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 مقدمه

، اللکشور هستند که حافظ استق هایسازمان مهمتریناز  یکیمسلح  یروهاین سازمان

مستلزم  یراهبردبه اهداف  دنیمسلح رس یروهاین یبراکشور هستند.  یارض تیو تمام تیامن

 کی به توانمی چگونه که است مطرح یالؤس اما ،است ثرؤم یراهبرد تیریمد کی کارگیریبه

 کی یراهبرد ریزیبرنامه تا کرد دیبا چه گرید عبارت به. افتیدست  اثربخش یراهبرد برنامه

 تواندیم یزمان یراهبرد تیریمد .شود تیموفق و تحول منشأ و اثربخش بتواند ینظام سازمان

 چنانچه. باشد همراه یجهاد هایمؤلفه با که بخشد تحقق را انتظار مورد بزرگ یدستاوردها

به  یابیدر دست عیتسر بر عالوه ند،سازمان بپرداز تیبه هدا یجهاد کردیبا رو یراهبرد رانیمد

 کردیرو کی عنوان به یجهاد تیری. مددیگرد خواهند زین یسازمان یتعال سبب یراهبرداهداف 

 به وسیلۀمناسب  طور به کهکار گرفته خواهد شد ه کارآمد ب صورتبه یهنگام یتیریمد دیجد

الزمه  یتیریمد کردیهر رو کارگیریبهو  یابیو ارز لیتحل رایز ؛شود شناخته کشور هایسازمان

 . باشدیم کردیبهتر آن رو نییشناخت و تب

 مورد بزرگ یدستاوردها تواندیم شود،همراه  یجهاد هایمؤلفه با اگر یراهبرد تیریمد

 و هاشاخص و هاجنبه تمام رندهیدربرگکه  ،مانع و جامع یفی. ارائه تعربخشد تحقق را انتظار

 دستهم یفیتعر نینتوان به چن دیو شا ستین سادهباشد،  یجهاد تیریمدمترتب بر  یارهایمع

 یهایژگیو و ارهایمع به اتکا با تیریمد نای از ایگو یانیب ارائه و مقصود به دنیرس اما. افتی

 .است پذیرامکان ،یجهاد کار از انتظار مورد

 مسئله انیب و حیتشر

 باشد داشته یاژهیو توجه آن به دیبا ریمد کی که یاقدامات مهمترین از یکی

 کی توجه مورد موضوع مهمترین گفت تأجر به بتوان دیشا. است یراهبرد تیریمد موضوع

 خوبی به را خودش طیمح و اطراف جهان بتواند ریمد نکهیا. است سازمان راهبرد ارشد، ریمد

 تیمز کی باشد داشته خودش کار طیمح به نسبت را الزم یهایبررس بتواند و کند درک

 اما ،ردیبگ یشیپ خودش بانیرق از رقابت یایدن در تواندمی مسلماً و آیدمی حساب به یرقابت

 یتضاد ،شودمی ارائه یراهبرد و ییاجرا سطوح همه در که یتیریمد هاینسخه در امروزه

گرفته  کار به که یرمادیو شفابخش غ یکارکرد هاینسخهدر  کهطوری به ؛شودمی مشاهده
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 یفرسودگ یفعل طیدر شرا .(1311،یدارد )چابک گله دون وجود یتناقض مشهود ،شده است

 انیرا نما هاسازمانموجود در  خأل امروز، تیریدم ینه اصلددر ب یمعنو یهایروح بشر و کاست

که  طلبدمیرا  ینظام یراهبرد تیریمد عرصه در نینو ینگرشبرتر و نظام  کی به ازیساخته و ن

 یو تعال دآنان و رش یدرون یادهادن استعدیرس تیفعل ها و بهانسان، شرافت و کرامت تعز

 تا دهدمی سوق یاله یانسان نگرش کی به را رانیدو م دهدمی دیرا نو یو معنو یماد

 را فیتکل یو ادا ندیآزاد نما خودمحوریو  یابزار یشنهادیپ اسارت از را آنان یذهن گیریجهت

 تیریدجز نظام م . نظام مزبوردهد شنهادیپ کارکنان زشیانگ یبرا موفق مشیخط عنوان به

 تعامل نوع و افراد یرفتار و یروان هایویژگی به سازمان، قلمرو در که ستین یجهاد یراهبرد

خود  یبرا هاآلودگیاز  یتگراسیپ به را ریدو م دهدمی ارزش مانهیصم یجو در گریکدی با هاآن

 .(1388 ان،یافشار و یمیکرده است )ابراه هیدادن به سازمان توص یو رنگ اله دهیجهتو 

 شرفتیپ یمالاس یرانیا یو ارائه الگو اندداشته تأکید نکته نیا بر همواره زین یمقام معظم رهبر

 ریتدب و حکمت نظر، دقت دهندهنشان نیمسئول حرکت برنامه عنوانبه زین شانیا یسو از

 گفت توانمی راستا نیا در. است یامروز حساس تیموقع در کشور راه نقشه نیودت در شانیا

 و انطباق نیشتریب تواندمی که است تیریداز م یبوم یل و مکتبدم یجهاد تیریمد که

 .(1311 ،ی)چابک گله دون باشد داشته ما فرهنگ و جامعه یارهایمع و اصول با را یهماهنگ

 داشته را یجهاد تیریمد هایشاخص که یراهبرد تیریمد مدل آوردن دست به ،نیبنابرا

 .است کشورمان امروز یهاضرورت ءجز ،باشد

 تاکنون کنیول ،صورت گرفته است یجهاد تیریمد ۀنیدر زم یمختلف قاتیتحق چند هر

در  یجهاد تیریبه موضوع کاربرد مد یراهبرد و یتیحاکم نگاه از یخاص یبررس و قیتحق

 در .است نگرفته صورت کشور یادارو  ینظام هایسازمان یبه اهداف کالن و راهبرد یابیدست

 تیریمد منظر از یراهبرد رانیمد یابیارز هایشاخص نییتع به شودمی شنهادیپ پژوهش نیا

 مؤثر یهاشاخص یبندتیاولو و هاشاخص از یک هر رابطه استخراج نیهمچنو  یجهاد

 نیا یو راهبرد یجهاد تیریموضوع ارتباط مد درک و شناخت جینتا جملهاز . پرداخته شود

 ریمد ر،یمد کدام کرد؛ ییشناسا را یجهاد رانیمد توانیم هاشاخصاست که بر اساس چه 

 نیبنابرا ست؛یچ یراهبرد ریمد کیبودن  یجهاد ازیامت ست؛ین یجهاد ریمد کدام و یجهاد
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 واسطه به و گردد ییشناسااعتبار بوده  یکه دارا یهایشاخصشده است  یسع پژوهش نیا در

اعمال  یبرا ییالگو بود، خواهد یراهبرد و یجهاد تیریکه رابطه مد قیتحق از حاصل جینتا

 . دیآ دست به یراهبرد تیریمد کارآمد

 یراهبرد هایسازمان مهمترین ءجز رانیا یاسالم یجمهور مسلح یروهاین که ییآنجا از

، باشدمی یجهاد تیریمد دیتفکر جد ازمندینسطوح خرد و کالن  درهمواره  ،استکشور 

 یهاامور سازمان شبردیعلم ضمن پ بر تکیهو  ،ییخدا تیمسلح با ن یروهایدر ن یجهاد رانیمد

 ینظام هایسازمانخدمت کنند.  شتریببرابر  نیچند مردم و کشور به توانندمیمربوطه، 

 یو عمل یفکر ریزیبرنامه و با استفاده از یجهاد ریمد کی هایمؤلفهتوانند با شناخت یم

، با ندینما آماده ندهیآ یهامهارت جادیا یانتخاب کرده و آنان را برا ندهیآ یبرا یمناسب رانیمد

 تیریمد یابیارز هایشاخص انیم ایآ که است نیاپژوهش  یاصل سؤال باال حاتیتوجه به توض

 وجود دارد؟ یثرؤم رابطه یراهبرد تیریمد و یجهاد

 ینظر یمبان

 آن قرار دادن مدنظر به ملزم ینظام هایسازمان رانیمد که یمهم موضوعات از یکی

 همواره یراهبرد و کالن اهداف به لین جهت اما. است یراهبرد تیریمد موضوع هستند،

 یاثربخش توانمی چگونه است نیا راهبرد موضوع در ریاخ قاتیتحق تمرکز و دارد وجود یموانع

 نبود راهبردها اثربخشی عدم لیدال از یکی نامحقق نظر از. برد باال را شدهانتخاب یراهبردها

 ینظام یروهاین حاضر حال در. است هاسازمان یطیمح و یداخل طیشرا و راهبردها نیب تناسب

 از توانندمی یرهبر معظم مقام توسط یجهاد تیریمد دیجد کردیرو ارائه به توجه با کشورمان

 است تیریمد از یسبک ،یجهاد تیریمد. کنند استفاده راهبردها کردن اثربخش جهت در آن

 کامل یریپذانطباق ما فرهنگ و هاارزش با و است یاسالم تیریمد یمبان در آن سرچشمه که

 فرمان و تیریمد نحوه خصوص در یهایویژگی ،یاسالم تیریمد ینظر یمبان یبررس در. دارد

 یغرب یتیریمد یهاسبک و مکاتب که است یاگمشده ۀحلق همان امروزه که دارد وجود یده

نظر رهبر معظم  از .ندینما جادیا خود کار ۀویش در یاساس راتییتغ تا هستند آن دنبال به

 ینحو به، شد خواهد کشور یراهبرد تیریمد یثربخشا و ییسبب کارا یجهاد تیریمدانقالب 

 مؤکداً راو مهم  یدیبرنامه ششم توسعه چند واژه کل یکل یهااستیس نییغ و تبالدر ابکه 
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بارها در سخنان و  شانیاست. ا یجهاد تیریواژگان مد نیا مهمتریناز  یکیفرمودند که  انیب

مطلوب از  یتیریمد یالگو نیگرفتن ا شیو در پ یجهاد تیریمدخود به مسئله  یهاشیفرما

مسائل جامعه  حل یبرا یراهکار عنوانبهرا  یجهاد تیریو مد تأکیدن نظام یلومسئ یسو

سبک  کی عنوانبهخود را  یو اثربخش ییکارا تواندیم یزمان یجهاد تیریمد مطرح نمودند.

به  تأثیربهبود عملکرد سازمان  ینشان دهد که بتواند بر رو خوبیبه یاسالم یرانیا یتیریمد

 تأثیر زانیو سنجش م یابیارز یبرا یاستاندارد یهاشاخص نییداشته باشد. لذا تع ییسزا

 یهاسازمان یبرا یکاربردمهم و  یموضوع ،یراهبرد تیریمدبر  یجهاد تیریمد هایمؤلفه

 هشدیسع یو موضوع یفیتوص قیبا استفاده از روش تحق قیتحق نی. لذا در اباشدیم یرانیا

بعد از  ،نیاستخراج گردد. همچن یجهاد تیریو مد یراهبرد تیریمد هایشاخصو  هامؤلفه

ارائه شد که در  یدر کشور مدل یجهاد تیریمد یسازادهیپ منظوربه هامؤلفه نیارابطه  نییتع

 کشور خواهد شد. شرفتیمنجر به توسعه و پ تینها

  قیتحق ۀنیشیپ

 آن هایشاخص دیبا نخست گام در یجهاد تیریمد مفهوم از گیریبهره و شناخت یبرا

. 1: را یجهاد تیریمد هایشاخص مهمترینخود  قیتحق در( 1380) موحد شود، شناخته

 ا؛یپو و نیآفرتحول تیریمد. 1 ساختار؛ یریپذانعطاف. 3 ؛یتیوال تیریمد .0 خدا؛ یبرا تیریمد

 .1 ر؛یپذمشارکت تیریمد .8 ؛یکوشسخت. 1 کارآمد؛ یانسان یروین به توجه. 0 ؛یخودباور. 1

 تینها در .کندمی انیب ،المالتیب به تیاهم و قناعت .12 ؛ینید و یاخالق یهاارزش به توجه

 محمدى .دهدمی ارائه یجهاد تیریمد یبرا نظری چارچوب مؤلفه ده نیا اساس بر محقق

 ردیگیم قرار تأکید مورد یمعنو عدبُ شتریب یجهاد تیریمد در که کندیم انیب نیچن (1388)

 ،هاارزش محور .0 و دیعقا و هانشیب ،هاشهیاند محور .1 :یعنی یاساس محور دوبر  آن در که

 .است شده یشتریب تأکید یماد عدبُ به نسبت اتیاخالق و مکارم

از  گیریبهرهبا  یجهادمدیریت که  کنندیم انیخود ب قیتحق در )1388) حدائق و یمیعظ

. پردازدیم امور تیتمش به ،یاله ینقشه بر اساس و یاله ۀاراد با جهتهم و یابزار علم و فناور

 تیموفق صدها و روستاها یسازندگ و مقدس دفاع دوران تجارب ران،یا یاسالم انقالب یروزیپ

 دهیچیپ و نیسنگ یهاعرصه در یجهاد تیریمد یکارآمد انگریب همه کشور سطح در گرید
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 بر اساس و ستین یعلم تیریمد از یجدا یزیچ یجهاد تیریکارشناسان، مد زعمبه. است

که از  ت،یرینوع مد نیشده است. فرق ا یزیرهیپا تیریمطرح در دانش مد نیها و قوانفرمول

آن را نظام  یاست که مبنا نیمطلق در ا تیریبرخوردار است، با مد یجهاد یاضاف بیترک

 هایمؤلفه (1388) قاسمى و صادقى (.1388 ،یو عراق ی)مرتضو سازدیاسالم م یارزش

 هیروح .3 ت؛یخالق و نوآورى . 0 ؛ییگرا. ارزش1 :نمودند نییتب  نیچن به را یجهاد تیریمد

 یشاد و یبوداق .سازگارى .1 کارمدارى؛ .0 ؛یریپذانطباق. 1 ت؛یمأمور و رسالت .1 جهادى؛

 یساختار عدبُ (الف کردند، میتقس گروه سه به را یجهاد تیریمد ابعاد مهمترین زین( 1313)

 التیتشک و ساختار یریپذانعطاف ،یتیوال تیریمد خدا، یبرا تیریمد رینظ یهایمؤلفه یدارا

 ،یپرکار ،یخودباور رینظ یهایمؤلفه یدارا یرفتار بعد (ب .اتیمقتض و طیشرا با متناسب

 ییهامؤلفه یدارا یانهیزم عدبُ (ج کارها، در عمل سرعت و یکوشسخت ،ییایپو ،ینیآفرتحول

 تیاهم و کار طیمح در ینید یهاارزش و اخالق کردن نهینهاد قناعت، ،یریپذمشارکت: رینظ

 .المالتیب به دادن

 بر یمبتن و یاله تین با تالش و کار فرآیند یجهاد تیری( مد1313) دزادهیرش قیتحق در

 رفع و دشمن با مبارزه جهت یانسان و یماد منابع کارآمد و مؤثر کارگیری به و تیدرا و علم

 با یاسیس ،یاقتصاد ،یعلم ،یاجتماع ،یفرهنگ یهاعرصه یتمام در جلو به حرکت موانع

 .است شده فیتعر اهداف به لین جهت کنترل و تیهدا ،دهیسازمان ،ریزیبرنامه ،یگذارهدف

 زیآمتیموفق عوامل لیخود تحت عنوان تحل در مقاله (1311) یدونکه چابک گله یجینتا

 یجهاد تیریدم هایشاخصبود که  نیارائه کرد ا یمالاس انقالب یروزیپ در یجهاد تیریمد

 یارزشمند ،در جنگ یجهاد فرهنگ خلق ،پذیریانعطاف ،یمحورتیوال ،یامحوردخ: شامل

 .باشدمی ثاریو ا یازخودگذشتگ ،ینوآور ،گراییمردماستمرار،  ،یخودباور ،ییایپو

 امام اناتیبدر  یجهاد تیریمد هایمؤلفه ،(1311و همکاران ) افتخاری اصغر قیتحق در

 در و گرفته، قرار یمورد بررس جیو نتا اهدافو  یژگی، و، الزاماتمفهومبعد  چهار در یاخامنه

ها و در مقابل چالش یستادگیکردن در امور، ا ری، تدبی، پرکارانضباط هایمؤلفه بهبعد مفهوم 

 به ی( در پژوهش1311و همکارانش ) زاده یمحسن جاجرم .شده است اشاره یروزشبانهتالش 

وجوه  وپرداخته  یجهاد تیریمد و یراهبرد تیریمد ینظر یمبان نیب یقیتطب یبررس
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راهبردها در کشور مدل  تیجهت موفق تینهاو در  اندکرده یرا بررس تیریدو مد یاشتراک

 یقی(، در تحق1318همکاران ) و رستگار یعباسعل .اندداده شنهادیپ را یجهاد یراهبرد تیریمد

 موضوع پرداخته یبه بررس جهادی مدیریت حوزه یهاتیذهن و هانگرش شناساییتحت عنوان 

 افتی، رهی، رفتارینظارت الزاماتبعد  چهار دررا  یجهاد تیریمد قیتحق یریگجهینتدر  و است

 ،یمانند مفهوم فرهنگ جهاد زین یجهاد تیریمفهوم مد .است کرده یبنددسته یادیبن و

 ،یمطرح نشده است و در منابع دانشگاه یباشد، در مجامع علم دواژهیکل نیچنانچه درخور ا

 نیا زکنندهیمتما یهامؤلفه دنبال به دیبا نیبنابراندارد،  شمندانیاند نیب ینیجامع و مع فیتعر

 هایشاخص و هامؤلفه شناخت با توانندمی هاسازمان .بود تیریانواع مد ریاز سا تیرینوع مد

 یبرا مناسب یراهبرد رانیمد انتخاب به نسبت یعمل و یفکر یزیربرنامه با و یجهاد تیریمد

 . سازند آماده ندهیآ یهامهارت جادیا یبرا را آنان و کنند اقدام ندهیآ

 قیتحق تیاهم

    بر یاست که مبتن یبرآمده از بطن انقالب اسالم یتیریمد یالگو عنوانبه یجهاد تیریمد

با علم و دانش روز  وندیدر پ گرید یو از سو سوکیاز  یاسالم-یرانیا یهاآرمانو  هاارزش

 شانینزد ا یاژهیو گاهیو جا تیبوده است و از اهم یهمواره مدنظر مقام معظم رهبر باشدمی

از  یتیریمد یالگو نیگرفتن ا شیو در پ یجهاد تیریبارها به مسئله مد شانیا ،برخوردار است

 تیریسبک مد کارگیریبه تیاهم لیدال مهمتریناز  یکی ،کردند تأکیدمسئوالن نظام  یسو

، یمختلف نظام یهاحوزهآن در  تأثیرگذاریدامنه  کشور، یراهبرد رانیمدتوسط  یجهاد

 بارا  یانقالب اسالم یهاآرمانبه  یابیراه دست تواندمی الگو نیا است، یاجتماع و یاقتصاد

 رویکرد پایۀ بر بازدارنده واقعی نیروهای با مقابله و برنده، پیش واقعی نیروهای کارگیریبه

توجه به  با .(1311 همکاران، و زاده جاجرمی) کند ممکن جانبههمه طوربه راهبردی

 نیا ییاجرا یراهکارها افتنیدر حل مشکالت کشور،  یجهاد تیریگسترده مد تأثیرگذاری

 رانیمدعملکرد  نحوهراهبرد و  تیپراهم اریبس موضوعآن بر  تأثیر افتنیو  تیریسبک مد

و   یو اجتماع یاقتصاد توسعه رینظمختلف  یهاعرصه شکوفایی برای تواندمی یراهبرد

  .باشد رگذاریتأث کشور  ینظام یهاشرفتیپ
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  قیتحقضرورت 

 و استقالل دنبال  به انقالب معظم رهبر تیهدا کشور با کهیدرحال و یفعل طیدر شرا

 و منافع کهنحویبه است یاسالم انقالب یهاضرورت از یکی یجهاد تیریمد است ییخودکفا

 اندازچشم یبه مفاد باالدست دنیرس -1 :است متصور ادامه شرح به قیتحق نیا یاجرا دیفوا

در  یستادگیا -3 ؛گوناگون یهاحوزهدر  مبتالبهعبور از سد مشکالت  -0 ؛اسالم یجمهور

؛ رانیا یمتعال یهاآرمانحفظ  -1 ؛در کالبد جامعه دیروح ام قیتزر -1 ؛مقابل هجمه معاندان

اصول نظام  یهاهیاستحکام پا -1 ؛از خون شهدا یو پاسدار یو تمدن مل خیپاسداشت تار -0

رهبر  یاز سو یجهاد تیریموضوع مد شدنمطرحپس از  چند هر خ،یتار در آن تیتثب و ینید

 ازین ،یو راهبرد یتینگاه حاکم ازاما  ،انجام شده است یمختلف قاتیتحقکشور  درمعظم انقالب 

 یجهاد تیریمد و یراهبرد تیریمد هایشاخص نیب رابطه نییتع و یبررس به که است

 گیریبهرهبر  یبیشتر تمرکز ،هاشاخصچگونگی رابطه هر یک از  استخراجتا بتوان با  پرداخت

 .ردیپذ صورتضعف و اجرایی  نقاط رفع رویب نیهمچن و قوت نقاط از

   پژوهش روش

 در روش، مبنای بر و کاربردی هدف، مبنای بر هاپژوهش بندیدسته نظر از پژوهش این

ین برای گردآوری . همچنباشدیمتحلیلی از شاخه مطالعه موردی  -توصیفی یهاپژوهش دسته

 و داخلی مقاالت رینظ مختلفمبانی نظری و ادبیات پژوهش، از منابع  ۀاطالعات در زمین

 روش به هاداده گردآوری روش نیا از که شودمی استفاده اینترنت و هانامهانیپا خارجی،

 شودمی انجام معتبر مدارک و اسناد از استفاده با که ؛شودمی ادی یاکتابخانه ای یاسناد قیتحق

  .کرد تبیین را هاآن دالیل و هادهیپد مشترک و عمومی یهایژگیو طریق این از بتوان تا

 یکیکارمندان و کارشناسان در  ران،یمد هیپژوهش عبارت است از کل نیدر ا یآمار ۀجامع

 ریسا ،اندبوده یراهبرد تیریو مد یجهاد تیریمد به آشنا که مسلح یروهاین هایسازماناز 

مطالعه  نیا در. است شده آورده ادامه در التیتحص و سابقه شامل یآمار جامعه هایویژگی

 و کوکران فرمول اساس بر که است نفر 131 با برابر یبیتقر طور به یآمار جامعه تعداد

 اساس بر افراد نیا. است شده گرفته نظر در نفر 122 با برابر یانتخاب نمونه حجم ریز صورتبه

  . اندشده نشیگز ساده یتصادف یریگنمونه روش
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 :است صورت نیبد التیتحص زانیم لحاظ به پاسخگو افراد درصد و تعداد

 التیتحص لحاظ به یآمار نمونه تیوضع: 0شمارۀ جدول 

 درصد تعداد یلیتحص تیوضع فیرد

 %10 10 باالتر و دکترا 1
 %01 01 سانسیلفوق 0
 %10 10 سانسیل 3
 %13 13 پلمیدفوق و پلمید 1

 122 122 جمع

 :است صورت نیبد یکار سابقه تیوضع لحاظ به پاسخگو افراد درصد و تعداد

 یکار سابقه لحاظ به یآمار نمونه تیوضع: 2شمارۀ جدول 

 درصد تعداد یلیتحص رشته فیرد

 1 1 سال 1 از کمتر 1
 31 31 سال 12 تا 1 نیب 0
 11 11 سال 02 تا 12 نیب 3
 03 03 سال 02 یباال 1

 122 122 جمع

 استفاده مورد قیتحق نیا در اتیفرض آزمون و رهایمتغ رابطه یبررس جهت پرسشنامه دو

 گرفتهر اک به یراهبرد تیریمد پرسشنامه دوم و یجهاد تیریمد نامهپرسش اول. ردیگیم قرار

 یجهاد تیریمد هایمؤلفه یاتیعمل فیتعار به توجه با یجهاد تیریمد پرسشنامهاست.  شده

 یطراحشده است.  میو تنظ هیته یمقام معظم رهبر هایشیاساس  فرما رو ب آمدهدستبه

 یاتیعمل فیتعار به توجه با ،زین شودیم یراهبرد تیریمدپرسشنامه دوم که مرتبط با 

توافق  یوهاز ش پرسشنامهدو  هر ییروا یینتع برای. شد انجام یراهبرد تیریمد هایمؤلفه

 یهاشاخصاز  یریگبا بهره پرسشنامه سؤاالت نخستکه  صورت بدین ،داوران استفاده شد

مجدد در  سؤاالتشد، سپس  طراحیو خبرگان  مدیران نظرو  یاکتابخانه منابعآمده از  دستبه

 که را چیزی همان یقاًدق سؤاالتحاصل شود  اطمینانقرار گرفت تا  نظرانصاحب یاراخت
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 قیطر ازپرسشنامه  ییروا یتنها در خیر، یا دهدمی رقرا سنجش مورد ،دارد نظر در تحقیق

  .است شده تأیید مرتبط نظرانصاحب و دیاسات

 SPSS افزارنرمکرونباخ و  یآلفا بیپرسشنامه از ضر یائیپا نییتع منظور به نیهمچن

 2880پرسشنامه دوم برابر  یو برا 2811پرسشنامه اول برابر  یبرا αمقدار  که، دیگرد استفاده

 نکهیا یبررس منظور بهقرار گرفت.  تأییدمورد  زین هاپرسشنامه ییایپا جهیآمد و در نت دستبه

 هایشاخصداشته باشد که بتواند  یتیجامع تواندیم یجهاد تیریمبحث مد یبرا یچه شاخص

 اهللتیآ حضرت انقالب معظم رهبر میمستق اناتیب به ابتدا دهد، پوششرا  یجهاد تیریمد

 مورد، شده انجام نهیزم نیا در که یهایپژوهش و مقاالت سپس. است شده مراجعه یاخامنه

 . است گرفته قرار یبررس

 تحقیق اهداف

 قیتحق یهدف اصل

 یسازمشخص و یراهبرد تیریمد و یجهاد تیریمد هایشاخص نیب رابطه یبررس 

 .یراهبرد تیریمد تیوضع بهبود مؤثر بر هایشاخص

  قیتحق ژهیو اهداف

  ؛یراهبرد تیریمد و یجهاد تیریمد هایشاخص ییشناسا -1

 هایشاخص کارگیری به در مطالعه مورد سازمان گاهیجا یابیارز و ییشناسا -0

 ؛یجهاد تیریمد

 هایشاخص کارگیری بهسازمان مورد مطالعه در  گاهیجا یابیو ارز ییشناسا -3

  ؛یراهبرد تیریمد

 یجهاد تیریمد یاجرا یرور ب هاشاخصاز  کی هر تأثیر  نییو تع سازیمشخص -1

 ؛سازمان در

  یراهبرد تیریمد یاجرا یرور ب هاشاخصاز  کیهر  تأثیر نییتع و سازیمشخص -1

  .ندر سازما
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  قیتحق سؤاالت

  قیتحق یاصل سؤال

  دارد؟ وجود مؤثری رابطه یراهبرد و مدیریت یجهاد تیریمد یابیارز یهاشاخص انیم  ایآ

  قیتحق یفرع سؤاالت

 ؟اندشده لیتشک یهایشاخص چه از یراهبرد مدیریت و یجهاد مدیریت -1
  دارد؟ قرار سطحی چه در یجهاد مدیریت یسازادهیپ در سازمان -0
 دارد؟ قرار سطحی چه در یراهبرد مدیریت یسازادهیپ در سازمان -3
 ؟باشدیم یجهاد مدیریت اجرای در بیشتر توجه نیازمند عواملی چه -1
 است؟ یراهبرد مدیریت اجرای در شتریب توجه نیازمند عواملی چه -1

 راهبردی مدیران هایشاخص

 بر عالوه ،یمدیران راهبرد هایشاخص ترقیدق شناسایی و تعیین جهت تحقیق این در

 نیهمچن و یراهبرد مدیران و کارشناسان از نفر 32 تعداد با ،یاکتابخانه و نظری مطالعات

 هاآن از یراهبرد مدیران هایشاخص مهمترین مورد در نه،یزم نیا در نظرصاحب دیاسات

 ریمد کیشاخص  02موضوع  اتیبود که با توجه به ادب گونه نیامصاحبه  روش شد، دهیپرس

را که قبول  یهایشاخصشد  دهیپرس شوندگانمصاحبهقرار گرفت و از  هاآن اریدر اخت یراهبرد

 ؛ندیاعالم نما ،شناسندیمشاخص  نیا ریبه غ یگریانتخاب کنند و چنانچه شاخص د ،دارند

 :دیگرد ریهر شاخص به شرح ز شدهکسب ازیمصاحبه و امت جهینت

 یراهبرد ریمد هایشاخصاز مصاحبه با خبرگان در خصوص  آمدهدستبه جینتا :1 شمارۀ جدول

 امتیاز

 در شدهکسب

 مصاحبه

 ردیف شاخص عنوان
 امتیاز

 در شدهکسب

 مصاحبه

 ردیف شاخص عنوان

 1 راهبردی تفکر داشتن 32 11 ییجورقابت 13
 0 نگرییندهآ 32 10 راهبردی مهارت 10
 3 ینگرکل 32 13 ایحرفه معلومات و دانش 10
 1 فلسفی نگرش داشتن 08 11 گراتوسعه 10
 1 شهودی بینش 00 11 پاسخگو 10
 0 پذیرییسکر 02 10 ینکارآفر 12
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 1 سیاسی بینش 18 11 گرسامان 12
 8 فرهنگی بینش 11 18 منضبط و منظم 12
 1 یخودباور 11 11 یابارزش  1
 12 محوریدانایی 11 02 هاویژگی سایر 01

 

 از باالتر که ناشوندگمصاحبه دید از عوامل مهمترین ،هامصاحبه نتایج یبندجمع از پس

 یراهبرد رانیمد یاصل هایشاخص عنوانبهعامل بودند که  1 ،را کسب کرده بودند درصد 12

  :اندشده انتخاب

 یراهبرد رانیمد هایشاخص یبرا شدهتعیین ییو نها یاصل هایعامل :1 شمارۀ جدول

 یاصل هایشاخصعنوان  فیرد

 یراهبرد تفکر داشتن 1
 نگریآینده 0
 نگریکل 3
 یفلسف نگرش داشتن 1
 یشهود نشیب 1
 پذیریریسک 0
 یاسیس نشیب 1

 

 جهادی مدیران هاشاخص

پرداخته شده است. شاخص  یجهاد ریمد کی هایشاخصانتخاب  یبخش به چگونگ نیا در

 نظر موردِ شاخصِ کمک به میدار انتظار ما آنچه که یمعن نیا به باشد برخوردار اعتبار از دیبا

 موضوع که میکن انتخاب را یشاخص نکهیا .کند یریگاندازه اعتمادقابل و درست میبسنج

. مقام است هبود قیتحق نیا مراحل نیتریدیکل از یکی دهد پوشش بتواند را یجهاد تیریمد

 کی طیو شرا شاخص نکهیا ایاشاره فرمودند  میمستق هاشاخصاز  یبه تعداد یمعظم رهبر

 عنوانبهکه  یهایشاخص الًیذ. اندفرموده نییخود تب هایشیرا در فرما یجهاد ریمد

مورد منبع موثق آورده شده است.  کیبا ذکر حداقل  ،اندانتخاب شده قیتحق نیا یهاشاخص

 مورد با ذکر منابع اشاره شده است. نیدر ا لیتفص به قیتحق اتیدر ادب نکهیضمن ا
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 یجهاد تیریمد هایشاخص منابع: 1 شمارۀ جدول

 شاخص نام فیرد
 قیتحق و مقاالت ای یرهبر کالم

 یجهاد تیریمد خصوص در محققان
 زمان/  مکان منبع

 یمدارنید 1
 هایشاخص از یمدار تیوال و یمدارنید

 است یجهاد تیریمد و فرهنگ

 دهاشمیس اهللتیآ

 ،یوشهرب ینیحس

 یهاحوزه ریمد

 .کشور هیعلم

 شیماه نیدوم)

فرهنگ 

 (1311،یهادج

 یتمداریوال 0
 هایشاخص از یمدار تیوال و یمدارنید

 .است یجهاد تیریمد و فرهنگ

 دهاشمیس اهللتیآ

 ،یوشهرب ینیحس

 یهاحوزه ریمد

 .کشور هیعلم

 تیریمد شی)هما

 تیو امن یجهاد

 (1311یمل

 

 ییایپو 3

 از ییهاشاخصه بر تأکید با یجهاد تیریمد

 ،یمحورتیوال ،یمدارنید لیقب

 ،یخودباور ،ییایپو ،یریپذانعطاف

 و اخالق کردن نهینهاد ،ییگرامردم

 ،ینوآور کار، طیمح در ینید یهاارزش

 وجوه، ریسا بر ینید صفت داشتن یبرتر

 ییگراتیواقع به لیتما نیع در ییگراآرمان

 مکان، و زمان از قیدق درک ،ییگراتینیع و

 نگاه فرهنگ، یمعنو و یماد عناصر بیترک

 برجسته میمفاه به نسبت تیحساس و خاص

 و شهادت و شهامت همچون ینید مهم و

 (1388 گران،ید و یمرتضو) یریپذتحول

 ،یمرتضو یمهد

 و رییتغ تیریمد

حول فرهنگ ت

از نظر تا  یسازمان

 عمل.

 شیهما نی)دوم

فرهنگ و  یمل

 یجهاد تیریمد

،1388) 

 خودباوری 1

مدیریّت جهادى عبارت است از  عامل مهم

و اعتماد به  نفس به اعتمادخودباورى و 

 کمک الهى

 دارید در اناتیب

 گروه در کارگران

 1313 مپنا صنعتى

 گاهیپا)

 رهبر یرساناطالع

-انقالب معظم
KHAMENE

I.IR) 

 

http://www.khamenei.ir/
http://www.khamenei.ir/
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 گراییمردم 1

 ،یفرهنگ جهاد ،یاقتصاد جهاد ،یعزم مل"

 "مردم مشارکت ،یجهاد تیریمد

 به ینوروز امیپ

 سال آغاز مناسبت

1313 

 گاهیپا)

 رهبر یرساناطالع

 انقالب، معظم
KHAMENE

I.IR) 

 

 مردم به خدمت یبرا یاله تیداشتن ن"

 "هاآن مشکالت حل و خدا بندگان عنوانبه

 به ینوروز امیپ

 سال آغاز مناسبت

1313 

 گاهی)پا

رهبر  یرساناطالع

معظم انقالب، 
KHAMENE

I.IR) 

 

 یمدارقانون 0

 اسالم، نید در یجهاد تیریهدف از مد

 .است یمدارقانون

 

اهلل محسن تیآ

 ،یمجتهد شبستر

 هیفقیول ندهینما

 جانیآذربا در

 یشرق

 شیهما نی)سوم

 یالمللبین

 ریفرهنگ غد

 تیریمد یالگو

 (1313، یجهاد

 ینوآور 1

 و جهاد خصوص در یرهبر معظم مقام

 و ینوآور شروع: »اندفرموده یانقالب ینهادها

 ابتکار، دانیم در ورود تیحساس و حرکت

 و جهاد امثال در اول که است یانکته

 حرکت محور و آمد دیپد یانقالب ینهادها

 .شد

مقام معظم  اناتیب

 یرهبر

 شیهما نیاول)

 و فرهنگ  یمل

 ،یجهاد تیریمد

1380) 

 از که است یکل مفهوم کی یفرهنگ جهاد

 ،یمحورنید آن قیمصاد جمله

 ،یخودباور ،گراییمردم ثار،یا ،یمدارتیوال

 .باشدمی... و یریپذتیمأمور ،ینوآور

 اری یمهد مقاله

 یخراسان یاحمد

 معظم مقام دارید

 شهردار با یرهبر

 یشورا یاعضا و

 گاهی)پا شهر

رهبر  یرساناطالع

معظم انقالب، 
KHAMENE

I.IR) 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25952
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25952
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25952
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25952
http://www.khamenei.ir/
http://www.khamenei.ir/
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25952
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25952
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25952
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25952
http://www.khamenei.ir/
http://www.khamenei.ir/
http://www.iqna.ir/fa/news/1458159/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8E%E2%80%8F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.iqna.ir/fa/news/1458159/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8E%E2%80%8F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khamenei.ir/
http://www.khamenei.ir/
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 ییگراآرمان 8

 از ییهاشاخصه بر تأکید با یجهاد تیریمد

 ،یمحورتیوال ،یمدارنید لیقب

 ،یخودباور ،ییایپو ،یریپذانعطاف

 و اخالق کردن نهینهاد ،ییگرامردم

 ،ینوآور کار، طیمح در ینید یهاارزش

 وجوه، ریسا بر ینید صفت داشتن یبرتر

 ییگراتیواقع به لیتما نیع در ییگراآرمان

 مکان، و زمان از قیدق درک ،ییگراتینیع و

 نگاه فرهنگ، یمعنو و یماد عناصر بیترک

 برجسته میمفاه به نسبت تیحساس و خاص

 و شهادت و شهامت همچون ینید مهم و

 (1388 گران،ید و یمرتضو) یریپذتحول

 ،یمرتضو یمهد

و  رییتغ تیریمد

تحول فرهنگ 

از نظر تا  یسازمان

 عمل،

 شیهما نی)دوم

فرهنگ و   یمل

 تیریمد

 )1388،یجهاد

 

  جهادی و راهبردی هاییریتمد نهایی هایشاخص

 خبرگان نظر کسب و قیتحق اتیادب اساس بر قیتحقکه در  یهایشاخصبخش  نیا در
 :شودیم پرداخته آن به یلیتفص صورتبه که باشدمی ریز جدول شرح به ،اندشده یبندجمع

 یو راهبرد یجهاد تیریمد یاصل هایشاخص: 1 ۀشمار جدول

 راهبردی مدیریت جهادی مدیریت

 یراهبرد تفکر داشتن یمدارنید
  ینگرندهیآ یمدارتیوال
 ینگرکل ییایپو

 یفلسف نگرش داشتن خودباوری
 یشهود نشیب گراییمردم

 پذیریریسک یمدارقانون
 یاسیس نشیب ینوآور

 - گراییآرمان
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  تحقیق اولیه مدل

 و یراهبرد تیریمد یبرا شدهتعیین یاصل ریمتغ 1 اساس بر مقاله نیا در قیتحق هیاول مدل
 .در نظر گرفته شده است ریشکل ز صورت به یجهاد تیریمد یبرا شدهتعیین یاصل ریمتغ 8

 
 یقتحق یهاول مدل: 0 ۀشمارشکل 

 اطالعات تحلیل تجزیه روش

 زرلیل افزارنرماز مدل یابی ساختاری با استفاده از  زین قیتحق یمدل نظر یبررس یبرا

یابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و . مدلشودیم استفاده

بسط مدل خطی کلّی است که به  ترقیدقنیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان 

مورد آزمون قرار  زمانهم صورتبهاز معادالت رگرسیون را  ایمجموعهدهد پژوهشگر امکان می

 یهاآزمونبا استفاده از  هاآن لیو تحل شدهطرح اتیفرض یبررس منظور بهاساس،  نیدهد. بر ا

 ،یجهاد تیریبر مد مؤثر هایعامل یبررس یبرا یمعادالت ساختار یابیمناسب، ابتدا از مدل 

 یمورد بررس زمانهم طور به تیریدو نوع مد نیبر ا مؤثر هایعامل قیو تلف یراهبرد تیریمد

 با گرید عبارت به. شودمی استفاده نهیزم نیا در مناسب هایفرض آزمون از سپس. گرفتقرار 

 تیریمد بر مؤثر هایعامل ،زمانهم معادالت حل و یساختار معادالت ای مدل از استفاده
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 نیا در لذا. شودمی استخراج یینها طور به ت،یریمد دو نیا بیترک و یراهبرد تیریمد ،یجهاد

 نیا در. گیردمی قرار استفاده مورد زمانهم معادالت حل و یساختار معادالت یابیمدل راستا

 رهایمتغ نیب یعامل یرهایبا بار اندک و آزاد گذاشتن مس یعامل یرهایثابت نمودن مس با رابطه

به همراه  هاآن یداریو سطح معن ریمس بیضرا زرل،یل افزارنرمبا عوامل متناظرشان در 

برازش مدل  یبرا زرلیل افزارنرم یخروج جی. نتاندیآیمدست بهمدل  یبرازندگ یهاشاخص

 شده داده نشان ادامه در تیریمد دو نیا بیترک و یراهبرد تیریمد ،یجهاد تیریسازه مد

 .است

   تحقیق هاییافته

  مربوطه پنهان متغیر با آشکار متغیرهای بین رابطه بررسی

 به. است شده مطرح سؤاالتی پرسشنامه در ق،یتحق پنهان یرهایمتغ از کی هر یابیارز یبرا

 مورد( شاخص 1) پرسش 1 به وسیلۀ پرسشنامه در "یراهبرد تفکرداشتن " ریمتغ مثال طور

 صورت به توانمی را آن شاخص 1 و پنهان ریمتغ نیا نیب ارتباط لذا. است گرفته قرار سؤال

 :نوشت ریز

 

 

قابل  Xjh هاشاخصاز  یامجموعه به وسیلۀ میرمستقیغ طوربه µjhپنهان  ریمتغ هر

پنهان خود رابطه دارد.  ریساده با متغ ونیرگرس کی از طریقآشکار  ریاست و هر متغ فیتوص

 :دهدمیپنهان خود را نشان  ری( با متغهاشاخصآشکار ) ریمتغ کی نیرابطه ب ریمعادله ز

 

 

  

 

 

jhy   15151414131312121111101 .....

jhjhjhjhjhX   .0
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 مدل پنهان متغیرهای بین رابطه بررسی

 نیب یخط معادالت به وسیلۀ که است ایمجموعه دیگرد یمعرف قبل بخش در که یمدل

 :است ریز صورتبه معادالت نیا یکل شکل است؛ شده لیتشک پنهان یرهایمتغ

 

  هانمونه کفایت رسیبر

 از ،یعامل لیتحل یبرا قیتحق یهاداده مجموعه به توجه با گیرینمونه تیکفا تأیید یبرا

 تیکفا تأیید یآزمون بارتلت استفاده شده است. برا ای( KMO) 1نیالک -ریما-زریکا آزمون

 در جینتا. باشد دارمعنی بارتلت آزمون ای باشد 280 یباال KMOشاخص  دیبا گیرینمونه

 :است شده خالصه ریز جدول

 KMO-Bartlettآزمون  نتایج :1 ۀشمار جدول

 28821 (KMO) ینالک -یرما-یزرکا شاخص

 1081831 اسکوئر کای آماره

 11 آزادی درجه

 28222 یدارمعنی سطح

 

  جهادی مدیریت سازه تأییدی عاملی تحلیل

 هایعامل نییجهت تع یجهاد تیریبرازش مدل سازه مد یبرا زرلیل افزارنرم یخروج جینتا

در  تیریمد نیدر ا یمعادالت ساختار یابیمناسب مرتبط با مدل هایآزمونبا استفاده از  مؤثر

 داده شده است. ( نشان0شکل شماره )

                                                                                                                                       

1- Kaiser-Meyer-Olkin  

jjjijj   .0
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 جهادی مدیریتسازه  یریگمدل اندازه :2 شمارۀ شکل
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 شمارۀ )جدول باشدمی RMSEAشاخص  یمهم در معادالت ساختار هایشاخصاز  یکی

 اریمدل بس یبرازندگ ،باشد 281از  ترکوچکشاخص  نیا قدارم اگر یعلم یمبان(. بر اساس 8

 ،باشد 288و  281 نیمدل خوب است و اگر ب یبرازندگ ،باشد 281و  281 نیباشد. اگر بیم یعال

( شاخص 0 شمارۀ شکل) زرلیل افزارنرم یمدل متوسط است. بر اساس خروج یبرازندگ

RMSEA  گفت مدل از  توانمی شدهگفتهباشد که با توجه به مطالب یم 28218برابر

 . استبرخوردار  یار عالیبس یبرازندگ

های آزاد در محاسبه مؤلفهآوردن  حساببهبرای  یی عمومهاشاخصاز  یکی نیهمچن

دو بر درجه آزادی -یساده خ میدو بهنجار است که از تقس-یبرازش شاخص خی هاشاخص

 جیمطلوب است. بر اساس نتا ،باشد 1تا  1 نیمقدار ب نی. چنانچه اشودمیمدل محاسبه 

 مناسب باشد. زیمقدار ن نیکه ا آمدهدستبه 3810شاخص  نیا افزارنرم یخروج

 

 یجهاد تیریبرازش مدل سازه مد یهاشاخص ریمقاد: 1 شمارۀ جدول

 مقدار شاخص

 3810 ی آزادی()کای دو بر درجه
RMSEA )28218 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CFI  2813 (یافتهتعدیل)برازندگی 

IFI )2811 )برازندگی فزاینده 

GFI )2813 )نیکویی برازش 

AGFI 2810 (یافتهتعدیل برازش )نیکوئی 

NFI )2811 )برازندگی نرم شده 

NNFI )2811 )برازندگی نرم نشده 

 

 راهبردی  مدیریت سازه تأییدی عاملی تحلیل

 یعامل لیو تحل یراهبرد تیریبرازش مدل سازه مد هایشاخص ریمشابه مقاد طور به

 زرلیل افزارنرماز  1 شمارۀ جدول و 3شمارۀ  شکل قالب در ،یراهبرد تیریسازه مد تأییدی

 .شودمیاستخراج 
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 یراهبرد یریتسازه مد یریگمدل اندازه :1 شمارۀ شکل
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 یراهبرد تیریبرازش مدل سازه مد یهاشاخص ریمقاد: 1 شمارۀ جدول

 مقدار شاخص

 0802 ی آزادی()کای دو بر درجه
RMSEA )28211 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CFI  2811 (یافتهتعدیل)برازندگی 

IFI )2811 )برازندگی فزاینده 

GFI )2818 )نیکویی برازش 

AGFI 2813 (یافتهتعدیل برازش یکوئی)ن 

NFI )2881 )برازندگی نرم شده 

NNFI )2813 )برازندگی نرم نشده 

 با که باشدمی 28211 برابر RMSEA( شاخص 3شکل) زرلیل افزارنرم یخروج اساس بر

 نیهمچن. باشدمی برخوردار یخوب یبرازندگ از مدل گفت توانیم ،شدهگفته مطالب به توجه

 یهاشاخص محاسبه در آزاد هایمؤلفه آوردن حساببه برای یعموم هایشاخص از یکی

 محاسبه مدل آزادی درجه بر دو-یخ ساده میتقس از که است بهنجار دو-یخ شاخص برازش

 نیا افزارنرم یخروج جینتا اساس بر. است مطلوب ،باشد 1 تا 1 نیب مقدار نیا چنانچه .شودیم

 .باشد مناسب زین مقدار نیا که آمدهدستبه 0802 شاخص

  (برآورد از پس) تحقیق نهائی مدل برای سازه تأییدی عاملی تحلیل

 یبرازش مدل مفهوم ،یعامل یهالیپس از انجام تحل ق،یتحق ییمدل نها یابیارز یبرا

 یحاصل از برازش مدل مفهوم جیاستفاده شده است. نتا قیتحق سؤاالت یبررس یبرا قیتحق

از برازش مناسب  شتریب نانیاطم منظور به( نشان داده شده است. 1) شمارۀدر شکل  قیتحق

و به استفاده از نمودار  زرلیافزار لبا استفاده از نرم قی، مدل تحقشدهیآورجمع یهامدل با داده

در  قیتحق یحاصل از برازش مدل مفهوم جیمورد آزمون تناسب برازش قرار گرفت. نتا ریمس

 نشان( 1) شماره شکل در بیضرا یدارمعنی نیهمچن. است شده داده نشان( 1) شمارۀشکل 

 RMSEA( شاخص 1بر اساس شکل شماره ) زرلیل افزارنرم یاساس خروج بر .است شده هددا

 اریبس یبرازندگ از مدل گفت توانمی ،شده گفته مطالب به توجه با که باشدیم 28200 برابر

مناسب  زین نیکه ا آمدهدستبه 3802 بهنجار دو-یخ نیهمچن. باشدمی برخوردار یعال

نشان داده شده است. بر اساس مطالب گفته شده  12مدل در جدول  هایشاخص. باشدیم
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قابل  زیلحاظ ن نیمدل از ا نیبنابرا .باشدمیدر پژوهش حاضر مناسب  هاشاخص نیمقدار ا

برازش مناسب مدل  دهندهنشانبرازش مدل  هایشاخص نکهیاست. با توجه به ا رشیپذ

 یبه بررس توانمی نیشده است. بنابرا برآورد یگرفت که مدل مناسب جهینت توانمی باشدمی

 پرداخت. قیتحق یهاسؤالو  رهایمتغ بیضرا

 قیتحق یمفهوم مدل برازش هایشاخص ریمقاد :01 شمارۀ جدول

 مقدار شاخص

 3802 (آزادی یدرجه بر دو کای)
RMSEA (برآورد خطای مربعات میانگین ریشه) 28200 

CFI (یافتهتعدیل برازندگی) 2810 

IFI (فزاینده برازندگی) 2810 

GFI (برازش نیکویی) 2812 

AGFI (یافتهتعدیل برازش یکوئین) 2813 

NFI (شده نرم برازندگی) 2811 

NNFI (نشده نرم برازندگی) 2811 

 

 
 قیتحق یمفهوم مدل ریمس بیضرا :1 شمارۀ شکل
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 قیتحق یمفهوم مدل ریمس بیضرا یدارمعنی :1 شمارۀ شکل

 تیریمد و یجهاد تیریمد دهندهلیتشک عوامل فوق، مدل از آمدهدستبه جینتا اساس بر

 جدول است شدهخالصه ریز جداول در هاآن متناظر یهایبار عامل زانیم بیترت به یراهبرد

 را تأثیر بیشترین رهایمتغکدام  از ی،جهاد یریتمد عاملاست که   نیا انگریب 11 شمارۀ

 : ردیپذیم

 هاآن یمقدار بار عامل برحسب یجهاد یریتعوامل مد بندیاولویت :00 شمارۀ جدول

 عاملی بار مقدار جهادی مدیریت دهندهلیتشک عوامل
 2818 مداریدین

 2813 یمدارتیوال
 281 خودباوری

 2881 یمدارقانون
 2880 ییایپو
 2881 گراییمردم
 288 گراییآرمان

 2818 ینوآور
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 متغیرهای از 10مطابق با جدول  یبرا به ترت تأثیر یشترینب یزن یراهبرد یریتمد عامل

 :ردیپذیم ذیل

 هاآن یمقدار بار عامل برحسب  یراهبرد یریتعوامل مد یبنداولویت :02 شمارۀ جدول

 عاملی بار مقدار راهبردی مدیریت دهندهلیتشک عوامل
 2813 پذیریریسک

 281 یاسیس نشیب

 2881 یشهود نشیب

 2881 یراهبرد تفکر داشتن

 2880 نگریکل

 288 یفلسف نگرش داشتن

 2818 نگریآینده

 

  تحقیق سؤاالت به پاسخ

  تحقیق اصلی سؤال به پاسخ

 و مدیریت یجهاد تیریمد یابیارز هایشاخص انیم ایآاست که  ینا تحقیق اصلی سؤال

  ؟ دارد وجود مؤثری رابطه یراهبرد

 راهبردی مدیریت و جهادی مدیریت بین همبستگی ضریب ،دهدمی نشان 1 شماره شکل

 نیچند قیتحق یاصل هیعالوه بر فرض قیتحق نیا در اینکه ضمن است، شده برآورده 8811

پاسخ  یبرا و شدپاسخ داده  سؤاالت نی، به اآمدهدستبه جیتوجه به نتا بابود که  نظر مد سؤال

  یراهبرد تیریمد و یجهاد تیریمد اثرگذار یاصل هایشاخص ،یفرع سؤاالتدادن به 

 محترم تاداناس و کارشناسان نظر از ،هاشاخص ییروا تأیید منظور به ادامه در وشد  ییشناسا

 لیذ جدول شرح به عامل هر بر اثرگذار ینهائ هایشاخص اساس نیا بر. دیگرد استفاده

 :شد تأیید و ییشناسا
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 یراهبرد تیریمد و یجهاد تیریمد اصلی یهاشاخص :01جدول 

 یراهبرد تیریمد اصلی یهاشاخص یجهاد تیریی اصلی مدهاشاخص
 یعامل بار عامل یعامل بار عامل

 2881 یراهبرد تفکر داشتن 2818 مداریدین
 2818 نگریآینده 2813 یمدارتیوال
 2880 نگریکل 2880 ییایپو

 288 یفلسف نگرش داشتن 281 خودباوری
 2881 یشهود نشیب 2881 گراییمردم
 2813 پذیریریسک 2881 یمدار قانون
 281 یاسیس نشیب 2818 ینوآور
  - 288 گراییآرمان

  تحقیق فرعی سؤاالت

 لیتشک یهایشاخص چه از یراهبرد مدیریت و یجهاد مدیریت: اول فرعی سؤال (1
 اند؟شده

 هایشیاساس فرما بر  یجهاد تیریمد یشاخص برا 8 تعداد قیتحق جینتا اساس بر

 : از عبارتندکه  دیانتخاب گرد یجهاد تیریمد خصوص در شانیا ندگانیو نما یرهبر میمستق

-1 ،یمدارقانون -0 ،ییگرامردم -1 ،یباورخود -1،ییایپو -3 ،یمدارتیوال -0 ،مداریدین -1

و مصاحبه با خبرگان  یاکتابخانهاز مطالعه منابع  پس نیو همچن ؛ییگراآرمان -8 ،ینوآور

بر اساس آن انجام  یبعد یهالیو تحل ،شد ییشناسا یراهبرد رانیمد از شاخص 1 تعداد

 نگرش داشتن -1، نگریکل -3 ،نگریآینده -0،یراهبرد تفکر داشتن -1 :که شامل د،یگرد

 .شدند ییشناسا  یاسیس نشیب-1 ،پذیریریسک 0 ،یشهود نشیب -1 ،یفلسف

 آن خصوص در و سپس یطراح قیتحق یمفهوم مدل ،هاشاخص نیا اساس برادامه  در

 یاصل سؤال تیو در نها گرید یفرع سؤاالت ییشد و در جهت پاسخگو یآورجمع اطالعات

 شد.  استفادهاز آن  قیتحق

 در چه سطحی قرار دارد؟ یمدیریت جهاد سازییادهپدوم: سازمان در  یفرع سؤال (0

 نیانگیم 11مندرج در جدول  جینتا نیهمچن اول، پرسشنامه از آمدهدستبه جینتا اساس بر

 به توجه با. باشدمی 088در سازمان برابر  یجهاد تیریمد هایشاخصداده شده به  ازاتیامت
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از حد مطلوب قرار  ترنییپا ازیامت نیا ،باشدمی 3عدد  کرتیل فیط در مطلوب مقدار نکهیا

 هایشاخص در ریز جدول با مطابق ،هایشاخص ریسا ازاتیامت نیانگیم یبررس بادارد. 

 از آمدهدستبه ازیامت که است نیا دهندهنشان مداریدین ،ینوآور ،خودباوری ،یمدارتیوال

 در سازمان که است نیا دهندهنشان موضوع نیا. است 3 یعنی مطلوب حد از کمتر هاشاخص

اهداف بر  یستیسطح با نیدر ا و کندمی عمل فیضع یراهبرد رانیمد با حیصح ارتباط جادیا

آوردن  به دست منظور به «یجهاد تیریمد» یواقع یبه اجرا ریزیبرنامهحرکت از مراحل  یرو

 متمرکز گردد.  یتجربه عمل

 یجهاد تیریمد اصلی هایشاخص :01 شمارۀ جدول

 

 قرار سطحی چه در راهبردی مدیریت سازیپیاده در سازمان: سوم فرعی سؤال (3
 دارد؟

 بدان نیا. باشدمی 3821 برابر یراهبردسازی مدیریت مربوط به پیاده یهاداده نیانگیم

. است قبولقابل متوسط طوربه  سازمان در یراهبرد یجهاد مدیریت سازیپیاده که است یمعن

 ،یشهود نشیب یهاشاخص در یراهبرد یجهاددر مدیریت  هاشاخص ازاتیامت نیانگیم

 دو و کی موارد .باشدمی 3مقدار کمتر از حد مطلوب  یدارا یفلسف نگرش داشتن ،نگریآینده

 یسازمان و ضعف در اجرا یهافرآیند یسازکسانی کردیرو در شده داده صیتشخ ضعف دیمؤ

 .(ریز)جدول  باشدمیدر سازمان  یراهبرد تیریمد

 شاخص هر امتیاز میانگین شاخص
 381 گراییآرمان
 3811 مداریقانون

 3811 گراییمردم

 3 پویایی

 081 خودباوری

 081 نوآوری

 081 مداریدین

 0831 مداریوالیت
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 یراهبرد تیریمد اصلی یهاشاخص :01جدول 

 شاخص هر امتیاز میانگین شاخص

 3811 نگریکل
 3831 یتفکر راهبرد داشتن

 3800 پذیریریسک
 3810 سیاسی بینش
 3821 شهودی بینش

 0808 نگریآینده
 0811 فلسفی نگرش داشتن

 

 جهادی مدیریت اجرای در بیشتر توجه نیازمند عواملی چه: چهارم فرعی سؤال (1
 ؟باشدیم

 نیها، از بداده یاستانداردسازپس از  ریز جدول قیتحق از آمدهدستبه جینتا اساس بر

با  "یمدارتیوال"، 2818 یهمبستگ بیبا ضر "مداریدین" ،یجهاد تیریمد یهاشاخص

و  تأثیر نیشتری، ب2812 یهمبستگ بیبا ضر "خودباوری"و  2813 یهمبستگ بیضر

 نیکمتر 2818 یهمبستگ بیبا ضر "ینوآور "و  2882 یهمبستگ بیبا ضر "گراییآرمان"

 به وسیلۀ یشتریاند که الزم است مورد توجه بگذاشته یجهاد تیریمد یرا بر اجرا یاثرگذار

 . رندیسازمان قرار گ تیریمد میت

 یجهاد تیریمد اصلی یهاشاخص یعامل بیضرا :01 شمارۀ جدول

 عاملی بار مقدار جهادی مدیریت دهندهلیتشک عوامل

 2818 مداریدین
 2813 مداری والیت

 281 خودباوری
 2881 مداری قانون

 2880 پویایی
 2881 گراییمردم
 288 گراییآرمان

 2818 نوآوری
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 راهبردی مدیریت اجرای در یشترب توجه نیازمند عواملی چه: پنجم فرعی سؤال (1
 است؟

 نیب از ها،داده یاستانداردساز از پس ،(ریز جدول) قیتحق از آمدهدستبه جینتا اساس بر

 "پذیریریسک" هاشاخصاز  آمده دستبه یبار عامل به با توجه ،یراهبرد تیریمد یهاشاخص

 با "یفلسف نگرشداشتن " و تأثیر نیشتریب 2812 بیضر با "یاسیس نشیب"و  2813 بیبا ضر

 یجهاد تیریمد یاجرا بر را یاثرگذار نیکمتر 2818 بیضر با "نگریآینده" و 2882 بیضر

 .رندیگ قرار سازمان تیریمد میت به وسیلۀ یشتریب توجه مورد است الزم که اندداشته یراهبرد

 یراهبرد تیریمد اصلی یهاشاخص یعامل بیضرا :01 شمارۀ جدول

 عاملی بار مقدار راهبردی مدیریت دهندهتشکیل عوامل

 2813 پذیریریسک
 281 سیاسی بینش
 2881 شهودی بینش

 2881 راهبردی تفکر داشتن
 2880 نگریکل

 288 فلسفی نگرش داشتن
 2818 نگریآینده

 

  گیرینتیجه و بحث

 ایکتابخانه از منابع استفاده همچنین و معظم رهبر سخنان از گیریبهره با پژوهش این در

 راهبردی مدیریت و جهادی مدیریت بین رابطه از مفهومی مدل یک ، خبرگان نظر از کمک و

 و هایپرسشنامه یهاداده از استفاده با آمدهدستبه مفهومی مدل سپس. شد طراحی

 از شدهمشاهده و پنهان متغیرهای بین علی ساختار یک  ساختاری، معادالت روش از گیریبهره

 ریمتغ دو نیب  یعامل بار تحقیق هاییافته به توجه با و ،گردید تعیین عاملی بار محاسبه طریق

 همبستگی بیضر که جانآ ازبرآورد شد.  2881معادل   یراهبرد تیریو مد یجهاد تیریمد

 یراهبرد تیریمد و یجهاد تیریمد نیب یاثرگذار زانیم ،گرددمی فیتعر 1 تا 2 نیب یعدد

 ،یجهاد تیریمد هایشاخص در رییتغگرفت  جهینت توانمی ،شودمی برآورد باال و میمستق

 .شته باشددا میمستق تأثیردرصد  81 تا یراهبرد تیریمد هایشاخص یبه رو تواندمی
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 به پاسخ سپس در و پرداخته تحقیق فرعی سؤاالت پاسخ و نتایج به بخش این ادامه در

آوردن  دستبه بر مبنی اول فرعی سؤال به پاسخ در. شودمی تحلیل تحقیق اصلی سؤال

 :گردید احصا ذیل شرح به نتایج یراهبرد مدیریت و یجهاد مدیریت هایشاخص

 ندگانیو نما یرهبر میمستق هایشیموضوع شامل فرما اتیادب از قیتحق جینتا اساس بر

و  ایکتابخانه مطالعات و یبررس با سپس و یجهاد تیریمد یبراشاخص  8 تعداد ،شانیا

 یهالیتحلو  شد ییشناسا یراهبرد رانیمد از شاخص 1 تعدادبا خبرگان  مصاحبه نیهمچن

 مثال رایب ؛برخوردار است یاژهیو تیشاخص از حساس انتخاب. دیبر اساس آن انجام گرد یبعد

 االمکانیحتکند و  یریگاندازهدر رابطه باشد و بتواند آن را  یبا مفهوم مورد بررس دیشاخص با

 و بسنجند.  رندیگ مفهوم را دربر کیو عناصر مهم  ادیقسمت ز

 شد، استفاده یرهبر میمستق هایشیفرما از یجهاد تیریمد یهاشاخص ییشناسا یبرا

در  یبررس نیهمچنو  شانیا هایشیفرما از بتوان را یگرید هایشاخص دارد امکان هرچند

شاخص  8 با قیتحق مدل ت،یمحدود لیدلهب کنیاضافه کرد ول قیبه تحق نهیشیپ و اتیادب

و مقاالت مرتبط با  قیتحق اتیتکرار را در ادب نیشتریکه از نظر محقق ب یجهاد تیریمد

 تیریمد هایشاخصشده است. در خصوص  یطراحداشته  یمقام معظم رهبر شاتیفرما

از  ینظرسنجوجود دارد و مالک انتخاب  قیتحق اتیدر ادب یشتریب هایشاخص زین یراهبرد

 . دیگرد انتخابشاخص  1 که نحوی به ؛خبرگان بوده است

 سازمان در جهادی مدیریت یسازادهیپ سطح تعیین بر مبنی دوم فرعی سؤال به پاسخ در

 : گردید احصا ذیل نتایج

 سپس .گردید طراحی اولیه مدل یک اول، فرعی سؤال در مدل هایشاخص شناسایی از پس

 سازمان ارزیابی به گرفت، قرار تأیید مورد هاآن پایایی و روایی که هایپرسشنامه دو طراحی با

 جامعه از آمدهدستبه جهادی مدیریت پرسشنامه تحلیل و نتایج. شد پرداخته مطالعه مورد

 را جهادی مدیریت هایشاخص امتیاز جدول این. است شده آورده 11 شمارۀ جدول در آماری

 مدیریت یسازادهیپ سطح دهندهنشان ،گریدعبارتبه ،دهدمی نشان پاسخگویان منظر از

 هاشاخص امتیاز شودمی مشاهده شمارۀ11 جدول نتایج تحلیل نظر از است، سازمان در جهادی

 روی تمرکز و بهبود جهت در توانمی آمدهدستبه بندیرتبه از ولیکن ،باشدمی نزدیک هم به
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 .گرفت بهره ،اندکرده کسب کمتری امتیاز که یهایشاخص

 ذیل نتایج راهبردی مدیریت یسازادهیپ سطح نییبر تع مبنی سوم فرعی سؤال به پاسخ در

 : گردید احصا

 و روایی سپس و شد طراحی راهبردی مدیریت پرسشنامه نخست تحقیق از بخش این در

 تحقیق روش بخش در که گرفت قرار تأیید مورد علمی روش از هم پرسشنامه این پایایی

 این است، شده آورده 11 جدول در که آمدهدستبه نتایج خصوص در .است شده داده توضیح

 که یهایشاخص ،دهدمی نشان راهبردی مدیریت هایشاخص در را سازمان جایگاه بندیرتبه

 . دهندمی نشان را نظر مورد سازمان بهبود نقاط ،اندکرده کسب کمتری امتیاز

 اجرای در بیشتر توجه ازمندین که عواملی تعیین بر مبنی چهارم فرعی سؤال به پاسخ در

 : گردید احصا ذیل نتایج، است جهادی مدیریت

 افزارنرم به وسیلۀ که ساختاری، معادالت مدل عاملی بارهای به باید سؤال این به پاسخ برای

 و مکنون یرهایمتغ بین همبستگی ضریب یک حقیقت در عاملی بار .کرد مراجعه شدهحل

 .است یریگاندازه مدل یک در آشکار یرهایمتغ

 به توجه با است؛ شده آورده 13 شمارۀ جدول همچنین و 1 شمارۀ شکل در نتایج این 

 ،باشد داشته باالتری عاملی بار که جهادی مدیریت از شاخصی هر ساختاری معادالت روش

 تأثیر تواندمی هاشاخص آن در تغییرات و داشت خواهد جهادی مدیریت با باالیی رابطه

 نشان نتایج نمونه عنوان به ؛باشد داشته سازمان در جهادی مدیریت اجرای بهبود را بیشتری

 را امتیاز باالترین 2813 امتیاز با مداری والیت و 2818 میانگین امتیاز با مداریدین دهدمی

 در گیرانتصمیم برای را توجه بندیاولویت باالتر یهارتبه دیگر منظری از. اندکرده کسب

 .دهدمی نشان سازمان در جهادی مدیریت اجرای

 مدیریت اجرای در بیشتر توجه ازمندین که عواملی نییبر تع مبنی فرعی سؤال به پاسخ در

 :گردید احصا ذیل نتایج ،است راهبردی

 نیز بخش این در ،شد ارائه چهارم سؤال نتایج تحلیل در که مطالبی و قبل بخش همانند

 .پرداخت راهبردی مدیریت هایشاخص بخش در ساختاری معادالت مدل عاملی بارهای به باید
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 دیگر منظری از است؛ شده آورده 13 شمارۀ جدول همچنین و 1 شمارۀ شکل در نتایج این

 در  راهبردی مدیریت اجرای در گیران تصمیم برای را توجه بندیاولویت باالتر یهارتبه

 .دهدمی نشان سازمان

 ارزیابی هایشاخص میان رابطه تعیین بر مبنی تحقیق اصلی سؤال به پاسخ درنهایت

 :گردید احصا ذیل نتایج بود راهبردی و مدیریت جهادی مدیریت

 که آنجا از. است شده برآورد 2881 معادل  مدل یعامل بار گرید عبارت به یا اثرگذاری میزان

 جهادی مدیریت بین مثبتی و قوی رابطه ،گرددمی تعریف 1 تا 2 بین عددی همبستگی ضریب

 با را هاشاخص بندیاولویت توانمی نیز تحقیق از مرحله هر در. دارد وجود راهبردی مدیریت و

جذب و جایی که از آن .قرارداد تحلیل و بررسی مورد آمدهدستبه همبستگی ضرایب به توجه

نظامی  هایسازمان کار در نیتریاصل و مهمترینراهبردی از  در سطح مدیریت در افراد گزینش

برای تصدی  نیروهایی ارزشی کاربردی در جهت انتخاب افراد و یهاقیتحق، توجه به است

این موضوع است که  دیمؤو نتایج تحقیق  شدهارائهمدل . ضروری استراهبردی  یهاتیریمد

در انجام  توانندمی قطعاًیک مدیر جهادی را داشته باشند  یهایژگیومدیران راهبردی که 

  .راهگشای مشکالت جامعه اسالمی ما باشندوظایف محوله راهبردی، 

 مطالعاتغلب ا در گفت توانمی مشابه یهاقیتحق سایر با تحقیق نتایج مقایسه نظر از

 جهادی مدیریت هایمؤلفه آوردن دستبه روی بر تأکید صرفاً تحقیق، این با مرتبط گذشته

 شده بررسی راهبردی و جهادی مدیریت سبک دو رابطه تحقیق ایندر  که یحال در ،شده

 توانمی یجهاد یریتدر بخش مد آمدهدستبه هایشاخصلحاظ نوع  از یقتحق یجنتا در است،

 موضوع نظر از کرد. اشاره( 1311) گلدونی و چابک تحقیق با شاخص 1 از شاخص 1 شباهت به

 مبانی که باشدمی( 1311) همکارانش و جاجرمی تحقیق مشابه مطالعه نیترکینزد تحقیق

 از نهایت در ؛اندکرده بررسی را مشترک وجوه و جهادی مدیریت و راهبردی مدیریت نظری

 را مدیریت سبک دو بین رابطه که ایمشابه تحقیق هیچ گفت توانمی تحقیق نوآوری منظر

 .ندارد وجود تحقیق ادبیات در ،باشد کرده بررسی
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 قیتحق یشنهادهایپ

  ییاجرا یهاشنهادیپ

 هایژگیو از یمندبهره منظور به لیذ یشنهادهایپ پژوهش یو دستاوردها جیتوجه به نتا با

 تیمسئول کشور خاص طیشرا در که یراهبرد رانیمد بر یجهاد تیریمد تأثیرگذاری نحوه و

  .است شده ارائه ،گیرندمی عهده بر را نبرد و خدمت یهاصحنه

 تیریمد یریکارگهب تأثیرو  رابطه قیتحق نیا یالگو یریکارگهب با شودمی هیتوص -
 نقاط تا یریگمختلف اندازه یدر مقاطع زمان یراهبرد تیریمد یهاشاخص بر  یجهاد
 .گردد مشخص بهبودقابل

 یور بر ،در سازمان شدهارائه یمفهوم مدل یعامل بیضراۀ محاسب با شودمی هیتوص -
 یطراح یو راهبرد یآموزش ریزیبرنامهبه بهبود دارند تمرکز و  ازیکه ن یهایشاخص
 گردد. 

توجه  ،یمدارتیو وال مداریدیندو شاخص  یباال تأثیرتوجه به  با شودمی هیتوص -
 یتوانمندساز و یآموزش ریزیبرنامهشود و در  دو شاخص نیدر سازمان به ا یاژهیو

 .گردد لحاظ رانیمد

 نگریکلو  یراهبرد تفکرشاخص  دو تأثیرگذار وباال  ۀتوجه به رتب با شودمی هیتوص -
 شاخص دو نیا به ایویژه توجهدر سازمان   یراهبرد رانیمد انتخاب در مدل، در

 .شود
 یابیارز سازمان، یراهبرد رانیمد عملکرد شیپا و یبندطبقه جهتِبه گرددمی هیتوص -

 .ردیپذ انجام یفرمانده مختلف سطوح در ماههششمشخص  یهادورهدر 
 دو در و مدل شود یطراح سازمان یبرا یآموزش ریزیبرنامه کی شودمی هیتوص -

 با یاصالح اقدامات و گیریتصمیم جهت جینتا و اجرا آموزش از بعد و قبل حالت
 .گردد سهیمقا گریگدی

 

 

 



 1311 تابستان، 0، شمارۀ بیستمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام  /012

 

  یآت قاتیتحق یبرا یهاشنهادیپ

 موضوعجهت توسعه و گسترش  یقتحق نتایج ینو همچن یقتحق ییهاتیمحدودتوجه به  با

 :شودمی پیشنهاد آتی محققین برای زیر موارد انجام ی،جهاد مدیریت

 هایسازمان از یکی در نمونه عنوان به یشترب یهانمونهحاضر با تعداد  یقتحق انجام (1

 .مسلح یروهاین بزرگ

   .تردقیقمدل  به یابیدست جهت یدی،کل یرهایمتغ یرتوسعه مدل و اضافه کردن سا  (0

 پوشش یبرا یراهبرد و یجهاد تیریمد پرسشنامه یطراح در یفاز اعداد از استفاده (3

 .یکالم یرهایمتغ ترکامل

 تیریمد در هاشاخص بندیاولویت یبرا ارهیچندمع گیریتصمیم یهاروش از استفاده (1

 .یراهبرد تیریمد و یجهاد

 

 منابع:فهرست 

 با یسازمان تیریمد یهانظام یفیتوص سهیمقا»(، 1388) میرح ان،یافشار و اهللرحمت ،یمیابراه

 تیریمد و فرهنگ یهاشیهما مقاالت مجموعه ،«یجهاد تیریمد بر  تأکید با یاسالم تیریمد نظام

 .هیفقیول یندگینما دفتر ،یکشاورز جهاد وزارت:  تهران ،یجهاد

 در یجهاد تیریمد هایمؤلفه(، 1311)یریشمش یمهد و زرگرزاده یمحمدعل ،یافتخار اصغر

 .81-13 صص ،ینظام تیریمد ۀفصلنام ،)یالعالمدظله(یاخامنه امام اناتیب

 (، وزارت جهاد کشاورزی.1380همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی) نیاول

های مدیریت جهادی در فرهنگ و مؤلفه هاشاخصابعاد، »(. 1313) رایسم ،یو شاد نیحس ،یبوداق

 .یجهاد تیریمد یالگو ریفرهنگ غد یالمللنیب شیهما نیسوم ، تهران:«غدیر

 .KHAMENEI.IR-انقالب معظم رهبر یرسان اطالع گاهیپا

 یروزیپ در یجهاد تیریمد زیآمتیموفق عوامل لی( تحل1311) نیحس دیس ،یچابک گله دون

 .خواهران(، قم هیعلم یهاحوزه یهاحوزه، مرکز نشر هاجر )وابسته به مرکز یمالب اسانقال

 ده،یبرگز مقاالت و هایسخنران(، مجموعه 1388) یجهاد تیریفرهنگ و مد یمل شیهما نیدوم

 .یکشاورز جهاد وزارت
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الر وحدت تا ز،یتبر(، 1313) یجهاد تیریمد یالگو ریفرهنگ غد یالمللبین شیهما نیسوم

 .زیدانشگاه تبر

براى  یسازمانفرهنگ جهادى با فرهنگ تلفیق» ،(1388صادقى، فتح اله و قاسمى، لطف اله )

، تهران: مجموعه مقاالت دومین همایش ملى فرهنگ «جهاد یسازماناندازى یک ساختار نو فرهنگ پى

 و مدیریت جهادى.

 قوا، کل معظم یفرمانده شهیاند در یجهاد تیریمد و یفرمانده (1313) اهلل فتح دزاده،یرش

 .یفاراب تهران،

 و هانگرش ییشناسا» .(1318)  یمیعباس ابراه دیو س یدیمحمد وح ،رستگار یعباسعل

 .110-83ص ص ،یاسالم تیریمد یعلم هینشر ،«یجهاد تیریمد حوزه یهاتیذهن

، «آن هایژگیو و یجهاد تیریفرهنگ و مد»(، 1388) محمدرضاو حدائق،  یمهد ،یمیعظ

دفتر  ،یتهران، وزارت جهاد کشاورز ،یجهاد تیریفرهنگ و مد شیهما نیمجموعه مقاالت دوم

 .هیفقیول ندهینما

به  یقیتطب یکردیرو»، (1311) طیبی امیری مسلم، انینیحس محمدجعفر ،زاده یمحسن جاجرم

 ،یعلوم انسان نیادیبن قاتیفصلنامه تحق ،«یجهاد یراهبرد تیریمد و یراهبرد تیریمد ینظر یمبان

 .13 شماره

 نی. دوم0لد . ج«آن هایشاخصو  یجهاد تیریفرهنگ و مد نییتب»( 1388) یمهد ،یمحمد

 .ی. تهران: وزارت جهاد کشاورزیجهاد تیریفرهنگ و مد یمل شیهما

. «یجهاد تیریعنصر مراقبت در فرهنگ و مد» ،(1388) یعراق اللمحمود و ج ریم دیس ،یمرتضو

هران: حوزه ت، خرداد ماه 00 ،ییو شکوفا یبر نوآور تأکیدبا  یجهاد تیریفرهنگ و مد شیهما

 .هیفقیول یندگینما

. اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت «های مدیریت جهادیتبیین ویژگی»( 1380موحد، خسرو )

 جهادی: وزارت جهاد کشاورزی

مرکز  ،یجهاد تیریمد 1 شماره نامهژهیو( 1311)خرداد  یمل تیو امن یجهاد تیریمد شیهما

 .10نامه دفاع شماره  .یدفاع یراهبرد قاتیتحق
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