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چكيده
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آثار و بركات فراواني را در ساليان گذشته نصيب كشور كرده است .امروزه ،با گستردهشدن عرصه دشمني
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حاكم بر مديريت جهادي تبيين شود .پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهشهاي توسعهاي است كه
با روش كيفي تحليل مضمون مصاحبههاي عمقي با  12نفر از خبرگان انجام شده است .نتايج اين
پژوهش نشان ميدهد كه آرمانگرايي واقعگرايانه در مديريت جهادي ،شامل مضامين اصلي مديريت
دانش ،نگاه غيرماشيني يا انساني به نظامسازي ،رهبري و نه اداره ،نوآوري ،عدمتقليد ،نگاه سيستمي،
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 .1مقدمه

انقالب اسالمي ايران ،به عنوان رويدادي تاريخي و اثرگذار بر سرنوشت بشريت ،حوزههاي
مختلفي را تحتتأثير خود قرار داده است؛ از سويي تالشهاي گستردهاي براي بازتعريف
حوزههاي كالن سياستگذاري بشري از قبيل اقتصاد ،سياست ،رفاه ،بهداشت ،آموزش و غيره در
چارچوب مفاهيم و الگوهاي اسالمي صورت گرفته است و از سوي ديگر ،با توجه به
مأموريتهاي شناختهشده از ديدگاه اسالم ،از همان ابتداي شكلگيري جمهوري اسالمي،
تالشهاي گستردهاي براي انجام وظايف موردتأكيد از نظر ديني ،همچون دفاع ،استقالل،
عمران و سازندگي و غيره در دستوركار افرادي قرار گرفت كه هستي خود را در طَبَق اخالص به
آرمانهاي انقالب اسالمي قرار داده بودهاند .نتيجه اين امر شكوفايي روزافزون كشور و كسب
تجربههاي گرانبهايي بود كه هر روز بر دامنه آنها افزوده ميشد.
يكي از حوزههايي كه به مرور زمان كارآمدي آن براي دستاندركاران اداره كشور آشكار شده
است ،مديريت در عرصههاي جهادي يا به اصطالح «مديريت جهادي» است .تجربه كشور نشان
ميدهد كه مديريت فعاليتها در عرصههايي كه نگاه جهادي يعني نگاه مواجهه با دشمن مطرح
يا تحقق يكي از آرمانهاي انقالبي از قبيل خدمت به مستضعفين بوده است ،بسيار اثربخش و
كاراتر از ساير عرصهها است؛ از همين رو تمايل انتزاع و الگوسازي از اين روش ،در ساليان اخير
كه كشور در راستاي پيشرفت و عدالت حركت ميكند ،به دغدغهاي جدي براي صاحبنظران
تبديل شده است؛ بر همين اساس راه براي ايجاد چارچوبهاي بومي و جديد در دانش مديريت
براي اداره بهتر امور در «جمهوري اسالمي ايران» ،نهتنها امري امكانپذير ،بلكه واجب بهحساب
ميآيد .در كنار اين امر ،نامگذاري سال  93بهعنوان «اقتصاد و فرهنگ همراه با عزم ملّي و
مديريت جهادي» از سوي مقام معظم رهبري مدظله بر ضرورت واكاوي اين مفهوم و اصول و
ارزشهاي حاكم بر آن ميافزايد.
در اين مقاله تالش شده است تا با بهرهگيري از تجربه افرادي كه سابقه حضور در
فعاليتهاي مختلف جهادي در عرصههاي مختلف از قبيل جنگ ،توسعه فناوري هستهاي ،مقابله
با تحريم و برگزاري اردوهاي جهادي را داشتهاند ،اصول و ارزشهاي حاكم بر اين امر شناسايي
شود.
 .2مبانی نظري و پيشينه پژوهش

هرچند در يك پژوهش اكتشافي ،بهرهبرداري چنداني از مباني نظري نميشود ،در اين بخ ،به
شكل خالصه مباني نظري موجود در اين زمينه بررسي ميشود تا زمينه آشنايي ذهني خواننده با
اقدامات صورتگرفته در اين زمينه فراهم شود.
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اين امر در علوم انساني غربي و دانش مديريت به قاعدهاي موردتوافق تبديل شده است كه
هر كشوري بايد بر اساس بافت و زمينه بومي و اعتقادي خود به ايجاد علوم انساني موردنياز خود
بپردازد .هرچند اين مقاله در راستاي تبيين اين امر تدوين نشده است ،ميتوان برخي از شواهد آن
را در اينجا ذكر كرد:
ـ تأكيد بر محوريت دانش غربي امري است كه امروزه در جوامع غربي نيز مـورد اعتـراق قـرار
گرفته است .برخي از نظريهپردازان غربي مانند فيرابند )1993( 1تالش كردهاند نشـان دهنـد كـه
دانش غربي موجود نه بهدليل صالحيتهاي خود ،بلكه بهدليل تسلط نظامي و سياسـي خـود بـر
ديگر كشورها ،توانسته است خود را به عنوان تنها دانش قابلاتكا معرفي كند .چنين رويكردهـايي
راه را براي تغيير ديدگاه نسبت به علم باز ميكند (فيرابند.)1993 ،
ـ تفاوتهاي موجود بين ويژگيهاي جوامع مختلف ،برخي از نظريهپردازان را واداشته است تـا بـا
تفكيك بين فرم و محتوا ،خواستار توجه به ويژگـيهـاي خـاص هـر منطقـه در قالـب محتـواي
فعاليتهاي علمي شوند .ازجمله اين افراد ميتوان بـه دراكـر )2005( 2اشـاره كـرد .او در كتـاب
معروف خود به نام «مديريت» مي نويسد :مديريت يك وظيفه اجتماعي اسـت كـه در دل ارزش،
آداب و رسوم ،عقايد و نظام سياسي و حكومتي قرار ميگيرد .مديريت مشروط به فرهنگ است –
بايد باشد ... -پس اگرچه مديريت مجموعه منسجمي از دانش است و در همه جـا قابـلاسـتفاده
است ،فرهنگ نيز همواره در اين عرصه حاضر است .مديريت يـك علـم آزاد از ارزشهـا نيسـت
(دراكر.)2005 ،
ـ دانش تجربي غرب مدعي است كه از واقعيتها نشأت ميگيرد و از اينرو تحتتأثير نظريههاي
فردي قرار نميگيرد .انتقادي كه توسط خود غربيها بر اين ادعا وارد ميشود اين است كه ايجـاد
علم بر مبناي واقعيتهاي موجود ،تنها به تثبيت وضع موجود ميپردازد؛ بهعبارتديگر ،علمي كـه
امروزه در جهان توليد مي شود ،در راستاي حفظ ساختارهاي موجـود سياسـي -اقتصـادي جهـان
است (ويلر و ويلر)1380 ،؛ بنابراين هر شخصي كه به مطالعـه مبـاني نظـري غربـي مـيپـردازد
درمييابد كه تنها راه موفقيت ،هضمشدن در نظام موجود جهاني و متناسـب شـدن بـا آن اسـت.
تعابير مقام معظم رهبري در اين زمينه ،تداعيگر همين معنا است :توسعه بـه معنـاي غربـي آن،
بدون پذيرش عقايد و باورهاي آنان امكانپذير نيست .اين در حالي است كه متخصصـان فلسـفه
علم مدعي هستند كه همواره پيشرفتهـاي بـزرد در جوامـع بشـري زمـاني رخ مـيدهـد كـه
دانشمندان شروع به درهمشكستن نظامهاي علمي موجود كردهاند (فيرابند.)1993 ،
بر اين اساس ميتوان ادعا كرد كه شكلدهي به مفهوم مديريت جهادي ،كـامال در راسـتاي
مسير صحيح بهرهگيري از علوم انساني قرار دارد؛ بر همين اساس است كه تالشهـاي مختلفـي
1. Feyrabend
2. Drucker
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براي مفهوم سازي از مديريت جهادي و اصول حاكم بر آن در سالهاي اخير انجام شده است .بـا
توجه به شكلگيري مفهوم مديريت جهادي در سـالهـاي اخيـر ،پژوهشـگران مختلفـي تـالش
كردهاند تا اين مفهوم را از ديدگاه خود تعريف كنند .مهمترين نكاتي كه ميتوان آنها را در قالب
اصول و ارزشهاي حاكم بر مديريت جهادي از اين تالشها استخراج كرد عبارتاند از:
ـ موحد ( ،)1386مديريت جهادي را در سه بعد و  10مؤلفه تعريف كرده است كه عبارتاند از:
بُعد ساختاري (مديريت براي خدا ،مديريت واليتي ،انعطافپذيري ساختار و تشكيالت متناسب با
شرايط)؛ بُعد رفتاري (مديريت داوطلبانه ،تحولآفرين ،پويا و انعطافپذير در مأموريتها،
خودباوري ،توجه به نيروي انساني بهعنوان منابع مهم كاري ،پركاري ،سختكوشي،
خستگيناپذيري و سرعت عمل در كارها) و بُعد زمينهاي (مديريت مشاركتپذير ،نهادينهكردن
اخالق و ارزشهاي ديني در محيط كار ،مديريت قناعتي با اهميتدادن به بيتالمال).
ـ رضوانخواه و دهكردي ( )1390در تبيين كار جهادي (با تأكيد بر جهاد اقتصادي) ،اصول و
ارزشهاي مختلفي را برميشمرند كه مهمترين آنها عبارتاند از :اصل احساس مسئوليت ،اصل
حفظ عزتمندي ،تخصص ،مداومتورزي بر يك كار مشخص ،تجربهاندوزي ،رعايت اخالق
حرفهاي ،تعهد و وجدان كاري ،كار مضاعف و پرهيز از تنبلي ،پرهيز از دغلكاري ،استقالل ،جلب
رضاي پروردگار ،كسب روزي حالل ،شكرگزاري و استفاده صحيح از نعمات و اصالت كار.
ـ ايرواني ( ،)1378مؤلفههاي زير را به عنوان مؤلفههاي اصلي مديريت جهادي برشمرده است:
ارزشمداري ،مردمگرايي ،پويايي ،خودباوري ،نوآوري ،استمرار ،انعطافپذيري ،واليتمحوري،
دينمحوري و فرهنگ خاص سازماني.
ـ مرتضوي و زارع پور نصرآبادي ( ،)1391مؤلفههايي از قبيل هويت جهادي ،ابتكار فردي،
هدايت و سرپرستي ،سيستم تشويقي ،انسجام ،الگوي ارتباطي ،تحمل اختالف سليقه،
خطرپذيري ،كنترل ،حمايت مديريتي و پايبندي به نظام ارزشي اسالم را بهعنوان عناصر اصلي
تشكيلدهنده فرهنگ جهادي برشمردهاند.
ـ مير ( ،)1386اصول حاكم بر مديريت جهادي را اينگونه برشمرده است :ايثارگري ،مردمي
بودن ،انعطافپذيري ،دينمداري و واليتمحوري ،اعتماد متقابل در تمامي سطوح.
هرچند ميتوان محتواهاي ديگر را نيز در اين زمينه در صفحات وب مشاهده كرد ،اين
نوشتارها معموال حداقلهاي الزم علمي براي ارجاع در قالب يك مقاله علمي ـ پژوهشي را
ندارند؛ بنابراين در اين بخش به سه الگوي اصلي باال اكتفا ميشود.
مهمترين آسيبهايي كه در اين مباني نظري مشاهده ميشود عبارتاند از:
ـ تكيه صرف بر تجربههاي شخصي افراد كه مانع از اعتباربخشي علمي به نتايج كار انجام شده
ميشود؛
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ـ مطالعاتي كه بر مبناي مباني نظري ديني شكل گرفتهاند نيز فاقد عنصر تجربه بهعنوان يك
عامل مهم در توسعه دانش مديريت هستند؛
ـ هيچ يك از پژوهشهاي انجام شده ،تالش مشخصي را براي گسترش حوزه پژوهشي خود
انجام ندادهاند و عمدتا در فضاي دفاع مقدس يا جهاد سازندگي متوقف شدهاند؛ ه حركتهاي
جهادي در سالهاي اخير مسير رو به رشدي را پشت سر گذاشته است و زمينه براي بهرهگيري از
تجربهها در اين حوزهها نيز فراهم شده است.
 .3روششناسی پژوهش

اين پژوهش با بهرهگيري از روش تحقيق تحليل مضمون انجام شده است .تحليل مضمون-
بنياد ،رويكردي نظاممند به تحليل دادههاي كيفي است كه دربرگيرنده شناسايي مضامين يا
الگوهاي داراي معناي فرهنگي ،كدگذاري و دستهبندي دادهها است كه معموال متني هستند و
دستهبندي دادهها بر اساس مضامين و تفسير نتايج ساختار مضمونبنياد ايجادشده در راستاي
يافتن مشابهتها ،روابط ،الگوهاي غالب ،برساختهاي نظري و اصول تبييني است .تحليل
مضمونبنياد ،مخصوص هيچ روش پژوهشي مشخصي نيست؛ بلكه در بسياري از رشتهها و
حوزهها استفاده ميشود (الپادت .)2010 ،فرآيند انجام پژوهش نيز بر اساس الگوي براون و
كالرك ( ،)2006صورت پذيرفته است .مراحل اصلي اين روش عبارتاند از:
 .1آشناسازي با محتوا؛
 .2ايجاد كدهاي اوليه؛
 .3جستوجو براي يافتن مضامين؛
 .4بازبيني مضامين؛
 .5تعريف و نامگذاري مضامين.
منابع پژوهش .با توجه به نقاط ضعف شناساييشده در مطالعات انجام شده ،منابع پژوهش به
گونهاي هدفمند انتخاب شدند تا نمايانگر مناسبي براي تجربههاي مرتبط با مديريت جهادي
باشند و همچنين حوزههاي مختلف پژوهش را دربگيرند .در اين پژوهش 12 ،مصاحبه در
حوزههاي زير صورت گرفته است:
 .1دفاع مقدس؛
 .2صنايع موشكي (با تأكيد بر الگوي رفتاري «شهيد طهرانيمقدم»)؛
 .3اردوهاي جهادي؛
 .4صنعت هستهاي (با تأكيد بر الگوي رفتاري شهيدان بزرگوار «شهرياري» و «احمدي روشن»)؛
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 .5جهاد اقتصادي (با تأكيد بر فعاالن مبارزه با تحريمهاي اقتصادي).
اجراي پژوهش .در مرحله اول ،مصاحبههاي انجامشده اجرا شد .نكات اصلي از متن استخراج و
برچسبگذاري اوليه بر آنها اعمال شد .در اين مرحله  57برچسب اصلي توليد شد.
جدول  ،1نمونهاي از يافتههاي پژوهش در اين مرحله را نشان ميدهد.
جدول  .1جمالت مستخرج از مصاحبهها
جمالت مستخرج از مصاحبهها
ميزان كارايي و اثربخشي از مهمترين اصول حاكم بر
فضاي مديريت جهادي است.
ميزان كارايي و اثربخشي از مهمترين اصول حاكم بر
فضاي مديريت جهادي است.
تالش در مديريت جهادي بر اين است كه در سطح
كالن با اطمينان بسيار باال به سمت اهداف و نيازهاي
حركت كنيم.
سياستها ،راهبردها و برنامهريزيها خطا و اشتباه ما
به سمت صفر رفته است.
سياستها ،راهبردها و برنامهريزيها خطا و اشتباه ما
به سمت صفر رفته است.
سياستها ،راهبردها و برنامهريزيها خطا و اشتباه ما
به سمت صفر رفته است.
سياستها ،راهبردها و برنامهريزيها خطا و اشتباه ما
به سمت صفر رفته است.
سياستها ،راهبردها و برنامهريزيها خطا و اشتباه ما
به سمت صفر رفته است.
در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي به دليل
عدم امكان بازگشت به عقب و تصحيح گام به گام
كارها ،اين امر ضرورت دارد.
در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي بهدليل
عدمامكان بازگشت به عقب و تصحيح گامبهگام
كارها ،اين امر ضرورت دارد.
در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي بهدليل
عدمامكان بازگشت به عقب و تصحيح گامبهگام
كارها ،اين امر ضرورت دارد.
در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي بهدليل
عدمامكان بازگشت به عقب و تصحيح گامبهگام
كارها ،اين امر ضرورت دارد.

برچسب اوليه

تكرار

نشانها

كارايي مديريت جهادي

7

DA001

اثربخشي مديريت جهادي

7

DA002

اطمينان بسيار باال در دسترسي
به اهداف

5

DA003

سياستهاي بدون اشتباه

3

DA004

راهبردهاي متناسب

4

DA005

راهبردهاي بدون خطا

3

DA006

برنامهريزيهاي صحيح

3

DA007

ميزان خطاي صفر

9

DA008

عدمامكان بازگشت به عقب

4

DA009

عدمامكان تصحيح اتفاقات
گذشته

3

DA010

صرف هزينه اضافي بهدليل وجود
خطا

4

DA011

صرف زمان اضافي بهدليل وجود
خطا

4

DA012
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در فضاي خاص و پيچيده مديريت جهادي بهدليل
عدمامكان بازگشت به عقب و تصحيح گامبهگام
كارها ،اين امر ضرورت دارد.
استفاده از افراد با شايستگيهاي باال در حيطه
فعاليتهاي خود بسيار مهم است.
استفاده از افراد با شايستگيهاي باال در حيطه
فعاليتهاي خود بسيار مهم است.
استفاده از افراد با شايستگيهاي باال در حيطه
فعاليتهاي خود بسيار مهم است.
مدير جهادي ميتواند افرادي شايسته و گروهي
قابلاطمينان براي انجام كارهاي خود داشته باشد
مدير جهادي ميتواند افرادي شايسته و گروهي
قابلاطمينان براي انجام كارهاي خود داشته باشد؛
بنابراين بهرهوري كار خود را بسيار باال ميبرد
مدير جهادي با اطمينان فعاليتها را به اجزاي مختلف
و فرايندهاي آن تقسيم ميكند و هر قسمت را به
گروهي واگذار ميكند و فقط خروجي محور كار را
بررسي ميكند.
مدير جهادي با اطمينان فعاليتها را به اجزاي مختلف
و فرايندهاي آن تقسيم ميكند و هر قسمت را به
گروهي واگذار ميكند و فقط خروجي محور كار را
بررسي ميكند.
مدير جهادي با اطمينان فعاليتها را به اجزاي مختلف
و فرايندهاي آن تقسيم ميكند و هر قسمت را به
گروهي واگذار ميكند و فقط خروجي محور كار را
بررسي ميكند.
مدير جهادي از ساختار و جايگاه مديريتي معمول خود
خارجشده و به رهبري تبديل شده است
مدير جهادي گروهها و افراد درگير تكتك عمليات و
فرايندهاي معمول كار نميشود
كدام يك از افراد و گروهها شايستگي اين را دارند كه
بتوانند خود تمام فرايند انجام امور را بر عهده بگيرند و
مديريت كنند
مدير به نظارت كلي اكتفا كرده و ديگر نيازي به ورود
جدي در تكتك فرايندها ندارد
مدير جهادي ميتواند كارها را فارغ و خارج از
ساختارها و روشهاي موجود در مديريت دنيا پيش
ببرد
مدير جهادي بهراحتي با تمام دنيا تبادل اطالعات و
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اتالف منابع بهدليل وجود خطا

2

DA013

اعتماد به نيروهاي شايسته

9

DA014

4

DA015

5

DA016

4

DA017

افزايش بهرهوري كار

5

DA018

با اطمينان فعاليتها را به اجزاي
مختلف و فرايندهاي آن تقسيم
كند

5

DA019

هر قسمت را به طور مستقل به
فردي واگذار كند

5

DA020

خروجيها را كنترل كند

4

DA021

استفاده از افراد با شايستگيهاي
مرتبط
استفاده از افراد با شايستگيهاي
مرتبط با حيطه فعاليتهاي خود
گروهي قابلاطمينان براي انجام
كارهاي خود

مدير تبديل به رهبر ميشود

2

DA022

درگير تكتك عمليات نميشود

2

DA023

هر كار توسط يك فرد بهطور
كامل مديريت شود

4

DA024

كنترل خروجيها توسط مدير

5

DA025

تفاوت با ساختار و تشكيالت
مرسوم

9

DA026

محدوديتي در تبادل محصوالت

1

DA027
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محصوالت دارد
ساختارها متناسب با نيازهاي و فرايندهاي زمان
خودشان بهوجود آمدهاند
ساختارها و چارچوبها فقط براي همان صنعت
موردتجويز كاربرد دارد
مدير جهادي متناسب با الزامات مديريت جهادي ،از
يك سو ،از سوي ديگر متناسب با فضاي حاكم در
كشور ،پيشفرقها و نيز فضاي واقعي موجود به
ساختارها و چارچوبهايي دست ميكند
ساختارها و چهارچوبهاي موجود در فضاي مديريت
دنيا با فضاي مديريت جهادي سازگاري زيادي ندارد.
توانايي ما در تأمين منابع و هزينههاي مربوط به انجام
فعاليتهاي مديريتي و سازمان مهم است
مدير جهادي ميتواند از راههاي غيرمرسوم منابع خود
را جذب كند و هزينههاي خود را پوشش دهد
مدير جهادي براي تأمين منابع خود لزوما بهدنبال
استفاده از چارچوبهاي قانوني و بودجهاي كشور
نيست
مدير خودش ميتواند با استفاده از ظرفيتهاي موجود
راههايي براي تأمين هزينههاي خود پيدا ميكند
افراد به اهالي كسبوكار و بازاريان همان استان
مراجعه كرده و از طريق آنان اقدام به جذب منابع خود
ميكنند
ايجاد فضاي باور ،اعتماد و اعتقاد كامل به مدير در
فضاي مديريت جهادي بسيار مهم است
مدير در اين فضا توانسته است بهخوبي سازمان خود را
مديريت و مانند رهبري در آن عمل كند
استفاده از يك فرايند مشورتي كامل هنگام اتخاذ
تصميمها ،بسيار مفيد بوده است
استفاده از مشورت و فرايند تصميمگيري جمعي باعث
شده است كه ديگر اصول بيانشده در باال مورد
تضمين عملي قرار گيرد
استفاده از مشورت در حوزههاي مرتبط باعث شده
است تا تصميمهاي اتخاذشده روايي باالتري داشته
باشند
نظامسازي و ايجاد سيستم براي انجام كارها بسيار
موردتوجه است
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در دنيا وجود ندارد
ساختار متناسب با زمان

2

DA028

ساختارها متناسب با صنايع
هستند

4

DA029

با توجه به فضاي واقعي ساختارها
را تعيينكردن

3

DA030

5

DA031

سازگارنبودن فضاي مديريت دنيا
با مديريت جهادي
توانايي تأمين منابع و هزينهها
خارج از عرف

9

DA032

جذب منبع از راه غيرمرسوم

3

DA033

استفادهنكردن از چارچوبهاي
قانوني و بودجهاي كشور

5

DA034

تأمين هزينهها با استفاده از
ظرفيتهاي موجود

4

DA035

مراجعه به اهالي كسبوكار و
بازاريان

5

DA036

اعتماد و باور كاركنان به مدير

10

DA037

مدير مانند رهبر است

1

DA038

ايجاد فضاي مشورتي

9

DA039

تصميمگيري جمعي

3

DA040

روايي تصميمها باالتر است

4

DA041

نظامسازي براي انجام امور

9

DA042

اصول حاكم بر مديريت جهادي :تحليلي كيفي از تجربه ...

بهدليل وجود پيچيدگيها و تالطمهاي بسيار زياد
فضاي موجود ،به هر دليل شخص و يا فردي را از
دست ميدهيم
در مديريت جهادي شاهد اين بودهايم كه از سمتي
دانش توليدشده توسط افراد و مدير در اين سيستم
ثابت و ماندگار شده است
تعهد سيستمي از ديگر اصول كلي حاكم بر فضاي
مديريت جهادي است
ميتوان از تعهد فردي بهعنوان يكي از اصليترين
عوامل موثر بر اين فضا نام برد
پايش و كنترل حفظ تعهد افراد نسبت به كار و
سيستم تقريبا امكانپذير نيست
اثرگذاري وسيع در حوزههاي اصلي و اساسي مورد نياز
كشور مورد توجه است
اقدام به انجام امور تا سرحد وسع و توان و بيتوجهي
به اندازه و كميت آنها از ديگر موارد اساسي است
معيار و شاخص در انجام امور استفاده از توان و
ظرفيت حداكثري موجود است
معيار ،انجام بهرهور كارهاي محوله فارغ از اندازه و
حجم آنها است
كلنگري در حوزههاي مختلف اصول مهم حاكم بر
فضاي مديريت جهادي است
مدير جهادي در فرايندها و بهعبارتديگر در زنجيره
ارزش موجود در هر فعاليت ،يكديگر را پشتيباني
ميكنند
نكته بسيار مهم ديگر كه به آن توجه ميشود
عدمرقابت منفي در صنايع مختلف توسط مديران
جهادي است
مديريت علمي و استفاده از بهترين تجربههاي دنيا در
حوزههاي مختلف بسيار اهميت دارد
اين مواجه زودتر آنها از نظر زماني ،باعث شده است
كه براي رفع مشكالت و پاسخ به همان سؤالها،
اقداماتي را انجام دهند و راهحلهايي را براي آنها
تجويز كنند.
مدير جهادي تمام فعاليتهاي خود را در چارچوب
قوانين ،اصول و هنجارهاي وجود در كشور به پيش
ميبرد.
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پيچيدگي و تالطمهاي زياد

3

DA043

ثبات دانش در سيستم

4

DA044

تعهد سيستمي

8

DA045

تعهد فردي

4

DA046

عدم امكان سنجش و پايش تعهد
فردي

5

DA047

اثرگذاري وسيع

8

DA048

انجام امور تا سرحد وسع و توان

8

DA049

استفاده از توان و ظرفيت
حداكثري

3

DA050

انجام بهرهور كارهاي محوله

4

DA051

كلنگري

9

DA052

پشتيباني در زنجيره ارزش

5

DA053

عدمرقابت منفي

9

DA054

مديريت علمي و استفاده از
بهترين تجربهها

8

DA055

رفع مشكالت و پاسخ به سؤالها

4

DA056

رعايت قوانين و هنجارهاي كشور

8

DA057

98

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 28زمستان 1395

در مرحله بعد با بهرهگيري از الگوهاي روش پژوهش كيفي براي تركيب يافتهها ،تالش
براي ايجاد كدهاي باز صورت گرفت .اين مرحله شامل مفهومسازي جديد ،ادغام كدهاي قبلي و
حذف يافتههاي غير مرتبط بود .نتايج اين مرحله در قالب جدول دو ،نشان داده است.
جدول  .2مضامين فرعي استخراجشده
مضمون فرعی

نشانها

خطا و اشتباه در حد صفر
اعتماد به نيروهاي شايسته
تفاوت با ساختار و تشكيالت مرسوم
تأمين هزينهها و منابع خارج از عرف رايج
اعتماد و باور كاركنان به مدير
ايجاد فضاي مشورتي
نظامسازي
اثرگذاري وسيع در جامعه

DA008

DA048

كلنگري و عدمرقابت منفي

DA052
DA054

انجام كارها در حد وسع و عدماصرار بر كارهاي بزرد
مديريت علمي و استفاده از بهترين تجربهها
كاركردن در قالب قوانين ،اصول و هنجارهاي و پرهيز از رقابت منفي
نظارت سيستمي

DA049

DA014
DA026
DA032
DA037
DA039
DA042

DA055
DA057
DA045

در مرحله سوم تالش شد تا با تركيب مضامين فرعي ،مضامين اصلي ايجاد شوند .چگونگي
انجام اين تحليل در مرحله بعدي بررسي ميشود.
جدول  ،3مضامين اصلي ايجادشده را نشان ميدهد.
جدول  .3مضامين اصلي استخراجشده
مضامين اصلی

نشانها

مديريت دانش

DA014
DA039
DA042
DA014
DA014
DA037
DA042
DA026
DA055
DA026
DA014
DA045
DA057
DA048
DA049
DA049
DA052
DA054

نگاه غير ماشيني يا انساني به نظام سازي
رهبري و نه اداره
نوآوري
عدمتقليد
نگاه سيستمي
آرمانخواهي
چشمانداز وسيع و عميق

اصول حاكم بر مديريت جهادي :تحليلي كيفي از تجربه ...

99

در بخش بعدي ،نتايج اين تحليل بهصورت تفصيلي بررسي ميشود.
 .4تحليل دادهها و يافتههاي پژوهش

نتايج اين تحليل به دو بخش مضامين اصلي و فرعي تقسيم شده است .فهم اصول حاكم بر
مديريت جهادي از طريق دقت در هر دو دسته از مضامين امكانپذير خواهد بود؛ بدين منظور،
ابتدا مضامين فرعي حاكم بر مديريت جهادي موردبحث قرار ميگيرد؛ سپس مضامين اصلي
توليدشده تبيين ميشوند.
اصول حاكم بر مديريت جهادي كه در قالب مضامين فرعي تعريف شدهاند عبارتاند از:
 .1خطا و اشتباه در حد صفر :يكي از مهمترين اصول حاكم بر فضاي مديريت جهادي كه در
مصاحبهها تبيين شد ،ميزان كارايي و اثربخشي مديريت جهادي است .در اين فضا بهدليل وجود
ويژگيهاي خاص آن تالش بر اين است كه مجموعه در سطح كالن با اطمينان بسيار باال به
سمت اهداف و نيازهاي خود حركت كند .يكي از مهمترين اموري كه براي تحقق اين امر
صورت ميپذيرد ،اين است كه در سياستها ،راهبردها و برنامهريزيها خطا و اشتباه به سمت
صفر ميل كند .در فضاي خاص مديريت جهادي و بهويژه بهدليل عدمامكان بازگشت به عقب و
تصحيح گامبه گام امور اين امر ضرورت دارد كه در اين سطح خطا و اشتباهي رخ ندهد .خطا و
اشتباه مستلزم صرف هزينه و زمان مجدد براي كار قبلي است و عمال باعث اتالف منابعي شده
است كه در حال حاضر براي فعاالن اين حوزه بيش از پيش اهميت پيدا كرده است.
 .2اعتماد به نيروهاي شايسته :يكي از اصول حاكم بر فضاي مديريت جهادي استفاده از افراد
با شايستگيهاي بسيار باال و مرتبط با حيطه فعاليتهاي خود است .مدير جهادي ،افرادي
شايسته و گروهي قابلاطمينان براي انجام كارهاي خود دارد .مدير ميتواند با استفاده از اين افراد
يك گروه كامل و قوي داشته باشد و بهرهوري كار خود را بسيار باال ببرد؛ در اين صورت افراد به
قدري شايسته هستند كه مدير ميتواند با اطمينان فعاليتها را در ميان آنها تقسيم كرده و هر
قسمت را بهطور مستقل به فرد يا گروهي واگذار كند و تنها از آنها خروجي بگيرد و خروجيهاي
آنان را كنترل كند .تربيت اين افراد و بهرهگيري از آنها يكي از اصول حاكم بر مديريت جهادي
است و براي مديران نيز فضاي مناسبي براي ايفاي نقش راهبردي خود فراهم ميسازد.
 .3اعتماد و باور كاركنان به مدير :ايجاد فضاي باور ،اعتماد و اعتقاد كامل به مدير در فضاي
مديريت جهادي يكي ديگر از اصول حاكم بر اين فضا است كه در مصاحبههاي انجامشده بيان
شد .فضاي مديريت جهادي به گونهاي شكل گرفته است كه افراد و مديران باور و اعتقادي راسخ
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به مديران باالدستي خود داشتهاند؛ بنابراين مدير نيز در اين فضا ميتواند بهخوبي سازمان خود را
مديريت و مانند رهبر در آن عمل كند .گاهي افراد و كاركنان بهداليل مختلفي از جمله عدمتسلط
اطالعاتي ،عدمكلنگري ،تجربه پايين و غيره تصميمهاي مدير باالدستي خود را غلط و نادرست
ميدانند ،به مدير خود اعتنا نميكنند و از اجراي تصميمهاي وي سر باز ميزنند .طبق اصول
بيانشده هنگامي كه مدير در سياستها و راهبردهاي خود خطايي ندارد ،فرد شايستهاي است و
ساختارها و فرايندهاي تصميمگيري متناسب با فضاي حاكم شكل گرفته است و در اغلب موارد
مدير نيز تصميم درستي اتخاذ كرده است؛ كاركنان اعتماد و باوري كامل به مديران خود دارند و
در فضا و پيچيدگيهاي موجود بهجاي بحث با مدير بر سر اجراي تصميمها يا سرباززدن از
اجراي آنها به انجام دقيق امور بيانشده توسط مدير ميپردازند .بهطور خالصه ميتوان بيان
كرد ،فضاي سازمان به گونهاي است كه هنگام لزوم و پس از قطعيشدن تصميمها توسط مدير،
آنها از جانب كاركنان موردپذيرش قرار ميگيرند و بهسرعت اجزا ميشوند .اين امر باعث
ميشود كه زمان گردش كارها به مقدار زيادي كم شود و بهرهوري انجام امور در حد مطلوبي
قرار گيرد.
 .4تفاوت با ساختار و تشكيالت مرسوم :ساختارها و چارچوبهاي مديريت دنيا با
درنظرگرفتن مجموعهاي از پيشفرقها طراحي شدهاند .1 :اين كه شما ميتوانيد بهراحتي با
تمام دنيا تبادل اطالعات و محصوالت داشته باشيد و هيچ محدوديتي از اين نظر وجود نخواهد
داشت؛  .2اين ساختارها متناسب با نيازهاي و فرايندهاي زمان خودشان بهوجود آمدهاند؛  .3اين
ساختارها و چارچوبها غالبا فقط براي همان صنعت موردتجويز كاربرد دارد و استفاده از هر
ساختاري در هر صنعتي مجاز نيست .براي مثال ،نميتوان از ساختار و تفكرات موجود در صنعت
بانكداري با همان شكل در فرايندهاي فرهنگي استفاده كرد؛ به همين دليل در فضاي مديريت
جهادي ،نميتوان بهسادگي از ساختارهاي موجود در دنيا استفاده كرد و چه بسا استفاده از اين
ساختارها ،بهواسطه شناخت بهتري كه دشمن از آنها دارد ،يا بهدليل عدمانطباق با نيازهاي جامعه
ايران ميتواند به نقطهضعفي جدي براي مجموعه تبديل شود.
 .5تأمين هزينهها و منابع خارج از عرف رايج :محدودكردن خود در قالب رويههاي رايج
تأمين منابع موردنياز براي انجام كار باعث ميشود تا محدوديتهاي فراواني براي انجام كارها
ايجاد شود و همين وابستگي به منابع باعث شود تا ساير حوزههاي مديريت جهادي نيز به سمت
مديريت ديوانساالرانه حركت كنند؛ از اينرو ،وجود محدوديت در جذب منابع يا محدودبودن
راهكارهاي جذب آن در سيستم هاي موجود ،نبايد مانع از كار جهادي شود و مديريت جهادي بر
پايه تالش براي درهمشكستن ساختارهاي رايج تأمين منابع شكل ميگيرد.
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 .6ايجاد فضاي مشورتی :از ديگر اصول مهمي كه در فضاي مديريت جهادي مطرح است،
استفاده از يك فرايند مشورتي كامل هنگام اتخاذ تصميمها است .استفاده از مشورت و فرايند
تصميمگيري جمعي باعث ميشود كه ديگر اصول بيانشده در باال مورد تضمين عملي قرار گيرد
و بهطور واضح ميتوان بيان كرد كه وقتي مدير با كاركنان خود مشورت ميكند نخست،
سياستها و راهبردهاي كمخطاتر با انحراف كمتري براي رسيدن به اهداف برگزيده است؛
همچنين بهدليل اينكه افراد انتخابشده شايستگيهاي موردنظر را دارند؛ بنابراين توانستهاند
فرايند و ساختاري خارج از چارچوب مرسوم ايجاد كنند .استفاده از مشورتهاي افراد ،كاركنان و
مشاوران متخصص و متعدد در حوزههاي مرتبط مديريتي باعث ميشود تا تصميمهاي اتخاذشده
از روايي باالتري برخوردار باشند و باعث ميشود كه افراد با عزم راسخ رهنمودهاي مدير را براي
دستيابي به اهداف با باور كامل پيگيري كنند .براي مثال« ،شهيد طهرانيمقدم» بهعنوان
نمونهاي كامل از يك مدير جهادي هنگامي كه ميخواست در مورد مسائل پيچيده تحتامر خود
تصميمگيري كند طبق يك فرايند برنامهريزيشده ،با تمام اعضاي گروه مشورت ميكرد .اين امر
از سويي باعث ميشد كه تمام اصول بيانشده در باال پشتيباني شود و از سوي ديگر در بهرهوري
كامل و دستيابي به نتايج هدفگذاريشده موفقيت بسيار چشمگيري داشته باشد .در كنار هم
قرارگرفتن تجربه ايشان و مرز دانش افراد گروه باعث دستيابي به نتايجي فراتر از حد انتظار و
برنامهريزي ميشد.
 .7نظامسازي :نظامسازي و ايجاد سيستم براي انجام كارها يكي ديگر اصول حاكم بر فضاي
مديريت جهادي است .بر خالف تصور موجود ،فضاي مديريت جهادي بهشدت نيازمند ايجاد نظام
است و متكي بر افراد نيست .هنگامي كه فعاليتهاي مدير در فضاي مديريت جهادي مبتني بر
شخص مدير و بر محور يك فرد يا افرادي خاص چيده شده باشد ،بهدليل وجود پيچيدگيها و
تالطمهاي بسيار زياد فضاي موجود ،به هر دليل ممكن است شخصي از گردونه فعاليت خارج
شود؛ در اين حالت ،كل فضاي مديريتي از بين ميرود و از سوي ديگر دانش ايجادشده توسط
اين مدير به ميزان زيادي در اختيار مجموعه قرار نميگيرد و عمال از بين ميرود .حال اگردر
فضاي مديريت جهادي با دقتنظر باال نظامسازي خوبي براي انجام امور صورت گرفته باشد ،از
سويي دانش توليدشده توسط افراد و مدير در اين سيستم ثابت و ماندگار ميشود؛ بنابراين
بهراحتي از دست نخواهند رفت و از سوي ديگر باعث ميشود كه سيستم متكي به فرد نباشد و
در صورت ازدستدادن هر يك از افراد و يا حتي مدير باالدستي سيستم كارها بدون هيچ خللي
به پيش رود .براي مثال ،سيستم مديريت جهادي «شهيد شهرياري» بهگونهاي بود كه هدف در
آن تنها انجام امور محوله از سمت «سازمان انرژي اتمي» نبود؛ بهعبارتديگر ايشان بهجاي
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اينكه تنها به دستيابي به اهداف فكر كنند ،خواهان دستيابي به اهداف در چارچوب يك سيستم
بودند؛ بنابراين حتي پس از شهادت ايشان نظام شكل گرفته توسط وي پابرجا مانده است و به
قوت كار خود را به پيش ميبرد .در مجموع ايجاد فرايندي كه كارها در آن مبتني بر يك
نظامسازي پيش برود ،باعث ميشود كه حضور و يا عدمحضور افراد تأثير جدي بر كار اين
سيستم نداشته باشد و همچنين اين نظام در باالترين سطح ممكن از اصول بيانشده در باال
پشتيباني كند و همچنين امور را در باالترين سطح بهرهوري ممكن انجام دهد.
 .8اثرگذاري وسيع در جامعه :اثرگذاري وسيع در حوزههاي اصلي و اساسي موردنياز كشور از
ديگر اصول مهم حاكم بر فضاي مديريت جهادي است .با توجه به فضاي موجود كشور بسياري
از حوزه هاي اساسي به مديران جهادي براي دستيابي به اهداف مورد نظر نظام نياز داشتند و
دارند .براي مثال ،فردي توانايي و شايستگي الزم براي فعاليت در حوزههايي نظير صادرات
غيرنفتي ،فروش مواد پتروشيمي ،توليد و يا واردات دارو و غيره را در كشور داشت و بنابراين در
اين حوزه وارد عمل شد و بسيار هم اثرگذار بود .حوزه اثرگذاري مدير جهادي با توجه به حداكثر
توان وي ،حوزهاي وسيع و اثرگذار بر روي نيازهاي ضروري كشور است .در حال حاضر ورود
مديران جهادي به عرصههاي نظامي و هستهاي كشور باعث آن شده است كه اثرگذاري وسيعي
بر پيشرفت كشور در اين حوزهها صورت پذيرد و اميد در دل مردم زنده شود .حال اگر بتوان در
حوزههايي كه به شكل وسيع و مستقيم بر فضاي زندگي مردم اثر دارند ،مانند فضاي فرهنگي،
اقتصادي و سياسي كه به نوعي حوزههاي كاركردي اصلي نظام محسوب ميشوند ،ورود كرد ،در
صورت موفقيت اثرگذاري بسيار وسيعي حاصل خواهد شد؛ بنابراين بهطور كلي ميتوان گفت كه
توجه به حوزههاي اثرگذار بر فضاي وسيعي از كشور بيشازپيش موردتوجه مديران جهادي قرار
گرفته است.
 .9انجام كارها در حد وسع و عدماصرار بر كارهاي بزرگ :اقدام به انجام امور تا سرحد
وسع و توان و بيتوجهي به اندازه و كميت آنها از ديگر موارد اساسي است كه اين پژوهش به
آن دست يافته است .معيار و شاخص اصلي در انجام امور در فضاي مديريت جهادي استفاده از
توان و ظرفيت حداكثري موجود است و در بدو امر اندازه و كميت كار اهميت زيادي ندارد .معيار،
انجام بهرهور كارهاي محوله فارغ از اندازه و حجم آنها است .براي مثال ،هنگامي كه يك گروه
دانشجويي تحتنظر يك مدير جهادي به روستاهاي محروم استانهاي كشور ميرود و در آنجا
اقدام به ساخت يك مدرسه مينمايد و براي يك هفته در آن روستا به تبليغ دين پرداخته و اقدام
به حل مشكالت مردم آن روستا ميكند ،اگر بخواهد اندازه ،حجم و كميت كار را در نظر بگيرد،
عمال هر گونه اقدامي در راستاي تحقق اهدافش بيفايده خواهد بود؛ زيرا به قدري اين كار در
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فضاي كلي كشور از نظر حجم و اندازه كوچك است كه در ظاهر ارزش هيچگونه اقدامي را ندارد؛
اما همان گونه كه بيان شد ،وسع و توان و ظرفيت افراد در تعريف مديريت جهادي مورد توجه
قرار مي گيرد .آنگاه با رعايت اين نكته ،چون توان و ظرفيت افراد متفاوت است ،هر مدير با توجه
به اندازه خودش اثرگذاري خوبي را در فضاي كلي كشور دارد .در مجموع ميتوان گفت« :مديران
جهادي بهجاي اينكه شاخص خود براي انجام كارها را كميت و اندازه آنها بدانند ،بهدنبال
استفاده از حداكثر توان و افراد خود هستند».
 .10نظارت سيستمی :نظارت سيستمي از ديگر اصول كلي حاكم بر فضاي مديريت جهادي
است .طبق اين اصل در فضاي مديريت جهادي شاخص تعهد فردي يكي از اصليترين عوامل
مؤثر بر اين فضا بهحساب ميآيد .تعهد فردي از سويي باعث ميشود كه نتوان از ظرفيت و توان
همه افراد استفاده كرد و از سوي ديگر نخست ،سنجش تعهد افراد در بدو انتخاب آنها بهشدت
مشكل و انجامنشدني است و دوم ،پايش و كنترل حفظ تعهد افراد نسبت به كار و سيستم تقريبا
امكانپذير نيست .حال هنگامي كه تعهد سيستمي تعريف شود ،تمام مشكالت بيانشده بهراحتي
حل ميشوند؛ بهعبارتديگر در اين حالت خود سيستم ايجادشده توسط مدير باالدستي به افراد و
مديران اجازه انجام كارهاي خارج از چارچوبهاي موردنظر را نميدهد .براي مثال ،هنگامي كه
در سيستم بانكي نظارت سيستمي ايجاد شود ،درصورتيكه حتي افراد بخواهند از موقعيت و
امكانات موجود سوءاستفاده كنند بهطور خودكار سيستم جلوي اين كار آنها را ميگيرد؛ بنابراين در
فضاي مديريت جهادي ،به واسطه گستردگي امور ،نميتوان تمركز را بر تعهد فردي قرارداد و
بايد تعهد سيستمي بهصورت جدي موردتوجه قرار گيرد.
 .11كلنگري و عدمرقابت منفی :كلنگري در حوزههاي مختلف از ديگر اصول حاكم بر
فضاي مديريت جهادي است .فضاي حاكم بر مديريت جهادي به گونهاي شكل گرفته است كه
مديران در آن با توجه به اينكه در حوزههاي مختلف مشغول به فعاليت هستند؛ اما ديدي كلي از
كشور و فضاي موجود دارند .اين ديد كلي دو فايده مهم دارد :اول اينكه وقتي مديران براي خود
يك فضاي كلي در نظر دارند ،ميتوانند در فرايندها و بهعبارتديگر در زنجيره ارزش موجود در
هر فعاليت از يكديگر پشتيباني كنند و باعث ارزشآفريني بيشتري براي يكديگر شوند .براي مثال
هنگامي كه يك مدير فضاي بانكي داراي يك ديد كلنگر نسبت به فضاي موجود كشور است ،با
توجه به مشكالت تحريمهاي بانكي ،پشتيباني مناسبي از مديري كه مشغول به صادرات مواد
پتروشيمي است ،انجام ميدهد .نكته بسيار مهم ديگر كه به آن توجه ميشود عدمرقابت منفي در
صنايع مختلف توسط مديران جهادي است .وقتي در فضاي مديريت جهادي كلنگري حاكم
است ،افراد به اين ديدگاه دست پيدا ميكنند كه عالوه بر پيگيري اهداف و نتايج شخصي يا
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سازماني خود ،بهدنبال تحقق اهداف كالن نظام هستند؛ بنابراين ديگر جايگاهي براي رقابت
منفي در فضاهاي گوناگون داخلي مانند فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و بهويژه فضاي خارجي باقي
نميماند .براي مثال ،وقتي مديران حاضر در صنعت نفت براي فروش مواد نفتي و پتروشيمي در
كشورهاي مختلف به فعاليت ميپردازند ،عالوه بر درنظرگرفتن مصالح فردي ،مصالح كل نظام
اسالمي را نيز در نظر ميگيرند و بر سر شاخصههايي مانند قيمت ،شرايط تحويل و غيره با
يكديگر رقابت منفي نميكنند.
 .12مديريت علمی و استفاده از بهترين تجربهها :مديريت علمي و استفاده از بهترين
تجربههاي دنيا در حوزههاي مختلف در كنار نگاه به شرايط بومي و تجربههاي موجود در كشور
از ديگر اصول كلي حاكم بر فضاي مديريت جهادي است .بسياري از مسائل ،مشكالت و
سؤالهايي كه در فضاي جاري كشور براي مديران روي داده است و به طور روزانه با آنها
روبهرو هستند ،در فضاي دنيا جديد نيست و ساير كشورهاي نيز در برهههاي زماني مختلف با آن
مواجه بودهاند .اين مواجهه زودتر آنها از نظر زماني ،باعث شده است كه براي رفع مشكالت و
پاسخ به همان سؤالها ،اقداماتي انجام دهند و راهحلهايي براي آنها تجويز كنند .با بررسي
مسائل و راههاي ارائهشده براي حل آنها در دنيا ،مشاهده ميشود كه از دو صورت زير خارج
نيستند :در صورت اول مسائل و راهحلهايي مشاهده ميشود كه تقريبا هيچگونه وجه و جنبه
ارزشي ،اعتقادي و وابستگي فرهنگي به كشورهاي ارائهدهنده ندارند و تقريبا در تمام دنيا
قابلاستفاده هستند .در اينگونه موارد ميتوان با ايجاد تغييرات جزئي در راهحلها با توجه به
فضاي كشور ،از آنها استفاده كرد و اقدام به حل مشكالت و مسائل خود نمود .در حالت دوم
مسائل و راهحلهايي مشاهده ميشود كه يكي از جنبههاي اصلي آنها وابستهبودن به مسائل
ارزشي ،فرهنگي و بومي كشورها است؛ به عبارت ديگر ،برخي از جنبههاي اين راهحلها بومي
كشور ارائهدهنده است و بهطور كامل نميتوان از آنها در ساير كشورهاي استفاده كرد .حال در
برخورد با اينگونه مسائل نيز ميتوان چارچوب و اصول كلي بهكاررفته در راهحلهاي موجود در
دنيا را اتخاذ و روح كلي و جامعي از آنها استخراج كرد؛ سپس با توجه به تجربههاي موجود در
كشور و توجه به ارزشها و اصول فرهنگي بومي ،راهحلي بومي و مناسب براي مشكالت موجود
ارائه كرد.
 .13كاركردن در قالب قوانين ،اصول و هنجارهاي و پرهيز از رقابت منفی :مدير جهادي
تمام فعاليتهاي خود را در چارچوب قوانين ،اصول و هنجارهاي وجود در كشور به پيش ميبرد
كه يكي از اصليترين و كاربرديترين اصول كلي حاكم بر فضاي مديريت جهادي است .در
فضاي موجود به علّت وجود مسائل گوناگون ،پيچيدگي محيطي بسيار باال است و امكان سنجش
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و كنترل كامل افراد وجود ندارد؛ از طرف ديگر مديران دائما در تعامالت داخلي و مخصوصا
خارجي گوناگوني شركت دارند .اين امر باعث شده است كه افراد مختلف به بهانه انجام امور و يا
بهرهوركردن اجراي فعاليتهاي تحتامر خود ،فعاليتهايي انجام دهند كه در چارچوب قوانين و
هنجارهاي موجود كشور نيست و تخلف محسوب ميشوند؛ از طرفي نيز اين دليل توسط برخي
مديران بيان ميشود كه اگر قرار بود اين فعاليتها از رهگذر قوانين و هنجارهاي كشور انجام
شود ،به نتيجه نميرسيد؛ بنابراين ما براي دستيابي به نتيجه مجبور به شكستن قوانين بوديم؛
درحاليكه طبق آموزههاي ديني و تجربههاي قبلي ،هر چه تأكيد بر رعايت هنجارها و اصول
اعتقادي در انجام كارها افزايش پيدا كند ،نتيجه بهتري نيز از كار حاصل خواهد شد.
مضامين فرعی كار ،با تحليل دقيق .با اين حال ،وقتي اين مضامين در كنار هم قرار ميگيرند،
از تعامالت بين آنها ،مضامين جديدي شكل ميگيرد كه الزاما از تركيب دو مضمون حاصل
نميشود .آنچه در اين پژوهش بيش از همه موارد توجه پژوهشگران را جلب كرد ،اين سؤال بود
كه چگونه ميتوان اين اصول را در كنار هم اجرا كرد؛ بدين منظور ،مضامين فرعي در كنار هم
تحليل شدند .نتايج اين تحليل دو دسته يافته اصلي را به همراه داشت:
اول ،آنچه بهعنوان مديريت جهادي در تجربه جهادگران كشور شناخته ميشود ،معموال
برگرفته از اين مبدأ است كه با منابع و سازوكارهاي موجود نميتوان بسياري از آرمانها را محقق
كرد؛ از اينرو ،مديريت جهادي متكفل ساختارشكني و ايجاد سازوكارهاي نويني است كه امكان
تحقق بيشازپيش اهداف را امكانپذير ميسازد .اين امر ،زمينهساز در كنار هم قرارگرفتن
پديدههايي است كه در نگاه اول با هم قابلجمعشدن نيستند .آنچه ريشه و زيربناي مديريت
جهادي را شكل ميدهد ،وجود تعارق بين داشتهها و خواستهها است .خواستههايي كه الزاما
آرمانگرايانه هستند و داشتههايي كه انسان را به سمت واقعگرايي سوق ميدهند .مديريت
جهادي آميختهاي از آرمانگرايي واقعگرايانه است.
دوم ،با فهم مورد اول ،ميتوان از تعارقهاي ظاهري بين گزارههاي مضامين فرعي به
يافتههاي جديد دست يافت .مهمترين تعارقهاو يافتههاي ناشي از آنها عبارتاند از:
 .1اگر به دنبال اعتماد به كاركنان خود هستيم و قصد داريم انجام كارها را به شكل كامل به
آنها بسپاريم ،تأكيد بر اينكه كارها بايد بر اساس مشورت انجام شود چه معنايي دارد؟ تأكيد بر
مشورت در عين تفويض اختيار كامل انجام كارها نشان ميدهد كه در الگوي مديريت جهادي،
چرخش اطالعات ،دانش و تجربهها اصالت دارد و باعث پيشرفت كل مجموعه خواهد شد .در
الگوي مديريت جهادي ،هرچند اصل بر واگذاري كامل كارها به افراد شايسته و اعتماد به آنها
قرار دارد ،اين امر نبايد موجب از هم گسيختگي سيستم و ازبينرفتن فرصت بهاشتراكگذاري
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دانش شود .مديريت دانش نقش مهمي در شكلگيري مديريت جهادي ايفا ميكند.
 .2اگر بيان ميشود كه مديريت جهادي با اتكاي به واگذاري كار به نيروهاي شايسته شكل
ميگيرد ،تأكيد بر نظامسازي در اينجا چه فايدهاي دارد؟ تجربههاي مديران جهادي برجسته نظام
نشان ميدهد كه نگاه آنها به نظامسازي نگاهي انساني است و نه ماشيني .در اين نگاه،
پوياييهاي ناشي از حضور انسان در قالب نظام درك شده و ارزشهاي انساني در سيستم لحاظ
ميشود؛ با اين حال ،تفكرات مديران جهادي تفكرات سيستمي است نه تفكرات فردي و
غيرنظاممند؛ بنابراين يكي از اصول مديريت جهادي ،نگاه غيرماشيني يا انساني به نظام سازي
است؛
 .3چگونه ميتوان واگذاري كار به افراد شايسته را با تأكيد بر اعتماد افراد به مدير جمع كرد؟
آنچه از اين دو گزاره به نظر ميرسد اين است كه در فضاي مديريت جهادي ،مديران ارشد بيش
از اينكه به اداره سيستم تمايل نشان دهند ،آن را رهبري ميكنند .ايفاي نقش آنها بهعنوان
رهبر باعث ميشود تا اعتماد بقيه افراد ،مخصوصا افراد داراي شايستگي باال مواجه ،بهشدت
موردنياز باشد؛ بنابراين ،رهبريكردن بهجاي اداره يكي از اصل حاكم بر مديريت جهادي است؛
البته بايد توجه داشت كه اين به معناي نبود كار ويژه اداره در اين الگو نيست؛ بلكه تأكيد فراوان
بر امر رهبري را نشان ميدهد؛
 .4چگونه ميتوان بهصورت همزمان بر نظامسازي و حركت خارج از سازوكارهاي موجود جمع
كرد؟ آنچه در فضاي مديريت جهادي موردتوجه است ،كار نظاممند و تشكيالتي است؛ اما اين
كار بايد خارج از رويههاي موجود صورت پذيرد؛ از اينرو نوآوري بخش جداييناپذير مديريت
جهادي محسوب ميشود؛
 .5چگونه ميتوان بهصورت همزمان هم خارج از چارچوبهاي رايج كارها را انجام داد و هم از
علم روز دنيا استفاده كرد؟ مديريت جهادي ،تأكيد زيادي بر بهرهگيري از علم و تجربههاي روز
دارد؛ اما مديران را از تقليد نهي ميكند .تالش براي جلوگيري از تقليد ،اصلي است كه باعث
بهرهگيري مفيد از دانش روز ميشود؛
 .6چگونه بايد بين تفويض اختيار و نظارت سيستمي انسجام ايجاد كرد؟ مديريت جهادي تالشي
پويا براي حفظ نگاه سيستمي در عين اعطاي حداكثري اختيار به نيروهاي زيردست است .اين
چارچوب فكري مجموعه را بهگونهاي هدايت ميكند كه در عين اعطاي اختيار فراوان به آنها،
مانع از نگاه جزئي در كارها ميشود و افراد را رها نميكند .مديريت جهادي بدون داشتن نگاه
سيستمي امكانپذير نيست؛
 .7چگونه ميتوان هم بهدنبال اثرگذاري وسيع بود و هم در حد وسع از انجام كارها راضي بود؟
نكته اصلي در اينجا ،آرمانخواهي افراد است .مديريت جهادي از افراد ميخواهد كه در حد وسع
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كار كنند اما به حد وسع فعلي راضي نباشند و پيوسته بهدنبال افزايش توانايي خود باشند.
آرمانخواهي زمينه گسترش مستمر اثرگذاري مديريت جهادي را ايجاد ميكند؛
 .8چگونه بايد هم در حد وسع كار كرد و هم نگاه كلنگر داشت؟ مديريت جهادي اين فرصت را
براي فعاالن خود فراهم ميكند كه شناخت جامعي نسبت به مأموريتها و وظايف خود داشته
باشند و كار خود را نيز جزئي از منظومه بزرد كارهاي در حال انجام ببينند .اين امر ،حتي وقتي
كه سطح كار فرد افزايش پيدا ميكند به گونهاي عمل ميكند كه مانع از رقابت منفي با سايرين
ميشود .چشمانداز وسيع و عميق ،الزمه مديريت جهادي است.
 .5نتيجهگيري و پيشنهادها

مديريت جهادي بر اساس تجربه كسبشده در ساليان گذشته در كشور ،آميختهاي از
واقعگرايي و آرمانخواهي است كه تمايل آن به سمت آرمانخواهي است و تالش ميكند تا با
رفع محدوديتهاي موجود از طريق سازوكارهايي كه از الگوهاي رايج تقليد نميكنند ،زمينه
دستيابي به آرمانها را فراهم سازد .بر اين اساس ،مفاهيم اصلي و فرعي پيرامون اين رويكرد
چيده ميشوند.
جدول  ،4چينش مفاهيم اصلي را در ارتباط با هم نشان ميدهد.
جدول  .4نتايج نهايي در يك نگاه
زيربنا

مضامين اصلی

مضامين فرعی

مديريت دانش
نگاه غيرماشيني يا انساني به
نظامسازي

خطا و اشتباه در حد صفر

رهبري و نه اداره
نوآوري
آرمانگرايي واقعگرايانه

عدمتقليد

نگاه سيستمي

آرمانخواهي
چشمانداز وسيع و عميق

اعتماد به نيروهاي شايسته
تفاوت با ساختار و تشكيالت مرسوم
تأمين هزينهها و منابع خارج از عرف رايج
اعتماد و باور كاركنان به مدير
ايجاد فضاي مشورتي
نظامسازي
اثرگذاري وسيع در جامعه
كلنگري و عدمرقابت منفي
انجام كارها در حد وسع و عدماصرار بر كارهاي
بزرد
مديريت علمي و استفاده از بهترين تجربهها
كاركردن در قالب قوانين ،اصول و هنجارهاي و
پرهيز از رقابت منفي
نظارت سيستمي
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نكتهاي كه درنهايت بايد به آن اشاره كرد اين است كه اصول استخراجشده زماني كارآمد
خواهند بود كه در زمينه ديني بسياري از مؤلفههايي از قبيل آخرتگرايي ،اخالص ،تقوا ،صبر،
ايمان و ايثارگري اجرا شود .اين پژوهش با پيشفرقگرفتن اثرگذاري موارد باال به نگارش در
آمده است.
با قراردادن نتايج اين پژوهش در كنار ساير پژوهشهاي انجام شده در اين حوزه،
نقشآفريني نظري اين پژوهش عبارت است از:
 .1تأكيد بر جنبههاي عيني و ملموس مديريت جهادي كه در پژوهشهاي پيشين كمتر
موردتوجه قرار گرفته است .اين امر باعث شده است تا دستور كارهاي مديريتي الزم براي
مديريت جهادي استخراج و بر اساس آنها امكان بهرهگيري از ابزارهاي مرتبط فراهم شود؛
 .2بهرهگيري از روش پژوهش كيفي با تكيه بر فهم و بازتعريف تجربههاي افرادي كه سابقه
مديريت جهادي يا تعامل با آن را داشتهاند؛ درحاليكه بيشتر پژوهشهاي انجامشده بر تحليل
متون دست اول ديني يا شرح تجربه فردي متكي بودهاند؛
 .3توسعه حوزه معنايي مديريت جهادي به عرصههايي كه پيش از اين بهطور جدي مطالعه
نشدهاند (همانند مواجهه با تحريم).
با توجه به موارد ذكرشده ،پژوهش حاضر ميتواند مقدمهاي براي توسعه مطالعات در زمينه
مديريت جهادي باشد ،مخصوصا اگر به اين نكته توجه شود كه رويكرد مديريتي موجود در
نگارش اين مقاله ،بسترساز بهرهگيري بهتر از ابزارهاي موجود در دانش مديريت براي تقويت
مديريت جهادي خواهد بود.
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