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چكيده
يکي از موضوعاتي که اهميت آن در تمامي نظامهاي سياسي انکارناپذير است ،مسئله حساس
و حياتي تربيت مديراني است که بتوانند در ساختار حاکميتي نقش مؤثري در جهت تحقق اهداف
عاليه آن ايفا کرده و کارامدي نظام را به منصه ظهور در آورند .اين مهم در نظام جمهوري اسالمي
ايران که از يک سو مبتني بر انديشه ناب اسالمي و از سوي ديگر به طور مستمر در معرض
تهديدات و خدعههاي دشمنان است اهميتي دوچندان مييابد .در واقع در اين نبرد چند بعدي
انقالب اسالمي ،تربيت مديران سياسي يکي از راهبردهاي کليدي استحکامبخشي به ساخت دروني
قدرت خواهد بود .در اين فرايند بهره گيري از رويکرد مديريت جهادي که مبتني بر انديشه ناب
اسالمي است ،ميتواند الگوي راهبردي را براي مديران سياسي تبيين نمايد .هدف اين پژوهش اين
است که با بررسي الگوي مديريت جهادي ،بايستههاي هر مدير سياسي مبتني بر اين الگو را تبيين
کند ،بدين منظور با مرور ادبيات نظري مديريت سياسي و مديريت جهادي ،به تبيين شاخصهاي آن
مبتني بر تحليل سخنان امام خامنهاي (مدظلهالعالي) با استفاده از روش تحليل مضمون اقدام ،و در
نهايت بايستههاي مديران سياسي در دو دسته اعتقادي و عملياتي ارائه شد.
كليدواژهها :مديريت جهادي ،مديريت سياسي ،تحليل مضموني ،شايستگي.

* نويسنده مسئول :استاديار گروه مطالعات امنيت دانشگاه جامع امام حسين(ع)
ry.marketing90@gmail.com
** استاديار گروه مديريت دانشگاه مالک اشتر

bm.akbari90@gmail.com
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مقدمه
هر نظام سیاسی در فرایند حکومتداری و مدیریت سیاسی خود با مسائل مختلفی روبهرو است
که در صورت عدم برنامهریزی دقیق برای حل آنها ،بحرانهای عظیمی گریبانگیر آن خواهد شد.
در این بین ،کارامدی از مباحث مهمی است که در مشروعیت و مقبولیت هر نظام سیاسی تأثیر
بسزایی دارد و بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی استحکامبخشی به ساخت درونی قدرت در تمامی
عرصهها نقش بیبدیلی ایفا میکند .این موضوع با مشروعیت و مقبولیت در نظامهای مختلف
سیاسی ،روابط متفاوتی دارد بهگونهای که در نظامهایی که مشروعیت آنها بر رأی مردم مبتنی
است ،تضعیف کارامدی در میزان مشروعیت تأثیرگذار است و در نظامهایی که بر پایه مشروعیت
الهی بنا نهاده شده ،کارامدی در مشروعیت فلسفی تأثیرگذار است؛ اما مقبولیت جامعهشناختی آنها
را متحول میکند .آنچه از مجموع تعاریف در زمینۀ کارامدی به دست میآید ،این است که
کارامدی ،شایستگی و کاردانی در تأمین اهداف در نظر گرفته شده است و به همین ترتیب ،هر
نظام کارامد ،نظامی است که می تواند اهداف را بخوبی تأمین کند؛ صرف نظر از اینکه از منابع به
طور بهینه استفاده شده است یا نه (رضائیان.) 11 : 931 ،
در این راستا مدیریت سیاسی با ارائه الگو و قواعد الزم به منظور تبیین نوع عمل و رفتار افراد
مشغول در مناصب حکومتی ،میتواند به این موضوع کمک شایانی کند .کارکرد مؤثر مدیریت
سیاسی برای کارامدسازی نظام سیاسی در ایجاد مقبولیت ،9مشروعیت 1و مشارکت مردم خواهد
بود که پیامد اثر تجمعی این عوامل به اقتدار  ،امنیت و قدرت سیاسی نظام منجر میشود و نهایتا
حمکرانی خوب 3را محقق میسازد.
از دیدگاهی دیگر ،مدیریت سیاسی ،حوزه وسیع علمی و در حال تکامل ادارة حوزه سیاست
است و افراد مستعد با فراگیری این دانش ،توانایی و شایستگی الزم برای حضور مؤثر و فعالتر در
1 - Political system
2 - Efficacy
3 - Political acceptance
4 - Political legitimacy
5 - Political Participation
6 - Political authority
7 - Political Security
8 - Political power
9 - Good governance
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منصبهای مختلف حاکمیتی را پیدا میکنند و آماده ایفای نقش در این عرصه میشوند .آشنایی
مدیران با دانش مدیریت سیاسی به آنها فرصت میدهد تا بتوانند با شناختی دقیقتر و عمیقتر نسبت
به مسائل پیرامونی خود از فرصتها استفاده کنند و از آن در جهت پیشرفت نظام بهره جویند.
مشروعيت نظام سياسي
کارامدي نظام
سياسي

اقتدار نظام سياسي

مقبوليت نظام سياسي

قدرت نظام سياسي

مشارکت نظام سياسي

امنيت نظام سياسي

حکومتداري

مدیریت سياسی
شكل  :6جایگاه مدیریت سياسی(محققين)6931 ،

این مهم در ایران اسالمی ،که به دنبال ارائه یک الگوی موفق از نظام سیاسی است از اهمیتی
دوچندان برخوردار است .با مرور تاریخ حکومتداری در ایران اسالمی با مقاطع و موضوعات
دشواری روبهرو میشویم که نظام اسالمی با بهرهگیری از رویکرد مدیریت خاص خود با اقتدار از
آنها عبور کرده و کارامدی خود را به منصه ظهور گذاشته است که تبلور آن را در دوران دفاع
مقدس شاهد بودیم؛ الگویی که امروزه از آن با عنوان "مدیریت جهادی" نام برده میشود؛ الگویی
که به گفته مقام معظم رهبری میتواند راهبرد اصلی در فرایند کارامدسازی و تربیت مدیران
سیاسی قلمداد شود؛ لذا در این پژوهش برانیم تا با توجه به این دو الگوی مدیریت ،بایستههای
مدیریت سیاسی در الگوی مدیریت جهادی را مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری به عنوان مدیر
جهادی سیاسی تبیین کنیم .بر این اساس گزارههای این پژوهش به قرار ذیل خواهد بود:
هدف اصلی پژوهش تبیین شایستگیهای مدیران سیاسی جهادی مبتنی بر منویات مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) است و لذا اهداف فرعی آن عبارت است از:
ـ تبیین رویکرد مدیریت سیاسی و مدیریت جهادی
ـ تبیین مفهوم جهاد به عنوان محور اصلی بحث
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سؤال اصلی تحقیق:
ـ شایستگیهای اصلی مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی مبتنی بر منویات مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) چگونه است؟
سؤاالت فرعی:
ـ الگوی مدیریت سیاسی و مدیریت جهادی چیست؟
ـ مفهوم مدیریت سیاسی با رویکرد جهادی چیست؟

مبانی نظري و پيشينه پژوهش
چارچوب نظری هر تحقیق در واقع بیان کننده پایه علمی مسئله آن و بیانکنندة مسیر علمی
جواب به سؤاالت تحقیق است .بنایراین ،بنا به موضوع مورد سؤال در این تحقیق ،که به دنبال تبیین
شایستگیهای مدیران سیاسی حهادی است ،میتوان مباحث ذیل را به عنوان ابعاد نظری بیان کرد:
مدیریت سياسی
با تشکیل جامعه سیاسی و تقسیم کار میان افراد ،روابط پیچیدهای میان آنها و گروههای
اجتماعی درون جامعه به وجود میآید که مستلزم تدبیری فراتر از کارهای شخصی و خانوادگی
است ،این تدبیر در واقع ،همان مدیریت سیاسی است (خردمردی،

: 9

) .در سایت ویکی

پدیا تصریح شده است که تمرکز بر مدیریت سیاسی برای اولین بار در اوایل قرن  1به عنوان
یکی از سیاستهای امریکا در حوزه احزاب برای افراد مستعد به منظور حضور در جایگاههای
راهبردی  ،نامزدهای مورد نظر برای انتخابات و موضوع انگیزش عمومی مردم (هدایت افکار
عمومی )9ایجاد شد .این موضوع در حوزه انتخابات ،گسترش بیشتری یافت و مراکز متعدد
تحقیقاتی در حوزه مدیریت سیاسی انتخابات در سطح دنیا ایجاد شد .یکی از متخصصان ،که برای
اولین بار برچسب "مشاور سیاسی "1دریافت کرد ،جوزف نافولیتان بود که انجمن امریکایی

1 - www.wikipedia.org
2 - Strategic position
3 - Guiding public opinion
4 - Political Advisor
5 - Joseph Napolitan
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مشاوران سیاسی را تأسیس کرد.
مدیریت سیاسی در واقع حوزهای بین رشتهای است که به دنبال آن است تا از یک سو دانش،
مهارت و شیوه های الزم مدیریت در عرصه حاکمیت را در اختیار فرد قرار دهد و از سوی دیگر با
تمرکز بر مسائل کالن جامعه در تالش است تا با بهرهگیری از دیگر علوم و با نگاه کاربردی (به
جای بنیادی و توسعهای) این مسائل را شناسایی و حل کند .درحالیکه رشتههایی همچون "علوم
سیاسی" به جنبه تحلیلی موضوع سیاست میپردازد" ،مدیریت سیاسی" به عنوان موضوعی
بینرشتهای ،بر "کاربردی" و "اجرایی" کردن موضوع سیاست تمرکز دارد .از سوی دیگر
درحالیکه رشتههایی مانند "مدیریت" عمدتاً به مسائل غیر سیاسی توجه دارد" ،مدیریت سیاسی"
بر جنبههای سیاسی و حاکمیتی متمرکز است ) (.با این مقدمه میتوان این مدیریت سیاسی را در
ابعاد ماهوی ،کارکردی و هدفی اینگونه تبیین کرد:
ماهيت
مدیریت
سياسی

كاركرد
هدف

مديريت سياسي ،تدبير راهبردي اداره جامعه انساني است.

مديريت سياسي ،مهارتها و شيوههاي الزم مديريت در عرصه حاکميت است.

مديريت سياسي ،آماده سازي افراد مستعد براي اجراي موفق سياستهاي دولت است.

شكل  :5تبيين مدیریت سياسی

مقصود از اصطالح مدیریت سیاسی ،توانایی شناخت و تحلیل جریانهای سیاسی ملی و
محلی ،بررسی دیدگاه و توقعات آنها از نظام اسالمی ،شناسایی راههای بهبود ارتباط اداری در
جهت پیشبرد اهداف آنها از نظام است و در معنای عام بر تدبیر ،تعیین راهبرد و خطمشیهای
کالن 9در حوزه های اقتصادی ،ارتباطی ،نظامی ،سیاسی و امنیتی کشور و جامعه ملی ناظر است که
با تعیین ساختارها و نهادهای الزم ،جنبه اجرایی و عملیاتی به خود میگیرد (کریمی،

 ) 9 : 9بر

این اساس میتوان مدیریت سیاسی را شکل کاربردی علوم سیاسی دانست و مهمترین کارکردهای
1 - American Association of Political Consultants
2 - Analysis of political trends
3 - Macro policy
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آن را براساس تحلیل کالن طرح درسهای این رشته در دانشگاههای مطرح دنیا این چنین برشمرد:
ـ ارتقای سطح دانش سیاسی افراد
ـ تحلیل اطالعات سیاسی مرتبط با موضوعات مختلف
ـ شناخت اوضاع سیاسی منطقهای (تحلیل ژئوپولیتیک)9
ـ بهبود مهارت ارتباطات سیاسی 1و اداری افراد
ـ بهبود ارتباط افراد با مراکز قدرت و بهرهگیری از فرصتهای ایجاد شده
ـ افزایش توانایی افراد در مدیریت سازمان سیاسی تحت کنترل
ـ آشنایی کامل با رویکردهای مختلف برنامهریزی ،اجرا و کنترل در تحقق اهداف حوزه
مأموریتی
شایان ذکر است مباحث کالن مدیریت سیاسی همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی
بوده است .آنها تالش کردند تا با ارائه راهکارهای علمی برای برونرفت از مسائل حکومتداری و
مدیریت اجتماعی در تحقق حکمرانی مطلوب برای نظام سیاسی خود نقش بسزایی ایفا کنند .این
قبیل تالشها در قالب رشتههای علمی نظاممند شده است بهگونهای که هر یک از این رشتهها با
هدف تربیت افراد توانمند برای نقشآفرینی مؤثر در مدیریت سیاسی نظام و اثبات کارایی آن به
جذب دانشجو و پژوهشهای راهبردی و کاربردی اقدام کردهاند.
در بررسیها مشخص شد که رشته مدیریت با گرایشهای دولتی ،سیاستگذاری ،عمومی ،رفتار
(موضوع تضاد و رفتار سیاسی در سازمان) و همچنین علوم سیاسی ،جامعهشناسی سیاسی ،اقتصاد
سیاسی ،حقوق عمومی و علوم اجتماعی با گرایشهای برنامهریزی اجتماعی ،مردمشناسی به مباحث
مدیریت سیاسی میپردازد و درصدد حل مسائل مرتبط با جامعه و حکومت و نظام سیاسی است.

1 - Political science
2 - Analysis of political information
3 - Geopolitical analysis
4 - Political communication skills
5 - The centers of power

تبيين بايستههاي مديران سياسي مبتني بر رهيافت مديريت جهادي

69 /

جدول  :6مقایسه مدیریت سياسی با دیگر رشتههاي مشابه
رشتهها

مقایسه تعاریف و حوزهها

رویكرد

مديريت دولتي

اين رشته به مطالعه و تحليل عملکرد دولتها ميپردازد و آن را ميتوان

با گرايش

مجموعه هايي ساختاري و مرتبط متشکل از مقاصد ،تصميمات و اعمالي در نظر

سياستگذاري و

عملکرد کالن

خطمشيگذاري

گرفت که قابل نسبت به اقتدار عمومي در سطوح محلي ،ملّي و بينالمللي
است .از سياستگذاري عمومي با عنوان علم دولت در عمل نيز ياد ،و برخي آن
را زيرمجموعه علم سياست و برخي نيز علمي مستقل قلمداد ميکنند.

مديريت رفتار

اين رشته با رويکردي شبه روانشناسي به بررسي و تجزيه و تحليل رفتارهاي

با گرايش رفتار

سياسي افراد ميپردازد .اين رفتارها شامل شرکت در انتخابات ،تظاهرات و

سياسي

رفتاري

راهپيماييهاي سياسي ،انتخاب فرد يا حزب سياسي ،و ...است .سطح تحليل در
اين رشته ،فرد است اما در رشته جامعهشناسي سياسي ،سطح تحليل جامعه
است.
اين رشته به بررسي انديشهها و نظريههاي سياسي و کارکرد آنها در عرصه

علوم سياسي
نظري

جامعه از ديدگاه نظري ميپردازد و از تجربه و دستاوردهاي بشر بهره ميبرد که
در طول تاريخ در عرصه اجتماع به دست آورده است.

جامعه شناسي

اين رشته بر قدرت در زمينه اجتماعي آن تمرکز دارد و پويشهاي سياسي را در

سياسي

قالب جامعهشناسي مورد تجزيهوتحليل قرار ميدهد .به جنبه پويايي رفتار
جامعهشناختي

سياسي جامعه مانند همکاري ،رقابت ،ستيز ،تحرک اجتماعي ،عقيده عمومي،
انتقال قدرت بين گروهها و باالخره تمام پويشهايي توجه دارد که بهگونهاي در
رفتار سياسي مؤثر است.
اين رشته بر سياست و اقتصاد تمرکز دارد و مسائل مربوط به توليد و توزيع

اقتصاد سياسي
اقتصادي

درامد و ثروت و تأثيرات آن را در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعه بشري
مورد بررسي قرار ميدهد.
اين رشته به بررسي و تبيين اصول و موازين مربوط به تنظيم روابط دولت و

حقوق عمومي
حقوقي

دستگاههاي دولتي با اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه و نيز ديگر
دستگاههاي دولتي ميپردازد.

در مجموع باید بیان کرد که بهرغم توجه رشتههای مختلف دانشگاهی به کارامدسازی نظام
سیاسی ،این موضوع غالباً در کنار موضوعات اصلی هر یک از حوزههای مطالعاتی به عنوان متغیر
فرعی مورد بررسی قرار میگیرد و هیچگاه بهعنوان متغیر اصلی مورد توجه قرار نمیگیرد که دیگر
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موضوعات درکنش با آن بازتعریف شود .عالوه بر این هر یک از این رشتهها بنا به زاویه دید خود
به واکاوی مسائل مرتبط با کارامدسازی نظام سیاسی اقدام کردهاند که این امر به ایجاد نگاهی
جامع (کاربردی و راهبردی) به حل مسائل منجر شده است؛ اما با ظهور مدیریت سیاسی در مجامع
علمی سعی شد این کمبودها پوشش داده شود.
مدیریت جهادي
در تبیین مفهوم مدیریت جهادی ،مطالب و پژوهشهای متعددی از سوی اندیشمندان و
صاحبنظران صورت گرفته؛ اما به منظور درک نظاممند این مفهوم و تشریح کاربست آن در حوزه
مدیریت سیاسی بهتر است از رویکرد ترکیبی و تحلیلی 9به طور همزمان بهره برد .توضیح اینکه در
رویکرد ترکیبی تالش می شود با نگاهی کلنگر به واکاوی موضوع مورد سؤال اقدام ،و در نگاه
تحلیلی با تمرکز بر اجزا ،موضوع مورد سؤال تبیین شود .مدیریت جهادی مبتنی بر رویکرد تحلیلی
متشکل از دو جزء مدیریت و جهاد است .برای مدیریت تعاریف متعددی ارائه شده که برخی از
مهمترین آنها به این قرار است:
ـ هنر انجام دادن کارها با و بهوسیله دیگران
ـ فرایندی که طی آن تصمیمگیری در سازمانها صورت میپذیرد.
ـ اجرای وظایف برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری ،هماهنگی و کنترل
ـ علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای دستیابی به
اهداف سازمانی
ـ بازی کردن نقش رهبر ،منبع اطالعاتی ،تصمیمگیرنده و رابط برای اعضای سازمان (ایراننژاد،
) 9 3
در مورد بحث جهاد باید بیان کرد که جِهاد واژهای عربی است از ریشه جهد به معنای مشقت،
تالش ،مبالغه در کار ،بهنهایت چیزی رسیدن و توانایی .قرآن کریم نیز هرگونه کوشش در راه خدا
و تالش برای نیکیها را جهاد ) (،و قتال را شعبهای از آن میداند .در منظومه گفتمانی مقام معظم
رهبری به عنوان مبدع مبحث مدیریت جهادی ،جهاد اینگونه تشریح شده است:

1 - Systematic approch
2 - Combined approach
3 - Analytical approach
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جدول  :5جهاد در گفتمان مقام معظم رهبري
دیدگاه مقام معظم رهبري

محور بحث

جهاد يعنى چه؟ هر تحرکى اسمش جهاد نيست .تحرکى با خصوصياتى اسمش جهاد است.

نكات كليدي
در تقابل با دشمن

يکى از خصوصيات اين تحرک ،که اسمش جهاد است ،اين است که انسان بداند اين در مقابل

استمرار داشتن

دشمن است؛ يعنى بداند در مقابل يک حرکتِ خصمانه و غرضآلودى است که دارد انجام

همه جانبه بودن

مفهوم جهاد ميگيرد .حرکتى که در مقابل يک چنين جهتگيرى خصمانه وجود دارد ،يکى از شرائط اصلى

هوشمندانه بودن

جهاد است .جهت دومى که در مفهوم جهاد حتماً بايستى مالحظه بشود ،استمرار و همهجانبگى
است ،هوشمندانه بودن است؛ مخلصانه بودن است؛ اين جور تحرکى اسمش جهاد است

مخلصانه بودن

(.)0935/50/62
معيار جهاد ،شمشير و ميدان جنگ نيست .معيار جهاد همان چيزي است که امروز در زبان
فارسي ما در کلمه مبارزه وجود دارد .فالني آدم مبارزي است .فالني آدم مبارزي نيست؛ پس

روحيه مبارزه (جهد و
تحرک و داشتن)

جهاد يعني مبارزه .در مبارزه دو چيز حتماً الزم است :يکي اينکه در آن جد و جهد و تحرکي
معيار جهاد

باشد .انسان در رختخواب يا در پستوي خانه که نميتواند مبارزه کند ...دوم اينکه در مقابلش
دشمني باشد .مبارزه در آنجا که دشمن نيست معنا ندارد .پس جهاد متقوم بر اين دو رکن
است...پيغمبر(ص) به اينگونه جهاد دعوت ميکند؛ پس تنبلي و نشستن و بيکارگي و

روحيه مبارزه
(تقابل با دشمن)

بياهتمامي از امت پيغمبر خواسته نيست؛ جهاد دايم (.)0939/2/65
عزيزان من! بعضى کسان از اسم جهاد مىرمند! خيال مىکنند که تأسيس يک کشور ،ايجاد يک
تمدّن ،نظم در زندگى ،پيشرفت در زندگى مادّى و معنوى و رفاه مشروع براى انسانها ،با
جهاد نمىسازد و جهاد ضدّ اينهاست! چه خطايى! چه غلطى! بدون جهاد ،هيچ چيزي به دست
اهميت جهاد انسان نمىآيد؛ نه دنيا و نه آخرت .بدون جهاد در مقابل گرگِ بىدست و پاى بيابان هم
نمىشود ايستاد؛ چه رسد به گرگهاى بسيار بسيار خطرناک دنياى سياست و دنياى اقتصاد و
سرپنجههاى خونينى که ميليونها انسان را دريدند و نابود کردند و خوردند و بردند! (.)33/3/62

جهاد مقدمه پيشرفت
مادي و معنوي
جهاد مقدمه سعادت
دنيا و آخرت
جهاد مقدمه جفظ
حيات در دنياي
سياست و اقتصاد

جهاد يعنى حضور در ميدان با مجاهدت ،با تالش ،با هدف و با ايمان؛ اين ميشود .جهاد با

جهاد جسماني

نفس ،جهاد با مال .جهاد با نفس کجاست؟ فقط به اين است که جهاد« ،جاهدوا بأموالکم و

جهاد علمي

أنفسکم فى سبيل اللَّه» .لذا توى ميدان جنگ برويم و جانمان را کف دست بگيريم؛ نه ،يکى از
انواع جهاد با نفس هم اين است که شما شب تا صبح را روى يک پروژه تحقيقاتى صرف کنيد
ابعاد جهاد

و گذر ساعات را نفهميد .جهاد با نفس اين است که از تفريحتان بزنيد ،از آسايش جسمانيتان
بزنيد ،از فالن کار پرپول و پردرامد ـ به قول فرنگيها پولساز ـ بزنيد و تو اين محيط علمى و
تحقيقى و پژوهشى صرف وقت کنيد تا يک حقيقت زنده علمى را به دست بياوريد و مثل
دسته گل به جامعه تان تقديم کنيد؛ جهاد با نفس اين است .قسمت کوچکى هم جهاد با مال
است (.)0933/50/56

جهاد مالي
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ادامه جدول  :5جهاد در گفتمان مقام معظم رهبري
محور بحث

نكات كليدي

دیدگاه مقام معظم رهبري
جهاد در صحنههاى مختلف ،وظيفه ماست و ضامن پيشرفت و پيروزى ماست .در صحنه

سياسي

سياسى هم جهاد هست ،در صحنه فرهنگى هم جهاد هست ،در صحنه تبليغاتى و ارتباطاتى هم

فرهنگي

عرصه جهاد جهاد هست ،در صحنههاى اجتماعى هم جهاد هست .جهاد فقط جهاد نظامى نيست ،جهاد در

اجتماعي

تمام عرصههاي زندگي انسان است (.)0932/50/63

اقتصادي
نظامي

مگر يک ملت بدون جهاد مىتواند سرش را باال بگيرد؟ مگر يک ملت بدون جهاد مىتواند
پيامد جهاد

جهاد سبب پيروزي

طعم عزّت را بچشد؟ مگر يک ملت بدون جهاد مىتواند درميان ملتهاى دنيا شأن و موقعيتى
پيداکند؟ .ما هر جايي که به خدا تکيه کرديم به نيروي مردم تکيه کرديم و حاضر به حرکت

جهاد سبب عزت

جهادي شديم ،پيروز شديم .0936/06/00

بر این اساس میتوان حرکت جهادی را براساس تحلیل سه الیهای مسئله در گفتمان مقام
معظم رهبری اینگونه تبیین کرد .الزم به ذکر است که این منطق از یک سو به کندوکاو در سه
الیه انگارههای معرفتی ،ساختارها و قواعد ،و برونداد کنشگران میپردازد و از همین رو با مفهوم
بازمهندسی سازگاری معناداری دارد و از سوی دیگر به سبب ارتباط علّی میان الیهها با مفهوم
نگرش سیستمی متناظر است (بنایی و علوی.) 939 ،
در رویکرد ترکیبی نسبت به مفهوم مدیریت جهادی باید بیان کرد که مدیریت جهادی سبکی
برخاسته از تفکر بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی ماست که شاید در مکاتب دیگر
مدیریت هم آموزههای مشابهی داشته باشد؛ لیکن این آموزهها تکنیکی و تجربی است؛ یعنی شیوه
و روش و الگوی کار است که در جوامع انسانی تفاوت چندانی با هم ندارد؛ اما هر کدام از این
سبکها ،کاراییهای مختلفی دارد و شدت و ضعف اثر آنها در فرهنگهای متفاوت ،فرق میکند .در
فرهنگ ما ،روحی حاکم بر این روشهاست که موضوعیت دارد و آن روح حاکم نسخه بومی
ایرانی ـ اسالمی است که باید بدان توجه کرد و در مقایسات و بررسیها از این نکته غفلت نکرد.

1 - Three-tiered analysis of the problem
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انگارههاي معرفتی

ساختارها و قواعد

برونداد

( الیه پنهان)

( الیه نيم پنهان)

( الیه آشكار)

روحيه جهد و تالش

مستمر

همه جانبه

پيروزي

پيشرفت

اخالص

هوشمندانه

در مقابل با

عزت

سعادت

دشمن

ابعاد جهاد (مالی ،جانی ،علمی)

شكل  :9تبيين نظاممند مفهوم جهاد در گفتمان رهبري

مدیریت جهادی مقولهای است که با انقالب اسالمی تبلور دوچندان یافت و آثار مبارک آن
در دورههایی از دوران دفاع مقدس و بویژه نهاد جهاد سازندگی ظهور و بروز پیدا کرد؛ فرایندی
که از ویژگیهای برجسته آن ،ادای تکلیف و همراستایی با اراده الهی در جهت تشکیل ،حفظ و
تحکیم پایههای حکومتی برآمده از اسالم ناب محمدی (صل اهلل علیه و آله) بود (عظیمی و حدائق،
 .) 9البته تعاریف دیگری هم در طول این مدت برای مفهوم مدیریت جهادی توسط اندیشمندان
و پژوهشگران این حوزه در کشور ارائه شده که مهمترین آنها عبارت است از:

سال  ،25شماره  ،2تابستان 9316
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جدول  :9تعاریف مدیریت جهادي
ردیف

تعریف

محور مورد تأكيد

مؤلف

در بستر فرهنگ جهادگونه و با انگيزه الهي در پي خدمتگزاري بر محور رفتارهاي جهادي در راستاي

علمي ـ الهي بودن

اسمعيلي مديريت جهادي ،فرايند علمي و منطقي تحت تأثير ارزشها و نگرشهاي اسالمي ـ توحيدي است که
0

گيوي

( )0939کمال آحاد جامعه و آسانسازي گسترش عدالت شکل ميگيرد.
6

سلطاني مديريت جهادي را ميتوان عمل ،فراگرد ،پيامد يا حالتي دانست که براي تعالي انسانها پديد ميآيد و
( )0939اين به معني رشد ،متحول کردن ،استفاده از فرصتها ،برتري بخشيدن يا باال بردن امور انساني است.
قائدعلي

9

و
عاشوري
()0930

0

0

عزتي
()0939
کوشکي
()0939

تحولگرايي در
حوزه نيروي انساني

مديريت جهادي سبکي از مديريت است که بر ارزشهاي اسالمي استوار است .همانگونه که جهاد به
معناي کوشش تمام و همهجانبه براي رسيدن به هدف است ،مديريت جهادي نيز نوعي مبارزه و
تالش مقدس براي حذف استعمارگري و استبداد است که به دنبال ايجاد فضاي نوعدوستانه و
ارزش محور بر مبناي اصول اسالمي براي اعضاي سازمان و حذف محروميتهاي سياسي ،اقتصادي،

تالش همهجانبه و
ارزشمدار

اجتماعي ،فرهنگي و صنعتي جامعه است.
مديريت جهادي مديريتي است با عشق و ايمان به خدا ،خستگيناپذير با گامهايي بلند و داراي
شتاب مدبرانه که با بصيرت و دشمنشناسي خود از موانع پيش رو يکي پس از ديگري ميگذرد و به
سوي ايجاد تمدن اسالمي به پيش ميرود.
علم و هنر رهبري و کنترل فعاليتهاي دسته جمعي ،مبتني بر مبارزه نه صرفا در عرصه نظامي بلکه در
تمامي عرصههاي علمي ،سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...براي دستيابي به اهداف راهبردي و کالن
سامانه و رفع موانعي که در رسيدن به آن وجود دارد.

خداباوري ،بصيرت
و خستگيناپذير
رهبري ،مبتني بر
مبارزه و همهجانبه

مديريت جهادي ،يادگاري است گرانسنگ از دوران دفاع و حماسه که در آن ،تهيه و تجهيز
سرمايههاي انساني و مادي و برنامهريزي فعاليتها و اقدامات ،همه در فضايي برگرفته از آموزههاي
اصيل ديني صورت ميگرفته است و مهمترين ويژگي آن ،ذوب اراده انسان در اراده الهي بوده و البته
عظيمي و نماد اين امتزاج عاشقانه ،فرمانبري آگاهانه از ولي امر يا ولي فقيه زمان است؛ لذا از مؤلفههاي کليدي
2

حدائق

مديريت جهادي ،عقل و عشق است؛ بهعبارتي مديريت جهادي با بهرهگيري از ابزار علم و فناوري و

( )0933همجهت با اراده الهي و بر اساس نقشه الهي به تمشيت امور ميپردازد .پيروزي انقالب اسالمي
ايران ،تجارب دوران دفاع مقدس و سازندگي روستاها و صدها موفقيت علمي و عملي ديگر در

بهرهگيري از ابزار
علم و فناوري
همجهت با
واليتفقيه

سطح کشور و حتي پيروزي مقاومت حزباهلل لبنان در برابر رژيم تا دندان مسلح صهيونيستي ،همه
بيانگر کارامدي مديريت جهادي در عرصههاي سنگين و پيچيده است.
مرتضوي م ديريت جهادي غير از آن مديريت علمي نيست که براساس فرمولها و قوانين مطرح در دانش
3

و عراقي مديريت پايهريزي شده است .فرق اين نوع مديريت ،که از ترکيب اضافي (جهادي يا اسالمي) نظام ارزشي اسالم
( )0933برخوردار است با مديريت مطلق در اين است که مبناي آن را نظام ارزشي اسالم ميسازد.

3

موحد
()0932

اساس مديريت در نظام جهادي بر پايه رهبري و هدايت انسانها بهسوي وظايف خودشان و بهسوي رهبري و هدايت به
سازندگي پايهگذاري شده است.

سوي سازندگي
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براساس این تعاریف میتوان مدیریت جهادی را این گونه تبیین کرد:

والیتمدار
سخی و

آگاه و

رشددهنده

دانشطلب

مدیریت

مبتنی بر نظام

جهادي

ارزشی اسالم

توكل بر خدا

با صالبت و

مخلص و

شجاع

متنقی

شكل  :4محورهاي مورد تأكيد در تعاریف مدیریت جهادي

مدیریت جهادی الگویی است که با توکل بر خدا و بهرهگیری از نظام ارزشی اسالمی و
مباحث علم روز و هدایت و تعالی نیروی انسانی به اهداف خود در تحقق اهداف الهی و فرمان ولی
دست یابد
مقام معظم رهبری در زمینۀ رهیافت مدیریت جهادی در عرصه مدیریت سیاسی مطالبی بیان
کردند:
«در اداره کالنشهر تهران و همچنین در اداره کشور باید روحیه خدمت به مردم با نیت خدایی و
با تکیه بر علم و درایت یا همان روحیه مدیریت جهادی حاکم باشد تا بتوان از مشکالت عبور کرد
و پیش رفت (.) 93 / 1/ 9
«اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد،
مشکالت کشور در شرایط کنونی فشارهای خباثتآمیز قدرتهای جهانی و در شرایط دیگر ،قابل
حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد (.) 93 / 1/ 9
بر این اساس میتوان استنتاج کرد که به طور کلی «مدیریت سیاسی با رویکرد جهادی» این
چنین تعریف میشود:
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اشراف و هدایت بر جریان سیاسی ملی و محلی و خطمشیگذاری کالن در حوزههای
اقتصادی ،ارتباطی ،نظامی ،سیاسی و امنیتی از طریق ایجاد ساختارها و نهادهای الزم با رویکردی
مخلصانه ،جامعنگر ،هوشمندانه و شجاعانه

روش پژوهش
از آنجا که این پژوهش به دنبال واکاوی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای
تبیین بایسته های مدیران سیاسی جهادی است؛ لذا گامهای زیر برای آن برداشته شد:
گام  :6بررسی ادبيات علمی و تبيين حوزههاي مورد مطالعه

به این دلیل که متغیر مستقل (مدیریت جهادی) و متغیر وابسته (مدیریت سیاسی) این پژوهش،
هر دو از حوزههای نوین در عرصه مدیریت بهشمار میرود ،تبیین بایستههای مدیران سیاسی
جهادی ،بسیار دشوار خواهد بود .از این رو با بهرهگیری از متون و ادبیات علمی ،میتوان به
مجموعهای از مفاهیم علمی دست یافت که میتواند به عنوان خطوط راهنما در تبیین بایستههای
مدیران سیاسی در الگوی مدیریت جهادی مورد استفاده قرار گیرد .در همین راسـتا ،در گام اول
مطالعات مختلف در موضوعات مدیریت سیاسی ،مدیریت جهادی و همچنین شایستگیهای منابع
انسانی ،مطالعه و نکات اصلی آن مشخص شد.
گام  :5واكاوي سخنان مقام معظم رهبري

در گام دوم سخنان مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته مورد بررسی قرار گرفت .در این
گام تمرکز اصلی بر سخنانی بود که بیشتر در حوزه مدیریت ،سیاست ،اداره کشور و ...بیان شده
بود که به نوعی از ارکان مدیریت سیاسی و مدیریت جهادی بود و غالبا در دیدار با مسئوالن نظام
در طول دوران زعامت ایشان بیان شده است .الزم به ذکر است که تمرکز اصلی بر سخنرانیهایی
بود که در دیدار اعضای هیئت دولت و همچنین دیدار با کارگزاران نظام در هر سال به طور مرسوم
برگزار میشود.
روش تحقیق این فرایند بر راهبرد تحلیل مضمون مبتنی بود .این راهبرد روش تحقیق ،یکی از
قویترین روشهایی است که میتواند قطعات گسسته و پراکنده واقعیت اجتماعی را به روشی
1 - Research method
2 - Thematic analysis
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نظاممند در کنار یکدیگر سازمان دهد و تصویری جامع از آن ارائه کند .در واقع تحلیل مضمون،
روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای دادههای کیفی است .این روش ،فرایندی برای
تحلیل دادههای متنی است که دادههای پراکنده و گوناگون را به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل
میکند (عابدی جعفری و همکاران)9 : 931 ،؛ بنابراین تحلیل مضمون ،روشی است برای
الف :دیدن متن
ب :برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهرا نامرتبط
ج :تحلیل اطالعات کیفی
د :مشاهده نظاممند شخص ،تعامل ،گروه ،موقعیت ،سازمان و یا فرهنگ
ه  :تبدیل دادههای کیفی به دادههای کمی (عابدی جعفری و همکاران.)9 : 931 ،
کینگ و هاروکز در سال  1 1با بررسی و جمعبندی تالشهای دیگر پژوهشگران ،فرایندی
سه مرحلهای را برای تحلیل مضمون ارائه کردهاند که در این پژوهش نیز از آن استفاده میشود.
این فرایند شامل سه مرحله شناسهگذاری توصیفی  ،شناسهگذاری تفسیری 9و یکپارچه سازی از
طریق مضمونهای فراگیر 1است.

1 - King & Horrocks
2 - Descriptive Coding
3 - Interpretive Coding
4 - Overarching Themes
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مرحله اول :شناسهگذاري توصيفی
مطالعه دقيق متن مصاحبه
مشخص کردن بخشهاي مربوط و يادداشتگذاري در کنار آنها
تعريف شناسههاي توصيفي
تکرار اين فرايند براي هر متن مصاحبه و بازنگري شناسههاي توصيفي هنگام پيشرفت

مرحله دوم :شناسهگذاري تفسيري
خوشهبندي شناسههاي توصيفي
تفسير معناي خوشهها در ارتباط با سؤال پژوهش و حوزه مطالعاتي
بهکارگيري شناسههاي تفسيري براي کل مجموعه دادهها

مرحله سوم :یكپارچهسازي از طریق مضمونهاي فراگير
استنتاج مضمونهاي کليدي براي مجموعه دادهها به عنوان کل از طريق مدّنظر قرار دادن مضمونهاي تفسيري
از موضع نظري و يا مقاصد عملياتي پروژه تحقيقاتي
ايجاد نموداري براي نشاندادن روابط بين سطوح شناسهگذاري در تحليل

شكل  :2فرایند تحليل مضمون

گام  :9دستهبندي سخنان مقام معظم رهبري

در گام سوم مطالب استخراج شده از فرایند تحلیل سخنان مقام معظم رهبری مبتنی بر الگوهای
علمی تبیین شایستگی منابع انسانی دستهبندی میشود که در گام نخست مورد واکاوی قرار گرفته
بود .در واقع در این گام تمرکز بر این است که این بایستهها در قالب روششناسی علمی در حوزه
شایستگی منابع انسانی تبیین شود.
گام  :4جمعبندي نهایی و ارائه گزارش

در گام نهایی نتایج ،جمعبندی و پیشنهادها و یافتههای مورد نظر تبیین شد.
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الزم به ذکر است برای بررسی روایی نتایج پژوهش از الگوی دو ارزیاب بهرهگیری شد.
توضیح اینکه برای بررسی روایی نتایج در تحقیقات کیفی روشهای مختلفی مورد استفاده قرار
میگیرد که یکی از آنها روش دو ارزیاب است که براساس این روش ،فرایند شناسهگذاری
مفاهیم ،مورد ارزیابی حداقل دو نفر قرار میگیرد که در این حوزه تخصص دارند که در این
پژوهش به چهار نفر از استادان که در حوزه مدیریت و سیاسی تخصص داشتند و در عرصه
حکومتی نیز مناصب دولتی داشتند ،داده شد و نظر آنها به کار گرفته شد.

یافتههاي پژوهش
به منظور تبیین این بایستهها در ابتدا باید از مباحث مدیریت اسالمی به عنوان پایه و اساس
مدیریت جهادی فهم درستی داشت .در واقع مدیریت جهادی ،نمود بیرونی و تبلور عملیاتی
مدیریت اسالمی است .محور این سطح بندی ،تمرکز بر مباحث حکمرانی مبتنی بر تفکر امام
خمینی(ره) است .در نگاه ایشان مدیریت جهادی مستلزم جهاد با نفس ،و از جمله احکام شرعی
فردی است؛ امّا به آن محدود نیست بلکه در قالب تالش مستمر شبانهروزی برای تحقق اهداف
عالی انقالب اسالمی متبلور میشود و این همان رویکرد جهادی در مدیریت سیاسی کشور است
که در این دستگاه فکری" ،حفظ نظام از اوجب واجبات میشود" و این چنین سطحی از مدیریت
سیاسی نیازمند نگاهی سختگیرانه به ویژگیهای فردی و اجتماعی است که مصداق برجسته جهاد
اکبر ،و حداقل اثر آن عبارت است از:
ـ عدم پذیرش مسئولیت به هر شرطی
ـ عدم چشمداشت و حس طلبکاری از انقالب و نظام
ـ و...
بر این اساس در تبیین بایستههای مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی ،باید توجه
کرد که این شایستگیها در سطحی خواهد بود که برونداد آن مدیران سیاسی جهادی باشد .بدین
منظور بهرهگیری از منویات مقام معظم رهبری ،که بحق مصداق بارزی از مدیر عالی سیاسی با
الگوی مدیریت جهادی است ،میتواند پایه تبیین این بایستهها قرار گیرد.
1 - Jihadi Political managers
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جدول  :4تحليل محتواي بيانات مقام معظم رهبري
ردیف

گزاره كليدي

مفهوم (مضمونهاي اصلی)

P1

اينکه من به مسئوالن کشور و آحاد مردم ـ هر دو ـ بارها تأکيد کردهام که امروز وظيفه ما کار

کار زياد به علت پهناور بودن ايران

P2
P3

است و کار است و کار به خاطر اين است که اين سرزمين ،اين منطقه عظيم و اين نقطه کار زياد به علت موقعيت ژئوپلتيک
جغرافيايي فوقالعاده حسّاس به قدري استعداد دارد که اگر سالهاي متمادي ،کار شبانهروزي
و خستگيناپذير بشود ،باز زمينه کار در اين کشور باقي است ( 35/53/65بيانات در ديدار
مردم کاشان و آران و بيدگل).

ايران
کار زياد به علت استعداد بسيار

P4

شماها مسئوالن کشور هستيد در بخشهاي مختلف؛ کارهاي زيادي برعهده شما است؛

کار براي آباد کردن دنيا

P5

کارهاي شما ،هم کار دنيا است ،هم کار آخرت؛ يعني وقتي به انجام وظيفه خود ميپردازيد،

کار براي آباد کردن آخرت

P6

هم داريد دنيا را آباد ميکنيد ،زندگي را آباد ميکنيد ،هم داريد باطن و درون خودتان را آباد

صبر در کارها

P7
P8
P9

ميکنيد.اين عمل احتياج دارد به دو عنصر :صبر و توکل ( 36/50/95بيانات در ديدار
مسئوالن نظام).

توکل در کارها

اين جمله اميرالمؤمنين (ع) را من بارها در سخنرانيها به مسئولين گفتم :اال ...وَ ال يَحمِلُ هَذَا

ديدن وضعيت داخلي کشور

العَلَم اِلّا اَهلُ البَصَرِ و الصَّبر اوّل اهل بَصَر ،کساني که ديد درستي دارند ،بصيرت دارند،

درک حضور دشمن در اليههاي

صحنه را ميفهمند .بصيرت را روزبهروز بايد زياد کرد ،صحنه داخلي را بشناسيم ،بدانيم اآلن

پنهان داخلي

در داخل چه دارد ميگذرد ،کجاها است که انسان گاهي حضور دشمن را احساس ميکند،
P10

کجاها است که ميتواند انسان در آنجا با خاطر جمع ،با دل آرام حرکت بکند .بصيرت؛

درک جايگاه بينالمللي کشور

جايگاه خودمان را در دنيا بشناسيم ( 30/53/0بيانات در ديدار فرماندهان گردانهاي بسيج).
P11

منطق داريم ،استدالل ميکنيم؛ فقط رد کردن هم نيست ،اثبات ميکنيم و حقايقي را بيان

منطق و استدالل در کالم

P12

ميکنيم ...بايد يک چنين قدرت اقناعي ،يک چنين قدرت منطقي و قوّت بياني وجود داشته

قدرت اقناعي داشتن

باشد؛ اين جزو کارهاي اساسي است؛ اين پاسداري از انقالب و پاسداشت انقالب است؛
P13

يعني گرامي داشتن انقالب ،حقّ انقالب را ادا کردن ،قدر انقالب را دانستن (30/52/60

خوش صحبتي

بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى).
P14

تالش مجاهدت آميز و تالش سخت؛ يعني بهکارگيري عقل ،علم ،تخصص و تجربه و

اقدامات عاقالنه

P15

بهکار بردن همه ظرفيت دستگاه تحت مديريت براي رسيدن به آرمانهاي نظام اسالمي ،رفتار

اقدامات عالمانه

P16

ديني است .اگر يک مسئول خيلي هم مقدس مآب باشد ،اما از ظرفيت خود براي کار و

بهرهگيري از تجربه گذشته

P17

تالش استفاده نکند ،رفتار ديني او ناقص است ( 0939/50/56بيانات در ديدار زائران و
مجاوران حرم مطهر رضوي).

بهرهگيري از تمامي ظرفيتها

P18

اگر مديريت جهادي يا همان کار و تالش با نيت الهي و مبتني بر علم و درايت حاکم باشد،

نيت الهي در کار

P19

مشکالت کشور در شرايط کنوني فشارهاي خباثتآميز قدرتهاي جهاني و در شرايط ديگر،

تمرکز بر علم

P20

قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد ( 0936/05/69بيانات در
ديدار شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران).

توجه به دشمن

P21

در زمينه خدمت ،کار را بايد جهادي کرد؛ جهادي به معناي بيقانوني نيست...معتقدم در

رعايت اصول و ضوابط و قوانين

P22

همان چارچوب قانوني ،دو جور ميشود کار کرد :يک کار ،کار مرسوم اداري ،يک کار ،کار

موانع کوچک را بزرگ نديدن

P23

جهادي .کار جهادي يعني از موانع عبور کردن ،موانع کوجک را بزرگ نديدن ،آرمانها را

آرمانها را فراموش نکردن

فراموش نکردن ،جهت را فراموش نکردن ،شوق به کار؛ اين کار جهادي است .کار را بايد
P24

جهادي انجام داد تا ان شاءاهلل خدمت بخوبي انجام بگيرد ( 0936/52/52بيانات در ديدار
رئيسجمهور و اعضاي هيأت دولت).

انگيزش در خدمترساني
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ادامه جدول  :4تحليل محتواي بيانات مقام معظم رهبري
ردیف

گزاره كليدي

مفهوم (مضمونهاي اصلی)

P25

ابتکارات شما ،ابداعات شما ،نوآوريهاي شما در مسئله ابزارها و نوآوريِ در ابزار به

توجه به حرکتهاي علمي دشمن

P26

موازات تحرّک دشمن در کار علمي و ابزارسازي بايد افزايش پيدا کند و ميشود؛ نوآوريِ

توجه به کار علمي

ذهن انسان پايان ندارد ( 30/53/00بيانات در ديدار فرماندهان و کارکنان نيروي دريايي

توجه به توليد ابزارهاي جديد در

P27

سپاه پاسداران انقالب اسالمي و خانوادههاي آنان).

حل مسائل

وقتي تشکيالت هست ،وقتي منظّم است ،انسانها در درون تشکيالت تربيت ميشوند و
عنصرهاي کارامد و فهيم بهوجود ميآيند؛ در حالت گسيختگي سازماني ،اين خصوصيت

تربيت انسانها و رشد دادنِ عناصر

بهدست نخواهد آمد ( 30/52/60بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب

مستعد

P29

يک انسان قوي ،با کفايت ،داراي نشاط و شادابي و شوق به کار و احساس مسئوليت و

سالمت جسماني

P30

عالقهمند به رفع فساد و تبعيض خواهد توانست حرکت بيست ساله به سمت چشم انداز

داشتن کارامديهاي الزم

P31

را ـ که امسال اين شروع انجام ميگيرد ـ با قوت و قدرت آغاز کند ( 30/50/50بيانات

انگيزه براي کار

P32

در ديدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي).

P28

اسالمى).

احساس مسئوليت
مبارزه با فساد و تبيعض

P33
P34

دانشجويان عزيز ،شما جوانان ،مديران آينده کشوريد .ايرانِ فردا با ثروت عظيمي از

همت

P35

اندوختههاي علمي و عملي ،بايد به دست مديراني بزرگ و اليق اداره شود و گامهاي بلند

ايمان

P36

و پرشتاب به سوي چشماندازهاي ترسيمشده را با همت و ايمان و بصيرت و شجاعت

بصيرت

P37

امثال شما بردارد ( 0930/05/60پيام به نشست ساالنه اتحاديه انجمنهاي اسالمي

شجاعت

P38

دانشجويان اروپا).

انگيزه

P39

دانش (اندوخته علمي)

P40

تجربه (اندوخته عملي)

P41

حرکت سريع و پرشتاب

P42

تفکّر انقالبي ،تفکّر اسالمي ناب ،تفکّر اسالمي که داراي حاکميت است و نه اسالمي که

تفکر انقالبي (تفکري که به دنبال

صرفاً حرف زدن است و همينطور به ظاهر و بهصورت تقدّسمآبانه يک احترام

اثرگذاري در ساخت جامعه است).

ظاهرياي برايش قائلند و هيچ هم به آن عمل نميکنند ،اسالمي که منشأ اثر است در
P43

ساخت جامعه و نظام جامعه .اين يک نظام فکري است که امروز در دنياي اسالم منتشر
شده است و يک جاهايي انسانهاي قوي و کارآزمودهاي را پرورش داده و تربيت کرده ،لذا

توجه به سيرت نه فقط صورت

احساس خطر ميکنند ( 0930/05/00بيانات در ديدار ائمه جمعه سراسر کشور).
P44

به نظر من کاري که عليالعجاله بايد کرد اين است که در اتّخاذ مواضع انقالبي ،بايد

اتخاذ مواضع انقالبي

P45

صراحت داشت؛ يعني رودربايستي نکنيم .مواضع انقالبي را ،مباني امام بزرگوار را صريح

صراحت در بيان

بيان کنيم ،خجالت نکشيم ،رودربايستي نکنيم ،ترس نداشته باشيم و بدانيم که (وَ هللِ جُنودُ
السَّماواتِ وَ االَرضِ وَ کانَ اهللُ عَزيزًا حَکيمًا) همه امکانات عالم و سنن عالم ،جنود الهي
P46

هستند ،ميتوان آن جنود الهي را پشت سرِ خود قرار داد و به کمک خود کشاند با توکّل
به خدا ،با پيمودن راه خدا ( 30/52/59بيانات در ديدار رئيسجمهور و اعضاى هيأت
دولت).

توکل به خدا
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مفهوم (مضمونهاي اصلی)

P47

براي ما و براي همه کساني که مسائل ايران را دنبال ميکنند ،معلوم شد که آنچه براي يک

تکيه بر استعداد دروني

P48

ملت مهم است ،تکيه به استعداد دروني خود ،توکل به خداي بزرگ ،اعتماد به خود و عدم

عدم غفلت از دشمن

P49

تکيه به دشمنان است ( 36/50/50بيانات در حرم مطهر رضوي).

اعتماد به نفس

P50

عدم اعتماد به دشمن

P51
P52

توکل به خدا

عالوه بر مديريتي که مسئولين بايد انجام بدهند ،حضور مردم در هر دو عرصه الزم و
ضروري است ( 39/06/63پيام نوروزي به مناسبت آغاز سال .)0939

مشارکت جويي از مردم در کارها

P53

در راه پيشرفت ،توقف ممنوع است؛ خودشيفتگي ممنوع است؛ غفلت ممنوع است؛

پرهيز از توقف

P54

اشرافيگري ممنوع است؛ لذتجويي ممنوع است؛ به فکر جمع کردن زخارف دنيا افتادن،

پرهيز از خودشيفتگي

P55

براي مسئولين ممنوع است .با اين ممنوعيتهاست که ميتوانيم به قله برسيم .ما داريم در

پرهيز از غفلت

P56

دامنه حرکت ميکنيم ( 30/59/00بيانات در مراسم سالگرد رحلت امام خميني(ره)).

پرهيز از اشرافيگري
پرهيز از دنياطلبي

P57

پرهيز از لذت جويي

P58
P59

ما اولِ امسال عرض کرديم «مديريت جهادى»؛ اين مديريت جهادى مخصوص دولت

توجه به اولويتهاي حوزه مسئوليتي

P60

نيست ،شامل مجلس هم هست؛ طبعاً در حوزه کار مسئوليت خود .اين مسئوليتها اگر

جدي گرفتن مسئوليت

P61

بهطور جدى ،بهدور از انگيزههاى شخصى ،بهدور از هرچيزى جز انگيزه خدمت به مصالح

پرهيز از انگيزههاي شخصي

P62

کشور انجام بگيرد ،بزرگترين کار جهادى است؛ کار جهادى يعنى اين؛ انگيزههاى گوناگون

توجه به خدمت رساني

P63
P64

P65
P66

P67
P68

را نبايد دخالت داد ،اولويتها را بايد نگاه کرد ( 39/59/50بيانات در ديدار نمايندگان
مجلس شوراى اسالمى).

درک مصالح کشور

به مسئوالن کشور ...يادآور ميشوم که سپاسگزاري شايسته را در خدمت صادقانه به مردم

خدمت صادقانه در جايگاه

و کشور و نظام اسالمي محقق سازند؛ سادهزيستي ،پاکدستي ،حضور پيوسته در جايگاه

مسئوليت

مسئوليت ،ترجيح منافع ملي بر خواستههاي شخصي و جناحي ،ايستادگي شجاعانه در

ترجيح منافع ملي بر خواستههاي

برابر مداخالت بيگانه ،واکنش انقالبي به نقشههاي بدخواهان و خائنان ،منش جهادي در

شخصي و جناحي

انديشه و عمل و در يک جمله کار براي خدا و در راه خدمت به خلق خدا را ،برنامه

ايستادگي شجاعانه در برابر

دائمي خويش در دوران اين مسئوليت بدانند و به هيچ قيمت از آن تخطي نکنند .روزگار

مداخالت بيگانه

بسيار حساس کنوني ،حساسيت و هوشياري و عزم راسخ همگان بويژه شما مسئوالن را

واکنش انقالبي به نقشههاي

ميطلبد ( 30/06/3پيام به مناسبت حضور پرشکوه مردم در انتخابات مجلس شوراي

بدخواهان

اسالمي و مجلس خبرگان رهبري).

منش جهادي در انديشه و عمل

P69

کار براي خدا

P70

کار در راه خدمت به خلق خدا

P71

عدم تخطي از مسئوليت

P71

مسئولين هم براي اينکه بتوانند کار را بدرستي پيش ببرند ،احتياج به پشتيباني مردم دارند.

پشتيباني مردم

P72

آنها هم بايستي با توکل به خداي متعال و با استمداد از توفيقات و تأييدات الهي و کمک

توکل به خدا

P73

مردمي ،مجاهدانه وارد ميدان عمل بشوند ( 39/0/0پيام نوروزي به مناسبت آغاز سال

کمک مردم

P74

.)0939

تالش مجدانه
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گزاره كليدي

مفهوم (مضمونهاي اصلی)

P75

با حرکت عادي نميشود پيش رفت .با حرکت عادي و احياناً خوابآلوده و بيحساسيت

اداي علمي وظايف و مسئوليتها

P76

نميشود کارهاي بزرگ را انجام داد .يک همت جهادي الزم است .تحرک جهادي و

اداي پرقدرت وظايف و مسئوليتها

P77

مديريت جهادي براي اين کارها الزم است .بايد حرکتي که ميشود ،هم علمي باشد ،هم

اداي با برنامه وظايف و مسئوليتها

P78
P79

پرقدرت باشد ،هم با برنامه باشد و هم مجاهدانه باشد ( 36/06/65بيانات در جلسه تبيين
سياستهاي اقتصاد مقاومتي).

اداي مجدانه وظايف و مسئوليتها

منصب حکومتي نبايد وسيلهاي براي راحتي و عيش و کسب دنيا براي خود باشد .اين يک

پرهيز از نگاه کاسبکارانه به

کاسبي مثل بقيه کاسبيها نيست؛ اين يک مسئوليتپذيري است .اشتغال به اين مسئوليت

موقعيتهاي شغلي

P80

نمي تواند براي اين باشد که انسان چيزي به دست آورد ،مالي جمع کند ،آينده خود و

مسئوليت پذيري

P81

فرزندانش را از اين راه تأمين کند و يا در دنيا خوش بگذراند .پس هدف از قبول مناصب

پرهيز از مال اندوزي

P82

دولتي در نظام جمهوري اسالمي و نظام اسالمي چه بايد باشد؟ هدف بايد اجراي عدالت،

پرهيز از رفاه زدگي

P83

تأمين آسايش مردم ،فراهم کردن زمينه جامعه انساني براي شکفتن استعدادها ،براي تعالي

تالش براي تحقق عدالت

P84

انسانها و براي هدايت و صالح بنيآدم باشد ( 0933/3/60بيانات در خطبههاي نماز جمعه

تالش براي تأمين آرامش مردم

تهران).
P85

استعدادها
تالش براي هدايت مردم

P86

تالش براي اصالح بين مردم

P87
P88
P89
P90

تالش براي رشد و تعالي

مسئوالن اسالمي نبايد در رفتار و عملِ خودشان مسرفانه و متجمّالنه زندگي کنند .باالتر از
آن ،نبايد طوري زندگي کنند که روش اسرافآميز و تجمّلآميز به يک فرهنگ تبديل شود
( 0933/3/60بيانات در خطبههاي نماز جمعه تهران).
شهيد رجايي و شهيد باهنر هم حقيقتاً از کساني بودند که امروز براي ما ،دو نقطه براي

دوري از زندگي مسرفانه و تجملي
صيانت از فرهنگ عمومي
عشق به عدالت

همين مفاهيم واال و با ارزش محسوب ميشوند؛ يعني حقيقتاً آنچه آنها را به حرکت
P91

واميداشت ـ که ما از نزديک ميديديم ـ عشق به عدالت و عشق به ارزشهاي انقالب و

عشق به ارزشهاي انقالب

اينها بود ( 0932/2/0بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت).
نکته ديگري که ميخواهم در اجتماع کارگزاران دولتي سفارش بکنم ،مسأله اطالعرساني
P91

است؛ واقعاً اطالعرساني را قوي کنيد؛ رسانههاي مناسب را تغذيه کنيد ( 0932/2/0بيانات

اطالعرساني از اقدامات به مردم

در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت).
P92

خودتان را عالم کنيد .کشورتان و ملتتان را در قافله علم جلو ببريد .ما در اين زمينه
عقبماندگي داريم ( 0932/2/0بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت).

توجه به کسب علم و دانش

P93

حرف اساسي و مهم در جمع ما اين است که ما به مسئوليت خود که بسيار امر خطير و

توجه به مسئوليت

P94

سنگين و در عين حال با ارزشي است ،بينديشيم؛ آن را پاس بداريم و از عهده آن برآييم.

نگاه ارزشي به مسئوليت

کوشش ما بايد اين باشد و اين فقط با رعايت تقواي الهي امکانپذير است ...مسئوالن باالي
P95

کشور و بخشهاي مختلف ،بايد بزرگترين مظهر تقوايشان اين باشد که آن مسئوليتي را که
بر حسب قانون بر عهده گرفتهاند به بهترين وجه و بدون هيچ نقصي ادا کنند (0936/3/00
بيانات در ديدار کارگزاران نظام).

توجه به تقوا
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مفهوم (مضمونهاي اصلی)

اميرالمؤمنين (عليهالصّالة والسّالم) در آن نامه معروف خود به «عثمان بن حنيف» ،بعد از
آنکه ميفرمايند تو سر چنين سفرهاي بودي و چنين و چنان ،زندگي خودشان را مي-
P96

فرمايند« :اال و انّ امامکم قد اکتفي من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه؛ بعد ميفرمايند:

پرهيز از دنيا گرايي و زندگي مرفه

«الّا وانّکم ال تقدرون علي ذلک»؛ يعني من از شماها توقع اينطور زندگي را ندارم
( 0923/3/00بيانات در ديدار کارگزاران نظام).
حقيقتاً مردم ولينعمت ما و کارگزاران اين نظامند .اين ،تعارف نيست .بعضي خيال مي-
P97

کنند ،امام که اين حرفها را ميزدند ،تعارف ميکردند! ( 0923/3/00بيانات در ديدار
کارگزاران نظام).

توجه به شأن و جايگاه مردم در
حکومت اسالمي

نکات متعددي در زمينه مسائل کارگزاران هست که اجمال آنچه که ميخواهم در يک

متدين

P99

جمله بيان بکنم ،اين است که کارگزاران حکومت اسالمي از لحاظ ايماني بايد به سمت

انقالبي

P100

نمونه و الگو شدن پيش بروند؛ يعني نمونه انسان متدينِ انقالبىِ مسلطِ بر نفس و عامل

مسلط بر نفس

P98

براي خدا باشند .اين ،الزمه حکومت اسالمي است و حکومت اسالمي با داشتن اينگونه
P101

افراد ،پايدار خواهد شد و استمرار خواهد يافت ( 0923/3/00بيانات در ديدار کارگزاران

عامل براي خدا

نظام).

الزم به ذکر است که بنا به واکاوی منویات معظم له در طول دوران رهبری ،ایشان بارها و بنا
به مقتضیات زمانی (دولت مستقر ،اتفاقات سیاسی و )...به نکاتی از این موارد اشاره کردهاند .در
حالت کلی این مفاهیم را میتوان در قالب مقولههای ذیل دستهبندی کرد:
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جدول  :2تبيين مضمونهاي سازماندهنده
محور (شاخصهاي اصلی)

ردیف
0

تالش مستمر شبانهروزي

6

قول لين

9

رفتار ديني تشکيالتي (تقواي تشکيالتي)

0

اعتقاد به مباني و نظام فکري ـ ارزشي اسالم

0

توجه به تربيت و کادرسازي (روحيه مربيگيري)

2

نوآوري و خالقيت در وظايف

3

بصيرت و دشمنشناسي

3

توکل به خدا و خدامحوري در کارها

3

دنيا گريزي و زندگي غير مرفه

05

صبر و حوصله در موقعيت وظايف

00

درک موقعيت محيطي

06

تالش در جهت کسب و گسترش علم و دانش

09

قانونگرايي

00

آرمانگرايي

00

انگيزش الهي در خدمترساني به مردم

02

سالمت جسماني

03

شجاعت

03

توان مديريتي (مهارت ،تجربه)

03

اعتماد به نفس

65

مسئوليتپذيري

60

مشورتپذيري و مشارکتجويي از مردم

66

روحيه انقالبي

نشانگرها
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در گام سوم روش تحلیل مضمونی ،مضمونهای تفسیری در قالب مضمونهای فراگیر تبیین
میشود .در واقع در این مرحله با بهرهگیری از مباحث نظری و به منظور ایجاد کاربست و تبیین بهتر
مضمونهای تفسیری به دستهبندی آنها در قالب مضمونهای فراگیر اقدام میشود .برخی از
پژوهشگران عوامل مؤثر بر کارامدی را در قالب عوامل فردی ،سازمانی و محیطی دستهبندی
میکنند (پدرِرو ـ پرز  ،روییز سانچز دی لیئون  ،روجو موتا  ،لیانِرو لوکو  ،پورتا گارسیا ،

.) 1

تقسیمبندی دیگری که میتوان از عوامل مؤثر بر کارامدی انجام داد ،تقسیمبندی آن به عوامل
مادی (غیر روانی) و عوامل روانی است (شفیع آبادی .) 93 ،از آنجا که این بایستهها از نگاه مقام
معظم رهبری به مدیران سیاسی منتج شده است برای دستهبندی آنها نیز از گفته خودشان بهرهگیری
میشود .ایشان در دیدار با کارگزاران نظام در سال  9 1در معرفی الگوی مدیر سیاسی جهادی
بیان کردند که:
"این حرف درستی است که این دو نفر (شهیدان رجایی و باهنر) حقاً نماد دولتمردان متعهد و
پایبند و مردان جمهوری اسالمی بودند".
و در تبیین ویژگیهای اصلی این دو شهید در دیدار با کارگزاران در سال

 9بیان کردند:

یاد شهید رجایی عزیز و شهید باهنر عزیز را ـ که در همان مدتکوتاه مسئولیتشان ،طوری
عمل کردند که از خودشان برای ما الگو باقی گذاشتند ـ گرامی میدارم و حقیقتاً با تالش سختی
که کردند با تحملی که به خرج دادند و با تمسکی که به عقیده و ایمان خودشان در عمل ورزیدند،
موجب شدند که ما امروز بتوانیم برای تعریف مدل مورد نظر خودمان ،اسم و یاد اینها را مطرح
کنیم.
بر این اساس میتوان برای دستهبندی مضمونهای منویات معظم له ،آنها را در دو سطح اعتقادی
و عملیاتی تقسیم کرد .محور اعتقادی بیانگر بایستههایی است که در سطح نگرشی و بنیادی مطرح
شده است و سطح عملیاتی بیانگر بایستههایی که در سطح رفتاری بروز و ظهور مییابد.
گفتنی است اینگونه تقسیمبندی در مطالعات پترسون و لوتاز ( ) 119در زمینه تبیین
ویژگیهای کارامدسازی مدیران مورد توجه قرارگرفت .آنها در مطالعات خود عوامل کارامدی
مدیران را به دو دسته عوامل روانشناختی و غیر روانی تقسیم کردند که عوامل روانشناختی بر حوزه
رفتاری فرد متمرکز است و عوامل غیر روانی در سطح مباحث شخصیتی و نگرشی اقدام به بررسی
1 - Peterson, s., & Luthans, e.
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علل کارامدی میپردازد.
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شكل  :1الگوي بایستههاي مدیران سياسی جهادي

نتيجهگيري و پيشنهادها
امروزه اعتقاد این است که منابع انسانی از مهمترین سرمایههای هر مجموعهای بهشمار میرود.
در این زمینه توافق وجود دارد که هر فردی نمیتواند در هر زمان و در همه جا عملکرد مطلوب
داشته باشد؛ لذا برای ایفای نقش اثربخش و کارا در هر شغلی وجود سهمی از استعدادهای عمومی
و استعدادهای اختصاصی ضروری است (گنجی .) 939 ،شناسایی شاخصهای کلیدی اولین گام
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در فرایند مدیریت استعداد است .در واقع این شایستگی به عنوان صفت مشخصه فرد تعریف شده
است که وی را قادر میسازد عملکرد خوبی در شغل ،نقش یا موقعیتی ایفا کند که به او داده شده
است (ویتانوفیس.) 11 ،
این موضوع در مورد مدیران سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است .این مدیران به سبب
سطح اثرگذاری ،میتوانند توفیقات ارزشمند و نیز ناکامیهاى زیانباری را برای نظام سیاسی بهوجود
آورند بهگونهای که هر چه جایگاه آنها در عرصه سیاسی باالتر باشد ،تأثیرات آن عالوه بر مجموعه
تحت مدیریت به جامعه جاری ،و به ایجاد نارضایتی در عموم مردم منجر میگردد و ضربات جبران
ناپذیری را بر نظام سیاسی وارد میسازد .این مسئله در نظام جمهوری اسالمی ایران ،که داعیهدار
الگوی مدیریت دینی است ،تبلوری مضاعف مییاید؛ چرا که عدم کارامدی الزم در عرصه
حاکمیتی میتواند نتایج و پیامدهای بسیاری را در حوزه افکار عمومی نسبت به اصل نهاد دین
ایجاد کند .این امر ،پژوهش مستقل برای شناسایی شایستگی مورد نیاز در عرصه مدیریت سیاسی را
مورد تأکید قرار میدهد؛ لذا این پژوهش تالشی بود در جهت یافتن پاسخی برای این سؤال که
شایستگیهای اصلی مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی ـ بهعنوان راهبرد اصلی در
تحقق کارامدی سیاسی ـ چیست.
نتیجه بیانگر این است که هر فرد مسئول در نظام سیاسی جمهوری اسالمی برای اینکه بتواند
مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی عمل کند و کارامدی فردی خود را بهمنصه ظهور بگذارد
براساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید دارای بایستههایی باشد که ایشان بارها در
طول سالیان گذاشته در دیدار اقشار و گروههای مختلف بیان کردهاند.
الزم به ذکر است که عوامل مطرح شده در این الگو در واقع بایستههایی است که هر مدیر
برای ایفای نقش جهادی در نظام سیاسی باید در خود تقویت کند و بنا به نوع مسئولیت و سطح
آن ،این عوامل وزن متفاوتی مییابد و لذا شایسته است که این الگو متناسب با هر گروه شغلی نظیر
فرمانداران ،استانداران و وزیران وزندهی شده ،و همچنین پژوهشی در جهت بررسی و
آسیبشناسی چگونگی انتخاب و عملکرد مسئولین فعلی و گذشته انجام شود.
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يادداشتها
 0ـ الزم به ذکر است که بنا به مطالعات گسترده دربارة اين موضوع در سطح دانشگاههاي مطرح دنيا ،که توسط
نگارنده انجام شده است ،مشخص شد که زاويه ديد مراکز مختلف به اين حوزه با يکديگر متفاوت ،و اين
تفاوت در نوع توجه آنها نيز تأثير گذاشته است .برخي از اين دانشگاهها نظير جورج واشنگتن آن را به
صورت حوزهاي علمي ـ تخصصي ،جدا از ديگر علوم ديده و براي آن دانشکدهاي تأسيس کردهاند و برخي
ديگر نظير دانشکده يوتا آن را زير مجوعه علوم سياسي تعريف ،و در آن دانشکده به طراحي اين رشته اقدام
کردهاند و برخي ديگر نظير دانشگاه کارلتون به عنوان زيرمجموعه حوزه مديريت تعريف کردند و در کنار
مديريت دولتي ،سياستگذاري و ...اين رشته را نيز در دستور کار آموزشي خود قرار دادند و نهايتا برخي ديگر
نظير دانشگاه آکرون آن را به عنوان مهارتي براي افراد عالقهمند به فعاليت سياسي ديده ،و در قالب دورههاي
کوتاه مدت تعريف کردهاند.
 6ـ الزم به ذکر است که بنا به مطالعات گسترده دربارة اين موضوع در سطح دانشگاههاي مطرح دنيا ،که توسط
نگارنده انجام شده است ،مشخص شد که زاويه ديد مراکز مختلف به اين حوزه با يکديگر متفاوت ،و اين
تفاوت در نوع توجه آنها نيز تأثير گذاشته است .برخي از اين دانشگاهها نظير جورج واشنگتن آن را به
صورت حوزهاي علمي ـ تخصصي ،جدا از ديگر علوم ديده و براي آن دانشکدهاي تأسيس کردهاند و برخي
ديگر نظير دانشکده يوتا آن را زير مجوعه علوم سياسي تعريف ،و در آن دانشکده به طراحي اين رشته اقدام
کردهاند و برخي ديگر نظير دانشگاه کارلتون به عنوان زيرمجموعه حوزه مديريت تعريف کردند و در کنار
مديريت دولتي ،سياستگذاري و ...اين رشته را نيز در دستور کار آموزشي خود قرار دادند و نهايتا برخي ديگر
نظير دانشگاه آکرون آن را به عنوان مهارتي براي افراد عالقهمند به فعاليت سياسي ديده ،و در قالب دورههاي
کوتاه مدت تعريف کردهاند.
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