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کرونباخوپایاییترکیبیاستفادهشدهوجهتبررسیوآزمونفرضیههایپژوهش

ازمدلســازیمعادالتساختاریاستفادهشدهاســت.نتایجتحلیلهانشانداد

کهانقالباســالمیبهصورتمســتقیمبرمدیریتجهادیتأثیرندارد؛انقالب

اســالمیبیشتربردفاعمقدستأثیرگذاراســت.دفاعمقدسبرمدیریتجهادی

اثرمثبتومستقیمداشــتهاستوانقالباسالمیباتأثیرگذاریبردفاعمقدس،

برمدیریتجهادیتأثیرگذاشــتهاســت.باتوجهبهنتایجپژوهش،گفتماندفاع

مقدسازگفتماناصلیانقالباســالمیایرانانفکاکناپذیراست.دوراندفاع

،باعث
ً
،بهاینگفتمانقوامبخشیدهوآنهاراتقویتکردهاستوثانیا

ً
مقدساوال

شــدهاستکههرچهپررنگترومؤثرتربهعنوانعناصرهویتیایرانمطرحشوند.

همچنین،والیتمداریستوناصلیانقالباســالمی،مدیریتجهادیودفاع

مقدساست.

کلیدواژه ها:انقالباســالمی،دفــاعمقدس،مدیریتجهــادی،اصولو

ارزشها.

1. مقدمه

انقالباســالمیایرانبرخالفجنبشها ونهضتهایپیشــیندرایــرانومنطقۀخاورمیانه،که

درقالبناسیونالیســم،دموکراسیومشــروطهویاتأثیرپذیریازانقالبسوسیالیستیشورویو

آمیختهباهویتغربییاالتقاطیازفرهنگغربوشرقبود،شکلگرفت.اینبارنهادمرجعیتو

هعلیه(باتکیهبررسالتومسئولیتخودواسالم
ّ
روحانیتوبهطورخاص،امامخمینی)رحمةالل

هعلیهوآلهوســلم(وسیرهو
ّ
نابوالگوگیریازانقالباســالمیبهرهبریپیامبراعظم)صلیالل

سنتامیرالمؤمنین)علیهالسالم(تفسیروتحلیلجدیدیازاهدافوآرمانهایاصیل،باتصحیح

تفکراتوشــیوههایگذشته،انقالبعظیمیرابنانهادکهمنشــأتحوالتعمیقوگستردهایدر

جامعۀایرانوسطحمنطقۀخاورمیانهوجغرافیایجهاناسالمودرگسترۀجامعۀبینالمللشد.

انقالباسالمیایران،بهعنوانیکحادثۀمهم،ریشهدرتاریخ،تمدن،جغرافیاواعتقادجامعۀ

ایرانیداردوباعبورازجریانهاوتحوالتوتکیهبراســالمناب،الگوییبدیعازنظامسیاسیرا

بهبشریتارائهکردکهباتفســیرینوینازمتوندینیواسالمراستیندرصددارائۀتجربهاینودر

پیریزییکزندگیسیاســیمتکیبرفضیلتها،آرمانهاوارزشهایدینیاست.بدیهیاست
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کهبهموازاتتشکیالتسیاسیپیشگفته نمیتوانساختمدیریتی،فرهنگی،اقتصادی،اداریو

نظامیرادگرگونکرد؛ازســویدیگر،نفوذانقالبدرتمامتشکیالتوروابط،نابودیارزشهای

رژیمطاغوتوخلقارزشهاینویناســالمی،باعثایجادتوقعبهحقمردمبرایتبدیلروابط

ارتجاعیوپوسیدۀ گذشتهبهروابطیباضوابطوساختیانقالبیشد.اینامرایجابمیکردهرچه

سریعتر،تغییراتیدرتشکیالتمدیریتی،فرهنگی،اقتصادیواداریونظامیمملکتایجادشود

وتأســیسنهادهایانقالبیبرایحلاینتناقضبود؛بنابراین،شناختزمینۀظهوروشکلگیری

مدیریتجهادیدربسترانقالباسالمیودفاعمقدسنیازمندتبیینوتوضیحاست.

باپیروزیانقالباسالمینیازهایجدیدیبرایجامعهبهوجودآمد.کمکبهافرادمستضعف،

خواستۀعمومیبرایآبادانیکشوردرروستاهاوشهرهاوتقاضابرایرفعتبعیضوفسادوافزایش

درآمدواشــتغالودفاعازانقالباسالمیوکشــوردرمقابلضدانقالبومتجاوزانبهمرزهاو

رسیدگیبهخانوادۀشهدایانقالبباعثایجادنهادهایجدیدمانندجهادسازندگی،کمیتۀامداد

هعلیه(،بنیادشهید،بسیجمستضعفان،سپاهپاسدارانوغیرهدرکشورشد.
ّ
امامخمینی)رحمةالل

جریانانقالباسالمیورویدادهایپسازآن،یعنیدفاعمقدس،بهشکلگیرینوعیرفتار،

فرهنگوسبکمدیریتسازمانیمنجرشــدکهبعدهابهعنوانکارومدیریتجهادیتعبیرشد.

بدیهیاســتکهبیتوجهیبهجوهرۀاصلیوعاملحیاتیاندیشــۀجهادیباعثانحرافیاسوء

برداشتازآنمیشود.

اگردرحوزۀنظریبهمعرفیاینمدلموفقمدیریتیدربســترانقالباسالمیودفاعمقدس

پرداختهشود،آنوقتاستکهدرحوزۀعملینیزایجابمیکندتاباشناختمؤلفههایانقالب

اســالمیودفاعمقدسبهتقویتاینمؤلفههادربسترکشوروجامعههمتگماشتودرنتیجۀ

آننیــزتقویتوتحکیممدلمدیریتجهادیدرتمامســطوحفرهنگــی،اقتصادی،اجتماعیو

نظامــیصورتمیگیرد.زمانیمیتــوانبهتثبیتوتحکیممدیریتجهــادیپرداختکهنقش

انقالباسالمیودفاعمقدسدرایجادوتقویتمدلاثرگذارمدیریتجهادیتبیینشود؛چراکه

گاهیازمؤلفههایانقالباســالمیودفاعمقدسنمیتوانبهتقویتمدلمدیریت بدونعلموآ

جهادی،کههمزادانقالباســالمیودفاعمقدسدرایراناســت،پرداختونیزبایددانستبه

میزانباالرفتنشناختوتقویتگفتمانانقالباسالمی،اهدافنسبتبهتثبیتوگسترشفرهنگ

جهادی،حرکتهایجهادی،تبیینوترویجســبکمدیریتجهادیمحققخواهدشد.بهمیزان

شناختاززوایایانقالباسالمیودفاعمقدسمیتوانظهورمدیریتجهادیومدیرانجهادی
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جهادونهادهایدیگرنظامتبیینکردودرجامعۀامروزگســترش
ً
رادرعرصههــایمختلف،مثال

دادودرنهایت،میتوانباشناختویژگیهایمدیریتجهادیومدیرانجهادیآنروز،بهروند

روبهجلوانقالباســالمیکمککرد؛ازاینرو،هدفازانجاماینپژوهشبررســیتأثیرانقالب

اسالمیودفاعمقدسبرمدیریتجهادیاست.

2. مبانی نظری پژوهش

انقالبفینفســهیکپدیدۀاجتماعیاســت.انقالبهــاراباتوجهبهتغییراتیکــهمیآفرینندبه

انقالبسیاسیوانقالباجتماعیتقسیمکردهاند.درانقالبسیاسی،حداکثر،نوعنظامسیاسی

تغییرمیکند.دراینانقالبهاهدفانقالبیون،گاهتنهاتغییرحکومتگراناســتوگاهتغییرمیزان

قدرتســاختهایاایجادیالغومقامیدرحکومت.امادرانقالبهایاجتماعی،عالوهبرتغییر

حکومت،درساختارهایرسمیاجتماعی،فرهنگیواقتصادی،سیاستخارجیوطبقۀحاکمنیز

تغییراتاساســیرویمیدهد.البتهحتیدرانقالبسیاسینیزمیزانیازتغییراتدرساختهای

فوقرخمیدهد.بیشــترانقالبهایمشهورمعاصرمانندانقالبفرانسه،انقالبروسیه،انقالب

چین،انقالبکوباوانقالباســالمیایــرانازگروهانقالبهایاجتماعییابزرگهســتند،اما

انقالبهایــیمانندانقالبمشــروطۀایران)1285ش(درگروهانقالبسیاســیقرارمیگیرند؛

بنابرایــن،درانقــالباجتماعی،انقالبباپیــروزیبرحکومتپایاننمییابدودراینشــرایط

دغدغۀانقالبیهااجرایآرمانهایانقالبیخویشاســت.امااجــرایاینآرمانهاوتغییراتبه

برنامهریزی،امکاناتمختلفوشرایطمساعدداخلیوبینالمللینیازدارد.بههمیندلیل،کسب

طوالنینیازمنداست.آنچههمراهباپیروزیانقالبرخمیدهد،
ً
اهدافانقالبیبهزمانینســبتا

ایجادتغییراتسیاســیداخلیوتغییردرجهتگیریهایسیاســتخارجیواعالماستقاللاز

جلوههایفرهنگرسمیرژیمپیشینرا
ً
قدرتهایخارجیمسلطاست.همچنین،انقالبسریعا

طردمیکند)ملکوتیان،1387:ص37(.

مفهوممدیریتجهادیمولودســازمانجهادسازندگیدراولینسالپیروزیانقالباسالمی

استکهدرســیرتطورجهادســازندگیبافرازونشیبهاییهمراهبودهاســتکهاینتجربیات

قابلبهرهبرداریبرایبازســازی»مدیریتجهادی«درزمانحالاست.مدیریتجهادییاجهاد

ســازندگیدرسیرتطورخودچهاردورهعمرراتجربهکردهاست)پورعزتوقلیپور،1388:ص

.)60
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سیرتطورمدیریتجهادیپسازانقالباسالمیوبهطورکلی،تجربۀمدیریتوکارجهادی

درکشوررامیتواندرقالبچهارموجکلیپیشنهادیزیرموردبررسیقرارداد:

دورۀاول،دورۀشــکلگیریوکارآمدی. اگــرنمادهایمدیریتجهادیدرســالهایاولیۀ

انقالبجهادســازندگی،جهاددانشگاهی،بسیجمستضعفینوســپاهپاسدارانباشند،بهوضوح

دوراناوجکارآمدیایننهادهادرعملکردشــاندربسترانقالباسالمیودفاعمقدسبروزیافته

اســت. ارائۀخدماتگستردهوبیوقفهبرایبهبودوضعیترفاهیوآبادانیروستاها،مشارکتدر

تولیدعلموکاربردیســازیآندرحوزۀنیازهایجامعه،مشارکتمؤثردرتأمیننیازهایعمرانی

جبهههایجنگازســویجهادگران،بسیجعمومیکشوربرایحمایتوپشتیبانیازدفاعمقدس

وحضورفعالاقشــارمختلفدردفاعازکشــوروتأمینامنیتوحضورموفقدرجنگنظامیبا

عراق،بخشیازخدماتارزشمندایننهادهادرایندورهاست.

دورۀدوم،دورۀافول.شــیوعاندیشــههایوارداتیتوسعۀکالســیکدرمیانمسئوالنوتبدیل

نهادجهادســازندگیبهوزارتخانه،افولجهاددانشــگاهیبهیکواحددانشگاهیشبیهبسیاری

ازدانشــگاههایدیگر،حرکتبهسمتایجادســازمانرزممشابهارتشهایکالسیکدربسیجو

سپاه،توسعۀنگاهمنبعمحوریوایجادفرایندهایبوروکراتیکدراینمجموعههاباعثافولروحیۀ

جهادی،کاهشابتکارعمل،نوآوریوقابلیتهایکارتیمیدرایننهادهاشد.

دورۀســوم،دورۀفراموشــیوانقطاع.اوجغلبۀتفکروارداتیکهدرواقعباادغامدووزارتخانۀ

جهادســازندگیوکشــاورزیوایجادوزارتخانۀجهادکشــاورزی،پایانیبردورۀتفکرجهادی

محسوبمیشود؛تفکروتجربهایکهبهدلیلهمجواریوادغامبایکسیستمبوروکراسیسنتی،

دیگرچیزیازآنبرجاینماندهبود.

دورۀچهارم،دورۀنوزاییوبازخوانی.توجهمجددبهشــعارهایانقالبدردهۀهشتاد،طرح

شعارعدالتوتوجهبهمحرومانونیزضرورتدستیابیبهپیشرفتباالگویاسالمیایرانیبرای

تحققتمدننویناسالمیباعثشــدتاکاروروحیۀجهادیدوبارهموردبازخوانیقرارگیرد.اما

درایندوره،جهاددرهمۀعرصههابازتعریفشــدوجهاداقتصادی،جهادعلمی،جهادفرهنگی

وغیــره موردتوجهوتبیینقرارگرفتند.احیایگفتمانجهــادوفرهنگجهادیدراردوهایراهیان

کیدبر نورواردوهایجهادی،بازدیدرهبرانقالبازپژوهشــگاهرویاندرسال 1386وتبیینوتأ

جهادعلمیوکارجهادینقطۀعطفیدرایندورانمحسوبمیشود)لطیفی،1383:ص103(.

بایددانســتچهعواملیباعثایجادایننهادهادرابتدایانقالبشــدهاست.درنتیجهاین
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عواملبایدحفظشــودودورۀچهارمیعنیدورۀنوزاییوبازخوانــیبهدورۀتثبیتوتحکیممدل

مدیریتجهادیدرنظاماجراییومدیریتیکشــورتبدیلشودودرعرصههایمختلفاقتصادی،

فرهنگی،سیاســیواجتماعیدرجامعهسوقدادهشود؛ازاینرو،الزماستنسبتبهعللموجدۀ

انقالباسالمیشناختپیداکردتابتواندرراستایحفظمدیریتجهادیدرمحققشدناهداف

ومراحلانقالباسالمیگامهایمؤثریبرداشت.

یف متغیرهای پژوهش 3. تعار

انقالباســالمیودفاعمقدس،بهعنوانمتغیرمستقل،ومدیریتجهادی،بهعنوانمتغیروابسته،

شــاملیکسریاصولوارزشهاهســتند.درفرهنگمعینآمدهاستکهاصلدرلغتبهمعنای

ریشهوبناست،دربرابرفرعکهشاخهوبراست.درفرهنگلغتدهخدانیزاشارهشدهاستکه

اصلچیزیاستکهاشیایدیگریبرآنبناشود.اصولرامیتوانقواعدوقوانینجهانیدانست.

ایناصولدربارۀرفتارانســانهســتندوروابطبینانســانهارادرجامعههدایتمیکنند.اصول

درواقعقوانیننانوشــتهایهستندکهازهمۀانسانهاانتظارمیرودازآنپیرویکنندوکسانیکهبه

آنهااحترامنمیگذارندتوسطاکثریتجامعهمؤاخذهمیشوند.

فرهنگفارســیمعینارزشرا1.بهــا،ارز،قیمتو2.قدر،شایســتگیمیداند.ارزشدر

اصطالحدانشجامعهشناســی،عقایدیاســتکهافرادیاگروههایانسانیدربارۀآنچهمطلوب،

مناســب،خوبیابداســت،دارند.ارزشهایمختلفنمایانگرجنبههایاساســیتنوعاتدر

ازعادتهاوهنجارهانشــئتمیگیرند.بهطورکلی،به
ً
فرهنگانسانیاســت.ارزشهامعموال

اموریکهبرایاعضایگروهاهمیتدارندوآرمانمشــترکاعضایگروهتلقیمیشــوند،ارزش

ازهنجارهایآندفاعمیکننــدواجازۀبروزوظهور
ً
میگوینــد.ارزشهاییکجامعهمعمــوال

هنجارهایغیرمطلوبرانمیدهند)گیدنز،1386:ص238(.

معنایلفظیانقالبیعنییــکدگرگونیفوری،همهجانبهباقدرتحذفوتخریبباال،اما

معنایاصطالحیآنباتوجهبهتعریفیکهاستادشهیدمطهریارائهدادهاند،عبارتاستازاینکه

مردمیعلیهنظمیووضعیکهبرآنهاحاکماستطغیانمیکنند،برایبهوجودآوردنیکوضع

دیگرونظمدیگرکهموردآرزویآنهاوآرمانوایدئالآنهاست)مطهری،1341:ص68(.

انقالبپدیدهایاجتماعیاســت؛اینکلمهازنظرلغتبهمعنایتغییر،تحولوبرگشــتگیو

ازنظرسیاســیبهمعنایاقدامعدهایبرایبراندازیوایجادحکومتیجدیداست.پیشینۀتاریخی
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ایناصطالحبهاخترشناسیبرمیگرددکهبهعلتاثربزرگکپرنیکدرنجوماهمیتویژهایدارد.

اینواژهدرنجومبهمعنایحرکتدورانیمنظموقانونمندستارگانمورداستفادهقرارمیگرفت،اما

برایاولینباردرسدۀهفدهم)1660میالدی(،بهصورتیکیازاصطالحاتسیاسیبهکاررفته

است)عیوضیوهراتی،1389:ص49(.

انقالببهمعنای»حرکتیمردمیدرجهتتغییرســریعوبنیانیارزشهاوباورهایمسلط،

نهادهایسیاســی،ســاختارهایاجتماعی،رهبری،روشهاوفعالیتهایحکومتییکجامعه

استکهتوأمباخشونتباشد«)محمدی،1388:ص25(.

آقایعمیدزنجانیدرتعریفانقالباســالمیدردگرگونیســاختارجامعهبراساسموازین

کیدمیکند:»انقالباســالمیعبارتاز گاهیمردمتأ وارزشهایاســالمیوعنصرامامتوآ

دگرگونیبنیادیدرساختارکلیجامعهونظامسیاسیآنمنطبقبرجهانبینیوموازینارزشهای

گاهیوایمانمردموحرکتپیشگاممتقیانوصالحانوقیام اســالمیونظامامامتوبراســاسآ

قهرآمیزتودههایمردمیاست«)عمیدزنجانی،1368:ص21(.

»انقالباســالمیتغییربنیادینجامعهتوسطمردممسلماناستکهبراساسقوانیناسالمی

برایتحققارزشهاوهنجارهایاســالمیدرجامعهپدیدمیآید«)نصری،1387:ص38(.در

اینتعبیرازانقالب،مردمبهدنبالتغییــرارزشهابهنفعحاکمیتوتثبیتارزشهاوهنجارهای

اسالمیهستندوهدفانقالبتحققواستقرارقوانیناسالمیاست.


ً
مشخصۀاصلیواساسیانقالباسالمیایرانایناستکهیکانقالبایدئولوژیکاستنهصرفا

یکانقالبمادیطبقاتیویایکانقالبلیبرالیستیوآزادیخواهانه)مطهری،1341:ص68(.

تعاریفبسیاریازسویصاحبنظرانبرایمدیریتمطرحشدهاستکهتعریفزیرتعریف

جامعیازآنهاست:»مدیریتعبارتاستازدانشوهنربهکارگیریمنابعسازمانیبرایدستیابی

بهاهدافسازمانبهشیوۀمطلوب«)محمودمرتضویوعراقی،1387(.

»مدیریتجهادی«رانیزمیتوانازنوعهنرمدیریتدانســت؛بهدیگرسخن،»علمدانستن

وهنرتوانســتن«.مدیریتجهادیهنرتوانســتنوارائۀطرحوایدۀجدیدیبودکهباظهورپدیدۀ

انقالباسالمیدرایرانشکلگرفت)دانیالیوموسوی،1384(.

مدیریتجهادیســوایازمدیریتعلمینیستکهبراساسفرمولهاوقوانینمطرحدردانش

مدیریتپایهریزیشــدهاســت.فرقایننــوعمدیریتکهازترکیباضافی)جهادییااســالمی(

برخورداراستبامدیریتمطلقدرایناستکهمبنایآنرا»نظامارزشیاسالم«تشکیلمیدهد.
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مدیریتجهادییعنیعلموهنررهبریوکنترلفعالیتهایدســتهجمعی،مبتنیبرمبارزۀنه

درعرصۀنظامیبلکهدرتمامیعرصههایعلمی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگیوغیرهجهت
ً
صرفا

نیلبهاهدافراهبردیوکالنیکسیستمورفعموانعیکهدررسیدنبهآنوجوددارد.

4. پیشینۀ پژوهش

پیشــینۀاینپژوهشهمراهباجزئیاتشــاملناممحقق،عنوانوهدفپژوهش،روشپژوهشو

نتایجآنبهشرحجدولزیراست.

جدول1. پیشینۀ تحقیق

ردیف
نام 

محقق
عنوان و هدف 

پژوهش
نتایج پژوهشروش پژوهش

1

شکری
)1392(

اصولحاکم
برمدیریت
جهادی

براساسروش
پژوهشدلفی

اصولحاکمبرمدیریتایننهادهاناشیازدیدگاههایانقالب
هعلیه(بود.

ّ
اسالمیوبنیانگذارانقالب،امامخمینی)رحمةالل

ایثارگری،مردمیبودنومشارکت والیتمحوری،دینمداری،
داوطلبانــه،انعطافپذیریوتحولگرایــیدرنظامهایاداری،
ایثارگریوشــجاعتدرمقابلدشــمنانوصبربرسختیها،
همکاریوتعاونازخصوصیاتمهــممدیریتبرایننهادها
بود؛بهعبارتدیگر،ایننهادهامتکیبرفرهنگجهادیتشکیل

ومدیریتشدند.

2

لطیفی
)1383(

پژوهشی
پدیدارشناسانه
برایفهم
جوهرۀ
مدیریت
جهادی

روش
پدیدارشناسی
تفسیری

براســاسیافتههایاینپژوهش،تمایزمحــوریفعالیتهای
جهادیدرقالبایمانبهغیبت،معناداراستوکسبوتقویت
آنازطریــقتقواممکناســتودرنهایــت،ماهیتمدیریت
جهادیبرمبنایمبارزهتعریفمیشــودوبردورکناساســی
»کوشــشفراوان«بههمراه»مقابلهباموانعموجود«درمســیر
دســتیابیبهپیشــرفتوتمدناســالمیقوامیافتهاست.درک
صحیحازماهیتمدیریتجهادیکهمبتنیبرمبارزهاســت،
میتواندمنجربهشــکلگیریفرهنگجهــادیباابعادیمانند
استفادهازظرفیتها،مقابلهبامانعهاومحدودیتهاونیزارائۀ

نمونههاواسوههاشود.

3

قائدعلی
)1387(

نحوۀمدیریت
جهادی

روشتحلیل
SWOT

یافتههایاینپژوهشنشانمیدهدمدیریتجهادینوعیرهبری
مشارکتیاست.اعتمادداشــتنبهنیروهایجهاد،اهمیتدادنو
لحاظکردننظراتآنها،میداندادنوتفویضاختیاربهجهادگران
ازویژگیهــایمدیریــتجهادیاســت.مدیرازانتقــادآنها
نمیهراسدوپاسخگویسؤاالتشاناست.احتراممتقابلمدیرانو
کارکناندرجهادبهچشممیخوردوهریکازنیروهایجهادتنها
ازیکرئیسمافوقدستورمیگیرندورعایتسلسلهمراتبوتعیین

خطوطاختیاروارتباطدربینجهادگرانوجوددارد.
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4

سپهر
)1393(

اصولحاکم
برمدیریت
جهادی

روش
پدیدارشناسی

ســپهراصولحاکمبرمدیریتجهادیرابابهرهگیریازمعانی
وتفاسیرآیاتجهادیقرآنکریمونیزبراساسبیاناتوتعابیر
رهبرمعظمانقالباسالمی،بدینگونهبیاندارد:1.اصلمقابله
بادشــمن،2.اصلخدمتبانیتالهی)درراهخدا(،3.اصل
ایثاربامالوجان،4.اصلسختکوشــیوتالشبیوقفه،5.
اصلتوکلوصبر،6.اصلنترسیدنازدشمنانوسرزنشهای
مخالفان،7.اصلعزم،ایستادگیوثباتقدمو8.اصلرهبری.

5

زواره
)1387(

عواملاصلی
فرهنگو

تفکرمدیریت
جهادی

روش
پدیدارشناسی

ازجملهویژگیهاوشــاخصهاوعواملاصلیفرهنگوتفکر
مدیریتجهادیعبارتاستاز:عشقبهوالیتووالیتپذیری
ووالیتمحوری،عشــقبهخدمتبهمردمبهویژهروستاییان،
محرومیتزداییوفقرزدایی،تأمینرفاهعمومی،توجهبهمسائل
فرهنگیونیازهایفرهنگیمردموجهادگران،مسئولیتپذیری،
رعایتشــئوناتاســالمیودینی،سادهزیســتیوسالمت،

سختکوشیوپرتالشبودن،رعایترفتاراسالمیبامردم.

یت جهادی 5. اصول و ارزش های انقاب اسامی و دفاع مقدس حاکم بر مدیر

دراینپژوهشاصولوارزشهایانقالباســالمی،اصــولوارزشهایدفاعمقدسواصولو

ارزشهایمدیریتجهادیبهشرحزیردستهبندیشدهاست:

یت جهادی جدول2. اصول و ارزش های حاکم بر مدیر

منبعمؤلفه هاعنوانردیف

اصولانقالباسالمی1

اصلوحدتملی 	•
اصلوالیتفقیه 	•

اصلعدالتهمهجانبه 	•
اصلمردمساالریدینی 	•

اصلعدمانفکاکدینوسیاست 	•
اصلاستقاللهمهجانبه 	•

اصلآزادیتوأمبامسئولیت 	•
اصلنفیسلطهگریوسلطهپذیری 	•

اصلمبارزۀدائمیبافساددرهمۀزمینهها 	•
اصلحفظخطوطاصلینظاماسالمی 	•

قانوناساسی
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ارزشهایانقالباسالمی2

حاکمیتالهی 	•
حمایتازمحرومانومستضعفان 	•

تبعیتازوالیتفقیه 	•
ظلمستیزیومبارزهبادشمن 	•

مکتبی،اسالمیودینی 	•
مشروعیتومقبولیتدینی 	•

عدموابســتگیبهغربوشــرقباشعارنه 	•
شرقیونهغربی

تکیهبراصالتکمال 	•
اتکابهقدرتنرم 	•

امــام بیانــات
خمینیوآیتالله
خامنهای)قاســم

آقا،1391(

اصولدفاعمقدس3

ایمانبهخدا 	•
توکلبرخدا 	•
والیتمداری 	•
تکلیفگرایی 	•
شوقجهاد 	•

شهادتطلبی 	•
ایمانبهپیروزی 	•

برادری 	•
گذشتوایثار 	•

تاش، )حســینی
)1395

ارزشهایدفاعمقدس4

شجاعت 	•
فداکاری 	•

رعایتحدودالهی 	•
خستگیناپذیری 	•

دنیاگریزی 	•
صبروپایداری 	•
تزکیهوتهذیب 	•

نوعدوستی 	•
عزتمندی 	•
صداقت 	•

اعتمادبهنفس 	•

و )اســکندری
جعفری،1392(

اصولمدیریتجهادی4

خدامحوری 	•
انسانمداری 	•
کمالجویی 	•

واقعنگریاسالمی 	•
حقمداری 	•

والیتمداری 	•

طالتپه، )بابایــی
)1394
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ارزشهایمدیریتجهادی5

جهتدهیالهی،انقالبی 	•
هویتالهی 	•
تعالیدرامور 	•

مسئولیتپذیری 	•
سبقتدرکارها 	•

تقوادرفکروعمل 	•
قداستآفرینی 	•
جانشینپروری 	•
مردمپایهبودن 	•
عدالتخواهی 	•
لیاقتمحوری 	•

دفاعازجسموجان 	•

طالتپه، )بابایــی
)1394

6. مدل پژوهش

باتوجهبهتوضیحاتذکرشده،مدلپژوهشرامیتوانبهشکلزیرترسیمکرد:

 مداری حق •

 مداری والیت •

٥ 
های مدیریت  ارزش

 جهادی

 دهی الهی، انقالبی جهت •

 هویت الهی •

 تعالی در امور •

 پذیری مسئولیت •

 سبقت در کارها •

 تقوا در فکر و عمل •

 آفرینی قداست •

 پروری جانشین •

 پایه بودن مردم •

 خواهی عدالت •

 محوری لیاقت •

 دفاع از جسم و جان •

 ،(بابایی طالتپه

١٣٩٤( 

 

 مدل پژوهش .٦

 :توان به شکل زیر ترسیم کرد   شده، مدل پژوهش را می ذکربا توجه به توضیحات 

 
 مدل مفهومی پژوهش .١ نمودار

ت یجمله اصل والانقالبی ازـ  های اسالمی گرفته، پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران ارزش با بررسی و مطالعات صورت

دست آمده و در نتیجه اصول حاکم بر  هجانبه ب اصل استقالل همه و ساالری دینی جانبه، اصل مردم ه، اصل عدالت همهیفق

در دو سال ابتدایی  ،انقالب اسالمی با توجه به ایجاد نظام اسالمی و تدوین قانون اساسی شکل گرفته است. همچنین

گرایی، فروتنی،  ت، دنیاگریزی، تکلیفجمله ایثارگری، شجاعهای دیگری از ران دفاع مقدس ارزشانقالب و در دو

پی آن اصول حاکم بر است که در نظم و انضباط پدید آمده و گرایی، والیتمداری، غیرت دینی نفس، آزادگی، مردم به اعتماد

 مدیریت جهادي

 دفاع مقدس انقالب اسالمی

 اصول انقالب اسالمی

انقالب اسالمیهاي ارزش  

 اصول مدیریت جهادي

هاي مدیریت جهاديارزش  

 اصول دفاع مقدس

هاي دفاع مقدسارزش  

نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش

بابررســیومطالعــاتصورتگرفتــه،پسازوقوعانقالباســالمیدرایــرانارزشهای

ـانقالبیازجملهاصلوالیتفقیه،اصلعدالتهمهجانبه،اصلمردمســاالریدینیو اســالمی

اصلاستقاللهمهجانبهبهدستآمدهودرنتیجهاصولحاکمبرانقالباسالمیباتوجهبهایجاد

نظاماســالمیوتدوینقانوناساسیشکلگرفتهاســت.همچنین،دردوسالابتداییانقالبو
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دردوراندفاعمقدسارزشهایدیگریازجملهایثارگری،شــجاعت،دنیاگریزی،تکلیفگرایی،

فروتنی،اعتمادبهنفس،آزادگــی،مردمگرایی،والیتمداری،غیرتدینیونظموانضباطپدیدآمده

اســتکهدرپیآناصولحاکمبردفاعمقدسشــکلمیگیرد.جوشــشانقالبیومردمیاقشار

مختلفمردمباهدفسازندگیمناطقمحرومومستضعفوآبادانیواحیایکشاورزیدرکشور

ونیزپشــتیبانیهمهجانبهوتأمینامنیتکشــوردردوراندفاعمقدس،ســببتأسیسنهادهای

انقالبیدرهمانسالهایآغازینانقالباسالمیشدهاست.باوجوداین،اصولمدیریتجهادی

باوامگیریازایناصولوارزشها،ازجملهخدامحوری،انســانمداری،کمالجویی،واقعنگری

اسالمی،حقمداریووالیتمداریشکلگرفتهاست.

7. روش شناسی پژوهش

ایــنپژوهشازنوعکاربردیبودهوبهروشتوصیفیتحلیلیانجامشــدهاســت.برایگردآوری

اطالعاتدرهرپژوهشعلمیمتناســبباماهیتآنازیکیاچندابزاراستفادهمیشود.دراین

پژوهش،اطالعاتنظریموردنیازبااســتفادهازمنابعکتابخانهایومشــاهدۀاســنادومدارکبه

شیوۀفیشبرداریتهیهشدهاستواطالعاتمیدانیازطریقپرسشنامهازصاحبنظراندرحوزۀ

مطالعاتانقالباسالمی،دفاعمقدسومدیریتجهادیجمعآوریوتحلیلشدهاست.

جامعۀآماریشــامل32نفرازفرماندهانومدیرانانقالباســالمیدردوراندفاعمقدسو

صاحبنظــرانوخبرگانعرصۀفرهنگومدیریتجهادیآندوراناســتکهبهصورتهدفمند

انتخابشدهاند.

ابزارگــردآوریاطالعــاتودادههایموردنیاز،پرســشنامۀمحققســاختهبــودهوجهت

رواییســنجیازرواییمحتوا،رواییهمگراورواییافتراقیاستفادهشدهاست.پرسشنامهجهت

رواییســنجیبینصاحبنظرانومتخصصان)شاملاســاتیددانشگاهدفاعملیودانشگاهجامع

امامحسینعلیهالســالم(توزیعودیدگاههایآنهادرپرسشنامهاعمالشدوسپسبااستفادهاز

کمکاســاتیدخبرهموردبحثوتجزیهوتحلیلقرارگرفت.بدینترتیب،رواییمحتواموردتأیید

ـگلدشتایناستفاده قرارگرفت.بهعالوه،جهتسنجشپایاییازضریبآلفایکرونباخوpدیلون

شدهاست.ساختارپرسشنامهبههمراهنتایجرواییوپایاییدرجدول3آمدهاست.
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جدول 3. ساختار پرسش نامه

متغیرها
تعداد 

سئواالت
AVEFLCRCAR2منبع

اصولانقالب
اسالمی

0.37170.60970.84600.79890قانوناساسی10

ارزشهای
انقالباسالمی

9
بیاناتامامینانقالب
اســالمیبهنقــلاز

قاسمآقا،1391
0.37840.61510.82800.76050.7023

اصولدفاع
مقدس

0.47410.68850.86670.81320.8392حسینیتاش،91395

ارزشهایدفاع
مقدس

11
اسکندریوجعفری،

1392
0.53430.73090.92540.90960.5935

اصولمدیریت
جهادی

6
طالتپــه، بابایــی

1394
0.36800.60660.75190.70100.5712

ارزشهای
مدیریت
جهادی

12
طالتپــه، بابایــی

1394
0.49850.70600.92150.90580.7910

اولینمعیارکلیدیکهدرنرمافزار»SmartPLS«مورداســتفادهقرارمیگیرد،ضریبتعیین

)R2( اســت.مقدارضریبتعیین)R2(نشانمیدهدکهارزشهایانقالباسالمیبهمقدار70 

درصداصولانقالباسالمیراپیشبینیمیکندکهپیشبینیمناسبیاست.اصولدفاعمقدسبه

مقدار84درصداصولوارزشهایانقالباسالمیراپیشبینیمیکندکهپیشبینیباالییاست.

همچنین،ارزشهایدفاعمقدسبهمقدار60درصداصولوارزشهایانقالباسالمیواصول

دفاعمقدسراپیشبینیمیکنــد.اصولمدیریتجهادیبهمقدار79درصداصولوارزشهای

انقالباســالمیراپیشبینیمیکند.همچنین،ارزشهایمدیریتجهادیبهمقدار57درصد

اصولوارزشهایانقالباسالمیواصولمدیریتجهادیراپیشبینیمیکند؛بهعالوه،جهت

 pسازگاریدرونیازشاخص،)CA(ارزیابیمدلازشــاخصهایپایاییمعرفآلفایکرونباخ

ـگلدشتاینیاپایاییمرکب)CR(،رواییهمگرا)AVE(ورواییافتراقیمعیارفورنلالرکر دیلون

)FL(استفادهشد.

رواییهمگرابهاینمعناستکهمجموعۀمعرفهاسازۀاصلیراتبیینمیکنند.فورنلوالکر

)1981(استفادهازمتوســطواریانساستخراجشدهرابهعنوانمعیاریبرایاعتبارهمگراپیشنهاد

میکننــد.حداقلAVEمعادل0/3بیانگراعتبارهمگرایقابلقبولاســت.بهاینمعنیکهیک
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متغیرپنهان)مکنون(میتواندبهطورمتوســطبیشازنیمیازپراکندگیمعرفهایشراتبیینکند.

حداقــلمقدارقابلقبولبرایپایاییمعرفوپایاییمرکبمقدار0/7اســت.معیارفورنلالرکر

جهتسنجشرواییافتراقیاست.اینمعیارریشۀدومشاخصAVEاست.نتایجرواییهمگرا

برایمتغیرهانشــاندهندۀایناســتکههمۀمتغیرهادارایرواییهمگرایباالتراز0/3هستند.

نتایجسنجشرواییافتراقینیزنشاندهندۀایناستکهمتغیرهادارایرواییافتراقیباالتراز0/6 

اســت.نتایجپایاییمعرفوترکیبینیزنشاندهندۀایناســتکهمتغیرهایپژوهشدارایمقدار

باالترازمقدار0/7است.

ازمدلسازیمعادالتساختاریجهتتحلیلدادههااستفادهشدهاست.برایانجامتجزیهو

تحلیلآماریازنرمافزارآماریSPSSومدلسازیSmartPLSاستفادهشدهاست.فرضیههای

پژوهشعبارتانداز:

1.انقالباسالمیبرمدیریتجهادیتأثیردارد.

2.دفاعمقدسبرمدیریتجهادیتأثیردارد.

3.انقالباسالمیبردفاعمقدستأثیردارد.

8. یافته های پژوهش
8ـ1. یافته های توصیفی

پیشازپرداختنبهبررسیمدل،الزماستدرراستایارائۀدرکبهترازجامعۀپژوهش،یافتههای

جمعیتشناختیافرادنمونهمشخصشود.اینیافتههادرجدول4آوردهشدهاست.

جدول 4. آمار جمعیت شناختی افراد نمونه
درصدفراوانیمتغیر جمعیت شناختی

سن

2013.1الی30سال
31515.6الی40سال
411341.9تا50سال

1238.7بیشتراز50سال

تحصیات

13.1لیسانس
39.4فوقلیسانس

2887.5دکترا
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سابقۀ خدمت

26.3کمتراز5سال
26.3بین5تا10سال
1126.3تا15سال
1626.3تا20سال

2475بیشتراز20سال

نتایجاینآمارنشــاندهندۀوضعیتجامعۀآماریاستکهنشــانمیدهدهمازنظرسابقۀکاری

وهمازنظرســطحتحصیالتکفایتالزمرابرایپاســخدهیبهسؤاالتداشــتهاند.باتوجهبه

تحلیلهایصورتگرفته،توزیعفراوانیمؤلفههایپژوهشنشــاندادکهاصولانقالباســالمی

دارایمیانگین4/69وانحرافمعیار0/33بودهاست.ارزشهایانقالباسالمیدارایمیانگین

4/70وانحرافمعیار31/ 0واصولدفاعمقدسدارای4/72وانحرافمعیار0/32بودهاســت.

همچنین،ارزشهــایدفاعمقــدسدارایمیانگین4/56وانحرافمعیار0/42اســت.اصول

مدیریــتجهادیدارایمیانگین4/59وانحرافمعیار0/38،ارزشهایمدیریتجهادیدارای

میانگین4/38وانحرافمعیار0/47هستند.

8ـ2. یافته های استنباطی

جهتبررسیوآزمونفرضیههایپژوهشازمدلسازیمعادالتساختاریاستفادهشدهاست.

یت جهادی نمودار 2. ضرایب معناداری نقش انقاب اسامی و دفاع مقدس بر مدیر

باتوجهبهمقدارTکهبیشــترازمقداربحرانی1/96اســت،انقالباسالمیبردفاعمقدستأثیر

معناداریدارد.همچنین،دفاعمقدسبرمدیریتجهادیتأثیرمعناداریدارد.نتایجتحلیلنشان
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دادکهانقالباســالمیبهدلیلمقدارمعناداریکمتراز1/96تأثیرمعناداریبرمدیریتجهادی

نــدارد.نتایجنمودار2مبینمقدارتأثیرهرکدامازمسیرهاســت.نتایــجنمودارباالرامیتواندر

جدول5نشانداد.

یت جهادی جدول 5. تأثیر دفاع مقدس بر انقاب اسامی و مدیر
Tیب مسیرانحراف استاندارد نتیجهضر

تأثیرمثبت41.08250.02220.910انقالباسالمی←دفاعمقدس

عدمتأثیر0.08170.16790.014انقالباسالمی←مدیریتجهادی

تأثیرمثبت5.07000.16380.831دفاعمقدس←مدیریتجهادی

نتایجپژوهشنشــانمیدهدکهانقالباســالمیبهمقدار91درصدبردفاعمقدستأثیرمثبتو

معنــاداریدارد.دفاعمقدسنیزبهمقدار83درصدبرمدیریتجهــادیتأثیرمثبتومعناداری

دارد.انقالباســالمیبهصورتمســتقیمبرمدیریتجهادیتأثیرگذارنیست.انقالباسالمی

بهمقدار0/014درصدبرمدیریتجهادیتأثیرگذاراســت.جهتارزیابیمدلازشاخصهای

ضریبتعیینQ2،R2اســتونـگیسر1ونیکوییبرازشاستفادهشــدکهمعیارQ2استونـگیسر

جهتبررســیدقتپیشبینیاستفادهشدهاســت.اینمعیارمعرفتناسبپیشبینمدلاست.

مقدارQ2بزرگترازصفرنشــاندهندۀایناستکهســازههایبرونزادارایتناسبپیشبینبرای

سازۀدرونزایتحتبررسیهستند.

تتنهاوسوهمکاران)2005(یکشاخصنیکوییبرازش2)GOF( بهعنوانراهحلعملیاتی

برایاعتبارکلمدلپیشنهادکردند.معیارGOF بهصورتمیانگینهندسیR2ومتوسطاشتراک3 

محاسبهمیشود.
2GOF communality R= ×

اینشاخص،مجذورضربدومقدارمتوسطمقادیراشتراکیومتوسطضریبتعییناست.از

آنجاکهاینمقداربهدوشــاخصمذکوروابستهاست،حدودشبینصفرویکاستوهرچقدر

بهمقدار1نزدیکباشــد،مدلازبرازشخوبیبرخورداراســت.نتایــجاینارزیابیدرجدول6 

نمایانشدهاست.

1. Stone� Geisser
2. Goodness of Fit
3. average subscription
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یت جهادی یابی مدل تأثیر دفاع مقدس بر مدیر جدول 6. ارز

مقدار R2شاخص ها
اشتراک

SSOSSE1-SSE/SSO
)Q2(

مقدار نیکویی 
برازش

0.82820.784464.000022.43800.6494دفاعمقدس
0.9147

0.71070.889064.000024.12740.6230مدیریتجهادی

یت جهادی .٥جدول   تأثیر دفاع مقدس بر انقالب اسالمی و مدیر

 T یب مسیر انحراف استاندارد  نتیجه ضر

 مثبت تأثیر ٠٫٩١٠ ٠٫٠٢٢٢ ٤١٫٠٨٢٥ دفاع مقدس ←انقالب اسالمی 

 تأثیر  عدم ٠٫٠١٤ ٠٫١٦٧٩ ٠٫٠٨١٧ مدیریت جهادی ←انقالب اسالمی 

 مثبت تأثیر ٠٫٨٣١ ٠٫١٦٣٨ ٥٫٠٧٠٠ مدیریت جهادی ←دفاع مقدس 

درصد بر دفاع مقدس تأثیر مثبت و معناداری دارد. دفاع  ٩١که انقالب اسالمی به مقدار  دهد مینتایج پژوهش نشان 

صورت مستقیم بر  درصد بر مدیریت جهادی تأثیر مثبت و معناداری دارد. انقالب اسالمی به ٨٣مقدس نیز به مقدار 

درصد بر مدیریت جهادی تأثیرگذار است. جهت  ٠١٤/٠مدیریت جهادی تأثیرگذار نیست. انقالب اسالمی به مقدار 

 ـاستون  Q٢و نیکویی برازش استفاده شد که معیار  ١گیسر ـ  استون Q٢، R٢های ضریب تعیین    ارزیابی مدل از شاخص

تر از  بزرگ Q٢بین مدل است. مقدار  بینی استفاده شده است. این معیار معرف تناسب پیش گیسر جهت بررسی دقت پیش

 زای تحت بررسی هستند.   درون ۀبین برای ساز زا دارای تناسب پیش   های برون این است که سازه ۀدهند صفر نشان

حل عملیاتی برای اعتبار کل مدل  عنوان راه به) GOF( ٢نیکویی برازش شاخص) یک ٢٠٠٥و همکاران ( تتنهاوس

 شود. محاسبه می ٣و متوسط اشتراک R٢صورت میانگین هندسی  به GOFمعیار کردند. 

 
جا که این مقدار به دو است. از آناین شاخص، مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضریب تعیین 

نزدیک باشد، مدل از برازش خوبی  ١چقدر به مقدار  و هر استشاخص مذکور وابسته است، حدودش بین صفر و یک 

 نمایان شده است. ٦جدول نتایج این ارزیابی در برخوردار است. 

یت جهادی .٦جدول  یابی مدل تأثیر دفاع مقدس بر مدیر  ارز

 SSO SSE مقدار اشتراک R٢ ها شاخص
١-SSE/SSO 

(Q٢) 
 مقدار نیکویی برازش

 ٠٫٩١٤٧ ٠٫٦٤٩٤ ٢٢٫٤٣٨٠ ٦٤٫٠٠٠٠ ٠٫٧٨٤٤ ٠٫٨٢٨٢ دفاع مقدس

 ٠٫٦٢٣٠ ٢٤٫١٢٧٤ ٦٤٫٠٠٠٠ ٠٫٨٨٩٠ ٠٫٧١٠٧ مدیریت جهادی

2R =
١

٢
 (٠٫٧١٠٧+٠٫٨٢٨٢) = ٠٫٧٦٩٤٥ 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐������������������=
١

٢
 (٠٫٨٨٩٠+٠٫٧٨٤٤) = ٠٫٨٣٦٧ 

GOF=√٠.٧٦٩٥ × ٠٫٩١٤٧ =٠.٨٣٦٧ 

درصد است. مقدار تناسب  ٧١درصد و برای مدیریت جهادی  ٨٣مقدار ضریب تعیین برای متغیر دفاع مقدس برابر با 

 درصد است. این مقادیر مبین تناسب بهتری برای ٦٢درصد و برای مدیریت جهادی  ٦٥بین برای دفاع مقدس    پیش

مجموع  SSEبرازش خوبی از مدل است.  ۀدهند نشاندرصد است که  ٩١ست. مقدار نیکویی برازش برای مدل متغیرها

 است.مجموع مربعات مشاهدات برای یک متغیر مکنون  SSOبین و  مربعات خطاهای پیش

                                                           
١. Stone- Geisser 

٢. Goodness of Fit 

٣. average subscription 

2GOF communality R= ×

مقــدارضریبتعیینبرایمتغیردفاعمقدسبرابربــا83درصدوبرایمدیریتجهادی71 

درصداســت.مقدارتناســبپیشبینبرایدفاعمقدس65درصدوبــرایمدیریتجهادی62 

درصداست.اینمقادیرمبینتناسببهتریبرایمتغیرهاست.مقدارنیکوییبرازشبرایمدل91 

درصداستکهنشاندهندۀبرازشخوبیازمدلاست.SSEمجموعمربعاتخطاهایپیشبین

وSSOمجموعمربعاتمشاهداتبراییکمتغیرمکنوناست.

9. نتیجه گیری و پیشنهادها

ملکیزوارم)1388(درپژوهشــیبهایننتیجهرسیدهاستکهمدیریتجهادیغیرازمدیریت

علمینیســتکهبراســاسفرمولهاوقوانینمطرحدردانشمدیریتپایهریزیشدهاست.فرق

ایننوعمدیریتبامدیریتمطلقدرایناســتکهمبنایآنرانظامارزشیاسالممیسازد.نظام

ارزشیاســالمنقشمهمیدرنظریههایعلمیمدیریتونیزدرشیوههایعلمیآنایفامیکند؛

ازاینرو،درروشهایعلمیمدیرانمسلماناثرمیگذاردوبهحرکتآنهاجهتارزشیمیدهد.

درمدیریتجهادی،بهکارگیریمؤثروکارآمدوســازماندهینیرویانســانیازطریقعلموهنر

وقوانیــنمدیریتبراینیلبههدفهایمطلوبدرچهارچوبنظامارزشــیموجوداســتکه

هعلیهوآلهوســلم(اســت.درمدیریتباعنوانجهادییا
ّ
هماناســالمنابمحمدی)صلیالل

اســالمی،مراقبتوامانتداری،تکلیــفوادایوظیفه،خدمتگذاریگســتردهوخادمبودن،

گاهانهوارشــادهایدلسوزانهجلوهگریواهمیتبیشتریداردومحوریت جنبههایهدایتهایآ

همۀحرکتهابهسویتحققاهدافموردنظراست.
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فیروزآبــادی)1390:ص1(درنتیجهگیــریپژوهشخودبانام»ازجهــادتاجهاد)گفتمان

فرهنگجهادیدرانقالباسالمیایران(«بیانمیداردکهفرهنگایثاروجهادگری،رشدباورهای

دینی،فضایلاخالقی،معنوی،اخالصوخودباوریوغیرهازجملهآموزههاییهستندکهدرجهاد

سازندگیمتجلیشدهاندوبرشــکلگیریواجرایگفتمانفرهنگجهادینقشمؤثریداشتهاند

اینگفتمانفرهنگیدرجهاددفاعیدربســیجنیزتجلییافتودرفرهنگسازمانینهادانقالبی

درســپاهپاسدارانبهظهوررســید؛بهعبارتدیگر،جهادگران،بسیجیانوپاسدارنصبغۀفرهنگ

جهادیدارندواینمهمبرایهیچکسیپوشیدهنیست،ولیباتأسفتاکنونبنابههردلیلی،نقش

آموزههــایفرهنگجهادیدرتمامیجامعهبهکمالویامطابقباآنچهزیبندۀادامۀاینتالشهاو

نیزفرهنگمتعالیانقالباسالمیباشد،محققونهادینهنشدهاست.

لطیفی)1383:ص1(تبیینمیکندکهجریانانقالباسالمیورویدادهایپسازآن)دفاع

مقدس(،بهشکلگیرینوعیرفتار،فرهنگوسبکمدیریتسازمانیمنجرشدکهبعدهابهعنوان

کارومدیریتجهادیتعبیرشد.براســاسیافتههایاینپژوهش،گفتماندفاعمقدسازگفتمان

اصلیانقالباســالمیایرانانفکاکناپذیراســتوبنمایههایگفتمانانقالباســالمی،مانند

عدالتجویــی،حقطلبی،مبارزهباظلمواســتکبار،زبانمقاومت،دفــاعدرمقابلتجاوز،نفی

ســاختارناعادالنۀنظامبینالملل،وحدتاسالمی،انقیادنسبترهبریدینیوغیره،همهدرطول

،به
ً
هشــتسالدفاعمقدسنیزقابلمشاهدهاست.نکتۀمهمایناستکهدوراندفاعمقدساوال

،باعثشدکههرچهپررنگترومؤثرتر
ً
اینعناصرگفتمانیقوامبخشیدوآنهاراتقویتکردوثانیا

بهعنوانعناصرهویتیایرانمطرحوباعثظهوروشــکلگیریفرهنگومدیریتجهادیشــود.

بهنوعیکهاکنونجمهوریاسالمیایرانبهاینعناصرهویتیشناختهمیشود.

جهتبررســیوآزمونفرضیههایپژوهشازمدلسازیمعادالتســاختاریاستفادهشد.

نتایجتحلیلهانشاندادکهانقالباسالمیبهصورتمستقیمبردفاعمقدستأثیرندارد؛درنتیجه

فرضیۀمزبورردشــد.فرضیۀدومپژوهشعبارتاســتازاینکهانقالباسالمیبردفاعمقدس

تأثیردارد.نتایجتحلیلهانشاندادکهانقالباسالمیبهمقدار91درصدبردفاعمقدستأثیرگذار

اســت.فرضیۀسومپژوهششاملاینفرضاســتکهدفاعمقدسبرمدیریتجهادیتأثیردارد.

نتایجتحلیلهانشاندادکهدفاعمقدسبهمقدار83درصدبرمدیریتجهادیاثردارد.
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1۰.  پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر مدل پژوهش

نتایجپژوهشنشــاندادکــهمدیریتجهادیمبتنیبرارزشهاواصولانقالباســالمیودفاع

مقدسشکوفامیشــود؛ازاینرو،پیشنهادمیشودســبکمدیریتجهادیگفتمانغالبسبک

مدیریتسازمانهاشــود،چراکهاینهمهنارضایتیاجتماعیناشــیازناکارآمدیهایمدیریت

است.تهدیدهازمانیبهنتیجهمیرســدکهضعفیدرداخلکشوروجودداشتهباشد،بهکارگیری

سبکمدیریتجهادیباعثتوانمندیدرکشورخواهدشد.

ابتداالزماستتجربۀگذشتهوجودیکسازمانجهادیباعنوانجهادسازندگیدرسالهای

ابتداییانقالباســالمیودربستردوراندفاعمقدسموردبررســیوواکاویقرارگیردتاضمن

پایشعملکردمحیطیایننهاد،پیبهشناختقوتهاوضعفهایآنببریم.

جمهوریاســالمیایران،کهزاییدۀایدۀانقالباســالمیایراناســت،نشــاندادکهدارای

معتدلترینکارکرددرتفکروعملدرجهاناســالماســتکهدرعینحال،توانســتهاســتیک

حکومــتوملتراادارهکند.البتهاینحرفبهمعنایکاملبودنوبینقصنبودننیســتوهرگز

نبایدمغروربود،بلکهبایدآسیبشناســیکردوبرایبهبودشــرایطفعلیوارتقایآنبرنامهریزی

کرد.

مشــکلاصلینظامدردولتسازی،مدیریتودیوانساالریاست؛ازاینرو،میتوانباتکیه

براصولوارزشهایانقالباســالمیودفاعمقدسومدیریــتبرآمدهازآنها،یعنیمدیریت

جهادی،اینمشکلرارفعکرد.همچنین،پیشنهادمیشوددردرونکشورهویتانقالباسالمی

ومدیریتجهادیبرایارتقایوحدتوهمدلیملینهادینهشود.بایدتالششودتاروایتدفاع

مقدس،بهویژهبراینسلجوانایرانی،زندهنگهداشتهشودوشهیدهمتهابرایمااسطورهباشند؛

شــهداوجانبازانیکهنگذاشتندذرهایازخاکایراندراختیاردشــمنقرارگیردوباافتخاربرای

سرافرازیووحدتملیواستقاللایرانمبارزهکردند.

بهکارگیریشــیوۀمدیریتجهادیدرعرصۀفرهنگمهمترینحرکــتروبهجلوجهتمقابله

باتهاجمفرهنگیواقداماتنظامســلطهبرایازمیانبردنویاتضعیفبنیانهایاصیلاســالمیو

ارزشهایمعنویاســت.مدیریتجهادیمصداقمدیریتیاســتکهدرآنفرهنگســازمانیدر

راستایتحققاهدافسازمانشکلپیداکردهاستواهدافسازماننیزدرجهتنیازهاوارزشهای

محیطــیقراردارند؛ازاینرو،ارزشهایمحیطیبهعنوانتقویتکنندۀاصلیارزشهایســازمانی

بهتحققاهدافســازمانیکمکمیکند.دریکجمله
ً
عمــلمیکنندکهآنهمبهنوبۀخودمجددا
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میتوانعنوانداشتکهمدیریتجهادی،مدیریتمبتنیبرفرهنگجهادیاست.یکیازمهمترین

واصلیترینضرورتهایتقویتوتحکیمفرهنگومدیریتجهادیازمیانبرداشــتنمقابلۀنظام

اداریکشورباسازمانجهادیاستکهمتأسفانهاینمهمبنابهدالیلمتعددتاکنونمحققنشد.

بیشــکموفقیتاینمدیریتدرمیدانهاوعرصۀکاریدرسایۀاعتمادبهنفس،ایجادروابط

صمیمانۀانســانی،معاشــرتومشــاورت،پیشــگامیدرکارها،دوریازصفاتزشتنفسانی

همچونخودپســندیوافزونخواهی،اخالصدرعمل،دوریازمنتنهادنودوریازجداییاز

مردمودیگراخالقیاتوشــئونمدیریتاسالمیاستکهدرمحیطجهادی،درطولدورانعمر

جهادسازندگیودیگرنهادهایانقالبی،بهبرکتانقالباسالمیرعایتوبهکارگرفتهشدهاست

وبدینسانتالشهامضاعفوموفقیتهازودترحاصلشدهوپیشرفتوتوسعهورفاهمحققشده

استودرادامۀراهنیزبایدتوسطدیگرسالکاناینمقصد،موردتوجهقرارگیرد.

بابررســیبیاناتآیتاللهخامنهایمیتوانبهایننتیجهدســتیافتکهحیاتفرهنگغنی

اســالمیوملیایرانبرنامهریزیومهندســیفرهنگیومدیریتجهــادیدرعرصۀفعالیتهای

فرهنگیبابهکارگیریافرادمتخصص،مؤمن،متعهدومســئولیتپذیرونظارتبرروندپیشــرفت

کیداست. استکههرسهگامموردتأ

11. محدودیت های پژوهش

تاکنــوندرموضــوعپژوهشوبهتعبیردیگــر،ارتباطانقالباســالمیودفاعمقدسبا •

مدیریتجهــادیوحدودتأثیرآنبرتحققاهدافانقالبازجملهتشــکیلتمدننوین

اســالمیمطالعاتمشخصیصورتنگرفتهاستواینپژوهشتجربۀجدیدیدرانجام

پژوهشهایدانشگاهیاست.

حاکمنبودنیکمنطقمشــخصبرپژوهشهایانجامشــدهوگستردگیموضوع،باعث •

تولیدمجموعۀوسیعیازدادههاذیلعنوانمدیریتجهادیشدهاست؛باعنایتبهاینکه

اصلتوجهوپژوهشدرحوزۀموضوعپژوهشبســیارارزشمنداستوموجباتشناخت

راههایحفظ،تحکیمونهادینهکردنمدیریتجهادیدردورههایزمانیآیندهاست.

عدمتمایــزبرخیپژوهشهادرتعریفمدیریتاســالمیومدیریتجهادییکیدیگر •

ازمحدودیتهایموجوددرانجاماینپژوهشاســت؛بهگونــهایکهدربرخیازموارد،

جابهجاییواژۀاسالمیباجهادی،لطمهایبهساختارپژوهشواردنمیکند.
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12. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

بررسیابعادمختلفمدیریتجهادیدرکشور)فرهنگی،اقتصادی،سیاسیوغیره(؛ .1

بررسینقشمقاممعظمرهبریدرمدیریتجهادی؛ .2

بررسینقشبسیجوسپاهدرمدیریتجهادی. .3

کتابنامه

1 یت دفاعی براساس ارزش های دوران دفاع . اسکندری،مجتبی؛جعفری،احمد.1392.»مدیر

مقدس«.تهران:انتشاراتپژوهشگاهعلومومعارفدفاعمقدس.

یــت جهادی.تهران:مرکــزمطالعاتو.2 یۀ مدیر اصلیپور،حســین.1395.درآمــدی بر نظر

برنامهریزی.

امامخمینی،سیدروحالله.1370.صحیفۀ نور.تهران:وزارتارشاداسالمی..3

یابی مدیران جهادی.تهران:.4 یت جهادی و چگونگی ارز باباییطالتپه،محمدباقر.1394.مدیر

مؤسسۀانتشاراتنبوی.

یت جهادی و فرهنگ جهادی.زرینشهر:.5 پورصادق،ناصر؛ذاکری،زهرا.1394.چیستی مدیر

نشردهالویه.

پورعزت،علیاصغر؛قلیپور،آرین.1388.بازشناســی ماهیت عناصر و فراگردهای توســعه .6

و ترویج فرهنگ جهادی در ســازمان.جلد2.دومینهمایشملیفرهنگومدیریتجهادی.

تهران:وزارتجهادکشاورزی.

تقیزادهاکبری،علی؛سنگری،محمدرضا؛عبداللهی،مهدی.1387. عوامل معنوی و فرهنگی .7

دفاع مقدس.جلداول.تهران:نشرزمزمهدایت.

حســینیتاش،علی.1395.اصول و ارزش هــای دفاع مقدس.فصلنامــهامنیتملی.دوره.8

10.شمارۀ35.

خارکوهی،غالمرضا.1387.برکات هشت سال دفاع مقدس از نگاه امام خمینی )ره(.گرگان:.9

عشقدانش.

یت جهادی.مجلهعلومراهبردیدفاعی.شماره52..10 دانیالی،مهدی؛موسوی،مرضیه.1384.مدیر

درودیان،محمد.1368.پرسش های اساسی جنگ.تهران:مؤسسۀمطالعاتسیاسیفرهنگی.11

اندیشۀناب.
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دواس،دیای.1385. پیمایش در تحقیقات اجتماعی.ترجمۀهوشنگنایبی.تهران:نشرنی..12

یت جهادی.کتابمجموعه.13 یابی فرهنگ و مدیر زواره،علیرضا.1387.آسیب شناســی و ارز

مقاالتاولینهمایشملیفرهنگومدیریتجهادی.

یت جهادی.قم:نشرزمزمهدایت..14 سپهر،محمدحسین.1393.مدیر

سعیدیشاهرودی،علی.1390.بازشناسی انقاب اسامی.تهران:نشرداعا..15
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