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چكيده
هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران عمومی
مبتنی بر مدیریت جهادی است .سؤال اصلی پژوهش آن است که ویژگیهای
شخصیتی سیاستگزاران در راهبرد مدیریت جهادی کدام است؟ و اولویتبندی
این ویژگیهای شخصیتی چگونه است؟ مدیریت جهادی مدیریتی است مبتنی
بر مبانی ،ارزشها و اهداف اسالمی که مؤلفههای اصلی آن عبارت است از :روحیه
ایثارگری ،کار و تالش مضاعف ،مسئولیتپذیری ،شایستهساالری ،وجدان کاری،
شجاعت و قاطعیت در امور ،خودباوری ،از جنس مردم بودن ،قناعت و ساده زیستی و
حسن خلق که بهعنوان متغیرهای مستقل پژوهش محسوب میشوند .در پژوهش
حاضر به دلیل اینکه موضوع مدیریت جهادی و مؤلفههای آن ،غالباً کیفی است ،از
ابزار مصاحبههای حضوری و روش دلفی استفاده شد و درنهایت برای تجزیهوتحلیل
دادههای بهدستآمده از روش کمی استفاده شده و درمجموع روش تلفیقی
(آمیخته) با غلبه کیفی روش انجام این مقاله است .براساس یافته های مقاله رتبهی
اهمیت مؤلفههای مدیریت جهادی یکسان و مساوی نیست .مؤلفهی شایسته
ساالریمهمترینمؤلفهدرمدیریتجهادیوبعدازآنمؤلفه هایمسئولیتپذیری،
وجدانکاریوحسنخلقدررتبه هایبعدیاهمیتقراردارند.
واژگان كليدي:
مدیریت ،جهاد ،مدیریت جهادی ،سیاستگزاری عمومی ،روش تلفیقی.

 .1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا Meys am.kianizadeh@yahoo.com
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا Agolshani41@yahoo.com
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- 1مقدمه و بیان مسئله

شرایط مختلف و نیازهای گوناگون انسانها در عصر حاضر ،باعث ظهور و گسترش
روزافزون سازمانها و مؤسسات مختلف شده است و ضرورت وجود این سازمانها در
اداره شئون زندگی انسان امروزی ،بر هیچکس پوشیده نیست .بدیهی است که ظهور
سازمانهای اجتماعی و گسترش روزافزون آنها یکی از خصیصههای بارز تمدن بشری
است .بهاینترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص
هر جامعه ،هرروز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده میشود .بدیهی است هر سازمان
اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحیشده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت
است( .رضائیان )۱۳۸۰ ،و این سازمانها زمانی میتوانند در انجام رسالت و رسیدن به
اهداف خود موفق شوند که از مدیریتی توانمند و کارآمد برخوردار باشند ،زیرا «مدیریت»
مهمترین عامل تداوم حیات موفق یک سازمان است و نقشی بسیار مهم و حیاتی در رشد،
بالندگی و پیشرفت سازمان ،بر عهده دارد( .میرزاخانی)1391 ،
مدیریت جهادی بهعنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقالب اسالمی که مبتنی بر
ارزشها و آرمانهای ایرانی -اسالمی از یکسو و از سوی دیگر در پیوند با علم و دانش روز
هست همواره مدنظر امام خامنهای(مدظله) بوده است و از اهمیت و جایگاه ویژهای نزد
ایشان برخوردار است .ایشان در سخنان و فرمایشات خود به مسئله مدیریت جهادی و در
پیش گرفتن این الگوی مدیریتی مطلوب از سوی مسئوالن نظام تأکید کردند و مدیریت
جهادی را بهعنوان راهکاری برای حل مسائل جامعه مطرح نمودند.
امام خامنهای(مدظله) دراینباره فرمودند« :با حرکت عادی نمیشود پیش رفت ،با
حرکت عادی و احیاناً خوابآلوده و بی حساسیت نمیشود کارهای بزرگ را انجام داد؛
یکهمت جهادی الزم است ،تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای انجام کارها الزم
است .باید حرکتی که میشود ،هم علمی باشد ،هم پرقدرت باشد ،هم با برنامه باشد و هم
مجاهدانه باشد 1.کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن ،موانع کوچک را بزرگ ندیدن،
2
آرمانها را فراموش نکردن ،جهت را فراموش نکردن ،شوق به کار ،این کار جهادی است».
همچنین ایشان از مدیریت جهادی بهعنوان یک راهبرد اصلی اینگونه یاد میکنند« :اگر
مدیریت جهادی یا همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد،
کنونی فشارهای خباثت آمیز قدرتهای جهانی و در شرایط
مشکالت کشور ،در شرایط
ِ
3
دیگر ،قابلحل است و کشور حرکت روبهجلو را ادامه خواهد داد».
 .1بیانات امام خامنهای(مدظله) در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی.1392/12/20 ،
 .2بیانات امام خامنهای(مدظله) در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت.1392/6/6 ،
 .3بیانات امام خامنهای(مدظله) در دیدار با اعضای شورای شهر تهران.1392/10/23،

 -2ادبیات نظری و پیشینه موضوع
 -1-2ادبیات نظری

 -1-1-2مفهوم مدیریت جهادی

مدیریت جهادی مدیریتی اثربخش است ،مدیریت اثربخش عامل اصلی و اساسی در ایجاد
همفکری و همدلی است و مدیران مؤثر کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر
یک چتر فکری و نظر واحد گرد آورند و این درک را ایجاد کنند که اختالفات ،جزئی و
کماهمیت است و آنچه اعتبار و ارزش دارد ،روح جمعی است که باید در یک مجموعه یا
سازمان حاکم باشد( .ساعتچی)۱۳۸۴ ،
اساس مدیریت در نظام جهادی بر پایه رهبری و هدایت انسانها بهسوی وظایف
خودشان و بهسوی سازندگی پایهگذاری شد .مدیران در جهاد وظیفه هدایت ،رهبری
و نقش سوق دادن انگیزه را برای کار و تالش داشتند .مدیران جهادی در همه عرصهها
و زمینهها ،تالش خود را بر این گذاشتهاند که با اطاعت از رهبری در تمام صحنههای
حساس انقالب حضور رسانند و بهعنوان بازوی انقالب میباشند( .موحد)1386 ،

شناسایی ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی  /میثم کیانی زاده و علیرضا گلشنی

در عصر حاضر که جهان رو به ترقی و پیشرفت است و کشور ما هم دوران حساسی را
میگذراند نقش سیاستگزاری عمومی بهعنوان تجلی اراده حکومت در عمل ،در چرخه
اقتصاد و توسعه و پیشرفت اهداف عالی کشور انکارناپذیر است .سیاستگزاری عمومی
دانشی است که تنظیم کارکردهای یک دولت را در عرصه نظری و عملی موردتوجه قرار
میدهد .در این راستا شناسایی ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران مبتنی بر مدیریت
جهادی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
در جهت بومیسازی علوم انسانی و طراحی الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت و با توجه به
کمبودهایعلمیوعملیشناختویژگیهایشخصیتیسیاستگزاران،نسبتبهبررسی
ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران اقدام گردید .همچنین با توجه به تأکیدات مکرر
امام خامنهای(مدظله) ،در استفاده از الگوهای بومی و داخلی و به مرحله ی عمل رساندن
آن ،ازجمله ی مهمترین دالیل و ضرورتهای تحول بنیادین در فرایند سیاستگزاری
عمومی و شناسایی ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران بر مبنای مدیریت جهادی
است که از اهداف انجام این پژوهش نیز میباشد.
در پژوهش حاضر پس از تبیین ادبیات نظری و مروری بر پیشینه موضوع و توضیحاتی
پیرامون روش پژوهش نسبت به تبیین یافتههای پژوهش اقدام میگردد و درنهایت با
جمعبندی و ارائه برخی پیشنهادها پژوهش حاضر به پایان میرسد.
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در جدول زیر خالصهای از تعاریف مدیریت جهادی از دیدگاهها و منابع مختلف
آورده شده است:
جدول  -1تعاریف مختلف مدیریت جهادی

امام
خامنهای
(مدظله)

مدیریت جهادی یعنی کار ،تالش ،باخدا حساب کردن ،به علم تکیه کردن ،به درایت و تدبیر تکیه
کردن (کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت))1392/10/23( .
مدیریت جهادی عبارت است از توکل بر خداوند و استفاده از تدبیر و عقالنیت و درعینحال پیش
بردن کارها با عزم راسخ و بدون هراس از جوانب)1394/4/2( .
مدیریت جهادی یعنی کار را برای خدا ،با جدیت و بهصورت خستگیناپذیر انجام دادان)1390/1/1( .
کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن ،موانع کوچک را بزرگ ندیدن ،آرمانها را فراموش نکردن،
جهت را فراموش نکردن ،شوق به کار)1392/6/6( .
مدیریت جهادی عبارت است از تالشی که در برابر یک چالش خصمانه از سوی طرف مقابل صورت
میگیرد)1393/2/10( .
مهمترین خصوصیات مدیریت جهادی :تالش و تحرک جهادی و جدیت و خستگیناپذیری ،علمی
بودن ،پرقدرت بودن ،برنامه محور بودن ،مجاهدانه بودن ،خودباوری و اعتمادبهنفس ،اعتماد به
کمک الهی)1393/2/10( .
باپشتکار ،باهمت ،با تو ّکل به خدای متعال ،با تشویق نیروهای بااستعداد ،با عزم راسخ ()1393/2/10
مسئولیتها بهطورجدی ،بهدوراز انگیزههای شخصی ،بهطور از هر چیزی جز انگیزه ی خدمت
به مصالح کشور ()1393/3/4
حرکتی علمی ،پرقدرت ،با برنامه و مجاهدانه ()1392/12/20

کوشکی
()1393

علم و هنر رهبری و کنترل فعالیتهای دستهجمعی مبتنی بر مبارزه نه صرفاً نظامی در سایر
عرصههای علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...جهت نیل به اهداف راهبردی و کالن یک
سیستم و رفع موانع آن

عظیمی و
حدائق
()1388

مدیریت جهادی یادگاری از دفاع مقدس که تجهیز سرمایه انسانی و مادی و برنامهریزی فعالیتها
همه برگرفته از آموزههای دینی است .مدیریت جهادی بهرهگیری از علم و فناوری همجهت بااراده
الهی جهت رسیدگی به امور است .مهمترین مؤلفهی آن عقل و عشق است .مهمترین ویژگی آن
فرمانبری آگاهانه از ولی امر یا ولیفقیه زمان است.

پیرمرادیان
()1393

مدیریت جهادی شامل رشد توأمان معنوی و مادی مردم و آبادانی دنیا و آخرت آنهاست و
تالشگران و مدیران جهادی هدفی جز کسب رضایت الهی در پرتو خدمت به انسانها و جامعه ندارند.

ملکی زوام
()1388

مدیریت جهادی نوعی رهبری مشارکتی است .اعتماد داشتن به نیروهای جهاد ،اهمیت دادن
و لحاظ کردن نظرات آنها ،میدان دادن و تفویض اختیار به جهادگران از ویژگیهای مدیریت
جهادی است .مدیر از انتقاد آنها نمیهراسد و پاسخگوی سؤاالتشان است .احترام متقابل مدیران
و کارکنان در جهاد به چشم میخورد و هر یک از نیروهای جهاد تنها از یک رئیس مافوق دستور
گرفته و رعایت سلسلهمراتب و تعیین خطوط اختیار و ارتباط در بین جهادگران وجود دارد.

مرتضوی و
عراقی
()1388

مبتنی بر فرمولها و قوانین مطرح در دانش مدیریت و نظام ارزشی اسالم.
دانش و هنر بهکارگیری منابع انسانی برای دستیابی به اهداف سازمان به شیوه مطلوب مبتنی
بر نظام ارزشی اسالم

12345

یاراحمدی
()1392

پیشفرضها و مبانی فکری این نوع مدیریت مقتبس از مدیریت اسالمی است .ازنظر پارادایم
اسالمی ،فرهنگ جهادی یک مفهوم کلی است که ازجمله مصادیق آن دینمحوری ،والیت
مداری ،ایثار ،مردمگرایی ،خودباوری ،نهادینه کردن اخالق و ارزشهای دینی در محیط کار،
نوآوری ،برتری داشتن صفت دینی بر سایر وجوه ،آرمانگرایی در عین تمایل به واقعیتگرایی
و عینیتگرایی ،درک دقیق از زمان و مکان ،ترکیب عناصر مادی و معنوی فرهنگ ،نگاه
خاص و حساسیت داشتن نسبت به مفاهیم برجسته و مهم دینی همچون شهامت و شهادت و
تحولپذیری ،مأموریتپذیری و ...است.

ابراهیمی فر

پایههای مدیریت جهادی :الف .دانش مدیریت ب .نظام ارزشی که مبنای قوانین مدیریت و
اساس شیوههای عملی مدیریت مدیران قرار میگیرد.

پور صادق و
ذاکری
()1394

مدیریت جهادی نوعی مدیریت بومی ایرانی است که برگرفته از مدیریت اسالمی است که ارکان
اصلی آن از جنس مردم بودن و با مردم بودن ،روحیه ایثارگری ،تفکر راهبردی ،کار و تالش
فراوان و والیت محوری است.

()1388

ایثار منافع شخصی ،عدم دخالت مسائل شخصی ،بخشی ،گروهی و جناحی و استقامت داشتن
هاشمیان فرد در مشکالت .مبانی قوانین و راهبردهای اقتصاد مقاومتی و اتکا به منابع داخلی خصوصاً منابع
انسانی بومی برای پیشرفت و توسعه کشور و قطع اتکا به فروش نفت ،از مسیر مدیریت جهادی
()1389
امکانپذیر است.
محمدی
()1388

در ذات مدیریت جهادی کیفیت نهفته شده است .پاداش در مدیریت جهادی هدف فرعی است
و هدف اصلی انجام کار است .مدیریت جهادی نوعی سبک است.

اشتریان
()1394

مدیریت جهادی نوعی مدیریت هنجاری است .مبتنی بر ارزشها و هنجارهاست که باعث عدالت
2
اجتماعی میشود و کارآمدی را در بردارد.

پور صادق
()1393

مدیریت جهادی زیربنای اقتصاد مقاومتی است .یک سبک شیوه خاص مدیریت اسالمی است.
3
آیندهنگری و ارزش محوری در آن اتفاق میافتد.

خرم شاد
()1393

نوعی مدل بومی برای توسعه سیاسی در ایران است؛ که با باورها ،عقاید ،تجربه و ایدئولوژی
4
ایران همخوانی دارد.

الوانی
()1393

در مدیریت جهادی ایثارگری ،روحیه تالش و تعهد مطرح است .باورهای ارزشی مثل ایثارگری
5
و با مردم بودن در مدیریت جهادی یافت میشود.

 .1مصاحبه نگارنده با دکتر حشمتاهلل فالحت پیشه ،عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی در تاریخ 1393/11/11
 .2مصاحبه نگارنده با دکتر کیومرث اشتریان ،عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران در تاریخ 1394/2/20
 .3مصاحبه نگارنده با دکتر ناصر پور صادق ،عضو هیئتعلمی دانشگاه عالی دفاع ملی در تاریخ 1393/11/11
 .4مصاحبه نگارنده با دکتر محمدباقر خرم شاد ،عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی در تاریخ 1393/11/11
 .5مصاحبه نگارنده با دکتر مهدی الوانی ،عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی در تاریخ 1393/11/11
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در این نوع ویرایش تالش برای نوعی عقبماندگیهای کشور درزمینه قوانین برنامه توسعه
فالحت پیشه صورت گرفته است .قانونگرایی ،شتاب بخشی و میانبر زنی ،سالمت در مدیریت جهادی و
()1393
1
هدف مدار بودن از شاخصهای مدیریت جهادی است.
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 -2-1-2ویژگیهای شخصیتی مدیران جهادی

از بررسی محتوایی منابع دینی اعم از آیات شریفه قرآن کریم و احادیث و نیز تعاریف ارائه
شده از مدیریت جهادی  ،می توان ویژگیهای عام شخصیتی مدیران جهادی را در موارد
زیر دسته بندی و ارائه نمود:
روحیه ایثارگری ،کار و تالش مضاعف ،مسئولیتپذیری ،شایستهساالری ،وجدان
کاری ،شجاعت و قاطعیت در امور ،خودباوری ،از جنس مردم بودن ،قناعت و ساده زیستی،
حسن خلق ،دینمداری ،والیت محوری ،تفکر راهبردی ،هوش معنوی ،تصمیمگیری
مشارکتی ،عزتنفس ،اعتماد متقابل در تمامی سطوح (فرهنگ اعتماد) ،توانمندسازی،
اعتقاد و همبستگی ،انتقادپذیری ،انصاف ،نوآوری و مردمدوستی.
این مؤلفهها در قالب پرسشنامهای با طیف لیکرت و روش دلفی میان  50نفر از جامعه
نخبگان جهادی توزیع گردید .نتایج پژوهش پس از تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده
از پایش نخبگان ده مؤلفه ذکرشده در جدول زیر به ترتیب باالترین درصد آرای نخبگان
را نشان داد و بهعنوان اصلیترین ویژگیهای مدیران جهادی احصا گردید.
جدول  -2ویژگیهای اصلی مدیران جهادی
ویژگیهای اصلی
مدیران جهادی

منبع

غررالحکم ،صص  /495- 376مجمعالبیان :ج  ،9ص  /261تفسیر راهنما ،ج /18.سوره فصلت،
 /30نهجالبالغه ،خطبه  /176تفسیر نمونه ،ج  ،20ذیل آیه  30سوره فصلت /مجمعالبیان،
روحیه ایثارگری
ج  ،9ذیل آیه  30سوره فصلت /تفسیر المیزان ،ج  ،9ذیل آیه  9سوره حشر /ایروانی/1377 ،
رفیع پور ،1372 ،ص .211

کار و تالش
مضاعف

زخرف آیه  /72آیات سوره نساء  ،123مریم  ،61سجده  ،91بقره  ،97طه  ،123بنیاسرائیل 9
و کهف  /110نهج الفصاحه ،حدیث  /2146 -1437 -873 -746 -233 -579 -1مستدرک
الوسایل ،ج  ،2ص  /417وسایل الشیعه ،ج  ،12ص  /19بحاراالنوار ،ج  ،67ص  /189اصول
کافی ،ج  ،2ص  ،16ح  /4شیرازی /1361 ،سفینه البحار ،ج  ،1ح  /4میزان الحکمه ،ج ،5
ص  .2059ش .7202

شیخ صدوق /1363 ،مکارم شیرازی :1353 ،ج  ،18ص  /224سوره اسراء ،آیه  /36سوره انفال،
مسئولیتپذیری
آیه  /2مکارم شیرازی :1353 ،ج  ،7ص  /86سوره احزاب ،آیه  /72نهجالبالغه ،خطبه .16

شایستهساالری

خودباوری

اردبیلی ،1372 ،ص  /49ابطحی و عبدالصبور ،1389 ،ص  /142الوانی ،1377 ،ص /13
سوره انبیاء آیه  /105سوره بقره آیه  /124عباس نژاد ،1384 ،ص  /319نهجالبالغه ،خطبه
 -3خطبه  - 216خطبه  /174نساء /58 :علیخانی /1377 ،خوانساری ،1360 ،ص /170
نهجالبالغه ،نامه  /53نهجالبالغه ،نامه  /34باقری زاده /1379 ،ابیلی /1382 ،احمدی1380 ،
الکافی ،ج  ،2ص  /602الکافی ،ج  ،8ص  /175سوره حشر ،آیه  /21امام خمینی ،ص .36

شجاعت و
قاطعیت در امور

الصف /4 ،التّوبه /109 ،البقره /195 ،البقره /247 ،نهجالفصاحه ،ح  /299بحاراالنوار،
البقرهّ /247 ،
ج  ،70ح  ،1ص / /64یوسف /53 ،یوسف /33 ،عنکبوت /3 -2 ،المعارج 19 ،ـ  /22الفجر،
 15ـ  /17ال ّنور /11 ،الشّ مس 9 ،ـ  /10بحاراالنوار ،ج  ،69باب  ،38ح  ،105ص  /430اصول
کافی ،ج  ،2باب مکارم ،ح  ،2ص  /56اصول کافی ،ج  ،2باب مکارم ،ح  ،3ص  /56مفاتیح
الشرایع ،جلد  ،2ص  /16داویس و همکاران ،2002 ،1ص  /269هارجی و دیگران ۱۳۷۷ ،ص
 /۲۹7برکو ۱۳۷۸ ،ص .۲۱۳

از جنس مردم
بودن و با مردم
بودن

رستمی /1387 ،صحیفه نور ،ج  ،10ص  /181صحیفه نور ،ج  ،4ص  /212والیتفقیه/71-70 :
صحیفه نور ،ج  ،10ص  /126آذری قمی.1380 ،

قناعت و ساده
زیستی

نراقی ،1380،ص  /275طبرسی ،1375 ،ص .335

حسن خلق

بحاراالنوار ،ج  ،68حدیث  /42کنزالعمال ،ج  ،3حدیث .5229

 -3-1-2مفهوم سیاستگزاری عمومی

1

سیاستگزاری در معنای ساده «شیوه ی مشخص شکل دادن به عمل» تعریف میشود،
سیاستگزاریبیشترتالشیآگاهانهوهدفمنداستتانامنظمیاتصادفی(کولبچ.)2002،2
علوم سیاستگزاری عکسالعملی است به تقاضاهای روزافزون جامعه و نهادهای
عمومی آن از سوی سیاستمداران برای حل مشکالت و بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و
اداری .به نظر برخی از اندیشمندان ،علوم سیاسی با محدود کردن خود به بحثهای کلی،
کمتر به حل مشکالت واضح ،عینی و روزمره جامعه همت گماشتهاند؛ اما با ابداع علوم
سیاستگزاری در بطن علوم سیاسی این مهم جامهی عمل خواهد پوشید( .اشتریان،
 .)1385علوم سیاستگزاری ،بخشی از جنبش عقالنی کردن زندگی بشری و عقالیی
عمل کردن بشر است که به کمک آن انسان سعی میکند به تسلط روزافزونی به زندگی
اجتماعی خویش دست یابند( .اشتریان ،1386 ،ص .)15
تعاریف متعدد از سیاستگزاری عمومی ارائهشده است ،پیر مولر آن را دولت در عمل
تعریف میکند (مولر ،1378 ،ص  .)13بر اساس تعریف «فیلپ برو» استاد علوم سیاسی
دانشگاه سوربن «سیاستگزاری عمومی تجلی اراده حکومت در عمل میباشد و آنها را
میتوان بهعنوان مجموعهایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد ،تصمیمات و اعمال
که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطوح محلی و ملی و بینالمللی هستند در نظر
گرفت» (وحید ،1383 ،ص  .)16از میان تعاریف متعدد سیاستگزاری عمومی برخی
1. Davis et.al
2. Colebatch
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وجدان کاری

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال  /74بحاراالنوار /کنزالعمال /نهجالبالغه /غررالحکم/
الکافی
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بسیار ساده و برخی بسیار پیچیدهاند .باوجود تنوع و تفاوتهای موجود در تعاریف ،همه
آنها از این نظر مشترکاند که سیاست عمومی از تصمیمات گرفتهشده از سوی دولتها
ناشی میشوند که از دو بعد ایجابی و سلبی برخوردارند.
جیمز اندرسون در تعریفی کلیتر« ،سیاستگزاری عمومی را مجموعه اقداماتی
هدفدار توصیف میکند که بهوسیله بازیگر یا مجموعهای از بازیگران برای برخورد با
مشکل یا مسئله موردتوجه ،در نظر گرفته میشود»( .هاولت و رامش ،1380 ،ص .)7
بنابراین مجموعه اقدامات هدفمند که بهوسیله یک بازیگر یا مجموعهای از بازیگران
در مواجهه با یک مشکل یا موضوع خاص دنبال میشود ،سیاستگزاری نامیده میشود.
(اشتریان ،1386 ،ص  .)27همچنین از دیگر تعاریف سیاستگزاری عمومی میتوانیم
به موارد زیر اشارهکنیم:
کوکران :سیاستگزاری عمومی به فعالیتهای حکومت و مقاصدی که برانگیزنده
این فعالیتهاست اشاره میکند (بیرکلند ،2001 ،1ص .)21
گای پترز :سیاستگزاری عمومی مجموعه فعالیتهای حکومتی است که تأثیر
مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی شهروندان دارد (پترز ،2004 ،2ص .)21
ایلویز مالون :سیاستگزاری عمومی دربرگیرنده برنامههای سیاسی برای اجرای
طرحهایی بهمنظور دستیابی به اهداف اجتماعی است( .کوکران و مالون.)1995 ،3
توماس دای :سیاستگزاری عمومی آن چیزی است که حکومت تصمیم میگیرد
انجام دهد یا کنار بگذارد (دای ،2001 ،4ص .)1
اما ویژگیهای مشترک این تعاریف عبارت است از:
* سیاستگزاری عمومی به نام عموم انجام میگیرد.
* بازیگران رسمی و یا غیررسمی عامل سیاستگزاری عمومی هستند.
* سیاستهای عمومی در شکل قوانین و مقررات و الزماالجرا هستند.
* سیاستهای عمومی دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی همه
شهروندان میباشند.
با توجه به ویژگیهای باال میتوان تعریف جامعتری از سیاستگزاری عمومی ارائه
کرد« :اتخاذ تصمیماتی به نام عموم از سوی حکومت که در قالب مقررات به اجرا درمیآید
و دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی شهروندان است».
ویژگیهای سیاستگزار از دید کارکردی نیز در علم مدیریت عرفی شامل وظایفی
1. Birkland
2. Peters
3. Cochran and Malone
4. Dye

 -2-2پیشینه پژوهش

جدول  -3پیشینه پژوهش

نویسندگان
(سال)

اهداف و یا سؤاالت
اصلی

مهمترین یافتهها

پورعزت
()1386

بازشناسی ماهیت عناصر
و فرا گردها و فرهنگ و
مدیریت جهادی و بررسی
امکان تسری آنها به سایر
سازمانهای اجتماعی برای
توسعه عملکرد و تکامل
سازمانهای دولتی

در سیر تطور جهاد سازندگی تا وزارت جهاد کشاورزی ،از سطح
خالقیت ،خدمتگزاری و ایثار کاسته شده ،بر سلسلهمراتب ،نظم
بوروکراتیک و واقعگرایی محیطی افزودهشده است؛ بنابراین بهتدریج
آرمانهای انقالبی تحتالشعاع واقعیتهای اجتماعی قرارگرفته،
تأثیر آنها بر ارزشها و مصنوعات فرهنگی کاهش یافت تا حدی
که امروز مصداق عینی نداشته و بیشتر از طریق فرا گردهای حفظ
و نگهداری و ثبت و ضبط روایتها و نمادها قابل بازیابی هستند.

خاشعی
()1393

استخراج مدیریت جهادی بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش اصول مدیریت جهادی عبارت
از تجربیات موفق انقالب است از :اصل اعتماد متقابل ،اصل انعطافپذیری ،اصل عدم تمرکز و
اسالمی و تعیین مؤلفههای توزیع اختیارات ،اصل شور و مشورت و مدیریت مبتنی بر مشارکت،
اصل نقد و انتقاد سازنده ،صداقت و صراحت در اظهارنظرها ،اصل
مدیریت جهادی
تعالی انسانی ،اصل شایستهساالری و اصل تکریم اربابرجوع.
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همچون برنامهریزی ،تصمیمگیری ،سازماندهی ،نوآوری ،هماهنگی ،ارتباطات ،رهبری،
انگیزش و کنترل میباشد.
-1برنامهریـزی:برایبرنامهریزیابتدابایداهدافسازمانمشخصگردد.برنامهریزی
مستلزم تشخیص مسائل و مشکالت ،پیدا کردن طرق مختلف برای حل آنها ،بررسی و
تجزیه تحلیل هر یک از طرق مزبور و انتخاب راهی که باید پیروی شود ،هست.
 -2سازماندهـی :تشکیل سازمان مستلزم تقسیمکار و طبقهبندی وظایف و تفویض
اختیار است .عالوه بر تشکیالت رسمی ،مدیران باید سیستم اجتماعی سازمان را به نحوی
تنظیم کنند که منطبق با نیازمندیهای روانی و اجتماعی کارمندان باشد.
 -3هماهنگـی :در تشکیل سازمان وظایف بین سازمانهای مختلف تقسیم میشود.
برای اینکه این تقسیم وظایف تحقق اهداف سازمانی را میسر سازد ،میباید تعادل و
تطبیق الزم بین وظایف واحدهای متعدد برقرار شود.
 -4رهبـری :مسئله مهم در رهبری ایجاد انگیزههای مؤثر در کارمندان بهمنظور
همکاری در جهت مقاصد سازمان است.
 -5کنتـرل :منظور از کنترل مطابقت نتایج عملیات با اهداف اولیه و برنامههای
پیشبینیشده است .سیاستگزار باید مکانیسم کنترل را به نحوی برقرار سازد که
بهمجرد انحراف نتایج عملیات از اهداف ،زنگ خطر به صدا درآید( .اقتداری ،1384 ،ص )9
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(سال)

اوج فرد
()1386

اهداف
و یا سؤاالت اصلی

مهمترین یافتهها

ارائه راهکارهای تداوم و
توسعه فرهنگ و مدیریت
جهادی.

راهکارها و پیشنهادهایی این پژوهش :پی گیری و اقدام برای تهیه،
تصویب و اجرا قوانین و مقررات خردمندانه ،عادالنه و نصب مدیران
شایسته و اصلح از در تعهد و تخصص ،توجه جدی به جذب و
گزینش نیروی انسانی متعهد ،متخصص ،کارآمد و خالق و توجه
جدی به برگزاری کالسها و برنامههای آموزشی بهمنظور ارتقاء
سطح دانش علمی هست.

حاجی
احمدی و
همکاران
()1388

باهدف ارزیابی مقایسهای بر اساس نتایج این پژوهش شاخصهای فرهنگ و مدیریت
جهادی در چهار گروه اصلی شامل :درگیر شدن در کار و مأموریت،
شاخصها و معرفهای
فرهنگ و مدیریت جهادی انطباق و انعطافپذیری ،سازگاری و بهرهوری با میانگین 3/36
در چارچوب نظریه چرخه از  4قرارگرفتهاند .مهمترین متغیر این نظام سازمانی ،انطباق و
انعطافپذیری با امتیاز  3/1از  4هست.
حیات

ذاکری و
پور صادق
()1393

بررسی تأثیر مدیریت
جهادی در سه بعد رهبر،
پیرو و زمینه بر اثربخشی
سازمان

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که از سه بعد رهبر ،پیرو
و زمینه ،ابعاد پیرو و زمینه تأثیر بیشتری بر اثربخشی سازمان
آموزشوپرورش دارند و تأثیر بعد زمینه نسبت به دو بعد دیگر ،بر
اثربخشی سازمان آموزشوپرورش بیشتر است.

ضمن پرداختن به روابط
بین مدیریت جهادی
(مدیران) و منابع انسانی
(نیروی انسانی) در سایه
اخالق اجتماعی ،بررسی
نقش مدیریت جهادی در
تکوین ،تقویت و نهادینه
نمودن اخالق اجتماعی.

بر اساس نتایج این پژوهش الزامات رفتاری مدیران شامل مورداحترام،
اعتماد و اطمینان قرار دادن نیروی انسانی ،داشتن رفتار منصفانه و
ایجاد سازماندهی در اداره و اجرای امور ،داشتن رفتار مسئوالنه و
اخالقی ،مشارکت دادن نیروی انسانی در تصمیمگیریها ،مداخله
در فرایند رشد و توسعه نیروی انسانی و درنهایت فراهم نمودن
تسهیالت بهمنظور تحقق رفاه و تأمین اجتماعی کارکنان خود
ازیکطرف و الزامات متقابل رفتاری کارکنان سرلوحه قرار دادن
راستی و درستی در تمامی مراحل کار ،مشارکت فعاالنه در اداره و
اجرای کار ،پذیرش مسئولیت کامل در قبال موفقیت در فعالیتهای
خود و دیگران برای رسیدن به موفقیت در سازمانها هست.

تحلیل چالشها و مسائل
مدیر جهادی بهمثابه
شخصیت و کنشگری
که در فرهنگ ایرانی
پرورشیافته است با
چهارچوبهای ساختار
بوروکراتیک که محصول
فرهنگ مدرن غربی است

هنگام بازسازی بوروکراتیک ،ناگهان سیستم اداری کشور با نهادی
مواجه شد که با تعداد زیادی از وزارتخانههای کشور تداخل وظیفه
داشت .هرچند بیشترین تداخل وظیفه با وزارت کشاورزی ،وزارت
صنایع سبک ،وزارت بازرگانی ،وزارت راه ،وزارت نیرو و وزارت
بهداشت بود.
تجربه بوروکراتیزه کردن جهاد صرفنظر از کارکردهای آن یک
تجربه علمی استثنایی در قلمرو تئوری سازمان محسوب میشود.
تجربهای که طی آن منطق نهادی سازی از منطق تکلیف شرعی
و خیرخواهی داوطلبانه انسانی به منطق بوروکراتیک انسان اداری
تبدیل شد.

شفاهی
مقدم
()1393

قلی پور و
پورعزت
()1388

(سال)

رجببیگی
()1390

تبیین ویژگیهای شخصیتی افراد باشخصیتهای یکسان ،ازنظر رفتار جهادی و رفتار غیر جهادی
غالب حاصل از رفتار جهادی متفاوت باهم عمل میکنند.
عمده آفات درونی :دوری از خدا ،وابستگی به دنیا ،تغییر هدف.
عمده آفات بیرونی :دوری از شایستهساالری ،حاکمیت روابط بهجای
ضوابط ،بوروکراسی ،تملق پروری.

الماسی
()1386

شناسایی نقاط ضعف و
تهدید و آفات مدیریت
جهادی و مدیران جهادی

چابک
گله دونی
()1386

تحلیل عوامل موفقیتآمیز شاخصهای مدیریت جهادی :خدامحوری  -والیت محوری -
انعطافپذیری  -فرهنگ جهادی در جنگ  -ارزشمندی  -پویایی
مدیریت جهادی در
پیروزی انقالب اسالمی  -خودباوری  -استمرار  -مردمگرایی  -نوآوری  -ازخودگذشتگی
و ایثار
و تبیین شاخصهای
مدیریت جهادی

با توجه به مرور انجام شده در جدول فوق ،وجه نوآوری این مقاله را می توان در دو
مورد دانست :اول اینکه این پژوهش به موضوع خاص ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران
عمومی از نگاه مدیریت جهادی پرداخته است و دوم اینکه از با رویکرد روش ترکیبی(اول
کیفی و بعد کمی) موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
 -3روش تحقیق

با توجه به تحوالت در حوزه روششناسی در دهههای اخیر و توجه اغلب روش شناسان
حوزه علوم انسانی به روش تلفیقی بهعنوان ترکیب رویکردهای کمی و کیفی و با عنایت
به موضوع این پژوهش در مورد ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران مبتنی بر مدیریت
جهادیکهبیشترامریکیفیاستلذابهنظرمیرسداینروشمناسببرایتجزیهوتحلیل
دادههاست .درزمینه ی سیاستگزاری عمومی و ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران
جهادی هر دو نوع روش کمی و کیفی قابل انجام است.
ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانهای ،بررسی
اسناد و مدارک ،پرسشنامه و مصاحبههای حضوری میباشد .دیدگاهها ،نظرات ،بیانات
و سخنرانیهای امام خامنهای(مدظله) در سخنرانیهای مختلف نیز از منابع مهم
اطالعات این پژوهش است که از طریق جمعآوری فرمایشات ایشان ،کتب ،مقاالت و
منابع الکترونیکی به شیوه کتابخانهای و با ابزار فیشبرداری این کار انجامشده است.
مراجعه حضوری و مصاحبههای شفاهی با برخی صاحبنظران و خبرگان نیز از دیگر
ابزارهای جمعآوری اطالعات در پژوهش حاضر میباشد.
در بخش کمی این پژوهش از آمار توصیفی شامل معیارهای فراوانی و درصد فراوانی
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نویسندگان

اهداف
و یا سؤاالت اصلی

مهمترین یافتهها
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برای تلخیص دادهها ،میانگین و انحراف معیار برای سنجش گویهها و مؤلفهها استفاده
گردید .از آمار استنباطی نظیر تحلیل عاملی بهمنظور تائید تناظر گویهها و مؤلفههای
پژوهش و تعیین روایی ابزار اندازهگیری دادهها و آزمون کولموگروف-اسمیرنف 1برای
بررسی نرمال بودن دادهها ،آزمون  tدر مقایسه ی مؤلفههای پژوهش با حد وسط مقیاس
اندازهگیری (طیف لیکرت پنج گزینهای) و آزمون فریدمن در شناسایی اهمیت مؤلفههای
پژوهش و بهمنظور بررسی ارتباط و همبستگی بین مؤلفههای مدیریت جهادی از ضریب
همبستگی پیرسون و سطح معنیداری  pاستفادهشده است .تحلیلهای آماری در محیط
نرمافزارهای آماری  SPSS22و  lisrel8انجامیافته است.
روایی و پایایی پژوهش :برای سنجش روایی ابزار سنجش مقاله ،پس از طراحی
پرسشنامه نهایی از چند تن از اساتید و نیز کارشناسان مربوطه در مورد سؤاالت
پرسشنامه و ترتیب قرار گرفتن مؤلفهها نظرخواهی شد و همچنین برای متناسب
نمودن پرسشنامهها با جامعه آماری برخی سؤاالت پرسشنامهها حذف شد .همچنین
در این پژوهش بهمنظور برآورد ضریب پایائی ابزار آزمون از روش «آلفای کرونباخ»
استفاده و مقدار محاسبهشده برای کل پرسشنامه با توجه به اینکه از مقدار  0/7بسیار
بیشتر است لذا با اطمینان باالیی پایایی پرسشنامهی تحقیق تائید میگردد .الزم به
ذکر است که کلیه ضرایب آلفای محاسبهشده برای مؤلفهها نیز از مقدار  0/7بیشتر
بوده و نشان از پایایی باالی ابزار اندازهگیری میباشد.
جدول  -4ضرایب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه و مؤلفههای پژوهش
روحیه ایثارگری

کار و تالش مضاعف

مسئولیتپذیری

شایستهساالری

وجدان کاری

شجاعت و قاطعیت
در امور

خودباوری

ازجنسمردمبودن

ساده زیستی

حسن خلق

تعداد گویه

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

60

0.84

0.78

0.87

0.91

0.88

0.94

0.93

0.85

آلفای کرونباخ 0.83 0.83 0.86

کل پرسشنامه

مؤلفهها

 -4یافتههای تحقیق
 -1-4بررسی نرمال بودن دادهها و تحلیل عاملی برازش مؤلفهها

در جدول زیر نتایج آزمون های بررسی نرمال بودن ،تحلیل عاملی و نیز رتبه بندی فریدمن
در خصوص مولفه ها و ویژگی های شخصیتی سیاست گزاران آمده است.
1. Kolmogorov–Smirnov test

جدول  -5نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن

آماره ()K-S

سطح معنیداری

آماره t

ضریب اثر استاندارد

سهم از کل (درصد)

رتبه در تأثیر

میانگینرتبهفریدمن

رتبه

مولفه ها

روحیه ایثارگری

0.933

0.348

4.53

0.64

9.9

6

5.26

7

کار و تالش مضاعف

0.694

0.721

4.31

0.61

9.4

7

5.38

6

مسئولیتپذیری

0.750

0.626

6.22

0.80

12.4

2

6.68

2

شایستهساالری

0.850

0.453

6.54

0.83

12.8

1

6.98

1

وجدان کاری

0.820

0.511

5.62

0.75

11.6

4

6.53

3

شجاعتوقاطعیتدرامور

1.329

0.058

5.73

0.76

11.7

3

6.01

5

خودباوری

1.070

0.202

4.57

0.64

9.9

5

6.37

4

از جنس مردم بودن

0.739

0.646

4.06

0.58

9.0

8

5.27

8

قناعت و ساده زیستی

0.696

0.718

3.43

0.50

7.7

9

3.30

9

حسن خلق

0.522

0.948

2.33

0.36

5.6

10

3.23

10

براساسآمارهکولموگروف-اسمیرنف()KSوآزموننرمالبودنکلیهیمؤلفههادارای
توزیع نرمال میباشند .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد که کلیهی
مقادیر  tمتناظر با بارهای عاملی مربوط به هر یک از مؤلفههای شخصیتی سیاستگزاران
مبتنی بر مدیریت جهادی مقادیر بزرگی هستند و لذا کلیهی بارهای عاملی معنیدار
بوده و درنتیجه اندازهگیری صحیح ابعاد پژوهش را تأیید میکنند .ضریب تأثیر مؤلفهی
شایستهساالری و ضریب تأثیر مؤلفهی حسن خلق به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر
در بین مؤلفهها هستند.
نتایج آزمون میانگین رتبهی فریدمن در تعیین رتبهی مؤلفههای شخصیتی
سیاستگزاران مبتنی بر مدیریت جهادی نشان میدهد که مؤلفهی شایستهساالری
با بیشترین میانگین رتبه ،مهمترین مؤلفه مدیریت جهادی است و بعدازآن مؤلفهی
مسئولیتپذیری در رتبه دوم اهمیت قرار دارد .مؤلفهی وجدان کاری در رتبه سوم
اهمیت است و درنهایت مؤلفهی حسن خلق در رتبه آخر اهمیت قرارگرفته است .آماره
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آزمون کولموگروف-
اسمیرنف

آزمون تحلیل عاملی تأییدی

آزمون رتبه
بندی فریدمن
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فریدمن و سطح معنیداری آزمون نشان میدهد که رتبهی اهمیت مؤلفههای مذکور
یکسان و مساوی نیست .در بررسی تحلیلی این آزمون مقدار آماره فریدمن  82/43و در
سطح معناداری پنج درصد معنادار است که نشان دهنده قابلیت تعمیم این نتیجه به
کل جامعه آماری است.
-2-4بررسی همبستگی بین مؤلفههای مدیریت جهـادی

بهمنظور بررسی ارتباط و همبستگی بین مؤلفههای مدیریت جهادی از ضریب همبستگی
پیرسون و سطح معنیداری  pاستفادهشده است.
جدول  -6بررسی همبستگی بین مؤلفههای مدیریت جهـادی
مؤلفههای مدیریت
جهادی
f1
روحیه
ایثارگری
f2
کار و تالش
مضاعف
f3
مسئولیت
پذیری
f4
شایست ه
ساالری
f5
وجدان کاری
f6
شجاعت و
قاطعیت در
امور
f7
خودباوری
f8
از جنس
مردم بودن
f9
قناعت
f10
حسن خلق

همبستگی
معنیداری
همبستگی
معنیداری
همبستگی

f1

1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

0.519

0.391

0.115

0.267

0.321

0.458

0.451

0.407

0.445

0.000

0.008

0.450

0.076

0.031

0.002

0.002

0.005

0.002

0.563

0.306

0.201

0.453

0.372

0.503

0.566

0.422

0.519
0.000

1

0.000

0.041

0.185

0.002

0.012

0.000

0.000

0.004

0.649

0.580

0.605

0.515

0.309

0.421

0.465

0.391

0.563

0.008

0.000

همبستگی

0.115

0.306

0.649

معنیداری

0.450

0.041

0.000

همبستگی

0.267

0.201

0.580

0.639

معنیداری

0.076

0.185

0.000

0.000

0.321

0.453

0.605

0.498

معنیداری

همبستگی
معنیداری

1

0.000

1

0.000

0.000

0.000

0.039

0.004

0.001

0.639

0.498

0.392

0.043

0.411

0.460

0.000

0.001

0.008

0.779

0.005

0.001

0.650

0.639

0.128

0.431

0.478

0.000

0.000

0.402

0.003

0.001

0.818

0.186

0.456

0.395

1
0.650

1

0.000

0.031

0.002

0.000

0.001

0.000

همبستگی

0.458

0.372

0.515

0.392

0.639

0.818

معنیداری

0.002

0.012

0.000

0.008

0.000

0.000

همبستگی

0.451

0.503

0.309

0.043

0.128

0.186

0.378

معنیداری

0.002

0.000

0.039

0.779

0.402

0.221

0.010

همبستگی

0.407

0.566

0.421

0.411

0.431

0.456

0.443

0.299

معنیداری

0.005

0.000

0.004

0.005

0.003

0.002

0.002

0.046

همبستگی

0.445

0.422

0.465

0.460

0.478

0.395

0.389

0.139

0.655

معنیداری

0.002

0.004

0.001

0.001

0.001

0.007

0.008

0.361

0.000

1

0.221

0.002

0.007

0.378

0.443

0.389

0.010

0.002

0.008

0.299

0.139

0.046

0.361

1

1

0.655
0.000
1

 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
 -1-5بحث

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پیشینه تحقیق به لحاظ نظری تفاوت پژوهش حاضر با
پژوهشهای انجامشده درگذشته را نشان میدهد .در پژوهشهای پیشین غالباً در جهت
ارائه شاخصهای مدیریت جهادی و بررسی تأثیر این شاخصها پرداختهشده درحالیکه
در پژوهش حاضر به شناسایی ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران بر مبنای مدیریت
جهادی پرداختهشده است .در جوامع معناگرای اسالمی وجود مدلهای عرفی مدیریتی
که غالباً از کشورهای لیبرال غربی اقتباسشده است نمیتواند راهگشا باشد برای عبور
از مدلهای ناکارآمد کنونی نیاز به الگویی است که با فرمها و شرایط داخلی همسان
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آزمون ضریب همبستگی پیرسون و سطوح معنیداری  pنشان میدهند که:
• بین روحیه ایثارگری با سایر مؤلفههای مدیریت جهادی بهجز شایستهساالری
و وجدان کاری رابطه معنیداری وجود دارد.
• بین کار و تالش مضاعف با سایر مؤلفههای مدیریت جهادی بهجز وجدان کاری
رابطه معنیداری وجود دارد.
• بین مسئولیتپذیری با تمام مؤلفههای مدیریت جهادی رابطه معنیداری
وجود دارد.
• بین شایستهساالری با سایر مؤلفههای مدیریت جهادی بهجز روحیه ایثارگری
و از جنس مردم بودن رابطه معنیداری وجود دارد.
• بین وجدان کاری با سایر مؤلفههای مدیریت جهادی بهجز روحیه ایثارگری،
کار و تالش مضاعف و از جنس مردم بودن رابطه معنیداری وجود دارد.
• بین شجاعت و قاطعیت در امور با سایر مؤلفههای مدیریت جهادی بهجز از
جنس مردم بودن رابطه معنیداری وجود دارد.
• بین خودباوری با تمام مؤلفههای مدیریت جهادی رابطه معنیداری وجود دارد.
• بینازجنسمردمبودنباسایرمؤلفههایمدیریتجهادیبهجزشایستهساالری،
وجدان کاری ،شجاعت و قاطعیت در امور ،حسن خلق ،رابطه معنیداری وجود دارد.
• بین قناعت و ساده زیستی با تمام مؤلفههای مدیریت جهادی رابطه معنیداری
وجود دارد.
• بین حسن خلق با سایر مؤلفههای مدیریت جهادی بهجز از جنس مردم بودن
رابطه معنیداری وجود دارد.
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و هماهنگتر باشد و در جهت رفع موانع و مشکالت کارآمد و اثربخشتر باشد .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که پتانسیلهایی در مدیریت جهادی وجود دارد که در مدیریت
عرفی وجود ندارد.
در این پژوهش که باهدف شناسایی ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران مبتنی
بر مدیریت جهادی انجام پذیرفته است ،چنین استدالل گردید که کاستیهای معنوی
در بدنه اصلی مدیریت امروز ،خأل موجود را در سازمانها نمایان ساخته و نیاز به یک
نظام برتر و نگرشی نوین و بومی در عرصه مدیریت ،نظامی را میطلبد که عزت ،شرافت
و کرامت انسانها و به فعلیت رسیدن استعدادهای درونی آنان و رشد و تعالی مادی و
معنوی را نوید میدهد و مدیران را به یک نگرش انسانی ،الهی باانگیزه تعالی سوق دهد.
بهمنظور پاالیش و آزمون مدل مفهومی ،از روش دلفی مبتنی بر نظرات خبرگان و
تحلیل دادههای جمعآوریشده استفاده شد .برای تعیین رتبهی مؤلفههای مدیریت
جهادی از آزمون فریدمن استفاده کردیم .آماره فریدمن و سطح معنیداری آزمون نشان
میدهد که رتبهی اهمیت مؤلفههای مذکور یکسان و مساوی نیست .میانگین رتبهی
فریدمن نشان میدهد که مؤلفهی شایستهساالری با بیشترین میانگین رتبه ،مهمترین
مؤلفه در مدیریت جهادی است و بعدازآن مؤلفهی مسئولیتپذیری در رتبه دوم اهمیت
قرار دارد .مؤلفهی وجدان کاری در رتبه سوم اهمیت است و درنهایت مؤلفهی حسن
خلق در رتبه آخر اهمیت قرارگرفته است .آزمون ضریب همبستگی پیرسون و سطوح
معنیداری بیانگر رابطهای خاص میان مؤلفههای مدیریت جهادی است.
 -2-5نتیجهگیری

همانطورکهمالحظهشدهریکازمؤلفههایشخصیتیسیاستگزارانمبتنیبرمدیریت
جهادی میتواند در شرایطی سودمند باشد و نمیتوان اهمیت هیچیک از مؤلفهها را نادیده
گرفت .هماهنگی الگوی مدیریت جهادی با اقلیم و فرهنگ کشور و مقاومت این مدل
مدیریتی در برابر تکانههای بیرونی به لحاظ هماهنگی با فرمهای داخلی کشور و انجام
آزمونوخطا در شرایط سخت و بحرانی کشور مانند جنگ تحمیلی لزوم توجه بیشتر را به
این مدل مدیریتی نمایانتر میسازد .در این ساختار به لحاظ ویژگیهای شخصیتی در
سیاستگزاران نوعی تعهد به وجود میآید که آن تعهد بیش از منافع شخصی فرد است
و ازاینرو مدیریت جهادی به ثبات و پایداری سیستم اجتماعی منجر میشود .مدیریت
جهادی بهعنوان یک عامل کنترل بهحساب میآید که موجب به وجود آمدن یا شکل
دادن به نگرشها در رفتار کارکنان میشود و آن بر مبنای ارزشهای الهی و اسالمی است.
بهعنوان مثالهایی عینی از دستاوردهای مدیریت جهادی در طول انقالب اسالمی

 -3-5پیشنهادها

همانطور که از نتایج تحقیق مشخص گردید ویژگیهای شخصیتی مدیریت جهادی با
همدیگر همبستگی معناداری دارند و ارتقای مؤلفه در یک بعد به تقویت مؤلفه در بعد
دیگر نیز کمک میکند لذا پیشنهادهای ذیل همراستا و در جهت افزایش نقش مدیریت
جهادی در سیاستگزاری عمومی است .در راستای یافتههای پژوهش منجمله شناسایی
ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران بر مبنای مدیریت جهادی پیشنهادهای کاربردی
بهقرار زیر داده میشود:
 )1افزایش روحیه ایثارگری در مدیران و سیاستگزاران :از طریـق احترام به دیگر
اعضای سازمان و داشتن حس گذشت و ایثار به آنان و پرهیز از حس خودبرتربینی ،درک
و احترام به تنوع و گوناگونی عقاید ،افکار و احساسات افراد ،سرلوحه قرار دادن روحیه
ایثار و شهادت در مجموعه مدیران و سیاستگزاران.
 )2افزایش کار و تالش مضاعف :از طریـق تالش حداکثری برای دستیابی به
بهرهوری باالتر ،تبیین شفاف آرمانها و چشمانداز سازمان و تالش برای رسیدن به اهداف
با شتاب بیشتر ،تعهد و پایبندی مدیر و سیاستگزار به جلب تعهد کارکنان به بینش و
آرمانهای سازمان ،مشارکت کارکنان در تعیین آرمانها و چشمانداز سازمان.
 )3افزایش مسئولیتپذیری مدیران و سیاستگزاران :از طریـق ارتقای توانایی
تشخیص راهحل درست از نادرست از طریق برهان و استدالل و ارتقاء مهارتهای تفکر
تحلیلی از طریق دورههای آموزشی.
 )4افزایش توانمندسازی کارکنان و شایستهساالری :از طریـق مشارکت دیدگاهها
و گرایشهای مختلف در تصمیمگیریها ،تسهیم قدرت و اطالعات در بین کارکنان و
تشویق استقالل و آزادی عمل در آنها و کوشش در ایجاد فضای اعتماد ،احترام ،ارتباطات
باز و همکاری در سازمان.
 )5ارتقای وجدان کاری مدیران و سیاستگزاران :از طریـق تسلیم مدیر و
سیاستگزار در برابر حقیقت ،حتی در صورت مغایرت با موضعگیری قبلی یا منافع
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میتوان به هشت سال دفاع مقدس ،فعالیتهای جهاد سازندگی بعد از جنگ تحمیلی،
عملکرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی و اردوهای جهادی اشاره کرد؛ بنابراین باید گفت
روحیه و فرهنگ جهادی یکی از مهمترین دستاوردهای انقالب است که درزمینه ی
کارهای زیربنایی از ابتدای انقالب مهمترین نقش را ایفا کرده است ،در حقیقت فرهنگ
جهادی زیربنای نوع جدیدی از مدیریت به نام مدیریت جهادی است که تبلور آن را در
نهادهای تشکیلشده بعد از انقالب میتوان یافت.
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مادیاش ،کوشش مدیر و سیاستگزار برای عادالنهتر نمودن فرایندها و رویههای موجود
و از بین بردن هرگونه تبعیض و اجحاف نسبت به کارکنان و شهروندان.
 )6شجاعت و قاطعیت در امور مدیران و سیاستگزاران :از طریـق شناخت صحیح
فرصتها و تهدیدات ،ایجاد فرصتهای ارزشآفرین و نیز اهمیت دادن تحوالت فضای
کسبوکار و نگرش مثبت به تغییرات و به هوشمندی نسبت به محیط تا در زمان مناسب
با شجاعت و قاطعیت بهترین تصمیم را اتخاذ کنند ،تمرکز در جهت ساختن و قدرتمند
کردن استراتژیها و استفاده از توان ف ّناورانه و منابع انسانی درراه تحقق اهداف واالی
سازمان و نیز افزایش روحیه خالقیت در کل سازمان جهت شناخت دقیق محیط پیرامونی
که منجر به قاطعیت در انجام امور میگردد.
 )7افزایش خودباوری در مدیران و سیاستگزاران :از طریـق افزایش آگاهی
مدیر و سیاستگزار از توانایی و استعداد و نقاط ضعف خود ،اعتقاد به ناکافی بودن منافع
مادی و اعتقاد به لزوم پرورش و تعالی روح از طریق ارزشهای معنوی مانند راستگویی،
درستکاری ،خدمتگزاری.
 )8افزایش تعامل و از جنس مردم بودن :از طریـق اخذ نظرات مردم در مورد
برنامههای سازمان و توجه به آنان و مشارکت دادن دیدگاهها و گرایشهای مختلف
در تصمیمگیریها .ارتباطات مردمی دستگاه نیز باید همانند دههی اول تشکیل جهاد
توسعه یابد و جهادگران به متن مردم و روستاها عزیمت نمایند و خود را در پشت میز و
اداره محبوس نکنند و ارتباط چهره به چهره مدیران در سطح سازمان با مردم ضروری به
نظر میرسد .اطالعرسانی تصمیمات و برنامههای سازمان به شهروندان.
 )9قناعت و ساده زیستی مدیر و سیاستگزار :از طریـق دوری از اسراف و
تجملگرایی بهخصوص در زندگی شخصی و نیز در محیطهای کاری ،داشتن حس
قانع بودن و کاهش توقعات هم ازلحاظ شغلی و هم ازلحاظ زندگی و مادیات ،پرهیز از
دنیاپرستی و عدم تأثیرپذیری از پست و مقام.
 )10حسن خلق مدیران و سیاستگزاران :از طریـق تعهد به رعایت حقوق و
آزادیهای فردی و حفظ کرامت همه انسانها ،رفتار با دیگران توأم با مهربانی ،دلسوزی،
صبوری و گشادهرویی و درک و احترام به تنوع و گوناگونی عقاید ،افکار و احساسات
دیگران.
پیشنهادهای علمی:

 )1بررسی دالیل پایین بودن شاخصهای معنوی در مدیران ،کارکنان و
زمینهسازمانی :علیرغم تأکیدات زیاد بر ارزشهای اسالمی ،ارزیابی سیاستگزاری در
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سازمانهای بخش دولتی بر مبنای ارزشهای معنوی ،بررسی میزان تبلور معنویت در
نظامهای مدیریت منابع انسانی سازمانهای بخش دولتی میتواند طرحهایی برای
پژوهشهای آتی باشد.
 )2ازآنجاییکه مفهوم مدیریت جهادی هنوز در سازمانها بهطور کامل مستقر
نشده و همین امر محدودیتهای فراوانی در انتخاب جامعه موردمطالعه با خود به همراه
داشت .پژوهشگران میتوانند با انتخاب یک سازمان و بررسی وضعیت موجود آن ،با ارائه
الگویی مناسب ،امکان پیادهسازی مدیریت جهادی را در آنجا موردسنجش قرار دهند.
 )3به پژوهشگران پیشنهاد میشود بامطالعه طرحهای جهادی در وزارت جهاد
کشاورزی ،عوامل حیاتی موفقیت و شکست طرحهای مذکور را شناسایی کرده و به ارائه
الگویی برای سازمانهای دولتی بپردازند .همچنین از تجارب مدیران جهادی در هشت
سال دفاع مقدس که تجلی بارز مدیریت جهادی بوده استفاده کنند.
 )4درتحقیقحاضرازمنظرسیاستگزاریعمومیبهبررسینقشمدیریتجهادی
پرداخته شد .محققان آتی میتوانند این مفهوم را از جنبه اجتماعی نیز موردبررسی قرار
دهند ،زیرا اجرای سیاستگزاری عمومی در سازمان ،قطعاً مستلزم پذیرش آن از طرف
جامعه و شهروندان خواهد بود تا زمانی که شهروندان تمایلی به مشارکت در امور سازمان
نداشته باشند ،مدیریت جهادی نیز معنا نخواهد داشت.
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