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عنوان مقاله
راهکارهای مدیریتی در تحقق نظام اداری جهادی

روح اله کشاورز
راضیه

لشکناری1

قاضی2

 -1نويسنده مسوول :مدرس دانشگاه  ،کارشناسی ارشد مديريت آموزشی،دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر ،2شهرستان
نوشهر،استان مازندران
(Email(: Rkl13571357@gmail.com
 -2راضیه قاضی ،معلم  ،کارشناسی ارشد برنامه ريزی درسی  ،آموزش و پرورش چالوس،استان مازندران

چكيده
نظام اداری جهادی تالشهايی در جهت اصالح فرايند های سازمان و مديريت هاست.به طوری که بر اساس مديريت
جهادی قصد آن داريم با رضايت خداوند به مردم خدمت شود آن هم با علم و درايت .رضايت خداوند معطوف به ارزشهای
اسالمی نشات گرفته از قرآن و اهل البیت است و علم مديريت هم تالش های نظريه پردازان در حوزه ی سازمان و مديريت
خواهد بود .تحقیق حاضر درصدد تبیین عوامل مؤثر بر نظام اداری و کاربست مفهوم جهادی ،علم و عمل می باشد .نظام اداری
و حرکت جهادی تحت تأثیر مبانی سازمان و مديريت و هم چنین موضوع انسان است.

واژگان کلیدی :مديريت،سازمان،نظام اداری ،مديريت جهادی

 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصیلی و رشته تخصصي ،دانشکده و
دانشگاه محل تحصیل نويسنده اول ( ،11 pt. B Nazaninراست چین)
 -2درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) ،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل
نويسنده دوم ( ،11 pt. B Nazaninراست چین)
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 -1مقدمه
نظام اداری جهادی الگويی که خود بار مثبت دارد و از اقدامات اساسی برای الگوی پیشرفت در چشم انداز پیش رو به
حساب میآيد و بدون اين مهم ساير برنامهها و تالش ها نیز به سرانجام نخواهد رسید .به همین دلیل دولتها اقدامات فراوانی
در جهت اصالح و بهبود ساختار و تشكیالت اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخگويی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری
انجام دادهاند ،از جمله :تح ول در نظام حقوق و دستمزد ،جذب و به کارگماری ،سادهسازی ساختارها ،شفاف سازی وظايف و
اختیارات ،کوچكسازی و کاهش تصدیگری دستگاهها ،تحول در نظام مالی ،به کارگیری سازوکارهای نظارتی ،ارزيابی عملكرد،
تشويق کارکنان متعهد و تالشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(شیخی.)1931،
در اين مقاله قصد آن است با ثابت نگه داشتن فرايندهای حاضر در هر سازمانی  ،عدم تحقق اهداف سازمانی را با رويكرد
نوين مفهوم مديريت جهادی به چالش بكشیم .وقتی از جهاد صحبت می شود به عنوان يك دستور الهی با قبول تمامی ارزش
های اسالمی آن است ،چرا که مسلمان واقعی در جهاد شرکت می کند .و معنای جهاد که از متن قرآن و روايات به دست آمده
يعنی هرگونه کوشش در راه خدا و تالش برای انجام نیكیها(سوره مائده آيه ی .)93
مديريت دراسالم قبل ازاينكه رياست مداری باشد ،خدمتگزاری است  .مدير در مذهب اسالم بايد درجهت خدمت به خلق
خدا  ،اقامه ی عدل وداد  ،رفع تبعیض و بی عدالتی قیام نمايد  .مدير نبايد مسند مديريت را وسیله افتخار و نردبان نخوت
قرار دهد زيرا آن دسته از مديرانی که مديريت يك تشكیالت را زمینه ی تجلی خصلت های ناروای شیطانی می دانند و اين
میدان را بهترين عرصه برای تاخت و تاز غرورها و شیطنت های خود به حساب می آورند ،هرگز مديراسالمی وانسانی نیستند .
اينگونه مديران هیچ گاه قادر به خدمت نخواهند بود ،زيرا آنان مديريت را برای خدمت به ديگران انتخاب نكرده اند ،بلكه آنرا
وسیله ای برای ارضای امیال شخصی و نفسانی خويش برگزيده اند و اينكه در روايات از رياست به شدت انتقاد شده است
اشاره به اين گونه مديريت هاست(مشايخی و ديگران به نقل از نظرنیا.)1911،
امروزه تمامی فعالیت های سازمانی در لبه ی پرتگاه بسر می برند .مساله فقط اين نیست که چرخه ی حیات محصول و
خدمات کوتاهتر شده است ،بلكه چرخهی حیات راهبردهای استراتژيكی سازمانی کوتاهتر شده و سازمانها بايد از خود بپرسند،
ما که هستیم ؟ چگونه فعالیت می کنیم؟ چه مسیری در پیش داريم؟اين سواالت و مشابه آن نه هر ده سال بلكه در دو سه
سال بايد مطرح شود(.کشاورز و ديگران) 1931،بنابراين مديريت و اداره ی جهادی در سازمان ها گامی درراستای جهانی شدن
و بررسی رقابت ها و رضايت ارباب رجوع و خدمت به مردم در راه رضای خداوند است.
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-2سوال تحقیق:
عوامل مؤثر راهكارهای مديريتی در تحقق نظام اداری جهادی کدام است؟
برای يافتن پاسخ اين پرسش بايد راهكارهای مديريتی و هريك از مؤلفههای آن و تأثیری که بر نظام اداری جهادی تبیین
میشود مشخص نمود .قبل از پرداختن و بحث و بررسی توصیفی مفاهیم ،الزم است مفاهیم مجددا بازتعريف شود.

-3تعاریف لغوی مفاهیم:
مديريت با توجه به آنچه در اين قرن بكار می رود برگرفته شده از ريشه ی لغوی تدبیراز مصدر «دَبَرَ» است(بهرنگی.)1913،
معنای اصطالحی آن فرايند اجتماعی ،برنامه ريزی ،سازماندهی ،کارگزينی ،هدايت ،هماهنگی و کنترل در راستای تعیین و
فايق شدن به اهداف سازمانی در يك محیط پوياست(احمدی.)1932،
مديريت مهارت تبديل برنامهها به اهداف پیش بینی شده در مطلوب ترين کیفت است،علم و هنر هماهنگی منابع جهت
دست يابی به اهداف سازمان هاست (فخیمی.)1933،
مديريت جهادی  :مفهومی جديد و ترکیبی از مديريت و جهاد است.آنچه درتعريف مديريت گفته شد و آنچه درمعنای جهاد
که از متن قرآن و روايات به دست آمده پس مديريت جهادی فرايند کارکردن با و به وسیله ی ديگران مبتنی بر کوشش و
تالش در راه رضای خدا و تالش برای انجام نیكیهاست.
در مورد جهاد بايد توضیح داد که امام علی علیه السالم در خطبه ی  111می فرمايند« :و الجهاد فی سبیله فانه ذروه
االسالم؛ جهاد در راه خدا وسیله تقرّب به خداست» زيرا جهاد قلّه رفیع اسالم است .جهاد در اين جا معنای وسیعی دارد که
عالوه بر جهاد نظامی،شامل جهاد علمی و تبلیغی و امر به معروف و نهی از منكر و جهاد با نفس و هرگونه تالش و کوشش
مفید و سازنده برای پیشبرد اهداف اسالمی است و با بیان فلسفه جهاد به عنوان قلّه رفیع اسالم استفاده می شود(.ه.م)
جهاد در راه خدا باعث بقای اسالم و رشد و بالندگی آن و وسیله عزّت و سربلندی جامعه اسالمی است و بدون جهاد،
حیات مكتب اسالم تضمین نخواهد شد  .امروزه با توجه به اصل بصیرت آفرينی مديريت جهادی در آموزش و پرورش نیز جهت
دست يابی به اهداف سند چشم انداز امری ضروری و الزم می باشد.
مديريت جهادی غیر از مديريت علمی نیست که براساس فرمول ها و قوانین مطرح دردانش مديريت پايه ريزی شده است .
فرق اين نوع مديريت که ازترکیب اضافی (جهادی يا اسالمی) برخوردار است با مديريت مطلق دراين است که مبنای آن را نظام
ارزشی اسالم می سازد نظام ارزشی اسالم نقش مهمی را درنظريه های علمی مديريت ونیز در شیوه های عملی آن ايفا میکند.
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نظام اداری :نظام اداری به مجموعه سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی اطالق میشود که خدمات و کاالهای عمومی را
ارائه میدهند .نظام اداری جهادی تعريف فوق به انضمام کوشش در راه کسب رضايت خداوند است.
 -4سیری در تکامل مدیریت و سازمان ها
محققین در مقاله ای با عنوان مديريت جهادی سیری در مديريت را معرفی کرده اند ،که بی شك خالی از اثر بخشی هم
نخواهد بود و الزمه اداره انسان و سازمان هاست تا از ،تقسیم کار آدام اسمیت،صرفه جويی چالز بابیچ،اصول علم اداره ی هنری
فايول،دوازده اصل کارايی امرسون،مديريت علمی تیلور،مديريت علمی انسانی شده ی هنری گانت ،بورکراسی ماکس وبر ،حرکت
سنجی گیلبرت ها و  POSDCORBگیولیك و ارويك و مجموعه مديريت های نوين چون دراکر و ...بهره بگیريم و مراحلی
که علم مديريت در دنیا آن را دنبال کرد را به بوته ی آزمايش نگذاريم و به يافته های آن در فرهنگ ايرانی اسالمی پیشرفت
قالب جديدی اضافه کنیم.
سوال اينجاست  ،آيا دوباره کاری و انجام آزمايشات کوشش و خطا در عصر اطالعات و رسانه های نوين امری عقالنی است؟
امروزه حتی تئوری های مكتب رفتار سازمانی و يا همان روابط انسانی که به (نئوکالسیك ها) مشهور است انديشه های قابل
دسترس بوده و اثرات متغیرهای آن ها در سازمان ها نیز نهادينه شده است.
تئوری هايی در مورد شخصیت کارکنان سازمانی ،با تئوری های ساختار شخصیتی فرويد،نظريه ی میدانی شخصیت و مدل
تغییرکرتلوين،تئوری شخصیت انسانی و نیازهای آدمی هنری ماری،تئوری خصیصهی آلپورت،مراحل رشد شخصیت اريكسون
و تئوری رشد يافتگی و عدم رشديافتگی آرجريس،همه و همه در سازمان ها و مديريت بر آدمی ظهور و بروز پیدا کرده
است(فرهنگی و ديگران.)1911،
به نظر می رسد استفاده از نظريات علمی مديريت خصوصاً تئوری های يادگیری با کارهای پاولف ،ثوراندايك،اسكینر و بندورا،
تئوری های انگیزشی با کوشش های التون مايو،مك گريگور،مازلو،مك کللند ،آلدرفر،فیستنگر،هرزبرگ،پورتر،الک و التام و
تئوری های رهبری با معرفی نظريه های لیكرت ،استاگديل ،تانینبام ،بلیك و موتان  ،آداير،ماری پاکر فالت،فیدلر،وروم ،هرسی و
بالنچارد،وارن بنیس و گراين و ديگران و حتی نظريات سیستمی بارنارد و برتالنفی و استفورد بیر به انضمام نظريه شناسان
جامعه شناسی سازمانی چون کارل مار کس و میشلز و مرتون و گولدنر و نظريه پردازان نوين در مباحث محیط سازمانی ،قدرت
و سیايت در سازمان،فرهنگ سازمانی ،استراتژی در سازمان و اکنون نظريه های تصمیم گیری و کیفیت در سازمان ها و ساير
نظريات نوين،کمك شايانی در اداره و مديريت سازمان های امروزی با رويكرد جهادی خواهد کرد(ه.م).
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-5رویکرد اسالمی
امام محمد باقر(علیه السالم) می فرمايند«:شرق و غرب را در نورديد،دانش صحیح نمی يابید مگر علمی که سرچشمه اش از
ما اهل بیت (علیهماالسالم) است (البحار،ج2ص.)32 .
واضح است که يگانه راه در جامعة اسالمی برای بیان راهكارهای مديريتی در دستیابی به نظام اداری جهادی ،مديريت
مبتنی بر ارزشهای اسالمی است که بايد نهادينه شود.
عدم ارتباط دنیای غرب و تقید به سكوالريزه کردن تمامی امور و جدايی آشكار با آموزههای وحیانی اسالمی و دينی اجرای
مديريت بر سازمان ها و گروه ها و انسان ها دارای ضعف و مقطعی بودن نظريات و بر پايه ی آزمون و خطا بوده است.
راهکارهای ارائه شده نیز به دلیل جامع نبودن و لحاظ نكردن تمام جوانب مادی،معنوی و کالبدی در دستیابی به يك نظام
اداری ثابت به معنای حقیقی خود ناکام مانده است.
نظام اداری جهادی ،معلول ع وامل متعددی همچون عوامل فرهنگی ،ساختاری ،اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی است که برای
تحقق آن بايد راهکارهای مديريتی معرفی شود .در اين مقاله دو موضوع مهم تر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و ان شااهلل
در آينده بیشتر بحث خواهیم کرد .ما با اين پیش فرض که نظام اداری جهادی به دلیل نیت خداگونگی که دارد سازمان های
امروز را در فرايند اداری دعوت به حرکت جهادی می کنیم و منويات مقام معظم رهبری که نشان از درايت و دانايی محوری
بودن امور است را مالک قرار داديم و بديهی است اسالم از فعالیتهايی که به تولید کاالها و خدماتی مغاير با سالمت جامعه
است اجتناب کرده و با تحريم مواردی از قبیل معامالت و قراردادهای زيانآور ،سودآوری از راه ربا ،احتكار ،نیرنگ و غش در
معامله ،از ورود سازمانها به فعالیتهای ناسالم پیشگیری و سالمت سازمانی را تأمین میکند(شیخی.)1931،

-6راهکار های مدیریتی:
 )1-6شناخت ،درک و احترام به دانایی کارکنان سازمان:
اواخر دهه ی  1321تا آغاز دهه ی  1391م.مطالعات شهر هاثورن به رهبری التون مايو نشان داد که:
الف)موجوديت سازمان بر اين است که نیازهای انسانی را تامین کند نه برعكس.
ب)سازمان و کارکنان به يكديگر نیازمندند (سازمان ها به فرهیختگی کارکنان و کارکنان به خدمات سازمان)
ج) هنگامی که افراد و سازمان مناسب يكديگر نباشند يكی يا هردو رنج می برند ولی اگر مناسب يكديگرند ،هردو سود
خواهند برد( .فرهنگی به نقل ازشفريتز.)1933،
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مديران بايد اطمینان حاصل کنند که تمام همكاریهای يك کارمند ،چه بزرگ چه کوچك ،مورد توجه قرار گرفته است.
شعار بسیاری از مديران اين است که « چرا بايد برای انجام کاری از کسی تشكر کنم که او برای آن کار دستمزد میگیرد».اغلب
کارکنان از اين مسئله رنج می برند که مديران وقتی را اختصاص نمیدهند تا به خاطر انجام صحیح يك کار از آنها قدردانی
شود ،اما به خاطر اشتباهات سريع نكوهش می شوند .پیشنهاد می شود،اين دغدغه در نظام اداری جهادی با نسخه ی مديريت
دانايی محور کارکنان جبران می شود.
کارکنان هر سازمان به احتمال قوی قبل از مديران سازمان ها فرصت های پیش رو در تحقق اهداف سازمانی را حس می
کنند .راهكار مديريت دانايی کارکنان فرصتی را ايجاب می کند تا در مورد کارکردهای سازمانی از اعضای سازمان کمك
بگیريم.
فقدان چنین نگاهی منجر به افسردگی شغلی  ،بی میلی به کار و دچار روزمرگی شدن در سازمان ها خواهد بود.تحقیقات
فیشردر سال 1331در قسمت نهادها و شرکت های جهانی ()CIBدر خصوص ارزيابی ريسك مربوط به از دست دادن کارکنان
کلیدی سازمان قابل مالحظه است.وی عواملی خطر آفرين را در پیش روی سازمان ها معرفی می کند که اولین آن فقدان
مطرح بودن و شناخته شدن کارکنان است(.کشاورز و ديگران)1931،
برای اين منظور در حرکت نظام اداری جهادی نظريه جوزف لوفت و هری اينگهام با عنوان پنجره ی جو و هری پیشنهاد
می شود.اين مدل چارچوبه ای است که ضمیر مديران را برای کارکنان مشخص می کند و کارکنان مورد احترام قرار می گیرند.

مديران سازمان ها

کور

عمومی

ناشناخته

خصوصی

شناخته

ناشناخته
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ناحیه ی عمومی  :رفتار و نگرش هايی که برای کارکنان و مديران شناخته شده است و همه ی افراد ذيربط چون تعامالت
مافوق و زيردست و همكاران از آن آگاهند.
ناحیه ی خصوصی  :اين حوزه در روابط سازمانی و جو سازمانی برای مديران شناخته شده است ولی کارکنان از آن بی
اطالع اند ،در واقع همان اسرار مديريت است که در برخی موارد نیاز به افشای آن وجود ندارد.
ناحیه ی کور  :آن بخشی از رفتارها و نگرش های مديران که خود از آن آگاهی ندارندولی کارکنان به آن دست يافته اند،
در اين ناحیه است که مديران توانا يی درک نظر ديگران را نداردو يا به آن اهمیت نمی دهد.ناحیه ی کور منجر به تشكیل گروه
های غیررسمی در سازمان می دهد.گفتگوهای پنهانی در (البی،رستوران ها،راهروها،جلسات خصوصی و)...از وجود اين ناحیه در
سازمان خبر می دهد.
ناحیه ی ناشناخته :نه برای مدير شناخته است و نه برای کارکنان ،تالش های آگاهانه می تواند بر اين ناحیه اثر بگذارد.
( ) فلش تالش برای باز نگهداشت راه مفاهمه متقابل با کارکنان استو بهره گیری از فنون و مهارت روابط انسانی،و توجه
به ويژگی های اخالقی و انسان شناسی اسالمی و مهمتر و غنی تر مصاديق آيات و روايات شیعه می تواند ناحیه ی کور و
ناشناخته را کاهش دهد.در نظام اداری جهادی پرتو نوآوری،خلق و ابداع ،احترام متقابل،عدالت و انصاف،کار برای خداکردن،
منجر به رشد سازمان شده و بر مجهوالت آن نور افشانی می کند(بهرنگی 1913،و عالقه بند)1913،
در نظام اداری جهادی مبتنی بر کارکردهای اسالمی نحوه درک و شناخت افراد کارکنان به عنوان زير دست ،خداوند به
پیامبر(ص) میفرمايد« :به لطف رحمت الهی ،با آنان نرمخوی و پرمهر شدی ،و اگر درشتخوی و سختدل بودی بیشك ،از
اطرافت پراکنده میشدند .پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه(».آلعمران.)133/
با همین جهتگیری بود که امیرمؤمنان علی(ع) میفرمودند«:هرگاه زمامداری شدی ،بايد رفق و مدارا در پیش گیری،رفق و
مدارا خوب سیاستی است و کارگزاران خود را به رفق و مدارا با مردمان فرمان میدادندواز آنان میخواستند تا آنجا که ممكن
است اين گونه عمل کنند و از شدت عمل بپرهیزند؛ چنان که در نامهای خطاب به مالك اشتر نوشتند:در مشكالت ،از خدا ياری
بجوی ،و درشتخويی را با اندکی نرمی بیامیز .در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن ،و در جايی که جز با درشتی کار
انجام نمیگیرد درشتی کن،پر و بالت را در برابر رعیّت بگستران ،با مردم گشادهروی و فروتن باش ،و در نگاه و اشارة چشم،و در
سالم کردن و اشاره کردن ،با همگان يكسان باش (اسماعیلی.)1931،
يافته های تحقیقات مديريتی نشان داد که بین رفتار اخالقی مديران و رضايت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.از طرفی
بین مسوولیت پذيری ،قاطعیت ،رفتار عادالنه و امانتداری مديران با رضايت شغلی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد .پس
می توان نتیجه گرفت رفتار اخالقی مديران در محیط کار سبب کاهش تنشها و افزايش رضايت شغلی و اثربخشی خواهد شد لذا
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پیشنهاد می گردد رفتارهای اخالقی در محیط کار نهادينه گردد .و اين همان نظام اداری جهادی در سازمان های امروز
است(بهشتی فر و نكويی.)1913،
 )2-6مدیریت مشارکت جو
از راهكارهای مديريت جهادی  ،حس مشارکت جويی برای تحقق اهداف سازمانی بود .اين حرکت جهادی معطوف به بحران
يا زمان خاصی نبايد باشد .نگاه مديريتی برای تحقق اهداف چشم انداز ايران اسالمی در مفهوم اقتصاد مقاومتی راهی جز
حرکت جهادی پیش روی ما نمیگذارد.
با نگاهی مبتنی بر دانايی محور و مطالعه تطبیقی نظريات مديريت مانند :مديريت مبتنی بر هدف دراکر،قوانین
پارکینسون،کوچك زيباست شوماخر،انواع برنامه ريزی راسل ايكاف،مراحل رشد سازمان های گراينر،تئوری  Zويلیام اوچی،مدل
ارزش های رقابتی اثربخش کوئین،نقش های دهگانه ی مديران مینتزبرگ،درجستجوی تعالی پیترز و واترمن،سازمان يادگیرنده
پیتر سنج و مهندسی مجدد همر و چمپی و نظريه های نوين ،همه و همه با يك حرکت سريع برای پاسخ به چالش ها پیش
روی سازمان ها و کسب و کار و مديريت معرفی شدند و به عنوان نسخه های عملی توسط ديگر کشورها به کار گرفته می شود.
ايران اسالمی در طی اين سه دهه به دنیا ثابت کرد که می تواند.
از روش های مديريتی در ادارهی سازمان ها و موسسات در نظام اداری جهادی راهكار مديريت مشارکت جو است .حلقهی
گمشده ی سازمان های امروزی ما که با نظام اداری جهادی می توان آن را نهادينه کرد.اين حرکت درشهريور سال 1933
توسط شورای عالی اداری با مصوبه ی «نظام پذيرش و بررسی پیشنهادها» آغاز شد.راهكار مشارکت جويی پاسخ به سوالی است
که برای تحقق اهداف عالی سازمان ها و وضع مطلوب چه کار بايد کرد؟ آنچه مديريت مشارکت جو پاسخ می دهد قرار دادن
نقشه راه در مقابل سازمان و افراد است.
نقشهی راهی که به خوبی تدوين شده و همسو با قوانین کشور الگوی ايرانی –اسالمی پیشرفت را به نمايش گذاشته است.
منظوراز راهكار مديريت مشارکت جو اطمینان يافتن از اين امر است که کارکنان صالح تصمیمات موثری داشته باشند و
ا ختیار وسیله ای برای دست يابی به اهداف سازمانی است(طوسی .)1911،در تحقق اهداف نظام اداری با آرامش ،مسئولیت ها
به گروه ها يا افرادمسئول داده می شود.تصمیم گیری در نظام اداری جهادی بر اساس داشتن اختیاراست.
بر اساس نگاه لورن پلونكت و رابرت فورنیه،در مديريت مشارکت جو  ،دو دلیل عمده را می توان مبنای معرفی اين راهكار
مديريتی در تحقق نظام اداری جهادی معرفی کرد.
الف) شريك شدن در کام يابی ها و نه انباشتن ناکامی ها .امروزه روش های سنتی مديريت و اداره ی امور کارايی چندانی
ندارد.مطالعات تطبیقی شرکت ها نشان می دهد به دلیل ناديده گرفتن معیارهای کیفی،باالرفتن ستیزه جويی نیروی کار
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ناخشنود،کارآمدی رو به فزونی يك رقیب و کاهش سهام آن در بازار و ،...سازمان ها و شرکت ها به شیوه ی مديريت ژاپنی
روی آورده اند.توجه به متغیر هايی چون(فن شناسی آدم واره ها،خدمات به ارباب رجوع،ارتقای کیفیت به عنوان نخستین
وظیفه و  ...چاره ی راه اداره کردن سازمان هاست.
ب) پديدار شدن کارکنان دانشگر.اين مفهوم را پیتر دراکر در سال  1331بكار برد و می توان به عنوان فن شناسی سازمان
ها از آن بهره گرفت(طوسی.)1911،
به نظر می رسد کاربرد اين مفهوم در نظام اداری جهادی توجه به شايستگی های کارکنان در ادارات و سازمان های
ماست.ارزش کارکنان ما بر پايه ی قابلیت اعتماد،توانمندی بدنی،تجربه،وفاداری  ،نوآفرينی،پذيرش مسئولیت،توجه به ارباب
رجوع ورعايت کارکردهای اخالقی – دينی و ...سنجیده می شود.
راهكار مديريت مشارکت جو منجر به باالبردن درجه بهره وری سازمان و کار آمدی نیروی کار به طوری که کارکنان خود را
در مسئولیت،خطرپذيری و کامیابی سهیم دانسته و ادارات با سهیم کردن افراد در پذيرش مسئولیت پادزهری نیرومند را در
برابر ساده انگاری و شكست و ناکامی تزريق می کنند(طوسی.)1911،
«کارکنان در موفقیت و دستاوردها نیازمند الهام ،امید ،مفاهیم و رضايت هستند.اگر مديران محیط و فضای مناسب را برای
آنان فراهم کنند ،کارکنان برای ايجاد يك سازمان پويا ،شكوفا ،پرشور و بانشاط از طريق تعهد و وفاداری و انرژی مثبت شان
خود را سازماندهی خواهند کرد.يادگیری فرايندی است در جهت بسط و گسترش خودآگاهی و خودشناسی و وسعت دادن به
جهان بینی کارکنان سازمان(کشاورز و ديگران ،1931 ،ص.) 931
« سازمان های متمرکز از آنجا که قائم به شخص هستند بسیار شكننده و آسیب پذيرند و با اندک تحولی فرو میپاشند.
منطق قرآن نیز اين است که حتی اگر رهبری جامعه بر عهدة باالترين انسان ،يعنی وجود شريف پیامبر اکرم باشد ،باز جامعة
اسالمی نبايد قائم به شخص او باشد ،به گونهای که با فقدان آن حضرت ،شالودة جامعه به هم ريزد بنابراين،از آنجا که تمرکز در
سازمانها سبب کاهش خالقیت و رشد و تعالی نیروی انسانی می شود و اين با سرشت و فطرت او که حرکت به سمت تعالی و
پیشرفت و نیل به کمال نهايی است و با روح تعالیم اسالمی منافات دارد ،مديران بايد با تفويض اختیار به کارکنان و زير
مجموعة خود زمینة رشد و بالندگی آنها را فراهم آورند» (شیخی)1931،
راهبرد مديريت مشارکت جو را در کالم امیر می توان جست و جو کرد ،آنجا که می فرمايند «:کسی که خودرای است ،
رای ندارد(».بحار،ج 33صفحه)113و يااينكه« هرکه خودرايی کندهالک گردد  ،و هرکه با مردمان مشورت کند در عقل آنان
شريك شود»(نهج البالغه).
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 -7نتیجه گیری
نظام اداری جهادی می تواند راه گشای مسايل و چالش های پیش رو باشد .جهادگونگی يعنی نگرشها و باورهای دينی،
مثل (خدامحوری،آخرتگرايی ،مسئولیتپذيری ،صداقت ،و امانتداری)همچنین بهره گیری از يافته های علمی روز در خصوص
اداره سازمان ها بر اساس چشم انداز داخلی کشور .نظام اداری جهادی دست يابی سريع و صحیح به اهداف است بدون چشم
داشت شخصی ،ما در اين مقاله مديريت جهادی را بین دو راهكار شناخت کارکنان و مديريت مشارکت جويی معرفی کرديم.
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