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انداز مديريت دولتی چشم                                                                                           

1395 زمستانـ  28شماره    

89 – 109ص  ص  

 

كيفی از تجربه اصول حاكم بر مديريت جهادي: تحليلی 

 مديريت جهادي در كشور
 

 1***، مجتبی بيدي**اهلل تواليی ، روح*شيري علی يمحمدمهد
 

  چكيده

هاي انقالب اسالمي شكل گرفته و  مديريت جهادي از جمله مفاهيمي است كه به واسطه ضرورت     
شدن عرصه دشمني  است. امروزه، با گسترده كردهآثار و بركات فراواني را در ساليان گذشته نصيب كشور 

از سوي ديگر، احساس نياز به  «جمهوري اسالمي ايران»گيري رو به پيشرفت  استكبار از سويي و جهت
هدف از اين پژوهش،  رو از اين ؛گرفته در اين مسير افزايش يافته است گيري از الگوهاي شكل بهره

 است؛شناسايي اصول حاكم بر مديريت جهادي با تحليلي كيفي از تجربه مديريت جهادي در كشور 
هاي مختلف اقتصادي،  تر به مفهوم مديريت جهادي و پيگيري آن در عرصه با نگاهي گسترده بنابراين

ها، اصول كلي  ن اين حوزهفعال هاي تجربهگيري از  است تا با بهره شدهتالش  غيرهصنعتي، نظامي و 
كه  استاي  توسعه هاي پژوهشحاضر از نظر هدف از نوع  پژوهش. شودحاكم بر مديريت جهادي تبيين 

نفر از خبرگان انجام شده است. نتايج اين  12هاي عمقي با  با روش كيفي تحليل مضمون مصاحبه
دي، شامل مضامين اصلي مديريت گرايانه در مديريت جها گرايي واقع آرمان كه دهد نشان مي پژوهش

تقليد، نگاه سيستمي،  سازي، رهبري و نه اداره، نوآوري، عدم ماشيني يا انساني به نظام دانش، نگاه غير
 .استانداز وسيع و عميق  خواهي و چشم آرمان

 

 پويايی. ؛نگري واقع ؛خواهی آرمان ؛: مديريت جهاديها كليدواژه

 
 

                                                 
 06/05/1395 تاريخ پذيرش مقاله:، 07/09/1394 تاريخ دريافت مقاله:

 )نويسنده مسئول(. دانشگاه تهراندكتري، * دانشجوي 
E-mail: Alishiri@isu.ac.ir 

 .دانشگاه شهيد بهشتي ،استاديار** 
  .)ع( دانشگاه امام صادق ،*** دانشجوي كارشناسي ارشد
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 مقدمه. 1

هاي  انقالب اسالمي ايران، به عنوان رويدادي تاريخي و اثرگذار بر سرنوشت بشريت، حوزه     
تعريف  اي براي باز هاي گسترده از سويي تالش ؛داده است تأثير خود قرار مختلفي را تحت

در  غيرهگذاري بشري از قبيل اقتصاد، سياست، رفاه، بهداشت، آموزش و  هاي كالن سياست حوزه
اهيم و الگوهاي اسالمي صورت گرفته است و از سوي ديگر، با توجه به چارچوب مف

گيري جمهوري اسالمي،  شده از ديدگاه اسالم، از همان ابتداي شكل هاي شناخته مأموريت
كيد از نظر ديني، همچون دفاع، استقالل، أت اي براي انجام وظايف مورد هاي گسترده تالش

ق اخالص به بَار افرادي قرار گرفت كه هستي خود را در طَك در دستور غيرهعمران و سازندگي و 
اند. نتيجه اين امر شكوفايي روزافزون كشور و كسب  ه هاي انقالب اسالمي قرار داده بود آرمان
 .شد ميها افزوده  هر روز بر دامنه آن كه بهايي بود گران هاي هتجرب
اندركاران اداره كشور آشكار شده  ي دستهايي كه به مرور زمان كارآمدي آن برا يكي از حوزه     

است. تجربه كشور نشان  «مديريت جهادي»هاي جهادي يا به اصطالح  است، مديريت در عرصه
هايي كه نگاه جهادي يعني نگاه مواجهه با دشمن مطرح  ها در عرصه دهد كه مديريت فعاليت مي

ن بوده است، بسيار اثربخش و هاي انقالبي از قبيل خدمت به مستضعفي يا تحقق يكي از آرمان
از همين رو تمايل انتزاع و الگوسازي از اين روش، در ساليان اخير  ؛ها است تر از ساير عرصهاكار

نظران  اي جدي براي صاحب كند، به دغدغه كه كشور در راستاي پيشرفت و عدالت حركت مي
جديد در دانش مديريت هاي بومي و  بر همين اساس راه براي ايجاد چارچوب؛ تبديل شده است

حساب  بلكه واجب به ،پذير تنها امري امكان ، نه«ايران جمهوري اسالمي»براي اداره بهتر امور در 
ي و اقتصاد و فرهنگ همراه با عزم ملّ»عنوان  به 93آيد. در كنار اين امر، نامگذاري سال  مي

اين مفهوم و اصول و ظله بر ضرورت واكاوي  از سوي مقام معظم رهبري مد «مديريت جهادي
 افزايد. هاي حاكم بر آن مي ارزش
گيري از تجربه افرادي كه سابقه حضور در  با بهره تا در اين مقاله تالش شده است     

اي، مقابله  هاي مختلف از قبيل جنگ، توسعه فناوري هسته هاي مختلف جهادي در عرصه فعاليت
هاي حاكم بر اين امر شناسايي  ند، اصول و ارزشا با تحريم و برگزاري اردوهاي جهادي را داشته

 شود.
 
 و پيشينه پژوهش مبانی نظري. 2

شود، در اين بخ، به  برداري چنداني از مباني نظري نمي در يك پژوهش اكتشافي، بهره هرچند     
تا زمينه آشنايي ذهني خواننده با  شود ميشكل خالصه مباني نظري موجود در اين زمينه بررسي 

 .شودگرفته در اين زمينه فراهم  مات صورتاقدا
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توافق تبديل شده است كه  اي مورد اين امر در علوم انساني غربي و دانش مديريت به قاعده     
نياز خود  هر كشوري بايد بر اساس بافت و زمينه بومي و اعتقادي خود به ايجاد علوم انساني مورد

توان برخي از شواهد آن  مي، اين امر تدوين نشده استاين مقاله در راستاي تبيين  هرچندبپردازد. 
 :كردرا در اينجا ذكر 

مـورد اعتـراق قـرار     نيزكيد بر محوريت دانش غربي امري است كه امروزه در جوامع غربي أتـ 
نشـان دهنـد كـه     اند كردهتالش  (1993) 1مانند فيرابند پردازان غربي گرفته است. برخي از نظريه
دليل تسلط نظامي و سياسـي خـود بـر     هاي خود، بلكه به دليل صالحيت دانش غربي موجود نه به

اتكا معرفي كند. چنين رويكردهـايي   ديگر كشورها، توانسته است خود را به عنوان تنها دانش قابل
 (.1993كند )فيرابند،  راه را براي تغيير ديدگاه نسبت به علم باز مي

پردازان را واداشته است تـا بـا    هاي جوامع مختلف، برخي از نظريه هاي موجود بين ويژگي تفاوتـ 
هـاي خـاص هـر منطقـه در قالـب محتـواي        تفكيك بين فرم و محتوا، خواستار توجه به ويژگـي 

در كتـاب   او. كـرد اشـاره  ( 2005) 2توان بـه دراكـر   جمله اين افراد مي هاي علمي شوند. از فعاليت
نويسد: مديريت يك وظيفه اجتماعي اسـت كـه در دل ارزش،    مي «مديريت»ه نام معروف خود ب

–گيرد. مديريت مشروط به فرهنگ است  آداب و رسوم، عقايد و نظام سياسي و حكومتي قرار مي

اسـتفاده   ... پس اگرچه مديريت مجموعه منسجمي از دانش است و در همه جـا قابـل   -بايد باشد
هـا نيسـت    اين عرصه حاضر است. مديريت يـك علـم آزاد از ارزش   است، فرهنگ نيز همواره در

 (.  2005)دراكر، 

 هاي هتأثير نظري رو تحت گيرد و از اين ها نشأت مي دانش تجربي غرب مدعي است كه از واقعيتـ 
شود اين است كه ايجـاد   ها بر اين ادعا وارد مي گيرد. انتقادي كه توسط خود غربي فردي قرار نمي

ديگر، علمي كـه   عبارت به ؛پردازد هاي موجود، تنها به تثبيت وضع موجود مي بناي واقعيتعلم بر م
اقتصـادي جهـان    -شود، در راستاي حفظ ساختارهاي موجـود سياسـي   امروزه در جهان توليد مي

پـردازد   غربـي مـي   مبـاني نظـري  كه به مطالعـه   شخصيهر ؛ بنابراين (1380است )ويلر و ويلر، 
شـدن بـا آن اسـت.     شدن در نظام موجود جهاني و متناسـب  نها راه موفقيت، هضميابد كه ت مي در

توسعه بـه معنـاي غربـي آن،     :گر همين معنا است تعابير مقام معظم رهبري در اين زمينه، تداعي
نيست. اين در حالي است كه متخصصـان فلسـفه    يرپذ بدون پذيرش عقايد و باورهاي آنان امكان

كـه   دهـد  رخ مـي هـاي بـزرد در جوامـع بشـري زمـاني       علم مدعي هستند كه همواره پيشرفت
 (. 1993)فيرابند،  اند كردههاي علمي موجود  شكستن نظام هم دانشمندان شروع به در

ي، كـامال  در راسـتاي   دهي به مفهوم مديريت جهاد كه شكل كردتوان ادعا  بر اين اساس مي     
هـاي مختلفـي    بر همين اساس است كه تالش ؛گيري از علوم انساني قرار دارد مسير صحيح بهره

                                                 
1. Feyrabend 
2. Drucker 
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هاي اخير انجام شده است. بـا   سازي از مديريت جهادي و اصول حاكم بر آن در سال براي مفهوم
تـالش  مختلفـي   پژوهشـگران هـاي اخيـر،    گيري مفهوم مديريت جهادي در سـال  توجه به شكل

ها را در قالب  توان آن ترين نكاتي كه مي . مهمكنندتا اين مفهوم را از ديدگاه خود تعريف  اند كرده
 اند از: عبارت كردها استخراج  هاي حاكم بر مديريت جهادي از اين تالش اصول و ارزش

از:  اند است كه عبارت كردهمؤلفه تعريف  10مديريت جهادي را در سه بعد و  ،(1386موحد )ـ 
پذيري ساختار و تشكيالت متناسب با  عد ساختاري )مديريت براي خدا، مديريت واليتي، انعطافبُ

ها،  پذير در مأموريت آفرين، پويا و انعطاف عد رفتاري )مديريت داوطلبانه، تحولبُ ؛شرايط(
كوشي،  عنوان منابع مهم كاري، پركاري، سخت خودباوري، توجه به نيروي انساني به

كردن  پذير، نهادينه اي )مديريت مشاركت عد زمينهعمل در كارها( و بُ ناپذيري و سرعت خستگي
 .المال( دادن به بيت هاي ديني در محيط كار، مديريت قناعتي با اهميت اخالق و ارزش

كيد بر جهاد اقتصادي(، اصول و أ( در تبيين كار جهادي )با ت1390خواه و دهكردي ) رضوانـ 
اند از: اصل احساس مسئوليت، اصل  ها عبارت آن مهمترينشمرند كه  مي را برهاي مختلفي  ارزش

اندوزي، رعايت اخالق  ورزي بر يك كار مشخص، تجربه حفظ عزتمندي، تخصص، مداومت
كاري، استقالل، جلب  اي، تعهد و وجدان كاري، كار مضاعف و پرهيز از تنبلي، پرهيز از دغل حرفه

 ل، شكرگزاري و استفاده صحيح از نعمات و اصالت كار. رضاي پروردگار، كسب روزي حال

شمرده است:  هاي اصلي مديريت جهادي بر را به عنوان مؤلفه زيرهاي  مؤلفه ،(1378ايرواني )ـ 
محوري،  پذيري، واليت گرايي، پويايي، خودباوري، نوآوري، استمرار، انعطاف مداري، مردم ارزش
 محوري و فرهنگ خاص سازماني.  دين

هايي از قبيل هويت جهادي، ابتكار فردي،  مؤلفه ،(1391مرتضوي و زارع پور نصرآبادي )ـ 
هدايت و سرپرستي، سيستم تشويقي، انسجام، الگوي ارتباطي، تحمل اختالف سليقه، 

عنوان عناصر اصلي  خطرپذيري، كنترل، حمايت مديريتي و پايبندي به نظام ارزشي اسالم را به
 اند. شمرده جهادي بردهنده فرهنگ  تشكيل

 شمرده است: ايثارگري، مردمي گونه بر اصول حاكم بر مديريت جهادي را اين ،(1386مير )ـ 
 محوري، اعتماد متقابل در تمامي سطوح.  مداري و واليت پذيري، دين بودن، انعطاف

اين كرد، توان محتواهاي ديگر را نيز در اين زمينه در صفحات وب مشاهده  مي هرچند     
را پژوهشي ـ  هاي الزم علمي براي ارجاع در قالب يك مقاله علمي نوشتارها معموال  حداقل

 شود.  اكتفا مي باالدر اين بخش به سه الگوي اصلي  ندارند؛ بنابراين
 از:اند  عبارت شود مشاهده مي مباني نظريكه در اين  هايي ترين آسيب مهم
مانع از اعتباربخشي علمي به نتايج كار انجام شده  شخصي افراد كه هاي تجربهتكيه صرف بر ـ 
  ؛شود مي
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عنوان يك  اند نيز فاقد عنصر تجربه به ديني شكل گرفته مباني نظريمطالعاتي كه بر مبناي ـ 
  ؛عامل مهم در توسعه دانش مديريت هستند

هاي انجام شده، تالش مشخصي را براي گسترش حوزه پژوهشي خود  از پژوهش يك  هيچـ 
هاي  ه حركت  ؛اند عمدتا  در فضاي دفاع مقدس يا جهاد سازندگي متوقف شده و اند انجام نداده

گيري از  اخير مسير رو به رشدي را پشت سر گذاشته است و زمينه براي بهره هاي جهادي در سال
 است.  شدهها نيز فراهم  هدر اين حوز ها هتجرب

 
 شناسی پژوهش روش. 3

-گيري از روش تحقيق تحليل مضمون انجام شده است. تحليل مضمون اين پژوهش با بهره     

هاي كيفي است كه دربرگيرنده شناسايي مضامين يا مند به تحليل دادهبنياد، رويكردي نظام
ها است كه معموال  متني هستند و دادهبندي ي فرهنگي، كدگذاري و دستهاالگوهاي داراي معن

در راستاي  يجادشدهبنياد اها بر اساس مضامين و تفسير نتايج ساختار مضمونبندي داده دسته
هاي نظري و اصول تبييني است. تحليل ها، روابط، الگوهاي غالب، برساختيافتن مشابهت

ها و ياري از رشتهبلكه در بس ؛مشخصي نيست پژوهشيبنياد، مخصوص هيچ روش مضمون
. فرآيند انجام پژوهش نيز بر اساس الگوي براون و (2010)الپادت،  شود استفاده ميها حوزه

 اند از: صورت پذيرفته است. مراحل اصلي اين روش عبارت ،(2006كالرك )
 ؛آشناسازي با محتوا. 1

 ؛ايجاد كدهاي اوليه. 2

 ؛جو براي يافتن مضامينو جست. 3

 ؛بازبيني مضامين. 4

 .تعريف و نامگذاري مضامين. 5

 
در مطالعات انجام شده، منابع پژوهش به  شده ييبا توجه به نقاط ضعف شناسا. منابع پژوهش

مرتبط با مديريت جهادي  هاي هاي هدفمند انتخاب شدند تا نمايانگر مناسبي براي تجرب گونه
مصاحبه در  12بگيرند. در اين پژوهش،  هاي مختلف پژوهش را در حوزه چنينباشند و هم

 هاي زير صورت گرفته است: حوزه
 ؛دفاع مقدس. 1

 ؛(«مقدم شهيد طهراني»كيد بر الگوي رفتاري أصنايع موشكي )با ت. 2

 ؛اردوهاي جهادي. 3

 ؛(«احمدي روشن»و  «شهرياري»كيد بر الگوي رفتاري شهيدان بزرگوار أاي )با ت صنعت هسته. 4
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 .هاي اقتصادي( كيد بر فعاالن مبارزه با تحريمأجهاد اقتصادي )با ت. 5

 
راج و نكات اصلي از متن استخشد.  اجراشده  هاي انجام در مرحله اول، مصاحبه. اجراي پژوهش

 برچسب اصلي توليد شد.  57. در اين مرحله شدها اعمال  گذاري اوليه بر آن برچسب
 .دهد مي نشانهاي پژوهش در اين مرحله را  اي از يافته نمونه، 1جدول 

 
 ها جمالت مستخرج از مصاحبه .1جدول 

ها جمالت مستخرج از مصاحبه ها نشان تكرار برچسب اوليه   

ترين اصول حاكم بر  از مهم ميزان كارايي و اثربخشي
 فضاي مديريت جهادي است.

 DA001 7 كارايي مديريت جهادي

ترين اصول حاكم بر  ميزان كارايي و اثربخشي از مهم
 فضاي مديريت جهادي است.

 DA002 7 اثربخشي مديريت جهادي

تالش در مديريت جهادي بر اين است كه در سطح 
هداف و نيازهاي كالن با اطمينان بسيار باال به سمت ا

 حركت كنيم.

اطمينان بسيار باال در دسترسي 
 به اهداف

5 DA003 

ها خطا و اشتباه ما  ريزي و برنامه ها، راهبردها سياست
 به سمت صفر رفته است.

هاي بدون اشتباه سياست  3 DA004 

ها خطا و اشتباه ما  ريزي و برنامه ها، راهبردها سياست
 به سمت صفر رفته است.

 DA005 4 راهبردهاي متناسب

ها خطا و اشتباه ما  ريزي و برنامه ها، راهبردها سياست
 به سمت صفر رفته است.

بدون خطا راهبردهاي  3 DA006 

ها خطا و اشتباه ما  ريزي و برنامه ها، راهبردها سياست
 به سمت صفر رفته است.

هاي صحيح ريزي برنامه  3 DA007 

ها خطا و اشتباه ما  ريزي هو برنام ها، راهبردها سياست
 به سمت صفر رفته است.

 DA008 9 ميزان خطاي صفر

در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي به دليل 
عدم امكان بازگشت به عقب و تصحيح گام به گام 

 كارها، اين امر ضرورت دارد.
امكان بازگشت به عقب عدم  4 DA009 

دليل  در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي به
گام  به امكان بازگشت به عقب و تصحيح گام عدم

 كارها، اين امر ضرورت دارد.

امكان تصحيح اتفاقات  عدم
 گذشته

3 DA010 

دليل  در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي به
گام  به امكان بازگشت به عقب و تصحيح گام عدم

 كارها، اين امر ضرورت دارد.

دليل وجود  صرف هزينه اضافي به
طاخ  

4 DA011 

دليل  در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي به
گام  به امكان بازگشت به عقب و تصحيح گام عدم

 كارها، اين امر ضرورت دارد.

دليل وجود  صرف زمان اضافي به
 خطا

4 DA012 
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دليل  در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي به
گام  به امكان بازگشت به عقب و تصحيح گام عدم

اين امر ضرورت دارد. كارها،  
دليل وجود خطا اتالف منابع به  2 DA013 

هاي باال در حيطه  استفاده از افراد با شايستگي
 هاي خود بسيار مهم است. فعاليت

 DA014 9 اعتماد به نيروهاي شايسته

هاي باال در حيطه  استفاده از افراد با شايستگي
 هاي خود بسيار مهم است. فعاليت

هاي  راد با شايستگياستفاده از اف
 مرتبط

4 DA015 

هاي باال در حيطه  استفاده از افراد با شايستگي
 هاي خود بسيار مهم است. فعاليت

هاي  استفاده از افراد با شايستگي
هاي خود مرتبط با حيطه فعاليت  

5 DA016 

 گروهيتواند افرادي شايسته و  مدير جهادي مي
 اطمينان براي انجام كارهاي خود داشته باشد قابل

اطمينان براي انجام  قابل گروهي
 كارهاي خود

4 DA017 

 گروهيتواند افرادي شايسته و  مدير جهادي مي
 ؛اطمينان براي انجام كارهاي خود داشته باشد قابل

 برد وري كار خود را بسيار باال مي بهره بنابراين
وري كار بهرهافزايش    5 DA018 

ها را به اجزاي مختلف  مدير جهادي با اطمينان فعاليت
كند و هر قسمت را به  و فرايندهاي آن تقسيم مي

كند و فقط خروجي محور كار را  گروهي واگذار مي
 كند. بررسي مي

ها را به اجزاي  با اطمينان فعاليت
مختلف و فرايندهاي آن تقسيم 

 كند
5 DA019 

ها را به اجزاي مختلف  فعاليتمدير جهادي با اطمينان 
كند و هر قسمت را به  و فرايندهاي آن تقسيم مي

كند و فقط خروجي محور كار را  گروهي واگذار مي
 كند. بررسي مي

هر قسمت را به طور مستقل به 
 فردي واگذار كند

5 DA020 

ها را به اجزاي مختلف  مدير جهادي با اطمينان فعاليت
كند و هر قسمت را به  و فرايندهاي آن تقسيم مي

كند و فقط خروجي محور كار را  گروهي واگذار مي
 كند. بررسي مي

ها را كنترل كند خروجي  4 DA021 

مدير جهادي از ساختار و جايگاه مديريتي معمول خود 
 شده و به رهبري تبديل شده است خارج

شود مدير تبديل به رهبر مي  2 DA022 

تك عمليات و  درگير تكو افراد  ها گروهمدير جهادي 
 شود فرايندهاي معمول كار نمي

 DA023 2 شود تك عمليات نمي درگير تك

ها شايستگي اين را دارند كه  از افراد و گروهيك كدام 
بتوانند خود تمام فرايند انجام امور را بر عهده بگيرند و 

 مديريت كنند

طور  هر كار توسط يك فرد به
 كامل مديريت شود

4 DA024 

مدير به نظارت كلي اكتفا كرده و ديگر نيازي به ورود 
 تك فرايندها ندارد جدي در تك

ها توسط مدير كنترل خروجي  5 DA025 

تواند كارها را فارغ و خارج از  مدير جهادي مي
هاي موجود در مديريت دنيا پيش  ساختارها و روش

 ببرد

تفاوت با ساختار و تشكيالت 
 مرسوم

9 DA026 

 DA027 1محدوديتي در تبادل محصوالت راحتي با تمام دنيا تبادل اطالعات و  به مدير جهادي
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 در دنيا وجود ندارد محصوالت دارد

ساختارها متناسب با نيازهاي و فرايندهاي زمان 
اند وجود آمده خودشان به  

 DA028 2 ساختار متناسب با زمان

ها فقط براي همان صنعت  ساختارها و چارچوب
 كاربرد داردتجويز  مورد

ساختارها متناسب با صنايع 
 هستند

4 DA029 

مدير جهادي متناسب با الزامات مديريت جهادي، از 
يك سو، از سوي ديگر متناسب با فضاي حاكم در 

ها و نيز فضاي واقعي موجود به  فرق كشور، پيش
 كند هايي دست مي ساختارها و چارچوب

با توجه به فضاي واقعي ساختارها 
كردن را تعيين  

3 DA030 

هاي موجود در فضاي مديريت  ساختارها و چهارچوب
 دنيا با فضاي مديريت جهادي سازگاري زيادي ندارد.

فضاي مديريت دنيا  نبودنسازگار
 با مديريت جهادي

5 DA031 

هاي مربوط به انجام  توانايي ما در تأمين منابع و هزينه
هاي مديريتي و سازمان مهم است فعاليت  

ها  تأمين منابع و هزينه توانايي
 خارج از عرف

9 DA032 

هاي غيرمرسوم منابع خود  تواند از راه مدير جهادي مي
 هاي خود را پوشش دهد و هزينه كندرا جذب 

 DA033 3 جذب منبع از راه غيرمرسوم

دنبال  مدير جهادي براي تأمين منابع خود لزوما  به
كشور اي  هاي قانوني و بودجه استفاده از چارچوب

 نيست

هاي  از چارچوب نكردن استفاده
اي كشور قانوني و بودجه  

5 DA034 

هاي موجود  تواند با استفاده از ظرفيت مدير خودش مي
 كند هاي خود پيدا مي ي براي تأمين هزينهايه راه

ها با استفاده از  تأمين هزينه
هاي موجود ظرفيت  

4 DA035 

ان استان وكار و بازاريان هم افراد به اهالي كسب
مراجعه كرده و از طريق آنان اقدام به جذب منابع خود 

 كنند مي

وكار و  مراجعه به اهالي كسب
 بازاريان

5 DA036 

ايجاد فضاي باور، اعتماد و اعتقاد كامل به مدير در 
 فضاي مديريت جهادي بسيار مهم است

 DA037 10 اعتماد و باور كاركنان به مدير

خوبي سازمان خود را  است به مدير در اين فضا توانسته
 مديريت و مانند رهبري در آن عمل كند

 DA038 1 مدير مانند رهبر است

ند مشورتي كامل هنگام اتخاذ ياستفاده از يك فرا
بسيار مفيد بوده است ها، تصميم  

 DA039 9 ايجاد فضاي مشورتي

گيري جمعي باعث  استفاده از مشورت و فرايند تصميم
در باال مورد  شده ياناصول بشده است كه ديگر 

 تضمين عملي قرار گيرد
گيري جمعي تصميم  3 DA040 

هاي مرتبط باعث شده  استفاده از مشورت در حوزه
 داشتهاتخاذشده روايي باالتري  هاي است تا تصميم

 باشند
باالتر است ها روايي تصميم  4 DA041 

سازي و ايجاد سيستم براي انجام كارها بسيار  نظام
 توجه است مورد

سازي براي انجام امور نظام  9 DA042 
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هاي بسيار زياد  ها و تالطم دليل وجود پيچيدگي به
فضاي موجود، به هر دليل شخص و يا فردي را از 

 دهيم دست مي
هاي زياد پيچيدگي و تالطم  3 DA043 

ايم كه از سمتي  در مديريت جهادي شاهد اين بوده
توسط افراد و مدير در اين سيستم  يدشدهدانش تول

 ثابت و ماندگار شده است
 DA044 4 ثبات دانش در سيستم

تعهد سيستمي از ديگر اصول كلي حاكم بر فضاي 
 مديريت جهادي است

 DA045 8 تعهد سيستمي

ترين  عنوان يكي از اصلي تعهد فردي بهتوان از  مي 
بردعوامل موثر بر اين فضا نام   

 DA046 4 تعهد فردي

پايش و كنترل حفظ تعهد افراد نسبت به كار و 
نيستپذير  سيستم تقريبا  امكان  

عدم امكان سنجش و پايش تعهد 
 فردي

5 DA047 

هاي اصلي و اساسي مورد نياز  اثرگذاري وسيع در حوزه
 كشور مورد توجه است

 DA048 8 اثرگذاري وسيع

 يتوجه  بي اقدام به انجام امور تا سرحد وسع و توان و
ها از ديگر موارد اساسي است به اندازه و كميت آن  

 DA049 8 انجام امور تا سرحد وسع و توان

معيار و شاخص در انجام امور استفاده از توان و 
 ظرفيت حداكثري موجود است

استفاده از توان و ظرفيت 
 حداكثري

3 DA050 

ور كارهاي محوله فارغ از اندازه و  معيار، انجام بهره
ستا ها آن حجم  

ور كارهاي محوله انجام بهره  4 DA051 

هاي مختلف اصول مهم حاكم بر  نگري در حوزه كل
 فضاي مديريت جهادي است

نگري كل  9 DA052 

ديگر در زنجيره  عبارت مدير جهادي در فرايندها و به
ارزش موجود در هر فعاليت، يكديگر را پشتيباني 

 كنند مي
 DA053 5 پشتيباني در زنجيره ارزش

شود  نكته بسيار مهم ديگر كه به آن توجه مي
رقابت منفي در صنايع مختلف توسط مديران  عدم

 جهادي است
رقابت منفي عدم  9 DA054 

دنيا در  هاي ربهمديريت علمي و استفاده از بهترين تج
 هاي مختلف بسيار اهميت دارد حوزه

مديريت علمي و استفاده از 
ها تجربهبهترين   

8 DA055 

ها از نظر زماني، باعث شده است  اين مواجه زودتر آن
، ها كه براي رفع مشكالت و پاسخ به همان سؤال

ها  هايي را براي آن حل و راه دهنداقداماتي را انجام 
 تجويز كنند.

ها رفع مشكالت و پاسخ به سؤال  4 DA056 

هاي خود را در چارچوب  مدير جهادي تمام فعاليت
رهاي وجود در كشور به پيش قوانين، اصول و هنجا

برد. مي  
 DA057 8 رعايت قوانين و هنجارهاي كشور
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ها، تالش  گيري از الگوهاي روش پژوهش كيفي براي تركيب يافته در مرحله بعد با بهره     
سازي جديد، ادغام كدهاي قبلي و  براي ايجاد كدهاي باز صورت گرفت. اين مرحله شامل مفهوم

 است.، نشان داده دوهاي غير مرتبط بود. نتايج اين مرحله در قالب جدول  حذف يافته
 

 شده مضامين فرعي استخراج .2جدول 

 ها نشان مضمون فرعی

 DA008 خطا و اشتباه در حد صفر

 DA014 اعتماد به نيروهاي شايسته

 DA026 تفاوت با ساختار و تشكيالت مرسوم

 DA032 ها و منابع خارج از عرف رايج تأمين هزينه

 DA037 اعتماد و باور كاركنان به مدير

 DA039 مشورتيايجاد فضاي 

 DA042 سازي نظام

 DA048 اثرگذاري وسيع در جامعه

 DA052 رقابت منفي نگري و عدم كل

DA054 

 DA049 اصرار بر كارهاي بزرد انجام كارها در حد وسع و عدم

 DA055 ها تجربهمديريت علمي و استفاده از بهترين 

 DA057 رقابت منفيكردن در قالب قوانين، اصول و هنجارهاي و پرهيز از  كار

 DA045 نظارت سيستمي

 

در مرحله سوم تالش شد تا با تركيب مضامين فرعي، مضامين اصلي ايجاد شوند. چگونگي      
 . شود بررسي ميانجام اين تحليل در مرحله بعدي 

 .دهد نشان ميرا  يجادشدهاصلي ا مضامين ،3 جدول
 

 شده مضامين اصلي استخراج .3جدول 

 ها نشان مضامين اصلی

 DA014 مديريت دانش
DA039 

 DA042 نگاه غير ماشيني يا انساني به نظام سازي
DA014 

 DA014 رهبري و نه اداره
DA037 

 DA042 نوآوري

DA026 

 DA055 تقليد عدم

DA026 

 نگاه سيستمي
DA014 
DA045 
DA057 

 DA048 خواهي آرمان
DA049 

 انداز وسيع و عميق چشم
DA049 
DA052 
DA054 
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 .شود بررسي ميصورت تفصيلي در بخش بعدي، نتايج اين تحليل به
 
 هاي پژوهش ها و يافته داده تحليل. 4

نتايج اين تحليل به دو بخش مضامين اصلي و فرعي تقسيم شده است. فهم اصول حاكم بر      
بدين منظور،  ؛پذير خواهد بود مديريت جهادي از طريق دقت در هر دو دسته از مضامين امكان

اصلي  ينمضام سسپ ؛گيرد بحث قرار مي ابتدا مضامين فرعي حاكم بر مديريت جهادي مورد
 شوند. تبيين مي يدشدهتول

 اند از: اند عبارت اصول حاكم بر مديريت جهادي كه در قالب مضامين فرعي تعريف شده
 
ترين اصول حاكم بر فضاي مديريت جهادي كه در  ميكي از مه خطا و اشتباه در حد صفر:. 1

دليل وجود  در اين فضا به ها تبيين شد، ميزان كارايي و اثربخشي مديريت جهادي است. مصاحبه
هاي خاص آن تالش بر اين است كه مجموعه در سطح كالن با اطمينان بسيار باال به  ويژگي

ترين اموري كه براي تحقق اين امر  سمت اهداف و نيازهاي خود حركت كند. يكي از مهم
باه به سمت ها خطا و اشت ريزي و برنامه ها، راهبردها پذيرد، اين است كه در سياست صورت مي

امكان بازگشت به عقب و  دليل عدم ويژه به صفر ميل كند. در فضاي خاص مديريت جهادي و به
گام امور اين امر ضرورت دارد كه در اين سطح خطا و اشتباهي رخ ندهد. خطا و  به تصحيح گام

شده  اشتباه مستلزم صرف هزينه و زمان مجدد براي كار قبلي است و عمال  باعث اتالف منابعي
 است كه در حال حاضر براي فعاالن اين حوزه بيش از پيش اهميت پيدا كرده است.

 

يكي از اصول حاكم بر فضاي مديريت جهادي استفاده از افراد  اعتماد به نيروهاي شايسته:. 2
افرادي  ،هاي خود است. مدير جهادي هاي بسيار باال و مرتبط با حيطه فعاليت با شايستگي
تواند با استفاده از اين افراد  اطمينان براي انجام كارهاي خود دارد. مدير مي قابل يگروهشايسته و 

در اين صورت افراد به  ؛وري كار خود را بسيار باال ببرد كامل و قوي داشته باشد و بهره گروهيك 
هر  وكرده ها تقسيم  آندر ميان ها را  تواند با اطمينان فعاليت قدري شايسته هستند كه مدير مي

هاي  ها خروجي بگيرد و خروجي طور مستقل به فرد يا گروهي واگذار كند و تنها از آن قسمت را به
ها يكي از اصول حاكم بر مديريت جهادي  گيري از آن آنان را كنترل كند. تربيت اين افراد و بهره

 سازد. است و براي مديران نيز فضاي مناسبي براي ايفاي نقش راهبردي خود فراهم مي
 

ايجاد فضاي باور، اعتماد و اعتقاد كامل به مدير در فضاي  اعتماد و باور كاركنان به مدير:. 3
شده بيان  هاي انجام مديريت جهادي يكي ديگر از اصول حاكم بر اين فضا است كه در مصاحبه

 اي شكل گرفته است كه افراد و مديران باور و اعتقادي راسخ . فضاي مديريت جهادي به گونهشد
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خوبي سازمان خود را  تواند به در اين فضا مي نيزمدير  بنابراين ؛اند خود داشته ييران باالدستدبه م
تسلط  داليل مختلفي از جمله عدم افراد و كاركنان به گاهيمديريت و مانند رهبر در آن عمل كند. 

خود را غلط و نادرست  يمدير باالدست هاي تصميم غيرهنگري، تجربه پايين و  كل اطالعاتي، عدم
زنند. طبق اصول  وي سر باز مي هاي و از اجراي تصميم كنند نمي اعتنابه مدير خود دانند،  مي
و  استاي  فرد شايسته، ها و راهبردهاي خود خطايي ندارد هنگامي كه مدير در سياست شده يانب

در اغلب موارد و ت گيري متناسب با فضاي حاكم شكل گرفته اس ساختارها و فرايندهاي تصميم
كاركنان اعتماد و باوري كامل به مديران خود دارند و  ؛تصميم درستي اتخاذ كرده است نيزمدير 

يا سرباززدن از  ها جاي بحث با مدير بر سر اجراي تصميم هاي موجود به در فضا و پيچيدگي
بيان توان  خالصه ميطور  پردازند. به توسط مدير مي شده يانها به انجام دقيق امور ب اجراي آن

توسط مدير،  ها شدن تصميم اي است كه هنگام لزوم و پس از قطعي فضاي سازمان به گونهكرد، 
شوند. اين امر باعث  سرعت اجزا مي و به گيرند مي پذيرش قرار ها از جانب كاركنان مورد آن
در حد مطلوبي وري انجام امور  و بهره شودكم  زياديكه زمان گردش كارها به مقدار  شود مي

 قرار گيرد.
 

هاي مديريت دنيا با  ساختارها و چارچوب تفاوت با ساختار و تشكيالت مرسوم:. 4
راحتي با  توانيد به اين كه شما مي .1اند:  ها طراحي شده فرق اي از پيش گرفتن مجموعه نظر در

نظر وجود نخواهد تمام دنيا تبادل اطالعات و محصوالت داشته باشيد و هيچ محدوديتي از اين 
اين  .3 ؛اند وجود آمده اين ساختارها متناسب با نيازهاي و فرايندهاي زمان خودشان به .2؛ داشت

تجويز كاربرد دارد و استفاده از هر  ها غالبا  فقط براي همان صنعت مورد ساختارها و چارچوب
كرات موجود در صنعت توان از ساختار و تف نمي، مثالراي . بنيستساختاري در هر صنعتي مجاز 

به همين دليل در فضاي مديريت  ؛بانكداري با همان شكل در فرايندهاي فرهنگي استفاده كرد
دنيا استفاده كرد و چه بسا استفاده از اين در  سادگي از ساختارهاي موجود توان به جهادي، نمي
انطباق با نيازهاي جامعه  عدم دليل ها دارد، يا بهواسطه شناخت بهتري كه دشمن از آن ساختارها، به

 ضعفي جدي براي مجموعه تبديل شود. به نقطه تواند ايران مي
 

هاي رايج  كردن خود در قالب رويه محدود ها و منابع خارج از عرف رايج: تأمين هزينه .5
هاي فراواني براي انجام كارها  شود تا محدوديت نياز براي انجام كار باعث مي تأمين منابع مورد

هاي مديريت جهادي نيز به سمت  شود و همين وابستگي به منابع باعث شود تا ساير حوزه ايجاد
بودن  رو، وجود محدوديت در جذب منابع يا محدود از اين ؛ساالرانه حركت كنند مديريت ديوان

هاي موجود، نبايد مانع از كار جهادي شود و مديريت جهادي بر  كارهاي جذب آن در سيستم راه
 گيرد.  شكستن ساختارهاي رايج تأمين منابع شكل مي هم براي در پايه تالش
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از ديگر اصول مهمي كه در فضاي مديريت جهادي مطرح است،  ايجاد فضاي مشورتی:. 6
است. استفاده از مشورت و فرايند  ها استفاده از يك فرايند مشورتي كامل هنگام اتخاذ تصميم

 گيرددر باال مورد تضمين عملي قرار  شده يانول بكه ديگر اص شود ميگيري جمعي باعث  تصميم
نخست،  كند توان بيان كرد كه وقتي مدير با كاركنان خود مشورت مي طور واضح مي و به

برگزيده است؛ رسيدن به اهداف  برايتر با انحراف كمتري  خطا ها و راهبردهاي كم سياست
اند  توانسته بنابراين را دارند؛نظر  موردهاي  شده شايستگي دليل اينكه افراد انتخاب همچنين به

هاي افراد، كاركنان و  فرايند و ساختاري خارج از چارچوب مرسوم ايجاد كنند. استفاده از مشورت
اتخاذشده  هاي تا تصميم شود ميهاي مرتبط مديريتي باعث  مشاوران متخصص و متعدد در حوزه
 برايكه افراد با عزم راسخ رهنمودهاي مدير را شود  باعث مي از روايي باالتري برخوردار باشند و

عنوان  به «مقدم شهيد طهراني» ،مثال براي. كننددستيابي به اهداف با باور كامل پيگيري 
امر خود  خواست در مورد مسائل پيچيده تحت اي كامل از يك مدير جهادي هنگامي كه مي نمونه

. اين امر كرد مشورت ميا تمام اعضاي گروه شده، ب ريزي گيري كند طبق يك فرايند برنامه تصميم
وري  ديگر در بهره سويدر باال پشتيباني شود و از  شده يانشد كه تمام اصول ب از سويي باعث مي

شده موفقيت بسيار چشمگيري داشته باشد. در كنار هم  گذاري كامل و دستيابي به نتايج هدف
اعث دستيابي به نتايجي فراتر از حد انتظار و گرفتن تجربه ايشان و مرز دانش افراد گروه ب قرار

 شد. ريزي مي برنامه
 

ديگر اصول حاكم بر فضاي  يكيسازي و ايجاد سيستم براي انجام كارها  نظام سازي: نظام. 7
ايجاد نظام مند شدت نياز فضاي مديريت جهادي به ،مديريت جهادي است. بر خالف تصور موجود

بر  يهاي مدير در فضاي مديريت جهادي مبتن هنگامي كه فعاليتاست و متكي بر افراد نيست. 
ها و  دليل وجود پيچيدگي ، بهباشدشخص مدير و بر محور يك فرد يا افرادي خاص چيده شده 

هاي بسيار زياد فضاي موجود، به هر دليل ممكن است شخصي از گردونه فعاليت خارج  تالطم
ديگر دانش ايجادشده توسط  سويو از  رود مين كل فضاي مديريتي از بي ،در اين حالت؛ شود

 اگردر. حال رود ميو عمال  از بين  گيرد نميدر اختيار مجموعه قرار  زيادي ميزاناين مدير به 
از  ،باشد صورت گرفتهسازي خوبي براي انجام امور  نظر باال نظام فضاي مديريت جهادي با دقت

شود؛ بنابراين  ميين سيستم ثابت و ماندگار توسط افراد و مدير در ا يدشدهسويي دانش تول
و  نباشدكه سيستم متكي به فرد شود  ميو از سوي ديگر باعث  ند رفتراحتي از دست نخواه به

خللي   از افراد و يا حتي مدير باالدستي سيستم كارها بدون هيچ يكدادن هر  دست در صورت از
اي بود كه هدف در  گونه به «شهرياري شهيد»سيستم مديريت جهادي  ،مثال براي. رودبه پيش 

جاي  به ايشانديگر  عبارت نبود؛ به «سازمان انرژي اتمي»آن تنها انجام امور محوله از سمت 
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دستيابي به اهداف در چارچوب يك سيستم  خواهان كنند،اينكه تنها به دستيابي به اهداف فكر 
و به  مانده استحتي پس از شهادت ايشان نظام شكل گرفته توسط وي پابرجا  بنابراين بودند؛

برد. در مجموع ايجاد فرايندي كه كارها در آن مبتني بر يك  را به پيش مي قوت كار خود
حضور افراد تأثير جدي بر كار اين  كه حضور و يا عدم شود ميسازي پيش برود، باعث  نظام

شده در باال  اين نظام در باالترين سطح ممكن از اصول بيانسيستم نداشته باشد و همچنين 
 .انجام دهدوري ممكن  امور را در باالترين سطح بهره چنينپشتيباني كند و هم

 

نياز كشور از  هاي اصلي و اساسي مورد وسيع در حوزه ياثرگذار اثرگذاري وسيع در جامعه:. 8
ديگر اصول مهم حاكم بر فضاي مديريت جهادي است. با توجه به فضاي موجود كشور بسياري 

هاي اساسي به مديران جهادي براي دستيابي به اهداف مورد نظر نظام نياز داشتند و  از حوزه
ات هايي نظير صادر فردي توانايي و شايستگي الزم براي فعاليت در حوزه ،مثال برايدارند. 

در  بنابراينرا در كشور داشت و  غيرهنفتي، فروش مواد پتروشيمي، توليد و يا واردات دارو و  غير
اين حوزه وارد عمل شد و بسيار هم اثرگذار بود. حوزه اثرگذاري مدير جهادي با توجه به حداكثر 

ورود اي وسيع و اثرگذار بر روي نيازهاي ضروري كشور است. در حال حاضر  حوزه ،توان وي
اي كشور باعث آن شده است كه اثرگذاري وسيعي  هاي نظامي و هسته مديران جهادي به عرصه

ها صورت پذيرد و اميد در دل مردم زنده شود. حال اگر بتوان در  بر پيشرفت كشور در اين حوزه
هايي كه به شكل وسيع و مستقيم بر فضاي زندگي مردم اثر دارند، مانند فضاي فرهنگي،  حوزه

شوند، ورود كرد، در  هاي كاركردي اصلي نظام محسوب مي تصادي و سياسي كه به نوعي حوزهاق
كه توان گفت  كلي مي طور بهحاصل خواهد شد؛ بنابراين صورت موفقيت اثرگذاري بسيار وسيعي 

توجه مديران جهادي قرار د ازپيش مور هاي اثرگذار بر فضاي وسيعي از كشور بيش توجه به حوزه
 ت. گرفته اس

 

اقدام به انجام امور تا سرحد  اصرار بر كارهاي بزرگ: انجام كارها در حد وسع و عدم. 9
ها از ديگر موارد اساسي است كه اين پژوهش به  به اندازه و كميت آن يتوجه بيوسع و توان و 

آن دست يافته است. معيار و شاخص اصلي در انجام امور در فضاي مديريت جهادي استفاده از 
. معيار، ندارد زيادين و ظرفيت حداكثري موجود است و در بدو امر اندازه و كميت كار اهميت توا

هنگامي كه يك گروه  ،مثال برايست. ا ها ور كارهاي محوله فارغ از اندازه و حجم آن انجام بهره
رود و در آنجا  هاي كشور مي نظر يك مدير جهادي به روستاهاي محروم استان دانشجويي تحت

نمايد و براي يك هفته در آن روستا به تبليغ دين پرداخته و اقدام  اقدام به ساخت يك مدرسه مي
كند، اگر بخواهد اندازه، حجم و كميت كار را در نظر بگيرد،  به حل مشكالت مردم آن روستا مي

ر در زيرا به قدري اين كا ؛فايده خواهد بود عمال  هر گونه اقدامي در راستاي تحقق اهدافش بي
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گونه اقدامي را ندارد؛  فضاي كلي كشور از نظر حجم و اندازه كوچك است كه در ظاهر ارزش هيچ
گونه كه بيان شد، وسع و توان و ظرفيت افراد در تعريف مديريت جهادي مورد توجه  اما همان
ا توجه گيرد. آنگاه با رعايت اين نكته، چون توان و ظرفيت افراد متفاوت است، هر مدير ب قرار مي

مديران » :توان گفت به اندازه خودش اثرگذاري خوبي را در فضاي كلي كشور دارد. در مجموع مي
دنبال  ، بهها بدانند آنكميت و اندازه  را جاي اينكه شاخص خود براي انجام كارها جهادي به

 .«هستند خود استفاده از حداكثر توان و افراد
 

يگر اصول كلي حاكم بر فضاي مديريت جهادي نظارت سيستمي از د نظارت سيستمی:. 10
ترين عوامل  است. طبق اين اصل در فضاي مديريت جهادي شاخص تعهد فردي يكي از اصلي

از ظرفيت و توان  نتوانشود كه  باعث مي سوييآيد. تعهد فردي از  حساب مي ثر بر اين فضا بهؤم
شدت  ها به سنجش تعهد افراد در بدو انتخاب آن نخست،ديگر  سويو از  كردهمه افراد استفاده 

پايش و كنترل حفظ تعهد افراد نسبت به كار و سيستم تقريبا   دوم،است و  نشدني انجاممشكل و 
راحتي  شده به تمام مشكالت بيان شود،. حال هنگامي كه تعهد سيستمي تعريف نيستپذير  امكان
سيستم ايجادشده توسط مدير باالدستي به افراد و ديگر در اين حالت خود  عبارت به شوند؛ ميحل 

هنگامي كه  براي مثال،دهد.  نظر را نمي هاي مورد مديران اجازه انجام كارهاي خارج از چارچوب
كه حتي افراد بخواهند از موقعيت و  صورتي ، درشوددر سيستم بانكي نظارت سيستمي ايجاد 

بنابراين در  ؛گيرد ها را ميسيستم جلوي اين كار آن ور خودكارطامكانات موجود سوءاستفاده كنند به
توان تمركز را بر تعهد فردي قرارداد و  فضاي مديريت جهادي، به واسطه گستردگي امور، نمي

 توجه قرار گيرد.  صورت جدي مورد بايد تعهد سيستمي به
 

حاكم بر هاي مختلف از ديگر اصول  نگري در حوزه كل رقابت منفی: نگري و عدم كل. 11
اي شكل گرفته است كه  فضاي مديريت جهادي است. فضاي حاكم بر مديريت جهادي به گونه

كلي از  ياما ديد ؛هاي مختلف مشغول به فعاليت هستند مديران در آن با توجه به اينكه در حوزه
ود اول اينكه وقتي مديران براي خ :د. اين ديد كلي دو فايده مهم داردندار موجود كشور و فضاي

ديگر در زنجيره ارزش موجود در  عبارت توانند در فرايندها و به يك فضاي كلي در نظر دارند، مي
مثال  برايآفريني بيشتري براي يكديگر شوند.  و باعث ارزش كننديكديگر پشتيباني  از هر فعاليت

با  نگر نسبت به فضاي موجود كشور است، هنگامي كه يك مدير فضاي بانكي داراي يك ديد كل
كه مشغول به صادرات مواد ي هاي بانكي، پشتيباني مناسبي از مدير توجه به مشكالت تحريم

رقابت منفي در  شود عدم دهد. نكته بسيار مهم ديگر كه به آن توجه مي انجام مي ،پتروشيمي است
نگري حاكم  صنايع مختلف توسط مديران جهادي است. وقتي در فضاي مديريت جهادي كل

كنند كه عالوه بر پيگيري اهداف و نتايج شخصي يا  به اين ديدگاه دست پيدا مي است، افراد
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ديگر جايگاهي براي رقابت  بنابراين ؛دنبال تحقق اهداف كالن نظام هستند سازماني خود، به
ويژه فضاي خارجي باقي  منفي در فضاهاي گوناگون داخلي مانند فرهنگي، اقتصادي، سياسي و به

وقتي مديران حاضر در صنعت نفت براي فروش مواد نفتي و پتروشيمي در  ،ثالمبراي ماند.  نمي
گرفتن مصالح فردي، مصالح كل نظام  نظر پردازند، عالوه بر در كشورهاي مختلف به فعاليت مي

با  غيرههايي مانند قيمت، شرايط تحويل و  گيرند و بر سر شاخصه اسالمي را نيز در نظر مي
 .كنند نمييكديگر رقابت منفي 

 

مديريت علمي و استفاده از بهترين  :ها تجربهمديريت علمی و استفاده از بهترين . 12

موجود در كشور  هاي تجربههاي مختلف در كنار نگاه به شرايط بومي و  دنيا در حوزه هاي تجربه
از ديگر اصول كلي حاكم بر فضاي مديريت جهادي است. بسياري از مسائل، مشكالت و 

ها  كه در فضاي جاري كشور براي مديران روي داده است و به طور روزانه با آن هايي سؤال
هاي زماني مختلف با آن  و ساير كشورهاي نيز در برهه نيسترو هستند، در فضاي دنيا جديد  روبه

ها از نظر زماني، باعث شده است كه براي رفع مشكالت و  اند. اين مواجهه زودتر آن مواجه بوده
 با بررسيها تجويز كنند. هايي براي آن حل و راه دهند، اقداماتي انجام ها ان سؤالپاسخ به هم

كه از دو صورت زير خارج  شود ميدر دنيا، مشاهده  نهاشده براي حل آ هاي ارائه ل و راهمسائ
گونه وجه و جنبه  كه تقريبا  هيچ شود مشاهده ميهايي  حل نيستند: در صورت اول مسائل و راه

تقريبا  در تمام دنيا  ندارند ودهنده  ارزشي، اعتقادي و وابستگي فرهنگي به كشورهاي ارائه
ها با توجه به  حل توان با ايجاد تغييرات جزئي در راه گونه موارد مي . در اينهستنداستفاده  قابل

دوم  حالتكالت و مسائل خود نمود. در و اقدام به حل مشكرد ها استفاده فضاي كشور، از آن
به مسائل  بودن وابسته نهاهاي اصلي آ كه يكي از جنبه شود مشاهده ميهايي  حل مسائل و راه

ها بومي  حل هاي اين راه برخي از جنبه ،ارزشي، فرهنگي و بومي كشورها است؛ به عبارت ديگر
. حال در كردكشورهاي استفاده ساير در  ها از آن توان نميطور كامل  و به استدهنده  كشور ارائه

هاي موجود در  حل كاررفته در راه توان چارچوب و اصول كلي به گونه مسائل نيز مي برخورد با اين
موجود در  هاي تجربهسپس با توجه به كرد؛ ها استخراج  دنيا را اتخاذ و روح كلي و جامعي از آن

حلي بومي و مناسب براي مشكالت موجود  راهها و اصول فرهنگي بومي،  كشور و توجه به ارزش
 .ارائه كرد

 

مدير جهادي  كردن در قالب قوانين، اصول و هنجارهاي و پرهيز از رقابت منفی: كار. 13
 برد هاي خود را در چارچوب قوانين، اصول و هنجارهاي وجود در كشور به پيش مي تمام فعاليت

مديريت جهادي است. در  يكلي حاكم بر فضاترين اصول  ترين و كاربردي يكي از اصليكه 
امكان سنجش است و  ت وجود مسائل گوناگون، پيچيدگي محيطي بسيار باالفضاي موجود به علّ
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از طرف ديگر مديران دائما  در تعامالت داخلي و مخصوصا   ؛و كنترل كامل افراد وجود ندارد
راد مختلف به بهانه انجام امور و يا خارجي گوناگوني شركت دارند. اين امر باعث شده است كه اف

كه در چارچوب قوانين و  انجام دهندهايي  ، فعاليتخود امر هاي تحت كردن اجراي فعاليت ور بهره
برخي  توسطاين دليل  نيز طرفياز  ؛شوند محسوب مي تخلفو  نيستهنجارهاي موجود كشور 

ذر قوانين و هنجارهاي كشور انجام ها از رهگ شود كه اگر قرار بود اين فعاليت مديران بيان مي
 ؛ما براي دستيابي به نتيجه مجبور به شكستن قوانين بوديم؛ بنابراين رسيد شود، به نتيجه نمي

كيد بر رعايت هنجارها و اصول أقبلي، هر چه ت هاي ههاي ديني و تجرب طبق آموزه كه حالي در
 يز از كار حاصل خواهد شد. اعتقادي در انجام كارها افزايش پيدا كند، نتيجه بهتري ن

 
گيرند،  رار ميبا اين حال، وقتي اين مضامين در كنار هم ق .مضامين فرعی كار، با تحليل دقيق

گيرد كه الزاما  از تركيب دو مضمون حاصل  ها، مضامين جديدي شكل مياز تعامالت بين آن
، اين سؤال بود جلب كردتوجه پژوهشگران را بيش از همه موارد  پژوهششود. آنچه در اين  نمي

منظور، مضامين فرعي در كنار هم دين ب كرد؛ اجراتوان اين اصول را در كنار هم  كه چگونه مي
 . نتايج اين تحليل دو دسته يافته اصلي را به همراه داشت:تحليل شدند

شود، معموال   عنوان مديريت جهادي در تجربه جهادگران كشور شناخته مي اول، آنچه به     
ها را محقق  توان بسياري از آرمان كارهاي موجود نمي و است كه با منابع و سازأ رگرفته از اين مبدب

كارهاي نويني است كه امكان  و و ايجاد ساز يرو، مديريت جهادي متكفل ساختارشكن از اين كرد؛
گرفتن  رساز در كنار هم قرا سازد. اين امر، زمينه پذير مي پيش اهداف را امكان از تحقق بيش

شدن نيستند. آنچه ريشه و زيربناي مديريت  جمع هايي است كه در نگاه اول با هم قابل پديده
هايي كه الزاما   ها است. خواسته ها و خواسته وجود تعارق بين داشته ،دهد جهادي را شكل مي

ريت دهند. مدي گرايي سوق مي هايي كه انسان را به سمت واقع گرايانه هستند و داشته آرمان
 گرايانه است.  گرايي واقع اي از آرمان جهادي آميخته

هاي مضامين فرعي به  ظاهري بين گزاره هاي توان از تعارق دوم، با فهم مورد اول، مي    
 اند از: ها عبارت هاي ناشي از آن و يافتهها تعارق مهمترينهاي جديد دست يافت.  يافته

ستيم و قصد داريم انجام كارها را به شكل كامل به اگر به دنبال اعتماد به كاركنان خود ه. 1
كيد بر أكيد بر اينكه كارها بايد بر اساس مشورت انجام شود چه معنايي دارد؟ تأها بسپاريم، ت آن

دهد كه در الگوي مديريت جهادي،  مشورت در عين تفويض اختيار كامل انجام كارها نشان مي
رد و باعث پيشرفت كل مجموعه خواهد شد. در ها اصالت دا چرخش اطالعات، دانش و تجربه

ها  اصل بر واگذاري كامل كارها به افراد شايسته و اعتماد به آن هرچندالگوي مديريت جهادي، 
گذاري  اشتراك رفتن فرصت به بين اين امر نبايد موجب از هم گسيختگي سيستم و از، قرار دارد
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 كند. مديريت جهادي ايفا ميگيري  دانش شود. مديريت دانش نقش مهمي در شكل

كه مديريت جهادي با اتكاي به واگذاري كار به نيروهاي شايسته شكل  شود مياگر بيان . 2
مديران جهادي برجسته نظام  هاي تجربهاي دارد؟  سازي در اينجا چه فايده كيد بر نظامأگيرد، ت مي

ه ماشيني. در اين نگاه، سازي نگاهي انساني است و ن ها به نظام دهد كه نگاه آن نشان مي
هاي انساني در سيستم لحاظ  و ارزش شدههاي ناشي از حضور انسان در قالب نظام درك  پويايي
با اين حال، تفكرات مديران جهادي تفكرات سيستمي است نه تفكرات فردي و  شود؛ مي
سازي  به نظامماشيني يا انساني  نگاه غيربنابراين يكي از اصول مديريت جهادي،  ؛مند نظام غير
  ؛است

؟ كرد كيد بر اعتماد افراد به مدير جمعأتوان واگذاري كار به افراد شايسته را با ت چگونه مي. 3
رسد اين است كه در فضاي مديريت جهادي، مديران ارشد بيش  آنچه از اين دو گزاره به نظر مي

عنوان  ها به يفاي نقش آنكنند. ا از اينكه به اداره سيستم تمايل نشان دهند، آن را رهبري مي
شدت  به، شود تا اعتماد بقيه افراد، مخصوصا  افراد داراي شايستگي باال مواجه رهبر باعث مي

 ؛جاي اداره يكي از اصل حاكم بر مديريت جهادي است كردن به بنابراين، رهبري ؛نياز باشد مورد
كيد فراوان أبلكه ت ؛اين الگو نيست اداره در يژهكار ونبود البته بايد توجه داشت كه اين به معناي 

 ؛ دهد بر امر رهبري را نشان مي

كارهاي موجود جمع  و سازي و حركت خارج از ساز زمان بر نظام صورت هم توان به چگونه مي. 4
اما اين  ؛مند و تشكيالتي است توجه است، كار نظام ؟ آنچه در فضاي مديريت جهادي موردكرد

مديريت  ناپذير جداييرو نوآوري بخش  از اين ؛هاي موجود صورت پذيرد كار بايد خارج از رويه
  شود؛ محسوب ميجهادي 

هاي رايج كارها را انجام داد و هم از  زمان هم خارج از چارچوب صورت هم توان به چگونه مي. 5
روز  هاي تجربهگيري از علم و  بهره بر زياديكيد أ؟ مديريت جهادي، تكردعلم روز دنيا استفاده 

اصلي است كه باعث  ،كند. تالش براي جلوگيري از تقليد اما مديران را از تقليد نهي مي ؛دارد
  ؛شود گيري مفيد از دانش روز مي بهره

؟ مديريت جهادي تالشي كردچگونه بايد بين تفويض اختيار و نظارت سيستمي انسجام ايجاد . 6
ه سيستمي در عين اعطاي حداكثري اختيار به نيروهاي زيردست است. اين پويا براي حفظ نگا

ها،  كند كه در عين اعطاي اختيار فراوان به آن اي هدايت مي گونه چارچوب فكري مجموعه را به
كند. مديريت جهادي بدون داشتن نگاه  شود و افراد را رها نمي مانع از نگاه جزئي در كارها مي

  ؛يستپذير ن سيستمي امكان

دنبال اثرگذاري وسيع بود و هم در حد وسع از انجام كارها راضي بود؟  توان هم به چگونه مي. 7
خواهد كه در حد وسع  خواهي افراد است. مديريت جهادي از افراد مي نكته اصلي در اينجا، آرمان
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باشند.  دنبال افزايش توانايي خود كار كنند اما به حد وسع فعلي راضي نباشند و پيوسته به
  ؛كند خواهي زمينه گسترش مستمر اثرگذاري مديريت جهادي را ايجاد مي آرمان

نگر داشت؟ مديريت جهادي اين فرصت را  چگونه بايد هم در حد وسع كار كرد و هم نگاه كل. 8
ها و وظايف خود داشته  كند كه شناخت جامعي نسبت به مأموريت براي فعاالن خود فراهم مي

باشند و كار خود را نيز جزئي از منظومه بزرد كارهاي در حال انجام ببينند. اين امر، حتي وقتي 
كند كه مانع از رقابت منفي با سايرين  اي عمل مي كند به گونه كه سطح كار فرد افزايش پيدا مي

 انداز وسيع و عميق، الزمه مديريت جهادي است.  شود. چشم مي
 
 و پيشنهادها گيري نتيجه. 5

اي از  شده در ساليان گذشته در كشور، آميخته مديريت جهادي بر اساس تجربه كسب      
كند تا با  هي است و تالش ميخوا خواهي است كه تمايل آن به سمت آرمان گرايي و آرمان واقع

كنند، زمينه  كارهايي كه از الگوهاي رايج تقليد نمي و هاي موجود از طريق ساز رفع محدوديت
اين رويكرد  پيرامونها را فراهم سازد. بر اين اساس، مفاهيم اصلي و فرعي  دستيابي به آرمان

 شوند.  چيده مي
 دهد. را در ارتباط با هم نشان مي يچينش مفاهيم اصل ،4جدول 

 
 نتايج نهايي در يك نگاه .4جدول 

 مضامين فرعی مضامين اصلی زيربنا

 گرايانه گرايي واقع آرمان

 حد صفرخطا و اشتباه در  مديريت دانش

ماشيني يا انساني به  نگاه غير
 سازي نظام

 اعتماد به نيروهاي شايسته

 رهبري و نه اداره
 تفاوت با ساختار و تشكيالت مرسوم

 ها و منابع خارج از عرف رايج تأمين هزينه

 نوآوري
 اعتماد و باور كاركنان به مدير

 ايجاد فضاي مشورتي

 تقليد عدم
 سازي نظام

 اثرگذاري وسيع در جامعه

 نگاه سيستمي

 رقابت منفي نگري و عدم كل

اصرار بر كارهاي  انجام كارها در حد وسع و عدم
 بزرد

 خواهي آرمان

 ها ربهمديريت علمي و استفاده از بهترين تج

كردن در قالب قوانين، اصول و هنجارهاي و  كار
 پرهيز از رقابت منفي

 نظارت سيستمي عميقانداز وسيع و  چشم
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 كارآمدشده زماني  اين است كه اصول استخراج كردبايد به آن اشاره  درنهايتاي كه  نكته     
گرايي، اخالص، تقوا، صبر،  هايي از قبيل آخرت خواهند بود كه در زمينه ديني بسياري از مؤلفه

به نگارش در  باالگرفتن اثرگذاري موارد  فرق با پيش پژوهش. اين اجرا شودايثارگري  و ايمان
 آمده است. 

هاي انجام شده در اين حوزه،  در كنار ساير پژوهش پژوهشنتايج اين  دادن با قرار     
 عبارت است از: پژوهشآفريني نظري اين  نقش

پيشين كمتر  هاي پژوهشهاي عيني و ملموس مديريت جهادي كه در  كيد بر جنبهأت. 1
ر گرفته است. اين امر باعث شده است تا دستور كارهاي مديريتي الزم براي توجه قرا مورد

 ؛گيري از ابزارهاي مرتبط فراهم شود ها امكان بهره مديريت جهادي استخراج و بر اساس آن

افرادي كه سابقه  هاي هتعريف تجرب گيري از روش پژوهش كيفي با تكيه بر فهم و باز بهره. 2
شده بر تحليل  انجام هاي پژوهش بيشتركه  ؛ درحالياند با آن را داشتهمديريت جهادي يا تعامل 

 ؛اند متون دست اول ديني يا شرح تجربه فردي متكي بوده

طور جدي مطالعه  بههايي كه پيش از اين  توسعه حوزه معنايي مديريت جهادي به عرصه. 3
 )همانند مواجهه با تحريم(. اند نشده

اي براي توسعه مطالعات در زمينه  تواند مقدمه حاضر مي پژوهش، شده ذكر با توجه به موارد     
كه رويكرد مديريتي موجود در  شودبه اين نكته توجه  اگرمديريت جهادي باشد، مخصوصا  
گيري بهتر از ابزارهاي موجود در دانش مديريت براي تقويت  نگارش اين مقاله، بسترساز بهره

 مديريت جهادي خواهد بود.
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