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چکيده
اهميت فرهنگ سازمانی و تأثير آن بر عملکرد سازمان ،ازجمله مباحث مهمی استت هته دج جهتان امتروز
بخش عظيمی از وقت و بودجه سازمانها و پژوهشگران جا به خود اختصتا

داده استت .ستازمانهتایی هته

فرهنگ آنها قوی و منسجم است ،به جسالت و اهداف سازمان تعهد قوی وجتود داجد ،همبستتگی و انستجا
گروهی باالیی وجتود داجد هته ایت امتر ،یت

عامت مثبتت دج جهتت عملکترد ستازمانی و اثربخشتی بهتتر

است .همچني با برجسی اسناد باالدستی ابالغی توسط مقا معظم جهبری دج حوزه سازمانی ،همچون سياستت
های هلی نظا اداجی و برنامه ششم توسعه ،میتوان جدپای فرهنگ سازمانی و توسعه سرمایههای انستانی جا دج
بندهای متعددی از ای اسناد مشاهده هرد؛ بنابرای با توجه به تأهيدات مقا معظم جهبری و همچني اهميت و
ضروجت فرهنگ بومی نيروهای مسلح ،تحقيق حاضر با هدف دستيابی بته متد پتاجادایمی فرهنتگ ستازمانی
نيروهای مسلح از منظر امامي انقالب دج جاستای توسعه سرمایههای انسانی بتا جو

دادهبنيتاد رتر جیتزی و

پيادهسازی شد .بعد از جمعآوجی بيانات امامي انقالب ری سا هتای زمامتداجی مقتا جهبتری ،آنهتایی هته
مخارب جسمی آن نيروهای مسلح بودند ،تفکي
صوجت گرفت .دج نتيجه پيادهسازی جو

و هاج هدگذاجی (بتاز ،انتختابی ،محتوجیو جوی ایت استناد

دادهبنياد ،تعداد  ۹۹مفهتو  2۶ ،مؤلفته و چهتاج بععتد بترای فرهنتگ

سازمانی نيروهای مسلح استخراج شد .ابعاد فرهنگ سازمانی استخراج شده شام فرهنگ نظامیگری ،فرهنتگ
هنجاجی اجتماعی ،فرهنگ تحو گرایی و فرهنگ بسيجی مقاومتی است.
کليد واژهها :فرهنگ سازمانی ،توسعه سرمایههای انسانی ،نيروهای مسلح.
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مقدمه
امروزه مدیریت منابع انسانی نقشی هليدی دج پيشبرد فعاليتهای سازمان بازی میهنتد.
سرنوشت هاميابی سازمان با سرنوشت مدیریت منابع انسانی سازمان آنچنان دجهتمآميختته
هه جایگاه ای حوزه وظيفهای جا تا حد شتریکی جاهبتردی اجتقتا داده استت

(شتم

احمتر و

همکتاجان140 :13۹0 ،و .دج دوجان معاصر یکی از مهمتری مؤلفههای متمایزهننتده ستازمانهتای
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اثربخش و سرآمد از دیگر نهادها و مؤسستات ،پترداخت جتدی بته توستعه منتابع انستانی
بهعنوان یکی از سياستهای اصلی سازمان است (ستاجی و نوجی3 :13۹5 ،و .از اقدامات مدیریت
منابع انسانی دج جاستای توسعه سرمایههای انسانی ،ایجاد فرهنتگ مطلتوب ستازمانی و نيتز
جوی مناسب دج جهت جشد و شکوفایی سازمانی است .فرهنگ ستازمانی هویتت گروهتی
ایجاد میهند هه ای هویت به اعضای گروه دج هماهنگسازی و انطباق خویش با سياست-
ها ،مأموجیتها و اهداف سازمان هم هننده است .بهعالوه مقدمات تعهد گروهی جا فتراهم
میسازد .همچني بهعنوان ی

هنتر هنندۀ اجتماعی بهمنظتوج تقویتت جفتاجهتای ختا

و

اجز های غالب عم میهند (سليمی و جمضانی3۷ :13۹2 ،و.
با برجسی اسناد باالدستی ابالغی توسط مقا معظم جهبری دج حوزه ستازمانی ،همچتون
سياستهای هلی نظا اداجی و برنامه ششم توستعه ،متیتتوان جدپتای فرهنتگ ستازمانی و
توسعه سرمایههای انسانی جا دج بندهای متعددی از ای اسناد مشاهده هرد .پرداخت به ایت
موضوعات دج اسناد باالدستی ابالغی مقا معظم جهبری ،نشان از ضروجت جاهبتردی آنهتا
از منظر فرمانده ه قوا داجد.
با دجک نقش فرهنگ سازمانی دج توسعه سرمایههای انستانی و تعتالی ستازمانی ،ستؤا
اصلی ای است هه دج ی

سازمان اجز متداج ماننتد نيروهتای مستلح جمهتوجی استالمی

ایران ،فرهنگ مطلوب سازمانی میبایست داجای چه مفاهيم ،مؤلفههتا و ابعتادی باشتدر دج
دوجان پ

از پيروزی انقالب اسالمی با توجه به اینکته نيروهتای مستلح تحتت فرمانتدهی

امامي انقالب (اما خمينی و اما خامنهایو و آموزههای اسال و انقالب بوده است ،بختش
اعظمی از فرهنگ حاهم بر ای سازمان بزجگ نشأتگرفته از بيانات ،جهنمودهتا ،دستتوجات
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و سياست های ای دو بزجگواج و تحت تأثير انقالب اسالمی و برگرفته از دی مبتي استال


است؛ بنابرای شایسته است مد بومی فرهنگ سازمانی جا از منظر امامي انقتالب ،آجمتان-
های انقالب و آموزههای دینی رراحی و توسعه داد هه به واقعيتهای موجود دج ستازمان-
دستيابی به مد پاجادایمی فرهنتگ ستازمانی نيروهتای مستلح از منظتر امتامي انقتالب دج
جاستای توسعه سرمایههای انسانی است.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينهشناسي تحقيق
مد های متنوعی از فرهنگ ستازمانی توستط اندیشتمندان مختلتک تتاهنون بتا اهتداف
گوناگونی توسعه داده و معرفی شده استت .هتوني و هتامرون1۹۹۹(1و متدلی جا براستا
چاجچوب اجز های جقابتی اجانه دادند .دج ای مد چهاج نوع فرهنگ ستازمانی بتر مبنتای
دو بععد (انعطاف/ثابتو و (توجه به دجون/بيرونو معرفتی شتده استت .ایت چهتاج فرهنتگ
عباجتاند از :فرهنگ بازاجی ،فرهنتگ ادهوهراستی ،فرهنتگ رایفتهای و فرهنتگ سلستله-
مراتبی(والنسيا و همکاجان201۶ ،و.
واالچ2دج گونهشناسی خود ،سه بععد فرهنگی جا شناسایی هرد هه عباجتانتد از :فرهنتگ
گروهی (حمایتیو ،فرهنگ توسعهای (نوآوجانهو و فرهنتگ سلستلهمراتبتی (بوجوهراتيت و.
فرهنگ حمایتی منطبق با جویکردهای انسان گرایانته بتوده و بيشتتر بتر شتک دهتی محتيط

مقاله پژوهشی :مد پاجادایمی فرهنگ سازمانی نيروهای مسلح از منظر امامي انقالب دج جاستای توسعه سرمایههای انسانی

های نظامی هشوجمان نزدی تر است .با توجه به توضيحات ذهرشده ،هدف پژوهش حاضر

دوستانه برای هاجهنان دج سازمان تأهيد داجد .فرهنگ نوآوجانته ،بيشتتر بتر جوی جفتاجهتای
هاجآفرینانۀ هاجمندان و تعهد به نوآوجی و توستعه ،جیست پتذیری و خالقيتت دج ستازمان
توجه داجد .دج مقاب  ،ی

سازمان با فرهنگ سلسلهمراتبتی ،ميتزان تأهيتد و توجته ختود جا

بيشتر بر استقراج جویهها و قواني و مقرجات جسمی مبذو میداجد (دعایی11۷-118 :13۹2 ،و.
وليخانی و هریمپوج (13۹1و دجصدد تبيي و اجانه ی

الگوی مطلوب فرهنگ ستازمانی

برای سازمانهای اجز مداج برآمدند .آنها با برجستی متتون استالمی چهتاج نتوع فرهنتگ،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1
. Quinn and Cameron.
2
. Wallach.
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تحت عنوان فرهنگ اخالق هاجی ،فرهنگ جسالتمحوج (بر مبنای عقالنيت دینیو ،فرهنتگ
مشاجهتی و فرهنگ هاجآفرینی دانشمحوج معرفی هردند (وليخانی و هریمپوج188 :13۹1 ،و.
سلطانی (13۹1و مدلی جا مخصو

اجگانهای نظامی اجانه داده است هه بر ویژگیهتا و

عواملی از فرهنگ تأهيد میهند هه از باج معنوی ،تربيتی و انستانمتداجی ختوبی برختوجداج
باشند .فرهنگ سازمانی مطلوب سازمان موجد نظر با توجه به دو محوج اصلی رراحتیشتده
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هه دج ی سو توجه به انعطافپذیری و ثبات و دج محوج دیگتر تأهيتد بتر جابطتهمتداجی و
وظيفهمداجی قراج داجد .با توجه به ای دو بععد مهم جهتگيری جاهبردی سازمان و با توجته
به جویکردهایی هه دج برشمردن و استخراج ویژگی و شاخصهای فرهنگ سازمانی وجتود
داجد ،چهاج نوع فرهنگ بدی شر اجانه شد .فرهنگ تربيتتمحتوج ،فرهنتگ دانتشمحتوج،
فرهنگ معناگرا ،فرهنگ جابطهگرا.
مباني نظری
توسعه سرمايههاي انساني
دج اتمسفر جقابتی امروز سرمایههای انسانی ازجمله مهمتری داجاییهای ستازمانهتا بته
شماج میجوند .اهميت سرمایههای انسانی برای سازمانها تتا حتدی استت هته آن جا عامت
اساسی اثرگذاج بر جشد و بقای ستازمان متیداننتد (نتوجوزی34 :13۹4 ،و .از همتي جو توستعه
سرمایههای انسانی نيز جابطهای مستقيم با پيشرفت و تداو حيات سازمانها داجد.
سرمایههای انسانی به دو بخش سخت و نر تقسيم میشوند .بخش ستخت مربتوب بته
شایستگی هاجهنان است و دجبرگيرندۀ دانش ،مهتاجت و استتعدادها استت .بختش نتر نيتز
مربوب به نگر

هاجهنان بوده و انگيز

و جضایت هاجی آن جا شام متیشتود

(استدالزاده،

5۶ :13۹1و؛ بنابرای جهت توسعه سرمایه های انسانی ضروجی است هه به هر دو بععد ستخت
و نر آن توجه شده و برنامهجیزیهتای الز بترای اجتقتای شتاخصهتای مربتوب بته ایت
حوزهها صوجت بگيرد.
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توسعه فرایندی است هه بهبود هيفيت زندگی ،تغيير سطح برخوجداجی و فهتم انستان از
منابع ربيعی و هرامتهای انسانی برای جسيدن به ظرفيت باالتر جا جقم زده و متضم جشتد


مداو دج ابزاج و جوابط مادی و معنوی و بنيانهای اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی ،فرهنگتی و
انسانی بوده و انسان دج ای جریان میتواند به تعتالی و همتا برستد (مهتدیزاده8 :13۹8 ،و .از
و نگر

هاجهنان و افزایش خالقيت آنان میشود .به عباجتی توسعه سرمایههای انستانی بته

دنبا آن است تا قابليتها و استتعدادهای شکوفانشتدۀ افتراد ستازمان جا بته منصته ظهتوج
جسانده تا از رریق توليد افکاج و ایدههای جدید و اجتقای مهاجتها و تخصصها دج ایشتان
ميزان تحقق اهداف و مأموجیتهای سازمان افزایش یابد .ضم آنکه ری فرایندهای توستعه
سرمایه های انسانی نگر  ،تعهد و جضایت هاجهنان نيز دج جهتت بهبتود هيفيتت عملکترد
سازمان موجد توجه ویژه قراج میگيرد.
با توجه به پيچيدگی مفهو سرمایههای انستانی و تنتوع دامنته عناصتر و شتاخصهتای
مرتبط با آن ،توسعه سرمایههای انسانی نيز دجبرگيرندۀ ابعاد متفاوتی است .دج ایت قستمت
به اختصاج به ابعاد توسعه سرمایههای انسانی پرداخته میشود .بععد فکری :دج ای بععد هدف
پروج

هاجهنانی است هه به روج مداو دج جهت اصتال جوا هتا و فراینتدهای ستازمانی

ایده ها و افکاج جدید رر هرده و ماحص آن بهبود و اصال دانمتی ستازمان استت .بععتد
نگر  :دج ای بععد ،توسعه سرمایههای انسانی دج پی آن استت تتا انعطتافپتذیری نگتر
سازمان و اعضای آن جا بهبود بخشد تا جایی هه دانشهتای جدیتد بتهسترعت بته نگتر
سازمان تبدی شوند .بععد شغلی :بهروج ربيعی اجتقتای مهتاجتهتای تخصصتی و حرفتهای
هاجهنان سازمان از رریق آموز
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ای حيث توسعه سرمایه های انسانی فرایندی است هه منجر به جشد و شکوفایی شایستتگی

هدفمند سبب بهينه شدن عملکرد آنها متیشتود .توستعه

سرمایههای انسانی دج ای بععد افراد جا به استفاده از تجهيزات و فناوجیهای جدیتد تشتویق
میهند و همي امر به افزایش عالقه مندی و دقت هاجهنان منجر خواهد شتد .بععتد ادجاهتی:
دجک اعضای سازمان از اهداف هالن ،جاهبردها ،سياستها و فرایندهای جاجی ستازمان بتر
جوی عملکرد آنان اثرگذاج استت .دج توستعه سترمایههتای انستانی ایجتاد دجهتی جتامع و
جاهبردی دج هاجهنان موضوعيت داجد ،چراهه دج ای صوجت افراد بهستادگی قتادج خواهنتد
بود فرایندهای اجرای هاج دج سازمان جا دجک هترده و متانع انجتا امتوج تکتراجی ،زانتد و
هزینه بر شوند .بععد جفتاجی :هدف از توسعه سرمایههای انسانی دج بععد جفتاجی ایجتاد جفتتاج
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استانداجد سازمانی دج افراد است تا از ای رریق انطبتاق و ستازگاجی اعضتا بتا فراینتدهای
سازمانی بهبود یابد .بععد خالقيتی :سازمان خالق سازمانی است هه بر خالقيتتهتای فتردی
بنا شده است .دجواقع ای خالقيت های فردی هستند هه فرایندهای سازمان جا اصال هترده
و اثربخشی و هاجایی آن جا افزایش می دهند؛ بنابرای با توجه به اینکه نيروی انسانی ختالق
و داجای فکر امروز جزء مزیتهای جقابتی سازمانها به حساب میآید ،توسعه سترمایههتای
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انسانی دج بععد خالقيتی نيز اهميت قاب توجهی پيدا هرده است (ستاجی و نوجی۶ :13۹5 ،و.
فرهنگ سازماني
فرهنگ دج سازمان بهمثابه شخصتيت دج انستان استت .مفروضتات بنيتادی  ،اعتقتادات،
باوجها ،هنجاجها و اجز ها به عنوان مبانی فرهنگتی یت

ستازمان ،شتالوده وجتودی آن جا

تشکي میدهند .فرهنگ سازمانی تأثير قاب تتوجهی بتر ستاختاج و رتر ستازمان ،محتيط
داخلی و خاججی سازمان ،فناوجی و سرمایه انسانی و از همه مهمتر بر بهترهوجی و جاهبترد
سازمان برجای میگذاجد (نماميان و فيض الهی13۹4 ،و.
محققان تعاجیک متنوعی از فرهنگ سازمانی جا بيان اجانه هردهاند .برخی از ای تعتاجیک
بر عناصری همچون مفروضات ،باوجها و اجز ها تأهيد داجنتد و برختی دیگتر شتيوههتای
انجا هاجها ،هنجاجها ،جفتاجها و مصنوعات جا موجد توجه قراج دادهاند .بر ای اسا

دج ای

بخش به مروج تعاجیک صوجتگرفته از فرهنگ سازمانی پرداخته شده است.
فرهنگ سازمانی جا مجموعهای از اجز ها ،افسانههتا ،عقایتد ،مفروضتات ،هنجاجهتا و
نمادها تعریک میهنند هه دج محاوجات ،نمادها ،فناوجی ،اهداف و اقدامات متدیریت نمتود
پيدا میهند و باعث احساسات ،نگر ها و تعامالت مشترک شده و افراد جا به اجانته جفتتاج
براسا

اهداف سازمان هدایت میهند (محسنی تبریزی و همکاجان138۹ ،و.

دج بيانی دیگر ،فرهنگ سازمانی به عنوان الگتوی یکااجچته ای از جفتاجهتای انستانی
تعریک می شود هه منحصربه فرد سازمان بوده و خاستگاه آن فرایندهای بقای سازمانی و
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یکااجچگی با محيط آن است .بر ای اسا

فرهنگ ،سازمان جا به سمت هدف هتدایت


متتی هنتتد و هاجهنتتان تتتازه استتتخدا شتتده ،براستتا

آن شتتيوۀ دجستتت جفتاجهتتا جا

می آموزند(ماجتينز و هوتزه200۷ 1،و.
مشترک تعریک هرده است .از ای دیدگاه ،فرهنگ سازمانی از سه ستطح دج دجون ستازمان
تشکي شده است :مفروضات بنيادی  ،اجز ها و مصنوعات و اختراعتات .بتر ایت استا
فرهنگ سازمانی شام مجموعهای از هنجاجها میشود هه جفتاجهای مناستب و نامناستب جا
دج دجون سازمان توصيک میهند

(ليووتا ،2014 3،به نق از شای

1۹۹5 ،و.

جوجج گوجدون 4فرهنگ ستازمانی جا بتهعنتوان مجموعتهای از فرضتيات و اجز هتای
سازمان میداند هه بهروج گسترده جعایت میشتود و بته الگوهتای جفتتاجی خاصتی منجتر
میگردد (گوجدون1۹۹1 ،و.
از نظر یونگ و فنگ (2008و فرهنگ سازمانی عباجت است از سيستمی متشک از اجز هتا
(چه چيزی اهميت داجد و چه چيزی مهم نيستو و عقاید (افراد چگونه عم میهنند و چگونته
عم نمیهنندو هه دج اجتباب متقاب با نيروی انسانی ،ساختاج سازمانی و سيستتم هنتتر استت و
دج نتيجه هنجاجهای جفتاجی جا دج سازمان شک میدهد (یونگ و فنگ2008 5،و.
فرهنگ سازماني در اسناد باالدستي جمهوري اسالمي
دج اسناد باالدستی جمهوجی اسالمی ازجمله سياستهای هلی نظا هه عموماً زیتر نظتر

مقاله پژوهشی :مد پاجادایمی فرهنگ سازمانی نيروهای مسلح از منظر امامي انقالب دج جاستای توسعه سرمایههای انسانی

شای 1۹۹5(2و فرهنگ سازمانی جا بتهعنتوان مفروضتات بنيتادی  ،باوجهتا و اجز هتای

مستقيم جهبر انقالب تدوی و ابالغ میگردد ،توجه خاصی به فرهنگ شده استت .دج ادامته
بندهایی از ای اسناد هه بهروج مستقيم اشاجه به فرهنگ دج بععد سازمانی داجد ،ذهتر خواهتد
شد.
ت نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر اجز هتای استالمی و هرامتت انستانی و اجج
نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی (بند  1سياستهای هلی نظا اداجیو.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ت قانونگرایی ،اشاعه فرهنگ مسئوليتپذیری اداجی و اجتمتاعی ،پاستخگویی و تکتریم
اجباب ججوع و شهروندان و اجتناب از برخوجد سليقهای و فردی دج هليه فعاليتها (بنتد 20
سياستهای هلی نظا اداجیو.
ت نهادینهسازی وجدان هاجی ،انضباب اجتماعی ،فرهنگ خودهنترلی ،امانتداجی ،صرفه-
جویی ،سادهزیستی و حفظ بيتالما (بند  21سياستهای هلی نظا اداجیو.
فصلنامه علمی مطالعات بي جشتهای دانش جاهبردی ،سا یازدهم ،شماجه  ،45زمستان 1400

ت حمایت از جوحيه نوآوجی و ابتکاج و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر بتهمنظتوج پویتایی
نظا اداجی (بند  2۶سياستهای هلی نظا اداجیو.
ت تقویت قانون گرایى ،انضباب اجتماعى ،وجدان هاجی ،خودباوجى ،جوحيه هاج جمعتى،
ابتکاج ،دجستکاجى ،قناعت ،پرهيز از اسراف و اهتما بته اجتقتای هيفيتت دج توليتد (بنتد 3
سياست هلی برنامه پنجمو.
ت تقویت جوحيه ایمان و ایثاج و عنصر فداهاجی بهعنوان عام اصلی اقتداج ملتی ،تبيتي
مبتتانی اجزشتتی و تقویتتت اعتمادبتتهنفت

ملتتی (بنتتد  1سياستتتهتتای هلتتی نظتتا دج دوجه

چشماندازو.
ت ایجاد جامعهای سالم ،اخالقی ،مبتنی بر اجز های اسالمی ،فرهنگمداج و شتهروندانی
آگتتاه ،عزتمنتتد و برختتوجداج از متتالکهتتای دجستتتکاجی و احستتا

جضتتایتمندی (بنتتد 2

سياستهای هلی نظا دج دوجه چشماندازو.
ت اعتال ،ترویج و تحکيم فرهنگ ایثتاج ،جهتاد ،شتهادت و تفکتر بستيجی دج جامعته و
نهادینه ساخت آن دج اندیشه ،باوج ،منش و جفتاج مرد و مسئوالن (بند  1سياستهای هلتی
نظا برای ترویج و تحکيم فرهنگ ایثاجو.
ت حمایت از توليد آثاج اجزنده فرهنگی و هنری دج جهت اشاعه فرهنتگ ایثتاج ،جهتاد و
شهادت دج جامعه (بند  4سياستهای هلی نظا برای ترویج و تحکيم فرهنگ ایثاجو.
ت استواج هردن اجز هاى انقالب اسالمى دج اندیشه و عم و تقویت فضای اخالقى و
ایمان ،جوحيه ایثاج و اميد به آینده (بند  1سياستهای هلی برنامه چهاج و.
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ت تعميق جوحيه دشم شناسى و شناخت ترفندها و تورئههاى دشمنان بتر ضتد انقتالب
اسالمى و منافع ملى ،ترویج جوحيه ظلمستيزى و مخالفت با سلطهگری استکباج جهانی (بند
ت سالمسازى فضاى فرهنگى ،جشد آگاهیها و فضای اخالقى و اهتما به امربهمعتروف
و نهى از منکر (بند  ۷سياستهای هلی برنامه چهاج و.
دج ادامه دج جدو شماجه  ،1تعدادی از مد های فرهنگ سازمانی از اندیشمندان داخلی
و خاججی بهروج خالصه شر داده شده است.
جدول شماره  :1پيشينه تحقيقات -مدلهاي فرهنگ سازماني
مدلها

ابعاد
سلسله
مراتبی

توضيحات
محيط ایستتا ،خطتوب جوشت اختيتاج و تصتميمگيتری ،قتواني و جویتههتای
استانداجدشده ،مکانيز های هنتر و پاسخگویی ،حفظ ثبات ،هنتتر  ،تأهيتد بتر
نظم.
جهتگيری به سمت محيط خاججی ،تعام ذینفعان خاججی (تأمي هننتدگان،

بازاجی

وجی.

مد هوني و
هامرون1۹۹۹(1و

مشتریان ،پيمانکاجان ،اتحادیههاو ،اجز های غالب :جقابتی عم هردن و بهتره-

رایفهای
(قبيلهایو

هاج تيمی ،برنامههای دجگير هردن هاجهنان و تعهد سازمان بته هاجهنتان .ایجتاد
ی

محيط هاج انسانی .تواناسازی هاجهنان ،تسهي عملکرد ،تعهتد و وفتاداجی

هاجهنان.
پاسخگویی بته محتيط فتوق متتالرم ،خلتق محصتوالت و ختدمات جدیتد،

ادهوهراسی

هاجآفرینی و خالقيتت ،اجتقتای انطبتاقپتذیری ،انعطتافپتذیری ،محتيطهتای
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 ۶سياستهای هلی برنامه چهاج و.

نامطمئ .
مشاجهتی
ثبات و
مد دنيسون
(2000و

2

یکااجچگی
انعطاف-
پذیری
مأموجیتی

توانمندی سازمانی ،تيمسازی ،تيممحوجی ،قابليت جشد و توسعه.
هماهنگی ،یکااجچگی ،اجماع.
به وجود آوجدن تغيير ،مشتریمداجی و یادگيری سازمانی.
گرایش و جهتگيری جاهبردی ،اهداف و مقاصد ،چشمانداز
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 103
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مدلها

توضيحات

ابعاد
(جسالتو

مد واالچ

1

(1۹83و

حمایتی

همکاجی ،تشویقی ،اجتماعی ،منصک ،مبتنی بر جوابط.

نوآوجانه

جیس پذیر ،مهيج ،چالشانگيز ،نتيجهگرا.

بوجوهراتي
مکتب
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مد جفری

آنها و تقویت شخصيت علمی و تخصصی آنها است.

باشگاه

تيم
دژ

مشاجهتی
هاجآفرینی

مد شاهآبادی و
عابدی (مبتنی بر
قرآنو (13۹0و
مد وزیری و
همکاجان (مبتنی بر
نهجالبالغهو (13۹1و

اهميت زیادی برخوجداج است.

هاجی
هریمپوج -مبتنی بر

(مخصو

دج فرهنگ سنگری بر حفظ و بقای سازمان تأهيد میشتود و امنيتت شتغلی از

اخالق

محوج

مد سلطانی

داجای چه سنی یا چه ميزان تجربه هستند ،پذیرفته میشوند.

نظم و انضباب ،مسئوليتپذیری.

الگو وليخانی و

(13۹1و

دج ای شرهتها افرادی هه داجای استعداد باالیی باشتند ،صترفنظتر از اینکته

مؤلفههای فرهنگ اخالق هاجی عباجت اند از :تقوا هاجی ،انجتا هامت هاجهتا،

جسالت-

اجز های اسالمی

باشند ،اجز

زیادی قان اند .دج ایت شترهتهتا ،ستابقه ختدمت و اجشتدیت

اهميت زیادی داجد.

ساننفلد200۹(2و

(13۹1و



تأهيد سازمانها بر استخدا افراد جوان متمایت بته یتادگيری و پتروج

دادن

ای شرهتها برای افراد وفاداج و متعهتد هته مناستب شترایط هتاجی موجتود

نيروهای مسلحو
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سلسلهمراتب ،ساختاجیافته ،دستوجی ،مالحظهای ،مبتنی بر قدجت.

تربيتمحوج
دانشمحوج

ای نوع فرهنگ با سه مشخصۀ جاهبردی ،چشمانداز و آزادی عمت بتر مبنتای
تعهد اندازهگيری میشود.
فرهنگ مشاجهتی با چهاج شاخص توانمندسازی ،تيمسازی ،پيوند با فنتاوجی و
خویشت هاجی اندازهگيری میشود.
فرهنگ هاجآفرینی دانشمحوج با سه شاخص خالقيت و نوآوجی ،نيازسنجی و
انعطافپذیری اندازهگيری میشود.
اعتالی معنوی ،تکليکگرایی ،والیتمداجی ،عدالتمحوجی و انقالبی بودن.
خالقيتتت و نتتوآوجی ،متتدیریت دانتتش ،آمتتوز

و توانمندستتازی هاجهنتتان و

انعطافپذیری.

معناگرا

جسالتمحوجی ،جاهبردمحوجی ،هدفمحوجی و قانونگرایی بهعنوان ی

جابطهگرا

جهبری ،جوابط صميمی ،هاج گروهی ،انسجا و مشاجهت.

اجز .

ایمان و تقوا ،عدالت ،محبت و والیت ،وحدت و اتحاد ،خدمتمحوجی ،وفای به عهد ،ایثاج،
وجدان هاجی ،تعاون به خير ،تعظيم شعانر دینی.
نظم و انضباب ،مرد داجی ،معنویت ،عدالت ،بهبود مستمر ،شایستهساالجی ،وجدان هاجی،
یادگيری و دانش افزایی ،جهبری خدمتگزاج ،اخال

 ،عدالت ،معنویت ،خوداجزیابی ،مشوجت.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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روششناسي تحقيق
فرهنگ سازمانی نيروهای مسلح (از منظر امامي انقالبو دج جاستتای توستعه سترمایههتای
انسانی اقدا هنيم .پژوهش حاضر دج حوزه پژوهشهای هيفی قتراج متیگيترد ،همچنتي از
جهت ماهيت نتایج و یافتهها ،از نوع هاجبردی است.
از منظر گردآوجی ارالعات ،ای تحقيق توصتيفی-پ يمایشتی استت .ابتزاج گتردآوجی
ارالعات مطالعات هتابخانه (جهت توسعه مد و و پرسشتنامهای (جهتت اجزیتابی متد و
است .جامعه آماجی تحقيق هليه بيانات و اسناد منتشرشده توسط امامي انقالب هر حوزه
فرهنگ است .دج مجموع  33۷سند دج ای پژوهش موجد برجسی قراج گرفت هه  85موجد
از آن ها مربوب به بيانات اما خمينی و  252موجد د یگر نيز مربوب به بيانات اما خامنهای
است.
بعد از اجرای هدگذاجی باز ،محوجی ،انتخابی و توسعه متد  ،بتهمنظتوج اعتباجستنجی،
مد توسعه داده شده دج اختياج خبرگان قراج گرفت .همچنتي بترای هدگتذاجی دادههتا از
نر افزاج مک

هيودا1استفاده شده است.

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
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دج ای پژوهش قصد داجیم بتا استتفاده از جو

دادهبنيتاد بته توستعه متد پتاجادایمی

ای بخش به ربقهبندی و تحلي ارالعات و نتایج حاص از دادههای جمتعآوجی شتده
میپردازد .سير تکام دادهها تا تبدی شدن به مد دج شک شماجه  1نشان داده شده است.
دج ادامه هر مرحله به تفکي  ،تشریح خواهد شد.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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شکل شماره  :1فرايند توسعه مدل با تکنيک دادهبنياد
(مهرابی و همکاجان 13۹0 ،به نق از استراو

و هوجبي 1۹۹8 1،و

الف :کدگذاري باز
بعد از اینکه دادهها جمعآوجی و پاالیش شدند ،اولي قد استتخراج مفتاهيم از دادههتا
است هه ای هاج از رریق «هدگذاجی بتاز» صتوجت متیگيترد .دج پتژوهش حاضتر بعتد از
جمعآوجی و پاالیش دادهها ،استخراج مفاهيم از دادهها شروع شتد .تعتداد « ۹۶۶هدگتذاجی
باز» صوجت گرفت هه بعد از پاالیش اوليه و ادغا هردن مفاهيم تکراجی ،تعتداد  ۹۹مفهتو
متمایز شناسایی شد .دج جدو شماجه  ،2تعدادی هدگذاجی باز بهعنوان نمونته بته نمتایش
دجآمده است .ليست هام مفاهيم استخراجشده از هدگذاجی باز دج جدو شماجه  3نمتایش
داده شده است.
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جدول شماره  :2چند نمونه کدگذاري باز
نمونه کدگذاری باز
ابتکاجهاى جوزافزون و نوبهنو است .وجود چتالش ،انستانهتای آگتاه و بصتير و شتجاع جا نگتران
استقبا از چالش

نمیهند .وجود چالش ،انسانهای متعهد جا به نگاه به ظرفيتهای موجود و احياناً معط مانتده واداج
میهند .ای چالشها بر اثر ای است هه دج نظا جمهوجی اسالمی ،توان پيشرفت ،تتوان استتحکا ،
توان اقتداج جوزافزون بسياج است (مقا معظم جهبری ،دانشگاه اما حسي 31/02/13۹3و.
اگر بخواهيم آن پيا جا دج شک اجتماعی و انسانی آن دج ی

استکباجستيزی

جمله بيان بکنيم :مقابلهی با نظتا

سلطه است؛ ای پيا انقالب است .نظا سلطه ،نظا تقسيم دنيا به ظالم و به مظلو است؛ منطتق
انقالب هه منطق اسال است« ،ال تَظلِمتونَ و ال تظظلَمتون» (3و استت؛ نبایتد ظلتم هنيتد و نبایتد
بگذاجید به شما ظلم بشود.

انتقا دانش و
تجربه
ایجاد جعب دج
دشم

برای فعا هردن هر چه بيشتر و بهتر قوای مسلح هشوج ضروجت داجد از تجربه اشخاصی هه دج
مت مسان جنگ بودهاند استفاده هر چه بيشتر شود (صحيفه اما جلد  20صفحه ۷3و.
شما دج جبهه ها هيچ نگذاجید آجامش پيدا هند دشم  ،اگر بگذاجید آجامتش پيتدا هنتد متیجود و
تجهيز زیادتر میهند و شما جا به زحمت میاندازد .باید نگذاجید هته او یت

شتب از اضتطراب

بيرون بياید ،اآلن دج اضطراب هستند ،نگذاجید هه آنها از اضطراب بيرون بيایند.

جدو شماجه  :3مفاهيم حاص شده از هدگذاجی باز
مفاهيم
ابتکاج دج سازماندهی
احسا

مسئوليت و وظيفه

آموز های دینی و اعتقادی
آموز

و توانمندسازی

قدجت دجونزا
حاهميت ضوابط بهجای جوابط

اخال

آیندهنگری

حمایت مردمی

آجمانگرایی

بدنه مردمی

خالقيت دج تاهتي

اجتقای بصيرت

ایجاد جعب دج دشم

خودسازی

استقبا از چالش

بومیسازی و ساخت تجهيزات

دشم شناسی

استکباجستيزی/ظلمستيزی

پاسداجی از انقالب

دفاع ،خدمت و پشتيبانی از مرد

التزا قلبی-عملی به ولیفقيه

پاسداجی از دی و قرآن

دوجی از اختالف

اميدواجی

پاسداجی و دفاع از هشوج

هماهنگی بي قوای نظامی

انتصاب بر مبنای تعهد

پرهيز از گروهگرایی

صبر و شکيبایی

شناخت نقشه دشم

تحقق آجمانهای اما و جهبری

جفتاج مردمی

انتظاج-ظهوج

ترویج فرهنگ شهادت و عاشوجا

و جو ها

مقاله پژوهشی :مد پاجادایمی فرهنگ سازمانی نيروهای مسلح از منظر امامي انقالب دج جاستای توسعه سرمایههای انسانی

امروز نظا اسالمى دجگير چالش هایی است .وجود چتالش بته معنتاى حرهتت بته ستمت جلتو و

زنتتده نگتته داشتتت و ادامتته دادن جاه
شهدا
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مفاهيم
انتقا دانش و تجربه

تقد تکليکگرایی بر نتيجهگرایی

سلسلهمراتب و اراعت از مافوق

ایثاج و فداهاجی

تقوا

شجاعت و جساجت

ایمان

توه به خدا

شناخت و ادای تکليک

جتتانفشتتانی و شتتهادت دج جاه ختتدا،

اجادت و تمستتت

اسال  ،انقالب و هشوج

اه بيت

وفاداجی به جهبری و فرماندهی

عم به وظيفه

عدالت اجتماعی

آمادگی معنوی

امر به معروف و نهی از منکر

عدالت تعاملی

آمادگی نظامی

هسب قدجت تحلي سياسی

عدالت توزیعی

عد دخالت دج اموج سياسی

مرد دوستی

عدالت جویهای

عد دخالت دج انتخابات

مقاومت و خاکجیز فرهنگی

هوشياجی و عد غفلت

عد د بستگی به دنيا

نظم و انضباب

وفاداجی به آجمانهای انقالب

عد نياز به بيگانه

نهضت قطعهسازی

وفاداجی به شهدا و جاه شهدا

تال  ،استقامت ،ایستادگی و مقاومت
فصلنامه علمی مطالعات بي جشتهای دانش جاهبردی ،سا یازدهم ،شماجه  ،45زمستان 1400

آمتتتادگی حضتتتوج دج صتتتحنههتتتای
پرمخارره
فرهنگ و جوحيه خالقيت و نوآوجی

دستوجالعم ها

جوان گرایی به منزله پرهيز از پيتری و

جستتتيدگی و تکتتتریم جانبتتتازان و

محافظههاجی

خانواده شهدا
وفاداجی به باوجها ،اعتقادات ،اجز -

به جسميت شناخت سایر قوای نظامی
مرد دوستی فرماندهان

خدمتگزاجی فرماندهان به مرد

عطوفت فرمانده با زیردست

جوانگرایی بته منزلته تزجیتق انگيتزه،

جوانگرایی به منزله نيروی محرهته و

جوانگرایی بته منزلته تربيتت افستر

اميد و نشاب

ابتکاج

جنگ نر

مسير پيشرفت شغلی

بهداشت ایمنی و بيمه

حقوق و مزایا

فرصتهای یادگيری

الگوی بومی تمدن اسالمی

حفظ و ترویج فرهنگ دفاع مقد

انسانسازی و تربيت اسالمی

تهاجم فرهنگی

نفوذ فرهنگی

استقال فرهنگی

آسيبهای فرهنگی جامعه

فشاجهای دشم

توسعه شغلی

توسعه معنوی

شایستگی



جعایتتت قتتواني  ،آیتتي نامتتههتتا و

همدلی و احترا متقاب قوای نظامی

انتصتتتاب بتتتر مبنتتتای توانمنتتتدی و
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نوآوجی دج ساخت ابزاجها و تجهيزات

و الگتتتوگيری از

ها و اصو


ب :کدگذاري محوري
دج ای مرحله هدف ،استخراج مؤلفهها از مفاهيم شناساییشده از مرحله قبت استت .دج
شناساییشده هه به آن جو

مقایسه پایداج یا جو

تطبيق مداو گفته میشتود ،زمينتههتای

مشترک بي مفاهيم هشک گردید .ای فرایند به «هدگذاجی محوجی» مشتهوج استت هته دج
پژوهش حاضر دج نتيجه ای هدگذاجی تعداد  2۶مؤلفته بته دستت آمتد .جتدو شتماجه 4
ليست مؤلفههای شناساییشده به همراه جزنيات «هدگذاجی محوجی» جا نشان میدهد.
جدو شماجه  :4هدگذاجی محوجی
مفاهيم
ابتکاج دج سازماندهی  +خالقيت دج تاهتي

و جو ها  +فرهنگ و جوحيه خالقيتت و

نوآوجی  +نوآوجی دج ساخت ابزاجها و تجهيزات
ایجاد جعب دج دشم  +آمادگی نظامی  +آمادگی معنوی  +هوشياجی و عد غفلتت +
قدجت دجونزا
بدنه مردمی  +حمایت مردمی  +جفتاج مردمی  +دفتاع ،ختدمت و پشتتيبانی از مترد +
مرد دوستی
آموز

و توانمندسازی  +انتقا دانش و تجربه

به جسميت شناخت سایر قوای نظامی  +دوجی از اختالف  +همتدلی و احتترا متقابت
قوای نظامی  +هماهنگی بي قوای نظامی  +همدلی و هماهنگی دجون اجگانی

مؤلفهها
خالقيت و نوآوجی
اقتداجگرایی و
بازداجندگی
مردمی بودن
مدیریت دانش
وحدتگرایی

جوانگرایی به منزله پرهيز از پيری و محافظههاجی  +جوانگرایی به منزله تربيتت افستر
جنگ نر  +جوان گرایی به منزله تزجیق انگيزه ،اميد و نشاب  +جتوانگرایتی بته منزلته

مقاله پژوهشی :مد پاجادایمی فرهنگ سازمانی نيروهای مسلح از منظر امامي انقالب دج جاستای توسعه سرمایههای انسانی

مرحله قب تعداد  ۹۹مفهو متمایز هشتک و شناستایی شتدند .بتا مقایسته مستتمر مفتاهيم

جوانگرایی

نيروی محرهه و ابتکاج
نظم و انضباب  +سلسلهمراتب و ارالعت از مافوق  +جعایتت قتواني  ،آیتي نامتههتا و
دستوجالعم ها
عدالت اجتماعی  +عدالت تعاملی  +عدالت توزیعی  +عدالت جویهای
وفاداجی به شهدا و جاه شهدا  +وفاداجی به آجمانهای انقالب  +وفتاداجی بته جهبتری و
فرماندهی  +وفاداجی به باوجها ،اعتقادات ،اجز ها و اصو
تال  ،استقامت ،ایستادگی و مقاومت  +ایثاج و فتداهاجی  +صتبر و شتکيبایی  +عتد
د بستگی به دنيا

قانونگرایی
عدالترلبی
وفاداجی
تحرک و جوحيه
جهادی
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مؤلفهها

مفاهيم
نهضت قطعهسازی  +بومیسازی و ساخت تجهيزات  +عد نياز به بيگانه
التزا قلبی-عملی به ولی فقيه  +تحقق آجمانهتای امتا و جهبتری  +اجادت ،تمست

خودهفایی
و

الگوگيری از اه بيت

والیتپذیری

انتظاج-ظهوج  +استکباجستيزی/ظلمستيزی  +آجمانگرایی  +آیندهنگری  +اميدواجی
عد دخالت دج انتخابات  +پرهيز از گروهگرایتی  +عتد دخالتت دج امتوج سياستی +
فصلنامه علمی مطالعات بي جشتهای دانش جاهبردی ،سا یازدهم ،شماجه  ،45زمستان 1400

هسب قدجت تحلي سياسی

مهدویت
حزبگریزی
قدجت نر

اجتقای بصيرت  +دشم شناسی  +مقاومت و خاکجیز فرهنگی  +شناخت نقشه دشم
جان فشانی و شهادت دج جاه خدا ،اسال  ،انقالب و هشوج  +ترویج فرهنتگ شتهادت و
عاشوجا  +زنده نگه داشتت و ادامته دادن جاه شتهدا  +جستيدگی و تکتریم جانبتازان و

شهادترلبی

خانواده شهدا
احسا

مسئوليت و وظيفه  +عم به وظيفه  +تقد تکليکگرایتی بتر نتيجتهگرایتی +

شناخت و اداء تکليک  +امربهمعروف و نهی از منکر
انتصاب بر مبنای توانمندی و شایستگی  +انتصاب بر مبنای تعهتد  +حاهميتت ضتوابط
بهجای جوابط
اخال

 +تقوا  +خودسازی  +آموز های دینی و اعتقادی  +ایمان  +توه

تکليکگرایی
شایستهساالجی
معنویتگرایی

پاسداجی و دفاع از هشوج  +پاسداجی از دی و قرآن  +پاسداجی از انقالب
شجاعت و جساجت  +استقبا از چالش  +آمادگی حضوج دج صحنههای پرمخارره
عطوفت فرمانده با زیردست  +خدمتگزاجی فرماندهان به مرد  +مرد دوستی فرمانده
تهاجم فرهنگی  +نفوذ فرهنگی  +استقال فرهنگی
الگوی بومی تمدن اسالمی  +حفظ و ترویج فرهنتگ دفتاع مقتد

جیس پذیری
سب

فرماندهی

چالشهای فرهنگی
 +انستانستازی و

تربيت اسالمی
فرصت یادگيری  +حقوق و مزایا  +بهداشت ایمنی و بيمه  +مسير پيشرفت شغلی
توسعه شغلی ،توسعه معنوی

پاسداجی

ایجاد سازمانهای
اجز مداج
عوام انگيزشی شغلی
و سازمانی
توسعه سرمایههای
انسانی

ج :کدگذاري انتخابي
آخری مرحله از هدگذاجی به «هدگذاجی انتخابی» معروف است .ری ای مرحله ،وجوه
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مشترک مؤلفههای حاص شده از مراح قبلی ،شناسایی و با توجته بته اشتتراهات آنهتا دج


دستهبندی هلیتر و محدودتری سازماندهی شدند 2۶ .مؤلفه شناساییشده دج مرحلته قبت ،
دج قالب چهاج بععد اصلی دستهبندی شدند .جدو شماجه  ،5ابعتاد فرهنتگ ستازمانی جا بته

جدول شماره  :5کدگذاري انتخابي
ابعاد

مؤلفهها
پاسداجی

فرهنگ
نظامیگری

قانونگرایی
اقتداجگرایی و
بازداجندگی

مفاهيم
پاسداجی و دفاع از هشوج  +پاسداجی از دی و قرآن  +پاسداجی از انقالب
نظم و انضباب  +سلسلهمراتب و ارالعت از متافوق  +جعایتت قتواني  ،آیتي -
نامهها و دستوجالعم ها
ایجاد جعب دج دشم  +آمادگی نظامی  +آمادگی معنوی  +هوشتياجی و عتد
غفلت  +قدجت دجونزا
جانفشانی و شهادت دج جاه خدا ،اسال  ،انقتالب و هشتوج  +تترویج فرهنتگ

شهادترلبی

شهادت و عاشوجا  +زنده نگه داشت و ادامته جاه شتهدا  +جستيدگی و تکتریم
جانبازان و خانواده شهدا

تحرک و جوحيه
فرهنگ
بسيجی-

جهادی
تکليکگرایی

مقاومتی
والیتپذیری
مهدویت
معنویتگرایی
مردمی بودن
فرهنگ
اجتماعی-
هنجاجی

وحدتگرایی
عدالترلبی
وفاداجی
حزبگریزی

تال  ،استقامت ،ایستادگی و مقاومت  +ایثاج و فداهاجی  +صبر و شتکيبایی +
عد د بستگی به دنيا
احسا

مسئوليت و وظيفه  +امر به معروف و نهی از منکر  +عم به وظيفه +

تقد تکليکگرایی بر نتيجهگرایی  +شناخت و اداء تکليک
التزا قلبی-عملی به ولی فقيه  +تحقتق آجمتان هتای امتا و جهبتری  +اجادت،
تمس

و الگوگيری از اه بيت

انتظاج-ظهوج  +استتکباجستتيزی/ظلمستتيزی  +آجمتانگرایتی  +آینتدهنگتری +

مقاله پژوهشی :مد پاجادایمی فرهنگ سازمانی نيروهای مسلح از منظر امامي انقالب دج جاستای توسعه سرمایههای انسانی

همراه مؤلفهها و مفاهيم زیرمجموعه هر ی

نمایش میدهد.

اميدواجی
اخال

 +تقوا  +خودسازی  +آموز های دینی و اعتقادی  +ایمان  +توه

بدنه مردمی  +حمایت مردمی  +جفتاج مردمتی  +دفتاع ،ختدمت و پشتتيبانی از
مرد  +مرد دوستی
به جسميت شناخت سایر قوای نظامی  +دوجی از اختالف  +همتدلی و احتترا متقابت
قوای نظامی  +هماهنگی بي قوای نظامی  +همدلی و هماهنگی دجون اجگانی
عدالت اجتماعی  +عدالت تعاملی  +عدالت توزیعی  +عدالت جویهای
وفاداجی به شهدا و جاه شهدا  +وفاداجی به آجمانهتای انقتالب  +وفتاداجی بته
جهبری و فرماندهی  +وفاداجی به باوجها ،اعتقادات ،اجز ها و اصو

111

عد دخالت دج انتخابتات  +پرهيتز از گتروهگرایتی  +عتد دخالتت دج امتوج




ابعاد

مفاهيم

مؤلفهها

سياسی  +هسب قدجت تحلي سياسی
خالقيت و
نوآوجی
مدیریت دانش

ابتکاج دج سازماندهی  +خالقيت دج تاهتيت

و جو هتا  +فرهنتگ و جوحيته

خالقيت و نوآوجی  +نوآوجی دج ساخت ابزاجها و تجهيزات
آموز

و توانمندسازی  +انتقا دانش و تجربه

جوانگرایی به منزله پرهيز از پيری و محافظههتاجی  +جتوانگرایتی بته منزلته
فصلنامه علمی مطالعات بي جشتهای دانش جاهبردی ،سا یازدهم ،شماجه  ،45زمستان 1400

جوانگرایی

تربيت افسر جنگ نر  +جوانگرایی به منزله تزجیتق انگيتزه ،اميتد و نشتاب +
جوانگرایی به منزله نيروی محرهه و ابتکاج

فرهنگ
شایستهساالجی

تحو گرایی

قدجت نر
جیس پذیری
خودهفایی

انتصاب بر مبنای توانمندی و شایستگی  +انتصاب بر مبنای تعهتد  +حاهميتت
ضوابط بهجای جوابط
اجتقای بصيرت  +دشم شناسی  +مقاومتت و ختاکجیتز فرهنگتی  +شتناخت
نقشه دشم
شجاعت و جساجت  +استتقبا از چتالش  +آمتادگی حضتوج دج صتحنههتای
پرمخارره
نهضت قطعهسازی  +بومیسازی و ساخت تجهيزات  +عد نياز به بيگانه

دج نهایت با پدیداج شدن مفاهيم ،مؤلفهها و ابعاد ،پژوهشگر با بههاجگيری قتوه ابتکتاج و
خالقيت و یافت اجتباب منطقی بي مفاهيم ،مؤلفهها و ابعاد ،به توسعه مد اقدا میهند .دج
ای پژوهش از چاجچوب استراو

و هوجبي برای توستعه متد پتاجادایمی استتفاده شتده

است .ای مد  ،از پنج قسمت شرایط علّی ،شرایط زمينهای ،شرایط مداخلهگر ،جاهبردهتا و
پيامدها تشکي شده است .دج مرهز مد نيز پدیده مرهزی قراج داجد هه فعاليتها حتو آن
شک میگيرد.
براسا

مراح ریشده ،سرانجا مد پاجادایمی فرهنگ ستازمانی نيروهتای مستلح از

منظر امامي انقالب دج جاستای توسعه سرمایههای انسانی ،توسعه داده شد .متد پتاجادایمی
توسعه داده شده دج شک  2نمایش داده شده است .همچني اعتباج مد توستعه داده شتده،
با استفاده از چاجچوبهای چاجمز200۶(1و و استراو

و هوجبي 1۹۹2(1و و توستط ده نفتر

از اساتيد دانشگاه دفاع ملی موجد اجزیابی و تأیيد قراج گرفت.
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نتيجهگيری و پيشنهاد
الف .نتيجهگيري
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شکل شماره  :2مدل پارادايمي پژوهش

از اقدامات مدیریت منابع انسانی دج جاستای توسعه سرمایههای انستانی ،ایجتاد فرهنتگ
مطلتتوب ستتازمانی و نيتتز جتتوی مناستتب دج جهتتت جشتتد و شتتکوفایی ستتازمانی استتت.
سازمانهایی هه فرهنگ آنها قوی و منسجم است ،اعضا از جستالتهتا و اهتداف ستازمان
آگاهی داشته و نسبت بته آن هتا تعهتد داجنتد و ميتان اهتداف افتراد ،ستازمان و متدیریت،
همسویی الز وجود داجد و افراد حداهثر شدن منافع خود جا دج گرو حتداهثر شتدن منتافع
سازمان میدانند .دج چني شرایطی فرهنگ سازمانی نيز بهعنوان سرچشمه همۀ تواناییهتای
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سازمان جلوهگر شده و به تعبيری ،هاميابی و شکست سازمانها تا اندازه زیتادی منتوب بته
فرهنگ آنها است.
با دجک نقش فرهنتگ ستازمانی دج توستعه سترمایههتای انستانی و تعتالی ستازمانی و
همچني تأهيدات مقا معظم جهبری بر توسعه فرهنگ بومی متناسب بتا شترایط محيطتی و
سازمانی ،پژوهش حاضر با هدف دستيابی به الگتوی مطلتوب فرهنتگ ستازمانی نيروهتای
فصلنامه علمی مطالعات بي جشتهای دانش جاهبردی ،سا یازدهم ،شماجه  ،45زمستان 1400

مسلح دج جاستای توسعه سرمایههای انسانی با جو

دادهبنياد اجرا شد .جامعته آمتاجی ایت

پژوهش سخنرانیها ،دستنوشتهها ،مصاحبهها ،مقاالت و سایر ارالعات و مستنداتی استت
هه از مقا معظم جهبری حضرت آیتتال خامنتهای و امتا خمينتی (جهو پيرامتون فرهنتگ
سازمانی (بهخصو

دج حوزه نيروهای مسلحو وجود داجد.

بعد از جمعآوجی بيانات امامي انقالب ری سا های زمامداجی مقتا جهبتری ،آنهتایی هته
مخارب جسمی آن نيروهای مسلح بودند ،تفکي
ای اسناد صوجت گرفت .دج نتيجۀ پيادهسازی جو

و هاج هدگذاجی (باز ،انتخابی ،محتوجیو جوی
دادهبنيتاد (بتا استتفاده از نتر افتزاج مکت

هيوداو ،تعداد  ۹۹مفهو  2۶ ،مؤلفه و چهاج بععد استخراج گردید .دج نهایت با هشتک جوابتط بتي
مفاهيم ،مؤلفهها و ابعاد فرهنگ سازمانی و با استتفاده از چتاجچوب استتراو

و هتوجبي متد

پاجادایمی فرهنگ سازمانی نيروهای مسلح از منظر امامي انقالب دج جاستای توسعه سرمایههتای
انسانی به دست آمد .ابعاد فرهنگ سازمانی استخراجشده شتام فرهنتگ نظتامیگتری ،فرهنتگ
هنجاجی اجتماعی ،فرهنگ تحو گرایی و فرهنگ بسيجی مقتاومتی استت .اعتبتاج متد توستعه
دادهشده ،با استفاده از چاجچوبهای چاجمز (200۶و و استراو

و هوجبي (1۹۹8و و توستط ده

نفر از اساتيد دانشگاه دفاع ملی موجد اجزیابی و تأیيد قراج گرفت .ابعتاد فرهنتگ ستازمانی بتومی
توسعه داده شده برای نيروهای مسلح بدی شر است:
فرهنگ نظاميگري :معموالً دج شيوه زنتدگی و فرهنتگ نظتامی ،نظتم ،سلستلهمراتتب،
جابطه سلطه و اراعت و نگر های جنگرلبانه موجد تمجيد قراج متیگيترد .البتته دج یت
سازمان نظامی هه فرمانده هت قتوای آن یت
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جهبتر دینتی استت ،فرهنتگ حتاهم بتر آن

تفاوتهایی داجد .با دج نظر گترفت ایت تفتاوتهتا ،معمتوالً یت

اجتتش قتوی و چابت ،


صرف نظر از ایدنولوژی پشت سر آن ،نيازمند فرهنگی است هه به سازمان دج جهت تحقتق
اهداف و جسالتش یاجی جساند .مؤلفههایی هه ای فرهنگ جا تبيي میهنند ،عباجتاند از:
فرهنگ بسيجي -مقاومتي :فرهنگ بسيجی-مقاومتی زمانی دج سازمان شتک متیگيترد
هه جهتگيریها ،سياستگذاجیها و اجز های سازمانی ،مبتنی بر مبانی و آموزههای دیت
مبي اسال و انقالب اسالمی تدوی شده باشد .ماهيت ای نوع فرهنتگ رتوجی استت هته
نه تنها دج قوای نظامی جریان داجد ،بلکه از قابليت تسری و تعمتيم دج ستطح ملتی و حتتی
منطقه ای برخوجداج است .شک گيری هسته های مقاومتت دج لبنتان و فلستطي و اخيتراً دج
سوجیه ،عراق و یم با الگوبرداجی از فرهنگ مقاومتی جمهوجی اسالمی سندی بر ای ادعا
است .ای نظا فرهنگی هه از جوهره انقالبی-دینی برخوجداج است بتا فطترت بشتری نيتز
هم خوانی داجد و دج پی رراحی و پيادهسازی اجز هایی است هه افراد سازمان جا بته جشتد
و هما معنوی سوق دهند .مؤلفههایی هه ای فرهنگ جا تبيي میهنند ،عباجتاند از:
 .1شهادترلبی .2 ،تحرک و جوحيه جهتادی .3 ،تکليتکگرایتی .4 ،والیتتپتذیری.5 ،
مهدویت و  .۶معنویتگرایی.
فرهنگ اجتماعي -هنجاري :فرهنگ اجتماعی-هنجاجی تقویتهننده جابطۀ ستازمان بتا
جامعهای است هه دج آن واقع است .جو حاهم بر فضای فرهنگی نيروهای مسلح بایتد بته
نحوی باشد هه اجز ها و هنجاجهای جامعه دج آن جریتان داشتته باشتد و محتتر شتمرده
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 .1پاسداجی .2 ،قانونگرایی .3 ،اقتداجگرایی و بازداجندگی.

شود .قوای مسلح مانند سایر اجگانها با هدف خدمتجسانی به جامعه تشکي شتده استت،
بنابرای فرهنگ حاهم بر آن نيز باید دج جهت تحقق ای هدف باشد .مؤلفتههتایی هته ایت
فرهنگ جا تبيي میهنند عباجتاند از:
 .1مردمیبودن .2 ،وحدتگرایی .3 ،عدالترلبی .4 ،وفاداجی و  .5حزبگریزی.
فرهنگ تحولگرايي :ای نوع فرهنگ بر جشد و اجتقای علمی ،افتزایش توانمنتدیهتا و
مهاجتها ،پویایی و آمادگی همهجانبه ،جقابترلبی و استفاده از فرصتها تأهيد داجد .جاجی
بودن فرهنگ تحو گرایی دج قوای نظامی باعث می شود هه اه جیس

باشتند ،از تغييتر و

نوآوجی استقبا نمایند ،از محافظههاجی دوجی هنند و جوحيه جوانگرایتی دج آنهتا جتاجی
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باشد .آنچه اهميت تحو گرایی دج قوای نظامی جا دوچندان میهند ،تغييتر متداو شتک و
ابزاجهای جنگ ،یا به عباجت دیگر ظهوج جنگهای نوی است .موقعيت جاهبردی جمهوجی
اسالمی دج منطقه ،جو ها و ابزاجهتای متنتوع دشتمنان و ظهتوج تهدیتدها و فرصتتهتای
جدید ،فرهنگ تحو گرایی جا به ی

ضروجت تبدی هرده است .مؤلفتههتای ایت فرهنتگ

عباجتاند از:
فصلنامه علمی مطالعات بي جشتهای دانش جاهبردی ،سا یازدهم ،شماجه  ،45زمستان 1400

 .1مدیریت دانش .2 ،جوانگرایی .3 ،شایستهساالجی .4 ،قدجت نر  .5 ،جیست پتذیری،
 .۶خودهفایی و  .۷خالقيت و نوآوجی.
فرهنگ نظامیگری و فرهنگ تحو گرایی جا میتوان وجه تمایز یافتتههتای حاصت شتده دج
ای تحقيق بتا تحقيقتاتی هته دج گذشتته صتوجت گرفتته ،معرفتی هترد .تحقيقتات گذشتته بته
سازمانهای نظامی صرفاً بهعنوان ی

سازمان اجز مداج نگریستهاند و مفاهيم فرهنتگ ستازمانی

مستخرج از آنها نيز تا حد زیادی به همه سازمانهای اجز مداج تعلق داجد و نته اختصاصتاً بته
سازمانهای نظامی .هميت و هيفيت مفاهيم مربوب به فرهنگ نظامیگری و تحو گرایی تتا حتد
زیادی متمایز از مفاهيم شناساییشتده از تحقيقتات پيشتي استت .از ررفتی فرهنتگ بستيجی-
مقاومتی و فرهنگ اجتمتاعی-هنجتاجی تتا حتد زیتادی بتا تحقيقتات گذشتته اشتتراک داجد .از
محدودیتهای تحقيق میتوان به عد امکان تفکي

مخاربان بيانات امامي انقالب اشتاجه هترد.

دج ای تحقيق صرفاً بياناتی هدگذاجی شدند هه مخارب جستمی آنهتا نيروهتای مستلح بودنتد،
ولی ای احتما وجود داجد هه بياناتی نيز وجود داجد هه مخارب جسمی آنهتا نيروهتای مستلح
نبوده ،ولی جهنمودهای صادجشده ،مشمو نيروهای مسلح نيز میشده است.
ب .پيشنهاد
براسا

مد فرهنگ سازمانی استخراجشده و بهمنظوج توسعه سرمایههای انسانی نيروهتای

مسلح ،پيشنهاد میگردد مدیران و فرماندهان اجشد نظامی ،مفاهيم و مؤلفههتای فرهنتگ تحتو -
گرایی ،فرهنگ اجتماعی-هنجتاجی ،فرهنتگ نظتامیگتری و فرهنتگ بستيجی-مقتاومتی جا دج
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فرهنگ سازمانی اجگان مربوره بگنجانند .همچني پيشنهاد میگتردد متد توستعه دادهشتده ،دج
اجگانهای مختلک نيروهای مسلح از قبي اجتش ،سااه ،نيروی انتظتامی و همچنتي دج جدههتا و


بخش صفی و ستادی مختلک موجد برجسی و براز

قراج گيترد و تعتدیالت الز  ،متناستب بتا

اجگانها صوجت گرفته و مد تعدی شده مختص هر اجگان توسعه داده شود.

الف .منابع فارسي



اسدالزاده ،مریم (13۹1و ،برجسی تأثير فرهنگ سازمانی بر سرمایه فکتری (متوجد مطالعته :بيمته
مرهزی ایرانو ،پایاننامه هاجشناسی اجشد ،دانشگاه عالمه رباربایی ،چاپ نشده.
دعایی ،حبيب ال و پوج ،سميرا (13۹2و ،تأثير فرهنگ سازمانی بر بازاجگرایی بتا تأهيتد بتر نقتش
واسط تعاجض سازمانی (موجد مطالعه صنعت مبلمان دج شهر مشهدو ،جامعهشناسیي کیاربردي،
سا بيستوچهاج  ،شماجه  ،51صص .115-130




ستاجی ،صدجالدی و نوجی ،پوجان (بهم 13۹5و ،اجتباب فرهنگ سازمانی با توسعه منابع انسانی،
چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني ،تهران.
سلطانی ،محمدجضا (13۹1و ،تحلي وضعيت و رراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی یکتی از

سازمانهای نيروهای مسلح مبتنی بر مبانی دینی و اجز های انقالب اسالمی ،دو فصلنامه علمي


 پژوهشي مديريت اسالمي ،سا بيستم ،شماجه  ،1صص .۹۹-122سليمی ،جما و جمضانی ،قباد (13۹2و ،برجسی جابطه بي فرهنگ ستازمانی و بهترهوجی دبيتران
دوجه تحصيلی متوسطه استان هردستان ،رفتار سازماني در آموزشوپرورش ،سا او  ،شماجه ،2
صص .35-4۹



شاهآبادی ،محمدمهدی و عابدی جعفری ،حس (13۹0و ،دجآمدی بر جو

برجسی «ابعاد فرهنگ
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فهرست منابع و مآخذ

سازمانی» با نگاهی به قرآن هریم ،فصلنامه علمي  -پژوهشي روششناسي علوم انسیاني ،ستا
هفدهم ،شماجه  ،۶۶صص .۹۷-11۶


شم

احمر ،مهران؛ فرهی بوزنجانی ،برزو و سنجقی ،محمدابراهيم (13۹0و ،برجسی اثر احسا

عدالت سازمانی بر جابطه بي جویکرد جاهبردی دج نظا نگهداجی منابع انسانی و تعهتد ستازمانی


هاجهنان ،دو فصلنامه علمي  -پژوهشي مديريت اسالمي ،شماجه  ،1صص .13۹-1۶۹
عسکری وزیری ،علی ،زاجعی متي  ،حس و اميری ،علينقتی (13۹1و ،اجانته الگتوی مؤلفتههتای
فرهنگ سازمانی با جویکرد اسالمی و مبتنی بر نهجالبالغته ،مديريت در دانشگاه اسیالمي ،ستا
او  ،شماجه  ،3صص .401-422
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 آستيبشناستی اداجی و،و138۹(  دجدانه، مجتبی و اميری، عليرضا؛ عباسی قادی،محسنی تبریزی



 کیاربردي پیژوهش و-  فصلنامه پژوهشیي،فرهنگ سازمانی هاجهنان سازمان و اجانه جاهکاجها
.10۹-131  صص،15  شماجه،انديشه

 شناخت مفاهيم توسعه سرمايههاي انساني از منظر نهی البالغیه،و13۹8(  مصتطفی،مهدیزاده



 چتاپ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نتراق، پایاننامه هاجشناسی اجشد،براساس روش توليد محتوا
 غالمرضتا، حست و جنتدقی،  علتینقتی؛ زاجعتی متتي، حمزه؛ اميری، اميرحمزه؛ خنيفر،مهرابی
.5-30  صفحه،23  شماجه، سا نهم، مديريت فرهنگ سازماني،و13۹0(
 تأثير فرهنتگ ستازمانی بتر عملکترد،و13۹4  صادق (بهاج و تابستان، فرشيد و فيضالهی،نماميان




 دوجه، فرهنیگ ايیالم، شتهرک صتنعتی ایتال و:سازمان با نقش ميانجی نوآوجی (مطالعه موجدی
.14۷-1۶1  صص،4۷  و4۶  شماجه،شانزدهم
با تأهيد بتر

 رراحی مد توسعه سرمایه انسانی دج وجز،و13۹4(  جسو،نوجوزی سيد حسينی



. چاپ نشده،  دانشگاه تربيت مدج، پایاننامه دهتری،جویکرد قابليت
، مهندسي فرهنگیي، تدوی الگوی فرهنگ اسالمی سازمانی،و13۹1(  جلي، ماشاءال و هریمپوج،وليخانی



.1۶2-18۹  صص،۶۶  و۶5  شماجه،سا ششم
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