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مقاله پژوهشی :بررسی نقش و تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت جهادی با تاكید
بر دیدگاه حضرت آیتاهلل العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)
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تاريخ پذيرش1398/11//22 :

چکیده
مديريت جهادی بهعنوان علم و هنر رهبری و کنترل فعاليتهای دستهجمعي ،مبتنيبر مباارۀ ناه صارفا
در عرصۀ نظامي بلکه در تمامي عرصههای علمي ،سياسي ،اقتصادی ،فرهنگاي و  ...جهات نياه باه اهادا
راهبردی تعريف ميشود که در اين مديريت سه ويژگي خدمت به مردم ،نيت خدايي (خلوص) و تکياه بار
علم بهعنوان اصول اساسي قلمداد ميشوند .تحقيق حاضر با هد ارائه مدل تاثيرگاذاری فرهنا

سااۀماني

بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيت اهلل العظمي اماام خامناهای (مدظلاهالعاالي) باه رشاته
تحرير درآمده است و سعي ميکند به اين سوال پاسخ دهد که فرهنا

سااۀماني اه تااثيری بار ماديريت

جهادی دارد؟ به اين منظور با بهرهگيری اۀ روش توصيفي -پيمايشي و اۀ نوع همبستگي باا اساتفاده اۀ يا
پرسشنامه محققساخته متشکه اۀ  50سوال که پايايي آن توسط نرمافزار  0/91 SPSSمحاسبه شد و تعاداد
 100نفر بهعنوان جامعهآماری شناسايي و بر اساس جدول مورگان ،نمونه آماری  80نفار انتاااگ گرديدناد
که به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند .در اين تحقيق مولفههای مديريت جهادی در هفات مفهاوم مشاارکت
ساۀماني؛ انعطا پذيری ساۀماني؛ رسالت و ماموريت ساۀماني؛ ساۀگاری ساۀماني؛ انطباقپاذيری سااۀماني؛
نوآوری و خالقيت و فرهن

جهادی و مولفاههاای ماديريت جهاادی در هاار مفهاوم ديناي و اخالقاي؛

مديريتي؛ ساۀماني و شاصيتي دساتهبنادی گرديدناد .پاز اۀ ان اام محاسابات و ت زياهوتحلياه دادههاا
مشاص گرديد که فرهن
كلیدواژهها :فرهن

ساۀماني بر مديريت جهادگ تاثير مستقيم و معناداری دارد.

ساۀماني ،مديريت جهادی ،امام خامنهای (مدظلهالعالي).

 -1دانشيار دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردی
 -2اساااااتاد دانشاااااگاه و پژوهشاااااگاه عاااااالي دفااااااع ملاااااي و تحقيقاااااات راهباااااردی ،نويسااااانده مسااا ا ول:
dr.naser.poursadegh@gmail.com
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مقدمه
«اگر مديريت جهادی بود ،اقتصاد هم پيشرفت ميکند .فرهن
پيشرفته داشته باشد و فرهن

هم پيشرفت ميکند .ملتي که اقتصاد

پيشرفته داشته باشد ،در اوج قرار ميگيرد و تحقير نميشاود» (مقاام

معظم رهبری.)1393،
نظريه پرداۀان ساۀماني بر اين باروند که فرهن  ،ناست مرۀ ساۀماني را تعيين ميکناد ،دوم ناوعي
احساس هويت در وجود اعضای ساۀمان تزريق کرده و سوم نوعي تعهد در افراد نسبت به يازی
بهوجود مي آورد که بيش اۀ منافع شاصي فرد است و به بيان ديگر ،فرهن

باهعناوان يا

عاماه

کنترل بهشمار مي رود که اۀ طريق ارائاه معيارهاای مناساا سااۀمان موجاا باهوجاود آمادن ياا
شکهدادن به نگرشها و رفتار کارکنان ميشود که ممکن اسات سااۀمان را باه جلاو ببارد و ياا اۀ
حرکت بااۀ دارد ( .)Pouramen,2001در ايان مياان ،فرهنا

سااۀماني شاامه ارۀشهاا ،عقاياد،

فرضيه ها ،هن ارها و اهدافي است که بر محيط ساۀمان حاکم است و الگويي اۀ فرضيههای اساسي
است که بهعنوان ي

روش صحيح ادراک انديشه و احساس در رابطه باا مساائه ماتلاف در باين

کارکنان جا افتاده است (قو اني و بدریۀاده .)82:1390،فرهن

سااۀماني سابا درک مشاترک و

توافق بر سر رويههای ساۀماني ميشود (جيمز و کنت.)1382،
جمهوری اسالمي ايران بهمنظور تغيير جهتها ،استفاده اۀ فرصتها ،نهادينهساۀی نگاههاا و تعياين
وضعيت مطلوگ برای رسيدن به اهدا
کشور و ترويج و تثبيت فرهن

آرماني نياۀمند نگااهي جدياد باه ساب

اداره و ماديريت

انقالگ اسالمي در عرصاههاای ماتلاف مايباشاد و ايان محقاق

نميگردد مگر بهوسيلۀ مديريت جهادی.
رهبر معظم انقالگ حضرت آيت اهلل العظمي امام خامناهای (مدظلاهالعاالي) ،ماديريت جهاادی را
نوعي روحيه و فرهن
فرهن

مبارۀهجويي و کنشگری آگاهانه ،معنا و تفساير مايکنناد؛ معناايي کاه در

اسالمي – ملي ما مصداقهای فراواني برای آن ميتوان برشمرد (سالطاني .)11:1393،مقاام

معظم رهبری در اين ۀمينه ميفرمايند« :معيار جهاد ،شمشير و ميادان جنا

نيسات؛ معياار جهااد

همان يزی است که امروۀ در ۀبان فارسي ما در کلمه مبارۀه وجود دارد .فالني آدم مبارۀی است؛
فالني آدم مبارۀی نيست .نويسنده مبارۀ ،نويسنده غيرمبارۀ ،عالم مبارۀ ،عالم غيرمباارۀ ،دانشا وی
مبارۀ و طلبه مبارۀ ،دانش وی غيرمبارۀ و طلبه غيرمبارۀ ،جامعه مبارۀ و جامعه غيرمبارۀ ،پز جهاد
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يعني مبارۀه» .معظم له در جايي ديگری نيز به تشريح مفهوم جهاد بهمثابه مبارۀه ميپرداۀند« :جهااد
در ۀبان عربي عينا به همين معناست؛ يعني مبارۀه .جهاد در قرآن و حديث هم به هماين معناسات؛

بررسي نقش و تاثير فرهن

همه جا بهمعنای جن

مسلحانه نيست» (امام خامنهای (مدظلهالعالي).)1383،

بنا به تعبير مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) «اگر مديريت جهادی يا همان کار و تالش با نيت الهي و مبتنيبر
علم و درايت حاکم باشد ،مشکالت کشور در شرايط کنوني فشارهای خباثتآميزِ قدرتهای جهااني ،قاباه
حه است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد» (امام خامنهای (مدظلهالعالي).)1392،
"فرهن " يکي اۀ پايهها محسوگ ميشود و بررسي تاثير فرهن
استحکام اين رکن من ر شود .در اين راستا ،پژوهش حاضر با هد
فرهن

بر مديريت جهادی ،ميتواناد باه
تبيين هار وگ علماي تااثير

ساۀماني بر مديريت جهادی اۀ ديدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي) به رشتۀ تحرير

فرضيه اصلي يا  :H1فرهن

ساۀماني بر مديريت جهادی تاثير مثبتي دارد.

فرضيههای فرعي:
 :H2مشارکت ساۀماني بر مديريت جهادی تاثير مثبتي دارد.
 :H3انعطا پذيری ساۀماني بر مديريت جهادی تاثير مثبتي دارد.
 :H4رسالت و ماموريت ساۀماني بر مديريت جهادی تاثير مثبتي دارد.
 :H5ساۀگاری ساۀماني بر مديريت جهادی تاثير مثبتي دارد.
 :H6انطباقپذيری ساۀماني بر مديريت جهادی تاثير مثبتي دارد.
 :H7نوآوری و خالقيت ساۀماني بر مديريت جهادی تاثير مثبتي دارد.
 :H8فرهن

جهادی بر مديريت جهادی تاثير مثبتي دارد.

(مدظلهالعالي)

درآمده است و درصدد است به بررسي فرضيههای ۀير بپرداۀد:

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

در خصوص دستيابي باه ناوعي اۀ ماديريت کاه "م اهادت" ،ويژگاي باارۀ آن اسات ،بايشا

اهمیت و ضرورت پژوهش
رهبر معظم انقالگ بارها در سانان و فرمايشهای خود باه مسا له ماديريت جهاادی و در پيشاي
گرفتن اين الگوی مديريتي مطلوگ اۀ سوی مس والن نظام تاکياد و ماديريت جهاادی را باهعناوان
راهکاری برای حه مس له جامعه مطرح نمودند .معظمله در اينباره ميفرمايند:
«با حرکت عادی نميشود پيش رفت؛ با حرکت عادی و احيانا خواگآلاوده و بايحساسايت نمايشاود
کارهای بزرگ را ان ام داد؛ ي

همت جهادی الۀم است ،تحرک جهادی و مديريت جهادی برای ان اام

کارها الۀم است .بايد حرکتي که ميشود ،هم علمي باشد ،هم پرقدرت باشد ،هم با برناماه باشاد و هام
م اهدانه باشد» (بيانات در جلسه تبيين سياستهای اقتصاد مقاومتي.)1392/12/20 ،
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همچنين معظمله در بيانات ديگری فرمودند:
را بزرگ نديدن ،آرمانها را فراموش نکاردن،

«کار جهادی يعني اۀ موانع عبور کردن ،موانع کو

جهت را فراموش نکردن ،شوق به کار ،اين کار جهادی اسات .کاار را باياد جهاادی ان اام داد تاا
انشاءاهلل خدمت بهخوبي ان ام بگيرد» (بيانات در يادار رئايزجمهاور و اعضاای هياات دولات،
.)1392/06/06
همانطور که اۀ فرمايشان حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي) اساتنبا مايگاردد باا ماديريت جهاادی
ميتوان کارهای بزرگي ان ام داد و در شرايط فعلي که بهبود نظامهای بزرگ سااۀماني در کاانون توجاه
قرار گرفته است ،فرهن

ساۀمان نيز بهعنوان سر شمۀ همه تواناييهای ساۀمان جلوهگر شده و کامياابي

و شکست ساۀمانها به آن وابسته شده است .بيش

پارداختن باه مطالعاۀ فرهنا

سااۀماني اۀ جملاه

مباحث مهمي است که در جهان امروۀ باش عظيمي اۀ وقت ،بودجه و توجه صاحانظران را باه خاود
اختصاص داده است .بر اين اساس مطالعۀ فرهن

ساۀماني نياز کاه اۀ گساترد وسايع و عمياق ۀياادی

برخوردار است ،بايد مورد توجه جدی قرار گيرد (فرهيبوۀن اني و همکااران .)1392،در نتي اه مفهاوم
مديريت جهادی نيز اۀ اين قاعده مستثني نيست و يکي اۀ مولفههايي اسات کاه فرهنا
بسياری بر آن دارد بهگونهای که فرهن
مي گردد ۀيرا فرهن

قوی باعث موفقيت آن و فرهنا

سااۀماني تااثير

ضاعيف باعاث شکسات آن

ساۀماني تقريبا هماه جياز را در سااۀمان شاامه مفروضاات و اعتقاادات اساساي،

نگرشها ،ارۀشها ،هن ارها ،اخالق ،الگوی رفتار و آداگ و رسوم ،ۀبان خاص ،شيوهها ،عادات ،ايدههاا
و نمادها ،قهرمانان ،هنر ،مصنوعات ،دانش و فناوری پوشش ميدهد ،لذا قابه قبول است کاه تفسايرهای
ماتلف و متنوعي داشته باشد (فرهي و همکاران.)1395،
بنابراين شناخت عوامه فرهنگي تاثيرگذار بر مديريت جهادی و بررسي ميازان تااثير آن اۀ اهميات
بااليي برخوردار ميباشد ،ۀيرا با شناخت عواماه فرهنگاي تاثيرگاذار مايتاوان در جهات تقويات
عوامه تسهيهکننده مديريت جهادی و يا کاهش عوامه تضعيفکننده اقدام کرد.
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
جهاد

جهاد :جهاد اۀ ماده «ج ها د» است که جَهد [به فتح] به معنای مشقت و به قولي مبالغه و جُهد [باه
ضم] به معنای طاقت (روحي و فياضباش )111:1392،ياا تاالش فاراوان (راغاا )162:1387،و
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بااهطااورکلي بااهنااوعي واداشااتن باادان ااه باار آن دشااوار و سااات باشااد ،اطااالق شااده اساات

بررسي نقش و تاثير فرهن

(طباطبايي،1374،ج.)247:12
واژه جهاد نيز بهمعني مبارۀه و نبرد (آذرنوش )98:1385،و باذل جهاد و کوشاش در دفاع دشامن
است و بيشتر بر مدافعه به جن

اطالق ميشود و ليکن گاهي بهطور م ااۀ توساعه داده مايشاود

بهطوری که شامه دفع هر يزی که ممکان اسات شاری باه آدماي برسااند؛ مايشاود( .لطيفاي و
آيه  ،)6م اهده و جهاد را مبالغه در جهد ،معنا کرده و جهد نيز به معناای باهکاار بساتن طاقات و
قاادرت اساات ،پااز م اهااده و جهاااد ،يعنااي بااهکااار بسااتن نهاياات درجااه قاادرت و طاقاات
(طباطبايي ،1374،ج.)152:16
در آن ،جاد و جهاد و تحرکاي باشاد  ...دوم ايانکااه ،در مقاابلش دشامني باشاد» (مقاام معظاام
رهبری ...« .)1375،اگر همۀ اينها در مقابه دشمن خدا و دشمن علي لساان اهلل و لساان رساوله و
اوليائه (عليهمالسالم) باشد ،ميشود جهاد في سبيهاهلل» (مقام معظم رهبری.)1373،
مدیریت جهادی

مديريت جهادی هنر توانستن و ارائه طرح و ايده جديدی بود که با ظهور پديده انقالگ اسالمي در
ايران شکه گرفت (لطيفي و سعدآبادی .)99:1393،در همين راستا ،محققان و صاحانظران تاالش
در ارائه تعريف اۀ مديريت جهادی داشتهاند .اۀ جمله:
مديريت جهادی برگرفته اۀ مديريت اسالمي و با هد
گرامي داشتن مردم است و هد

قرگ باه خادا و خادمت باه بنادگان او و

آن ،ان ام کار به شيوه مناسا و ارۀشمند و کساا رضاای خادا

(مدظلهالعالي)

اۀ ديدگاه مقام معظم رهبری «جهاد يعني مبارۀه ،در مبارۀه ،دو يز ،حتما الۀم است :يکي ايانکاه

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

سعدآبادی .)96:1393،عالمه طباطبايي در ذيه آيه «وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُ َاهِدُ لِنَفْسِهِ» (سوره عنکبوت

ميباشد تا رضايت دروني برای فرد اي اد شود .در اين شيوه ،اجار معناوی قباه اۀ پااداش دنياوی
مدنظر بوده و تعهد اۀ محوریترين مولفاههاای آن اسات (پاالو و نقايپاورفر .)1386،ماديريت
جهادی سبکي اۀ مديريت است که استوار بر ارۀشهای اسالمي است .همانگونه که جهاد بهمعنای
کوشش تمام و همهجانبه برای رسيدن به هد
مقدس برای حذ

است ،مديريت جهادی نيز ناوعي مباارۀه و تاالش

استثمارگری و اساتبداد مايباشاد کاه باهدنباال اي ااد فضاای ناوعدوساتانه و

ارۀش محور بر مبنای اصاول اساالمي بارای اعضاای سااۀمان و حاذ
اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و صنعتي جامعه ميباشاد .در ايان ساب

محرومياتهاای سياساي،
اۀ ماديريت ،هاد

اي ااد

بسااتری مناسااا باارای رشااد کارکنااان و در نتي ااه رساايدن بااه قاارگ الهااي اساات (قائاادعلي و
عاشوری.)1391،
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بنابراين بهطور کلي ميتوان بيان کرد که «جهاد» به معني بذل طاقت و تحمه مشقت و صابر بارای
رسيدن به مطلوگ است .صبر بر مناۀعات و ماالفتها در راه رسيدن به هاد  ،بهارهمنادی اۀ دو
عنصر عقه و علم و تفکر و آگاهي در جهاد و التزام بر تقوا و جهتگيری الهي ،دعوت به خداوند،
بهره مندی اۀ الگوهای ديني نظير پيامبر اکرم (ص) ،بهرهمنادی اۀ هادايت قارآن کاريم ،اعتصاام و
تمس

به خداوند ،تحمه مشقات و ساتيها و هد گزاری بر اساس ساۀندگي و اعاتالء ،برخاي

اۀ شاخصههای جهاد در قرآن کريم است (ييرنعمتي.)88:1393،
اۀ آن ا که ماديريت باه معناي اساتفاده مطلاوگ اۀ هماۀ مناابع موجاود اۀ طرياق نظاام ماديريت
(برنامه ريزی ،ساۀماندهي ،هدايت ،نظارت ،کنترل و هماهنگي) برای رسايدن باه هادفي مشااص
است ،مي توان اۀ تلفيق اين تعريف با شاخصههای مديريت و شاخصههاای جهااد در قارآن کاريم
تعريفي اۀ مديريت جهادی ارائه نمود که بر تعاليم قرآني مبتني باشد .بر اساس مايتاوان ماديريت
جهادی را نين تعريف نمود:
«مديريت جهادی ،فرآيند بهکارگيری همۀ استعدادهای فردی و بنماياههاای ديناي و ويژگايهاای
ساۀماني مدير جهادی در راه نيه به هادفي مشااص اسات» .ايان ماديريت برخاساته اۀ فرهنا
جهادی با شاخص های تحمه مشقت و صبر بر موانع و مشکالت است و اۀ دو عنصر عقه و علام
به همراه الزامات ايماني نظير تقوا و اطاعت تقوا مبتنيبر رعايت سلسلهمراتا ،اسوهپاذيری ديناي،
تمس

به قرآن ،توکه بر خدا و هد گذاری مقدس بهره ميگيرد که وابسته به شاصايت فاردی،

ديني و ساۀماني مدير ميباشد (پيرنعمتي.)88:1393،
ويژگيهای فردی نظير بهرهمندی اۀ قوه تشايص ،صالبت هماراه باا لينات و پرهياز اۀ خشاونت،
مس وليتشناسي و عاقبت انديشي بههمراه ويژگي هاای ديناي نظيار تقواماداری ،اخاالص ،توکاه،
اعتدال و اهتمام بر رشد و تعالي همراه با ويژگيهای ساۀماني نظير عدالتمحاوری ،اعتمادسااۀی،
امياادآفريني ،اي اااد فضااای رقاباات و تشااويق ،ارتقااای کماااي و کيفااي معاااش ،اي اااد آرامااش و
رضايتمندی و رعايت حدود و هار وگ های کااری و مسا وليتي در تحقاق ماديريت جهاادی
مبتنيبر تعاليم قرآن کريم تاثيری عميق دارند.
مديريت جهادی اۀ ديدگاه مقام معظم رهبری حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنهای (مدظلهالعالي)
رهبر معظم انقالگ همواره در م امع ماتلف به تبيين شاخصههای مديريت جهادی پرداختاه و باه
12

مناسبتهای گوناگون ،ويژگيهای اين نوع مديريت را بياان فرماودهاناد .در ايان جاا ،ده شاخصاه
مديريت جهادی در بيان معظمله تبيين ميشود:

بررسي نقش و تاثير فرهن

 -1توکل به خدا
توکه به خدای متعال اۀ جمله نشانههای جامعه ايماني ميباشد .در جامعاه اساالمي ،ماومنين بار اسااس
وعدههالي الهي ،تمام کارهای فردی و اجتماعي خود را با توکه به خادا آغااۀ کارده و حمايات الهاي را
برای خود کافي ميدانند؛ را که قرآن کريم ميفرمايد:
مومنين بر اساس وعده ائمه طاهرين (عليهالسالم) ميدانند که غنا و عزت ،ثمره توکه و اعتماد هار
فرد يا جامعه به خداست (اصول کافي ،ج )91:2و اگر ميخواهند جامعهای عزتمدار داشته باشند،
توکه و اعتماد به امداد الهي را اۀ جمله ويژگيهای مديريت و کار جهادی دانساته و مايفرمايناد:
«در همه کارها توکه به خدای متعال و استمداد اۀ کم
کنيم[ .وقتي] شما اۀ خدای متعال کم

الهي [کنيم]؛ به کما هاای الهاي اعتمااد

ميخواهيد ،راهها به سوی شما باۀ ميشود» (بياناات مقاام

معظم رهبری در ديدار کارگران گروه مپنا.)1393/02/10 ،
 -2خودباوری و اعتماد به نفس
خودباوری يکي اۀ عالمتهای جامعه ۀنده و فعال است .جامعهای که خودباوری دارد باا نشاا و
پوياست .با شور و حرارت وصفناشدني به هد

خود باور دارد و هر لحظه برای رسايدن باه آن

در حال کوشش بوده و با موانع و دشمنيها مبارۀه ميکند .نين جامعهای مس وليتپذير است و اۀ
تقليد منفي و کورکورانه دوری ميکند .افراد در اين جامعه ،اۀ ويژگايهاای مثبات و منفاي خاود،
آگاهي دارند و در فکر و عمه ،استقالل خود را حفظ ميکنند .بر اين اساس ،مقام معظام رهباری،

(مدظلهالعالي)

بايد در کارهای خود ،خدا را در نظر داشته و به او توکه کنند .به همين جهت ،رهبر معظم انقالگ،

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

«وَتَوَکَّهْ عَلَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِيلا»( 1سوره احزاگ آيه .)6

خودباوری و اعتماد به نفز را يکي اۀ ويژگيها و عوامه مهم در مديريت جهاادی برمايشامارند:
«عامه مهم مديريت جهادی عبارت است اۀ خودباوری و اعتماد به نفز و اعتماد به کما

الهاي»

(بيانات مقام معظم رهبری در ديدار کارگران گروه مپنا.)1393/02/10 ،
خودباوری و اعتماد به توانايي نيروهای خودی ،يکي اۀ هديههای امام خميني (ره) به ملت ايران باود کاه
مقام معظم رهبری نيز بارها به اين مطلا تاکيد داشتهاند« :همانطور که امام فرمودند ما مايتاوانيم ،باياد
عزم داشته باشيم ،عزم ملي و مديريت جهادی ميتواند همه اين گرهها را باۀ کناد» (بياناات مقاام معظام
رهبری در مراسم بيست و پن مين سالگرد رحلت امام خميني (ره).)1393/03/14 ،
13
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 -3دشمنشناسی
طبيعي است ،جامعه ای کاه نتواناد دشامن خاود را بشناساد و اۀ تهديادهای او اطاالع پيادا کناد،
نميتواند برای مقابله با او برنامهريزی صحيحي داشته و سياسات دفااعي مناسابي اتاااذ کناد .باه
همين جهت ،دشمنشناسي در رهنمودهای رهباری ،جايگااه وياژهای داشاته و معظاملاه يکاي اۀ
شاخصههای مديريت جهادی را دشمنشناسي ميدانند و ميفرمايناد« :باياد دشامن را شاناخت ...
دشمني او را بايد فهميد ،نقشه او را باياد تشاايص داد  ...ايان شاد حرکات جهاادی و ماديريت
دستگاه؛ ه مديريت دانشگاه ،ه مديريت وۀارت ،ه مديريت هر باشي اۀ باشهای گونااگون
اين عرصه عظيم ،خواهد شد ماديريت جهاادی» (بياناات مقاام معظام رهباری در ديادار اسااتيد
دانشگاه.)1393/04/11 ،
 -4دوری از اختالفات
توصيه به وحدت و دوری اۀ اختال

و تفرق ،اۀ مهامتارين فارامين الهاي در قارآن کاريم اسات

«وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْهِ اللهِ جَمِيعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ»( 1سوره آل عمران آيه  .)103اۀ نگااه قارآن کاريم ،مومناان
برادران يکديگرند «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ ٌ فَأَصْلِحُوا»( 2ساوره ح ارات آياه  .)10بار هماين اسااس،
وحدت مومنين در جامعه اسالمي ،يکي اۀ اصول اجتماعي ميباشد که برپايۀ اعتقاد ديني بنا شده و
الفت و مهرباني مسلمانان در رفتار و گفتار آنان با يکديگر اۀ تکاليف ديني بهشمار ميآيد و اي ااد
اختال

و دشمني بين مسلمانان ،خواسته شيطان و شيطانصفتان است (کريمۀاده.)15:1393،

يکي اۀ نقشههای دشمنان اسالم در عصر کنوني ،در عرصه بينالمللي و داخلي ،اي اد اختال

باين

مسلمانان ميباشد و متاسفانه اين اختالفات در هر دو عرصه به يکي اۀ الشهای جامعاه اساالمي
تبديه شده است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) با هوشياری هر ه تمام به ايان نقشاۀ دشامن
وقو

داشته و بارها در بيانات خود ،اۀ آن برحذر داشتهاند .معظمله بيان ميدارند:

« الشهای دروني ما اينهاست :سرگرم شدن به اختالفات در داخاه کشاور؛ اختالفاات فرعاي و
سطحي ،ما را سرگرم بکند .در مقابه هم قرار بدهد ،تعارض به وجاود بيااورد ،ماا را اۀ مساائه و
خطو اصلي غافه بکند؛ اين يکي اۀ مصاديق آن الش اصلي است  ...اۀ دست دادن انس ام ملت
اۀ الشهای ماست» (بيانات مقام معظم رهبری در بيست و پن مين سالروۀ رحلات اماام خميناي
(ره).)1393/03/14 ،
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 1و همگى به ريسمان خدا ن

ۀنيد و پراکنده نشويد

 2در حقيقت مؤمنان با هم برادرند

بررسي نقش و تاثير فرهن

 -5کارآمدی
کارآمدی آن است که کارها به نيکويي ان ام شاود .کارآمادی ،درخورباودن ،باهکاار آمادن ،ماورد
استعمال يافتن ،مفيد بودن و خدمت کاردن اسات (لغاتناماه دهاادا ،واژه کارآماد) .در فرهنا
اصطالحات مديريت ،کارآمدی بهمفهوم ميزان موفقيت در تحقق هد ها و يا ان ام ماموريت است
که با در نظر گرفتن امکانات و موانع موجود به اهدا

تعيينشده ،رسيده و بتواند مشکالت جامعه

را حه کند (کريمۀاده.)14:1393،
کارآمدی آن است ،هر نظامي ،بهويژه نظامهای اجتماعي و سياسي به دنبال بيشينه کاردن کارآمادی
خويش هستند .در نظام جمهوری اسالمي ايران نيز بهعنوان يا

الگاوی موفاق نظاام اجتمااعي –

سياسي که برپايۀ قوانين شريعت و دين مباين اساالم ،پاياهريازی شاده اسات ،کارآمادی يکاي اۀ
شاخصههای مديريت ديني و جهادی بهحساگ ماي آياد .باه هماين خااطر ،رهبار معظام انقاالگ،
کارآمدی را به عنوان هويت و حيثيت نظام ،مطرح کارده و مايفرمايناد« :مطلاا دوم در ماورد آن
حقيقتي است که يکي اۀ جلوه های ۀيبای آن را در اين م موعه کاری –م موعه مپناا -مايشاود،
ديد؛ حقيقت کارآمدی ،کارآمدی ناشي اۀ داناش و هاوش و پشاتکار و ابتکاار و عازم راساخ کاه
خوشباتانه ما اين را در اين م موعه مشاهده ميکنيم؛ اين نگاه ما باه کاه حرکات کشاور اسات»
(بيانات مقام معظم رهبری در ديدار کارگران گروه مپنا.)1393/02/10 ،
 -6استفاده از امکانات و ظرفیتها

(مدظلهالعالي)

اۀ آن ا که کارآمدی يکي اۀ عوامه رشد در هار نظاامي باوده و بقاای هار برناماه و سيساتمي باه

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

که نشاندهنده درجه رسيدن به اهدا

ميباشد .ۀماني ميتوان ي

نظام اجتماعي را کارآمد دانست

يکي اۀ ويژگيهای مديريت جهادی ،استفاده اۀ ظرفيتها و بهرهگيری اۀ امکانات موجود بارای نياه باه
اهدا متعالي جامعه است .لذا مقام معظم رهبری با تاکياد بار وجاود اساتعداد و ظرفيات پيشارفت در
جامعه ،ميفرمايند« :اگر ملتي به خود نيايد ،خود را قاوی نکناد ،ديگاران باه او ۀور مايگويناد .بعضاي
ملتها هستند که تا قوی شدن ،فاصله ۀيادی دارند ،اميدی وجود نادارد کاه باواهناد نيروياي در خاود
اي اد کنند که بتوانند با ۀورگويان و گردنکلفتهای دنيا ،مقابله کنند؛ اما ملت ما اينگونه نيسات؛ ماا اوال
استعداد قوی شدن ،ۀياد داريم؛ امکانات و ظرفيتها هم ۀياد داريم؛ ملت ما به سمت اقتدار ملي هام راه
افتاده است و اين راه ۀيادی پيموده است؛ من بر اين اساس نقشه کلي ساال  1393را در ايان دو عنصار
ميبينم و در پيام اول سال عرض کردم؛ اقتصاد و فرهن
معظم رهبری در حرم رضوی.)1393/01/10 ،

با عزم ملي و مديريت جهاادی» (بياناات مقاام
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 -7نگاه نقادانه
نگاه نقادانه بهخصوص اۀ سوی اهه فن در هر سيستمي ،بهترين راه شناخت نقا قاوت و ضاعف
آن سيستم است .اگر در جامعه ،علمااء ،اسااتيد ،روشانفکران متاديان و هنرمنادان متعهاد باا نگااه
تاصصي خود ،نقا ضعف فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي ،اقتصادی و  ...در جامعه را به مسا ولين و
مديران جامعه ،گوشزد نمايند ،جامعه مسير رشد خود را سريعتر و بهتر طي خواهد کرد.
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) درباره نگاه نقادانه در عرصه فرهنگي ميفرمايند:
«علماء ،اساتيد ،روشنفکران انقالبي ،هنرمندان و متعهد ،نگاه نقادانه خودشان را نسابت باه اوضااع
فرهنگي کشور همچنان داشته باشند و تذکر بدهند .البته من در مورد تذکرات ،معتقدم بايد با منطق
محکم و بيان روشن ،نقطه نظرات صحيح را ارائه بدهند .بنده با تهماتۀناي و جن االآفريناي ،باا
تکفير و متهم کردن اين و آن ،موافق نيستم .اعتقاد من اين است کاه م موعاه انقالباي کشاور کاه
بحمااداهلل تعااداد باايشااماری اۀ آنهااا در بااين جااوانهااا و صاااحانظااران ،اساااتيد ،بزرگااان و
تحصيهکردههای ما حضور دارند ،مي توانند با منطقِ محکم وارد ميدان بشوند ،نقاادی کنناد ،نقاا
ضعف و نقا منفي را به رخ ما مس ولين بکشانند .گاهي ميشود که مس ول ،متوجه نيست در ماتن
جامعه ه ميگذارد ،اما آن جوان در متن جامعه است ،او ميفهمد؛ آن عزم ملي و مديريت جهادی
که عرض کرديم در ۀمينه فرهن  ،ايان اسات» (بياناات مقاام معظام رهباری در حارم رضاوی،
.)1393/01/10
 -8حرکت مبتنیبر علم و درایت
مديريت جهادی ،مبارۀه با مشاکالت و مواناع اۀ روی علام و آگااهي ،جهات رفاع اصاولي ايان
مشکالت و موانع ميباشد .لذا يکي اۀ اصول اساسي اين نوع مديريت ،علم و درايت است .معظمله
در اين خصوص ميفرمايند:
«اگر مديريت جهادی يا همان کار و تالش با نيت الهي و مبتنيبر علم و درايت حااکم باشاد ،مشاکالت
کشور ،در شرايط کنوني فشارهای خباثتآميزِ قدرتهای جهاني و در شرايط ديگر ،قاباه حاه اسات و
کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد» (بيانات مقاام معظام رهباری در ديادار شاهردار و اعضااء
شورای شهر تهران.)1392/10/23 ،
 -9همت همراه با انگیزه خدمت
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امام علي (عليهالسالم) ميفرمايند« :شرافت به همتهای بلند است ،نه به (تفااخر باه گذشاتگان) و
استاوان های پوسيده آنان» (تصنيف غررالحکم و دررالکلم ،حديث  .)10273بنابراين هار فارد ياا

بررسي نقش و تاثير فرهن

جامعهای که به انداۀه تالش و همتي که اۀ خود نشان ميدهد ،به قلههای رفيع شرافت و موفقيات،
دست خواهد يافت .قطعا کارهای بزرگ در هر جامعهای ،نتي ه همتهای واال و عالي و باه تعبيار
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) همت جهاادی افاراد در جامعاه خواهاد باود .معظاملاه در ايان
خصوص ميفرمايند:
نمي شود کارهای بزرگ را ان ام داد؛ ي

همت جهاادی الۀم اسات ،تحارک جهاادی و ماديريت

جهادی برای اين کارها الۀم است .حرکتي که مي شاود باياد علماي ،پار قادرت ،باا برناماه و هام
م اهدانه باشاد» (بياناات مقاام معظام رهباری در جلساه تبياين سياساتهاای اقتصااد مقااومتي،
البته اين همت عالي ،اگر با نيت خالص ،جهت خدمترسااني باه جامعاه و بارادران ديناي باشاد،
ارۀشمند خواهد بود .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) مس وليتپذيری به نيت خدمت باه مصاالح
کشور را بزرگترين کار جهادی مينامند و ميفرمايند:
«اين مس وليتها اگر به طور جدی ،به دور اۀ انگيزههای شاصي ،به دور اۀ هر يزی جاز انگيازه
خدمت به مصالح کشور ان ام بگيرد ،بازرگ تارين کاار جهاادی اسات؛ کاار جهاادی يعناي ايان؛
انگيزههای گوناگون را نبايد دخالت داد ،اولويتها را بايد نگاه کرد» (بيانات مقام معظم رهباری در
ديدار نمايندگان م لز.)1393/03/04 ،
 -10حضور مردمی (عزم ملی)
شاه بيت سانان حضرت امام خميني (ره) اۀ همان روۀهای اول انقاالگ و پيارو آن بياناات مقاام

(مدظلهالعالي)

.)1393/12/20

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

«با حرکت عادی نميشود پيش رفات؛ باا حرکات عاادی و احياناا خاواگآلاوده و بايحساسايت

معظم رهبری (مدظلهالعالي) اين بوده و هست که پيشرفت و ساۀندگي در کشور ،بادون مشاارکت
مردم امکانپذير نميباشد .به اين علت ،يکي اۀ اصول اوليه و ويژگيهای اساسي مديريت جهادی،
مشارکت و حضور مردمي و يا به تعبير رهبر معظم انقالگ ،عزم ملي ميباشد و ميفرمايند:
«آنچه برای بنای ۀندگي و ساۀندگي آينده مورد انتظار است ،بدون مشارکت مردم تحقاقپاذير نيسات ...
بدون حضور مردم کار پيش ناواهد رفت و مقصاود تحقاق پيادا ناواهاد کارد .ماردم در گاروههاای
گوناگون مردمي با اراده و عزم راسخ ملي ميتوانند نقشآفريني کنند .مس ولين هم برای اينکه بتوانند کاار
را به درستي پيش ببرند ،احتياج به پشتيباني مردم دارند .آنها هم بايستي با توکه باه خادای متعاال و باا
استمداد اۀ توفيقات و تائيدات الهي و کم

مردمي ،م اهدانه وارد ميدان عماه بشاوند» (پياام ناوروۀی

مقام معظم رهبری به مناسبت آغاۀ سال .)1392/12/29 ،1393
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فرهنگ
فرهن

واژهای فارسي و مرکا اۀ دو کلمه «فر» و «هن » است« .فر» پيشوند و بهمعنای باال بوده و

«هن » اۀ ريشه اوستايي سن

( )THNGEبهمعنای کشيدن سنگيني و وۀن است .معنای ترکياا

آنها نيز اۀ نظر لغت بهمعنای باال کشيدن و بيرون کشيدن اسات (مشابکي .)436:1383،در گذشاته
در حوۀه ۀبانهای انگليسي و فرانسوی ،واژه  Cultureبهکار ميرفته و معنای آن کشاتوکاار ياا
پرورش بوده است (آشوری .)1375،اين واژه ،پديد گستردهای است که هر کز اۀ ديدگاه خود به
معرفي ابعاد آن پرداخته است بهطوریکه دو نفر اۀ پژوهشگران به نامهای «کروبار» 1و
 160تعريف را برای واژه فرهن
بهعقيده تايلور ،3فرهن

«کالکهاان»2

به ثبت رسانيدهاند (رضايي و سبزيکاران.)178:1390،

م موعهای آمياته ،پيچيده و نظاميافتهای اۀ دانساتنيهاا ،هنرهاا ،باورهاا،

آيين ها ،حقوق و آداگ و رسوم ،منشاء خوبي ها و بسيار يزهاست کاه انساان اۀ جامعاه خاودش
کسا کرده است (ميرفارالديني و همکاران.)31:1388،
فرهن  ،م موعهای اۀ رفتارهای آموختهشده جهت تفکر ،احساس و عمه است که اۀ نسليبهنسه
ديگاار منتقااه ماايشااود و متضاامن ت ساام اياان الگوهااا در باااشهااای مااادی اساات (بردبااار و
همکاران.)189:1386،
فرهن  ،ي

نظام نظارت اجتماعي بالقوه است که در برابر نظاام نظاارت رسامي قارار دارد و راه

قالاريزی شده انديشيدن ،احساس کردن و پاسخ دادن است (منوريان و همکااران )9-12:1387،و
دارای ويژگيهای ۀير ميباشد:
الف) فرهنگ آموختنی است :فرهن  ،نظامي است که ،پز اۀ ۀاده شدن انسان در سراسر ۀنادگي
آموخته ميشود.
گ) فرهنگ ،اجتماعی است :عادتهای فرهنگي ريشههای اجتماعي دارند و شماری اۀ ماردم کاه
در گروهها و جامعهها ۀندگي ميکنند در آن شري اند.
ج) فرهنگ پدیدهای ذهنی و تصوری است :تا انداۀه ۀيادی ،عادتهای گروهي که فرهن

اۀ آنهاا پدياد

ميآيد به صورت هن ارها يا الگوهای رفتاری ،آرماني ،ذهني ميشود يا در کالم ميآيند.
د) فرهنگ ،خشودیبخش است :فرهن
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همواره و به ضرورت ،نياۀهای بنيادی ۀيستي و نياۀهاای
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ها) فرهنگ ،سازگاری مییابد :فرهن

بررسي نقش و تاثير فرهن

ثانوی برخواسته اۀ آنها را برآورده ميساۀد.
دگرگون ميشود و فراگرد آن همراه با تطبيق و ساۀگاری است.

و) فرهنگ یگانهساز است :عناصر هر فرهن

گرايش به آن دارند تا پيکری يکپار ه و بههم بافتاه

و ساۀگار پديد آورند (رشيد و پاشايي.)85:1392،
اۀ تعاريف فرهن
ي

با توجه به ۀوايای ماتلف و رويکردهای متفاوت ارائه ميدهد:

دسته ،تعاريف «تاریخی» ميباشند که بر ميراث و تمدن اجتماعي و تارياي تاکيد دارند.

باش بعدی ،تعاريف «روانشناختی» است که بر نگرشها ،طرۀ تلقيها و عادتهای مشترک متمرکاز
هستند.
دسته ديگری تعريفهای «ساختاری» است که تاکيد آنها بر الگوساۀی يا ساۀمان فرهن

است.

و در نهاياات تعاااريف «تشررریحی» اساات کااه باار عناصاار تشااکيه دهنااد فرهناا

تاکيااد دارد

(مشکبي.)24-25:1385،
فرهنگ سازمانی
فرهن

ساۀماني ،منعکز کنند خصوصياتي اۀ ساۀمان است که فعاليتهای روۀانۀ کارکنان و رواباط

بين آنها را تحت تاثير قرار داده و آنها را در گونگي برقراری ارتبا ها و شکهگيری رفتارهايشاان
هدايت ميکند ( ،)Ribiere and Sitar,2003:39-48بهطور نامحسوسي باعث تمايز ي

گاروه،

(مدظلهالعالي)

نوع ديگری تعريفهای «هنجاری» هستند که تاکيد آنها بر هن ارها ،قواعد و راه و روشهاست.

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

گونه ديگری اۀ تعريفشناسي فرهن

صورت گرفته است که بهنظرميرسد دستهبندی مسن متری

ساۀمان يا جامعه اۀ ديگر گروهها ميشود ) )Chin- Tsang,2009:117و بهعنوان روح سااۀمان و
انرژی اجتماعي عمه ميکند که ميتواند ساۀمان به جلو راند يا اۀ حرکت باۀ دارد (شااين)26:1383 ،
و همانند کوه ياي است که فقط قله آن آشکار است و باش عمده آن ناپيدا و پنهاان اسات ولاي در
واقع نمايانگر شيوه ۀندگي واقعي اعضای ساۀمان است (قو اني و بدریۀاده.)83:1390،
فرهنااا

سااااۀماني يکاااي عاماااه اصااالي و مهااام در شاااکهدادن روياااههاااای سااااۀماني

( ،)Jarnagin,2007:289ي پار ه ساۀی قابليتهای ساۀمان ( ،)Day,1994:37اي اد راهحاه
برای روبهرو شدن با مشکالت ( )Schein,1984:3و نيز اي اد مانع يا هموارساۀی دساتياابي باه
اهدا ساۀمان ( )Denison,1990تعريف ميگردد.
استانلي ديويز فرهن

ساۀماني را الگويي اۀ ارۀشها و باورهای مشترکي ميداند که به اعضای يا

نهاد معني و مفهاوم مايباشاد ( )Tousi,1999:24و باه الگاوی رفتاار خاصاي من ار مايشاود
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(نکوييمقدم.)2:1391،
وجود ي سری عوامه و معيارها پابهپای شکهگيری ساۀمان و رشد و بلوغ آن ،بار فرهنا

سااۀمان

بهطور مستقيم يا غيرمستقيم تاثير گذار هستند که به تعدادی اۀ آنها اشاره ميشود:
الف) تاریخ و مالکیت سازمان :يکي اۀ عوامه اساسي در شاکهگياری فرهنا
ساۀمان است که فرد با ورود به ساۀمان با فرهن

سااۀمان ،تارياچاه

ساۀمان آشنا شده و تالش مينمايد تا خود را باا آن

ساۀگار نمايد و در صورت عدمساۀگاری با فرهن

حاکم ،به تدريج اۀ ساۀمان خارج مايشاود .ناوع

مالکيت ساۀمان (دولتي ،خصوصي ،تعاوني و  )...بر نحو شکهگيری شاخصهاای فرهنا

سااۀمان

تاثير گذاشته و به تناسا نوع آن انتظارات خاص فرهنگي را نيز اۀ اعضاء دارد.
ب) اندازه سازمان :هر ه انداۀه ساۀمان بزرگتر باشد ،افاراد ،بيشاتر ترغياا باه تبلاور شاخصاههاای نظاام
بوروکراتي

و رسمي ميشوند.

ج) اهداف و راهبردها :اينکه ساۀمان ه نوع راهبردها و اهدافي را برای دستياابي باه شاماناداۀ
تدوين شده ،دنبال ميکند ،تاثير عمدهای برای مولفههای فرهنگي ساۀمان دارد.
د) تکنولوژی :ساۀمانهای دانشمحاور کاه ساعي در ارتقااء بااۀده و بهارهوری دارناد و اۀ آخارين
فنآوریها و دانش نوين استفاده ميکنند و اۀ اين طريق بر مشاتریماداری تاکياد دارناد ،گوناهای اۀ
مولفههای فرهنگي در آن رواج پيدا ميکند تا ساۀمانهايي که اينگوناه نيساتند و طبيعاي اسات در آن
ساۀمانها مولفههای فرهنگي ديگری حاکم ميشود.
آن سااۀمان تااثير مايگاذارد،

هر) شرایط زیستمحیطی :شرايط اقليمي و وضعيت فيزيکي کاار بار فرهنا
برخورداری اۀ آگوهوای معتدل و مطبوع و محيط فراخ و شمنواۀ ،نوعي فرهن

را ديکتاه مايکناد کاه باا

ساۀماني در مناطقي گرم و سوۀان و برخوردار اۀ فضای ساۀمان تن و گرفته متمايز و متفاوت است.
و) افکار و مفروضات بنیانگذاران :سب

و سياق مديريتي راهباران سااۀمان و ناوع رفتاار آناان باا

کارکنان و خصلتهای اخالقي ناشي اۀ شاصيت مادير ،باعاث شاکهگياری مولفاههاای خااص در
ساۀمان خواهد شد.
ز) خانواده :خانواده اۀ جمله عواملي است که در شکهگياری فرهنا

سااۀمان و اجتمااع تاثيرگاذار

است ،خانواده بهعنوان اصليترين و ابتداييترين نهادهايي است که در ساخت شاصيت انساان نقاش
بيبديلي ايفا ميکند و همين آداگ ،سنتها ،اخالقيات شکهيافته در خاانواده باه سااۀمان نياز منتقاه
20

ميشود و باشي اۀ فرهن

ساۀمان را شکه ميدهد.

ح) مذهب :مذها سرمنشاء اعتقادات و باورهای بنيادين افراد باوده و سااۀنده ارۀشهاای فاردی و رفتاار

فرهن

بررسي نقش و تاثير فرهن

اجتماعي آنها ميباشد ،بيش

در رفتار و فرهن

ساۀماني نيز بروۀ و ظهور دارد و مبتني بر آن ،باش اعظم

ساۀمان کارکنان شکه ميگيرد.

ط) آموزش و پرورش :نظام آموۀش و پرورش باهعناوان دوماين نهااد اجتمااعي اغلاا جواماع در
آنها تاثير دارد و باشي اۀ فرهن

شکهگيری فرهن
همچنين فرهن
الف) فرهن

ساۀمان را تحت تاثير قرار ميدهد (رابينز.)1073:1385،

ساۀماني ميتواند کارکردهای ۀير را داشته باشد:
موجا تمايز ي

ساۀمان اۀ ساۀمان ديگر ميشود؛

ج) فرهن

موجا اي اد تعهد به يزی فراتر اۀ منافع شاصي فرد ميشود؛

د) فرهن

موجا ثبات سيستم اجتماعي ميشود؛ به اين صاورت کاه باا ارائاه معيارهاا ،افاراد را در

تشايص رفتار و گفتار مناسا ياری ميکند؛
بهعنوان ي

ها) فرهن

مکانيزم کنتارل و آۀماون ،نگارشهاا و رفتاار کارکناان را جهات مايدهاد.

بدينترتيا ابهام آنها را در اينباره که کارها گونه ان ام ميشود و ه يازی مهام اسات ،کااهش
ميدهد (رابينز.)1068:1385،
در پايااان اياان باااش جهاات حساانختااام دو تعريااف اۀ حضاارت امااام خمينااي(ره) و مقااام معظاام
رهبری(مدظلهالعالي) در رابطه با فرهن

ارائه ميگردد و در نتي ه به تعريف فرهن

خاتمه ميدهيم.

حضرت امام خمینی(ره):
«بيش

بارۀترين عنصری که در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد ،فرهن

اساسا فرهن

هر جامعه ،هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيه ميدهد و با انحرا

آن جامعه اسات.

(مدظلهالعالي)

گ) فرهن

به اعضای ساۀمان احساس هويت ميباشد؛

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

منتقه ميشود و فرهن

آموختهشده در مراکز آموۀشي به ساۀمانها نيز

فرهنا  ،هار

ند جامعه در بعدهای اقتصادی ،سياسي ،صنعتي و نظامي قدرتمند و قوی باشد ،ولي پاو  ،پاوک و
ميانتهي است» (امام خميني.)1360،
مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی):
«هويت ملي ،با فرهن
فرهن

شکه ميگيرد .هويت هر ملتي ،فرهن

اوست .فرهن

مثه آگ و هوا اسات،

يعني همين رسوم و آدابي که بر ۀندگي من و شما حاکم است».

«اساس و ريشه فرهن

عبارت است اۀ عقيده و برداشت و تلقي هر انساني اۀ واقعيت و حقايق عاالم و نياز

خلقيات فردی ،خلقيات اجتماعي و ملي .بنابراين دغدغههای فرهنگي ناشي اۀ دغدغاه نسابت باه انساانيت
انسان و نسبت به اهدا واالی انساني و نسبت به آن يزهايي است که حقيقتا ميخواهيم باه آنهاا دسات
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پيدا کنيم و برای آنها تالش ميکنيم و برای آنها ۀنده هستيم» (مقام معظم رهبری.)1379،
پیشینه پژوهش
سعيد ح اۀیفر ( )1391در تحقيقي با عنوان «شناسایی مولفههای فرهنگ و مدیریت جهادی برا
روش فراترکیب» با استفاده اۀ روش فراترکيا پز اۀ جست وی منابع پيرامون فرهن

و ماديريت

جهادی 28 ،مقالۀ مرتبط را شناسايي و با اين روش نتايج آنها را با توجه به وظايف و موضاوعات
مرتبط با علم مديريت در  10باش دستهبندی کرد و اۀ اين طريق مادلي بارای ماديريت جهاادی
ارائه نمود.
دلآرا نعمتي پيرعلي ( )1393در تحقيقي با عنوان «مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم» ،مديريت
را يکي اۀ عرصههای مهم و قابه توجه در سب
برخاسته اۀ فرهن

ۀندگي اسالمي بيان نموده و ماديريت جهاادی را

جهادی و حاکي اۀ مديريت بر مبنای ارۀشهای اساالمي مايداناد .بار اسااس

يافتههای تحقيق فوق ميتوان گفت مهمترين شاخصۀ جهاد ،بذل طاقت برای رسيدن به مطلوگ باا
مولفه های عقه ،علم ،تقوا ،اسوهمداری ،واليت مداری و اعتصام و توکاه باه خداسات و ماديريت
جهادی بهکار گرفتن اين شاخصهها و مولفهها همراه با کاربست تمامي اساتعدادها ،توانمنادیهاا و
بنمايه های فردی ،اعتقادی و ساۀماني مدير بهمنظور تحقق هد

واالی آن يعناي ارتقاای کماي و

کيفي حيات انساني است.
محمدرضا سلطاني ( )1393در تحقيقي با عناوان «مردیریت جهرادی ،لرالشهرا و الزامرات» ضامن
شناسايي الشهای فرا روی مديريت جهادی ،نسبت باه شناساايي و طبقاهبنادی آنهاا در ساه شااخۀ
ساختاری ،رفتاری و ۀمينهای اقدام نموده است .بر اساس يافتههای پژوهش ،در ي

تقسيمبندی منطقاي

ميتوان الشهای مديريت جهادی را در سه طبقۀ ساختاری ،رفتاری و ۀميناهای (محيطاي – فرهنگاي)
و الزامات آن را در هار بعد رويکردی ،مديريتي ،انساني و ساختاری بيان نمود.
حميدرضا قائدعلي و مهدی عاشوری ( )1393در تحقيقي با عناوان «مردیریت جهرادی شریوهای
تحققیافته از مدیریت اسالمی (مطالعۀ موردی جهادسازندگی در دهۀ نخستین انقالب اسرالمی
ایران)» با روش مطالعۀ کتاباانه ای و با رويکردی توصيفي ،تطبيقي و تحليلي به بررساي ماديريت
در جهاد ساۀندگي پرداخته است .نتايج تحقيق اين مقاله نشان ميدهد که هستۀ مرکزی ارۀشهاای
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جهادگرانِ جهاد ساۀندگي را گزارههای «خدمت به خلق خدا»« ،کار برای رضای خدا» و «تالش در
رفع تنگناهای اي اد شده بهوسيلۀ ت اوۀ دشمنان» تشکيه ميدهد که با رويکارد ماديريت متااثر اۀ

بررسي نقش و تاثير فرهن

ارۀشهای اسالمي تطبيق دارد.
علياکبر احمديان ( )1393در تحقيقي با عناوان «مدلسازی مدیریت جهرادی برا بهررهگیرری از
بیانات مقام معظم رهبری» با مبنا قرار دادن سانان مقام معظم رهبری در حوۀ جهااد و ماديريت
جهادی و استفاده اۀ آيات و بهرهگيری اۀ ت ارگ مديريتي و با استفاده اۀ روش توصيفي – تحليلي
شامه سه مرحلۀ کلي بعثت ،جهاد و راهيابي ارائه نموده است.
ميثم لطيفي و حسن سعدآبادی ( )1393در تحقيقي با عنوان «پژوهشری پدیدارشناسرانه بررای فهرم
(مدظلهالعالي) در موضوع جهاد پرداخته است .بار اسااس يافتاههاای ايان پاژوهش ،تماايز محاوری
فعاليتهای جهادی در قالا ايمان به غيا ،معنادار است و کسا و تقويت آن اۀ طرياق تقاوا ممکان
ميباشد .ريشه اثرگذاری مديريت جهادی به روح عرفااني و معناوی فارد برمايگاردد و در نهايات،
ماهيت مديريت جهادی بر مبنای مبارۀه تعريف ميشود و بر دو رکان اساساي «کوشاش فاراوان» باه
همراه «مقابله با موانع موجود» در مسير دستيابي به پيشرفت و تمدن اسالمي قوام يافته است.
مهدی مرتضوی و فضهاله ۀارعپور نصيرآبادی ( )1391در تحقيقي با عنوان «فرهنرگ سرازمانی جهرادی،
عامل کلیدی مدیریت جهادی» ضمن اشاره به مباني علمي و با بهرهگيری اۀ مدل سان ش فرهنا
به تبيين فرهن

رابيناز،

ساۀماني جهادی بهعنوان عامه کليدی مديريت جهاادی پرداختاه شاده اسات و  11عاماه

هويت جهادی ،سيستم تشويقي در ساۀمان جهاد ،نظام ارۀشي مورد قباول جهاادگران ،انسا ام گروهاي در
جهاد ،الگوی ارتباطي در ساۀمان جهادی ،تحمه اختال ساليقه ،ابتکاار جهاادگران ،هادايت و سرپرساتي

(مدظلهالعالي)

جوهره مدیریت جهادی» به بررسي و تحليه بيش اۀ  60مورد اۀ بيانات حضارت آياتاهلل خامناهای

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

دادهها و تحليه گفتمان ،مدلي اۀ شکهگيری عملي مديريت جهادی را بار اسااس مادل رخاهای

جهادی ،خطرپذيری (مس وليتپذيری) ،کنترل و در نهايات حمايات ماديريتي را باهعناوان شااخصهاای
فرهن

ساۀماني جهادی بيان نمودهاند.

علي بنيادی و محمدحسن کامفيروۀی ( )1394در تحقيقاي باا عناوان «بررساي تااثيرات ماديريت
جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتي با روش ويکور فاۀی» ،به بررسي اهميت شاخصههای ماديريت
جهادی بر استقرار و تحکيم نظام اقتصاد مقاومتي پردختند .رويکارد تحقياق نامبردگاان اساتفاده اۀ
روش تصميم گيری با معيارهای ندگانه در شارايط غيرقطعاي باود .نتاايج تحقياق نشاان داد کاه
ويژگيهای فرهن

جهادی ،ويژگيهای مديريت جهادی و ويژگيهاای سااختاری باه ترتياا بار

اقتصاد مقاومتي تاثيرگذار هستند.
مهدی حسيني و همکاران ( )1395در تحقيقي با عناوان «طراحی مدل سرازمان جهرادی» باهمنظاور
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طراحي مدل ساۀمان جهادی سه مرحله را اجرا کردند بهطاوریکاه در مرحلاه اول اۀ طرياق مقالاه و
مرور ادبيات و پيشينه مرتبط با مفهوم ساۀمان جهادی ،شاخصهای اوليه طراحي مدل شناساايي شاد.
در مرحله دوم اۀ طريق اجرای مصاحبههای نيمهساختاريافته با  10نفار اۀ خبرگاان مارتبط باا حاوۀه
جهاد و با توجه به پيشفرضهای مدل ساۀمان ،مدل اوليه ساۀمان جهادی به شيوهای کيفي را طراحي
کردند .در مرحله سوم ،اعتباريابي مدل اۀ طريق سه دور دلفي در مياان  15نفار اۀ خبرگاان و تحلياه
دادههای حاصه ،ان ام گرفت .در نهايت مدل ساۀمان جهادی در قالا سه بعد اصلي (بعد سااختاری،
بعد رفتاری و بعد ۀمينهای) 12 ،رکن ساۀماني و  36شاخص طراحي و پيشنهاد شد .بار مبناای مادل
طراحي شده ،در بعد ساختاری ،ساۀمان جهادی ساۀماني متشکه اۀ واحدهای اجراياي باا پيچيادگي،
رسميت و تمرکز در سطح پايين ميباشد .همچنين در بعد ۀمينهای ،ساۀمان جهادی ساۀماني است که
اۀ طريق اجرای طرحهای جهادی برگرفته اۀ نياۀهای مردمي در قالا تيمهای کاری کو

به دنباال

رشد و پويايي ميباشد .همچنين در بعد رفتاری ،حمايت اۀ کارکنان توساط رهباری سااۀمان ،اشااعه
ويژگيهای اخالقي تواضع ،ديگرخواهي و شا اعت در سااۀمان و وجاود فضاای معناوی مبتنايبار
صميميت و ارۀشهای ديني اۀ ويژگيهای مشاصه ي

ساۀماني جهادی ميباشد.

بهنام عبدی و ميثم توکلي ( )1395در تحقيقي با عنوان «مفهومپردازی مدیریت جهرادی در پرترو
آموزههای نهجالبالغه» ،با بهارهگياری اۀ نظرياه دادهبنيااد ،مضاامين و ابعااد ماديريت جهاادی را
استاراج نمودند .يافته های اين تحقيق نشان داد که قرگ الهي ،توکه ،آيندهنگاری و دور انديشاي،
واقعگرايي ،عقالنيت و خردورۀی ،اشاعۀ وحادت ،ماديريت راهباردی سارمايۀ انسااني ،ماديريت
راهبردی علم و فناوری ،خودارۀيابي و بهبود مستمر و در نظر گرفتن مديريت بهعناوان «آۀماايش»
اۀ جملۀ مهمترين موارد قابه توجه در رابطه با مديريت جهادی هستند.
در جمعبندی پيشينهها ميتوان اذعان کرد که پژوهشهای فوق و جست و در ساير مقااالت منتشار
شده در حوۀه فرهن

ساۀماني و مديريت جهادی ،گويای اين نکته است کاه تااکنون در هايث اثار

پژوهشي مستقلي ،جايگاه فرهن
غني و ارائه ي
حاضر با هد

و تاثير آن بر مديريت جهادی بهطور کامه و باا بررساي ادبياات

الگوی جامع (نمودار شماره  )1مورد بررسي قرار نگرفته است .اۀ اينرو ،پژوهش
پوشش دادن اين خالء علمي – فرهنگي برای بررسي ميزان تاثير فرهنا

سااۀماني

بر مديريت جهادی به رشتۀ تحرير درآمده است.
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مدل مفهومی تحقیق
در اين تحقيق با بهره گيری اۀ خصوصيات فرهنا

جهاادی ارائاه شاده توساط ايرواناي (،)1377

سانان امام خميني (ره) ارائه شده توسط شعباني و تاجآبادی ( ،)1386ويژگيهای فرهن

بررسي نقش و تاثير فرهن

ويژگيهای مديريت جهادی ارائه شده توسط روستايي ( ،)1379ويژگايهاای فرهنا

جهاادی در
جهاادی

ارائه شده توسط جاجرميۀاده و همکاران ( ،)1386شاخصههای مديريت جهادی ارائه شده توساط
حقيقي ( ،)1388راهکارهای توسعه و ترويج فرهن

و مديريت جهادی اۀ منظر امام خميني (ره) و

ارائه شده توسط فتحالهي ( ،)1388الش ها و الزامات مديريت جهادی ارائه شده توساط سالطاني
( ،)1393مفهومپرداۀی مديريت جهادی در پرتو نهاجالبالغاه ارائاه شاده توساط عبادی و تاوکلي
( )1395و طراحي مدل ساۀمان جهادی ارائه شده توسط حسيني و همکاران ( ،)1395مدل مفهومي

جدول شماره  :1منابع الگوی مفهومی تحقیق
ابعاد

ردیف

مولفه

1

مشارکت ساۀماني

2

2
فرهنگ سازمانی

3
4
5

منبع
عليرضايي و پاشاييهوالسو ( ،)1395روستايي (،)1379
حسيني و همکاران ()1395

انعطا پذيری

عليرضايي و پاشاييهوالسو ( ،)1395جاجرميۀاده و

ساۀماني

همکاران ( ،)1386ۀواره ()1388

رسالت و ماموريت

عليرضايي و پاشاييهوالسو ( ،)1395روستايي (،)1379

ساۀماني

حسيني و همکاران ( ،)1395سلطاني ()1393

ساۀگاری ساۀماني

حقيقي ( ،)1388ۀواره ()1388

انطباقپذيری

عليرضايي و پاشاييهوالسو ( ،)1395حسيني و همکاران

ساۀماني

()1395

نوآوری و خالقيت

دهقانيپوده و پاشاييهوالسو ( ،)1395سلطاني ()1393

(مدظلهالعالي)

تحقيق تدوين و منابع استفاده شده برای تدوين الگوی تحقيق در جدول شماره  1ارائه ميگردد.

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) ارائه شده توسط ۀواره ( ،)1388فوائد باۀساۀی فرهنا

جهاادی

شعباني و تاجآبادی ( ،)1386ايرواني ( ،)1377روستايي
6

فرهن

جهادی

( ،)1379حقيقي ( ،)1388ۀواره ( ،)1388جاجرميۀاده و
همکاران ( ،)1386حسيني و همکاران ()1395

مدیریت جهادی

7

بُعد ديني و اخالقي

عبدی و توکلي ( ،)1395ايرواني ( ،)1377جاجرميۀاده و
همکاران ( ،)1386حسيني و همکاران ()1395
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ابعاد

ردیف

مولفه

منبع

8

بُعد مديريتي

ايرواني ( ،)1377روستايي ( ،)1379ۀواره ()1388

9

بُعد ساۀماني

10

بُعد شاصيتي

عبدی و توکلي ( ،)1395ايرواني ( ،)1377حقيقي (،)1388
حسيني و همکاران ()1395
شعباني و تاجآبادی ( ،)1386ايرواني (،)1377
جاجرميۀاده و همکاران ( ،)1386ۀواره ()1388

با توجه به جدول شماره  ،1مدل مفهومي تحقيق در نمودار شماره  1ارائه ميگردد:

بررسي نقش و تاثير فرهن
(مدظلهالعالي)

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

نمودار شماره  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق
این مقاله حاصل پژوهشی است که از نظر هدف کاربردی از نظر روش توصیفی -تحلیلیی پیاایشیی و
از نوع هابستگی است.
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جامعه آماری تحقیق
مورد مطالعه در این پژوهش صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به علم مدیریت منابع انسانی رفتیار
سازمانی و افرادی بودند که در زمینه مدیریت جهادی مطالعه داشتند که با توجه به معییار دسترسیی بیه
نخبگان تعداد  100نفر بهعنوان جامعه آماری شناسایی و بر اساس جدول مورگان ناونه آماری  80نفر
انتخاب گردید.
ابزار جمعآوری اطالعات
در این پژوهش ابزار اصلی سنجش پرسشنامه است .این پرسشنامه از  50سؤال تشیییل و بیا اسیتفادز از
طیف لییرت بهعنوان مقیاس مورد نظر طراحی گردیدز است.
روایی پرسشنامه
در این پژوهش چهار نوع روایی بررسی شدز است.
روایی محتوا
پژوهشگر برای سنجش یک متغیر بر اساس ادبیات موجود تعیدادی سیوال در لالیک ییک پرسشینامه مطیر
میکند .روایی محتوی به این بستگی دارد که این سوال ها تا چیه مییزان حیوزز محتیوایی متغییر میورد نظیر را
پوشش میدهد (بوهریستر  .)25:1983ییی از روشها برای ارزییابی و تمیاین رواییی محتیوا شییلگییری
معقول ابزار است .اتیای زیاد به ادبیات موضوع و استفادز از نظر متخصصان برای ارزیابی پرسشنامه میتوانید
روایی محتوا را تماین کند (چرچیل .)52:1979:از آنجائیکه هاه گویههای پرسشینامه بیر اسیاس مطالعیات
لبلی بودز است میتوان از روایی محتوایی آن اطاینان پیدا کرد.
روایی سازه
روایی سازز یک ابزار انداززگیری ناایانگر آن است که ابزار انداززگیری تا چه حد انیدازز ییک سیازز ییا
خصیصهای را که مبنای نظری دارد میسنجد (چرچیل  .)52:1979بهعبارتی دیگر برای لبول رواییی ییک
مدل و در نتیجه روایی نشیانگرهای ییک سیازز زس اسیت نشیان دهییم بیین ایین نشیانگرها هایاهنگی و
همسویی وجود دارد (وییترمان  .)14:1989تحلیل عاملی تائیدی ییی از مفیدترین روشها در ایین زمینیه
است .هاانگونه که در ناودارهای شاارز  2و  3مشاهدز خواهد شد بار عاملی هاه فاکتورهیا بیا بیودز و
بیانگر روایی خوب سازز مدل خواهد بود.
روایی وابسته به معیار
هر چه هابستگی بین شاخصها و متغیر وابسته یا مالک با تر باشید رواییی بهتیر اسیت (فیردآن .)46:1382
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روایی وابسته به معیار پرسشنامه بهتر است .از اینرو هفت معییار عوامیل مشیارکت سیازمانی انعطیافپی یری
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سازمانی رسالت و ماموریت سازمانی سیازگاری سیازمانی انطبیا پی یری سیازمانی نیوآوری و خاللییت و
فرهنگ جهادی بهعنوان متغیر مستقل و فرهنگ سازمانی بیهعنیوان متغییر وابسیته در نظیر گرفتیه شیدز اسیت.
هاانگونه که در جدول شاارز  1دیدز میشود هر  7فیاکتور بیا فرهنیگ سیازمانی در سیطی اطاینیان 0/99
هابستگی مثبت و معناداری دارند.

فاکتورها
فرهنگ

سازمانی

سازمانی

0/89

0/93

سازمانی

0/91

سازمانی

سازمانی

خاللیت

جهادی

0/89

0/93

0/87

0/94

سنجش اعتبار محتوا ()CVR
این روش میزان موافقت میان ارزیابان یا داوران را در خصوص "مناسک یا اساسیی بیودن" ییک گوییه
خاص می سنجد .وشه پیشنهاد کرد که هر گویه یا پرسش بیه مجاوعیهای از ارزیابیان ییا داوران دادز
شود و از آنها پرسیدز شود که آیا گویه مورد نظر برای سنجش سازز موردنظر " اساسیی ییا سیودمند"
می باشد یا نه؟ طبق نظر وشه اگر بیش از نیای از ارزیابان یا داوران بیان داشیتند کیه آن" اساسیی ییا
سودمند" است آن گویه دست کم از مقداری اعتبار محتوا برخوردار است .هرچه میزان موافقت مییان
ارزیابان یا داوران در مورد" اساسی یا سودمند" بودن یک گویه معین با تر باشد سیطی اعتبیار محتیوا
با تر است .وشه با استفادز از این فرض فرمول زیر را برای سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد که به آن
نسبت اعتبار محتوا گفته میشود (میرزایی .)327:1388

(مدظلهالعالي)

سازمانی

مشارکت

انعطافپ یری

رسالت و
ماموریت

سازگاری

انطبا پ یری

نوآوری و

فرهنگ
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جدول شماره  :2همبستگی فاکتورهای اصلی موثر بر فرهنگ سازمانی

بههاین منظور از روش سی ایچ وشه 1برای سنجش اعتبار محتوا ) (CVRاستفادز شد و ییک ناونیه
آماری  20نفرز به سوا ت این پرسشنامه پاسخ دادند .نسبت اعتبار بدست آمیدز بیرای تایامی سیوا ت
پرسشنامه در جدول شاارز  3برآورد شدز است مورد لبول بود.
جدول شماره  :3نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوای بدست آمده برای سواالت پرسشنامه
شماره سوال
1
2
3
4

نسبت اعتبار
محتوا
1
0/8
1
1

شماره سوال
18
19
20
21

نسبت اعتبار
محتوا
0/85
1
1
1

شماره سوال
35
36
37
38

نسبت اعتبار
محتوا
1
0/9
1
1
Lawshe

1C.H.
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شماره سوال
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

نسبت اعتبار
محتوا

شماره سوال
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0/8
1
1
1

نسبت اعتبار
محتوا

شماره سوال

1
0/9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

نسبت اعتبار
محتوا
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0/9
1
1

پایایی پرسشنامه
بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریک آلفای کرونباخ که توسط نرسافزار  SPSSمحاسبه گردیید
استفادز شد .از آنجائییه ضریک آلفای کرونباخ با تر از  ./7لابل لبول است؛ مقدار آن بیرای سیوا ت
پرسشنامه در جدول شاارز  4برابر  0/91شد که مقدار لابل توجهی جهت پایابودن پرسشنامه میباشد.
جدول شماره  :4نتایج آزمون آلفای کرونباخ مرتبط برای هر کدام از ابعاد پرسشنامه
حوزه

تعداد

پرسشنامه

سوالها

ضریب
آلفای

سازمانی بر
مدیریت
جهادی

30

سوال

کرونباخ

مشارکت سازمانی

3

0/89

انعطافپذیری سازمانی

4

0/86

رسالت و ماموریت سازمانی

3

0/89

سازگاری سازمانی

3

0/93

انطباقپذیری سازمانی

4

0/91

نوآوری و خالقیت

3

0/93

فرهنگ جهادی

8

0/91

دینی و اخالقی

5

0/93

مدیریتی

7

0/89

سازمانی

5

0/92

شخصیتی

5

0/93

متغیرهای مکنون

کرونباخ

تاثیر فرهنگ
 50سوال

تعداد

ضریب آلفای

0/91
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
با توجه به تجزیهوتحلیل دادزهای جاعآوری شدز از طریق نیرس افیزار  SPSSمییتیوان اطالعیات
حاصل را بهصورت زیر بیان ناود:
جدول شماره  :5مشخصات پاسخدهندگان
فو لیسانس%29.5 :

لیسانس%17.1 :

دکترا%53.4 :

 مشخصات سن پاسخدهندگان:10.1% :35 – 20

(مدظلهالعالي)

36.9% :40 – 35

 40به با %53.0 :

 مشخصات سابقهکاری پاسخدهندگان:6.0% :5-10

6.6% :10-15

20.4% :15-20

 20به با %67.0 :

آمار استنباطی
بهمنظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفادز برای فرضیههای تحقیق ابتدا به بررسیی نرمیال ییا
غیرنرمال بودن دادز های مربوط به فرضیات از آزمون کولایوگروف -اسیایرنوف پرداختیه مییشیود و
سپس با استفادز از نتایج این آزمون از روشهای آماری پارامتری یا غیرپارامتری مناسک برای آزمودن
فرضیهها استفادز میشود .بنابراین فرضیهها به شیل زیر میباشد:
 :H0توزیع دادزها نرمال است (دادزها از جامعۀ نرمال استخراج شدزاند).
 :H1توزیع دادزها نرمال نیست (دادزها از جامعۀ نرمال استخراج نشدزاند).
جدول شماره  :6نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیر

سطح معنیداری

مقدار خطا

فرض صفر

نتیجهگیری

مشارکت سازمانی

0/319

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

انعطافپذیری سازمانی

0/512

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

رسالت و ماموریت سازمانی

0/313

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

سازگاری سازمانی

0/402

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

انطباقپذیری سازمانی

0/411

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

نوآوری و خالقیت

0/313

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

فرهنگ جهادی

0/411

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

دینی و اخالقی

0/387

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

مدیریتی

0/418

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

سازمانی

0/401

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است

شخصیتی

0/412

0/05

رد نمیشود

دادهها نرمال است
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 -مشخصات سطی تحصیالت پاسخدهندگان:
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با توجه به جدول شاارز  6مشاهدز می شود کیه تایامی متغیرهیا نرمیال هسیتند بیههایین خیاطر از
روشهای آمار پارامتری استفادز میگردد.
مدل اندازهگیری متغیر برونزا
برای شناسایی ضرایک تاثیر بین مینونهای شناساییشدز در تحلیل عاملی اکتشافی و شاخصها از
تحلیل عاملی تائیدی توسط نرسافزار  LISRELاستفادز شد .در تحلیل عاملی تائیدی مهمترین عامیل
در تصایمگیری رد یا لبول هر فرضیه میزان شاخص  RMSEMاست .اگیر ایین شیاخص نیامطلوب
کاتر از  0/1باشد مدل از تناسک لابل لبیولی برخیوردار اسیت و چنانکیه کاتیر از  0/05باشید مییزان
تناسک مدل ایدزآل است .با توجه به اینیه میزان  RMSEMدر ناودار شاارز  2برابیر  0/056اسیت
تناسک مدل از وض عیت بسیار مطلوبی برخوردار است ضرایک معنیاداری در بیارز لبیول بیودن (-1/96

 )+1/96لرار داشته و شاخصهای خوب بودن بزرگتر از  0/9هستند بنابراین مدل از نظر اسیتناد
لابل لبول است.
سپس در تحلیل مرتبه دوس (ناودار  )3هفت عامل شناساییشدز در تحلییل مرحلیه لبیل در ییک
مینون برون زا به ناس فرهنگ سازمانی جای دادز شدز تا ضرایک تاثیر عوامیل فرهنگیی مشیخص شیود
مدل دارای سه شرط استناد است و از برازش مناسبی برخوردار است .ضرایک تاثیر مشارکت سازمانی
انعطافپ یری سازمانی رسالت و مامورییت سیازمانی سیازگاری سیازمانی انطبیا پی یری سیازمانی
نوآوری و خاللیت و فرهنگ جهادی برای عوامل فرهنگ سازمانی بیه ترتییک %93 %89 %91 %91
 95% 87%و  %97است.
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(مدظلهالعالي)
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نمودار  .2مدل استاندارد مکنون برونزای عامل فرهنگ سازمانی ،مرتبه اول
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به این ترتیک تاامی ضرایک تاثیر عوامل مینون برونزای فرهنگ سیازمانی بیزرگتیر از  80درصید بیه
دست آمد و این از تاثیر لابل مالحظه این عوامل فرهنگی بر مینون ناس بردز حیایت دارد.

0 .9 1

A

0 .1 8

B

0 .1 8

C

0 .2 1

0 .9 1

1 .0 0

0 .8 9

C ul t ur e

0 .9 3
0 .8 7

D

0 .1 3

E

0 .2 5

F

0 .1 0

G

0 .0 6

0 .9 5
0 .9 7

Chi-Square=139.28, df=99, P-value=0.00000, RMSEA=0.071

نمودار  .3مدل استاندارد مکنون برونزای عامل فرهنگ سازمانی ،مرتبه دوم

مدل اندازهگیری متغیر درونزا

1 .0 0 00 0 00 0

Aj

1 .0 0 00 0 00 0

Bj

1 .0 0 00 0 00 0

Cj

1 .0 0 00 0 00 0

Dj

0 .8 6 07 6 53 3
0 .9 6 42 2 02 5
0 .9 9 83 7 52 6
0 .9 1 61 6 52 5
0 .8 7 43 4 68 6
0 .8 6 73 6 19 2

0 .9 0 74 6 89 5
0 .8 8 29 8 92 7
0 .9 1 11 6 46 7
0 .9 4 49 2 16 9
0 .8 9 85 0 63 6
0 .9 0 81 5 90 8

0 .8 3 02 4 34 4
0 .8 8 30 2 01 2
0 .9 2 43 3 03 4
0 .9 9 94 9 36 6
0 .9 9 94 9 36 6

0 .9 5 90 8 90 6
0 .9 4 92 2 28 0
0 .8 6 30 8 79 2
0 .9 9 94 7 82 1
0 .9 9 94 7 82 1

A1

0 .2 5 90 8 30 5

A2

0 .0 7 02 7 93 0

A3

0 .0 0 32 4 68 3

A4

0 .1 6 06 4 12 3

A5

0 .2 3 55 1 75 6

B6

0 .2 4 76 8 33 1

B7

0 .1 7 65 0 01 0

B8

0 .2 2 03 2 99 5

B9

0 .1 6 97 7 89 5

B 10

0 .1 0 71 2 30 0

B 11

0 .1 9 26 8 63 2

B 12

0 .1 7 52 4 70 8

C 13

0 .3 1 06 9 58 3

C 14

0 .2 2 02 7 54 7

C 15

0 .1 4 56 1 34 3

C 16

0 .0 0 10 1 24 2

C 17

0 .0 0 10 1 24 2

D 18

0 .0 8 01 4 81 7

D 19

0 .0 9 89 7 60 8

D 20

0 .2 5 50 7 92 5

D 21

0 .0 0 10 4 33 1

D 22

0 .0 0 10 4 33 1

Chi-Square=335.18, df=230, P-value=0.00000, RMSEA=0.076
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مدل ایجاد شدز در تحلیل عاملی تائیدی متغیر درونزا (ناودار  )4بزرگتر از  80درصد برآورد شید
که حاکی از تاثیر زیاد عوامل مدیریت جهادی است.
A

0 .1 0

0 .9 5

0 .9 3

0 .8 5

0 .9 3

D

0 .1 4

Chi-Square=8.98, df=6, P-value=0.00000, RMSEA=0.079

نمودار  .5مدل تخمین استاندارد متغیرهای درونزا ،مرتبه دوم

با توجه به نایودار شیاارز  5مشیاهدز میی گیردد کیه ابعیاد دینیی و اخاللیی میدیریتی سیازمانی و
شخصیتی بهترتیک  %85 %93 %95و  %93بر مدیریت جهادی تاثیر گ ارند.

8.84073687

JA

9.32480500

JB

9.33483376

JC

9.23910013

JD

15.16003071

CA

8.92742068

CB

8.91979486

CC

8.97953435

15.23347074
25.38993528

Jahadi

17.32147522

Culture

14.51938440
16.06951410

16.48485775
14.07451821
27.04039574

CD

8.78884394

CE

9.00514562

CF

8.44376450

CG

8.31281151

(مدظلهالعالي)

C

0 .2 8
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1 .0 0

J ah a di

B

0 .1 3

16.90445515
17.05764717

Chi-Square=302.56, df=203, P-value=0.00000, RMSEA=0.078

نمودار  .6مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد
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0.08237122

JA

0.14726048

JB

0.34806674

JC

0.12400191

JD

0.90335188
0.95792942

0.92343896

CA

0.18395538

CB

0.17929513

CC

0.22520890

0.90592763

Jahadi

1.01623155

Culture

0.88022219
0.93419168

0.80742384

CD

0.86344544
0.93594770

0.12728590

0.96056018
0.96520674

CE

0.25446197

CF

0.07732415

CG

0.06837594

Chi-Square=302.56, df=203, P-value=0.00000, RMSEA=0.078

نمودار  .7مدل مفهومی تحقیق در حالت معنیداری
جدول شماره  :7بررسی روایی سازه مدل ارائه شده
دامنه قابل

میزان به

قبول

دست آمده

کمتر از 3

1/49

اختصار

معادل انگلیسی

معادل فارسی

2 /df

2 /df

شاخص کای دو بر درجه

RMSE
A

Root Mean Square
of Approximation

NFI

Normal Fit Index

CFI

Comparative Fit
Index

شاخص برازش تطبیقی

GFI

Goodness of Fit
Index

شاخص برازندگی

AGFI

Adjusted Goodness
of Fit Index

شاخص تعدیل یافته

نزدیک به

برازندگی

یک

آزادی
ریشه میانگین مربعات

کمتر از

خطای برآورد

0/08

شاخص برازش

نزدیک به

هنجارشده

یک
نزدیک به
یک
نزدیک به
یک

0/078
0/93
0/95
0/96
0/94

نتیجه

از آنجائیکه
بین این
نشانگرها
هماهنگی و
همسویی
وجود دارد،
در نتیجه
روایی سازه
مدل تائید
شد.

از آنجائییه در جدول شاارز  7شاخص کیای دو بیر درجیه آزادی کیه یییی از شیاخصهیای اصیلی
میباشد که  1/49بودز و در محدودز مجاز لیرار دارد برازنیدگی میدل را میورد تائیید لیرار مییدهید.
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شاخص تعدیل شدز برازندگی که مقادیر بین  0/9تا  0/95لابل لبول است در مدل نهایی با مقدار 0/94
است که عالی میباشد .شاخص های برازش هنجار شدز تطبیقی برازندگی و تعدیل یافته برازندگی در

بررسي نقش و تاثير فرهن

این مدل به ترتیک برابر با  0/96 0/95 0/93و  0/94که با توجه به دامنه لابیل لبیول از وضیعیت عیالی
برخوردار می باشند .شاخص بعدی ریشه میانگین مربعات خطای برآورد میباشد که باید کاتر از 0/08
باشد و در این مدل برابر با  0/078می باشد که در محدودز لابل لبول لرار گرفته است .بنابراین با توجیه
به کل شاخصها با توجه به شاخصهای برازندگی محاسبه شیدز مییتیوان گفیت کیه میدل از بیرازش

(مدظلهالعالي)

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

مناسبی برخوردار میباشد.

نمودار  .8درصد تاثیر هر یک از مولفههای تحقیق بر ابعاد

بنابراین با توجه به خروجی ناودارهای شاارز  6و  7و بررسی روایی سازز میدل ارائیه شیدز در جیدول
شاارز  6میتوان بیان ناود که عیالوز بیر تیاثیر مثبیت فرهنیگ سیازمانی بیر میدیریت جهیادی عوامیل
مشییارکت سییازمانی؛ انعطییافپ ی یری سییازمانی؛ رسییالت و ماموریییت سییازمانی؛ سییازگاری سییازمانی؛
انطبا پ یری سازمانی؛ نوآوری و خاللیت سازمانی و فرهنگ جهادی بر مدیریت جهادی تیاثیر مثبتیی
دارد .بهعبارت دیگر تاامی فرضیههای تحقیق اثبات میشود.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
نظاس اسالمی مانند هر نظاس دیگری دارای جهان بینی عناصر ارکان و اجزایی است که آن را از دیگر
نظاسها متاایز میسازد .مدیریت جهادی بهعنوان علم و هنر رهبری و کنترل فعالیتهیای دسیتهجاعیی
مبتنی بر مبارزۀ نه صرفاً در عرصۀ نظامی بلیه در تاامی عرصههای علای سیاسی التصادی فرهنگی و
 ...جهت نیل به اهداف راهبردی و کالن یک سیستم و رفع موانعی که در رسییدن بیه آن وجیود دارد
تعریف می شود که در این مدیریت سه ویژگی خدمت به مردس نیت خدایی (خلوص) و تییه بیر علیم
بهعنوان اصول اساسی للاداد میشوند .مدیریت جهادی برگرفته از مدیریت اسالمی و با هدف لرب به
خدا و خدمت به بندگان او و گرامی داشتن مردس می باشد از اهداف این نوع میدیریت انجیاس کیار بیه
شیوۀ مناسک و ارزشاند و کسک رضای خدا می باشد تا رضایت درونی بیرای فیرد ایجیاد شیود .مقالیه
حاضر به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت جهادی پرداخت .در این مقاله مولفیههیای فرهنیگ
سازمانی در هفت مفهوس مشارکت سازمانی؛ انعطیافپی یری سیازمانی؛ رسیالت و مامورییت سیازمانی؛
سازگاری سازمانی؛ انطبا پ یری سازمانی؛ نوآوری و خاللیت و فرهنگ جهادی و مولفههای مدیریت
جهادی در چهار مفهوس دینی و اخاللیی؛ میدیریتی؛ سیازمانی و شخصییتی دسیته بنیدی گردیدنید و بیه
بررسی تاثیر هر کداس از این مولفه های بر هادیگر پرداخته شد .در این تحقیق ابعاد مشارکت سیازمانی
( 90درصد)؛ انعطافپ یری سازمانی ( 90درصد)؛ رسالت و ماموریت سازمانی ( 88درصد)؛ سازگاری
سازمانی ( 92درصد)؛ انطبا پ یری سازمانی ( 86درصد)؛ نوآوری و خاللیت ( 96درصید) و فرهنیگ
جهادی ( 96درصد) بر فرهنگ سازمانی تیاثیر گ ارنید .هاکنیین ابعیاد دینیی و اخاللیی ( 95درصید)؛
مدیریتی ( 92درصد)؛ سازمانی ( 80درصد) و شخصیتی ( 93درصد) بر میدیریت جهیادی تیاثیر گی ار
میباشد .هاکنین در این تحقیق تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت جهادی  100درصد میباشد.

پیشنهاد
پیشنهاد میگردد در پژوهش های بعدی عوامل تعاملی و عاومی بیشیتری در ایین زمینیه شناسیایی و بیه
وزندهی و اولویتبندی این عوامل به کاک روشهای تصایمگیری چندمعیارز ( )MCDMپرداخته
شود و نتایج این پژوهش در سازمانهای مرتبط با مدیریت جهادی بهکار گرفته شود.
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فهرست منابع و مآخذ
 .1آذرنوش آذرتاش ( .)1385فرهنگ معاصر عربی فارسی چاپ هفتم تهران :نشر نی.
 .2احادی محادحسین (« .)1388تاثیر فرهنگ سازمانی پلیسی بر نهادینه کردن انمباط دانشجویان دانشگاز علوس
انتظامی» فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی سال چهارس شاارز سوس.
سازمانی و مدیریت دانش» فصلنامه راهبرد دفاعی سال دهم شاارز .38
 .4التداری علیمحاد ( .)1372سازمان و مدیریت تهران :دیبا.
 .5الوانی سیدمهدی (« .)1371استعارزها ابزار شناخت سازمانی» فصلنامه مطالعات مدیریت شاارز .7
سازندگی.
 .7بنیادی علی؛ کامفیروزی محادحسن (« .)1394بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر اسیتقرار التصیاد مقیاومتی بیا
روش وییور فازی» نشریه مدیریت فردا سال سیزدهم شاارز  44صص .91-104

 .8پاشایی هو سو امین (« .)1390نقش بسیج دانشجویی در مدیریت تهدیدات نیرس دشیان» فصالنامه عملیاات
روانی سال هشتم شاارز .31
 .9پالوچ مجتبی؛ نقیپورفر ولیاهلل (« .)1386نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در تقویت و توسعه سیرمایههیای

اجتااعی و مشارکت مردمیی» مجموعه مقاالت اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهاادی .جلاد
اول تهران :نشر آموزش کشاورزی دفتر خدمات تینولوژی آموزشی.

 .10پیرنعاتی دلآرا (« .)1393مدیریت جهادی از منظر لرآن کریم» فصلنامه بصایرت و تربیات اساالمی
سال یازدهم شاارز  31صفحات .73-93

(مدظلهالعالي)

 .6ایروانییی محاییدجواد ( .)1377نهااادگرایی و جهاااد سااازندگی چییاپ اول تهییران :انتشییارات جهییاد

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

 .3اخوان پیاان و سنجقی محاد ابراهیم و اجالی حامد (« .)1391بررسی روابیط بیین میدیریت نیوآور فرهنیگ

 .11تاجآبادی ر؛ مشایخی ک (« .)1388شیاخصهیا و نشیانه هیای وجیدان کیاری معییاری بیرای ارزییابی میدیر
جهادی» مجموعه مقاالت دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی تهران.

 .12تشویقی ش (« .)1388نقش مدیریت جهادی در ثبات و تامین امنییت» مجموعه مقاالت دومین همایش
فرهنگ و مدیریت جهادی تهران.

 .13حجازی سعید (« .)1391شناسایی مولفههای فرهنگ و مدیریت جهادی با روش فراترکیک» تهیران :اولاین
همایش علمی فرهنگ و مدیریت جهادی.

 .14حسینی مهدی؛ سرلک محادعلی؛ دلجو غالمحسین (« .)1395طراحی میدل سیازمان جهیادی» فصالنامه
مدیریت سازمانهای دلتی سال سوس شاارز  15صص .1-26

39

فصلنامه علمي مديريت راهبردی دفاع ملي ،سال نهم ،شماره  ،37ۀمستان 1398

 .15جاجومیزادز س؛ خورسند رحیمزادز س؛ منصوری

(« .)1386شناخت نقطه عطف در عار سازندگی جهیاد

سازندگی و ویژگیهای میدیریت و فرهنیگ جهیادی در آن دورز» مجموعاه مقااالت اولاین هماایش
فرهنگ و مدیریت جهادی تهران.
 .16حقیقی ج ( « .)1388بررسی تشیییل جهیاد سیازندگی و میدیریت جهیادی در تقوییت و توسیعه اجتایاعی و
مشارکت مردمی» مجموعه مقاالت دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی تهران.
 .17دهقانیپودز حسین؛ پاشایی هو سو امیین (« .)1395تیاثیر فرهنیگ سیازمانی بیر ترفییتهیا و محیرکهیای
نوآوری دفاعی» فصلنامه مدیریت توسعه و تحول سال سوس شاارز .27
 .18رابینز استیفن پیی ( .)1385رفتار سازمانی :مفاهیم ،نظریهها و کاربردهاا ترجایه :علیی پارسیاییان و
سیدمحاد اعرابی تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 .19راغک اصفهانی حسین بنمحاد ( .)1387مفردات الفاظ قرآن کاریم ترجایه حسیین خداپرسیت لیم:
دفتر نشر نوید اسالس.
 .20رشید غالمعلی و پاشایی هو سو امین ( « .)1392ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهیت تیرویج فرهنیگ
دفاع مقدس» دو پاسداری فرهنگی سال دوس شاارز .6
 .21رعنییایی کردشییولی حبیییک الییه و لرآنییی سیییدفرامرز (« .)1386کییاربرد چهییارچوب ارزشهییای رلییابتی در
پژوهشهای فرهنگ سازمانی» مجله فرهنگ مدیریت شاارز .15

 .22روحی محاد؛ فیاضبخش محایدتقی ( .)1392تفسایر واگگاان قارآن کاریم برگرفتاه از تفاسایر
مجمعالبیان و المیزان تهران :انتشارات فردافر.
 .23زوارز ع ( .)1388رازهای استارار و ترویج و ن هادینیه کیردن فرهنیگ جهیادی از منظیر مقیاس معظیم رهبیری
مجموعه مقاالت اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی تهران.

 .24سلیایدانشگر مجید ( .)1378فرهنگ سازمانی و رابطه آن با وجدانکاری پایاننامه کارشناسایارشاد
دانشیدز علوس تربیتی و روانشناسی دانشگاز عالمه طباطبایی تهران.

 .25سن جیاز؛ دون کنت ( .)1382سیستمهاای اطالعااتی در مادیریت باا کاربردهاای تجاارت
الکترونیک و اینترنت ترجاه محاد راد تهران :نگاز دانش.
 .26شییاین ادگییار ( .)1383ماادیریت فرهنااگ سااازمانی و رهبااری ترجاییه :بییرزو فرهییی بوزنجییانی و
شاسالدین نوری نجفی تهران :سیاای جوان.

 .27فتیالهی پ (« .)1388بازسازی فرهنگ و مدیریت جهادی متناسک با تحو ت محیطیی» مجموعه مقاالت
اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی تهران.
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 .28فرهادی س و هایاران (« .)1388بررسی علل تاثیرپ یری فرهنگ و میدیریت جهیادی از نظیاس بوروکراسیی»
مجموعه مقاالت اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی تهران.
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 .29کامفیروزی س؛ بنیادی نائینی ع؛ موسوی لقاان س (« .)1392بررسی نقش عوامل در التصیاد بیدون نفیت در
الگوی التصاد مقاومتی» فصلنامه اقتصاد اسالمی سال سیزدهم شاارز  59صص .59-88
 .30عبدی بهناس؛ توکلی میثم (« .)1395مفهیوسپیردازی میدیریت جهیادی در پرتیو آمیوززهیای نهیجالبالغیه»
فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی سال یازدهم شاارز دوس صص .191-205
 .31طباطبایی محادحسین ( .)1374تفسیر المیزان چاپ پنجم ترجاه محادبالر موسیوی هایدانی لیم :دفتیر
 .32فرهی علی؛ سنجقی محادابراهیم؛ سلطانی محادرضا؛ محادیان یداهلل (« .)1395طراحیی الگیوی فرهنیگ
جهادی ییی از نهادهای انقالب اسالمی» فصلنامه پژوهشهای مدیریت مناابع انساانی سیال هشیتم

 .33فرهیبوزنجانی بروز (« .)1392طراحی و تبیین مدل شناخت سنجش و مدیریت فرهنیگ سیازمانی» مجلاه
راهبرد فرهنگ شاارز  21صص .114-138
 .34لاعدعلی حایدرضا؛ عاشوری مهدی (« .)1391مدیریت جهیادی ناونیهای از بیهکیارگیری مبیانی میدیریت
اسالمی» مجموعه مقاالت اولین همایش مدیریت جهاادی تهیران :دبیرخانیه هایایش ملیی میدیریت
جهادی.
 .35للتاش عباس و صالحی مریم و جاودانی مریم و سینا حاید (« .)1390رابطیه فرهنیگ سیازمانی و ییادگیری

سازمانی با مدیریت دانش اعما هیئت علای دانشگاز آزاد اسیالمی» فصلنامه اندیشههای تاازه در علاوم
تربیتی ،سال هفتم شاارز .1
 .36لوچانی فرخ؛ بدریزادز مریم (« .)1390بررسی تاثیر فرهنگ سیازمانی بیر اسیتقرار سیسیتمهیای اطالعیات»
فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی شاارز  7صص .81-95

(مدظلهالعالي)

شاارز  2صص .53-83

ساۀماني بر مديريت جهادی با مروری بر ديدگاه حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهای

انتشارات اسالمی.

 .37لطیفی مییثم؛ سیعدآبادی حسین (« .)1393پژوهشیی پدیدارشناسیانه بیرای فهیم جیوهرز میدیریت جهیادی»
فصلنامه راهبرد فرهنگ شاارز بیست و هشتم ص .91-122
 .38مارینا دوپلسیس ( .)1387تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش ترجاه :زهرز عباسیی چیاپ اول
مشهد :دانشگاز فردوسی مشهد.

 .39منوریان عباس و لربانی محادحسین و شریفی مسلم ( .)1387فرهناگ ساازمانی باا تکیاه بار مادل
دنیسون چاپ اول شیراز :نشر دانشگاهی شیراز.
 .40نیییویی مقییدس محاییود و بهییزادی گییودری فرانییک و کشییاورز حسیین (« .)1391بررسییی رابطییه بییین انییواع
فرهنگهای سازمانی با مؤلفه های موفقیت سازمانی» فصلنامه بیمارستان سال دهم شاارز .1
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