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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: Jihadi-Islamic management plays an important role 

in the performance and effectiveness of management. 

Therefore, the present study was conducted with the aim of 

designing a jihadi-Islamic management model in education. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was 

applied and in terms of implementation method was mixed 

(qualitative and quantitative). The research population in the 

qualitative section was the experts of Jihadi-Islamic 

management in the fields of management and educational 

sciences, which number of 17 people of them were selected by 

purposive sampling method and underwent a semi-structured 

interview. The research population in the quantitative section 

was managers, deputies and experts of the General Directorate 

of Education of Tehran province, which number of 120 people 

were selected by numerical sampling method and answered to 

the researcher-made questionnaire (61 items). To analyze the 

data in the qualitative section was used the theme analysis 

method in MAXQDA software and in the quantitative section 

was used the exploratory factor analysis method in SPSS 

software. 

Findings: The findings of the qualitative section showed that 

for the Jihadi-Islamic management model in education, were 

identified 115 sub-themes in the form of 6 main themes 

including behavioral, structural, contextual, approaches and 

basic orientations, managerial and human resources. Also, the 

findings of the quantitative section showed that the factor load 

of 3 items was less than 0.40 and the questionnaire with 58 

items in six behavioral, structural, contextual, approaches and 

basic orientations, managerial and human resources had good 

validity and reliability and the Jihadi-Islamic management 

model was designed in education. 

Conclusion: According to the results of the present study, 

planning is necessary to improve management through the 

jihadi-Islamic management model based on the identified 

factors for it. 
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  و همکاران آبادینظام دانیال  170

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 در اسالمی -جهادی مدیریت الگوی طراحی
 آمیخته پژوهش یک: وپرورشآموزش

 
 1آبادینظام دانیال

 آزاد دانشگاه قم، واحد آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران قم، اسالمی،

 
 *2الهیفضل اهللسیف

 آزاد دانشگاه قم، واحد آموزشی، مدیریت گروه علمی، هیت ضوع
 .(مسئول نویسنده) ایران قم، اسالمی،

 
 3ویسی غالمرضا
 ،قم اسالمی، آزاد دانشگاه قم، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،

 ایران
 

 چکیده

 اثربخشی و عملکرد در مهمی نقش اسالمی -جهادی مدیریت: هدف
 الگوی طراحی هدف با حاضر پژوهش بنابراین،. دارد مدیریت
 .شد انجام وپرورشآموزش در اسالمی -جهادی مدیریت

 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این: هاروش و مواد
 کیفی بخش در پژوهش جامعه. بود( کمی و کیفی) آمیخته اجرا

 علوم و مدیریت هایرشته در اسالمی -جهادی مدیریت خبرگان
 هدفمند گیرینمونه روش با آنها از نفر 17 تعداد که بودند تربیتی

 جامعه. گرفتند قرار ختاریافتهسانیمه مصاحبه تحت و انتخاب
 کل اداره کارشناسان و معاونان مدیران، کمی بخش در پژوهش
 روش با نفر 120 تعداد که بودند تهران استان وپرورشآموزش

 61) ساختهمحقق پرسشنامه به و انتخاب شماریتمام گیرینمونه
 روش از کیفی بخش در هاداده تحلیل برای. دادند پاسخ( ایگویه

 روش از کمی بخش در و MAXQDA افزارنرم در تم حلیلت
 .شد استفاده SPSS افزارنرم در اکتشافی عاملی تحلیل
 تمدیری الگوی برای که داد نشان کیفی بخش هاییافته :هایافته

 تم 6 قالب در فرعی تم 115 وپرورشآموزش در اسالمی -جهادی
 و رویکردها ای،زمینه ساختاری، رفتاری، شامل اصلی
. شد شناسایی انسانی منابع و مدیریتی اساسی، هایگیریجهت

 کمتر گویه 3 عاملی بار که داد نشان کمی بخش هاییافته همچنین،
 رفتاری، عامل شش در گویه 58 با پرسشنامه و بود 40/0 از

 مدیریتی اساسی، هایگیریجهت و رویکردها ای،زمینه ساختاری،
 تمدیری الگوی و بود مناسبی پایایی و روایی دارای انسانی منابع و

 .شد طراحی وپرورشآموزش در اسالمی -جهادی
 ودبهب برای ریزیبرنامه حاضر، پژوهش نتایج طبق :گیرینتیجه

 اساس بر اسالمی -جهادی مدیریت الگوی طریق از مدیریت
 .است ضروری آن برای شدهشناسایی هایعامل

 
 انسانی، منابع اسالمی، -جهادی مدیریت :هاواژه کلید

 .وپرورشآموزش
 

 23/09/1400تاریخ دریافت: 
 04/11/1400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول fazlollahigh@yahoo.com  

 مقدمه
ترین منابع سازمانی هستند که موجبات تعالی، ها عظیمانسان

آورند و در این میان پیشرفت، رشد و حرکت سازمان را پدید می
بخش مهمی از سرمایه انسانی و توسعه های آموزشی سازمان

وپرورش نیز شوند. آموزشاجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می
ترین منبع آن های آموزشی قرار دارد که اصلیدر زمره سازمان

وپرورش نقش مهمی در جامعه امروزه آموزش (.1ها هستند )انسان
وسعه تتواند بر همبستگی اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، دارد و می

پایدار، صلح و دوستی و تعالی انسانیت تاثیر بگذارد. بنابراین، 
ها، وپرورش نیازمند یک بازنگری در ساختار، روشآموزش

های سازماندهی با تمرکز بر راهبردهای یادگیری محتواها و شیوه
نیازی جدی برای وپرورش پیشتحول در نظام آموزش (.2است )

فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی  های علمی،پاسخگویی به چالش
شود و به همین دلیل و اخالقی در کشورهای پیشرفته محسوب می

ای در سطح جهان برای بهبود و اصالح مداوم های گستردهتالش
وپرورش آموزش (.3وپروش در حال انجام است )های آموزشنظام

 آید کهها و تغییرهای یک جامعه به حساب میساز تحولزمینه
ها و تغییرها خود بیش از هر نهاد دیگری تحت تاثیر همین تحول

گیرد. بنابراین، ضروری است تا با توجه به تغییرها و قرار می
وپرورش های نظام آموزشها و برنامههای جامعه در هدفتحول

از آنجایی که هر نهاد یا سازمانی برای  (.4تغییرهایی صورت پذیرد )
وپرورش ازمند یک الگو است، لذا آموزشرشد و بهبود مستمر نی

عنوان یک نهاد بزرگ و اثرگذار در جامعه نیز برای مدیریت به
 ای کهمناسب از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت اجرای برنامه

 (.5شود )چند برابر می نمایدبتواند مسیر مدیریت را تسهیل و تسریع 
مدیر در سازمان  ترین وظایفترین و مهمامروزه یکی از اساسی

مدیریت است و مدیران باید توانایی اعمال قدرت و نفوذ بر کارکنان 
ها به مدیرانی نیازمند هستند که با داشته باشند. بنابراین، سازمان

نگری و نگرش سیستمی جهت مناسب و مسیر آینده سازمان ژرف
را مشخص نمایند و با بهبود انگیزه خود و کارکنان زمینه را برای 

های سازمانی هموار هدایت مناسب سازمان در راستای تحقق هدف
ها، افکار، ها، عالقهسازمان یعنی کارکنان با روحیه (.6سازند )
های متفاوت که بدون آنها سازمان امکان تحقق و دانش باورها

یابد و علت تداوم حیات سازمانی و بالندگی آن منابع انسانی نمی
نوان زیربنای تولید و ارائه خدمات در عاست که توجه به آن به

وری ها یکی از راهکارهای اساسی در افزایش کارایی و بهرهسازمان
در دنیای و پررقابت امروزی فقط  (.7شود )سازمان محسوب می

بینی هایی امکان بقا و استمرار فعالیت دارند که پیشسازمان
ای خود داشته های از وقایع پرچالش آینده شغلی و حرفبینانهواقع

 (.8های خود را در آن راستا تنظیم و هدایت نمایند )باشند و فعالیت
های امروزی برای بقای خود به منابع مختلف نیاز دارند و سازمان

ز های مدیریت مجهبرای استفاده بهینه از این منابع باید به قابلیت
مان ساز های مدیریت توانباشند و آنها را تقویت نمایند که قابلیت

ها برای ها و نارساییرا برای ایجاد ظرفیت و تحمل محدودیت
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ترین دارایی منابع انسانی مهم (.9بخشد )رسیدن به اهداف بهبود می
یک سازمان و مدیریت اثربخش آنها راز موفقیت سازمان محسوب 

ا و هها، برنامهعنوان ابزار هدفشود. بنابراین، مدیریت انسانی بهمی
نظران بسیاری را ای سازمانی نیروی انسانی توجه صاحبراهبرده

مدیریت منابع انسانی از جمله  (.10به خود جلب کرده است )
های مهم مدیریت در هر سازمان است و همه مدیران مسئولیت

سطوح متعدد سازمان به نوعی از این مسئولیت برخوردار هستند. 
سازمان شناخت رویکردهای مدیران جهت رهبری و مدیریت 

های مدیریت ها، معیارها و شاخصتواند راهگشای تدوین مولفهمی
 (.11ها باشد )بهینه در سازمان

های جامعه بشری و تغییر انتظارهای با توجه به تغییرها و تحول
رسد که ارائه یک مدل مدیریت برای ها به نظر میذینفعان سازمان

اشد و در این میان تواند پاسخگو بها نمیهمه کشورها و سازمان
گیری از یک مدل بومی تا حد زیادی خألهای موجود را پر بهره
در مدیریت اسالمی و دینی انتظارهای ذینفعان درباره  (.12کند )می

اشد بهای سازمانی متفاوت از سایر رویکردهای مدیریتی میفعالیت
کننده همبستگی اجتماعی و مشارکت و در آن بر نقش عوامل تقویت

اهمیت فرهنگ  (.13شود )ومی در سطح نظری و عملی تاکید میعم
جهادی به حدی است که رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود بارها 
در پیش گرفتن این الگو را به مسئوالن کشور توصیه و تاکید کرده 

اندرکاران کشور فرهنگ که رمز و راز سرافرازی مسئوالن و دست
ترین دستمایه و بهترین توان گرانمیجهادی است. روحیه جهادی 

راهکار ایران اسالمی را از مشکالت مرتبط برهاند و آن را به قله 
بعد از فرمان تاریخی حضرت امام  (.14افتخار و عزت برساند )

مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی  1358خرداد  27خمینی )ره( در 
رای ها و آبادانی کشور، جهاد سازندگی بجهت رفع محرومیت

جانبه برای مبارزه با فقر، فراهم ساختن نهضتی همه
زدایی، توسعه و عمران روستاها و در یک کالم حرکت محرومیت

های میلیونی مردم محروم در جهت استقالل و خودکفایی از متن توده
العالی( در (. مقام معظم رهبری )مدظله15و مستضعف بوجود آمد )

در حرم مقدس  1393ین سال بیانات بسیار مهم خود در فرورد
رضوی سه عنصر کلیدی و مهم اقتدار ملی را اقتصاد، فرهنگ و علم 
معرفی که در این زمینه بر نقش مدیریت جهادی تاکید بسیاری 

، کوشش و پشتکار و در جهاد در لغت به معنای تالش (.16نمودند )
و توان خویش جهت  بکارگیری حداکثر نیرو اصطالح به معنای

زشی متعالی و اسالمی در خود جهاد ار هداف است. بنابراین،تحقق ا
های مورد تاکید رهبر دارد. از آنجایی که مدیریت جهادی از مقوله

عنوان راهبرد کالن و راهکار معظم انقالب اسالمی است که به
عملی برای تمامی مدیران و مسئوالن عرضه شده، لذا آشنایی اصولی 

ند به مدیران سطوح مختلف در اداره توابا کمیت و کیفیت آن می
ها کمک ها و بحرانها، چالشامور، حل مسائل و عبور از مشکل

عنوان الگوی اسالمی به -بسزایی کند و الگوی مدیریت جهادی
 -مدیریت جهادی (.17مدیریتی مطلوب مورد استفاده قرار گیرد )

اسالمی در واقع سبکی برخاسته از تفکر بومی و متناسب با شرایط 
توان به های آن میفرهنگی و اجتماعی ایران است که از ویژگی

ناپذیری، استقامت در کار، خدمت با نیت الهی، خستگی
پذیری، سرعت عمل، ابتکار و خالقیت، مدیرپروری، انعطاف

راه با اخالص و فروتنی اشاره کرد پذیری همشجاعت و مسئولیت
(18.) 

های مختلف هایی درباره الگوی مدیریت جهادی در سازمانپژوهش
اسالمی یافت نشد  -انجام شده، اما پژوهشی درباره مدیریت جهادی

های مدیریت جهادی به نقش آن در سازمان و پژوهش
زاده و جاجرمیوپرورش توجهی نداشتند. برای مثال آموزش

( ضمن پژوهشی با عنوان  شناسایی الگوی فرهنگ 1400همکاران )
جهادی در نظام اداری به این نتیجه رسیدند که الگوی مذکور دارای 

 17زیرمقوله، مقوله ایدئولوژی با  6بینی با سه مقوله اصلی جهان
در پژوهشی دیگر  .(14) زیرمقوله بود 87زیرمقوله و مقوله رفتار با 

 ترین ابعاد الگوی مدیریت جهادی را( مهم1398)معدنی و میری 
ای شامل ابعاد دانشی، اکتسابی، سازمانی، مأموریتی و زمینه ترتیببه

( ضمن پژوهشی 1398خزائی و همکاران ) (.15معرفی کردند )
عملکردی با  -الگوی نظری مدیریت جهادی شامل بعد رفتاری

م ، نظام انگیزشی، سیستها، نظام منابع انسانیهای تنظیم تعاملمولفه
های عملگرا، کنترل و مدیریت حکیمانه، بعد رویکردی با مولفه

جدی و پایدار، عالمانه و حکیمانه، شجاعانه و پرقدرت، شدید بر 
مدار، مداری، اخالقدشمن و رحیم بر یاران، صریح در حق

های مدار و ترجیح عموم بر خواص، بعد انگیزشی با مولفهانسان
هی، رضایت الهی، یاد مرگ و پاسداری از دین و بعد نگرشی پاداش ال
های بینش توحیدی، محوریت دین، بینش به حق و باطل، با مولفه

مدیر و انسان اخالقی، فنای دنیا و اصالت آخرت و خلقت هدفمند 
 درباره ( ضمن پژوهشی1396پور )اصلی (.19مدار بودند )و سنت

جهادی شرایط علی را شامل عمل ی الگوی مدیریت اهابعاد و مولفه
محور و نیت بنیانی موحدانه و خادمانه، صالح مشارکتی، تربیت دین

مقوله محوری را شامل ماهیت رهبری مدیریت، ماهیت نهادی 
مداری عالمانه اقدامات، ایثار ، جهد مجدانه، تکلیفسازمان

معادباور خادمان سازمانی، حضور ممتاز میدانی رهبر و 
گر را شامل پذیری، شرایط مداخلهدر عین منفعت پذیریمشقت

ای را شامل نفس نهادی، عوامل زمینهساختار نرم نهادی و اعتمادبه
عاشورایی، بافت  -حاکمیت قطعی سنن الهی، خاستگاه انقالبی

و دنیوی، راهبردها را شامل محور و نفی تقاضای علّخصمانه چالش
ا، ز، تجهیز حداکثری قوایستادگی به پای رهبر، انگیزش شورانگی

ات تبلیغی، برقراری ارتباط -ایوفای به عهد و گفتار، قابلیت رسانه
محور صمیمانه و موثر، تأمین مالی جهادی، آموزش ضرورت

مجاهدان، کنترل هوشمند سازمانی، تفویض عابدانه اثرات، 
مداری دلسوزانه و ابزارگزینی مشروع و اخالقی و پیامدها را امانت

عهد و پاسخگویی نهادی، موعودگرایی راهبردی، ماندگاری شامل ت
وری دادها، ارتقاء سطح کیفی معاش عمومی و بیشینه بهرهبرون

( ضمن پژوهشی درباره 1395مبینی ) .(20) سازمانی معرفی کردند
ایرانی مدیریت جهادی به این نتیجه رسیدند که  -الگوی اسالمی

گستر، توحیدمحور و عدالتشرایط علی شامل اجیاد جامعه اسالمی 
ها، ایجاد ساختار ارگانیکی و پویا در سازمانایجاد فرهنگ جهادی،

محوربودن مدیریت ای، برنامهپدیده محوری شامل ابعاد حرفه
ای شامل رهبری جامعه اسالمی، جهادی و ساختاری، شرایط زمینه

 گر شاملمدیریت نظام اداری و محیط جهان اسالم و شرایط مداخله
 (.17های فردی مدیران جهادی بود )ویژگی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1037-fa.html


  و همکاران آبادینظام دانیال  172

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

این پژوهش به دنبال گسترش دانش و ارتقای مهارت مدیران و 
بخشی به الگوی وپرورش در راستای عینیتمسئوالن نظام آموزش

ای که در اسالمی تدوین شده است. مساله -مدیریت جهادی
، گرفتههای اداری مورد بررسی قرار های قبلی در برخی نظامپژوهش

. انجام وپرورش مورد غفلت واقع شده استاما در نظام آموزش
های بیشتر در تواند از یک سو راهگشای پژوهشپژوهش حاضر می

ویژه های آموزشی بهاسالمی در سازمان -زمینه مدیریت جهادی
ن ریزارورش باشد و از سوی دیگر به متخصصان و برنامهوپآموزش

. بنابراین، یتی جدید کمک نمایدجهت بهبود یک رویکرد مدیر
اسالمی  -پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت جهادی

 .وپرورش انجام شددر آموزش
 

 ها روشمواد و 
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته )کیفی 
و کمی( بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان مدیریت 

با مدرک  های مدیریت و علوم تربیتیرشتهاسالمی در  -جهادی
نفر از آنها با روش  17بودند که تعداد  تحصیلی دکتری تخصصی

گیری در بخش کیفی تا گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونهنمونه
زمانی ادامه یافت که نتایج پژوهش به اشباع رسید و دیگر هیچ تم 

هش در بخش کمی ها اضافه نشد. جامعه پژواصلی یا فرعی به یافته
وپرورش استان کل آموزشاداره مدیران، معاونان و کارشناسان 

شماری گیری تمامنفر با روش نمونه 120تهران بودند که تعداد 
 انتخاب شدند.

روند اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا مبانی نظری 
هایی با اسالمی مطالعه و بر اساس آنها سوال -مدیریت جهادی

اتید راهنما و مشاور جهت مصاحبه با خبرگان طراحی کمک اس
های بخش کیفی انتخاب و مصاحبه با آنها شد. در مرحله بعد نمونه

سپس، بر اساس  تا زمانی که پژوهش به اشباع رسید، ادامه یافت.
ای طراحی و همه گویه 61ها یک پرسشنامه مبانی نظری و مصاحبه

به آن پاسخ دادند. الزم به ذکر  مدیران، معاونان و کارشناسان اداره
های است که قبل از انجام مصاحبه یا تکمیل پرسشنامه برای نمونه

بخش کیفی و کمی اهمیت و ضرورت پژوهش و رعایت مالحظات 

اخالقی بیان و رضایت آنها جهت شرکت در پژوهش جلب شد و 
 های هر دو بخش کیفی و کمی تقدیر و تشکر شد.در پایان از نمونه

ال ساختاریافته با شش سوزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمهاب
اصلی بود که بر اساس مبانی نظری و با کمک اساتید راهنما و 

ها عالوه بر یادداشت مشاور طراحی شده بود. در هنگام مصاحبه
ها ضبط شدند تا مجددا مورد بررسی قرار نکات کلیدی، مصاحبه

دقیقه بود.  90الی  60رد حدود گیرند. مدت زمان مصاحبه با هر ف
شوندگان در نحوه صورت انفرادی انجام و مصاحبهها بهمصاحبه

ها آزاد بودند و ه زمان که چارچوب سوال خارج پاسخدهی به سوال
 نمود.شدند، پژوهشگر ضمن تذکر به آنها، آنان را هدایت میمی

سازی تایید و پایایی آن با روش ها با روش مثلثروایی مصاحبه
ابزار پژوهش در  بدست آمد. 82/0ضریب توافق بین دو کدگذار 

گویه بود که بر اساس  61با  ساختهبخش کمی پرسشنامه محقق
ها با توجه به طیف ها طراحی شده بود. گویهمبانی نظری و مصاحبه

 گذاریمخالفم تا کامال موافقم نمرهای از کامال لیکرت پنج درجه
شد. روایی پرسشنامه ها محاسبه میو نمره ابزار با مجموع نمره گویه

ساخته با روش تحلیل عاملی اکتشافی و بار عاملی و پایایی آن محقق
های آلفای کرونباخ و ترکیبی بررسی و تایید شد که نتایج با روش

 ها قابل مشاهده است.آن در بخش یافته
ر افزاها در بخش کیفی از روش تحلیل تم در نرمبرای تحلیل داده

MAXQDA  و در بخش کمی از روش تحلیل عاملی اکتشافی
 استفاده شد. SPSSافزار در نرم

 
 هایافته
نفر آنها عضو هیأت  13نفر بودند که  17بخش کیفی  هاینمونه

نفر  1درصد( و  65/17نفر فرهنگی ) 3(، درصد 47/76علمی )
نفر  120های بخش کمی درصد( بود. همچنین، نمونه 88/5کارمند )

درصد(  33/38نفر زن ) 46درصد( و  67/61نفر مرد ) 74بودند که 
نفر  59درصد(،  33/38نفر کارشناسی ) 46بودند و تحصیالت 

درصد(  50/12نفر دکتری ) 15درصد( و  17/49کارشناسی ارشد )
اسالمی در  -جهادی نتایج تحلیل تم الگوی مدیریت بود.

 ارائه شد. 1وپرورش در جدول آموزش
 

 
 وپرورشاسالمی در آموزش -نتایج تحلیل تم الگوی مدیریت جهادی. 1جدول 

 تم فرعی تم اصلی

 رفتاری

. توجه و تقویت روحیه مدیران و کارکنان آموزشی، 2. التزام عملی مدیران و کارکنان به رفتارهای دینی و اخالقی، 1
. کنارگذاشتن افراد و مدیران ناصالح و 4انگاری مدیران در کادرسازی منابع ارزشی، از سستی و سهل . پرهیز3

. 7تقوایی، طلبی و بی. دوری از قدرت6. تقویت نظام و تفکر مدیریتی با صبغه فرهنگ جهادی، 5ناشایسته، 
. عمل به تکلیف دینی و 9ن خدمتگزار، . بکارگیری مدیران و کارکنا8طلبان،طلبان و منفعتندادن به فرصتفرصت

. رواج 12. دوری از تجمالت و تشریفات زائد اداری، 11. ترویج روحیه تعاون و همدلی، 10محور، سازمانی اسالم
. نمایش عملکرد 14به حدود و ثغور شخصیتی و سازمانی،  . عدم تعرض13هنجارهای رفتاری فردی و جمعی سازمانی، 

. افزایش روحیه 17گرایی، . توجه به جمع16پذیری جهادی، افزایش روحیه مدیریت مشارکت. 15و خدمات شایسته، 
. تقویت وجدان 19طلبی و طلبی و راحت. پرهیز از عافیت18طلبی در مدیران و کارکنان، خطرپذیری و جرأت
 ایکاری و اخالق حرفه

 ساختاری
. عدم تمایل مدیران 22صورت رسمی و غیررسمی، خلفان به. عدم حمایت از مت21. توجه به اجرای دقیق قوانین، 20

. استقرار مدیریت 25گرایی، . توجه و تاکید بر تخصص24. افزایش پویایی سازمانی، 23های تشریفاتی، به ایجاد پست
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ت . پرهیز از حاکمی27 . پرهیز از ترویج نظام ارتباطات شفاهی،26تفویضی و مشارکتی به جای متمرکز و آمرانه، 
. پرهیز از تقسیم وظایف بر اساس کاغذبازی 29بندی، عدم توجه بیش از حد به نظام بودجه. 28 کاغذبازی اداری،

. 33. پرهیز از افسارگسیختگی مالی، 32. ترویج نظام پاداش منصفانه، 31. واگذاری یکسان امکانات، 30اداری، 
ای، . تاکید بر ساختارهای اجتماعی و شبکه35کی، . تاکید بر چابکی و چاال34جایگزینی ضوابط به جای روابط، 

. طراحی نظام 38گیری ساختارها و فرایندها بر اساس نیازهای حیاتی، . شکل37. تاکید بر کارایی و اثربخشی، 36
. تعیین شفاف 41. تنظیم ارتباطات و روابط کاری شفاف، 40بندی مراتب سازمانی، . اولویت39مبتنی بر خودنظارتی، 

. برخورداری از 44مراتب افقی،. تاکید بر سلسله43پذیری و پویایی ساختارها، . تاکید بر انعطاف42ها، نقش
. تاکید بر بازخوردهای 47. یادگیرنده بودن، 46افزایی و تقویت متقابل، . توجه به هم45های باز و منعطف، سامانه

. طراحی نظام کنترل کلی و 50افزار، افزار و نرمسخت. تاکید بر 49. تاکید بر کیفیت مطلوب خدمات، 48مستمر، 
 گیری حداکثر از دنیای مجازی و دیجیتالی. بهره51

 ایزمینه

. عدم تعرض 54های فشار، . محدودیت نقش افراد و گروه53اجتناب از فرهنگ کنترل و نظارت اداری متعارض، . 52
های ارزشی و . تقویت آرمان56روحیه معنوی و فرهنگی،  . ترویج55به حدود و ثغور مرزهای اخالقی و اعتقادی، 

. 59یا تقسیم قدرت،  . اجتناب از جنگ قدرت58های فرهنگ جهادی، . تدوین مبانی و شاخص57باورهای جهادی، 
. توجه 61نگاری و مستندسازی فرهنگ، . تجربه60تقویت مبانی فکری و فرهنگی ارزشی حاکم بر انقالب اسالمی، 

. توجه به تحوالت عمیق و جدی در فرهنگ 62و رهنمودهای امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری،  به تدابیر
 . ارتباط منطقی بین زندگی کاری و خانوادگی63جهادی و 

رویکردها و 
 های اساسیگیریجهت

. 67های محوری و پایدار، . تاکید بر ارزش66ای مطلوب، . ترسیم آینده65ی، طلبجویی و معنویت. تاکید بر تعالی64
. تدوین اهداف و راهبردها طبق مدیریت 68اندازهای سازمانی مبتنی بر رویکرد جهادی و انقالبی، تدوین چشم

های محور ارزشها بر . تاکید بر تغییر نگرش70ریزی امور مبتنی بر اجرا، گذاری و برنامه. سیاست69جهادی، 
. 73ها، . تاکید بر خدمت سازمان به انسان72های انسانی و اجتماعی مناسبات، . تمرکز بر جنبه71فرهنگ جهادی، 

. 75های برخاسته از انقالب، . ایجاد اجماع و ائتالف بر ارزش74پذیر، تمرکز بر فرهنگ نهادی پویا و انعطاف
. ایجاد 77طلبی، خواهی، پویایی و چالش. تاکید بر تحول76نی بر دین، برخورداری از منشور اخالقی و هنجاری مبت

. برخورداری از 79های جدید برای استفاده سازمان، شناسایی و یافتن محیط. 78ارتباط بین محیط کار و خانواده، 
 . امیدبخشی، خلق تصویرهای آرمانی و تفکر خالق بین کارکنان80مسئولیت اجتماعی و 

 مدیریتی

. برخورداری از نظام ارتباط 83. توجه به تغییر و تحول ماهوی مدیریتی، 82تاکید بر هدایت و پیشوایی، . 81
. خودپایی، خودپاالیی و 86. پیوسته به دنبال فرصت بودن، 85نگر، نگر و حال. تاکید بر مدیریت پیش84چندالیه، 

. تشویق کارکنان به 89ها، . استقبال از چالش88عات، . تاکید مستمر بر تسهیم اطال87خودپیرایی فردی و سازمانی، 
های ارزش و . تاکید بر مدیریت92. ایجاد محیط با انگیزه، 91. تاکید بر نظارت کلی، 90ها، مواجهه با مخاطره

گیری اقتضایی با مدیریت . تصمیم95جویی، . اهتمام به مشارکت94گری و نوآوری، . اهتمام به نقش تسهیل93دانش، 
 گزینیپروری و شایستهیابی، شایسته. شایسته96معکوس و 

 منابع انسانی

. برتری تفکر 99گر و بلندپرواز، . برخورداری از منابع انسانی تحلیل98العمل، . برخورداری از منابع انسانی سریع97
. 102کارکنان، . پذیرش اشتباهات توسط 101گرایی، . تاکید بر تعهدگرایی و تخصص100و تعقل بر تخصص، 

. تکیه بر روابط 104. تمرکز توجه کارکنا به مشتریان و خدمات، 103برخورداری از منابع انسانی با تعلق پایدار، 
. 107ای داشتن به انسان، . نگاه سرمایه106های درونی،. تاکید بر انگیزش105های گروهی، صمیمی و ارزش

. 109های انسانی، ارتباطی و ادراکی، . تاکید بر ارتقای مهارت108 برخورداری از موقعیت کار گوناگون و هدفمند،
. 112. تاکید بر نوآوری و تحول، 111. توسعه خودآگاهی و بصیرت،110های اداری، سازی سامانهالگوسازی و بهینه

شرفت شغلی و . تعریف مسیر پی114های شغلی آینده، . تمرکز بر مهارت113شناسایی و استعدادیابی منابع بالقوه، 
 . بهبود و بهسازی عملکرد از طریق کار جهادی و انقالبی115

اسالمی در  -، برای الگوی مدیریت جهادی1طبق نتایج جدول 
تم اصلی شامل رفتاری،  6تم فرعی در قالب  115وپرورش آموزش

های اساسی، مدیریتی گیریای، رویکردها و جهتساختاری، زمینه
ها با روش تحلیل قبل از انجام تحلیل شناسایی شد.و منابع انسانی 

و آزمون  856/0با مقدار  KMOعاملی اکتشافی، نتایج آزمون 
 001/0تر از در سطح کوچک 500/431کرویت بارتلت با مقدار 

 دهنده همبستگی کافی و کفایت نمونه بودند.معنادار بود که نشان
اسالمی در  -ادینتایج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی مدیریت جه

 ارائه شد. 2وپرورش در جدول آموزش
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  و همکاران آبادینظام دانیال  174

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 وپرورشاسالمی در آموزش -. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی مدیریت جهادی2جدول 
 بار عاملی گویه عامل بار عاملی گویه عامل

 رفتاری

1 452/0 

رویکردها و 
های گیریجهت

 اساسی

31 713/0 
2 603/0 32 691/0 
3 620/0 33 687/0 
4 656/0 34 643/0 
5 687/0 35 758/0 
6 721/0 36 594/0 
7 036/0 37 620/0 
8 434/0 38 661/0 
9 452/0 39 766/0 
10 620/0 

 مدیریتی

40 675/0 

 ساختاری

11 454/0 41 565/0 
12 751/0 42 287/0 
13 693/0 43 522/0 
14 774/0 44 573/0 
15 669/0 45 649/0 
16 697/0 46 636/0 
17 648/0 47 486/0 
18 666/0 48 693/0 
19 711/0 49 606/0 
20 616/0 50 364/0 
21 516/0 

 منابع انسانی

51 424/0 
22 687/0 52 619/0 

 ایزمینه

23 530/0 53 573/0 
24 674/0 54 630/0 
25 768/0 55 677/0 
26 705/0 56 686/0 
27 777/0 57 706/0 
28 804/0 58 602/0 
29 646/0 59 575/0 

30 740/0 
60 692/0 
61 622/0 

بود و  40/0گویه کمتر از  3، بار عاملی 2طبق نتایج جدول 
ای، گویه در شش عامل رفتاری، ساختاری، زمینه 58پرسشنامه با 

و منابع انسانی های اساسی، مدیریتی گیریرویکردها و جهت
 -های الگوی مدیریت جهادینتایج بار عاملی عامل شناسایی شد.

شده و وپرورش و میانگین واریانس استخراجاسالمی در آموزش
 ارائه شد. 3پایایی آنها در جدول 
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 شده و پایایی آنهااستخراجوپرورش و میانگین واریانس اسالمی در آموزش -های الگوی مدیریت جهادی. نتایج بار عاملی عامل3جدول 
 پایایی ترکیبی پایایی کرونباخ AVE بار عاملی تعداد گویه هاعامل

 712/0 717/0 758/0 761/0 9 رفتاری
 795/0 819/0 565/0 723/0 12 ساختاری

 711/0 768/0 710/0 746/0 8 ایزمینه
 765/0 849/0 521/0 770/0 9 های اساسیگیریرویکردها و جهت

 834/0 702/0 627/0 690/0 9 مدیریتی
 818/0 867/0 601/0 557/0 11 منابع انسانی

، بار عاملی هر شش عامل تایید و همه آنها روایی 3طبق نتایج جدول 
المی اس -و پایایی مناسبی داشتند. بنابراین، الگوی مدیریت جهادی

 ارائه شد. 1وپرورش بر اساس آزمون تی در شکل در آموزش

 
 وپرورش بر اساس آزمون تیاسالمی در آموزش -الگوی مدیریت جهادی. 1شکل 

 نتیجه گیری
 -با توجه به عدم یافتن پژوهشی درباره الگوی مدیریت جهادی

عملکرد و  وپرورش و نقش چنین الگویی دراسالمی در آموزش
بهینه سازمان مذکور، پژوهش حاضر با هدف  اثربخشی مدیریت

وپرورش انجام اسالمی در آموزش -طراحی الگوی مدیریت جهادی
 شد.

 -نشان داد که الگوی مدیریت جهادیپژوهش حاضر های یافته
تم اصلی شامل  6تم فرعی در قالب  115وپرورش اسالمی در آموزش

های اساسی، گیریای، رویکردها و جهترفتاری، ساختاری، زمینه
مدیریتی و منابع انسانی داشت. همچنین، بار عاملی هر شش عامل 

های اساسی، گیریای، رویکردها و جهترفتاری، ساختاری، زمینه

مدیریتی و منابع انسانی مناسب و همه آنها دارای روایی و پایایی 
 -مناسبی بودند. با اینکه پژوهشی درباره الگوی مدیریت جهادی

نشد، اما نتایج پژوهش حاضر از جهاتی با نتایج  اسالمی یافت
(، 15(، معدنی و میری )14زاده و همکاران )جاجرمیهای پژوهش

 همسو بود.( 17( و مبینی )20پور )(، اصلی19خزائی و همکاران )
 -شده برای الگوی مدیریت جهادیدرباره تم اصلی رفتاری شناسایی

برای تحقق این تم ه توان گفت کوپرورش میاسالمی در آموزش
توان از طریق التزام عملی مدیران و کارکنان به رفتارهای دینی و می

اخالقی، توجه و تقویت روحیه مدیران و کارکنان ارزشی، پرهیز 
انگاری مدیران در کادرسازی منابع ارزشی، از سستی و سهل

کنارگذاشتن افراد و مدیران ناصالح و ناشایسته، تقویت نظام و تفکر 
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مدیریتی با صبغه فرهنگ جهادی، دوری از تجمالت و تشریفات 
زائد اداری، نشان دادن عملکرد خوب و خدمات شایسته و ارزشمند 

عمل پذیری جهادی افراد ارزشی، افزایش روحیه مدیریت مشارکت
 .نمود

شده برای الگوی همچنین، درباره تم اصلی ساختاری شناسایی
از  توان گفت کهوپرورش میآموزشاسالمی در  -مدیریت جهادی

صورت میدان ندادن و حمایت نکردن از افراد متخلف به طریق
های تشریفاتی رسمی و غیررسمی، عدم تمایل مدیران به ایجاد پست

گرایی با تعهد، استقرار در سازمان، توجه و تاکید بر تخصص
مدیریت تفویضی یا اقتضایی و مشارکتی به جای نظام مدیریت 

رکز، آمرانه و دستوری، پرهیز از حاکمیت کاغذبازی اداری و متم
مراتب خشک و غیرمنعطف وارداتی، پرهیز دیوانساالری و سلسله

ای شدن کارها، از تقسیم وظایف بر اساس کاغذبازی اداری و جزیره
محور، پرهیز از ترویج نظام پاداش و تشویق منصفانه و عدالت

ها، جرای برخی از کارها و پروژهافسارگسیختگی مالی در فرایند ا
جایگزینی ضوابط به جای روابط، تاکید بر ساختارهای گروهی، 

های مبتنی بر خودنظارتی، ای، طراحی نظاماجتماعی و شبکه
ین های نوگیری حداکثری از دنیای مجازی و دیجیتالی و فناوریبهره
 .کردتوان زمینه را برای تحقق تم ساختاری فراهم می

شده برای الگوی ای شناساییبر آن، درباره تم اصلی زمینه عالوه
توان گفت که وپرورش میاسالمی در آموزش -مدیریت جهادی

توان از طریق محدودکردن نقش افراد و برای تحقق این تم می
های فشار در تهدید، تطمیع، تضعیف، منزوی نمودن و یا حذف گروه

های خود، ترویج و مسئولیتفیزیکی افراد ارزشی نهادها از مناصب 
روحیه معنوی، فرهنگی و فکری بعضی از کارکنان و مدیران در 

های ارزشی و باورهای جهادی، تدوین و نظام اداری، تقویت آرمان
های فرهنگ جهادی، پرهیز از جنگ قدرت تبیین مبانی و شاخص

های سیاسی و گیریها مبتنی بر جهتیا تقسیم قدرت در سازمان
تقویت مبانی فکری و فرهنگی ارزشی حاکم بر نهادهای  جناحی،

های نگاری و مستندسازی فرهنگ و ارزشانقالب اسالمی، تجربه
ترین الگوی مدیریت جهادی و توجه عنوان مهمدوران دفاع مقدس به

 .عمل نمودبه تحوالت عمیق و جدی در فرهنگ جهادی 
های اساسی گیریدرخصوص تم اصلی رویکردها و جهت

اسالمی در  -شده برای الگوی مدیریت جهادیشناسایی
یی و جواز طریق تاکید بر تعالیتوان گفت که وپرورش میآموزش
ان ای مطلوب بین مدیرطلبی مدیران و کارکنان، ترسیم آیندهمعنویت

های روشن، های محوری و پایدار و ترسیم افقنظام، تاکید بر ارزش
بتنی بر رویکرد جهادی، انقالبی و اندازهای سازمانی متدوین چشم

ها و راهبردها بر اساس مدیریت ها، سیاستنهادی، تدوین هدف
های فرهنگ ها بر محور ارزشجهادی، تاکید بر تغییر نگرش

های برخاسته از انقالب جهادی، ایجاد اجتماع و ائتالف بر ارزش
ی اسالمی و اهداف متعالی، برخورداری از منشور اخالقی و هنجار

طلبی پویایی، چالشخواهی،های دینی، تاکید بر تحولمبتنی بر آموزه
توان زمینه را برای تحقق تم رویکردها و میو خطرپذیری 

 های اساسی فراهم کرد.گیریجهت
شده برای الگوی همچنین، درخصوص تم اصلی مدیریتی شناسایی

توان گفت که وپرورش میاسالمی در آموزش -مدیریت جهادی

تاکید بر هدایت، پیشوایی و توان از طریق برای تحقق این تم می
مراتبی، توجه به تغییر راهنمایی یا رهبری به جای مدیریت سلسله

ها، و تحول ماهوی مدیریتی مرسوم و سنتی حاکم بر سازمان
برخورداری از نظام ارتباط چندالیه و دوستانه، تاکید بر مدیریت 

نگر، تشویق کارکنان به مواجهه با شتهنگر، نه گذنگر و حالپیش
تاکید بر نظارت ها و حمایت از کارکنان جسور و خالق، مخاطره

کلی و حمایت فضای اطمینان و اعتماد در سازمان، ایجاد محیط با 
های درونی، تاکید توأمان بر مدیریت ارزش انگیزه از طریق مشوق

اختیار و  جویی، واگذاریو مدیریت دانش، اهتمام به مشارکت
گیری اقتضایی با مدیریت معکوس، مدیریت عدم تمرکز، تصمیم

 .عمل نمودپروری گزینه و شایستهیابی، شایستهشایسته
شده برای عالوه بر آن، درخصوص تم اصلی منابع انسانی شناسایی

توان گفت وپرورش میاسالمی در آموزش -الگوی مدیریت جهادی
نفس العمل و با اعتمادبهع انسانی سریعبرخورداری از مناباز طریق که 

گرا، بلندپرواز و سرشار از زیاد، برخورداری از منابع انسانی تحلیل
ها توسط کارکنان و تالش در جهت افکار محرک، پذیرش اشتباه

 ها ورفع آنها، برخورداری از منابع انسانی با تعلق پایدار به آرمان
ه مشتریان و عرضه خدمت اهداف متعالی، تمرکز توجه کارکنان ب

ای داشتن به انسان در حداکثری و جلب رضایت آنان، نگاه سرمایه
تمامی مناسبات سازمانی، برخورداری از موقعیت کار گوناگون و 

های ای بودن کارکنان، تاکید بر ارتقای مهارتهدفمند یا چندحرفه
 رها،ریزی و اجرای کاانسانی، ارتباطی و ادراکی در فرایند برنامه

های اداری برای تکامل انسان، سازی سامانهالگوسازی و بهینه
شناسایی و استعدادیابی منابع بالقوه و بهبود و بهسازی عملکرد از 

توان زمینه را برای تحقق تم منابع میطریق کار جهادی و انقالبی 
 انسانی فراهم کرد.

های پژوهش حاضر شامل کمبود ادبیات و ترین محدودیتمهم
اسالمی، عدم وجود پژوهش  -تعریف مشخص از مدیریت جهادی

در این زمینه، عدم آشنایی مدیران با این الگوی مدیریتی و عدم اعتقاد 
، بنابراین اسالمی بودند. -برخی مدیران به الگوی مدیریتی جهادی

 اسالمی در -های بیشتر درباره الگوی مدیریتی جهادیانجام پژوهش
ت کارکنان با توجه به الگوی مدیریتی وپرورش و تربیآموزش

های حین خدمت برای شود. برگزاری دورهمذکور پیشنهاد می
اسالمی  -ویژه الگوی جهادیمدیران در زمینه الگوی مدیریتی به

تواند نتایج پژوهش حاضر می شود.توسط افراد مجرب توصیه می
ویژه ههای مختلف بریزان سازمانبرای مدیران، متخصصان و برنامه

ه با توجه ب وپرورش تلویحات کاربردی داشته باشد.سازمان آموزش
های ، مدیران و مسئوالن سازمانشدههای اصلی و فرعی شناساییتم

توانند زمینه را برای وپرورش میمختلف از جمله سازمان آموزش
 بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی سازمان خود فراهم آورند.
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