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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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 چکيده

. در بخشش او  ایشپ پشژوهش    شدپژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری کشور طراحی و اجرا 
هشا و   گیری از روش تحلیل محتوای متنی، بشه شناسشایی مفلفشه    یکردی استقرایی و بهرهای تفسیرگرایانه و با رو کیفی، با فلسفه

بشه شناسشایی الگشوی     ،گیشری از روش فراترکیش    شد. بخش دوم، با بهشره پرداخته های فرهنگ جهادی در آیات قرآن  شاخص
، او  و دومهای  های بخش یافتهگیری از  ، با بهرهنیز در بخش سوم .فرهنگ جهادی در کت  و مقاالت موجود اختصاص یافت

و  ،بینی، ایشدوولویی  . الگوی پیشنهادی بر اساس سطوح جهانشدمعرفی الگوی فرهنگ جهادی  ،از مجرای روش گروه کانونی
ششاخص   71سطح رفتشار ششامل   در و مفلفه،  71ایدوولویی شامل  در سطح بعد، 6بینی شامل  که در سطح جهانشد رفتار اراوه 

 رفتاری است.

 يدواژگانکل

 .، فرهنگ، فرهنگ جهادیالگوی فرهنگ جهادی، تحلیل محتوای متنی، فراترکی 

                                                                                                                   
 :رایانامة نویسندة مسئول m.jajarmizadeh@yahoo.com 

 مديريت فرهنگ سازماني

 9011 ، بهار9 ، شمارة91دورة 

 (پژوهشي) 19-911 صفحات
 

Print ISSN: 2423-6942 

Online ISSN: 2423-6934 

http://jomc.ut.ac.ir 

 

 

http://jomc.ut.ac.ir/
http://jomc.ut.ac.ir/


89  ،9011 بهار، 9، شمارة 91دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 مقدمه

لیین  اججیاد دگرگیونی    ؛ تحول و انقالب سیاسی به نتیجه رسیدبا پیروزی انقالب اسالمی، 

 ،اقتصادی حاکم بر رژجم گذشته نظام اداری وو  بخش فرهنگی جمله از ،در ساجر ابعاد نظام

احمیدی و   شید ححیاجی   پرداختیه میی   هیا  آنپی  از انقیالب بیه     ددند که باجموضوعاتی بو

(. برای تحقق اج  امر، انقالب اسالمی تحوالت زجادی را 18و  97: 8811میررحیمی  حاجی

 حالماسیی و و بیه اجیرا درآورد   کیرد  سازوکارهاجی نوج  و مناسب را طراحی و شد موجب 

 آن را تیوان  کیه میی  بیود  نهادهای مردمی  ججادا(. جنی از اج  سازوکارها 452: 8879توکلی 

جهیاد سیازندگی اسی      اج  نهادهیا  ازجنی . کردترج  دستاورد انقالب اسالمی معرفی  مهم

؛ شید سرع  به جک فرهنگ تبدجل  امور در اج  نهادها بهنحوة ادارة (. 881: 8811حنوروزی 

فرهنگیی  مثابة  ی نیز بهتا آنجا که ضم  برخورداری از جاجگاه واالی ارزشی در مجامع علم

که بیه فرهنیگ    ،(. اج  فرهنگ11: 8879و همناران  بخش وجا مورد توجه قرار گرف  حشهپ

و مقاوم  را به عناصری راجی    ،اجثار، تالش مضاعف، مبارزه، روحیة جهادی معروف اس 

 اهمیی   ( و41: 8871نییا   شبان آبادی و نگیدر فرهنگ و مورد اقبال جامعه تبدجل ساخته حز

آن به حدی اس  که رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود بارها در پیش گرفت  اج  الگو را 

کیه رمیز و راز   کیرده  تأکیید  و ( 58: 8875و همنیاران   مسئوالن کشور توصیه حمعیدنی به 

کشیور فرهنیگ جهیادی اسی . روحییه و فرهنیگ        انیدرکاران  دس سرافرازی مسئوالن و 

ترج  دستماجه و بهترج  راهنار، اجران اسیالمی را از   گران مثابة به ،تواند جهادی اس  که می

 اجشان جیادآور شیده   ،افتخار و عزت برساند. همچنی قلة مشنالت مرتبط برهاند و آن را به 

 همیة  در جهیادی  فرهنیگ . بود جهادی فرهنگ داد ما مردم به اسالمی انقالبآنچه »: اس 

محیدود   سیازندگی  جهیاد  بیه [ حیه و فرهنیگ رو اج ]...  آجد  می کار به ها صحنه و ها عرصه

 همیی   هیم  بیم ]شهرسیتان[   به رسانی کمک در کرد رسوخ ها دستگاه از بسیاری نماند و در

 (.488: 8811ححسینی  .«کنید می مشاهده را روحیه

 بيان مسئله

ترج  جرجیان و   گستردهمثابة  در نظام جهانی، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به ،های اخیر در دهه
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هیای   سیال  توسیعة  کند. اگر در دوران پیشیی  تولیید و    ها عمل می ساز مل  سرنوش لة وسی

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

. بیا  کنید یشتری از جهان معرفی بگسترة کسی اس  که بتواند فرهنگ مورد نظر خوجش را در 

شناخ  چون فرهنگ غافل ماند.  ةتوان از محالع و حساس، نمی کننده یی تع نقشتوجه به اج  

ای گیذاران در دنیی   اصلی دانیش سیاسی   های  بخشآن جنی از دهندة  یلتشنفرهنگ و عوامل 

از دشم  اسی   خوردن ( و غفل  از آن موجب شنس  51: 8874و همناران  معاصر حزاهد

ی از جزئی  واقیع  درکیه   ،جهادی(. شناخ  و تبیی  فرهنگ 848: 8871حدعاگوجان و بختیاری 

هیا،   هیا، نگیرش   اعیم از روجیه   ی هاجش فرهنگ خردهمجموعة فرهنگ و نظام اسالمی اس  و با 

هیای   با ساجر نظامدارد بینی توحیدی  که رجشه در جهان ی های مخصوص به خود کنش ،ها بینش

عرصیة  می در تواند جنی از ارکان موفقی  نظام اسیال  می، امروز متفاوت اس در دنیای  محر 

هیای گیذر از    داخلی و خارجی باشد. همچنی ، با توجه به اج  موضوع که جنی از بهتیرج  راه 

در زمینیة  پیردازی   و سیاسی کشور تالش بیرای نظرجیه   ،های اداری، اقتصادی، اجتماعی چالش

(، 58: 8875و همنیاران   ن فرهنگ جهادی تعرجف شده حمعیدنی مدجرج  جهادی و سرمنشأ آ

الگیوی فرهنیگ جهیادی در نظیام اداری      شناساجیاحی و اجرای پژوهش حاضر هدف از طر

هیای دولتیی و عمیومی اسی  کیه       نهادهیا و سیازمان  همیة  منظور از نظیام اداری   .بودکشور 

کیه   (8: 8874امییری و شیادالوجی    الحیخدمات و محصوالت عمومی هستند حصی  ةدهند ارائه

از طرفیی،  . (24 :8878 حالیوانی  داشته باشندار قر جامعهفرهنگ حاکم بر تأثیر تح  توانند  می

شده گوجای اجی  اسی  کیه اهمیی  دادن بیه منیافع فیردی، اقتیدارگراجی،          های انجام پژوهش

سیاالری، سیح  پیاجی      صداق  و گذشی ، ضیعف در شاجسیته   کمبود نظر مخالف،  نپذجرفت 

اجی    عه اجران هسیتند های نامناسب جام، برخی وجژگینگری، تماجل به گرجز از مسئولی   آجنده

بیه  و فرهنگیی نامناسیب در نظیام اداری کشیور     کند تواند در نظام اداری نیز رسوخ  میپدجده 

توانید   کیه فرهنیگ جهیادی میی     درحیالی  ؛(98 ی  98 :8879و همناران  محمدیح وجود آورد

د، سیاالری، تعهی   گراجیی، شاجسیته   داری، آرمان هاجی مانند توسل به خدا، اجثارگری، مردم وجژگی

 وارد کند.( را به نظام اداری کشور 899 :8871خالقی  حپورصادق  ،ابتنار
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 پژوهشاالت ؤساهداف و 

های فرهنگ جهیادی   و شاخص ،ها ابعاد، مؤلفه» کهاس  اج  سؤال محوری پژوهش حاضر 

 «اند؟ ماکد

 پژوهش ةپيشين
 مفهوم فرهنگ

هیا   ه، در ارتباط مستقیم با کنشای پوجاس  که در طول زمان انسان را احاطه کرد فرهنگ پدجده

گذاشیته  یر پذجرفته و بیر اجی  رفتارهیا اثیر     تأث، از رفتارهای او با ساجرج  بودهو رفتارهای وی 

صیورت  فرهنگ توصیف مفهوم و ماهی   جه های بسیاری  تالش .(Schein 2004: 1حاس  

م اجتمیاعی  هیای مختلیف علیو    جک مفهوم محوری در رشتهمنزلة  که به ،اس . فرهنگگرفته 

پیچییده از   یا توانید مجموعیه   در تعرجفی ابتداجی میی (، Acar & Acar 2014: 19محر  اس  ح

عضیوی از جیک   در مقیام  فیرد   آنچیه هر و  ،ها، باورها، هنرها، قوانی ، اخالقیات، عادات دانش

نظیامی از الگوهیای رفتیاری    ( و همچنیی   58: 8875و همنیاران   حمعیدنی آمیوزد   جامعه میی 

: 4882ح (. شیاج  882: 8811اند حعسیگرجان   عادت درآمده صورت  بهکه رفی شود معهمبسته 

کند که با توجه به توان آن در  ( فرهنگ را الگوجی از مفروضات مشترک اساسی تعرجف می89

از  پذجری بیرونی و جنپارچگی و همیاهنگی درونیی   های انحباق حل مشنالت و چالشجه  

و با توجیه بیه اجی     جابد  میکارکردی معتبر  شود و میرفته گروهی از افراد آموخته و پذج سوی

و شیود   تفنر و احساس به اعضای جدجد آموختیه میی  و  روش صحی  ادراکمثابة  کارکرد به

 اس .ها و رفتارهای آنان  در ارتباط مستقیم با کنش

اس  که اندجشیمندان فرهنیگ را   ة آن دهند نشانمفهوم فرهنگ  پیشینةمحالعه و بررسی 

(. Acar & Acar 2014: 20انید ح  دهکرحو  مختلف مشهود و نامشهود بررسی و محالعه در س

( ارائه کرد حپورصادق 8715سحو  فرهنگ را شاج  حشده در زمینة  پذجرفتهجنی از نظرجات 

و  4،هییا و باورهییا ارزش 8را در سییه سییح  مفروضییات بنیییادج ،فرهنیگ   . وی(818: 8871

                                                                                                                   
1. Basic assumptions 
2. beliefs and values 
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دهندة  فرهنگ و نشانشالودة . مفروضات بنیادج  کردم و نمودهای مشهود تقسی 8مصنوعات

هیا و   (. ارزشHatch 1997: 210-216باورهای اساسی افراد در ارتباط بیا واقعیی  هسیتند ح   

(، دربرگیرندة Schein 2004: 28درستی جا نادرستی امورند ح بارةکه مبنای قضاوت در ،باورها

ه افیراد در جیک فرهنیگ بیرای کسیب      اهداف و استانداردهاجی هستند کو  اصول اجتماعی

و  انید  جی  فرهنیگ  رؤ  قابیل ج ، مصنوعات، بخش نها درشوند.  ارزش ذاتی به آن پاجبند می

مفرد و باقری نصیرآبادی   گیرد حخصاف یدربرمرفتاری و کالمی را و  نمودها و آثار فیزجنی

 (.84 ی 88 :8875

و  بینیی  جهیان  ةگانی  ای برخیوردار از سیحو  سیه    فرهنیگ را پدجیده  نییز  شهید محهری 

تفسییر و  و  چگیونگی ادراک  ةدهنید  بینی توضیی   . جهانکند میتوصیف اجدئولوژی و رفتار 

و  (82: الیف 8878تیارج  حمحهیری    ،تحلیل انسان در ارتباط با هستی، جهان، انسان، جامعه

(. اجدئولوژی جک طیر  و نقشیه و   824: ب8878حمحهری  اس لوژی وی اجدئو ةکنند تبیی 

نوع رفتارها و برخوردهای انسیان و  کنندة  ت بهتر جک تئوری کلی اس  که مشخصبه عبار

هیای   انسیان در فعالیی    ،دجیدگاه شیهید محهیری    دربه طور کلی افعال و اعمال وی اس . 

گیرد، نیازمند جک نقشه و طر  کلی اس   ها را دربرمی که بخش اعظم فعالی  ،تدبیری خود

 (.55: 8811محهری که اج  طر  اجدئولوژی نام دارد ح

 فرهنگ جهادی

کارگیری نیرو و توان خوجش برای تحقق بخشیدن جیک   در لغ  به معنی تالش و به« جهاد»

 بیه  8818دهیة  کیه از   نییز  فرهنگ جهادی(. 848: 8871هدف اس  حدعاگوجان و بختیاری 

ی پیور نصیرآباد   ی در اجران مورد توجه و محالعه قرار گرف  حمرتضیوی و زارع ّ صورت جد 

همیة  میانع مشیتمل بیر     و  تعرجفیی جیامع  ارائیة  ( جک مفهیوم کلیی اسی  کیه     888: 8878

سیاز معرفیی    را فرهنگ تحول و آجنیده  آنپذجر اس . برخی  سختی امنان های آن به شاخص

سیرلوحة  گزاری به میردم   و فداکاری و خدم اس  فرهنگی که در آن کار عبادت ؛ کنند می

توانیید  فرهنییگ جهییادی همچنییی  مییی(. 58: 8875 و همنییاران حمعییدنی داردامییور قییرار 

                                                                                                                   
1. Artifacts 



011  ،9011 بهار، 9، شمارة 91دورة مديريت فرهنگ سازماني 

اسیتنباط مشیترک و خیرد جمعیی نهیادی،      و  تنیده از مفروضات اساسیی  درهم یا مجموعه

های قبلیی   که در بستر تجارب و جافتهشود محور تعرجف  و رسال  ،پذجر جافته، انعحاف تنامل

های ذهنیی   رج  الجهت پاسخگوجی به نیازهای اساسی محیط در عمیق به منظورشنل گرفته و 

دهیی رفتیار اجفیای نقیش      بخش و نیروزا در شینل  منبعی الهاممثابة  اعضا رسوخ کرده و به

دجگر، فرهنگ جهادی عنصری اسی  کیه     عبارت  . به(18: 8875ند حفرهی و همناران ک می

رسیوم راجی     وآداب و  اعتقاداتو  ای از باورها جعنی مجموعه، سو بار فرهنگی دارد  از جک

و از سیوی دجگیر ارزشیی     ،دهنده به حرک  جمعی جک مل  در جهتی خاص اس  نظمو 

نییا   آبیادی و شیبان   رسیاند حزنگیی   را در جامعه به فعلی  میی  ،مانند جهاد ،متعالی و اسالمی

8871 :41.) 

 پژوهش يتجرب يشينةپ

جعنیی زمیان آغیاز     ،8811پژوهش در ارتباط با فرهنگ جهیادی در اجیران بیه سیال     پیشینة 

 ،«میدجرج  و فرهنیگ جهیادی   »بیا عنیوان    ،وزارت جهیاد کشیاورزی  سیالیانة  های  اجشهم

ها درصدد تبیی  مفهیوم فرهنیگ جهیادی،     شده در اج  هماجش های ارائه گردد. پژوهش برمی

 ،. از آن زمیان بودنید های آن با استفاده از منیابع علمیی و فرهنگیی     و آسیب ،ابعاد، عوارض

نیای نسیبتام مناسیبی    ورد توجیه قیرار گرفتیه و اجنیک از غ    پژوهش و محالعه در اج  حوزه م

 شود. برخی از جدجدترج  محالعات در اج  حوزه مرور می ادامهبرخوردار اس  که در 

بیه طراحیی میدل فرهنیگ جهیادی در      ( در پیژوهش خیود   8875ح شهمنیاران معدنی و 

هادی در دانشیگاه  که فرهنگ ج آن بوددانشگاه اسالمی اقدام کردند. نتاج  اج  پژوهش گوجای 

باشید.  محیور   و دانیش  ،محور، راهبردمحور شتمل بر سه فرهنگ اصلی تعهدتواند م اسالمی می

مؤلفیة  در چهیار  را در پژوهش خود الگوی فرهنگ جهیادی   نیز (8875ح شفرهی و همناران

 . نتاج  پیژوهش ندکردمحوری محالعه  و انحباق ،محوری محوری، ورزجدگی، مجاهدت معنوج 

درجیة  محیوری از بیاالترج     محوری و انحباق های معنوج  که مؤلفه آن بودگوجای ها  آن کیفی

( در پژوهش 8871نیا ح آبادی و شبان . زنگیندهای فرهنگ جهادی برخوردار اهمی  بی  مؤلفه

اخیالص،  را  رهبیر جمهیوری اسیالمی اجیران    اندجشیة  های فرهنگ جهیادی در   شاخصخود 
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نتیاج    کردنید. معرفیی   و اسیتقام   ،هنگیام  هصیرت، عمل بی مداری، اطاع  از رهبر، ب تنلیف

بیه شناسیاجی پین  بعید      تبیی  فرهنیگ سیازمانی جهیادی    به منظور( 8871پورصادق ح ةمحالع

 888مؤلفیه و   49و اسیالمی و   ،اسالمی، سیازگاری بیا محییط، سیاختاری، معنیاجی     ی  فرهنگی

مدل ارائة به ر پژوهش خود ( د8879حهمنارانش بخش و  شه .انجامیدارتباط  اج  شاخص در

هییای  . مؤلفییهپرداختنیید ،گوجییه 71مؤلفییه و  82برخییوردار از  ،فرهنییگ مییدجرج  جهییادی 

انیید از:  شییده در ارتبییاط بییا فرهنییگ مییدجرج  جهییادی در اجیی  پییژوهش عبییارت  شناسییاجی

پروری، شراجط محیط کار، اعتماد سازمانی، نظیام میدجرج  عملنیرد،     محوری، مدجرج  عدال 

  مشاغل، سبک مدجرجتی، حماج  از کارکنان، توانمندسیازی، گذشی  و اجثیار،    طراحی صحی

 ساختار منعحف. ،محوری نف ، اخالق پوجاجی، اعتمادبه

هیا و   تبیی  فرهنگ جهادی و شناسیاجی مؤلفیه  در زمینة محالعاتی موجود پیشینة با مرور 

در اجی  حیوزه    شده های انجام پژوهشهمة در که شود  میهای اج  فرهنگ مشاهده  شاخص

نظیر   ازمان مدهای س ها منحبق با وجژگی ها و شاخص در پی شناساجی اج  مؤلفهپژوهشگران 

تدوج  الگوی فرهنگ جهادی منحبق از ( و 98: 8879و همناران  بخش ند حشها بوده خوجش

تواند تمیاجز   ه اس  و اج  موضوعی اس  که میشد غفل بر سح  کالن نظام اداری کشور 

 .را نشان دهدهای پیشی   از پژوهش پژوهش حاضر

 يقروش و ابزار تحق

کیه در   ،پژوهش حاضیر  در دارد.بستگی ها و ماهی  پژوهش  انتخاب روش پژوهش به هدف

بهیره  آن، از سیه روش کلیی   هیای مختلیف    با توجه به بخیش  اس ،  های کیفی پژوهشدستة 

هیدفی   ،جنیردی اسیتقراجی  ای تفسییرگراجانه و رو  با فلسیفه  ،بخش اول پژوهشدر . گرفته شد

نیزول  شیأن  کیه   ندبود آجات قرآنی همةپژوهش حاضر محالعة مورد جامعة . شدبنیادی دنبال 

کیه طیی آن کیدهای     بیود جهادی دارند. روش تحلیل داده در اج  بخش تحلیل محتوای متنی 

و سیپ  بیا بررسیی شیباه  مییان کیدها        شیدند مفهومی از آجات میورد محالعیه اسیتخرا     

هیاجی کیه بازنمیای     های مربوطه مؤلفه ساخته و بر اساس مشابه  میان شاخص هاجی شاخص

از  ،ند. بخیش دوم پیژوهش  دند شناساجی و استخرا  شی ا فرهنگ جهادی حاکم بر جک سازمان
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 ،ای دارد. روش میورد اسیتفاده در اجی  بخیش     حیث هدف، توصیفی اس  و میاهیتی توسیعه  

 در آن کیه  اسی  کیفیی  محالعیة  راترکیب نوعی . فبودالگو، روش کیفی فراترکیب ارائة جه  

شده از محالعات کیفی دجگر با موضوع مرتبط و مشیابه بررسیی    های استخرا  اطالعات و جافته

نظر برای فراترکییب از محالعیات کیفیی منتخیب و بیر اسیاس        موردنمونة نتیجه  . درشود می

هیای   سیرهای اصلی محالعهشود. فراترکیب ترکیب تف ها با سؤال پژوهش تشنیل می ارتباط آن

شیود،   که لزومام مبانی نظری وسیعی را شامل نمی ،های کیفی منتخب اس . فراترکیب بر محالعه

هیا اججیاد    ری از جافتهها جک ترکیب تفسی جامعی از جافتهارائة خالصة جای   و بهکند  میتمرکز 

های  جق ترکیب پژوهشاز طر ،مند برای پژوهشگران جک نگرش نظامآوردن با فراهم کند و  می

دانش جاری را  پردازد و میهای جدجد و اساسی  ها و استعاره به کشف موضوع ،کیفی مختلف

آورد. فراترکییب مسیتلزم    مسائل به وجود میی  در زمینةجامع و گسترده  یو دجددهد  میارتقا 

ی هیای کیفی   هیای پیژوهش   و جافتهدهد اج  اس  که پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیقی انجام 

هیاجی را   ، پژوهشگران واژههای اصلی پژوهشهای  بررسی جافته مرتبط را ترکیب کند. از طرجق

و  حسیهرابی  کنید  ارائه میی تح  بررسی پدجدة تری از  کنند که نماجش جامع آشنار و اججاد می

و بیاروس   8وسنیلساندکه  یطبق مدل ،در پژوهش حاضر از اج  روش(. 82: 8878 همناران

 .استفاده شداند،  کرده عرفیم (884: 4881ح

. اجی   شید  گرفتیه  از روش تحلیل محتوای کیفی بهیره نیز استخرا  اطالعات مرحلة در 

های متنی در جک بسیتر خیاص    ارزشمند برای تحلیل حجم عظیمی از داده روجنردیروش 

هیای   ها و مقوالت در جک مت  و کشف کیردن واقعیی    ترج  طبقه شناساجی مهمآن هدف و 

جک نظرجه جا توسعة توان از  بندی می نهان در آن اس . از طرجق کدگذاری و مقولهاجتماعی 

ها  وسقم آن آزماجش گذاش  و صح بوتة مدل جدجد حماج  کرد جا نظرجات موجود را به 

 (.481و  878: 8874راد  مؤمنیحکرد را بررسی 

  پیژوهش  با توجه به هدف و ماهیی . تحلیل محتوای کیفی روجنردهای گوناگونی دارد

اسیتفاده از اجی  روجنیرد    دار جا قیاسی اسی .   حاضر، روجنرد منتخب تحلیل محتوای جه 

                                                                                                                   
1. Sandelowski 
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و هدف  گوناگونی وجود داردهای  موضوع تحقیق دجدگاه دربارةجابد که  زمانی ضرورت می

. متفیاوت اسی    ةزمینی ها در جیک   های پیشی  جا بسط آن آزمون نظرجه تحقیق دادن انجام از

ها کمک  بینی متغیرها و روابط میان آن تواند به پیش موجود در جک زمینه می پیشینةنظرجه و 

گییری از   تیر و بیا بهیره    جافتیه  خ امحالعیه را بیه شینلی سی     تیوان فراجنید   می ،رو ازاج  .کند

کند به تعرجیف عملییاتی    های موجود به ما کمک می دجدگاه .های پیشی  هداج  کرد دجدگاه

مقوالت مورد نیاز پژوهش را فیراهم   یم. اج  تعرجف عملیاتیمفاهیم مورد نظر دس  پیدا کن

ها باجید   و اج  صف شود  می تشنیلتعرجف عملیاتی از صفات مستتر در هر متغیر . آورد می

فرهنگ انجام شیده  زمینة ای در  محالعات گسترده(. 841: 8878حتبرجزی  باشند جامع و مانع

دجیدگاه شیهید    در پژوهش حاضیر  اس . های مختلفی در اج  حوزه ارائه شده و چارچوب

دهی الگیوی فرهنیگ جهیادی     عنوان مبناجی جه  شنل  ب( به8878و  الف8878محهری ح

 .به کار گرفته شد اجدئولوژی و رفتارو  بینی بر اساس سحو  جهان

گییری از روش گیروه    های پیشیی  و بیا بهیره    اساس جافته بر ،سومی  بخش پژوهشدر 

الگوجی مناسیب در  توسعة به  ،مدجرج  و فرهنگ سازمانیان حوزة استادمتشنل از  کانونی،

 پرداخته شد.ارتباط با فرهنگ جهادی در نظام اداری اجران 

 پژوهش های يافته
 های فرهنگ جهادی مبتني بر آيات قرآن کريم ها و شاخص های بخش اول: مؤلفه يافته

جند جهادهای فرهنگی، سیاسی، که عمدتام با فرا ،جهادموضوع مرتبط با  در اج  بخش، آجات

از  و ساجر پیامبران الهی مرتبط بودنید  حص(نظامی نبی منرم اسالم ،علمی، اقتصادی، مدجرجتی

با توجه بیه اجننیه روش کیار در اجی       و مورد بررسی قرار گرف .شد قرآن کرجم استخرا  

جیات  در اسیتخرا  آ  شید پژوهش اشتراکاتی با تفسیر موضوعی قرآن کرجم داشی ، تیالش   

هیا و   تیا از اجی  طرجیق از سودبرداشی      شیود مربوطه آجات قبل و بعد از آجه نییز بررسیی   

های ناقص از مت  آجات اجتناب شود. استدالل اجی  پیژوهش در اسیتفاده از آجیات      برداش 

هیای   قرآنی برای ساخ  الگوی فرهنگ جهادی در اجی  حقیقی  نهفتیه اسی  کیه رجشیه      

سیبب   هیای الهیی بیه    ر پییامبران الهیی در تحقیق ارزش   و ساج حص(موفقی  نبی منرم اسالم
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هیای   ها و جاران باوفاجشان بوده اس ؛ مجاهدتی که بسیاری از اصول و وجژگی مجاهدت آن

جیوی اجی    و توان با جس  ، میبنابراج جاف .  شد میوحی آنچه به اجشان توان در  آن را می

 .کردان استخرا  ها الگوی محلوبی از جهادی بودن جک فرهنگ و سازم وجژگی

منظور اطمینان از صح  و درستی برداش  پژوهشگر از پیام هر آجیه،   افزون بر اج ، به

اهلل منیارم   اثر آج ، قرآن کرجمنمونة تفسیر با مراجعه به شد پ  از کدگذاری آجات، تالش 

قیرآن  مفسیران  جنیی از  از ، نییز ها اطمینان حاصل شیود.   از صح  کدگذاری داده، شیرازی

 اقیدام . عل  اجی   کندخواسته شد در خصوص عناوج  منتخب برای هر آجه اظهارنظر  کرجم

پژوهشگر بیود تیا از اجی  طرجیق بتیوان پییام       از سوی گونه تفسیر به رأی  گیری از هر پیش

بیه ذکیر   فقیط  شیده   . با توجه به تعدد آجات شناساجیکرددرستی استنباط  واقعی هر آجه را به

 .شود  جک نمونه اکتفا می

 های بخش اول پژوهش یافته. 1جدول 

 آیات واحدهای فکر شاخص مؤلفه

ب
تا

 
ی
آور

 

 صالب  در انجیام 

 وظاجف دادن

حفیی  ، اجتنییاب از تییرس و ضییعف 

 ،روحیییه در برابییر تبلیغییات منفییی   

حفیی  ، شییجاع  در برابییر دشییمنان 

 وظاجف دادن روحیه در انجام

؛ 91/ ؛ نساد427، 851 ،855 ،858/ حبقره

/ ؛ جیون  54/ ؛ فرقیان 15، 81، 85/ انفال

؛ 44/ ؛ رعیید885، 884، 88/ ؛ هییود887

؛ 849، 841، 24/ ؛ نحیییل84/ ابیییراهیم

؛ 888/ منییونؤ؛ م85/ ؛ حیی 15/ مییرجم

؛ 85/ ؛ فصیل  57/ ؛ عننبوت48/ فرقان

، 822/ عمران ؛ آل85/ ؛ شوری85/ محمد

821 ،829 ،898 ،811) 

؛ 427، 829/ ؛ بقره848/ ؛ توبه18/ حانفال

/ عمییران ؛ آل849/ نحییل؛ 84/ ابییراهیم

 (72/ ؛ حجر895، 898، 815، 851؛ 821

صیییییییبوری در 

 شراجط دشوار

استقام  در برابر تهدجدات؛ صیبوری  

در هنگییام مشیینالت؛ اسییتعان  از   

 خداوند در مشنالت

 فعالی  مستمر

از نتیاج    نشیدن  ناراحی  ، ثبات قدم

هیا   عدم دلگرمی به موفقی ، نامحلوب

ادامییة ه؛ رافرامییوش کییردن ادامییة  و 

 تحقق اهداف فعالی  تا زمان
 

 های فرهنگ جهادی در کتب و مقاالت موجود ها و شاخص های بخش دوم: مؤلفه يافته

منظیور شناسیاجی    های پیشی ، در پیژوهش حاضیر بیه    شده در بخش  با توجه به توضیحات ارائه

رهبیران دجنیی   سیخنان  و نییز   های فرهنگ جهادی در کتب و مقاالت موجود ها و شاخص مؤلفه
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شیده در   هیای طیی   از فراترکیب استفاده شد. گام ،و مقام معظم رهبری حره(جعنی امام خمینی ،اجران

 شود. در ادامه تشرج  می (4881ح ای سندلوسی و باروس مرحله اج  بخش محابق روش هف 

 تنظيم سؤال تحقيق. اولمرحلة 

 اند؟ کدامهای فرهنگ جهادی  ها و شاخص مؤلفهو  ابعاد

 پيشينهمند  بررسي نظام. دومرحلة م

، «فرهنگ جهیادی »، «مدجرج  جهادی» گانخود را با کلیدواژمند  نظاموجوی  محققان جس 

 .کردندو ... بر مجالت و نشرجات متمرکز  ،«جهاد»

 وجو و انتخاب مقاالت مناسب جست. سوممرحلة 

ه در هیر مرحلیه   مقاله و کتاب مرتبط با موضوع پژوهش دسی  جافتنید کی    849محققان به 

 ،محتیوا و فقیدان اطالعیات الزم   جیا   چنییده جا  به دلیل ناهمخوانی عنوان ،تعدادی از منابع

 شد. برداری بهرهالگو  ةمنبع جه  ارائ 51 از مجموع در حذف شدند

 استخراج نتايج. چهارممرحلة 

و های مختلیف از مقیاالت    کدهای مربوط به فرهنگ و مدجرج  جهادی در حوزهادامه، در 

 .کتب جا از تحلیل محتوای سخنان امام خمینی و رهبری استخرا  شد

 های کيفي وتحليل و تلفيق يافته تجزيه. پنجممرحلة 

پوشانی الزم صورت گرفی  و   ها، هم معنی بودن واژه ، با توجه به همپ  از استخرا  کدها

 با در نظر گرفت  مفهوم هر جک از کدها،   ،در ادامه

های مشابه از نظر ولفهؤبندی و سپ ، مهای مدل دستهلفهؤوان مکدهای مشابه تح  عن

 بندی گردجدند.  مفهومی نیز تح  عنوان ابعاد مدل دسته

 کنترل کيفيت. ششممرحلة 

 18توافیق   به که با توجه شداز ضرجب کاپا استفاده  شده  برای سنجش کیفی  مدل استخرا 

میدل از کیفیی  الزم    شید و  رزجیابی توافیق در سیح  عیالی ا    محققاندرصدی بی  خبره و 

 .بودبرخوردار 
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 (8ح

 توافقات مشاهده شده 
 

 توافقات شانسی 

   77/1=   =مقدار شاخص کاپا

 ها يافتهارائة . هفتممرحلة 

 88و  بعید  8. الگیوی حاضیر دارای    آمده اس 4های فراترکیب در جدول  نتاج  نهاجی گام

 د.شو شاخص اس  که با توجه به کثرت منابع به ذکر جک نمونه اکتفا می 18مؤلفه و 

 . الگوی فرهنگ جهادی مبتنی بر کتب و مقاالت موجود2جدول 

 منابع کدها ها مؤلفه ابعاد ردیف

8 
و 
ها 
ور
با

پ
ش
ی

 
ض
فر

 
 ها

ماهی  

 حقیق 
 خدامحوری

؛ 829: 8811؛ زواره 9: 8878میرمرادی و آذرشب 

؛ لحیفی و 8: 8878؛ امانی 89: 8874سلحانی 

؛ 874: 8811؛ مرادنیا 71: 8878سعدآبادی 

؛ سخنان امام خمینی 17: 8878فیروزآبادی 

ای  اهلل خامنه سخنان آج ؛ 89/81/8818

48/88/8874 

 های بخش سوم: مدل پيشنهادی فرهنگ جهادی در نظام اداری يافته

اساس قرآن و کتب  الگوی فرهنگ جهادی بر ها و تبیی  ها و شاخص اجی مؤلفهپ  از شناس

گییری از روش گیروه    های پیشی  و با بهیره  اساس جافته و مقاالت موجود، در اج  بخش بر

اجیدئولوژی و  و  بینیی  کانونی و با توجه به دجدگاه شهید محهری، بر اسیاس سیحو  جهیان   

بیه تصیوجر کشییده     8و در شنل آمده  8در جدول  آمد که کلیات آن دس  رفتار، مدلی به

میداری،   بعید توحیید، والجی     1بینیی حبیا    هیای جهیان   اساس بنییان  جزئیات بر .شده اس 

رفتار  ،(مؤلفه 89عقالنی  دجنی(، اجدئولوژی حبا  ،بنیانی، کرام  انسانی گراجی، عدال  آخرت

 شود. شاخص( تشرج  می 19حبا 
 



  018     الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ايران شناسايي

 رهنگ جهادی در نظام اداری ایرانهای الگوی ف ها و شاخص لفهو مؤ عاداب. 3جدول 

 بینی جهان ایدئولوژی رفتار بینی جهان ایدئولوژی رفتار

 انتخاب فرد دارای صالحی 

 ساالری شاجسته

 بنیانی عدال 

 توکل

روحیة 

 معنوی

ید
وح
ت

 

 مقبولی  مدجران

 مداری ضابحه

اعتقاد به برابری انسانی در 

 هروندیحقوق ش

ف
صا
و ان
ی 
ابر
بر

 

گیری طبقاتی و  پرهیز از جه 

 زداجی محرومی 
 اخالص

 قدرت بی  مدجرانفاصلة عدم 

 و بدنة سازمان

ی و ادار فساد با مبارزه

 صداق   خواری وجژه

 اعتماد

انه
جم
کر
ش 
گر
ن

 

نی
سا
  ان

رام
ک

 

 نشاط و سرزندگی بر رشد معنویتأکید 

 استقام  اختیار کارکنانبر تأکید 

سازی برای  زمینة نقدپذجری و 

 ارائه نقدهای سازنده
 صبر

 خلق  حس 

راد
 اف
 با
انه
جم
کر
ل 
عام
ت

 

 داری خوجشت 

 تواضع
 دجدن خداوند ناظر

انه
یم
حن
ی 
اه
آگ

 

 مدارا

 اجتناب از ظاهربینی برادریروحیة داشت  

 محوری قناع  مهرورزی

دام
اق

شی
رز
ت ا
ا

 

 شخصی  دادن به نیروها
 شجاع 

 حماج  از نیروها

پوشی از خحاهای  چشم

 دجگران
 حقاطعی ( عزم راس 

فرص  جبران کردن فراهم 

 خحا
 گراجی تنلیف

 جوجی صرفه متان  و آرامش

 گزاری خدم روحیة 

انه
جم
کر
ی 
مان
ساز
ار 
رفت

 

 فقیه تمنی  به تدابیر ولی

تزا
ال

لی
عم
م 

 

 
الج
و

 
ری
دا
م

 

 قدرشناسی از زحمات شاجسته
و وفاداری به نظام  تعهد

 اسالمی

دوستانه در محیط  ّ وجود جو

 کار

و عدم تروج  فرهنگ والجی 

 غفل  از خحوط اصلی

ت
یر
ص
ب

 
جی
فزا
ا

 

 شناسی دشم  یتوانمندساز

 استنبارستیزی امیدبخشی
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 رهنگ جهادی در نظام اداری ایرانهای الگوی ف ها و شاخص لفهو مؤ عاداب. 3جدول ادامه 

 

 بینی جهان ایدئولوژی رفتار بینی جهان ایدئولوژی رفتار

 گراجی تیم

  

 

 

 
الج
و

 
ری
دا
م

 

 سازی ی و گفتمانبخش یآگاه داری مردم

های  ظرفی به فعلی  بخشیدن 

 انسانی
 یطلب استقالل

 نگری آجنده

 تفنر راهبردی

 عقالنی  دجنی

 ارزشی در نظام انسجام

 گراجی وحدت

 نگرش سیستمی

 خودباوری
اولوج  دادن به مصلح  

 جمعی

 همفنری هوشمندی محیحی

 لیهمد حماج  از تولید داخلی

 همناری یمحور برنامه

 پذجری اجتماعی مسئولی  بینی خوش

 
ولی
سئ
م

 
ری
ذج
پ

 

ت
خر
آ

 
جی
گرا

 

 گراجی علمی بومی

ش
دان

 
ان
بنی

 

 امر به معروف و نهی از مننر

 خودکنترلی جادگیری سازمانی

 و  یخالقو  ینوآور

 پاسخگوجی ینجکارآفر

 محوری پژوهش

 گراجی عمل

قع
وا

 
گرا
مان
 آر
نی
بی

 

 شفافی 

 گراجی( طلبی حتعالی توفیق
 پاجبندی به عهد و پیمان

 پذجری و چابنی انعحاف

حرک  جهشی و گرا ح تحول

 (مجاهدانه
 وجدان کاری

 حف  اسرار بلندهمتی

 
مان
ا

 
ری
دا

 

 انضباط اداری
 المال حساسی  به بی 

 آفرجنی ارزش

 

 ها فعالی  بودنداوطلبانه 

گی
شت
گذ
ود
زخ
و ا
ار 
اجث

 

 انجام دادن وظاجف فرانقشی

 فتوت حآزادگی(

 سخاوت

 فداکاری
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 ها( مؤلفهالگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری )ابعاد و . 1شکل 

 تشريح عناصر الگوی پيشنهادی
 رفتار ،بيني، ايدئولوژی جهان

گیروه جیا جیک    جیا   جک فرداندجشة و  ،تواند نوع نگرش، تفسیر، تبیی ، طرز تفنر بینی می نجها

واقیع،   . درشیود هیا تعرجیف    مییان اجی   رابحیة  و  ،جهان، هسیتی، انسیان  دربارة منتب فنری 

بینیی وحیدتی از شیناخ  و ارزشییابی اسی  کیه در جیافت  معنیای زنیدگی و جهیان            جهان

(. اهمیی  شیناخ    488: 8871رهیی و موسیوی سییرجانی    ف انسان اس  حفرهنگ ةدهند جاری

گیاهی اسی  کیه     بینیی پاجیه و تنییه    گییرد کیه جهیان    بینی از اج  واقعی  سرچشمه می جهان

بینیی اسی     جهیان زادة فنری بر آن استوار اسی  و در واقیع اجیدئولوژی    جنبة اجدئولوژی از 

حیوط اصیلی و   خ ةکننید  (. اجدئولوژی جیک طیر  جیامع و مشیخص    82: الف8878حمحهری 

و  ،هیا  ها، نیازها، دردهیا و درمیان   ها و وسیله ها و بدها، هدف ها، باجدها و نباجدها، خوب روش

افیراد اسی  و انسیان از ابتیدای پییداجش بیه آن       همة ها برای  تنلیف ها و منبع الهام مسئولی 
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(. اجیدئولوژی خاسیتگاه رفتیار و تئیوری بنییادج       12: 8874پیور   اسی  حجقینیی   نیازمند بیوده  

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

 (.55: 8811حمحهری  گیرنداس  که بر اساس عقل، علم، آگاهی و تدبیر انسان شنل می

 توحيد

حهاشیمیان و خلیلیی   اسی   و توحید  سالمی خدامحوریبینی ا  ترج  مفهوم در جهان اساسی

(. در الگوی پیشنهادی فرهنگ جهادی در نظام اداری برای اج  بعد سه مؤلفه در نظیر  8874

داق ، نشیاط و  ، صی شیاخص: توکیل، اخیالص   هفی   معنوی حبا روحیة : اس گرفته شده 

حبیا دو شیاخص:    آگاهی حنیمانهداری(،  خوجشت  ،سرزندگی، ثبات اجمان، استقام  و صبر

شیاخص:  پین   حبیا   رفتارهیای ارزشیی   ،اجتناب از ظاهربینی( ،اضر و ناظر دجدن خداوندح

 جوجی(. صرفه ،گراجی محوری، شجاع ، عزم راس ، تنلیف قناع 

 مداری واليت

غنیای  و  اس  ،در منتب تشیع وجژه به ،در اسالم  مهمدجنی و اعتقادی  موضوعاتوالج  از 

توحید  وجژه به ،اصل دج  ةعصارآن را حقیق  و  س  که اگرواال آن چنانارزشی و معنوی 

 .اجم نگفته گزاف  بهو نیز حقیق  تدج  و اجمان راستی  به اسالم بنامیم، سخ   ،و خداپرستی

(. بعید  8819ححصیون   اند و جنی ظهیور دجگیری اسی     زجرا توحید و والج  جک حقیق 

: تمنیی   با چهار شاخصحبا  التزام عملی  دارد: مداری در الگوی پیشنهادی سه مؤلفه والج 

 جمیع  منیافع   یترجاعتقاد به حف  نظام و انقالب اسالمی، اجشان، دستورهای فقیه و  از ولی

پین   افزاجیی حبیا    ، بصییرت نظیام اسیالمی(  و  تعهد بیه سیازمان  ی، شخص منافع بر گرانجد و

بخشییی و  شناسییی، استنبارسییتیزی، آگییاهی  شییاخص: تییروج  فرهنییگ والجییی، دشییم   

ارزشیی،   در نظیام  شیاخص: انسیجام  پین   گراجی حبیا   وحدت ،طلبی( استقالل ،زیسا گفتمان

 همناری(. ،اولوج  دادن به مصلح  جمعی، همفنری، همدلی

 گرايي آخرت

 زنیدگی جاوجید   و آخیرت  بیه  اجمان و عقیده پی در که اس  کیفیتی و مفهوم گراجی آخرت

 الهی مسیر در را انسان که س ا الهی و قرآنیهای  ارزش به تلب  معنی به و شود می محر 
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 ؛نیسی   دنیا نفی مفهوم به هرگز و بخشد نجات وهوس هوی جهنم به سقوط از و برد پیش

گراجیی در الگیوی    آخرت اس . دادن قرار اخروی اهداف در جه  را دنیوی امنانات بلنه

شیاخص:  هفی   پیذجری حبیا    مسئولی  شود: توصیف می اصلیمؤلفة فرهنگ جهادی با سه 

پیذجری   دی به عهد و پیمان، وجدان کاری، خودکنترلی، پاسخگوجی، شفافی ، مسئولی پاجبن

 ،حفی  اسیرار  شیاخص:  دو داری حبیا   معیروف و نهیی از مننیر(، امانی       بیه  امر ،اجتماعی

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

 .فداکاری( ،فتوت، سخاوتوظاجف فرانقشی،  دادن انجام

 بنياني عدالت

 همیة  اسیالم  اسی . در  عادالنیه  و نظام آن معتدل امتی اسالمی ام  و اعتدال منتب اسالم

 دهید  می خاصی اهمی  عدال  به اسالمکنند.  می واگذار عادل افراد به را اسسح های پس 

 شیرط  قتصیادی ا ،خیانوادگی  اجتمیاعی،  حقیوقی،  مسیائل  در و جامعیه  تاروپود در را آن و

سیاالری   شاجستهشود:  توصیف میبنیانی در الگوی حاضر با دو مؤلفه  عدال  .داند می اساسی

برابیری و   ،میداری(  ضیابحه  ،شاخص: انتخاب افراد باصیالحی ، مقبولیی  میدجران   سه حبا 

گییری طبقیاتی، عیدم     شاخص: اعتقاد به برابری انسیانی، پرهییز از جهی    چهار انصاف حبا 

 خواری(. مبارزه با فساد اداری و وجژه ،سازمانبدنة ی  مدجران و قدرت بفاصلة 

 کرامت انساني

 کیه  ،عقیل  و الهیی  رو  از برخیورداری  بیه واسیحة   خیوجش  ذات و تنوج  اصل در انسان

 کرامی   اجی   و اسی   کرامی   صاحب موجودی اس ، انسان خاص امانتی و الهی موهبتی

 و مفیروض  مسیاوی  طیور  بیه  نژاد هر از انجه های انسان همة برای که اس  الهی ای عحیه

 شیده  تعرجیف  انسیان  برای کرام  نوع دو اسالمی فرهنگ (. در8811اس  حبداشتی  مسلّم

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

 کسب در انسان نکرد اختیار و اس  شده گذاشته ودجعه به او نهاد در کرده اعحا اش بنده به

 کیه  اس  معنوی اعتالی و روحی علو نوع جک که ،اکتسابی و کرام  ،ندارد نقش مقام اج 

. توجه به کرامی  انسیانی و آگیاهی از آن در فرهنیگ     کند می ظهور پارساجی و تقوا پاجة بر
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 هیا و کیل نظیام اداری    سیازمان و  نف  در افیراد  تواند موجبات افزاجش اعتمادبه جهادی می

ساز افزاجش  تواند زمینه . به عبارت دجگر، اج  بعد از فرهنگ جهادی میآوردرا فراهم  کشور

  بیا سیه مؤلفیه   کرام  انسانی در الگوی فرهنگ جهیادی   .شودنف  در نظام اداری  اعتمادبه

شاخص: اعتماد، تأکید بر رشد معنوی، تأکید بیر  چهار : نگرش کرجمانه حبا شود توصیف می

شیاخص: حسی  خلیق، تواضیع،     َه  ددپذجری(، تعامل کرجمانه با افراد حبا نق ،اختیار کارکنان

برادری، مهیرورزی، شخصیی  دادن بیه نیروهیا، حماجی  از نیروهیا،       روحیة مدارا، داشت  

رفتیار سیازمانی کرجمانیه حبیا      ،متان  و آرامش( ،فرص  جبران خحاآوردن اغماض، فراهم 

دوسییتانه در محیییط کییار،  ّ گییزاری، قدرشناسییی، جییو خییدم روحیییة شییاخص: هشیی  

 های انسانی(. ظرفی  به فعلی  بخشیدن ،داری گراجی، مردم توانمندسازی، امیدبخشی، تیم

 عقالنيت ديني

 ةنمونی اسالمی دو  ةکالم و فلسف .ای ب  طوالنی دارد گراجی دجنی در تارج  اندجشه پیشینه عقل

ای خیاص اسی     جگر و نگیره از دجدگاه وحی ساحتی د یعقالنی  دجن. بارز اج  گراجش اس 

 اسی  و انواع ادراک فیراوان   ردر قرآن کرجم الفاظ ناظر ب. بودمحور بحث  پژوهشکه در اج  

انسیان را بیه    ،متعیدد و متنیوع   یهیا  به گونه ،عالوه بر اج ، قرآن. گذرد تعبیر می  از مرز بیس 

فرهنیگ   هیم م هیای  عقالنی  دجنیی جنیی از وجژگیی   . اس تدبر و تفنر دعوت کرده  و تعقل

 ،بینی، نوآوری، چیابنی، عملگراجیی   نگری، خوش آجندهچون جهادی اس  که در کنار عواملی 

برای ارتقا و بهبود مسیتمر عملنیرد   را الزم   زمینةتواند  های فرهنگ جهادی می و ساجر وجژگی

بیه  رسانی  سازی استفاده از منابع و بهبود مستمر کیفی  خدم  بهینهو  ارکان نظام اداری کشور

سه مؤلفیه توصییف   با عقالنی  دجنی در الگوی فرهنگ جهادی پیشنهادی جامعه فراهم سازد. 

نگیری، نگیرش سیسیتمی، خودبیاوری،      شیاخص: آجنیده  هفی   تفنر راهبیردی حبیا   شود:  می

چهیار  بنیان حبا  بینی(، دانش خوش ،محوری هوشمندی محیحی، حماج  از تولید داخلی، برنامه

 ،جییادگیری سییازمانی، نییوآوری، خالقییی  و کییارآفرجنی    گراجییی علمییی،  شییاخص: بییومی 

طلبییی،  گراجییی، توفیییق شییاخص: عمییلهفیی  حبییا بینییی آرمییانگرا  واقییع ،محییوری( پییژوهش

 آفرجنی(. ارزش ،گراجی، بلندهمتی، انضباط اداری پذجری و چابنی، تحول انعحاف
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 نتيجه

 تغیییر  قالب اسالمیاجران در اثر انجامعة های مختلف  اججادشده در عرصه جنی از تحوالت

که در بسیاری از نهادهای انقالبی ظهور کیرده و پی  از    اس ها و الگوهای مدجرجتی  سبک

(. 52: 8879الگوی مدجرج  جهادی شناخته شده اسی  حالماسیی و تیوکلی    منزلة  تنامل به

 ها و باورهای که برآمده از مت  مفاهیم اسالمی و مبتنی بر ارزش ،تحقق اج  الگوی مدجرجتی

و  هیا حمعیدنی   دی در افراد و سازمانبدون برخورداری از روحیه و فرهنگ جها ،دجنی اس 

( و به عبارت بهتر در نظام اداری جامعه ممن  نخواهید بیود. فرهنیگ    58: 8875همناران 

به خیود   توجه بسیاری را محالعه و پژوهش کشورعرصة در  ،8818دهة وجژه از  به ،جهادی

اجی   همیة  (. وجیه مشیترک   888: 8878پور نصیرآبادی  زارع اس  حمرتضوی وکرده جلب 

ها گوجای اج  اسی  کیه    مرور پژوهش .اس های تحقیق کیفی  ن روشها غالب بود پژوهش

هیا   در اج  حوزه صرف شناساجی و معرفی مؤلفهخود را های علمی  تالشپژوهشگران همة 

رد بررسیی  مان میو ها و ماهی  خیاص سیاز   های فرهنگ جهادی منحبق با وجژگی و شاخص

 الگوهاجی جامع بهارائة پردازی و  نظرجه به ( و98: 8879و همناران  بخش اند حشه کردهخود 

تمیاجز   وجیه  اج  موضوعبه  . توجهاس  نشدهمنظور اجرا در نظام کالن اداری کشور توجه 

. همچنیی ، بیا میرور    اسی  شیده در اجی  حیوزه     های انجام پژوهش حاضر از ساجر پژوهش

میررحیمیی   ی و حیاجی احمید  شده در ارتباط با فرهنگ جهادی ححیاجی  ای انجامه پژوهش

( قابیل  8871نییا   آبیادی و شیبان   ؛ زنگیی 8871؛ پورصیادق  8875و همناران  ؛ معدنی8811

سیحو    بر اسیاس  ،های فرهنگ جهادی شاخصفقط ها  بیشتر پژوهشدر مشاهده اس  که 

نییز جنیی    اند و اجی  موضیوع   عرفی شدهشناساجی و مارائه کرد، ( 8715شاج  ح که یفرهنگ

 های پیشی  اس . پژوهش حاضر با پژوهش هایتماجز دجگر از

گانیة   که اج  مفهوم را در سیحو  سیه   ،شده در پژوهش حاضر الگوی فرهنگ جهادی ارائه

قابلی  انحباق با مدل سحو  فرهنگ  کند، میاجدئولوژی و رفتار بررسی و محالعه و  بینی جهان

عنیوان  تحی   شیده   محیر  گانة  . در اج  الگوی پیشنهادی، ابعاد ششداردنیز را  (8715شاج  ح

 . اجی  در شیوند شده در میدل شیاج  مقاجسیه     توانند با مفروضات زجربناجی محر  بینی می جهان
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آن را از ارائیه شیده در محالعیه حاضیر     بینی دجنی الگوی فرهنگ جهادی  حالی اس  که جهان

گانیة   هیای هفیده   سیازد. مؤلفیه   محالعات مدجرج  متمیاجز میی   الگوهای فرهنگی راج  درهمة 

هیا و   ارزشمنزلیة   توانند به شده در الگوی فرهنگ جهادی ذجل عنوان اجدئولوژی نیز می محر 

شیده در ارتبیاط    و معرفی شده های شناساجی باورها حهنجارها( مورد توجه قرار گیرند. شاخص

تواننید تحی     میی ، انید  ذجل عنوان رفتارها معرفی شدهکه  ،های اج  الگو نیز از مؤلفهجک  با هر

 عنوان مصنوعات جا نمودهای ظاهری فرهنگ جهادی مورد توجه قرار گیرند.

 پيشنهاد

منظور سنجش فرهنگ حیاکم   تواند به می در اج  پژوهش الگوی فرهنگ جهادی پیشنهادی

 و اجراجیی کشیور بیه   هیای اداری   دستگاههمة صورت جک کل و نیز   بر نظام اداری اجران به

از اج  طرجیق شیناف فرهنگیی موجیود در نظیام       به کار گرفته شود واجزای اج  کل مثابة 

اجرانیی(  ی  فرهنگ حاکم بر نظام اداری کشور از فرهنگ بومی حاسالمیفاصلة اداری کشور ح

در محالعیات  شیود   د. همچنی  به ساجر پژوهشگران پیشنهاد میشوجهادی( تحلیل و محالعه 

و کننید  نقیاط قیوت و ضیعف آن را شناسیاجی     و  به تحلیل الگوی پیشنهادی اقدامخوجش 

 .کنندارتقای اج  الگو طراحی و اجرا  به منظورهاجی  پژوهش
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 منابع
شناسی فرهنگ و مدجرج  جهادی بیا اسیتفاده    آسیب(. »8879الماسی، معصومه؛ عبداهلل توکلی ح

 .492ی  458(، صص 4ح9، 81، مدجرج  در دانشگاه اسالمی، «از روش فراترکیب

، تهیران،  48المللیی میدجرج  در قیرن     کنفران  بیی  ، «مدجرج  جهادی(. »8878امانی، فاطمه ح

 .پرداز پاجتخ  وجرا مدجران اجده ةسسؤم

طراحییی و تبیییی  الگییوی  (. »8878زاده؛ مهییرداد کیییانی ح بییاقری، مسییلم؛ محسیی  جییاجرمی 

 .881ی  15، صص 87، دولتی انداز مدجرج  چشم، «گیری مدجران جهادی تصمیم

، همیاجش امیام   «مقاجسة کرام  انسان در اسالم و اعالمیة حقوق بشر(. »8811اهلل ح بداشتی، علی

خمینی و قلمرو دج : کرام  انسان، مجموعه مقاالت، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

 .حره(خمینی

 قابل دستیابی در:(. 8874ح العالی(  ای حمد ظله اهلل خامنه بیانات آج 
http://farsi.khamenei.ir/speech 

هیای میدجرج     پیژوهش ، «شناساجی و تبیی  فرهنگ سازمان جهادی(. »8871پورصادق، ناصر ح
 .871ی  895(، صص 4ح84، انتظامی

علوم ، «تحلیل محتوای کیفی از منظر روجنردهای قیاسی و استقراجی(. »8878تبرجزی، منصوره ح

 .881ی  885، صص 12، اجتماعی

بررسیی تحبیقیی رونید تحیوالت     (. »8811میررحیمیی ح  سید داود حیاجی  احمدی، امیر؛ حاجی

فرهنگ و مدجرج  جهادی با چرخیة حییات سیازمانی: بررسیی چرخیة حییات فرهنیگ و        

وزارت جهیاد   ، تهیران، دومی  هماجش ملی فرهنگ و میدجرج  جهیادی  ، «مدجرج  جهادی

 .79ی  18، صص ملی فرهنگ و مدجرج  جهادی مجموعه مقاالت دومی  هماجشکشاورزی

مجموعیه مقیاالت اولیی  همیاجش     ، «جهاد فرهنگی و فرهنگ جهیادی (. »8811حسینی، علی ح

 ، تهران، نشر آموزش کشاورزی.فرهنگ و مدجرج  جهادی

 بیا  محلیوب  سیازمانی  فرهنیگ  الگوی(. »8875مفرد، حسی ؛ محس  باقری نصرآبادی ح خصاف

 49(، صص 8ح82، مدجرج  فرهنگ سازمانی، «حالعه: دفاع مقدس(جهادی حمورد م روجنرد

 .21ی 

 اقتصاد تحقق در جهادى مدجرج  و فرهنگ ابعاد(. »8871علی بختیاری ح دعاگوجان، داوود؛ لحف
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 .881ی  887(، صص 8ح84، های مدجرج  انتظامی پژوهش، «مقاومتى در نیروی انتظامی

 مثابیة   بیه  فرهنیگ (. »8874محمدرضیا تقیوی ح  زاده؛سیید   زاهد، سید سعید؛ محس  جیاجرمی 

 و رسیانه ، «جمعی حمحالعة تحبیقی فرهنیگ اسیالمی و سینوالر(    عمل و اراده بی  ای رسانه
 .91ی  55(، صص 4ح8، فرهنگی محالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فرهنگ،

ة هیای فرهنیگ جهیادی در اندجشی     بررسی شاخص(. »8871نیا ح آبادی، محمد؛ قاسم شبان زنگی

 .88ی  48(، صص 7ح41، معرف ، «مقام معظم رهبری

مجموعیه  ، «یشناسیی و ارزجیابی فرهنیگ و میدجرج  جهیاد      آسییب (. »8811ح رضا زواره، علی
 ، تهران، نشر آموزش کشاورزی.مقاالت اولی  هماجش ملی فرهنگ و مدجرج  جهادی

 ،(4ح44،   اسالمیمدجرج، «تها و الزاما مدجرج  جهادی، چالش(. »8874ح سلحانی، محمدرضا

 .87 ی 7صص 

شیده   های انجیام  شناسی پژوهش آسیب(. »8878سهرابی، بابک؛ امیر اعظمی؛ محمدرضا جزدانی ح

 7(، صص 1ح4، انداز مدجرج  دولتی چشم، «در زمینة مدجرج  اسالمی با روجنرد فراترکیب

 .42ی 

 سیاختاری  الگیوی  احیی طر(. »8879بخش، بیتا؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی کالنتری ح شه

(، 25ح84، رهیاف  انقیالب اسیالمی  ، «دولتی اقتصادی های در بنگاه جهادی مدجرج  فرهنگ

 .12ی  15صص 

عوامل تأثیرگذار بر سالم  نظام اداری در (. »8874صالحی امیری، سید رضا؛ نورجه شادالوجی ح

 .88ی  8(، صص 87ح9، مدجرج  فرهنگی، «تحقق طر  تحول نظام اداری

(، 42ح1، توسیعة انسیانی پلیی    ، «شناسیی فرهنیگ سیازمانی    مفهوم(. »8811رجان، محمد حعسگ

 .842ی  888صص 

، «بینیی شیم  تبرجیزی    انسان در جهان(. »8871فرهی، سونیا؛ سهیال موسوی سیرجانی ح فرهنگ

 .422ی  879(، صص 29ح88، شناختی ادبیات عرفانی و اسحوره

طراحیی  (. »8875ضیا سیلحانی؛ جیداهلل محمیدجان ح    فرهی، علی؛ محمدابراهیم سینجقی؛ محمدر 

هیای میدجرج  منیابع     پیژوهش ، «الگوی فرهنگ جهادی جنی از نهادهای انقیالب اسیالمی  
 .18ی  58(، صص 42ح4، حع(انسانی دانشگاه جامع امام حسی 
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، تهیران، انتشیارات   ای بر مدجرج  جهادی حاز جهاد تا جهاد( مقدمه(. 8878فیروزآبادی، حس  ح

 ه عالی دفاع ملی حداعا(.دانشگا

پژوهشی پدجدارشناسانه برای فهیم جیوهرة میدجرج     (. »8878لحیفی، میثم؛ حس  سعدآبادی ح

 .844ی  78، صص 41، راهبرد فرهنگ، «جهادی

(. 8879طهیران؛ ناصیر حمییدی ح     رضیا معمیارزاده   محمدی، حامد؛ سید مهیدی الیوانی؛ غیالم   

(، 8ح81، میدجرج  فرهنیگ سیازمانی   ، «اجیران  شناساجی موانع فرهنگی فراروی نظیام اداری »

 .19ی  19صص 

دومیی   ، «هیای آن  تبییی  فرهنیگ و میدجرج  جهیادی و شیاخص     (. »8811اهلل ح مرادنیا، شم 

 ، تهران، وزارت جهاد کشاورزی.هماجش ملی فرهنگ و مدجرج  جهادی

عامل کلیدی  فرهنگ سازمانی جهادی،(. »8878پور نصیرآبادی ح اهلل زارع مرتضوی، مهدی؛ فضل

 .882ی  888(، صص 94و  98ح9، مهندسی فرهنگی، «مدجرج  جهادی

 .4، تهران، صدرا،   مجموعة آثار(. 8811محهری، مرتضی ح

 ، تهران، صدرا.مسئلة شناخ الف(. 8878یییییییییییییییی ح

 .88، تهران، صدرا،   مجموعة آثارب(. 8878یییییییییییییییی ح

طراحی مدل فرهنگ جهادی مبتنی بیر  (. »8875ور؛ معصومه جاری حپ  یمعدنی، جواد؛ داود حس

های انقالب اسالمی در دانشگاه اسالمی حمورد محالعه: دانشگاه عالمیه   مبانی دجنی و ارزش

 .98ی  27(، صص 8ح5، 88، مدجرج  در دانشگاه اسالمیتهران(،  حره(طباطباجی

  پیژوهش: ماهیی ، مراحیل، و اعتبیار     تحلیل محتوای کیفیی در آجیی  (. »8874راد، اکبر ح مؤمنی

 .444ی  819(، صص 82ح2، گیری تربیتی اندازه، «نتاج 

میدجرج  جهیادی از منظیر میدجرج  اسیالمی و      (. »8878میرمرادی، عیسی؛ معصومه آذرشب ح

گرگیان، انجمی  علمیی و    ، سیومی  همیاجش علیوم میدجرج  نیوج      ، «ضرورت بررسی آن

 .آباد کتول واحد علی ،، دانشگاه آزاد اسالمیحسابداران گلستان ای مدجران و حرفه

ی علیوم اسیالم   یوتریکیامپ  قیات یمرکز تحق(. قم، اجران، 8811ح حره(افزار صحیفة امام خمینی نرم

 ، تهران، نی.مدجرج  عمومی(. 8878حنور(الوانی، سید مهدی ح

نی حوزه، ش رسا ، پاجگاه اطالعحصون(. 8819مداری از دجدگاه امام و رهبری ح والج  و والج 
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 ، قابل دستیابی در:85
https://hawzah.net/fa/magazine/view/5415/6373/71313 

گیذاری   جاجگاه خدامحوری در سیاسی  (. »8874محمدحسی ؛ عزجزاهلل خلیلی ح هاشمیان، سید

 .44ی  5(، صص 1ح4، های مدجرجتی اسالم و پژوهش، «عمومی

ی معرف  استاد محهری حبررسی مبانی وجودی شناس الگوی جامعه(. »8874پور، مصحفی ح جقینی

اسیالم و علیوم   ، «هیا از دجیدگاه اسیتاد محهیری(     های معرفتی با آن معرف  و رابحة فرآورده
 .17ی  57(، صص 7ح5، اجتماعی
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