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   چکیده
مدیریت جهادي مفهومی برگرفته از الگوي مدیریت اسالمی است فرهنگ 

ــازي که عملیاتی ــتقرار نظام س ــالمی و اس آن پس از پیروزي انقالب اس
هاي موفق فرماندهی و مدیریت گیري از تجربهجمهوري اسالمی با بهره

 از انجام پژوهش حاضر، در دفاع مقدس ابعاد عملی به خود گرفت. هدف
اقتصــادي هاي بنگاه در يجهاد تیریمد فرهنگتاري ي ســاخالگو ارائه

ي هاشاخصها و سوال اصلی پژوهش این است که مولفه .استدولتی 
هاي اقتصــــادي دولتی جهت ارائه ي خاص بنگاهجهاد تیریمد فرهنگ

ــت؟ نوع ــاختاري مدنظر چیس ــافا قیتحق الگوي س ــعه-یکتش و  ايتوس
یه مخزن اســــتروش تحقیق، کیفی و کمی  له، ته ؛ تحقیق در دو مرح

ستینظر یمباناز طریق  هاشاخص سناد باالد فن دلفی و بازبینی و  ي، ا
ـــنامه در جهت تأیید یا تقلیل گویه آنها؛ ـــش و ها مرحله دوم تهیه پرس

استخراج سازه متناسب با آنها و بازبینی جهت تعیین ضریب اهمیت هر 
ــد عامل نفر  426از نفر  200آماري مرحله اول پژوهش،  . نمونهانجام ش

نفر که با فرمول کوکران و  361و در مرحله دوم ها بنگاهمدیران ارشــد 
با اســتفاده  پس از اجرا،نفر مدیران اجرایی انتخاب شــدند.  6059از بین 

 يریو براســـاس بارگ ییها شـــناســـاعامل ،یاکتشـــاف یعامل لیاز تحل
ــد. انتخاب و اها، نام آنهعامل  مولفه 14 با مدل نهایی مدل نهایی ارائه ش

فاي با گویه 98 و باخ آل یایی از 0,97 کرون  و بوده برخوردار خوبی پا
  .داد نشان را نهایی خوب الگوي برازش نیز تأییدي عاملی تحلیل

ید هادي، ا واژه:کل یت ج مدیر نگ  تاري، فره گاهلگوي ســــاخ  يهابن
  ي. اقتصاد

  24/09/1397 تأیید تاریخ                                                             25/08/1397 دریافت تاریخ
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 می باشد. تا شه بخش یب خانم مقاله برگرفته از رساله دکتري این
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  مقدمه

 نرایا یاســالم انقالب با همزمان که اســت يدیجد کلمه »يجهاد تیریمد و فرهنگ«

 و نشـــاط و شـــور خود همراه ،دیجد تیریمد و فرهنگ نیا. شـــد ما کشـــور فرهنگ وارد

 زا پس). 1386 ،یالماســـ(ســـاخت متبلور جامعه در را مردم به خدمت عشـــق و يخودباور

 یبرخ )ره(ینیخم امام حضـــرت فرمان به و انقالب ازین اســـاس بر یاســـالم انقالب يروزیپ

س نهادها شأ و س،یتأ شار ژهیبو جامعه يبرا یفراوان و گوناگون خدمات من . ندشد وممحر اق

 که اآنج تا ؛گشــت مبدل تیریمد از یســبک و فرهنگ به ســرعته ب نهادها نیا بر تیریمد

 فرهنگ عنوان به زین یعلم محافل در ی،تقدس و یارزش يواال گاهیجا از يبرخوردار ضمن

 جمله زا ).1393 ،یسلطان( تگرف قرار توجه مورد تیریمد از یخاص سبک و ایپو یسازمان

ـــارکت ت،یخالق و نوآورى:  فرهنگ نیا بارز هاىژگىیو ـــم در رىیپذ مش  ا،اجر و میتص

سجام مدارى، ارزش  هاىکار براى خودباورى سازى، فرهنگ و نىیآفر تحول ،یسازمان ان

  ). 1391 ،يرآبادینص زارعپور و يمرتضو( باشدمىو...  نشدنى

ستر نیبهتر ،نهادساختار  ست »يجهاد تیریمد« اعمال يبرا ب سکات. ا ) 1995( 4از نظر ا

و داراي روابط  شــودمی بنیادي اجتماعی اســت که در پاســخ به یک نیاز حیاتی ایجادنهاد، 

 یکی ،)1389(يرهبر معظّم مقام ریتعب به. سازمان یافته، مستحکم، پویا، بادوام و پایدار است

 همه منعطف يســـاختارها یعنی بود؛ نهادها جادیا ،اســـالمی ایران انقالب بزرگ يهنرها از

 دایپ حضور تواندیم موارد نیا همه در. نهاد ... یسازندگ جهاد مثل ف،یحر فن همهو  کاره

  . وردآ وجودب ازین آن يبرا را متناسب ساختار و کند

 تیریمد و سازمان به مربوط مباحث در يدیجد کردیرو ينهاد هینظرالزم به ذکراست 

ـــت تیاهم حائز یخیتار نظر از چه و یمفهوم لحاظ به چه آن، شیدایپ بوده؛ بنابراین، . اس

»  5کیســـلزن« به ســـازمان در ينهاد هینظر مورد در هانوشـــته نینفوذتر با و نینخســـت از یکی

 به واکنش در که نگردمی ریپذ انطباق لهیوســ عنوان به یســازمان ســاختار به او ؛اســت متعلق

ـــا تعهدات و هاویژگی ـــارها و راتیتأث به واکنش در نیهمچن و اعض  یخارج طیمح يفش

ـــکل ـــل. (دارد داللت ریپذانطباق ندیفرا نیا بر کردن ينهاد. ردیگیم ش  میرزایی ی،میتس

ـــنی ،اهرنجانی  يماد ای یمکان یمفهوم طرف، کی از نهاد مفهوم). 1382،پور قلی و محس

ـــت ،خاص یتیفعال يبرا خاص یمکان جادیا به که اســـت  وردنآبر ای خاص هدف به یابیدس

                                                      
4 Scott 
5 Selznick 
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ــاره خاص ازین ــو از و دارد اش ــوع ،یذهن یمفهوم گر،ید يس ــت يمعنو ای یموض  به که اس

 سطح از هرچه). 1384 پور، یقل( دکنمی اشاره مقررات و قواعد هنجارها، ،هاارزش باورها،

 به پاســـخ در ســـازمان يتوانمند و انعطاف ،ییایپو از شـــودمی کاســـته ســـازمان ينهادمند

 ساختار با ییهاسازمان يسو به سازمان و شد خواهد کاسته یطیمح يهاواکنش و تحوالت

 يریپذ انعطاف سمت به سازمان چه هر ،عکس بر و شودمی لیمتما کیبوروکرات و یرسم

نمی لیم هاد يهاویژگی از ،دک ـــل ی،فره( گرددیم برخوردار ين ـــنجقی، س و  طانیس

  ). 1395 ،محمدیان

 ؛ســتین نهاد ضــرورتاً یســازمان هر یول اســت ســازمان ينهاد هر که کرد ادعا توانیم

 و هاارزش ،هنجارها قواعد، يمعنا به وداشته  يرمادیغ و یفرهنگ یمفهوم ،نهاد نکهیا ضمن

 به دنیرســ منظور به گوناگون يباورها و هانگرش ها،روش به نهاد. اســت يرفتار يالگوها

  ). 1384 پور،یقل(  بخشدیم ساختار و تینیع ها،دهیپد از واحد ادراك و برداشت

ــلزنیک ــازمانی و تحلیل تجزیه در س ــاخه ،س  به عموماً که را بنیان نهاد نهادگرایی ش

 و مایر توسط که نوین نهادي مقابل تئوري در تئوري این. گرددمی بر قدیم نهادي تئوري

ــده ) بیان1999( 7پاول و دیماجیو و) 1999( 6راون  Van Getel andدارد ( قرار اســت، ش

Teelken ,2006 .(يماندگار و ثبات استمرار،: چهارگانه يهاویژگی از نهاد )ق،یطر نیا به 

 ،ییایپو( يریپذانعطاف ،.)ابدیمی انتقال يبعد ينســلها به يرفتار ثابت يالگوها و هنجارها

ـــانها ریمتغ يازهاین با قیتطب به يریپذانعطاف و يریپذتحول  ،.)پردازدیم زمان یط در انس

 تیرعا و فتهریپذ را آن جامعه، ياعضــــا غالب که ییهنجارها و هاارزش( اجبار و الزام

پذانحالل)، Guy,1999، ()ندکنمی هاین وردآبر لیدل به( يرینا نایز ياز  )جامعـه ییرب

   ).1384 پور،یقل(  برخوردار است

 کیکالس سازمانى فرهنگ هاىمؤلفه بانهادگرایی  برجسته هاىژگىیو قیتلف بابنابراین، 

سالمی  که گرددپدیدار می »يجهاد فرهنگ« عنوان با دىیجد فرهنگ ایرانی،-و فرهنگ ا

 ریسا از متفاوت سازمان هر در يانهیزم و یسازمان ،یطیمح يهاویژگی و طیشرا حسب بر

ست هاسازمان ست که  هاسازماني اخیر، مواردي در هاسالاز طرفی، در  .ا شد ا در حال ر

ـــی از آنها به ســـاختار بروکراتیک و نحوه مدیریت منطبق با اینگونه ســـاختارها بر  بخش

ـــاعت بودن نییپاگردد. مواردي از قبیل: می ـــاعت کی از کمتر( رانیا در دیمف کار س  ،)س

                                                      
6 Meyer and Rowan 
7 DiMaggio and Powell 



  ..ي.هادر بنگاه يجهاد تیریفرهنگ مد يساختار يالگو یطراح                                            68

جدان نبودن ناســــب، يکار و مدن کار يرو م  ،يبازحزب و ییگراگروه ق،یناال افراد آ

 عدم( آنان يهاتیمســئول با رانیمد از یبرخ مهارت و تجربه و التیتحصــ نداشــتن تناســب

شتن فرق ،)يساالر ستهیشا به توجه سئول یب افراد با زحمتکش افراد نیب نگذا شوه، ،تیم  ر

 شعائر و شئون نکردن تیرعا ،يانگار سهل ،يکار کم المال، تیب اتالف ض،یتبع اختالس،

 يهادســتگاه کارکنان یزگیانگ یب و يادار يهاتیموقع و مقام از اســتفاده ســوء ،یاســالم

ش ،یدولت ضا از یبخ ست یدولت ادارات و هاسازمان امروز تیریمد يف  همه بر رو، نیا از. ا

 فرمان به و کرده یشیاند چاره مشکالت نیا کاهش يبرا است واجباداري  نظام مسئولین

نه ـــمندا ند؛ يجهاد تیریمد تیحاکم بر یمبن انقالب رهبر هوش تجربه  که زیرا توجه کن

ـــان داده که   و آفات نیا از خروجبه  ،ریتدب نیاعملیاتی در نهادهاي جهادي اول انقالب نش

ــالح ــم اص ــپهر،( خواهد کرد کمک زیادي ما یحکومت و يادار وانید ماریب جس  :1393 س

17.(  

 شک یب است، آن بارز یژگیو مجاهدت؛ که تیریمد از ینوع به یابیدست درخصوص

ـــلیهیپا از یکی »فرهنگ« ـــوب هاي اص ـــده  محس   »يجهاد فرهنگ« يهاویژگی نییتب وش

). 1391 ،نصیرآبادي زارعپور و يمرتضو( رساند ياری رکن نیا استحکام در را ما تواندیم

اي در ســازمان در مرحله نخســت، تغییر فرهنگی و فراهم به بیانی دیگر، هرگونه تغییر ریشــه

طلبد. بنابراین، نهادینه سازي مدیریت جهادي نیز در مرحله اول نیاز به مینمودن بستر آن را 

ـــناخت  ـــاخصش ـــتاي نهادینه کردن هاش ـــپس اقدام و عمل در راس ي فرهنگی مربوط و س

 طلبد. مدیریت جهادي را می

ضایت مردم از خدمات نکهیا به توجه با صاديبنگاه، ر به عنوان خدماتی دولتی -هاي اقت

شی شان از دولت تلقی ه ب ،دولت بدنهاز  بخ ضایت ای و پاسخگویی به موقع  شودمینوعی ر

ــعیف جامعه از جمله  ــط و ض ــر متوس ــوص قش  دولتي مدنظر هاارزشنیازهاي مردم بخص

اســت، ســاختار مدیریتی و ســلســله مراتب فعلی و همچنین عدم انعطاف الزم در واحدهاي 

ــخ ــت و پاگیر بوده و مانع پاس ــیار دس ــتاد، بس ــف و س ــریع به نیازهاي ص گویی به موقع و س

به  انبا توجه به نقش خطیرش هاي اقتصاديبنگاه. شودمی ارائه خدمات دولتیشهروندان در 

ــکن و ایجاد تعادل در  ــادي در بخش تامین مس ــه اقتص عنوان بازوي اجرایی دولت در عرص

شــغل) مرتبط، بخش کشــاورزي، بخش  250ل (حدود عرضــه و تقاضــاي اصــناف و مشــاغ

صادرات و واردات و ....  ،نعتص شد. نیازمند تغییر بنیادي در رویکرد مدیریتی میبخش  با
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نه ســــازي  هادی ـــپس ن قدامی تغییر فرهنگ و س یادي قبل از هر ا قطعاً این چنین تغییرات بن

  سازد. می را ضروريچنین موسساتی فرهنگ جدید در 

ـــازماناز آنجایی که  ـــالي نهادمحور در هاس ـــتن ي اوایل انهاس ـــالمی با داش قالب اس

ـــتیابی به هاویژگی ـــتمرار، ثبات، انعطاف پذیري، انحالل پذیري، الزام و اجبار در دس ي اس

ضایت مردم و دیگر زمینه ها، عملکرد بهینه سب ر سازمان و همچنین ک اي را اهداف دولت/

ص ي مختهاشاخصي موفق و شناخت هاسازمانرسد با الگوبرداري از ، بنظر مینشان داده

ـــســـات مالی دولتی از قبیل بانک هاي اقتصـــادي دولتیبنگاهبه  در این زمینه و ها و موس

ي مذکور در ســازمان، بتوان خالهاي موجود در ســطح هاشــاخصدرنهایت نهادینه ســازي 

  اي را تا حدودي حل کرد.ساختاري، محتوایی و زمینه

و هاي اقتصــادي بنگاهبا بررســی مبانی نظري و جســتجو در پژوهشــگران  در این راســتا،

ضرورت ارائه مدلی  این بخش،و مصاحبه با خبرگان اقتصادي دولتی هاي بنگاهبطور خاص 

صادي دولتینهادینه کردن فرهنگ مدیریت جهادي در «جهت  ساس کرد. » بخش اقت را اح

سئلهدرواقع،  س م سا ساشگر در این تحقیق، پژوه یا  فرهنگ يهامولفه و هاشاخص ییشنا

ئه منظور به بخش مذکور در يادجه تیریمد ناســــب ییالگو ارا هاد جهت مت  کردن نهین

  . است هاي اقتصادي دولتیبنگاه در مورداشاره فرهنگ

  پیشینه تحقیق

که به بررسی، تحقیق کامالً منطبقی صورت نگرفته اما تحقیقاتی در زمینه موضوع مورد 

ــور در  ــالمنظور طراحی الگوي فرهنگ و مدیریت جهادي در کش ــده هاس ي اخیر انجام ش

  است، عبارتند از:

ـــلطانی و محمدیان در ســـال مطالعه ـــنجقی، س ـــوي فرهی س با عنوان  1395اي که از س

انجام شـــد که منجر به » طراحی الگوي فرهنگ جهادي یکی از نهادهاي انقالب اســـالمی«

سایی   17مولفه (معنویت محوري، ورزیدگی، مجاهدت محوري و انطباق محوري) و  4شنا

شــاخص(معرفت و ایمان، دین محوري، والیت محوري، شــهادت طلبی، ســاختار انعطاف 

پذیر، ســرعت عمل، کاهش دیوانســاالري، نظم و آراســتگی، کرامت انســانی، ایثارگري و 

فداکاري، ســـختکوشـــی، ظلم ســـتیزي، شـــایســـته ســـاالري، کمال گرایی، رشـــدگرایی، 

 طراحی«گردید. تحقیقی با عنوان  خطرپذیري و پیشـــتازي) جهت طراحی الگوي موردنظر

) انجام شــد که در 1395و دلجو ( ســرلک توســط حســینی، موغلی،» جهادي ســازمان مدل

صلی: بعد بعد سه در قالب جهادي سازمان ت، مدلینها ساختاري(پیچیدگی، رسـمیت،  ا
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 بعد (راهبرد، فناوري، محیط، اندازه، قدرت کنترل و منابع انسانی) و رفتاري بعد ،) تمرکزو

 .شد طراحی شاخص 36و سازمانی رکن 12 اي(رهبرب، اخالق و معنویت) در قالب زمینه

سوم  صاف يسو ازپژوهش  صرآباد يباقر و مفرد خ  فرهنگ يالگو« عنوان با) 1395( ين

ن ین در ای، محققشد انجام »)مقدس دفاع: مطالعه مورد( يجهاد کردیرو با مطلوب یسازمان

ـــتار با ـــا مدل از يالگوبردار نوش ـــازمان فرهنگ از ییالگو ن بهیادگار ش  يبرا مطلوب یس

 ســطح ســه در يجهاد یســازمان فرهنگهاي ت مؤلفهیدر نها دند.یرســ یرانیا يهاســازمان

پژوهشی است  د. مطالعه چهارم،ین گردیشاخص تدو 21ن و یینمودها تع و هاارزش د،یعقا

 يهاویژگی و هامؤلفه شده سعی) که 1394دانایی فرد، باقري کنی و حجازي فر ( از سوي

ــیلت ــازمان فض ــالمی انقالب در محور، س ــالمی، جهاد انقالب نهاد دو به توجه با اس  اس

ـــالمی انقالب کمیته و ســـازندگی ـــی مورد اس مولفه  10گیرد و در نهایت،  قرار بررس

شد اخالص،  شجاعت، گیر، همه ایثار حکمت، سازمانی، اخوت سازمانی، يتقوا ،ي(همر

شــاخص براي ســازمان فضــیلت  39) و يپذیر انعطاف و مدیر آســوگی مســتمر، مجاهدت

سایی گردید. در تحقیق پنجم، با عنوان  شنا سعه مفهومی يالگو طراحی«محور   مدیریت تو

ستفاده با يجهاد ستم روش ترکیب از ا که توسط توالیی و » شناختی نگاشت و نرم يهاسی

شد. در این مطالعه، 1394صباغی ( سه وجه) انجام  شاخکی زمینه  ابعاد شامل یالگوي  سه 

تکلیف گرایی، هاي متشکل از مولفهاي مبنا قرار گرفت. بعد زمینه يساختار و محتوایی ،يا

فه مل مول تاري شــــا عد ســــاخ کاربردي بودن، ب پذیريهاي الگوبرداري،  طاف  جاد  ،انع ای

 و قوانین با طباقشـــرعی، ان موازین با ســـاختارهاي جدید و بعد محتوایی شـــامل: انطباق

شاخص  25مولفه و  8باشد. در نهایت ي میرهبر معظم مقام يهادیدگاه با مقررات، انطباق

کلیدي مدیریت هاي لفهؤشـــناســـایی و ارزیابی م«مشـــخص شـــد. مطالعه دیگري با هدف 

 BSC)-( Balance Score با استفاده از کارت امتیازي متوازن جهادي بر عملکرد سازمانی

Card  ــکوهیار (که ــط توالیی و ش ــد نیز محقق به 1393توس ــهرداري تهران انجام ش ) در ش

 ي موثر بود. در این مطالعه محققین ابعاد مالی، مشتري،هاشاخصها و دنبال شناسایی مولفه

ــد و کلیدي فرایندهاي ــی قرار داد. در و رش ــوص یادگیري را مبناي بررس هاي مؤلفه خص

ــایی ــناس ــده ش  عملکرد بهبود در که جهادي مدیریت هايمؤلفهترین مهم تحقیق، این در ش

ـــازمان  به منتبی قناعت، خدمت: از عبارتند اولویت ترتیب به بود خواهند تأثیرگذارها س

 تقواي اســالمی، رعایت آداب مالی، رعایت فســاد از المال، پرهیزبه بیت دادن مردم، اهمیت
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ازخود گذشـــتگی،  و مشـــارکت، ایثار و و مســـتضـــعفین، همدلی محرومین به الهی، توجه

  مداري. تکلیف

سایی  شنا شده از طریق  شاره  سازمان و مولفه هاشاخصتمامی تحقیقات ا هاي منطبق با 

رسیدن اما روش  ،باشندمی ایرانی –مدنظرشان به دنبال دستیابی به الگویی متناسب اسالمی 

پژوهش حاضر با تحقیقات انجام متفاوت است. یکی از تفاوتهاي به الگوي مدنظر هر کدام 

تحلیل  -شده در روشهاي آماري استفاده شده است؛ در تحقیق حاضر از معادالت ساختاري

عاملی اکتشافی و تأییدي در شناسایی و تأیید عاملها و نهایتًا، تأیید مدل بهره گرفته شده که 

ـــدمی ترکیبی از آزمونهاي آماري ـــاره ش ـــد؛ در حالیکه در تحقیقات اش ه به یک یا دو باش

آزمون بسنده شده است. همچنین هیچکدام از تحقیقات انجام شده مرتبط با صنعت مالی و 

عاملها و نهایتاً الگویی را ارائه  ،اقتصــادي دولتی کشــور نبوده در حالیکه این تحقیق گویه ها

 باشد.می داده که خاص بنگاههاي اقتصادي دولتی

  روش تحقیق

شاف قیتحق نوع ین یا ساخت یک باشد؛ این نوع تحقیق منجر به تدومی ايهتوسع -یاکت

در مطالعه  تواند به طرز گســـترده و کارآمد مورد اســـتفاده قرار گیرد.که می شـــودمی الگو

ابتدا بر  ،قیتحق نیدر اکار رفته است. ه حاضر روش کیفی و نیز روش کمی طی دو مرحله ب

س ساس برر ستخراج اول ينظر یمبان یا ساها هیگو ،از طریق فن دلفی هیو ا و پس از  ییشنا

شخص شود قرار گرفت قینمونه تحق اریدر اخت ینیبازب . پس از تا ضریب اهمیت هر عامل م

ستفاده از تحل شاف یعامل لیاجرا، با ا ساها عامل ،یاکت ساس بارگ ییشنا عامل ها،  يریو بر ا

بار انام آنه ـــتفاده از مدل وکر يبر اســــاس آلفا یابیانتخاب و پس از اعت با اس باخ،   یابین

  پرداخته شد.مدل  دییأبه ت يمعادالت ساختار

   جمع آوري اطالعاتهاي روش

  انجام شد: این تحقیق در دو مرحله 

ـــاخص ،در مرحله اول ـــی مبانی نظري، هاش ي فرهنگ مدیریت جهادي از طریق بررس

به نفر  200تعیین گردید. هاي اقتصــادي دولتی بنگاهاســناد باالدســتی و مصــاحبه با خبرگان 

ــاس فرمول کوکران نفر جامعه آماري  420عنوان نمونه از بین  ــد بر اس به عنوان مدیران ارش

صاحبه کتبی  سپس از طریق م شد.  ي اولیه هاشاخصخبرگان (جامعه آماري) درنظر گرفته 

تهیه  گویه 217شناسایی و بعد از بررسی و حذف موارد تکراري یا غیرمرتبط، پرسشنامه با 

ي مدنظر هاشـــاخصنظر مدیران میانی (مدیران اجرایی) در مورد ، مرحله دومدر گردید. 
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ــان دریافت گردید.  هاشــاخصخبرگان از طریق توزیع همان  در قالب پرســشــنامه بین ایش

سه بنگاه اقتصادي نفر) در  361تصادفی بین نمونه آماري (اي پرسشنامه از طریق توزیع طبقه

ـــد. این تعداد نمونه از جامعه آماري به ت دولتی بر  نفر از مدیران اجرایی 6059عداد توزیع ش

  اساس فرمول کوکران مشخص شد.

بنگاه اقتصادي تهران شامل: سه بنگاه اقتصادي خدماتی استان بر اساس  ايطبقهانتخاب 

صادي بنفر)،  425(الف  صادي جنفر) و  486( بنگاه اقت شرح ه ایور) بنفر پ 385( بنگاه اقت

  ذیل صورت گرفت:

 361*428 /6059= 118       بنگاه اقتصادي الفتعداد نمونه 

  361*486 /6059= 135             بنگاه اقتصادي بتعداد 

  361*385 /6059= 107             جبنگاه اقتصادي تعداد 

  

  ابزار پژوهشروایی 

اي گیري یا به عبارتی مجموعهاندازهروایی یک ابزار اشاره به این موضوع دارد که ابزار 

ندازه می مان مفهومی را ا عا ه ها واق ـــ ـــش جد از پرس ـــن ــــد دارد بس که محقق قص گیرد 

اي است. اي، روایی سازه). یکی از موارد مهم در روایی ابزارهاي پرسشنامه1392(سکاران،

سازه شامل دو بخش مهم روایی همگرایی و روایی افتراقی روایی  شد. روایی میاي خود  با

و روایی  شودمیهاي تحقیق بررسی ییدي هر یک سازهأهمگرایی با استفاده تحلیل عاملی ت

ـــازه ـــتفاده از مدل تحلیل عاملی تاییدي کل س ـــورت واگرایی با اس ها در کنار یکدیگر ص

  پذیرد.می
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  اي ابزار تحقیق: روایی سازه 1جدول شماره 
ــی   مولفه ها ــای ــای پ

اي ســــازه
(CR) 

نس  یا ین وار گ ن یا م
  (AVE)استخراجی

ــر  ــث ــداک ح
 مجذور 

واریـــانـــس 
مشــــتــرك 

)MSV(  

یانگین مجذور  م
ــــس  ــــان واری

  )ASV(مشترك 

ــــــت  ــــــدال ع
  محوري

83/0  50/0  34/0  30/0  

  30/0  35/0  52/0  92/0  مدیرپروري
ـــرایط محیط  ش

  کار
87/0  53/0  35/0  31/0  

  29/0  37/0  52/0  84/0  اعتماد سازمانی
یت  مدیر ظام  ن

  عملکرد
83/0  51/0  40/0  35/0  

صحیح  طراحی 
  مشاغل

88/0  51/0  40/0  33/0  

  31/0  37/0  51/0  88/0  سبک مدیریتی
حــمــایــت از 

  کارکنان
92/0  55/0  35/0  32/0  

  32/0  41/0  56/0  91/0  توانمندسازي
  32/0  35/0  54/0  89/0  گذشت و ایثار

  31/0  37/0  53/0  89/0  پویایی
  32/0  41/0  54/0  91/0  اعتماد به نفس

  29/0  34/0  52/0  87/0  اخالق محوري
  30/0  35/0  55/0  88/0  ساختار منعطف

 7/0)، براي این ســازه بیشــتر از CRاي (با توجه به نتایج جدول فوق، مقدار پایایی ســازه

همه بارهاي عاملی استاندارد بزرگتر . p-value<0.05دارند و است. همه بارهاي عاملی معنی

ــتند و لذا  5/0از  ــشهس ــازهها (گویهوجود هر یک از پرس ــوند. ها تایید میها) در این س ش

است. براي هر  AVE بزرگتر از CRشده است. همچنین مقدار  5/0بزرگتر از  AVEمقدار 

ـــتخراجی ( یانس اس یانگین وار یانس AVEپنج ســــازه، م جذور وار حداکثر م ) بزرگتر از 

اي هر پنج ســـازه میانگین باشـــد. برمی AVE>MSV) اســـت. به عبارتی MSVمشـــترك (

) است. به ASV) بزرگتر از میانگین مجذور واریانس مشترك (AVEواریانس استخراجی (

ــد. با توجه به موارد باال میمی AVE>ASVعبارتی  ــازه داراي باش توان نتیجه گرفت این س

  باشد.روایی همگرایی و روایی افتراقی می

  هاازهبررسی سازگاري درونی (پایایی) هر یک از س

شاخص آلفاي کر ستفاده از  سازه خنباوبا ا سی پایایی  هاي مدل مفهومی پرداخته به برر

  شد. نتایج این تحلیل در جدول زیر آمده است: 
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 مقیاسهاي بررسی سازگاري درونی (پایایی) سازه -2جدول شماره 

  مقدار آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت   نماد سازه   نام سازه 

  EM  11  92/0  عدالت محوري

  MP 6  87/0  مدیرپروري

  SHM 5  84/0  شرایط محیط کار

  ES  5  83/0  اعتماد سازمانی 

  NMA  7  87/0  نظام مدیریت عملکرد

  TSM  7  88/0  طراحی صحیح مشاغل

  SMOD  9  91/0  سبک مدیریتی 

  HMSK  8  90/0  حمایت سازمان از کارکنان

  TA  7  89/0  توانمندسازي

  GHE  7  88/0  گذشت و ایثار

  PO  9  91/0  پویایی

  EBN  6  86/0  اعتماد به نفس

  AM  5  83/0  اخالق محوري

  SMON  6  87/0  ساختار منعطف

  87/0  97/0  101  سازه کل

  هاتحلیل داده و ها و تجزیهیافته

  تحقیقهاي الف: یافته

سایی  شنا صادي بنگاههاي فرهنگ مدیریت جهادي در و مولفه هاشاخصبراي  هاي اقت

پس از مطالعات مقدماتی در خصــوص موضــوع و بررســی اســناد باالدســتی از قبیل  ،دولتی

ستورالعمل شت گام تحول نظام اداري و د شور، بیانات رهبري، ه شم انداز ک  ،هاي ذیربطچ

ست خبرگان هاي برنامه سمت/پ ضمون نام و نام خانوادگی و  صاد مقاومتی و ... متنی با م اقت

هدف از تحقیق، دالیل انتخاب افراد به عنوان خبره و درنهایت، یک پرسـش تحت  ،هابنگاه

ــما "عنوان  ــاخصبنظر ش -هاي اقتصــاديبنگاهي موثر بر فرهنگ مدیریت جهادي در هاش

شد؟می چه خدماتی شد.  "با سال  صاحبه کتبی براي خبرگان ار شده و در قالب یک م تهیه 

شامل  شددر این مرحله خبرگان  سات مالی دولتی بوده مدیران ار س که بعد از هماهنگی  مو

هاي مکرر و مراجعه حضوري تلفنی با تک تک ایشان نامه مذکور ارسال و سپس با پیگیري

ــخ ،یا تلفنی ــل در قالب پاس ــاخص) جمع  1000ها جمع آوري و در یک فایل اکس گویه(ش

ذف و در نهایت آوري شد. مواردي که مرتبط با موضوع نبود و همچنین موارد تکراري، ح

 گویه تقلیل یافت.  217گویه به  1000
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شناسایی شده از سوي خبرگانهاشاخصدر مرحله دوم  شنامهب ،ي  اي با ه صورت پرس

ـــامل هدف از انجام این تحقیق ـــخگویان ب ،یک متن آغازین ش ـــی به پاس ابت اطمینان بخش

ــخ ــمحرمانه بودن پاس ــمام س ــان به انض ــاي همکاري ایش  واالت جمعیتها و همچنین تقاض

شد.  شناختی شامل : جنس، سن، تحصیالت، محل خدمت، سابقه کار و پست/سمت تهیه 

ــنامه با  ــش ــ 5پرس ــال ش ــلی ارس د. جامعه گزینه خیلی موافقم تا خیلی مخالفم براي نمونه اص

صــورت  مدیران رده اجرایی ســه بنگاه اقتصــادي بوده که بهشــامل  در این مرحله،آماري 

 اند وه نفر بود 6059شامل لت دسترسی به اطالعات انتخاب شده که قضاوتی بر اساس سهو

در  ،ه بنگاهبه دلیل اینکه این ســنفر تعیین شــد.  360بر اســاس فرمول کوکران تعداد نمونه 

اســت.  نمایند از ذکر نام خودداري گردیدهمی بخش مالی و اقتصــادي کشــور ارائه خدمت

تأییدي بر  پرسشنامه، تحلیل عاملی اکتشافی و 391پرسشنامه و بازگشت  500بعد از ارسال 

  انجام گرفت.ها روي داده

و AMOS ٢۴و  ٢۴SPSSهاي با اســتفاده از نرم افزارها وري دادهآمحقق بعد از جمع 

ستخراج نهایی گویه ستفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي به ا ه ها و عوامل ببا ا

  شرح زیر پرداخت:

ردیم. و کي مســتخرج از نظر خبرگان) را بررســی هاشــاخصها (تقلیل گویهابتدا امکان 

یت الزم را دارد ؟ همچنین در این ف فا هدف ک نه براي این  یا حجم نمو که، آ به این ند  رآی

که بی ـــواالتی  عاملی اکتشــــافحذف س یل  ها در خروجی تحل یا جایگاه آن ی ارزش بوده 

ورت و آزمون بارتلت ص KMOه از شاخص نامشخص بود، پرداخته شد؛ این کار با استفاد

  پذیرفت. 

  9KMOو شاخص 8آزمون بارتلت - 3 جدول شماره

 KMO شاخص آزمون بارتلت  درجه آزادي سطح معناداري

05/0< 276 49/12330 96/0 

بدست  مقدار به باال) و %60(مقدار  KMOبا توجه به استاندارد موجود در مورد شاخص 

 نمونه حجم کمتر وجود داشته و عوامل تعداد بهها گویه امکان کاهش ،)96/0 با (برابر آمده

ـــد. یعنی، با. کافی بود هدف این براي ـــوع تأیید ش  به توجه با آزمون بارتلت نیز این موض

 به مربوط گویه 217 بین همبســتگی ماتریس 05/0 معنی داري ســطح در ،آزمون داريمعنی

                                                      
8 Bartlett's Test 
9 Kaiser-Meyer-Olkin 
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یاس این مانی ماتریس با داريمعنی به طور مق  بین یعنی،). p>05/0(داشــــت  اختالف ه

 بین و داشـــته وجود معنی داري همبســـتگی شـــده اســـتخراج که عاملی هر داخلهاي گویه

ـــتگی دیگر عوامل وها عاملهاي گویه نداشـــت؛ بنابراین، تقلیل  وجود معنی داري همبس

  میسر گردید.ها گویه

صد واریانس هر  شد تا بداند چند در سط مجموعه سپس، محقق بر آن  متغیر (گویه) تو

ـــودمی هاي موردنظر تبیینعامل ـــان داد حداقل واریانس  ش ـــتراکی). نتایج نش (واریانس اش

باشد که اگر میزان واریانس اشتراکی هر متغیر کمتر می %96و حداکثر برابر  %55اشتراکی، 

عاملی اکتشــــافی خارج %50از  یل  باید از روند تحل جایی کهمی بود  میزان  شــــد. و از آن

یک از ســواالت از روند بود، بنابراین، هیچ %50واریانس اســتخراجی همه متغیرها باالتر از 

تحلیل در این مرحله حذف نشــد. زیرا واریانس اشــتراکی عوامل موردنظر را به میزان کافی 

  دارا بودند.

 حداقل و حداکثر واریانس اشتراکی - 4 جدول شماره

  گویه ها

  سالم ارتباطات افزایش و اطالعات تبادل به تشویق -Q185  )%58اشتراکی(حداقل واریانس 

 مناسب شغلی گردش ایجاد -Q180  )%85حداکثر واریانس اشتراکی (

ـــه روش معیار کیزر (روش مقادیر ویژه )، میزان واریانس Eigen values یا همچنین، از س

اســتفاده ها ریانس گویهســهم هر مولفه (عامل) براي تبیین مجموع وا EFAتجمعی و روش

ساس روش کیزر، تنها عامل شتر از هایی انتخاب میکردیم. بر ا شوند که مقدار ویژه آنها بی

ــد. بنابراین، با روش  اســتخراج شــد.  ها چهارده عامل(مولفه)بر اســاس داده EFAیک باش

ــاس روش واریانس تجمعی با انتخاب  واریانس متغیرها  %61عامل حدود  14همچنین، بر اس

  قابل تبیین شد. 

  هاتعیین سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس تمامی گویه -5جدول شماره 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه  مولفه ها

1 23/31 87/31 87/31 

2 3/3 37/3 24/35 

3 04/3 11/3 34/38 

4 57/2 63/2 97/40 

5 51/2 56/2 53/43 

6 4/2 45/2 97/45 

7 21/2 25/2 22/48 
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 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه  مولفه ها

8 16/2 21/2 43/50 

9 04/2 08/2 51/52 

10 02/2 06/2 57/54 

11 89/1 92/1 49/56 

12 69/1 72/1 21/58 

13 63/1 67/1 88/59 

14 51/1 54/1 42/61 

  

شد کدام گویه بر روي کدام  شخص  ستگی م ضرایب همب ساس  بعد از این مرحله، بر ا

و توســط آنها عوامل موردنظر محقق تعیین شــد. براي دســته بندي  شــودمیعامل بارگذاري 

ست. ستفاده کرده ا ستگی بارهاي عاملی ا ضرایب همب ساس جدول  مولفه ها، محقق از  بر ا

شنامه در یک عامل قرار میبارهاي عاملی قبل از چرخش همه گویه س گیرند که این هاي پر

نتیجه با نظر پیشــین محقق و ســاختار پرســشــنامه اصــلی این مقیاس هماهنگ نبود؛ لذا براي 

تمییز بهتر سواالت از هم و براي دسته بندي به چهارده عامل موردنظر، آنها را دوران دادیم. 

شده و  براي دوران عوامل از روش دوران متعامد واریماکس ستفاده  شاخص به علت  119ا

ـــخص بودن حذف گردید. در نهایت، گویه ـــپس ها نامش ـــته بندي و س ـــرح زیر دس به ش

  نامگذاري شدند:

  گذاري عوامل استخراجی بعد از چرخش واریماکسنام -6جدول شماره 

شــــمــاره 

 عامل

ــام درنــظــر گــرفــتــه  ن

 شده(مولفه)

یه عداد گو هاي ت

 عامل

- عالمت عامل در مدل

 بندي

 EM 11 عدالت محوري 1عامل 

 MP 6 مدیرپروري 2عامل 

 SHM 5 شرایط محیط کار 3عامل 

 ES 5 اعتماد سازمانی 4عامل 

 NMA 7 نظام مدیریت عملکرد 5عامل 

 TSM 7 طراحی صحیح مشاغل 6عامل 

 SMOD 9 سبک مدیریتی 7عامل 

 HMSK 8 حمایت از کارکنان 8عامل 

 TA 7 توانمندسازي 9عامل 

 GHE 7 گذشت و ایثار 10عامل 

 PO 9 پویایی 11عامل 

 EBN 6 اعتماد به نفس 12عامل 
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شــــمــاره 

 عامل

نــام درنــظــر گــرفــتــه 

 شده(مولفه)

یه عداد گو هاي ت

 عامل

- عالمت عامل در مدل

 بندي

 AM 5 اخالق محوري  13عامل 

 SMON 6 ساختار منعطف 14عامل 

   تحلیل عاملی تاییدي

فرهنگ « ریمتغ يریگاندازه تیشده تا چه اندازه قابل ییعوامل شناسابراي آنکه بفهمیم  

ـــتفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي به تایید هر را دارند؟ »مدیریت جهادي یک از  با اس

 ي نیکویی برازشهاشاخص. با توجه به مقادیر مربوط به عوامل استخراج شده پرداخته شد

X2، RMSEA، CFI، NNFI، GFI، AGFI  نیکویی ي هاشــاخصاین مدل از لحاظ همه

ـــطح خوب و حداقل قابل قبولی قرار دارد. هاي این پژوهش در برازش و با توجه به داده س

آزمون  p-valueدهد این مدل داراي برازش خوبی نیســـت، تنها شـــاخصـــی که نشـــان می

  تواند حجم نمونه باال باشد. دو است که دلیل آن میکاي

 ي نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی کل سازههاشاخص -7جدول شماره 

نوع شــاخص نیکویی 

  برازش

شاخص  حدود 

بــراي بــرازش 

  مورد قبول

حــــــــدود 

شاخص براي 

  برازش خوب

شــاخص نیکویی 

ــرازش  ــراي ب ب

  مشاهده شده

  نتیجه

بت آماره  ) 2X )dfمقدار آماره  ـــ به نس
2X  

ــــه آزادي  درج

  5کمتر از 

به نســـبت آماره 
2X  

  3درجه آزادي 

بـــــــرازش   )4564( 23/4905

  خوب

بـــــــرازش   >2X  05/0درجه آزادي آزمون 

  نامناسب

سبت به  درجه X2 آماره ن

  آزادي

بـــــــرازش   07/1

  خوب

RMSEA   بـــــــرازش   02/0 05/0کمتر از   08/0کمتر از

  خوب

P(RMSEA<0.05)   بـــــــرازش   99/0 1/0بیشتر از  05/0بیشتر از

  خوب

CFI   بـــــــرازش   98/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از

  خوب

NNFI   بـــــــرازش   98/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از

  خوب

GFI   بـــــــرازش   89/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از

  مورد قبول
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AGFI   بـــــــرازش   86/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از

  مورد قبول

  تجزیه و تحلیل یافته ها

 یل مقدماتی. در ابتدا تحلشـــودمی لیخود از ســـه قســـمت تشـــکها داده لیو تحل هیتجز

ـــتفاده از آمارها مورد مطالعه يرهایمتغ ـــ يبا اس ـــتاندارد، ن، یانگی(م یفیتوص انحراف اس

مورد بحث قرار ها و ســرند کردن داده ي. ســپس آماده ســازردیگمی ) صــورتیهمبســتگ

ــه هن مرحلیژه در ای. به وردیگیم ــلهاي مفروض ــاختار یابیمدل  یاص شــامل  يمعادالت س

 یمورد بررس یپراکندگ یکسانیبودن و  یبودن، همخط یر گم شده، نرمال بودن، خطیمقاد

با اســتفاده از  يریل چند متغیپژوهش، تحل يپرســشــها یبررســ يت براینها . دررفتقرار گ

بســط  یکل یک مدل خطیبه عنوان  SEMانجام خواهد شــد.  يمعادالت ســاختار یابیمدل

رد. یون چندگانه مورد استفاده قرار گیرگرس يبرا ين قویگزیک جایتواند به مثابه یم ،افتهی

ن یر برخوردار است: با داشتن چندیز يهاتیاز قابل SEMون چندگانه، یسه با رگرسیدر مقا

ـــانگر برا ـــت خطایهر متغ ينش ت یرا کاهش دهد و در نها يریگاندازه ير مکنون، قادر اس

 ز برآورد کند.یرا ن یمدل کل یبرازندگ يهاشاخص ،بیقادر است عالوه بر محاسبه ضرا

ها ) بر اساس گویه1(مدل شماره  اديدر نهایت، الگوي ساختاري فرهنگ مدیریت جه

طراحی  هاي استخراج شده به شرح ذیل و تأیید شده بر اساس تکنیک تحلیل عاملیو عامل

  گردید :

مبارزه با باندبازي و گروه  ،مبارزه جدي علیه تبعیض، رانت، رشـــوه، باندبازي :گویه ها 

از برخورد  اجتناب، حمایت از زیردستان، سازمانیهاي جلوگیري و مبارزه با تبعیض، گرایی

، شـــفاف ســـازي امور، ها، فرایندهافعالیت ،ایجاد شـــفافیت در قوانین ومقررات، ســـلیقه اي

، جانبدارانه يد و رفتارهایدور بودن از عقا، عدالت محوري، هاي یادگیري برابرفرصـــت

  قرار گرفتند.  عدالت محوريدر عامل  کاهش فاصله قدرت در سازمان

 به دنیبخشــ تینی، عيســاالر ســتهیشــا و ینیگز ســتهیشــا به دنیبخشــ تینیع گویه هاي

 گزینی، افزایش شایسته و پروري شایسته و یابی ، شایستهيساالر ستهیشا و ینیگز ستهیشا

هاي هاي و مدیریتی قابلیت هارت یت نگرش رهبري، تغییر م هادي در  مدیران مدیران، ترب ج

  قرار گرفتند. مدیرپروريمولفه 

ـــالمت به دادن گویه هاي: اهمیت ـــم، س  وها زمینه کارکنان، کاهش فکر و روان جس

ـــترس عوامل  کارکنان، ایجاد نیب در یاجتماع يهاارزش تیمحیطی، تقو و اداري زاي اس
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شـــرایط در مولفه  رســـانی خدمت در شـــادي روحیه مطلوب، ترویج کاري محیط شـــرایط

  قرارگرفتند. محیط کار

 درســتکاري، ترویج و صــداقت تشــویقکارکنان،  نیب در اعتماد حس جیترو هايگویه

اعتماد خدمت در عامل  و کار به عمل، شــوق و گفتار ســازي همدلی، یکســان و وفاق حس

  قرارگرفتند. سازمانی

ـــقرار ،موثر گذاري کارکنان، هدف عملکرد مدیریت هايگویه  تنبیه و پاداش نظام اس

عملکرد،  اســاس بر پاداش پرداخت ســیســتم کارکنان، تقویت زحمات از قدردانی ،عادالنه

ــرمایه به نهادن اجر ــانیهاي س مولفه نظام در  زمان رفتن هدر عوامل اجتماعی، کاهش و انس

  قرارگرفتند. مدیریت عملکرد

 اساس بر صحیح کار مناسب، تقسیم شغلی گردش شغل، ایجاد به دادن هویت هايگویه

ـــحیح کارکنان، طراحی عالیق وها توانمندي ـــاغل، معنی ص ـــغل، اعطاي کردن دار مش  ش

ستقالل سبی ا شاغلدر عامل  شغل شناخت جهت در شغل، آموزش در ن صحیح م  طراحی 

  قرار گرفت.

ـــارکت فرهنگ تقویت هايگویه ـــتقرار بین مش همفکري،  و تعامل نظام کارکنان، اس

شاعه شارکتی، اتخاذ مدیریت سبک ا سانی، ثبات منابع بهینه موقع، مدیریت به تدبیر م  در ان

مشــارکت،  برمبناي اجرا مشــارکت، توســعه مبناي بر گیري تصــمیم گیري، توســعه تصــمیم

  قرار گرفت .  سبک مدیریتیدر عامل  يجهاد فرهنگ يالگوها يساز همانند و ریتفس

 نوآوري روحیه از حمایت ،نواور و خالق افراد از مدیریتی، حمایت حمایت هايگویه

ستفاده همکاري، عدم روحیه ابتکار، تقویت و سانی منابع از ابزاري ا  ،فردي حقوق حفظ ،ان

کارکنان قرار  از سازمان و مدیریت حمایتسازمانی، در مولفه  شغلی، حمایت امنیت ایجاد

  گرفت.

، يکارفرد مقابل در یکارگروه هیروح تیکارکنان، تقو ســــازي توانمند هايگویه

ـــطح دانش، ارتقائ مدیریت تدوین ـــنل، آموزش آگاهی س  ترویج جهادي، فرهنگ پرس

عه و پژوهش ـــ مل نیروي آگاهی و دانش و مهارت ســــازمان، افزایش در توس عا  کار در 

  قرار گرفت. توانمندسازي

شت ترویجهاي گویه سعه به وفاي باور فداکاري، تقویت و گذ سوزي،  عهد،  صدر، دل

قاد بی باور ترویج عایی، اعت ـــتگی به اد پذیرش خس پذیري،  فه  فرهنگ نا جهادي در مول

  قرار گرفت. و ایثار گذشت
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ســـازمان، ي هاســـیاســـت با تغییرپذیري، همســـویی فرهنگ تقویت و ترویج هايگویه

ـــازمانی، اعتقاد روحیه تقویت و انگیزه پذیري، ایجاد انتقاد روحیه تقویت ـــارکت،  به س مش

 کار" شعار جهت در عمل و پذیري، اقدام ریسک مشکالت، ترویج با برخورد در نوگرایی

 قرار گرفت. پویایی، پویاسازي در عامل "مضاعف مضاعف،همت

ــاماندهی، تقویت تقویت هايگویه ــی، تقویت خودس  خودمدیریتی، تقویت خودانگیزش

ـــازي فرهنگ خودکنترلیکارکنان،  در خودباوري روحیه نفس، ایجاد عزت در  نهادینه س

 قرار گرفت. تقویت اعتماد به نفسعامل 

رعایت اصــول اخالق  ،دین محوري ،داشــتن روحیه انقالبی ،ت محوريوالیهاي گویه

ـــهروندي تقویت ،ايحرفه  و اخالقی دینی يهاارزش ســـازمانی در مولفه رعایت رفتارش

  قرار گرفت .  )محوري اخالق(

 موازي، بازنگري عملکردهاي از رســـمی، جلوگیري ارتباطات حجم کاهش گویه هاي

 زاید فرایندهاي حذف و امور، اصالح مستمر زدایی، بهبود پاگیر، تمرکز و دست قوانین در

  قرار گرفت.  ساختار منعطفدر عامل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدل مفهومی فرهنگ مدیریت جهادي -1شکل شماره 



  ..ي.هادر بنگاه يجهاد تیریفرهنگ مد يساختار يالگو یطراح                                            82

  پیشنهاد گیري ونتیجه

ـــتجو در  ـــی مبانی نظري و جس ـــادي با بررس هاي بنگاهو به طور خاص بنگاههاي اقتص

صادي صاحبه با خبرگان  خدماتی دولتی-اقت ضالت  هاسازماناینگونه و م شی بویژه مع از نا

ـــتگاههاي دولتی و همچنین تاکید مقام معظم رهبري  اعمال الگوهاي مدیریت غربی در دس

ستفاده از مدیریت جهادي در  ضرورت ارائه مدلی جهت هاسازماندر ا شور،  نهادینه «ي ک

احســاس شــد. بر » خدماتی دولتی -اقتصــاديهاي بنگاهکردن فرهنگ مدیریت جهادي در 

ــوع ــتی و مرتبط با موض ــناد باالدس  ،این مبنا از طریق فن دلفی و نظر خبرگان و مطالعات اس

ها ي اولیه طراحی و به صورت پرسشنامه در اختیار نمونه آماري قرار گرفت . دادههاشاخص

ـــی  24AMOSو 24SPSS از طریق نرم افزارهاي و روش تحلیل عاملی و تأییدي مورد بررس

-اقتصاديهاي بنگاهقرار گرفته و در نهایت، الگوي ساختاري فرهنگ مدیریت جهادي در 

  گویه ارائه گردید.  98مولفه و  14با خدماتی دولتی 

ي هاسالبا مقایسه مطالعه حاضر با تحقیقاتی که در زمینه فرهنگ و مدیریت جهادي در  

توان گفت: وجه می انجام و در پیشــینه تحقیق به برخی از آنها اشــاره شــده اخیر در کشــور

 باشــد، درمیها تشــابه تحقیقات مذکور در اســتفاه از ابزارهاي کیفی براي جمع آوري داده

ـــر قیتحق در کهیحال ـــاحبه(یفیک ابزار نوع دو هر از فرهی تحقیق و حاض  ابزار و) یکتب مص

 و روایی ســنجش براي و شــده اســتفادهها داده تایید و آوري جمع براي) پرســشــنامه( یکم

اما در تحقیقات دیگر تحلیل مضــمون اســتفاده  .اســت رفته بکار عاملی تحلیلها داده تحلیل

شد از رویکرد شده و در  شکوهیار انجام  سوي توالیی و  بهره گرفته  AHPتحقیقی که از 

 با شده یسع گرفت، صورت يرآبادینص زارعپور و يمرتضو يسو از که یقیتحق درشد. 

 از يریگ بهره و یســازمان فرهنگ اتیادب براســاس يجهاد فرهنگ از ينظر مدل کی ارائه

ـــنجش مدل  تیریمد يدیکل عامل عنوان به يجهاد فرهنگ نییتب به نز،یراب فرهنگ س

 در سونیدن مدل از که مىیررحیم حاجى و احمدى در تحقیق حاجى .شود پرداخته يجهاد

سته بهرهزمینه  نیا سعی کرده براي تعیین مولفهج عالوه بر مطالعات ها اند، درحالیکه محقق 

  کتابخانه اي، از نظر خبرگان استفاده نماید.

با توجه به لزوم توجه به تغییر روشهاي مدیریتی در کشور و اهمیتی که فرهنگ به عنوان 

ــد باید کلیه می نظره اولین قدم در هر تغییري دارد، ب ــازمانرس ــکیل کمیته  هاس از طریق تش

سازمان پرداخته و زمینه/ ضوع در  سی مو هاي فرهنگی براي شوراي مدیریت جهادي به برر
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ـــبک مدیریتی را فراهم آورند. از جمله کارهاي فرهنگی که توان در این زمینه می این س

  انجام داد عبارتند از: 

ضوع مدیریت جهادي و هاي دوره شنایی با مو صوص آ شی درخ اهمیت آن براي آموز

ــهروندي در جهت  ــور ش ــازمان برگزار گردد. منش ــد، میانی و اجرایی س تمامی مدیران ارش

ـــور اخالقی  با درنظر گرفتن فرهنگ جهادي تبیین گردد. منش حفاظت از حقوق ذینفعان 

سازمان بر اساس سبک مدیریت جهادي و نگرش تغییر در این زمینه مجدداً بازنگري شود. 

ـــالی  ـــازمان س ـــده و کارکنانی که در س یکبار همایش فرهنگ مدیریت جهادي برگزار ش

ـــنهادات و مقاالت کاربردي ارائه ـــویق مادي و معنوي قرار گیرند. می پیش دهند مورد تش

ي دیگر دیده شـــود. مصـــادیق هاســـازمانتمهیدات الزم جهت انجام تحقیقاتی مشـــابه در 

در اختیار پرســنل قرار گیرد و مدیریت جهادي در هر ســازمان تعریف و به صــورت کتابچه 

ــیابی کارکنان و مدیران،  ــاخصمتعاقباً در ارزش ــودهاش  ،ي مدیریت جهادي نیز گنجانده ش

مورد ارزیابی قرار  هاشــاخصبنحوي که در هر شــش ماه پرســنل در خصــوص رعایت این 

شود تا بعد از ارزیابی کارکنان و مدیر ستم بازخورد ارزیابی عملکرد طراحی  سی  ،انگیرند. 

  الزم به همراه نحوه اصالح آن به ایشان گوشزد شود.هاي توصیه

ـــتفاده در این تحقیق  ـــت، علی رغم اینکه روایی و اعتبار ابزار مورد اس ـــایان ذکر اس ش

ســنجیده و تایید شــده، اما، به هرحال امکان خطا در اندازه گیري متغیرها وجود داشــته که 

ست در تعمیم پذیري یافته سیاري از تأثیها ممکن ا شنایی ب شد. همچنین، عدم آ شته با ر گذا

شان شد که  صرف وقت زیاد جهت آموزش و توجیه ای ضوع تحقیق منجر به  کارکنان با مو

هاي آموزشی مرتبط، بستر فرهنگی جهت تغییر سبک مدیریت امید است با برگزاري کالس

  کم کم فراهم شود.
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