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مقاله پژوهشي :بیین و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای نظام کارگزاری
حج و زیارت جمهوری اسالمي ایران
علی فرهی ،1محمدابراهیم سنجقی ،2هادی فقیه علیآبادی ،3داوود سلیمانی سوچلمائی
پذیرش مقاله98/23/32:

دریافت مقاله97/23/32 :

چكیده
حج به عنوان فروع دین و یک عمل عبادی و سیاسی دارای ظرفیتهای گستردهای برای جهان اسالم است.
اجرای عملیات حج و زیارت بهصورت نوین حداقل با نیمقرن تجربه در امر خدمترسانی به زائران با فرراز
و فرودهای زیادی مواجه بوده است .این مهم به علت نداشتن الگوی مناسب و برآمرده از تحقیقرات علمری
پس از گذشت سه دهه از انقالب ،همچنان با چالشهای زیادی روبهرو است .ازاینرو هدف اصلی پژوهش
تبیین و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ا اسرت .برر ایرن اسرا  ،پرژوهش
حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع دادههای گردآوریشده ،ترکیبی است در بخش کیفری پروتلرل
مصاحبه ذهن کاوی با خبرگان به تعداد  03نفر بوده است و در بخش کمی از روش جمر آوری دادههرا ،برا
استفاده از پرسشنامه به صورت میدانی انجام گردید .جامعه آمراری ایرن تحقیرت متشرلل از صراحبنظرران،
متخصصان و خبرگان حوزه کارگزاری حج و زیارت به تعداد  03نفرر و روش نمونرهگیرری هدفمنرد بروده
است .اعتبار الگوی تحقیت با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  PLSحاصل گردید .نتایج پژوهش نشان داد
که از بین  5بعد الگوی نظام کارگزاری «نظام مدیریت» ،دارای اولویت اول و سرایر ابعراد بره ترتیرب «نظرام
ارزشی»« ،نظام پشتیبانی»« ،فعالیتهای کلیدی» و «نظام تعامالت محییی» در اولویتهای بعدی قرارگرفتهاند.
همچنین از بین  92مؤلفه احصاء شده ،مؤلفههای «نظارت و کنتررل»« ،معنویرت»« ،روانسرازی سرفر زائرر»،
«حرفهای و کارآمد بودن کارگزار» و «مسئولیتپذیری و خدمتگزاری کارگزاران» به ترتیب حائز بیشتررین
امتیاز شدند .از مهمترین دستاورد این پژوهش پیشنهاد ایجاد نهاد کارگزاری حج و زیارت است.
واژگان کلیدی :نظام کارگزاری ،حج و زیارت ج.ا.ا ،مدیریت راهبردی ،نظریههای کارگزاری.

(علیهالسالم)

 . 1استاد مدیریت گرایش رفتار و عضو هیئت علمی دانشگاه جام امام حسین
 . 9استاد مدیریت استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

(علیهالسالم)

 .0استادیار مدیریت سیستم ها و عضو هیئت علمی دانشگاه جام امام حسین

 .4دانشآموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)d.soleimani1344@gmail.com ،
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مقدمه
نظام کارگزاری حج و زیارت به عنوان یک نهاد مردمی و اجتماعی دارای حداقل نیمقرن تجربه در
امر خدمترسانی به زائران بیتاهلل الحرام و عتبات عالیات در ایران ،با فراز و فرودهای زیادی
مواجه بوده است .در حال حاضر این نهاد دارای  9153دفتر زیارتی در سراسر کشور و  54هزار
نفر عوامل و  1142پست تخصصی مرتبط ساالنه به بیش از دو میلیون نفر از زائران کشور خدمات
زیارتی ارائه مینماید (سازمان حج و زیارت .)1024 ،آنچه اهمیت انجام این پژوهش را به ذهن
متبادر میکند این است که به اذعان صاحبنظران و خبرگان حج ،در حال حاضر نظام کارگزاری
دارای الگوی مناسبی برای پاسخگویی به الزامات و نیازهای پیش روی متولیان و متصدیان امر
نیست .ضعف هویتی ،ساختاری ،عدم انسجام در امر تعامالت محییی و رویلرد سیستمی و نقصان
در بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل دستگاههای اجرایی به ویژه تحلیل فرصتها و
مناب ملی و همچنین گسست بین زائر ،کارگزار و سازمان حج وجود دارد .بعالوه الزامات
کشورهای میزبان به ویژه کشور عربستان در سالهای اخیر سمتوسوی برگزاری حج و زیارت را
با شرایط خاصی مواجهه نموده است(محدودیت دولتها جهت اجرای عملیات عمره ،سختگیری
جهت ایجاد تعامالت بعثه کشورها با یلدیگر و )...از سوی دیگر توسعه روزافزون علم مدیریت
جهت تسهیل اداره امور و واگذاری کار مردم به خودشان و پرهیز دولتها از تصدیگری در امور
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مزید توجه به مدیریت نوین در حج و زیارت شده است.
برخی از کشورهای اسالمی ازجمله مالزی(،فقیه  )1007اندونزی(،نادری  )1000ترکیه(سیف
 )1002و...در این زمینه گامهای مثبتی برداشته و توفیقاتی هم داشتهاند(.باقری  )1024بنابراین
وقت آن رسیده است تا نظام جمهوری اسالمی و سازمان حج و زیارت پس از گذشت نزدیک به
چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی بازنگری فرایندی و ساختاری زمینههای اجرایی و عملیاتی
حج و زیارت را در دستور کارشان قرار دهند .لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال کلی
است که نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ایران دارای چه ابعاد و مؤلفههایی مختص به خود می-
باشد؟
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مباني نظری
 پیشینه شناسي

نظر به اینکه تاکنون موضوع نظام کارگزاری کمتر موردتوجره سرازمان حرج و زیرارت و محققرین
قرارگرفته و بیشتر کارگزاران مدنظر بوده است ،بنابراین در مورد نظام کارگزاری پرژوهش مسرتقلی
صورت نگرفته و سایر تحقیقات انجامشده بیشتر به مبرانی حرج و زیرارت ،مسرائل و موضروعات
کارگزاران ،نظامات و عملیات اجرایی مرتبط با آن پرداختهاند که در زیر بره برخری از آنهرا اشراره
میشود.
 .1در پژوهش «نظام جام توسعه حج» چالشها و موان دستیابی به حج میلوب و عوامل گذر از
شلافهای موجرود و رسریدن بره حرج ابراهیمری رر محمردی مرورد تبیرین قررار گرفرت .نتیجره
تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوهش به شناسایی فرایندها و شاخصهای کانونی نظام جام توسعه
حج منجر شد .ازجمله فرایندهای کانونی شناساییشده شامل :اتحاد و انسرجام مسرلمین ،برائرت از
مشرکین ،آماده سازی زائران ،صیانت و توسعه دستاوردهای حج بوده است .دیگر ابعاد تحقیت نظرام
مدیریتی حج شامل ( )1مؤلفهها و عوامل پشتیبانی نرمافزاری و سختافزاری فراینردهای سرهگانره
کررانونی و ( )9مؤلفررههررا و عوامررل راهبررری و مرردیریت عالیرره فراینرردهای کررانونی و پشررتیبانی
(سیاستگذاری ،برنامهریزی ،سازماندهی هدایت ،همراهنگی و کنتررل) در تعامرل برا محریطهرای
داخلی و خارجی بوده است (فقیه علیآبادی.)1007 ،
 .9در تحقیت با عنوان «طرح تعالی حج» عملیات موجود حج و زیارت مبانی علمی و منیقی از نظر
اجرایی و تفاوت بین وض موجود با وض میلوب مورد تبیین قرار گرفت و منجر بره شناسرایی و
تبیین وض میلوب در حوزههای مدیریتی ،فرهنگی ،زائر ،ثبتنام ،اجرایی ،سیاسی و برینالملرل و
اقتصادی شد و محقت به شناسرایی شراخص هرای هرر یرک پرداخرت .همچنرین در ایرن پرژوهش
فرآیندهای برنامهریزی راهبردی حج و زیارت و فرآیندهای پایش و کنترل راهبردی حج و زیرارت
میلوب و تقویت تعامالت درونی و بیرونی تبیین شد .عالوه بر این ،محقرت بره ارائره برنامرههرای
اجرایی و زمانبندی شده در محورهای مختلف موردمیالعه برای هریرک از مجموعرههرای حروزه
ستادی و عملیاتی سازمان حج و زیارت پرداخته است (گودرزی.)1021 ،
همچنین میتوان به میالعاتی همچون «بررسی تیبیقی تحروالت اداری سرازمان حرج و زیرارت برا
طرح کایزن و تأثیر آن» (روحانی منش)1072 ،؛ «طراحی و تبیین الگویی برای توانمندسازی مدیران
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کاروانهای حرج ج.ا.ایرران» (اسرلندری)1007 ،؛ «اسرتخراج مفراهیم راهبرردی حرج و زیرارت از
اندیشههای امام خمینی (رحمت ا ...علیه) و مقام معظم رهبری بره منظرور تعیرین الزامرات تحقرت
چشمانداز حج ابراهیمی» (اسدی فرد)1000 ،؛ «میالعه و بررسی موضوع حج در پنج کشور هردف
و تبیین ویژگیها و تجربیات آنها» (سیف)1002 ،؛ «تبیین مختصات تربیت فردی و اجتماعی حرج
از نظر اسالم» (فقیهی)1021 ،؛ «نقش حج در تحقت توسعه اقتصادی میلوب اسالم» (اسماعیلزاده،
 )1021اشاره نمود.
 مفهوم شناسي:

نظام :نظام مجموعهای است هدفدار متشلل از عناصر سختافزاری و نرمافزاری که در ارتباطی
خاص و معنی دار با یلدیگر قرار دارند و برای تأمین یا تحقت هدف مشخصی با یلدیگر و نیز با
عوامل پیرامونی در تعامل میباشند( .فقیهعلیآبادی.)99 :1007 ،
مفهوم کارگزاری :کارگزاری عاملی است که درون سیستم حاکمیت به ایفای نقش میپردازد و جزئی
از مجموعه کاری و خدمتی حاکمیت را بر عهده میگیرد (نوایی.)23 :1009 ،
نظام کارگزاری حج و زیارت :نهادی است ارزشی ،انقالبی ،مردمی ،خردمتگرزاری بریمنرت باهردف
تعالی زائران ،تحت نظارت سازمان حج و زیارت که دارای سازوکارهای مناسرب عملیراتی جهرت
تسهیل گری و روان سازی اجرای عملیات (قبل ،حین و بعد) سرفر زائرران حرج و زیرارت کشرور
ایفای نقش مینماید.
فعالیتهای کلیدی:

مجموعه اقداماتی که بهطور مستقیم در راستای رسالت ،مأموریت و اهداف

تعیینشده نظام کارگزاری (آمادهسازی زائر ،اجرای عملیات ،توانمندسازی و تداوم ارتباط اثربخش
با زائر) اجرایی گردیده و عامل تعیینکننده و اثربخش در موفقیت نظام کارگزاری به شمار میرود
(سلیمانی.)1025 ،
فعالیتهای پشتیباني :به مجموعه فعالیتها و اقدامات نرمافزاری و سختافزاری نظام کارگزاری
گفته میشود که به منظور پشتیبانی و تحقت فعالیتهای کلیدی حج و زیارت صورت میپذیرد
(سلیمانی.)1025 ،
مدیریت راهبردی :اصیالح مدیریت راهبردی ،مرکب از دو واژه مدیریت و راهبرد است؛ صاحب-
نظران مدیریت را فرا گرد بهکارگیری مؤثر و کارآمد مناب مادی و انسانی بر مبنای یک نظام

تبیین و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران

992

ارزشی که از طریت برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج مناب و املانات ،هدایت و کنترل عملیات،
برای دستیابی به اهداف تعیینشده ،صورت میگیرد ،تعریف کردهاند (رضائیان.)0 :1072 ،
حج:همان آهنگ زیارت کعبه و انجام مناسلى خاص است و کعبه اولین خانهاى است که براى
عبادت توده مردم بنانهاده شده و اولین مرکزى است که عبادتکنندگان را به سوى خود جذب
کرده است (آلعمران :آیه .)22-27
زیارت :جوادی آملی ( )1002معتقد است زیارت در لغت عبارت از تمایل و میل کردن است؛ خواه
از دور باشد یا از نزدیک و خواه با گرایش قلبی و قصد همراه باشد یا نه و اعم از اینکه با اکرام و
تعظیم مزور همراه باشد یا نه؛ واژه «زیارت» از «زَور» گرفتهشده است .این واژه که از حروف «ز»،
«و» و «ر» تشلیلشده ،نشان دهندة تمایل و عدول است (مفردات راغب) .امّا در اصیالح دینی
زیارت تمایلی است که افزون بر میل و حرکت حسّی ،قلب هم گرایش جدی پیداکرده و نسبت
به مزور هم با اکرام و تعظیم قلبی و انس روحی همراه باشد و این معنا در مرتبه برین و کامل خود
همانا اقبال قلبی ،روحی ،فلری ،اخالقی و عملی نسبت به مزور را با خود دارد (جوادی آملی،
.)1002
چارچوب نظری

بهطورکلی نظریههای کارگزاری شامل دو نظریه کلی عاملیت و خادمیت است.
 نظريه عامليت
نظریه عاملیت برای تجزیهوتحلیل روابط میان اصیل و وکیل یا موکلین و کارگزاران به کار می-
1

9

0

رود و رابیه بین کارفرما و کارگزاری را با استفاده از استعاره قرارداد کارگزاری توضیح میدهد
(جنسن و مللینگ .)1272 ،4روابط کارگزاری زمانی به وجود میآید که یک گروه (ماللین،
موکلین و سهامداران) برای انجام اموری ،اختیار تصمیمگیری خود را به گروه دیگر (وکیل ،نماینده
کارگزاری) تفویض نموده و با آنها قرارداد منعقد مینماید(هریسون و هرل)205 :1229 ،5؛
بنابراین اسا

نظریه کارگزاری ،تنظیم و انعقاد قرارداد موکلین و کارگزاران است (پارکس:1225 ،2

1. Principal
2. Lawyer
3. Clientele
4 . Jensen & Meckling
5 . Harrison & Harrell
6. Parks
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 .)009کارگزاران نیز درازای کاال یا خدمات خود به موکلین ،وجوه یا منافعی را دریافت میکنند
(الوانی و سید نقوی .)50-54 :1003 ،نظریه کارگزاری بر پایه مفروضاتی بدین شرح بنیان نهاده
شده است؛ ( )1نظریه کارگزاری در مواردی که ماللیت از مدیریت جدا بوده و موکلین در جریان
همه وقای و عمللرد کارگزاران قرار نمیگیرند ،به کار میرود )9( .هدف اصلی این نظریه بقای
سازمانهاست؛ به عبارتی این نظریه با کنترل عمللرد و رفتار کارگزار ،املان سوءاستفاده از قدرت
محوله را از آنان میگیرد و با ایجاد اطمینان از صحت عمللرد کارگزاران املان ادامه فعالیت و
سرمایهگذاری را از سوی سهامداران و موکلین فراهم مینماید (آبراهام سون و پارک:1224 ،1
 )0( .)1034این نظریه با فرض غیرقابلپیشبینی بودن همه وقای آتی ،به تبرئه کارگزاران و توجیه
عمللرد آنان میپردازد .بدین معنی ازآنجاکه همه رخدادهای آتی در فضای کسبوکار قابل پیش-
بینی نیستند؛ بنابراین کارگزار به دنبال توجیه رفتارها و تصمیمهای خود میباشد و از مسئولیت-
پذیری و پاسخگویی ،گریزان است )4( .فرض دیگر نظریه کارگزاری ،پرهزینه بودن اجرای
قراردادهای کارگزاری مناسب است؛ یعنی موکلین و سهامداران برای تنظیم قراردادهای نسبتاً کامل
و کسب اطالعات معتبر درباره عمللرد کارگزاران و آگاهی از نتایج حاصل از عمللرد آنان مجبور
به تحمل هزینههای فوقالعاده هستند )5( .از دیگر مفروضات نظریه کارگزاری ،متفاوت بودن
تصور موکلین و کارگزاران از مقوله خیرپذیری است (پارکس .)090 :1225 ،9موکلین خواستار
خیرپذیری زیاد از سوی کارگزاران هستند ،زیرا خیرپذیری موجب افزایش فرصتهای سودآور
برای موکلین شده و مناف آنان را در درازمدت چند برابر میسازد اما کارگزاران همواره بنا به عللی
از خیرپذیری گریزان بودهاند.
 نظريه خادميت

9

نظریه خادمیت برای نخستین بار توسط دونالدسون و دیویس ( ،)1221ارائه شد .در نظریه
خادمیت ،مدلی از انسان تعریف میشود که جم گرا ،نوعدوست ،نیلونهاد ،دوستدار سازمان و
خادم اهداف آن است .چنین انسانی به عنوان مدیر اگر مخیّر به انتخاب میان مناف سازمان و مناف
شخصی خود شود ،مناف سازمان و جم را بر مناف خویش ارجح میدارد (الوانی.)2 :1001 ،
درواق خادمیت شیوهای مدیریتی است که در آن ،مدیران خود را خادم جم میدانند و خویش را
1 .Abrahamson & Park
2 . Parks
3. Stwardship
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وقف اهداف جمعی و سازمانی نموده و مناف جم را بر مناف فردی اولی میدانند .در چنین
شراییی ،مدیر مدیریت را برای خدمت میخواهد و در این منصب با تیغ تیز مدیریت در جهت
خدمتگذاری ،اقامه حت و عدل و دف باطل و ظلم میکند .ازاینرو خدمت گذاری در مناب اصیل
دین ،آموزههای شریعت و سخنان پیشوایان معصوم (علیهمالسالم) ،واالترین تالش خداپسندانه و
توفیت الهی به انسان (میر خضری)10 :1021 ،؛ و مواردی چون پیوند با والیت الهی؛ جهاد در راه
خدا و ...محسوب میشود (میر خضری .)10-07 :1021 ،بر اسا

آنچه مورداشاره قرار گرفت

میتوان گفت که سازوکار کارگزاری در حاکمیت دینی مبتنی بر خدمتگذاری و خادمیت است نه
عاملیت .چراکه اصول کلی موردنظر کارگزاری دینی منیبت بر نظریه خادمیت است که از آن جمله
میتوان به موارد زیر اشاره نمود )1( :کارگزاری در نظام دینی ،امانتداری و دریافت امانت است؛
( )9کارگزاری در نظام دینی ،معیوف به خدمت است و ( )0کارگزاری در نظام دینی ،معیوف به
شایسته گزینی است (نوایی.)29 :1009 ،
نظریهها و الگوهای مدیریت راهبردی :از سوی دیگر برای طراحی الگوی نظام کارگزاری حج و زیارت
جمهوری اسالمی ایران ،سنجش آن ناگزیر از مرور و بررسی الگوهای علمی میرح در این زمینه
خواهیم بود .ازاینرو در ادامه الگوهای مؤثر در این حوزه موردمیالعه قرار میگیرد؛
 .8الگوی جان اوکلند

8

تمرکز این الگو بر شناسایی فرآیندهای اصلی است .بر اسا

این الگو ،چگونگی تعالی سازمانی

میتواند از طریت درک فرآیندهای اصلی و درگیر کردن افراد با راهبرد کسبوکار یلپارچه شود
(اوکلند .)11 :1222اگر سازمان یا یک نظام ،مجموعهای از فرآیندها در نظر گرفته شود ،عمدهترین
فرآیندهای آن عبارتاند از فرآیندهای مرکزی ،فرآیندهای پشتیبانی و فرآیندهای مدیریتی که در
این بین ،آن دسته از فرآیندهایی که از نظر راهبردی دارای اهمیت باشند و در تحقت اهداف نقش
تعیینکننده را بازی کنند فرآیندهای کلیدی محسوب میشوند(شاکری.)50 :1009،
 .0الگوی جان کاتر

0

در الگوی ارائهشده توسط جان کاتر ،دو دسته عوامل به شرح زیر وجود دارد( :الف) مجموعه
فرآیندهای کلیدی (ب) مؤلفههای ساختاری .از نظر وی ،مجموعه فرایندهای کلیدی ،فرایندهایی

1. Johns Okland
2. Johns Katter
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هستند که سازمان را در مسیر نیل به مأموریت و چشمانداز خود هدایت میکنند .مؤلفههای
ساختاری نیز عبارتاند از )1( :محیط بیرونی که شامل محیط کاری بالفصل و محیط گستردهتر
است (شامل محیط تعاملی و زمینهای)؛ ( )9کارکنان و سایر داراییهای ملمو ؛ ( )0ساختار
رسمی ،طراحی شغل و سیستمهای عملیاتی؛ ( )4سیستم اجتماعی داخلی شامل فرهنگ و ساختار
اجتماعی سازمان؛ ( )5فناوری مربوط به محصوالت محوری سازمان و ( )2ائتالف غالب و
راهبردهای افرادی که فرآیندهای تصمیمگیری را تحت کنترل خویش دارند (هی ز)02 :9339 ،
 .9الگوی رايت

8

این مدل که در سال  1229ارائه شد ،از پنج مرحله اصلی که همگی تحت تأثیر نظام اطالعاتی
هستند ،تشلیلشده است .در این مدل ابتدا رایت محیط درونی و بیرونی سازمان را موردبررسی
قرار میدهد و سپس بر اسا

شناخت نقاط قوت ،فرصت محییی ،اهداف و مأموریتهای

سازمانی تعیین میشود .پس از تعیین اهداف به تدوین راهبرد میپردازد که این راهبردها در سه
سیح تنظیم میشود )1( :مدیریت شامل راهبرد کالن و دوربرد سازمان؛ ( )9فعالیت شامل تبدیل
راهبردها به فعالیتهای واحدها و بخشها؛ ( )0وظیفه شامل وظایف افراد و کارکنان در قالب
راهبردهای تعیینشده .در این الگو پس از تدوین راهبرد و برای اجرای آن باید به سه عنصر توجه
کرد )1( :ساختار :تنظیم مجموعه وظایف و مسئولیتها و ارتباط آنها در قالب نمودار)9( .
رهبری :فرد یا افرادی که از طریت وظایف قانونی و ایجاد زمینه مقبولیت ،اجرای راهبرد را دنبال
خواهند کرد )0( .فرهنگسازمانی :ایجاد فضای مناسب در سازمان برای پذیرش راهبردها به طوری
که زمینه مشارکت گسترده افراد را در سازمان فراهم کند و رفتارها و نگرشهای الزم را برای
اجرای میلوب راهبرد فراهم کند.
درنهایت سیستم نظارت و کنترل بر روند راهبرد و دادن بازخورد الزم که هرگونه اشلالی درزمینة
تحلیل محیط درونی و محیط بیرونی سازمان ،تعیین اهداف و تدوین راهبرد را مشخص و نسبت
به حل آن اقدام نماید (فروزنده.)1070 ،

1. Wright

تبیین و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران

 .4الگوی هيل
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8

در این مدل که در سال  1229ارائه شد ،راهبرد مناسب از تحلیل محیط درونی و محیط بیرونی
تدوینشده و با راهبرد گذشته سازمان مقایسه میشود .در صورت وجود تعارض بین راهبرد آینده
با گذشته ،مسائل اساسی با رویلرد اقتضایی احصاء میشود .سپس با استفاده از سیستم اطالعاتی،
ساختار و سیستم کنترلی مناسب برای اجرای راهبرد جدید طراحی و پیادهسازی میشود (فروزنده،
.)1070
 .5الگوی استونر و فريمن

0

استونر و فریمن ( )1202مدل برنامهریزی راهبردی مشتمل بر  2مرحله تبیین نمودند )1( :تعیین
هدف؛ ( )9شناسایی راهبرد و هدفهای کنونی؛ ( )0تحلیل محیط؛ ( )4تحلیل مناب ؛ ( )5شناسایی
فرصتهای راهبردی و تهدید؛ ( )2تعیین میزان تغییرات راهبردی؛ ( )7تصمیمگیری راهبردی؛ ()0
اجرای راهبردی و ( )2اندازهگیری و کنترل پیشرفت (طبیبی.)1002 ،
 .6الگوی جان.ام برايسون

9

این مدل برای کاربرد در سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی ارائه شد و شامل یک فرایند پیوسته
(میابت با تعریف برنامهریزی) و تلرارپذیر است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغازشده و پس از
اجرای آن تصمیم ادامه مییابد .این فرایند در قالب ده مرحله شرح داده میشود .از خصوصیات
این فرایند این است که نتایج حاصل از هر مرحله میتواند در بازنگری یا تلمیل مراحل پیش از
آن مورداستفاده قرار گیرند .مراحل فرایند برنامهریزی راهبردی در مدل برایسون بدین شرح است:
( )1توافت اولیه؛ ( )9تعیین وظایف (وظایف رسمی و غیررسمی سازمان)؛ ( )0تحلیل ذینفعان؛ ()4
تنظیم بیانیه مأموریت سازمان؛ ( )5شناخت محیط سازمان؛ ( )2تعیین موضوعات راهبردی پیش
روی سازمان؛ ( )7تعیین راهبردها؛ ( )0شرح طرحها و اقدامات؛ ( )2تنظیم دورنمای سازمانی برای
آینده و ( )13برنامه عملیاتی یکساله (برایسون.)1002 ،

1. Hale
2. Astunr and Freeman
3 . Brison
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 .7الگوی گوداشتاين

8

الگویی که گوداشتاین و هملاران ( )1222ارائه نمودند ،بر اسا

الگوهای رایج برنامهریزی

راهبردی تنها با تفاوت در محتوی و تأکید بر فرآیندهاست .این الگو به ویژه برای سازمانهای
متوسط و کوچک و همچنین برای واحدهای دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی و حتی برای
مؤسسات تجاری و صنعتی نیز کاربرد دارد .مراحل مختلف برنامهریزی راهبردی بر اسا

این

الگو بدین شرح است )1( :برنامهریزی برای برنامهریزی راهبردی؛ ( )9مداقه ارزشها؛ ( )0تدوین
رسالت؛ ( )4مدلسازی برای کارهای راهبردی؛ ( )5ممیزی عمللرد؛ ( )2تحلیل شلاف؛ ()7
تدوین برنامه عملیاتی؛ ( )0برنامهریزی رویدادها و ( )2اجرا (طبیبی.)1002 ،
 .1الگوی دانکن

0

این مدل که توسط دانلن و هملاران در سال  1225ارائه شد ،از جام ترین مدلهای برنامهریزی
راهبردی است .مراحل این مدل عبارتاند از ( )1تحلیل محیط داخلی؛ ( )9تحلیل محیط خارجی؛
( )0تعیین رسالت ،دورنمای آینده ،ارزشها و اهداف سازمان؛ ( )4تنظیم راهبرد و ( )5کنترل
(طبیبی.)1002 ،
 .3الگوی پيگلز و روجر

9

این مدل شامل هشت مرحله متوالی و شش وظیفه موازی برای پشتیبانی برنامهها است .پیگلز و
روجر در مدل خود بهصورت تفصیلی و تحلیلی به محیط ،بازار و خدمات اشاره نموده و به
ارزیابی مناب انسانی ،ارزیابی مناب مالی و ارزیابی عوامل درونی پرداختند .آنها در تعیین اهداف،
هدفهای عالی و کالن را از اهداف ویژه جدا نمودند تا تدوین راهبردهای کلی با دقت بیشتری
انجام پذیرد .ویژگیهای بارز این الگو ،توجه به تحلیل فرصتها و تهدیدهای محیط خارجی و
ارزیابی نقاط قوت و ضعف محیط داخلی در قالب شش وظیفه پشتیبانی بوده است (طبیبی،
.)1002
جم بندی الگوهای موردمیالعه که در شللگیری و طراحی الگوی مفهومی پژوهش مؤثر هستند،
در جدول  1ارائهشده است.

1. Gudashtayn
2. Duncan
3. Pigles & Roger
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تبیین فرآیند شكلگیری الگوی مفهومي تحقیق :پس از شناسایی و بررسی الگوهای مرتبط و مؤثر در
طراحی نظام کارگزاری ،حال فرایند شللگیری الگوی مفهومی پژوهش موردبررسی و مداقه قرار
میگیرد .درواق این الگو از طریت تلفیت الگوهای مرتبط موردمیالعه و همچنین نظرات خبرگان
(که در ادامه و در بخش روششناسی مورداشاره قرار خواهد گرفت) حاصل شد .در الگوی
مفهومی طراحیشده ،استفاده از الگوی اوکلند یا مدیریت فرآیندی ازآنرو صورت گرفت که
مجموعه فرآیندها بهصورت فرآیندهای مرکزی (اصلی) مدیریت و پشتیبانی تقسیمبندی شده و
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الگو در قالب الگوی فرآیندی ارائه گردد .همچنین بر اسا

بررسیهای صورت گرفته مبتنی بر

میالعه سوابت پژوهشهای انجامشده ،مستندات و مصاحبه با خبرگان ،در درون نظام کارگزاری
حج و زیارت ج.ا.ایران ،فرایندهای کلیدی و مؤلفههایی مانند محیط تعاملی و زمینهای ،کارکنان،
فناوری و سیستم اجتماعی وجود دارد که به نظر میرسد با الگوی ارائهشده توسط کاتر میابقت و
همخوانی دارد .همانطور که پیشتر اشاره شد ،در الگوی ارائهشده توسط کاتر ،دو دسته عوامل
«مجموعه فرآیندهای کلیدی» و «مؤلفههای ساختاری» وجود دارد .از سوی دیگر و بر اسا
تجزیهوتحلیل مصاحبههای صورت گرفته چهار فرایند روانسازی سفر زائر ،توانمندسازی زائر،
آمادهسازی زائر و تداوم ارتباط اثربخش با زائر به عنوان فرایندهای کلیدی نظام کارگزاری
شناساییشدهاند .عالوه بر این ،در الگوی یادشده به مؤلفههای ساختاری نیز اشارهشده است که
شامل محیط بیرونی ،کارکنان و سایر داراییهای ملمو  ،ساختار رسمی ،سیستم اجتماعی ،فناوری
و ائتالف غالب است .با تجزیهوتحلیل مصاحبههای صورت گرفته نیز عواملی چون محیط زمینهای
(دور) و تعاملی (نزدیک) ،کارکنان ،تجهیزات ،فضا و ملان ،مناب مالی ،ساختار رسمی ،سیستم
اجتماعی و فناوری به عنوان مؤلفههای ساختاری مؤثر در نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری
اسالمی ایران شناسایی شدند .الزم به ذکر است که عوامل محیط زمینهای مشتمل بر زائران و
کارگزاری کشورهای اسالمی ازجمله کارگزاری عربستان ،عراق و سوریه است .محیط تعاملی
(نزدیک) نیز شامل سازمان حج و زیارت ،زائران و کارگزاران و همچنین دستگاههای هملار
(وزارتخانهها ،سازمانها و نهادها) میباشد .باید توجه داشت که متغیر «محیط» در الگوی رایت هم
مورداشاره قرارگرفته است؛ با این توضیح که رایت محیط را در دو بعد محیط درونی و بیرونی
موردمیالعه قرارداد (رایت .)1229 ،اهمیت متغیر محیط در طراحی الگو تا بدان جاست که
برایسون (برایسون)1002 ،؛ استونر و فریمن ( )1202و پیگلز و روجر ( )1202با تبیین عبارت
«تحلیل تفصیلی محیط» ،بدان پرداختند .همچنین بر اسا

نظریه سیستمها نیز آگاهی از محیط به

معنی تعامل با محیط جهت آگاهی از روابط بین خود و محیط نقشی تعیینکننده دارد (منب نظریه
سیستمها) .سایر عوامل شناساییشده در این پژوهش شامل تجهیزات ،فضا و ملان و مناب مالی نیز
در قالب عوامل داراییهای ملمو

که کاتر بدان اشارهکرده بود ،قابلطبقهبندی است .عامل فناوری

نیز خود به دو بخش فناوریهای زیرساختی و فناوری اطالعات و ارتباط ( )ICTتقسیم شد.
عالوه بر موارد اشارهشده ،متغیر «قوانین و مقررات» نیز توسط مصاحبه شوندگان مورداشاره قرار
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گرفت که در الگوهای ارائهشده توسط صاحبنظران موردتوجه قرار نگرفته بود .از سوی دیگر با
توجه به تحلیل مصاحبههای صورت گرفته ،متغیرهای «فضا و ملان»« ،تجهیزات» و «زیرساخت-
های اطالعاتی و ارتباطی» در قالب متغیر «پشتیبانی سخت» و متغیرهای فناوری ،ساختار ،مناب
مالی و کارکنان در قالب «پشتیبانی نرم» طبقهبندی شدند .رایت ( )1229عالوه بر متغیر محیط،
مؤلفه مدیریت را که خود مشتمل بر برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و رهبری و نظارت و کنترل
بود را مورد تأکید قرارداد .این چهار متغیر در تجزیهوتحلیل مصاحبههای صورت گرفته نیز توسط
خبرگان مورداشاره قرار گرفت و ازاینجهت بخشی از الگو مفهومی پژوهش را تشلیل داد .الزم به
ذکر است که متغیر کنترل توسط کاتر ()1203؛ هیل ()1229؛ استونر و فریمن ( )1202و همچنین
دانلن و هملاران ( )1225نیز مورداشاره و تأکید قرارگرفته بود.
عالوه بر این ،متغیر «ارزشها» که در قالب مصاحبه با خبرگان و متخصصان حاصل شد ،در نظریة
دانلن و هملاران ( )1225و کاتر ( )1203نیز مورد تأکید قرارگرفته است .عالوه بر این ،با توجه
به ضرورت تدوین الگو بر اسا

مبانی اسالمی و در نظر گرفتن مقتضیات نظام کارگزاری ،سایر

متغیرهای مؤثر در الگو از طریت مصاحبههای عمیت کشف شد .متغیرهایی چون والیتمداری،
معنویافزایی ،شبلهسازی ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی ،هملاری و تعامل؛ حرفهای و کارآمد.
با توجه به آنچه موردمیالعه قرار گرفت ،مدل مفهومی پژوهش به شرح ارائهشده در شلل ،1
طراحی و ارائه شد .بر این اسا

الگوی در نظر گرفتهشده از پنج بعد ( )1فعالیتهای کلیدی)9( ،

نظام پشتیبانی (سخت و نرم) )0( ،نظام مدیریتی )4( ،نظام ارزشی و ( )5نظام تعامالت محییی
تشلیل شد .همچنین ابعاد پنج گانة الگو ،از  92مؤلفه بدین شرح تشلیلشده است:
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شکل  :8الگوی مفهومی پژوهش

 بعد فعالیتهای کلیدی با چهار مؤلفه شامل :روانسازی سفر زائر ،توانمندسازی زائر ،آماده-
سازی زائر ،تداوم ارتباط اثربخش با زائر.
 بعد نظام پشتیبانی نرم با پنج مؤلفه شامل :قوانین و مقررات ،فناوری ،ساختار رسمی ،مناب
مالی ،کارکنان.

 بعد نظام پشتیبانی سخت شامل سه مؤلفه شامل :فضا و ملان ،تجهیزات ،زیرساخت اطالعاتی
و ارتباطی (.)ICT
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 بعد نظام مدیریتی شامل چهار مؤلفه شامل :برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و رهبری و
نظارت و کنترل عالیه.

 بعد نظام ارزشی شامل هشت مؤلفه شامل :مسئولیتپذیری و پاسخگویی ،هملاری و تعامل،
والیتمداری ،حرفهای و کارآمد ،تگلیفگرایی و خدمتگزاری ،معنویتافزایی ،حفظ عزت و
کرامت زائر و شبلهسازی.
بعد تعامالت محییی شامل پنج مؤلفه شامل :سازمان حج ،دستگاههای هملار ،زائران مسلمان سایر
کشورها ،زائران و کارگزاران ایران ،کارگزاران کشورهای اسالمی و مسلمان و کارگزاری کشورهای
عربستان ،عراق و سوریه.
بر این اسا  ،مقاله حاضر به دنبال تبیین و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای نظام کارگزاری حج و
زیارت جمهوری اسالمی ایران است .جهت تحقت این مهم ،سؤاالت پژوهش به شرح زیر موردنظر
بوده است:
 .1ابعاد و مؤلفههای تشلیلدهنده نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا .ایران کدام است؟
 .9رتبهبندی ابعاد و مؤلفههای تشلیلدهنده نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا .ایران چگونه است؟
 .0الگوی راهبردی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟

روششناسي
روش تحقیت مورداستفاده در این پژوهش بر حسب هدف ،کاربردی است .وقتی پژوهش به قصد
کاربرد نتایج یافتههایش برای حل مشلالت خاص متداول درون سازمان انجام میشود ،کاربردی
نامیده میشود (داناییفرد و هملاران .)92 :1000 ،همچنین پژوهش حاضر بر حسب نوع دادههای
مورداستفاده ،کمّی و کیفی است.
ابزارهای گردآوری دادهها در پژوهش حاضر ،مصاحبه و پرسشنامه بوده است؛ از ابزار مصاحبه
جهت تلمیل شناخت متغیرها و شاخصهای مؤثر و دخیل در طراحی نظام کارگزاری ج.ا.ایران و
پر کردن خألهای احتمالی ناشی از مرور نظریهها و الگوهای ذکرشده بهره برده شد .جامعه آماری
پژوهش در این بخش ،خبرگان ،متخصصان و صاحبنظران در نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.
ایران بوده است که از این بین ،با توجه به اصل اشباع (کفایت) نظری دادهها ،با  03نفر از ایشان
مصاحبه صورت گرفت« .خبره» در این پژوهش به افرادی اطالق شد که حداقل دارای  93سال
سابقه و تجربه در امر حج و زیارت باشند« .متخصص» به افرادی اطالق شد که درزمینة کارگزاری
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حج یا زیارت ،حداقل دارای  13سال دانش و تجربه عملی باشند« .صاحبنظران» نیز به افرادی
اطالق شد که درزمینة اهداف ،سیاستها ،برنامهها و فعالیتهای حج یا زیارت دارای آشنایی
علمی یا عملی بوده؛ همچنین آثار مرتبط با موضوع حج یا زیارت ارائه نموده باشد و یا دارای
شهرت نزد خبرگان و متخصصان باشد.
ابزار گرداوری دادههای در بخش کمّی ،پرسشنامه محقت ساخته بوده است .جامعه آماری پژوهش
در این بخش نیز مدیران سازمان حج و زیارت ،مدیر استانی حج و زیارت و صاحبنظران
دانشگاهی مرتبط با موضوع حج و زیارت بودهاند که با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری
( 03نفر) ،محقت از تمامشماری استفاده کرده و ابزار تحقیت را در بین تمام اعضای جامعه توزی
نمود .در نهایت تعداد پرسشنامههای جم آوریشده  75و تعداد پرسشنامههای قابلاستفاده79 ،
فقره بوده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
 پايايی و روايی ابزار و آزمونهای آماری مورداستفاده
برای سنجش اعتبار ابزار سنجش شاخصهای استخراجشده در قالب ابعاد و مولفه ها ،به ده نفرر از
خبرگان ارائه و دیدگاه های آنها دریافت گردید و نسبت به روایی ابزار سرنجش ،اطمینران حاصرل
شد .یادآور می شود در جهت اتقان پرسشنامهها از آزمون الوشه در دو مرحله استفاده شرد .جهرت
اطمینان از پایایی ابرزار سرنجش نیرز از آزمرون ضرریب آلفرای کرونبراب بهررهگیرری شرد .مقردار
محاسبهشده آن برابر  3/2531بوده است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
در پژوهش حاضر ،جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای مندرج در جدول شماره  9بهره برده
شد.
جدول :9آزمونهای مورداستفاده جهت تجزیهوتحلیل دادههای تحقیت
آزمون

دلیل استفاده

اسمیرنوف -کولموگروف

جهت بررسی نرمال بودن دادهها

پیرسون

جهت سنجش همبستگی ابعاد و مؤلفهها

فریدمن

جهت اولویتبندی ابعاد و مؤلفهها

الوشه

جهت بررسی روایی ابزار تحقیت

معادالت ساختاری ()pls

تحلیل ضریب مسیر -معنیداری
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ابعاد این نظام عبارتاند از :نظام مدیریت با چهار مؤلفه؛ نظام ارزشی با هشت مؤلفه؛ نظام پشتیبانی
با هشت مؤلفه؛ فعالیتهای کلیدی با چهار مؤلفه و نظام تعامالت محییی با پنج مؤلفه ،که برای
تعیین اولویت بندی ابعاد و مولفه های نظام کارگزاری حج و زیارت از آزمون فریدمن بهره گیری
شد .نتایج جدول  4گویای آن است که نظام کارگزاری حج و زیارت دارای  5بعد و  92مولفه می
باشد .همچنین جدول نشانگر آن است که در بین ابعاد تعیین شده بعد مدیریت دارای اولویت اول
و نظام تعامالت محییی در رتبه آخر قرار دارد .در بین مولفه های ابعاد به تفلیک باالترین اولویت
ها مربوط به :بعد نظام مدیریت مولفه کنترل و نظارت ،بعد نظام ارزشی مولفه معنویت افزایی ،بعد
نظام پشتیبانی مولفه مناب انسانی کارگزاری ،بعد فعالیت های کلیدی مولفه روان سازی سفر زائر و
در بعد نظام تعامالت محییی مولفه تعامل کارگزاری با سازمان حج و زیارت می باشد.
جدول :0اولویتبندی مؤلفهها به تفلیک هر بعد
عنوان بعد

رتبه بعد

مدیریت

1

نظام ارزشی

9

نظام پشتیبانی

0

نمره

رتبه مؤلفه
در بعد

رتبه مؤلفه در
کل الگو

کنترل و نظارت

4/25

1

1

برنامهریزی

4/57

9

10

هدایت و رهبری

4/0

0

12

سازماندهی

4/90

4

93

معنویتافزایی

4/75

1

9

مسئولیتپذیری و خدمت-
گزاری کارگزاران

4/27

9

5

حرفهای و کارآمد

4/22

0

4

شبلهسازی

4/55

4

0

والیتمداری

4/55

4

7

حفظ عزت و کرامت زائر

4/59

5

13

هملاری و تعامل کارگزاران

4/40

2

19

تللیفگرایی و پاسخگویی

4/97

7

10

مناب انسانی کارگزاری

4/50

1

2

عنوان مؤلفه
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عنوان بعد

ادامه جدول :0اولویتبندی مؤلفهها به تفلیک هر بعد
رتبه مؤلفه
نمره
عنوان مؤلفه
رتبه بعد
در بعد
9
4/59
فناوری (تلنولوژی)
زیرساختهای اطالعاتی و
0
4/51
ارتباطی

فعالیتهای
کلیدی

4

نظام تعامالت
محییی

5

رتبه مؤلفه در
کل الگو
2
11

تجهیزات

4/07

4

15

ساختار سازمانی

4/32

5

14

مناب مالی

0/25

2

94

فضا و ملان

0/00

7

92

قوانین و مقررات

0/4

0

92

روانسازی سفر زائر

4/22

1

0

آمادهسازی و آموزش زائر

4/15

9

91

تداوم ارتباط اثربخش

0/05

0

97

توانمندسازی زائر

0/7

4

90

تعامل کارگزاری با سازمان حج
و زیارت

4/90

1

17

تعامل با دستگاههای هملار

4/94

9

12

تعامل زائر با کارگزار

4/12

0

99

تعامل با کارگزاری کشورهای
میزبان و اسالمی

0/20

4

90

تعامل با زائران

0/70

2

95

برای تحلیل ضریب مسیر و تعیین ضریب معنی داری بین ابعاد و مولفه های موضوع تحقیت از نرم
افزار  PLSاز مجموعه معادالت ساختاری بهره برای شد خروجی نرم افزار در شلل  9نمایش داده
شده است.
بر اسا

خروجی الگوی راهبردی نظام کارگزاری حج و زیارت نتایج زیر حاصل شد:

 تعامالت محییی بر فعالیتهای کلیدی تأثیر معناداری دارد. نظام پشتیبانی بر فعالیتهای کلیدی تأثیر معناداری دارد. -نظام ارزشی حاکم بر فعالیتهای کلیدی تأثیر معناداری ندارد.
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 نظام مدیریت بر فعالیتهای کلیدی تأثیر معناداری ندارد. تعامالت محییی بر فعالیتهای کلیدی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نظام پشتیبانی بر فعالیتهای کلیدی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نظام ارزشی حاکم بر نظام مدیریت تأثیر معناداری دارد. تعامالت محییی بر نظام مدیریت تأثیر معناداری دارد. نظام ارزشی حاکم بر نظام مدیریت تأثیر مثبت و معناداری دارد. تعامالت محییی بر نظام مدیریت تأثیر مثبت و معناداری دارد. نظام ارزشی حاکم بر نظام پشتیبانی تأثیر معناداری دارد. نظام ارزشی حاکم بر نظام پشتیبانی تأثیر معناداری ندارد. نظام مدیریت بر نظام پشتیبانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. -نظام ارزشی حاکم بر تعامالت محییی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

شلل :9الگوی راهبردی نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا .ایران
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همچنین:
 متغیرهای نظام ارزشی حاکم و تعامالت محییی رویهمرفته توانستهانرد  21درصرد از تغییرراتنظام مدیریت را پیشبینی کنند.
 متغیرهای تعرامالت محییری و نظرام پشرتیبانی رویهرمرفتره توانسرتند  74درصرد از تغییرراتفعالیتهای کلیدی را پیشبینی کنند.
 متغیر نظام مدیریت رویهمرفته توانسته است  20درصد از تغییرات نظام پشتیبانی را پریشبینریکند.
 نظام ارزشی حاکم و نظام مدیریت سهم معناداری در پیشبینی متغیر فعالیتهای کلیدی ندارند. متغیر نظام ارزشی حاکم سهم معناداری در پیشبینی متغیر نظام پشتیبانی ندارد. متغیر تعامالت محییی رابیه بین نظام ارزشی حاکم و نظام مدیریت را میانجیگری نمیکند.نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری:

در این مقاله به تبیین وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای نظام کارگزاری مبادرت شده است.
همچنین ضمن تعریف روابط کارگزاری به عنوان بخش اصلی ساختار مردمی (غیردولتی) در امر
اجرای عملیات حج و زیارت ،به تعیین تعامالت محییی نظام کارگزاری ،تبیین هویت نظام
کارگزاری ،شفافیت موضوع حج با زیارت ،توجه به کارآمدی و اثربخشی نظام کارگزاری ،شناسایی
و معرفی ظرفیتهای پنهان تشلیالت کارگزاری پرداخته شده است .آنچه در این مقاله مورد میالعه
قرار گرفت ،تبیین و اولویت بندی ابعاد ومولفه های نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ایران بوده است
که جهت تحقت این مهم از روش تحقیت کمی با رویلرد کاربردی بهره برده شد .بر این اسا
تجزیهوتحلیل دادهها نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ایران از  5بعد و  92مؤلفه بدین شرح تشلیل
شده است )1( :نظام مدیریت با  4مؤلفه؛ ( )9نظام ارزشی با  0مؤلفه؛ ( )0نظام پشتیبانی با  0مؤلفه؛ ()4
فعالیتهای کلیدی با  4مؤلفه و ( )5نظام تعامالت محییی با  5مؤلفه.
همچنین باوجود تأثیر متقابل ابعاد مدل بر یلدیگر« ،نظام ارزشی کارگزاری حج و زیارت» بر
«فعالیتهای کلیدی» و «نظام پشتیبانی» تأثیر معناداری نداشته است .همچنین «نظام مدیریت» نیز بر
«فعالیتهای کلیدی» تأثیر معناداری نداشته است .عالوه بر این متغیرهای «نظام ارزشی حاکم» و
«تعامالت محییی» در کل توانستند  21درصد از تغییرات نظام مدیریت را پیشبینی کنند .متغیرهای
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«تعامالت محییی» و «نظام پشتیبانی» نیز در کل توانستند  74درصد از تغییرات «فعالیتهای
کلیدی» را پیشبینی کنند .همچنین متغیر «نظام مدیریت» درمجموع توانست  20درصد از تغییرات
«نظام پشتیبانی» را پیشبینی کند.
در نهایت میتوان گفت این میالعه همانند طرحهای پژوهشی ،رسالهها و مقالههای مرتبط
انجامشده از جهاتی میابقت دارد مثل بررسی آسیبشناسی اجرای عملیات حج و زیارت ،تعیین
فرآیندهای عملیاتی حج و زیارت ،تبیین حج تیبیقی برخی کشورهای اسالمی ،تدوین تعامالت
محییی حج ،تبیین ارزشهای حاکم بر حج و زیارت ،اما اهداف ،سؤاالت بهویژه رویلردهای
تحقیت حاضر متفاوت است .به عبارتی همانگونه که پیشتر اشاره شد موضوع نظام کارگزاری
کمتر موردتوجه محققین و سازمان حج و زیارت قرار گرفته بلله بیشتر موضوع کارگزاران مدنظر
بوده است.
مقایسة نتایج پژوهش حاضر با سایر تحقیقات انجامشده که در ادامه به دو نمونه از آنها اشاره
میشود ،مؤید نلات ذیل است:
 وجوه اشتراک و افتراق نتایج پژوهش حاضر با پژوهش گودرزی ( )1021بدین شرح است:
اولین وجه اشتراک دو پژوهش این است که هر دو به فرایندهای برگزاری عملیات حج و زیارت
بهصورت سیستمی پرداخته است و دومین وجه اشتراک نیز این است که هر دو ،آسیبها را
بهصورت علمی و دقیت احصاء نمودهاند .اولین وجه افتراق نیز این است که در پژوهش حاضر
برای نظام کارگزاری مدلسازی انجامشده اما در پژوهش گودرزی ( )1021انجامنشده است و ثانیاً
در تحقیت حاضر وزن ،ابعاد و مؤلفههای نظام کارگزاری مشخص شده اما در پژوهش یادشده به
این امر مبادرت نشده است؛ عالوه بر این ،در پژوهش مذکور ،ابعاد مؤلفهها و شاخصهای نظام
کارگزاری حج و زیارت احصاء نشده است.
 وجوه اشتراک و افتراق نتایج پژوهش حاضر با پژوهش فقیه ( )1007نیز بدین شرح است:
اولین وجه اشتراک دو پژوهش این است که در هر دو ،تقسیمکار کالن در سیح ملی در امر حج
انجام شده است .دومین وجه اشتراک نیز این است که در هر دو پژوهش ،نظام مدیریت حج در
سه سیح راهبردی ،پشتیبانی و اجرایی دیده شده است .عالوه بر این ،در هر دو پژوهش ،به حج-
گزاری سایر کشورها بهصورت تیبیقی پرداخته است.
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اولین وجه افتراق نیز این بوده است که در پژوهش یادشده به موضوع زیارت (عمره و عتبات)
توجه نشده است و از سوی دیگر ،مبانی نظام کارگزاری حج و زیارت لحاظ نشده است.
عالوه بر این ،آنچه بهعنوان افزوده ،نوآوری و وجه تمایز تحقیت حاضر به شمار میآید ،بهرهگیرری
از جدیدترین و آخرین پژوهشهای مرتبط داخلی و خارجی نسبت به تعریف و تبیین نقرش نظرام
کارگزاری ،تبیین وظایف کلیدی و پشتیبانی ،نظام مدیریت ،تعامالت محییی ،نظام ارزشری حراکم،
توجه به ظرفیتهای پنهان درون نظام کارگزاری و همچنرین فراینردهای اجرایری عملیرات حرج و
زیارت در سیوح مختلف (راهبردی ،پشتیبانی و عملیاتی) بهصورت منسجم وهدفمند است .مضافاً
خالء ناشی از وجود مدیریت عالیه و منسرجم در امرر کرارگزاری جهرت اجررای عملیرات حرج و
زیارت و پشتیبانی از اهداف آن به وضوح شفاف و آشلار شد .تلفیت دیردگاه سیسرتمی برارویلرد
راهبردی به نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران مهمتررین اقردام محقرت در ایرن
تحقیت بوده است.
ب -پیشنهادها:

 .1بر اسا

نتایج پژوهش« ،نظام تعامالت محییی» ضعیفترین بعد در الگوی طراحیشده نظام

کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ایران بوده است که در بین مؤلفههای آن ،مؤلفه «تعامل با زائران»،
«تعامل با کارگزاری کشورهای میزبان» و همچنین «تعامل با کارگزاران کشورهای اسالمی»،
حائز کمترین نمره و رتبه شدند .بر این اسا

پیشنهاد میشود که:

 جهت تقویت تعامل با زائران ایرانی همچنین تعامل با کارگزاری کشورهای میزبان وکارگزاران
کشورهای اسالمی ضروری است شناسایی وانتخاب افراد داوطلب مستعد ،بویژه کسانیله
دارای سابقه موفت کارگزاری حج وزیارتی بوده اند نسبت به سیحبندی ،توانمندسازی
وساماندهی در کاروانها با تفویض اختیار به ایشان بهمنظور بهرهمندی از ظرفیتها و
توانمندیهای آنان درهرسه مرحله (قبل ،حین و بعد) برگزاری حج و زیارت مدنظر نظام
کارگزاری قرار گیرد.
 جهت تقویت تعامل با کارگزاری کشورهای میزبان ضمن مشارکت نماینده کارگزاری هنگام
عقد قراردادهای فیمابین دو کشور نماینده ثابت کارگزاری نیز جهت تقویت کمی و کیفی
خدمات انتخاب و در طول عملیات درکشور میزبان فعال باشد.
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 جهت تقویت تعامل با کارگزاران کشورهای اسالمی(تاثیرگذارومهم)درامرحج ،کارگروههای
مشترک تخصصی مرتبط با فرایندهای برگزاری حج تشلیل تا به منظورانتقال تجارب همایش
ها ونمایشگاههای دورهای برگزارنمایند.
. بر اسا

نتایج پژوهش« ،فعالیتهای کلیدی نظام کارگزاری» دومین بعد ضعیف در الگوی

طراحیشده نظام کارگزاری حج و زیارت ج.ا.ایران بوده است که در بین مؤلفههای آن ،مؤلفه
«تداوم ارتباط اثربخش» و «توانمندسازی زائر» ،حائز کمترین نمرهها و رتبهها شدند .بر این
اسا

پیشنهاد میشود که:

 جهت تقویت تداوم ارتباط اثربخش با زائر ،ایجاد وتوسعه تشللهای صنفی زائران حج
وزیارت با بهره مندی از شبله های اجتماعی خاص برای حاجی و کریالیی های ازسفر
بازگشته جهت مشارکت در فعالیتهای عامالمنفعه با رویلرد سیستمی و هدفمند مدنظر نظام
کارگزاری قرار گیرد.

 جهت توانمندسازی زائر ،اعتماد به توانایی وقابلیت های زائرهمچنین باور داشتن ظرفیتهای
عظیم ومتنوع موجود با جلب مشارکت افراد مستعد داطلب و تفویض اختیار به آنان ازطریت
سازماندهی در کاروانها (قبل ،حین و بعد سفرهای زیارتی) توجه شود.
« .9نظام پشتیبانی کارگزاری» ،سومین بعد قابلتوجه در الگوی طراحیشده نظام کارگزاری حج و
زیارت ج.ا.ایران است که در بین مؤلفههای آن ،مؤلفه «مناب مالی»« ،فضا و ملان» و «قوانین و
مقررات» ،حائز کمترین نمرهها و رتبهها شدند .بر این اسا

پیشنهاد میشود که:

 جهت تقویت و تأمین مناب مالی ،نظام کارگزاری تشلیل بانک یا صندوق زائر مشابه سایر
کشورها مدنظرقرارگیرد.
 جهت بهبود آموزش زائران حج وزیارت ،عالوه برتجهیز فضا و اماکن آموزشی موجود ،استفاده
از ظرفیتهای مراکز علمی ،دانشگاهی ،مساجد و مجتم های فرهنگی بهویژه املانات وزارت
آموزشوپرورش مثمر ثمر خواهد بود.
 جهت تدوین ،تصویب و بهروزرسانی قوانین و مقررات موردنیاز ضمن بهرهمندی از تجارب
صاحبنظران ،الزم است سازمان حج وزیارت با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
هیئت دولت و رایزنی با نمایندگان مجلس اقدام الزم در این زمینه را بعمل آورد.
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« .0نظام ارزشها» ،ازجمله ابعاد مناسب در الگوی طراحیشده نظام کارگزاری حج و زیارت
ج.ا.ایران بوده است که در بین مؤلفههای آن ،مؤلفه «تللیفگرایی و پاسخگویی» ،حائز کمترین
نمره و رتبه بوده است .بر این اسا

پیشنهاد میشود که منشور اخالقی کارگزاران تدوین

گردیده و فرهنگسازی جهت ایجاد الگو و تقویت باور عشت خدمت به ضیوف الرحمان و
پاسخگویی در کارگزاران نهادینه شود.
« .4نظام مدیریت» از مناسبترین وضعیت در بین ابعاد الگوی طراحیشده نظام کارگزاری حج و
زیارت ج.ا.ایران برخوردار بوده است که در بین مؤلفههای آن ،مؤلفه «سازماندهی» ،به دلیل
کسب کمترین نمره و رتبه ،به توجه بیشتر نیاز دارد .بر این اسا
تقسیمکار کالن و خرد مرتبط با حج وزیارت کشور بر اسا

پیشنهاد میشود که

الگوی پیشنهادی نظام توسعه

حج فیمابین دستگاهها و نهادهای عمومی و سمنها اجرایی شود.
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 -منابع فارسي

 . اسدی فرد ،رؤیا،

(" ،)1000استخراج مفاهیم راهبردی حج و زیارت از اندیشههای امام خمینی (رحمتاهلل علیه) و

مقام معظم رهبری به منظور تعیین الزامات تحقق چشمانداز حج ابراهیمی" ،دبیرخانه شرورای راهبرردی بعثره
مقام معظم رهبری در سازمان حج.
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دکتری دانشگاه تهران ،منتشرنشده.

 اسماعیلزاده ،محمد" ،)1021( ،نقش حج در تحقق توسعه اقتصادی مطلوب اسالم"  ،مجموعه مقاالت اولین
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آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،چاپ چهارم 433 ،ص.
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آن بر رضایت شغلی" ،تهران ،دانشگاه امام صادق

"بررسی تطبیقی تحوالت اداری سازمان حج و زیارت با طرح کرایزن و ترث یر
(علیهالسالم)

 ،دانشلده معارف اسالمی و علوم سیاسی.

 سازمان حج و زیارت (" ،)1024گزارش آماری" ،معاونت حج ،اداره کل کارگزاران.
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 طبیبی ،جمالالدین ،مللی ،محمدرضا" ،)1002( ،برنامهریزی استراتژیک" ،انتشارات تولیرد دانرش ،چراپ
هفتم.
 فروزنده دهلردی ،لیفاهلل" ،)1070( ،مروری بر مدلهای برنامهریزی استراتژیک" ،مجله دانش مردیریت،
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 فقیه علیآبادی ،هادی" ،)1007( ،طرح توسعه نظام جامع حج" ،تهران :سازمان حج و زیارت ،منتشرنشده.
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 دانشرگاه آزاد اسرالمی،" "تبیین مختصات تربیت فردی و اجتماعی حرج ازنظرر اسرالم،)1021( ، امیر، فقیهی
.واحد مرکزی تهران

. منتشرنشده، سازمان حج و زیارت: تهران،" "طرح تعالی حج،)1021( ، غالمرضا، گودرزی
 مؤسسره فرهنگری هنرری،" "خدمتگزاری به زائران در فرهنگ اسالمی،)1021(

 سید عبا، میر خضری

.مشعر
سازمان حج و زیارت،)1007(علیرضا، نادری خورشیدی

، مجلره اندیشره،" "تصویری از کارگزاری در نظام اسالمی و بایدهای اخالقری آن،)1009( ، علیاکبر، نوایی
.00-111  صفحات،4  و0  شماره،سال نهم

 اسداهلل کررد نرائیج و صربا: ترجمه،" "مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل،)1004( ، جان،. هری ز
. ص029 ، نشر کتاب مهربان،سرمدی
 آیا مدیران خود را وقف سازمان میکنند یرا سرازمان: "نظریه خادمیت و عاملیت،)1001(،  سید مهدی، الوانی
.15-2 :55 . ش.0  سال، فصلنامه مدیریت توسعه، "وقف آنان میگردد؟
،" "نظریه کارگزاری و چالشهای آن در مدیریت دولتری،)1003( ، میرعلی، سید مهدی؛ سید نقوی، الوانی
.09  و01  شماره،ماهنامه میالعات مدیریت بهبود و تحول
– منابع انگلیسي
 Abrahamson, Eric, Park, Choelsoon, (1994), Concealment of Negative
Organizational Outcomes: A Agency Theory Prespective, Academy of Management
Journal, vol.37.No.5.
 Donaldson, L. & Davis, J. H., (1991). "Stewardship Theory or Agency Theory",
Australian Journal of Management, 16.
 Harrison, Paul, Harrell, Adrian, (1992), Impact of Adverse Selection on Managers
project Evaluation Decisions, Academy of Management Journal, vol.36, No.3. 980
pp.
 Hill, Charles W. L., Jones, Gareth R. (1992). Strategic Management: An Integrated
Approach, Houghton Mifflin Company, Business & Economics
 Jensen, M.C. & Meckling, W.H., (1976), "Theory of the Firm", Journal of Financial
Economics, 30.
 Kotter, J. P. (Ed.). (1980). An Integrative Model of Organizational Dynamics in E.E.
Lawler, D.A. Nadler and C. Cammann, Organizational Assessment. New York:
Wiley.
 Mc lean Parks. Judi, Conlon. Edward, (1995), Compensation Contracts: Do Agency
Theory Assumptions predict Negotiateel Agreements?, Academy of Management
Journal, vol.38.No.3.
 Oakland, J. S (1999). Winning performance through business excellence. Credit
Control. Vol. 20,No.7.
 Stoner, James A. F., R. Edward, Freeman. (1989). Management, Publisher: Prentice
Hall College Div; 6 Sub edition (January 1995), Fourth Edition, 824 pp.
 Wright, Patrick M., McMahan, Gary C. (1992). "Theoretical Perspectives for
Strategic Human Resource Management", Journal of Management, Vol. 18, No. 2.

