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چکیده 
مدیریت جهادي در سالهاي اخیر تبدیل به سبك مورد نظر براي حل بسـیاري ا برـرا هـای هـه
هشور با آ مواجه است شده است .ا اینرو ،مهیاسا ي مینههاي مورد نیا براي پیادهسا ي ایـن سـبك
مدیریت  ،تبدیل به یك ا دغدغههاي علم در حو ه مدیریت شده است .در این میا  ،شایسـتي هـاي
مدیرا جهادي به عنوا یك ا مهمترین یرساختهاي ال م در توسعه ایـن نـوا ا مـدیریت شـناخته
شده است .ا اینرو ،شناسای شایستي هاي اثرگذار بر این سبك ا مدیریت م تواند همك شـایان بـه
شكل گیري و توسعه آ در حو ههاي مختلف نماید .در این پژوهش ،شایستي هاي مدیریت مـورد نیـا
براي مدیرا جهادي ،بر اساس ترلیل هیف مورد شناسای قرار گرفته است.
تئوریدادهبنیاد .
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مقدمه 

تولید علوم انسان اسالم -ایران  ،یك ا دغدغههاي مهم سیاستگذارا هشور در سـالیا
گذشته بوده است .در این مسیر تالشهاي فراوان با استفاده ا روشهاي مختلف صورت گرفتـه
است .برخ ا این تالشها ،ناظر به استخراج مرتواي اسالم -ایران ا متو و نصوص مذهب
و تاریخ و برخ دیير نیز به نظامسا ي بـر مبنـاي آ هـا اختصـاص داشـته اسـت (حسـن و
عل پور .)9131 ،با این حال ،یك ا هاربرديتـرین روشهـا بـراي ایجـاد ایـن دسـته ا علـوم،
بهره گیري ا تجربیات موفق بزرگا و افراد شاخص و مورد اعتماد در نظام اسالم است (بـاقري
و سعدآبادي .)9119 ،در این چارچوب است هه تجربیات گذشته هشور مورد بررس قرار م گیـرد
و اليوهاي موفق متفاوت ا اليوهاي رایج غرب ا آ ها استخراج م شـود .یكـ ا مهـمتـرین
مینه های هه هشور ما در سالیا پس ا انقالب عملكـرد مـوفق را در آ بـه نمـایش گذاشـته
است ،مدیریت فعالیتهاي جهادي بوده است.
نم توا و نباید مدیریت فعالیتهاي جهادي را صرفاً در چارچوب دفاا مقدس ترلیـل هـرد.
عرصههاي مختلف و فراوان وجود دارند هه م توا آ ها را در این چارچوب مورد بررسـ قـرار
داد .ا جمله آ ها م توا به فعالیتهاي انجام شده در جهـاد سـا ندگ  ،نهادهـاي االالعـات و
امنیت  ،مقابله با ترریم هاي ظالمانه هشورهاي غربـ  ،توسـعه انـرهي هسـته اي ،تقویـت تـوا
موشك و  ...اشاره داشت هه هرهدام ا آ ها ،صفره درخشان را در مینه عملكرد نظام مقـدس
جمهوري اسالم براي پژوهشير با م هنند .ا این رو بررس و مطالعه تجربیات هشور در ایـن
مینهها ،م تواند نقش مهم در ایجاد علوم انسان ایران -اسالم داشته باشد .آنچه به عنـوا
مدیریت جهاي شناخته م شود ،آمیختهاي ا اليوهاي مختلـف اسـت هـه بهـرهگیـري ا آ هـا
م تواند در عرصه هاي عمل و نظر ،همـك شـایان بـه پیشـرفت هشـور نمایـد .ایـن مفهـوم ا
اویههاي مختلف قابل بررس است .یك ا مهمترین این وایا ،ویژگ ها و نقشهای است هه
مدیرا جهادي در این عرصه نشا م دهند و ایفا م هنند.
در حقیقت م توا ادعا نمود آنچه بیش ا همه ا تجربیـات مـدیریت جهـادي در دسـترس
پژوهشيرا قرار دارد ،تجربیات است هه توسط مدیرا جهادي ایجادشده یا بـه یادگـار گذاشـته
شده است .اگرچه در برخ ا موارد ،نظامهاي الراح شده توسط این فرماندها و مدیرا  ،هنـو
پابرجا و قابل مطالعه هستند ،اما اقدامات انجام شده توسط خود آ ها است هـه اليـوي مـدیریت
جهادي را شكل داده است و نم توا صرفاً به مطالعه نظامهاي ایجادشده ،بدو در نظر گـرفتن
افراد نظامسا پرداخت .ا اینرو ،مطالعه ویژگ ها و رفتار این مدیرا  ،نقش مهم در شكل داد
به اليوهاي مطلوب تصویر شده دارد.
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در ادبیات مدیریت منابع انسان  ،ویژگ هاي مدیرا معموالً در قالـ چـارچوبهـاي شایسـتي
مورد بررس قرار م گیرد .اهمیت مطالعه شایستي در این است هه اجـا ه بـه تصـویر هشـید
ویژگ هاي مدیرا موفق جهادي را به پژوهشير م دهد .افـرادي هـه شایسـتي هـاي ال م در
مدیریت جهادي را در اختیار داشته باشند ،م تواننـد در عرصـههـاي مختلـف و متنـوا ا آ هـا
بهره گیري هنند و مینه توسعه این سبك مدیریت را در آ عرصهها فراهم آورنـد .ا ایـنرو ،در
این مطالعه ،تالش شده است تا با مطالعه سیره برخ ا مدیران هه مـ تـوا آ هـا را مـدیرا
جهادي دانست ،چارچوب شایستي مدیرا جهادي استخراج شود.

.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

تعريفشايستگیومدلشايستگی.شایستي ا جمله موضوعات است هه توجه فراوان در
حو ه مدیریت منابع انسان به آ صورت گرفته است .بر این اساس ،تعاریف مختلف ا آ توسط
صاح نظرا مختلف ارائه شده است .برخ ا تعاریف ارائهشده در این حو ه عبارتند ا :
ـ آرمسترانگ ،2992( 9ص  )19شایستي را اینگونه تعریف م هند :واهه شایستي به
ویژگ هاي مبنای افراد اشاره دارد هه منجر به اثربخش یا عملكرد باالتر ا متوسط م شود .او
شایستي ها را به دو دسته رفتاري و فن تقسیم م هند.
ـ راثول )2992( 2معتقد است هه هر چیزي هه منجر به موفقیت در انجام هار شود شایستي
است .او بیا م دارد هه در حقیقت شایستي نسبت است هه به انجام دهنده هار داده م شود
نه به شغل و ویژگ هاي آ  .ا اینرو ،م توا ادعا نمود هه رویكرد شایستي با رویكردهاي
سنت تجزیه و ترلیل مشاغل تفاوت دارد.
ـ وینترتو  ) 2993( 1معتقد است هه امرو ه بر این امر اجماا وجود دارد هه شایستي دربرگیرنده
توانای (قابلیت یا ظرفیت) انجام وظایف هاري در سطح یك استاندارد مشخص است .او معتقد
است هه تعریف سنت ا شایستي هه توسط عمده نظریهپردا ا این حو ه مطرح شده است
عبارت است ا  :ویژگ هاي مبناي افراد هه به صورت عل با اثربخش یا عملكرد باالتر شغل
ارتباط دارند ،قابل تعمیم در شرایط مختلف هستند و در با ه مان بلندمدت ماندگاري دارند.
ـ دوبیوس 4و راثول ( )2994معتقدند هه صاح نظرا در مینه شایستي به دو دسته تقسیم
م شوند :هسان هه شایستي را مجموعهاي ا دانشها و مهارتها م دانند و هسان هه
شایستي را هر چیز اثرگذار بر ترقق عملكرد شغل باالتر م دانند.
1. Armstrong
2. Rothwell
3. Winterton
4. Dobius
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ـ گومز-مجیا 9و همكارا ( )2992شایستي را اینگونه تعریف م هنند :ویژگ هاي
قابلمشاهدهاي هه افراد با خود براي انجام داد موفق شغل به همراه دارند .آ ها بر لزوم
قابلمشاهده بود (و نه مبنای و غیرقابل مشاهده بود ) ویژگ هاي مورد بررس تاهید دارند.
ـ مارتین )2999( 2شایستي را اینگونه تعریف م هند :مجموعهاي ا ویژگ ها و قابلیتهاي
یك فرد هه مستقیماً منجر به عملكرد برتر م شود .در ترلیل شرح شغل ،معموالً منظور ا
شایستي  ،ابعاد رفتاري اثرگذار بر عملكرد شغل است .او در ادامه ابعاد شایستي را اینگونه
معرف م هند :ویژگ هاي شخصیت  ،انيیزهها ،مهارتها ،تصور ا خود و نقش اجتماع .
ـ راول و جكسو  )2999( 1شایستي را اینگونه تبیین م هنند :شایستي به حو ههای ا
قابلیتهاي فردي اشاره دارد هه هارهنا را براي انجام موفقیت در شغل و هس اهداف توانا
م هنند .آ ها معتقدند هه در سالیا گذشته پژوهشيرا فراوان براي تبیین این مفهوم تالش
هردهاند .برخ ا آ ها شایستي را در قال انيیزهها ،ویژگ هاي شخصیت  ،تصور ا خود،
مشخصات ،ار شها ،دانش مرتوای و مهارتهاي ادراه یا رفتاري تصویر هردهاند .برخ دیير
نیز معتقدند هه شایستي هر ویژگ قابل سنجش و مراسبه به صورت قابلاالمینا است هه
باعث ایجاد تفاوت بین عملكرد متوسط و باالتر ا حد متوسط یا عملكرد اثربخش و غیر اثربخش
م شود.
با هنار هم قرار گرفتن شایستي ها ،مفهوم چارچوب یا مدل شایستي شكل م گیرد .برخ
ا تعاریف این مفهوم عبارتند ا :
ـ راثول ( )2992مدل شایستي را روایت توصیف ا هر چیزي هه توسط فرد موفق در انجام هار
صورت گرفته است تا به این موفقیت دست پیدا هند معرف م هند.
ـ آرمسترانگ ( ،2992ص  )19مدل شایستي را در برگیرنده تعاریف شایستي هاي رفتاري مورد
استفاده براي همه هارهنا سا ما یا مشاغل خاص ا قبیل مدیرا م داند.
ـ گومز-مجیا و همكارا ( )2992مدل شایستي را مجموعهاي ا شایستي هاي مرتبط با یك
شغل م دانند.
با توجه به موارد فوق ،این پیشفرضها در شناسای شایستي ها مورد استفاده قرار گرفته است:
 .9شایستي م تواند هر چیز قابل بررس در افراد باشد و مردود به دانش ،مهارت یا  ...نیست؛
 .2اگر شایستي را بر اساس همه ویژگ هاي مورد نیا براي انجام یك شغل تعریف هنیم ،عمالً
امكا تعمیم آ را ا بین بردهایم .همچنین این هار تفاوت با رویكردهاي تجزیه و ترلیل
مشاغل ندارد؛
1. Gomez-Mejia
2. Martin
3. Rowley & Jackson
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 .1شایستي هاي عوامل هستند هه باعث عملكرد باالتر ا حد متوسط هستند یا عاملهای
هستند هه بین هار اثربخش و غیر اثربخش تفاوت ایجاد م هنند .بنابراین ،هر ویژگ منابع
انسان هه براي انجام داد هار ال م باشد شایستي نیست .شایستي ها عامل ایجاد تمایز
هستند؛
 .4شایستي ها باید قابل سنجش و توسعه داد باشند.
بررسیتجربیاتقبلیشناسايیشايستگیدرجمهوریاسالمیايران.به تبع ورود
مفهوم شایستي به هشور ،مطالعات مختلف در این مینه در سالهاي اخیر انجام شده است.
برخ ا مطالعات انجام شده عبارتند ا :
ـ اسديفرد و همكارا ( )9119شایستي هاي مدیرا دولت را بر اساس دیدگاه امام خمین ره
اینگونه برشمردهاند :خدمتيذاري ،مسئولیتپذیري ،شایستي هاي شخص  ،پاسخيوی  ،اسالم
بود  ،مردم بود و عدم توجه به منافع شخص ؛
ـ اهرام و رج اده ( )9119شایستي هاي عموم مدیرا را اینگونه برشمردهاند :درك
تفاوتهاي فردي ،مدیریت تغییر ،مدیریت مال  ،تشكیل گروه ،مدیریت بررا  ،درك مأموریت
سا ما  ،شناخت واقعیت هاي سا ما  ،یادگیري مستمر ،مدیریت منابع انسان  ،برنامهریزي،
مشارهتجوی  ،مشتريمروري ،مهارت فن  ،ثابتقدم  ،توجه به منافع سا ما  ،توجه به اهداف
چالش ؛
ـ تسلیم و همكارا ( )9112در مطالعه خود شایستي هاي مدیرا پروهههاي مل را بر اساس
مدیریت ریسك را در سه دسته شایستي هاي تكنیك  ،شایستي هاي رفتاري و شایستي هاي
مریط -ساختاري دستهبندي هردهاند؛
ـ خورشیدي و اهرام ( :)9119عوامل یر را به عنوا شایستي مدیرا بیا هردهاند :درك
تفاوت فردي ،مدیریت تغییر ،مدیریت مال  ،تیم سا ي ،مدیریت بررا  ،درك مأموریت سا ما ،
شناخت واقعیتهاي سا مان  ،یادگیري مستمر ،مدیریت منابع انسان  ،برنامهریزي،
مشارهتجوی  ،مشتري مروري ،مهارت فن  ،ثابتقدم  ،توجه به منافع سا مان  ،تعیین
هدفهاي چالش براي شایستي هاي مدیرا ؛
ـ حسین درگاه و همكارا ( )9131در مدل شایستي توسعه منابع انسان عوامل یر را به
عنوا شایستي مدیرا منابع انسان بیا هردهاند :توانای ذهن و فكري ،خصوصیات
عملكردي و اجرای  ،دانش و آگاه  ،مهارت ارتباال و میا فردي ،ویژگ هاي شخصیت ؛
ـ غفوریا ( )9139در اليو شایستي مدیرا گفته است :دانش و معلومات حرفهاي ،مهارتها،
ویژگ هاي شخصیت  ،نيرش و بینش ،اعتبار حرفهاي ،اعتبار عموم ؛
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ـ غالم اده و همكارا ( )9112در تعیین شاخصهاي شایستي مدیرا گفتهاند :رهبري،
مهارتهاي ارتباال  ،ار شهاي اخالق  ،ویژگ هاي شخص و دانش و آگاه ؛
ـ نیرومند و همكارا ( 9119الف) در چهارچوي مفهوم شایستي مدیرا گفتهاند :مشخصات
فردي ،ترصیالت دانشياه  ،آمو شهاي فن و حرفهاي ،تجربه هاري؛
ـ نیرومند و همكارا ( 9119ب) در شایستي هاي حرفهاي مدیرا گفتهاند :ادراه  ،اقتضای ،
استراتژیك ،سیستم و توانای یكپارچهسا ي ،فن  ،شخصیت و ار ش و انسان ؛
بررس ادبیات نظري مورد در این حو ه نشا م دهد هـه تابرـال مطالعـه مشخصـ در مینـه
شایستي هاي مدیرا جهادي صورت نپذیرفته است.
روششناسیپژوهش 

.3

روشپژوهش.تئوری سا ي داده بنیاد روش است هـه اسـتفاده ا آ در سـالهـاي اخیـر در
هشور رو به گسترش بوده است .تعاریف مختلفـ ا ایـن روش وجـود دارد هـه برخـ ا آ هـا
عبارتند ا :
 .9تئوريسا ي دادهبنیاد ا مجموعهاي ا رهنمودهاي نظاممند ،اما انعطافپذیر ،براي انجام
ترقیقات هیف استقرای است هه هدف ا انجام آ رسید به یك نظریه م باشد .این روش
مستقیماً بر فا ترلیل در پژوهش تمرهز دارد ،اگرچه دو مرحله جمعآوري داده و ترلیل آ به
یكدیير شكل و فرم م دهند و به دنبال هم انجام م شوند .راهبردهاي ترلیل ذاتاً مقایسهاي و
تعامل هستند؛ این روشها مرقق را به سمت انجام مقایسههاي نظاممند ،تعامل با دادهها و
دستیاب به نظریه به شكل فعال در الول فرآیند ترقیق هدایت م هنند (چارمز و بریانت،9
)2993؛
 .2تئوري مفهومسا ي بنیادي نوع استراتژي هیف است هه براي تدوین تئوري در مور یك
پدیده به صورت استقرای  ،مجموعهاي سیستماتیك ا رویهها را به هار م برد (دانای فرد و
همكارا )9131 ،؛
 .1تئوريسا ي داده بنیاد روال نظاممند و هیف است هه مورد توجه قرار م گیرد تا تئورياي را
تولید هند هه یك فرآیند ،یك هنش ،یا برهمهنش را درباره یك موضوا واقع  ،در سطح یك
مفهوم هل تشریح هند (هرسول)2991 ،2؛
 .4نظریهسا ي داده بنیاد یك روش شناسای استقرای هشف نظریه است هه این امكا را براي
پژوهشير فراهم م آورد تا گزارش نظري ا ویژگ هاي عموم موضوا ،پرورش دهد،

1. Charmaz, Bryant
2. Creswell

شايستگیهای مديريتی مديران جهادی ...
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درحال هه به الور همزما پایه این گزارش را در مشاهدات تجرب دادهها مركم م سا د
(گلیزر)9193 ،9؛
 .6م تدولوهي معمول ا تجزیه و ترلیل هه با گردآوري داده گره خورده و به الور سیستم ا
مجموعهاي ا روش ها براي ایجاد نظریه استقرای در حو ه بنیادي استفاده م هند (گلیزر و
اشتراوس)9159 ،2
تجزیه و ترلیل مصاحبههاي انجام شده در راستاي دستیاب به یك مدل شایستي مناس
براي مدیرا جهادي ،بر اساس روش تئوريسا ي دادهبنیاد ،نیا مند فعالیتهاي مختلف بوده
است .مكت فكري مورد توجه در انجام ترلیل ،مكت گلیزر در این حو ه بوده است .براي انجام
تجزیه و ترلیل مصاحبههاي صورت گرفته ،مراحل یر ال شدهاند:
 .9الرح پژوهش؛
 .2جمعآوري دادهها؛
 .1تنظیم دادهها؛
 .4ترلیل دادهها؛
 .6مقایسه با متو (دانای فرد و همكارا .)9131 ،
نهایتاً پس ا انجام ترلیل متن ،یافتههاي پژوهش در قال مفاهیم اصل روایت گردیده است.
منابعپژوهش.منابع پژوهش به گونهاي هدفمند انتخاب شدند تا هم نمایـانير مناسـب بـراي
تجربیات مرتبط با مدیریت جهادي باشند و هم حو ه هاي مختلف پژوهش را در بيیرند .نهایتاً در
این پژوهش 96 ،مصاحبه در حو ههاي یر صورت گرفته است:
 .9دفاا مقدس؛
 .2صنایع موشك (با تاهید بر اليوي رفتاري شهید الهران مقدم)؛
 .1اردوهاي جهادي؛
 .4صنعت هستهاي (با تاهید بر اليوي رفتاري شهیدا بزرگوار شهریاري و احمدي روشن)؛
 .6جهاد اقتصادي (با تاهید بر فعاال مبار ه با ترریمهاي اقتصادي)؛
 .5جهاد سا ندگ .
افراد مورد مصاحبه ،معموالً ا االرافیا مستقیم فرماندها شهید جهادي و یا افراد باسابقه در
مینه مدیریت جهادي بودهاند .انتخاب این افراد به صورت هدفمند و بر مبناي میزا آشنای با
مدیرا شهید جهادي ،یا سابقه فعالیت اثرگذار در حو ه مدیریت جهادي بوده است.

1. Glaser
2. Strauss
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اجرایپژوهش .در مرحله اول ،مصاحبههاي انجام شده پیادهسا ي گردید و نكات اصل ا متن
استخراج شد و برچس گذاري اولیه بر آ ها اعمال گردید .در این مرحله  65هـد بـا تولیـد شـد.
نمونهاي ا یافتههاي پژوهش در این مرحله را به نمایش م گذارد.
جدول  .9هدهاي اولیه مستخرج ا مصاحبه 
مصاحبهها 

جمالتمستخرجاز
یك ا مهمترین شایستي های هه بـراي مـدیر جهـادي وجـود
دارد ،برخوردار بود ا دانش مریط است
در سطح مل  ،مدیر جهـادي ا تمـام ابعـاد ،مؤلفـههـا ،روابـط و
فرایند هار تخصص خود االالا هامل دارد
مدیر جهادي به الور واضـح مـ دانـد هـه در صـنعت و در حـو ه
تخصص خودش در سطح هشور اوضاا به چه گونه است
مدیر جهادي در هشور نروه و ما تصـمیمگیـري دولـت بـراي
صادرات یا واردات انواا مواد غذای را م داند
مــدیر جهــادي در ســطح منطقــهاي و بــینالمللــ  ،ا روابــط و
فرایندهاي جاري صـنعت هـه در آ مشـغول بـه فعالیـت اسـت،
االالعات بسیار خوب دارد
االالا ا روابط و فرایندها در سطح بینالملل با توجه بـه فضـاي
ترریم و فضاي پیچیده هشورما و هم در فضاي جهـان باعـث
این شده هه این مدیرا بـا تـوا  ،اثرگـذاري و بهـرهوري بسـیار
باالی در حو ه خود به هشور خدمت هنند.

مدیران هه در نظر من در هشور جزء مدیر جهادي هسـتند دقیقـاً
روابط و فرایندهاي موجود در صنعت خود ،تولیدهنندگا منطقهاي
و مقدار تولید هر هدام ،قیمت فروش مواد پتروشیم هـر هـدام ا
فروشندگا  ،مشتریا اصل هر هدام ا هشـورها ،قیمـت خریـد و
هشور فروشنده هر هدام ا خریدارا  ،انواا قراردادهاي منعقده بین
هشورهاي مختلف ،شیوههاي انتقال پول ا سیستمهـاي بـانك و
غیر بانك خارج به داخل هشور ،دور د فضاي ترـریم و  ...را
م شناسند.

کدهایباز 

نشانها 


برخوردار بود ا دانش مریط

DA001

االالا ا تمام ابعاد ،مؤلفهها ،روابط
و فرایند هار تخصص

DA002

فهم اوضاا صنعت خود در هشور

DA003

نروه تصمیمگیري دولت

DA004

االالا ا روابط و فرایندهاي جاري
حو ه در سطح بینالملل

DA005

اثرگذاري و بهرهوري بسیار باال

DA006

شناخت روابط و فرایندهاي موجود در
صنعت خود
شناخت تولیدهنندگا منطقهاي و
مقدار تولید هر هدام
شناخت قیمت فروش هر هدام ا
فروشندگا
شناخت مشتریا اصل هر هدام ا
هشورها
شناخت قیمت خرید و هشور فروشنده
هر هدام ا خریدارا
شناخت انواا قراردادهاي منعقده بین
هشورهاي مختلف
شناخت شیوههاي انتقال پول ا
سیستمهاي بانك و غیر بانك
خارج به داخل هشور
شناخت دور د فضاي ترریم

DA007

DA008

DA009

DA010

DA011

DA012

DA013

DA014
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ا دیيــر شایســتي هــای هــه م ـ تــوانیم بــراي مــدیر جهــادي
برشماریم ،دانش تخصص است.
مدیرا جهادي اثرگذار در فضاي هشور ،قبـل ا هـر چیـز دانـش
تخصص حو هي هاري خود را دارند.
متأسفانه در ال سالهاي پس ا دورا دفاا مقـدس و یـا حتـ
سالهاي اخیر مشاهده شده هه افراد بـا صـرف داشـتن یكسـري
ویژگ هاي هل مانند پایبندي به نظام و هوش باال در پستهـاي
مدیریت مشغول به فعالیتاند و دانش تخصص ال م را ندارند
در فضاي عمل مهمترین آسیب هه مدیر به دلیل مطلع نبـود ا
دانش تخصص حو ه و رشتهي خود به وجود آمده ،با این هه نیت
خوب براي انجـام امـور سـپرده شـده بـه وي دارد ،امـا بـه الـور
ناخواسته باعث وارد شد صدمه بر پیكرهي هشور شدهاند
در فضاي عمل مهمترین آسیب هه مدیر به دلیل مطلع نبـود ا
دانش تخصص حو ه و رشته ي خود به وجود آمـده ،بـا ایـن هـه
نیت خوب براي انجام امور سپرده شده به وي دارد ،امـا بـه الـور
ناخواسته باعث وارد شد صدمه بر پیكره ي هشور شدهاند
مدیر جهادي خوب ،در حو ه ي تخصص خودش جزء سرآمدترین
و آگاهترین افراد موجود در هشور است
التزام عمل مدیر به اخالق عمل شایسـتي هـاي خیلـ مهمـ
است هه مدیر جهادي دارد
فضاي پیچیده داخل و بینالملل باعث شده مقتضیات پدید بیاید
هه دیير نشود ا شاخصها و مؤلفـههـاي موجـود در دنیـا بـراي
سنجش عملكرد افراد استفاده هرد
فضاي ترریم بانك و اقتصادي هشور یك الرف و پیچیدگ هاي
سیاس ا الرف دیير باعث شده هه هارها ا الریق خارج ا عرف
انجام بشود
براي مدیر جهادي فضاي پیچیده اآل هشور باعـث شـده امكـا
الراح شاخصهاي هنترل و سنجش با دقت قبل وجـود نداشـته
باشد
مدیرا جهادي التزام عملـ بـه اخـالق حرفـهاي دارنـد و چـو
سنجش و هنترل روي آ ها وجود ندارد ،آنا خود با پایبندي بـه
اخالق عمل و اصول به آ پایبند هستند
ا الرف دیير مدیرا جهادي پایبندي ویژهاي به نظام جمهـوري
اسالم و هشور دارند و هیچگاه مصالح و منافع هشـور را یـر پـا
نم گذارند
مدیر جهادي پایبندي ویژهاي به نظـام جمهـوري اسـالم دارد و
مصالح هشور را یر پا نم گذارد
مدیر جهادي داراي شایستي بینش ،آیندهنيري و پـیشبینـ در
حو ه و صنعت تخصص خود است

04
برخوردار بود مدیر جهادي ا دانش
تخصص

DA015

اثرگذار بر فضاي هشور

DA016

نداشتن دانش تخصص ال م

DA017

داشتن نیت خوب براي انجام هار

DA018

وارد شد صدمه بر پیكره هشور

DA019

سرآمدترین و آگاهترین افراد موجود
در آ حو ه تخصص

DA020

التزام مدیر به اخالق حرفهاي

DA021

عدم امكا استفاده ا شاخصها و
مؤلفههاي مرسوم و موجود در دنیا
براي سنجش عملكرد و هنترل افراد

DA022

هارها خارج ا عرف موجود آ به
انجام برسند

DA023

عدم امكا الراح شاخصها با دقت
قبل

DA024

پایبندي به اخالق و اصول

DA025

پایبندي ویژه به نظام جمهوري
اسالم

DA026

یر پا نيذاشتن مصالح و منافع هشور

DA027

شایستي بینش ،آیندهنيري و
پیشبین

DA028

04

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 91پايیز 9111

مدیرا جهادي این شایستي را دارند هـه مـ تواننـد در فضـاي
مبهم ا الریق راههاي خارج ا عرف فضاي صنعتش را پیشبینـ
هند

م توانند در فضاي مبهم ا الریق
راههاي خارج ا عرف پیشبین هنند

آیندهنيـري مـدیر جهـادي در صـنعت خـودش باعـث شـده هـه
تصمیمات بسیار خوب بيیرد تا بهرهوري بیشتر بشود

تصمیمات بجا و در ما مناسب
بيیرند
هس بیشترین بهرهوري براي
هشور

آیندهنيري مدیر جهادي در صنعت خودش باعث شده هه هشور با
چالش جدي مواجه نشود
به نظر م رسد هه شایستي برخورداري مدیر ا روحیه هار تیمـ
مهم است
مدیرا جهادي معموالً به الور فردي هار نم هنـد و یـك تـیم ا
همكارا و شاگردا دارد
تیم مدیر جهادي در تمام فعالیتها هارها هنار وي است و هارها
گروه و تیم انجام م شود
هار تیم باعث شده هـه جانشـینا بسـیار خـوب بـراي مـدیرا
جهادي تربیت بشود
این فضا باعث ایجاد یك نظام سا ي بسیار قوي شـده اسـت هـه
فعالیتها و امور به صورت یك نظام مشخص به گردش در آمـده
و هرهس وظیفه ي خود را م داند
نكته اصل تشكیل تیم و روحیه هار تیم این است هـه مـدیریت
دانش به شكل بسیار خوب در سا ما جاري شود
ارتباالات گسترده مدیر جهادي او را متمایز ا دیيرا هرده است 
ارتباالات گسترده باعث شده هه در همترین مـا مـدیر جهـادي
نیا هاي خود را تأمین هند
مدیر جهادي افراد و فرایندها را در حو ه ي فعالیت خود م شناسد
لذا هارهاي مروله با بهینهترین حالت ممكن به نتیجه م رسد
ارتباالات گسترده مدیر سا وهار خوب براي دور د ترریمها بـه
وجود آورده است 
مدیر جهادي حتماً برخورد منصفانهي بسیار مطلوب با یردستانش
دارد
برخوردار منصفانه با همكارا بهـرهوري فعالیـتهـاي مـدیر را ا
جهات مختلف افزایش م دهد.
ایجاد فضاي دوستانه باعث شده فضاي هـاري ا فضـاي خشـك
اداري تبدیل به فضاي دوستانه مبتن بر انجام هار شده هـه افـراد
ا چهارچوبهاي خود بیرو آمدهاند و به دنبال هس نتایجاند
برخورد خوب با همكارا روحیه هار تیم را در افراد ایجاد هرده و

عدم مواجه هشور با چالش
برخوردار بود مدیر ا روحیه هار
تیم
به الور فردي و شخص اقدام به
فعالیت نم هنند
با همكارا و یا شاگردا هار م هنند
هارها به صورت گروه انجام
م شود
پرورش شاگردا و جانشینا
نظامسا ي
ایجاد مدیریت دانش براي سا ما
ارتباالات گسترده
تأمین نیا ها در همترین ما

DA029

DA030

DA031

DA032

DA033

DA034
DA035
DA036

DA037

DA038

DA039
DA040
DA041

انجام بهینه امور

DA042

دانش سا وهار دور د ترریم

DA043

برخورد منصفانه با یردستا
افزایش بهرهوري فعالیتهاي مدیر
تبدیل فضاي هاري به فضاي
دوستانه
افراد به دنبال هس نتایج هستند
داشتن یك تیم تخصص و قوي

DA044

DA045

DA046
DA047
DA048
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افراد به همك مدیر تیم قوي تشكیل م دهد
مدیر حالـت تواضـع خـود را در برابـر دیيـر افـراد دارد و برخـورد
منصفانهاي در مینههاي مختلف با آ ها دارد
مــدیرا جهــادي ا دانــش مــدیریت رو دنیــا و بــوم هشــور
برخوردارند
مدیر جهادي عالوه بر اینكه هار تخصص خود را انجام م دهـد،
گروه خود را مدیریت م هند دانش مدیریت رو را م داند
در فضاي داخل هشور روشهاي بسیار خـوب را بـراي مـدیریت
اقتصادي هشور تجربه هردهایم
مدیر جهادي پیيیري و نتیجه گرای بسیار مركم و خوب دارد.
فضاي پیچیده اآل این نیا را معلوم هرده هـه پیيیـري امـور تـا
حصول نتایج بسیار مهم است
در فضاي مدیر جهادي بهرهوري در حصول نتـایج بسـیار اهمـت
دارد
به اعتقاد ما در این نتیجهگرای هم هدف وسیله را توجیـه نكـرده
است

01

تواضع و خشوا در برابر سایر
همكارا
برخوردار بود ا دانش مدیریت رو
دنیا و بوم هشور
مدیریت گروه و سیستم ترتامر

DA049

DA050

DA051

االالا ا تجارت ،مدلها و روشهاي
داخل
پیيیري و نتیجهگرای

DA053

پیيیري امور تا حصول نتایج

DA054

بهرهوري در حصول نتایج

DA055

هدف وسیله را توجیه نم هند

DA056

DA052


يافتههایپژوهش 
دادههاو 
.4تحلیل 

در مرحله بعد ،با بهرهگیري ا اليوهاي روش پژوهش هیف براي ترهی یافتهها ،تالش
براي ایجاد مفاهیم صورت گرفت .این مرحله شامل مفهومسا ي جدید ،ادغام هدهاي قبل و
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نتايجپژوهش:روايتشايستگیهایمديريتیمديرانجهادی.مدیرا جهادي ا دانـش
مریط موثر در سطح مل  ،منطقهاي و بینالملل برخوردار هستند .در سطح مل  ،ا تمام ابعاد،
روابط و فرایند هار تخصص خود االالا هامل دارند؛ به عبارت دیير به الور واضح م دانند هـه
در صنعت و در حو ه تخصص خودشا در سطح هشور اوضاا چيونه است .به عنوا مثال یك
ا مدیرا جهادي مورد مطالعه هه در صنعت مواد غذای مشغول است ،االالعات هامل نسبت به
تولیدهنندگا و مرصوالت هر یك ،با ارهاي هر استا و نیا ها و همبودهاي آ ها در ما هـاي
مختلف ،فروشندگا و دالال اصل و تاثیرگذار بـر هـر نـوع ا مـواد غـذای  ،نرـوه و مـا
تصمیمگیري دولت براي صادرات یا واردات انواا مواد غذای به هشور ،روابط و فرایندهاي اصل
خرید و فروش هل و جزئ غذای در هر هدام ا استا ها و هشور و  ...دارد .در سطح منطقـهاي
و بینالملل نیز ،مدیرا جهادي ا روابط و فرایندهاي جاري حو ه و صنعت تخصص خود هه در
آ مشغول به فعالیت هستند ،االالعات بسیار خوب دارند .دانستن این روابط و فرایندها در سـطح
منطقهاي و بینالملل با توجه به فضاي ترریم و مشكالت پیچیده هشور و جهـا موجـ شـده
است هه این مدیرا با هارامدي و اثرگذاري بسیار باالی در حو ه خود به هشور خدمت هنند .بـه
عنوا مثال یك دیير ا مـدیرا جهـادي مـورد مطالعـه هـه در صـنعت پتروشـیم در سـطح
منطقهاي و بینالملل مشغول به فعالیت است ،دقیقاً روابط و فرایندهاي موجود در صـنعت خـود،
تولیدهنندگا منطقه اي و مقدار تولید هـر هـدام ،قیمـت فـروش مـواد پتروشـیم هـر هـدام ا
فروشندگا  ،مشتریا اصل هر هدام ا هشورها ،قیمـت خریـد و هشـور فروشـنده هـر هـدام ا
خریدارا  ،انواا قراردادهاي منعقده بین هشورهاي مختلف ،شیوههاي انتقال پول ا سیسـتمهـاي
بانك و غیر بانك خارج به داخل هشور ،دور د فضاي ترریم و  ...را م شناسـد .او توانسـته
است با اثرگذاري بسیار مطلوب در حو ه ي پتروشیم همك شایان بـه هشـور نمایـد .پـس در
مجموا م توا گفت برخوردار بود ا دانش مریط یك ا اصل ترین شایستي هاي مدیرا
جهادي است.
یك دیير ا شایستي هـاي مـدیریت مـدیرا جهـادي ،برخـوردار بـود آ هـا ا دانـش
تخصص است .مدیرا جهادي اثرگذار بر فضاي هشور ،قبل ا هر چیز داراي دانـش تخصصـ
حو ه ي هاري خود هستند .متأسفانه در ال سالهـاي پـس ا دورا دفـاا مقـدس و یـا حتـ
سالهاي اخیر ما شاهد آ بودیم هه افراد با صـرف داشـتن یكسـري ویژگـ هـاي هلـ ماننـد
پایبندي به نظام و یا هوش باال در عرصههاي جهادي هشور مشغول بـه فعالیـت بـوده و دانـش
تخصص ال م را نداشتهاند .مهمترین آسیب هه ما در اینگونه موارد شاهد آ هستیم ،این است
هه مدیر به دلیل برخوردار نبود ا دانش تخصص حو ه و رشته ي خود ،با این هه نیـت خـوب
را براي انجام امور واگذارشده دارد اما به الور ناخواسته باعث وارد شد صدمه بـر پیكـره هشـور
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م شود  .مدیر جهادي هارآمد و موثر براي نظام ،در حـو ه ي تخصصـ و دانشـ و مهـارت آ
حو ه جزء سرآمدترین و آگاهترین افراد موجود در آ حو ه تخصص است .به عنوا مثال شـهید
بزرگوار عل مرمدي نمونه بار این مصداق است .این شهید بزرگوار عـالوه بـر شایسـتي هـاي
بسیار یادي هه داشت ،اما دانش تخصص ایشا در حو ه مرتبط هستهاي سرآمد دیيـرا بـوده
است .پس در مجموا م توا بیـا هـرد دانـش تخصصـ بـر خـالف تصـور موجـود یكـ ا
اصل ترین شایستي های است هه مدیر جهادي باید داشته باشد و هیچگـاه تخصـص حرفـهاي
وي در حو ه ي هارياش به دلیل داشتن تعهد باال ،هوش یاد و  ...ترتالشعاا قرار نم گیرد.
ا دیير شایستي هاي مدیریت مدیرا جهادي عبارت اسـت ا التـزام عملـ مـدیر بـه اخـالق
حرفهاي .فضاي ترریم بانك و اقتصادي هشور ا یك سـو و پیچیـدگ هـاي سیاسـ ا سـوي
دیير این فضا را به وجود آورده است هه امور ا شیوههاي خارج ا عـرف بـه انجـام برسـند لـذا
سا وهارها و مؤلفههاي سنجش و هنترل متعارف افراد دیير هارآمدي ال م را ندارد .لذا آنا خـود
با رعایت اخالق عمل  ،قوانین و اصول را هه باید به آ پایبند باشند را رعایت م هنند .ا الرف
دیير مدیرا جهادي پایبندي ویژهاي به نظام جمهوري اسالم و هشور دارند و هیچگاه مصـالح
و منافع هشور را یر پا نم گذارند .چو امكا هنترل عملكرد و سنجش افراد در فضـاي خـاص
حاهم بر هشور وجود ندارد ،لذا امكا سنجش این پایبندي نیز ا بین رفته است اما مدیر جهـادي
چو داراي شایستي التزام عمل به اخالق حرفهاي است لذا یك ا اصل تـرین شـاخصهـاي
رعایت این اخالق حرفهاي را پایبندي خود به اصول و اعتقادات نظام اسالم م داند.
مدیرا جهادي ا شایستي بینش ،آیندهنيري و پیشبین در حو ه و صنعت تخصص خود
برخوردارند .فضاي پیچیده و مبهم اقتصادي ،فرهني و سیاس موجود داخل و بینالملل باعـث
شده است هه تشخیص و تبیین روندهاي موجود در فضاهاي مختلف بسیار سخت شـده و تقریبـاً
امكا پذیر نباشد .لذا مدیرا جهادي ما این شایستي را دارند هه م توانند در این فضاي مـبهم،
ا الریق بینش آیندهنيرانه اقدام به پیشبین و آیندهنيري در صنعت و حو ه فعالیت خـود هننـد.
به عنوا مثال ما در حو ه ي صنعت نفت نیا به پیشبین و آیندهنيري خوب نسبت بـه اینكـه
قیمت نفت در آینده چيونه خواهد شد داشتیم .لذا مدیرا جهادي ما با پیشبینـ و آینـدهنيـري
مناسب هه داشتند قبل ا ار ا شد قیمت نفت ،اقدام به عقد قرارداد بلندمدت به قیمـت بسـیار
خوب با یك ا هشورهاي اروپای هردند لذا توانستیم مقدار قابلتوجه ا نفت خود را به صورت
قرارداد بلندمدت به فروش برسانیم .همچنین در صنعت دارویـ هشـور و در واردات مـواد اولیـه
دارو ،به همك بینش و آیندهنيري بسیار خوب یك دیيـر ا مـدیرا جهـادي مشـغول در ایـن
صنعت توانستیم قبل ا شدت گرفتن ترریمها مقدار قابلتـوجه مـواد اولیـه داروي مـورد نیـا
هشور خود را با قیمت بسیار مناسب تأمین هنیم تا ترریمهـا در هوتـاهمـدت نتوانـد بـه صـنعت
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داروی هشور در هوتاه مدت ضربهي یادي وارد هند .در مجموا مـ تـوا بیـا هـرد بیـنش و
آیندهنيري مدیرا جهادي در صنعت و حو ه ي تخصص خود باعث م شود هه تصمیمات بجـا
و در ما مناسب بيیرند تا هشور با همترین هزینه بـیشتـرین بهـرهوري را دریافـت هنـد و در
حو ههاي اساس خود با چالش جدي مواجه نشود.
یك دیير ا شایستي هاي مدیرا جهادي ،برخوردار بود آنا ا روحیه هـار تیمـ اسـت.
روحیه هار تیم به این معناست هه اوالً مدیرا جهادي ،هیچگاه به الور فردي و شخص اقـدام
به فعالیت نم هنند بلكه داراي یك تیم ا همكارا و یا شاگردا هستند هه این تـیم در تمـام
فعالیتها و امور همراه و در هنار مدیرا جهادي هستند و هارها و فعالیتها به صورت گروهـ و
تیم انجام م شود .این فرهنگ هار باعث ایجاد اتفاقات بسیار اثرگذاري بر فعالیتهاي مـدیرا
جهادي م شود :اوالً وجود فضاي هار تیم باعث م شود هه شاگردا و جانشینا بسیار خـوب
براي مدیرا جهادي پرورش یابند لذا در هر مان و به هر دلیل در صـورت عـدم حضـور ایـن
مدیرا  ،هارها به پیشرفته و مشكل پیش نم آید .ثانیاً فضاي هار تیم باعث نظام سـا ي نیـز
م شود به الوري هه فعالیتها و امور به صورت یك نظام مشخص به گردش در آمده و هرهس
وظیفه ي خود را م داند لذا هم نظام مناسب شكلگرفتـه و هـم مـدیریت و هنتـرل ایـن نظـام
نسبت به قبل امكا پذیرتر م باشد .ثالثاً ایجاد یك تیم و داشتن روحیه هار تیم توسط مـدیرا
جهادي باعث م شود هه مدیریت دانش به درست و باهیفیت بسیار خـوب در سـا ما ایجـاد و
جاري شود و در نتیجه دانش ایجادشده در فضاي پیچیـده مریطـ سـا ما مانـدگار شـده و در
موارد مشابه و سالهاي دیير مورد استفاده قرار گیرد.
یك دیير ا شایستي هاي اصل مدیرا جهادي ،توانای برقراري ارتباالات گسترده اسـت.
مدیر جهادي در فضاي داخل  ،منطقهاي و بینالملل داراي ارتباالات گسترده با افراد مختلـف در
صنوف و حو ههاي مرتبط با صنعت خود است .ارتباالات گسترده با افراد مختلف ،دو نتیجه بسیار
مهم را دنبال دارد :اوالً این ارتباالات گسترده باعث م شود هه مدیر جهـادي در همتـرین مـا
بتواند تمام نیا ها و احتیاجات خود را با هزینهي بهینه تأمین هند .مدیر جهادي چو تمام افـراد و
فرایندهاي مختلف را در حو ه ي فعالیت خود و سایر صنایع مرتبط م شناسد ،م توانـد هارهـاي
مروله را با بهینهترین حالت ممكن به نتیجه برساند .به عنا مثال شهید احمدي روشن مصـداق
بار ي ا این خصوصیت بود یرا شناخت بسیار خوب ا افراد مختلـف در حـو ههـاي مـرتبط بـا
انرهي هستهاي در منطقه و فضاي بینالملل داشت؛ لذا در مان هه در سیستم هستهاي نیا بـه
هر قطعهاي بود ایشا ا الریق ارتباالات گسترده خود م دانست هه دقیقاً قطعه مورد نظر خود را
ا هدام هشور و چه شرهت م توا با بهینهترین حالت ممكـن بـراي هشـور خریـداري هـرد .ا
الرف دیير ارتباالات گسترده مدیر جهادي باعث م شود هه سا وهار بسـیار مناسـب جهـت دور
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د ترریمها و مقاومت هشورهاي مرتبط در فضاي تجاري با ایرا شكل بيیرد .به الـور مثـال
ارتباالات گسترده شهید احمدي روشن باعث شده بود هه در فضاي تجاري هسـتهاي هشـورهاي
مختلف تعامل تجاري خوب با ایرا برقرار هرده و قطعات مورد نیـا خـود را فـارز ا توجـه بـه
فضاي ترریمها در مقابل پرداخت هزینهي آ به ایرا بدهند.
یك دیير ا شایستي هاي مدیرا جهادي ،برخـوردار بـود آنـا ا برخـورد منصـفانه بـا
یردستانشا است .برخوردار منصفانه مـدیرا جهـادي بـا یردسـتا و همكـارا خـود موجـ
م شود هه بهرهوري فعالیتهاي مدیر ا جهات مختلف افزایش یابد :اوالً ایجاد فضاي دوسـتانه
با یردستا و همكارا و برخورد منصفانه با آنا باعث شده است هه فضاي هاري ا یك فضاي
خشك اداري پر استرس تبدیل به یك فضاي همكاري دوستانه مبتن بر انجام هار م شـود هـه
افراد دیير ا چهارچوبهاي هل خود خارج شده و به دنبال هس نتـایج هسـتند .ثانیـاً برخـورد
منصفانه با یردستا باعث ایجاد روحیه هار تیم در افراد شده و افراد به همك مدیر خـود یـك
تیم تخصص و قوي را شكل م دهند .ا نياه دیيـر مـدیرا جهـادي بـه دلیـل برخـورداري ا
شایستي هاي ویژه غالباً افراي نخبه و خاص هستند و تفاوت بسیار مرسوس بـا دیيـر افـراد و
اعضاي سا ما دارند .این نخبي گاه اوقات مدیرا را به حیطـه خـود بـزری بینـ و غـرور
نسبت به دیيـرا هشـانده اسـت .مـدیر جهـادي هارآمـد و مـورد نیـا هشـور بـا اینكـه داراي
شایستي هاي متمایز است اما درعینحال تواضع و خشوا خود را در برابر سایر همكارا و افـراد
یردست خود حفظ هـرده و برخـوردي منصـفانه در همـهي مینـههـاي اقتصـادي ،اجتمـاع و
فرهني با آنا دارد .به عنوا مثال شهید عباس بابای به صورت بار و ویژه یك ا مصـادیق
است هه این شایستي را داشت و برخورد وي با همكارا و یردستا بسیار منصفانه بود.
ا دیير شایستي هاي اساس هـه مـدیرا جهـادي دارنـد برخـوردار بـود آنـا ا دانـش
مدیریت رو دنیا و بوم هشور است .مدیر جهادي عالوه بر فضاي تخصص و حـو ه ي خـاص
شغل خود ،به دلیل دارا بود جایياه و پست مدیریت  ،باید داراي دانش مدیریت رو دنیا و بوم
هشور باشد .در فضاي مدیریت رو دنیا مسائل و مشكالت پیشآمده هه به راهحلهاي منطق و
خارج ا فضاي فرهني و ار ش هر هشور انجامیده اسـت .لـذا مـدیر جهـادي بـه دلیـل اینكـه
مدیریت یك سیستم و گروه را به عهده دارد ،ممكن است مشكالت و مسائل مرسوم در فضـاي
مدیریت دنیا براي وي هم اتفاق بیفتد؛ اما مدیر جهادي به دلیل آگاه ا فضا و دانش مـدیریت
رو دنیا م توان د عالوه بر اینكه هار تخصص خود را به خوب انجام دهد ،به الور هامـل گـروه و
سیستم خود را مدیریت هرده و ا لراظ فضاي مدیریت نیز هار خود را به خوب به پیش ببـرد .ا
الرف دیير مدیر جهادي ا دانش مدیریت بوم هشور نیز به خـوب االـالا دارد .مـا در فضـاي
سالهاي ابتداي انقالب و مخصوصاً جنـگ ترمیلـ ا نظـر فرهنيـ و اقتصـادي مشـكالت و
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چالشهاي بسیار بزرگ داشتیم .در این سالها چه به واسطهي خرده نظامهاي شكلگرفته و چه
به واسطهي نبوز فردي ،دانش مدیریت بوم در برخورد با آ مشكالت شـكلگرفتـه اسـت .در
حدود  99سال اخیر نیز هه متقار با شـروا ترـریمهـاي ظالمانـه اسـت ،تجـارت ،مـدل هـا و
روشهاي بسیار خوب براي مدیریت اقتصادي هشور تجربه شده است .مدیر جهادي ا این دانش
بوم هشور االالا دارد و ا آ ها براي مدیریت سیستم و گروههاي هاري خود استفاده م هند.
پیيیري و نتیجه گرای ا دیير شایستي هاي اساس است هه براي مدیرا جهادي الزامـ
است .فضاي پیچیده موجود این نیا را بیش ا پیش براي فضـاي هـاري مـدیرا مـا مشـخص
م هند هه پیيیري امور تا حصول نتیجه ،تكلیف آ هاست .البته در این خالل دو موضوا بسـیار
مهم مطرح م شود .اوالً اینكه هارای در حصول این نتایج بسیار اهمیت دارد؛ بـه عبـارت دیيـر
حصول نتایج باید در همترین ما و با همترین هزینه ممكن و با هیفیـت مناسـ بـراي هشـور
عاید شود .ثانیاً در این راه مدیرا جهادي به این نكته توجه دارند هه هدف وسیله را توجیه نكرده
و قرار نیست ا هر راه به نتیجه برسند؛ به عبارت دیير مدیرا جهادي نتیجه گرا هستند اما در
چهارچوب قوانین و ار شهاي جاري دین و فرهني موجود در هشور.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

تجربه هشور در حو ه مدیریت جهادي نشا م دهد وجود شایستي هاي شناسـای شـده در
جدول  ،2نقش اساس در موفقیت مدیرا فعالیت هاي جهادي داشته است .همچنین ،بر اسـاس
یافتههاي ترقیق ،مدیران هه فاقد این ویژگ ها یا برخ ا آ ها بودهانـد ،موفقیـت چنـدان در
انجام مأموریتهاي خود نداشتهاند .ا اینرو ،تمرهز بر توسعه این شایستي ها در بین فعـاال در
عرصه هاي مختلف هشور و سا و هارهاي بهبود آ ها م توانـد نقـش مهمـ در موفقیـت ایـن
فعالیتها داشته باشد.
اگرچه این پژوهش در راستاي تدوین شایستي هاي مدیرا جهادي تدوین شده اسـت امـا بایـد
دقت داشت هه با تجویز این سبك مدیریت در سایر عرصهها ،سرمایهگذاري بر روي توسعه ایـن
شایستي ها م تواند نقش مهم در پیشرفت هشور و پیاده سـا ي اليـوي مـدیریت جهـادي در
شئو مختلف آ داشته باشد.
نهایتاً این پژوهش موارد ذیل را جهت توسعه و گسترش مطالعات در این مینه پیشنهاد م دهد:
 .9سا و هارهاي توسعه شایستي هاي شناسای شده؛
 .2شناسای عوامل اثرگذار بر توسعه شایستي ها؛
 .1شناسای شایستي هاي مكمل در حو ههاي تخصص ؛
 .4مستندسا ي تجربیات ناش ا توسعه شایستي ها در عرصههاي مختلف.
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