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 دهيچک

د در آن جامع ه د ده   ي  جد يدانش   يهاد افقيکند، در جوامع مختلف همواره باعث بازتول يد ميک ملت را تهدي يل آنکه جنگ هستيدل به
ا ي  ت يموفق يتوان از عوامل اصل يحاکم بر سازمان را م يگر سو، فرهنگ سازمانياز د. ت اداره کرديريتوان به دانش مدياست، از جمله م

ح اکم ب ر رزمن د ان کش ور در درران دف اس مق د  ر        يالتيفرهن گ تش ک   ين نود تار ب ا ملالع ه ر بررس     ي  در ا. دکست آن بردمرد
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 مقدمه

جامعه همة تووا  و  شود که يجوامع سروکار دارد، موجب م يت و بقاياز آنجا که جنگ با موجود

مختلو  در   يهابا مطالعة جنگ. رديکار گ دا  بهيدر م يروزيپ يخود را برا يو معنو يت ماديظرف

جنوگ را   يت علوم مختل  در عرصة عملو يظرف يريکارگ از به يتوا  شواهد متعدديخ ميطول تار

 .مشاهده کرد

ت بوا پورداختن   يريرشتة مد. ت نشا  داده استيريطور خاص در رشتة مد ن مسئله خود را بهيا

بوا   ي، ارتبوا  تناواتنا  يو سازمانده ي، رفتار سازماني، منابع انسانيريگميمانند تصم يبه موضوعات

دة جنوگ،  يو پد يآ  اساسوا  در پو   يدانشو  يهوا از حوزه ياريبرقرار کرده است و بس يمسائل نظام

م يکوا تصوم  يزارت دفاع آمرو يالديم 0691ل دهة يمثال در اوا يبرا. افته استيگسترش و توسعه 

دوم حاصول شوده بوود،     يجنگ جهان يراهبرد يهايريگميرا که از تصم ياديز يها گرفت تجربه

، 0831، يانيو ا  وکيو غفار)شود   يگواار هيو پا يراهبورد  يزيربرنامه ين اقدام مبانين کند و با ايتدو

را افوراد  يو دة جنوگ اسوت، ز  يگرفته با پداتکابود  دانش شکل نه، قابلين زمينکتة مهم در ا(. 09ص

رنود و  يگ يکار م و نهفتة خود را به يدرون يها تيدفاع از خود و کشورشا  با همة وجود ظرف يبرا

 .ميبوم هست ستيدر آ  ز يدانش بوم يشاهد خلق نوع

 سؤال پژوهش

 يهوا ا شکسوت سوازما   يت يکه در موفق ين مسائليترسازما  از مهم يمحور يهافرهنگ و ارزش

منجور   يو سوب  فرهنوگ سوازمان    ينة رهبريدر زم يعيقات وسين امر به تحقيا. مختل  نقش دارد

 .شده است

فرهنوگ   يالاوو  يهوا هوا و شاخصوه  نکه ابعاد، مؤلفهيق عبارت است از اين تحقيا يسؤال اصل

 ست؟يدورا  دفاع مقدس چ يبا الهام از فرهنگ سازمان يجهاد يسازمان
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 قمباني نظري و پيشينة تحقي

 يفرهنگ سازمان

 يفرهنگ سازمان:   مشاهده کردين تعريتوا  در ايرا م يفرهنگ سازمان يها  يوجه مشترک تعر

جواد  يا يبورا  يدر سازما  است که با ساختار رسوم  يها، باورها و آداب و رسوم مشترکنظام ارزش

توسو  عمووم افوراد     يفرهنوگ سوازمان  (. Sharplin, 1985, p.102)تعامول دارد   يرفتار يهنجارها

هوا   آ  يو انسجام درون ييصدا  ي، و باعث (Gordon, 1991, pp.396-415)شود يت ميسازما  رعا

هوا و  يريادگيو نکه فرهنگ سازما  شوامل  يبا توجه به ا (.Appelbaum et al., 1999, p.239)شود  يم

تووا  گفوت ابوات دارد و    يشوود، مو  ياز زما  م يادر بازه يرفتار يانتقال دانش، باورها و الاوها

 .کندير نمييسرعت تغ به

 يتيريمود  ياند، عملکردهوا افتهيشکل  يمختل  که توس  رهبرا  سازمان يسازمان يهافرهنگ

تووا  گفوت   يمو  .(Weihrich & Koonts, 1992, p.253)جاد خواهند کرد يها ارا در سازما  يمختلف

بوه   يفرهنوگ سوازمان  . 0اند از  است که عبارت ساز چهار کارکرد در سازما نهيزم يفرهنگ سازمان

     کنود؛ يرا آسوا  مو   ي، تعهود گروهو  يفرهنگ سازمان. 2بخشد؛ يم يسازمان يتيکارکنا  سازما  هو

داد  رفتوار  به شوکل  يفرهنگ سازمان. 4کند؛ يب ميرا ترغ يابات نظام اجتماع يفرهنگ سازمان. 8

  (.29-26ص، 0811زاده، را يا)کند يکارکنا  کم  م

 يفرهنگ سازمان يالگوها

 پردازنود، يمو  يشتر به سطوح فرهنوگ سوازمان  يکه ب يي، به الاويفرهنگ سازمان يهامدل يبا بررس

 هور  يبازشناس امکا  مختل ، سطوح به سازما  فرهنگ  يتفک با الاوها نيا. افتي ميخواه دست

خ بوا  يرياسوم  نودا يل راسوتا  نيهمو  در. دهود يم دست به را فرهنگ آ  دهندةليتشک يهاهيال از  ي

 مشواهدة  قابول  ينمودهوا  و مصونوعات  رنودة يدربرگ) يرونيخ دو سطح بياستعارة کوه  يريکارگ به

 شوکل  را سوازما   ةيو پا و اسواس  کوه  مشواهده  رقابول يغ ينمودهوا  رنودة يدربرگ) يدرون و (فرهنگ

ار فرهنوگ را بوه   يد يبرخ. (Daft, 1392, p.318)کند يم يمعرف يسازمان فرهنگ يبرا را (دهند يم
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ن استعاره دربارة فرهنوگ و عملکورد آ  در جامعوه    يا يريکارگ اند که با بهه کردهيمثابة درخت تشب

در هنر، توا  ميعمدة فرهنگ را  يهاشهير. ل کرديفرهنگ را تحل يده و انتزاعيچيتوا  مفهوم پ يم

 يهوا  ، و جلووه ياختار اجتمواع وجو کرد و سواقة آ  در واقوع سو    ها، زبا  و ماهب  جستاسطوره

  (.81-83، ص0831، يفرهنا)درخت فرهناند  يهاوهيا ميها فرهنگ، به عنوا  برگ يرونيب

 نيشا يگانة فرهنگ در الگوسطوح سه

ارائوه دهود،    يمناسوب از مفهووم فرهنوگ سوازمان     يتوانود درکو  يادشوده مو  ي يهاهر چند استعاره

در سازما  موورد   يفرهنگ سازمان يليرا به عنوا  مدل تحلن يشا ين نوشتار، الاويدر ا سندگا ينو

کرد کوه   يرا طراح ييالاو 0631، در دهة يشناس اجتماعن، روا يادگار شا. اند کار گرفته مطالعه به

در سوه سوطح    ين الاو فرهنگ سازمانيدر ا. مطرح شد يمؤار در فرهنگ سازمان يا هيبه عنوا  نظر

 . (Schein, 1985, p.14)ن سطوح است يدهندة انشا  0شکل . شوديمطرح م

 

 
 

 نيگانة مدل شا سطوح سه. 1 کلش

و آاار، نمودهوا و مصونوعات،    يرفتار يها و هنجارهاد و مفروضات؛ ارزشي، عقا0طبق شکل 

 .شده است ين سطوح معرفي  از ايدهند که در ادامه هر يل مين الاو را تشکيگانة اسطوح سه

 نمودها و آاار

 يرفتار يها و هنجارها ارزش

 د و مفروضاتيعقا

 اغلب بدون مرز مشخص يت وليقابل رؤ

 ياز آگاه يسطح باالتر

 شده رفتهيت، امر پذيرقابل رؤيغ
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 د و مفروضاتيعقا

ن يو ا. دهنود يرا شوکل مو   يفرهنوگ سوازمان   يهوا و باورهوا هسوتة اصول    فور  شين الاو، پو يدر ا

هاسوت، لواا ادراک، تفکور و    تيو سوازما  دربوارة واقع   ياعضوا  يدهندة باورهوا ها نشا  فر  شيپ

نسوبت بوه    يکوامل  يبه اعتقاد هَو،، افوراد سوازما  آگواه    . دهدير قرار ميها را تحت تأا احساس آ 

 کالک هاي نام به شناس روا  دو بار، اولين. (Hatch, 1997, pp.210-216)خود ندارند  يهافر  شيپ

 .کردنود  يبررسو  فرهنوگ  اساسي بعد شش به ناظر را هافرهنگ متفاوت ابعاد ، اشترودب  و  هولن

 .دهديرا نشا  م ين ابعاد اساسيا 0جدول 
 

 اساسي هايفرض پيش هايمؤلفه و ابعاد فرهنگ، متغيرهاي. 1 جدول

 

 يرفتار يهنجارها و هاارزش

کسوب   يفرهنوگ بورا    يو اند که افراد در  يي، اهداف و استانداردهايها شامل اصول اجتماعارزش

                                                           
1. Kluckholn 

2. Strodtbeck 

 متغيرها ابعاد

 - به خدا ياعتقاد قلب خداباورنداشتن به  رابطه با خدا

 پايريسلطه هماهناي گريسلطه (طبيعت)رابطه با محي  

 آينده حال گاشته گرايي زما 

 بد مختل  خوب يت انسانيماهيت انسا  و فعال

 طبقاتي گراييگروه فردگرايي کانو  مسئوليت

 عمومي مختل  خصوصي فضا/ مفهوم مکا 

 ب و مادهياز غ يبيترک يبيغ (ماده) يکيزيف قتيت و حقيت واقعيماه

 يبيترک يده و ضمنيچيپ حيساده و صر زبا  
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 يا نادرسوت يو ، يقضاوت دربارة درست يسازما  مبنا يهاارزش. شونديبند ميها پا به آ  يارزش ذات

سازما  به شمار  يبرا يو وجدان ياخالق يهانامهنييها را به مثابة آ توا  آ ياند و م يمسائل سازمان

 . ابندييع در ميسررات آ  را ييها آگاهند و تغن ارزشيسازما  از ا ياعضا. آورد

دهند انتظارات سوازما  را  ي  فرهنگ اجازه مي ياند که به اعضا يان نانوشتهيز قوانيهنجارها ن

. دارنود  يسوازمان  يهوا بوا ارزش  يکين هنجارها ارتبا  نزديا.   مختل  درک کننديها در شرا از آ 

(. 44، ص0832 ، بارسوو  و  دريشناا)در سازمانند  يجار يهاتيق و واقعيکنندة حقا ا يز بيباورها ن

 ييو غوا  يا ابزاري يني، دياسي، سي، اجتماعياقتصاد يهاتوانند شامل ارزشيسازما  م يهاارزش

، 0831ا ، يرضائ)شوند مي بنديدسته طبقه دو در هاارزش ديار، بنديطبقه ي  در .باشند يمختلف

 :(064-069ص

 و هوا هدف به رسيد  راه در مناسب عملکرد دربارة را ييباورها ابزاري، هايارزش :ابزاري .0

.کند مي تشريح مطلوب هايغايت

 دارد را آ  بوه  رسويد   بوراي  توالش  ارزش کوه  مطلوبي هاي  غايت غايي، هايارزش :غايي .2

 .رستااري مانند کند،مي تشريح

 مصنوعات و نمودها آثار،

 و هاارزش ها،فر شيپ محاسبة قابل و محسوس ت،يرؤ قابل بخش مصنوعات و نمودها آاار،

 ينمودهوا  ،(مصونوعات ) يکو يزيف ينمودها رينظ ييهامقوله شامل که سازمانند يفرهنا يهنجارها

 توا يم را سازما  يفرهنا اصول و هافر شيپ  ،يتوص نيا با. است يرفتار ينمودها و يکالم

 يقراردادهوا  و يداخل ناتيتزئ ،يمعمار د ،يپوش لباس طرز ،يپرساحوال آداب مانند ييرفتارها در

 (. 84-44ص ،0832 بارسو، و درياشنا) کرد مشاهده مکتوب و يشفاه يسازمان
 

 

                                                           
1. Susan Schneider 

2. Jon lue Barso  
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 سازماني فرهنگ مصنوعات و نمودها آثار،. 2 جدول
 ها شاخص ها مؤلفه

 فيزيکي موقعيت مادي، ياشيا بيروني، ظواهر پوشش، طرز ها، ساختما  دکوراسيو ، نما، طراحي، هنر، فيزيکي نمودهاي

 تنبيه و پاداش رسوم، و عادات ها،سنت ارتباطاتي، الاوهاي ها، آيين ها،جشن رفتاري نمودهاي

 کالمي نمودهاي
 ها، افسانه ها،داستا  توضيحات، ،(مستعار اسم) ها کنيه اسامي، ها، استعاره و ها کنايه لطاي ، حکايات،

 بدذات و شرور افراد قهرمانا ، تاريخچه، ها،رما 

 روش پژوهش

منابع دسوت   يريکارگ به  ر چندسالة مطالعات خود در حوزة دفاع مقدس،يمالک محققا  در ادامة س

نه دفواع  يدشده در زمي  گستردة آاار مختل  توليا  طيرو، از م نياز ا. نه بوده استين زمياول در ا

در حوزة دفواع   يليتحل يهاها و کتاب، گزارشيمقاالت پژوهشها، نامها ياز پا يامقدس، مجموعه

، بوه منظوور   يفينها، چند مصاحبة کيعالوه بر ا. شدند يمطالعه و بررس يمقدس به عنوا  منبع اصل

ق، مطالعوة  يو ن تحقيج ايبه نتا يابينه انجام گرفت، لاا روش دستين زميدر ا يت نظريد  به کفايرس

ل يو تحل»هوا روش  ل دادهيو تحل يبورا . اسوت  يفو يها، مصواحبة ک  داده يگردآور، و ابزار ياکتابخانه

 . کار گرفته شد به« مضمو 

هوا  درو  داده( نيمضوام ) يالاوهوا  يدهو ل و گزارشي ، تحليتعر يبرا يل مضمو  روشيتحل

  يو توص يق سازماندهيو دق يطور جزئ ها را بهن روش مجموعه دادهين کاربرد، ايدر کمتر. است

و  دهود  ي  انجوام مو  يو توصو  ين سوازمانده يو فراتور از ا  يطور متناوب کوار  ن روش بهيا. ندکيم

ن بوا  يمضوام (. Braun & Clarke, 2006, p.79)کنود   ير ميرا تفس ين پژوهشيمختل  عناو يها جنبه

 و« بواال  بوه  نييپا»ا ي يير استقرايمس: شوند ييتوانند شناسايق ميها از دو طرموجود در داده يالاوها

 يلو يو تحل يق نظور يو از عال ياسو يا قيو  يل مضمو  نظريتحل. «نييپا باالبه»ا ي( ياسيق) ير نظريمس

 يار مبتنو يبه عبارت د. مشخص است يبر چارچوب يخاص نشأت گرفته و مبتن يامحقق در حوزه

 ينکوه الاوو  ين مقالوه بوا توجوه بوه ا    يو در ا. رديو گيانجام م يمحقق، کدگاار يبر چارچوب انتخاب

است و در سه سوطح   يا نظري ياسيل مضمو  آ  قيم، روش تحليا کار گرفته ن را بهيشا يسطح سه

 .مستخرج شده است يدهنده و مضمو  اصلر، مضمو  سازما يمضمو  فراگ
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  ادشوده، ي يهوا در چوارچوب مفهووم   ين مطالعوات و بررسو  يو ج اينا  از صوحت نتوا  ياطم يبرا

ن يو پس از ارائه به خبرگا  حوزة دفاع مقدس اعوم از رزمنودگا  و پژوهشوارا  ا    ييچارچوب نها

 .د شدييو تأ يحوزه، اعتبارسنج

 هاشدة مصاحبهياز جدول کدگذار يانمونه

 

 هامصاحبه يکدگذار از يانمونه .3 جدولادامة 

 باز کد مصاحبه از منتخب يها عبارت شماره

0 

 شتريب اما بود هم طاغوت حکومت زما  در يجهاد کار

 ةجنب که يجهاد گروه نةروز نياول. داشت يفرد ةجنب

 که بود 41 سال در طبس ةزلزل زما  در کرد دايپ يالتيتشک

 .بروند کم  يبرا مردم دادند فرما  امام

PA1 :خاص يمکان و زما  به جهاد بود نمحدود 

PA2 :يول امر به توجه و اهتمام 

PA3 :مختل  يهاعرصه در جهاد ضرورت 

PA4 :يجهاد حرکت يبرا التيتشک ضرورت 

2 

 در عنصر چند. حد از شيب کوشش تالش يعني جهاد

 :دارد نقش يجهاد ةيروح

 ساده ةيروح عنصر نيا ليذ در ما ،يا و ياله تين -

 کرد  خرج کم و نهيهز کم و ستنيز

 .باشد اارگاار تواند يم يليخ که  يمح -

 يبرا ما چو . است ارترمؤ همه از امام فرما  و تيوال

 باشد ،تواند يم يجهاد حرکت  ي هم آ  که رفتن يسرباز

 .مينداشت يرغبت

PA5: يجهاد حرکت در مضاع  تالش 

PA6 :مجاهد ياله تين و ما يا 

PA7 :حرکت در بود  نهيهزکم و يستيزساده ضرورت 

 يجهاد

PA8 :يجهاد حرکت نوع انتخاب يبرا  يمح به توجه 

PA9 :وحدت جهت در يول فرما  و تيوال به توجه 

 هيرو

PA10 :يول امر اطاعت در شوق و رغبت 

8 

افراد مختل  . ميل جنگ در جبهه جمع اضداد بوديدر اوا

چه آمده  يبرا. يحي، مسييمسلما ، بها. حضور داشتند

باعث . ها بود آ  ي  به روير محيل تأاين به دليا. بودند

و تخصص  ييبا توانا يهر کس. ها شده بودوجدا  يداريب

جوشکار با ابزار خودش حضور . خودش به جبهه آمده بود

 .طور نيدار هم و يکام. داشت

PA11 :افراد يبر رو ي  جهادياد محير زيتأا 

PA12 :هاوجدا  يداريدر ب ير فرهنگ جهاديتأا 

PA13 :مختل  در فرهنگ  يهاتيظرف يريکارگ به

 يجهاد

PA14 :يبخش فرهنگ جهادوحدتت يهو 

4 

 يها ارتبا .   احساسات مردم بودي  عنصر مهم تحري

عنصر احساس و ارتبا  . شد يق برقرار مين طرياز ا يقلب

 .ار مهم استين رزمندگا  بسيب يقلب

PA15 :در فرهنگ  يو احساس يتوجه به ابعاد روح

 يجهاد

PA16 :مهم در  ين مجاهدا  عامليب يارتبا  قلب

 يجهاد يهاحرکت
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 هامصاحبه يکدگذار از يانمونه .3 جدولادامة 

 باز کد مصاحبه از منتخب يها عبارت شماره

4 

فه يگفتند که ما مأمور به وظ يرزمندگا  و شهدا اکثرا  م

ها گاشت زما   وقت يبعض. ميجه نداريبه نت يکار. ميهست

ن فرمودند که يرالمؤمنيام. کند يجه را مشخص ميو مکا  نت

که عتاب تو او را ادب نکند، زمانه او را ادب خواهد  يکس

 .کرد

PA17 :در رزمندگا  يمحور ية تکليروح 

PA18 :جهيد  به نتياتکال به خداوند در رس 

PA19 :قتيشد  حق ت زما  در مشخصياهم 

9 
در . ار مهم استيدر جنگ و جهاد صبر و استقامت بس

 .اورند و برگشتنديروها نتوانستند تاب بياهواز نص  ن

PA20 :ة صبر و استقامت در جهاديروح 

PA21 :يدعوت به صبر در فرهنگ جهاد 

1 

در خود آبادا   يا عده. بود يجار يدر خود جنگ زندگ. 

 .کردند يازدواج م

مثال  . ميگرفت يم و با آ  انس ميکرد يم يعت زندگيما با طب

غسل استفاده  يشد براياز آب بارا  که در گودال جمع م

م با يم تا بتوانيکرد يعت دست و پنجه نرم ميبا طب. ميکرد يم

 .ميکن يآ  زندگ

PA22 :در جنگ يبود  زندگ يجار 

PA23 :عتيگرفتن با طب انس 

PA24 :آ  يهاتيظرف يريکارگ عت و بهير طبيتسخ 

 ةمرحلو  در. اسوت  شوده  مستخرج باز يکدها ها،مصاحبه متن از د،شو مي مشاهده که طور هما 

 يالاو سطوح بق بامطا ،تينها در. شد گرفته الهام آ  از ياصل نيمضام و ،يبنددسته کدها نيا بعد

 .شد داده قيتطب ريفراگ و دهندهسازما  نيمضام با ياصل نيمضام ن،يشا

 

 
 

 دهنده و فراگير حاصل از تحقيق مضامين اصلي، سازمان. 2شکل 

 مضامين فراگير

مضمو  فراگير       8

(اقتباس از مدل شاين)

 مضامين سازمان دهنده

مضمو  سازما  دهنده   08

(اقتباس از مدل شاين)  

 مضامين اصلي

مستخرج  )مضمو  اصلي  81

(از کدهاي باز مصاحبه ها  
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 قيتحق يهاافتهي

 يجهاد کرديرو به توجه با هافرضشيپ و ديعقا بعد يهالفهؤم حيتشر

ماهيوت  »، «رابطه با طبيعوت »ند از  ا ها عبارتفر  هاي الاو در بعد پيش مؤلفه ،4 جدولبا توجه به 

، «رابطه با مردم يوا کوانو  مسوئوليت   »، «ماهيت فعاليت انسا »، «ماهيت واقعيت و حقيقت»، «انسا 

 . «ماهيت مکا  و فضا يا حريم»، «گرايي ماهيت زما  يا زما »، «زبا »
 

 در فرهنگ دفاع مقدس هافرضشيپ بعد يهاشاخص و هالفهؤم. 4 جدول

 يمضمون اصل دهندهمضمون سازمان ريمضمون فراگ

د و يعقا

 هافر  پيش

 

 رابطه با طبيعت
نا  به يشد  بر سرنوشت خود، اطم ر طبيعت و حاکميامکا  تسخ

 حاکم بر جها  يسنن اله

 يزال الهيبه خدا و توکل بر قدرت ال يما  قلبياعتقاد و ا رابطه با خدا

 ماهيت انسا  و فعاليت انسا 

او . ر دارديل به خيدارد و تما يکه فطرت خداداد يفة الهيانسا  خل

ا و آخرت يتواند دنيمختار است که با عمل صالح م يموجود

 .خودش را آباد کند

 ماهيت واقعيت و حقيقت
ا و يت در دنيو معنوب يو غ يت خارجيرندة واقعيقت دربرگيحق

 .آخرت است

يا کانو   يت رواب  انسانيماه

 مسئوليت
 ينيت ديو خدمت به مردم با توجه به مسئول ييگرا  يتکل

 .است( تيميصم)و احساس ( تيرسم)ت ياز جد يساده و در تعامل زبا 

 گراييماهيت زما  يا زما 
معنا   يبها و در  محدود و گرا ( عمر و فرصت انسا )زما  

 .است يبعد ت 

 .است يعموم يو برخ يامور جنبة خصوص يبرخ. است يبيترک ماهيت مکا  و فضا يا حريم

که آرمانش قرب به خداست و جهاد را  يانسا  مؤمن و جهاد يدر نظام فکر :عتيطب با رابطه

عوت وجوود   يبا طب يو معنو يماد يارابطه يداند، امکا  برقرارين هدف ميل به اين يبرا يالهيوس

ر يامکوا  تسوخ  . رديو کوار گ  د  به هدفش بوه يرس يرا برا يو فراماد يعين طبيتواند قوانياو م. دارد

 يعوت را بورا  يموا طب »: ميو م داريطور که در قرآ  کر هما . ات وجود دارديات و روايعت طبق آيطب
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ن، امکوا  شوناخت   يبنوابرا .  (21 / لقموا  )« ميو شما رام کرده و آ  را در پنجة قدرت شما قورار داد 

ده يو نام ير قرآ  مؤمن واقعيکه به تعب يفرهنگ جهاد يوجود دارد و انسا  دارا ين و سنن الهيقوان

ا و آخورت دو  يو اور، دن يد يبوه عبوارت  . ن را کش  کندين قوانيکوشد اي، م (14/ انفال)شده است 

ر واقع ظهوور و بوروز اعموال و    ت انسا  در آخرت دياند و وضع کپارچهيده و يتنمقولة کامال  درهم

 .ا خواهد بوديدر دن يو يها تين

د  بوه کموال و   يرسو  يرابطه با خدا را اصول و محوور بورا    يانسا  مؤمن جهاد :خدا با رابطه

ر يکند و ضمن درنظرگرفتن خداوند و تقديه ميتک يزال الهياو به قدرت ال. پندارديسعادت خود م

 ينة فکريزمشين پيترياعتقاد و باور به خدا اصل. کنديآغاز مل به هدف ين ياو حرکت خود را برا

 .شوديم يهوده تلقيد او بين مؤلفه همة عقايانسا  مؤمن است و بدو  درنظرگرفتن ا

 ين فطورت خوداداد  يو ا. است يپاک و خداداد يفطرت يانسا  از نظر اسالم دارا :انسان تيماه

انسوا  در قورآ  بوه عنووا      . دارديشرور برحار م کند و از يرات دعوت ميانسا  او را به سمت خ

ل دارد، هر چند يخدا تما يبه سو يطور ذات شده است و به يپاک معرف يفطرت يو دارا يفة الهيخل

 . گااشته شده است ير حق و باطل در وجود ويار مسيامکا  اخت

 يت خوارج يو از واقع يبو يرنودة ترک يقت دربرگي، حقيدر نااه اسالم :قتيحق و تيواقع تيماه

کورد  يدارد و بور خوالف رو   يبو يو غ ين نااه وجوود خوارج  يت در ايواقع. ت استيو معنو( ماده)

ت يو کوه نبوود  واقع  )ن ينماد -يريا تفسي، (کند يد ميها تأکدهيپد يکه بر اابات تجرب)انه يگرااابات

عوالم   يهادهيکرد، پدين روي، در ا(کند يد ميتأک يت توس  اذها  بشريواقع يريگو شکل يخارج

م ي، تعاليحس و عقل بشر يها عالوه بر استفاده از همة قوا کش  آ  يدارند و برا يوجود خارج

عوالم محسوسوات و    يدر فرهنوگ جهواد  . شوود يکار گرفته مو  ر بهيبه عنوا  چراغ راه مس يانيوح

. دارد ييت بسوزا يو اهم عوالم مواده   يشه بورا يو اند يزيرر و برنامهي، تدبيا به زبا  سازماني ، يزيف

                                                           

َرًة َو ابطيَنةً  أَََلْ تَ َرْوا َأنَّ اللَّ  .  َر َلُكْم ما ِفي السَّماواتي َو ما ِفي ْاأَلْرضي َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم نيَعَمُه ظاهي  .َسخَّ
ُْم َو الَّذيَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا ِف َسبيلي اللّي َو الَّذيَن آَوْوا َو َنَصُروا أُولئيَك ُهُم اْلُمْؤميُنوَن َحق  .   ََ  .َمْغفيرٌَة َو ريْزٌق َكريٌ ا 
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، يآورق افراد سازما  نسبت به جمعيکنندة دقت عم ا ين فرهنگ در دورا  دفاع مقدس بيا يبررس

 .آمده از عالم محسوسات است دست به يهابر اساس اطالعات و گزاره يزيرو برنامه يبنددسته

داد   رقابوت در انجوام   يجهواد  يدر فرهنگ سوازمان  :تيا کانون مسئولي يت روابط انسانيماه

سوازما  اسوت، وجوود دارد و افوراد عوالوه بور قبوول         ير و آنچه که به صالح و رشد کليعمل خ

را  يو محکم يق انسانيخود، رابطة عم ي  محولة سازمانيداد  وظا نسبت به انجام يت فرديمسئول

راد صاحب قودرت  اف. گاارنديا  ميجهت تحقق هدف سازما  خود بن يکار يهاميها و تدر گروه

رنود و آ  را  يگ يکوار مو   شوبرد و تحقوق اهوداف بوه    ينفوذ در سازما ، قدرت را در خودمت پ يو ذ

 .داننديداد  بهتر خدمت م انجام يبرا يا لهيوس

تووا  گفوت   يم، مو يل بدانيز در آ  دخيم و معنا را نياگر زبا  را اعم از کالم و گفتار بدان :زبان

 . ده استيچيپ ياز کالم غامض و شبکة معان يامجموعه يجهاد يزبا  حاکم بر فرهنگ سازمان

ن فرهنوگ  يو در ا. اسوت  يت در فرهنگ جهواد يو موفق يزما  از ارکا  هوشمند :ت زمانيماه

لواا زموا    . شکست اسوت  يح کار در موقع و زما  مناسب خود، به معنايداد  صح غفلت از انجام

ن فرهنوگ  يو اور، ا يد ياز سوو . ديآيگ به حساب من فرهنيدر ا يار ارزشمند و اساسيبس يامقوله

. ها داردتيداد  فعال گرا به انجامگرا و حالندهيجلو و آ روبه يش از آنکه به گاشته بها دهد، نااهيب

مهوم در   يکارهوا  به مقولة زموا  موجوب پورداختن بوه مجموعوه      يفرهنگ سازمان ينااه چندبعد

 .شوديهدف سازما  م يراستا

شواخص  . را دارد يو عمووم  يخصوصو  ياز فضوا  يبو يفرهنگ جبهه ترک: فضات مکان و يماه

و پرسوش  . جبهه، اطالعات اسوت  يفرهنگ سازمان يبود  فضا يا عمومي يکننده در خصوصنييتع

ا يو کنود  يرا متوجه سوازما  و اهوداف آ  مو    يبيآس يا تبادل اطالعات سازمانين است که آيا ياصل

هوا  ميسوازما  اسوت، حور    ياطالعات يبندطبقه يمحرمانه و دارار؟ لاا، آنجا که صحبت از امور يخ

  اور، يد ياز سوو . شوود  يو باز مو  ين صورت فضا تا حد ممکن عمومير ايشود، در غيم يخصوص

در فرهنگ  يکل يهايژگي، ويو ظاهر يکيزيف يفضا ين حال آراستايبود  و در ع ي، نظيسادگ

 . جبهه هستند يسازمان
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 يجهاد کرديرو به توجه با هاارزش بعد يهالفهؤم حيتشر

و  يقرب الهو »دهد يدفاع مقدس، نشا  م يو منابع موجود در فرهنگ سازمان  مطالعة مجموعة اسناد

  رزمنوده  يزة ي، آرزو و اناييتواند ارزش غاياست که م ين مفهوميترجامع« يت الهيجلب رضا

شوود،  يرزمنودگا  محقوق نمو    ية ارزشبوم فرهنگ جبهه و منظومستيدر ز يقرب اله. ا  کنديرا ب

، جهواد بوا   يالتية تشوک يو ن رو، روحيو از ا. ز دنبال شوديآ  ن يو ابزار يينکه ملزومات اجرايمار ا

 يهماو  يو اتخاذ تفکر راهبرد يت و نوآوريو فرمانده، خالق ياز ول يريپاتيت و واليتبع  نفس،

ن دو يو دهنودة ا نشوا   4جودول  . نائل شد ييتوا  به ارزش نهايها م لة آ ياند که به وس ييهاارزش

 .دفاع مقدس است يسطح از ارزش در فرهنگ سازمان
 

 هاارزش بعد هاي شاخص و ها مؤلفه. 5جدول 

مضمون 

 ريفراگ

مضمون 

 دهندهسازمان
 نمودها و موارد ناظر به مضمون اصلي مضمون اصلي

 هاارزش

 هاي غاييارزش
 قتيد  به حقيرس يقرب اله

 يکرد  ارادة الهمحقق يجلب رضايت اله

هاي ارزش

 ابزاري

 يالتية تشکيروح

 يروهاي، مشورت و مشارکت نيريپاتيمسئول

روها نسبت ين يگرات، مطالبهين در عملييپا رده

 شده به صورت متقابل  مشخصيبه وظا

 يتوجه به تقوا، خودساز جهاد با نفس

از امام و سلسلة  يريپاتيوال

 فرماندها 

رابطة امام و  يدر راستا يحفظ نظام اسالم

 هيفق يت از وليامت و تبع

 يتفکر راهبرد

، يخود يروهاي، شناخت توا  نياسيدرک س

شناخت نقا  ضع  و قوت دشمن، 

 يروهايا  نيم ي، تعامل راهبرديشناس تيموقع

 سپاه و ارتش

 يت و نوآوريخالق
، يساز بر و اصل غافلا يم يهاراه يريکارگ به

 يو نوآور يپردازدهيباز ا يفضا
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 يجهاد کرديرو به توجه با نمودها و مصنوعات بعد يهالفهؤم حيتشر

و نووع پوشوش   (  هوا ادداشتيها و تابلوها، نامه)فرهنگ جبهه عموما  در نوشتارها  يکيزيف ينمودها

ر، ياز اصوطالحات و تعواب   يافرهنوگ جبهوه را مجموعوه    يکالم ينمودها. شده است يافراد متجل

. دهود يل مو يها تشکا  خاطرهيها، امثال و حکم، کلمات قصار و بشيايه و نيشعارها و رجزها، ادع 

ن فرهنوگ را مشوخص   يدر ا يروزمره و جار يگفتما  حاکم و تبادالت کالم ن نمودها،يدر واقع، ا

. روها اسوت ين يها در عمل سازمانباورها، مفروضات و ارزش ينيتبلور ع يرفتار ينمودها. کنديم

 ينو يد يهاهيبر دستورات و توص ي، اخالق حسنه در تعامالت و رفتارها، رفتار مبتنيثار و فداکاريا

هوا  ن شاخصيا. دهديل ميدر فرهنگ جبهه را تشک  رفتار، يهان شاخصيترمهم يالتيدب تشک و ا

 . ح شده استيتشر 9در جدول 
 

 مصنوعات و نمودها بعد هاي شاخص و ها مؤلفه. 6جدول  ادامة 

مضمون 

 ريفراگ

مضمون 

 دهنده سازمان
 يناظر به مضمون اصل ينيع ينمودها  مضمون اصلي

نمودها 

 ومصنوعات

نمودهاي 

 فيزيکي

 ينوشتار

پالکارد، بوم تابلوها اعم از لباس نوشته، سربند و کاله نوشته، پرچم و 

 ن نوشته، سنار نوشته و جز آ يماش  و تراکت نوشته، سالح نوشته،

 يادگاريروزانه،  يهاادداشتيها، نوشتهها، خاطرهنامهتينامه و وص

 ها، قطعات و مقاالتنوشته

 نوع پوشش
، نمود نداشتن سطح و رده ياه، کاله آهنين سي، پوتيه، لباس خاکيچف

 افراد در پوشش آنها يسازمان

نمودهاي 

 کالمي

اصطالحات و 

 راتيتعب
 شکن، داماد خدامثال نورباالزد ، خ  يبرا

شعارها و 

 رجزها

 وٍم عاشوراً و کل ارٍض کرباليکل 
 هات مّناالّذلهيه

 .گارديراه قدس از کربال م

 يروزيجنگ، جنگ تا پ

 .م مانديخ خواهيقامتا  جاودانة تارما راست

 بيهللا و فتح قر نصر من 
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 مصنوعات و نمودها بعد هاي شاخص و ها مؤلفه. 6جدول  ادامة 

مضمون 

 ريفراگ

مضمون 

 دهنده سازمان
 يناظر به مضمون اصل ينيع ينمودها  مضمون اصلي

 لکيسب اللهم ارزقنا شهاده ِف شيايدعا و ن

 هايطبعشوخ
از جمله  يوحاضرجواب ييگوههي، بدياريو ع يها، رندهيها وکنااشاره

 ي، توعاشق فشنايجيبس يجيا خمپاره، بسيا مرگ ي

 امثال و حکم
 يمن هم دل يدل نشد،کاشک را دل نرفت از دست، صاحب يتاکس

 دا  داشتميهمچو  شه

 .راننديترسند، از کربال ميآنا  را که از مرگ م کلمات قصار

 شعر
 ينواها)ساز رزمندگا  تيبخش و هوزهيانا يحماس يهاترانه

 (ز و جز آ يآهنارا ، گلر

  هاها و نامهاميپ

نمودهاي 

 يرفتار

 .و جز آ  يبرخورد، خوشيميتعامالت صم اخالق حسنه

 داد  حيش بر خود ترجيو آسا يارا  را در راحتيد يثار و فداکاريا

عمل به 

دستورات و 

 يهاهيتوص

 ينيد

ن ياهتمام به نماز شب، اهتمام به اخالق حسنه، توسل به ائمه معصوم

، طلب استقامت يمستحب يهاالوضوبود ، روزه، دائم(ات عاشورايز)

 از خداوند

مراسم  ييبرپا

 يماهب
 يخوان، مناجات و روضهيبا قرآ ، عزادارانس 

 يطلبشهادت

نده و حرکت بر اساس فرهنگ يد به آي، اميجهاد و سلحشور

ا ي)ن ييالحسنيبر اساس اعتقاد به احد يريناپا، شکستيمهدو

 ام عاشورايمنشعب از ق( ا شهادتي يروزيپ

 يالتيادب تشک

، ي، خودباوريپرکار، نظم و انضبا ، يريپاتي، مسئوليمحور يتکل

عملکرد گاشته و ابت  يابي، ارزي، مستندسازيراهبرد يريگميتصم

روها ين يگر، مشورت، مطالبهيريگميدر تصم يشيها، آزاداند تجربه

 ي  به صورت متقابل، تعهد به کار، کادرسازينسبت به وظا
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  يجهاد يفرهنگ سازمان يمطلوب برا يمفهوم يالگو

در سوه   يجهواد  يفرهنگ سوازمان  يهاا  شد، مؤلفهيق بيپاسخ به سؤال تحقن مرحله در يآنچه تا ا

ز ارائوه  يو آ  ن يمفهووم  ين قسومت الاوو  يعالوه بر آ  در ا. ها و نمودها استد، ارزشيسطح عقا

 يتوانود چوارچوب و الاوو    ير، مو يشده در ز يطراح يشده به همراه الاو مطرح يهامؤلفه. شود يم

 .موجود باشد يهادر همة سازما  يجهاد يفرهنگ سازمان يطراحا يشناخت  يبرا ييراهنما

 
يمطلوبِ جهاد يفرهنگ سازمان يمفهوم يالگو. 3 شکل  

 جهيو نت يبندجمع

دفواع   يبر اساس مطالعوة فرهنوگ سوازمان    يمطلوب فرهنگ سازمان يالاو ين مقاله طراحيهدف ا
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  ن فرهنوگ مطلووب،  يو ا يبوازپرداز . مير کورد يو تعب يمقدس بوده است که از آ  به فرهنوگ جهواد  

در سه سوطح قابول    يامروز يهاسازما  يل شد، برايوتحل هيطور که فرهنگ دفاع مقدس تجز هما 

بوه   يابيدر تفوق و دست ياساس يا مؤلفه يم، فرهنگ سازمانيدانيطور که مهما . بحث و ارائه است

گرفتوه را  در عرصة نبورد نوابرابر شوکل    يرانيا يهارويت نيکه موفق يامقوله. است ياهداف سازمان

در  ين فرهنگ سازمانيو حرکت به سمت چن يتوا  ادعا کرد بازپردازيم. توا  به آ  نسبت داديم

 يهوا را در برابور مسوائل و چوالش    يرشد و تفوق سوازمان  ، ينة تعاليتواند زميم يرانيا يهاسازما 

ن، يشوا  يسوطح  سوه  يبر اساس منطق حاکم بر الاوو . سازما  فراهم کند يطيو مح يمختل  درون

 :توا  در سه سطح عرضه کرديرا م ين فرهنايچن

ح شد، در هشت محوور احصوا   يتشر 4طور که در جدول  ها، هما فرششيدر سطح باورها و پ

شوده، و   جيت و ترويتقو يامروز يهادر سازما  يکل يد به عنوا  خطو  راهنمايشده است که با

 . کار گرفته شود در سازما  به ياسناد باالدست يهاد يهايمشبه عنوا  خ 

ر جلوب  يو حرکوت در مسو   يد قورب الهو  يو سازما  با ييارزش غا  ،يسازمان يهادر بعد ارزش

اموا  . سوازما  باشود   ياعضا ين مهم برايکننده اليعمال  تسه يبات سازمانيبوده و ترت يت الهيرضا

ت يو ت خالقي، تقوي، تفکر راهبرديالتية تشکيار مانند روحيد يابزار يهاارزش قين مهم از طريا

نوة  يدر زم. شوود يمحقق م ينفسان يهاکنترل خواسته يبرا يدائم يادر سازما  و مراقبه يو نوآور

 يهوا سوازما   يآ  برا يا  شد، و بازپردازياز فرماندها  که در فرهنگ دفاع مقدس ب يريپاتيوال

اسوت، اموا    يالزم و ضورور  يکوال  سوازمان   يهوا يمشو ر خو  يد گفت حرکت در مسو ي، بايکنون

ار ينکتة مهم د. ستيوچرا و بدو  فکر از مسئول باالدست ن چو  يب يرويپ يبه معنا يريپا تيوال

هوا را تکورار کورد و انتظوار      د آ ي، صرفا نباييغا يهاتحقق ارزش ين است که براينه اين زميدر ا

اسوت کوه    يسازمان يجاد سازوکارهايازمند ايها ن ر آ  را داشت، بلکه تحقق آ ياعضا در مس يرويپ

 . و اار موردنظر خود برساند يبتواند سازما  را به خروج يابزار يهادر نقش ارزش

توا  گفوت، هور   يم يبا الهام از فرهنگ جهاد يامروز يهادر بعد نمودها و مصنوعات سازما 

و  يبود ، اندازة سوازمان يا خدماتي يديبود ، توليا خصوصي يدولتسازما  بنا به اقتضائات خاص 
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هوا و  تابلونوشوته . خواص خوود را انتخواب کنود     يو رفتوار  يکو يزيف يجز آ  ممکن است نمودها

 ينوشوتار  ياز نمودهوا  ييهوا نمونه يرسم يهايناارنامه  ت ويسا، وبيجار يها هينشر  پوسترها،

ر يو غ ا يو  يرسوم )افراد شاغل در سازما   ين نوع پوششيعالوه بر ا. هستند يامروز يهادر سازما 

را بهتور مشوخص    يفرهنگ سوازمان  يکيزيف ي، نمودها(رمحجوبيا غيده و محجوب ي، پوشيرسم

هنور در سوازما  و    يريکوارگ  بوه   ها،يها، حاضرجوابيطبعمانند نوع شوخ يکالم ينمودها. کننديم

ثوار و  يمانه، ايتعوامالت صوم  . خواهود بوود   يج سوازمان يدهندة کالم رانشا  يا سرود سازمانيشعار 

ة يو و روح ينو يد يهوا هيت دسوتورات توصو  يو نکرد  بر سور پسوت و مقوام، رعا   و رقابت يفداکار

 .باشد يکنون يهامطلوب در سازما  يفرهنگ جهاد يرفتار يتواند نمودهايم يالتيتشک

ل چنود  يدارند و ممکن است در ذ يحالت نسبادشده در ابعاد مختل ، ي يهااز شاخص يبعض

سندگا  مطرح شده ينو يشنهاديکه در مدل پ ين، ابعاد فرهنگ جهاديعالوه بر ا. رنديمؤلفه قرار با

ن فرهنوگ غالوب،   يو هوا بووده اسوت، هور چنود در کنوار ا      است، ناظر به فرهنوگ غالوب در جبهوه   

 يو ظاهر ي، ارزشين چارچوب فکريا ز وجود داشته است که الزاما  باين ياريد يهافرهنگ خرده

 يهازهيز بنا به انايافراد ن يدر دفاع مقدس، برخ يبا وجود غلبة فرهنگ جهاد. اندشدهيشناخته نم

عالقوه   ينه بورا  يار حتيد يبرخ. ن عرصه شدنديوارد ا يپرستا ناموسي يپرستمانند وطن يخاص

 .ن معرکه شدنديبه نام و نا  وارد ا يابيبه وطن، بلکه به تصور دست
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