
©2022 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran  

 

ISSN: 2322-2166: Journal of  Islamic Life Style, 2022:6(1): 9-16 

Iranian Islamic Approach to Futures Research by Explaining the 

Lifestyle, Concept of Leadership and Endearment Management  

Using Metaphorical Reasoning 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The use of soft power and its role in managing the 

affairs of society is becoming more and more desirable and 

inducing love and affection in the employees and audience of 

the organization in the Endearment Management is one of the 

topics of interest in modern government management and 

political science.  

Materials and Methods: This research is based on a 

qualitative-quantitative approach with the method of futuristic 

interpretive future study with metaphorical reasoning and 

making metaphor; By explaining the future of research, 

probable and possible futures of increasing the desirability of 

using soft power and reviving the concept of leadership and 

loving management are considered in line with the 

developments of public management science. 

Findings: In this study, it is important to try to explain the 

essence of the rich themes and concepts related to the 

"archetype of love" derived from the culture of ancient Iran 

and its spiritual continuity in the form of Islam Rahmani and 

the themes related to love in mystical literature. The 

components of the concept of leadership and Endearment 

Management should be used so that it can be considered as a 

local and appropriate model in the management of community 

affairs. 

Conclusion: The test results of the extracted components in 

the statistical population show that in order to have a model 

organization with Endearment Management, the components 

extracted in this research can be considered more than before 

by managers. 

 
Authors 
Rahnama Farid 1, 
Davood Kiakojori2*, 
Mohammad Javad Taghi Pourian 3, 
Saeed Eslami 4 

 

How to cite this article 

Rahnama Farid, Davood Kiakojori, 

Mohammad Javad Taghi Pourian, 

Saeed Eslami. Iranian Islamic 

Approach to Futures Research by 

Explaining the Lifestyle, Concept of 

Leadership and Endearment 

Management  Using Metaphorical 

Reasoning. Islamic Life Style. 2022; 

6(1):9-16 

1. PhD Student, Department of 

Public Administration, Chalous Branch, 

Islamic Azad University, Chalous, Iran. 

2. Associate Professor, Department 

of Public Administration, Chalous 

Branch, Islamic Azad University, 

Chalous, Iran (Corresponding Author). 

3. Assistant Professor, Department 

of Public Administration, Chalous 

Branch, Islamic Azad University, 

Chalous, Iran. 

4. Associate Professor, Department 

of Political Science, Chalous Branch, 

Islamic Azad University, Chalous, Iran. 

 

 Keywords: Future Research, Endearment Management, Archetype (Mehr 

/ Mitra), Islam Rahmani, Soft Power. 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  
Email: davoodkia@iauc.ac.ir 

 

Article History 
Received: 2021/12/02 

Accepted: 2022/03/02 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               1 / 8

http://mail.islamiclifej.com/article-1-712-en.html


  و همکاران     رهنما فرید   10

 

 1401بهار ، 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

م مفهو نییبا تب یپژوهندهیبه آ یاسالم یرانیا کردیرو
مهرورز با استفاده  تیریو  مد یرهبر ،یسبک زندگ

 یاز استدالل استعار
 ، 1دیرهنما فر

واحد چالوس، دانشگاه آزاد  ،یدولت تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
 .رانیچالوس، ا ،یاسالم

 
 ،*2یکجور ایک داود
 ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریگروه مد ار،یدانش

 .مسئول( سندهی)نو رانیچالوس، ا
 

 ،3انیپور یجواد تق محمد
 ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریگروه مد ار،یاستاد

 .رانیچالوس، ا
 

 4یاسالم دیسع
 ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ،یاسیگروه علوم س ار،یدانش

 .رانیچالوس، ا
 

 چکیده
آن در اداره امور جامعه روز به : استفاده از قدرت نرم و نقش هدف

مهر و محبت در  ختنیو بر انگ ابدییم یشتریب تیروز مطلوب
مهرورز از موضوعات  تیریکارکنان و مخاطبان سازمان در مد

 .است استیو علم س نینو یدولت تیریموردتوجه در مد
ش با رو یکم -یفیک کردیرو یپژوهش بر مبنا نی: او روش ها مواد

 باشد؛یم یو استعاره پرداز یبا استدالل استعار یریتعب یپژوهندهیآ
محتمل و ممکن  یهاندهیآ ،یپژوهندهیآ نییکه با تب یبه صورت

و  یمفهوم رهبر یایقدرت نرم و اح یریکارگبه تیمطلوب شیافزا
موردتوجه  یدولت تیریتحوالت علم مد بامهرورز همگام  تیریمد

 .ردیگیقرار م
و  نیکه از مضام باشدیمهم م نیپژوهش تالش بر ا نی: در اها افتهی

گرفته از فرهنگ نشأت« مهر یکهن الگو»مربوط به  یغن میمفاه
 نیو مضام یآن در قالب اسالم رحمان یباستان و استمرار معنو رانیا

 یهاجوهره و مؤلفه نییدر تب ،یدر ادب عرفان یمربوط به مهرورز
ان عنوده گردد تا بتواند بهمهرورز استفا تیریو مد یمفهوم رهبر

 .و مناسب در اداره امور جامعه مطرح شود یبوم ییالگو
 یشده در جامعه آماراستخراج یهاآزمون مؤلفه جی: نتایریگ جهینت

مهرورز  تیریسازمان الگو با مد کیجهت دارا بودن  دهدینشان م
 شیاز پ شیرا ب قیتحق نیشده در ااستخراج یهامؤلفه توانیم

 .قرار داد رانیموردتوجه مد
 

 یمهرورز، کهن الگو تیریمد ،یپژوهندهی: آیدیکل واژگان
 .قدرت نرم ،ی(، اسالم رحمانترای)مهر/م

 
 11/09/1400تاریخ دریافت: 
 11/12/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولdavoodkia@iauc.ac.ir 

 

_________________________________ 
1 New public administration 

 مقدمه
ناشی از تحوالت سریع در عرصه جهانی و  1مدیریت دولتی نوین

ضرورت بازبینی در مدیریت و اداره امور بوده و تالشی است برای 
گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی تا کارایی، اثربخشی و بهره
. (1)های دولتی را ارتقا بخشد وری خدمات عمومی در سازمانبهره

 گذاریسیاست مسائل وارد انیمجر و رانیمد ،ییگرا تیریمد در
 یرانیمد .کنندمی دخالت یگذار مشیخط در یقیطر به و شوندمی
 ار آن یبها ت،یمسئول قبول با خودشان دهد، رخ یاشتباه اگر که
ها، دگرگونی در درون سیستم . توجه به برون داده(2) پردازندمی

اداری، کاستن از دامنه دولت و سرانجام ارتباط با سیاستمداران و 
 (3) های مورد تأکید در این رویکرد است.از ویژگیمردم 
های نقش است.حلقه مفقوده مدیریت و رهبری ، اندیشیآینده

های اندیشی و رهبری در تمامی حوزهگانه مدیریت، آیندهسه
 ستاوکار قابل تعمیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کسب

(4). 

 
)کرامت زاده،  تیریمداندیشی، رهبری و ارتباط آینده .1 شکل

13۹۵) 
 

های بزرگ جهان قدمتی کهن دارد که نشان مدیریت دولتی در تمدن
. (۵) استهای تاریخ مدیریت دولتی مدرن ها و رگهاز ریشه

مهرورزی در حکمرانی نیز قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. مدیریت 
کهن الگوی مهر در فرهنگ غنی ایرانی مهرورز و دوستی متأثر از 

های بارز حکمرانی های دور یکی از ویژگیریشه دوانده و از گذشته
 گردد.شایسته تلقی می

 درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
 (6شمار آرد )نهال دشمنی برکن که رنج بی

این الگوی مهرورزی که از دیدگاه عارفان مهرورز، هر کجا حاکم 
ها را ممکن سازد از دیرباز در سنت ایرانیان تواند ناممکنمیشود، 

توان در آثار و های متعدد آن را میوجود داشته و مضامین و نشانه
 مضامین عرفانی مربوط به مهرورزی مشاهده نمود.

در این پژوهش تالش بر این مهم است که از مضامین و مفاهیم غنی 
ته از فرهنگ ایران باستان گرفنشأت« کهن الگوی مهر»مربوط به 

و استمرار معنوی آن در قالب اسالم رحمانی و مضامین مربوط به 
های مفهوم مهرورزی در ادب عرفانی در تبیین جوهره و مؤلفه

ی عنوان الگویرهبری و مدیریت مهرورز استفاده گردد تا بتواند به
  بومی و مناسب در اداره امور جامعه مطرح شود.
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 11 . .مفهوم نییبا تب یپژوهندهیبه آ یاسالم یرانیا کردیرو  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

 پژوهیآینده
باشد که هدف آن، های فناوری نرم میپژوهی یکی از شاخهآینده

مند دانش راهنما و استفاده بیشتر از مالحظات آینده تولید روش
(. به عبارتی دانش و معرفت 7) باشدگیری میمحور در فرایند تصمیم

( و بررسی 8« )ای آگاهانهگونهای مطلوب بهشکل بخشیدن به آینده»
های ممکن و دارای رجحان برای وقوع و همچنین مند آیندهنظام

 (.۹) اساطیری هر آینده است هایپشتوانهها و بینیجهان
 خواهد تأثیر چگونه «فردا تیواقع» بر «امروز راتییتغ» کهاین

 دانش یعنی ؛(10) است پژوهانهآینده یهاتیفعال از یبازتاب گذاشت،
 و نممک هایآینده ترینمطلوب خلق و بینیپیش هدف با که ینینو

 اسالتر. (11) گیردمی بهره گوناگون ابزار و هاروش از محتمل،
 پژوهیآینده گفتمان گسترش به ندهیآ هایاستعاره است معتقد

 و ندهیآر منظ نگری،آینده همانند یهایاستعاره. است کرده کمک
یم کلش را پژوهیآینده گفتمان مؤثری شکل به هاآن هیشب عباراتى

 از روند کار به آگاهانه هااستعاره نیا کههنگامی و دهد
 (.12) روندمی شمار به نگفتما نیا نینماد منابع نیقدرتمندتر

با استدالل استعاری و  1پژوهی تعبیریدر این پژوهش، روش آینده
لعه پژوهی مطاآیندهاستعاره پردازی مورد استفاده قرار گرفته است. 

ها و و دیدگاه حمحتمل و مرج های ممکن،آیندهمند نظام
در  .(13) های بنیادین هر آینده استها و اسطورهبینیجهان
تن بلکه بصیرت یاف ؛بینی نیستهدف پیش پژوهی تعبیری،آینده

شود و زبان و فرهنگ دوشادوش هم می رضفاست. حقیقت نسبی 
 .(14) جهان واقعی مشارکت دارند در خلق

ها با استفاده از روش استعاره پردازی با درک ریشه بنابراین با
رویکردی ایرانی اسالمی، به تبیین استعاره رهبری مهر آفرین و 

 شود.مدیریت مهرورز پرداخته می
 استعاره پردازی
های یک پدیده به فرآیندی است که در آن جنبه 2استعاره پردازی

ود رای سخن میهگونشوند و از پدیده دوم بهپدیده دیگر منتقل می
(. استفاده از استعاره تالشی است برای 1۵که گویی شیء اول است )

های ملموس و های مفهومی انتزاعی را برحسب حوزهآنکه حوزه
محسوس درک و فهم نمائیم. لذا توصیف حوزۀ مفهومی مقصد، ما 

ها سازد. به عبارتی استعارهرا به شناخت استعاره مذکور نزدیک می
ای انیم توصیفی بدانیم که از طریق تشبیه یک پدیده به پدیدهتورا می

دیگر که با هم دارای وجوهی مشترک هستند، به روشن شدن ذهن 
 (.16کنند )ما کمک می

مند شود، تفکر استعاری، فعالیتی نظاممشاهده می 2 چنانچه در شکل
گردد تا به استدالل، حل است که با ترتیبی نسبتاً معین، اجرا می

مسئله، تجزیه و تحلیل محیط، پرورش یک موضوع و بررسی 
 (17حاالت مختلف آن یا اهداف مطلوب دیگر برسد )

_________________________________ 
1 Possible, probale and preferable futures 

 
 (138۹فرآیند تفکر استعاری )عابدی، . 2شکل 

 
 مواد و روش ها

 مالک دو به توجه با معموالً را یرفتار علوم در پژوهش یهاروش
 به هاپژوهش ،هدف اساس بر. کنندیم یبندمیتقس تیماه و هدف

 ،یادیبن قیتحق. شوندمی میتقس یکاربرد و یادیبن یهاپژوهش
 نیب روابط و هادهیپد اءیاش تیماه کشف به که است یپژوهش

یم هاهینظر و هایتئور شیآزما ای ساخت و نیقوان اصول، رها،یمتغ
 (.18) دینمایم کمک یعلم رشته دانش یمرزها توسعه به و پردازد

از نظر هدف، پژوهشی بنیادی است زیرا با پژوهش حاضر 
کارگیری مفاهیم مهرورزی و کهن الگوی مهر به دنبال شناسایی به

باشد و در این راستا از روش استعاره های مدیریت مهرورز میمؤلفه
شود. همچنین پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی پردازی استفاده می

ی تفاده مدیران بخش دولتتواند مورد اساست؛ چرا که نتایج تحقیق می
 قرار گیرد.

کمّی است که در دو  -از نظر ماهیت، پژوهش حاضر تحقیق کیفی
 شود:مرحله اصلی انجام می

/  یریتفس) یفیک میپارادا چارچوب درمرحله،  نیا در :اول مرحله
 گرپژوهش یبرا یرانیا نیمضام و یعرفان ادب متون از یفهم( یتفهم

 هیال چند شناسیروش با یفیک کردیرو یمبنا بر که شودمی حاصل
 :باشدمی مرحله و هیال پنج در و
 باطن کشف و( مثال عالم) یمعنو کیهرمنوت: اول هیال مرحله (1

 ندباشمی آن یمتول یرانیا ۀفالسف که یوجود لیتأو و ییمعنا نظام
 یفرانسو لسوفیف کربن یهانر معاصر دوران در آن یاصل ۀندینما و

 .است
 گادامر یسو از شدهطرح هاافق( ذوب) امتزاج: دوم هیال مرحله (2
 .باشدمی یآلمان لسوفیف
 کوریر پل توسط که یکیهرمنوت قوس: سوم هیال مرحله (3
 .است شرح قابل یفرانسو لسوفیف
 .یاستعار استدالل با یریتعب پژوهیآینده: چهارم هیال مرحله (4
 ،یقبل مراحل اساس بر کهی پرداز استعاره: پنجم هیال مرحله (۵

 آن در که است یندیفرآ حاصل آن و شودمی ساخته دیجد استعاره
 ومد دهیپد از و شوندمی منتقل گرید دهیپد به دهیپد کی هایجنبه

 .است اول ءیش ییگو که رودمی سخن ایگونهبه
 یپرداز استعاره به یرانیا نیمضام فهم و مطالعه از بیترت نیبد

 شیاگش با تا شودمی پرداخته آن بر یمبتن یرهبر و سازمان میمفاه
 و سازمان هایاستعاره یبرا دیجد هایمؤلفه و جوهره ،ییمعنا افق

2 Making metaphor 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 8

http://mail.islamiclifej.com/article-1-712-en.html


  و همکاران     رهنما فرید   12

 

 1401بهار ، 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

خروجی این مرحله از تحقیق، شناسایی . شود حاصل یرهبر
 .اسالمی است -های سازمان و رهبری مبتنی بر رویکرد ایرانیمؤلفه

 یهامؤلفه و جوهره به یابیدست و یفیک روش از پس: دوم مرحله
 یعنی دوم مرحله ی،رهبر و سازمان یبرا شدهمعرفی یهااستعاره
 یشیمایپ و یکم روش از استفاده و نظرانصاحب از ینظرسنج
 رب شده فهم مؤلفه با فقتامو زانیم مرحله نیا در. گیردمی صورت

 یستیز تجربه و دانش حاصل هرمنوتیکی تیموقع هیپا
 .گیردمی قرار پرسش مورد نظرانصاحب

 سطوح راهبران و رانیمد هیکل شامل قیتحق نیا یآمار جامعه
 هک یافراد تعداد حداکثرو  هستند مختلف هایسازمان در یتیریمد
 انتخاب یآمار نمونه عنوانبه بودند دسترس در یآمار جامعه از

 .هستند نفر 63 برابر که شدند
به شرح  دسته 12 درکه  پرسش 117شده شامل پرسشنامه طراحی

 باشد:اند میشدهبندیدسته 1جدول 
 

 شده برای سازمانای معرفیهای استعاره. مؤلفه1جدول 
 شتعداد پرس شده برای سازمانای معرفیهای استعارهمؤلفه

 12 مثابه سیمرغهای سازمان بهمؤلفه

 7 مثابه صدفهای سازمان بهمؤلفه

 8 مثابه آینههای سازمان بهمؤلفه

 7 الگوهای امشاسپندانمبتنی بر کهن سازمانهای استعاره پردازی مؤلفه

 7 الگوهای امشاسپندانمبتنی بر کهن های استعاره پردازی رهبریمؤلفه

 10 آفرینخواهی و تجدیدشوندگی در رویکرد ایرانی به رهبری تحولهای تبیین جوهره مضامین تحولمؤلفه

 7 فرهمندهای مدیریت سیمرغ خورشید؛ استعاره پردازی رهبری مؤلفه

 10 های استعارۀ خورشید رهبریمؤلفه

 1۵ های استعاره هدهد به مثابه مرشدیتمؤلفه

 14 های استعاره رهبری و مدیریت شطرنجمؤلفه

 10 های رهبری و مدیریت مهرورزمؤلفه

 10 ای و مدیریت وحدت در عین کثرت و تنوعهای تبیین جوهره استعاره رهبری شبکهمؤلفه

 و دیاسات تأیید مورد پژوهش، این در مورداستفاده پرسشنامه روایی
 هتج حال،نیا با. است قرارگرفته قیتحق نیا در مشاور نیمتخصص

 قرار یبررس مورد آزمون سازه و محتوا اعتبار روش دو شتر،یب اعتبار
 صانمتخص ازنظر نامه،پرسش یمحتوا اعتبار نیتضم جهت. گرفتند

 و بوده دارا را الزم تخصص که شد استفاده دانشگاه دیاسات و
 این در .داشتند یرهبر و تیریمد امر در یکاف سابقه طورنیهم

 یبضر از پرسشنامه سؤاالت پایایی قابلیت محاسبه یبرا پژوهش،
 در پرسشنامه 30 توزیع با مقدماتی ایمطالعه یبرا کرونباخ، آلفای
 ارافزنرم از استفاده با سپس .است شدهاستفاده آزمونشیپ قالب

spss در. است آمدهدستبه هاسازه و ابعاد برای آلفا، مقدار 
 توجه با لذا. باشدمی قبولقابل 7/0 از باالتر آلفای ضریب هاپژوهش

 پایایی توانمی باشد،می 7/0 از بیش پرسشنامه کلی آلفای اینکه به
 .کرد ارزیابی مطلوب را مذکور هایپرسشنامه

است که  10تا  1شده شامل طیف پاسخ از امتیاز پرسشنامه طراحی
 یکیهرمنوت تیموقع هیپا برموردسنجش  مؤلفه با موافقت زانیم

کمترین  1دهنده است که امتیاز پاسخ یستیز تجربه و دانش حاصل
بیشترین امتیاز موافقت با مؤلفه  10میزان موافقت و امتیاز 

 است.موردسنجش 
 

_________________________________ 
1 Skewness-Statistic 

 هاتجزیه و تحلیل داده
 صورت هاداده بودن نرمال فرض با که آزمونی هرگونه از قبل
 .گیرد صورت بودن نرمال آزمون باید گیردمی

 کشیدگی و چولگی محاسبه
 از معیاری چولگی. شودمی آزمون هاداده کشیدگی و چولگی ابتدا

 مالًکا توزیع یک برای. باشدمی توزیع تابع تقارن عدم یا تقارن
 هب کشیدگی با نامتقارن توزیع یک برای و صفر چولگی متقارن
 شیدگیک با نامتقارن توزیع برای و مثبت چولگی باالتر مقادیر سمت

 کشیدگی. است منفی چولگی مقدار ترکوچک مقادیر سمت به
 عیاریم کشیدگی گریدعبارتبه. است توزیع یک ارتفاع دهندهنشان

 برای کشیدگی مقدار و است ماکزیمم نقطه در منحنی بلندی از
 توزیع قله یعنی مثبت کشیدگی. باشدمی 3 برابر نرمال توزیع

 بودن ترنییپا نشانه منفی کشیدگی و باالتر نرمال توزیع از موردنظر
 یکشیدگ و چولگی چنانچه کلی حالت در. است نرمال توزیع از قله
 .نیستند برخوردار نرمال توزیع از هاداده نباشند( -2 ،2) بازه در

 ،2) بازه در قیتحق یرهایمتغ هیکل برای 1شدهمشاهده چولگی مقدار
 هاآن توزیع و بوده نرمال متغیرها کجی لحاظ از یعنی. دارد قرار( -2

 ،2) بازه در 2قیتحق یرهایمتغ هیکل کشیدگی مقدار. است متقارن
 نرمال کشیدگی از متغیرها توزیع دهدیم نشان این. دارد قرار( -2

.است برخوردار

2 Kurtosis- Statistic 
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 ویلک -شاپیرو و رنوفیاسم -کولموگروف آزمون
 توزیع چولگی یا و کشیدگی بودن نرمال یا عادی بررسی از پس
 -کولموگروف آزمون یا ویلک -شاپیرو آزمون از ها،داده

 حاصل اطمینان هاداده بودن نرمال از تا شودمی استفاده اسمیرنوف
 بر مبتنی صفر فرض ما ها،داده بودن نرمال بررسی هنگام. گردد
. کنیممی تست %۵ خطای سطح در را است نرمال هاداده توزیع اینکه

 در آید، دست به 0.0۵ مساوی تربزرگ آزمون آماره اگر بنابراین
 مالنر داده اینکه بر مبتنی صفر فرض رد برای دلیلی صورت این

 نرمال هاداده توزیع گریدعبارتبه. داشت نخواهد وجود است،
 زیر صورت به آماری هایفرض نرمالیته آزمون برای. بود خواهد
 :شودمی تنظیم

H_0 :است نرمال متغیرها از یک هر به مربوط هایداده توزیع. 
H_1 :نیست نرمال متغیرها از یک هر به مربوط هایداده توزیع. 

 سطح چنانچه. شودمی انجام آزمون SPSS افزارنرم از استفاده با
 -کولموگروف آزمون یا Shapiro-Wilk آزمون در معناداری

 باشد 0.0۵ از بیشتر شودمی داده نمایش. sig با که اسمیرنوف
 این غیر در کرد، فرض نرمال باالیی اطمینان با را هاداده توانمی

 .است نرمال شانتوزیع هاداده که گفت تواننمی صورت
 نیهمچن و رنوفیاسم کولموگروف، آزمون جینتا به توجه با

 ر،گیدعبارتبه ای شودمی دیتائ هاداده بودن نرمال لک،یو -رویشاپ
 شارها مسئله نیا به صفر فرض ندارد، وجود صفر فرض رد بر یلیدل

 .کنندیم تیتبع نرمال عیتوز از هاداده که دارد
 

 هامؤلفه آزمون

 پرسشنامه، قیطر از شدهآوریجمع جینتا یمبنا بر آزمون نیا در
 اصلح یکیهرمنوت تیموقع هیپا بر ادشدهی مؤلفه با موافقت زانیم

. گیردمی قرار آزمون مورد را نظرانصاحب یستیز تجربه و دانش
 .شودمی استفاده یانمونه کی T آزمون از رومنظ نیبد

 گفته زین ادعا t و یگروه تک t آن به که یانمونه تک t آزمون
 نیانگیم ایآ کندیم نییتع جامعه و نمونه نیانگیم سهیمقا با شود،می

 ای دارد تفاوت مفروض جامعه نیانگیم با نمونه در شده مشاهده
 نموده، فرض جامعه نیانگیم یبرا را یعدد ابتدا آزمون نیا در. ریخ

 نیانگیم با را نمونه نیانگیم یانمونه تک t آزمون قیطر از سپس
 .کندیم سهیمقا جامعه

H0: μ=μ0 

H1: μ≠μ0 

 برابر μ0 مقدار با جامعه نیانگیم» صورت به صفر فرض نیبنابرا
 برابر μ0 مقدار با جامعه نیانگیم» صورت به مقابل فرض و «است

 نانیاطم فاصله کی آزمون نیا یخروج در .شودمنظور می «ستین
 یعنی شود؛می دهید جامعه نیانگیم یبرا زین %۹۵ یداریمعن سطح در
 نانیاطم فاصله نیا در را جامعه نیانگیم توانمی %۹۵ نانیاطم با

 جدول یبحران t از شده محاسبه t که یصورت در .نمود فرض
 فرض و رد صفر فرض ،.(Sig < 0.0۵ ای) باشد یمساو ای تربزرگ
 ۹۵ نانیاطم با جهت بدون هیفرض در نیبنابرا شود؛می دییتأ خالف
یعنم یآمار لحاظ از نیانگیم دو تفاوت شودمیگرفته  جهینت درصد

 ادشدهی مؤلفه با موافقت زانیم نمودن آزمون منظور به .است دار
 :شده است استفاده 2جدول  از قیتحق نیا در

 
 اییک نمونه T. طیف استفاده شده در آزمون 2جدول 

 
 :شودمی انجام را ریز آزمون ابتدا در

H_0: μ=4 

H_1 ∶ μ≠4 

 موافقت نیانگیم مؤلفه، هر یبرا که شودمی آزمون واقع در
 ای باشدمی 4 برابر %۹۵ یداریمعن سطح در مؤلفه با نظرانصاحب

 Testفرض یبرا 3جدول  در شده ارائه جینتانمونه  با مطابق. ریخ

Value = 4 ،مقدار که هاییمؤلفه Sig 0.0۵ از کمتر هاآن 
 یمعنادار اختالف جامعه نیانگیم یعنی ؛شودمی رد صفر فرض است

 0.0۵ از شتریب هاآن Sig مقدار که هاییمؤلفه یبرا. دارد 4 عدد با
 اختالف جامعه نیانگیم یعنی ؛شودمی رفتهیپذ صفر فرض است

 .ندارد %۹۵ نانیاطم سطح در 4 عدد با یمعنادار

 

 

 های سازمان به مشابه سیمرغمؤلفه μ=4برای فرض  T. نمونه نتایج آزمون 3جدول 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ضعیف ط متوس قوی

مؤلفههایسازمانبهمثابهسیمرغ

د گرایی و شبکه محوری فراین Q1 63 6.064 0.232 8.905 62 0.000 2.063

ذیر متناسب با آن طراحی ساختار هولوگرافیک و ایجاد نظامهای موقتی و انعطاف پ Q2 63 5.603 0.257 6.249 62 0.000 1.603

دهی و خود ترمیمی سازمان خودرهبری  خودسازمان Q3 63 5.492 0.236 6.319 62 0.000 1.492

ده  م های کنترل توزیع ش سیست Q4 63 5.492 0.166 8.984 62 0.000 1.492

داری همزمان دامحوری( و مدیریت ثبات و ناپای م مبتنی بر وحدت )خ برقراری نظ Q5 63 5.635 0.217 7.52 62 0.000 1.635

ذیر با تنوع و چاالکی ذیر و انطباق پ دپ فرهنگ سازمانی نق Q6 63 5.556 0.163 9.554 62 0.000 1.556

د به اهداف سازمان ده و تعه استفاده از هم افزایی و افزایش بهره وری حرکت جمعی همت فزاین Q7 63 5.524 0.278 5.483 62 0.000 1.524

م های کل گرا دی جمعی سازمان در تی جمع سپاری و هوشمن Q8 63 5.587 0.167 9.49 62 0.000 1.587

م گیری و یادگیری مستمر رویکرد شهودی و ابتکاری برای تصمی Q9 63 5.429 0.337 4.24 62 0.000 1.429

رفتار متناسب با شخصیت کارکنان و مخاطبان سازمان در مسیر تحقق هدف Q10 63 5.714 0.167 10.269 62 0.000 1.714

شناسایی نقاط اهرمی )اثر پروانه ای( Q11 63 5.587 0.201 7.91 62 0.000 1.587

د فراکتال( دن بی نهایت مانن ده پژوهی در سازمان )روش دی ن د نظری و آی بلن Q12 63 5.921 0.165 11.626 62 0.000 1.921

Test Value = 4

Mean Difference
N Mean Std. Error Mean

t df Sig. (2-tailed)
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  و همکاران     رهنما فرید   14

 

 1401بهار ، 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 :شودمی انجام زین ریز فرض یبرا مجدداً قبلی آزمون همانند

H_0: μ=7 

H_1 ∶ μ≠7 

 موافقت نیانگیم مؤلفه، هر یبرا که شودمی آزمون واقع در
 ای باشدمی 7 برابر %۹۵ یداریمعن سطح در مؤلفه با نظرانصاحب

 Test فرض یبرا 4جدول  در شده ارائه جینتانمونه  با مطابق. ریخ

Value = 7 مقدار که هاییمؤلفه یبرا Sig 0.0۵ از کمتر هاآن 
 یمعنادار اختالف جامعه نیانگیم یعنی ؛شودمی رد صفر فرض است

 0.0۵ از شتریب هاآن Sig مقدار که هاییمؤلفه یبرا. دارد 7 عدد با
 اختالف جامعه نیانگیم یعنی ؛شودمی رفتهیپذ صفر فرض است

 .ندارد %۹۵ نانیاطم سطح در 7 عدد با یمعنادار

 

 های سازمان به مشابه سیمرغمؤلفه μ=7برای فرض  T. نمونه نتایج آزمون 4جدول 

 
 در زین %۹۵ نانیاطم سطح در جامعه نیانگیم یبرا نانیاطم فاصله

 خصوص در یریگمیتصم .است شده داده نشان 4جدول  آزمون جینتا
نظران بر اساس قواعد زیر انجام صاحب مؤلفه هر با موافقت زانیم

 شود:می

( Test Value = 4) اول آزمون با مطابق که یصورت در -1
 بندیطیف توجه با باشد شده داریمعن %۹۵ سطح در جامعه نیانگیم

 هیپا بر ادشدهی مؤلفه با موافقت زانیم ،2جدول  در شدهانجام
 نظران،صاحب یستیز تجربه و دانش حاصل یکیهرمنوت تیموقع

 .شودمی یابیارز فیضع سطح در

( Test Value = 7) دوم آزمون با مطابق که یصورت در -2
 بندیطیف توجه با باشد شده داریمعن %۹۵ سطح در جامعه نیانگیم

 هیپا بر ادشدهی مؤلفه با موافقت زانیم ،2جدول  در شدهانجام
 نظران،صاحب یستیز تجربه و دانش حاصل یکیهرمنوت تیموقع

 .شودمی یابیارز یقو سطح در

 شناخته داریمعن آزمون دو هر در مؤلفه کی که یصورت در -3
 یصورت در. شودمی توجه %۹۵ سطح در نانیاطم فاصله به، باشد نشده

 از کمتر نانیاطم یباال حد و 4 از شیب نانیاطم فاصله نییپا حد که
 تیقعمو هیپا بر ادشدهی مؤلفه با موافقت زانیم باشد، شده محاسبه 7

 سطح در نظران،صاحب یستیز تجربه و دانش حاصل یکیهرمنوت
 .شودمی یابیارز متوسط

شده فوق، برای هر مؤلفه، ها و قواعد تعریفبا توجه به نتایج آزمون
 نمایش داده شده است. ۵نظران در جدول صاحبمیزان موافقت 

 
 

 
 گیرینتیجه

 هاییهایی از زمان قرائتاگرچه ممکن است به نظر آید که در برهه
یابد اما سابقۀ کهن مهرورزی غیر رحمانی از اسالم بروز و ظهور می

های غنی در اسالم رحمانی یادآور بازبینی و بازگشت به ریشه
بر خصوصیات کهن الگوی مهر در اوستا و باشد. مبتنی فرهنگی می

تأکید بر مهرورزی در ادیان الهی و عرفان ایرانی، رهبری و مدیریت 
پسندد؛ بلکه هر انسان و مهرورزانه، استفاده ابزاری از انسان را نمی

تعالی او، غایت و هدف است بنابراین مهرورزی و استفاده از اقتدار 
احترام و نفوذ کالمی بیشتر  معنوی توسط رهبران و مدیران موجب

که اگر از قدرت مادی صرف هرچه بیشتر گردد درحالیآنان می
نظر خود استفاده نمایند مثالً زور و یا خشونت عریان را برای اعمال

بکار گیرند، احترام و اقتدار معنوی خود را که بر پایه همدلی و 
خلق او  محبت قرار دارد به خاطر در نظر نگرفتن رضای خداوند و

از دست خواهند داد. تبیین مفهوم رهبری و مدیریت مهرورز در 
مدیریت دولتی نوین با رویکرد ایرانی اسالمی، الگویی بومی برای 
اداره امور متناسب با سبک زندگی ایرانی و فرهنگ آن را مدنظر 
دارد. در این تحقیق بر مبنای کهن الگوی مهر ابتدا با رویکرد استعاره 

های سازمان با مدیریت مهرورز استخراج شد و با مؤلفهپردازی، 
آوری اطالعات از طریق پرسشنامه، نتایج تحقیق مورد آزمون جمع

های ها با تقویت مؤلفهقرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد سازمان
گیری از فرهنگ غنی ایرانی، سازمانی توانند با بهرهمهرورزی می

 و پیشرو ایجاد نمایند. کارا
  

Lower Upper

مؤلفههایسازمانبهمثابهسیمرغ

د گرایی و شبکه محوری فراین Q1 6.064 -4.041 62 0.000 5.600 6.527

ذیر متناسب با آن طراحی ساختار هولوگرافیک و ایجاد نظامهای موقتی و انعطاف پ Q2 5.603 -5.445 62 0.000 5.090 6.116

دهی و خود ترمیمی سازمان خودرهبری  خودسازمان Q3 5.492 -6.387 62 0.000 5.020 5.964

ده  م های کنترل توزیع ش سیست Q4 5.492 -9.079 62 0.000 5.160 5.824

داری همزمان دامحوری( و مدیریت ثبات و ناپای م مبتنی بر وحدت )خ برقراری نظ Q5 5.635 -6.279 62 0.000 5.200 6.070

ذیر با تنوع و چاالکی ذیر و انطباق پ دپ فرهنگ سازمانی نق Q6 5.556 -8.871 62 0.000 5.230 5.881

د به اهداف سازمان ده و تعه استفاده از هم افزایی و افزایش بهره وری حرکت جمعی همت فزاین Q7 5.524 -5.311 62 0.000 4.968 6.079

م های کل گرا دی جمعی سازمان در تی جمع سپاری و هوشمن Q8 5.587 -8.446 62 0.000 5.253 5.922

م گیری و یادگیری مستمر رویکرد شهودی و ابتکاری برای تصمی Q9 5.429 -4.664 62 0.000 4.755 6.102

رفتار متناسب با شخصیت کارکنان و مخاطبان سازمان در مسیر تحقق هدف Q10 5.714 -7.702 62 0.000 5.381 6.048

شناسایی نقاط اهرمی )اثر پروانه ای( Q11 5.587 -7.04 62 0.000 5.186 5.988

د فراکتال( دن بی نهایت مانن ده پژوهی در سازمان )روش دی ن د نظری و آی بلن Q12 5.921 -6.534 62 0.000 5.590 6.251

Test Value = 7
95% Confidence Interval of the Difference

Mean
t df Sig. (2-tailed)
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 های یادشده بر مبنای نتایج آزموننظران با مؤلفه. نتایج سطح موافق صاحب۵جدول 
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