اسالمی تحوالت زجادی را
موجب شد و سازوکارهاجی نوج و مناسب را طراحی کیرد و بیه اجیرا درآورد حالماسیی و
توکلی  .)452 :8879جنی از اج سازوکارها اججاد نهادهای مردمی بیود کیه مییتیوان آن را
مهمترج دستاورد انقالب اسالمی معرفی کرد .جنی از اج نهادهیا جهیاد سیازندگی اسی
حنوروزی  .)881 :8811نحوة ادارة امور در اج نهادها بهسرع

به جک فرهنگ تبدجل شید؛

تا آنجا که ضم برخورداری از جاجگاه واالی ارزشی در مجامع علمی نیز به مثابة فرهنگیی
پوجا مورد توجه قرار گرف

حشهبخش و همناران  .)11 :8879اج فرهنگ ،که بیه فرهنیگ

جهادی معروف اس  ،روحیة اجثار ،تالش مضاعف ،مبارزه ،و مقاوم

را به عناصری راجی

در فرهنگ و مورد اقبال جامعه تبدجل ساخته حزنگیآبادی و شباننییا  )41 :8871و اهمیی
آن به حدی اس

که رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود بارها در پیش گرفت اج الگو را

به مسئوالن کشور توصیه حمعیدنی و همنیاران  )58 :8875و تأکیید کیرده کیه رمیز و راز
سرافرازی مسئوالن و دس انیدرکاران کشیور فرهنیگ جهیادی اسی  .روحییه و فرهنیگ
جهادی اس

که میتواند ،به مثابة گران ترج دستماجه و بهترج راهنار ،اجران اسیالمی را از

مشنالت مرتبط برهاند و آن را به قلة افتخار و عزت برساند .همچنی  ،اجشان جیادآور شیده
اس « :آنچه انقالب اسالمی به مردم ما داد فرهنگ جهادی بود .فرهنیگ جهیادی در همیة
عرصهها و صحنهها به کار میآجد [ ...اج روحیه و فرهنیگ] بیه جهیاد سیازندگی محیدود
نماند و در بسیاری از دستگاه ها رسوخ کرد در کمکرسانی به [شهرسیتان] بیم هیم همیی
روحیه را مشاهده میکنید ».ححسینی .)488 :8811
بيان مسئله
در دهههای اخیر ،در نظام جهانی ،تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به مثابة گستردهترج جرجیان و
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وسیلة سرنوش ساز مل ها عمل میکند .اگر در دوران پیشیی تولیید و توسیعة سیال هیای
سخ

در دستور کار سیاس گذاران راهبردی در سیح جهیان بیود ،امیروز ،موفقیی

کسی اس

از آن

که بتواند فرهنگ مورد نظر خوجش را در گسترة بیشتری از جهان معرفی کنید .بیا

توجه به اج نقش تعیی کننده و حساس ،نمیتوان از محالعة فرهنگ غافل ماند .چون شناخ
فرهنگ و عوامل تشنیلدهندة آن جنی از بخشهای اصلی دانیش سیاسی گیذاران در دنییای
معاصر حزاهد و همناران  )51 :8874و غفل
حدعاگوجان و بختیاری  .)848 :8871شناخ
فرهنگ و نظام اسالمی اس

از آن موجب شنس

خوردن از دشم اسی

و تبیی فرهنگ جهادی ،کیه در واقیع جزئیی از

و با مجموعة خردهفرهنگهاجشی اعیم از روجیههیا ،نگیرشهیا،

بینشها ،کنشهای مخصوص به خودی که رجشه در جهانبینی توحیدی دارد با ساجر نظامهیای
محر در دنیای امروز متفاوت اس  ،میتواند جنی از ارکان موفقی

نظام اسیالمی در عرصیة

داخلی و خارجی باشد .همچنی  ،با توجه به اج موضوع که جنی از بهتیرج راههیای گیذر از
چالشهای اداری ،اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی کشور تالش بیرای نظرجیهپیردازی در زمینیة
مدجرج

جهادی و سرمنشأ آن فرهنگ جهادی تعرجف شده حمعیدنی و همنیاران ،)58 :8875

هدف از طراحی و اجرای پژوهش حاضر شناساجی الگیوی فرهنیگ جهیادی در نظیام اداری
کشور بود .منظور از نظیام اداری همیة نهادهیا و سیازمانهیای دولتیی و عمیومی اسی

کیه

ارائهدهندة خدمات و محصوالت عمومی هستند حصیالحیامییری و شیادالوجی  )8 :8874کیه
میتوانند تح

تأثیر فرهنگ حاکم بر جامعه قرار داشته باشند حالیوانی  .)24 :8878از طرفیی،

پژوهشهای انجام شده گوجای اجی اسی

کیه اهمیی

دادن بیه منیافع فیردی ،اقتیدارگراجی،

نپذجرفت نظر مخالف ،کمبود صداق

و گذشی  ،ضیعف در شاجسیتهسیاالری ،سیح پیاجی

آجندهنگری ،تماجل به گرجز از مسئولی

 ،برخی وجژگیهای نامناسب جامعه اجران هسیتند اجی

پدجده میتواند در نظام اداری نیز رسوخ کند و فرهنگیی نامناسیب در نظیام اداری کشیور بیه
وجود آورد حمحمدی و همناران  98 :8879ی )98؛ درحیالیکیه فرهنیگ جهیادی مییتوانید
وجژگیهاجی مانند توسل به خدا ،اجثارگری ،مردمداری ،آرمانگراجیی ،شاجسیتهسیاالری ،تعهید،
ابتنار ،خالقی

حپورصادق  )899 :8871را به نظام اداری کشور وارد کند.

011

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،91شمارة  ،9بهار 9011

اهداف و سؤاالت پژوهش
سؤال محوری پژوهش حاضر اج اس

که «ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخصهای فرهنگ جهیادی

کداماند؟»
پيشينة پژوهش
مفهوم فرهنگ

فرهنگ پدجدهای پوجاس

که در طول زمان انسان را احاطه کرده ،در ارتباط مستقیم با کنشهیا

و رفتارهای وی بوده ،از رفتارهای او با ساجرج تأثیر پذجرفته و بیر اجی رفتارهیا اثیر گذاشیته
اس

ح .)Schein 2004: 1تالشهای بسیاری جه

توصیف مفهوم و ماهی

فرهنگ صیورت

گرفته اس  .فرهنگ ،که به منزلة جک مفهوم محوری در رشتههیای مختلیف علیوم اجتمیاعی
محر اس

ح ،)Acar & Acar 2014: 19در تعرجفی ابتداجی مییتوانید مجموعیهای پیچییده از

دانشها ،باورها ،هنرها ،قوانی  ،اخالقیات ،عادات ،و هر آنچیه فیرد در مقیام عضیوی از جیک
جامعه مییآمیوزد حمعیدنی و همنیاران  )58 :8875و همچنیی نظیامی از الگوهیای رفتیاری
همبسته معرفی شود که به صورت عادت درآمدهاند حعسیگرجان  .)882 :8811شیاج ح:4882
 )89فرهنگ را الگوجی از مفروضات مشترک اساسی تعرجف میکند که با توجه به توان آن در
جه

حل مشنالت و چالشهای انحباقپذجری بیرونی و جنپارچگی و همیاهنگی درونیی از

سوی گروهی از افراد آموخته و پذجرفته میشود و کارکردی معتبر میجابد و با توجیه بیه اجی
کارکرد به مثابة روش صحی ادراک و تفنر و احساس به اعضای جدجد آموختیه مییشیود و
در ارتباط مستقیم با کنشها و رفتارهای آنان اس .
محالعه و بررسی پیشینة مفهوم فرهنگ نشاندهندة آن اس

که اندجشیمندان فرهنیگ را

در سحو مختلف مشهود و نامشهود بررسی و محالعه کردهانید ح.)Acar & Acar 2014: 20
جنی از نظرجات پذجرفتهشده در زمینة سحو فرهنگ را شاج ح )8715ارائه کرد حپورصادق
 .)818 :8871وی فرهنیگ را در سییه سییح مفروضییات بنیییادج  8،ارزشهییا و باورهییا 4،و

1. Basic assumptions
2. beliefs and values
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مصنوعات 8و نمودهای مشهود تقسیم کرد .مفروضات بنیادج شالودة فرهنگ و نشاندهندة
باورهای اساسی افراد در ارتباط بیا واقعیی

هسیتند ح .)Hatch 1997: 210-216ارزشهیا و

باورها ،که مبنای قضاوت دربارة درستی جا نادرستی امورند ح ،)Schein 2004: 28دربرگیرندة
اصول اجتماعی و اهداف و استانداردهاجی هستند که افیراد در جیک فرهنیگ بیرای کسیب
ارزش ذاتی به آن پاجبند میشوند .در نهاج  ،مصنوعات ،بخش قابیل رؤجی

فرهنیگانید و

نمودها و آثار فیزجنی و رفتاری و کالمی را دربرمیگیرد حخصافمفرد و باقری نصیرآبادی
 88 :8875ی .)84
شهید محهری نییز فرهنیگ را پدجیدهای برخیوردار از سیحو سیهگانیة جهیانبینیی و
اجدئولوژی و رفتار توصیف میکند .جهانبینی توضیی دهنیدة چگیونگی ادراک و تفسییر و
تحلیل انسان در ارتباط با هستی ،جهان ،انسان ،جامعه ،تیارج حمحهیری 8878الیف )82 :و
تبیی کنندة اجدئولوژی وی اس

حمحهری 8878ب .)824 :اجدئولوژی جک طیر و نقشیه و

به عبارت بهتر جک تئوری کلی اس

که مشخصکنندة نوع رفتارها و برخوردهای انسیان و

به طور کلی افعال و اعمال وی اس  .در دجیدگاه شیهید محهیری ،انسیان در فعالیی هیای
تدبیری خود ،که بخش اعظم فعالی ها را دربرمیگیرد ،نیازمند جک نقشه و طر کلی اس
که اج طر اجدئولوژی نام دارد حمحهری .)55 :8811
فرهنگ جهادی

«جهاد» در لغ
هدف اس

به معنی تالش و بهکارگیری نیرو و توان خوجش برای تحقق بخشیدن جیک

حدعاگوجان و بختیاری  .)848 :8871فرهنگ جهادی نییز کیه از دهیة  8818بیه

صورت جدّی در اجران مورد توجه و محالعه قرار گرف
 )888 :8878جک مفهیوم کلیی اسی

حمرتضیوی و زارعپیور نصیرآبادی

کیه ارائیة تعرجفیی جیامع و میانع مشیتمل بیر همیة

شاخصهای آن بهسختی امنانپذجر اس  .برخی آن را فرهنگ تحول و آجنیدهسیاز معرفیی
میکنند؛ فرهنگی که در آن کار عبادت اس

و فداکاری و خدم گزاری به میردم سیرلوحة

امییور قییرار دارد حمعییدنی و همنییاران  .)58 :8875فرهنییگ جهییادی همچنییی میییتوانیید
1. Artifacts
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مجموعهای درهمتنیده از مفروضات اساسیی و اسیتنباط مشیترک و خیرد جمعیی نهیادی،
تناملجافته ،انعحافپذجر ،و رسال محور تعرجف شود که در بستر تجارب و جافتههای قبلیی
شنل گرفته و به منظور پاسخگوجی به نیازهای اساسی محیط در عمیقترج الجههای ذهنیی
اعضا رسوخ کرده و به مثابة منبعی الهامبخش و نیروزا در شینلدهیی رفتیار اجفیای نقیش
میکند حفرهی و همناران  .)18 :8875به عبارت دجگر ،فرهنگ جهادی عنصری اسی

کیه

از جک سو بار فرهنگی دارد ،جعنی مجموعهای از باورها و اعتقادات و آداب و رسیوم راجی
و نظمدهنده به حرک

جمعی جک مل

در جهتی خاص اس  ،و از سیوی دجگیر ارزشیی

متعالی و اسالمی ،مانند جهاد ،را در جامعه به فعلی

مییرسیاند حزنگییآبیادی و شیباننییا

.)41 :8871
پيشينة تجربي پژوهش
پیشینة پژوهش در ارتباط با فرهنگ جهیادی در اجیران بیه سیال  ،8811جعنیی زمیان آغیاز
هماجشهای سیالیانة وزارت جهیاد کشیاورزی ،بیا عنیوان «میدجرج

و فرهنیگ جهیادی»،

برمیگردد .پژوهشهای ارائهشده در اج هماجشها درصدد تبیی مفهیوم فرهنیگ جهیادی،
ابعاد ،عوارض ،و آسیبهای آن با استفاده از منیابع علمیی و فرهنگیی بودنید .از آن زمیان،
پژوهش و محالعه در اج حوزه مورد توجیه قیرار گرفتیه و اجنیک از غنیای نسیبتام مناسیبی
برخوردار اس

که در ادامه برخی از جدجدترج محالعات در اج حوزه مرور میشود.

معدنی و همنیارانش ح )8875در پیژوهش خیود بیه طراحیی میدل فرهنیگ جهیادی در
دانشگاه اسالمی اقدام کردند .نتاج اج پژوهش گوجای آن بود که فرهنگ جهادی در دانشیگاه
اسالمی میتواند مشتمل بر سه فرهنگ اصلی تعهدمحور ،راهبردمحور ،و دانیشمحیور باشید.
فرهی و همنارانش ح )8875نیز در پژوهش خود الگوی فرهنگ جهیادی را در چهیار مؤلفیة
معنوج محوری ،ورزجدگی ،مجاهدتمحوری ،و انحباقمحوری محالعه کردند .نتاج پیژوهش
کیفی آنها گوجای آن بود که مؤلفههای معنوج محوری و انحباقمحیوری از بیاالترج درجیة
اهمی

بی مؤلفههای فرهنگ جهادی برخوردارند .زنگیآبادی و شباننیا ح )8871در پژوهش

خود شاخصهای فرهنگ جهیادی در اندجشیة رهبیر جمهیوری اسیالمی اجیران را اخیالص،
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از رهبر ،بصیرت ،عمل بیههنگیام ،و اسیتقام

تنلیفمداری ،اطاع

معرفیی کردنید .نتیاج

محالعة پورصادق ح )8871به منظور تبیی فرهنیگ سیازمانی جهیادی بیه شناسیاجی پین بعید
فرهنگیی اسالمی ،سیازگاری بیا محییط ،سیاختاری ،معنیاجی ،و اسیالمی و  49مؤلفیه و 888
شاخص در اج ارتباط انجامید .شهبخش و همنارانش ح )8879در پژوهش خود به ارائة مدل
فرهنییگ مییدجرج

جهییادی ،برخییوردار از  82مؤلفییه و  71گوجییه ،پرداختنیید .مؤلفییههییای

شناسییاجیشییده در ارتبییاط بییا فرهنییگ مییدجرج

جهییادی در اج ی پییژوهش عبییارتانیید از:

عدال محوری ،مدجرج پروری ،شراجط محیط کار ،اعتماد سازمانی ،نظیام میدجرج
طراحی صحی مشاغل ،سبک مدجرجتی ،حماج

عملنیرد،

از کارکنان ،توانمندسیازی ،گذشی

و اجثیار،

پوجاجی ،اعتمادبهنف  ،اخالقمحوری ،ساختار منعحف.
با مرور پیشینة محالعاتی موجود در زمینة تبیی فرهنگ جهادی و شناسیاجی مؤلفیههیا و
شاخصهای اج فرهنگ مشاهده میشود که در همة پژوهشهای انجامشده در اجی حیوزه
پژوهشگران در پی شناساجی اج مؤلفهها و شاخصها منحبق با وجژگیهای سازمان مد نظیر
خوجش بودهاند حشهبخش و همناران  )98 :8879و از تدوج الگوی فرهنگ جهادی منحبق
بر سح کالن نظام اداری کشور غفل

شده اس

و اج موضوعی اس

که میتواند تمیاجز

پژوهش حاضر از پژوهشهای پیشی را نشان دهد.
روش و ابزار تحقيق
انتخاب روش پژوهش به هدفها و ماهی

پژوهش بستگی دارد .در پژوهش حاضیر ،کیه در

دستة پژوهشهای کیفی اس  ،با توجه به بخیشهیای مختلیف آن ،از سیه روش کلیی بهیره
گرفته شد .در بخش اول پژوهش ،با فلسیفهای تفسییرگراجانه و روجنیردی اسیتقراجی ،هیدفی
بنیادی دنبال شد .جامعة مورد محالعة پژوهش حاضر همة آجات قرآنی بودند کیه شیأن نیزول
جهادی دارند .روش تحلیل داده در اج بخش تحلیل محتوای متنی بیود کیه طیی آن کیدهای
مفهومی از آجات میورد محالعیه اسیتخرا شیدند و سیپ
شاخصهاجی ساخته و بر اساس مشابه

بیا بررسیی شیباه

مییان کیدها

میان شاخصهای مربوطه مؤلفههیاجی کیه بازنمیای

فرهنگ جهادی حاکم بر جک سازماناند شناساجی و استخرا شیدند .بخیش دوم پیژوهش ،از
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حیث هدف ،توصیفی اس
جه

و میاهیتی توسیعهای دارد .روش میورد اسیتفاده در اجی بخیش،

ارائة الگو ،روش کیفی فراترکیب بود .فراترکیب نوعی محالعیة کیفیی اسی

کیه در آن

اطالعات و جافتههای استخرا شده از محالعات کیفی دجگر با موضوع مرتبط و مشیابه بررسیی
میشود .در نتیجه نمونة مورد نظر برای فراترکییب از محالعیات کیفیی منتخیب و بیر اسیاس
ارتباط آنها با سؤال پژوهش تشنیل میشود .فراترکیب ترکیب تفسیرهای اصلی محالعههیای
منتخب اس  .فراترکیب بر محالعههای کیفی ،که لزومام مبانی نظری وسیعی را شامل نمیشیود،
تمرکز میکند و به جای ارائة خالصة جامعی از جافتهها جک ترکیب تفسیری از جافتههیا اججیاد
میکند و با فراهم آوردن جک نگرش نظاممند برای پژوهشگران ،از طرجق ترکیب پژوهشهای
کیفی مختلف ،به کشف موضوعها و استعارههای جدجد و اساسی میپردازد و دانش جاری را
ارتقا میدهد و دجدی جامع و گسترده در زمینة مسائل به وجود مییآورد .فراترکییب مسیتلزم
اج اس

که پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیقی انجام دهد و جافتههیای پیژوهشهیای کیفیی

مرتبط را ترکیب کند .از طرجق بررسی جافتههای پژوهشهای اصلی ،پژوهشگران واژههیاجی را
آشنار و اججاد میکنند که نماجش جامعتری از پدجدة تح

بررسی ارائه مییکنید حسیهرابی و

همناران  .)82 :8878در پژوهش حاضر از اج روش ،طبق مدلی که ساندلوسنی 8و بیاروس
ح )884 :4881معرفی کردهاند ،استفاده شد.
در مرحلة استخرا اطالعات نیز از روش تحلیل محتوای کیفی بهیره گرفتیه شید .اجی
روش روجنردی ارزشمند برای تحلیل حجم عظیمی از دادههای متنی در جک بسیتر خیاص
و هدف آن شناساجی مهمترج طبقهها و مقوالت در جک مت و کشف کیردن واقعیی هیای
اجتماعی نهان در آن اس  .از طرجق کدگذاری و مقولهبندی میتوان از توسعة جک نظرجه جا
مدل جدجد حماج

کرد جا نظرجات موجود را به بوتة آزماجش گذاش

و صح وسقم آنها

را بررسی کرد حمؤمنیراد  878 :8874و .)481
تحلیل محتوای کیفی روجنردهای گوناگونی دارد .با توجه به هدف و ماهیی

پیژوهش

حاضر ،روجنرد منتخب تحلیل محتوای جه دار جا قیاسی اسی  .اسیتفاده از اجی روجنیرد
1. Sandelowski
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زمانی ضرورت میجابد که دربارة موضوع تحقیق دجدگاههای گوناگونی وجود دارد و هدف
از انجام دادن تحقیق آزمون نظرجههای پیشی جا بسط آنها در جیک زمینیة متفیاوت اسی .
نظرجه و پیشینة موجود در جک زمینه میتواند به پیشبینی متغیرها و روابط میان آنها کمک
کند .ازاج رو ،میتیوان فراجنید محالعیه را بیه شینلی سیاخ جافتیهتیر و بیا بهیرهگییری از
دجدگاههای پیشی هداج
مفاهیم مورد نظر دس

کرد .دجدگاههای موجود به ما کمک میکند به تعرجیف عملییاتی
پیدا کنیم .اج تعرجف عملیاتی مقوالت مورد نیاز پژوهش را فیراهم

میآورد .تعرجف عملیاتی از صفات مستتر در هر متغیر تشنیل میشود و اج صف ها باجید
جامع و مانع باشند حتبرجزی  .)841 :8878محالعات گستردهای در زمینة فرهنگ انجام شیده
و چارچوبهای مختلفی در اج حوزه ارائه شده اس  .در پژوهش حاضیر دجیدگاه شیهید
محهری ح8878الف و 8878ب) به عنوان مبناجی جه

شنلدهی الگیوی فرهنیگ جهیادی

بر اساس سحو جهانبینی و اجدئولوژی و رفتار به کار گرفته شد.
در سومی بخش پژوهش ،بر اساس جافتههای پیشیی و بیا بهیرهگییری از روش گیروه
کانونی ،متشنل از استادان حوزة مدجرج

و فرهنگ سازمانی ،به توسعة الگوجی مناسیب در

ارتباط با فرهنگ جهادی در نظام اداری اجران پرداخته شد.
يافتههای پژوهش
يافتههای بخش اول :مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ جهادی مبتني بر آيات قرآن کريم

در اج بخش ،آجات مرتبط با موضوع جهاد ،که عمدتام با فراجند جهادهای فرهنگی ،سیاسی،
علمی ،اقتصادی ،مدجرجتی ،نظامی نبی منرم اسالمحص) و ساجر پیامبران الهی مرتبط بودنید از
قرآن کرجم استخرا شد و مورد بررسی قرار گرف  .با توجه بیه اجننیه روش کیار در اجی
پژوهش اشتراکاتی با تفسیر موضوعی قرآن کرجم داشی  ،تیالش شید در اسیتخرا آجیات
مربوطه آجات قبل و بعد از آجه نییز بررسیی شیود تیا از اجی طرجیق از سودبرداشی هیا و
برداش های ناقص از مت آجات اجتناب شود .استدالل اجی پیژوهش در اسیتفاده از آجیات
قرآنی برای ساخ
موفقی

الگوی فرهنگ جهادی در اجی حقیقی

نهفتیه اسی

کیه رجشیههیای

نبی منرم اسالمحص) و ساجر پییامبران الهیی در تحقیق ارزشهیای الهیی بیه سیبب
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مجاهدت آن ها و جاران باوفاجشان بوده اس ؛ مجاهدتی که بسیاری از اصول و وجژگیهیای
آن را میتوان در آنچه به اجشان وحی میشد جاف  .بنابراج  ،میتوان با جس وجیوی اجی
وجژگیها الگوی محلوبی از جهادی بودن جک فرهنگ و سازمان استخرا کرد.
افزون بر اج  ،به منظور اطمینان از صح
پ

و درستی برداش

پژوهشگر از پیام هر آجیه،

از کدگذاری آجات ،تالش شد با مراجعه به تفسیر نمونة قرآن کرجم ،اثر آج اهلل منیارم

شیرازی ،از صح

کدگذاری دادهها اطمینان حاصل شیود .نییز ،از جنیی از مفسیران قیرآن

کرجم خواسته شد در خصوص عناوج منتخب برای هر آجه اظهارنظر کند .عل

اجی اقیدام

پیشگیری از هر گونه تفسیر به رأی از سوی پژوهشگر بیود تیا از اجی طرجیق بتیوان پییام
واقعی هر آجه را بهدرستی استنباط کرد .با توجه به تعدد آجات شناساجیشیده فقیط بیه ذکیر
جک نمونه اکتفا میشود.
جدول  .1یافتههای بخش اول پژوهش

شاخص

مؤلفه
صالب

در انجیام

دادن وظاجف

آیات

واحدهای فکر
اجتنییاب از تییرس و ضییعف ،حفیی

حبقره427 ،851 ،855 ،858 /؛ نساد91 /؛

روحیییه در برابییر تبلیغییات منفییی،

انفال15 ،81 ،85 /؛ فرقیان54 /؛ جیون /

شییجاع

در برابییر دشییمنان ،حفیی

887؛ هییود885 ،884 ،88 /؛ رعیید44 /؛

تابآوری

روحیه در انجام دادن وظاجف
صیییییییبوری در
شراجط دشوار

استقام

در برابر تهدجدات؛ صیبوری

مییرجم15 /؛ حیی 85 /؛ مؤمنییون888 /؛

از

فرقان48 /؛ عننبوت57 /؛ فصیل 85 /؛

در هنگییام مشیینالت؛ اسییتعان
خداوند در مشنالت
ثبات قدم ،ناراحی

فعالی

مستمر

ابیییراهیم84 /؛ نحیییل849 ،841 ،24 /؛

محمد85 /؛ شوری85 /؛ آلعمران،822 /
نشیدن از نتیاج

)811 ،898 ،829 ،821

نامحلوب ،عدم دلگرمی به موفقی هیا

حانفال18 /؛ توبه848 /؛ بقره427 ،829 /؛

و فرامییوش کییردن ادامییة راه؛ ادامییة

ابییراهیم84 /؛ نحییل849 /؛ آلعمییران/

تا زمان تحقق اهداف

821؛ 895 ،898 ،815 ،851؛ حجر)72 /

فعالی

يافتههای بخش دوم :مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ جهادی در کتب و مقاالت موجود

با توجه به توضیحات ارائهشده در بخشهای پیشی  ،در پیژوهش حاضیر بیه منظیور شناسیاجی
مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ جهادی در کتب و مقاالت موجود و نییز سیخنان رهبیران دجنیی
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اجران ،جعنی امام خمینیحره) و مقام معظم رهبری ،از فراترکیب استفاده شد .گامهیای طییشیده در
اج بخش محابق روش هف مرحلهای سندلوسی و باروس ح )4881در ادامه تشرج میشود.
مرحلة اول .تنظيم سؤال تحقيق

ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ جهادی کداماند؟
مرحلة دوم .بررسي نظاممند پيشينه

محققان جس وجوی نظاممند خود را با کلیدواژگان «مدجرج

جهادی»« ،فرهنگ جهیادی»،

«جهاد» ،و  ...بر مجالت و نشرجات متمرکز کردند.
مرحلة سوم .جستوجو و انتخاب مقاالت مناسب

محققان به  849مقاله و کتاب مرتبط با موضوع پژوهش دسی

جافتنید کیه در هیر مرحلیه

تعدادی از منابع ،به دلیل ناهمخوانی عنوان جا چنییده جیا محتیوا و فقیدان اطالعیات الزم،
حذف شدند در مجموع از  51منبع جه

ارائة الگو بهرهبرداری شد.

مرحلة چهارم .استخراج نتايج

در ادامه ،کدهای مربوط به فرهنگ و مدجرج

جهادی در حوزههای مختلیف از مقیاالت و

کتب جا از تحلیل محتوای سخنان امام خمینی و رهبری استخرا شد.
مرحلة پنجم .تجزيهوتحليل و تلفيق يافتههای کيفي

پ

از استخرا کدها ،با توجه به هممعنی بودن واژهها ،همپوشانی الزم صورت گرفی

و

در ادامه ،با در نظر گرفت مفهوم هر جک از کدها،
کدهای مشابه تح
مفهومی نیز تح

عنوان مؤلفههای مدل دستهبندی و سپ  ،مؤولفههای مشابه از نظر

عنوان ابعاد مدل دستهبندی گردجدند.

مرحلة ششم .کنترل کيفيت

برای سنجش کیفی

مدل استخرا شده از ضرجب کاپا استفاده شد که با توجه به توافیق 18

درصدی بی خبره و محققان توافیق در سیح عیالی ارزجیابی شید و میدل از کیفیی
برخوردار بود.

الزم
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توافقات مشاهده شده
توافقات شانسی

ح) 8

=1/77

مقدار شاخص کاپا=
مرحلة هفتم .ارائة يافتهها

نتاج نهاجی گامهای فراترکیب در جدول  4آمده اس  .الگیوی حاضیر دارای  8بعید و 88
مؤلفه و  18شاخص اس

که با توجه به کثرت منابع به ذکر جک نمونه اکتفا میشود.

جدول  .2الگوی فرهنگ جهادی مبتنی بر کتب و مقاالت موجود

ردیف

ابعاد

8

باورها و پیشفرضها

مؤلفهها

کدها

منابع
میرمرادی و آذرشب 9 :8878؛ زواره 829 :8811؛
سلحانی 89 :8874؛ امانی 8 :8878؛ لحیفی و

ماهی
حقیق

خدامحوری

سعدآبادی 71 :8878؛ مرادنیا 874 :8811؛
فیروزآبادی 17 :8878؛ سخنان امام خمینی
8818/81/89؛ سخنان آج اهلل خامنهای
8874/88/48

يافتههای بخش سوم :مدل پيشنهادی فرهنگ جهادی در نظام اداری

پ

از شناساجی مؤلفهها و شاخصها و تبیی الگوی فرهنگ جهادی بر اساس قرآن و کتب

و مقاالت موجود ،در اج بخش بر اساس جافتههای پیشی و با بهیرهگییری از روش گیروه
کانونی و با توجه به دجدگاه شهید محهری ،بر اسیاس سیحو جهیانبینیی و اجیدئولوژی و
رفتار ،مدلی به دس

آمد که کلیات آن در جدول  8آمده و در شنل  8بیه تصیوجر کشییده

شده اس  .جزئیات بر اساس بنییانهیای جهیانبینیی حبیا  1بعید توحیید ،والجی میداری،
آخرتگراجی ،عدال بنیانی ،کرام
حبا  19شاخص) تشرج میشود.

انسانی ،عقالنی

دجنی) ،اجدئولوژی حبا  89مؤلفه) ،رفتار
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جدول  .3ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران
جهانبینی

رفتار

ایدئولوژی

جهانبینی

رفتار

ایدئولوژی

انتخاب فرد دارای صالحی
شاجستهساالری
توکل

مقبولی

مدجران

ضابحهمداری
اعتقاد به برابری انسانی در
حقوق شهروندی

اخالص
روحیة

برابری و انصاف

عدال بنیانی

معنوی

پرهیز از جه گیری طبقاتی و
محرومی زداجی
عدم فاصلة قدرت بی مدجران
و بدنة سازمان
مبارزه با فساد اداری و
وجژهخواری

صداق

اعتماد
نگرش کرجمانه

نشاط و سرزندگی
توحید

استقام
صبر

تأکید بر رشد معنوی
تأکید بر اختیار کارکنان
نقدپذجری و زمینة سازی برای
ارائه نقدهای سازنده
حس خلق

خوجشت داری
آگاهی حنیمانه

تواضع

ناظر دجدن خداوند

مدارا
داشت روحیة برادری

اجتناب از ظاهربینی

اقدامات ارزشی

انسانی

عزم راس حقاطعی )

کرام

شجاع

تعامل کرجمانه با افراد

قناع محوری

والج مداری

التزام عملی
بصیرتافزاجی

دشم شناسی
استنبارستیزی

جبران

متان

و آرامش

روحیة خدم گزاری
رفتار سازمانی کرجمانه

غفل

از خحوط اصلی

چشمپوشی از خحاهای

خحا

صرفهجوجی

اسالمی

شخصی
حماج

از نیروها

فراهم کردن فرص

تمنی به تدابیر ولیفقیه

تروج فرهنگ والجی و عدم

دادن به نیروها

دجگران

تنلیفگراجی

تعهد و وفاداری به نظام

مهرورزی

قدرشناسی از زحمات شاجسته
وجود جوّ دوستانه در محیط
کار
توانمندسازی
امیدبخشی

001

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،91شمارة  ،9بهار 9011
ادامه جدول  .3ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران

جهانبینی

رفتار

ایدئولوژی

جهانبینی

رفتار

ایدئولوژی

تیمگراجی
مردمداری

آگاهیبخشی و گفتمانسازی
فعلی

استقاللطلبی

انسانی

والج مداری

آجندهنگری

انسجام در نظام ارزشی
اولوج

بخشیدن به ظرفی های

نگرش سیستمی

دادن به مصلح

خودباوری

جمعی

وحدتگراجی

تفنر راهبردی

همفنری
همدلی

هوشمندی محیحی
حماج

همناری

از تولید داخلی
برنامهمحوری

امر به معروف و نهی از مننر
خودکنترلی

جادگیری سازمانی

عقالنی
مسئولی پذجری

پاسخگوجی

دجنی

دانشبنیان

مسئولی پذجری اجتماعی

خوشبینی
بومیگراجی علمی
نوآوری و خالقی

و

کارآفرجنی
پژوهشمحوری
عملگراجی

شفافی

توفیقطلبی حتعالیگراجی)

وجدان کاری
امان داری

حف اسرار
حساسی

به بی المال

اجثار و ازخودگذشتگی

داوطلبانه بودن فعالی ها
انجام دادن وظاجف فرانقشی
فتوت حآزادگی)
سخاوت
فداکاری

واقعبینی آرمانگرا

آخرتگراجی

پاجبندی به عهد و پیمان

انعحافپذجری و چابنی
تحولگرا ححرک

جهشی و

مجاهدانه)
بلندهمتی
انضباط اداری
ارزشآفرجنی
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شکل  .1الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری (ابعاد و مؤلفهها)

تشريح عناصر الگوی پيشنهادی
جهانبيني ،ايدئولوژی ،رفتار

جهانبینی میتواند نوع نگرش ،تفسیر ،تبیی  ،طرز تفنر ،و اندجشة جک فرد جیا گیروه جیا جیک
منتب فنری دربارة جهان ،هسیتی ،انسیان ،و رابحیة مییان اجی هیا تعرجیف شیود .در واقیع،
جهان بینیی وحیدتی از شیناخ
جاریدهندة انسان اس
جهانبینی از اج واقعی

و ارزشییابی اسی

کیه در جیافت معنیای زنیدگی و جهیان

حفرهنگفرهیی و موسیوی سییرجانی  .)488 :8871اهمیی

شیناخ

سرچشمه میگییرد کیه جهیانبینیی پاجیه و تنییهگیاهی اسی

اجدئولوژی از جنبة فنری بر آن استوار اسی

کیه

و در واقیع اجیدئولوژی زادة جهیانبینیی اسی

حمحهری 8878الف .)82 :اجدئولوژی جیک طیر جیامع و مشیخصکننیدة خحیوط اصیلی و
روشها ،باجدها و نباجدها ،خوبها و بدها ،هدفها و وسیلهها ،نیازها ،دردهیا و درمیانهیا ،و
منبع الهام مسئولی ها و تنلیفها برای همة افیراد اسی

و انسیان از ابتیدای پییداجش بیه آن
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نیازمند بیوده اسی

حجقینییپیور  .)12 :8874اجیدئولوژی خاسیتگاه رفتیار و تئیوری بنییادج

شنلدهندة همة فعالی های تدبیری انسان اس  .منظور از فعالی های تدبیری ،فعالیی هیاجی
اس

که بر اساس عقل ،علم ،آگاهی و تدبیر انسان شنل میگیرند حمحهری .)55 :8811

توحيد

اساسی ترج مفهوم در جهان بینی اسالمی خدامحوری و توحید اسی

حهاشیمیان و خلیلیی

 .)8874در الگوی پیشنهادی فرهنگ جهادی در نظام اداری برای اج بعد سه مؤلفه در نظیر
گرفته شده اس  :روحیة معنوی حبا هفی
سرزندگی ،ثبات اجمان ،استقام

شیاخص :توکیل ،اخیالص ،صیداق  ،نشیاط و

و صبر ،خوجشت داری) ،آگاهی حنیمانه حبیا دو شیاخص:

حاضر و ناظر دجدن خداوند ،اجتناب از ظاهربینی) ،رفتارهیای ارزشیی حبیا پین شیاخص:
قناع محوری ،شجاع  ،عزم راس  ،تنلیفگراجی ،صرفهجوجی).
واليتمداری

والج

از موضوعات دجنی و اعتقادی مهم در اسالم ،بهوجژه در منتب تشیع ،اس

ارزشی و معنوی آن چنان واالس
و خداپرستی ،و نیز حقیق
زجرا توحید و والج

که اگر آن را حقیق

و غنیای

و عصارة اصل دج  ،بهوجژه توحید

تدج و اجمان راستی به اسالم بنامیم ،سخ به گزاف نگفتهاجم.

جک حقیق اند و جنی ظهیور دجگیری اسی

ححصیون  .)8819بعید

والج مداری در الگوی پیشنهادی سه مؤلفه دارد :التزام عملی حبا با چهار شاخص :تمنیی
از ولیفقیه و دستورهای اجشان ،اعتقاد به حف نظام و انقالب اسالمی ،ترجی منیافع جمیع
و دجگران بر منافع شخصی ،تعهد بیه سیازمان و نظیام اسیالمی) ،بصییرتافزاجیی حبیا پین
شییاخص :تییروج فرهنییگ والجییی ،دشییم شناسییی ،استنبارسییتیزی ،آگییاهیبخشییی و
گفتمانسازی ،استقاللطلبی) ،وحدتگراجی حبیا پین شیاخص :انسیجام در نظیام ارزشیی،
اولوج

دادن به مصلح

جمعی ،همفنری ،همدلی ،همناری).

آخرتگرايي

آخرتگراجی مفهوم و کیفیتی اس
محر میشود و به معنی تلب

که در پی عقیده و اجمان بیه آخیرت و زنیدگی جاوجید

به ارزشهای قرآنی و الهی اس

که انسان را در مسیر الهی
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پیش برد و از سقوط به جهنم هویوهوس نجات بخشد و هرگز به مفهوم نفی دنیا نیسی ؛
بلنه امنانات دنیوی را در جه

اهداف اخروی قرار دادن اس  .آخرتگراجیی در الگیوی

فرهنگ جهادی با سه مؤلفة اصلی توصیف میشود :مسئولی پیذجری حبیا هفی

شیاخص:

پاجبندی به عهد و پیمان ،وجدان کاری ،خودکنترلی ،پاسخگوجی ،شفافی  ،مسئولی پیذجری
اجتماعی ،امر بیه معیروف و نهیی از مننیر) ،امانی داری حبیا دو شیاخص :حفی اسیرار،
حساسی

به بی المال) ،اجثار و ازخودگذشتگی حبا پن شاخص :داوطلبانه بودن فعالی هیا،

انجام دادن وظاجف فرانقشی ،فتوت ،سخاوت ،فداکاری).
عدالتبنياني

اسالم منتب اعتدال و ام

اسالمی امتی معتدل و نظام آن عادالنیه اسی  .در اسیالم همیة

پس های حساس را به افراد عادل واگذار میکنند .اسالم به عدال

اهمی

خاصی میدهید

و آن را در تاروپود جامعیه و در مسیائل حقیوقی ،اجتمیاعی ،خیانوادگی ،اقتصیادی شیرط
اساسی میداند .عدال بنیانی در الگوی حاضر با دو مؤلفه توصیف میشود :شاجستهسیاالری
حبا سه شاخص :انتخاب افراد باصیالحی  ،مقبولیی

میدجران ،ضیابحهمیداری) ،برابیری و

انصاف حبا چهار شاخص :اعتقاد به برابری انسیانی ،پرهییز از جهی گییری طبقیاتی ،عیدم
فاصلة قدرت بی مدجران و بدنة سازمان ،مبارزه با فساد اداری و وجژهخواری).
کرامت انساني

انسان در اصل تنوج و ذات خیوجش بیه واسیحة برخیورداری از رو الهیی و عقیل ،کیه
موهبتی الهی و امانتی خاص انسان اس  ،موجودی صاحب کرامی
عحیهای الهی اس
مسلّم اس
اس ؛ کرام

اسی

و اجی کرامی

که برای همة انسانهای جهان از هر نژاد بیه طیور مسیاوی مفیروض و

حبداشتی  .)8811در فرهنگ اسالمی دو نوع کرام

برای انسیان تعرجیف شیده

ذاتی ،که به طور تنوجنی در پرتو نعم ها و قابلی های خاصی کیه خداونید

به بندهاش اعحا کرده در نهاد او به ودجعه گذاشته شده اس
اج مقام نقش ندارد ،و کرام

و اختیار کردن انسان در کسب

اکتسابی ،که جک نوع علو روحی و اعتالی معنوی اس

بر پاجة تقوا و پارساجی ظهور میکند .توجه به کرامی

کیه

انسیانی و آگیاهی از آن در فرهنیگ
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جهادی میتواند موجبات افزاجش اعتمادبهنف

در افیراد و سیازمانهیا و کیل نظیام اداری

کشور را فراهم آورد .به عبارت دجگر ،اج بعد از فرهنگ جهادی میتواند زمینهساز افزاجش
اعتمادبهنف

در نظام اداری شود .کرام

انسانی در الگوی فرهنگ جهیادی بیا سیه مؤلفیه

توصیف میشود :نگرش کرجمانه حبا چهار شاخص :اعتماد ،تأکید بر رشد معنوی ،تأکید بیر
اختیار کارکنان ،نقدپذجری) ،تعامل کرجمانه با افراد حبا دَه شیاخص :حسی خلیق ،تواضیع،
مدارا ،داشت روحیة برادری ،مهیرورزی ،شخصیی
اغماض ،فراهم آوردن فرص
هش ی

جبران خحا ،متان

دادن بیه نیروهیا ،حماجی

از نیروهیا،

و آرامش) ،رفتیار سیازمانی کرجمانیه حبیا

شییاخص :روحیییة خییدم گییزاری ،قدرشناسییی ،جییوّ دوسییتانه در محیییط کییار،

توانمندسازی ،امیدبخشی ،تیمگراجی ،مردمداری ،فعلی

بخشیدن به ظرفی های انسانی).

عقالنيت ديني

عقلگراجی دجنی در تارج اندجشه پیشینهای ب
بارز اج گراجش اس  .عقالنی

طوالنی دارد .کالم و فلسفة اسالمی دو نمونیة

دجنی از دجدگاه وحی ساحتی دجگر و نگیرهای خیاص اسی

که در اج پژوهش محور بحث بود .در قرآن کرجم الفاظ ناظر بر انواع ادراک فیراوان اسی
از مرز بیس

تعبیر میگذرد .عالوه بر اج  ،قرآن ،به گونههیای متعیدد و متنیوع ،انسیان را بیه

تعقل و تدبر و تفنر دعوت کرده اس  .عقالنی
جهادی اس

و

دجنیی جنیی از وجژگییهیای مهیم فرهنیگ

که در کنار عواملی چون آجندهنگری ،خوشبینی ،نوآوری ،چیابنی ،عملگراجیی،

و ساجر وجژگیهای فرهنگ جهادی میتواند زمینة الزم را برای ارتقا و بهبود مسیتمر عملنیرد
ارکان نظام اداری کشور و بهینهسازی استفاده از منابع و بهبود مستمر کیفی
جامعه فراهم سازد .عقالنی

دجنی در الگوی فرهنگ جهادی پیشنهادی با سه مؤلفیه توصییف

میشود :تفنر راهبیردی حبیا هفی
هوشمندی محیحی ،حماج

خدم رسانی بیه

شیاخص :آجنیدهنگیری ،نگیرش سیسیتمی ،خودبیاوری،

از تولید داخلی ،برنامهمحوری ،خوشبینی) ،دانشبنیان حبا چهیار

شییاخص :بییومیگراجییی علمییی ،جییادگیری سییازمانی ،نییوآوری ،خالقییی
پییژوهشمحییوری) ،واقییعبینییی آرمییانگرا حبییا هف ی

و کییارآفرجنی،

شییاخص :عمییلگراجییی ،توفیییقطلبییی،

انعحافپذجری و چابنی ،تحولگراجی ،بلندهمتی ،انضباط اداری ،ارزشآفرجنی).
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نتيجه
جنی از تحوالت اججادشده در عرصههای مختلف جامعة اجران در اثر انقالب اسالمی تغیییر
سبکها و الگوهای مدجرجتی اس
تنامل به منزلة الگوی مدجرج

که در بسیاری از نهادهای انقالبی ظهور کیرده و پی
جهادی شناخته شده اسی

از

حالماسیی و تیوکلی .)52 :8879

تحقق اج الگوی مدجرجتی ،که برآمده از مت مفاهیم اسالمی و مبتنی بر ارزشها و باورهای
دجنی اس  ،بدون برخورداری از روحیه و فرهنگ جهادی در افراد و سازمانهیا حمعیدنی و
همناران  ) 58 :8875و به عبارت بهتر در نظام اداری جامعه ممن نخواهید بیود .فرهنیگ
جهادی ،بهوجژه از دهة  ،8818در عرصة محالعه و پژوهش کشور توجه بسیاری را به خیود
جلب کرده اس

حمرتضوی و زارعپور نصیرآبادی  .)888 :8878وجیه مشیترک همیة اجی

پژوهشها غالب بودن روشهای تحقیق کیفی اس  .مرور پژوهشها گوجای اج اسی

کیه

پژوهشگران همة تالشهای علمی خود را در اج حوزه صرف شناساجی و معرفی مؤلفههیا
و شاخصهای فرهنگ جهادی منحبق با وجژگیها و ماهی

خیاص سیازمان میورد بررسیی

خود کردهاند حشهبخش و همناران  )98 :8879و به نظرجهپردازی و ارائة الگوهاجی جامع به
منظور اجرا در نظام کالن اداری کشور توجه نشده اس  .توجه به اج موضوع وجیه تمیاجز
پژوهش حاضر از ساجر پژوهشهای انجامشیده در اجی حیوزه اسی  .همچنیی  ،بیا میرور
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با فرهنگ جهادی ححیاجیاحمیدی و حیاجیمیررحیمیی
8811؛ معدنی و همناران 8875؛ پورصیادق 8871؛ زنگییآبیادی و شیباننییا  )8871قابیل
مشاهده اس

که در بیشتر پژوهشها فقط شاخصهای فرهنگ جهادی ،بر اسیاس سیحو

فرهنگی که شاج ح )8715ارائه کرد ،شناساجی و معرفی شدهاند و اجی موضیوع نییز جنیی
دجگر از تماجزهای پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشی اس .
الگوی فرهنگ جهادی ارائهشده در پژوهش حاضر ،که اج مفهوم را در سیحو سیهگانیة
جهانبینی و اجدئولوژی و رفتار بررسی و محالعه میکند ،قابلی

انحباق با مدل سحو فرهنگ

شاج ح )8715را نیز دارد .در اج الگوی پیشنهادی ،ابعاد ششگانة محیر شیده تحی

عنیوان

جهانبینی میتوانند با مفروضات زجربناجی محر شده در میدل شیاج مقاجسیه شیوند .اجی در
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که جهانبینی دجنی الگوی فرهنگ جهادی ارائیه شیده در محالعیه حاضیر آن را از

همة الگوهای فرهنگی راج در محالعات مدجرج

متمیاجز مییسیازد .مؤلفیههیای هفیدهگانیة

محر شده در الگوی فرهنگ جهادی ذجل عنوان اجدئولوژی نیز میتوانند به منزلیة ارزشهیا و
باورها حهنجارها) مورد توجه قرار گیرند .شاخصهای شناساجیشده و معرفیشیده در ارتبیاط
با هر جک از مؤلفههای اج الگو نیز ،که ذجل عنوان رفتارها معرفی شدهانید ،مییتواننید تحی
عنوان مصنوعات جا نمودهای ظاهری فرهنگ جهادی مورد توجه قرار گیرند.
پيشنهاد
الگوی فرهنگ جهادی پیشنهادی در اج پژوهش میتواند به منظور سنجش فرهنگ حیاکم
بر نظام اداری اجران به صورت جک کل و نیز همة دستگاههیای اداری و اجراجیی کشیور بیه
مثابة اجزای اج کل به کار گرفته شود و از اج طرجیق شیناف فرهنگیی موجیود در نظیام
اداری کشور حفاصلة فرهنگ حاکم بر نظام اداری کشور از فرهنگ بومی حاسالمیی اجرانیی)
جهادی) تحلیل و محالعه شود .همچنی به ساجر پژوهشگران پیشنهاد میشیود در محالعیات
خوجش به تحلیل الگوی پیشنهادی اقدام و نقیاط قیوت و ضیعف آن را شناسیاجی کننید و
پژوهشهاجی به منظور ارتقای اج الگو طراحی و اجرا کنند.
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یییییییییییییییی ح8878ب) .مجموعة آثار ،تهران ،صدرا،

.88

معدنی ،جواد؛ داود حسی پور؛ معصومه جاری ح« .)8875طراحی مدل فرهنگ جهادی مبتنی بیر
مبانی دجنی و ارزشهای انقالب اسالمی در دانشگاه اسالمی حمورد محالعه :دانشگاه عالمیه

طباطباجیحره) تهران) ،مدجرج

در دانشگاه اسالمی5 ،88 ،ح ،)8صص  27ی .98
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نیوج  ،گرگیان ،انجمی علمیی و

حرفهای مدجران و حسابداران گلستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علیآباد کتول.
نرمافزار صحیفة امام خمینیحره) ح .)8811قم ،اجران ،مرکز تحقیقیات کیامپیوتری علیوم اسیالمی

حنور)الوانی ،سید مهدی ح .)8878مدجرج
والج

عمومی ،تهران ،نی.

و والج مداری از دجدگاه امام و رهبری ح .)8819حصون ،پاجگاه اطالعرسانی حوزه ،ش
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 «جاجگاه خدامحوری در سیاسی گیذاری.)8874 سید محمدحسی ؛ عزجزاهلل خلیلی ح،هاشمیان
.44  ی5  صص،)1ح4 ، اسالم و پژوهشهای مدجرجتی،»عمومی
استاد محهری حبررسی مبانی وجودی

 «الگوی جامعهشناسی معرف.)8874 مصحفی ح،جقینیپور

 اسیالم و علیوم،»)و رابحة فرآوردههای معرفتی با آنهیا از دجیدگاه اسیتاد محهیری
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