
 

 

  9-39: 1393، پاییز و زمستان 2شماره  ،22، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
  

  مدیریت جهادي، چالشها و الزامات
  

  * محمد رضا سلطانی
  15/7/93: پذیرش نهایی        2/2/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده

. این پژوهش با هدف شناسایی چالشها و الزمات مدیریت جهادي در کشور انجام شده است
چالشهاي فرا روي ضمن شناسایی است سعی شده از یک سو این تحقیق  دربه همین منظور 
شاخه ساختاري، رفتاري و  در سه آسیبهاو آنها بندي  نسبت به شناسایی و طبقه مدیریت جهادي،

و از سوي دیگر الزامات تحقق مدیریت جهادي در چهار بعد رویکردي،  اي اقدام شودزمینه
و به لحاظ ماهیت  ،کاربردي نوعتحقیق از  این روش. مدیریتی، انسانی و ساختاري مشخص گردد

روایی . استدر این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده  .است توصیفی ـپیمایشی  از جنس
پرسشنامه ها توسط استادان دانشگاه و خبرگان تحقیق مورد تأیید قرار گرفت که روایی پرسشنامه 

در این تحقیق به منظور رتبه بندي و تعیین . دست آمدبه 88/0و پرسشنامه الزامات  85/0چالشها 
جامعه . تفاده شداهمیت ابعاد و شاخصها در دو بخش چالشها و الزامات از آزمون تکرار مجدد اس

آماري پژوهش را دو طیف از مدیران و کارشناسان نهادهاي انقالب اسالمی و دستگاه هاي 
اي ، زمینه)29/89(که به ترتیب چالشهاي رفتاري نشان می دهد   نتایج. فرهنگی تشکیل می دهند

ایسته اي شگونهبسیاري برخوردار، و الزم است به از اهمیت) 95/81(و ساختاري ) 42/85(
، )15/89(در بخش الزامات اجراي مدیریت جهادي نیز به ترتیب الزامات مدیریتی . مدیریت شود

در  .برخوردار است 4تا  1از اولویت ) 40/76(و ساختاري ) 37/79(، رویکردي )87/81(انسانی 
اي نظام راهکارهایی به منظور دستیابی به مدیریت جهادي و انقالبی در سازمانها و هپایان پیشنهاد

مقدس جمهوري اسالمی ایران، بویژه ارگانهایی که از پیشینه نهادي برخوردار بودند، ارائه شده 
  .است
مدیریت جهادي و الزامات آن، مدیریت نهادي و مدیریت انقالبی، نهادگرایی و  :ها واژه کلید

  .چالشها و الزامات آن
  

  
  mrs-soltan@yahoo.com                                  علیه السالم جامع امام حسیناستادیار دانشگاه  *
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  مقدمه
برخی ) ره(به فرمان حضرت امام خمینی بر اساس نیاز انقالب و از پیروزي انقالب اسالمی پس 

مدیریت . شدفراوانی براي جامعه بویژه اقشار محروم  گوناگون وخدمات نهادها، تأسیس، و منشأ 
ز تا آنجا که ضمن برخورداري ا بسرعت به فرهنگ و سبکی از مدیریت مبدل گشت نهادهااین بر 

فرهنگ سازمانی پویا و سبک خاصی  در محافل علمی نیز به عنوان ارزشی و تقدسی جایگاه واالي
خدا می توان به  هاآنبرجسته که از جمله ویژگیهاي  نهادها،این  .از مدیریت مورد توجه قرار گرفت

 اشاره کردانعطاف پذیري، مردم گرایی، خالقیت و نوآوري  ،والیت محوري ،اريمحوري، دینمد
زیرا نظام دیوان ساالري  هاي جدي شد؛آسیب چالش و به دلیل حاکمیت دیوانساالري سازمانها دچار

 که سازگار با ساختارهاي منعطف و شد نهادها،باعث ویژگیهایی که بر آن مترتب است، دلیل ه ب
و بعضی از آنها منحل یا در  پیدا کندسوق  کمیی و اثر بخشی اه سمت عدم کارب بود،ارگانیگ 

این وضعیت  .دیگر سازمانها ادغام شود و تعدادي نیز به مرور زمان کارکرد سازمانی پیدا کند
کاهش عملکرد ، عدم انعطاف معلول علتها و عوامل گوناگونی است که در این میان می توان به 

از قوانین و  بی قید و شرط، اطاعت سازمانیپذیري، تمرکز قدرت ، ترجیح اهداف فردي به اهداف 
تقویت روحیه محافظه کاري و تملق، از بین رفتن روحیه استقالل کاري و سردرگمی  ،مقرارت

کارگیري ه سازمانی، ب  طراحی ساختارهاي دربازنگري لذا می توان  با  کرد؛ارباب رجوع اشاره 
کاهش میزان تصدي گري دولت، تأکید بر نقش  ،آنها متناسب با ماهیت کارها و عملیات سازمان

هاي منفی نظارتی و سیاستگذاري و اصالح نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان از بروز جنبه
  .توسعه و تداوم بخشیدرا در سازمانها  جهاديو فرهنگ و  مدیریت کرد دیوانساالري جلوگیري 

  به  پاسخ  دیگر  براي  هرسازمان  نهادها مثل .نهاد بهترین بستر براي اعمال مدیریت جهادي است
     تطبیق  با محیط خود را د ویابتغییر می، با تغییر نیاز جامعه به ناچار شود و می  تشکیل  نیاز جامعه

: به تعبیر مقام معظّم رهبري .تغییر ایجاد کند  آن در و  ،دستکاري را  نهاد باید بتواند محیط. دهدمی
یعنی همین ساختارهاي منعطف همه کاره همه  ؛یکی از هنرهاي بزرگ انقالب، ایجاد نهادها بود«

تواند حضور پیدا  این موارد می  در همه ... فن حریف، مثل جهاد سازندگی آن هم از همین قبیل بود
ت نهاد است .وجود بیاورد آن نیاز براي آن مورد بهکند و ساختار متناسب را براي  این خصوصی «

  ). 1389اي،  خامنهامام (
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  مقام معظّم رهبري بر ویژگی. پیدایی نهادها و سازمانها در تمامی جوامع بر اساس نیاز است
بهترین شکل  )نهاد( این. این به اقتضاي نیاز بود«: فرمایند  نیازمندي در پیدایی، چنین اشاره می

تواند در هر زمانی بر طبق نیاز آن زمان، خودش را شکل  سازمانی است که قابل انعطاف است و می
اجزاي الزم، ابعاض الزم، اعضاي الزم را در خود تولید کند و پاسخ بدهد به آن نیازي که  ؛بدهد

با نیاز زمان قابلیت اي است که با اقتضاي زمان و  این خاصیت موجود زنده... آن روز وجود دارد
تواند او  که می کند و روز به روز شکلهایی خورد اما تکامل پیدا می سازمان به هم نمی .انعطاف دارد

تواند خودش را به روز  شود تا او می جاري می ؛شود وردن نیاز بر او عارض میارا قادر کند به بر
  ). 1389اي،  خامنهامام (کند 

جویی و کنشگري  جهادي را نوعی روحیه و فرهنگ مبارزه مدیریت ،رهبر معظم انقالب
فراوانی براي آن مصداقهاي ملی ما ـ  کنند؛ معنایی که در فرهنگ اسالمی معنا و تفسیر می ،آگاهانه
شمشیر و میدان جنگ  ،معیار جهاد«: فرمایند مقام معظم رهبري در این زمینه می. توان برشمرد می

فالنی . ست که امروز در زبان فارسی ما در کلمه مبارزه وجود داردنیست؛ معیار جهاد همان چیزي ا
عالم مبارز، عالم  ،نویسنده مبارز، نویسنده غیرمبارز. فالنی آدم مبارزي نیست؛ آدم مبارزي است

جامعه مبارز و جامعه  ،دانشجوي مبارز و طلبه مبارز، دانشجوي غیرمبارز و طلبه غیرمبارز ،غیرمبارز
ایشان در جایی دیگر نیز به تشریح مفهوم جهاد به مثابه مبارزه » .هاد یعنی مبارزهپس ج ،غیرمبارز
جهاد در قرآن و حدیث هم به . یعنی مبارزه ؛ جهاد در زبان عربی عیناً به همین معناست«: پردازند می

  ).1383اي، امام خامنه( ».معناي جنگ مسلحانه نیست همه جا به ؛همین معناست
اگر مدیریت جهادي یا همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر «ام معظم رهبري بنا به تعبیر مق

علم و درایت حاکم باشد، مشکالت کشور در شرایط کنونیِ فشارهاي خباثت آمیزِ قدرتهاي 
  ).1392اي، امام خامنه( ».جهانی، قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد

 ،بر سازمانها حاکم باشد نهاديمدیریت  تا امعه ایجاب می کندجبه هر حال اینک که ضرورت 
را بشناسیم و با  و چالشهاي فرا روي این رویکردبیش از هر زمان دیگر نقاط قوت الزم است 

بازیابی هویت نهادهاي مسخ شده  این تفکر وبراي حفظ و گسترش  وضعیت موجودشناخت کافی 
توانست ، گونه که در مراحل آغازینهمان این انقالبتالش کنیم؛ چرا که ي کشور، در سازمانها

و باید این  دهد، الزم استشکلی خاص سامان   ساختارهاي متناسب با خود را بهبر اساس نیاز 
تا از سرعت رو به جلوي  تر از گذشته به کارکردهاي آشکار و نهان خود بپردازند ساختارها انقالبی
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  . استه نشود وگرنه در پیچ و خم دیوانساالري حرکت آن کند، و یا  متوقف می شودانقالب ک
در جمهوري اسالمی ایران و  مدیریت جهاديبا هدف شناسایی چالشها و آسیبهاي پژوهش این 
   .و ارائه راهکارهاي الزم، انجام شده است الزامات تعیین
  

  ـ تعریف مفاهیم پایه1
مدیریت جهادي را می توان عمل، فراگرد، پیامد یا حالتی دانست که براي  : مدیریت جهادي

فرصتها، برتري بخشیدن یا  ، استفاده ازتعالی انسانها پدید می آید و این به  معنی رشد، متحول کردن
مدیریت جهادي در حکم الگوي مطلوب مدیریتی براي نظام اسالمی  .باال بردن امور انسانی است

و واجد آن تواناییها دارد الزم تحقق اهداف و آرمانهاي انقالب اسالمی را توان که  است؛ الگویی
  .می رودمد اسالمی انتظار انظام مدیریتی کارهر و ارزشهایی است که از 

اطالق می شود قوي نهاد در سازمان و مدیریت به ساختار انطباق پذیر با بعد ارزشی بسیار : نهاد
از اعضایی برخوردار است که حیات و زندگی خویش را با تکیه بر که ضمن ارائه کاالي ممتاز 

 و مقیمی(است ن آهر گونه تغییر و افت و خیز در کند و تحت تأثیر میحیات و بقاي نهاد استوار 
  .)1382زایی اهرنجانی، رمی

که با نظم، قاعده است همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمان  :بعد ساختار
: 1380رضاییان، (رچوب و بدنه فیزیکی سازمان را می سازد چاو پیوندد میهم ه و ترکیب خاصی ب

8(.   
و ) غیر رسمی(که با نرمهاي رفتاري، ارتباطات است انسان و روابط انسانی  :بعد رفتاري

دهد که در واقع عوامل را تشکیل می سازمانو محتواي اصلی پیوندد میالگوهاي خاصی به هم 
 . رودبه شمار میزنده سازمان 

است که به سازمان محیط است » برون سازمانی«و عوامل محیطی و اوضاع تمام  :اي  بعد زمینه
بعد زمینه مهمترین و اصلی ترین . هاي سازمان را تشکیل می دهدسامانهاصلی یا ابر هاي و  سامانه

 .ستهوجود آورنده دو بعد دیگر نیز ه دو بعد دیگر بلکه ب بقا و رشد عامل بعد است و نه تنها
است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی اي گونهاي به  زمینه ـ رفتاري ـ ارتباط بین عوامل ساختاري

در این  ).316: 1377میرزایی اهرنجانی، ( تواند خارج از تعامل این سه بعد صورت گیرد نمی
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  .سازمانی بعد زمینه اي اطالق می شود پژوهش، به مجموع محیط و فرهنگ
، و نیز برخی عناصر معناییِ متبادر از کاربرد این واژه» چالش«بااستفاده از معناي لغوي : 1چالش

و وضعیت جدیدي قلمداد کرد که مسیر آینده را مورد هجوم  می توان چالش را مجموعه اوضاع
  .سازد ساز می و مستلزم تالشی سخت و سرنوشت ،حفظ تعادل آن را دچار مشکلدهد و می قرار

به عنوان پیشوند به کار می رود و در بسیاري از علوم مورد گوناگون این واژه در موارد : آسیب
... . بهره برداري قرار می گیرد؛ نظیر آسیب شناسی اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، اخالقی، دینی و 

   .به کار می رودواژه آفت  ع معادلاین واژه در ادبیات فارسی در بسیاري مواق
  

  پژوهش ـ سؤاالت 2
  کلی پژوهش سؤال

رو است، نهادي در جمهوري اسالمی ایران با آن روبه/ جهاديمدیریت  مهمترین چالشهایی که
  کدام است؟

  فرعی پژوهش سؤاالت
 جهادي را در چند محور اساسی می توان دسته بندي کرد؟ مدیریت چالشها و آسیبهاي 

به عنوان الگوي موفق درجهت  جهاديالزم براي بهره گیري از مدیریت  الزامات و راهکارهاي
  ، کدام است؟مدیریتی کشور اصالح ساختار

  
  پیشینه پژوهش ـ 3

آنچه قابل . اندنهادي، پژوهشهایی انجام داده/ جهاديمدیریت پژوهشگران زیادي در مورد 
از این میان مقاالتی که با . ت گوناگون و فراوان استذکر است اینکه گستره و دامنه این موضوعا

مبتنی بودن بر دستاورد پژوهشی ) 2همراستا و هم سنخ بودن با موضوع این پژوهش ) 1دو مالحظه 
  :میدانی، انتخاب شده، و طبق جدول زیر معرفی می شود

   

 
1 - Challenge 
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  )1392سلطانی، (فهرست پژوهشهاي مرتبط با موضوع تحقیق  :1جدول 
  سال انتشار  عنوان نشریه  عنوان مقاله  نویسندگان/ نویسنده  ردیف

  آسیب شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادي  علیرضا زواره  1
کتاب مجموعه مقاالت 

اولین همایش ملی فرهنگ 
  و مدیریت جهادي

1386  

 // //  آسیب شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادي  محمد باقر لیاقتی  2

 // //  شناسی فرهنگ جهادي درامدي بر آسیب  شیخیعبدالمجید   3

 // //  شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت  جهادي آسیب  محسن الماسی  4

5  
  علی محمد مودي

  اسماعیل نصر اصفهانی 
  علی هاللی

 // //  آسیب شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادي

  //  //  جهاديبررسی تهدیدات و آفات فرهنگ و مدیریت   سید جواد میر  6

7  
 محمد رضا فرهادي

 فتحعلی نوري
  برومند چهارآئین

بررسی علتهاي تأثیر پذیري فرهنگ و مدیریت 
  جهادي از نظام بوروکراسی

کتاب مجموعه مقاالت دومین 
همایش ملی فرهنگ و 
  مدیریت جهادي

1387  

8  
 آرین قلی پور

  علی اصغر پورعزت
 چالشهاي شالوده شکنی مدیر جهادي در ساختار

  گذاري شده غربی بوروکراتیک رسوب
//  //  

  سید جمال هاشمی کیا  9
بررسی علتهاي تأثیر پذیري فرهنگ و مدیریت 

  جهادي از نظام بوروکراسی
// // 

10  
  عبدالمجید شیخی
  شهال مولوي

نهادهاي انقالب اسالمی و سپاه ، نهادگرایی  پدیده
  پاسداران انقالب اسالمی

// // 

11  

   محمد سعید تسلیمی
  حسن میرزایی اهرنجانی
  منوچهر محسنی
  آرین قلی پور

طراحی و تبیین الگوي دیالکتیکی نهادي شدن 
  سازمان

مجله دانش مدیریت، ش 
  1382  1382، زمستان 63

  
جهادي را بدون توجه توأمان به  چالشها و مدیریت پژوهشگران، موضوع  ،در تمام پژوهشها

این تحقیق در نظر دارد با . اند الزامات و عمدتا به روش کمی، مورد سنجش و ارزیابی قرار داده
درك درست اوضاع و متناسب با موقعیت و جایگاه فعلی جمهوري اسالمی ایران، چالشهاي پیش 

چهار بعد اصلی، مورد بررسی و تحلیل قرار  جهادي را در سه بعد و الزامات آن را درمدیریت روي 
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از آنجا که بستر اجرا و اعمال مدیریت جهادي نهادها و سازمانها با بافت و ویژگیهاي نهادي . دهد
است، الزم است به منظور ایجاد مفاهمه، به موضوع نهاد، نهادگرایی و مدیریت نهادي به طور 

  .اختصار پرداخته شود
  

  ومی موضوعو مفه نظريچارچوب ـ  4
  نهادي و فرایند تحول آن/ مدیریت جهادي هـ نظری 1ـ  4

نهادي براهمیت عناصر روانشناختی، سیاسی و اجتماعی در مطالعه پدیده هاي اجتماعی  نظریه
که بر ابعاد  ،هاي گذشتهبر خالف دیدگاه. کید می کندأطور اخص ته طور اعم و در سازمانها به ب

د، نهادگرایان به نقش عناصر ذهنی، نظامهاي نکید می ورزیدأنظام تولید و منابع ت فناوريمادي، 
  . شناختی، نظام قواعد و عقاید در سازمانها اهمیت می دهند

نهادي رویکرد جدیدي در مباحث مربوط به سازمان و مدیریت است و لذا پیدایش آن،  نظریه
 هایکی از نخستین و با نفوذترین نوشته. یت استچه به لحاظ مفهومی و چه از نظر تاریخی حائز اهم

او به ساختار . متعلق استو دانشجویانش » فیلیپ سلزنیک«نهادي درسازمان به  نظریهدر مورد 
چنین و تعهدات اعضا و هم هاویژگیسازمانی به عنوان وسیله انطباق پذیر می نگرد که در واکنش به 

یند انطباق انهادي کردن بر این فر. گیردرجی شکل میثیرات و فشارهاي محیط خاأدر واکنش به ت
فنی موجود نیازهاي مهمترین معناي نهادي کردن، القا کردن ارزشهاي ماوراي . پذیر داللت دارد

  . است
       در زندگی نهادها در طول دوران . نهادي شدن، برایند نیروهاي همگرا و واگرا است

واگرا غالبند و طی دوره نهادزدایی، نیروهاي واگرا تسلط گیري و حفظ، نیروهاي همگرا بر شکل
  ).1382تسلیمی و همکاران، (یابند و نیروهاي همگرا افول می کنند می

وجود  هالقا و انتخاب اصول و موازین و ارزشهاي حاکم محیطی و ب، نهاد گرایی خالصه اینکه
بر مبناي آن ارزشها براي تداوم،  آوردن ساختار متناسب آنها یا گسترش ساختارهاي درون سازمانی

     ).35: الف1387، یروانیا(است  تر سازمان رشد ورسیدن به اهداف عالی

  ـ نهاد در برابر سازمان 2ـ  4
. ها و مراحل زندگی حضور دارندحضور نهادها ملموس وقابل رؤیت نیست؛ لکن درهمه جنبه
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بی ثباتی در روابط و مبادالت  اقدام کرده، وانسانها در طول تاریخ به کمک نهادها به ایجاد نظم 
استنباط از مفهوم نهاد از یک . ه اندخانوادگی و آموزشی را کاهش داد مذهبی، سیاسی، اقتصادي،

طرف، مفهومی مکانی یا مادي است که به ایجاد مکانی خاص براي فعالیتی خاص یا دستیابی به 
سوي دیگر، مفهومی ذهنی، موضوعی یا معنوي  هدف خاص یا براوردن نیاز خاص اشاره دارد و از
  ).14: 1384قلی پور، (مقررات اشاره دارد  است که به باورها، ارزشها، هنجارها، قواعد و

نهادها از . اندپذیري رسیدهنهادها ساختارهایی اجتماعی است که به درجه قوي از انعطاف
منابع مرتبط به  که به همراه فعالیتها و اندشناختی، هنجاري و تنظیمی تشکیل شدهـ  عناصر فرهنگی

نهادها توسط انواع مختلف حامالن، شامل نظامهاي . بخشندمعنا می زندگی اجتماعی ثبات و
نهادها در سطوح متعدد اختیار قانونی، . اي و مسائل روزمره منتقل می شوندنمادین، نظامهاي رابطه

هستند؛  بین فردي بومی شده؛ نهادها متضمن ثباتفعالیت می کنند؛ از نظام جهانی گرفته تا روابط 
  ).1387 اسکات،(ولی درمعرض فرایندهاي تغییر فزاینده و ناپیوسته نیز قرار دارند 

تعاریف بسیار زیادي از سازمان هست؛ اما براي . در مقابل این تعاریف، سازمان قرار دارد
ن به عمد و آگاهانه و در زمان مشخص مقایسه نهاد و سازمان با ذکر یک تعریف و آن اینکه سازما

آید و بر اساس سلسله مراتب و نظم اجباري شکل می گیرد وجود میبراي تحقق اهداف خاص به
گوید؛ بر توان گفت که نهاد به نیازهاي اولیه پاسخ میدر نظر کلی می). 1387 میرزایی اهرنجانی،(

ان به نیازهاي ثانویه پاسخ می گوید و به مداري وعقالنیت ذاتی متکی است در حالی که سازمارزش
  ).1384پور،قلی( عقالنیت ابزاري  متکی است  مداري وابزارگرایی و فن

توان با توجه به عوامل و متغیرهاي مختلف، نسبت به هم مورد مقایسه  سازمانها و نهادها را می
نعطاف و توانمندي سازمان شود از پویایی، ا هر چه از سطح نهادمندي سازمان کاسته می. قرار داد

سوي سازمانهاي با ساختار  در پاسخ به تحوالت و واکنشهاي محیطی کاسته خواهد شد و سازمان به
شود و بر عکس هر چه سازمان به طیف انعطاف پذیري میل رسمی و بوروکراتیک متمایل می

  ).1391فرهی و سلطانی، (گردد  کند از ویژگیهاي نهادي برخوردار می می
توجه به این نکات، می توان ادعا کرد که هر نهادي سازمان است ولی هر سازمانی ضرورتاً با 

 غیر مادي و به معناي قواعد، هنجارها، ارزشها و نهاد نیست ضمن اینکه نهاد مفهومی فرهنگی و
منظور رسیدن به برداشت و باورهاي گوناگون به  نهاد به روشها، نگرشها و. الگوهاي رفتاري است

  .ساختار می بخشد ها، عینیت ودراك واحد از پدیدها
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  ـ ویژگیها و کارکردهاي عمومی نهاد 3ـ  4
الگوهاي  هنجارها و به این طریق،(نهاد از ویژگیهاي چهارگانه استمرار، ثبات و ماندگاري 

        پذیري وتحول پویایی،(، انعطاف پذیري .)یابدثابت رفتاري به نسلهاي بعدي انتقال می
به دلیل ( ، انحالل ناپذیري.)پذیري به تطبیق با نیازهاي متغیر انسانها در طی زمان می پردازدانعطاف
آن  هنجارهایی که غالب اعضاي جامعه، ارزشها و( اجبار الزام و و) ورد نیازهاي زیر بنایی جامعهابر

  ). 1384قلی پور، ( برخوردار است .) کنندپذیرند و رعایت میرا می
از نویسندگان ویژگیها را در میزان سطح نهادمندي جستجو می کنند تا آنجا که معتقدند برخی 

هاي شیوه انسجام نهادها و پذیري، پیچیدگی، استقالل وتوان با تطبیقسطح نهاد مندي هر نظام را می
ن باید افزود که نهادي شدن کامل هر سازمان به میزا). الف1387ایروانی، (آن نظام تعیین کرد 

پیامدهاي مطلوب بستگی دارد  رابطه قوي بین ساختار و مقاومت مخالفان، میزان حمایت موافقان و
  ).134:1384پور، قلی(
  ـ شاخصهاي مدیریت جهادي 4ـ  4

  دین محوري وکار براي رضایت خداوند متعال به عنوان محور اصلی تفکر مدیران و کارکنانـ 
  رهبري در تمامی سطوح سازمانی آرمانگرایی، والیتمداري و پیروي ازـ 
  انعطاف پذیري و سازگار نمودن روشهاي کار با توجه به مقتضیات زمانـ 
  پیشتازي در ارائه افکار نو و اجراي طرحهاي بزرگـ 
  استقبال از مسئولیتهاي مهم، حیاتی و خطیرـ 
  تالش در جهت حفظ و تداوم دستاوردهاي انقالب اسالمی ـ 
  طرحهاي جدید و چالشی از افکار نو ونوگرایی و استقبال ـ 
  پاسخ به نیازهاي جامعه و سازگاري مستمر با نیازهاي در حال تحول ـ 
 ساختار غیر متمرکز تصمیم گیري و توجه به اصل شوريـ 

  سازمانهاظرفیتها و توانمندیهاي از حداکثر صحیح و استفاده شناسایی ـ 

  نفعانارباب رجوع و ذي تو مشکال مسائلسرعت عمل الزم در حل و فصل ـ 

 پرهیز از هرگونه شتاب زدگی در تصمیمات کالن ـ 

 سازمانیگیري صحیح و مناسب از منابع  بهره ـ
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  سازمانح وسطتمامی وري کار در  ساعات بهرهافزایش  ـ
  حاکمیت سبک رهبري مبتنی بر جنبه هدایت، حمایت و واگذاري اختیار ـ 
   ایثارگرانه جهادي، داوطلبانه واداي وظیفه مبتنی بر مدیریت ـ 

 رسمی  فعالیتهايدر   صمیمی با کارکنانو   عاطفی  روابط  برقراريـ 

   امانتداري و  ییجو  سازمانی، صرفه و  شخصی  زیستی  ، ساده قناعتاهتمام به ـ 

  و مبارزه با دشمنان داخلی و بیرونی... دشمن شناسی  و جهاد فی سبیل اـ 

    ندگی و پیش برندگیپیشرو تحول،، یدجوشخو ،یفریناکارـ 

  و نماد هاي اسالمی به نسلهاي بعدي سازمان و جامعه ترویج و انتقال ارزشها فرهنگ سازي،ـ 

 با حرکت و تکامل انقالب  و همگرایی  رشد ،تناسب، تجانسـ 

 نیاز هاي اساسی و حیاتی جامعه   بودن به و پاسخگو مسئولیت اجتماعیـ 

   گیدهند و یاد گی، یادگیرنديدانش محورـ 

  ـ شناخت و تبیین چالشها و آسیبها  5ـ  4
  شناسی ـ مراحل آسیب 1 ـ 5ـ  4

شناسی علمی و تحقق فرایند آن الزم است مراحل زیر طی  به منظور شناسایی چالشها و آسیب
  :شود

نخستین مرحله براي آسیب شناسی دقیق و مبتنی بر اصول علمی و : مرحله اول؛ تعریف آسیب
نقطه کلیدي در این بحث، . واقعگرا، تعریفی دقیق، عینی و کاربردي از آسیب مورد نظر است

سالمت در مقابل بیماري، طبیعی در مقابل غیر طبیعی، قانونی در مقابل غیر قانونی و حسن جریان 
  . بل سوء جریان استدر مقا

آسیب شناسی با هر دیدگاهی که صورت گیرد، منابع انسانی : مرحله دوم، عوامل آسیب رسان
 ،توان از نقش سایر عوامل به عنوان اصلی ترین عامل به وجود آورنده آسیب تلقی می شود؛ اما نمی
  . شتکه در بروز آسیبها تأثیر بسزایی دارد، چشم پوشید و آنها را نادیده انگا

در این مرحله الزم است به زمینه وقوع آسیب و : مرحله سوم، بسترها و شرایط وقوع آسیب
دهد،  اي که آسیب در آن رخ می  بستر و زمینه. شرایطی که در بروز آن مؤثر است، توجه کرد

پذیر و یا آسیب زا باشد؛ بدین معنا که یا مستعد آسیب باشد و یا خود به وقوع  ممکن است آسیب
  . در این بخش عوامل فرهنگی و محیطی، سهم بسزایی دارد. سیب کمک کندآ
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در فرایند آسیب شناسی الزم است پیامدها و آثار : مرحله چهارم، آثار و پیامدهاي آسیب
آسیب   .گوناگون وقوع آسیب در هر دستگاه و یا حتی خارج از آن شناسایی و مشخص شود

تهدید، تخریب و یا زیان و خسارت،  و چه بسا در سطح  ممکن است موجب آثار و پیامدهایی نظیر
  . گسترده آن، موجب بروز ناهنجاري واقعی به شکل هنجار در سازمان ظاهر شود

گیرد که  جریان آسیب شناسی زمانی شکل کاملی به خود می: حل مرحله پنجم، ارائه راه
هرگاه وضعیت . یب عمل کنددربردارنده راهکارهاي پیش برنده باشد و در جهت رفع یا کاهش آس

دستگاه از دید آسیب شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و آسیبها و پیامدهاي ناشی از وقوع 
هاي آسیب پذیر بخوبی تشخیص داده شود،  آسیب بدرستی شناسایی، و عوامل آسیب زا و زمینه

  . گردد حل علمی و اصولی براي آن هموار می  ارائه راه
  ا و محدودیتهاي عمومی مدیریت جهادي در دستگاه هاي کشورـ چالشه 6ـ  4

در انقالب شکوه مند اسالمی آنچه طی گذشت چند دهه شاهد آن هستیم، نبودن یک الگوي 
برنامه هاي توسعه . مبتنی بر مدیریت جهادي و بر مبناي الگوي واقعی ایرانی و اسالمی بوده است

ز برنامه هاي خارجی بوده  و این امر باعث شده است رونوشتی ا 57عمدتا همچون قبل از انقالب 
نظام اداري کشور، برنامه ریزیهاي کالن و فرایند جاري عملیات سازمانی همسو و همسطح 

برخی از عوامل، محدودیتها و تنگناهاي عمومی که باعث شده . آرمانهاي انقالب حرکت نکند
در مجموعه نظام اداري و دستگاه ها،  )انقالبی(است حاکمیت مدیریت نهادي و مدیریت جهادي 

  :ست ازارو شود، عبارت وزارتخانه ها و سازمانهاي جمهوري اسالمی ایران با چالشهاي جدي روبه
 . شود تولید کاال و یا عرضه خدمت معموال خارج از کنترل و نظارت مستقیم مشتریان انجام میـ 

 . تولید کاال و یا عرضه خدمت معموالً پس از ارائه، قابل بازرسی و فراخوانی نیستـ 

 . کارکنان به عمل محتاطانه تمایل دارند و ضرورتی براي بهبود فرایندهاي مهم قائل نیستندـ 

ها در سازمانهاي عمومی به آن صورت که براي بخش خصوصی مطرح  انگیزه کاهش هزینهـ 
 . است وجود ندارد

 . کیفیت خدمات، چندان مشهود و ملموس نیستـ 

 . عرضه خدمات در بخش دولتی، کمتر استراتژیک استـ 

 . گیري کیفیت خدمات به دلیل ذهنی و غیر عینی بودن تمایلی ندارد سامانه دولتی به اندازهـ 

ناملموس بودن خدمات، تعیین استاندارد و سنجش و مطابقت محصوالت با استانداردها را ـ 
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 . سازد دشوار می

   .تأثیر و سودمندي مدیریت و کارکنان بدرستی ارزیابی و اندازه گیري نمی شودـ 

 .شود هاي سنتی عرضه خدمات بدشواري متحول می شیوهـ 

   .فرهنگ حاکمِ رضایت سیاستمداران ، هدف سازمانهاي دولتی استـ 

چالشهاي پیش روي مدیریت جهادي در با توجه به اینکه در این پژوهش به دنبال شفاف نمودن 
کشور هستیم براي دستیابی به دسته بندي جامع، مجموعه محدودیتها و تنگناهایی مدیریت جهادي 

     رو است که در سه طبقه کلی مورد شناسایی، بررسی و تجزیه و تحلیل قراربا چالشهایی روبه
  :کندچارچوب ذیل این دسته بندي را بروشنی ترسیم می. گیردمی

  

  
  ـ چالشهاي رفتاري 1ـ  6ـ  4

 و )2010( 4، ایوانسویچ)2008( 3دسلر، )2006( 2آرمسترانگ ،)1989( 1طبق تعاریف استوري
در منبع استراتژیک سازمان  عنوانبه  5توان دریافت که مدیریت منابع انسانیمی) 2010(برناردین

و ارزش افزوده  ،کسب مزیت رقابتی انسانهاي سازمانی،مدیریت صحیح  از طریق تالش است تا
 .ندکبیشتري را نسبت به سایر سازمانها خلق 

 
1 - Storey 
2 - Armstrong 
3 - Dessler 
4 - Ivancevich  
5 - Human Resource Management  

  چالشهاي
  ساختاري

  چالشهاي
  ايزمینه 

  چالشهاي
  رفتاري 

 چارچوب دسته بندي چالشهاي مدیریت جهادي در کشور: 1شکل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21 /  مدیریت جهادي، چالشها و الزامات

 

ش نق اهدافش به سازمان در دستیابی که دانست سازمان سرمایه مهمترین باید را انسانی نیروي
 انسانی منابعنگهداري  و زیادي براي جذب هايهزینه سازمانها امروزه .داردکلیدي و مهمی 

 بهترین داراي سازمانها اگر. نمانند عقب رقیبان سایر از عرصه رقابت در تا کنندمی صرف
 از نداشته باشند و کارامد و متخصص انسانی نیروي مند باشند وبهره امکانات بهترین از فناوري، و
 عمل رقابت، موفّق عرصه در و گذارند اثر محیط توانند برنمی را نگیرند، الزم بهره آنان توانایی

 در اهمیت  نیروي انسانی. باید  انسان  را  رکن و اساس تحول تلقی کرد .)1388 خسروي،(کنند 
گمان نیز  باید گفت نقش هیچ عاملی را در توسعه کشور نمی توان با عامل انسانی برابر دانست و بی

  ).1387 صحنه، خواجه شاهکوهی و(نقش عامل انسانی با رشد دانش و فناوري ارتقا می یابد 
یکی از چالشهاي اساسی مدیریت جهادي بی توجهی به این سرمایه استراتژیک و نامشهود 

توسعه سازمانی در گرو انسان توسعه یافته . است که عمدتا در سازمانها به آن نگاه ابزاري می شود
رمز و راز . ربیت یافته استتحول و تعالی سازمانی مرهون مدیران و کارکنان متعالی و ت. است

ادعا کرد بتوان از این دید شاید . پویایی و بالندگی سازمانها در سایه رشد و وارستگی انسانی است
است ) منابع انسانی(که حیاتی ترین و مهمترین چالشهاي فرا روي مدیریت جهادي ، چالش رفتاري 

درخور، دستیابی به مدیریت جهادي  که بدون شناسایی، مدیریت و پیدا کردن راه حلهاي مناسب و
  . سرابی بیش نیست) مدیریت انقالبی(
  ـ چالشهاي ساختاري 2ـ  6ـ  4

کند که وظایف چگونه تخصیص داده شود؛ چه فردي به چه ساختار سازمانی مشخص می
کهن، (شود مقامی گزارش کند و ساز وکارهاي هماهنگی رسمی و الگوهاي تعاملی نیز تعیین می

1369 .(  
ساختارها  از کند، برخورداري شایانی کمک سازمانها وري بهره به تواند می که عواملی از یکی
 نهادمندي سطح چه هر است بدیهی. است پویا و علمی مناسبات مبتنی بر و جامع هاي و سامانه
 بیشتر) وري بهره( توأمان اثربخشی و کارایی به باشد، دستیابی بیشتر اهداف تحقق میزان و سازمان
 کاسته سازمانی اهداف دستیابی به و نهادمندي سطح از که میزانی مقابل به نقطه در و بود خواهد
 .)1391سلطانی، (شود  می کاسته نیز کارآیی و اثربخشی میزان از نسبت همان شود به می

ساختارهاي ارگانیک، که با ساختارهاي نهادي منطبق است از توانایی بیشتري براي مقابله با 
در سازمانهاي ارگانیک، عدم تمرکز اختیارات، کاهش . چالشها و تحوالت محیطی برخوردار است
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مقررات و روشهاي رسمی، پرهیز از رسمیت زیاد، کاهش میزان تقسیم کار، حیطه  تعداد قوانین و
هاي تصمیم گیري ت وسیع، پویایی روابط میان کارکنان، استقالل  کاري کارکنان و سامانهنظار

کاربرد  ینبهترساختار ارگانیک، ساختی نسبتاً منعطف دارد و براي محیط هایی . غیر متمرکز است
در جدول زیر ساختار مکانیکی و ارگانیکی ). 1376 رابینز،(که پویایی در آن زیاد است   را دارد

  :مورد مقایسه قرار گرفته است
  

  )1383رضائیان، (مقایسه ساختار مکانیکی و ارگانیکی : 2جدول 
  ساختار ارگانیکی  ساختار مکانیکی  شرح

  غیرمتمرکز  متمرکز  اختیارات
  کم  بسیار  قواعد و روشهاي جاري

  گسترده  محدود  حیطه نظارت
  مختلط  تخصصی  ماهیت وظایف
  زیاد  کم  هاي کارياستفاده از سامانه
  رسمی و شخصی  رسمی و غیر رسمی  شیوه هماهنگی

 
حاکم سنتی  هايمقابله نظام اداري و سازمان ،کندرا تهدید می  جهادياولین آفتی که مدیریت 

ساختار نظام اداري حاکم از همان ابتدا به مقابله با فرهنگ و . اي استپدیدهبر کشور با چنین 
و  خاص خود نظام اداري کشور به دلیل نظام ارزشی. استه و طرد آن پرداخت جهاديمدیریت 

 با نهادهاي انقالب اسالمی و جهتگیریهاي نهادي به مقابله ، نوعاساختار و مقررات پذیرفته شده
را تقویت  و انقالبی جهادينهادي و حرکت نه تنها مدیریت  ،درنتیجه نظام اداريه است؛ برخاست
بنابر این یکی از چالشهاي . کوشیده است این رویکردو دفع  بلکه عمالً در جهت تضعیف ،کندمین

/ رویکرد جهادياز میان برداشتن مقابله نظام اداري کشور با جهادي در کشور مدیریت اساسی 
  .ده استشتاکنون محقق ن يکه متأسفانه این مهم بنابه دالیل متعدد انقالبی است

  )محیطی و فرهنگی(اي ـ چالشهاي زمینه 3ـ  6ـ  4
محیط کار از درجه موقعیت و عوامل امروزه توجه به محیط کار در سازمانها و بررسی و تحقیق 

آگاهی و شناخت ضرورت علت این توجه را می توان به . استاهمیت فوق العاده اي برخوردار 
از یک سو و ...) ، امنیتی وفناورانهسیاسی، اجتماعی، (نسبت به تغییر و تحوالت محیطی کارکنان 
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  . هنگ و ارزشهاي حاکم بر سازمان از سوي دیگر دانستفر
  ها کامرون و کوئین را به این نتیجه گیري کشانده است که یابی این ناکامیها و شکستریشه

در این زمینه می  وي. کارگیري این سه الگو، جدا از تغییر فرهنگ موفقیت آمیز نخواهد بودبه
 تغییرات فرهنگی از این واقعیت ناشی می شود که تا زمانینویسد که وابستگی بالندگی سازمانی به 

 ،ها و راهبردها تغییر یابدشارزشها، سوگیریها، تعریفها و هدفها ثابت باقی بماند، حتی اگر رو که
  ).2006کامرون، کوئین (گردند سازمانها بسرعت به وضعیت موجود باز می

موضع مناسبی را در  ،ك مقتضیات محیطیبسیاري از سازمانهاي تعالی جو تالش می کنند با در
    تا ضمن پرهیز از مخاطرات محیطی که حیات سازمانی را به خطر  پیش گیرندرویارویی با آن 

چالشهایی که از دید محیطی و . اندازد از آن براي توسعه توانمندیهاي سازمان بهره گیرندمی
زمینه سازي این رویکرد را با  طور مشخصقرار دارد و بهمدیریت جهادي فرهنگی فرا روي 
  :شودسازد، متعدد است که به برخی از آنها اشاره میرو  میمحدودیتهایی روبه

  تغییر و تحوالت و رخدادهاي محیطی اززمینه هاي درك و آگاهی  ـ توجه نکردن به 1
  یطیبه نیازمندیهاي جامعه و الزامات مح هاي کشورسازماننبودن  و سازگار انعطاف پذیرـ  2
  براي رویارویی با تحوالت و نیازهاي محیطی هاسازمان ـ انفعال 3
واکنش صحیح و منطقی در برابر تحوالت و به منظور ساز و کارهاي الزم ایجاد  ـ عدم 4

  نیازهاي محیطی
  جدید وضعپذیرش تغییرات الزم و انطباق با کارکنان نسبت به  ه نبودنآمادـ  5
  و تحوالت ملی و فراملی تغییر بهمدیران  ـ بی توجهی 6
  فرصتها و تهدیدهاي محیطی برابرموضعگیري عقالنی مدیران در  ـ نبودن 7
رویکرد جهانی شدن در سطح مدیریت سازمان و تالش براي حضور در  ـ برخوردار نبودن از 8

 عرصه هاي بین المللی

انسجام استوار ـ اهتمام نکردن به عوامل ارزش آفرین و پایدار فرهنگ نهادي در ایجاد  9
  داخلی از یک سو و انعطاف پذیري بیرونی از سوي دیگر
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  پژوهش ـ روش 5
 توصیفی ـاز نوع پیمایشی  ماهیت تحقیقو از جنبه ، کاربردي ،روش تحقیق به لحاظ هدف

با توجه به  )اي و جستجو در اینترنتکتابخانه(اسنادي ضمن مطالعات پژوهش در این  .است
. قیق براي جمع آوري نظر افراد نمونه ازابزار پرسشنامه استفاده شده استتوصیفی بودن نوع تح

بخش اول به پرسشنامه چالشهاي : استتشکیل شده  بخش کلیاز دو  هاي این پژوهش پرسشنامه
مدیریت جهادي مربوط است که در سه دسته چالشهاي رفتاري، ساختاري و زمینه اي تنظیم شده و 

م پرسشنامه به الزامات مدیریت جهادي مربوط است که در چهار بخش دو. سؤال است 46شامل 
سؤاالت پرسشنامه به  .سؤال است 69بخش رویکردي، مدیریتی، انسانی و ساختاري و شامل 
روایی پرسشنامه ها توسط استادان . صورت بسته با طیف پنچ گزینه اي لیکرت تنظیم شده است

صدم و  85/0 رفت که روایی پرسشنامه چالشهادانشگاه و خبرگان تحقیق مورد تأیید قرار گ
  .صدم به دست آمد 80/0 پرسشنامه الزامات

را مدیران و کارشناسان دستگاه هاي فرهنگی و نهادهاي انقالب  آماري این پژوهش نمونه
در این پژوهش به منظور تعیین . نفر هستند 28اسالمی تشکیل می دهند که مجموع این دو گروه، 

در اینجا جدول تعیین . اهمیت شاخصها و رتبه بندي آنها از آزمون تکرار مجدد استفاده شده است
  :فکیک ابعاد و میزان اعتبار و روایی هر بعد ارائه می شوداعتبار هر دو پرسشنامه به ت

  
  سنجش میزان اعتبار ابعاد اصلی چالشهاي مدیریت جهادي از دید خبرگان جینتا: 3 جدول

  عنوان چالش  ردیف
  اعتبار سنجی ابعاد اصلی چالشها از نظر خبرگان

  اعتبار ندارد  اعتبار دارد
  تعداد  درصد  تعداد  درصد

 6 43/21 22 57/78 ساختاري  1

 2 15/7 26 85/92 رفتاري  2

 4 29/14 24 71/85 ايزمینه  3

  
نتایج جدول بیانگر این است که از دید خبرگان، پرسشنامه چالشها از اعتبار و روایی زیادي 

) انسانی(برابر این ابعاد و بین چالشهاي ذکر شده از نظر خبرگان چالش رفتاري . برخوردار است
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  . را دارد) 57/78(و چالش ساختاري کمترین امتیاز ) 85/92(بیشترین اعتبار و امتیاز 
) 4(تصویر کلی الزامات مدیریت جهادي و میزان اعتبار و اهمیت هر کدام از ابعاد در جدول 

  .ارائه می شود
  سنجش میزان اعتبار ابعاد اصلی الزامات مدیریت جهادي از دید خبرگان جینتا: 4 جدول

  عنوان الزامات  ردیف
  اعتبار سنجی ابعاد اصلی الزامات از نظر خبرگان

  اعتبار ندارد  اعتبار دارد
  تعداد  درصد  تعداد  درصد

 7 43/21 22 57/78 رویکردي  1

 3 72/10 25 28/89 مدیریتی  2

 5 86/17 23 14/82 منابع انسانی  3

 8 58/28 20 42/71  ساختاري  4

  
نتایج  جدول بیانگر این است که از دید خبرگان، تمامی الزامات یاد شده از اعتبار و روایی 

برابر این ابعاد و بین الزامات ذکر شده از نظر خبرگان، الزامات مدیریتی . زیادي برخوردار است
هاي هر فهرست شاخص. را دارد) 42/71(و الزامات ساختاري کمترین امتیاز ) 28/89(بیشترین امتیاز 

  .   کدام از الزامات چهارگانه به تفکیک هر بعد در قالب جدولهاي ذیل ارائه می شود
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  ـ یافته هاي پژوهش 6
  وضعیت جمعیت شناختی جامعه آماري: 5جدول 

  درصد  تعداد  شرح ویژگیها

  جنسیت
  89.28  25  مرد
  10.71  3  زن

  سن

  0  0  سال 25زیر 
  0  0  سال 25-33
  7.14  2  سال 34-41
  35.71  10  سال 42-50
  46.42  13  سال 51-55
  10.71  3  سال باالتر 55

  لهوضعیت تأ
  0  0  مجرد
  100  28  متأهل

  میزان تحصیالت

  0  0  دیپلم
  3.57  1  کاردانی
  28.57  8  کارشناسی
  67.85  19  باالتر

  سابقه خدمت

  3.57  1  سال 10کمتر از 
  10.71  3  سال 10-15
  25  7  سال 15-20

  60.71  17  سال 20بیش از 

  تراز شغلی
  64.28  18  مدیریتی
  35.71  10  کارشناسی

 
 89.28(اطالعات جدول بیانگر این است که غالب نمونه آماري تحقیق داراي جنسیت مرد 

،  و )درصد 64.28( ، برخوردار از سابقه مدیریتی)درصد 67.85( ، تحصیالت ارشد و باالتر)درصد
  .هستند) درصد 60.71( سابقه خدمتیسال  20بیش از 
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  ـ فهرست بندي چالشهاي فرا روي مدیریت جهادي1ـ  6
گونه که ذکر شد شناسایی، بررسی و تحلیل چالشها و آسیب شناسی مدیریت جهادي در همان

چارچوب منطقی است که در این پژوهش بر اساس الگوي سه  کشور مستلزم داشتن نقشه جامع و
اهرنجانی، این چالشها در سه حوزه، مشخص و فهرست بندي شده است که میزان شاخگی میرزایی 

  :شودیند مدیریت نهادي در قالب جدولها ذیل به تفکیک ارائه میااهمیت و تأثیر گذاري آنها بر فر
  ـ فهرست چالشهاي مدیریت جهادي از بعد رفتاري 1ـ  1ـ  6

  جهادي از بعد رفتاري فهرست مهمترین آسیبها و چالشهاي مدیریت: 6جدول 
  اهمیت  موانع رفتاري مدیریت جهادي  ردیف

 93.30 کمرنگ شدن میزان التزام عملی مدیران و کارکنان به رفتارهاي دینی و اخالقی  1

 89.81 بی مهري نسبت به مدیران و کارکنان ارزشی  2

 88.26 سستی و سهل انگاري مدیران در کادر سازي منابع ارزشی  3

 95.29  کارآوردن برخی افراد و مدیران ناصالح و ناشایسته و غیر مهذبروي   4

 91.42 تضعیف نظام و تفکر مدیریتی با صبغه فرهنگ جهادي  5

  96.48  انطلب و جاه انمنفعت طلب ،قدرت طلبی و بی تقوایی و میدان دادن به فرصت طلبان  6
 90.71 دم و خدمتگزاران و افراد خکنار رفتن و کنار گذاشتن و منزوي کردن برخی از مدیرا  7

 92.23 اسالم و انقالبعمل نکردن به تکلیف دینی و سازمانی حول محور   8

 86.55   برادري و صمیمیت ،همدلی ،تعاون یهروح کمرنگ شدن  9

 84.38 تشریفات زاید اداري ت و گرایش به تجمال  10

 79.88 رواج ناهنجاریهاي رفتاري فردي و جمعی سازمانی  11

  69.67  تعرض به حدود و ثغور شخصیتی و سازمانی افراد اثرگذار و اثربخش با صبغه ارزشی  12
  83.98  مخدوش نشان دادن عملکرد خوب و خدمات شایسته و ارزشمند افراد ارزشی  13
 94.05 کاهش روحیه مدیریت مشارکت پذیري جهادي  14

  93.09  گراییتوجه به فردگرایی به جاي تفکر جمعی و جمع   15
  94.69  در مدیران و کارکنان و جسارت پذیري و جرات خطرکاهش روحیات   16
 92.72 ن یعافیت طلبی و راحت طلبی و شانه خالی کردن از زیر بار وظایف سخت و سنگ  17

  90.81  حرفه ايوجدان کاري و اخالق  میزان کمرنگ شدن  18
  

 چالشهاياز نظر میزان اهمیت می توان گفت که بین  شودطور که در جدول مشاهده می همان
ان طلب و جاه انمنفعت طلب ،قدرت طلبی و بی تقوایی و میدان دادن به فرصت طلبان " چالش جدول،
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تعرض به حدود و ثغور شخصیتی و سازمانی افراد اثرگذار و  "در ردیف اول و  درصد 48/96با  "
چنین اگر مالك قضاوت در هم. در ردیف آخر قرار دارد 67/69با  "اثربخش با صبغه ارزشی

می توان مطرح  ،قرار دهیم خبرگان تحقیق درصد 75حداقل  يپذیرش یا رد گزینه ها را کسب آرا
عدم توجه جدي به ارباب رجوع و کم توجهی به ویژگیهاي مردم گرایانه " چالشکرد که غیر از

کاهش روحیه اعتماد  "و  "جهاديمحدوده فرهنگ  ورود خرده فرهنگهاي ناسازگار در"، "نهادها
که دستیبابی به  است از اهمیت زیادي برخوردارجدول سایر چالشهاي ، "به نفس و خودباوري

را دچار مشکل می کند و الزم است در مورد برطرف شدن و کاستن از آنها مدیریت جهادي 
  . اقدام، و این چالشها هوشمندانه مدیریت شود

  فهرست چالشهاي مدیریت جهادي از بعد ساختاري ـ 2 ـ 1ـ  6
  فهرست مهمترین آسیبها و چالشهاي مدیریت جهادي از بعد ساختاري: 7جدول 

  اهمیت  موانع ساختاري مدیریت جهادي  ردیف
  78.02  قانونی به تخلفاتهاي سامانهوادار کردن اجباري   1
  73.63  علنیصورت ه بی توجهی به اجراي دقیق قوانین و مقررات ب  2
  77.45  صورت رسمی و غیر رسمیه افراد متخلف ب و حمایت ازمیدان دادن   3
 75.56 در سازمانایجاد پستهاي تشریفاتی تمایل مدیران به   4

 89.91 کاهش پویایی سازمانیصلب و سنگین بودن نظام اداري در کشور و   5

 75.92 کید بیش از حد بر تخصص گرایی بدون تعهدأتوجه و ت  6

7  
جاي مدیریت تفویضی یا ه مرانه و دستوري بآایجاد و استقرار تدریجی نظام مدیریت متمرکز و

 )اقتضایی و مشارکتی
80.92 

 79.55 اي نامه ینیآبه نظام اعتماد متقابل  مبتنی برارتباطات شفاهی و  جایگزینی نظام  8

  91.54  دیوانساالري و سلسله مراتب خشک و غیر منعطف وارداتیحاکمیت تدریجی بوروکراسی و کاغذبازي اداري و   9
  92.51  و موقوف کردن تمام کارها به تامین آنتوجه بیش از حد به بودجه و نظام بودجه بندي   10
  88.04  کارهاتقسیم وظایف براساس بوروکراسی اداري و جزیره اي شدن تمایل به   11
  68.99  و عدم حاکمیت نظام پرداخت بر مبناي عملکردتبعیض در واگذاري امکانات به افراد   12
  72.54  منصفانه و عدالت محورنظام پاداش و تشویق نبودن   13
  90.87  کارها و پروژه هابرخی از  جرايادر فرآیند  افسارگسیختگی مالی  14
  92.78  جاي ضوابطه جایگزینی روابط ب  15
  83.11  تخلفات و جرائمزشتی توسل به ابزار غیر قانونی تحت عنوان محدودیتها و کاستیهاي قانونی براي از بین بردن   16
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 چالشهايد از نظر میزان اهمیت می توان گفت که بین شوطور که در جدول مشاهده می همان
مین أم کارها به تو موقوف کردن تماتوجه بیش از حد به بودجه و نظام بودجه بندي  چالش جدول،
و عدم حمایت درصد در ردیف اول و گزینه تبعیض در واگذاري امکانات به افراد  51/92با  آن

غیر  بر اساس نتایج. در ردیف آخر قرار دارددرصد  99/68با  نظام پرداخت بر مبناي عملکرد
حد اداري و گرایش به تجمالت بیش از "، "سازمانی کاري و طبقاتی تشدید اختالف "چالشهاي از

 روند تصمیم گیریها و سیاستگذاریها ناکارامدي "، "کاهش تفکر نظام خودکنترلی"، "سازمانی
از اهمیت زیادي جدول ، سایر چالشهاي )از باال به پایین روش تغییر از روش پایین به باال  به(

مورد  برخوردار است که دستیبابی به مدیریت جهادي را دچار مشکل می کند و الزم است در
  .برطرف شدن و کاستن از آنها اقدام، و این چالشها هوشمندانه مدیریت شود

  
  )فرهنگی و محیطی(اي ـ فهرست چالشهاي مدیریت جهادي از بعد زمینه 3ـ  1ـ  6

  ايفهرست مهمترین آسیبها و چالشهاي مدیریت جهادي از بعد زمینه: 8جدول 
  اهمیت  اي مدیریت جهاديموانع زمینه  ردیف

 81.88 نهاديمبانی و معیارهاي فرهنگ با تعارض مگسترش و تشدید فرهنگ کنترل و نظارت اداري   1

2  
افراد منزوي نمودن و یا حذف فیزیکی  ،تهدید، تطمیع، تضعیف نقش افراد و گروه هاي فشار در

 ارزشی نهادها از مناصب و مسئولیتهاي خود
78.09 

  81.25  ارزشی مدیران و کارکناناعتقادي اخالقی وتعرض به حدود و ثغور مرزهاي   3
 92.87 در نظام اداري فرهنگی و فکري بعضی از کارکنان و مدیران ،استحاله معنوي  4

 90.63 باورهاي جهاديشدن کمرنگ  تضعیف آرمانهاي ارزشی و  5

 91.71 جهاديفرهنگ  شاخصهايعدم تدوین و تبیین مبانی و   6

  93.54  و جناحی سیاسی سازمانها مبتنی بر جهتگیریهايدر جنگ قدرت یا تقسیم قدرت   7
  86.36  حاکم بر نهادهاي انقالب اسالمیبرخی از مبانی فکري و فرهنگی ارزشی  یا تضعیف حذف  8

9  
به عنوان مهمترین  دوران دفاع مقدستجربه نگاري و مستند سازي فرهنگ و ارزشهاي عدم 

 الگوي مدیریت جهادي
84.62 

10  
تدابیر و رهنمودهاي امام خمینی و مقام معظم رهبري و عدم جدیت مدیران در  بی توجهی به

 جهت اجراي آنها در مجموعه متبوع خود
96.02 

 77.72 جهاديکم توجهی به تحوالت عمیق و جدي در فرهنگ   11

  70.41  عدم ارتباط منطقی بین زندگی کاري و زندگی خانوادگی  12
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 چالشهاياز نظر میزان اهمیت می توان گفت که بین  شودمیطور که در جدول مشاهده  همان
بی توجهی به تدابیر و رهنمودهاي امام خمینی و مقام معظم رهبري و عدم جدیت " چالش   جدول،

درصد در ردیف اول و گزینه  02/96با  "مدیران در جهت اجراي آنها در مجموعه متبوع خود
در ردیف آخر قرار درصد  41/70با  "خانوادگیعدم ارتباط منطقی بین زندگی کاري و زندگی "
       ایجاد روحیه سکوت و تالش در جهت ایجاد موانع فرهنگی و" چالشچنین غیر ازهم. دارد
از اهمیت زیادي برخوردار است که دستیبابی به جدول  سایر چالشهاي،  "بین کارکنان یاعتنایبی

براي برطرف شدن و کاستن از آنها اقدام، و  مدیریت جهادي  را دچار مشکل می کند و الزم است
  .این چالشها هوشمندانه مدیریت شود

  ـ الزامات مدیریت جهادي 2ـ  6
عالوه بر آسیب شناسی مدیریت جهادي و شناسایی و تعیین چالشهاي فرا روي آن و ضرورت 

کارهاي  مدیریت بر چالشها، در نگرش سیستمی و رویکرد نظامگرا، الزم است الزامات و ساز و
بر این اساس و . ربط قرار بگیردمدیریت جهادي نیز شناسایی شود و براي اجرا در اختیار مراجع ذي

با توجه به جامعیت چهار وجهی الگوي ذیل به منظور مطالعه و تبیین الزامات و ساز و کارهاي 
ی ایران در تحقق تصمیمات و اقدامات سازمانی، الزامات مدیریت جهادي در نظام جمهوري اسالم

، مدیریتی، انسانی و ساختاري، شناسایی و )جهتگیریها و سیاستگذاریها(چهار بخش رویکردي 
  .کنداین وضعیت را ترسیم می) 2(مورد دسته بندي قرار گرفته است که شکل 

  
 )1392سلطانی، (الزامات مدیریت جهادي در کشور : 2شکل 

  الزامات
  مدیریتی

  الزامات
  ساختاري

  الزامات
  انسانی

  الزامات
  رویکردي

  الزامات
  مدیریت جهادي
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در چهار محور، ) انقالبی(همان گونه که ذکر شد، ساز و کارها و الزامات مدیریت جهادي 
دسته بندي، و براي هر دسته نیز شاخصهایی طراحی شد و مورد آزمون نمونه آماري قرار گرفت 

  : شودکه به بحث و بررسی آن پرداخته می
  رویکردي ـ الزامات 1ـ  2ـ  6

  فهرست مهمترین الزامات مدیریت نهادي از بعد رویکردها و جهتگیریهاي اساسی: 9جدول 
  اهمیت  الزامات رویکردي مدیریت جهادي  ردیف

 91.85 تأکید بر تعالی جویی و معنویت طلبی مدیران و کارکنان  1

 93.01 ترسیم آینده اي مطلوب از این پدیده  بین مدیران نظام  2

 90.43 بر ارزشهاي محوري و پایدار و ترسیم افقهاي روشنتأکید   3

  91.77  تدوین چشم اندازهاي سازمانی مبتنی بر رویکرد جهادي، انقالبی و نهادي  4
  90.37  تدوین اهداف، سیاستها و راهبردها بر اساس مدیریت جهادي  5

6  
مدیریت سیاستگذاري و برنامه ریزي امور مبتنی بر اجرا و نهادینه سازي 

  جهادي در سازمانهاي نظام جمهوري اسالمی ایران
92.59  

 66.17 تأکید بر تغییر نگرشها بر محور ارزشهاي فرهنگ جهادي  7

 69.89 هاي انسانی و اجتماعی مناسبات سازمانی تمرکز بر جنبه  8

 68.85 عکسبرتأکید بر این نکته که سازمان در خدمت انسانها است و نه   9

 70.73 فرهنگ نهادي پویا و انعطاف پذیر تمرکز بر  10

 75.38 ایجاد اجماع و ائتالف بر ارزشهاي برخاسته از انقالب اسالمی و اهداف متعالی  11

 74.45 برخورداري از منشور اخالقی و هنجاري مبتنی بر آموزه هاي دینی  12

 85.29 تأکید برتحول خواهی، پویایی، چالش طلبی و خطرپذیري  13

 68.98 ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین محیط کار ومحیط خانواده  14

 75.12 هاي جدید براي سازمان و استفاده از فرصتها شناسایی و یافتن محیط  15

 69.87 برخورداري از مسئولیت اجتماعی  16

 74.65 امید بخشی، خلق تصویرهاي آرمانی و تفکر خالق بین کارکنان  17

  
گزینه هاي مربوط به الزامات از نظر میزان اهمیت می توان گفت که بین  ،جدول مطابق
درصد در  01/93با  "ترسیم آینده اي مطلوب از این پدیده بین مدیران نظام" گزینه رویکردي،

درصد  17/66با  "تأکید بر تغییر نگرشها بر محور ارزشهاي فرهنگ جهادي"ردیف اول و گزینه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393پاییز و زمستان ، 2، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  32

تأکید توأمان بر تکلیف گرایی "نتایج تحقیق حاکی است که شاخصهاي. در ردیف آخر قرار دارد
تلقی از اعضاي سازمان به مثابه "،  "حاکمیت فرهنگ کار گروهی و صمیمی"، "و نتیجه گرایی

 .از دید خبرگان اهمیت زیادي ندارد "اعضاي یک خانواده
  ـ الزامات مدیریتی 2 ـ 2 ـ 6

  فهرست مهمترین الزامات مدیریت جهادي از بعد مدیریتی :10جدول 
  اهمیت  الزامات مدیریتی مدیریت جهادي  ردیف

 95.08 به جاي مدیریت سلسله مراتبی) رهبري( تأکید بر هدایت، پیشوایی، راهنمایی   1

 90.71 توجه به تغییر و تحول ماهوي مدیریتی مرسوم و سنتی حاکم بر سازمانها  2

 88.82 از نظام ارتباط چند الیه و دوستانهبرخوردار   3

 91.25 تأکید بر مدیریت پیش نگر و نه گذشته و حال نگر  4

 92.35 پیوسته به دنبال فرصتها بودن و از تهدیدات فرصت ساختن  5

 82.08 خود پایی، خودپاالیی و خود پیرایی فردي و سازمانی مدیران  6

 92.56 و قدرتتأکید مستمر برتسهیم اطالعات، دانش   7

 90.88 استقبال از چالشها و امور هیجان انگیز   8

 86.20 ها و حمایت از کارکنان جسور و خالق تشویق کارکنان به مواجهه با مخاطره  9

 87.61 تأکید بر نظارت کلی و حامیت فضاي اطمینان و اعتماد در سازمان  10

 91.44 ایجاد محیط با انگیزه از طریق مشوقهاي درونی  11

 91.58 تأکید توأمان بر مدیریت ارزش و مدیریت دانش  12

 84.31 اهتمام به نقش تسهیل گري و نوآوري  13

 90.12 اهتمام به مشارکت جویی، واگذاري اختیار و مدیریت عدم تمرکز  14

 82.05 تصمیم گیري اقتضایی با مدیریت معکوس  15

 88.94 گزینیشایسته یابی و شایستگی پروري و شایسته   16

  
گزینه هاي مربوط به الزامات توان گفت که بین از نظر میزان اهمیت می ،جدول مطابق
با " به جاي مدیریت سلسله مراتبی) رهبري(تأکید بر هدایت، پیشوایی، راهنمایی " گزینه مدیریتی،

در  05/82با  "تصمیم گیري اقتضایی با مدیریت معکوس"درصد در ردیف اول و گزینه  08/95
  . ردیف آخر قرار دارد
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  ـ الزامات منابع انسانی 3 ـ 2 ـ 6
  فهرست مهمترین الزامات مدیریت جهادي از بعد منابع انسانی: 11جدول 

  اهمیت  الزامات مدیریت جهادي از بعد منابع انسانی  ردیف
 81.15 العمل و با اعتماد به نفس زیاد برخورداري از منابع انسانی سریع  1

 92.09 برخورداري از منابع انسانی تحلیلگرا، بلند پرواز و سرشار از افکار محرك  2

 73.53 یند کارهاابرتري تفکر و تعقل بر تخصص در فر  3

 88.26 )با برتري تعهد( تأکید توأمان بر تعهد گرایی و تخصص گرایی   4

 85.63 پذیرش اشتباهات توسط کارکنان و تالش در جهت رفع آنها  5

 87.49 برخورداري از منابع انسانی با تعلق پایدار به آرمانها و اهداف متعالی  6

 84.33 تمرکز توجه کارکنان به مشتریان و عرضه خدمت حداکثري و جلب رضایت آنان  7

 86.25 تکیه بر روابط صمیمی و ارزشهاي گروهی  8

 82.57 تأکید بر انگیزشهاي درونی و مشوقهاي بلند مدت  9

 90.24 اي داشتن به انسان در تمامی مناسبات سازمانی سرمایهنگاه   10

 73.12 )چند حرفه اي بودن کارکنان(برخورداري از موقعیت کار گوناگون و هدفمند   11

12  
تأکید بر ارتقاي مهارتهاي انسانی، ارتباطی و ادراکی در فرایند برنامه ریزي و 

 اجراي کارها
77.37 

 66.42 هاي اداري براي تکامل انسانسامانه الگو سازي و بهینه سازي  13

14  
توسعۀ خودآگاهی، بصیرت و تأکید بر تربیت و پرورش منابع انسانی مبتنی بر 

 )قرآن و سنت(هاي اسالمی آموزه
91.25 

 86.62 تأکید بر نوآوري و تحول و تشویق و حمایت از جسارت و خطرپذیري  15

 72.49 بالقوهشناسایی و استعداد یابی منابع   16

 76.98 تمرکز بر مهارتهاي شغلی آینده  17

 73.44 تعریف مسیر پیشرفت شغلی وسیع و گسترده  18

 86.39 بهبود و بهسازي عملکرد از طریق کار جهادي و انقالبی  19

  
 گزینه هاي مربوط به الزامات انسانی،از نظر میزان اهمیت می توان گفت که بین  ،جدول مطابق
درصد  09/92با  برخورداري از منابع انسانی تحلیلگرا، بلند پرواز و سرشار از افکار محرك گزینه

در  42/66با  هاي اداري براي تکامل انسانسامانهالگو سازي و بهینه سازي در ردیف اول و گزینه 
نسان تأکید توأمان بر سازمان انسانی و ا"ضمناً بر اساس نظر خبرگان عوامل ؛ردیف آخر قرار دارد
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، کل نگري و احساس مالکیت در "کم مئونه و پر معونه بودن منابع انسانی سازمان"، "سازمانی
در چارچوب بعد  "پیوسته در جستجوي فناوري دانش افزا و مهارت آفرین بودن"، "سازمان

  .رفتاري جاي ندارد و اهمیت کمتري دارد
  ـ الزامات ساختاري 4 ـ 2 ـ 6

  الزامات مدیریت جهادي از بعد ساختاري : 12جدول 
  اهمیت  فهرست الزامات ساختاري مدیریت جهادي  ردیف

 86.55 تأکید بر چابک و چاالك بودن ساختار و فرایندها  1

 73.08 اي تأکید بر ساختارهاي گروهی، اجتماعی و شبکه  2

 70.89 )با برتري اثربخشی بر کارایی(تأکید توأمان بر کارایی و اثر بخشی   3

 90.26 شکل گیري و تغییر ساختارها و فرایندها بر اساس نیازهاي حیاتی جامعه   4

 76.49 طراحی نظامات مبتنی برخود نظارتی و اعتماد  5

 72.12 تنظیم و اولویت بندي مراتب سازمانی بر اساس مشتریان، کارکنان، مدیران  6

 70.44 تعریف و تنظیم ارتباطات و روابط کاري باز و شفاف  7

 73.71 تعیین شفاف نقشها و طراحی فرایندهاي ساده و راحت  8

 88.39 تأکید بر سلولی، انعطاف پذیري و پویایی ساختارها و نظامات  9

 75.62 تأکید برسلسله مراتب تخت و افقی  10

 79.95 هاي باز و منعطفبرخورداري از سامانه  11

 74.83 هاهمسازي سامانهتوجه به هم افزایی، تقویت متقابل و   12

 79.91 یادگیرنده و روز به روز نوشونده بودن   13

 69.58 بازخوردهاي مستمر و بازمهندسی نظامات و فرایندها گرفتن تأکید بر   14

 62.89 تأکید بر کیفیت مطلوب و مهیج محصوالت و خدمات  15

 65.76 ) با برتري نرم افزار بر سخت افزار(تأکید توأمان بر سخت افزار و نرم افزار   16

 88.29 طراحی نظام کنترلهاي کلی و دور با تأکید بر خود نظارتی  17

 76.57  بهره گیري حداکثري از دنیاي مجازي و دیجیتالی و فناوریهاي نوین  18

  
گزینه هاي مربوط به الزامات جدول از نظر میزان اهمیت می توان گفت که بین  مطابق
 26/90با  شکل گیري و تغییر ساختارها و فرایندها بر اساس نیازهاي حیاتی جامعه گزینه ساختاري،

در  89/62با  تأکید بر کیفیت مطلوب و مهیج محصوالت و خدماتدرصد در ردیف اول و گزینه 
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و  "تعیین روابط بین واحدها توأم با رفاقت و رقابت"ضمناً شاخصهاي  ؛اردردیف آخر قرار د
از نظر نمونه آماري تحقیق اولویت  "توجه به بیشینه سازي بهره وري و پاداش مبتنی بر عملکرد"

  .کمی دارد
با توجه به نتایج پژوهش، الگوي زیر یکی از جامعترین الگوهایی می تواند باشد که دستیابی به 

  .  کندفراهم می هایت جهادي را براي سازمانها، ادارات، ارگانها و دستگاهمدیر
 

  
  تیجه گیري و پیشنهادـ ن7

عوامل گوناگونی نیز  دارد،نقش  نهاديگونه که عوامل متعددي در شکل گیري سازمان  همان
این . نهادي و مدیریت جهادي، تاثیر غیر قابل انکاري دارددن پایه هاي مدیریت کردر سست 
اي که برخی از نهادها از رغم دستاوردهاي برجسته  به. ستا  درونی و هم بیرونی بوده عوامل هم

  

  دستیابی به مدیریت جهادي

  الزامات رویکردي

  الزامات مدیریتی

  الزامات انسانی

  الزامات ساختاري

شناسایی و مدیریت 
  چالشهاي مدیریت جهادي

  
  چالشهاي رفتاري

  چالشهاي ساختاري

  چالشهاي زمینه اي

  شناسایی و کاربست الزامات
  مدیریت جهادي 

  )1392سلطانی، (الگوي مفهومی پژوهش : 3شکل 
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قبیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، جهاد سازندگی، کمیته انقالب اسالمی، بنیاد مسکن انقالب 
پس از شکل گیري انقالب اسالمی داشتند، متأسفانه ... و ) ره(اسالمی، کمیته امداد امام خمینی 

با چالشها و ، متزلزل سبک از مدیریت و اداره سازمانها،و پایه هاي این مبانی  ی،بنابه دالیلبتدریج، 
  .رو شده استو آسیبهایی روبه

به رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبري مبنی بر اجرا و نهادینه سازي فرهنگ و مدیریت 
است که احیاي این فرهنگ  تمامی شواهد گویامتأسفانه  جهادي به عنوان بهترین الگوي مدیریتی،

تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان و مدیران ارشد نظام جدي سایر و شیوه مدیریتی مورد اهتمام 
هر جا تحولی بنیادین و دستاورد براین باوریم که  با وجود این عمیقا نیست؛ جمهوري اسالمی ایران

بدیهی  .داردریشه  انقالبیو  در فرهنگ و مدیریت جهاديآید به دست می توجهی در کشورقابل 
مدیریتی و یا هر پدیده اجتماعی دیگر از  رویکردهايهمانند دیگر  نیز این تفکر مدیریتیاست 

 بنابر این چالشها و آسیبها. رو خواهد بودپیوسته با چالشهایی روبهو نیست تهدیدها و آسیبها مصون 
و هیچ انسان عاقلی نباید  استدي مدیریت جها از جمله رویکرداز لوازمات هر پدیده اجتماعی 

 گیو روش چگون حل دنبال پیدا کردن راهه بلکه باید ب و تعارض با آنها باشد؛ بدنبال تضاد
بود و ضمن مدیریت چالشها، الزامات و ساز و کارهاي دستیابی به آسیبها  چالشها و با آن رویارویی

 ،و توسعه گسترش ،فراگیر کردن ،الیراه براي تع را فراهم ساخت تا بدین وسیله مدیریت جهادي
  .هموار شود ،مدیریت جهاديو ابدي کردن  سازيجهانی  ي،ماندگار

مدیریت  چالشهايکه در تقسیم بندي منطقی، می توان  استبیانگر این  پژوهشیافته هاي 
و الزامات آن را در چهار   )محیطی ـ فرهنگی(ساختاري، رفتاري و زمینه اي طبقه  سهدر  راجهادي 

سه بنابر نظر خبرگان،  پژوهش وبر اساس . جاي دادبعد رویکردي، مدیریتی، انسانی و ساختاري، 
شاخص نیز براي الزامات  70شاخص براي چالشهاي مدیریت جهادي و چهار عامل و  46عامل و 

   زیر ارائه  هاي پژوهش در قالب جدولجزئیات یافته. مشخص و فهرست شد مدیریت جهادي
  :شودمی
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  مشخص کردن ابعاد، عوامل و شاخصهاي چالشها و الزامات مدیریت جهادي : 13جدول 
  رتبه تعداد شاخص عوامل ابعاد ردیف

1 

 چالشها

 1 18 رفتاري

  2 12 زمینه اي 2
  3 16 ساختاري 3
4 

 الزامات

  1 16 مدیریتی
  2 19 انسانی 5
  3 17 رویکردي 6
  4  18  ساختاري  7

  
دهدکه با آسیب شناسی دقیق و برنامه ریزي در جهت برطرف کردن هاي پژوهش نشان مییافته

و به حداقل رساندن آن آسیبها و شناسایی چالشها و مدیریت صحیح و هوشمندانه آنها از یک سو و 
مدیریت رویکرد ... تعیین الزامات و ساز و کارهاي مدیریتی، اجرایی، انسانی، پشتیبانی، ساختاري و

و (گوناگون  اوضاعکه در استفاده حداکثري کرد این ظرفیت توان از  از سوي دیگر، میجهادي 
و  زیاد بگذاردتأثیر  نیز بر محیط پیرامونی خودضمن ساخت درونی  تواند تامی) هر چند نامطلوب

از مدیریت انقالبی و جهادي را بر روي دستگاه ها و سازمانهاي جمهوري دریچه هاي جدیدي 
  :شودین رو پیشنهاد از ا بگشاید؛ ایران اسالمی

نفع با توجه به چالشهاي پژوهش، کارگروه ها و کمیته هاي دست اندر کاران و مدیران ذيـ  1
تخصصی را راه اندازي کنند تا راه حلها و روشهاي غلبه بر چالشها و مدیریت چالشها را مشخص، و 

 .زمینه هاي دستیابی به مدیریت جهادي را فراهم کند

عوامل و شاخصهاي استخراج شده الزامات مدیریت جهادي ، دستگاه هاي با توجه به ـ  2
کارگروهی را مسئول بررسی و زمینه سازي تحول ) از جمله شوراي عالی انقالب فرهنگی(مسئول 

هاي مسئول را بنیادین نظام اداري با رویکرد نهادي و جهادي، و با توجه به فهرست الزامات، دستگاه
  .  ازي رویکرد مدیریت جهادي موظف کنندبه تحقق و نهادینه س

مدیران سازمانها و بویژه ارگانهایی که صبغه اي از نهادگرایی را در سابقه خود دارند، تالش ـ  3
را بلکه شرایط الزم مکتبی و ارزشی خود جلوگیري کنند  انسانی منابعنه تنها از خروج  کنند تا

به توسعه  الزم است نکهایضمن  کنند؛نیز فراهم  شانو توانمندیهاي ای هبراي بهره برداري از تجرب
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 .سرمایه هاي انسانی جوان نیز در کنار افراد با تجربه اهتمام جدي شود

را براي سازمانی برجسته ترین جایگاه باتجربه، باالترین و مدیران ها و مسئوالن دستگاهـ  4
توسعه تفکر ایجاد تحول و  به منظور کارشناسان زبدهپژوهشگران و  ،صاحبان فکر و اندیشه
در جهت استقرار، اجرا و نهادینه سازي مدیریت جهادي، اختصاص، و حرکت  مدیریت جهادي و

 . مورد حمایت قرار دهند

  
   فارسی منابع
  سازمان ).1387(اهرنجانی  حسن میرزایی ترجمه »بازسیستمهاي عقالیی، طبیعی و : سازمانها«ریچارد  ،اسکات
  .)سمت(ها دانشگاه انسانی  علوم   کتب  و تدوین مطالعه 

 . استینشر س، »ينهاد هیبر نظر يدرآمد«). الف1387(ایروانی، محمد جواد 

  انتشارات جهاد سازندگی: تهران. »نهادگرایی و جهاد سازندگی«). ب1387(ایروانی، محمد جواد، 
طراحی و تبیین مدل ). 1382(ی پور، آرین لتسلیمی، محمد سعید؛ میرزایی اهرنجانی، حسن؛ محسنی، منوچهر؛ ق

 .38تا  3 :63ش  .مجله دانش مدیریت .دیالکتیکی نهادي شدن سازمان

 .بیانات). 17/4/1383(اي ، سید علی خامنه

 .بیانات در شروع درس خارج فقه). 20/6/1373(اي ، سید علی خامنه

 .نات در دیدار با مسئوالن شهرداري تهرانبیا). 23/10/1392(اي ، سید علی خامنه

 .بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی). 23/4/1389(اي ، سید علی خامنه

 آموزش سازمان بخش در آنان کاري اهمال و کارکنان شغلی رضایت رابطۀ بررسی). 1388(اکبر  خسروي، علی
تا  125: )2(3. واحد گرمسار اسالمی آزاد دانشگاه .آموزشی مدیریت و رهبري فصلنامه. ایران تجارت توسعۀ

141.  
  آموزش نامه فصلنامه .نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادي ).1387(؛ صحنه، بهمنخواجه شاهکوهی، علیرضا

  .)125تا   119( 3ش. اول س .عالی
  انتشارات صفار: ترجمه دکتر سید مهدي الوانی ، حسن دانایی فرد، تهران  .»تئوري سازمان«). 1376(رابینز، استیفن

 .انتشارات سمت :تهران .چ ششم .»مبانی سازمان و مدیریت«). 1383(رضائیان، علی 

 .Sمدل هفت  یرهايها و متغ لفهؤبر م ینهاد وسازمان مبتن یقیتطب یکردرو). 1391(سلطانی، محمد رضا 
 مجموعه مقاالت همایش نهاد و نهادگرایی، مرکز راهبردي سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مجموعه مقاالت  .هایژگیکارکردها و و یت،ماه: سپاه يفرهنگ نهاد). 1391( فرهی، برزو ؛ سلطانی، محمد رضا
 .مرکز راهبردي سپاه پاسداران انقالب اسالمی .همایش نهاد و نهادگرایی

  .سمت: تهران  .)هااکولوژي نهادي سازمان(هانهادها وسازمان). 1384( آرین قلی پور،
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 .انتشارات اطالعات :تهران .ج یکم .»تئوریهاي سازمان و مدیریت«) 1369( کهن، گوئل

نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد . )1386(مجموعه مقاالت اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادي 
 .کشاورزي

نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد ). 1387(مجموعه مقاالت دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادي 
  .کشاورزي

ارایه الگوي مطلوب سازمانی براي سازمان هاي غیر «). 1382(مقیمی، سید محمد؛ میرزایی اهرنجانی، حسن 
  .1382پاییز . 2ش  .16دوره  .»فرینیااستفاده از رویکرد کاردولتی ایران با 
 .»ثر بر وجدان کار و انضباط اجتماعی در سازمانؤتجزیه و تحلیل عوامل م« ).1377( ، حسنمیرزایی اهرنجانی

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین: تهران
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