
 

 

  خدمتگزاری فرهنگ هایمؤلفه تبیین

 خمینی امام اندیشه بر یمبتن سازمان در

 داودی موسوی سیدمهدی، رجبی ایغر علی، بهمنی اکبر

 چکیده
ژآبژدرژخد تگزیرژفم مگژ دبژاههدیمپژدر پژوژ سزیبژ   فقژ  ی عژ هیاتلهاپژیز

ژ میسلللهجژخد تگزیریژفم مگژ دلژتبسسنژوژطمیحاژ لپژ وهو  ژیینژ.یسلللال
ژیینژ پژوهسخگ یاژواژدرژ یهلپ ژ.یسالومدیختپژخمسماژی ه،ژحضلم ژ هییادیتلپ

ژچگ اپژ هسلهز هبژدرژخد تگزیریژی عهدژخمسماژی ه،ژیادیتلپژدرژکپژیسلالژیلاسل
ژ خ ژدرژیسال.ژ(کماژ-کسفا)ژآ سختپژقل ر  پژوهو  ژیینژیازه،ژروشژیسلال؟
ژوژ  دژ ضم بژتقاسلژروشژ هژ ه الفپژوژ هدید ژیستخمیجژیول ژق لمالژدرژوژکسفا

ژوژخبمگهبژ هژ صللهحبپژیزژوهو  ژ دلژوژ ضلله سنژ للبکپژسللهخالژ مییژسللپس 
ژخمسماژی ه،ژسللسهسللاژیلهاژاه پوقللسالژدرژکهرروشژ. للدژیسللتفهد ژاه پومسلل 
ژخد تگزیریژفم مگژف عم ژژکپژ هیا ضللم بژ  للتز یژ هژ قیقژکپژ  دژچمسن
ژتقاسلژروشژ پژ للد یسللتخمیجژکد هیژاههیال ژدرژ.یهفالدسللالژکدژ86ژ پژ  داد 

ژد مد سللهز هبژ ضللم بژ9ژوژوهیپژ ضللم بژ55ژ هز ژیکد هژقهلبژدرژ ضللم ب
ژ13ژ پژ هیااه پومس ژقهلبژدرژ مدیتی سمژیینژاتهیجژسپس ژ. لدادژ مدیتی لسم

ژآز  بژت سللطژوژ للدژدریهفالژخصلل صیینژدرژآاههژاظمژوژ للدژیریئپژخبمگهبژیزژافم
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ژب خبمگهژ هیدیدگه ژآوری معژیزژ عدژاههیال ژدرژ. دژ مرساژSPSSژدرژییدو ماپ
ژسسهساژیلهاژاه پوقسالژ مژ بتماژخد تگزیریژفم مگژ دلژق ر  پژکهرژحهقل

ژفم مگژ ههدی ژفم مگژ: هخصژچههرژ ه لژ دلژیینژ. دژیریئپژخمسماژی ه،
ژ.  دژییحمفپژفم مگژوژیسا اژفم مگژ تهرکتا 

ژیادیتللپژ ههدی ژفم مگژخد تگزیری ژفم مگژخد تگزیری ژ:کلیدی هایواژه
 .خمسماژی ه،

 قدمهم

 مثبتی تأثیر کت دارند تمایل هاسازمان دوستی،نو  حس وجود دلیل بت هدمتگزار، جوام  در
 باشند، پاسـخگو جامعت قبال در تا کنندمی کوشـ   نحوی بت منها باشـند. داشـتت جامعت بر

ــتفاده امور انجام برای هاییروش از و ببرند باال را عامت اعتماد ــان کت کنند اس  دهنده نش
ــداقت اهالقیا ، عدالت، نمیر جامعت بنیادین هایارزش ــد احترام و ص ــیل) باش  ،1کونس

 چون بدون حکومت، اساسی اصل عنوان بت ملت حاکمیت جوامعی چنین در (.21 :1553
 پس، گیرد می قرار غیرشخصی و ملی اهدا  هدمت در دولت قدر  و شده پذیرفتت چرا و

 دنیم جامعت و شده گرفتت کار بت فساد و قدر  تمرکز از جلوگیری برای مناسـب راهکارهای
 از اطاعت و دولت قدر  تجدید دولت، اعمال بر کارممد نمار  از نمامی با نهادینت و قوی

 (.1 :2476 )فقیهی، شودمی دولت دغدغت شهروندان بت هدمتگزاری و گیردمی شکل قانون
ــانت از ــدن نهادینت درجت و میزان موفق جوام  هاینش  جامعت من در هدمتگزاری فرهنگ ش

 بدنت و هامدیریت در پایدار و عمیق باور از اســت عبار  هدمتگزاری فرهنگ اســت.
 رب تکلیفی و مردم برای حقی هدمت، صادقانت انجام اینکت بر مبنی اداری نمام و هاسـازمان

 و عینی نمود ســازمانی، فرهنگ و رفتار در یبندیپا و باور این و اســت ســازمان و فرد دوش
 وسیلتبت دولتی بخ  کارکنان کت دارد وجود دیدگاه این (.454 :2473 )صادقی، دارد عملی
ــوندمی برانگیختت عموم، بت هدمت حس  هایانگیزه (.127 :1521 ،2راینر و الیتون) ش

 متهد انگیزه ارتقای برای باید مدیران و کارگزاران و دارد گسترده ساهتاری عمومی هدمت

                                                           

1  . Council 

2. Lawton & Rayner 
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ــازمان کارکنان بین در ــانس ــویی، از .کنند تالش هایش ــیلتبت کت تعهداتی دلیل بت س  وس
 بین حمایت ایجاد باعث زیادی میزان بت دارد وجود کار محیط در متقـابـل هنجـارهـای

 نمر در با باید های مؤلفت و هدمتگزار فرهنگ مفهوم اســالم، دیدگاه از .شــودمی همکاران
 مندترینسود افراد ارزشمندترین اسـالم، در د.گرد تبیین معنوی و توحیدی بسـترهای گرفتن

ــده معرفی منها ــت، ش ــاحت، نهج) للناسَّانفعهمَّخیرالناس اس  اکرم پیامبر (،2473 الفص
 روا او از بســیاری هایحاجت هداوند ،نماید برطر  را مؤمنی نیاز کی سک هر :فرمایدمی
 بت کمک جهت تک سیک فرمایندمی دیگر جای در و است  بهشـت من ترینمک تک سـازدمی

 شــودمی داده او بت هدا راه در مجاهدان پاداش ،بردارد قدم او بت رســاندن ســود و هود برادر
ــأن،عمیم امامان (.221 :2476 کلینی،)  و هلق بت هدمت نتایج و مثار بیان بر عالوه الش

 مردم و هلق بت هدمتگزاران ردیف در اندهواستت شیعیان از کار این برای بودن عملی الگوی
 هانواده مردم فرماید:می تعالی و تبارک وندهدا فرمود: صــادق امام مثال عنوان بت .باشـند

 برمورده راه در و ترمهربان مردم با تک هستند افرادی من نزد منان ترینمحبوب پس هستند، من
 ویالگ و نمونت کت همینی امام (.275 :2476 کلینی،) باشــند وشــاترک منان نیازهای کردن

 گفتم منچت ...  پســرم نگارند:می چنین فرزندشــان بت دســتورالعملی در بود، مردم بت هدمت
 هلق بر )مویزان( کل و گیرگوشت و کنارکشی جامعت بت هدمت از را هود کت نیست معنی بدان
 ارب زیر از پسرم  دار... دکان درویشان یا است متنسک جاهالن صفا  از این کت باشـی اللت

 مکن هالی شــانت اســت، هلق بت هدمت صــور  در حق بت هدمت کت انســانی مســئولیت
 هدمتگزاری فرهنگ نبود در مشکال  ترینمهم از برهی ریشت (.2472 همینی، موسـوی)

 است، روشن اریبس من نق  و هدمتگزاری تیاهم امروزه، تکنیا با هاست.سازمان سطح در
 هایاندیشت اهمیت شـود.نمی مشـاهده هاسـازمان در کامل طوربت هدمتگزار فرهنگ هنوز

ــتمی کت هاســازمان در هدمتگزاری رویکرد با ایران اســالمی جمهوری بنیانگذار  با بایس
 باشد. راهگشا رجوعان ارباب تکریم در تواندمی بسیار شود، دهی جهت امام از الگوگیری

 هدمتگزاری فرهنگ بسط لزوم و هاسازمان با منها روزمرگی ارتباط هصوص در مردم دغدغت
 با ،بنابراین شود. پاسخگویی و شفافیت بت منجر تواندمی نیز امام هایاندیشـت محوریت با

 توجت با و اردد سازمانی نتایج و فعالیت بر تأملی قابل تأثیر هدمتگزار فرهنگ کت این بت توجت
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 اساسبر کت است سؤال این بت پاسخگویی پی در پژوه  این زمینت، این در پژوهشی هأل بت
 است؟ چگونت هاسازمان در هدمتگزاری ابعاد همینی امام اندیشت

 پژوهش نظری مبانی

 خدمتگزاری

 (.13 :2472 )الوانی، دارد شناسیجامعت و یشـناسروان اهالقیا ، در ریشـت هدمتگزاری
 در را افراد مثبت و مفید هایفعالیت تمام مفهوم، این .است گسـترده مفهومی هدمتگزاری،

 و فرددانایی) شودمی شـامل معنوی و  فرهنگی سـیاسـی، اجتماعی، اقتصـادی، :هایزمینت
 انجام برای فرد ســوی از درونی تعهد و الزام یک هدمتگزاری (.26 :2415 همکاران،

 :1527 ،1همکاران و ملوک) است شده گذاشـتت اشعهده بر کت اسـت هاییفعالیت مطلوب
 و )ملن شــودمی بیان تعهد و بودن پاســخگو شــناســی،وظیفت حس  بت هدمتگزاری (.121

 و مثبت مفهومی هـدمتگزاری کنـدمی بیـان (،1525)  3هـاگز (.27 :1523 ، 2مینتوری
 گزاریهدمت دارد. مستقیم ارتباط هود از فرد مستقل درک میزان با کت است کلیدی موضوعی

ــبت را هود فرد، یعنی فردی ــت رفتتگ قرار من در کت موقعیتی و هود بت نس  همچنین و اس
 بستر یک در اما دارد، تمرکز فرد بر فردی هدمتگزاری بنابراین، بداند. مسئول دیگران نیازهای

 (.2 :1525 ،٢همکاران و مرگر) افتدمی اتفاق اجتماعی

 خدمتگزار فرهنگ

 و هاسازمان تمام بین در شهروندی، رفتار هایشـاه  از یکی عنوان بت هدمتگزار فرهنگ
 :1526 همکاران، و کرمی) است شده تبدیل قبول قابل و بدیهی امری بت اجتماعی یهانمام
 قرار است، داشتت رواج گذشـتت در کت دوسـتینو  جای بت هدمتگزاری فرهنگ امروزه (.14
 پس داد. قرار هدمتگزاری فرهنگ قلب در توانمی را دوســتینو  تردید بدون شــود.می داده

                                                           

1  . Aulak et al 

2  . Allen & Mintrom 

3  . Hughes 

4  . Mergler et al 
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 و مپایدین) کندمی متصل جامعت و سازمان بت را افراد کت است ایپدیده هدمتگزاری احساس
 منها محیط و افراد بین ارتباط نو  بت اغلب هدمتگزاری فرهنگ (.2215 :1521 ،1ارکان

 پاســخگویی بت هدمتگزاری فرهنگ ها،ســازمان و افراد بین ارتباطا  حوزه در دارد. اشــاره
 ردف نگرش هدمتگزاری، فرهنگ در است. فرافکنی از بی  چیزی کت پاسـخی دارد  داللت
 است ممکن پاسخ این و سازدمی را او پاسخ از بخشی دهدمی انجام کت اقداماتی بت نسـبت

ــؤال مورد ــود واق  س ــلواتی ش ــتمی، و )ص  و ادیان ،امامان پیامبران، (.256 :1524 رس
 فمختل هایعرصــت در یکدیگر بت رســانی هدمت بت را همگان مســمانی، هایکتاب

ــانی هدمت اند.فراهوانده ــت معنوی جهاد ترینبزرگ مردم بت رس  رمزهای جملت از و اس
ــالمی انقالب تداوم و بقا پایداری، ــت بوده اس  قوچانی، از نقل بت همکاران و دروی ) اس

 نوعی ،هلق بت هدمت لتئمســ ،طر  یک از ،اســالم  بر مبتنی بینیجهان در (.27 :2413
 و  معرفت بعد در فرد کت هراندازه بت طرفی، از و است الهی قرب مقدمت و شده تلقی عباد 

ــناهت ــتر مردم بت هدمت در یابد، تکامل تعالی باری ش ــق بیش  و رودباری) ورزدمی عش
 و انمسلم برادران بت هدمت از غیر مسلمانی فرمایدمی اکرم پیامبر .(72 :2411رفیعی،
 هدمتگزاری کت دهدمی نشان روایا  برهی همچنین ،نیست منان مشـکال  رف  در اهتمام

 بعضــهم هدم منونؤالم :الصــادق االمام قال» :اســت منانؤم اصــلی یهاویژگی از یک
 صادق امام  2«عضاب بعضهم یفید قال: لبعض؟ بعضهم هدما یکون کیف و قلت: لبعض.
 ودســ و فایده یکدیگر بت :ندفرمود چگونت؟ گفتم .ندیکدیگر هـدمتگزار منـانؤم فرمود:

 رسانند.می

 خمینی امام دیدگاه از خدمتگزار فرهنگ

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

 تاب  دولت یک ،نماید سیر را انمن کت رودمی این دنبالبت افسرده یدل با چگونت بمانند، گرسنت

                                                           

1  . Apaydin & Ercan 

 .276: 1 ج ،یکاف اصول. 2
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 هنگامی  علی موال .(221 :27 ج ،2467 امام، صحیفت) باشد گونت این باید امیرالمؤمنین
گاهی او یتیم فرزندان و شهید هانواده یک ناگوار وضعیت از کت  با صبح تب تا را شب ،ندیافت م

ــوی  ــاس بر نمام یک اگر .(21 :2 ج ق،2353 بحاراالنوار،) گذراندند نگرانی  و تش  اس
 مداریدین اگر و باشــند برهوردار عدالت و تقوا از من کارگزاران اگر و شــود بنا الهی احکام
 و کندمی پیدا رواج اسالمی جامعت فضـای در کت چیزی وقت من ،باشـد امور مالک و معیار

 :2471 بخشــیان،) اســت منان زندگی اصــال  و مردم بت هدمت نهضــت ،شــودمی جاری
 از و دارند مردمی روحیت کت نیروهایی از اســتفاده با دارد وظیفت اســالمی نمـام .(271

 اند،مردم بت هدمت دنبالبت کاری وجدان با و نکرده هستگی احساس گسترده  هایکوشـ 
 حل گستری، عدالت  و فقرستیزی همان کت را هود اصلی وظایف و نموده مناسـب  را زمینت

  .دهد انجام است، عمومی رفاه و اشتغال ایجاد  و مردم مشکال 

ــین  ــینت مرور با پژوهش: پیش ــده، انجام هایپژوه  پیش ــت بت چنین ش  کت میدمی دس
ــازمان در من مفاهیم تبیین و هدمتگزاری بت متعددی مطالعا   و اندتپرداهت دولتی هایس

 در پدیده این ُبروز عدم یا و ُبروز بت منجر کت عواملی ها،سازمان بر من سازنده تأییدمثار ضمن
 تأثیرگذار و اهمیت بت توجت با این، وجود با اند.کرده معرفی و شـناسایی را شـودمی سـازمان

 هاینسازما بر حاکم هاص شـرایط بت توجت با و سـازمان جوانب تمام بر هدمتگزاری بودن
 مفهوم تا است شـایسـتت سـازمانی، مطالعا  در بومی هایمدل کارگیریبت اهمیت و ایرانی

 و سـازیپیاده جهت رانییا یهاسـازمان بت همینی امام هایاندیشـت بر مبتنی هدمتگزاری
 هایپژوه  دهدمی نشان پیشینت، بررسی شـود. معرفی هاسـازمان در من سـنجیسـنخیت

 امام نمر از هدمتگزار رهبری هایمؤلفت تبیین و بررسی بت بیشتر هصوص این در شده انجام
 هایمؤلفت تبیین و یبررس بت میمستق طوربت کت یپژوهشـ و اندپرداهتت سـازمان در همینی
  یب را موضو  نیا بت پرداهتن ضرور  امر، نیهم .نشد افتی بپردازد هدمتگزاری فرهنگ

 یا هدمتگزاری هصوص در شـده انجام هایپژوه  بت (2) جدول .کندیم روشـن  یپ از
 است. پرداهتت همینی امام دیدگاه از هدمتگزار رهبری

 
 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44093/_%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86(%D8%B9)#page159
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  نیشیپ مطالعات از یاخالصه .1 جدول

 هایافتت ترینمهم نشریت عنوان نویسندگان ردیف

2 

 زاده شیخ
(2412) 

 و اسالم نشریت
 مدیریت

 رهبری الگوی
 هدمتگزار

 بر مبتنی
 امام دیدگاه

 مینیه

ــتی قالب در پژوه  نتایج  مطر  هدمتگزار رهبری چیس
ــد ــمون چهار در و ش ــول مض  رفتار رهبر، حکیمانت اص

 بــازهورد و رهبر هـدمتگزاری نتـایج رهـبر، هـادمـانـت
 الگوی نویســنده شــد. داده پاســخ من بت رهبر هدمتگزاری

 3 در را همینی امام دیدگاه از هدمتگزار رهبری جام 
 مضمون 225 دهنده، سازمان ضمونم 42 غالب، مضمون

 است. کرده تشریح فرعی مضمون 11 و اصلی

1 

 اصفهانی نصر
 اصفهانی و

(2471) 
 ملی کنگره

 بررسی
 هایاندیشت

 فرهنگی
 اجتماعی

 امام حضر 
 همینی

 مدل طراحی
 رهبری
 بر هدمتگزار

 دیدگاه اساس
 همینی امام

 

 نهات نت امام حضر  کت دهدیم نشـان پژوه  یهایافتت
 رانیمد ریسـا بت همواره را یرهبر کردیرو نیچن یهایژگیو
 هایژگیو نیا یدارا نیز هود بلکت اند،نموده تیتوص رهبران و

 حضر  کت اسـت من از یحاک پژوه  یهاافتتی اند.بوده
 یســو از کت هدمتگزار یرهبر یهایژگیو از ریغ بت امام
 یهایژگیو یدارا اســت، شــده مطر  یغرب شــمندانیاند

ــاده همچون یگرید ــتیز س ــبر نفس، بت اعتماد ،یس  و ص
 هوش قلوب، بر نفوذ عدالت، ت،یمعنو اشاعت اسـتقامت،

 ودند.ب و... اشتباه بت اعترا  ،یبرادر و یدوست ،یبرهورد

4 

 یقنبر
 ،روسیس

 یمناف
 (2413)کاظم

 نشریت
 یهاپژوه 

 انقالب
 یاسالم

 یهاشاهصت
 رهبران
 در هدمتگزار
 نمام
 یجمهور

 )با یاسالم
 بر تأمل
 یهامموزه

 رهیس و یرنم
 امام یعمل

ــان تحقیق جینتا  نفس، بیتهذ و یهودســاز دهد:یم نش
 ،یمحورعــدالــت ،یریپــذتیمســئول ،یمـدارفیتکل

گاه و ر یبصــ ،یریانتقادپذ ،یمدارقانون  و صــداقت ،یم
 و یفروتن و تواض  ،یستیز ساده ،یدارامانت ،ییراسـتگو

 نمام در هدمتگزار رهبران صــفا  عنوان بت مدارا و رفق
 است. امام حضر  دید از یاسالم یجمهور

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=107088
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=107088
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=302575
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=302575
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=302575
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=302575
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3225
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3225
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3225
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 (ینیهم

3 

 اصفهانی نصر
(2411) 

 دومین
 نبی کنفرانس

 المللی
 مدیریت،
 و کارمفرینی
 توسعت

 اقتصادی

 رهبری
 یا هودهواه
 رهبری

 با هدمتگزار 
کید  بر تأ

 رهبری نمرا 
 امام همچون

 رحمت همینی
 اللت

ــان پژوه  هاییافتت ــ مؤثر رهبران کت دهدمی نش  تاقمش
 همچون هاییویژگی دارای منان هســتنـد. هـدمتگزاری

 همواره و باشندمی مؤثر دادن گوش دوراندیشـی، همدلی،
 اینکت نت کنند، هدمت دیگران بت کت هســتند من دنبالبت

 روابط بر رهبری از شــیوه این کنند. هدمت منها بت دیگران
کید سازمان در کارایی و سالم  ان،رهبر این مقابل در دارد. تأ

 جتو و شأن امنیت، ارزش، حفظ بت بیشتر هودهواه رهبران
 توجت دارایی و مقام اقتصادی، راندمان شـهر ، اجتماعی،

 کنند رهبری باید منها کنندمی گمان هودهواه رهبران دارند.
 نمایند. پیروی منها از افراد و

 های پژوهش()منبع: یافته

 پژوهش روش

 یشناسمعرفت اصـل نیا بر یمبتن ،روش نیا اسـت. یادیبن ،هد  نمر از رو،پی  پژوه 
 نیا رد.یگ قرار ریتفســ و ریتعب مورد شــتیهم دیبا و نبوده ییشــناســاقابل قتیحق کت اســت

 ه پژو است. یدارشناسیپد من یفلسف یمبان و بوده یریتفسـ یهاپژوه  نو  از ،پژوه 
 اســتوار فرض یپ نیا بر و دکنینم فیتعر قبل از را مســتقل و وابســتت یرهایمتغ ،یریتفسـ

ــت ــ کت اس ــترس ــازه راه از تنها یاجتماع یهاتیواقع بت یدس  زبان، رینم یاجتماع یهاس
گاه  از متأثر یتیماه "حقیقت" ،گرید عبار بت اســت. ســریم مشــترک یمعان و یهودم

ــ ــوص ــر یذهن ا یهص ــت. بش ــاهتارها گرید عبار  از را من توانینم کت یتیماه اس  یس
 از کنندیم تالش یریتفســ یهایبررســ دانســت. مســتقل هاتیواقع و هارزشا ،یاجتماع

 :2477 همکاران، و فردییدانا) کنند درک را منها دهندیم هادهیپد بت افراد کت یمعان قیطر
252.) 

 تحلیل پژوهشــی اســتراتژی از هدمتگزاری، هایشــاه  یافتن منموربت پژوه ، این
  است کرده استفاده رودمی شمار بت کیفی هایپژوه  هایاسـتراتژی از یکی کت مضـمون

 و ندارد وجود جام  هایبندیدســتت و مدل مانند شــده تعیین پی  از چارچوبی من، در زیرا
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 ،1)بویاتزس شــد هواهند گردموری کت شــودمی طراحی هاییداده اســاس بر چارچوب این
2117: 3.) 

 مضامین شبکه

 با یلیتحل ابزار کی عنوانبت نیمضــام شــبکت (،2415) نهمکارا و جعفری عابدی گفتت بت
 ینمر یبانم توانینم بنابراین، دارد. مشترک یدیکل یهایژگیو یفیک یهالیتحل از یاریبس

 و کالن یســاهتارها راهنما، اصــول لیدل نیهم بت داد. اهتصــاص روش نیا بت را یهاصــ
 یرتئو مانند گرید یلیتحل یهاکیتکن از یاریبســ در یراحتبت توانیم را من هاص یهاگام
 دهیا کی تیاهم ای مسئلت کی درک و کشف دنبال بت نیمضام شـبکت کرد. مشـاهده ادیبنداده

 کی کندیم ارائت نیمضام شـبکت منچت اسـت. مسـئلت کی از متعارض فیتعار نییتب یجابت
 یهاتیرو نیهمچن و است ارائت روش کی و دهندهسازمان اصل کی عنوانبت وب تیشب شبکت

 یهاتشــبک لیتحل روش نیبنابرا کند.یم فراهم ریتفســ بت متن از دنیرســ یبرا یمشــخصــ
ــت،ین مبتکرانت و نو روش کی نیمضــام  در موجود یابزارها یبرا مکمل روش کی بلکت س

 (.12 :1552 ،2استیرلینگ و )مترید است یفیک یهالیتحل

 شــرو  پایت نیمضــام با نیمضــام شــبکت (،2415) همکاران و جعفری عابدی نمر طبق
 یرمبناب شد، یگردمور پایت نیمضام یوقت ابد.ییم ادامت ریفراگ نیمضـام نییتع تا و شـودیم

 نیمضام سپس شوند.یم یبندطبقت دهندهسازمان نیمضام قالب در شانیاسـاسـ موضـو 
 گریکدی با و گرفتتقرار مجدد یبررســ مورد شــانتیپا نیمضــام برحســب زین دهندهســازمان
 یهاشــبکت شــود.یم ریفراگ مضــمون همان کت دهندیم شــکل را یباالتر ســطح مضــمون

 لتسلس هرگونت تصّور تا شـوندیم داده نشـان وب کی تیشـب و یکیگراف صـور بت نیمضـام
 تقابلم ارتباط و یوابسـتگ بر و شـدهنیمضــام یشـناور باعث و برود نیب از منها انیم مراتب

ک شبکت انیم  ا  صرف هاشبکت نیا کت شود توجت نکتت نیا بت است الزم ،حالنیا با شود.یم دیتأ
 از توانیم شد ساهتت یمضمون شـبکت کی یوقت ل.یتحل هود نت و هسـتند یلیتحل ابزار کی

                                                           

1  . Boyatzis 

2  . Attride-Stirling 
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 جینتا ات کرد استفاده متن ریتفس یبرا یریتصو ابزار کی و دهندهسازمان اصل کی عنوانبت من
 و )مترید شود فهم قابل و روشن قیتحق هوانندگان و محقق یبرا متن هود و متن از صـلحا

 (.447 :1552 استیرلینگ،

 

  نیمضام هکشب یک ساختار .1 شکل

 (833 :2001 ،نگیرلیاست و دیآتر منبع:)

 تحقیق قلمرو

 قلمرو اســت. زمانی و مکانی موضــوعی، قلمرو دامنت ســت بر مشــتمل پژوه ، این قلمرو
ــوعی ــتمل پژوه ، موض ــاه  بر مش  بر مبتنی هدمتگزاری فرهنگ یهامؤلفت  و هاش

 -سیاسی نامتوصیت دقیق مطالعت و بررسـی  مبنای بر کت اسـت ینیهم امام نامتتیوصـ
 قالب در و مجدد بررسی هبرگان، گروه نمر بت توجت با و شـد اسـتخراج ینیهم امام الهی
 حضــر  ســیاســی الهی نامتتیوصــ پژوه ، مکانی وقلمر همچنین، شــد. ارائت الگو یک
 نفر 42 از هانامتپرس  تکمیل جهت همچنین بود. 2411 سال در من زمانی قلمرو و امام

 هایتخص  با حوزه، و دانشگاه یعلمئتیه اعضای از افراد این شد. نمرسنجی هبرگان از
 عنوانبت ایشان، تخص  و تتجرب دلیل بت و بودند اسالمی معار  و اجتماعی علوم مدیریت،
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 .شدند انتخاب برفی گلولت گیرینمونت روش طریق از هبره

 خدمتگزاری فرهنگ هایمؤلفه خصوص در مضمون تحلیل روش اجرای

 و عبار  و جملت 75 امام، حضر  الهی سیاسی نامتوصیت نمری عمیق مطالعت بت توجت با
 فرهنگ مشارکتی، فرهنگ عناوین با هدهندسـازمان مضـمون 3 و پایت مضـمون 11 من تب بت

 (.1 )جدول شد استخراج ایحرفت فرهنگ و جهادی فرهنگ اسالمی،
  خدمتگزاری فرهنگ دهندهسازمان و پایه مضامین باز، کدهای جدول .2 جدول

ژژخمینی امام سیاسی-الهی نامهوصیت بر مبتنی

 مضمون  پای مضمون امام( نام وصیت از مستخرج )عبارات باز کد ردیف
 دهندهسازمان

2 
 را کریم قرمن طاغوتیان، و هودهواهان

 ضد هایحکومت برای کردند ایوسیلت
 قرمنی.

 دادن قرار محور
 در قرمن

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ

1 
 ودور تا بشریت برای کت - را قرمن حقیقت در

 مادی زندگانی دستور ترینبزرگ حوض بت
 کردند. هارج صحنت از - است و بود ومعنوی

 دادن قرار محور
 در قرمن

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ

4 

 بت متعهد سرتاپا عزیز ملت و مفتخریم ما
 مذهبی پیرو کت است مفتخر قرمن و اسالم

 سراسر کت قرمنی، حقایق هواهدمی کت است
 دم بشریت بلکت مسلمین بین وحد  از من
 داده نجا  هاگورستان و هامقبره از زند،می

... . 

 دادن قرار محور
 در مذهب و دین

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ

3 

 سولر کت هستیم مذهبی پیرو کت مفتخریم ما و
 و بوده، تعالی هداوند امر بت من مؤسس هدا

 رها بنده این طالب،ابی بن علی امیرالمؤمنین
 تمام از بشر کردن رها مأمور قیود، تمام از شده

 است. هابردگی و اغالل

 دادن قرار محور
 در مذهب و دین

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ

2 

 از بعد کت البالغتنهج کتاب کت مفتخریم ما
 معنوی و مادی زندگی دستور ترینبزرگ قرمن

 و است بشر بخ رهایی کتاب باالترین و
 هرا باالترین من حکومتی و معنوی دستورا 

 . ... است نجا 

 دادن قرار محور
 در مذهب و دین

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ
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 مضمون  پای مضمون امام( نام وصیت از مستخرج )عبارات باز کد ردیف
 دهندهسازمان

7 

 بن علی از معصومین، ائمت کت مفتخریم ما
 مهدی حضر  بشر منجی تا گرفتت طالبابی

 و التحیا  مال  علیهم - زمان صاحب
 و زنده قادر، هداوند قدر  بت کت - السالم

 . ... هستند ما ائمت است امور ناظر

 دادن قرار محور
 در ائمت سیره

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ

6 

 است «جعفری» ما مذهب کت مفتخریم ما و
 مثار از یکی است، پایانبی دریای کت ما فقت کت

 ائمت همت بت کت مفتخریم ما و اوست 
 بت متعهد و - اللت صلوا  علیهم - معصومین

 . ... منانیم پیروی

 دادن قرار محور
 در مذهب و دین

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ

7 
 بزرِگ  هرا این در ما ملت مختلفت اقشار و

 و مال و جان نشناهتت، پا از سر سازسرنوشت
 کنند.می هدا راه نثار را هود عزیزان

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

1 

 رده و جوان و پیر زنان و بانوان کت مفتخریم ما
 و اقتصادی و فرهنگی هایصحنت در کالن و

 از بهتر یا مردان همدوش و حاضر، نمامی
 کریم قرمن مقاصد و اسالم لیتعا راه در منان

 دارند. فعالیت

 در تعاون روحیت
 مشارکتی فرهنگ هدمتگزاری

25 

 پشت هدمت در ندارند، جنگ توان کت منان و
 از را ملت دل کت ارزشمندی نحو بت جبهت

 دشمنان دل و موردمی در لرزه بت شعف و شوق
 غضب و هشم از را دشمنان از بدتر جاهالن و

 دارند. الاشتغ لرزاند،می

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

22 

 - گونتزینب بزرگواری زنان کت دیدیم مکرر ما و
 هود فرزندان کت زنندمی فریاد - اللت سالم علیها

 اسالم و تعالی هدای راه در و داده دست از را
 این بت مفتخرند و گذشتت هود چیز همت از عزیز
 از باالتر انددهمور دست بت منچت دانندمی و امر 

 .دنیا ناچیز متا  بت رسد چت است، نعیم جنا 

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

21 
 نصیب منها بت هداوند کت صراطی بت بلکت ...

 پایدار و متعهد و استوار و محکم است فرموده
 . ... بوده پایبند

 دادن قرار محور
 در مذهب و دین

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ
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 مضمون  پای مضمون امام( نام وصیت از مستخرج )عبارات باز کد ردیف
 دهندهسازمان

24 

 مسلمان هایملت از عجز و ِجد کمال اب و
 سیاسی، فرهنگ و اطهار ائمت از کت هواهممی

 بزرگ این نمامی اقتصادی، اجتماعی،
 جان تب و شایستت طور بت بشریت عالم راهنمایان

 .کنند پیروی عزیزان نثار و جانفشانی و دل و

 دادن قرار محور
 در ائمت سیره

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ

23 
 دستاورد کت اسالمی شکوهمند انقالب
 شهید هزاران و ارزشمند انسان هامیلیون

 . ... عزیز دیدگان مسیب و من جاوید

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

22 

 درتحقق کت است ایران الشأن عمیم ملت بر
 حراست و حفظ و ابعاد جمی  بت من محتوای

 تمام رأس در اسالم حفظ کت بکوشند من
 ت.اس واجبا 

 دادن قرار محور
 در مذهب و دین

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ

27 

 هاتم تا  -السالم علیت - مدم از عمام انبیای
 من راه در-وسلم وملت علیت اللت صلی - النبیین

 هیچ و اندنموده جانفرسا فداکاری و کوش 
 و ت نداشت باز بزرگ فریضت این از را منان مانعی

 ائمت و متعهد باصحا منان از پس همچنین
 هایکوش  با -اللت صلوا  علیهم -اسالم

  من حفظ در هود هون نثار حد تا توانفرسا
 اند.کوشیده

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

26 

 دو کت هواند هواهند تاریخ در مینده هاینسل
 عالی مقصد و الهی انگیزه من: اصلی رکن

 سراسر در ملت اجتما  و اسالمی  حکومت
 و انگیزه همان برای کلمت وحد  با شورک

 .مقصد

 در کلمت وحد 
 مشارکتی فرهنگ هدمتگزاری

27 
 در تعالی هداوند کت را الهی انگیزه این ...

 از است فرموده سفارش من بر کریم قرمن
 . ... ندهید دست

 دادن قرار محور
 در قرمن

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ

21 
 و پیروزی رمز کت انگیزه این  مقابل در و ...

 و تفرقت و هد   فراموشی است، من بقای
 . ... است اهتال 

 و تفرقت عدم
 در اهتال 

 هدمتگزاری
 مشارکتی فرهنگ
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 مضمون  پای مضمون امام( نام وصیت از مستخرج )عبارات باز کد ردیف
 دهندهسازمان

15 
 سردمداران از منان بین در اِلسفم  ...

 کت اسالمی، کشورهای بعضی هایوحکومت
 . ... کنندنمی فکر هود شخ  مناف  بت جز

 مناف  بت توجت عدم
 در شخصی

 دمتگزاریه
 مشارکتی فرهنگ

 کردن هنثی گیرند، نمر در را من اهمیت و ... 12
 . ... است برانداز هانت افکِن  تفرقت تبلیغا 

 و تفرقت عدم
 در اهتال 

 هدمتگزاری
 مشارکتی فرهنگ

11 
 و انسجام بت و داده نشان العمل عکس ...

 ... دهند افزای  ممکن راه هر بت هود، وحد 
. 

 در کلمت وحد 
 مشارکتی فرهنگ هدمتگزاری

 . ... شود جاری باید اجتماعی عدالت ... 11
 عدالت برپایی

 در اجتماعی
 هدمتگزاری

 مشارکتی فرهنگ

 باید قتل و چپاول و ستمگری از و ... 13
 . ... شود جلوگیری

 در ستمگری عدم
 مشارکتی فرهنگ هدمتگزاری

 عدالت اقامت و جور و ظلم از جلوگیری ... 12
 . ... ماعیاجت

 عدالت برپایی
 در اجتماعی

 هدمتگزاری
 مشارکتی فرهنگ

17 
 و عزیز اسالم و هداوند راه در را هود جوانی

 هر سعاد  تا کنید صر  اسالمی جمهوری
 دریابید. را جهان دو

 و زمان صر 
 در هزینت

 هدمتگزاری
 جهادی فرهنگ

16 

 در و بدانید را ملت این قدر کت نمایممی توصیت
 و مستضعفان هصوصا   منان بت زاریهدمتگ

 و ما چشمان نور کت ستمدیدگان و محرومان
 اسالمی جمهوری و هستند همت نعم اولیای

 و کرد پیدا تحقق منان هایفداکاری با و منان رهاورد
 فروگذار است، منان هدما  مرهون نیز من بقای

 نکنید.

 در پشتکار
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

 ... بدانید هود از را منان و مردم از را هود و ... 17
. 

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

11 
 و ترمحکم را تفاهم و دوستی پیوند ...

 هایتوطئت و هانقشت از و سازند استوارتر
 . ... نباشند غافل غدار دشمن

 در انسجام
 مشارکتی فرهنگ هدمتگزاری
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 مضمون  پای مضمون امام( نام وصیت از مستخرج )عبارات باز کد ردیف
 دهندهسازمان

45 
 موجب مصنوعی مغزی تهی و پوچی این ...
 ااتک هود دان  و فکر بت امری هیچ در کت شده

 . ... نکنیم

 در نفس بت اعتماد
 ایحرفت فرهنگ هدمتگزاری

 هود پشتکار و فعالیت و مصمم اراده با و ... 42
 . ... کنید قیام هاوابستگی رف  بت

 در پشتکار
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

41 

 هود از را یأس و بیابد را هود هودی اگر و ...
 نداشتت هود غیر بت چشمداشت و ندک دور

 ساهتن و کار همت قدر  درازمد  در باشد،
 . ... دار را چیز همت

 در نفس بت اعتماد
 ایحرفت فرهنگ هدمتگزاری

44 
 ار منان و کنند قدردانی هود متخصصین از ...
 کار بت تشویق معنوی و مادی هایکمک با

 . ... نمایند

 بت توجت
 محوریتخص 

 ریهدمتگزا در
 ایحرفت فرهنگ

43 
 زحمت تحمل با ولو  را انسانی هایارزش ...

 و بند بی و هاعشر  و تجمال  فدای رنج، و
 . ... نکنند  و... هاباری

 بت توجت
 در محوریارزش

 هدمتگزاری
 ایحرفت فرهنگ

 ... کت هتاکی و هشونت و سرکوبی با یا ... 42
 . ... شد گرفتت معکوس نتیجت ولی شد عمل

 کرامت رعایت
 در انسانی

 هدمتگزاری
 ایحرفت فرهنگ

47 
 کت مهم امر این در کت کنممی وصیت ...

 دل و جان با دارد،می نگت مسیب از را کشورتان
 کنید. کوش 

 در پشتکار
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

 شورای مجلس وکالی  تعهد امور، مهما  از 46
 .است اسالمی

 بت تعهد احساس
 جهادی گفرهن هدمتگزاری

47 
 صدما  چت ایران کشور و اسالم کت دیدیم

 صالح غیر شورای مجلس از انگیزیغم بسیار
 . ... منحر  و

 بت توجت
 محوریتخص 

 هدمتگزاری در
 ایحرفت فرهنگ

 انجام هبربی هدا از منحرفاِن  همین دست با 41
 .کشانند نیستی و تباهی بت را کشور و دهند

 دادن قرار محور
 در هدا

 دمتگزاریه
 اسالمی فرهنگ

 زا نخواستت هدای قوانین کت باشند کوشا همت 35
 . ... نباشد منحر  اسالم

 دادن قرار محور
 در مذهب و دین

 هدمتگزاری
 اسالمی فرهنگ
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 مضمون  پای مضمون امام( نام وصیت از مستخرج )عبارات باز کد ردیف
 دهندهسازمان

 قانون و مطهر شر  با مخالف قوانین از و 32
 نمایند. جلوگیری مالحمت هیچ بدون اساسی

 دادن قرار محور
 در مذهب و دین

 گزاریهدمت
 اسالمی فرهنگ

31 

 از طال ا با روشنفکر و متعهد هتحصیلکرد تطبق با
 قدرتمند کشورهای بت غیروابستت و امور مجاری

 و اسالم بت تعهد و تقوا بت اشتهار و استثمارگر
 . ... کرده مشور  اسالمی جمهوری

 بت توجت
 محوریتخص 

 هدمتگزاری در
 ایحرفت فرهنگ

 بت متعهد و تقوا با نروحانیو و علما با و 34
 نموده. مشور  نیز اسالمی جمهوری

 بت تعهد احساس
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

33 
 بزرگ علمای و عصر هر عمام مراج  با مشور  با

 بت متعهد، دانشمندان و متدینین و کشور سرتاسر
 بروند. هبرگان مجلس

 بت تعهد احساس
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

 جمهوری و اسالم بت هدمت در وقف را هود 32
 بنمایند. مستضعفان و محرومان و اسالمی

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

37 
 و دارسابقت متعهد اشخاص کت کنند کوش 

 در و اسالمی و شرعی امور در نمرصاحب
 نمایند. نصب را سیاست

 بت توجت
 محوریتخص 

 هدمتگزاری در
 ایحرفت فرهنگ

 هصوصا   و لتم هدمتگزار همت باید 36
 باشید. مستضعفان

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

 از و بنمایید ملت نمر جلب در کوش  باید 37
 .نمایید احتراز انسانی - اسالمیغیر رفتار

 در پشتکار
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

 سازگار و عاقل متعهد، متدین، الیق، اشخاص 31
 نمایند. انتخاب مردم با

 تب تعهد احساس
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

 هچهر تارائ و باطل مقابل حق تبلیغ برای 25
 . ... کنند ...کوش  حقیقی

 هودهواهی عدم
 مشارکتی فرهنگ هدمتگزاری در

 و هاطلبیفرصت و هاهواهیهود 22
 . ... دهدنمی مجال منان بت هاانحصارجویی

 هودهواهی عدم
 مشارکتی فرهنگ هدمتگزاری در

21 
 در و هاجبهت در فداکاری بت لقاءاللت شقع با و

 ادامت هود ارزشمند کار بت کشور سطح
 دهید.می

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

 استقامت وفاداری در وفادارید، امروز چنانچت 24
 کنید.

 در استقامت
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری
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 مضمون  پای مضمون امام( نام وصیت از مستخرج )عبارات باز کد ردیف
 دهندهسازمان

 و قرمن و اسالمی جمهوری و هد  راه در 23
 کنند.می فداکاری و جانفشانی مذهب

 در فداکاری
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

 اب و نکنند پافشاری هود اشتباه سر بر ... 22
 . ... اعترا  هود هطای بت اسالمی شهامت

 در شهامت
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

27 
 ممحرو مملوم ملت این بت کت نیست سزاوار میا

 ار اسالمی حکومت هود یاری با و کنید کمک
 دهید؟ استقرار

 و زمان صر 
 در هزینت

 هدمتگزاری
 جهادی فرهنگ

 محروم طبقا  رفاه برای کوش  در همت بت و 26
 کنم.می وصیت

 در پشتکار
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

27 

 بت هود یا منان اتفاق بت قریب اکثریت بلکت
 هر و پرداهتت هود ملت اهتناق و ستمگری

 گروهی یا شخصی مناف  برای اندکرده چت
 موده.ن

 در ستمگری عدم
 مشارکتی فرهنگ هدمتگزاری

21 
 برقرار جامعت در تعهد و تعاون رو  این تا و

 اللتشاءان دهر مسیب از عزیز کشور است
 است. مصون تعالی

 در تعاون روحیت
 مشارکتی فرهنگ هدمتگزاری

75 
 ندبدان و روند پی  بت اراده تصمیم و قدر  با و

 ملت مهنین سّد  رد هدمتگزار یک رفتن با کت
 شد. نخواهد حاصل هللی

 در مصمم
 جهادی فرهنگ هدمتگزاری

 های پژوهش()منبع: یافته

 خمینی امام هایاندیشه بر مبتنی خدمتگزاری فرهنگ مضامین شبکه ترسیم

 فرهنگ مضامین، شبکت این در مضمون(، تحلیل های)جدول پیشـین هایجدول اسـاس بر
 اسالمی  فرهنگ .2 دارد: دهنده سازمان مضمون چهار و ستا فراگیر مضمون هدمتگزاری،

 مضامین شبکت این، بر عالوه اسالمی. فرهنگ .3 و مشارکتی فرهنگ .4 جهادی  فرهنگ .1
 .شودمی ارائت زیر شر  بت پایت مضمون 11 با همراه من اولیت الگوی  و
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  خدمتگزاری فرهنگ مضامین شبکه .2 شکل

  خمینی امام سیاسی -هیال نامهوصیت بر مبتنی

 (پژوهش هاییافته :منبع)

 شــبکت ،ینیهم امام اندیشــت در هدمتگزاری فرهنگ مدل تدوین منموربت ادامت، در
ــامین ــام باز، کدهای کامل هایجدول همراه بت مض ــازمان و پایت نیمض  عنوان با دهنده س

 از گرفتت صور  هایبندیدستت بتراج  را هود هایدیدگاه تا شـد ارائت هبرگان بت نامت،پرسـ 
 از ستفادها با مضـامین و کدها این تأیید عدم یا تأیید کنند. بیان ی"راصـولیغ" تا اصـولی" کامال  "

 برش نقطت با (،Sig) معناداری عدد اگر گرفت. صــور  SPSS افزارنرم در ایجملت دو مزمون
 ذکرانیشا گرفتیم. نمر در نشده یدتأی را کد من ممد، دست بت 5.52 با مساوی یا تربزرگ ،4.2

 بت و گرفتند قرار قبول قابل ناحیت در پایت مضامین با مرتبط (Sig) معناداری عددهای تمام است،
 گرفت. قرار تأیید مورد دهنده(سازمان و پایت )مضامین شده ارائت مدل کلیت ،بیترت نیا
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  ایجمله دو آزمون نتایج .8 جدول
ف

ردی
 

 مضامین پایت مضامین
 دهندهسازمان

 بندیگروه
 )نقطت
 برش(

 توزی 
 در هاپاسخ

 گروه هر

 تعداد
 کل

 هبرگان
Sig 

 و دین دادن قرار محور 2
 هدمتگزاری در مذهب

 فرهنگ
 اسالمی

4.2> 12 42 5.551 4.2<= 7 

 در ائمت سیره دادن قرار محور 1
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 اسالمی

4.2> 17 42 5.555 
4.2<= 4 

 در قرمن دادن قرار محور 4
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 اسالمی

4.2> 13 42 5.552 4.2<= 6 

 در هدا دادن قرار محور 3
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 اسالمی

4.2> 12 42 5.551 4.2<= 7 

 فرهنگ هدمتگزاری در فداکاری 2
 جهادی

4.2> 16 42 5.555 4.2<= 3 

 در هزینت و زمان صر  7
 اریهدمتگز

 فرهنگ
 جهادی

4.2> 13 42 5.552 4.2<= 6 

 فرهنگ هدمتگزاری در پشتکار 6
 جهادی

4.2> 12 42 5.552 4.2<= 7 

 بت تعهد احساس 7
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 جهادی

4.2> 17 42 5.555 4.2<= 4 

 فرهنگ هدمتگزاری در استقامت 1
 جهادی

4.2> 12 42 5.552 4.2<= 7 

 فرهنگ هدمتگزاری در امتشه 25
 جهادی

4.2> 12 42 5.552 4.2<= 7 

 در تعاون روحیت 22
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 مشارکتی

4.2> 13 42 5.551 4.2<= 6 

 در کلمت وحد  21
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 مشارکتی

4.2> 12 42 5.552 4.2<= 7 

 در اهتال  و تفرقت عدم 24
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 مشارکتی

4.2> 11 42 5.555 4.2<= 1 

 شخصی مناف  بت توجت عدم 23
 هدمتگزاری در

 فرهنگ
 مشارکتی

4.2> 17 42 5.551 4.2<= 2 

 در اجتماعی عدالت برپایی 22
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 مشارکتی

4.2> 16 42 5.555 4.2<= 3 
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ف
ردی

 
 مضامین پایت مضامین

 دهندهسازمان

 بندیگروه
 )نقطت
 برش(

 توزی 
 در هاپاسخ

 گروه هر

 تعداد
 کل

 هبرگان
Sig 

 در ستمگری عدم 27
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 مشارکتی

4.2> 11 42 5.555 
4.2<= 1 

 فرهنگ هدمتگزاری در انسجام 26
 مشارکتی

4.2> 16 42 5.555 4.2<= 3 

 در هودهواهی عدم 27
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 مشارکتی

4.2> 16 42 5.555 
4.2<= 3 

 در نفس بت اعتماد 21
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 ایحرفت

4.2> 11 42 5.555 4.2<= 1 

 در ریمحوتخص  بت توجت 15
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 ایحرفت

4.2> 16 42 5.555 4.2<= 3 

 در محوریارزش بت توجت 12
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 ایحرفت

4.2> 11 42 5.555 4.2<= 1 

 در انسانی کرامت رعایت 11
 هدمتگزاری

 فرهنگ
 ایحرفت

4.2> 11 42 5.555 4.2<= 1 

 های پژوهش()منبع: یافته

 ریگینتیجه

 سازیبومی  و اسالمی انسانی علوم یا دینی علم تولید اصلی دغدغت اسـاس بر پژوه ، این
ــوصبت غربی علوم ــتت در هص ــ  یک با مدیریت، رش ــی پرس ــاس  فرهنگ مدل» کت اس

ــت بر مبتنی هدمتگزاری ــت؟ چگونت ینیهم امام هایاندیش ــکل «اس ــت. گرفتتش  اس
 مفهوم، این از استفاده با توانندمی هاازمانسـ و اسـت مدیریت نوین مفاهیم از هدمتگزاری

ــی و وریبهره ــازمان و افراد اثربخش  پژوه ، این در منمر، این از دهد. افزای  را هود س
 تب مضمون، تحلیل روش از استفاده با نمری، مبانی و  موضـو  ادبیا  عمیق مطالعت ضـمن

 نفر 42 همکاری با مچنینه شد. پرداهتت ینیهم امام الهی - سیاسی نامتوصیت بررسـی
 اصــلی پرســ  بت شــد تالش اجتماعی علوم و اســالمی معار  مدیریت، رشــتت هبرگان از

 پایت مضمون 11 باز، کد 75 استخراج با تینها در پژوه ، این در شود. داده پاسخ تحقیق
 عالوه شد. ارائت هدمتگزاری فرهنگ (1 )شکل مضامین شبکت دهنده،سازمان مضـمون 3 و
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 (،4 )جدول پژوه  هبرگان بت من ارائت و هدمتگزاری فرهنگ هایمؤلفت ارائت از پس ن،ای بر
 ارائت (4) شکل طبق همینی امام هایاندیشت بر مبتنی هدمتگزاری فرهنگ ساهتاری مدل
 شد.

 
  خمینی امام سیاسی-الهی نامهوصیت بر مبتنی خدمتگزاری فرهنگ ساختاری مدل .8 شکل

 (پژوهش هاییافته :منبع)

 اندیشــمندان ،امام حضــر  نامتوصــیت در موجود غنی مفاهیم توجت با اســت، امید
ــانی، علوم حوزه ــی مفاهیم کنند تالش اجتماعی،  علوم و مدیریت ویژهبت انس ــص  را تخص

 .رندیکارگبت ادارا  و هاسازمان در و کنند استخراج

 رایج الگوهای با شدهارائه مدل مقایسه

 غالب دارد. اســاســی ییهاتفاو  رایج هایمدل بت نســبت پژوه ، این در شــدهارائت مدل
ــور  مطالعا  ــت هدمتگزاری روی بر گرفتتص  پژوه  دارد. غربی رایج مکاتب در ریش

ــیت بر مبتنی رو،پی  ــی -الهی نامتوص ــیاس ــت. همینی امام س  از تعدادی همچنین اس
 ینتبی بت بیشتر کردند بررسی امام یهااندیشت در را هدمتگزاری کت شده انجام هایپژوه 

 بر حاکم فرهنگ اینکت بت باتوجت پرداهتند. همینی امام هایاندیشــت در هدمتگزار رهبری
 در تک پیشین تحقیقا  با نسبی مقایست یک توانمی پذیردمی تأثیر سازمان رهبران از سازمان

 این نتایج اساس، این بر داد. مانجا شده انجام امام هایاندیشت در هدمتگزار رهبری زمینت
یت گرایی،اســالم وی دارد. همگرایی (2412) زاده شــیخ تحقیق با تحقیق،  گراییمعنو
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 زا برهی عنوان بت را ریاســت حب نداشــتن و نفس بت اعتماد مســاعی، تشــریک توحیدی،
ــایی دارد تأثیر رهبر هدمتگزاری در کت هاییمؤلفت ــناس  یهمگرای پژوه  این با کت کرده ش
 تبیین در نیز منها دارد. تطابق (2413) یمناف و قنبری تحقیق با پژوه ، نتایج همچنین دارد.

 و نمری هایمموزه بر تأمل با اســالمی جمهوری نمام در هدمتگزار رهبران هایمؤلفـت
 یدارتامان و یریپذتیولئمس محوری،عدالت مانند عواملی ینیهم امام عملی هایسیره

 ســازگار تحقیق این با کت کردند بیان هدمتگزار رهبران هایشــاه  از خشــیب عنوانبت را
 ،یستیز ساده همچون ییهایژگیو (2471) اصـفهانی و اصـفهانی نصـر تحقیق در اسـت.
 ،یردبرهو هوش قلوب، بر نفوذ عدالت، ت،یمعنو اشاعت استقامت، و صبر نفس، بت اعتماد

 با کت است شده ارائت هدمتگزار رهبری هایمؤلفت نعنوابت اشتباه بت اعترا  ،یبرادر و یدوست
 دارد. یهمخوان است، شده ارائت تحقیق این در کت مشارکتی فرهنگ و جهادی فرهنگ
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