چشماندازمديريتدولتی


شماره  91ـ پاییز 9111
صص 991 – 951

مدلپارادايمیمديريتجهادیبااستفادهازنظريهدادهبنیاد 

*

**1

میالدشماعیکوپائی  ،محمدرضااسمعیلیگیوی



چکیده 
تحقق اهداف متمایز و متعالي انقالب اسالمي در راستاي رشد و كمال آحاد جامعه و بسط عدالت،
منوط به استفاده از الگوي مدیریتي متناسب با آن است .چنین الگویي برخاسته از مباني منحصر به فردي
است كه با مبادي ماده بنیاد فكري و تمدني غرب در تعارض است .الگوي مدیریتي و سازماني مطلوب
براي مدل تمدني در افق انقالب اسالمي ،مبتني بر ارزشهاي الهي است .یكي از غنيترین مفاهیم و
الگوهاي مدیریتي مطرح در چارچوب كمالمحور تمدن اسالمي ،سبك "مدیریت جهادي" است .این
پژوهش كیفي بهدنبال شناسایي و تبیین ابعاد مدیریت جهادي در قالب الگویي نظاممند و با بهرهگیري از
نظریه دادهبنیاد ميباشد .یافتههاي كیفي تحقیق بهوسیله نرم افزار  MAXQDAتحلیل شده و نهایتا
مدل پارادایمي مدیریت جهادي تبیین ميشود .یافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه مدیریت جهادي
داراي ابعاد اصلي ارزش ،نگرش و رفتار در سطح فرد و فرهنگ ،ساختار و فرآیند در سطح سازمان
ميباشد كه خود به مقولههاي فرعي تقسیم ميشوند .سپس با توجه به نتایج بهدستآمده شرایط علّي،
مقوله محوري ،زمینه ،راهبرد ،شرایط مداخلهگر و پیامد مدیریت جهادي به روش نظریه داده بنیاد
استخراج گردیدهاند.
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.1مقدمه 

انقالب اسالمي ایران در برهه اي از زمان كه استعمار ،چهره خشن خود را به دنیا نشان داده
بود و مناطق آسیا ،آفریقا و آمریكاي التین و سایر كشورهاي عقب افتاده سراسر دنیا به نحوي از
انحا مدتها زیر شالق و چكمه استعمار و سلطه قرار گرفته بودند با هدایت و مدیریت رهبر كبیر
انقالب امام خمیني(رحمه اهلل علیه) با هدف اجراي قوانین اسالمي ،حاكمیت ارزشها و رشد و
9
كمال آحاد جامعه و برپایه آیه «قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَ فُرادى» ( /64سبا)
شكل گرفت.
انقالب اسالمي یكي از رخدادهاي بي نظیر دوران معاصر و فجر جدیدي در تاریخ جوامع
بشري است كه منشا آثاري بس شگرف در ابعاد فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادي و غیره در
داخل و خارج ایران گردیده است .طبق اصل  2قانون اساسي ،جمهوري اسالمي نظامي است بر
پایه معنویات (ایمان به خدا ،وحي الهي ،معاد ،عدل ،امامت و رهبري و كرامت و ارزش واالي
انساني ) كه بر اساس اصل  1قانون اساسي ،دولت جمهوري اسالمي ایران موظف است براي
نیل به اهداف مذكور همه امكانات خود را به كار گیرد.
به طوركلي هر سیستم اجتماعي متشكل از زیرمجموعههاي حاكمیت ،فرهنگ ،سیاست،
اقتصاد و آموزش است .در جوامع ماديگرایانه و تمدن غرب ،مبنا بر اقتصاد و توسعه اقتصادي با
معیارها و موازین خاص ميباشد و تمامي ابعاد جامعه در خدمت اقتصاد است و اگر گاهي سخن از
دیگر ابعاد مانند آموزش به میان ميآید هرگز آن آموزش عام كه ما از این كلمه ادراک ميكنیم
مدنظر ن یست بلكه آموزشِ متد و ابزار توسعه در همان وجوه خاص توسعه اقتصادي است و
چنانچه وقتي سخن از فرهنگ به میان ميآید مقصود ،فرهنگي است كه در خدمت اقتصاد قرار
ميگیرد(آویني.)9112 ،
در نتیجه اگر اشخاص و مدیران حكومتي اعتقاد و رویكرد ارزشي ،فرهنگي و جهادي نداشته
باشند مانعي بر سر راه پیشرفت و رشد انساني و كمال جامعه خواهند بود .لذا مدیریت جهادي
الزمه دست یابي به اهداف جامعه اسالمي و توسعه همه جانبه امور ميباشد .كما این كه در هر
برهه از تاریخ سي و شش ساله انقالب اسالمي اموري كه با رویكرد جهادي مدیریت شدهاند
موفقیت چشمگیري داشتهاند كه از این بین ميتوان به اقدامات جهادي در محرومیتزدایي از
روستاها و مناطق محروم در ابتداي انقالب  ،مدیریت هشت ساله دفاع مقدس  ،محرومیتزدایي
با طرح جهاد سازندگي پس از جنگ تحمیلي  ،موفقیت در علوم نوین از جمله فناوري هستهاي،
نانو تكنولوژي و سلولهاي بنیادي و  ...اشاره كرد.
با این حال ،عليرغم اهمیت موضوع مدیریت جهادي ،مرور ادبیات و پژوهشهاي موجود در
 .9بگو من شما رابه یك پند ،موعظه ميكنم و آن اینكه  ،فقط به خاطر خدا دو به دو یا تك تك قیام كنید.
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این حوزه مبیّن آن است كه محققان و اندیشمندان علم مدیریت ،به این مهم كمتر توجه كردهاند.
با توجه به خأل موجود ،اهداف اصلي این پژوهش ،شناسایي و تبیین ابعاد مدیریت جهادي و ارائه
الگویي براي این سبك مدیریت است .جهت دستیابي به این اهداف ،باید به سؤاالت زیر پاسخ
دهیم:
سؤاالتپژوهش

سؤال اصلي:
مفهوم مدیریت جهادي چیست ؟

سؤاالت فرعي:
ـ ابعاد مدیریت جهادي چگونه تبیین ميشود ؟
ـ مدل مدیریت جهادي در محورهاي پارادایمي ذیل چگونه تبیین ميشود ؟
ـ شرایط علّي مدیریت جهادي چیست ؟
ـ مقوله محوري مدیریت جهادي چیست ؟
ـ راهبردهاي مدیریت جهادي چیست ؟
ـ مدیریت جهادي داراي چه زمینههایي است ؟
ـ مدیریت جهادي داراي چه شرایط مداخلهگري است ؟
ـ پیامد حاصل از مدل پارادایمي نظریهسازي دادهبنیاد چیست ؟
در ادامه ،به روششناسي ،شیوه نمونهگیري و روش تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته ميشود.


روششناسیپژوهش 

.2

تحقیق حاضر از نظر فلسفهي پژوهش ،پژوهشي كیفي با رویكرد استقرائي بوده و از نظر
جهتگیري ،چون بهدنبال شناسایي و تبیین ابعاد مدیریت جهادي ميباشد ،پژوهشي بنیادي
محسوب مي شود .از آنجا كه درک عمیقي از موضوع وجود ندارد ،به لحاظ ماهیت ،پژوهشي
اكتشافي است .
از آنجا كه پژوهش حاضر بر شكلدهي چارچوب مفهومي یا تدوین تئوري تأكید و نیاز به
آشكارسازي دانش ضمني خبرگان در این حوزه دارد ،از استراتژي «نظریه دادهبنیاد» بهره ميبرد.
همچنین براي جمعآوري دادهها از نوعي نمونهگیري هدفمند استفاده ميكند و خبرگانِ
مصاحبهشونده ،منابع تحقیق ميباشند.
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روش تحلیل اطالعات .روش نظریه دادهبنیاد ،شیوهاي از پژوهش كیفي است كه در آن ،با
استفاده از دستهاي از دادهها ،نظریهاي تكوین ميیابد .ایده اصلي این راهبرد آن است كه نظریه
پردازي از دادههاي در دسترس 9ناشي نميشود بلكه بر اساس دادههاي حاصل از
مشاركتكنندگان كه فرآیند مورد پژوهش را تجربه كردهاند ،ایجاد یا مفهومسازي ميشود
(.)Strauss & Corbin, 1998
6
1
سه عنصر مفاهیم ،2مقولهها و قضیهها اركان اصلي این استراتژي هستند .در پي جمعآوري
و تحلیل دادهها ،مفاهیم و از كنار هم قرار گرفتن چند مفهوم ،مقوله شكل گرفته و در نهایت با
بیان روابط تعمیم یافته بین یك مقوله و مفاهیم آن و بین مقولههاي معین و سپس طبقهبندي
روابط این عناصر در بستر و فرآیند آن پدیده ،مدل مفهومي تبیین كننده پدیده آشكار ميشود
(دانائيفرد 64 ،9136 ،؛ دانائيفرد ،الواني ،آذر .)915 ،9131
نمونهگیری و جامعه آماری .نظریهپردازي دادهبنیاد در نمونهبرداري هدفمند افراد ،براي

مصاحبه یا مشاهده ،از نگرشي منحصر بهفرد حمایت ميكند كه آنرا از دیگر رهیافتهاي كمي
و كیفي به جمعآوري دادهها متمایز ميسازد .ازسویي برخالف نمونهبرداري انجام شده در
بررسيهاي كمي ،نمونه برداري نظري نميتواند قبل از شروع مطالعه و نظریه دادهبنیاد،
برنامهریزي شود و تصمیمات خاص نمونهبرداري در خالل فرآیند پژوهش شكل ميگیرند
).(Strauss & Corbin, 1999
نمونهگیري نظري نوعي نمونهگیري هدفمند است كه پژوهشگر سعي ميكند با بهرهگیري از
نظرات و دانش آگاهترین افراد درباره موضوع پژوهش به واكاوي و موشكافي رویداد و پدیده
موردنظر بپردازد .بهعبارت دیگر نوع نمونهگیري ،تصادفي نیست بلكه تعمدي و قضاوتي است
(بازرگان .)14 ،9143 ،
نمونهگیري در این پژوهش ،نمونهگیري نظري است .در پژوهش حاضر یازده منبع
(مصاحبه شونده) مورد بررسي و تحلیل قرار گرفتند .درحقیقت منابع تحقیق را مسئولین عالي رتبه
نظام كه مدیریت سازمانهاي موفق جهادي ،نظیر رئیس سازمان انرژي اتمي ،رئیس سازمان
بسیج مستضعفین ،مدرسین علوم مدیریت و برگزیدگان و صاحبنظراني كه سابقه و صبغه
جهادي داشته و بعضاً داراي مقاالت و سخنرانيهاي مرتبط با موضوع مدیریت جهادي بودهاند،
تشكیل ميدهد .همچنین در زمان انجام مصاحبهها نیز سعي گردید با استفاده از نظر
مصاحبهشوندگان ،افراد دیگري به لیست مصاحبهها اضافه گردند تا بر غناي كار افزوده گردد.
1. Off the Shelf
2. Concepts
3. Categories
4. Propositions
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مطابق با نظر صاحبان نظریه دادهبنیاد ،نمونهگیري نظري«] ،هیچ دادهي بیشتري یافت
نميشود كه پژوهشگر به وسیله آن بتواند ویژگيهاي مقوله را رشد دهد و از لحاظ تجربي
اطمینان حاصل ميكند كه مقولهها به كفایت رسیده اند» ( [.(Glaser & Strauss, 1967تا
زماني كه مقولهها به كفایت نظري برسند ادامه یافت.
يافتههایپژوهش 
دادههاو 
.3تحلیل 

ركن اساسي در فرآیند تحلیل ،كدگذاري است .فرایند تفكیك دادههاي حاصل از نمونهگیري،
توصیف و بیان آنها با عباراتي كوتاه در یك جدول را كدگذاري گویند .فرایند تحلیل شامل سه
نوع كدگذاري باز ،9كدگذاري محوري 2و كدگذاري انتخابي 1است.


کدگذاریباز .كدگذاري باز فرآیند تحلیلي است كه از طریق آن ،مفاهیم ،مشخص و خواص و
ابعاد آنها در دادهها كشف ميشود .به طور كلي ،در طول كدگذاري باز ،دادهها به قطعات مجزا
شكسته شده ،از نزدیك مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به شباهتها و تفاوتها مقایسه
ميشوند ) .(Strauss & Corbin, 1998, p101-102این مرحله بهاین دلیل باز نامیده ميشود
كه پژوهشگر با ذهني باز و بدون هیچ محدودیتي در تعداد كدها و مقولهها اقدام به استخراج
كدها و ساخت مقولهها ميكند (.)Goulding, 2002در این پژوهش ،كدگذاري باز  ،پس از
مصاحبه و مكتوب نمودن آنها ،توسط نرم افزار  MAXQDA6صورت گرفت.
كدگذاري باز شامل  1مرحله ميباشد .مرحله اول(،كدگذاري نكات كلیدي(گزیده متن)) كه
پژوهشگر تمام صحبتهاي مصاحبهشوندگان را خط به خط مطالعه كرده و نكاتي كه از نظر
ایشان مورد تأكید است را در اصطالح كدگذاري و یا نشانهاي بر آن قرار ميدهد .در پژوهش
پیش رو تعداد  425كد باز توسط پژوهشگر شناسایي و نشانهگذاري گردید كه به دلیل تفصیل
زیاد این جداول فقط نمونههایي از آنها آورده ميشود .بهعنوان مثال جدول  9گزیدهاي از متن
1. Open coding
2. Axial coding
3 .Selective coding

 .4نرم افزاري پیشرفته جهت تجزیه و تحلیل كیفي دادهها است كه بسیار در حوزههاي علوم اجتماعي و علوم انساني كاربرد
دارد .این نرم افزار براي دانشجویان ،پژوهشگران ،اساتید و موسسات تحقیقاتي كه خواهان بكارگیري روشهاي تحقیق كیفي،
از جمله :روش داده بنیاد ) (Grounded Theoryروش تحلیل مضمون ) (Content Analysisهستند ،بسیار كارگشا ميباشد.
با بهرهگیري از این نرم افزار ميتوان پژوهشهاي كیفي را با زمان كمتر ،دقت و سهولت بیشتر به انجام رسانید.
در پژوهش حاضر نیز دادههاي بدستآمده از متن مصاحبهها ،جهت دقت هرچه بیشتر و افزایش سرعت انجام پژوهش،
بهوسیله نرم افزار مكس.كیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .بدین صورت كه در وهله نخست كدگذاري بازِ اولیه انجام
شد ،سپس از كنار هم قرار دادن كدهاي اولیه مفاهیم ساخته و مقولهها نیز از ربطدهي مفاهیم ،شكل گرفتند.
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مصاحبه رئیس سازمان انرژي اتمي استخراج شده نشان ميدهد.
جدول  .9جدول كدگذاري باز مصاحبه اول
یعني ما جهاد را تالش فراوان اما منبعث از اراده شخصي خودمان ميدانید.
پس اینجا ميتوانیم بگوییم دو جهان بیني در زندگي هست .یك جهان بیني كه طرف
مقابل دارد و یك جهان بیني كه ما مدعي هستیم آنهایي كه در بستر اسالم و معرفت
شناسي حركت ميكنند.
اما اساس آن در اراده خود شخص هست .اینجا فرق ما است و یك فرق ظریفي
هست .كه خود شخص این اراده را كرده براي اعتقادي كه دارد ،تقرب به اهلل
این خیلي عامل مهمي است كه اگر بتوانیم آحاد جامعه ما در بستر دین كه حركت
بدهیم تمام كارهاي نیكشان را با اراده دروني خودشان انجام بدهند این خیلي ارزشمند
است .دیگر نه شما پلیس خیلي ميخواهید نه خیلي چیزهاي دیگر...

تالش زیاد با اراده دروني
داشتن جهان بیني اسالمي
براي تقرب به اهلل كار
كردن
افراد متدین نیاز به كنترل
ندارند
حركت آحاد جامعه دربستر
دین

ما این تجلي مدیریت جهادي را آنجاهایي كه ضرورتا این مدیریت جهادي باید متجلي
ميشد و غیر از این طریق ما راه به جایي نميبردیم ،در مملكت سراغ داریم .حاال اگر
بتوانیم این نمونهها را بهعنوان الگو توسعه بدهیم خیلي ميتواند ارزشمند باشد.
تازه انقالب پیروز شده بود و دوران نوزادي خودش را طي ميكرد .مملكتي كه نه ارتش
جنگ با عراق به ما نشان
منسجمي داشت ،عقل ميگوید حتما بایستي این مملكت شكست ميخورد .چونكه
داد كه دودوتا چهارتا
توازن قوا آنقدر به نفع طرف مقابل بود كه با استدالل دودوتا چهارتا حتما این ملت
نمیشود
بایستي تسلیم ميشد.
به نظر ما این مدیریت جهادي عاملش بود .كدام قسمتش مهم بود؟ مدیریت كه
مطیع رهبري بودن
مدیریت است .آنها مدیریت جنگ داشتد ما هم مدیریت جنگ داشتیم در آن
انجام كار با عشق
قسمتش كه مشتركیم .قسمت جهادي آن بود كه ما از آن حسنِ استفاده را كردیم.
انجام كار با اراده و ایمان
آنها آمدند با تحمیل سرباز ،بخش مدیریتشان را تقویت بكنند كه سربازشان بهتر
بجنگد .اما ما بر عكس با عشق ،با اراده با توكّل به خدا و رهبري امام خمیني(ره)
توكّل بر خدا
عمل كردیم و موفق شدیم

الگو از مدیریتهاي جهادي
موفق مملكت

در مرحله دوم «...پیشامدها ،وقایع و اتفاقات ،بهعنوان نشانههاي بالقوهي پدیده (كدهاي باز)
درنظر گرفته شده ،یا تحلیل ميشوند و بدینسان برچسب مفهومي دریافت ميكنندCorbin (».
 .)& Strauss, 1990در واقع كدهاي باز احصاء شدهي در ظاهر متفاوت ،امّا با مفهومي مشابه
در كنار یكدیگر قرار ميگیرند و مفاهیم را ميسازند.
مرحله سوم ،ساخت مقولههاست .مقولهها در مقایسه با مفاهیم انتزاعيتر بوده و سطحي
باالتري را نشان ميدهند .آنها از طریق فرآیندِ تحلیليِ انجامِ مقایسات براي برجستهسازي
شباهتها و تفاوتها ،كه در سطح پایینتر ،براي تولید مفاهیم استفاده شده ،تولید ميشوند.
مقولهها« ،شالودههاي» ساختن نظریه هستند (.)Corbin & Strauss, 1990
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مراحل  2و  1در قالب جداولي مدوّن دستهبندي و طراحي شده كه بهدلیل كثرت نمونههایي
از این جداول در ادامه ارائه ميگردد.
جدول  .2جدول مقولهبندي مفاهیم از نشانهها
منبع

کدهایباز(نشانهها)


E1,E7

شروع مدیریت جهادي از رأس جامعه

E6, E10

مدیر باید جهاد را از خودش شروع بكند

E4,E6

داشتن نگاه بسیجي به كار

E3

در میدان و اهل عمل بودن با روحیه جنگندگي

E8

مدیر جهادي داوطلب انجام كار است

E3,E6

مدیریت بیایي نه برویي

E1

استحكام معنویت و تدین در جامعه

E5

التزام بیشتر مدیران اجرایي به اقامه دین

E5

تالش براي استقرار و اقامه دین

E7

حاكم كردن ارزش هاي الهي

E2

حركت آحاد جامعه در بستر دین

E1

انجام عمل صالح

E5,E7

انجام فرائض دیني

E2

شهید شهریاري اهل نماز شب بود

E5

پایبندي به تدین و دین باوري

مفهوم

مقوله

شروع از خود

در میدان بودن

الگو بودن
مدیر

اقامه ارزشهاي دیني
اقامه ارزشها

انجام فرائض و مستحبات

جدول فوق دربرگیرندهي  2مقولهي «الگو بودن مدیر» كه از مفاهیم «شروع از خود» و «در
میدان بودن» ساخته شده و مقوله «اقامه ارزشها» كه از مفاهیم «اقامهارزشهاي دیني» و
«انجام فرائض و مستحبات» ساخته شده است ،ميباشد.
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جدول  .1جدول مقولهبندي مفاهیم از نشانهها
منبع

کدهایباز(نشانهها)


E5

ارزیابي دروني و ارزشیابي كار

E6

خود را مورد ارزیابي دروني قرار دهد

E5

توجه به نقش خود در زندگي

E5

شناخت مباني اعتقادي و باورهاي خود

E10

انجام كار مؤثر نه صرفا وظیفه

E3,E5,E6

وجدان كاري

E8

اوایل جهاد حق مأموریت معنا نداشت

E8

در اوایل جهاد سازندگي حقوق نميگرفتیم

E4

نگاه بدهكارانه به انقالب و نظام

E2,E4,E6

كار بدون چشم داشت

E7

انجام كار خالصانه

E4,E11

درنظر نگرفتن پست و مقام

E4

نداشتن روحیه امتیاز طلبي

E6,E7

كار خالصانه بدون توقع

مفهوم

مقوله

ارزیابي دروني
خودشناسي

خود
ارزیابي

وجدان كاري

كار بدون چشم داشت
رفتار
خالصانه
كار خالصانه

همچنین جدول  1دو مقوله «خودارزیابي» و «رفتار خالصانه» را به همراه مفاهیم و
كدهاي باز احصاء شده از متون مصاحبهها ،نشان ميدهد.
از مجموه  425كد باز اولیه ،تعداد  919مفهوم ساخته شده كه این  919مفهوم در 61
مقوله دستهبندي گردیدند .در این مرحله با توجه به ابعاد و ویژگيهاي هركدام از مقولههاي
بدستآمده ،پژوهشگر آنها را در مقولههاي كالنتر جاگذاري و بُعدبندي مينماید.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.4

کدگذاریمحوری .در پاسخ به سوال فرعي  2كه مدل مدیریت جهادي در محورهاي پارادایمي
چگونه تبیین ميشود؟ در انتهاي مرحله دوم نظریهسازي دادهبنیاد كه گدگذاري محوري ميباشد
به مدل پارادایمي كدگذاري محوري خواهیم رسید كه این مدل ميتواند مدلي براي مدیریت
جهادي باشد كه به آن ميپردازیم:
رویه كدگذاري محوري ،عملي مربوط به دستهبندي مفاهیم به زیر شاخهها در امتداد خطوط
ویژگيها و ابعاد آن است .هدف از كدگذاري محوري ،آغاز فرآیند مونتاژ مجدد دادههایي كه در
طول كدگذاري باز شكسته شدند ،ميباشد .با انجام این كار ،تحلیلگر شروع به تمركز بر ساخت
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یك بافت متراكم از روابط ،در اطراف مقوله «محوري» ميكند (.)Strauss & Corbin, 1998,
كدگذاري محوري ،فرآیند ربطدهي مقولهها با زیر مقولههایشان و پیوند دادن مقولهها در
سطح ویژگي ها و ابعاد است .این كدگذاري به این دلیل كه كدگذاري حول «محور» مقوله
تشریح ميشود «محوري» نامیده ميشود(امیدي كیا و دیگران ،به نقل از ،9119 ،Lee 2001
.)64
بر اساس «رهیافت نظاممندِ» استراوس و كوربین ( )9113مجموع مقولههاي مستخرج از
دادههاي خام ،در قالب الگویي به نام الگوي كدگذاري محوري گردآوري ميشوند .این الگو شامل
 4جعبه یا محور به ترتیب زیر است :
« .9شرایط علّي» :مقولههایي مربوط به شرایطي كه مقوله محوري تأثیر ميگذارند؛
« .2مقوله محوري» :مقولهاي اصلي كه ميتوان دیگر مقولهها به آن ربط داده و به كرّات در
دادهها ظاهر ميشود؛
« .1راهبردها» :كنشها و برهم كنشهاي خاصي كه از پدیده محوري منتج ميشود؛
« .6زمینه» :شرایط خاصي كه بر راهبرها تأثیر ميگذارند؛
« .5شرایط مداخلهگر» :شرایط زمینهاي عمومي كه بر راهبرها تأثیر ميگذارند؛
« .4پیامدها» :خروجيهاي حاصل از بهكارگیري راهبردها.
بُعدارزشیونگرشیمديريتجهادی(شرايطعلّی) 

ـ در پاسخ به سوال فرعي  : 1شرایط علّي مدیریت جهادي چیست ؟
شرایط علّي ،شرایطي است كه بر مقوله محوري اثرگذار است .شروطي الزم ولي
ناكافي جهت دستیابي به پیامدهاي حاصل از از بهكارگیري راهبردها است .نتایج حاصل از
مصاحبه با مشاركتكنندگان در این پژوهش ،بُعد ارزش و نگرش مدیریت جهادي را
بهعنوان شرایط علّي شناخته است ،چرا كه
«اگر ما بخواهیم مباني ارزشي و فكري مدیریت جهادي را بررسي و لیست بكنیم
درواقع مدیریت جهادي را باید ارتباطش بدهیم به فلسفه حیات و زندگي .یعني وقتي
صحبت از مباني ارزشي مدیریت جهادي به میان ميآید كه ما ببینیم جایگاه این مدیریت
در اصل زندگي و حیات یك انسان چه جایگاهي دارد چون این مدیریت استفاده از منابع و
هدایت استعدادهاست براي رسیدن به یك اهدافي و این استعدادها و این منابع ،اینها در
طول زندگي انسان مطرح ميشوند .اولین چیزي كه در منابع و در مبادي ارزشي فرهنگ
جهاد و مدیریت جهادي مطرح ميشود این است كه در راستاي هدف زندگي این چه
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نقشي را ایفا ميكند .اوالً هدف زندگي اینجا مطرح ميشود ،براي اینكه كامالً مشخص
بشود شخصي كه این نوع مدیریت را براي خودش ترجیح داده باید بداند كه واقعا در
زندگي چه مبناي اعتقادي و چه باورهایي را انتخاب كرده؟ آیا زندگي ميكند براي مادیّتِ
زندگي ؟ كه خودش یك جهانبیني درست ميكند .....یا زندگي ميكند براي اینكه عالوه
بر مادیّت و رفاه زندگي یك معنویات و یك نتایج اخروي را هم داشته باشد .چون زندگي
براي زندگي ،یا زندگي براي آخرت یا زندگي براي هر دو اینها در نحوهي مدیریت افراد
كامالً متفاوت و تأثیرگذار است»......
«....اما هدف در مدیریت جهادي یا در همان اسالم رسیدن به خدا است .یكي از
مباحثي كه در مدیریت اسالمي مطرح ميشود كه مدیر اسالمي باید این تفاوت را داشته
باشد با دیگر مدیران ،این است كه هدف فقط در این دنیا خالصه نميشود و ادامه پیدا
ميكند و مسئله آخرت گرایي مطرح ميشود .یعني همه اجزا هستي را در یك سیر
ميبیند ،سیر الياهلل و مدیریت او نیز در همین سیر حركت ميكند ،مسیر خالف آن را
مسیري در جهت خالف جریان هستي ميداند كه محكوم به نابودي است .امروز اگر نه،
حتماً فردا از بین خواهد رفت ،اما اگر در سیر الهي باشد ،قرنها بگذرد ،همچنان در
رگهاي زمان جاري است .همه چیز هستي به هم وابسته و تأثیر گذار است».
مطالب فوق كه صحبتهاي مصاحبهشوندگان را نشان ميدهد ،تفاوت میان مدیریت
جهادي با سایر مدیریتها ،در ارزش و نگرش مدیر به دنیا و ابزارهاي در دست او است و
بیانگر آن است الزمهي شروع مدیریت و سعادتمندي و كمال در سیر الياهلل ،نگاه
آخرتگرایي و جهانبیني توحیدي است.
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جدول .6جدول مفاهیم و مقولههاي بعد ارزشي مدیریت جهادي

بعد ارزشي
مدیریت جهادي

مفهوم 

مقوله 

فراوانی 

آخرت گرایي

آخرتگرايی 

3

اعتقاد به امداد غیبي
اعتقاد به بركت
توسل به ائمه طهار
اعتقاد به حضور خدا
ایمان و اعتقاد به خداوند
نگاه توحیدي
حق گرایي
عدالت خواهي
والیت مداري
اعتقاد به رهبري
فراواني كل فراواني

اعتقادبهغیب 

95

جهانبینیتوحیدی 

22

مداریوعدالتطلبی 


حق

1

واليتمداری 

3
42

.
جدول  ،6بعد ارزشي مدیریت جهادي را به همراه  5مقوله اصلي و زیر مقولهها و همچنین
 42كدباز مؤید آن را به ما نشان ميدهد كه به توضیح برخي از مقولههاي به همراه گزیدهاي از
صحبتهاي مصاحبهشوندگان است ارائه ميگردد.


آخرتگرايی .آخرت گرایي یكي از مهمترین ابعاد ارزشي مدیر جهادي و همچنین از اصول
مدیریت اسالمي و برگرفته از اصل ایمان به معاد و حیات پس از مرگ است .این اصل نه تنها در
حوزه اندیشه و نظر منشا اثر است بلكه در حوزه عملكردها نیز باعث تاثیرهاي قابل توجه و
اساسي و تغییر و اصالح جهتگیريهاست و بهعنوان مهمترین حوزه بحث ،مشمول این تأثیرها
ميباشد .در ادامه گزیدهاي از متون مصاحبهها كه خود مؤیدي بر جمع بندي مقولهها و
دستهبندي ابعاد است آورده ميشود:
«...اولش همان اعتقادات است یعني باید معرفت فرد باال برود .ما وقتي كه قیامت ،خدا،
پاداش اخروي و این ها را جلو ميآوریم این اعتقادات خیلي كمك ميكند به شكلگیري مدیریت
جهادي .یعني كسي كه اعتقاد به پاداش اخروي دارد یعني كسي كه دنیا در مقابل چشم او
كوچك است»...
«اینجا باید دید آیا مدیر زندگي ميكند براي مادیّتِ زندگي ؟ كه خودش یك جهانبیني
درست مي كند .یعني اگر هدف از وارد شدند به حوزه مدیریت استفاده ابزاري از سیستم مدیریت
براي دستیابي به نتایج صرفاً مادي باشد بيتردید این مدیر هدف غایي و نهایياش از زندگي و به
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ت بع آن از مدیریت چیزي جز منافعش نیست و چنین مدیراني سود و منفعت شخصي را حتي اگر
به ضرر جامعه باشد ترجیح ميدهند .یا زندگي ميكند براي اینكه عالوه بر مادیّت و رفاه زندگي
یك معنویات و یك نتایج اخروي را هم داشته باشد .چون زندگي براي زندگي ،یا زندگي براي
آخرت یا زندگي براي هر دو اینها در نحوهي مدیریت افراد كامالً متفاوت و تأثیرگذار
است.»......

اعتقادبهغیب.قرآن كریم ایمان به غیب را یكي از اوصاف برجسته پرهیزگاران ميداند و
مدیر جهادي نیز بایستي در ارزش هاي خود ایمان و اعتقاد به امداد غیبي خداوند و بركت را
نهادینه كند.
توسل به ائمه اطهار
اعتقاد به امداد

اعتقاد به برکت

غیبی

اعتقاد به غیب

امداد غیبي همان نصرت الهي است .كمكهاي ناپیدا و پیشبیني نشده را ميتوان امداد غیبي
دانست مانند نزول فرشتگان و یا الهاماتي كه به دل ما ميشود .خداوند متعال همیشه یاریگر
بندگان مومن خود بوده است و در تاریخ امدادهاي غیبياي از طریق جمادات و حیوانات مثل
پرندگان ابابیل كه بر سر ابرهه باریدند و یا شنهاي صحراي طبس براي سرنگوني هلي
كوپترهاي دشمن آماده مي كند.
«...اعتقاد به امداد الهي دارد و وقتي ميبیند كه امكانات كمي دارد و اهداف بلندي ،این را
غیر قابل دسترس نميبیند« .كَم مِن فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثیرَةً بِإِذنِ اللَّهِ» ميگوید من با
امكانات كم هم ميتوانم به آن اهداف بلند برسم زیرا خدا به من كمك ميكند»....
همچنین از دیگر مفاهیم سازندهي اعتقاد به غیب كه بایستي به آن اشاره شود اعتقاد به
بركت كار و مدیریت جهادي است .وقتي فرد با نگاه آخرتگرایي ،براي رضاي خدا قدم در راه
ميگذارد ،خدا نیز به كار وي بركت ميدهد .این جمله را زیاد شنیدهایم كه از تو حركت و از خدا
بركت ،در مصاحبه با مصاحبهشوندگان محترم به كرّات این دیده ميشد و آنها به این ویژگي
رسیده بودند كه كار براي خدا داراي بركت ویژهاي است.
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«...در حقیقت برآیندي كه خواهد داشت كاري كه در یك دودوتا چهارتاي عقالیي ،در یك
محدوده زماني خاصي به نتیجه ميرسد در فرهنگ جهادي شكل و شمایل دیگري خواهد
گرفت و یك كار معجزه آسایي خواهد شد« ...وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّ ُهمْ ُسبُلَنَا» .خداوند هم
مسیر را باز ميكند .هم افزایي را به انسان »...
«...كار جهادي بركت این شكلي هم دارد و حالتي است كه با معادالت معمول هم جور در
نميآید و در واقع خاصیت سینرژیك دارد و معادله  2+2 =6در موردش صدق نميكند و در اینجا
 2+2ميشود » 3
از دیگر مقولههاي كالن شرایط علّي كه بر مقوله محوري اثرگذار ميباشد ،بعد نگرشي
مدیریت جهادي است .در واقع نگرش مجموعهاي از طرز تفكر و نیّات رفتاري نسبت به یك
شخص یا واقعه است .بهعبارتي تمایل نسبتاً پایدار به چیزي یا رویدادي است كه در احساس و
رفتار نمایان ميشود .نگرش از آن جهت اهمیت دارد كه ميتواند بر رفتار فرد اثر بگذارد .این بعد
كه داراي  4مقوله و فراواني  999كدباز ميباشد در جدول  5به تصویر كشیده شده است.
جدول  5جدول مفاهیم و مقولههاي بعد نگرشي مدیریت جهادي
مفهوم 

مقوله 

فراوانی 

آرمان گرایي
اعتقاد به درستي كار و هدف

آرمانگرايیوهدفمداری 


99

بندگي خدا

بعد نگرشي مدیریت
جهادي

قصد تقرب
كار براي خدا
اعتماد به نیروي انساني
روحیه امیدواري
اعتماد به خدا
توكّل بر خدا
نگاه تكلیف مدارانه
اعتماد به نفس
خودباوري
عزم و اراده
تواضع و مواسات
مودت و برادري
جمع كل فراواني

اخالص 

91

اعتقادواعتمادبهکارکنان 

92

توکّلبهخدا 

22

تکلیفمداری 

91

خودباوریوعزمراسخ 

91

مواساتوبرادری 

93
999
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گرايیوهدفمداری .افراد وقتي ميخواهند كاري را انجام بدهند باید چرایي كاري را كه


آرمان
قرار است انجام دهند بدانند و به درستي آن هدف اعتقاد داشته باشند .در این صورت است كه
نتیجه الزم در آن راه حاصل ميشود .یعني اگر مدیر صرفاً بر اساس دستور به كارمند ،توقع
گرفتن نتیجه داشته باشد ،تفكرش اشتباه و بيفایده است .درنتیجه مدیر جهادي بایستي تالش
كند تا كاركنان و تمام اجزاي مجموعه را اوالً متقاعد و سپس نسبت به خود و كارشان معتقد كند
تا به سمت انجام دادن كار قدم بردارند .حال وقتي فرد هدف درستي را براي خودش تعریف كرد
و به آن معتقد شد براي محقق شدن آن هدف باید آرمانهاي بزرگ طرحریزي نماید.
اعتقاد به درستی

آرمان گرایی

کار و هدف

آرمان گرایی و
هدف مداری

«طبیعتاً مدیري كه از بینش و انگیزه الهي برخوردار باشد از همه توانمنديهاي خود براي
اجراي صحیح موضوع و متعلق مدیریت استفاده ميكند .چنین مدیري ،هم ميداند كه چرا
مدیریت ميكند و هم از انگیزه كافي براي رسیدن به هدف برخوردار است»...
«بعضيها اشتباه مىكنند كه در مقابل آرمانگرایى ،واقعبینى را مطرح مىكنند ...این خطاى
بزرگى است؛ چون آرمانگرایى ،خودش واقعیتها را در جامعه مىسازد .یك مجموعهى با آرمان
و داراى هدفهاى بلند مىتواند واقعیتها را طبق آرمان خود شكل دهد و بهوجود آورد .دنیا
اینطور پیش رفته است.»....
اخالص«.اخالص» به معناي خالص كردن ،پاک گردانیدن و برگزیدن است و مقصود از آن در
فرهنگ اسالمي ،پاک كردن نیّت از غیر خدا و انجام دادن عمل براي خدا است .اخالص در فقه
چنین معني ميشود كه مكلّف در عمل عبادي خود جز قصد قربت و عبودیّت براي پروردگار،
هیچ انگیزة دیگري نداشته باشد.

مدل پارادايمی مديريت جهادی با استفاده از ...

911

قصد تقرب
کار برای خدا

بندگی خدا

اخالص

در واقع وقتي یك مدیر فرد مخلصي باشد ،بندگي خدا را در هر حالي انجام ميدهد و طبق
آیه شریف «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» هدف خلق خودش را جز عبودیت خدا
نمي داند و در نتیجه وقتي هدف خود را یافت تمام تالش خود را براي نزدیك شدن به خالق خود
انجام ميدهد و همهي كارهایش با قصد تقرب صورت ميگیرد.
« دو هدف بزرگ باید باشد یكي اهداف الهي كه یعني زندگي را به معناي عبودیت و بندگي
خدا بدانیم و هموار كردن راه عبودیت و بندگي .این یك هدف بزرگ در مدیریتها است كه
مي توان آن را به نحوي تدوین كرد و براي فهم مردم دنیا هم به صورت مفصل بیان كرد».
چنین فردي با نگاهِ بندگي خدا و تقرب به درگاه حق ،نتیجه كارش را هم رضاي خدا قرار
ميدهد و خروجياش كار براي خدا ميشود:
«...نصف شب بلند ميشدند و كفشهاي گلي شده پرسنل دسته ،گروهان و گردان خود را
واكس ميزندند و لباسهایشان را ميشستند و خدماتي از این نوع را به قصد قربت انجام ميدادند
و كسي نميدید.»...
بعدرفتارجهادی(مقولهمحوری) 
-درپاسخبهسوالفرعی:4مقولهمحوریمديريتجهادیچیست؟ 

رفتار عبارتاستاز هر نمود ،عمل و موضع گیرى كه از انسان در زندگى مادى و معنوى از
خود بروز ميدهد .همچنین رفتار هر فرد ریشه در تفكرات دروني او دارد .در واقع ارزشها و
نگرشها در زمینهسازى و شكلدهى به رفتارها ،ایجاد انگیزشها ،ارضاى نیازها و جهت دهى به
گرایشها تأثیرى جدّى دارند .در جدول  4به مفاهیم و مقولههاي سازنده این بعد همراه با
فراواني كدباز آن مقولهها اشاره ميكنیم.
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جدول  .4جدول مفاهیم و مقولههاي بعد رفتار جهادي
مفهوم

رفتار جهادي

رعایت اخالق
صداقت
اقامه ارزشهاي دیني
اقامه فرائض و مستحبات
شروع از خود
در میدان بودن
امانتداري مدیریت
رعایت و حفظ بیت المال
اقدام فداكارانه
ایثار
ارزیابي دروني
خودشناسي
وجدان كاري
اصالح جامعه
خودسازي
رشد و هدایت افراد
كار بدون چشم داشت
كار خالصانه
حل شدن در خدمت به خلق
مهرورزي و نوع دوستي
سادگي و قناعت
پرهیز از اسراف

مقوله

فراوانی

اخالق مداري

4

اقامه ارزشها

96

الگو بودن مدیر

92

امانتداري

4

ایثار و فداكاري

3

خود ارزیابي

94

رشد خود و جامعه

92

رفتار خالصانه

96

رفتار خدمتگزارانه

21

ساده زیستي

91

تالش و پشتكار
پركاري و سختكوشي

سخت كوشي و پشتكار

22

قلیل المؤونه كثیرالمعونه
دوري از هواي نفس
نگاه پست به دنیا

پرهیز از دنیاطلبي

22

پرهیز از رفاهزدگي و اشرافيگري
جمع كل فراواني

946
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در ادامه ،مقولههاي «الگو بودن مدبر» و «رفتار خالصانه» بهعنوان نمونهاي از مجموع
مقولههاي بعد رفتار جهادي پرداخته ميشود.
الگوبودنمدير .نقش الگویي مدیر از مسایل مورد توجّه در مدیریت جهادي است .مدیر باید با
رفتار خود ،نمونه خوبي از ارزشهاي سازمان باشد و در عمل نیز آن را نشان دهد ،زیرا كردار و
رفتار او آینه تمامنمایي براي كاركنان خویش است.

در میدان بودن

شروع از خود

الگو بدون مدیر

« ...دیگر اینكه آدم در جهاد باید از خودش شروع بكند و این خیلي مهمّ است .شما نميتواني
مدیریت جهادي را تدریس بكني درحالي كه خودت اهلش نباشي ،اصال كار جهادي اقتضائش
این است كه از خودت شروع بكني و به همین دلیل است كه ميگویند جهاد اكبر مبارزهي با
نفس است» .
البته الگو بودن مدیر تنها با حرف و سخن نميتواند محقق شود ،بلكه ترغیب به ارزشهاي
مطلوب ،نیازمند قدم نهادن در آن راه است .جلودار بودن مدیر ،پابهپا و در كنار نیروها بودن و
داشتن تفكر بسیجي از شاخصههاي الگویي مدیر است .یكي از مواردي كه در گفتگو با خبرگان
كه از فرماندهان دفاع مقدس نیز بودند ما را با واژه و مدلي جدید در مدیریت آشنا كرد تحت
عنوان «مدیریت بیایي» بدین معنا كه
«در دفاع مقدس ،مدیریتِ فرماندهان جنگ ،مدیریتِ بیایي بود نه مدیریتِ بروید .فرمانده
همیشه خودش جلوتر از نیرو ميرفت و ميگفت بیایید و این به نیروها دلگرمي ميداد و افراد
مي فهمیدند كه خطري نیست ،اگر هم خطري باشد فرمانده جلوتر است و عقب ننشسته و ما را
زیر تیغ فرستاده باشد».
رفتار خالصانه .همانگونه كه در بُعد نگرش بیان شد «اخالص» به معني خالص و پاک
گردانیدن است و در فرهنگ اسالمي ،پاک كردن نیّت از غیر خدا و انجام دادن عمل براي خدا با
قصد تقرب است .رفتار خالصانه كه از مهمترین مقولههاي رفتار جهادي است را ميتوان فعل و
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مرحلهي عملیاتي شده نگرش اخالص دانست .رفتار خالصانه تشكیل شده از مفاهیم كار خالصانه
و كار بدون چشم داشت ميباشد.
کار خالصانه

کار بدون چشم داشت

رفتار خالصانه

« ...شما وقتي كاري ميكنید توقع دارید بالفاصله یك بازخوردد دنیوي بیاید برایتان ...امّا در
مدیریت جهادي شما در عین كار و تالش مخلصانه كه انجام ميدهي اصال توقعي از كسي
نداري»
كار بدون چشم داشت مفهومي بسیار مهم است كه طبق مصاحبههاي انجام شده ،در رفتار
مدیران جهادي بسیار دیده ميشود .در واقع كساني كه صبغه جهادي دارند با نگاه تكلیفمدارانه
كه در بُعد نگرش بیان گردید و مفهوم بندگي خداوند كامال خود را وسیله انجام وظیفه ميبینند و
در قبال خدماتي كه انجام ميدهند ،از هیچ كس توقع و انتظاري ندارند مگر از خداوند كه معتقد
هستند كار را براي او انجام دادهاند و مزد و پاداششان را هم از او ميخواهند.
«شهید شهریاري این كار را كرد و حدود ده نفر را هم آموزش داد .چقدر گرفته باشد خوب
است؟ هیچ .حتي جوري با شما رفتار ميكردند كه شما جرأت بیان این را نداشتید».
«...غالباً هم همانهایي كه فرمانده بودند ...نصف شب بلند ميشدند و كفشهاي گلي شده
پرسنل دسته و گروهان و گردان خود را واكس ميزندند»...
از دیگر مصادیق رفتار خالصانه داشتن نگاه بدهكارانه به خداوند و انقالب و سازمان محل
خدمتش است ،این خصلت برگرفته از اعتقاد ناب بندگي خداوند است كه كار كردنش را براي خدا
ميداند ،در نتیجه در قبال كارش گرفتن مزد و حقوق را نميپسندد ،چرا كه همیشه خود را مقابل
خداوند بدهكار ميداند .این رفتار در ابتداي جهاد سازندگي و اوایل انقالب بارز بوده كه به مرور
زمان متاسفانه فراموش شده است .گزیده صحبتهاي مصاحبهشوندگان چنین است:
«در مدیریت جهادي اصل به این است كه ما بدهكاریم نه طلبكار .ما آمدهایم بدهيهایمان
را ب دهیم .امام (ره) فرمودند ما نباید بگویم انقالب براي ما چه آورد ،باید بگویم ما به انقالب چه
دادیم .انقالب از ما طلبكار است»...
«روزهاي اول جهاد همه خجالت ميكشیدند حقوق بگیرند .من خودم نميگرفتم تا وقتي كه
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ازدواج كردم و تا قبل از آن از پدرم ميگرفتم ولي بعدش دیگر رویم نشد ...اصال حق مأموریت
معنا نميداد .یادم است سالهاي اول كه ميگفتند حق مأموریت همه خندهشان ميگرفت و مي
گفتند ما داریم كارمان را انجام ميدهیم »
بعدفرآيندجهادی(راهبرد) 

درپاسخبهسوالفرعی:5راهبردهایمديريتجهادیچیست؟ راهبرد یا استراتژي مفهومي است كه از عرصه نظامي نشأت گرفته و بعداً در سایر عرصهها
بهكار برده شده است .معناي ساده استراتژي عبارتاستاز یك طرح عملیاتي به منظور هماهنگي
و سازماندهي اقدامات براي دستیابي به هدف .بر اساس رهیافت نظام مند استراوس و كوربین،
راهبرد ،كنشها و برهم كنشهاي خاصي است كه از مقوله محوري حاصل ميشود .این بدین
معنا است كه فرآیند مدیریت جهادي ،عملیاتي است كه مدیر با رفتار جهادي خود به منظور
دستیابي به هدف بهكار ميگیرد.
همانگونه كه پیشتر ،در توضیح كدگذاري محوري بیان گردید طبق مدل پارادایمي نظریه
داده بنیاد ،مقوله محوري (رفتار جهادي) ،متأثر از شرایط علّي (ارزش و نگرش مدیریت جهادي)
ميباشد .بهعبارت سادهتر ،ارزشها و نگرشها كه تفكرات ،اعتقادات و نیّات یك مدیر هستند،
رفتار مدیر را ساخته و به آن شكل و جهت ميدهند .در ادامه ،مقوله محوري (رفتار جهادي)
راهبردها (فرآیند جهادي) را حاصل و در راستاي نیل به اهداف و پیامدها بهكار ميگیرد.
راهبرد در پژوهش حاضر داراي فراواني  919كدباز و تعداد  4مقوله ميباشد كه با عنوان بعد
فرآیند جهادي بیان ميشود .در جدول  4به مفاهیم و مقولههاي سازنده این بعد همراه با فراواني
كدباز آن مقولهها اشاره ميكنیم.
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جدول  .4جدول مفاهیم و مقولههاي بعد فرآیند جهادي
مفهوم 

فرآیند جهادي 

دانش افزایي مدیر
دانش افزایي نیروها
برنامه ریزي
كار هوشمندانه
تصمیمگیري قاطعانه
روحیه ریسكپذیري
تحولگرایي
سرعت عمل
چابكي
بازخورد گرفتن
خودكنترلي
استفاده بهینه از فرصتها
شناسایي ظرفیتهاي خود و محیط
مدیریت منابع انساني
الگوگیري
به كارگیري تجارب
یادگیري
جمع فراواني

مقوله 

فراوانی 

آموزش و رشد

91

تدبر و هوشمندي

4

تصمیمگیري قاطع و بههنگام

3

چابكي و سرعت در فرآیند

94

خودكنترلي و مدیریت
عملكرد

4

مدیریت بهرهور منابع

24

یادگیري و تعالي

21
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خودکنترلی و مديريت عملکرد .خودكنترلي و مدیریت عملكرد مقولهي دیگر بعد فرآیند
جهادي است كه بازخورد گرفتن و خودكنترلي از مفاهیم سازندهي آن است .بازخورد گرفتن به
معني ارتباط و اطالع گرفتن از نتایج و همچنین حوزه مدیریتيِ مدیر است .بهعبارت دیگر مدیر
خودش دنبال اطالعات زنده و عیني میدان است .خودش ]با كسب اطالع[ همه چیز را از
وضعیت سازمان گرفته تا احوال و مشكالت كاركنان ميداند ،و بهندرت چیزي به او ميگویند كه
نمي دانسته و برایش جدید باشد .چون در بُعد رفتاري جهادي اشاره شد كه مدیر خودش در میدان
است ،لذا مستقیماً خودش بازخورد كار خود و مجموعهاش را ميگیرد.
بازخورد گرفتن

خودکنترلی

خودکنترلی و
مدیریت عملکرد

مدل پارادايمی مديريت جهادی با استفاده از ...
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«..یك بعد هم اطالع داشتن از اوضاع و احوال نیروهاست .یعني از مشكالتشان ،از
دغدغههاشان ،از مسائلشان كه اآلن این نیروها دارند به چي فكر ميكنند .یك مدیر جهادي بي
خبر از كاركنان و كارمندانش نیست.
مفهوم مهم دیگر ،خودكنترلي است و باید از مدیر شروع شود ،به سایرین و جامعه تسرّي
داده شود .براي پیادهسازي خودكنترلي ابتدا بایستي ارزشها در افراد دروني شود ،وقتي
ارزش هاي اسالمي و انساني در یك فرد و جامعه دروني گردید ،دیگر نیازي به یك عامل بازرسي
و كنترل كنندهي دائميِ خارجي نیست و اساس كنترل بر اعتماد بنا ميشود؛ چراكه فرد با حاضر
و ناظر دیدن خدا بر اعمالش ،خودش را كنترل مينماید و عاليترین سیستم كنترل خودكنترلي
است .همچنین وقتي كار به افراد داراي خودكنترلي سپرده شود و به تبع عامل كنترل خارجي
كمرنگ شود ،احساس تحت تعقیب بودن از فرد برداشته شده و استرس و نگراني وي كاهش و
موجب شكوفا شدن استعدادهاي وي نیز ميشود.
«این خیلي عامل مهمي است كه اگر بتوانیم آحاد جامعه را در بستر دین حركت بدهیم ،تمام
كارهاي نیكشان را با اراده دروني خودشان انجام بدهند این خیلي ارزشمند است .دیگر نه شما
پلیس خیلي ميخواهید نه خیلي چیزهاي دیگر ...البته این یك مقداري آرماني است اما اگر به آن
سمت برویم خوب است».
بعدفرهنگجهادی(زمینه) 
:مديريتجهادیدارایچهزمینههايیاست؟ 

-درپاسخبهسوالفرعی6

شرایط خاصي كه بر راهبردها تأثیر ميگذارند ،زمینه نامیده ميشوند .با توجه به این تعریف،
براي اجراي استراتژي و راهبرد (یا همان فرآیند جهادي) ،شرایطي خاص نیاز است كه در سایر
مدیریتهاي موجود جمع آنها دیده نميشود .به دیگر معنا طبق مدل پارادایمي تا زمینه وجود
نداشته باشد ،راهبردها آنطور كه باید و شاید ،به نتیجه نميرسند .از نظر مشاركتكنندگان تا
زمینهي مدیریت جهادي كه همان «فرهنگ جهادي» است وجود نداشته باشد ،رفتار و فرآیند
جهادي موفق نخواهد بود و جامعه بایستي بستر و پذیرش آن را داشته باشد .گفتههاي خبرگان
محترم مؤید این مطلب است:
«شما ممكن است یك مدیریت جهادي بخواهید درجایي اعمال بكنید و آن مخاطبان یا آن
حوزه اي كه مدیریت در آن اعمال ميشود آن را نپذیرند چون معموال كارهاي سازماني یك
خروجي هایي براي آحاد جامعه یا بخشي از آحاد جامعه دارد ،باید آن قسمت از جامعه پذیراي این
مدیریت جهادي باشند»...
« درواقع مردم و جامعه بایستي ریشهها ،زمینهها و جوهرهي كار را داشته باشند و اگر نداشته
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باشند این مدیري ،نميتواند این جوهر را بهالفعل در بیاورد»...
زمینه در پژوهش حاضر داراي فراواني  911كدباز و تعداد  3مقوله ميباشد كه با عنوان بعد
فرهنگ جهادي بیان ميشود .در جدول  3به مفاهیم و مقولههاي سازنده این بعد همراه با
فراواني كدباز آن مقولهها اشاره ميكنیم.
جدول  .3جدول مفاهیم و مقولههاي بعد فرهنگ جهادي

فرهنگ جهادي

مفهوم 

مقوله 

فراوانی 

اطاعت از ولي
حفظ اتحاد و انسجام
پرهیز از اختالف و سیاسي كاري
كار با انگیزهالهي
كار علمي با پایبندي به ارزشهاي دیني
ترجیح اهداف جامعه
روحیه ایثار
اعتماد متقابل
مشاركت افراد
هم افزایي
مشورت
تكریم انسان
شخصیت دادن به افراد
نگاه خلیفة اللهي به انسان
مقابله با موانع
مبارزه با دشمني ها
مقاومت و استقامت
خستگي ناپذیري
نشاط كاري
پرهیز از كم كاري و غفلت
جمع فراواني

اطاعت از ولي

3

انسجام و وحدت

95

انگیزه الهي در مدیریت

21

اولویت اهداف متعالي
سازمان

1

تشریك مساعي

24

حفظ كرامت انساني

94

پایداري و مقاومت

21

پركاري و تالش

29
911

تشريکمساعی.كار جهادي از آن دسته كارهایي بهشمار ميرود كه بدون همكاري ،تعاون و
مشاركت افراد به سختي پیش ميرود .داشتن روحیه جمعي و كار گروهي از زمینههاي حركت
جهادي است .كار تیمي ،همافزایي و ارتباطات مؤثر را به دنبال خود خواهد داشت .این همكاري
شامل حال مدیریت مجموعه و سازمان هم ميشود و مدیر بایستي در كنار نیروها و كاركنان
پابهپا ،بلكه بیش از آنان كار كند و الگوي دیگران قرار گیرد.

مدل پارادايمی مديريت جهادی با استفاده از ...
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اعتماد متقابل

هم افزایی
مشورت

مشارکت افراد

تشریک مساعی
همچنین مدیري كه قائل به مشاركت است از استبداد به راي پرهیز ميكند و طبق آیه قرآن:
«أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُم» از خرد جمعي و نظر افراد مختلف بهره ميبرد و زیر مجموعهها را به
بازي ميگیرد ،البته به بازي گرفتن نه به معني بازي دادن ،بلكه باید آنها را وارد میدان بازي
كند ،میدان عمل بدهد و به آنها اعتماد كند .وقتي به نیروها و كارمندان اعتماد كند و آنان را در
كار شریك سازد ،استعدادهاي مجموعه را شكوفا خواهد كرد و رشته كار را خود در دست
ميگیرند.
«در خود اصل انقالب این اتفاق افتاد ،مردم خیابانها را پر كردند ،قشرهاى مختلف مردم
آمدند وسط میدان ،و حركت حركت جهادى بود .در دفاع هشت ساله  -هشت سال جنگ شوخى
نیست -مردم آمدند وسط كار .امام (رضوان اهلل تعالى علیه) راز قضیه را فهمید كه باید چهكار
بكند؛ خدا به او الهام كرد ،او را هدایت كرد ،مردم را آورد وسط میدان و نام خدا را سرِدست گرفت
و حركت كرد»...
حفظکرامتانسانی.حفظ كرامت انساني بهعنوان یكي از مضامین بسیار مهم در آموزهها و
فرهنگ اسالمي و به تبع آن در فرهنگ جهادي شناخته ميشود .این مقوله به جایگاه واالي
انسان به عنوان جانشین خدا بر روي زمین و نحوه برخورد با وي تأكید دارد.
نگاه خلیفه اللهی به انسان
تکریم انسان

شخصیت دادن به انسان

حفظ کرامت
انسانی

حفظ كرامت انساني شامل مفاهیمِ نگاه خلیفه اللهي به انسان ،تكریم وي و شخصیت دادن
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به او است .یعني انسانشناسي اسالمي ،یك انسانشناسي دین باورانه ،فرق ميكند با آن
انسانشناسي كه دیگران معتقدند و انسان را یك موجود مادّي ميدانند .و ميتوانند براي رسیدن
به اهداف خود ،وي را وسیله قرار دهند.
در فرهنگ جهادي آحاد مختلف جامعه بایستي به یكدیگر بهعنوان جانشین خدا نگاه كنند.
چنین فرهنگي معتقد است كه انسانها داراي كرامت و شخصیت هستند و برخورد آنان با هم
بایستي ،توأم با خشوع ،احترام و فروتني باشد .براي مدیر جهادي این موضوع وظیفه است و باید
توجه ویژه به كرامت انسانها داشته باشد و فراموش نكند انسان آفریدهي خدا و داراي شخصیت
است ،نباید كوچك شمرده شود.
«...حال انسان یا كارمندي كه جانشین خدا بر روي زمین بود دیگر تكلیفش مشخص
ميشود كه طبق مباني اسالمي ،باید با كرامت انساني با او رفتار كرد».
«اساساً با دو شیوه ميتوان مدیریت را اعمال كرد یكي با شیوه تكریم و بزرگداشت مردم و
زیر مجموعه ،یكي هم با شیوه استخفاف و كوچك شمردن مردم و زیر مجموعه؛ قرآن شیوه
«استخفاف» را در عرصه مدیریت از قبیل تفكر فرعوني قلمداد كرده كه آن را مردود ميشمارد و
در این باره ميفرماید« :فَاسْتَخَفْ قَوْمِهِ فَاطاعوهُ كانوا قوماً فاسِقین» ...بنابراین مدیري كه از
بینش الهي برخوردار است نميتواند از شیوه و اعمال مدیریت با تكریم مردم روي برتابد و به
شیوه استخفاف كه از نوع تفكر فرعوني است روي بیاورد».
بعدساختارمديريتجهادی(شرايطمداخلهگر) 

مديريتجهادیدارایچهشرايطمداخلهگریاست؟ 

-درپاسخبهسوالفرعی:7

شرایط مداخله گر ،شرایطِ زمینهايِ عمومي است كه بر راهبرد تأثیر ميگذارند .با توجه به
تعریف فوق ميتوان شرایط مداخلهگر كه در پژوهش حاضر «ساختار مدیریت جهادي» است را
شرایطي زمینهاي عمومي ،در نظر گرفت كه در سایر مدیریتهاي موجود نیز عمومیت دارند.
این محور داراي مقولههاي سازماندهي راهبردي و سیستمي ،مدیریت مشاركتي ،قانونمندي
و پویایي و انعطاف .این بُعد داراي فراواني  63كد باز ميباشد كه در جدول  1مفاهیم و مقولههاي
آن در یك نگاه مشخص است.

مدل پارادايمی مديريت جهادی با استفاده از ...
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جدول  .1جدول مفاهیم و مقولههاي ساختار مدیریت جهادي
مفهوم 

ساختار
سازمانی

سازماندهي راهبردي
ایجاد حس مسئولیت در افراد
تفویض اختیار
جلب مشاركت
ساختار تخت
قانون مداري
نفي بوروكراسي افراطي
انعطاف ساختاري
خالقیت
پویایي

مقوله 
سازماندهي راهبردي و سیستمي

4

مدیریت مشاركتي

92

نفي بوروكراسي افراطي در عین قانونمندي

پویایي و انعطاف
جمع فراواني

فراوانی 

4

22
63

مديريتجهادی(پیامد) 
درپاسخبهسوالفرعی:8پیامدحاصلازمدلپارادايمینظريههسهازیدادهبنیهادچیست؟ 

پیامد ،خروجي حاصل از بهكارگیري راهبرد ميباشد .اُمید است اگر مدیریت جهادي بهدرستي
شكل گیرد و اجرا شود ،رشد و تعالي آحاد جامعه و تسهیل بسط عدالت را بهدنبال داشته باشد و
چنین ميتوان تعریف كرد:
تعريف سیستمی مديريت جهادی .مدیریت جهادي ماحصل شیوه مدیریت فرد جهادي یا
همان فرآیند جهادي(راهبرد) است كه با استفاده از رفتار جهادي مدیر(مقوله محوري) ،در محیطي
با بستر فرهنگِ جهادي(زمینه) و متأثر از شرایط ساختار عمومي شكل ميگیرد كه تحقق این
شكل از مدیریت تنها با ارزشها و نگرشهاي متعالي مدیر(شرایط علّي) امكان پذیر است.
و در پاسخ به اینكه مدیریت جهادي به چه معناست ؟ ميتوان تعریف زیر را ارائه داد:


مديريت جهادی .مدیریت جهادي ،فرآیند علمي و منطقيِ متأثر از ارزشها و نگرشهاي
اسالمي -توحیدي است ،كه در بستر فرهنگ جهادگونه و با انگیزه الهي در پي خدمتگزاري بر
محور رفتارهاي جهادي در راستاي كمال آحاد جامعه و تسهیل بسط عدالت شكل ميگیرد.
در نهایت پس از واكاوي تمامي مقولههاي متعلق مدیریت جهادي به مدل پارادایمي
كدگذاري محوري مدیریت جهادي ميرسیم .نمودار  9مبین روابط میان اجزا و مؤلفههاي اصلي
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حاصل از كدگذاري محوري درباره مدیریت جهادي را نشان ميدهد.
همچنین در پاسخ سؤال مدل مدیریت جهادي در محورهاي پارادایمي چگونه تبیین
ميشود؟ نمودار  9مدل مدیریت جهادي بر مبناي مدل پارادایمي استراوس و كوربین را نشان
ميدهد.

نمودار :9مدل پارادایمي (كدگذاري محوري) مدیریت جهادي
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کدگذاری انتخابی(مرحله نظريهپردازی) .كدگذاري انتخابي ،فرآیند یكپارچهسازي و بهبود
مقولهها ميباشد .این فرآیند با نگارش خط داستان ،مقولهها را به هم متصل ميكند .در واقع
كدگذاري انتخابي ،مهمترین مرحله نظریهپردازي بوده كه محقق در آن ،مقولهها را با یكدیگر
ارتباط داده و بر اساس این ارتباطات سعي ميكند تصویر یا نظریهاي در مورد موضوع خلق كند.
با توجه به نمودار  9-5ميتوان نظریه مدیریت جهادي را اینگونه تفسیر كرد كه:
ارزشها كه شامل اصول دیني و اعتقادي افراد و نگرشها ،كه خود ناشى از به كار بردن
نظام ارزشهاى فرد هستند ،شرایط الزم جهت شكلگیري رفتار جهادي در شخص مدیر و سایر
كاركنان ميباشند .درواقع ارزشهایي چون آخرتگرایي ،جهانبیني توحیدي و والیتمداري
باعث بروز طرز تفكري خاص نظیر اخالص ،توكل بر خدا ،تكلیفمداري و مواردي از این دست
ميگردد ،كه از تركیب این ارزشها و نگرشها رفتارهایي مانند رفتار خدمتگزارانه ،سادهزیستي و
سختكوشي از فرد نمود پیدا ميكند .به بیان سادهتر فردي كه به آخرت و غیب ایمان داشته و
جهان را محضر خدا ميداند ،هدف از خلقت خود را جز بندگي و قصد تقرب نميبیند و با خلوص
نیّت و نگاهي تكلیفمدارانه بر خداوند توكل نموده و وارد میدان ميشود .چنین فردي تحقق
عبودیت و بندگي خداوند را در گرو اقامه ارزشها و رشد جامعه ،خدمتگزاري به خلق و
سختكوشي و پشتكار در دنیا با رعایت اخالق ،سادهزیستي و پرهیز از دنیاطلبي و ...ميداند.
در نهایت ،رفتار جهادگونه فرد با فرآیند مدیریت جهادي كه عملیاتي به منظور دستیابي به
هدف است در هم آمیخته ميشود ،كه این فرآیند متضمن راهبردهایي نظیر یادگیري و تعالي،
خودكنترلي و مدیریت عملكرد ،تدبّر و هوشمندي و مدیریت بهرهور منابع و ...ميباشد .البته در
صورت فراهم بودن فرهنگ جهاديِ سازمان مانند پركاري و تالش ،حفظ كرامت انساني ،انسجام
و وحدت و ..و همچنین مهیا بودن یك ساختار سازماني بهعنوان شرایط مداخلهگر مثل مقولههاي
پویایي و انعطاف ،نفي بوروكراسي افراطي در عین قانونمندي و مدیریت مشاركتي است كه تعالي
آحاد جامعه و تسهیل بسط عدالت بهعنوان پیامد به معناي واقعي شكل خواهد گرفت.
شناسايیوتبیینابعادمديريتجهادی.حال با توجه به سوال نهایي پژوهش مبني بر
شناسایي ابعاد مدیریت جهادي و بر اساس مدل پارادایمي مدیریت جهادي به این سوال پاسخ
ميگوییم.
همانگونه كه در بخش قبلي و در نمودار  9-5قابل مالحظه است ،مقولههاي بهدست آمده
از تحقیق در  4بعد دستهبندي ميشوند .این ابعاد در دو سطح اصلي یعني «فرد جهادي» با ابعاد
ارزش مدیر ،نگرش مدیر و رفتار جهادي مدیر و سطح «سازمان جهادي» با ابعاد فرآیند جهادي،
فرهنگ جهادي و ساختار مدیریت جهادي جمعبندي ميشوند.
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شكل  9ابعاد مدیریت جهادي در دو سطح فردي و سازماني را به تصویر ميكشد.

شكل  .9ابعاد مدیریت جهادي

همچنین شكل  2تصویري از خروجي نرم افزار  MAXQDAبوده كه نمایشگر ابعاد
مدیریت جهادي در دو سطح فرد جهادي و سازمان جهادي به همراه مقولههاي سازندهي
هر كدام از این ابعاد ميباشد.
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شکل  .2ابعاد و مقولههای مدیریت جهادی
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پیشنهاداتحاصلازپژوهش 
توصیههادرسطحفرد


ـ غافل نشدن از ارزشهاي اسالمي و نگاه توحیدي در تمام مقاطع كاري؛
ـ تقویت و تمرین رفتار و ویژگيهاي رفتاري مدیر جهادي؛
ـ اقامه و بسط ارزشهاي دیني در جامعه و اعتقاد و التزام عملي به آنها؛
ـ نگاه انساني به همنوعان و حفظ كرامت انسانها بهعنوان خلیفهاهلل.

پیشنهاداتدرسطحسازمانوسطحملی 

 .9آموزش الگوي مدیریت جهادي براي كاركنان در بدو استخدام و ورود به سازمان؛
 .2آموزش تئوري الگوي مدیریت جهادي ،حین خدمت براي مدیران و كاركنان فعلي سازمان
جهت پیادهسازي فرهنگ و مدیریت جهادي؛
 .1برگزاري دورههاي عملي و كالسهاي آشنایي با مدیریت دفاع مقدس و جهادسازندگي و
مدیریتهاي موفق جهادي نظیر فناوري هستهاي ،نانو تكنولوژي و...؛
 .6تجدید نظر در سیستم كنترل و نظارت كاركنان و تقویت روحیه خودكنترلي در افراد بر مبناي
اعتماد متقابل؛
 .5حذف بوروكراسي افراطي و مخل پیشبرد اهداف سازمان در عین قانونمندي؛
تبیین الگوي مدیریت جهادي در سطح ملي و معرفي آن بهعنوان نظریه نوین مدیریتي در سطح
بین المللي؛
 .4عزم جدي دولت و در رأس ،شخص رئیس جمهور در اجراي مدیریت جهادي در عملكرد خود
و اعضاء هیأت دولت ،همچنین ترغیب و تشویق سایر سازمانها و نهادهاي ذیربط؛
 .4تعریف و گنجاندن درس مدیریت جهادي در واحدهاي درسي دورههاي مدیریت؛
 .3الگوسازي افراد و مدلهاي موفق مدیریت جهادي در قالبهاي رسانهاي مانند فیلم ،انیمیشن،
بازيهاي رایانهاي و ساخت فیلمهاي آموزشي و تدوین كتب فراخور همه آحاد جامعه؛
 .1الگوگیري از سبك مدیریتهاي موفق جهادي و الگوسازي افراد موفق و نمونه در این حوزه از
طریق معرفي آنها به جامعه و تقدیر از ایشانغ
 .91آموزش عملي كودكان و نوجوانان با الگوهاي مدیریت جهادي و پرورش ذهن و خالقیت
آنان با اجراي روشهاي جهادگونه در مدارس از دوران ابتدایي.
محدوديتهایتحقیق 
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 .9كمبود ادبیات و تعریف مشخص از موضوع
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 .2عدم وجود پژوهش مستند و جامع در این زمینه
 .1آشنا نبودن مدیران با این سبك مدیریتي
 .6اعتقاد نداشتن برخي از مدیران به انواع سبك مدیریت اسالمي و جهادي
 .5عدم وجود زمان كافي جهت ادامه كار در بخش كمّي
محدودیتهاي پیش رو در انجام مصاحبهها كه به شرح ذیل بیان ميگردد:
ـ مسئولیت و مشغلههاي برخي از افراد ،كه بعضا بهنظر ميرسید در زمینه مدیریت جهادي كار
كرده و یا صاحبنظر باشند مانع از انجام مصاحبه با آنها گشت.
ـ مسئولیت داشتن و مشغله كاري خبرگان موجب ناهماهنگي در مالقاتها ،ضیق وقت و فشرده
شدن زمان مصاحبهها ميشد.
ـ بعضاً مصاحبه شوندگان داشتههاي ذهني خود را مرور ميكردند و گاهي از روند مصاحبه خارج
ميشدند.
ـ برخي از مصاحبه شوندگان مرد عمل بوده و مدیریت جهادي را در كار درک كرده بودند و تبدیل
عمل به گفتار و بیان كردن آن در قالب مولفه برایشان سخت بود.
ـ با وجود طرح كلي موضوع و محورها به اكثر عزیزان پیش از مصاحبه براي دستهبندي مطالب
ذهني؛ بدلیل اكتشافي بودن موضوع ،آمادگي ذهني نداشتنِ جهت ورود به موضوع و بیان عوامل
جزیيتر را بهدنبال داشت.
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