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  80-49صص، 23شماره پیاپی ، 1397 بهار و تابستان، اولشماره ، دوازدهمسال ، اندیشه مدیریت راهبردي
  

  واکاوي الگوي سازمان جهادي در بخش صنعت

  13/07/1395 دریافت: تاریخ                                                                                                 مصطفی یخچالی

  18/01/1396 پذیرش: تاریخ                                                                                                         میثم لطیفی

                                                                                                ناصر پورصادق

                                                                                                سیدمحمدحسین هاشمی گلپایگانی

  

 چکیده

مدیریت جهادي تا حـدودي وارد عرصـه علمـی و پژوهشـی رشـته      هاي اخیر ادبیات در سال

ها، مدیریت شده است. با توجه به ظهور و بروز مدیریت در بستر سازمان، الزم است تا ویژگی

هـاي دیگـر شناسـایی و اسـتخراج     هاي جهادي در مقایسه با سازمانهاي سازمانابعاد و مؤلفه

 هاي الگوي سازمان جهادي در عرصـه ویژگی شود. این پژوهش به دنبال شناسایی و توصیف

رویکرد این پژوهش کیفی بوده و راهبرد آن تحلیل مضمون است. با توجـه بـه   صنعت است. 

هـایی  سؤال اصلی پژوهش که الگوي سازمان جهادي در بخش صنعت داراي چه ابعاد و مؤلفه

ـ است، در مرحله اول مؤلفه نفـر اسـتخراج    17ا هاي سازمان جهادي از طریق مصاحبه عمیق ب

ها در جلسه گروه کانونی مورد بحث و اصالح  مستخرج از مصاحبههاي  گردید و ابعاد و مؤلفه

هاي جهادي صنعتی، عناصر اصـلی   ها نشانگر آن است که در سازمان یافته و تأیید قرار گرفت.

یه و مـواد  گذاري تولید، زیرساخت و فرآیند تولیـد، سـرما   تولید شامل سرمایه انسانی، سیاست

گردنـد.   هـا مـی   دهی جهادي منجر به رسیدن به اهـداف و آرمـان   اولیه تحت رهبري و سازمان

باشـد کـه در آن    ترین عناصر در سازمان جهادي می گذاري تولید یکی از مهم همچنین سیاست

مداري، پیشرانی، شبکه تولید، خودکفایی، طراز ظرفیتی و طراز منفعتی در  مفاهیمی مانند تکلیف

سازمان جهادي معنا پیدا خواهد کرد. بدیهی است که در این نوع از سازمان صنعتی، افراد باید 

   صورت جهادي انجام دهند. هاي خود را به ها و روحیات جهادي باشند و فعالیت داراي ارزش

  

  .هاي جهادي، فرهنگ جهادي، صنعتمدیریت اسالمی، مدیریت جهادي، سازمان: کلیدي واژگان

                                                
 مسئول) سندهی(نو )( دانشگاه امام صادق یصنعت تیریو مد یارشد معارف اسالم یکارشناس.  

  mostafa.yakhchali@gmail.com 
 دانشگاه امام صادق تیریو مد یدانشکده معارف اسالم اریدانش )(. 

 یدفاع مل یدانشگاه عال اریدانش.  

 دانشگاه آزاد یابیبازار يدکتر يدانشجو.  
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  مقدمه

-Senge, 1990, pp 126( هاي یادگیرنـده  امروزه الگوهاي سازمانی متعددي مانند سازمان

)، در فضاي علمـی مطـرح و بـه    Nagel & Dove, 1991, p 21هاي چابک ( ) سازمان138

   اند. جامعه معرفی شده

هـاي مختلـف در جامعـه و     گذشت زمان و ایجـاد مشـکالت و بحـران    همچنین با

ها  اندیشمندان مدیریت توجه بیشتري به اهمیت معنویت و اخالق در سازمانها،  سازمان

 1شده است. مـارتین و پتـی    اي که نظریات جدیدي در این حوزه ارائه گونه اند. به نموده

) مفهـوم  1995انـد، همچنـین کـولیر (    ) الگوي مدیریت ارزشـی را پیشـنهاد داده  2001(

) سـازمان اخالقـی را معرفـی    1994هـارتمن (  را ارائه کرده است،مدار  سازمان فضیلت

را براي تطبیق با محـیط،  ها  ) رویکرد جدید سازمان1999و دیگران ( 2کرده است، ونگر

  دانند. گرا می سازمان معنویت

هاي ماهوي اخالق و معنویت از دیدگاه اسالم بـا سـایر    البته ضمن توجه به تفاوت

ـ   مکاتب، گرایش به پیدایش این دیدگاه ی نیـاز جامعـه و سـازمان بـه اخـالق و      هـا یعن

(لطیفـی و   هـاي مشـترکی بـا مـدیریت جهـادي داشـته باشـد        تواند جنبـه  معنویت، می

  ).1393سعدآبادي، 

گیري نـوعی رفتـار،    آن، به شکل از  در ایران نیز جریان انقالب اسالمی و وقایع پس

همچـون   فرهنگ، سازمان و سبک مـدیریتی منجـر شـد کـه بعـدها از آن بـا عنـاوینی       

هاي اسالمی و سازمان جهادي نام  هاي بسیجی، سازمان مدار، سازمان هاي ارزش سازمان

هـاي ابتـدایی    تـوان در سـال   اي از این فرهنگ و سبک مـدیریتی را مـی   برده شد. نمونه

گیري نهادهاي انقالبی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد امام  انقالب اسالمی و با شکل

هایی مانند صنایع دفاعی  هاي اخیر در سازمان هاي انقالب و در سال )، کمیتهخمینی (

وجـود   و موشکی، سازمان بسیج سـازندگی و مؤسسـه رویـان مشـاهده نمـود؛ امـا بـا       

شاید، تـدوین   و گونه که باید هاي گوناگون در کشور، این تجربه عظیم و ملّی، آن تجربه

گوناگون آن از دیـد علمـی و پژوهشـی در    هاي  نگردید تا بتوان به ابتکارات و رهیافت

  هاي گوناگون اشاره نمود. عرصه

هاي الگـوي سـازمان جهـادي بـه     این پژوهش به دنبال شناسایی و توصیف ویژگی
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صنعت است. با توجه به نتایج به دست آمده، سیاستگذاري تولید  صورت عام در عرصه

کـه در صـنایع مختلـف داراي    ترین ابعاد سازمان جهادي هسـتند   و سرمایه انسانی مهم

تـوان در صـنایع    مـی  باشند. پـس بنـابراین از ایـن الگـو     می وجوه اشتراك بسیار زیادي

  مختلف استفاده نمود.

کـارگیري و اسـتفاده از    هـاي صـورت گرفتـه در بـه     وجه تمایز این مقاله با پژوهش

صـورت   باشد که بـه  دهی جهادي در حوزه تولید و صنعت می الگوي مدیریت و سازمان

  هاي یک سازمان جهادي در حوزه صنعت احصاء و تبیین گردیده است. مشخص مؤلفه

  . ادبیات پژوهش1

  . فرهنگ و مدیریت جهادي1-1

هـاي   مؤلفـه  و ابعـاد وجود دارد و  یمختلف فیتعار يو فرهنگ جهاد تیریمورد مد در

مدیریت جهادي گرچـه ریشـه در مـدیریت اسـالمی دارد      اند. برشمرده آن يبرا يادیز

توان آن را محصول دو رویداد تاریخی انقالب اسـالمی و جنـگ تحمیلـی بـه      لیکن می

عنوان شالوده و اساس این نگرش بوده اسـت. در   شمار آورد. عنصر مذهب و مدنیت به

بخـش  سـرعت در   هاي انقالب اسالمی این سبک از مـدیریت ارزشـی بـه    آغازین سال

هاي سازندگی و مراکز علمی و تحقیقاتی گسترش یافت و نمـاد عینـی    بزرگی از عرصه

عنــوان عامــل  عنــوان جهــاد ســازندگی متبلــور شــد. عنصــر دیــن بــه آن در نهــادي بــه

(ملکـی  ها این سبک از مدیریت را تأیید و تقویت کـرد   کننده توده بخش و بسیج وحدت

  .)1388زوارم، 

مـدیریت جهـادي   انـد کـه    گفته یاسالم تیریو مد يجهاد تیریمورد ارتباط مد در

هدف قرب به خـدا و خـدمت بـه بنـدگان او و      برگرفته از مدیریت اسالمی است و با

گرامی داشتن مردم است. از اهداف این نوع مدیریت انجـام کـار بـه شـیوه مناسـب و      

ارزشمند و کسب رضاي خدا است تا رضایت درونی براي فـرد ایجـاد شـود. در ایـن     

تـرین   شیوه مدیریت، اجر معنوي قبل از پاداش دنیوي مدنظر بـوده و تعهـد از محـوري   

  .)1386(پالوج و نقی پورفر، هاي آن است  همؤلف

) اوالً تمــایز محــوري 1393شــده لطیفــی و ســعدآبادي (  بــر اســاس الگــوي ارائــه
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هاي جهادي در قالب ایمان به غیب معنادار است و کسب و تقویت آن از طریق  فعالیت

تقوا ممکن است ثانیاً ریشه اثرگذاري مدیریت جهادي به روح عرفـانی و معنـوي فـرد    

شود و بـر دو رکـن    یگردد. ثالثاً ماهیت مدیریت جهادي بر مبناي مبارزه تعریف م برمی

اساسی تالش و جهد بسیار به همراه مقابله با دشمن یا موانع موجود در مسیر دسـتیابی  

به پیشرفت و تمدن اسالمی بنا نهاده شده است. مضامین مذکور کلیات جوهره مدیریت 

دهند. درك صحیح از ماهیت مدیریت جهادي همچنین منجـر بـه    جهادي را تشکیل می

ها، اسـتفاده   جهادي خواهد شد که ابعاد آن شامل نگاشت چارچوبگیري فرهنگ  شکل

گـردد.   هـا مـی   ها و نیز ارائه الگوهـا و اسـوه   ها و محدودیت ها، مقابله با مانع از ظرفیت

جمله ایجاد شوق، نشاط و  توفیق در اجراي این سبک از مدیریت منجر به پیامدهایی از

تقویت ساخت درونی جامعه، چشیدن طعم تر به هدف،  امید در سازمان، دستیابی سریع

سـازي   عزت و کسب موفقیت در انجام کارهاي بزرگ و رسیدن بـه پیشـرفت و تمـدن   

  ).1393خواهد بود (لطیفی و سعدآبادي، 

  . سازمان و تشکیالت جهادي1-2

  فرمایند:  شهید مطهري در کتاب ده گفتار در مورد اهمیت جامعه و سازمان می

انـد کـه تـأثیر و     اند به ایـن نتیجـه رسـیده    تر مطالعه کرده یقکسانی که بیشتر و عم«

اهمیت سازمان و تشکیالت و رژیم اجتماعی از تأثیر و اهمیت زعما بیشتر اسـت،  

در درجه اول باید درباره سازمان صالح اندیشـید و در درجـه دوم دربـاره زعمـاي     

  ). 284-281، ص1356(مطهري، » صالح

در جامعـه   ـهاي خود است   اي در پی رسیدن به اهداف و آرمان بنابراین اگر جامعه

خط کلـی نظـام اسـالمی، رسـیدن بـه تمـدن       «اسالمی بنا به فرموده مقام معظم رهبري 

از فسـاد   دور  هاي آن صـالح و بـه   الزم است تا سازمان ـ» 14/07/1379اسالمی است. 

  تفاده نمایند. باشند و از الگوهاي بومی و متعالی اس

هاي آن صـورت   عناصر و ویژگی ،در ادبیات غربی نیز تحقیقات فراوانی بر روي سازمان

کدام از دانشـمندان   گرفته است. در مورد سازمان، تاکنون تعاریف گوناگونی ارائه شده و هر

یکـی از ایـن    انـد. در  بررسـی قـرار داده   علم مدیریت سازمان را از یک جنبه خـاص مـورد  
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اي از افراد که براي تحقق اهدافی معـین همکـاري    سازمان عبارت است از مجموعه تعاریف

 اجتمـاعی بـه شـمار   اي  ) در تعریفی دیگر سازمان پدیدهShermerhon, 1996, p 26کنند. ( می

آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و داراي حدود و ثغور نسبتاً مشخص بـوده و بـراي    می

 ,Robbins, 1990کنـد. (  می اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت تحقق هدف یا اهدافی بر

v4, pp 292-301       دفت معتقد است سـازمان یـک نهـاد اجتمـاعی اسـت کـه داراي هـدف .( 

خاصـی را  هـاي   باشد و سیستمی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانـه، فعالیـت   می

 .)1381، 3است (دفتاي  دهد و داراي مرزهاي شناخته شده می انجام

هفت عامل به هم وابسـته کـه بـه دو جـزء نـرم و سـخت تقسـیم         4کنزيمک مدل

داند. اجـزاي سـخت شـامل اسـتراتژي،      گردند را به عنوان عناصر اصلی سازمان می می

ها، سبک و روش و کارکنـان   هاي تسهیم شده، مهارت ارزش ها است. ساختار و سیستم

بـر   .)Peters, & Waterman, 1982, p 10(دهند  اجزاي نرم مدل مک کنزي را تشکیل می

هاي کاري زنجیره ارزش سـازمان بـه دو دسـته کلـی تقسـیم       حوزه 5اساس مدل پورتر

هـاي   هـاي کـاري مأموریـت    هـاي اصـلی و حـوزه    هاي کاري مأموریت شوند: حوزه می

ــز اجــزاي ســازمان  61-33، صــص 1385پشــتیبانی (پــورتر،  ــر اســاس مــدل رابین ). ب

کنترل که بر ساختار سـازمانی   ـاستراتژي، اندازه، فنّاوري، محیط و قدرت   :انداز عبارت

). ریچـارد ال دفـت سـازمان را از دو بعـد     Robbins, 1990, pp 81-82تأثیرگذار هستند (

). در مـدل  110 ص ،1381ساختاري و محتوایی مورد بررسی قرار داده اسـت (دفـت،   

فنـاوري، سـاختار اجتمـاعی، فرهنـگ و     انفعـاالت   و  عنوان محمل فعـل  هچ سازمان به

دهند  شود که درون محیط قرار گرفته و محیط را نیز شکل می ساختار فیزیکی تصور می

)Hatch & Cunliffe, 2006, p 15(.  

اسالمی و تجربیات نهادهاي هاي  اخیر مطالعه بر روي سازمانهاي  همچنین در سال

عنوان  لحاظ ساختاري به جهاد سازندگی ازانقالبی آغاز شده است. به عنوان نمونه نهاد 

هاي اولیه انقالب در ابتدا فاقـد سـاختار رسـمی مـدون و      یک سازمان جهادي در سال

مکتوب بوده است. به این دلیل جهادگران وظـایف متعـدد را بنـا بـه اقتضـاي محیطـی       

نگیزه هاي سازمانی نقش بسزایی در ایجاد ا جاي نظارت پذیرفتند. اصل خودکنترلی به می

مراتب بسیار کم بوده و اختیـارات   و تحرك در مدیران و جهادگران داشته است. سلسله
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اسـت. سـاختار سـازمانی غیرمتمرکـز بـه دلیـل        شـده به نسبت وسیعی به افراد واگذار 

هاي عملیاتی و تنوع وظایف وجود داشته اسـت.   گستردگی جغرافیایی و تخصیص رده

هـا و   ق عملیـاتی از اختیـارات سـازمانی در اسـتان    الزم به ذکر است که جهاد در منـاط 

ها برخوردار است. در مراحل اولیه تشکیل جهـاد سـاختار شـورایی و سـپس      شهرستان

  .)1378،  (ایروانیفعالیت تیمی در حد باالیی کاربرد داشته است 

ساختار تشکیالت جهادي بر مبناي «) در مقاله 1391علی احمدي و وحیدي منفرد (

وب تـدوین الگـوي اسـالمی ایرانـی     عنـوان سـازمان مطلـ    گرا بـه  الگوي سیستمی کمال

شـده اسـت؛ مـدل      که در اولین همایش الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ارائـه » پیشرفت

 آنجا اند. از گرا با الهام از ساختار سیستم عصبی انسان جهادي را تبیین کرده سیستم کمال

ل که این مدل سازگاري باالیی با کارکردهاي مورد انتظـار تشـکیالت جهـادي و اصـو    

  شده است.  عنوان الگوي ساختاري چنین تشکیالتی معرفی اجتماعی اسالم دارد، به

در تشکیالت جهادي بیش از آنکه ساختار و قالب تشکیالت اهمیـت داشـته باشـد    

گیرد مدنظر است. زیرا اگر در قالب و ساختار  محتوي و روحی که در این قالب قرار می

 و الحادي ریخته شود نتیجه نخواهد داشـت.  تشکیالت اسالمی و جهادي تفکر غیرالهی

بنابراین در تشکیالت جهادي تفکر و محتواي اسالمی اصـل اسـت و اهمیـت سـاختار     

 تشکیالت نیز در فراهم کردن بستري است که قابلیت اجرا براي آن تفکـر فـراهم کنـد   

                                          .)1391(نقشه راه طراحی و تدوین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، 

نیاز روزافزون جامعه بـه  هاي  توان در حوزه می در مجموع ادبیات پژوهش حاضر را

معنویت و سبک جدیدي از مدیریت، فرهنگ و مـدیریت مبتنـی بـر مبـارزه بـا عنـوان       

سـبک خاصـی از تشـکیالت و    گیـري   جهادي برگرفته از مبانی اسالم و در نتیجه شکل

  سازمان به نام سازمان جهادي مورد بررسی و مطالعه قرار داد.   

  . پیشینه پژوهش2

شده در حوزه مدیریت است که الزم است   مدیریت جهادي یکی از موضوعات جدید مطرح

هاي  خصوص در سال هاي اخیر به تا پژوهشگران به تحقیق پیرامون آن بپردازند. البته در سال

هاي فرهنگ و مـدیریت جهـادي توسـط وزارت جهـاد      با برگزاري همایش 1388و  1386
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بـا   1393برگزاري همایش علمی مـدیریت جهـادي و در سـال     1391کشاورزي و در سال 

  هایی در این زمینه صورت گرفته است.  برگزاري همایش سراسري مدیریت جهادي تالش

به نام اقتصاد و فرهنگ، با عـزم ملـی و مـدیریت     1393گذاري سال  همچنین با نام

  است. شدههاي جدیدي آغاز  جهادي پژوهش

از  یکنامه) ی مقاله و پایان 50صورت گرفته (بیش از هاي  با بررسی اجمالی پژوهش

 1376صورت گرفته در حوزه سازمان و جهاد در سال هاي  ترین پژوهش اولین و علمی

توسط دکتر محمدجواد ایروانی با موضوع نهادگرایی و جهاد سازندگی صـورت گرفتـه   

طور عمیق به بررسی نظریات نهـادگرایی   است که ماحصل رساله دکتري ایشان است به

  ردازد.پ و مصادیق آن در جهاد سازندگی می

دهـی جهـادي و    ها به تحلیل فرهنگ و مـدیریت و سـازمان   شماري از این پژوهش

هاي آن با استفاده از مبانی دینـی و تجربیـات شخصـی و مطالعـات      تبیین ابعاد و مؤلفه

شناسـی و ارزیـابی آثـار    ها بـه آسـیب   اند. شمار دیگري از این پژوهش تطبیقی پرداخته

هـاي   پـژوهش  1یافته اسـت. در جـدول شـماره    فرهنگ و مدیریت جهادي اختصاص 

  صورت مختصر بررسی شده است. صورت گرفته به
  

  . پیشینه پژوهش1جدول 

 پژوهش دستاورد عنوان پژوهش نام نویسنده و سال

  ایروانی

)1376( 
 نهادگرایی و جهاد سازندگی

ــادگرایی و   ــات نهـ ــی نظریـ بررسـ

 مصادیق آن در جهاد سازندگی

  خواجه نادري 

)1392( 

بررسی و تبیین الگوي مدیریت جهادي از 

گذاران نهادهاي انقالب اسالمی  منظر بنیان

ــازمان   ــدل سـ ــارچوب مـ ــاي  در چـ هـ

 مکنزي 7Sآفرین  تحول

ي الگوي مـدیریت جهـادي در    ارائه

 کنزي مک 7Sمدل 

لطیفی و سعدآبادي 

)1393( 

پژوهشی پدیدارشناسانه براي فهم جوهره 

 مدیریت جهادي

مدیریت جهادي فهم جوهره پدیده 

هاي مبنایی آن بـا   و شناخت تفاوت

 هاي مشابه پدیده

  احمدیان

)1393( 

گیـري   سازي مدیریت جهادي با بهره مدل

 از بیانات مقام معظم رهبري

گیــري مــدیریت  مــدل شــکل  ارائــه

اي  جهادي بـر اسـاس مـدل چرخـه    
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 پژوهش دستاورد عنوان پژوهش نام نویسنده و سال

 یابی بعثت، جهاد، راه

  ذاکري و پورصادق

)1393( 
 اثربخشی سازمان تأثیر مدیریت جهادي بر

هـاي   تأثیر مدیریت جهادي بر سازه

 رهبر، پیـروان و زمینـه جهـادي بـر    

 اثربخشی سازمان

شماعی کوپائی 

)1393( 

شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت جهادي با 

 سازي داده بنیاد رویکرد نظریه

ــین ابعــاد مــدیریت   شناســایی و تبی

 مند جهادي به روش نظام

 اریشکوه و ییتوال

)1393(  

بـر   يجهـاد  تیریمـد هاي  مؤلفه یابیارز

ــازمان ــرد س ــا رو یعملک ــردیب ــارت  ک ک

  متوازن يازیامت

 یابیـ جهـت ارز  BSCمـدل   یطراح

  يجهاد تیریمدهاي  مؤلفه

 یکن يفرد، باقر ییدانا

  فر يو حجاز

)1394(  

 لتیفضـ  يها سازمانهاي  مؤلفه ییشناسا

 تـه یمـورد پـژوهش: کم   ؛يمحور و جهاد

  یو جهاد سازندگ یانقالب اسالم

 و محـور  لتیفض سازمانهاي  مؤلفه

  يجهاد

  گرانیو د ینیحس

)1395(  
  يجهاد سازمان مدل   يمدل سازمان جهاد یطراح

  خصاف و باقري

)1395(  

ــا    ــوب ب ــازمانی مطل ــگ س ــوي فرهن الگ

ــاع  رویکــرد جهــادي (مــورد مطالعــه: دف

  مقدس)

  فرهنگ سازمانی جهادي

گنجعلی، شیري و 

  بیدي

)1394(  

 ؛يجهـاد  رانیمـد  یتیریمد يها یستگیشا

  ادیبن داده یلیتحل
  يجهاد رانیمدهاي  یژگیو

هاشمی گلپایگانی، 

  لطیفی و یخچالی

)1395(  

ــه   ــیف مولفـ ــایی و توصـ ــاي  شناسـ هـ

  هاي جهادي سازمان
  جهاديهاي  سازمانهاي  مؤلفه

باقري، جاجرمی و 

  کیانی

)1394(  

 يریــگ میتصــم يالگــو نیــیو تب یطراحــ

  يجهاد رانیمد
  يریگ میتصم

پور  مرتضوي و زارع

)1391(  

فرهنگ سازمانی جهـادي؛ عامـل کلیـدي    

  مدیریت جهادي
  فرهنگ سازمانی
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 پژوهش دستاورد عنوان پژوهش نام نویسنده و سال

قائدعلی و مشرف 

  جوادي

)1393(  

ــدیریت   ــل از م ــازمانی حاص ــگ س فرهن

جهادي؛ مطالعه موردي جهـاد سـازندگی   

  در دفاع مقدس

  فرهنگ سازمانی

  

  . روش پژوهش3

نگـاري،   هاي گوناگونی نظیر مطالعه موردي، قوم استراتژيشناسی کیفی  امروزه در روش

 ، ص1386فـرد و امـامی،    بنیاد و... وجود دارد (دانـایی  پردازي داده پدیدارشناسی، نظریه

شـود.   مـی  ). استراتژي تحقیق پیش رو روش تحلیل مضمون است که در ادامه تبیین37

ه شـامل مشـاهده، پرسشـنامه،    ها وجود دارد ک هاي گوناگونی براي گردآوري داده شیوه

هـاي   شـود. در ایـن پـژوهش از ترکیبـی از روش     بررسی اسناد و مدارك و مصاحبه می

  شود. هاي متمرکز استفاده می مصاحبه و گروه

تحلیل مضـمون، روشـی بـراي شـناخت، تحلیـل و گـزارش الگوهـاي موجـود در         

هـاي   ی اسـت و داده هاي متنـ  هاي کیفی است. این روش فرایندي براي تحلیل داده داده

  کند. هایی غنی و تفصیلی تبدیل می پراکنده و متنوع را به داده

هــا،  هـاي گونـاگونی بـراي تحلیــل مضـمون وجـود دارد کــه هـر یـک از آن        روش

گـام و جـامع جهـت     به کند. در این پژوهش از مدلی گام یندهاي خاصی را دنبال میآفر

و  8)، بـراون 2010( 7و هـاروکس  6هاي پیشنهادي کینگ تحلیل مضمون مرکب از روش

) در قالـب سـه مرحلـه، شـش گـام و      2001( 10اسـتیرلینگ  ـ) و آتراید  2006( 9کالرك

  قابل مشاهده است. 2شماره  جدولدر  که بیست اقدام استفاده شده است
  

  تحلیل مضمون و تحلیل شبکه مضامین گام به گام. فرایند 2جدول 

  اقدام  گام  مرحله

تجزیه و توصیف 

  متن

  آشنا شدن با متن

 ها دادهمکتوب کردن  

 ها دادهمطالعه اولیه و مطالعه مجدد  

  ي اولیهها دهیانوشتن  

 پیشنهاد چارچوب کدگذاري و تهیه قالب مضامین ایجاد کدهاي اولیه و 
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  اقدام  گام  مرحله

 تر کوچکي ها بخشتفکیک متن به    کدگذاري

  ها دادهي جالب ها یژگیوکدگذاري  

و  وجو جست

  شناخت مضامین

 دادن کدها با قالب مضامینتطبیق  

 متن کد گذاشتهي ها بخشاستخراج مضامین از  

  پاالیش و بازبینی مضامین 

تشریح و تفسیر 

  متن

نگاشت شبکه 

  مضامین

 بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهاي مستخرج 

 مرتب کردن مضامین 

 انتخاب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر 

 ي مضامینها نقشهنگاشت  

  ي مضامینها شبکهاصالح و تأیید  

تحلیل شبکه 

  مضامین

 ي مضامینگذار نامتعریف و  

  توصیف و توضیح شبکه مضامین 

ترکیب و ادغام 

  متن
  تدوین گزارش

 ها آنتلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح  

 ها دادهي جالب ها نمونهاستخراج  

 نظريمرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی  

  ها لیتحلنوشتن گزارش علمی و تخصصی از  

  )1390(عابدي جعفري و دیگران، منبع: 
  

هاي مصـاحبه کیفـی اسـت کـه بـراي ایجـاد تعامـل     یکی از تکنیک 11گروه کانونی

تر را  فراهم نموده  بین اعضاي گروه طراحی شده اسـت تـا انگیـزه بـراي بحـث عمیق

 .)Corbetta, 2003( مـورد بحـث را آشـکار نمایـد    هاي مختلف و جدید موضوع  و جنبه

ــاي مصــاحبه یکـــی از ویژگــی ــروه    ه ــان اعضــاي گ ــل می ــانونی، تعام هــاي گــروه ک

انگیـزد؛   ها را برمـی  ها و ایده شوندگان) است که تمایل به تفکر و تبادل نگرش (مصاحبه

راحتی در طول جلسات مصـاحبه مسـتقیم انفـرادي ظهـور      که ممکـن اسـت به درحالی

  .)Kitzinger, Barbour, 1999نیابد (

هاي صورت گرفته را جهت  آمده از مصاحبه دست هاي به ش حاضر نیز دادهدر پژوه

مورد  MAXQDA12افزار  وسیله نرم دقت هر چه بیشتر و افزایش سرعت انجام پژوهش، به
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در وهله نخست کدگذاري باز انجام گرفت، سپس از  گرفته است. قرارتحلیل  و  تجزیه

دهـی مفـاهیم    ها نیز از ربـط  کنار هم قرار دادن کدهاي اولیه مفاهیم ساخته شد و مقوله

و  دیشوندگان ارسال گرد مصاحبه يو برا شداولیه استخراج  نیمضامصورت گرفتند. ابتدا 

با حضور  کهگروه کانونی در جلسه  بعده در مرحل و دیآنان اعمال گرد ینظرات اصالح

مورد اعتبارسنجی و تأیید قرار دانشگاه  دیاز اسات يشوندگان و تعداد از مصاحبه يتعداد

  قابل مشاهده خواهد بود. 1گرفت. این فرآیند به صورت مختصر در شکل شماره 

  

  
  فرآیند پژوهش  .1شکل 

  

کیفی هاي  پژوهشکمی و روایت پژوهش در هاي  ها در پژوهش تحلیل داده و  تجزیه

هاي گوناگون است که نتـایج پـژوهش را تعیـین     هاي اساسی در پژوهش یکی از بخش

ها و متون استخراج شده با روش  هاي تحقیق که از مصاحبه کند. در این قسمت داده می

تحلیـل   و  گرفته است. در هر مصاحبه تجزیه تحلیل قرار و  تحلیل مضمون مورد تجزیه

صـورت گرفتـه اسـت. در هـر      MAXQDA12افـزار   وسیله نرم بهتک جمالت  روي تک

ها،  گردید. پس از کدگذاري تعدادي از مصاحبه مصاحبه تعدادي مضمون اصلی اضافه می

هـاي   دهنده و مضامین فراگیر استخراج گردید که در فراینـد کدگـذاري   مضامین سازمان

مجمـوع   طور که از جدول زیر مشـخص اسـت در   همان .بعدي تکمیل و اصالح گردید

1
بررسی و تحلیل ادبیات موضوع •

2
انجام مصاحبه•

3
تحلیل مضمون و ارائه شبکه مضامین •

4
بررسی گروه کانونی و اصالح مضامین•

5
ارائه ابعاد و مؤلفه هاي سازمان جهادي•
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مضمون جدید است.  142ها استخراج گردید که از این تعداد  کد از مصاحبه 513تعداد 

همچنین از مصاحبه چهاردهم به بعد به مجموع مضامین یافت شده هیچ مضمون جدیدي 

نـی تعـداد   کفایت نظـري الزم رسـیده اسـت. فراوا    توان گفت به اضافه نشده است و می

  به نمایش درآمده است. 3ها در جدول شماره  مضامین مستخرج از مجموع مصاحبه
  

  ها ها و تعداد کدهاي مستخرج از آن ترتیب مصاحبه .3جدول 

 ردیف
 نام و نام

 خانوادگی
 سمت

 کد

  مصاحبه

  تعداد

 اصلی مضامین

  تعداد

 جدید مضامین

1 
  مهندس

 اسماعیل نجار

رئیس سازمان مدیریت بحـران  

 کشور
A 42 24 

2 
  دکتر

 مهدي غضنفري

وزیر سـابق صـنعت، معـدن و    

علمـی   تجارت و عضو هیئـت 

ــنایع،    ــی ص ــکده مهندس دانش

 دانشگاه علم و صنعت ایران

B 45 24 

3 
  دکتر 

 علی منتظري

سرپرســت پژوهشــکده علــوم 

 بهداشتی جهاد دانشگاهی
C 36 13 

4 
سردار سید 

 ضیاءالدین حزنی

 فرمانــده قــرب کــوثر قرارگــاه

 االنبیاء سازندگی خاتم
D 47 24 

5 
  سردار 

 مجید خراسانی

فرمانده اسـبق سـازمان بسـیج    

 سازندگی کشور
E 27 12 

6 
  سردار 

 علیرضا افشار

مشـــاور رئـــیس ســـتاد کـــل 

 نیروهاي مسلح
F 43 12 

7 
 مهندس سید

 علیرضا شجاعی

ریزي وزارت  معاون سابق برنامه

 صنعت، معدن و تجارت
G 18 3 

8 
  سید رضا 

 فاطمی امین

ریـزي وزارت   معاون اسبق برنامه

 صنعت، معدن و تجارت
H 42 8 

9 

  دکتر 

  اهللا  لطف

 فروزنده دهکردي

ــابع   ــعه من ــابق توس ــاون س مع

انســانی ریاســت جمهــوري و 

علمــی دانشــگاه  عضــو هیئــت

I 39 7 
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 ردیف
 نام و نام

 خانوادگی
 سمت

 کد

  مصاحبه

  تعداد

 اصلی مضامین

  تعداد

 جدید مضامین

  تربیت مدرس

10 
دکتر داوود دانش 

 جعفري

ــت و از   ــر بهداش ــاور وزی مش

 مؤسسین جهاد سازندگی
J 28 3 

11 
  دکتر 

 اهللا ایزدخواه روح

ــدیریت    ــوزه م پژوهشــگر ح

 جهادي
K 18 4 

12 

  سرهنگ 

سید محمد 

 نیا قاري

رئــیس مرکــز رشــد جهــاد    

خودکفایی نیروي دریایی سپاه 

  پاسداران

L  24 2 

13 

  دکتر 

الهدي  مصباح

 باقري کنی

علمی دانشگاه امام  عضو هیئت

) و پژوهشگر حوزه صادق (

  مدیریت جهادي

M 41 5 

14 
  دکتر 

 وحید یاوري

علمــی و رئــیس  عضــو هیئــت

مرکز تحقیقات دانشـگاه امـام   

) و پژوهشگر حوزه صادق (

 مدیریت جهادي

N 21 1 

15 
  مهندس 

 رشید قانعی

بنیـان   مدیرعامل شرکت دانـش 

 آتیه پردازان ظهور شریف
O 12 0 

16 
  مهندس 

 نژاد حمزه قطبی

مدیر سابق پژوهشـکده شـهید   

 رضایی
P 12 0 

17 
مهندس یاسر 

 جاللی منش

 مدیرعامل شرکت تترا
Q 18 0 

  

  هاي پژوهش . یافته4

شـود کـه بـراي رشـد و      گونه برداشـت مـی   هاي صورت گرفته این با توجه به مصاحبه

پیشرفت هرچه بیشتر صنعت در کشور الزم است تا الگوهـاي جهـادي موفـق در ایـن     

هـا نیـز رشـد نماینـد.      عنوان نمونه معرفی شوند تا با ایجاد رقابت، سایر شرکت زمینه به
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زمینـه مـدیریت و    هـاي موفـق در   مانهـاي سـاز   بدین منظور در این پـژوهش ویژگـی  

  صنعت الگوسازي شده است. دهی جهادي در عرصه سازمان

بندي کـرد کـه    توان در چهار بخش کلی طبقه هاي جهادي را می هاي سازمان ویژگی

دهی جهادي، اهـداف   محوري، عناصر تولید، رهبري و سازمانهاي  ارزش :اند از عبارت

  گردد. کدام از این چهار بخش تشریح می ادامه هرهاي سازمان جهادي. در  و آرمان

  هاي محوري سازمان جهادي . ارزش4-1

محوري سازمان جهادي تحت تأثیر فرهنگ و محیط سازمانی است که مانند هاي  ارزش

واقع کمال یک سـازمان بـه فرهنـگ آن     روح در بدنه سازمان ساري و جاري است. در

ـ   أثیر بـه سـزایی در موفقیـت سـازمان دارد     بستگی دارد. همچنین محیط یک سـازمان ت

گونه که در مقاطع گوناگون با ایجاد یک محیط و بستر مناسب شاهد پیشـرفت در   همان

هـاي محـوري از تعامـل انسـان و سـازمان شـکل        ایـم. ارزش  هاي گوناگون بوده عرصه

ـ  ها شکل می ها و روابط میان آن ها از انسان گیرد زیرا سازمان می د بتوانـد  گیرد. مدیر بای

هاي بندي صورت گرفته ارزش فرهنگ جهادي را در سازمان ایجاد کند. بر اساس تقسیم

شـوند.   هاي جهادي، روحیه جهادي و کار جهادي تقسیم می محوري به سه دسته ارزش

محوري در سازمان جهادي در جـدول  هاي  دهنده و پایه ارزش مضامین فراگیر، سازمان

  قابل مشاهده است. 4شماره 
  

  هاي محوري سازمان جهادي مضامین ارزش .4جدول 

 مضمون فراگیر
  مضمون 

 دهنده سازمان
 مضمون پایه

تعداد 

 کد

هاي  ارزش

 محوري
 جهاديهاي  ارزش

 7 اخالص و انگیزه الهی

 12 ایمان به غیب

 17 کمال انسان

 6 والیت مداري

 4 توکل و توسل

 4 عدم توجیه وسیله توسط هدف
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 مضمون فراگیر
  مضمون 

 دهنده سازمان
 مضمون پایه

تعداد 

 کد

 4 محوري به جاي بهره وريهدف 

 4 اخالقیهاي  رعایت ارزش

 روحیه جهادي

 13 کوشی سخت

 9 ایثارگري

 8 تعهد به انقالب و سازمان

 5 خواهی آرمان

 4 خودباوري

 4 ستیزي دشمن

 2 خدمتگزاري

 2 سعه صدر

 1 آمادگی مستمر

 کار جهادي

 22 همیاري و مشارکت مردم

 16 فعالیت داوطلبانه

 11 کار تشکیالتی

 8 گرایی تخصص

 6 ساالري شایسته

 4 ایمان به کار

 3 گرایی نتیجه

 2 پاسخگویی

 4 بهبود مستمر

 1 انتقادپذیري
  

  هاي جهادي . ارزش4-1-1

هـا داراي   ها اعتبـاري هسـتند و در حقیقـت ارزش    در سازمان جهادي عناوین و جایگاه

هـا   باشند. در همه اجزاي سازمان جهادي فعالیتی مغـایر بـا ارزش   محوریت و اعتبار می
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  روحیات هستند.  ها ایجادکننده صورت نخواهد گرفت و همچنین ارزش

ت که شامل ایمان به خدا، ایمان هاي الهی ایمان به غیب اس ترین ارزش یکی از مهم

به قیامت، ایمان به رزق الهی، ایمان به پاداش الهی، ایمان به مالئکه و ایمـان بـه امـداد    

خواهـد   )(الهی است. اعتقاد به غیب منجر به توکل به خدا و توسل به ائمه اطهـار  

هـا   شد. در سازمان جهادي ممکن است با توجه به نیازهاي موجـود بعضـی از فعالیـت   

ها در حین کار ایجاد شود که بیش از ظرفیت سازمان تعریف شود و یا بعضی از بحران

  شود.  و تالش مضاعف این مشکالت برطرف می )( با توکل به خدا، توسل به ائمه

ـ دار بیـ غ بـه  مـان یا چون. است کار مورد در توسل و توکل«  توکـل  عمـل  در می

 یعنی هم توسل. میسپار می خدا به را یینهاه جینت میکن می يزیر برنامه یعنی میکن می

  .)N20(» کردن سکیر در میریگ می کمک) ( تیب اهل از

مـداري   مـداري اسـت. در سـازمان جهـادي والیـت      هاي محوري والیـت  یکی از ارزش

هاي سازمان جهادي باید در راسـتاي نظـام والیـی باشـد.      فعالیت هاي دارد. کلی اهمیت ویژه

  نماید. هاي سازمان جهادي را مشخص می فقیه با توجه به شرایط سیاست ولیگونه که  بدین

هاي جهادي است که مطمئناً تأثیر مستقیمی  اخالص و انگیزه الهی یکی دیگر از ارزش

که اخالص در کار وجود داشته باشد هیچ  رسیدن به اهداف خواهد داشت. درصورتی در

  شود. باعث ایجاد وجدان کاري میخسارتی در کار وجود ندارد. اخالص در کار 

سازمان جهادي باید بستر رشد و کمال انسان را از نظر علمی و مهارتی و همچنـین  

اعتقادي و فرهنگی فراهم نماید. یک سازمان جهادي مطلوب در کنار خدمت به مـردم،  

م سوره مبارکه نحل داری 97طور که در آیه  دهد. همانافراد سازمان را رشد و ارتقاء می

» 
ً
َبـة یِّ

َ
ـُه َحَیـاًة ط ُنْحِیَینَّ

َ
ل

َ
ی َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

َ
نث

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
ک

َ
ن ذ  َصاِلًحا مِّ

َ
هـر کـس کـه کـار      ــ » َمْن َعِمل

که به آن کار ایمان داشته باشـد بـه حیـات طیبـه خواهـد       اي انجام دهد درحالی شایسته

  رسید. 

  . روحیه جهادي4-1-2

هاي  که فردي که به ارزش  نحوي است بههاي جهادي  روحیه جهادي برخاسته از ارزش

 گردد. جهادي ایمان داشته باشد روحیه جهادي در او ایجاد می
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کوشی و تالش مسـتمر   جهادي عبارت است از سخت  ترین نشانه داشتن روحیه مهم

کوشی باشـد خـود را وقـف کـار      براي رسیدن به نتیجه. فردي که داراي روحیه سخت

او معنا نخواهد داشت. البته کار نباید به زندگی فردي و  خواهد کرد و ساعت کار براي

هاي  طور که گفته شد کمال انسان یکی از ارزش خانوادگی آسیب وارد نماید زیرا همان

تر و بـا اثربخشـی بیشـتر    جهادي است. با تالش مستمر بسیاري از کارها در زمان کوتاه

 انجام خواهد شد.

رگیري در مقابل دشمن است و افراد سـازمان  در سازمان جهادي یک مسئله مهم قرا

ستیزي باشند. در این عرصه شناخت دوست و دشمن، شناخت  باید داراي روحیه دشمن

اي  نتیجه الزم است شـبکه  کند. در خودي و غیرخودي و شناخت رقیب اهمیت پیدا می

  هاي تولیدي و تجاري داخلی براي مقابله با دشمن ایجاد شود. متشکل از شرکت

راه رسیدن به هدفش  حیه دیگر ایثارگري است. فرد ایثارگر حتی جان خود را دررو

  نثار خواهد کرد. در صنعت نیز این روحیه یعنی آمادگی رویارویی با حـوادث غیرقابـل  

  وظیفه باید وجود داشته باشد.   بینی و آمادگی دائمی براي انجام پیش

م کردنـد کـه تعـدادي داوطلـب     ما دانشجو بودیم که جبهه رفتیم. یـک روز اعـال  «

شـکنی   خواهیم که ممکن است برنگردند. تصور افراد این بود که عملیات خـط  می

  .)L1(مصاحبه  »است. به افرادي که داوطلب شدند آموزش جوشکاري دادند

 کند نسـبت بـه   شوندگان، فردي که در سازمان جهادي کار می براساس نظر مصاحبه

هــا و  معتقــد و متعهــد اســت و در راســتاي ارزش نظــام اســالمی و انقــالب اســالمی 

المال و حفظ  هاي سازمان گام بردارد و در عمل مقید به استفاده درست از بیت مأموریت

  اموال سازمان باشد.

که آرمان وجـود نداشـته    ها باید داراي آرمان باشند و درصورتی اعضاي این سازمان

  شود و تبدیل به اداره خواهد شد. باشد سازمان از جوهره اصلی جهادي خود تهی می

ي خودباوري، اتکا به خصوص مدیر جهادي باید داراي روحیه هسازمان جهادي و ب

بـاور  » تـوانیم  ما مـی «اندیشه ایرانی، فکر ایرانی و محصول ایرانی باشد و اینکه به شعار 

 داشته باشد.

تگزاري خـدم  از دیگر روحیاتی که اعضاي سازمان جهادي خواهند داشـت روحیـه  
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است. اعضاي سازمان جهادي به دنبال راهنمایی، مشاوره دادن، کمک کردن و هـدایت  

اعضـاي   شـوند.  رجوع هستند و در قبال ارائه خدمت بـه او خوشـحال مـی    کردن ارباب

کنند.  صدر هستند و در برابر مسائل و مشکالت شکیبایی می سازمان جهادي داراي سعه

  ایم. رها در جهاد سازندگی اول انقالب مشاهده کردهنمونه این روحیه را بارها و با

  . کار جهادي4-1-3

هاي مردمی است. سـازمان   هاي کار جهادي استفاده حداکثري از ظرفیت یکی از ویژگی

ها اعتماد نیـز دارد و از مشـارکت مـردم در     جهادي عالوه بر شنیدن نظرات مردم به آن

گونـه کـه شـعار جهـاد      گویند. همـان  همیاري میکند که به آن  کارهاي خود استفاده می

بـوده اسـت. اسـتفاده از تـوان و نیـروي مـردم       » هم جهاد سازندگی همه با«سازندگی 

ها شـود. رمـز موفقیـت در اقتصـاد و      وري سازمان تواند باعث افزایش کارایی و بهره می

  صحنه است. صنعت حضور مردم در

داوطلبانه است و کارمند وجود ندارد بلکه همه صورت  در سازمان جهادي فعالیت به

اند. حضـور داوطلبانـه افـراد     گرفته صورت یک خانواده ایمانی در کنار هم قرار اعضا به

نتیجه افراد براي استخدام و دریافت حقوق کـار   شود. درها می باعث گزینش ضمنی آن

ند بلکه اعتقاد به دریافـت  کنند و نیازي به پاداش مادي و ترفیع براي انجام کار ندار نمی

  پاداش الهی دارند.

هـاي کـار جهـادي اسـت.      سـاالري از ویژگـی   و شایستهگرایی  گرایی، تخصص علم

سازمان جهادي بدون تخصص و انتخاب افراد شایسته، کارایی الزم را نخواهد داشـت.  

هـاي مـدیریتی وجـود داشـته باشـند و فـردي        تري براي تصدي پست اگر افراد شایسته

کـه اختیـار داشـته باشـد. در      ئولیتی را قبول کند خیانت کرده است البتـه درصـورتی  مس

تر را معرفی نماید. در سازمان جهادي هـر کـس کـه    حقیقت هر کس باید افراد شایسته

  تخصص بیشتري داشته باشد طبیعتاً جایگاه باالتري خواهد داشت.

ست. در کـار تشـکیالتی   هاي مهم کار جهادي انجام کار تشکیالتی ا یکی از ویژگی

 «فرماید  سوره مبارکه مائده که می 2بر اساس آیه 
ْ
وا

ُ
َعـاَون

َ
 ت

َ
ـَوی َوال

ْ
ق بـرِّ َوالتَّ

ْ
ی ال

َ
ل  عَ

ْ
وا

ُ
َعاَون

َ
َوت

َواِن 
ْ

ُعد
ْ
ِم َوال

ْ
ی اِإلث

َ
ل هاي یکدیگر  کنند و نقش صورت گروهی کار می افراد با یکدیگر به» عَ
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خـوبی صـورت    کـار بـه    شکیالتی تقسـیم پذیرند. در کار ت خصوص نقش رهبر را می به

  دهد.گیرد و هر کس کار خود را به نحو احسن انجام می می

هاي اخالقی ماننـد پرهیـز از دروغ و    هاي کار جهادي رعایت ارزش از دیگر ویژگی

  غیبت و تهمت و ریا در کار است.

ویژگی دیگر کار جهادي ایمان به کار است. ایمـان بـه کـار باعـث ایجـاد شـور و       

  شود. نهایت رسیدن به اهداف می حرارت و جدیت در کار و در

ـی «سوره مبارکه نحل داریم  97طور که در آیه  همان«
َ
نث

ُ
ْو أ

َ
ـٍر أ

َ
ک

َ
ن ذ  َصاِلًحا مِّ

َ
َمْن َعِمل

 
ْ
وا

ُ
ان

َ
 َما ک

ِ
ْحَسن

َ
ْجَرُهم ِبأ

َ
ُهْم أ َنْجِزَینَّ

َ
 َول

ً
َبة یِّ

َ
ُه َحَیاًة ط ُنْحِیَینَّ

َ
ل

َ
 َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

َ
ون

ُ
هـر کـس    ـ  »َیْعَمل

که به آن کار ایمان داشته باشد به حیات طیبـه   اي انجام دهد درحالی که کار شایسته

کننـد ایمـان    شوند باید به کاري که مـی  خواهد رسید. کسانی که جذب سازمان می

   .)E12(مصاحبه » داشته باشند

اي که  گونه دارد. بهگرایی، نگاه به نتیجه هم اهمیت  در سازمان جهادي عالوه بر واقع

  رسانند. جهادگران با پذیرش مسئولیت حتماً کار را به نتیجه می

دیگـر ایـن    عبـارت  یابد بـه صورت تدریجی بهبود می ها به در سازمان جهادي فعالیت

  ها یادگیرنده هستند. سازمان

  . عوامل اصلی تولید4-2

هاي سازمان جهـادي   انعنوان بنی هاي جهادي، روحیه جهادي و کار جهادي که به ارزش

ها اعم از سازمان تولیدي و صنعتی، بازرگانی، علمی، فرهنگـی   ذکر شد در همه سازمان

هاي الگوي سازمان  و غیره وجود دارد. با توجه به سؤال اصلی پژوهش که تبیین ویژگی

هاي تولیدي و صنعتی بـا   جهادي در بخش صنعت است الزم است وجه ممیزه سازمان

عنصـر اصـلی تولیـد تشـریح      5هـاي   ها مشخص گردد. در ادامـه ویژگـی   دیگر سازمان

  ارائه شده است.  5گردد که در جدول شماره  می
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  مضامین عوامل اصلی تولید .5جدول 

  مضامین 

 دهنده سازمان
 مضامین پایه

تعداد 

 کدها

سیاستگذاري 

 تولید

 13 مداري تکلیف

 3 پیشران بودن 

 3 داخلی در برابر رقباي خارجیهمیاري تولیدکنندگان 

 1 عدم ایجاد نیاز کاذب

 7  نفعان بندي نیازهاي واقعی ذي شناسایی و اولویت

 3 توجه به طراز ظرفیتی در زنجیره تولید

 1 توجه به کسب منفعت بهینه در زنجیره تولید

 1 تولید مستقل 

 1 جدید براي خودکفاییهاي  شناسایی و استفاده از ظرفیت

 سرمایه انسانی

 8 گزینش نیروهاي جهادي

 2 عدم انتخاب کار جهادي به عنوان شغل

 7 و روحیه جهاديها  داراي ارزش

 فرآیند تولید

 3 کاهش زمان

 3 استفاده از تکنولوژي روز دنیا

 4 سازي تکنولوژي ساده

 5 نوآوري

 1 اطالعاتی مدیریتهاي  استفاده از سیستم

 1 براي تسهیل در امورسیستم چابک 

 سرمایه
 1 عدم محوریت سرمایه

 1 حالل بودن سرمایه

 زنجیره تأمین

 3 تولید همه مواد اولیه در داخل کشور

 8 ناشناختههاي  وجود ظرفیت

 4 استفاده بهینه از منابع

 1 در شبکه تأمینها  توجه به نقش واسطه

 4 کاربرانتأمین مواد اولیه با سرعت، دقت و رضایت 
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  69    واکاوي الگوي سازمان جهادي در بخش صنعت

  . سیاست تولید4-2-1

هـاي جهـادي و غیرجهـادي تفـاوت زیـادي       صورت کلی عناصر اصلی تولید در سازمان به

  گذاري تولید و سرمایه انسانی است. سیاستهاي  مؤلفه درها  ترین تفاوت آن ندارند اما مهم

مــداري اســت.  هــاي جــدي ســازمان جهــادي تولیــدي تکلیــف  یکــی از سیاســت

هـاي   دیگر سازمان جهادي با بررسی شرایط جامعه و نیازهاي مردم و سیاسـت  عبارت به

ها  ننماید. در این سازما ها می نیاز آن شده توسط رهبري اقدام به تولید کاالي مورد تعیین

در صورت نیاز با تالش فـراوان   شود و اوري کار متوقف نمیبه دلیل نبود امکانات یا فن

براي سود نیست بلکه بـراي رفـع    صرفاًآید. به عبارت دیگر تولید  اوري به دست میفن

  نیاز و حسب تکلیف خواهد بود.

نیـاز جامعـه    ي مـورد  انـدازه  به عالوه در سازمان جهادي ظرفیت و مقیاس تولید بـه 

دیگر براي جامعه نیاز کاذب  عبارت گیرد به خواهد بود و تولید فراتر از نیاز صورت نمی

  شود. ایجاد نمی

سازمان جهادي صنعتی یک سازمان پیشران در صنایع با فنّاوري باال است و با توجه 

بخشی نظام اسالمی در صـنایع جدیـد ورود    به مقتضیات زمان و لزوم پیشگامی و الهام

  کند. پیدا می

هاي دیگر هستند ولـی مـن معتقـدم     هاي جهادي در ظاهر در کنار سازمان سازمان«

انـد ایـن    هاي مختلـف ورود کـرده   پیشران هستند. دلیل اینکه در حوزه شکن و خط

  .)G12(مصاحبه  »است که پیشران هستند

 بـه . شـود  اتخـاذ  متناسبهاي  استیس دیبا دشمن با مقابله يبرا يسازمان جهاد در

 یکـدیگر  بـا  رقابت جاي به داخلی هاي شرکت جهانی ترازرقابت در  براي گرید عبارت

  .پردازندمی خارجی رقباي با رقابت به شبکه، ایجاد با

در صنعت براي افزایش توان رقابت و همچنین تولید بهینه باید به دو مسئله مقیاس 

تولید و اندازه بنگاه توجه کرد. عالوه بر این به دو مسئله دیگر نیز باید توجه داشت که 

  اند از طراز ظرفیتی و طراز منفعتی در زنجیره تولید. عبارت

طراز ظرفیتی یعنی در برخی صنایع که ظرفیت باالیی وجود دارد اما صـنایع قبـل و   

ریزي شود که کل زنجیـره تولیـد از    اي برنامه گونه آن ظرفیت پایینی دارند باید به از بعد
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مثال در تولید پوشاك از صنعت نساجی تا  عنوان ابتدا تا انتها به یک نسبت رشد کنند. به

  باید به یک اندازه رشد کنند.صنعت مد و لباس 

 ینییپـا  تیظرف آن از بعد و قبل عیصنا یول میدار ییباال تیظرف عیصنا یبرخ در«

    .)G17( »میبرس یتیظرف طراز به دیبا يجهاد تیریمد در. دارند

صورت خام صادر شود اگرچـه سـود    جاي آنکه به طراز منفعتی یعنی یک کاالیی به

افزوده بیشـتر و   ي بعدي داده شود که باعث ایجاد ارزش حلقهباالیی هم داشته باشد به 

جاي فـروش نفـت خـام بـا گسـترش       مثال به عنوان شود. به فعال شدن زنجیره تولید می

  هاي نفتی تبدیل شود. صنعت پتروشیمی نفت خام به فرآورده

 چه اگر میکن صادر خام صورت به که آن يجا به را ییکاال کی یعنی یمنفعت طراز«

ه افـزود  ارزش جـاد یا باعـث  کـه  میبده يبعده حلق به باشد داشته هم ییباال سود

   .)G18( »شود می رهیزنج شدن فعال و شتریب

ها از مونتاژکاري  هایی که باید اتخاذ شود این است که کارخانه یکی دیگر از سیاست

  عبور کرده و بتوانند خودشان فرایند تولید را تکمیل نمایند.

هاي تولید، استفاده از منابع مـازاد بـراي خودکفـایی در یـک      یکی دیگر از سیاست 

تـوان تولیـد    جاي توقف تولیدات دیگر اسـت. البتـه در شـرایط بحـران مـی      محصول به

  جاي آن، کاالهاي موردنیاز را تولید نمود. محصوالت غیرضروري را متوقف کرد و به

  . سرمایه انسانی جهادي4-2-2

هاست که این افـراد در سـازمان    متشکل از تعدادي از افراد و روابط بین آنهر سازمان 

ها، روحیات  مراتب اهمیت بیشتري خواهند داشت. این افراد باید داراي ارزش جهادي به

صورت جهادي انجام دهند تا بتوانند سازمان را بـه اهـداف    جهادي باشند و کارها را به

زمان جهادي وجود دارند اعم از کارگر و کارمند و خود برسانند. همه افرادي که در سا

هاي دیگري نیـز وجـود دارد    حال ویژگی  عین ها باشند. در مدیر باید داراي این ویژگی

هایی نیز وجود دارد که مختص بـه رهبـران    تک افراد باید داشته باشند و ویژگی که تک

  سازمان است.

کنند و هم سازمان به دنبال کشف  یدر سازمان جهادي هم افراد به سازمان مراجعه م
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مـدت   گونه است که ابتدا یک کار کوتـاه  رود. شیوه جذب نیرو این نیروهاي جهادي می

هـا ارزیـابی شـود و در صـورت داشـتن       هـاي آن  شود تا توانـایی  براي افراد تعریف می

 در شـدن  شـاغل  يبرا روین شود. هاي موردنظر فرد وارد سازمان می ها و ویژگی توانایی

  باشد نمی اشتغال يجهاد سازمان در اصالً هدف یعنی رود نمی يجهاد سازمان

وري و  اندازه باشد؛ نه بسیار زیاد که باعث کـاهش بهـره   شده باید به نیروي انسانی جذب

  بیکاري افراد باشد نه بسیار کم که باعث ایجاد فشار مضاعف بر نیروهاي موجود شود.

  . مواد اولیه4-2-3

دوم قـرار    ي انسـانی در مرتبـه   یکی از ارکان تولید است که نسبت به سرمایهمواد اولیه 

  خود اهمیت دارد. خودي دارد اما به

در سازمان جهادي منابع محدودیت ندارند زیرا اعتقاد به برکـت وجـود دارد و از منـابع    

 موجـود مرغـوب و    شود. سازمان جهادي از مواد اولیـه  صورت صحیح استفاده می موجود به

طور که گفتـه شـد یکـی از     کند. همان باکیفیت و حتی از ضایعات به نحو احسن استفاده می

اهداف سازمان جهادي خودکفایی است که البته خودکفایی در یک محصول نباید به قیمـت  

  از بین رفتن محصوالت دیگر باشد بلکه باید از منابع مازاد براي خودکفایی استفاده کرد.

هـاي دقـت، سـرعت و انعطـاف باشـد.       لیه بایـد داراي ویژگـی  شبکه تأمین مواد او

  ها و روابط بین سازمانی در شبکه تأمین مواد اولیه بسیار اهمیت دارد. واسطه

ارکان لشـکر سـه رکـن مهـم     ه هم تیرضا یعنیکاربران  تیسرعت، دقت و رضا«

 دایـ که امکانات وجود داشت، امکانات به سرعت انتقال پ ییاست. در جا کیلجست

را  ایـ ویخورد. به عنـوان مثـال ژاپـن تو    می خود را عیسر کینان لجست ایکرد. دن می

 يانبـار  چیدر سپاه ه زین ریاخهاي  در سال جهیکند. در نت می دیتول انباربدون داشتن 

  .)D5( »شود می کننده منتقل عمل گانیشود و اسلحه از کارخانه به  نمی جادیا

هـاي   و لزوم داشتن اقتصاد مقاوم در برابر تکانـه با توجه به شرایط تحریم در کشور 

اقتصادي، شبکه تأمین مواد اولیه لزوماً باید همه مواد اولیه موردنیاز براي تکمیل چرخه 

تنها مواد اولیه، بلکه کل زنجیره ارزش،  تولید یک کاال را از داخل کشور تأمین نماید. نه

  باید از داخل کشور تأمین گردد.
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  . سرمایه4-2-4

هـاي جهـادي    هاي سازمان استفاده از سرمایه اولیه و سرمایه در گردش حالل از ویژگی

کنـد؛ و همچنـین دیـن     ناك و حرام استفاده نمی هاي شبهه است. سازمان جهادي از پول

  نماید. خود را به نظام در قالب مالیات پرداخت می

حور است. به این م محور نیست بلکه انسان نکته مهم این که سازمان جهادي سرمایه

رود و  می ریزي به دنبال جذب سرمایه معنا که یک فرد جهادي با داشتن هدف و برنامه

  رسد نه اینکه به بهانه عدم وجود سرمایه متوقف شود. می به نتیجه

» کنـد  سازمان جهادي سازمان سرمایه محور نیست و با دسـت خـالی شـروع مـی    «

  ).K13(مصاحبه 

  تولید . زیرساخت و فرایند4-2-5

به دنبال  سازي آن و هم اوري روز دنیا و بومیجهادي هم به دنبال استفاده از فنسازمان 

اوري است و در موارد ضروري مانند شرایط جنگ یا تحریم از سازي فن نوآوري و ساده

  همه امکانات موجود براي تولید بهینه براي رسیدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد.

)، تولیـد  MISهاي اطالعاتی مدیریت ( ابزارهاي روز دنیا مانند سیستم سازمان جهادي از

کند و تعصبی بـراي اسـتفاده    وري استفاده می ناب و چابک براي کاهش زمان و افزایش بهره

  وري و خالقیت سازنده است. سنتی تولید ندارد. آنچه مهم است بهرههاي  از روش

  دهی . رهبري و سازمان4-3

 در است.گرایی  محوري سازمان جهادي که به آن اشاره شد تخصصهاي  یکی از ارزش

  .شود می استفاده ایدن ی روزعلمهاي  کیتکن و يتکنولوژ از يجهاد سازمان

 گرفته است. بررسی قرار بعد مورد 6وظایف رهبري در سازمان جهادي در 

جامعیـت  زیسـتی،   اند از: ساده هاي اختصاصی رهبران سازمان جهادي عبارت ویژگی

شـکنی، طراحـی و جریـان     گرایـی و خـط   تخصصی و تقوا، عمل ـ  در همه ابعاد علمی

 ها و تهدیدهاي پیش رو. سازي، شناخت فرصت

رفتار سازمانی در سازمان جهادي بر مبناي اخوت اسالمی و عدم ظلم به زیردستان 
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و تغافـل   هاي فردي ها و توجه به تفاوت در عین حفظ احترام و توجه به نظرات و ایده

 مدیر نسبت به زیردستان است.

دهی جهادي با گروه، نهاد و بروکراسی تفـاوت دارد. در سـازمان جهـادي     سازمان 

یابد و تا حد ممکن ادغام افقی در کارهـا   مراتب کاهش می پیچیدگی، رسمیت و سلسله

که چابکی و انعطاف الزم براي رسیدن به هدف وجود داشـته   نحوي گیرد بهصورت می

صورت تیمی انجام  شود و کارها به دهی جهادي صف و ستاد تلفیق می اشد. در سازمانب

  آمده است.  6گیرد. این عناصر به صورت مختصر در جدول شماره می
 

  مضامین رهبري جهادي  .6جدول 

مضامین 

 فراگیر

  مضامین 

 دهنده سازمان
 مضامین پایه

تعداد 

 کدها

  رهبري

 رهبرهاي  ویژگی

 7 عملگرایی

 2 یستیز ساده

 2 تیجامع

 1 يساز انیجر

 1 یشکن خط و یطراح

 1 ندهیآ يدهایتهد وها  فرصت شناخت

 يریگ میتصم

 2 منشأ کینزدگیري  میتصم

 5 ياقتصاد و عیسر مؤثر،گیري  میتصم 

 1 یاقناعگیري  میتصم

 3 ییاقتضاگیري  میتصم

 10 متخصص و متعهد مشاوران با ییشوراگیري  میتصم

 3 يریگ میتصم در يریپذ سکیر

 رشد و آموزش

 6 یضمن آموزش

 3 گرانید تجربه و دانش از استفاده

 4 یفرهنگ ابعاد و یفنهاي  مهارت آموزش

 و ياستگذاریس

 اجرا

 4 ستاد و صف قیتلف

 2 یدرون یهماهنگ

 6 رمتمرکزیغ اجرا متمرکز، ياستگذاریس
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مضامین 

 فراگیر

  مضامین 

 دهنده سازمان
 مضامین پایه

تعداد 

 کدها

 و حقوق نظام

 دستمزد

 6 کارگر ازین حداقل نیتأم 

 2 یابیارز لزوم 

 3 يروزمزد يجا به يکارمزد

 4 یسازمان عدالت

 کنترل و نظارت

 7 یخودکنترل 

 4 کارمندان به اعتماد

 8 کنترل يجا به میرمستقیغ و میمستق نظارت 

 1 ناظران بودن نفعیذ عدم

 یسازمان ارتباطات

 2 اخوت

 1 کارگر به ظلم عدم

 4 کارگر به توجه و دادن تیاهم لزوم

 2 کارگر به احترام

 1 کارگران يفردهاي  تفاوت به توجه

 1 کارگران به نسبت ریمد تغافل

 سازماندهی

 6 اولویت فرهنگ بر ساختار

 1 ساختار در تحول لزوم

 11 یحداقل مراتب سلسله

 7 یحداقل تیرسم

 7 ساختار منعطف و چابک

 

  ها . اهداف و آرمان4-4

ها این است که براي  هاي جهادي با دیگر سازمان ها در سازمان ترین تفاوت یکی از مهم

توان استفاده کرد. در سازمان جهادي کـارایی بـه    اي نمی رسیدن به اهداف از هر وسیله

تنهـا بـه هـدف متعـالی فکـر      شـود   تنهایی معنا ندارد. فرد جهادگر که وارد سازمان می

  کند. هدف متعالی محور است نه صرف کارایی. می

  هاي ذیل شود: شده در قسمت قبل باید منجر به تولید کاال با ویژگی عناصر ذکر
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. سازمان جهادي صنعتی براي کسـب سـود بیشـتر    برآورنده نیازهاي واقعی مردم 

باعـث ایجـاد روحیـه     کند. ایجـاد نیـاز کـاذب    نیاز کاذب براي مشتري ایجاد نمی

  شود. گرایی در مردم می مصرف

دهـد چیـزي تحویـل     اش مـی  واقع آن چیزي که تحویل مشـتري  کنند در سعی می«

  .)K1(مصاحبه  »بدهد که واقعاً یک رفع نیاز اساسی بکند

. سـازمان جهـادي صـنعتی خـود را در برابـر      هاي دینی سازگار و مروج ارزش  

نهایت تالش خود را در جهت تولید کاالهایی که داند و  فرهنگ جامعه مسئول می

 کند. ها و رشد فرهنگ جامعه شود می باعث تعالی و رشد انسان

کننـد کـه    هاي جهادي صنعتی کاالهایی تولید مـی  سازمان بادوام و قیمت مناسب. 

کننده مجبور شود پـس از گذشـت چنـد     که مصرف عمر مفید بیشتري دارد نه این

اتقان در «یض کند. ویژگی دوام در ادبیات اسالمی با عنوان سال کاالي خود را تعو

 برده شده است.  نام» کار

زیست و مناسب براي سالمت جامعه. کاالهایی که توسط سازمان  سازگار با محیط 

زیست آسیب برساند   سالمت جامعه و محیط شود نباید به جهادي صنعتی تولید می

 هاي اسالمی است.  و این مغایر با ارزش

محصول نهایی باید با طبیعت سازگار باشد. چرا بمب اتمی حرام است چـون بـا   «

 .)O25(مصاحبه  »توان تولید کرد طبیعت سازگار نیست. در صنعت هر کاالیی نمی

شده در راستاي نیل به سه هدف خرد، کـالن و غـایی    هاي ذکر تولید کاال با ویژگی

خودکفایی در کاالهـاي اسـتراتژیک، ایجـاد اشـتغال،      :انداز شود. اهداف خرد عبارت می

افزوده، تولید ثروت براي جامعـه اسـالمی و پیشـرفت صـنعتی      صادرات و تولید ارزش

کشور. نکته مهم این است که اهداف خرد یکی از نتایج ایجاد سازمان جهـادي در بعـد   

هـادي بـراي   اقتصادي و داخلی نظام جمهوري اسالمی خواهند بود نه اینکه سـازمان ج 

داري اصالت با کسب سود بیشتر است  شده باشد. در نظام سرمایه ها ایجاد رسیدن به آن

 که در نظام والیی کسب سود در راستاي کسب رضایت الهی است. درصورتی

اثبـات   :انـداز  رسیدن به اهداف خرد منتج به اهداف کالن خواهـد شـد کـه عبـارت    

دشمن از براندازي نظـام و  سازي  ملی، مأیوسکارآمدي نظام، تصویرسازي از توانمندي 

Arshive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 23 ، شماره پیاپی1397 بهار و تابستان، اول، شماره دوازدهمسال  اندیشه مدیریت راهبردي،    76

الملـل   ایجاد رعب در دشمن. اهداف کالن نتایج سازمان جهادي در بعد سیاسی و بـین 

  خواهند بود.

توان به اهداف غـایی دسـت پیـدا کـرد کـه       نهایت با رسیدن به اهداف کالن می در

اسـت کـه ایـن    اند از ساخت تمدن اسالمی و کسب رضایت الهی. الزم به ذکـر   عبارت

هاي جهادي تحقق پیدا نخواهد کـرد بلکـه عوامـل     نتایج و اهداف تنها با ایجاد سازمان

کـدام بـه سـهم خـود      متعددي در رسیدن به اهداف کالن و غایی وجـود دارد کـه هـر   

صنعتی با ایجاد ثروت در جامعه و پیشرفت صنعتی کشور  تأثیرگذارند. سازمان جهادي

با دشمنان و الگو شدن بـراي دیگـر ملـل      یبان نظام در مقابلهکننده و پشت تواند کمک می

  سازمان جهادي است.  هاي  بیانگر اهداف و آرمان 7باشد. جدول شماره 
  

  هاي سازمان جهادي مضامین اهداف و آرمان .7جدول 

 مضامین فراگیر
  مضامین

 دهنده سازمان
 مضامین پایه

تعداد 

 کدها

 ها اهداف و آرمان

ویژگی محصول 

 نهایی

 2 دینیهاي  سازگاري و ترویج ارزش

 4 سازگار با محیط زیست

 5 رضایت واقعی مشتري

 4 قیمت مناسب

 5 کیفیت عالی

 اهداف خرد

 2 خدمت به محرومین

 1 ساله 20انداز  رسیدن به چشم

 1 ماندگی صنعتی به عنوان یک مانع مقابله با عقب

 2 ایجاد اشتغال

 2 خودکفایی در کاالهاي استراتژیک

 4 صادرات غیرنفتی و تولید ارزش افزوده

 1 ایجاد رفاه

 اهداف کالن

 1 مأیوس کردن دشمن از براندازي نظام

 1 ایجاد رعب در دل دشمن

 2 اثبات کارآمدي نظام
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 مضامین فراگیر
  مضامین

 دهنده سازمان
 مضامین پایه

تعداد 

 کدها

 1 بخشی براي کشورهاي دیگر الهام

 1 خودکفایی تهاجمی

 اهداف غایی
 1 ساخت تمدن اسالمی

 13 قرب الهی
  

  نشان داده شده است. 2 شماره شکل در پژوهش این از مستخرج مضامین شبکه

 
  

  . شبکه مضامین2شکل 
  

  گیري  نتیجه

ها و مضامین کلی،  هاي صورت گرفته و استخراج ابعاد، مؤلفه با تدقیق و تحلیل مصاحبه

 7sبا توجه به الگوهـاي موجـود سـازمانی ماننـد زنجیـره ارزش، خانـه کیفیـت، مـدل         

توان این الگوها را توسعه داد اما در ایـن پـژوهش    کنزي، مدل دفت و مدل هچ می مک

  ها استفاده نموده است.  ندي همه این مدلب محقق از مدل خودساخته حاصل جمع
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هاي موجود سازمانی، در نحوه سیاستگذاري تولیـد و   تفاوت عمده این مدل با مدل

کارگیري ابزارهاي مدیریتی و سازمانی بر مبناي ایمان به غیب در راستاي کمال انسان  به

هـاي   داشـتن ویژگـی  با موانع در کنار   و جامعه با انگیزه الهی و تالش مستمر در مقابله

  است.  گرایی  دیگري مانند خودباوري، ایثارگري، ایمان به کار، تخصص

داد  توان در چهار بخش کلی مورد بررسی قرار هاي جهادي را مینتیجه سازمان در

هاي جهادي، روحیـه جهـادي و   بنیان سازمان جهادي که شامل ارزش :انداز که عبارت

عنوان روح حاکم بر سازمان است و نقش بسیار مهمـی   بهکار جهادي است. این بخش 

هاي سـازمان  ها دارد. دیگر بخش ها از دیگر سازمان گیري و تمایز این سازمان در شکل

ها و فرهنگ جهادي باشند. بخش دوم عناصر تولیـد اسـت کـه    باید داراي این ویژگی

فرایند تولید، سرمایه گذاري تولید، زیرساخت و  شامل پنج جزء سرمایه انسانی، سیاست

دهی جهادي اسـت کـه عوامـل     و مواد اولیه است. بخش سوم شامل رهبري و سازمان

هـا  دهی منجر به رسـیدن بـه اهـداف و آرمـان     اصلی تولید تحت این رهبري و سازمان

هـاي سـازمان جهـادي اسـت کـه ایـن       گردد. بخش چهارم شامل اهـداف و آرمـان   می

کننـد. در هـر قسـمت وجـوه تمـایز      ها تـالش مـی  آن ها در راستاي رسیدن به سازمان

  گرفته است. بررسی قرار هاي دیگر مورد هاي جهادي با سازمانسازمان

هـا و مسـائلی کـه محقـق در طـول       پرسـش  ها، یدهپایان الزم است تعدادي از ا در

 اسـت  دیگري ها پژوهش با آن روبرو گردیده است و نیازمند تحقیق بیشتر در پژوهش

  .شود ذکر

 ،یصنعت يجهاد سازمانهاي  مؤلفه و ابعاد يساز مدل - 1

 ،یصنعت جهادي يها محوري سازمان يها ارزش تر یقدق يبند طبقه - 2

ابعاد، عناصـر، ضـمانت    هاي ینهو تبیین الگوي قرارگاه جهاد صنعتی در زم بسط - 3

  ،اجرایی، کارکردها و...

 بـه  تولیـدي  يهـا  هـا و بنگـاه   شرکت ،ها اجرایی براي تبدیل سازمان راهکارهاي - 4

 ،جهادي سازمان

 يهـا  ها و وزارتخانه سازمان يپژوهش از سو ینا یسازمان سازي یمطالعه و بوم - 5

  .یشرفتتحول و پ یرکشور جهت حرکت در مس
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هاي دیگر صورت گرفته در حوزه مـدیریت و   کارگیري این پژوهش و پژوهش با به

ه پیشرفت و عـدالت هـر   توان امید داشت در ده ها، می هاي جهادي در سازمان سازمان

  تر به تمدن نوین اسالمی دست پیدا کرد.  چه سریع
  

اه یادداشت

                                                
1. Martin & petty 
2. Wanger 
3. Daft 
4. Mckinsey 
5. Porter 
6. King 
7. Horrocks 
8. Braun 
9. Clarke 
10. Attride-Stirling 
11. Focus group interview 

  کتابنامه

   .قرآن کریم

  فالح.  : مشتاقان . تهرانو جهاد سازندگی  یینهادگرا ،)1378( محمدجواد،  ایروانی
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                      .  فرهنگی  هاي : دفتر پژوهش تهران ، و سید محمد اعرابی  علی پارساییان

پژوهشی پدیدارشناسانه براي فهـم جـوهره   «)، 1393سعدآبادي، حسن ( و لطیفی، میثم
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  .تهران: انتشارات صدرا ،ده گفتار ،)1356مطهري، مرتضی (

هاي  مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادي با سایر سبک« ،)1386( ملکی زوارم، حسین

کـرج: نشـر آمـوزش     ،دومین همایش ملی فرهنـگ و مـدیریت جهـادي     ،»مدیریتی
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