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چكيده
مديريت جهادي در دهه نخستين انقالب اسالمي در جهادسازندگي که استوار بر
ارزشهاي اسالمي بود ،با وجود محدوديت در منابع و سرمايههاي مادي ،با تکيه بر
نيروي انساني خود (جهادگران) توانست بهرهوري باالتري نسبت به ديگر سازمانهاي
کشور ارائه دهد؛ از اين رو بررسي نقش نيروي انساني و ويژگيهاي جهادگران در
تبيين موضوع مديريت جهادي بايد مورد توجه قرار گيرد .به همين منظور ،هدف از
ارائه مقاله حاضر ،بررسي و استخراج ويژگيهاي جهادگران و مقايسه آن با مؤلفههاي
هوش معنوي است.
با استفاده از روش تحقيق تجزيه و تحليل تم(مضمون) 57 ،مقاله مرتبط با
موضوع تحقيق که در مجموعه مقاالت همايشهاي ملي فرهنگ و مديريت جهادي
1386،1387و  1388به چاپ رسيده و حداقل يکي از نگارندگان آن از جهادگران
جهادسازندگي بوده ،به بررسي ويژگيهاي جهادگران جهادسازندگي پرداخته شده
است.
يافتههاي پژوهش بر اساس کدگذاريهاي صورت گرفته روي مفاهيم و استخراج
تمهاي فرعي نشان داد :ويژگي جهادگران با آنچه به نام هوش معنوي در ادبيات
علمي جهان مطرح است ،قرابتهاي بسياري دارد و قابل طبقهبندي بر اساس مدل
هوش معنوي ايمونز است .همچنين در مجموع  46تم فرعي شناسايي و بهعنوان
ويژگي جهادگران معرفي و در قالب  5تم اصلي طبقهبندي کلي صورت پذيرفت.
واژگان كليدي:
مديريت جهادي ،فرهنگ جهادي ،هوش معنوي ،مديريت اسالمي ،دفاع مقدس

.1کارشناسی ارشد رشته  MBAدانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول) hamidreza_ghaedali@yahoo.com
 .2دانشیار مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان
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مقدمه
انقالب اسالمي از معدود انقالبهاي قرن بيستم است كه با ویژگیهای ضد پادشاهي،
ضد ديكتاتوري ،ضد امپرياليستي ،مليگرايي ،مردمساالري و اسالمي تعريف
ميشود(اميراحمدي .)1990،از همين منظر ،خواستهاي اجتماعي و انتظارات سياستگذاري
خاص خود را براي تغيير بنيادي نظام اقتصادي ،سياسي ،علمي ،اجتماعي و صنعتي
در راستاي رسيدن به حکومت اسالمي بهوجود آورد .براساس گفتمان مقام معظم
رهبري(مد ظله) فرايند تح ّقق اهداف اسالمى در پنج گام مهندسي شده است؛ اين
مراحل عبارتند از -1 :انقالب اسالمي  -2نظام اسالمي  -3دولت اسالمي  -4کشور
اسالمي  -5دنياي اسالمي يا تمدن نوين اسالمي (خامنهاي .)1384،براساس بيانات معظمله،
گام اول و دوم با موفقيت برداشته شده است و در حال حاضر انقالب اسالمي در گام
سوم و چهارم ،يعني ساخت دولت و کشور اسالمي قرار دارد.
طرح موضوع مديريت جهادي از سوي ايشان يکي از کليد واژههاي اساسي در شعار
سال « 1393مديريت جهادي» بوده است .از منظر ايشان «در مفهوم اسالمي ،جهاد عبارت
است از آن تالشي که در مقابل يک دشمن است ،در مقابل يک خصم است» (خامنهاي.)1389 ،
در نتيجه «در صحنه سياسي هم جهاد هست ،در صحن ه فرهنگي هم جهاد هست،
در صحنه تبليغاتي و ارتباطاتي هم جهاد هست ،در صحنههاي اجتماعي هم جهاد
هست .جهاد فقط جهاد نظامي نيست؛ انواع و اقسام عرصههاي زندگي بشر ،عرصه
جهادند» (خامنهاي)1386 ،؛ ازاينرو تفکر جهادي و مديريت جهادي در تمامي عرصههاي
کشور نظير فرهنگ ،اقتصاد ،سياست ،علم و ...با توجه به جنگ نرمي که دشمن در
برابر جمهوري اسالمي ايران تدارک ديده است بايد اعمال شود.
 -1بیان مسئله
با اينکه مديريت جهادي واژهاي نو در ادبيات کشور است و امروز به کليد واژهاي رايج
در مباحث مديريت کالن کشور تبدیل شده است ،تاريخچه اين واژه به شکلگيري
جهادسازندگي در اولين سال پيروزي انقالب بازميگردد که با تشکيل نهادهايي همچون
جهادسازندگي ،بنيان سبکي جديد از مديريت گذارده شد که مبناي آن را نظام ارزشي
اسالمي تشکيل ميدهد و باعث شد روشهاي عملي مديران بار ارزشي به خود گرفته
و درك ضروريات و نيازهاي جامعه توأم با روح معنوي ،ديني و شعور انقالبي مورد نظر
و عمل مديران قرار گيرد (آرمند ،ذبيحيطاري.)1388 ،
با نگرش به اينکه ارزشمندترين و اساسيترين سرمايه يک سازمان ،سرمايه انساني

آن است ،شناخت مناسب نسبت به ويژگيهاي جهادگران ميتواند در ترسيم نظام
جامع نيروي انساني در مديريت جهادي در تحقيقات آتي ديگر پژوهشگران کمک
شاياني نمايد؛ از اين رو هدف اصلي مقاله حاضر ،بررسي ويژگيهاي جهادگران است
و با توجه به مشاهدات اوليه نگارندگان اين مقاله در مورد ويژگيهاي جهادگران اين
فرضيه بهوجود آمد که:
ویژگیهای جهادگران جهادسازندگی با آنچه در سالهای اخیر با عنوان هوش
معنوی در مجامع علمی مطرح است ،قرابتهای بسیاری دارد.
ايمونز ( )2000معتقد است که معنويت ميتواند بهعنوان شکلي از هوش مورد
بحث قرار گيرد؛ چراکه هوش معنوي ،نه تنها معنويت بلکه ميزان انطباقپذيري افراد را
پيشبيني ميکند و قابليتهايي را به فرد ميدهد که او را براي حل مسائل و دستيابي
به اهداف قادر ميسازد.
بر همين اساس ،الكينز و كاوندش ( )2004بر اين باورند كه حوزه هوش معنوي
موجب ميشود كه انسان با ماليمت و عطوفت بيشتري به مشكالت نگاه كند ،تالش
بيشتري براي يافتن راهحل داشته باشد ،سختيهاي زندگي را بهتر تحمل كند و به
زندگي خود پويايي و حركت دهد.
از اين رو با توجه به تعاريف و فرضيه ارائه شده ،تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي
به سؤاالت زير است:
جهادگران جهادسازندگي داراي چه ويژگيهايي بودهاند؟
آيا ويژگيهاي جهادگران جهادسازندگي با مؤلفههاي هوش معنوي قرابت دارد؟
در اينجا پس از ارائه توضيحاتي درباره هوش معنوي و مديريت جهادي ،روش انجام
تحقيق گوياسازي شده ،سپس يافتههاي تحقيق و بحث و نتيجهگيري بر مبناي يافتهها
ارائه گرديده و در ادامه نيز براي انجام تحقيقات آتي پيشنهادهايي ارائه شده است.
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 -2مبانی نظری
 -1-2هوش معنوی
هوش را توانايي حل مسئله يا مشكل در جهت رسيدن به اهداف كاربردي كه جريان
تطبيق با محيط را تسهيل مينماید ،معرفي ميكنند .رفتارهاي تطبيقي (تطبيق با
محيط) احتمال ايجاد اهداف رقابتي را-كه تعارضات دروني را براي فرد توليد ميكنند-
كاهش ميدهد .مفهوم هوش بر مبناي اين فرضيه استوار شده است كه فرايند رسيدن

99

به اهداف فردي ،بهكارگيري استراتژي را براي غلبه بر موانع و حل مشكالت ضروري
ميسازد (ايمونز .)1999،در واقع ،ايمونز معنويت را از زاويه هوش مورد توجه قرار ميدهد
و بيان ميکند که« :هوش معنوي ،چارچوبي براي شناسايي و سازماندهي مهارتها و
توانمنديهاي مورد نياز است؛ بهگونهاي که با استفاده از معنويت ميزان انطباقپذيري
فرد افزايش مييابد» (آمرام  .)2009،بر مبناي اين ديدگاه ،هوشمعنوي را به عنوان يك
اصطالح انگيزشي شناختي مفهومسازي ميكنند تا بيانگر مجموعهاي از مهارتهاي
تطبيق با محيط براي تسهيل مشكل و رسيدن به اهداف باشد (سیسک 2002،؛ ولمن .)2001،
به عقيده ايمونز ،هوش معنوي بيانگر ترکيبي از عوامل مختلف همچون عرفان،
تعالي ،توانايي ترويج سطح بااليي از هوشياري معنوي ،شناخت وجودي مقدس در
فعاليتهاي روزانه ،کاربرد منابع معنوي در راستای حل مشکالت و پرهيزکار بودن
است (آیرانسی  .)2011،بر همین اساس ،زوهار و مارشال ( )2000معتقدند هوش معنوي
موجب ميشود كه فرد در برابر رويدادها و حوادث زندگي ،بينشي عميق بيابد و از
سختيهاي زندگي نترسد و با صبر و تفكر با آنها مقابله کند و راهحلهاي منطقي و
انساني براي آنها بيابد.
آمرام ( )2007در تعريفي اينگونه ميگويد« :هوش معنوي ،توانايي بهکارگيري و
بروز منابع ،ارزشها و کيفيتهاي معنوي است؛ بهگونهاي که بتواند کارکرد روزانه و
آسايش (سالمت جسمي و روحي) را ارتقا دهد» به نظر ميرسد هوش معنوي از روابط
فيزيكي و شناختي فرد با محيط پيرامون خود فراتر ميرود و وارد حيطه شهودي و
متعالي ديدگاه فرد به زندگي خود ميگردد.
اين ديدگاه شامل همه رويدادها و تجارب فرد ميشود كه تحتتأثير يك نگاه كلي
قرار گرفتهاند .فرد ميتواند از اين هوش براي چارچوبدهي و تفسير مجدد تجارب
خود بهره گيرد .اين فرايند قادر است از لحاظ پديدارشناختي بهرويدادها و تجارب
فرد معنا و ارزش شخصي بيشتري بدهد (ناسل )2004 ،؛ در واقع اين هوش بيشتر مربوط
به پرسيدن است تا پاسخ دادن ،بدين معنا كه فرد سؤاالت بيشتري را در مورد خود
و زندگي و جهان پيرامون خود مطرح ميكند (مک مولن )2003،؛ همچنين شايان ذكر
است كه سؤالهاي جدي در مورد اينكه از كجا آمدهايم ،به كجا ميرويم و هدف اصلي
زندگي چيست ،از نمودهاي هوش معنوي هستند (غباری بناب،سایر.)1387 ،
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1. Amram
2. Sisk
3. Wolman
4. Ayranci
5. Zohar & Marshall
6. Nasel
7. McMullen

بهطوركلي ميتوان پيدايش سازه هوش معنوي را بهعنوان كاربرد ظرفيتها و منابع
معنوي در زمينهها و موقعيتهاي عملي در نظر گرفت .افراد زماني هوش معنوي را بهكار
ميبرند كه بخواهند از ظرفيتها و منابع معنوي براي تصميمگيريهاي مهم و انديشه
در موضوعات وجودي يا تالش براي حل مسائل روزانه استفاده كنند (سهرابي ،ناصري)1388 ،؛
همچنين هوش معنوي زيربناي باورهاي فرد است كه سبب اثرگذاري بر عملكرد وي ميشود،
بهگونهاي كه شكل واقعي زندگي را قالببندي ميكند .هوش معنوي باعث افزايش قدرت
انعطافپذيري و خودآگاهي انسان شده است ،به طوري كه در برابر مشكالت و سختيهاي
زندگي ،بردباري و صبوري بيشتري دارند (فرامرزي ،همايي و سلطانيحسيني.)1388 ،
ايمونز براي افرادي که از نظر معنوي باهوش هستند ،پنج ويژگي را بر ميشمارد:
 -1ظرفيتي براي برتر بودن  -2توانايي ورود به سطوح باالتر آگاهي  -3فعاليتها و روابط
خود را با احساس معنويت انجام دادن  -4توانايي بهرهبرداري از منابع معنوي براي حل
مشکالت زندگي  -5ظرفيت ،براي رفتارهاي پرهيزکارانه جهت نشان دادن بخشش،
بيان سپاسگزاري ،نشان دادن رحم و تواضع (کرایتون  .)2008،به عقيده جورج ()2006
مهمترين کاربردهاي هوش معنوي در محيط کار عبارتند از -1 :ايجاد آرامش خاطر،
بهگونهاي که اثربخشي فرد را تحت تاثير قرار ميدهد  -2ايجاد تفاهم بين افراد -3
مديريت کردن تغييرات و از ميان برداشتن موانع راه .همچنين از ويژگيهايي که در هوش
معنوي رشد يافته ديده ميشود ،عبارتند از :خالقيت ،بيتعصبي ،مسئوليتپذيري،
مهرباني و استواري.
در مطالعات اسميت ( )2004نشان داده شد كه هوش معنوي ،الزمه سازگاري
بهتر با محيط است و افرادي كه هوش معنوي باالتري دارند ،تحمل آنان در مقابل
فشارهاي زندگي بيشتر است و توانايي باالتري را براي سازگاري با محيط از خود بروز
ميدهند .وي  10مهارت هوش معنوي را بدينگونه تشريح ميكند:
 )1تجربه معنوي :وجود فعاليت و تجربههاي خاص مذهبي و انجام امور خيرخواهانه
و خدادوستانه
 )2مقابله با استرس :استفاده از ايمان و اعتقاد مذهبي براي حل مسائل و فشارهاي
زندگي
 )3هدفمند بودن :داشتن هدفي مشخص در زندگي با در نظر گرفتن مسائل مذهبي
 )4پرستشگاه :تمايل به مكانهاي مذهبي و رهبري مذهبي
 )5خارج شدن از عادات و کليشهها :فاصله گرفتن از عقايد كليشهاي در زندگي
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1. Crichton
2. George
3. Smith
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 )6محوريت اعتقادات :تأثير مذهب در رفتار و عملكرد (مانند خوردن ،آشاميدن
و پوشش)
 )7مقررات مذهبي :رعايت قوانين و فرمانهاي مذهبي در زندگي
 )8نيايش :دعا كردن و اعمال مذهبي در زندگي
 )9قدرت تحمل :صبر و تحمل در برخورد با ديگران
 )10مفاهيم ديني :اعتقاد به مفاهيم اساسي ديني (مانند خالق يكتاي جهان ،روح
وزندگي پس از مرگ)
ايمونز ( )2000نيز پنج ويژگي را براي هوش معنوي بيان ميکند که عبارتند از:
 )1قابليت تعالي فيزيکي و مادي :ظرفيت انسان براي ورود به سطوح نامتعارف و
متعالي هوشياري و نيز باالتر رفتن يا فراتر رفتن از محدوديتهاي عادي و جسمي
 )2توانايي ورود به سطح معنوي باالتر :آگاهي از يک حقيقت غايي که ايجاد احساس
يگانگي و وحدت ميکند ،در آن همه مرزها ناپديد ميشوند و همه چيز در يک
کل واحد يگانه ميگردد.
 )3توانايي يافتن تقدس در فعاليتها رويدادها و روابط روزمره :تشخيص حضور
الهي در فعاليتهاي عادي .براي مثال ايمونز و چونگ نشان دادند که تالشهاي
فردي روزمره را ميتوان از طريق فرايند تقديس به اموري معنوي تبديل کرد.
 )4توانايي بهکارگيري منابع معنوي براي حل مسائل زندگي :افرادي که ذاتاً مذهبي
هستند راحتتر ميتوانند با استرسها برخورد کنند ،اين افراد بيش از ديگران
در بحرانهاي روحي و مشکالت ،معنايي براي ياد گرفتن مييابند و از طريق
اين مشکالت رشد ميکنند.
 )5توانايي انجام رفتار فاضالنه :رفتارهاي درست و پسنديدهاي همچون بخشش،
نشان دادن سخاوت ،انسانيت ،شفقت و عشق ايثارگرانه و ...که از زمانهاي
گذشته تاکنون پسنديده انگاشته شدهاند .ايمونز اظهار ميدارد که خودکنترلي
هسته اصلي تمام اين رفتارهاي فاضالنه است و براي موفقيت در تمام حوزههاي
زندگي الزم است .خودکنترلي در مقابل هفت گناه کبيره قرار ميگيرد که
عبارتند از :شکمپرستي ،تنبلي ،غرور ،خشم ،حرص ،شهوت و حسد.
 -2-2مدیریت جهادی
•بعد از فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) در 27خرداد  1358مبني بر تشکيل
جهادسازندگي جهت رفع محروميتها و آباداني کشور ،جهادسازندگي به منظور
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فراهم ساختن نهضتي همهجانبه براي مبارزه با فقر ،محروميتزدايي ،توسعه و
عمران روستاها و در يک کالم ،حرکت در جهت استقالل و خودکفايي ،از متن
تودههاي ميليوني مردم محروم و مستضعف بهوجود آمد .شروع کار جهادسازندگي
و فکر تأسيس اين نهاد مقدس ،متکي بر اراده حضرت امام خميني (ره) و برخاسته
از افکار سالم و نيات خالصانه جهادگران بود .مرتضوي و عراقي (« )1387نظام
ارزشي اسالم» را مبناي مديريت جهاد در سازندگي ميدانند .امام خميني (ره)
در بياني به جهادگران اينگونه ميفرمايند (فغفوذ مغربي« :)1388 ،عالوه بر اينکه
جهادسازندگي ميکنيد ،جهاد با نفس خودتان هم بکنيد ».اين جمله که
سرلوحه کار جهادگران شد ،نشانه ارزشمحوري آنان در انجام امور بود؛ زيرا که
کار کردن براي آنها نوعي عبادت و وسيلهاي براي تقرب به خدا محسوب ميشد.
از ويژگيهاي مديران جهادي ميتوان مسئوليتپذيري ،پركاري و سختكوشي،
احساس رضايت از خدمت به مردم ،رعايت شئوناتاسالمي و اخالقي در رفتار با
اربابرجوع و اخالص را نام برد .افراد با کمترين هزينه ،بيشترين تالش خويش
را مصروف داشته ،بيپروا و شجاع ،سختترين وظايف و مسئوليتها را در
جبهه سازندگي در روستا و جنگ برعهده ميگرفتند (قائدعلي ،عاشوري )1391 ،در
جهادسازندگي مديريت بهگونهاي بود که به ويژگىهاى روانى و رفتارى افراد و
نوع تعامل آنها با يكديگر در ج ّوى صميمانه بها مىداد و مدير را به پيراستگى از
آلودگىها براى خود و جهتدهى و رنگ الهى دادن به سازمان توصيه ميکرد و
آنها را از پرخاشگرى به شخصيت افراد و تصميمگيرى مستبدانه براى كاركنان و
سهيم نكردن آنها را در فرايند كار پرهيز مىداد؛ از اينرو ،مشورت با مستشاران
متعهد ،تضمينى براى ثمردهى برنامهها و دورانديشى مديران و كار براى خدا
و توكل بر ذات بارىتعالى ،منشأ امدادهاى غيبى و موفقيت برنامهها و موجب
رشد سازمان مىشد (ابراهيمي ،افشاريان.)1388 ،
•مديريت جهادي ،سبکي از مديريت است که استوار بر ارزشهاي اسالمي
است .همانگونه که جهاد به معناي کوشش تمام و همهجانبه براي رسيدن به
هدف است و در منطق اسالمي به کار بردن نهايت جهد و کوشش در راه خدا
براي نجات خلق خدا از ظلمها و اسارتها و استقرار خداپرستي و تسلط نظام
عادل اجتماعي بر زندگي انسانهاست که در بسياري از موارد با فداکاري و
جانبازي همراه است ،مديريت جهادي نيز نوعي مبارزه و تالش مقدس براي
حذف استثمارگري و استبداد ميباشد که به دنبال ايجاد فضاي نوعدوستانه و
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ارزشمحور بر مبناي اصول اسالمي براي اعضاي سازمان و حذف محروميتهاي
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و صنعتي جامعه است .در اين سبک از
مديريت ،هدف ايجاد بستري مناسب براي رشد کارکنان و در نتيجه رسيدن
به قرب الهي است (قائدعلي ،عاشوري .)1391 ،انجام کار با استفاده از سازوکارهاي
علمي و به شيوهاي مناسب ،پيادهسازي ميشود و به علت اينکه فرد ،هدف
از انجام کار را کسب رضايت پروردگار ميداند تا به رضايت دروني نرسد و از
کيفيت باالي کار اطمينان نيابد ،از تالش منصرف نميشود .علم و قوانين علمي
در يك فضاي ارزشي بهكار گرفته ميشوند و جامعه ،سازمان و افرادي كه در
محيط جهادي فعاليت ميکنند اعتقادات ،رسوم و ارزشها و سياستهاي
فرهنگي خاص اسالمي را دارا هستند (قائدعلي ،مشرف جوادي .)1393 ،در اين نوع
از مديريت به واسطه فضاي اخالقي مديران رابطه رئيس و مرئوسي ديده
نميشود و مديران براي جهادگران که همان اعضاي سازمان هستند ،بهعنوان
يک الگوي اخالقي و مراد شناخته ميشوند .اين نوع از مديريت باعث شد
تا روشهاي عملي مديران بار ارزشي گرفته و درك ضروريات و نيازهاي
جامعه توأم با روح معنوي ،ديني و شعور انقالبي مورد نظر و عمل مديران قرار
گيرد (آرمند ،ذبيحي طاري .)1388 ،مديريت جهادي برگرفته از مديريت اسالمي
و با هدف قرب به خدا و خدمت به بندگان او و گرامي داشتن مردم است.
از اهداف اين نوع مديريت ،انجام كار به شيوه مناسب و ارزشمند و كسب
رضاي خداست تا رضايت دروني براي فرد ايجاد شود .در اين شيوه مديريت،
اجر معنوي قبل از پاداش دنيوي مدنظر و تعهد از محوريترين مؤلفههاي
آن است (پالوچ ،نقي پورفر.)1386 ،
•مديريت جهادي پس از مدتي ،مولد فرهنگ سازماني منحصر به فردي شد که آن
را از ديگر سازمانهاي کشور متمايزساخت .اين فرهنگ سازماني در ميان مردم
و جهادگران با عنوان فرهنگ جهادي شهرت يافت (قائدعلي ،عاشوري )1391 ،تلقي و
برداشت از فرهنگ جهادي مجموعهاي از ويژگيها و ارزشهاي مثبت برخاسته
از رفتار و روابط کارکنان «جهادگران» ،سازمان «جهاد» مديريت و مديران
جهادي است که به نوعي نقش الگويي و مثال زدني براي جامعه ،رفتار اداري و
رويههاي اجرايي و مديريتي در ساير حوزهها و ارگانها داشته است .بهگونهاي
که يکي از کارکردها و انتظاراتي که از وجود جهاد در اذهان و انديشه پارهاي
از مسئوالن و سياستگذاران نظام اداري مورد توجه بود استفاده از روشهاي

 -3روش تحقیق
هدف از انجام تحقيق حاضر ،بررسي ويژگي جهادگران جهادسازندگي و سپس مقايسه
آن با مؤلفههاي هوش معنوي است .برای نگارش ادبيات تحقيق از روش مطالعه
كتابخانهاي و براي دستيابي به هدف مقاله با توجه به نوين بودن تحقيقات درباره
مديريت جهادي ،تصميم گرفته شد كه از روش تجزيه و تحليل تم و با تأكيد بر
رويكردي اكتشافي استفاده گردد (کرسول 1994 ،؛ کویل 1996 ،؛ دیواس .)2001 ،
تجزيه و تحليل تم نوعي پژوهش کيفي با ديدگاه تفسيري -تحليلي است كه در
تحقيقات كيفي كاربرد گستردهاي دارد (علوي ،قليپور .)1388،انتخاب اين روش به اين دليل
بود كه هدف تحقيق ،شناسايي ايدههايي اوليه و عميق براي ايجاد الگوهايي نظري
بر اساس يافتههاي كيفي بود (علوی ،قلیپور .)1388 ،در نظر است كه بر اساس نتايج اين
تحقيق بتوان تحقيقات كمي با نمونههاي آماري بزرگ با رويكرد تست نظريه انجام داد.
1

2

3

4

5

6

7

1. Theme analysis
2. Exploratory
3. Cresswell
4. Kvale
5. De Vaus
6. Theory building
7. Theory testing
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موفق جهاد در تحول اداري بود (فغفوذ مغربي .)1388 ،حاصل اين فرهنگ جهادي،
تربيت نيروهايي بود که مردم آنها را با نام جهادگر ميشناختند .رفيع پور در
نتيجهگيري تحقيق خود ميگويد« :جهاد بهعنوان يك نهاد خودجوش از بين
مردم ايثارگر به وجود آمد» (رفيع پور .)211 :1372 ،مهمترين ركن و اساسيترين
سرمايه سازمان جهادي ،برخورداري از سرمايه انساني جهادگر است؛ بدون
اين سرمايه اساساً سازمان و فرهنگ جهادي بيمعناست (مير.)1386 ،
برخي از مفروضات بنياني انديشه جهادگران را ميتوان به صورت زیر تبيين
کرد (پورعزت ،قليپور:)1388 ،
y yخدمت به مردم يکي از بهترين راههاي کسب رضايت خداوند يکتاست.
y yشيوع فقر مهمترين عامل ذلت و انحطاط بسياري از جوامع بشري است.
y yشعار دادن براي امحاي فقر کافي نيست؛ براي امحاي فقر بايد اقدام کرد.
y yفقر را نميتوان صرفاً اقتصادي تلقي کرد؛ گاهي اوقات فقر سياسي و فقر
فرهنگي جلوههاي وحشتناکتر و نگرانکنندهتري داشتهاند.
y yجهاد عليه جلوههاي گوناگون فقر ،همزمان و همراه با جهاد در جبهههاي نبرد
مستقيم ،ضروري و ارجمند است.
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تجزيه و تحليل تم ،به دنبال مفاهيم در شكلهاي مختلف آنهاست؛ لذا هر مشاهده
يا مصاحبه يا سند بيشتر به شواهد بيشترى منجر و غلظت بيشترى كسب خواهد
شد .در اين روش ،نمونهگيري تا جايي ادامه پيدا ميكند كه ديگر مفهومي به مفاهيم
قبلي اضافه نشود.
اين يك قاعده كلى است که نمونهگيرى را تا موقعى ادامه مىدهيم كه هر مقوله
به اشباع نظرى برسد؛ يعنى تا موقعى كه به نظر نمىرسد دادههاى جديدى در ارتباط
با مقوله پديد آيد (استراس ،كوربين.)1385 ،
در تحقيق حاضر ،شناسايي مفاهيم از درون مقاالتي بوده که در مجموعه مقاالت
همايشهاي ملي فرهنگ و مديريت جهادي سالهاي  1387 ،1386و  1388به چاپ
رسيده و حداقل يکي از نگارندگان آنها از کارکنان جهادسازندگي بودهاند .در مجموع
 57مقاله مرتبط با موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفت که در قسمت منابع تحقيق
اين مقاالت با عالمت (**) مشخص شدهاند.
براي تجزيه و تحليل متن مقالهها پس از مطالعه دقيق اين متون ،در ابتدا براي
هر يك از مقالهها ،تمامي ايدههاي مستقل در قالب مفاهيم (مانند :انجام کار به شيوه
مناسب و ارزشمند جهت کسب رضاي خدا ميباشد) و تمهاي فرعي (مانند :كار براي
رضاي خدا) شناسايي و سپس به هر كدام يك كد اختصاص داده شد .چنين كاري براي
هر كدام از مقالهها انجام شد و در صورت وجود بخشهايي با مضامين مشابه در متن
مقالهها ،از همان كدهاي قبلي اختصاص داده شده بهعنوان نشانگر آنها استفاده گرديد.
سپس بر اساس تمامي تمهاي فرعي شناسايي شده در كل تحقيق ،دستهبندي
كليتري انجام شد كه منجر به شناسايي تمهاي اصلي در قالب مؤلفههاي هوش معنوي
از ديدگاه ايمونز گرديد.
در انتها نتايج حاصل از تجزيه و تحليل تم در اختيار  10نفر از خبرگان ( 8نفر داراي
مدرک دکتري تخصصي و  2نفر با تحصيالت حوزوي) که از جهادگران جهادسازندگي
در دهه نخستين انقالب اسالمي ايران بودند قرار گرفت و ويژگيهاي جهادگران به
تأييد ايشان رسيد.

 -4یافتههای پژوهش
يافتههاي پژوهش بر اساس کدگذاريهاي صورت گرفته روي مفاهيم و استخراج
تمهاي فرعي نشان داد ،ويژگيهاي جهادگران قابليت طبقهبندي بر اساس مدل
هوش معنوي ايمونز را دارد؛ از اينرو از ساخت تمهاي اصلي محقق ساخته بر مبناي

يافتههاي تحقيق استفاده نشد و مؤلفههاي هوش معنوي از ديدگاه ايمونز بهعنوان
تمهاي اصلي در نظر گرفته شد.
در نگاره شماره( )1ویژگیهای جهادگران بر مبنای روش تحقیق مذکور به
عنوان نتایج حاصل از تحقیق ارائه میشود.
ویژگیهای هوش معنوی به عقیده ایمونز (تم اصلی)

2

توانايي ورود به سطح معنوي باالتر

3

4

)1
)2
)3
)4
)5

1آرمانگرايي
2داشتن اهداف بلند و مقدس
3ايمانخواهي
4جهاد با نفس
5خودسازي

6 )6آينده و آخرتنگري
7 )7زير پا نهادن فرهنگ مادي و ماديگرايي
8 )8تقدم منافع عمومي بر منافع شخصي
9 )9احساس رضايت از خدمت به مردم
 1010هدايت آگاهانه و ارشادات دلسوزانه
 1111اداي تكليف و وظيفه

 1212انجام بیشترین تالش با کمترین هزینه
 1313بیپروایی
 1414شجاعت و جسارت
توانايي بهکارگيري منابع معنوي براي حل مسائل  1515خطرپذیری و خطشکنی
 1616سختکوشی
زندگي
 1717مسئوليتپذيري
 1818اعتماد به نفس
 1919انجام سختترین وظایف و مسئولیتها

توانايي يافتن تقدس در فعاليتها ،رويدادها و
روابط روزمره

 2020کار کردن به عنوان عبادت
 2121کار کردن ،وسیلهای برای تقرب به خدا
 2222كار براي رضاي خدا
 2323اجر معنوي قبل از پاداش دنيوي مدنظر بوده
 2424خدمت به مردم جهت کسب رضایت خدا
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1

قابليت تعالي فيزيکي و مادي

ویژگیهای جهادگران (تم فرعی)
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توانايي انجام رفتار فاضالنه

2525رعايت شئوناتاسالمي
 2626رعایت شئون اخالقی در رفتار با اربابرجوع
 2727سالمت نفس
 2828عدل
 2929احسان
 3030دوري از خود برتربيني
 3131دوري از خودپسندي
 3232دوري از افزونخواهي
 3333اخالص در عمل
 3434نزديكي به مردم
 3535مردمداريو اتكاي به مردم
 3636حضور در مناطق محروم و كمك به محرومان جامعه
 3737خدمتگزاري گسترده
3838خادم ملت بودن
 3939اخالص در جهت خدمت به محرومان
 4040از خودگذشتگي و ایثار
 4141مراقبت و امانتداري
 4242قانونمداري
 4343کار تیمی
 4444مشاركت داوطلبانه
 4545همكاري صمیمانه
4646پرهیز از اسراف

نگاره شماره ( -)1تطابق ویژگیهای جهادگران با مؤلفههای هوش معنوی

نتیجهگیری
نتايج حاصل از يافتههاي تحقيق نشان داد ،ويژگيهاي جهادگران جهادسازندگي با
آنچه در سالهاي اخير با عنوان هوش معنوي در مجامع علمي مطرح است ،قرابتهاي
بسياري دارد و با تأمل بر ويژگي جهادگران ،مالحظه ميشود که انگيزه جهادگري،
بهشدت مبتني بر باورهاي توحيدي جهادگران بوده و فرهنگ جهادي بهمثابه فرهنگي
موجد ارزشهاي اصيل اسالمي و رشددهنده انساني است.
در تعاريف هوش معنوي در ادبيات علمي غرب ،اين هوش منجر به بخشي از رفتارهاي
انسان ميشود که تحت تأثير عوامل ماوراءالطبيعه است و «خداوند» ميتواند جزئي از
محيط ماورايي باشد ،در صورتي که ويژگيهاي جهادگران نشان ميدهد اعتقاد به خدا
در هسته مرکزي تمامي رفتار جهادگران است و کار ،نوعي عبادت محسوب ميشود و
ساير ويژگيهاي ايشان منبعث از باورهاي توحيدي ايشان است و اعتقاد به ملکوت و
زندگي پس از مرگ (معاد) در ميان جهادگران ،نشئت گرفته از اعتقاد به خالق يکتاست.
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از اين رو بهرغم اينکه منابع مالي ،طبيعي ،تكنولوژيك و فيزيكي جهادسازندگي در
مقابل سازمانهاي ديگر در دهه نخستين انقالب اسالمي ايران ،نه تنها قابل رقابت نبوده
بلكه در بسياري از مواقع كمتر و حتي ناچيز بوده است ،در مقايسه با ديگر سازمانهاي
کشور ،بهرهوري باالتري از خود نشان داده است (صدرالسادات )1387 ،که اين امر ،حاصل از
ويژگيهاي «کار کردن بهعنوان عبادت»« ،کار کردن وسيلهاي براي تقرب به خدا»،
«كار براي رضاي خدا»« ،تقدم منافع عمومي بر منافع شخصي»« ،انجام بيشترين تالش
با کمترين هزينه»« ،سختکوشي»« ،خطرپذيري و خطشکني»« ،انجام سختترين
وظايف و مسئوليتها»« ،از خودگذشتگي و ايثار»« ،کار تيمي»« ،مشاركت داوطلبانه»،
«همكاري صميمانه»« ،پرهيز از اسراف» و «قانونمداري» جهادگران بودهاست.
از همين منظر ،پورعزت و قليپور ( )1388معتقدند فرهنگ جهادي ،نهادهاي
جهادگر را به منزله نهادهايي فوق فعال و با عملکرد باال ،از ساير نهادهاي اجتماعي
متمايز ساخت و سازمانهاي برخوردار از خود را در سير تعالي و توسعه مستمر قرار داد.
تجربه جهادسازندگي و فرهنگ جهادي که همان فرهنگ دين و مكتب اسالم
است ،تحقق اهداف سازندگي جامعه را توأم با حفظ ارزشهاي معنوي و مادي با
انگيزه الهي از طريق وسايل خاص امكانپذير ساخت و موجب شد جهادسازندگي
در مدتزمان كوتاهي (در مقايسه با سازمانها و اداراتي كه حضوري  50ساله در
روستا داشتند) موفق شود ،باالترين سطح مقبوليت ،كارآمدي و اثربخشي را نزد مردم
روستايي كسب كند (خلقاني ،ابراهيمپور)1386 ،؛ بهگونهاي که در تحقيق سنجش گرايش
روستاييان نسبت به جهادسازندگي  7 .86درصد از روستاييان نسبت به كاركنان
جهادسازندگي گرايش بسيار مثبت يا مثبت داشتهاند و فقط  1 .5درصد آنان گرايش
و ارزيابي منفي داشتهاند (رفيع پور.)197 :1372،
اين امر حاصل از ويژگيهاي «خدمت به مردم جهت کسب رضايت خدا»« ،احساس
رضايت از خدمت به مردم»« ،مردمداري و اتكاي به مردم»« ،حضور در مناطق محروم
و كمك به محرومان جامعه»« ،خدمتگزاري گسترده»« ،خادم ملت بودن» و «اخالص
در جهت خدمت به محرومان» جهادگران است.
مهمترين دستاورد جهادسازندگي در دهه نخستين انقالب اسالمي ،تجربه موفق
يک الگوي بومي است که بر اساس تکيه بر ارزشهاي اسالمي و اسالمگرايي کارمندانش
(که همان جهادگران باشند) -که امروز ميتوان ويژگي آنها را در قالب هوش معنوي
بررسي کرد -توانست به رفع تنگناها و محروميتها پرداخته و اهداف بخش توليد و
افزايش سرمايه را هرچند با ارزش اما در سايه باورهاي توحيدي به ثمر برساند.
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ويژگي شالودهشکني و ساختارشکني که جهادسازندگي با آن شکل گرفت ،پس از
مدتي گرفتار ساختار بوروکراتيک شد که در وزارتخانههاي ديگر مقبوليت نسبي يافته
بود و از اينرو جوانههاي مديريت جهادي را خشکاند (قليپور ،پورعزت .)1388 ،چهار نقطه
عطف را ميتوان براي جهادسازندگي مدنظر قرار داد (پورعزت ،قليپور:)1388 ،
 -1شکلگيري نهاد جهادسازندگي براي خدمت به مستضعفان
 -2حضور در جبهههاي جنگ و اثبات کارآمدي مضاعف
 -3تبديل شدن به وزارت جهادسازندگي و پذيرش ساخت بوروکراتيک
 -4ادغام در وزارت کشاورزي و پذيرش نوعي همجواري و ادغام با يک بوروکراسي سنتي
در هر يک از اين نقاط عطف ميتوان نوعي مرحله گذار و تحول فرهنگي را رصد
کرد؛ تحولي که به موجب آن ابتکار عمل در نظم بوروکراتيک ،قابليت کار تيمي در
سلسلهمراتب سازماني و روحيات جهادي در رفتارهاي سازماني بوروکراتيک استحاله
شد .با دور شدن از ارزشهاي اسالمي و حرکت به سمت ساختار بوروکرات ،از هوش
معنوي کاسته شد و در نتيجه جهادسازندگي با جدا شدن از ارزشهاي اسالمي ،به
يک سازمان رسمي تبديل گردید و فرهنگ اخالص و ايثار جهادي که مصنوعات آن
ريشه در باورهاي توحيدي ،ارزشهاي انساني عدالتگرايانه و فقرستيزانه داشتند ،در
ساختار بوروکرات کمرنگ و بهمرور از بين رفت و فرهنگ بوروکراتيک جايگزين آن
شد و سلسلهمراتب و کنترل بوروکراتيک روحيه محافظهکاري و ريا را جايگزين ابتکار
عمل شجاعانه و اخالص کرد و تا به حال هيچکدام از سازمانهاي دولتي با وجود
پيشرفتهاي علمي و منابع مالي دولتي نتوانستند به کارآمدي جهادسازندگي در دهه
نخستين انقالب اسالمي دست پيدا کنند که ميتوان علت اين موضوع را فاصله از
معنويتگرايي و باورهاي توحيدي دانست.

پیشنهادها
y yاز آنجا که جهادسازندگي در اوايل انقالب اسالمي ايران بهصورت جوششي
اجتماعي بهوجود آمد ،مطالعه و تحقيق در مورد ايجاد سازمانهاي مردمنهاد
با تفکر و روحيه جهادي در عرصه جنگ نرم پيشنهاد ميشود.
y yتبيين و ارائه الگوارهها در عرصههاي مختلف مديريت جهادي نظير جهاد
اقتصادي ،جهاد علمي ،جهاد فرهنگي ،جهاد سياسي و ...نيازمند مطالعه و
تحقيق ساير پژوهشگران است.
y yاستقرار فرهنگ سازماني جهادي در سازمانهاي کشوري و لشکري ،نيازمند
مهندسي مجدد و مهندسي فرهنگي در زير نظامهاي حاکميتي است و تاکنون
تحقيقي در اين زمينه صورت نپذيرفته است.

y yمديريت جهادي تنها منحصر به جهادسازندگي و مراکز عمراني نبودهاست؛
الزم است ابعاد مديريت جهادي در ديگر نهادها و مراکز اجتماعي مانند بسيج
و کميته امداد ،نهادهاي آموزشي و پژوهشي مانند نهضت سوادآموزي و جهاد
دانشگاهي ،نهادهاي نظامي مانند سپاه ،مراکز فرهنگي و هنري مانند حوزه
هنري و ستاد مرکزي راهيان نور و مانند آن بررسي شود.
y yدر اين تحقيق ،ويژگيهاي جهادگران بهصورت جامع استخراج گرديد؛ در
نتيجه مقاله حاضر ميتواند دستمايه تحقيقات آتي در حوزه رفتار سازماني و
منابع انساني باشد.
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.2

1ابراهیمی ،رحمتاهلل؛ افشاریان ،رحیم ()1388؛ مقایسه توصیفی نظامهای مدیریت
سازمانی با نظام مدیریت اسالمی با تأکید بر مدیریت جهادی ،مجموعه سخنرانیها
و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی (جلد اول)**
2احمدیانپور ،صادق ()1388؛ مدیریت و فرهنگ جهادی بستری برای انسجام
و پویایی گروه و سازمان ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش
فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد دوم)**
3آرمنـــد ،پیمان؛ ذبیحیطاری ،رضا ()1388؛ بررسی سبک مدیریت جهادی و
سایر سبکهای مدیریتی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش
فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد اول)**
4استراس ،آنسلم و جوليت كوربين ()1385؛ نظريه مبنايى ،ترجمه :بیوک محمدى،
تهران ،پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى
5ایروانی ،محمدجواد؛ شیخی ،عبدالمجید ()1387؛ حقیقت تاریخی و تجربه انباشت
سرمایه اجتماعی در فرهنگ و مدیریت جهادی ،مجموعه مقاالت برگزیده همایش
فرهنگ و مدیریت جهادی**
6بهزادنسب ،جانعلی ()1388؛ رویکرد و نقش دفاتر جهادسازندگی (جهاد
کشاورزی) در خارج از کشور ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین
همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد اول)**
7پالوج ،مجتبي؛ نقيپورفر ،ولياهلل ()1386؛ نقش فرهنگ و مديريت جهادي
درتقويت و توسعه سرمايههاي اجتماعي و مشاركت مردمي ،مجموعه مقاالت
همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
8پورعزت ،علیاصغر؛ قلیپور ،آرین ()1388؛ بازشناسی ماهیت عناصر و فراگردهای
توسعه و ترويج فرهنگ جهادی در سازمان ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده)
دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد اول)**
9تاجآبادی ،رضا ()1388؛ شاخصها و نشانههای وجدانکاری معیاری برای ارزیابی
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مدیر جهادی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و
مدیریت جهادی (جلد دوم)**
1010تاجآبادی ،رضا ()1388؛ مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبکهای
مدیریتی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت
جهادی(جلد دوم)**
1111تاجآبادی ،رضا؛ مرادینژاد ،امیر؛ مشایخی ،کریم ()1388؛ نقش فرهنگ جهادی در
پيشگيري از بروز فساد اداري ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین
همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد دوم)**
1212ترکنژاد ،احمد ()1388؛ نگرشی استراتژیک به مدیریت جهادی ،مجموعه
سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد اول)**
1313تشویقی ،شعبان ()1388؛ نقش مدیریت جهادی در ثبات و تأمین امنیت ،مجموعه
سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی (جلد دوم)**
1414جاجرميزاده ،محسن؛ خورسند رحيمزاده ،مجيد؛ منصوري ،حمزه ()1386؛ شناخت
نقطه عطف در عمر سازماني جهادسازندگي و ويژگيهاي مديريت و فرهنگ
جهادي طي دوره ( ،)1358-1368مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ و مدیریت
جهادی**
1515جاجرمیزاده ،محسن؛ خورسند رحیمزاده ،مجید؛ منصوری ،حمزه ()1387؛ تبیین
الگوی مدیریت جهادی با رویکرد ساختاری ،رفتاری و زمینهای طی سالهای
 58-68در مدیریت عمران روستایی جهاد سازندگی ،مجموعه مقاالت برگزیده
همایش فرهنگ و مدیریت جهادی**
1616جهانتیغ ،مهدی ()1387؛ الگوهای رفتاری و ساختاری فرهنگ و مدیریت
جهادی و ارائه راهحل عملی برای امروز کشور ،مجموعه مقاالت برگزیده همایش
فرهنگ و مدیریت جهادی**
1717حاجیاحمدی ،امیر ()1388؛ بررسی تطبیقی روند تحوالت فرهنگ و مدیریت
جهادی با چرخه حیات سازمانی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین
همایش فرهنگ و مدیریت جهادی (جلد اول)**
1818حسيني ،سيدعلي ()1386؛ جهاد فرهنگي و فرهنگ جهادي ،مجموعه مقاالت
همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
1919حقیقی ،جمهور ()1388؛ بررسی تشکیل جهادسازندگی و مدیریت جهادی
در تقویت و توسعه اجتماعی و مشارکت مردمی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت
(برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد دوم)**
2020خارکوهی ،غالمرضا ()1388؛ امام و جهادگران ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت
(برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد دوم)**
2121خامنهای ،سیدعلی ()1384؛ بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت
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2222خامنهای ،سیدعلی ()1386؛ بیانات در دیدار میهمانان شرکتکننده در چهارمین
مجمع جهانی اهلبیت(ع)
2323خامنهای ،سیدعلی ()1389؛ بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها
2424خلقاني ،جعفر؛ ابراهيمپور ،محسن ()1386؛ نگرشي نهادي -هنجاري به جهاد
سازندگي ،مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ ومدیریت جهادی**
2525دانيالي ،تهمينه؛ موسوي ،فروغالسادات ()1386؛ شناخت و تبيين مباني و
رويکردهاي فرهنگي و مديريت جهادي ،مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ
ومدیریت جهادی**
2626رجببیگی ،مجتبی ()1388؛ کثرتگرایی روششناختی در مطالعه فرهنگ و
مدیریت جهادی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت(برگزیده) دومین همایش فرهنگ و
مدیریت جهادی(جلد اول)**
2727رحیمی سوره ،صمد؛ علینی ،محسن ()1387؛ چشمانداز توسعه روستایی و فرهنگ
و مدیریت جهادی ،مجموعه مقاالت برگزیده همایش فرهنگ و مدیریت جهادی**
2828رفيعپور ،فرامرز ()1372؛ سنجش گرايش روستایيان نسبت به جهاد سازندگي،
تهران ،مركز تحقيقات روستايي جهادسازندگي
2929زواره ،عليرضا ()1386؛ آسيبشناسي و ارزيابي فرهنگ و مديريت جهادي،
مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
3030زواره ،علیرضا ()1388؛ بازسازی فرهنگ و مدیریت جهادی متناسب با تحوالت
محیطی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت(برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت
جهادی(جلد اول)**
3131زواره ،علیرضا ()1388؛ راههای توسعه و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت
جهادی در نظام اداری ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش
فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد دوم)**
3232سهرابی ،فرامرز؛ ناصری ،اسماعیل ()1388؛ بررسي مفهوم و مؤلفههاي هوش معنوي
و ساخت ابزاري براي سنجش آن ،پژوهش در سالمت روانشناختي ،ش4:
3333شعباني ،سميه؛ تاج آبادي ،رضا ()1386؛ محورها و ويژگيهاي فرهنگ جهادي از
ديدگاه امام خميني (ره) ،مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
3434شكوري ،علي ()1386؛ بررسي نقش جهاد سازندگي در توسعهروستايي ،مجموعه
مقاالت همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
3535شيخي ،عبدالمجيد ()1386؛ درآمدي بر آسيبشناسي فرهنگ جهادي ،مجموعه
مقاالت همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
3636صادقی ،فتحاهلل ()1388؛ تلفیق فرهنگ جهادی با فرهنگ سازمانی برای
پیاندازی یک ساختار نو (فرهنگ سازمانی جهاد) ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت
(برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد اول)**
3737صدرالسادات ،سیدعلی ()1388؛ ارائه مدلی مفهومی برای بازشناسی جهاد
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سازندگی به عنوان الگوی عملی یک سازمان اخالقی ،مجموعه سخنرانیها و
مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد اول)**
3838صدرالسادات ،سیدعلی ()1387؛ بازشناسی جهاد سازندگی بهعنوان الگوی عملی
یک سازمان اخالقی ،مجموعه مقاالت برگزیده همایش فرهنگ و مدیریت جهادی**
3939صمدي ،محسن ()1386؛ برنامهريزي و فرهنگ جهادي ،مجموعه مقاالت همایش
ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
4040صمدی ،محسن؛ شیخی ،عبدالمجید ()1387؛ درآمدی بر توسعه سرمایه اجتماعی
و مشارکت مردمی با بازآفرینی فرهنگ جهادی ،مجموعه مقاالت برگزیده همایش
فرهنگ و مدیریت جهادی**
4141طالب ،مهدی ()1388؛ فرهنگ و مدیریت جهادی از پیدایش تا تعلیق ،مجموعه
سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد اول)**
4242عریضی سامانی ،سیدحمیدرضا ،عابدی ،احمد؛ محمدزاده ،فاطمه ()1385؛ درآمدی
بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی ،فصلنامه روششناسی علوم
انسانی ،شماره 49
4343علوی ،سیدبابک؛ قلیپور ،آرین ()1388؛ شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر
از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاهها :مطالعهای در دانشگاه صنعتی شریف،
فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال  ،4شماره 14
4444علیزاده علیآبادی ،علی ()1388؛ نقش فرهنگ جهادی در تقویت پدافند غیرعامل،
مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد
اول)**
4545غباري بناب ،باقر؛ سليمي ،محمد؛ سلياني ،ليال؛ نوري مقدم ،ثنا ()1386؛ هوش معنوی،
اندیشه نوین دینی ،ش10:
4646غریبرضا ،عبدالمجید ()1388؛ توسعه تعاون رویکرد فرهنگ جهادی در دهه
پیشرفت و عدالت ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ
و مدیریت جهادی(جلد اول)**
4747فتح الهی ،پژمان ()1388؛ بازسازی فرهنگ و مدیریت جهادی متناسب با تحوالت
محیطی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت
جهادی(جلد دوم)**
4848فرامرزي ،ساالر؛ همايي ،رضا؛ سلطانحسيني ،محمد ()1388؛ بررسي رابطه هوش
معنوي و هوش هيجاني دانشجويان ،مطالعات اسالم و روانشناسي ،ش5:
4949فرهادی ،محمدرضا ()1388؛ بررسی علل تأثیرپذیری فرهنگ و مدیرت جهادی
از نظام بروکراسی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ
و مدیریت جهادی(جلد دوم)**
5050فغفورمغربی ،حمید ()1388؛ راههای مؤثر در جلوگیری از افت مدیریت و فرهنگ
جهادی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت
جهادی(جلد اول)**
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5151قائدعلی ،حمیدرضا؛ عاشوری مهدی ()1391؛ مدیریت جهادی نمونهای از
بهکارگیری مبانی مدیریت اسالمی ،اولین همایش علمی مدیریت جهادی
5252قائدعلی ،حمیدرضا؛ مشرفجوادی ،محمدحسین ()1393؛ فرهنگ سازمانی حاصل
از مدیریت جهادی (مطالعه موردی جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس)،
فصلنامه مهندسی فرهنگی ،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ،ش79:
5353قلیپور ،آرین؛ پورعزت ،علیاصغر ()1388؛ چالشهای شالودهشکنی مدير جهادی
در ساختار بوروکراتیک رسوبگذاریشده غربی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت
(برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد اول)**
5454لياقتي ،محمدباقر ()1386؛ آسيبشناسي و ارزيابي فرهنگ و مديريت جهادي،
مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
5555الماسي ،محسن ()1386؛ آسيبشناسي و ارزيابي فرهنگ و مديريت جهادي،
مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
5656محمدی ،مظاهر ()1388؛ تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخصهای آن،
مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد
دوم)**
5757مرادنیا ،شمساهلل ()1388؛ تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخصهای
آن ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت
جهادی(جلد دوم)**
5858مرتضوی ،سیدمحمود؛ عنصرعراقی ،جالل ()1387؛ مراقبت در فرهنگ و مدیریت
جهادی ،مجموعه مقاالت برگزیده همایش فرهنگ و مدیریت جهادی**
5959مرتضوی ،مهدی ()1388؛ مدیریت تغییر و تحول فرهنگ سازمانی از نظر تا
عمل ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت(برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت
جهادی(جلد اول)**
6060معدنی ،سعید ()1388؛ فرهنگ جهادی به روایت فیلمهای مستند جنگی ،مجموعه
سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد دوم)**
6161ملکی زوارم ،حسین ()1388؛ مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر
سبکهای مدیریتی ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش
فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد دوم)**
6262موحد ،خسرو ()1386؛ تبيين ويژگيهاي مديريت جهادي ،مجموعه مقاالت
همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
6363مودي ،علي محمد؛ نصر اصفهاني ،اسماعيل؛ هاللي ،علي ()1386؛ آسيبشناسي
و ارزيابي فرهنگ و مديريت جهادي ،مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ و
مدیریت جهادی**
6464مير ،سيدجواد ()1386؛ بررسي تهديدات و آفات فرهنگ و مديريت جهادي،
مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی**
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)؛ فرهنگ و مدیریت جهادی در آیینه اندیشه امام و رهبری و1388(  رضا،میقانی6565
 مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده )دومین همایش فرهنگ،مبانی اعتقادی آن
**)و مدیریت جهادی(جلد دوم
)؛ مسئولیتپذیری و پاسخگویی در مدیریت و فرهنگ1388(  رضا،میقانی6666
 مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت،جهادی
**)جهادی(جلد دوم
 مجموعه،)؛ فرهنگ جهادی نیاز مبرم وزارت جهاد کشاورزی1388(  عباس،نوروزی6767
**)سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد اول
)؛ بررسی علل تأثیرپذیری فرهنگ و مدیریت1388(  سیدجواد،هاشمیکیا6868
 مجموعه سخنرانیها و مقاالت (برگزیده) دومین همایش،جهادی از نظام بوروکراسی
**)فرهنگ و مدیریت جهادی(جلد دوم
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