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دو ماپییژدرژSPSSژ مرساژ د.ژدرژاههیال ژ عدژیزژ معآوریژدیدگه هیژخبمگهب ژ
حهقلژکهرژ پق ر ژ دلژفم مگژخد تگزیریژ بتماژ مژوقسالاه پژیلهاژسسهساژ
ی ه،ژخمسماژیریئپژ د.ژیینژ دلژ ه لژچههرژ هخص:ژفم مگژ ههدی ژفم مگژ
تهرکتا ژفم مگژیسا اژوژفم مگژحمفپییژ د .ژ
واژههای کلیدی :ژخد تگزیری ژفم مگ ژخد تگزیری ژفم مگ ژ ههدی ژیادیتللپژ
ی ه،ژخمسما.
مقدمه

در جوام هدمتگزار ،بت دلیل وجود حس نو دوستی ،سازمانها تمایل دارند کت تأثیر مثبتی
بر جامعت داشـتت باشـند .منها بت نحوی کوشـ میکنند تا در قبال جامعت پاسـخگو باشند،
اعتماد عامت را باال ببرند و از روش هایی برای انجام امور اســتفاده کنند کت نشــان دهنده
ارزش های بنیادین جامعت نمیر عدالت ،اهالقیا  ،صــداقت و احترام باشــد (کونســیل،1
 .)21 :1553در چنین جوامعی حاکمیت ملت بت عنوان اصل اساسی حکومت ،بدون چون
و چرا پذیرفتت شده و قدر دولت در هدمت اهدا ملی و غیرشخصی قرار میگیرد پس،
راهکارهای مناسـب برای جلوگیری از تمرکز قدر و فساد بت کار گرفتت شده و جامعت مدنی
قوی و نهادینت با نمامی از نمار کارممد بر اعمال دولت ،تجدید قدر دولت و اطاعت از
قانون شکل میگیرد و هدمتگزاری بت شهروندان دغدغت دولت میشود (فقیهی.)1 :2476 ،
از نشــانت های جوام موفق میزان و درجت نهادینت شــدن فرهنگ هدمتگزاری در من جامعت
اســت .فرهنگ هدمتگزاری عبار اســت از باور عمیق و پایدار در مدیریت ها و بدنت
سـازمانها و نمام اداری مبنی بر اینکت انجام صادقانت هدمت ،حقی برای مردم و تکلیفی بر
دوش فرد و ســازمان اســت و این باور و پایبندی در رفتار و فرهنگ ســازمانی ،نمود عینی و
عملی دارد (صادقی .)454 :2473 ،این دیدگاه وجود دارد کت کارکنان بخ دولتی بتوسیلت
حس هدمت بت عموم ،برانگیختت می شــوند (الیتون و راینر .)127 :1521 ،2انگیزه های
هدمت عمومی ساهتاری گسترده دارد و کارگزاران و مدیران باید برای ارتقای انگیزه هدمت
1. Council
2. Lawton & Rayner
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در بین کارکنان ســازمان هایشــان تالش کنند .از ســویی ،بت دلیل تعهداتی کت بت وســیلت
هنجـارهـای متقـابـل در محیط کار وجود دارد بت میزان زیادی باعث ایجاد حمایت بین
همکاران میشــود .از دیدگاه اســالم ،مفهوم فرهنگ هدمتگزار و مؤلفتهای باید با در نمر
گرفتن بسـترهای توحیدی و معنوی تبیین گردد .در اسـالم ،ارزشمندترین افراد سودمندترین
منها معرفی شــده اســت ،خیرالناس َّانفعهم َّللناس (نهج الفصــاحت ،)2473 ،پیامبر اکرم
میفرماید :هر کس یک نیاز مؤمنی را برطر نماید ،هداوند حاجتهای بســیاری از او روا
میسـازد کت کمترین من بهشـت است و در جای دیگر میفرمایند کسی کت جهت کمک بت
برادر هود و ســود رســاندن بت او قدم بردارد ،پاداش مجاهدان در راه هدا بت او داده میشــود
(کلینی .)221 :2476 ،امامان عمیم الشــأن ،عالوه بر بیان مثار و نتایج هدمت بت هلق و
الگوی عملی بودن برای این کار از شیعیان هواستتاند در ردیف هدمتگزاران بت هلق و مردم
باشـند .بت عنوان مثال امام صــادق فرمود :هداوند تبارک و تعالی میفرماید :مردم هانواده
من هستند ،پس محبوبترین منان نزد من افرادی هستند کت با مردم مهربانتر و در راه برمورده
کردن نیازهای منان کوشــاتر باشــند (کلینی .)275 :2476 ،امام همینی کت نمونت و الگوی
هدمت بت مردم بود ،در دســتورالعملی بت فرزندشــان چنین مینگارند :پســرم  ...منچت گفتم
بدان معنی نیست کت هود را از هدمت بت جامعت کنارکشی و گوشتگیر و کل (مویزان) بر هلق
اللت باشـی کت این از صفا جاهالن متنسک است یا درویشان دکان دار ...پسرم از زیر بار
مســئولیت انســانی کت هدمت بت حق در صــور هدمت بت هلق اســت ،شــانت هالی مکن
(موسـوی همینی .)2472 ،ریشت برهی از مهمترین مشکال در نبود فرهنگ هدمتگزاری
در سطح سازمانهاست .با اینکت امروزه ،اهمیت هدمتگزاری و نق من بسیار روشن است،
هنوز فرهنگ هدمتگزار بتطور کامل در سـازمانها مشـاهده نمیشـود .اهمیت اندیشتهای
بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران با رویکرد هدمتگزاری در ســازمان ها کت می بایســت با
الگوگیری از امام جهت دهی شود ،بسیار میتواند در تکریم ارباب رجوعان راهگشا باشد.
دغدغت مردم در هصوص ارتباط روزمرگی منها با سازمانها و لزوم بسط فرهنگ هدمتگزاری
با محوریت اندیشـتهای امام نیز میتواند منجر بت شفافیت و پاسخگویی شود .بنابراین ،با
توجت بت این کت فرهنگ هدمتگزار تأثیر قابل تأملی بر فعالیت و نتایج سازمانی دارد و با توجت
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بت هأل پژوهشی در این زمینت ،این پژوه در پی پاسخگویی بت این سؤال است کت براساس
اندیشت امام همینی ابعاد هدمتگزاری در سازمانها چگونت است؟
مبانی نظری پژوهش
خدمتگزاری

هدمتگزاری ریشـت در اهالقیا  ،روانشـناسی و جامعتشناسی دارد (الوانی.)13 :2472 ،
هدمتگزاری ،مفهومی گسـترده است .این مفهوم ،تمام فعالیتهای مفید و مثبت افراد را در
زمینتهای :اقتصـادی ،اجتماعی ،سـیاسـی ،فرهنگی و معنوی شـامل میشود (داناییفرد و
همکاران .)26 :2415 ،هدمتگزاری یک الزام و تعهد درونی از ســوی فرد برای انجام
مطلوب فعالیتهایی اسـت کت بر عهدهاش گذاشـتت شده است (ملوک و همکاران:1527 ،1
 .)121هدمتگزاری بت حس وظیفتشــناســی ،پاســخگو بودن و تعهد بیان میشــود (ملن و
مینتوری .)27 :1523 ، 2هـاگز ،)1525( 3بیـان می کنـد هـدمتگزاری مفهومی مثبت و
موضوعی کلیدی است کت با میزان درک مستقل فرد از هود ارتباط مستقیم دارد .هدمتگزاری
فردی یعنی فرد ،هود را نســبت بت هود و موقعیتی کت در من قرار گرفتت اســت و همچنین
نیازهای دیگران مسئول بداند .بنابراین ،هدمتگزاری فردی بر فرد تمرکز دارد ،اما در یک بستر
اجتماعی اتفاق میافتد (مرگر و همکاران.)2 :1525 ،٢
فرهنگ خدمتگزار

فرهنگ هدمتگزار بت عنوان یکی از شـاه های رفتار شهروندی ،در بین تمام سازمانها و
نمامهای اجتماعی بت امری بدیهی و قابل قبول تبدیل شده است (کرمی و همکاران:1526 ،
 .)14امروزه فرهنگ هدمتگزاری بت جای نو دوسـتی کت در گذشـتت رواج داشتت است ،قرار
داده میشــود .بدون تردید نو دوســتی را میتوان در قلب فرهنگ هدمتگزاری قرار داد .پس
1. Aulak et al
2. Allen & Mintrom
3. Hughes
4. Mergler et al
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احساس هدمتگزاری پدیدهای است کت افراد را بت سازمان و جامعت متصل میکند (مپایدین و
ارکان .)2215 :1521 ،1فرهنگ هدمتگزاری اغلب بت نو ارتباط بین افراد و محیط منها
اشــاره دارد .در حوزه ارتباطا بین افراد و ســازمانها ،فرهنگ هدمتگزاری بت پاســخگویی
داللت دارد پاسـخی کت چیزی بی از فرافکنی است .در فرهنگ هدمتگزاری ،نگرش فرد
نسـبت بت اقداماتی کت انجام میدهد بخشی از پاسخ او را میسازد و این پاسخ ممکن است
مورد ســؤال واق شــود (صــلواتی و رســتمی .)256 :1524 ،پیامبران ،امامان ،ادیان و
کتاب های مســمانی ،همگان را بت هدمت رســانی بت یکدیگر در عرصــت های مختلف
فراهوانده اند .هدمت رســانی بت مردم بزرگ ترین جهاد معنوی اســت و از جملت رمزهای
پایداری ،بقا و تداوم انقالب اســالمی بوده اســت (دروی

و همکاران بت نقل از قوچانی،

 .)27 :2413در جهانبینی مبتنی بر اســالم ،از یک طر  ،مس ـئلت هدمت بت هلق ،نوعی
عباد تلقی شده و مقدمت قرب الهی است و از طرفی ،بت هراندازه کت فرد در بعد معرفت و
شــناهت باری تعالی تکامل یابد ،در هدمت بت مردم بیشــتر عشــق می ورزد (رودباری و
رفیعی .)72 :2411،پیامبر اکرم میفرماید مسلمانی غیر از هدمت بت برادران مسلمان و
اهتمام در رف مشـکال منان نیست ،همچنین برهی روایا نشان میدهد کت هدمتگزاری
یک از ویژگیهای اصــلی مؤمنان اســت« :قال االمام الصــادق :المؤمنون هدم بعضــهم
لبعض .قلت :و کیف یکون هدما بعضهم لبعض؟ قال :یفید بعضهم بعضا» 2امام صادق
فرمود :مؤمنـان هـدمتگزار یکدیگرند .گفتم چگونت؟ فرمودند :بت یکدیگر فایده و ســود
میرسانند.
فرهنگ خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی

امام راحل می فرمایند :دولت می بایســت با تمام قوا بت نحوی کت امام علی برای
محرومین دل می ســوزاند ،با تمام قدر دل بســوزاند ...مانند یک پدری کت فرزندان

اگر

گرسنت بمانند ،چگونت با دلی افسرده بتدنبال این میرود کت منان را سیر نماید ،یک دولت تاب

 .2اصول کافی ،ج .276 :1

1. Apaydin & Ercan
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امیرالمؤمنین باید این گونت باشد (صحیفت امام ،2467 ،ج  .)221 :27موال علی هنگامی
کت از وضعیت ناگوار یک هانواده شهید و فرزندان یتیم او مگاهی یافتند ،شب را تا بت صبح با
تشــوی

و نگرانی گذراندند (بحاراالنوار2353 ،ق ،ج  .)21 :2اگر یک نمام بر اســاس

احکام الهی بنا شــود و اگر کارگزاران من از تقوا و عدالت برهوردار باشــند و اگر دینمداری
معیار و مالک امور باشـد ،من وقت چیزی کت در فضـای جامعت اسالمی رواج پیدا میکند و
جاری میشــود ،نهضــت هدمت بت مردم و اصــال زندگی منان اســت (بخشــیان:2471 ،
 .)271نمـام اســالمی وظیفت دارد با اســتفاده از نیروهایی کت روحیت مردمی دارند و از
کوشـ های گسترده احساس هستگی نکرده و با وجدان کاری بتدنبال هدمت بت مردماند،
زمینت را مناسـب نموده و وظایف اصلی هود را کت همان فقرستیزی و عدالت گستری ،حل
مشکال مردم و ایجاد اشتغال و رفاه عمومی است ،انجام دهد.
پیشــین پژوهش :با مرور پیشــینت پژوه های انجام شــده ،چنین بت دســت می مید کت
مطالعا متعددی بت هدمتگزاری و تبیین مفاهیم من در ســازمان های دولتی پرداهتت اند و
ضمن تأییدمثار سازنده من بر سازمانها ،عواملی کت منجر بت ُبروز و یا عدم ُبروز این پدیده در
سـازمان میشـود را شـناسایی و معرفی کردهاند .با وجود این ،با توجت بت اهمیت و تأثیرگذار
بودن هدمتگزاری بر تمام جوانب سـازمان و با توجت بت شـرایط هاص حاکم بر سازمانهای
ایرانی و اهمیت بتکارگیری مدلهای بومی در مطالعا سـازمانی ،شـایسـتت است تا مفهوم
هدمتگزاری مبتنی بر اندیشـتهای امام همینی بت سـازمانهای ایرانی جهت پیادهسـازی و
سـنخیتسـنجی من در سـازمانها معرفی شـود .بررسی پیشینت ،نشان میدهد پژوه های
انجام شده در این هصوص بیشتر بت بررسی و تبیین مؤلفتهای رهبری هدمتگزار از نمر امام
همینی در سـازمان پرداهتتاند و پژوهشـی کت بتطور مستقیم بت بررسی و تبیین مؤلفتهای
فرهنگ هدمتگزاری بپردازد یافت نشد .همین امر ،ضرور پرداهتن بت این موضو را بی
از پی

روشـن میکند .جدول ( )2بت پژوه های انجام شـده در هصوص هدمتگزاری یا

رهبری هدمتگزار از دیدگاه امام همینی پرداهتت است.
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جدول  .1خالصهای از مطالعات پیشین

ردیف

نویسندگان

مهمترین یافتتها

عنوان نشریت
نتایج پژوه

شیخ زاده
2

()2412
نشریت اسالم و
مدیریت

در قالب چیســتی رهبری هدمتگزار مطر

الگوی رهبری شــد و در چهار مضــمون اصــول حکیمانت رهبر ،رفتار
هدمتگزار

هـادمـانـت رهـبر ،نتـایج هـدمتگزاری رهبر و بــازهورد

مبتنی بر

هدمتگزاری رهبر بت من پاســخ داده شــد .نویســنده الگوی

دیدگاه امام

جام رهبری هدمتگزار از دیدگاه امام همینی را در 3

همینی

مضمون غالب 42 ،مضمون سازمان دهنده 225 ،مضمون
اصلی و  11مضمون فرعی تشریح کرده است.

نصر اصفهانی

یافتتهای پژوه نشـان میدهد کت حضر امام نت تنها

و اصفهانی

1

()2471

طراحی مدل

کنگره ملی

رهبری

بررسی

هدمتگزار بر

اندیشتهای

اساس دیدگاه

فرهنگی

امام همینی

اجتماعی

و یژگیهای چنین رو یکرد رهبری را همواره بت سـایر مدیران
و رهبران توصیت نمودهاند ،بلکت هود نیز دارای این و یژگیها
بودهاند .یافتتهای پژوه

حاکی از من اسـت کت حضر

امام بت غیر از و یژگیهای رهبری هدمتگزار کت از ســوی
اندیشــمندان غربی مطر شــده اســت ،دارای و یژگیهای
دیگری همچون ســاده زیســتی ،اعتماد بت نفس ،صــبر و
اسـتقامت ،اشاعت معنو یت ،عدالت ،نفوذ بر قلوب ،هوش

حضر امام

برهوردی ،دوستی و برادری ،اعترا بت اشتباه و ...بودند.

همینی
شاهصتهای

4

قنبری

رهبران

سیروس،

هدمتگزار در

نتایج تحقیق نشــان میدهد :هودســازی و تهذیب نفس،

منافی

نمام

تکلیف مـداری ،مســئول یت پــذیری ،عــدالــت محوری،

کاظم()2413

جمهوری

قانونمداری ،انتقادپذیری ،بص ـیر و مگاهی ،صــداقت و

نشریت

اسالمی (با

راسـتگو یی ،امانتداری ،ساده زیستی ،تواض و فروتنی و

پژوه های

تأمل بر

رفق و مدارا بت عنوان صــفا رهبران هدمتگزار در نمام

انقالب

مموزههای

اسالمی

نمری و سیره
عملی امام

جمهوری اسالمی از دید حضر امام است.
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همینی)

3

یافتت های پژوه

نصر اصفهانی

رهبری

()2411

هودهواه یا

دومین

رهبری

کنفرانس بین

هدمتگزار با

المللی

تأکید بر

مدیریت،

نمرا رهبری

کارمفرینی و

همچون امام

توسعت

همینی رحمت

اقتصادی

اللت

نشــان میدهد کت رهبران مؤثر مشــتاق

هـدمتگزاری هســتنـد .منان دارای ویژگی هایی همچون
همدلی ،دوراندیشـی ،گوش دادن مؤثر می باشند و همواره
بت دنبال من هســتند کت بت دیگران هدمت کنند ،نت اینکت
دیگران بت منها هدمت کنند .این شــیوه از رهبری بر روابط
سالم و کارایی در سازمان تأکید دارد .در مقابل این رهبران،
رهبران هودهواه بیشتر بت حفظ ارزش ،امنیت ،شأن و وجت
اجتماعی ،شـهر  ،راندمان اقتصادی ،مقام و دارایی توجت
دارند .رهبران هودهواه گمان میکنند منها باید رهبری کنند
و افراد از منها پیروی نمایند.

(منبع :یافتههای پژوهش)

روش پژوهش

پژوه پی رو ،از نمر هد  ،بنیادی اسـت .این روش ،مبتنی بر این اصـل معرفتشناسی
اســت کت حقیقت قابلشــناســایی نبوده و باید همیشــت مورد تعبیر و تفس ـیر قرار گیرد .این
پژوه  ،از نو پژوه های تفسـیری بوده و مبانی فلسفی من پدیدارشناسی است .پژوه
تفسـیری ،متغیرهای وابســتت و مســتقل را از قبل تعریف نمیکند و بر این پی فرض اســتوار
اســت کت دســترســی بت واقعیت های اجتماعی تنها از راه ســازه های اجتماعی نمیر زبان،
هودمگاهی و معانی مشــترک میســر اســت .بت عبار

دیگر" ،حقیقت" ماهیتی متأثر از

هصــوصــیا ذهنی بشــر اســت .ماهیتی کت نمی توان من را از عبار دیگر ســاهتارهای
اجتماعی ،ارزشها و واقعیتها مســتقل دانســت .بررس ـیهای تفس ـیری تالش میکنند از
طریق معانی کت افراد بت پدیده ها می دهند منها را درک کنند (دانایی فرد و همکاران:2477 ،
.)252
این پژوه  ،بتمنمور یافتن شــاه های هدمتگزاری ،از اســتراتژی پژوهشــی تحلیل
مضـمون کت یکی از اسـتراتژیهای پژوه های کیفی بت شمار میرود استفاده کرده است
زیرا در من ،چارچوبی از پی تعیین شــده مانند مدل و دســتتبندیهای جام وجود ندارد و
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این چارچوب بر اســاس دادههایی طراحی میشــود کت گردموری هواهند شــد (بویاتزس،1
.)3 :2117
شبکه مضامین

بت گفتت عابدی جعفری و همکاران ( ،)2415شــبکت مضــامین بت عنوان یک ابزار تحلیلی با
بسیاری از تحلیلهای کیفی و یژگیهای کلیدی مشترک دارد .بنابراین ،نمیتوان مبانی نمری
هاص ـی را بت این روش اهتصــاص داد .بت همین دلیل اصــول راهنما ،ســاهتارهای کالن و
گامهای هاص من را میتوان بتراحتی در بس ـیاری از تکنیکهای تحلیلی دیگر مانند تئوری
دادهبنیاد مشـاهده کرد .شـبکت مضامین بت دنبال کشف و درک یک مسئلت یا اهمیت یک ایده
بتجای تبیین تعاریف متعارض از یک مسـئلت اسـت .منچت شـبکت مضامین ارائت میکند یک
شبکت شبیت وب بتعنوان یک اصل سازماندهنده و یک روش ارائت است و همچنین رو یتهای
مشــخص ـی برای رس ـیدن از متن بت تفس ـیر فراهم میکند .بنابراین روش تحلیل شــبکتهای
مضــامین یک روش نو و مبتکرانت نیســت ،بلکت یک روش مکمل برای ابزارهای موجود در
تحلیلهای کیفی است (مترید و استیرلینگ.)12 :1552 ،2
طبق نمر عابدی جعفری و همکاران ( ،)2415شــبکت مضــامین با مضــامین پایت شــرو
میشـود و تا تعیین مضـامین فراگیر ادامت مییابد .وقتی مضامین پایت گردموری شد ،برمبنای
موضـو اسـاسـیشان در قالب مضامین سازماندهنده طبقتبندی میشوند .سپس مضامین
ســازماندهنده نیز برحســب مضــامین پایتشــان مورد بررس ـی مجدد قرارگرفتت و با یکدیگر
مضــمون ســطح باالتری را شــکل می دهند کت همان مضــمون فراگیر میشــود .شــبکتهای
مضـامین بتصـور گرافیکی و شـبیت یک وب نشـان داده میشـوند تا ّ
تصور هرگونت سلسلت
مراتب میان منها از بین برود و باعث شـناوری مضــامینشـده و بر وابسـتگی و ارتباط متقابل
میان شبکت تأکید میشود .با اینحال ،الزم است بت این نکتت توجت شود کت این شبکتها صرفا
یک ابزار تحلیلی هسـتند و نت هود تحلیل .وقتی یک شـبکت مضمونی ساهتت شد میتوان از
1. Boyatzis
2. Attride-Stirling
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من بتعنوان یک اصل سازماندهنده و یک ابزار تصو یری برای تفسیر متن استفاده کرد تا نتایج
حاصـل از متن و هود متن برای محقق و هوانندگان تحقیق روشن و قابل فهم شود (مترید و
استیرلینگ.)447 :1552 ،

شکل  .1ساختار یک شبکه مضامین
(منبع:آترید و استیرلینگ)833 :2001 ،

قلمرو تحقیق

قلمرو این پژوه  ،مشــتمل بر ســت دامنت قلمرو موضــوعی ،مکانی و زمانی اســت .قلمرو
موضــوعی پژوه  ،مشــتمل بر شــاه

ها و مؤلفت های فرهنگ هدمتگزاری مبتنی بر

وصـیتنامت امام همینی اسـت کت بر مبنای بررسـی و مطالعت دقیق وصیتنامت سیاسی-
الهی امام همینی اسـتخراج شـد و با توجت بت نمر گروه هبرگان ،بررسی مجدد و در قالب
یک الگو ارائت شــد .همچنین ،قلمرو مکانی پژوه  ،وصـیتنامت الهی ســیاســی حضــر
امام و قلمرو زمانی من در سال  2411بود .همچنین جهت تکمیل پرس نامتها از  42نفر
از هبرگان نمرسنجی شد .این افراد از اعضای هیئتعلمی دانشگاه و حوزه ،با تخص های
مدیریت ،علوم اجتماعی و معار اسالمی بودند و بت دلیل تجربت و تخص

ایشان ،بتعنوان
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هبره از طریق روش نمونتگیری گلولت برفی انتخاب شدند.
اجرای روش تحلیل مضمون در خصوص مؤلفههای فرهنگ خدمتگزاری

با توجت بت مطالعت عمیق نمری وصیتنامت سیاسی الهی حضر امام 75 ،جملت و عبار و
بتتب من  11مضـمون پایت و  3مضـمون سـازماندهنده با عناوین فرهنگ مشارکتی ،فرهنگ
اسالمی ،فرهنگ جهادی و فرهنگ حرفتای استخراج شد (جدول .)1

جدول  .2جدول کدهای باز ،مضامین پایه و سازماندهنده فرهنگ خدمتگزاری
مبتنی بر وصیتنامه الهی-سیاسی امام خمینیژ ژ

ردیف

2
1

4

3

2

کد باز (عبارات مستخرج از وصیتنام امام)

مضمون پای

هودهواهان و طاغوتیان ،قرمن کریم را
وسیلتای کردند برای حکومتهای ضد
قرمنی.
در حقیقت قرمن را  -کت برای بشریت تا ورود
بت حوض بزرگترین دستور زندگانی مادی
ومعنوی بود و است  -از صحنت هارج کردند.
ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد بت
اسالم و قرمن مفتخر است کت پیرو مذهبی
است کت میهواهد حقایق قرمنی ،کت سراسر
من از وحد بین مسلمین بلکت بشریت دم
میزند ،از مقبرهها و گورستانها نجا داده
. ...
و ما مفتخریم کت پیرو مذهبی هستیم کت رسول
هدا مؤسس من بت امر هداوند تعالی بوده ،و
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ،این بنده رها
شده از تمام قیود ،مأمور رها کردن بشر از تمام
اغالل و بردگیها است.
ما مفتخریم کت کتاب نهجالبالغت کت بعد از
قرمن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی
و باالترین کتاب رهاییبخ بشر است و
دستورا معنوی و حکومتی من باالترین راه
نجا است . ...

محور قرار دادن
قرمن در
هدمتگزاری
محور قرار دادن
قرمن در
هدمتگزاری

مضمون
سازماندهنده

فرهنگ اسالمی
فرهنگ اسالمی

محور قرار دادن
دین و مذهب در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی

محور قرار دادن
دین و مذهب در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی

محور قرار دادن
دین و مذهب در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی
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ردیف

7

6

7

1

25

22

21

کد باز (عبارات مستخرج از وصیتنام امام)

ما مفتخریم کت ائمت معصومین ،از علی بن
ابیطالب گرفتت تا منجی بشر حضر مهدی
صاحب زمان  -علیهم مال التحیا و
السالم  -کت بت قدر هداوند قادر ،زنده و
ناظر امور است ائمت ما هستند . ...
و ما مفتخریم کت مذهب ما «جعفری» است
کت فقت ما کت دریای بیپایان است ،یکی از مثار
اوست و ما مفتخریم کت بت همت ائمت
معصومین  -علیهم صلوا اللت  -و متعهد بت
پیروی منانیم . ...
بزرگ
و اقشار مختلفت ملت ما در این راه ِ
سرنوشتساز سر از پا نشناهتت ،جان و مال و
عزیزان هود را نثار راه هدا میکنند.
ما مفتخریم کت بانوان و زنان پیر و جوان و هرد
و کالن در صحنتهای فرهنگی و اقتصادی و
نمامی حاضر ،و همدوش مردان یا بهتر از
منان در راه تعالی اسالم و مقاصد قرمن کریم
فعالیت دارند.
و منان کت توان جنگ ندارند ،در هدمت پشت
جبهت بت نحو ارزشمندی کت دل ملت را از
شوق و شعف بت لرزه در میمورد و دل دشمنان
و جاهالن بدتر از دشمنان را از هشم و غضب
میلرزاند ،اشتغال دارند.
و ما مکرر دیدیم کت زنان بزرگواری زینبگونت -
علیها سالم اللت  -فریاد میزنند کت فرزندان هود
را از دست داده و در راه هدای تعالی و اسالم
عزیز از همت چیز هود گذشتت و مفتخرند بت این
امر و میدانند منچت بت دست موردهاند باالتر از
جنا نعیم است ،چت رسد بت متا ناچیز دنیا.
 ...بلکت بت صراطی کت هداوند بت منها نصیب
فرموده است محکم و استوار و متعهد و پایدار
پایبند بوده . ...

مضمون پای

مضمون
سازماندهنده

محور قرار دادن
سیره ائمت در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی

محور قرار دادن
دین و مذهب در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی

فداکاری در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

روحیت تعاون در
هدمتگزاری

فرهنگ مشارکتی

فداکاری در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

فداکاری در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

محور قرار دادن
دین و مذهب در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی
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ردیف

24

23

22

27

26

27
21

کد باز (عبارات مستخرج از وصیتنام امام)

و با کمال ِجد و عجز از ملتهای مسلمان
میهواهم کت از ائمت اطهار و فرهنگ سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،نمامی این بزرگ
راهنمایان عالم بشریت بت طور شایستت و بت جان
و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند.
انقالب شکوهمند اسالمی کت دستاورد
میلیونها انسان ارزشمند و هزاران شهید
جاوید من و مسیب دیدگان عزیز . ...
بر ملت عمیم الشأن ایران است کت درتحقق
محتوای من بت جمی ابعاد و حفظ و حراست
من بکوشند کت حفظ اسالم در رأس تمام
واجبا است.
انبیای عمام از مدم  -علیت السالم -تا هاتم
النبیین  -صلی اللت علیت وملت وسلم-در راه من
کوش و فداکاری جانفرسا نمودهاند و هیچ
مانعی منان را از این فریضت بزرگ باز نداشتت و
همچنین پس از منان اصحاب متعهد و ائمت
اسالم -علیهم صلوا اللت -با کوش های
توانفرسا تا حد نثار هون هود در حفظ من
کوشیدهاند.
نسلهای مینده در تاریخ هواهند هواند کت دو
رکن اصلی من :انگیزه الهی و مقصد عالی
حکومت اسالمی و اجتما ملت در سراسر
کشور با وحد کلمت برای همان انگیزه و
مقصد.
 ...این انگیزه الهی را کت هداوند تعالی در
قرمن کریم بر من سفارش فرموده است از
دست ندهید . ...
 ...و در مقابل این انگیزه کت رمز پیروزی و
بقای من است ،فراموشی هد و تفرقت و
اهتال است . ...

مضمون پای

مضمون
سازماندهنده

محور قرار دادن
سیره ائمت در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی

فداکاری در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

محور قرار دادن
دین و مذهب در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی

فداکاری در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

وحد کلمت در
هدمتگزاری

فرهنگ مشارکتی

محور قرار دادن
قرمن در
هدمتگزاری
عدم تفرقت و
اهتال در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی
فرهنگ مشارکتی
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ردیف

کد باز (عبارات مستخرج از وصیتنام امام)

مضمون پای

15

 ...م اِلسف در بین منان از سردمداران
وحکومتهای بعضی کشورهای اسالمی ،کت
جز بت مناف شخ هود فکر نمیکنند . ...

عدم توجت بت مناف
شخصی در
هدمتگزاری
عدم تفرقت و
اهتال در
هدمتگزاری

12
11

 ...و اهمیت من را در نمر گیرند ،هنثی کردن
تبلیغا تفرقت افکن هانت برانداز است . ...
ِ
 ...عکس العمل نشان داده و بت انسجام و
وحد هود ،بت هر راه ممکن افزای دهند ...
.

11

 ...عدالت اجتماعی باید جاری شود . ...

13

 ...و از ستمگری و چپاول و قتل باید
جلوگیری شود . ...

12

 ...جلوگیری از ظلم و جور و اقامت عدالت
اجتماعی . ...

17

16

17
11

جوانی هود را در راه هداوند و اسالم عزیز و
جمهوری اسالمی صر کنید تا سعاد هر
دو جهان را دریابید.
توصیت مینمایم کت قدر این ملت را بدانید و در
هدمتگزاری بت منان هصوصا مستضعفان و
محرومان و ستمدیدگان کت نور چشمان ما و
اولیای نعم همت هستند و جمهوری اسالمی
رهاورد منان و با فداکاریهای منان تحقق پیدا کرد و
بقای من نیز مرهون هدما منان است ،فروگذار
نکنید.
 ...و هود را از مردم و منان را از هود بدانید ...
.
 ...پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و
استوارتر سازند و از نقشتها و توطئتهای
دشمن غدار غافل نباشند . ...

وحد کلمت در
هدمتگزاری
برپایی عدالت
اجتماعی در
هدمتگزاری
عدم ستمگری در
هدمتگزاری
برپایی عدالت
اجتماعی در
هدمتگزاری
صر زمان و
هزینت در
هدمتگزاری

مضمون
سازماندهنده

فرهنگ مشارکتی
فرهنگ مشارکتی
فرهنگ مشارکتی
فرهنگ مشارکتی
فرهنگ مشارکتی
فرهنگ مشارکتی
فرهنگ جهادی

پشتکار در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

فداکاری در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

انسجام در
هدمتگزاری

فرهنگ مشارکتی
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ردیف

45
42
41

44
43
42
47
46
47

کد باز (عبارات مستخرج از وصیتنام امام)

 ...این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب
شده کت در هیچ امری بت فکر و دان هود اتکا
نکنیم . ...
 ...و با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار هود
بت رف وابستگیها قیام کنید . ...
 ...و اگر هودی هود را بیابد و یأس را از هود
دور کند و چشمداشت بت غیر هود نداشتت
باشد ،در درازمد قدر همت کار و ساهتن
همت چیز را دار . ...
 ...از متخصصین هود قدردانی کنند و منان را
با کمکهای مادی و معنوی تشویق بت کار
نمایند . ...
 ...ارزشهای انسانی را ولو با تحمل زحمت
و رنج ،فدای تجمال و عشر ها و بی بند و
باریها و ...نکنند . ...
 ...یا با سرکوبی و هشونت و هتاکی کت ...
عمل شد ولی نتیجت معکوس گرفتت شد . ...
 ...وصیت میکنم کت در این امر مهم کت
کشورتان را از مسیب نگت میدارد ،با جان و دل
کوش کنید.
از مهما امور ،تعهد وکالی مجلس شورای
اسالمی است.
دیدیم کت اسالم و کشور ایران چت صدما
بسیار غمانگیزی از مجلس شورای غیر صالح
و منحر . ...

41

منحرفان از هدا بیهبر انجام
با دست همین
ِ
دهند و کشور را بت تباهی و نیستی کشانند.

35

همت کوشا باشند کت قوانین هدای نخواستت از
اسالم منحر نباشد . ...

مضمون پای

مضمون
سازماندهنده

اعتماد بت نفس در
هدمتگزاری

فرهنگ حرفتای

پشتکار در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

اعتماد بت نفس در
هدمتگزاری

فرهنگ حرفتای

توجت بت
تخص محوری
در هدمتگزاری
توجت بت
ارزشمحوری در
هدمتگزاری
رعایت کرامت
انسانی در
هدمتگزاری
پشتکار در
هدمتگزاری
احساس تعهد بت
هدمتگزاری
توجت بت
تخص محوری
در هدمتگزاری
محور قرار دادن
هدا در
هدمتگزاری
محور قرار دادن
دین و مذهب در
هدمتگزاری

فرهنگ حرفتای
فرهنگ حرفتای
فرهنگ حرفتای
فرهنگ جهادی
فرهنگ جهادی
فرهنگ حرفتای
فرهنگ اسالمی
فرهنگ اسالمی

 314پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399
مضمون
سازماندهنده

ردیف

کد باز (عبارات مستخرج از وصیتنام امام)

مضمون پای

32

و از قوانین مخالف با شر مطهر و قانون
اساسی بدون هیچ مالحمت جلوگیری نمایند.

محور قرار دادن
دین و مذهب در
هدمتگزاری

فرهنگ اسالمی

توجت بت
تخص محوری
در هدمتگزاری

فرهنگ حرفتای

احساس تعهد بت
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

احساس تعهد بت
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

31
34
33
32
37
36
37
31
25
22
21
24

با طبقت تحصیلکرده متعهد و روشنفکر با اطال از
مجاری امور و غیروابستت بت کشورهای قدرتمند
استثمارگر و اشتهار بت تقوا و تعهد بت اسالم و
جمهوری اسالمی مشور کرده . ...
و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد بت
جمهوری اسالمی نیز مشور نموده.
با مشور با مراج عمام هر عصر و علمای بزرگ
سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد ،بت
مجلس هبرگان بروند.
هود را وقف در هدمت بت اسالم و جمهوری
اسالمی و محرومان و مستضعفان بنمایند.
کوش کنند کت اشخاص متعهد سابقتدار و
صاحبنمر در امور شرعی و اسالمی و در
سیاست را نصب نمایند.
باید همت هدمتگزار ملت و هصوصا
مستضعفان باشید.
باید کوش در جلب نمر ملت بنمایید و از
رفتار غیراسالمی  -انسانی احتراز نمایید.
اشخاص الیق ،متدین ،متعهد ،عاقل و سازگار
با مردم انتخاب نمایند.
برای تبلیغ حق مقابل باطل و ارائت چهره
حقیقی ...کوش کنند . ...
هودهواهیها و فرصتطلبیها و
انحصارجوییها بت منان مجال نمیدهد . ...
و با عشق لقاءاللت بت فداکاری در جبهتها و در
سطح کشور بت کار ارزشمند هود ادامت
میدهید.
چنانچت امروز وفادارید ،در وفاداری استقامت
کنید.

فداکاری در
هدمتگزاری
توجت بت
تخص محوری
در هدمتگزاری
فداکاری در
هدمتگزاری
پشتکار در
هدمتگزاری
احساس تعهد بت
هدمتگزاری
عدم هودهواهی
در هدمتگزاری
عدم هودهواهی
در هدمتگزاری

فرهنگ جهادی
فرهنگ حرفتای
فرهنگ جهادی
فرهنگ جهادی
فرهنگ جهادی
فرهنگ مشارکتی
فرهنگ مشارکتی

فداکاری در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

استقامت در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

تبیین مؤلفههای فرهنگ خدمتهزاری در سازمان مبتنی بر اندیشه امام خمینی315 
ردیف

23
22
27
26
27

21
75

کد باز (عبارات مستخرج از وصیتنام امام)

مضمون پای

در راه هد و جمهوری اسالمی و قرمن و
مذهب جانفشانی و فداکاری میکنند.
 ...بر سر اشتباه هود پافشاری نکنند و با
شهامت اسالمی بت هطای هود اعترا . ...
میا سزاوار نیست کت بت این ملت مملوم محروم
کمک کنید و با یاری هود حکومت اسالمی را
استقرار دهید؟
و بت همت در کوش برای رفاه طبقا محروم
وصیت میکنم.
بلکت اکثریت قریب بت اتفاق منان یا هود بت
ستمگری و اهتناق ملت هود پرداهتت و هر
چت کردهاند برای مناف شخصی یا گروهی
نموده.
و تا این رو تعاون و تعهد در جامعت برقرار
است کشور عزیز از مسیب دهر انشاءاللت
تعالی مصون است.
و با قدر و تصمیم اراده بت پی روند و بدانند
ّ
کت با رفتن یک هدمتگزار در سد مهنین ملت
هللی حاصل نخواهد شد.

فداکاری در
هدمتگزاری
شهامت در
هدمتگزاری
صر زمان و
هزینت در
هدمتگزاری
پشتکار در
هدمتگزاری

مضمون
سازماندهنده

فرهنگ جهادی
فرهنگ جهادی
فرهنگ جهادی
فرهنگ جهادی

عدم ستمگری در
هدمتگزاری

فرهنگ مشارکتی

روحیت تعاون در
هدمتگزاری

فرهنگ مشارکتی

مصمم در
هدمتگزاری

فرهنگ جهادی

(منبع :یافتههای پژوهش)

ترسیم شبکه مضامین فرهنگ خدمتگزاری مبتنی بر اندیشههای امام خمینی

بر اسـاس جدولهای پیشـین (جدولهای تحلیل مضمون) ،در این شبکت مضامین ،فرهنگ
هدمتگزاری ،مضمون فراگیر است و چهار مضمون سازمان دهنده دارد .2 :فرهنگ اسالمی
 .1فرهنگ جهادی  .4فرهنگ مشارکتی و  .3فرهنگ اسالمی .عالوه بر این ،شبکت مضامین
و الگوی اولیت من همراه با  11مضمون پایت بت شر زیر ارائت میشود.
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شکل  .2شبکه مضامین فرهنگ خدمتگزاری
مبتنی بر وصیتنامه الهی -سیاسی امام خمینی
(منبع :یافتههای پژوهش)

در ادامت ،بت منمور تدوین مدل فرهنگ هدمتگزاری در اندیشــت امام همینی ،شــبکت
مضــامین بت همراه جدول های کامل کدهای باز ،مضــامین پایت و ســازمان دهنده با عنوان
پرسـ نامت ،بت هبرگان ارائت شـد تا دیدگاههای هود را راج بت دستتبندیهای صور گرفتت از
"کامال اصـولی" تا "غیراصـولی" بیان کنند .تأیید یا عدم تأیید این کدها و مضـامین با استفاده از
مزمون دو جملتای در نرمافزار  SPSSصــور گرفت .اگر عدد معناداری ( ،)Sigبا نقطت برش
 ،4.2بزرگتر یا مساوی با  5.52بت دست ممد ،من کد را تأیید نشده در نمر گرفتیم .شایانذکر
است ،تمام عددهای معناداری ( )Sigمرتبط با مضامین پایت در ناحیت قابل قبول قرار گرفتند و بت
این ترتیب ،کلیت مدل ارائت شده (مضامین پایت و سازماندهنده) مورد تأیید قرار گرفت.

تبیین مؤلفههای فرهنگ خدمتهزاری در سازمان مبتنی بر اندیشه امام خمینی317 

ردیف

جدول  .8نتایج آزمون دو جملهای

مضامین پایت

مضامین
سازماندهنده

2

محور قرار دادن دین و
مذهب در هدمتگزاری

فرهنگ
اسالمی

1

محور قرار دادن سیره ائمت در
هدمتگزاری

فرهنگ
اسالمی

محور قرار دادن قرمن در
هدمتگزاری
محور قرار دادن هدا در
هدمتگزاری

فرهنگ
اسالمی
فرهنگ
اسالمی
فرهنگ
جهادی
فرهنگ
جهادی
فرهنگ
جهادی
فرهنگ
جهادی

4
3
2

فداکاری در هدمتگزاری

7

صر زمان و هزینت در
هدمتگزاری

6

پشتکار در هدمتگزاری

7

احساس تعهد بت
هدمتگزاری

1

استقامت در هدمتگزاری

25

شهامت در هدمتگزاری

22
21
24
23
22

روحیت تعاون در
هدمتگزاری
وحد کلمت در
هدمتگزاری
عدم تفرقت و اهتال در
هدمتگزاری
عدم توجت بت مناف شخصی
در هدمتگزاری
برپایی عدالت اجتماعی در
هدمتگزاری

فرهنگ
جهادی
فرهنگ
جهادی
فرهنگ
مشارکتی
فرهنگ
مشارکتی
فرهنگ
مشارکتی
فرهنگ
مشارکتی
فرهنگ
مشارکتی

گروهبندی
(نقطت
برش)
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2

توزی
پاسخها در
هر گروه
12
7
17
4
13
6
12
7
16
3
13
6
12
7
17
4
12
7
12
7
13
6
12
7
11
1
17
2
16
3

تعداد
کل
هبرگان

Sig

42

5.551

42

5.555

42

5.552

42

5.551

42

5.555

42

5.552

42

5.552

42

5.555

42

5.552

42

5.552

42

5.551

42

5.552

42

5.555

42

5.551

42

5.555

ردیف
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مضامین پایت

مضامین
سازماندهنده

27

عدم ستمگری در
هدمتگزاری

فرهنگ
مشارکتی

26

انسجام در هدمتگزاری

27

عدم هودهواهی در
هدمتگزاری

21
15
12
11

اعتماد بت نفس در
هدمتگزاری
توجت بت تخص محوری در
هدمتگزاری
توجت بت ارزشمحوری در
هدمتگزاری
رعایت کرامت انسانی در
هدمتگزاری

فرهنگ
مشارکتی
فرهنگ
مشارکتی
فرهنگ
حرفتای
فرهنگ
حرفتای
فرهنگ
حرفتای
فرهنگ
حرفتای

گروهبندی
(نقطت
برش)
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2
>4.2
<=4.2

توزی
پاسخها در
هر گروه
11
1
16
3
16
3
11
1
16
3
11
1
11
1

تعداد
کل
هبرگان

Sig

42

5.555

42

5.555

42

5.555

42

5.555

42

5.555

42

5.555

42

5.555

(منبع :یافتههای پژوهش)

نتیجهگیری

این پژوه  ،بر اسـاس دغدغت اصلی تولید علم دینی یا علوم انسانی اسالمی و بومیسازی
علوم غربی بت هصــوص در رشــتت مدیریت ،با یک پرســ

اســاســی کت «مدل فرهنگ

هدمتگزاری مبتنی بر اندیشــت های امام همینی چگونت اســت؟» شــکل گرفتت اســت.
هدمتگزاری از مفاهیم نوین مدیریت اسـت و سـازمانها میتوانند با استفاده از این مفهوم،
بهره وری و اثربخشــی افراد و ســازمان هود را افزای

دهد .از این منمر ،در این پژوه ،

ضـمن مطالعت عمیق ادبیا موضـو و مبانی نمری ،با استفاده از روش تحلیل مضمون ،بت
بررسـی وصیتنامت سیاسی  -الهی امام همینی پرداهتت شد .همچنین با همکاری  42نفر
از هبرگان رشــتت مدیریت ،معار اســالمی و علوم اجتماعی تالش شــد بت پرسـ اصــلی
تحقیق پاسخ داده شود .در این پژوه  ،در نهایت با استخراج  75کد باز 11 ،مضمون پایت
و  3مضـمون سازماندهنده ،شبکت مضامین (شکل  )1فرهنگ هدمتگزاری ارائت شد .عالوه

تبیین مؤلفههای فرهنگ خدمتهزاری در سازمان مبتنی بر اندیشه امام خمینی319 

بر این ،پس از ارائت مؤلفتهای فرهنگ هدمتگزاری و ارائت من بت هبرگان پژوه (جدول ،)4
مدل ساهتاری فرهنگ هدمتگزاری مبتنی بر اندیشتهای امام همینی طبق شکل ( )4ارائت
شد.

شکل  .8مدل ساختاری فرهنگ خدمتگزاری مبتنی بر وصیتنامه الهی-سیاسی امام خمینی
(منبع :یافتههای پژوهش)

امید اســت ،با توجت مفاهیم غنی موجود در وصــیتنامت حضــر امام ،اندیشــمندان
حوزه علوم انســانی ،بت ویژه مدیریت و علوم اجتماعی ،تالش کنند مفاهیم تخصــصــی را
استخراج کنند و در سازمانها و ادارا بتکارگیرند.
مقایسه مدل ارائهشده با الگوهای رایج

مدل ارائتشــده در این پژوه  ،نســبت بت مدلهای رایج تفاو هایی اســاســی دارد .غالب
مطالعا صــور گرفتت بر روی هدمتگزاری ریشــت در مکاتب رایج غربی دارد .پژوه
پی رو ،مبتنی بر وصــیت نامت الهی -ســیاســی امام همینی اســت .همچنین تعدادی از
پژوه های انجام شده کت هدمتگزاری را در اندیشتهای امام بررسی کردند بیشتر بت تبیین
رهبری هدمتگزار در اندیشــتهای امام همینی پرداهتند .باتوجت بت اینکت فرهنگ حاکم بر
سازمان از رهبران سازمان تأثیر میپذیرد میتوان یک مقایست نسبی با تحقیقا پیشین کت در
زمینت رهبری هدمتگزار در اندیشتهای امام انجام شده انجام داد .بر این اساس ،نتایج این
تحقیق ،با تحقیق شــیخ زاده ( )2412همگرایی دارد .وی اســالم گرایی ،معنویت گرایی
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توحیدی ،تشــریک مســاعی ،اعتماد بت نفس و نداشــتن حب ریاســت را بت عنوان برهی از
مؤلفتهایی کت در هدمتگزاری رهبر تأثیر دارد شــناســایی کرده کت با این پژوه

همگرایی

دارد .همچنین نتایج پژوه  ،با تحقیق قنبری و منافی ( )2413تطابق دارد .منها نیز در تبیین
مؤلفـت های رهبران هدمتگزار در نمام جمهوری اســالمی با تأمل بر مموزه های نمری و
سیرههای عملی امام همینی عواملی مانند عدالتمحوری ،مسئولیتپذیری و امانتداری
را بتعنوان بخشــی از شــاه های رهبران هدمتگزار بیان کردند کت با این تحقیق ســازگار
اسـت .در تحقیق نصـر اصـفهانی و اصـفهانی ( )2471و یژگیهایی همچون ساده زیستی،
اعتماد بت نفس ،صبر و استقامت ،اشاعت معنو یت ،عدالت ،نفوذ بر قلوب ،هوش برهوردی،
دوستی و برادری ،اعترا بت اشتباه بتعنوان مؤلفتهای رهبری هدمتگزار ارائت شده است کت با
فرهنگ جهادی و فرهنگ مشارکتی کت در این تحقیق ارائت شده است ،همخوانی دارد.
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