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 .1دانشجوي دکتري ،دانشکدة مديريت ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 .2دانشجوي دکتري ،دانشکدة مديريت ،دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران

(تاريخ دريافت7131/71/71 :؛ تاريخ پذيرش)7131/50/50 :

چکيده
بهدليل آنکه جنگ هستي يک ملت را تهديد ميکند ،در جوامع مختلف همواره باعث بازتوليد افقهاي دانش ي جدي د در آن جامع ه د ده
است ،از جمله ميتوان به دانش مديريت اداره کرد .از ديگر سو ،فرهنگ سازماني حاکم بر سازمان را ميتوان از عوامل اصلي موفقيت ي ا
دکست آن بردمرد .در اي ن نود تار ب ا ملالع ه ر بررس ي فرهن گ تش کيالتي ح اکم ب ر رزمن د ان کش ور در درران دف اس مق د ر
تجزيهرتحليل آن ،به الگويي از فرهنگ سازماني مللوب براي سازمانهاي ايراني با الگو يري از مدل س هس لحي اد ار د اين دس ت
مييابيم .ررش تحقيق در اين پژرهش ،تحليل مقولههاي حاصل از ملالعة کتابخانهاي ر اسناد ر نيز مصاحبههاي عميق انجام رفته بوده
است .نتايج نشان داد الگوي فرهنگ سازماني جهادي در مبناييترين سلح خود ،يعن ي س لح بارره ا ،موررت ا ر ارزشه اي غ ايي،
ميتواند در همة دررهها منشأ تحول ر پيشرفت سازمانهاي کشور بادد ،هر چند در سلح نموده ا ،مص نوعا ر ارزشه اي اب زاري ب ه
اقتضاي هدف ر نوس سازمان متوار است.

کليدواژگان
ارزشها ،باررها ،فرهنگ جهادي ،مدل سهسلحي داين ،نمودهاي سازماني.

 نويسندة مسئول ،رايانامهmbagherinasr@gmail.com :
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مقدمه
از آنجا که جنگ با موجوديت و بقاي جوامع سروکار دارد ،موجب ميشود که جامعه همة تووا و
ظرفيت مادي و معنوي خود را براي پيروزي در ميدا بهکار گيرد .با مطالعة جنگهاي مختلو
طول تاريخ ميتوا شواهد متعددي از بهکارگيري ظرفيت علوم مختل

در

در عرصة عملوي جنوگ را

مشاهده کرد.
اين مسئله خود را بهطور خاص در رشتة مديريت نشا داده است .رشتة مديريت بوا پورداختن
به موضوعاتي مانند تصميمگيري ،منابع انساني ،رفتار سازماني و سازماندهي ،ارتبوا تناواتناي بوا
مسائل نظامي برقرار کرده است و بسياري از حوزههواي دانشوي آ اساسوا در پوي پديودة جنوگ،
گسترش و توسعه يافته است .براي مثال در اوايل دهة  0691ميالدي وزارت دفاع آمريکوا تصوميم
گرفت تجربههاي زيادي را که از تصميمگيريهاي راهبردي جنگ جهاني دوم حاصول شوده بوود،
تدوين کند و با اين اقدام مباني برنامهريزي راهبوردي پايوهگوااري شود (غفاريوا وکيواني،0831 ،
ص .)09نکتة مهم در اين زمينه ،قابلاتکابود دانش شکلگرفته با پديدة جنوگ اسوت ،زيورا افوراد
براي دفاع از خود و کشورشا با همة وجود ظرفيتهاي دروني و نهفتة خود را بهکار ميگيرنود و
شاهد خلق نوعي دانش بومي در آ زيستبوم هستيم.
سؤال پژوهش
فرهنگ و ارزشهاي محوري سازما از مهمترين مسائلي که در موفقيت يا شکسوت سوازما هواي
مختل

نقش دارد .اين امر به تحقيقات وسيعي در زمينة رهبري و سوب

فرهنوگ سوازماني منجور

شده است.
سؤال اصلي اين تحقيق عبارت است از اينکه ابعاد ،مؤلفههوا و شاخصوههواي الاووي فرهنوگ
سازماني جهادي با الهام از فرهنگ سازماني دورا دفاع مقدس چيست؟
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مباني نظري و پيشينة تحقيق
فرهنگ سازماني

وجه مشترک تعري هاي فرهنگ سازماني را ميتوا در اين تعري

مشاهده کرد :فرهنگ سازماني

نظام ارزشها ،باورها و آداب و رسوم مشترکي در سازما است که با ساختار رسومي بوراي ايجواد
هنجارهاي رفتاري تعامول دارد

(1985, p.102

 .)Sharplin,فرهنوگ سوازماني توسو عمووم افوراد

سازما رعايت ميشود ( ،)Gordon, 1991, pp.396-415و باعث ي صدايي و انسجام دروني آ هوا
ميشود ( .)Appelbaum et al., 1999, p.239با توجه به اينکه فرهنگ سازما شوامل يوادگيريهوا و
انتقال دانش ،باورها و الاوهاي رفتاري در بازهاي از زما ميشوود ،مويتووا گفوت ابوات دارد و
بهسرعت تغيير نميکند.
فرهنگهاي سازماني مختل

که توس رهبرا سازماني شکل يافتهاند ،عملکردهواي موديريتي

مختلفي را در سازما ها ايجاد خواهند کرد ) .(Weihrich & Koonts, 1992, p.253مويتووا گفوت
فرهنگ سازماني زمينهساز چهار کارکرد در سازما است که عبارتاند از  .0فرهنوگ سوازماني بوه
کارکنا سازما هويتي سازماني ميبخشد؛  .2فرهنگ سازماني ،تعهود گروهوي را آسوا مويکنود؛
 .8فرهنگ سازماني ابات نظام اجتماعي را ترغيب ميکند؛  .4فرهنگ سازماني به شوکلداد رفتوار
کارکنا کم

ميکند (ايرا زاده ،0811 ،ص.)29-26

الگوهاي فرهنگ سازماني

با بررسي مدلهاي فرهنگ سازماني ،به الاويي که بيشتر به سطوح فرهنوگ سوازماني مويپردازنود،
دست خواهيم يافت .اين الاوها با تفکي
ي

فرهنگ سازما به سطوح مختل  ،امکا بازشناسي هور

از اليههاي تشکيلدهندة آ فرهنگ را به دست ميدهود .در هموين راسوتا لينودا اسوميريخ بوا

به کارگيري استعارة کوه يخ دو سطح بيروني (دربرگيرنودة مصونوعات و نمودهواي قابول مشواهدة
فرهنگ) و دروني (دربرگيرنودة نمودهواي غيرقابولمشواهده کوه اسواس و پايوة سوازما را شوکل
ميدهند) را براي فرهنگ سازماني معرفي ميکند

)p.318

 .(Daft, 1392,برخي ديار فرهنوگ را بوه
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مثابة درخت تشبيه کردهاند که با بهکارگيري اين استعاره دربارة فرهنوگ و عملکورد آ در جامعوه
ميتوا مفهوم پيچيده و انتزاعي فرهنگ را تحليل کرد .ريشههاي عمدة فرهنگ را ميتوا در هنر،
اسطورهها ،زبا و ماهب جستوجو کرد و سواقة آ در واقوع سواختار اجتمواعي ،و جلووههواي
بيروني فرهنگ ،به عنوا برگها يا ميوههاي درخت فرهناند (فرهناي ،0831 ،ص.)81-83
سطوح سهگانة فرهنگ در الگوي شاين

هر چند استعارههاي يادشوده مويتوانود درکوي مناسوب از مفهووم فرهنوگ سوازماني ارائوه دهود،
نويسندگا در اين نوشتار ،الاوي شاين را به عنوا مدل تحليلي فرهنگ سازماني در سازما موورد
مطالعه بهکار گرفتهاند .ادگار شاين ،روا شناس اجتماعي ،در دهة  0631الاويي را طراحي کرد کوه
به عنوا نظريهاي مؤار در فرهنگ سازماني مطرح شد .در اين الاو فرهنگ سازماني در سوه سوطح
مطرح ميشود .شکل  0نشا دهندة اين سطوح است ).(Schein, 1985, p.14

نمودها و آاار

ارزشها و هنجارهاي رفتاري

عقايد و مفروضات

قابل رؤيت ولي اغلب بدون مرز مشخص

سطح باالتري از آگاهي

غيرقابل رؤيت ،امر پذيرفتهشده

شکل  .1سطوح سهگانة مدل شاين

طبق شکل  ،0عقايد و مفروضات؛ ارزشها و هنجارهاي رفتاري و آاار ،نمودهوا و مصونوعات،
سطوح سهگانة اين الاو را تشکيل ميدهند که در ادامه هر ي

از اين سطوح معرفي شده است.
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عقايد و مفروضات

در اين الاو ،پويشفور
پيشفر

هوا و باورهوا هسوتة اصولي فرهنوگ سوازماني را شوکل مويدهنود .ايون

ها نشا دهندة باورهواي اعضواي سوازما دربوارة واقعيوتهاسوت ،لواا ادراک ،تفکور و

احساس آ ها را تحت تأاير قرار ميدهد .به اعتقاد هَو ،،افوراد سوازما آگواهي کواملي نسوبت بوه
پيشفر

هاي خود ندارند ) .(Hatch, 1997, pp.210-216اولينبار ،دو روا شناس به نامهاي کالک
 ،ابعاد متفاوت فرهنگها را ناظر به شش بعد اساسي فرهنوگ بررسوي کردنود.

هولن و اشترودب

جدول  0اين ابعاد اساسي را نشا ميدهد.
جدول  .1متغيرهاي فرهنگ ،ابعاد و مؤلفههاي پيشفرضهاي اساسي

متغيرها

ابعاد
رابطه با خدا

باورنداشتن به خدا

اعتقاد قلبي به خدا

-

رابطه با محي (طبيعت)

سلطهگري

هماهناي

سلطهپايري

زما گرايي

گاشته

حال

آينده

ماهيت انسا و فعاليت انساني

خوب

کانو مسئوليت

فردگرايي

مفهوم مکا  /فضا

خصوصي

مختل
گروهگرايي
مختل

بد
طبقاتي
عمومي

ماهيت واقعيت و حقيقت

فيزيکي (ماده)

غيبي

ترکيبي از غيب و ماده

زبا

ساده و صريح

پيچيده و ضمني

ترکيبي

ارزشها و هنجارهاي رفتاري

ارزشها شامل اصول اجتماعي ،اهداف و استانداردهايياند که افراد در يو

فرهنوگ بوراي کسوب

1. Kluckholn
2. Strodtbeck
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ارزش ذاتي به آ ها پايبند ميشوند .ارزشهاي سازما مبناي قضاوت دربارة درستي ،يوا نادرسوتي
مسائل سازمانياند و ميتوا آ ها را به مثابة آييننامههاي اخالقي و وجداني براي سازما به شمار
آورد .اعضاي سازما از اين ارزشها آگاهند و تغييرات آ را سريع در مييابند.
هنجارها نيز قوانين نانوشتهاياند که به اعضاي ي
از آ ها در شراي مختل

فرهنگ اجازه ميدهند انتظارات سوازما را

درک کنند .اين هنجارها ارتبا نزديکي بوا ارزشهواي سوازماني دارنود.

باورها نيز بيا کنندة حقايق و واقعيتهاي جاري در سازمانند (اشنايدر و بارسوو  ،0832 ،ص.)44
ارزشهاي سازما ميتوانند شامل ارزشهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،ديني يا ابزاري و غوايي
مختلفي باشند .در ي

طبقهبندي ديار ،ارزشها در دو طبقه دستهبندي ميشوند (رضائيا ،0831 ،

ص:)064-069
 .0ابزاري :ارزشهاي ابزاري ،باورهايي را دربارة عملکرد مناسب در راه رسيد به هدفهوا و
غايتهاي مطلوب تشريح ميکند.
 .2غايي :ارزشهاي غايي ،غايتهاي مطلوبي کوه ارزش توالش بوراي رسويد بوه آ را دارد
تشريح ميکند ،مانند رستااري.
آثار ،نمودها و مصنوعات

آاار ،نمودها و مصنوعات بخش قابل رؤيت ،محسوس و قابل محاسبة پيشفر

ها ،ارزشها و

هنجارهاي فرهناي سازمانند که شامل مقولههايي نظير نمودهاي فيزيکوي (مصونوعات) ،نمودهواي
کالمي و نمودهاي رفتاري است .با اين توصي  ،پيشفر

ها و اصول فرهناي سازما را ميتوا

در رفتارهايي مانند آداب احوالپرسي ،طرز لباس پوشيد  ،معماري ،تزئينات داخلي و قراردادهواي
سازماني شفاهي و مکتوب مشاهده کرد (اشنايدر و بارسو ،0832 ،ص.)84-44

1. Susan Schneider
2. Jon lue Barso
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جدول  .2آثار ،نمودها و مصنوعات فرهنگ سازماني

شاخصها

مؤلفهها

نمودهاي فيزيکي هنر ،طراحي ،نما ،دکوراسيو  ،ساختما ها ،طرز پوشش ،ظواهر بيروني ،اشياي مادي ،موقعيت فيزيکي
نمودهاي رفتاري
نمودهاي کالمي

جشنها ،آيينها ،الاوهاي ارتباطاتي ،سنتها ،عادات و رسوم ،پاداش و تنبيه
حکايات ،لطاي  ،کنايهها و استعارهها ،اسامي ،کنيهها (اسم مستعار) ،توضيحات ،داستا ها ،افسانهها،
رما ها ،تاريخچه ،قهرمانا  ،افراد شرور و بدذات

روش پژوهش
مالک محققا در ادامة سير چندسالة مطالعات خود در حوزة دفاع مقدس ،بهکارگيري منابع دسوت
اول در اين زمينه بوده است .از اين رو ،از ميا طي

گستردة آاار مختل

توليدشده در زمينه دفواع

مقدس ،مجموعهاي از پايا نامهها ،مقاالت پژوهشي ،گزارشها و کتابهاي تحليلي در حوزة دفواع
مقدس به عنوا منبع اصلي مطالعه و بررسي شدند .عالوه بر اينها ،چند مصاحبة کيفي ،بوه منظوور
رسيد به کفايت نظري در اين زمينه انجام گرفت ،لاا روش دستيابي به نتايج اين تحقيوق ،مطالعوة
کتابخانهاي ،و ابزار گردآوري دادهها ،مصواحبة کيفوي اسوت .بوراي تحليول دادههوا روش «تحليول
مضمو » بهکار گرفته شد.
تحليل مضمو روشي براي تعري  ،تحليل و گزارشدهوي الاوهواي (مضوامين) درو دادههوا
است .در کمترين کاربرد ،اين روش مجموعه دادهها را بهطور جزئي و دقيق سازماندهي و توصي
ميکند .اين روش بهطور متناوب کواري فراتور از ايون سوازماندهي و توصوي
جنبههاي مختل

انجوام مويدهود و

عناوين پژوهشي را تفسير ميکنود ( .)Braun & Clarke, 2006, p.79مضوامين بوا

الاوهاي موجود در دادهها از دو طريق ميتوانند شناسايي شوند :مسير استقرايي يا «پايينبوهبواال» و
مسير نظري (قياسي) يا «باالبهپايين» .تحليل مضمو نظري يوا قياسوي از عاليوق نظوري و تحليلوي
محقق در حوزهاي خاص نشأت گرفته و مبتني بر چارچوبي مشخص است .به عبارت ديار مبتنوي
بر چارچوب انتخابي محقق ،کدگااري انجام ميگيورد .در ايون مقالوه بوا توجوه بوه اينکوه الاووي
سهسطحي شاين را بهکار گرفتهايم ،روش تحليل مضمو آ قياسي يا نظري است و در سه سوطح
مضمو فراگير ،مضمو سازما دهنده و مضمو اصلي مستخرج شده است.
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براي اطمينا از صوحت نتوايج ايون مطالعوات و بررسويهوا در چوارچوب مفهوومي يادشوده،
چارچوب نهايي پس از ارائه به خبرگا حوزة دفاع مقدس اعوم از رزمنودگا و پژوهشوارا ايون
حوزه ،اعتبارسنجي و تأييد شد.
نمونهاي از جدول کدگذاريشدة مصاحبهها
ادامة جدول  .3نمونهاي از کدگذاري مصاحبهها

شماره

0

عبارتهاي منتخب از مصاحبه
کار جهادي در زما حکومت طاغوت هم بود اما بيشتر

 :PA1محدودنبود جهاد به زما و مکاني خاص

جنبة فردي داشت .اولين روزنة گروه جهادي که جنبة

 :PA2اهتمام و توجه به امر ولي

تشکيالتي پيدا کرد در زما زلزلة طبس در سال  41بود که  :PA3ضرورت جهاد در عرصههاي مختل
امام فرما دادند مردم براي کم

بروند.

جهاد يعني تالش کوشش بيش از حد .چند عنصر در
روحية جهادي نقش دارد:

 :PA6ايما و نيت الهي مجاهد

زيستن و کمهزينه و کمخرجکرد

2

 محي که خيلي ميتواند اارگاار باشد.واليت و فرما امام از همه مؤارتر است .چو ما براي
سربازي رفتن که آ هم ي

حرکت جهادي ميتواند ،باشد

رغبتي نداشتيم.
حضور داشتند .مسلما  ،بهايي ،مسيحي .براي چه آمده
بودند .اين به دليل تأاير محي به روي آ ها بود .باعث
بيداري وجدا ها شده بود .هر کسي با توانايي و تخصص
خودش به جبهه آمده بود .جوشکار با ابزار خودش حضور
داشت .کاميو دار همينطور.
ي

عنصر مهم تحري

در حرکت جهادي

 :PA7ضرورت سادهزيستي و کمهزينهبود در حرکت
جهادي
 :PA8توجه به محي براي انتخاب نوع حرکت جهادي
 :PA9توجه به واليت و فرما ولي در جهت وحدت
رويه
 :PA10رغبت و شوق در اطاعت امر ولي

در اوايل جنگ در جبهه جمع اضداد بوديم .افراد مختل

4

 :PA4ضرورت تشکيالت براي حرکت جهادي
 :PA5تالش مضاع

 -نيت الهي و ايما  ،در ذيل اين عنصر روحية ساده

8

کد باز

احساسات مردم بود .ارتبا هاي

قلبي از اين طريق برقرار ميشد .عنصر احساس و ارتبا
قلبي بين رزمندگا بسيار مهم است.

 :PA11تأاير زياد محي جهادي بر روي افراد
 :PA12تأاير فرهنگ جهادي در بيداري وجدا ها
 :PA13بهکارگيري ظرفيتهاي مختل

در فرهنگ

جهادي
 :PA14هويت وحدتبخش فرهنگ جهادي
 :PA15توجه به ابعاد روحي و احساسي در فرهنگ
جهادي
 :PA16ارتبا قلبي بين مجاهدا عاملي مهم در
حرکتهاي جهادي

03 

الگوي فرهنگ سازماني مطلوب با رويکرد جهادي (مورد مطالعه :دفاع مقدس)
ادامة جدول  .3نمونهاي از کدگذاري مصاحبهها

شماره

کد باز

عبارتهاي منتخب از مصاحبه
رزمندگا و شهدا اکثرا ميگفتند که ما مأمور به وظيفه
هستيم .کاري به نتيجه نداريم .بعضي وقتها گاشت زما

4

 :PA17روحية تکلي محوري در رزمندگا

و مکا نتيجه را مشخص ميکند .اميرالمؤمنين فرمودند که  :PA18اتکال به خداوند در رسيد به نتيجه
کسي که عتاب تو او را ادب نکند ،زمانه او را ادب خواهد  :PA19اهميت زما در مشخصشد حقيقت
کرد.

9

در جنگ و جهاد صبر و استقامت بسيار مهم است .در
اهواز نص

 :PA20روحية صبر و استقامت در جهاد
 :PA21دعوت به صبر در فرهنگ جهادي

نيروها نتوانستند تاب بياورند و برگشتند.

 .در خود جنگ زندگي جاري بود .عدهاي در خود آبادا
ازدواج ميکردند.
1

ما با طبيعت زندگي ميکرديم و با آ انس ميگرفتيم .مثال
از آب بارا که در گودال جمع ميشد براي غسل استفاده
ميکرديم .با طبيعت دست و پنجه نرم ميکرديم تا بتوانيم با

 :PA22جاريبود زندگي در جنگ
 :PA23انسگرفتن با طبيعت
 :PA24تسخير طبيعت و بهکارگيري ظرفيتهاي آ

آ زندگي کنيم.

هما طور که مشاهده مي شود ،از متن مصاحبهها ،کدهاي باز مستخرج شوده اسوت .در مرحلوة
بعد اين کدها دستهبندي ،و مضامين اصلي از آ الهام گرفته شد .در نهايت ،مطابق با سطوح الاوي
شاين ،مضامين اصلي با مضامين سازما دهنده و فراگير تطبيق داده شد.

مضامين سازماندهنده
مضامين اصلي
 81مضمو اصلي (مستخرج
از کدهاي باز مصاحبهها)

 08مضمو سازما دهنده

مضامين فراگير
 8مضمو فراگير
(اقتباس از مدل شاين)

(اقتباس از مدل شاين)

شکل  .2مضامين اصلي ،سازماندهنده و فراگير حاصل از تحقيق
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يافتههاي تحقيق
تشريح مؤلفههاي بعد عقايد و پيشفرضها با توجه به رويکرد جهادي

با توجه به جدول  ،4مؤلفههاي الاو در بعد پيشفر

ها عبارتاند از «رابطه با طبيعوت»« ،ماهيوت

انسا »« ،ماهيت واقعيت و حقيقت»« ،ماهيت فعاليت انسا »« ،رابطه با مردم يوا کوانو مسوئوليت»،
«زبا »« ،ماهيت زما يا زما گرايي»« ،ماهيت مکا و فضا يا حريم».
جدول  .4مؤلفهها و شاخصهاي بعد پيشفرضها در فرهنگ دفاع مقدس

مضمون فراگير

مضمون سازماندهنده
رابطه با طبيعت
رابطه با خدا

مضمون اصلي
امکا تسخير طبيعت و حاکمشد بر سرنوشت خود ،اطمينا به
سنن الهي حاکم بر جها
اعتقاد و ايما قلبي به خدا و توکل بر قدرت اليزال الهي
انسا خليفة الهي که فطرت خدادادي دارد و تمايل به خير دارد .او

ماهيت انسا و فعاليت انسا

خودش را آباد کند.

عقايد و
پيشفر

موجودي مختار است که با عمل صالح ميتواند دنيا و آخرت

ها

ماهيت واقعيت و حقيقت
ماهيت رواب انساني يا کانو
مسئوليت
زبا
ماهيت زما يا زما گرايي
ماهيت مکا و فضا يا حريم

حقيقت دربرگيرندة واقعيت خارجي و غيب و معنويت در دنيا و
آخرت است.
تکلي گرايي و خدمت به مردم با توجه به مسئوليت ديني
ساده و در تعاملي از جديت (رسميت) و احساس (صميميت) است.
زما (عمر و فرصت انسا ) محدود و گرا بها و در ي

معنا

ت بعدي است.
ترکيبي است .برخي امور جنبة خصوصي و برخي عمومي است.

رابطه با طبيعت :در نظام فکري انسا مؤمن و جهادي که آرمانش قرب به خداست و جهاد را
وسيلهاي براي نيل به اين هدف ميداند ،امکا برقراري رابطهاي مادي و معنوي با طبيعوت وجوود
دارد .او ميتواند قوانين طبيعي و فرامادي را براي رسيد به هدفش بوهکوار گيورد .امکوا تسوخير
طبيعت طبق آيات و روايات وجود دارد .هما طور که در قرآ کريم داريوم« :موا طبيعوت را بوراي

الگوي فرهنگ سازماني مطلوب با رويکرد جهادي (مورد مطالعه :دفاع مقدس)

03 

شما رام کرده و آ را در پنجة قدرت شما قورار داديوم» (لقموا  . )21 /بنوابراين ،امکوا شوناخت
قوانين و سنن الهي وجود دارد و انسا داراي فرهنگ جهادي که به تعبير قرآ مؤمن واقعي ناميوده
شده است (انفال ، )14 /ميکوشد اين قوانين را کش

کند .بوه عبوارتي دياور ،دنيوا و آخورت دو

مقولة کامال درهمتنيده و يکپارچهاند و وضعيت انسا در آخرت در واقع ظهوور و بوروز اعموال و
نيتهاي وي در دنيا خواهد بود.
رابطه با خدا :انسا مؤمن جهادي رابطه با خدا را اصول و محوور بوراي رسويد بوه کموال و
سعادت خود ميپندارد .او به قدرت اليزال الهي تکيه ميکند و ضمن درنظرگرفتن خداوند و تقدير
او حرکت خود را براي نيل به هدف آغاز ميکند .اعتقاد و باور به خدا اصليترين پيشزمينة فکري
انسا مؤمن است و بدو درنظرگرفتن اين مؤلفه همة عقايد او بيهوده تلقي ميشود.
ماهيت انسان :انسا از نظر اسالم داراي فطرتي پاک و خدادادي است .ايون فطورت خودادادي
انسا او را به سمت خيرات دعوت ميکند و از شرور برحار ميدارد .انسوا در قورآ بوه عنووا
خليفة الهي و داراي فطرتي پاک معرفي شده است و بهطور ذاتي به سوي خدا تمايل دارد ،هر چند
امکا اختيار مسير حق و باطل در وجود وي گااشته شده است.
ماهيت واقعيت و حقيقت :در نااه اسالمي ،حقيقت دربرگيرنودة ترکيبوي از واقعيوت خوارجي
(ماده) و معنويت است .واقعيت در اين نااه وجوود خوارجي و غيبوي دارد و بور خوالف رويکورد
ااباتگرايانه (که بر اابات تجربي پديدهها تأکيد ميکند) ،يا تفسيري -نمادين (کوه نبوود واقعيوت
خارجي و شکلگيري واقعيت توس اذها بشري تأکيد ميکند) ،در اين رويکرد ،پديدههاي عوالم
وجود خارجي دارند و براي کش

آ ها عالوه بر استفاده از همة قواي حس و عقل بشري ،تعاليم

وحياني به عنوا چراغ راه مسير بهکار گرفته مويشوود .در فرهنوگ جهوادي عوالم محسوسوات و
فيزي  ،يا به زبا سازماني ،تدبير و برنامهريزي و انديشه بوراي عوالم مواده اهميوت بسوزايي دارد.
ي
ي
السماو ي
ظاهرًة و ي
ات َو ما يِف اْأل َْر ي
 .أَََلْ تََرْوا أ َّ
ابطنَةً.
اللَ َس َّخَر لَ ُك ْم ما يِف َّ
َن ّ
ض َو أ ْ
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم ن َع َمهُ َ َ
ي
ي
ي
ي
بيل ّ َّ
َّ
جاه ُدوا ِف َس ي
ك ُه ُم ال ُْم ْؤمنُو َن َحقا َُْم َم ْغفَرةٌ َو يرْز ٌق َكريٌ.
صُروا أُولئ َ
هاجُروا َو َ
ذين َآوْوا َو نَ َ
ذين َآمنُوا َو َ
الل َو ال َ
َ .و ال َ
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بررسي اين فرهنگ در دورا دفاع مقدس بيا کنندة دقت عميق افراد سازما نسبت به جمعآوري،
دستهبندي و برنامهريزي بر اساس اطالعات و گزارههاي بهدستآمده از عالم محسوسات است.
ماهيت روابط انساني يا کانون مسئوليت :در فرهنگ سوازماني جهوادي رقابوت در انجوامداد
عمل خير و آنچه که به صالح و رشد کلي سوازما اسوت ،وجوود دارد و افوراد عوالوه بور قبوول
مسئوليت فردي نسبت به انجامداد وظاي

محولة سازماني خود ،رابطة عميق انساني و محکمي را

در گروهها و تيمهاي کاري جهت تحقق هدف سازما خود بنيا ميگاارند .افراد صاحب قودرت
و ذينفوذ در سازما  ،قدرت را در خودمت پيشوبرد و تحقوق اهوداف بوهکوار مويگيرنود و آ را
وسيلهاي براي انجامداد بهتر خدمت ميدانند.
زبان :اگر زبا را اعم از کالم و گفتار بدانيم و معنا را نيز در آ دخيل بدانيم ،مويتووا گفوت
زبا حاکم بر فرهنگ سازماني جهادي مجموعهاي از کالم غامض و شبکة معاني پيچيده است.
ماهيت زمان :زما از ارکا هوشمندي و موفقيت در فرهنگ جهوادي اسوت .در ايون فرهنوگ
غفلت از انجامداد صحيح کار در موقع و زما مناسب خود ،به معناي شکست اسوت .لواا زموا
مقولهاي بسيار ارزشمند و اساسي در اين فرهنگ به حساب ميآيد .از سووي دياور ،ايون فرهنوگ
بيش از آنکه به گاشته بها دهد ،نااهي روبهجلو و آيندهگرا و حالگرا به انجامداد فعاليتها دارد.
نااه چندبعدي فرهنگ سازماني به مقولة زموا موجوب پورداختن بوه مجموعوه کارهواي مهوم در
راستاي هدف سازما ميشود.
ماهيت مکان و فضا :فرهنگ جبهه ترکيبوي از فضواي خصوصوي و عموومي را دارد .شواخص
تعيينکننده در خصوصي يا عموميبود فضاي فرهنگ سازماني جبهه ،اطالعات اسوت .و پرسوش
اصلي اين است که آيا تبادل اطالعات سازماني آسيبي را متوجه سوازما و اهوداف آ مويکنود يوا
خير؟ لاا ،آنجا که صحبت از امور محرمانه و داراي طبقهبندي اطالعاتي سوازما اسوت ،حوريمهوا
خصوصي ميشود ،در غير اين صورت فضا تا حد ممکن عمومي و باز مويشوود .از سووي دياور،
سادگي ،نظي بود و در عين حال آراستاي فضاي فيزيکي و ظاهري ،ويژگيهاي کلي در فرهنگ
سازماني جبهه هستند.

02 

الگوي فرهنگ سازماني مطلوب با رويکرد جهادي (مورد مطالعه :دفاع مقدس)

تشريح مؤلفههاي بعد ارزشها با توجه به رويکرد جهادي

مطالعة مجموعة اسناد و منابع موجود در فرهنگ سازماني دفاع مقدس ،نشا ميدهد «قرب الهوي و
جلب رضايت الهي» جامعترين مفهومي است که ميتواند ارزش غايي ،آرزو و انايزة ي

رزمنوده

را بيا کند .قرب الهي در زيستبوم فرهنگ جبهه و منظومة ارزشي رزمنودگا محقوق نمويشوود،
مار اينکه ملزومات اجرايي و ابزاري آ نيز دنبال شود .از ايون رو ،روحيوة تشوکيالتي ،جهواد بوا
نفس ،تبعيت و واليتپايري از ولي و فرمانده ،خالقيت و نوآوري و اتخاذ تفکر راهبردي هماوي
ارزشهايي اند که به وسيلة آ ها ميتوا به ارزش نهايي نائل شد .جودول  4نشوا دهنودة ايون دو
سطح از ارزش در فرهنگ سازماني دفاع مقدس است.
جدول  .5مؤلفهها و شاخصهاي بعد ارزشها

مضمون

مضمون

فراگير

سازماندهنده
ارزشهاي غايي

مضمون اصلي

نمودها و موارد ناظر به مضمون اصلي

قرب الهي

رسيد به حقيقت

جلب رضايت الهي

محققکرد ارادة الهي
مسئوليتپايري ،مشورت و مشارکت نيروهاي

روحية تشکيالتي

ردهپايين در عمليات ،مطالبهگري نيروها نسبت
به وظاي

ارزشها

ارزشهاي

مشخصشده به صورت متقابل

جهاد با نفس

توجه به تقوا ،خودسازي

واليتپايري از امام و سلسلة

حفظ نظام اسالمي در راستاي رابطة امام و

فرماندها

امت و تبعيت از ولي فقيه

ابزاري

درک سياسي ،شناخت توا نيروهاي خودي،
تفکر راهبردي

شناخت نقا ضع

و قوت دشمن،

موقعيتشناسي ،تعامل راهبردي ميا نيروهاي
سپاه و ارتش

خالقيت و نوآوري

بهکارگيري راههاي ميا بر و اصل غافلسازي،
فضاي باز ايدهپردازي و نوآوري
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تشريح مؤلفههاي بعد نمودها و مصنوعات با توجه به رويکرد جهادي

نمودهاي فيزيکي فرهنگ جبهه عموما در نوشتارها (تابلوها ،نامهها و يادداشتهوا) و نووع پوشوش
افراد متجلي شده است .نمودهاي کالمي فرهنوگ جبهوه را مجموعوهاي از اصوطالحات و تعوابير،
شعارها و رجزها ،ادعيه و نيايشها ،امثال و حکم ،کلمات قصار و بيا خاطرهها تشکيل مويدهود.
در واقع ،اين نمودها،گفتما حاکم و تبادالت کالمي روزمره و جاري در اين فرهنوگ را مشوخص
ميکند .نمودهاي رفتاري تبلور عيني باورها ،مفروضات و ارزشها در عمل سازماني نيروها اسوت.
ايثار و فداکاري ،اخالق حسنه در تعامالت و رفتارها ،رفتار مبتني بر دستورات و توصيههاي دينوي
و ادب تشکيالتي مهمترين شاخصهاي رفتار ،در فرهنگ جبهه را تشکيل ميدهد .اين شاخصهوا
در جدول  9تشريح شده است.
ادامة جدول  .6مؤلفهها و شاخصهاي بعد نمودها و مصنوعات

مضمون

مضمون

فراگير

سازماندهنده

مضمون اصلي

نمودهاي عيني ناظر به مضمون اصلي
تابلوها اعم از لباس نوشته ،سربند و کاله نوشته ،پرچم و پالکارد ،بوم

نمودهاي

نوشتاري

فيزيکي

نامه و وصيتنامهها ،خاطرهنوشتهها ،يادداشتهاي روزانه ،يادگاري
نوشتهها ،قطعات و مقاالت

نوع پوشش
نمودها

اصطالحات و

ومصنوعات

تعبيرات

چفيه ،لباس خاکي ،پوتين سياه ،کاله آهني ،نمود نداشتن سطح و رده
سازماني افراد در پوشش آنها
براي مثال نورباالزد  ،خ شکن ،داماد خدا
کل ي ٍوم عاشوراً و کل ٍ
ارض کربال
هيهات منّاال ّذله

نمودهاي
کالمي

و تراکت نوشته ،سالح نوشته ،ماشين نوشته ،سنار نوشته و جز آ

شعارها و

راه قدس از کربال ميگارد.

رجزها

جنگ ،جنگ تا پيروزي
ما راستقامتا جاودانة تاريخ خواهيم ماند.
نصر من هللا و فتح قريب
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ادامة جدول  .6مؤلفهها و شاخصهاي بعد نمودها و مصنوعات

مضمون

مضمون

فراگير

سازماندهنده

مضمون اصلي

نمودهاي عيني ناظر به مضمون اصلي

دعا و نيايش

اللهم ارزقنا شهاده ِف سبيلک

شوخطبعيها
امثال و حکم
کلمات قصار
شعر

اشارهها وکنايهها ،رندي و عياري ،بديههگويي وحاضرجوابي از جمله
يا مرگ يا خمپاره ،بسيجي بسيجي ،توعاشق فشناي
تاکسي را دل نرفت از دست ،صاحبدل نشد،کاشکي من هم دلي
همچو شهيدا داشتم
آنا را که از مرگ ميترسند ،از کربال ميرانند.
ترانههاي حماسي انايزهبخش و هويتساز رزمندگا (نواهاي
آهنارا  ،گلريز و جز آ )

پيامها و نامهها
اخالق حسنه

تعامالت صميمي ،خوشبرخوردي و جز آ .

ايثار و فداکاري

ديارا را در راحتي و آسايش بر خود ترجيحداد

عمل به
دستورات و
توصيههاي

اهتمام به نماز شب ،اهتمام به اخالق حسنه ،توسل به ائمه معصومين
(زيات عاشورا) ،دائمالوضوبود  ،روزههاي مستحبي ،طلب استقامت
از خداوند

ديني
نمودهاي
رفتاري

برپايي مراسم
ماهبي

انس با قرآ  ،عزاداري ،مناجات و روضهخواني
جهاد و سلحشوري ،اميد به آينده و حرکت بر اساس فرهنگ

شهادتطلبي

مهدوي ،شکستناپايري بر اساس اعتقاد به احديالحسنيين (يا
پيروزي يا شهادت) منشعب از قيام عاشورا
تکلي محوري ،مسئوليتپايري ،نظم و انضبا  ،پرکاري ،خودباوري،

ادب تشکيالتي

تصميمگيري راهبردي ،مستندسازي ،ارزيابي عملکرد گاشته و ابت
تجربهها ،آزادانديشي در تصميمگيري ،مشورت ،مطالبهگري نيروها
نسبت به وظاي

به صورت متقابل ،تعهد به کار ،کادرسازي
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الگوي مفهومي مطلوب براي فرهنگ سازماني جهادي

آنچه تا اين مرحله در پاسخ به سؤال تحقيق بيا شد ،مؤلفههاي فرهنگ سوازماني جهوادي در سوه
سطح عقايد ،ارزشها و نمودها است .عالوه بر آ در اين قسومت الاووي مفهوومي آ نيوز ارائوه
ميشود .مؤلفههاي مطرحشده به همراه الاوي طراحيشده در زير ،مويتوانود چوارچوب و الاووي
راهنمايي براي شناخت يا طراحي فرهنگ سازماني جهادي در همة سازما هاي موجود باشد.

شکل  .3الگوي مفهومي فرهنگ سازماني مطلوبِ جهادي

جمعبندي و نتيجه
هدف اين مقاله طراحي الاوي مطلوب فرهنگ سازماني بر اساس مطالعوة فرهنوگ سوازماني دفواع
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مقدس بوده است که از آ به فرهنوگ جهوادي تعبيور کورديم .بوازپردازي ايون فرهنوگ مطلووب،
هما طور که فرهنگ دفاع مقدس تجزيهوتحليل شد ،براي سازما هاي امروزي در سه سوطح قابول
بحث و ارائه است .هما طور که ميدانيم ،فرهنگ سازماني مؤلفهاي اساسي در تفوق و دستيابي بوه
اهداف سازماني است .مقولهاي که موفقيت نيروهاي ايراني در عرصة نبورد نوابرابر شوکلگرفتوه را
ميتوا به آ نسبت داد .ميتوا ادعا کرد بازپردازي و حرکت به سمت چنين فرهنگ سازماني در
سازما هاي ايراني ميتواند زمينة تعالي ،رشد و تفوق سوازماني را در برابور مسوائل و چوالشهواي
مختل

دروني و محيطي سازما فراهم کند .بر اساس منطق حاکم بر الاووي سوهسوطحي شواين،

چنين فرهناي را ميتوا در سه سطح عرضه کرد:
در سطح باورها و پيشفرشها ،هما طور که در جدول  4تشريح شد ،در هشت محوور احصوا
شده است که بايد به عنوا خطو راهنماي کلي در سازما هاي امروزي تقويت و ترويج شوده ،و
به عنوا خ مشيهاي هادي اسناد باالدستي در سازما بهکار گرفته شود.
در بعد ارزشهاي سازماني ،ارزش غايي سازما بايود قورب الهوي و حرکوت در مسوير جلوب
رضايت الهي بوده و ترتيبات سازماني عمال تسهيلکننده اين مهم براي اعضاي سوازما باشود .اموا
اين مهم از طريق ارزشهاي ابزاري ديار مانند روحية تشکيالتي ،تفکر راهبردي ،تقويت خالقيوت
و نوآوري در سازما و مراقبهاي دائمي براي کنترل خواستههاي نفساني محقق ميشوود .در زمينوة
واليتپايري از فرماندها که در فرهنگ دفاع مقدس بيا شد ،و بازپردازي آ براي سوازما هواي
کنوني ،بايد گفت حرکت در مسوير خو مشويهواي کوال سوازماني الزم و ضوروري اسوت ،اموا
واليتپايري به معناي پيروي بيچو وچرا و بدو فکر از مسئول باالدست نيست .نکتة مهم ديار
در اين زمينه اين است که براي تحقق ارزشهاي غايي ،صرفا نبايد آ هوا را تکورار کورد و انتظوار
پيروي اعضا در مسير آ را داشت ،بلکه تحقق آ ها نيازمند ايجاد سازوکارهاي سازماني اسوت کوه
در نقش ارزشهاي ابزاري بتواند سازما را به خروجي و اار موردنظر خود برساند.
در بعد نمودها و مصنوعات سازما هاي امروزي با الهام از فرهنگ جهادي ميتوا گفوت ،هور
سازما بنا به اقتضائات خاص دولتي يا خصوصيبود  ،توليدي يا خدماتيبود  ،اندازة سوازماني و
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جز آ ممکن است نمودهاي فيزيکوي و رفتواري خواص خوود را انتخواب کنود .تابلونوشوتههوا و
پوسترها ،نشريههاي جاري ،وبسايت و نامهنااريهاي رسمي نمونههوايي از نمودهواي نوشوتاري
در سازما هاي امروزي هستند .عالوه بر اين نوع پوششي افراد شاغل در سازما (رسومي يوا غيور
رسمي ،پوشيده و محجوب يا غيرمحجوب) ،نمودهاي فيزيکي فرهنگ سوازماني را بهتور مشوخص
ميکنند .نمودهاي کالمي مانند نوع شوخطبعيها ،حاضرجوابيها ،بوهکوارگيري هنور در سوازما و
شعار يا سرود سازماني نشا دهندة کالم رايج سوازماني خواهود بوود .تعوامالت صوميمانه ،ايثوار و
فداکاري و رقابتنکرد بر سور پسوت و مقوام ،رعايوت دسوتورات توصويههواي دينوي و روحيوة
تشکيالتي ميتواند نمودهاي رفتاري فرهنگ جهادي مطلوب در سازما هاي کنوني باشد.
بعضي از شاخصهاي يادشده در ابعاد مختل  ،حالت نسبي دارند و ممکن است در ذيل چنود
مؤلفه قرار بايرند .عالوه بر اين ،ابعاد فرهنگ جهادي که در مدل پيشنهادي نويسندگا مطرح شده
است ،ناظر به فرهنوگ غالوب در جبهوههوا بووده اسوت ،هور چنود در کنوار ايون فرهنوگ غالوب،
خرده فرهنگهاي دياري نيز وجود داشته است که الزاما با اين چارچوب فکري ،ارزشي و ظاهري
شناخته نميشدهاند .با وجود غلبة فرهنگ جهادي در دفاع مقدس ،برخي افراد نيز بنا به انايزههاي
خاصي مانند وطنپرستي يا ناموسپرستي وارد اين عرصه شدند .برخي ديار حتي نه بوراي عالقوه
به وطن ،بلکه به تصور دستيابي به نام و نا وارد اين معرکه شدند.
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