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محمود رشيدي اقدم 1،حميدرضا ترابي خالدي 2،محمود

تاريخ دريافت98/10/28 :

عليزاده3

تاريخ پذيرش99/07/05 :

چکيده
جریان انقالب اسالمي و رویدادهاي پس از آن ،به شکل گيري نوعي رفتاار ،فرهنا
سازماني منجر شد که بعدها به عنوان کار و مدیری

و ساک

مادیری

جهادي تعکير گردیاد باا اینکاه در خصاو

مادیری

جهادي تحقيقات متعدد صورت گرفته ،اما کمتر پژوهشي با نگرش راهکردي ،الگویي براي مدیری
ارائه نموده اس
مدیری

لذا هدف اصلي این پژوهش ،طراحي الگویي راهکردي جه

جهادي اس

جهاادي

تکيين عناصار و ویژگايهااي

پژوهش حاضر بر مکناي دستاورد تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي -توسعهاي بوده که

با رویکرد آميخته (ترکيکي از روش هاي کيفي و کمي) انجام پذیرفته اس
اندیشمندان ،صاحب نظران و مدیران حوزه مدیری

جامعه آمااري تحقياق ،خکرگاان،

جهادي بوده که تعداد  100نفر از آناان باه عناوان نموناه

پژوهش در نظر گرفته شدند براي تجزیه وتحليل داده ها از روش هااي کيفاي و کماي نظيار روش معاادتت
ساختاري استفاده شد یافتههاي پژوهش حاکي از این اس

که مفهوم مدیری

جهادي در ساه حاوزه اصالي

انسان ،سازمان و جامعه شکل ميگيرد و انعکاس و بازتاب آن نيز در سه بعد رفتااري ،سااختاري و زميناهاي
اس

بُعد رفتاري (زیرمجموعه رفتار انسان)؛ شامل چهار ویژگي «اخالق جهاادي»« ،کاار و عمال جهاادي»،

«تفکر جهادي» و «روحيه جهادي» اس

این ویژگي ها نشان دهنده رفتار انسان (و بهویژه مدیران جهادي) در

مجموعه سازمان مي باشند بُعد ساختاري در زیرمجموعه سازمان با دو ویژگي «ساختار ساازماني» و «تحاو
سازماني» معرفي شد بُعد زمينه اي نيز در فرآیند مدیری
فناوري ،اجتماعي -فرهنگي و محيطزیس
کليد واژهها :الگوي راهکردي ،مدیری

جهادي در پنج ویژگي اقتصاادي ،سياساي ،علماي،

از دید محيطشناسي و با نگاه توانمندسازي تعریف شده اس
جهادي ،بعد رفتاري ،بعد ساختاري ،بعد زمينهاي
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ایرانmahmoudrashidiaghdam@gmail.com:

 1دانشجوي دکتراي مدیری

راهکردي ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،تهران،

 2دانشجوي دکتري مدیر ی

راهکردي ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،تهران ،ایران

 3دانشجوي دکتري مدیری

راهکردي ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،تهران ،ایران





مقدمه
رهکر معظم انقالب(مدظلهالعالي) موضوع مدیری

جهاادي را باهعناوان راهکااري اثاربخش

براي تحقق اهداف نظاام جمهاوري اساالمي ایاران مطار و بار آن تأکياد ویاژه نمودناد؛
بهگونهاي که سا  1393را سا اقتصاد و فرهن

با عزم ملي و مدیری

جهادي نامگاذاري

فرمودند در بررسي فرمایشهاي مقام معظم رهکري در سا هاي اخير و از سا  1392ه ش
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تاکنون که واژه مدیری

جهادي را به کار بردهاند ،به روشني ميتوان متوجه دغدغاه معظام

له شد ایشان بر این باورند که با حرک
مدیری

عادي نمايشاود پايش رفا ؛ تحار جهاادي و
از نگااه ایشاان ایان حرکا

جهادي براي انجام کارهاا تزم اسا

پرقدرت ،با برنامه و مجاهداناه باشاد تأکياد و اهميا
برونرف

از این مشکالت ،لزوم توجه به مدیری

شهردار و اعضاي شاوراي شاهر تهاران)1392/10/23 ،

ميتواند در جه

موضاوع از نگااه معظام لاه باراي

جهادي را ميرساند

مادیری

بایاد علماي،

(سخنان رهکري در دیادار

جهاادي باا بسايج منااب و امکاناات

تحقق آرمان و اهداف کالن جمهوري اسالمي ایران ،نقش مؤثري را ایفاا

نماید تأثير ارزشهاي محيطي بر فرآیند مدیری
جمهوري اسالمي ایران با تمدن و فرهن
و تعامل سازنده و مؤثر با آن اس

در جهان هستي غيار قابال انکاار اسا

غني ایراني -اسالمي ،شایسته الهامبخشاي جهاان

ارائه الگویي براي سعادت دنيوي و اخروي متناساب باا

ابعاد مادي ،معنوي و فطري انسانها نهتنهاا مايتواناد پاساخگوي نيااز داخلاي جمهاوري
اسالمي ایران باشد بلکه ميتواند پاسخگوي نياز جامعه بشري باشد

(محمدي)2 :1388 ،

با اینکه در نحلههاي گوناگون مدیری  ،مکاني فکري -فلسفي در یا

نگااه رونادي ،از

تجهيزات و امکانات (تيلوریسم) ،انسانها (رواباط انسااني) ،تعامال (ساامانهاي) ،محايط و
زیرسيستمها و اخيراً به مدیری

بر مکناي ارزشها رسيده اس

(پورعزت و قليپاور )66 :1388 ،و

در داخل کشور نيز تحقيقات متعددي به بررسي و تکيين مفهوم مادیری
اس  ،اما تاکنون الگوي مدون راهکردي مدیری

جهاادي پرداختاه

جهادي بر اساس مقتضيات حاا و آیناده

جمهوري اسالمي ایران ،در سطح ملي براي حل مشاکالت فعلاي و تحقاق آیناده مطلاوب
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کشور ارائه نگردیده اس


در این راستا کشف عوامل مؤثر همچون مکاني ،اصو  ،رویکردها و ارزشهااي بنياادین
در الگوي راهکردي مدیری

جهادي در جمهوري اسالمي ایران و شناخ

ویژگيها و شاخصهاي مدیری

جهادي با در نظر گرفتن اصو و مکاني علمي مادیری

تجربيات حاصلشده مکتني بر ارزشهاي اسالمي ،حائز اهمي
اس

صاحيح عناصار،

که با طراحي الگوي راهکردي مدیری

و

مايباشاد در ایان صاورت

جهادي و به کار بستن آن ميتاوان باه اهاداف

کالن جمهوري اسالمي ازجمله غلکه بر مشکالت و نارسایيهاي مدیریتي فعلاي کشاور در
حوزههاي مختلف ،کاهش فاصله و شکاف موجاود علماي ،فناي ،اجتمااعي و باا رقکااي
جهاني ،تحقق اهداف چشمانداز ایران  1404و درنهای

درواق پيامدهاي طراحاي ایان الگاو و باه کاار بساتن آن در ساطو

مختلف سازماني ،بنگاهي و ميتواند نهتنها مشکالت و چالشهاي موجود و جاري کشور
را حل و فصل نماید ،بلکه کشور را قادر خواهد ساخ

در حرک

به اهاداف واتي نظاام

اسالمي نيز از این الگو بهره گيرد ضمن آنکه رویکرد راهکردي باه دليال آینادهنگار باودن
ميتواند با نگاه واق گرایانه ،امکان دستيابي به آرمانهاي متعالي را نيز فراهم

آورد(مرتضاوي و

همکاران)198 :1388 ،

لذا با عنای

به مکاحث مذکور به سکب گستردگي مکاحاث مادیری

جهاادي از حياث

ویژگيهاي مدیری

جهادي در قالب الگوي راهکردي ميپاردازد لاذا پرساشهااي عماده

جهادي

اصو  ،مکاني ،ارزشها و عناصر و ویژگيها ،این تحقيق (این مقاله) فقط به تکيين عناصار و

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

اسالمي دس

یاف

ساخ

و پایاهریازي تمادن ناوین

پژوهش به شر زیر اس :
عناصر کليدي مدیری

جهادي کدامند؟

مهمترین ویژگيهاي عناصر جهادي چيس ؟
عمدهترین شاخصهاي مدیری

جهادي کداماند؟

رابطه بين عناصر ،ویژگيها و شاخصهاي مدیری

جهادي چگونه اس ؟
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مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
مفهوم مديريت جهادي
آیات و روایات متعددي در فضيل

جهاد و علو درجات و جایگاه مجاهدین في ساکيل

اهلل وجود دارد که آن را از برترین عکادات قلمداد کرده و باتترین فضيل

و پاداش را براي
و

آن بيان داشتهاند در آیات و روایات ،نتایج و آثار متعدي مانند پاداش عظيم الهي ،هدای
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نصرت الهي ،استقال و نفي استيالي اجانب ،خالصى از کيد دشمنان ،امياد باه آیناده و
در ميان واژهها و تعابيرى که در قرآن به معناى جن

برشمرده شده اس

به کار رفتهاند ،کلمه «جهاد» بار ارزشى مثک

و یا کار و تالش

دارد در قرآن کریم و لسان ناوراني حضارات

معصومين (عليهم صلوات اهلل اجمعين) ،جهاد به معااني متناوعي باه کاار رفتاه اسا
ميتوان به سه مفهوم اشاره کرد :الف) جن

کاه

و قتا و حرب در راه خدا ،ب) مطلاق جهاد،

جد ،تالش و کوشش ،پ) بهطور عام که در هر دو مورد ذکرشده قابل انطکاق ميباشد
جهاد در آموزههاي دیني و اسالمي داراي ميدانها و عرصههااي گساتردهاي اسا

کاه

جهاد نظامي تنها بخشي از آن ميباشد؛ مانند جهاد نظامى ،جهاد با نفاس ،جهااد اقتصاادي،
جهاد فرهنگي و اعتقادي ،جهاد سياسي ،جهاد اجتماعي ،جهاد علمى ،جهاد مدیریتي (جهاد
در عرصه مدیری ) در این پژوهش منظور از جهاد در مدیری  ،تالش و کوشش و صارف
انرژي و توان در راه خدا ،خالق ،مرزشکن ،جهد مستمر ،پيوستگي دنيا و آخارت و بادون
مان پذیري اس
مدیری

جهادي نمودي از اجتماع ویژگيها ،خصائص و مؤلفههایي اس

در ميدان سخ

که مايتواناد

اداره کشور راهگشا و اثربخش باشد مقام معظم رهکاري باا لحاا شارایط

دشوار کشور با وجود تحریمها و خکاث ورزي دشمنان اساالم ،باه اداره کاالنشاهر تهاران
اشاره کردند و فرمودند« :در اداره کالنشهر تهران و همچناين در اداره کشاور بایاد روحياه
خدم

به مردم با ني

خدایي و با تکيه بر علم و درای

یا همان روحيه مادیری

جهاادي

حاکم باشد تا بتوان از مشکالت عکور کرد و به پيش رف .
اگر مدیری
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جهادي یا همان کار و تالش با نيا

الهاي و مکتناي بار علام و درایا

حاکم باشد ،مشکالت کشور ،در شرایط کنوني فشارهاي خکاث آميزِ قدرتهااي جهااني و


در شرایط دیگر ،قابل حل اس

و کشور حرک

رو به جلو را ادامه خواهد داد»

رهکري در دیدار اعضاي شوراي شهر ،شهردار و مسئوتن شهرداري تهران)1392/10/23 :

که مدیری

جهادي با مدیری

معنا ميیابد مدیری

انقالبي که ی

جهادي تنها ی

مدیری

(مقاام معظام

این به آن معنا اسا

تغييردهنده و توفنده اس  ،مفهوم و

شيوه و روش مدیریتي نيس  ،بلکه عرصاهاي اسا

که تفکر جهادي ،روحيه جهادي و دیگار مؤلفاه مربوطاه آن را از ساایر مکاتاب مادیریتي
متمایز ميسازد
مدیری

جهادي را ميتوان عمل ،فراگرد ،پيامد یا حالتي دانس

که براي تعالي انسانها

پدید ميآید و این به معني رشد ،متحو کردن ،استفاده از فرص ها ،برتري بخشيدن یا باات
اسالمي اس ؛ الگویي که توان تزم تحقق اهداف و آرماانهااي انقاالب اساالمي را دارد و
واجد آن توانایيها و ارزشهایي اس

کاه از هار نظاام مادیریتي کارآماد اساالمي انتظاار

ميرود
براي مفهوم مدیری

جهادي تعاریف متعددي از سوي صاحبنظران ارائه شده اس

که

در زیر به سه مورد از مهمترین این تعاریف پرداخته ميشود
و ارزشهاي اسالمي که با محوریا

مادیر باروحياه ،اخاالق ،تفکار و عمال جهاادي در

محيطهاي پيچيده و پویا؛ موجب دستيابي به اهداف فردي ،سازماني و اجتماعي ميشود
تعریف منتخب :2مدیری

جهادي

تعریف منتخب  :1فراگردي اس

ارزشمحور؛ برگرفته از مکاني و اصو مکتني بار نظاام
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بردن امور انساني اس

مدیری

جهادي در حکام الگاوي مطلاوب مادیریتي باراي نظاام

جهادي فراگرد بهکارگيري کارآ و مؤثر مناب انسااني و ماادي

برگرفته از مکاني و اصو و مکتني بر ارزشهاي پذیرفتهشده ،با محوری

انسان کما گرا که

در فرایندي متشکل از عناصر ساختار ،رفتار و زمينه ،موجب پدیدار شادن پيامادهاي ماورد
انتظار و گذر از موان و مشکالت ،شکوفایي فارد و جامعاه و تحقاق آرماانهاا مکتناي بار
واقعي  ،در سه بخش فرد ،سازمان و جامعه ميگردد
تعریف منتخب :3مدیری

جهادي مجموعهاي از فعالي هااي باههامپيوساته ،تعااملي و

مستمر مکتني بر ارزشهاا و مکااني معرفتاي اساالم نساک

باه انساان و جامعاه اسا

کاه
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آرمانخواه ،واقعي گرا ،داراي اعتمادبهنفس ،چاب  ،کما گرا و خودکنتر  ،خالق و ناوآور،
تربي کننده و رشددهنده و داراي بصيرت اس
ابعاد مديريت جهادي
ميرزایي اهرنجاني ( )1377معتقد اس

که پدیده سازمان و مدیری

را ميتوان در قالاب

فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهکردي ،سا دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

سه دسته عوامل رفتاري ،ساختاري و زمينهاي ،بررساي و تجزیاهوتحليال نماود منظاور از
عوامل رفتاري (محتوایي) ،کليه عوامل مربوط به نيروي انساني اس

که محتواي ساازمان را

تشکيل ميدهند عوامل ساختاري دربرگيرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزاي داخلاي
سازمان که بدنه آن را ميسازند ،مانناد سااختار ساازماني ،قاوانين و مقاررات مايباشاد و
سرانجام عوامل زمينهاي شامل محيط و شارایط بيروناي کاه ساکبسااز عوامال رفتااري و
ساختاري هستند ،ميگردد
عل

(ميرزایي)316 :1377،

نامگذاري این الگو به سهشااخگي آن اسا

کاه ارتکااط باين عوامال سااختاري،

رفتاري و زمينهاي بهگونهاي ميباشد که هيچ پدیده یا رویداد سازماني نميتواناد خاار از
تعامل این سه شاخه صورت گيرد؛ به عکارت دیگر ،رابطه بين این ساه شااخه ،یا
تنگاتن

رابطاه

بوده و در عمل از هم جدایيناپذیرند در واق  ،نوع روابط موجاود باين ایان ساه

شاخه از نوع تزم و ملزوم بوده و بهمثابه سه شاخه رویياده از تناه واحاد حياات ساازمان
ميباشند .الگوي سهشاخگي ميرزائي اهرنجاني مکاني نظري اصلي این پژوهش جه
ویژگيها و عناصر مدیری
مفهوم مدیری

تکياين

جهادي اس

جهادي در سه حوزه اصلي انسان ،ساازمان و جامعاه شاکل مايگيارد

انعکاس و بازتاب مفهوم مدیری

جهادي در سه عنصر رفتاري ،ساختاري و زمينهاي شاکل

ميگيرد در الگوي تحليل ساهشااخگي ،پدیده سازمان و مدیری

برحسب سه دسته عوامل

رفتاري ،ساختاري و زمينهاي بررسي و تجزیهوتحليل ميشود استفاده از این الگاو باه ایان
دليل اس
336



که ارتکاط بين ایان عوامل بهگونهاي ميباشد که هيچ پدیده یا رویداد سازمانياي

نميتواند خار از تعامل این سه شاخه صورت پذیرد نکته قابل ذکر این اس
عنصر در مدیری

که این ساه

جهادي با مفهوم برگرفته از مکاني ،پارادایم و اصو تعریفشده مکتني بار


ارزشهاي اسالمي (که در بخشهاي قکلي به تفصايل بياان شاد) تعریاف خواهناد شاد و
ویژگيها و شاخصهاي مرتکط با آنها نيز در هماين راساتا احصاا خواهناد شاد عنصار
رفتاري ،محتواي اصلي سازمان را تشکيل ميدهد و روابط انسااني اسا

کاه باا نُارمهااي

رفتاري ،ارتکاطات و الگوهاي خاصي بههم ميپيوندد فعالي ها و رفتارهاي انسان براي نيل
به اهداف از قکل تعيينشده سازماني انجام ميپذیرناد و برآیند کار و انرژي انسان و اهداف
و ساختارهاي سازمان در کارکردها یا وظایف اصلي سازمان تکلور پيدا ميکند تقریکاً تمامي
پژوهشگران مجموعهاي از ارزشها ،باورها ،عقاید ،فرضيات و هنجارهاي مشتر
سازمان را بهعنوان فرهن

حاکم بر

سازماني یاد ميکنند ویژگيهاا و شااخصهااي ارزشاي فاوق،

با محيط خارجي بر مکناي آن عمل ميکنند با توجه به بار ارزشي و معنایي این ویژگيها و
شاخصها ،از آن تح

عنوان فرهن

جهادي یااد ماينمایناد فرهنا

جهاادي ارزشهاا،

عقاید و معيارهاي اسالمي براي الگوهاي فکري و رفتاري افراد باراي دساتيابي باه مقاصاد
مشتر اس

ویژگيهاي یادشده عنصر رفتاري و شاخصهااي مارتکط باا آن را مايتاوان

عناصر متشکله فرهن

جهادي نيز ذکر کرد عنصر سااختاري شاخه ساختاري دربرگيرناده

همه عناصر ،عوامل و شرایط فيزیکي و غيرانساني سازمان ميباشد که با نظم ،قاعده و
ساختار بهمثابه ظرف فعالي ها و حرکاااات سازماني اس

و مسيرها ،کاناااا هاااا و ظروفي

جهادي

ترتيب خاصي باااههااام پيوساااته و چارچوب و قالب فيزیکي و مادي سازمان را ميسازند

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

الگویي از مفروضات بنيادین هستند که اعضاي گروه (سازمان) براي حل مسائل ،در تعامال

هستند که فرآیندها و عمليات سازماني در آنها جاري ميشوند عنصر زمينهاي تمام اوضاع
و عوامل محيطي و «برونسازماني» که به سازمان و انسان محيط اسا
که موجکات برقراري ،تنظيم و واکنش بااهموق ا و مناسااب سااازمان نسک

همه علل و عواملي
به سااامانههاااي

اصليتر را فراهم ميآورند ،زمينه یا محيط ناميده ميشوند
پيشينههای تحقيق
بررسي و مطالعه سوابق و پيشينه مطالعات انجاامشاده در خصاو
نشان ميدهد که تاکنون با نگرش راهکردي به مدیری

مادیری

جهاادي

جهادي در سطح ملي پرداخته نشاده
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اس ؛ با این وجود ،برخي از مهمترین پيشاينههااي موجاود در زميناه مادیری

و فرهنا

جهادي به شر زیر ميباشد
افتخاري ،زرگرزاده و شمشايري ( )1397در مقالاهاي باا عناوان «مؤلفاههااي مادیری
جهادي در بيانات امام خامنهاي (مدظلهالعالي)» هش
براي مدیری

گزاره ،چهار مؤلفه و  32زیرمؤلفاه را

جهادي به شر زیار احصاا نماودهاناد :مفهاوم مادیری

فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهکردي ،سا دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

زیرمؤلفه؛ الزامات مدیری

جهادي با  10زیرمؤلفه؛ ویژگيهاي مادیری

زیرمؤلفه؛ دستاوردهاي مدیری

جهاادي باا ساه
جهاادي باا شاش

جهادي با  13زیرمؤلفه.

تر زاده ،اميري طيکي و محمدي ( )1396در پژوهش خاود باا عناوان «تادوین الگاوي
مدیری

جهادي مکتني بر بيانات مقام معظم رهکاري (دامظلاهالعاالي)» باا اساتفاده از روش
تادوین الگاوي مادیری

تحليل مضمون و تشکيل شککه مضامين ،تاالش نمودناد جها

جهادي (مضمون فراگير) ،بهعنوان الگوي اسالمي -ایرانيِ پيشرف  ،پاس از مطالعاه و مکناا
قرار دادن بيانات مقام معظم رهکري(مدظلهالعالي) طي سا هاي  1369تا  1393و استناد به آیااتي
از قرآن کریم و فرازهایي از نهجالکالغه در کنار بيانات ایشان ،مفاهيم اساتخراجي را در ساه
بُعد ارزشي -نگرشي ،رفتاري -عملکردي و ویژگيهاي مدیریتي (مضامين سازماندهناده)،
با  39مضمون پایه ،تدوین نمایند یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که برخي از مهمتارین
مؤلفههاي الگوي مدیریتيِ اساالمي -ایراناي پيشارف  ،در بُعاد ارزشاي -نگرشاي؛ شاامل
دوراندیشي ،واق گرایي ،عدال محوري ،وتی مداري ،دینمحوري ،مردممداري و توجه باه
آرمانهاي انقالب اسالمي؛ در بُعد رفتاري -عملکاردي؛ شاامل توکال ،تواضا و فروتناي،
سادهزیستي ،سعهصدر ،اخال

و تعظيم شعائر اساالمي و درنهایا

مدیریتي؛ شامل استفاده از تمام ظرفيا هاا ،حرکا

در بُعاد ویژگايهااي

مکتناي بار علام و درایا  ،مشاارک

گروهي ،صکر و استقام  ،استفاده از نيروهاي متعهد و متخصاص ،برناماهریازي ،ارتکاطاات
سازنده ،قانونمداري ،اولوی بندي و توانمندسازي کارکنان اس .
علي شيري ،توتیي و بيدي ( )1395در تحقيقي با عناوان «اصاو حااکم بار مادیری
جهادي :تحليلي کيفي از تجربه مدیری
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واق گرایانه در مدیری

جهادي در کشور» بيان ميکنناد کاه آرماانگرایاي

جهادي ،شامل مضامين اصلي مدیری

دانش ،نگاه غيار ماشايني یاا


انساني به نظامسازي ،رهکري و نه اداره ،نوآوري ،عدم تقليد ،نگاه سامانهاي ،آرمانخواهي و
چشمانداز وسي و عميق اس .
محمدى ( )1388در تحقيقي با عنوان «تکيين فرهن
و مادیری

آن» چنين بيان مايکناد کاه در فرهنا

جهادي و شاخصهااي

و مدیری

جهاادي بيشاتر بُعاد معناوي فرهنا

(زیرساخ ها) مورد تأکيد قرار ميگيرد ،در این بُعد بار روي دو محاور اساساي؛ یعناي 1
محور اندیشهها ،بينشها و عقاید 2 ،محور ارزشها ،مکاارم و اخالقياات نساک
مادي آن ( روبناها) تأکيد زیادتر شده اس
شعارهاي مهم فرهن

جهاادي

و سادهزیستي ،وفاداري و وتی ماداري ،سارع

و صداق  ،مشاورت و مشارک پذیري ،همدلي و روحيه اجتماعي ،آینده و آخرتنگاري و
کار براي رضاي خدا ،تقدم مناف عمومي بر مناف شخصي ،ایجاد روابط صميمانه ،پيشگامي
در کارها ،گذش

و نوعدوستي از تار و پودهاي دیگر فرهن

و در محيط کار جهادي اس
فرهن

از طرفي بنياان مادیری

ی

جامعه در نظاام اساالمي

جهاادي را ارزشهاا و بيانشهااي

اسالمي و جهادي پایهریزي کرده و نظام ارزشي اسالمي ،رو مادیری

تشکيل داده و نقش مهمي را در شيوههاي علمي مدیری

و جه گيريهاي آن ایفا ميکند

جهادى در سازمان» سير تطور فرهن

عناصر و فراگردهاى

جهادى در جهاد کشااورزى

جهادي

پورعزت و قلىپور ( )1388در مقالهاى با عنوان «بازشناسى ماهي
توسعه و ترویج فرهن

جهاادي را

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

بهطور خا

اس

که عقيده به خدا ،معاد و عقيده به وحي یکي از

در حوزه جامعه اسالمي بهطاور عاام و در حاوزه فرهنا
و امان داري ،قناع

باه بُعاد

را در نمودار زیر به تصویر کشيدهاند
برخى محققين به سنجش فرهن
فرهن

جهادى با بهرهگياري از الگاوهااي مرساوم سانجش

پرداختهاند؛ نظير حاجى احمدى و حاجى ميررحيمى ( )1388که از الگوي دنيساون

در این مورد بهره جستهاند یافتههاي تحقيق نشاان ماىدهاد کاه شااخصهااى فرهنا
مدیری

و

جهادى در چهار گروه اصلى؛ شامل درگيار شادن در کاار و مأموریا  ،انطکااق و

انعطافپذیرى ،سازگارى و بهرهورى با ميانگين  3/36از  4قرار گرفتند مهمترین متغير ایان
نظام سازمانى ،انطکاق و انعطافپذیري با امتياز  3/7از  4و ضاعيفتارین متغيار ایان نظاام،
درگير شدن در کار و مأموری

با امتياز  3/1از  4ميباشد بخش دیگرى از یافتاههاا نشاان
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داد که کارکرد فعلى این شاخصها همسان با جایگاه ریشاهدار آنهاا در ساک
فرهن

و مدیری

جهادى نيس

و ميانگين کارکرد فعلاى آنهاا  2/52از  4اسا

ميان شاخص انطکاق و انعطافپذیري با  2/82بهترین موقعي
ضعيفترین موقعي

و سااختار
در ایان

و شاخص سازگارى با 2/38

را دارد

صادقى و قاسمى ( )1388بهنوعي کار دو محقق قکلى را تکميل کردهاند بهزعم ایشان از
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهکردي ،سا دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

ی سو چهار ویژگى عمده فرهن
انطکاقپذیرى 4 ،مأموری

سازمانى؛ شامل  1درگير شدن در کار 2 ،ساازگارى3،

یا رسال

اس

از سوى دیگار باا پياروزى انقاالب اساالمى و

شکلگيرى نهادهاى انقالبى ازجمله جهاد سازندگى ،فرهن
جدید شکل گرف

جدیدي با شاخصها و شاکله

که در طو چندین دهه اخير از آن بهعنوان فرهنا

جهاادى ناام بارده

مىشود ازجمله ویژگىهاى بارز این فرهن :
 1نوآورى و خالقيا  2 ،مشاارک پاذیري در تصاميم و اجارا 3 ،ارزشمادارى4 ،
انسجام سازمانى 5 ،تحو آفریني و فرهن سازي 6 ،خودباورى براى کارهااى نشادنى و
مىباشد تلفيق این ویژگىهاى فرهنگى برجسته با مؤلفههاى فرهنگاى کالساي
منجر به پدیدارى فرهن

جدیدى با عنوان فرهن

سازمانى جهاد با هف

ساازمانى

زیرمؤلفاه (ساازه

فرهنگى) گردیاد کاه عکاارتاناد از 1 :ارزشگرایاي 2 ،ناوآورى و خالقيا  3 ،روحياه
جهادى 4 ،رسال

و مأموری  5 ،انطکاقپذیرى 6 ،کارمدارى 7 ،سازگارى
فعلي فرهن

مرتضوى و سایرین ( )1388برآنند که مطالعه موقعي
نيز مطالعه آن پس از ادغام با وزارت کشاورزي مؤید آن اس
در بسياري از ابعاد و شاخصههاي آن شکل گرفته اس

ساازماني جهااد و

که تغيير و تحوتت شاگرفي

براساس نمارات باهدسا آماده از

متغيرهاي یاازدهگاناه فرهنگاي وزارت جهااد ساازندگي در دو مقطا  1372و  1380و باا
مقایسه آنها ميتوان بهراحتاي دریافا

کاه متغيرهاایي همچاون تحمال اخاتالف ساليقه،

مسئولي پذیري ،هوی

جهادي و ابتکار فردي به مرور زمان دساتخوش تغييار و تحاوتت

نسکتاً شدیدي در جه

منفي شدهاند؛ از سوي دیگر شاخصههاایي نظيار کنتار  ،الگوهااي

ارتکاطي و نظام ارزشي مورد قکو تقریکاً بدون تغييار ماناده و در واقا هايچگوناه تغييار و
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تحو و توسعهاي را نشان نميدهند همچنين در کنار این موارد ،سایر مؤلفاههااي تشاریح


فرهن
مدیری

جهادي موجود بيانگر تغييار و تحاوتت نساکتاً ضاعيفي باوده و حکایا

از عادم

جهادي دارند این نتایج زماني که با خصيصههاي فرهن

سازماني

صحيح فرهن

نهاد تازهتأسيس جهاد سازندگي مقایسه ميشوند ،نياز به مدیری

فرهن

جهاادي را بايش

از پيش آشکار ميسازند
در این مقاله نيز در مورد عناصر فرهن

قوي جهادي و نياز دساتاوردهاي آن باه ارائاه

الگویي بر اساس ادبيات موضاوع و حاو  11ویژگاي فرهنا
پرداخته ميشود این  11ویژگي عکارتاند از :هوی

ساازماني (باه شار زیار)

جهادي ،ساامانه تشاویقي در ساازمان

جهاد ،نظام ارزشي مورد قکو جهادگران ،انساجام گروهاي در جهااد ،الگاوي ارتکااطي در
مدیریتي

(مسئولي پذیري) ،کنتر و حمای
روششناسي تحقيق
نوع ،رويکرد و روش تحقيق

پژوهش حاضر از لحا هدف در زمره تحقيقات کاربردي -توسعهاي دساتهبنادي ماي-
گردد این پژوهش به این دليال کااربردي اسا

خواهاد نماود و توساعهاي اسا

واکاوي و مطالعه مکاني ،اصو  ،رویکردها و الزامات مدیری
توليد ادبيات در این زمينه کم

زیارا باا

جهادي ،الگوي مورد نظار باه

خواهد نمود و باه غنااي مکااني تئوریا

جهادي

آسيبهاي فراروي نظام مدیریتي کشور کما

کاه یافتاههااي آن باه حال چاالشهاا و

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

سازمان جهادي ،تحمل اختالف سليقه ،ابتکار جهادگران ،هدای

و سرپرساتي ،خطرپاذیري

و نظاري منجار

خواهد شد
پژوهش مورد نظر از نظر رویکرد روشاي در زماره تحقيقاات کماي -کيفاي (آميختاه)
دستهبندي ميگردد؛ زیرا همزمان از دو داده کيفي و کمي بهره برده و درنهای

با تلفيق این

دو نوع داده ،سعي در دستيابي به نتيجه مورد نظر را دارد پژوهش مورد نظر با دو روش باه
دنکا گردآوري دادهها و جم آوري اطالعات ميباشد:
الف -جه

تدوین مکاني تئوری

و الگوي مفهومي پژوهش از طریق مطالعه اسناد فارا

و باتدستي نظام ،مصاحکه هدفمند با خکرگان ،واکاوي و مطالعه مکاني قرآني و فلسفي نظاام
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مدیری
با مدیری

اسالمي ،مطالعه تجارب موفق ملي و فراملي و تجارب مدیریتي کشورهاي همساو
جهادي

ب -با استفاده از نتایج مطالعات اکتشافي و الگوي مفهومي ،پرسشنامه محقاقسااختهاي
مميزي پرسشنامه مورد نظر؛ در ی

تدوین و جه

ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي مدیری

جهادي دس

جما خکرگاي باا روش پيمایشاي باه
یافتيم

فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهکردي ،سا دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

ابزارهاي روش کتابخانهاي علمي و تخصصي در این پژوهش عکارتاند از :کتاابهااي
علمي و تخصصي در زمينه پژوهش ،مقاتت علمي و پژوهشي ،اسناد و مدار دسا

او ،

آرشيو سازمانهاي رسمي ،سای هاي اینترنتي معتکر علمي ،پایاننامههاي مرتکط و مطالعاات
گروهي صورتگرفته ،هماایشهاا و سامينارهاي علماي معتکار و ابزارهااي روش مياداني
پژوهش مورد نظر عکارتاند از :مصاحکه و ذهنکاوي و پرسشنامه
جامعه آماری ،نمونه آماری و روش نمونهگيری
جامعه آماري پژوهش حاضر؛ شامل کليه خکرگان ،اندیشمندان ،صاحبنظران و مادیران
حوزه مدیری

جهادي که واجد ویژگيهاي زیر ميباشند:

الف -کليه مدیران و فرماندهان ارشد که ویژگي مشتر آنان ،دارا بودن تجربه و ساابقه
در ردههاي مدیریتي مرتکط با دفاع مقدس ،جهاد سازندگي و فعالي هاي جهادي بوده و یاا
داراي اقدام شاخص جهادي باشند
ب -خکرگان شامل اساتيد و محققين حوزه ،دانشگاهها و مؤسسات تحقيقااتي ،ترجيحااً
با گرایش مدیری

و دارا بودن سوابق پژوهشي در بخش مدیری

جهادي

حجم جامعه آماري مورد نظر حدوداً  100نفر برآورد گردید کاه باا روش نموناهگياري
تمامشمار از تمامي افراد نظرخواهي گردید
پایایي و روایي پرسشنامه
در این پژوهش براي تعيين پایاایي پرسشانامه از روش آلفااي کرونکاا و از نارمافازار
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 SPSSاستفاده شد (جدو  )1ضریب پایایي محاسکهشده پرسشنامه عکارت اس

از :مقادار


 0/839که در نتيجه با توجه به بزرگتار باودن ایان عادد از قاعاده مقادار ضاریب آلفااي
کرونکا که باید حداقل  0/75باشد ،این پرسشنامه داراي پایایي تزم اس
جدول شماره  :1آلفاي کرونباخ ،پايايي ترکيبي و مقادير اشتراکي سازههاي پژوهش
سازه

آلفای کرونباخ

پایایي ترکيبي

( )Alpha > 0.7

()CR > 0.7

مقادیر اشتراکي
Communality>0.5

اخالق

0/856

تأیيد

0/893

تأیيد

0/583

تأیيد

روحيه

0/793

تأیيد

0/854

تأیيد

0/541

تأیيد

کار و عمل

0/821

تأیيد

0/873

تأیيد

0/578

تأیيد

تفکر

0/819

تأیيد

0/881

تأیيد

0/648

تأیيد

ساختاري

0/822

تأیيد

0/918

تأیيد

0/849

تأیيد

تحو سازماني

0/912

تأیيد

0/924

تأیيد

0/511

تأیيد

ساختار سازماني

0/835

تأیيد

0/860

تأیيد

0/641

تأیيد

زمينهاي

0/876

تأیيد

0/910

تأیيد

0/671

تأیيد

اقتصاد

0/784

تأیيد

0/847

تأیيد

0/482

مشروط

اجتماع -فرهن

0/859

تأیيد

0/898

تأیيد

0/638

تأیيد

سياس

0/792

تأیيد

0/878

تأیيد

0/707

تأیيد

علم و فناوري

0/804

تأیيد

0/885

تأیيد

0/720

تأیيد

محيطزیس

0/914

تأیيد

0/945

تأیيد

0/852

تأیيد

شرایط

0/848

تأیيد

0/892

تأیيد

0/623

تأیيد

اجتماعي -فرهنگي

0/864

تأیيد

0/898

تأیيد

0/596

تأیيد

علمي -فناوري

0/878

تأیيد

0/915

تأیيد

0/730

تأیيد

اقتصادي

0/786

تأیيد

0/875

تأیيد

0/700

تأیيد

سياسي

0/860

تأیيد

0/894

تأیيد

0/629

تأیيد

زیس محيطي

0/836

تأیيد

0/903

تأیيد

0/757

تأیيد

0/753

تأیيد

0/859

تأیيد

0/673

تأیيد

0/940

تأیيد

0/947

تأیيد

0/530

تأیيد

مدیری

جهادي

برونداد
ميانگين

0/839

0/625

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

رفتاري

0/818

تأیيد

0/881

تأیيد

0/653

تأیيد

جهادي

مقدار

نتایج یافتهها

مقدار

نتایج یافتهها

مقدار

نتایج یافتهها
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همچنين جه

بررسي روایي تحقيق از معيار  AVEتوسط نرمافازار  Smart PLSاساتفاده

شد (جدو  )2فورنل و ترکر ( 1981م) مقدار مناسب براي  AVEرا  0/5باه باات معرفاي
کردهاند (داوري ،رضازاده )135 ،1393 ،روایي همگارا باراي برخاي از ساازههااي اصالي
پژوهش ،کمتر از  0/5اس

که این موضوع روایاي همگاراي مناساب الگاو را زیار ساؤا

ميبرد با این حاا مگنار و همکااران ( 1996م) مقادار  0/4باه باات را باراي  AVEکاافي
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهکردي ،سا دهم ،شماره  ،39تابستان 1399
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ميدانند (همان )137 :در این مطالعه ،مقدار  AVEبراي کليه سازهها محاسکه و نتایج در جادو
همانگونه که مشاهده ميشود ،مقادیر  AVEبراي بيشتر سازههاا بااتتر

( )2ارائه شده اس
از  0/5بوده که حکای

از روایي همگرایي مناسب الگو دارد سازه اقتصاد (در زیرمجموعاه

عوامل زمينهاي) با مقدار  AVEبه ميزان ( 0/482به لحاا قاعاده مگنار و همکااران) ماورد
تأیيد مشروط قرار گرف
جدول شماره  :2روايي همگرا ( )AVEسازههاي پژوهش
سازه

روایي همگرا ( )AVE > 0.5
مقدار

نتایج یافتهها

رفتاري

0/653

تأیيد

اخالق

0/583

تأیيد

روحيه

0/541

تأیيد

کار و عمل

0/578

تأیيد

تفکر

0/648

تأیيد

ساختاري

0/849

تأیيد

تحو سازماني

0/511

تأیيد

ساختار سازماني

0/641

تأیيد

زمينهاي

0/671

تأیيد

اقتصاد

0/482

تأیيد مشروط

اجتماع -فرهن

0/638

تأیيد

سياس

0/707

تأیيد

علم و فناوري

0/720

تأیيد

محيطزیس

0/852

تأیيد


فرآيند و روش تجزيهوتحليل دادهها
از آنجایي که هدف پژوهش حاضر «طراحي الگاویي راهکاردي جها
ویژگيهاي مدیری

تکياين عناصار و

جهادي» اس  ،روش تجزیهوتحليل اطالعات باراي دساتيابي باه ایان

الگو به شر زیر ميباشد:
الف -جه

دستيابي به ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي مدیری

جهادي از روش گرانادد

تئوري با تأکيد بر نرمافزار  MAXQDAاستفاده شد
ب -جه

دستيابي به شاخصهاي مدیری

جهادي از روش مصاحکه هدفمند و تحليل

گفتمان با خکرگان و صاحبنظران استفاده شده اس
بر نرمافزار  SuperDecisionاستفاده شده اس
د -جه

دستهبندي و اولوی بندي ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاا از رتکاهدهاي فریادمن

استفاده خواهد شد
ه -جه

تعيين روایي پرسشنامه محققساخته از ضریب توشه استفاده خواهد شد

و -جه

تعيين پایایي پرسشنامه محققساخته از ضریب آلفاي کرونکا استفاده خواهاد

شد
 SPSSاستفاده ميشود
 -جه

جهادي

ز -جه

تحليلهاي کمي سازهها و متغيرهاي طراحي الگوي مذکور از نرمافزار آمااري

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

 -جه

دستيابي به رابطه بين سازههاي پژوهش از روش تفسيري -ساختاري با تأکيد

مميزي پرسشنامه محقاقسااخته از روش معاادتت سااختاري باا تأکياد بار

نرمافزار  PLSاستفاده شده اس
یافتههای تحقيق
آزمون برازش الگو
براي برازش کلي الگو ،از معيار  GoFاستفاده شد این معيار براي برازش کلي الگاو کاه
هر دو بخش الگوي اندازهگيري و ساختاري را کنتر ميکند ،به کار برده ميشود براي این
منظور ،مقدار معيار از رابطه زیر محاسکه ميشود
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مقااادیر اشااتراکي یاا

کااه در آن
متغيرهاي درونزاي وابسته اس

سااازه درونزا و

ميااانگين

نتایج یافتهها مقادیر مختلاف باراي  GOFدر جادو زیار

آمده اس
جدول شماره  :3معيار نتايج يافتهها GoF
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مقدار GoF

براي محاسکه

0/01

0/25

0/36

برازش کلي ضعيف

برازش کلي متوسط

برازش کلي قوي

یا همان مياانگين  ،R2مقاادیر  R2مرباوط باه تماامي متغيرهااي پنهاان

درونزاي الگو به تعداد  14متغير مدنظر قرار گرفته و مقادیر ميانگين آنها محاساکه گردیاد
براي الگوي این پژوهش ،ميانگين  R2برابر با  0/370حاصل شد مقادیر  Communalityپاس
از اجراي فرمان

Algorithm

 PLSآمده اس

محاساکه مياانگين ایان مقاادیر باراي تحصايل

مقدار  GoFضرورت دارد ميانگين مقادیر اشتراکي تعداد  14متغير ،برابر با  0/625گردید با
جایگذاري مقادیر در فرمو  ،مقدار  GOFمعاد  0/488گردید

با توجه به سه مقدار معيار نتایج یافتههاي  GOFدر جدو بات و حصو مقادار 0/488
براي آن ،برازش بسيار مناسب (قوي) الگوي کلي تأیيد ميشود
آزمونهاي استنباطي پژوهش
برازش الگوي ساختاري پژوهش براي پي بردن به روابط متغيرهاي پنهان انجام ميشود
براي این منظور ،در این پژوهش از دو معيار ضرایب معناداري  Zو معيار  R2باراي بارازش
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الگوي ساختاري بهرهگيري شد


گام اول :ضرایب معناداری ( Zمقادیر )t- values

اولين و اساسي ترین معيار ،ضارایب معنااداري  Zیاا هماان مقاادیر  t-valuesاسا
(دتوري و رضازاده )139 ،1393 ،که این ضرایب باید از  1/96بيشتر باشد تا بتاوان در ساطح
اطمينان  %95معنادار بودن آن ها را تأیيد نمود
اصلي تأیيد یا رد فرضيات اس

(همان)145 ،

مقدار آماره تي در واق مال

اگر این مقدار آمار به ترتياب از  1/96 ،1/64و 2/58

بيشتر باشد ،نتيجه مي گيریم که آن فرضيه در سطو  95 ،90و  99درصد تأیيد مي شود.
ضرایب معناداري مسيرهاي الگو نشان ميدهند که آیا روابط مياان متغيرهااي پاژوهش
معنادار هستند یا خير؟
براي سهول

کار ،ضرایب مسير متغيرهاي مکنون که از الگوي خروجي به دس

آماده
مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

در قالب جداو زیر آورده ميشود
جدول شماره  :4ضرايب مسير سازههاي «عناصر مديريت جهادي»
از

رفتاري

زمينهاي

اخالق جهادي

7/683

مناسب

روحيه

5/236

مناسب

کار و عمل

5/449

مناسب

تفکر

7/819

مناسب

تحو سازماني

8/191

مناسب

ساختار سازماني

5/389

مناسب

اقتصادي

9/082

مناسب

اجتماعي -فرهنگي

9/249

مناسب

سياسي

7/761

مناسب

علمي -فناوري

7/628

مناسب

1/989

مناسب

محيطزیس

نتایج نشان ميدهد که همه ضرایب مسيرها از مقدار معيار  1/96بيشاتر اسا

جهادي

ساختاري

به

ضریب مسير

نتایج یافتهها

کاه ایان

مهم ،معنادار بودن مسيرها و مناسب بودن الگوي ساختاري از عوامل رفتااري ،سااختاري و
زمينهاي به مؤلفههاي مربوطه را نشان ميدهد
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جدول شماره  :5ضرايب مسير شاخصهاي سازه «عوامل رفتاري»
از

ضریب

نتایج

مسير

یافتهها
مناسب

به

معرف

مسئولي پذیري

Raftar 01

8/253

و صراح

Raftar 02

21/893

مناسب

اخالق

تقدم مناف جم بر فرد

Raftar 03

8/705

مناسب

جهادي

داشتن وجدان کاري

Raftar 04

20/890

مناسب

مقيد به تقواي الهي

Raftar 05

7/060

مناسب

صکر و پایداري

Raftar 06

6/755

مناسب

روحيه ازخودگذشتگي (ایثار)

Raftar 07

4/536

مناسب

Raftar 08

6/233

مناسب

انعطافپذیري

Raftar 09

6/882

مناسب

عزم و اراده جدي

Raftar 10

15/489

مناسب

اميد

Raftar 11

11/114

مناسب

شوق به کار براي عکور از موان

Raftar 12

8/076

مناسب

کار و

ارتکاطات سازنده و مؤثر نيروي انساني

Raftar 13

9/487

مناسب

عمل

مهارتهاي فني مدیریتي

Raftar 14

10/686

مناسب

جهادي

مهارت ادراکي بات

Raftar 15

14/191

مناسب

عملگرایي منجر به نتيجه

Raftar 16

13/945

مناسب

بصيرت

Raftar 17

17/010

مناسب

تفکر

آیندهنگري

Raftar 18

12/768

مناسب

جهادي

اعتقاد به نصرت الهي

Raftar 19

11/666

مناسب

تفکر خالق

Raftar 20

19/876

مناسب

صداق

فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهکردي ،سا دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

روحيه

و قاطعي

شجاع

جهادي

در تصميمگيري و اقدام

نتایج نشان ميدهد که همه ضرایب مسيرها از مقدار معيار  1/96بيشاتر اسا

کاه ایان

مهم ،معنادار بودن مسيرها و مناسب بودن الگوي ساختاري از مؤلفههاي عوامل رفتااري باه
گویهها را نشان ميدهد
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جدول شماره  :6ضرايب مسير شاخصهاي سازه «عوامل ساختاري»
از

یادگيرنده

Sakhtar 02

23/373

مناسب

دانشمحور

Sakhtar 03

7/276

مناسب

واجد آرمانها و ارزشهاي جهادي

Sakhtar 04

4/022

مناسب

آیندهنگر

Sakhtar 05

10/726

مناسب

مردمدار

Sakhtar 06

8/555

مناسب

Sakhtar 07

11/707

مناسب

Sakhtar 08

12/817

مناسب

داراي انسجام دروني

Sakhtar 09

10/305

مناسب

همدلي و همزباني ميان ارکان مجموعه

Sakhtar 10

12/298

مناسب

خدم محور

Sakhtar 11

4/843

مناسب

خطرپذیري

Sakhtar 12

5/488

مناسب

داراي نظام انگيزشي مناسب

Sakhtar 13

5/010

مناسب

و نوآوري

Sakhtar 14

6/338

مناسب

واجد خصيصه نهادگرایي

Sakhtar 15

4/305

مناسب

داراي روابط غيررسمي منسجم

Sakhtar 16

4/770

مناسب

افزایش انعطافپذیري متناسب با پيچيدگي محيط

Sakhtar 17

6/377

مناسب

ارتکاطات نيروي انساني

Sakhtar 18

5/330

مناسب

خرو از قواعد و قوانين بوروکراتي

Sakhtar 19

4/711

مناسب

کاهش سطو سلسلهمراتب

Sakhtar 20

4/307

مناسب

افزایش اختيارات سطو پایين سازمان

Sakhtar 21

3/310

مناسب

ساختار غيرمتمرکز توأم با خودکنترلي

Sakhtar 22

2/050

مناسب

تحو
سازماني

حاکمي

نظم و قانون

التزام به ارتقا کيفي

دارا بودن خالقي

ساختار
سازماني

سهول

و بهرهوري

نتایج نشان ميدهد که همه ضرایب مسيرها از مقدار معيار  1/96بيشاتر اسا

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

عقلگرا

Sakhtar 01

5/018

مناسب

جهادي

به

معرف

ضریب مسير

نتایج یافتهها

کاه ایان

مهم ،معنادار بودن مسيرها و مناسب بودن الگوي ساختاري از مؤلفههاي عوامال سااختاري
به گویهها را نشان ميدهد
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جدول شماره  :7ضرايب مسير شاخصهاي سازه «زمينهاي»
به

معرف

ضریب مسير

نتایج یافتهها

از

سازنده

Zmine 01

4/040

مناسب

دانشپایه

Zmine 02

11/836

مناسب

مردمي

Zmine 03

7/749

مناسب

فساد ستيز

Zmine 04

10/122

مناسب

رقابتي

Zmine 05

3/427

مناسب

درونزا و بروننگر

Zmine 06

12/429

مناسب

تعامل مؤثر ،سازنده و همگرا

Zmine 07

11/474

مناسب

قانونمند

Zmine 08

19/890

مناسب

گفتمان ساز

Zmine 09

10/755

مناسب

الگوي مناسب مصرف

Zmine 10

16/027

مناسب

Zmine 11

22/383

مناسب

Zmine 12

57/587

مناسب

مردمساتري دیني

Zmine 13

6/899

مناسب

همکستگي

Zmine 14

20/521

مناسب

نظام ملي نوآوري

Zmine 15

26/598

مناسب

علمي

نظریهپردازي و توليد علم

Zmine 16

8/665

مناسب

فناوري

تحقيق و توسعه

Zmine 17

33/707

مناسب

حفظ مناب اکولوژی

Zmine 18

5/292

مناسب

کنتر و کاهش آتیندهها

Zmine 19

4/945

مناسب

توسعه و بهرهبرداري بهينه از مناب

Zmine 20

5/926

مناسب

اقتصادي
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اجتماعي
فرهنگي

جوان و تحصيلکرده

جمعي

مشارک
سياسي

اقتصادي

نتایج نشان ميدهد که همه ضرایب مسيرها از مقدار معيار  1/96بيشاتر اسا

کاه ایان

مهم ،معنادار بودن مسيرها و مناسب بودن الگوي ساختاري از مؤلفههاي عوامل زمينهاي باه
گویهها را نشان ميدهد
گام دوم :معيار R2

دومين معيار براي برازش الگوي سااختاري ،ضارایب  R2مرباوط باه متغيرهااي پنهاان
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درونزاي (وابسته) الگو اس

 R2معياري اس

که نشان از تأثير ی

متغير برونزا بار یا

متغير درونزا دارد جدو شماره  ،8مقدار  R2که خروجي حاصال از اجاراي فرماان

PLS


 Algorithmاس

را نشان ميدهاد ساه مقادار  0/33 ،0/19و  0/67باهعناوان ماال باراي

مقادیر ضعيف ،متوسط و قوي  R2در نظر گرفته ميشود

(داوري و رضازاده)146 ،1393 ،

جدول شماره  :8مقادير  R2سازههاي پژوهش

اخالق

0/516

متوسط تا قوي

روحيه

0/450

متوسط تا قوي

کار و عمل

0/460

متوسط تا قوي

تفکر

0/379

متوسط

ساختاري

0/217

ضعيف تا متوسط

تحو سازماني

0/268

ضعيف تا متوسط

ساختار سازماني

0/165

ضعيف

زمينهاي

0/282

ضعيف تا متوسط

اقتصاد

0/382

متوسط تا قوي

اجتماع -فرهن

0/387

متوسط تا قوي

سياس

0/363

متوسط

علم و فناوري

0/332

متوسط

محيطزیس

0/078

ضعيف

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

رفتاري

0/846

قوي

سازه

جهادي

مقدار

R2
نتایج یافتهها

نتایج نشان ميدهد که سه متغير داراي مقدار ضاعيف ،پانج متغيار در باازه ضاعيف تاا
متوسط ،پنج متغير داراي مقدار متوسط ،هف

متغير در باازه متوساط تاا قاوي و دو متغيار

داراي مقدار قوي هستند
الگوی نهایي پژوهش
الگوي شماتي

نهایي پژوهش را ميتوان در قالب شکل ( )1ارائه نمود
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فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهکردي ،سا دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

شکل شماره  :1الگوي نهايي پژوهش

نتيجهگيری و پيشنهادها
مفهوم مدیری

جهادي در سه حوزه اصلي انسان ،سازمان و جامعاه شاکل مايگيارد و

انعکاس و بازتاب مفهوم مدیری
پدیده سازمان و مدیری

جهادي در سه عنصر رفتاري ،ساختاري و زمينهاي اس

برحسب سه دسته عوامل رفتاري ،ساختاري و زمينهاي بررسي و

تجزیهوتحليال ميشود و ارتکاط بين ایان عوامل بهگونهاي ميباشد که هيچ پدیده یا رویداد
سازماني نميتواند خار از تعامل این سه شاخه صورت پذیرد این سه عنصر در مادیری
جهادي با مفهوم برگرفته از مکاني ،پارادایم و اصو مکتني بار ارزشهااي اساالمي تعریاف
ميشوند
عنصر رفتاري روابط انساني اس

که با نُرمهاي رفتاري ،ارتکاطاات و الگوهااي خاصاي

بههم ميپيوندند و شامل مجموعهاي از ارزشهاا ،باورهاا ،عقایاد ،فرضايات و هنجارهااي
مشتر ارزشي و معنایي با الگویي برگرفته از مفروضات بنيادین هستند کاه اعضااي گاروه
(سازمان) در تعامل با محيط خارجي بر مکناي آن عمل ميکنناد کاه مايتاوان از آن تحا
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عنوان فرهن

جهادي نيز یاد نمود فرهن

جهادي ،ارزشها ،عقایاد و معيارهااي اساالمي


براي الگوهاي فکري و رفتاري انسانها براي دستيابي به مقاصاد و اهاداف متعاالي اسا
عنصر رفتاري (زیرمجموعه رفتار انسان)؛ شامل چهار ویژگي «اخالق جهادي»؛ «کار و عمل
جهادي»؛ «تفکر جهادي» و «روحيه جهادي» اس

این ویژگيها نشاندهنده رفتار انسان (و

بهویژه مدیران جهادي) در مجموعه سازمان ميباشند «اخاالق جهاادي» نشاانگر مصاادیق
ارزشها و بيانگر راهنماي کسب فضایل و تر رذایل اخالقي اس
صداق

داشتن وجدان کااري،

و صراح  ،مسئولي پذیري ،تقليد به تقواي الهي ،صکر و پایاداري و تقادم منااف

جم بر فرد با نگاه ارزشي و با اتکا بر اصو مدیری

جهادي ازجملاه مصاادیق «اخاالق

جهادي» هستند «کار و عمل جهادي» یکي دیگر از ویژگيهاي عنصار رفتااري اسا

کاه

اصلي آن اس

شاخصهاي «کار و عمل جهادي» مهارت ادراکي بات ،شوق باه کاار باراي

عکور از موان  ،مهاارتهااي فناي مادیریتي ،ارتکاطاات ساازنده و ماؤثر نياروي انسااني و
عملگرایي منتج به نتيجه هستند در تمامي این شاخصها ،اصل کوشاش و پشاتکار نهفتاه
اس

«روحيه جهادي» به تعکير مقام معظم رهکري؛ یعني اعتقاد باه اینکاه «ماا مايتاوانيم»

روحيه جهادي ميتواند در اميد ،عزم و اراده جدي ،شجاع

و قاطعي

در تصميمگياري و

اقدام ،انعطافپذیري ،روحيه ازخودگذشتگي (ایثار) نمود پيدا کند بازتاب این شااخصهاا
اس

که ميتواند منجر به تکدیلشدن مدیر بهعناوان یا

متخصاص و صااحبنظاري کاه

جهادي

در همان جمله «ما ميتوانيم» اس

«تفکر جهادي» یکي از نيروهاي عظيم جامعاه اساالمي

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

مهارتها و عملگرایي ازجمله خصيصههاي مهم این ویژگي و «کوشش و پشاتکار» محاور

بتواند با استدتتت قوي مسائل را تجزیهوتحليل نماید ،مايباشاد تفکار جهاادي باا نگااه
ارزشي و خالقانه با اعتقاد به معرف

الهي با مسئله برخورد ميکناد شااخصهااي «تفکار

جهادي» بصيرت ،تفکر خالق ،اعتقاد به نصرت الهي و آیندهنگري اسا
نشان از اهمي

ایان شااخصهاا

تفکر و اعتقااد باه نصارت الهاي در ایان ویژگاي دارناد ،هماانگوناه کاه

دوراندیشي و بصيرت نقش بسيار باتیي در تحقق این ویژگي دارند
عنصر ساختاري در زیرمجموعه ساازمان باا دو ویژگاي «سااختار ساازماني» و «تحاو
سازماني» معرفي شد به دليل محيط پویا و فرآیندهاي بسيار پيچيده امروزي ،سازمانها نياز
دارند تا جه

نيل به اهداف خود بهصورت مستمر در خود بازنگري داشاته باشاند تحاو
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سازماني در مدیری

جهادي با روشهاي علمي و ارزشهاي تحاو هماراه اسا

بهرهگيري از ارزشهاي بنيادین و اصو مدیری
سازماني اس

جهادي (با شاخصهااي مارتکط باا آن)

جهادي اس

ویژگي «ساختار سازماني» در مدیری
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نهادگرایي اس

جهادي؛ در پي افزایش اثربخشي فاردي و

تغيير و تحو سازماني در مدیری

نياز ساختاري در مدیری

کاه باا

جهادي بسيار نزدی

به ساختارهاي با خصيصاه

ساختاري انطکاقپذیر با بُعد ارزشي بسيار قوي که در این ساختار ،اعضااي

بسيار بر خود متکي بوده و اعضاي این ساختار با روابط بسيار منسجم در برخورد با محيط،
داراي انعطافپذیري بسيار باتیي هساتند و خالقاناه در برخاورد باا مساائل باا آن مواجاه
ميشوند این ساختار در فرآیند مدیری

جهادي ،ارزشهاي بيروناي را نياز باه ارزشهااي

دروني تکدیل و نهادینه مينماید این ساختار با تعامل و نظم موجب کااهش عادم اطميناان
در سازمان ميشود و تاب هنجارها اس
سم

این ساختار (نزدی

به نهادگرایي) کنشهاا را باه

سازگاري با ارزشها سوق ميدهد انعطافپذیري یکي از خصيصههاي بسايار مهام

این ویژگي اس
«تحو سازماني» در یادگيرندگي ،حاکمي
التزام به ارتقا کيفي

نظم و قانون ،انسجام دروناي ،آینادهنگاري،

و بهرهوري ،مردمداري ،دانشمحوري ،همدلي و همزباني ميان ارکاان

مجموعه ،خادم محاوري ،خطارپاذیري ،عقالگرایاي ،نظاام انگيزشاي مناساب و واجاد
ارزشهاي جهادي تعریاف شاد ایان تعااریف باا باار ارزشاي و معناوي ،خصوصايات و
معيارهایي که نياز اس

تا تغيير و تحو مؤثر و کاارا در ساازمان پدیاد آیاد را باه تصاویر

ميکشند
«ساختار سازماني» نيز در افزایش انعطافپذیري متناسب باا پيچيادگي محايط ،ساهول
ارتکاطات نيروي انساني ،دارا بودن روابط غيررسمي منسجم ،دارا بودن خالقي

و ناوآوري،

خرو از قواعد و قوانين بوروکراتي  ،کاهش ساطو سلسالهمراتاب ،افازایش اختياارات
سطو پایين سازمان ،واجد خصيصه نهادگرایي و ساختار غيرمتمرکز تاوأم باا خاودکنترلي
بيان گردید این شاخصها بسياري از خصوصايات نهاادگرایي را دارا هساتند اماا از نگااه
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محققين ،ساختار سازماني در مدیری

جهادي لزوماً نکاید نهادي باشد


جهادي در پنج ویژگي اقتصاادي ،سياساي ،علماي،

«عنصر زمينهاي» در فرآیند مدیری
فناوري ،اجتماعي-فرهنگي و محيطزیس
تعریف شده اس
که نياز اس

اس

از دید محايطشناساي و باا نگااه توانمندساازي

عنصر زمينهاي (محيطي) در فرآیناد مادیری
تا فرآیند مدیری

جهاادي؛ شاامل عاواملي

جهادي در کنار دو عنصر دیگر شاکل بگيارد عنصار

زمينهاي تمام اوضاع و عوامل محيطي و «برونسازماني» اس

که به سازمان و انسان ،محيط

اس

همه علل و عواملي که موجکات برقراري ،تنظيم و واکنش بهموق و مناساب ساازمان

نسک

به سامانههاي اصليتر را فراهم مي آورند ،زمينه یا محيط ناميده ميشوند فعالي ها و

رفتارهاي انسان براي نيل به اهداف از قکل تعيينشده سازماني انجام ميپذیرند و برآیند کار
پيدا ميکند
ویژگي «اقتصاادي» عنصار زميناهاي در مادیری

جهاادي در شااخصهااي درونزا و

بروننگر ،دانشپایه ،فسادستيز ،مردمي ،رقابتي و سازنده تعریف شد این شاخصها بهطاور
عمده مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي هستند با نگاه به ایان شااخصهاا؛ ویژگاي اقتصاادي در
عوامل زمينهاي را ميتوان تعکير به «اقتصاد مقاومتي» نمود
ویژگي «اجتماعي -فرهنگي» مشتمل بر جمعيا

جاوان و تحصايلکارده ،قانونمنادي،

نگاهي گسترده به ویژگي اجتماعي-فرهنگاي دارناد و صاورتگار بسايار کلاي از فرآیناد
مدیری

جهادي

تعامل مؤثر و سازنده و همگرا ،الگوي مناسب مصرف و گفتمانساازي اسا

ایان عوامال

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

و انرژي انسان و اهداف و ساختارهاي سازمان در کارکردها یا وظایف اصلي سازمان تکلور

جهادي در این ویژگي هستند و ميتوان ایان ویژگاي را باه شااخصهااي بسايار

جزئيتري نيز تقسيمبندي نمود
شاااخصهاااي اصاالي ویژگااي «سياسااي» در عنصاار زمينااهاي؛ مشااارک  ،همکسااتگي و
مردمساتري دیني هستند
ویژگي «علمي -فناوري» عنصر زمينهاي در شاخصهاي تحقياق و توساعه ،نظاام ملاي
نوآوري ،نظریهپردازي و توليد علم بروز نمود
شاخصهاي ویژگي «محيطزیس » عنصر زمينهاي نيز حفظ مناب اکولوژیا  ،کنتار و
کاهش آتیندهها و توسعه و بهرهبرداري بهينه از مناب هستند
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الگوي راهکردي مدیری

جهادي وابستگي بسيار باتیي به مکاحاث ارزشاي باا ماهيا

فرهنگي دارد محققين در این پژوهش پي بردند که مکاحاث فرهنگاي نقاش ویاژهاي را در
مدیری

جهادي ایفا مينمایند تعدادي از مصاحکهشوندگان نيز اعتقاد دارناد کاه «مادیری

جهادي» بيشتر نشأتگرفته از مفهوم «فرهن
مينماید که مفهوم «فرهن
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهکردي ،سا دهم ،شماره  ،39تابستان 1399
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الگوي راهکردي مدیری

جهادي» اس

بهطور خاا

گاروه پيشانهاد

جهادي» مورد واکاوي و مطالعه دقيق قرار گرفته و نتاایج آن در
جهادي تلفيق شود همچنين پيشنهادات زیر بهعنوان برخي ماوارد

که ميتواند مورد بررسي بيشتر قرار گيرد ،مدنظر اس :


بررسي عوامل و شرایط محيطي در مدیری



فرآیندها و گاامهااي پياادهساازي ،ساازماندهاي و اجاراي مادیری

جهادي؛
جهاادي در

سازمانها؛


بررسي موشکافانه جایگاه و مقایسه مدیری

جهادي و مدیری

اسالمي


فهرست منابع و مآخذ



افتخاري ،اصغر؛ زرگرزاده ،محمدعلي و شمشيري ،مهدي ( ،)1397مؤلفههاي مادیری
در بيانات امام خامنهاي (مدظلهالعالي) ،فصلنامه مديريت نظامي87-53 ،18)70( ،
پورعزت ،على؛ قلىپور ،آرین (« ،)1388بازشناسى ماهي
فرهن



جهاادي

عناصر و فراگردهاى توسعه و تارویج

جهادى در سازمان» ،تهران ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملى فرهنگ

و مگديريت

جهادى ،صص 56-64
تر زاده ،جعفر؛ اميري طيکي ،مسلم و محمادي ،قادرت اهلل ( ،)1396تادوین الگاوي مادیری
جهادي مکتني بر بيانات مقام معظم رهکري (دامظلهالعالي) ،فصلنامه مطالعات راهبگردي بسگيج،
(30-5 75)20



حاجى احمدى ،امير؛ حاجى ميررحيمى ،ساايد داود (« ،)1388بررسى تطکيقاى روناد تحاوتت

جهادى» ،تهران ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملى فرهن

و مديريت جهادى ،صاص -97

80


داوري ،علي؛ رضازاده ،آرش (« ،)1392مدلسازي معادالت ساختاري با نرمافزار  ،»PLSچاپ
او  ،انتشارات جهاد دانشگاهي



سخنان مقام معظم رهکري (مدظله العاالي) در دیادار شاهردار و اعضااي شاوراي شاهر تهاران،
.1392/10/23



صادقى ،فتحاهلل؛ قاسمى ،لطفاهلل (« ،)1388تلفيق فرهن



ملى فرهنگگ

سااازمانى جهاااد) ،تهران ،مجموعه مقگگاالت دومين همايش

و مديريت جهادى231-441 ،

جهادي

اندازى ی

ساختار نو»( ،فرهن

جهادى با فرهن

ساازمانى باراى پاى

مقاله پژوهشي :طراحي و تکيين الگوي راهکردي مدیری

فرهن

و مدیری

جهادى با چرخه حيات سازمانى بررسى چرخاه حياات فرهنا

و مادیری

علي شيري ،محمد مهدي؛ توتیي ،رو اهلل و بيدي ،مجتکي ( ،)1395اصو حاکم بر مادیری
جهادي :تحليلي کيفي از تجربه مدیری

جهادي در کشاور ،فصلنامه چشمانداز مديريت دولتي،

شماره 89-109 ،28


مجموعه مقاالت همايش علمي مديريت جهگادي ( ،)1391دانشاگاه تهاران  -ساالن هماایشهااي
الغدیر




مجموعه مقگاالت همگايشهگاي ملگي فرهنگ

و مگديريت جهگادي ( ،)1386وزارت جهااد

کشاورزي.
محمدي ،مظاهر (« ،)1388تکياين فرهنا

مجموعه مقاالت دومين همايش ملى فرهن

و مادیری

جهاادي و شااااخصهااي آن» ،تهاران،

و مديريت جهادى

357






مرتضااوي ،مهاادي؛ قليپور ،آرین؛ پورعزت ،علياصغر و اشاارفى ،وحيد (« ،)1388مادیری
تغيير و تحو فرهن



فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهکردي ،سا دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

358



فرهن

سازماني از نظر تا عمل» ،تهاران ،مجموعه مقاالت دومين همگايش ملگى

و مديريت جهادى196-212 ،

ميرزایي اهرنجاني ،حسن (« ،)1377تجزيه وتحليل عوامل مگثرر بگر وجگدان کگار و ان گبا
اجتماعي در سازمان» ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین.
نجفى ،شاياخ محمدحسن« ،جگواهگرالکگالم»،
العربى.

 ،21چاپ هفتم ،بياروت ،داراتحياا التاراث

