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Designing Jihadi Management Model for Construction Activities
through Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach
(Case study: Khatam Al-Anbia Construction Headquarters)
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Abstract
If the Jihadi management, as a successful indigenous management style in different areas
of politics, defense, culture and construction in the first step of the Islamic Revolution, is used
as a reproducible model, it can be very helpful in the second step of the revolution. A very
successful experience in this field involves the megaprojects and services in Khatam al-Anbia
construction headquarters. This study is mainly intended to design a model for Jihadi
management in construction activities. Having reviewed the theoretical literature and the
background of the subject, the researchers identified the variables affecting Jihadi
management through thematic analysis and the opinions of experts, which resulted finally in
22 variables adding to interpretive structural modeling. These variables were classified and
stratified at different levels according to their influence and dependence. In order to test and
confirm the model, the researchers employed Micmac analysis and Dematel technique. The
results revealed that the only component of La Ilaha Illa Allah (there is no god except Allah)
is the basic principle and root of Jihadi management model. Four components of valueorientation, belief-inclination, knowledge-orientation, and Jihad-orientation formulate the
intellectual and philosophical foundations of this approach. The second level, Jihadi
management, includes seven components of mission-orientation and idealism, duty and result
orientation together, holistic vision and practice, beyond contraction look, beyond party
perspective, people orientation and relying on personal, ethical, and revolutionary
characteristics. The third level contained four components of localization and self-sufficiency
in science and technology, focus on bottlenecks (using all capacities), focus on
implementation of the value chain (discovering and facilitating capacity), and using industry
and universities in construction and adopted strategies. The fourth level of the model
contained three components of overcoming obstacles and limitations (overcoming sanctions,
monopolization, and breaking the deadlocks), environmental management, agility, mobility,
and results. The fifth level, included three components of progress (line breaking), propulsion
(acceleration and short-jump movements). Leaving everlasting effects and modelling
contained the sixth level of Jihadi management.

Keywords: Jihadi management, construction activities, Khatam al-Anbia Construction
Headquarters, interpretive structural modeling (ISM).
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چكيده
مدیریت جهادی بهعنوان سبک مدیریتی بومی موفق در عرصههای مختلف سیاسی ،دفاعی ،فرهنگی و سازندگی گام اول
انقالب اسالمی ،اگر تبدیل به الگوی قابل تکثیر شود ،میتواند در گام دوم انقالب بسیار راهگشا باشد .یکی از بهترین
تجربههای موفق در این زمینه در مگا پروژهها و خدمات در قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا کسبشده است .هدف اصلی این
پژوهش ارائه الگوی مدیریت جهادی در فعالیتهای سازندگی است .با مرور ادبیات نظری و پیشینه موضوع ،متغیرهای مؤثر
بر مدیریت جهادی به روش تحلیل مضمون ،استخراج و با استفاده ازنظر خبرگان 22 ،متغیر نهایی وارد الگوسازی ساختاری
تفسیری شد .این متغیرها در سطوح مختلف و با توجه به قدرت نفوذ و وابستگی آنها طبقهبندی و سطحبندی ،و بهمنظور
آزمون و تأیید الگو از تحلیل میکمک و تکنیک دیمتل استفادهشده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که مؤلفه یگانه الالهاالاهلل
اصل بنیادین و ریشه الگوی مدیریت جهادی ،مؤلفههای چهارگانه ارزشمداری ،اعتقادمحوری ،معرفتمحوری و جهادمحوری،
مبانی فکری و فلسفی و سطح دوم ،مؤلفههای هفتگانه رسالتمحوری و آرمانخواهی ،تکلیف گرایی و نتیجه گرایی توأمان،
بینش و عمل هولوگرامی ،نگاه فرا پیمانکاری ،نگاه فراجناحی ،مردم پایگی کارها و ابتنا بر ویژگیهای شخصیتی ،اخالقی و
مدیریت اسالمی و انقالبی ،مبنای حرکت مدیریت جهادی و سطح سوم ،مؤلفههای چهارگانه بومیسازی و خودکفایی در علم
و فناوری ،تمرکز بر گلوگاهها (با استفاده از همه ظرفیتها) ،تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش (ظرفیتشناسی و ظرفیتسازی) و
بهکارگیری صنعت و دانشگاه در سازندگی ،راهبردهای متخذه و سطح چهارم و مؤلفههای سهگانه غلبه بر موانع و محدودیتها
(غلبه بر تحریمها ،انحصارشکنی ،بنبستشکنی) ،مدیریت بر محیط و چابک سازی و تحریکپذیری ،نتایج و سطح پنجم ،و
درنهایت مؤلفههای سهگانه پیشروندگی (خطشکنی) ،پیش برندگی (شتابدهی و حرکتهای جهشی ـ میانبر) و اثرگذاری و
الگوسازی ماندگار جزء پیامدهای مدیریت جهادی و سطح ششم الگو خواهد بود.
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مقدمه
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در هر برهه از اه ریخ انقهالب ک رهه یی که به رویکهرد
جه دی مدیریت شد موفقیت چشمگیری از خود نشه ن داد ششهم ی کوپه یی و اسهم یلی گیهوی
 .)120 :1393سبک متم یز مدیریتی ایجه د شهد که رهبهر م اهق انقهالب از ن به نهوان مهدیریت
جهه دی ی دکردنههد و ن را مط لبه خه د خههود قراردادنههد و ن را راهکه ر هها م ه عا ج م ه و
برونرفت از وض یت موجود و دیوان الری کق بر کشهور مطهر کردنهد .مهدیران جهه دی نیهز
اوان تند اجرب ه ی ب ی ر موفقی برای بور از بحرانه از خود نش ن دهند و ث بت کردند که اهوان
این پدیده برای پیشبرد ک ره و رسیدن ب اهداف نا م اسالمی و ج م

فوقال ده است شمهرادی و

فیروز ب دی .)161 :1395
ا ههداا انهواع پههاهه شمثه  :پهها خیبههر) جه دههه شمثه  :جه ده  14کیلههومتری سیدالشهههدا در
هورال ایق) سده ی خه کی شمثه  :سهد خه کی الزههرا) سه خت بیم رسهت ن زیرزمینهی در منه ق
ملی ای راهاندازی گردان جنگ ب س خت خودروه ی دوزی ت ش بهیخه کی) سه خت قه ی
مرداب رو فرش ب االقی نفربر نیقشنی مینی ا نک ب لن اب بیا خنثیس زنده بمه هه ی شهیمی یی
س خت رفلکتور برای منحرف کردن موشکه پدافند مرکز هه  ،سه خت ن ها او زیردریه یی
ایران س خت موشک س خت بندره ی راهبردی و ...از مواردی است ک اوسط جه دگران جهه د
س زندگی انج م شد.
سپ ه پ سداران نیز ازجمل نه ده یی بود ک م نند جه د س زندگی اوان ت پس از اولد ف ظت
از م در خود ی نی ایران زیز و انقالب اسالمی را بر هده گیرد .نه دی قدرامند ک قی س هه ی
وقوع انقالب و پساز ن اوان ت درصحن جنگ و صلح رکته ی جه دی ب ی ر از خود نشه ن
دهد ا دی ک بنی نگذار انقالب اسالمی فرمودند ک اگر سپ ه نبود کشور هق نبود شصحیف ام م
خمینی ج .)314 :9پس از جنگ مهندسی رزم سپ ه بخش زیه دی از امک نه

و اجهیهزا را به

اشکیا قرارگ ه س زندگی خ اقاالنبی شد) ب ایهن مجمو ه سهپرد اه در خهدمت ب زسه زی پهس از
جنگ و نیز کمک ب دولت برای س زندگی کشور ب ک ر گرفت شود ب گون ای که ایهن مجمو ه
اوان ت در رص ب زس زی کشور و کمک ب دولت بیرقی

شود.

الگوی مدیریت جه دی در این احقی بر اندیش و رای ام مین انقالب اسالمی مبتنی است که
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قط ً اندیش و رای ام مین انقالب اسالمی از یکسو در ی

قهر ن و روایه
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م مهوم و ...ریشه

دارد و از سوی دیگر بر درس موخت ه از وادا انقالب اسالمی جنگ احمیلی و گش یشه ی
مدیریت جه دی در رص مهدیریت جنهگ سه زندگی و ...و در هین ه متن سه

اسهت به بهوم

قرارگ ه و اجرای این الگو میاواند زمین س ز بههرهوری هداکثری در هوزه سه زندگی و به ویهژه
قرارگ ه ب شد.
دغدغ و م ئلۀ اصلی پژوهشگر ب نهوان فرم نهده سه لی ن گذشهت قرارگه ه سه زندگی خه اق و
است دان مرابط این است ک الگویی در این نه د وجود نداشت و اوفیق
مثبت ن ب اغییر مدیران ن در نوس ن بوده و در ین

این نهه د در هین بر ینهد

نگ ه و رفت ر فرم نده ی مهدیر در ا مها به

ذی نف ن دارای اف و چشمگیر بوده است و ب این دلیا نی ز ب اراع الگوی ک ربردی برای س زم ن
موردمط ل

ضروری اشخیص داده شد .الزم ب ذکر است ک این مجمو

و والیتمداری متن س

ب رغق والیتخهواهی

ب وض یت کشور دچ ر فراز و نشی ه یی نیهز شهده اسهت و اه رسهیدن به

وضع مطلوب ف صل وجود دارد و ادوین و رضه الگهوی مهدیریت جهه دی متن سه

به بهوم ن

میاوانهد مأموریهت و مبه نی رکهت و راهبردهه ی ن را احهت اهأثیر قهرار دههد؛ در هین ه و
از نج ک مدیریت جه دی در
الق مند ب موضوع در ادبی

ناری پردازی اسهت ایهن که ر مهیاوانهد از سهوی پژوهشهگران
احقی ب ک ر گرفت شود .این ف لیت احقیقی الگویی را به الگهو/

الگوه ی قبلی اض ف میکند و ب زهق ب مث ب قطرهای خواهد بود از دری یی ک ب یهد جه ری شهود اه
فراگیر گردد .نو وری پژوهش در ا تب ر ی بی خبرگ نی و اض ف کردن مؤلفه هه ی مخهتص هوزه
س زندگی ب مدیریت جه دی و نیز سطحبندی واما در ق ل

الگوس زی س خت ری اف یری است.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
جهاد
جه د واژهای قر نی است ک از سوی پی مبران و ام مه ن م مهوم و مبه رزان م هلم ن از هنگ مه
ظهور اسالم ا انقالب اسالمی پ ره در سیره مج ههدان راه خهدا چه زبه نی و چه ملهی مال اه
میشود .در اینج و ب دلیا ر یت اختم ر ا دادی از ا ریف مرابط به جهه د اراعه و جمهعبنهدی
میشود:
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جدول  .1جمعبندی شاخصهای مهم جهاد بر اساس تعاریف صاحبنظران
ردیف

شاخصهای مهم تعریف جهاد

صاحبنظر

جهاد یعنی مبارزه برای یـک هـدف واال و مقـدسه جهـاد یعنـی مبـارزه (علمـی،
اجتماعی ،سیاسی ،مسلحانه و )...و مبارزه یعنی تالش پرنیرو در مقابل یک مانع یـا
یک دشمن (در جبهه انسانی میشود دشمن و در جبهههای طبیعی میشـود موانـع
طبیعی).ه در مبارزه دو چیز حتماً الزم است :یکی جدوجهد و تحـر و دیگـر در
مقابل دشمنه عدم امکان بسامان رساندن کشـور بـهجـز باکـار جهـادی و انقالبـی
(بنبست شکنی)ه کار جهادی باید هدفمند ،درست ،متوجه آرمانها و هوشـمندانه
1

(امام خامنهای ،از

و عاقالنه و دشمنشکن باشده تحر  ،پویایی و تالش بیوقفهه عمل فی سـبیل اهلل

سال  1368تا

(کار برای خدا و کسب رضایت وی)ه مبارزه برای از میانبردن موانـعه خودسـازی

)1399

(انسان سازی)ه امید به موفقیت و آینده ـ مصمم بودن ــ ایمـان و بـاور و معرفـت
بــهحــقه خطرپــذیری (در حــد معقــول)ه جهــاد فقــط در میــدان جن ـ

نیســت

(مصداقهای دیگر :تولید علم ،تولید سازندگی ،خدمترسانی ،تالش بـرای تـأمین
عدالت ،تالش برای حفظ عصمت و عفت عمومی ،تالش برای هـدایت و سـاختن
دیگران و مقدم بر همه آنها تالش برای حفظ عصـمت و سـالمت نفـو خـود)ه
نهفقط جهد و کوشش بلکه مبارزه (علمی ،اجتماعی ،مطبوعاتی ،سیاسی ،اقتصادی،
نظامی ،آشکار ،پنهان) در مقابل یک خصم و مانع و دشمن
2

(عاملی957 ،ق:
)379

نهایت تالش با بذل مال و جان درراه مبـارزه بـا دشـمن حـق و متجـاوزین درراه
اعتالی کلمهاهلل
واژه جهاد و مشتقات آن  35بار در قرآن آمده است .جهاد در لغت بیمعنای تالش
کردن بهکارگرفتن نیرو و توان خویش برای تحقق بخشیدن به هدف است.ه دارای

3

(مصباح)1383 ،

اهداف حقطلبانه و عادالنه (جهاد مقدّس)ه تالش کردن و بهکارگیری نیرو و تـوان
برای تحقق هدفه بهکارگیری همه توان بـرای دسـتیابی بـه هـدف و پیـروزی بـر
دیگری

4

5
6

(راغب اصفهانی،

مجاهده با دست و زبانه مشـقت و زحمـت و تـوان و طاقـت و سـختی و تـالش

 1363و )1387

فراوان

(حسینی دشتی،

جهاد به معنای نبرد با دشمن درراه خداست و جهاد با نفـو بـا خـود جنگیـدن و

)1385
(قرشی)1383 ،

خویشتن را از خودسری بازداشتن
تالش همراه با رنج و مشقته تالش توأم با رنج و زحمته بسیار تالش کردن
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ردیف

صاحبنظر
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(مخزومی و
سامرائی1405 ،؛
7

بکائی1412 ،؛

مشقت ،تالش ،مبالغه در کار ،به نهایت چیزی رسیدن و توانایی

طراحی و زاوی،
)1364
8
9

(سجادی)1379 ،
(خرمشاهی،
)1377

جهاد یا ظاهری است یا باطنیه جهادِ ظاهری با کافر است و بهوسیلۀ تیـ و جهـادِ
باطنی با نفو است بهوسیلۀ قهره بهمنظور گسترش پرتو اسالم یا خوف از آنها
کارزار با دشمنان و به کار بردن حداکثر توان و نیرو چه زبانی و چه عملی
باریشۀ جُهد معادل بهکارگیری تمام توان و قدرت خود را درراه هدف (مجاهـد) ه

10

(نوری)1376 ،

باریشۀ جَهد گام گذاشتن با طیب خـاطر در فراخنـای دشـواریهـا و مشـکالت و
پیشتازی و سرافرازی
منبع :محقق

ب ن یت ب این موارد ا ریف ذیا جمعبندی ا ریف جه د مدنار این پژوهش است:
"االش و ک ر فراوان زب نی و ملی همراه ب رنه و مشهقت به امه م اهوان و قهدر
ب کیفیت هوشمندان

قالن

پهر جق

دالن هدفمند مج هدان انقالبی دشهمنشهکن بهنب هتشهکن

مبتنی بر رم نه و مب رزه برای س زندگی کشور در رص ه ی گون گون و در ین ه مراقبهت از
نفس خویش و خویشتن را از خودسری ب زداشتن و فظ ممت و سالمت نفس"

مدیریت جهادی
مدیریت جه دی از مف هیق ن بت جدید در پ رادایق کالن مهدیریت اسهالمی اسهت که مشخمه ً
پس از انقالب اسالمی ایران و ب ادری وارد ادبی

اجتم ی سی سی و فرهنگی کشور شده است.

نه ده یی همچون سپ ه پ سداران انقالب اسالمی و جه د س زندگی ب دلیا نهوع مأموریهت از همه ن
اولین روزه ی پس از پیروزی انقالب اسالمی این نوع از مدیریت را اجرب کردهاند.

نچ امروزه در ادبی

سی سی اجتم ی و فرهنگی درزمینۀ مدیریت جه دی مطر اسهت دو

موضوع است :اولی االش م ئوالن ارشد نا م جمهوری اسالمی و در رأس ن مق م م اهق رهبهری
شمدظل ال لی) برای ج یگزینی مدیریت از نوع جه دی در رص مهدیریت اجرایهی کشهور اسهت و
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تی از ن ب ن خ شف بخش نا م کالن مدیریتی برای برونرفت از بحهرانهه ی پهیش رو ی دشهده
است .دوم مدا ً بر االش پژوهشگران وزه مدیریت برای مفهومس زی مدیریت جه دی ب نوان
ن خ بومی ایرانی ه اسالمی مدیریتی کشور نه ظر اسهت .برخهی از اب ه د مؤلفه هه و شه خصهه ی
مدیریت جه دی در جدو ذیا اراع شده است:
جدول  .2جمعبندی شاخصهای مهم مدیریت جهادی بر اساس تعاریف صاحبنظران
ردیف

شاخصهای مهم تعریف مدیریت جهادی

صاحبنظر

پرکاری ،باتدبیر حرکت کردن ،شب و روز نشناختن و دنبال کـار را گـرفتنه کـار
فراوان ،پرحجم ،باکیفیت و مجاهدانـه و انقالبـیه خودبـاوری و اعتمادبـهنفـو و
اعتماد به کمک الهیه تکیهبر علم در مدیریته باخدا حساب کردنه تکیهبر درایت
و تدبیره کار و تالش با نیت الهیه تکیهبر علم و درایته هدفمند ،درسـت متوجـه
1

امام خامنهای

آرمانها و هوشمندانه و عاقالنـه و دشـمنشـکنه تولیـد علـم ،تولیـد سـازندگی،

( 1368تا )1399

خدمترسانی ،تالش برای تأمین عـدالت ،تـالش بـرای حفـظ عصـمت و عفـت
عمومی ،تالش برای هدایت و ساختن دیگران و مقدم بر همه آنها ،تـالش بـرای
حفظ عصمت و سالمت نفو خوده جهد و کوشش؛ مبارزه در مقابل یـک خصـم
و در مقابل یک مانعه مبارزه برای یک هدف واال و مقدسه جدوجهـد و تحـر ه
در مقابل دشمن
الگوی مطلوب مدیریت در نظام اسالمیه مبتنی بر ارزشها ،اصول و قوانین شـرع
مقــدسه توکــل بــر خــدا و بــا نیــت قــرب الهــیه تکیــهبــر علــم و درایــت و
تدبیرهتالشهای مجاهدانه هخستگیناپذیری بـرای اجـرای تکـالیف مقـرر ه عمـل

2

شکری ()1398

3

حجازیفر ()1394

جسارت و خالقیت در مدیریته مدیریت باهدف قرب الهیه کاهش تشریفات

خزائی ،مهر عطا و

عرصه کار و تـالش را عرصـه جهـاد و دفـاع تلقـی کـردنه تکلیـف محـوری در

مدیریت ،مبارزهای مقـدس در همـه عرصـههـای زنـدگی بشـری بـهمنظـور رفـع
مشکالت جامعه ،خدمت بـه مـردم و کنـار زدن عوامـل اسـتثماری ،اسـتکباری و
استبدادیه مجاهد فی سبیل اهلل

4
5

قاسمی ()1394
عبدی و طاهری
هشی ()1394

مدیریته نیت الهی
مشورته جدیته تدبیره نگاه سیستمی داشتن

6

سلطانی ()1393

تعالی انسانهاه الگوی مطلوب مدیریتی در نظام اسالمی

7

اسحاقی ()1393

ازخودگذشتگیه فرا رفتن از روالهای عادی در مـدیریته خـدمت بـرای رضـای
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صاحبنظر

8

عزتی ()1393

9

کوشکی ()1393
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خدا

10
11

صدرالسادات
()1393
قائد علی و
عاشوری ()1391

12

زواره ()1390

13

رحمانی ()1387

14

مرتضوی و عراقی
()1387

مدیریت همراه با عشق و ایمان به خداه خستگیناپذیری در اجرای وظایف
علم و هنری رهبری مبتنی بر مبارزه
تلفیقی از مدیریت پسامدرن و روحیه و انگیزه الهی
استوار بر ارزشهای اسالمیه بهکاربرده نهایت کوشش درراه خداه نوعی مبـارزه و
تالش مقدس برای حذف استثمار و استبداد
الگوی بومی مدیریته والیت محوریه خدمت به مردم
مدیریت اسالمی تام و کامل
ابتنا بر قوانین مدیریت در نظام ارزشی اسالمی
منبع :محقق

الگوهای مدیریت جهادی و سازههای نظری مرتبط
قی چند س اخیر االشه ی ق بااوجهی درب رۀ فههق چی هتی مهدیریت جهه دی امه یزا و
اف و ه ی ن ب دیگر سبکهه ی رایه مهدیریتی و نیهز اراعه الگوهه یی بهرای مهدیریت جهه دی
صور پذیرفت است .از جهت روششن سی میاوان ب روشه ی احلیا محتهوا احلیها مضهمون
داده بنی د و یکور ف زی اش ره کرد .این ک ره متن س
استخراج از قر ن کریق نه البالغ و ی

و روای

ب الق مندی ی اخمص پژوهشگر ی بر پ یه
بی ن

رهبری یه

صها ممه ب به افهراد

گ ه و خبره و ی بهر پ یه احلیها ک رهه ی قبلهی و دری فهت اأییهد احقیه بهوده اسهت .منه بع ذیها
موردبررسی قرار گرفت:
ش -)1لطیفی و س د ب دیش )1393ش-)2اوالیی و صب غی ش )1394ش -)3بدی و ق هری هشهی
ش )1394ش -)4ج زی فهر ش )1394ش -)5اصهغر زاده رومیه نی ش )1394ش -)6خزاعهی مههر طه و
ق سههههمی ش )1394ش -)7سههههلط نیش )1393ش -)8مراضههههویش )1392ش-)9

ههههکری وزیههههری و

همک رانش )1397ش-)10کو پ عی و گیویش )1393ش -)11م دنی و میری ش )1398ش -)12ارکزاده
و همک رانش )1396ش -)13ا مدی و محمدی ش )1399ش -)14یخچ لی و همک ران ش )1396ش-)15
لهی شهیری اههوالیی و بیههدی ش )1395ش -)16زیههنالههدینی و سههی ه بههومیش )1397ش -)17رجبی و
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میزامحمدیش )1397ش -)18پههههور صهههه دق و ذاکههههری قزا نههههیش )1394ش -)19اههههرکزاده و
همک رانش )1396ش -)20انه یی و همک رانش )1395و االش شد ا این الگوه مورد مق ی ه قهرار
گیرد.
در پیشین پژوهش شش ما رس ل  /پ یه ن ن مه دکتهری و ارشهد و نیهز مقه ال

لمهی ه پژوهشهی)

مشخص شد ک بیشتر الگوه ب ویژگیه ی م مدیریت جه دی م طهوف و در هوزه سه زندگی
کمتر ک ر جدی انج مشده است؛ ب اینارای

نیه ز به ممه ب و نیهز اشهکیا گهروه که نونی بهرای

استخراج ویژگیه ی خه د هوزه سه زندگی در دسهتور که ر قهرار گرفهت و در مرا ها ب هد به
الگوس زی س خت ری ه اف یری اقدام شد.

روش پژوهش
الیههای هشتگانه پياز پژوهش
بر مبن ی الگوی پی ز پژوهش دانه عی فهر ش )1383مبه نی فل هفی ایهن پهژوهش از نهوع اف هیری
جهتگیری از نوع ک ربردی ه اوس ای رویکرد پژوهش از نوع استقرایی روششن سهی پهژوهش
ارکیبههی روشگههرد وری دادههه به صههور کت بخ نه ای و میههدانی راهبههرد پههژوهش اسههتف ده از
شیوهه ی ارکیبی هدف پژوهش اکتشه ف و فههق و اوصهیف و ابهزار گهرد وری دادههه اسهن د و
مدارک پرسشن م و مم ب است.
جامعه مورد پژوهش
جم

م ری موردنار از یکسو خبرگ ن وزه س زندگی و خبرگ ن س زم نی ششه ما مهدیران

سطح راهبردی شن ب ادبی

مدیریت جهه دی و مهأنوس به بی نه

مقه م م اهق رهبهری و دارای

احمیال دکتری اخممهی به میهزان  %80و  %20ک رشن سهی ارشهد) و نیهز اسهت دان دانشهگ هی
شدارای اخمص مدیریت و شن ب وزه س زندگی و سه زم ن موردمط ل ه و ب ضه ً در سهمتهه ی
فرم ندهی) درمجموع بی توشش نفر بودهاند؛ بدین ارای

چه رده نفر در مر ل مم ب می به

روش نمون گیری هدفمند هفت نفر در مر ل اشکیا گروه ک نونی هفت نفر برای نه یی س زی و
اأیید مؤلف ه الفی نت ی مط ل ادبی

موضوع نت ی مم ب ه و نت ی گروه ک نونی و درنه یهت
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سیزده نفر در مر ل اوزیع پرسشن م  ISMو ا تب رسنجی الگو انتخ بشدهاند .درنه یت به احلیها
میک مک 1اقدام شده است.
خبرگ ن احقی در دو مر ل مم ب و گروه ک نونی در جدو ذیا درجشده است:
جدول  .3افراد مصاحبهشونده و افراد شرکتکننده در گروه کانونی
سابقه اجرایی

آشنایی با

آشنایی با

اقتصادی یا

حوزه مدیریت

حوزه

سازندگی

جهادی

سازندگی

زیاد

زیاد

مصاحبه

زیاد

مصاحبه
مصاحبه

مصاحبه ه گروه

ردیف

تحصیالت

1

دکتری اقتصاد

 42سال

2

دکتری مدیریت صنعتی

 42سال

زیاد

3

دکتری مدیریت تکنولوژی

 42سال

زیاد

زیاد

4

دکتری عمران

 35سال

زیاد

زیاد

مصاحبه

5

دکتری علوم اقتصادی

 32سال

زیاد

زیاد

مصاحبه

6

دکتری مدیریت صنعتی

 15سال

زیاد

زیاد

مصاحبه

7

دکتری مدیریت سیستمها

 31سال

زیاد

زیاد

هر دو

8

دکتری مدیریت سیستمها

 42سال

زیاد

زیاد

مصاحبه

9

دکتری مدیریت سیستمها

 35سال

زیاد

زیاد

هر دو

10

دکتری عمران

 40سال

زیاد

زیاد

هر دو

11

ارشد مهندسی صنایع

 42سال

زیاد

زیاد

هر دو

12

دکتری سیاستگذاری

 15سال

زیاد

زیاد

هر دو

13

ارشد IPMA

 40سال

زیاد

زیاد

گروه کانونی

14

ارشد مدیریت

 38سال

زیاد

زیاد

گروه کانونی

15

دکتری مدیریت

 5سال

زیاد

زیاد

مصاحبه

16

دکتری مدیریت

 5سال

زیاد

زیاد

مصاحبه

کانونیه هر دو

منبع :محقق

ن م خبرگ ن برای اأیید ی رد مؤلف ه ی دو مر ل مم ب و گروه ک نونی در جدو ذیا مهده
است:
1 MIC MAC
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جدول  .4نام خبرگان برای تأیید یا رد مؤلفهها
آشنایی با

آشنایی با

حوزه

قرارگاه

سازندگی

سازندگی خاتم
زیاد

سابقه

آشنایی با حوزه

اجرایی

مدیریت جهادی
زیاد

زیاد
زیاد

زیاد
زیاد

ردیف

تحصیالت

1

دکتری مدیریت دانش

 15سال

2

دکتری مدیریت سیستمها

 31سال

زیاد

3

دکتری مدیریت سیستمها

 35سال

زیاد

زیاد

4

دکتری عمران

 40سال

زیاد

زیاد

زیاد

5

دکتری سیاستگذاری

 15سال

زیاد

زیاد

زیاد

6

ارشد مهندسی نفت

 22سال

زیاد

زیاد

زیاد

7

ارشد مهندسی ساخت

 30سال

زیاد

زیاد

زیاد

منبع :محقق

ویژگی خبرگ ن شرکتکننده در مرا ا الگوس زی س خت ری اف هیری در ق له

جهدو ذیها

مده است:
جدول  .5ویژگی خبرگان شرکت کننده در تشکیل ماتریو خود تعاملی
آشنایی با

سابقه

آشنایی با حوزه

آشنایی با حوزه

اجرایی

مدیریت جهادی

سازندگی

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد
زیاد

قرارگاه

ردیف

تحصیالت

1

ارشد عمران

 39سال

2

ارشد مهندسی عمران

 32سال

زیاد

3

ارشد مهندسی ساخت

 30سال

زیاد

زیاد

4

ارشد مهندسی صنایع

 42سال

زیاد

زیاد

زیاد

5

ارشد IPMA

 40سال

زیاد

زیاد

زیاد

6

دکتری مهندسی معدن

 25سال

زیاد

زیاد

زیاد

7

ارشد مهندسی نفت

 22سال

زیاد

زیاد

زیاد

8

دکتری مدیریت سیستمها

 35سال

زیاد

زیاد

زیاد

9

ارشد مدیریت

 38سال

زیاد

زیاد

زیاد

سازندگی خاتم
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آشنایی با

سابقه

آشنایی با حوزه

آشنایی با حوزه

اجرایی

مدیریت جهادی

سازندگی

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد
زیاد
زیاد

ردیف

تحصیالت

10

دکتری سیاستگذاری

 15سال

11

ارشد مکانیک

 13سال

زیاد

12

ارشد مدیریت مالی

 25سال

زیاد

زیاد

13

ارشد مهندسی معدن

 33سال

زیاد

زیاد

قرارگاه
سازندگی خاتم

منبع :محقق

گامهای اساسی تحقيق
گ مه ی اس سی این احقی را میاوان در ق ل

نمودار زیر نش ن داد:

مطالعه و بررسی منابع کتابخانهای و ادبیات موضوعی مدیریت جهادی

مصاحبه با خبرگان حوزه سازندگی و مدیریت جهادی( 14نفر)  +تشکیل گروه کانونی(7نفر)
تحلیل مضمون -استخراج مضمونها پایه ،سازمان دهنده و فراگیر (ادبیات تحقیق  +مصاحبه ها  +گروه

ارائه الگوی اولیه تحقیق
خبره سنجی و تائید یا رد مؤلفهها (مضمونها سازمان دهنده)( 7نفر)
با خبرگان قرارگاه( 13نفر) SSIMتشکیل ماتریس
الگوسازی ساختاری تفسیری
تحلیل میک مک
نمودار شماره ( – )1گامهای اساسی تحقیق (منبع :محقق)
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یافتههای پژوهش
مصاحبه و گروه كانونی
الف) در مر ل مم ب از  36نفر برای مم ب د و ب ما مد که به اوجه به شهرایط
کرون و دیگر محدودیته درنه یت ب  14نفر مم ب س ختی فت در ق ل

 27سؤا در س بخش

مدیریت جه دی مدیران جه دی و س زم ن جه دی انج م شد .البت برخی از سؤاال فقط برای رفع
ابه م در مط ل

ناری انج م شد؛ لذا سؤاال مرابط ب مدیریت جهه دی و برخهی از سهؤاال دو

بخش دیگر ک ب مدیریت جه دی اراب ط موضو ی پیدا میکرد مبن ی احلیا قرار گرفهت .نته ی
این مم ب ه پی ده و ب احلیا مضمون این شب متنه اقدام شد.
ب) پس از مم ب و احلیا نت ی مم ب ب اشکیا گروه ک نونی ش ما هفت نفر اقهدام شهد.
در این مر ل نیز اقدام ب پی دهس زی شب متن شد و نته ی مثها مر له ممه ب مهورد احلیها قهرار
گرفت .نت ی ب همراه نت ی ادبی

احقی

ک در این دو مر ل مورد اأیید قرار گرفت در جهدو

شم ره  6من کسشده است.

شناسه گذاری دادهها و تشكيل شبكه مضموو هما (در نتمای مصماحبههما و گمروه
كانونی)
پس از مم ب ب پی ده کردن متون در ق ل
ک نونی هق ب هم ن ارای
ک ر مد در احقیق

شب متن و احلیا مضمون اقدام شد .نته ی گهروه
1

احلیا مضمون گردید .احلیا مضمون یکی از فنون احلیلهی من سه

و

کیفی است ک امروزه ب قور گ تردهای استف ده میشود .این روش فراینهدی

برای احلیا دادهه ی متنی است و دادهه ی پراکنهده و گونه گون را به دادههه یی غنهی و افمهیلی
ابدیا میکند شبهراون و کهالرک .)2006 2بررسهی ادبیه

ناهری درک من سهبی بهرای شهن خت

مضمونه فراهق میکند .شن س ه یی را ک دیگر پژوهشگران ب ک ربردهاند و نت ی احقیق
ب اوس شن س ه درروش مبتنی بر احقیق

نهه
3

گذشت م تقیم ٌ کمک میکند شبویه ازیس .)1998

برای احلیا مضمون س گ م اصلی زیر قی شد:
1 Thematic Analysis
2 Braun & Clarke
3 Boyatzis

ارائه الگوی مدیریت جهادی در فعالیتهای سازندگی با رویکرد الگو سازی ساختاری تفسیری()ISM

55 /

الف) تجزیه و توصیف متن

ب) تشریح و تفسیر متن :در این مر ل مجمو مضمونه پ الیش و اش به

و همپوش نیهه

و ...رفع و دست بندی من جمی از مضمونه انج م و درک می اری از م نی صا شد.
ج) ترکیب و ادغام متن :اجزی واحلیا دادهه برخالف روشه ی کمی هقزمه ن به مر له
گرد وری داده و ب قور اوأم انج م میشود .اینیکهی از ویژگهیهه ی گهرد وری دادههه ی کیفهی
است شغف ری ن  .)1382وقتی شبک مضمونی س خت شد میاهوان از ن به مث به ابهزاری امهویری
برای اف یر متن استف ده کرد ا نت ی متن و خود متن برای محقه و خواننهدگ ن احقیه
فهمیدنی شود ش ارید ه استرلینگ .)2001 1جداس زی ب را و تی کلم

روشهن و

ب وسیل پژوهشهگر و

قرار دادن نه در یک جدو ک قی فرایندی صور میگیرد «فرایند شن سه گهذاری» ن میهده
میشود شدان ییفرد  .)1384روشه ی متف وای برای ثبت کردن وجود دارد .هر کس ب ید روشی را
پیدا کند ک برایش بهتر و من س ار است شاستراوس و کوربین  .)1385برای ثبهت دادههه مطه ب
نچ ذکهر شهد مضهمونهه ی پ یه از گهزارههه ی منتخه
س زم ندهنده و فراگیر در ق ل

از متهون و شهکاگیهری مضهمونهه ی

جدو ذیا نم یش داده شده است:

جدول  .6مؤلفه های ادبیات تحقیق ،مصاحبه و گروه کانونی برای ساخت الگوی مدیریت جهادی در حوزه
سازندگی
مضمونهای پایه

ردیف

مضمونهای

مضمونهای

سازماندهنده

فراگیر

مبنای تحول ،فرمول مدیریت جهـادی ،شـر رسـتگاری ،اقـرار بـه
1

زبان ،ایمان به قلب و عمل به ارکان ،ایجـاد تحـول جهـتدار الهـی،
نفی گذشتگان نامطلوب و بتها و خلق چشـمانـداز مطلـوب یعنـی

اصل بنیادین

الالهاالاهلل

اهلل ،شر توحید
پایبندی به ارزشهای الهـی ،اتکـا بـه ارزشهـای مبتنـی بـر نظریـه
والیتفقیه ،تولید تفکرات ارزشی و جهادی در چرخه فعالیـتهـای
2

سازندگی کشور ،برخورد قـاطع بـا افـرادی کـه تحـت لـوای تـدبیر
جهادی ،ضد ارزشهای انقالب فعالیت ،و روند مدیریت جهـادی را

ارزشمداری

مبنای فکری و
فلسفی

کند میکنند ،حمایـت از کارکنـان برخـوردار از ارزشهـای اعـالی

1 Attride-Stirling
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ردیف
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مضمونهای پایه
انسانی ،ایجاد فضای معنوی مبتنی بر صمیمیت و ارزشهای دینـی،
توجه به ارزشهای اجتماعى اسالم (همه بنده خداییم؛ از یک پدر و
مادر متولّد شدهایم؛ برادر ایمانى هستیم ،).توجه بـه ارزشهـای عـام
حاکم بر رفتارهاى انسان (رابطه عدل و قسط و رابطه احسان) ،نظـام
ارزشی در ارتبا باخدا (اسالمگرایی و دیـنمحـوری ،والیتمـداری،
ارزشمداری) ،نظام ارزشی در ارتبا با خـود ( اعتمـاد بـه خـود و
خودباوری (خواستن توانستن است ،).اخالص و وحـدت اندیشـه و
عمل ،خودشناسی و خودسازی (جهاد اکبـر) ،جـرأت و جسـارت و
شجاعت ،آخرت گرایی ،اعتقاد به امداد غیبی ،اعتقاد به برکت ،توسل
به ائمه اطهار ،اعتقاد به حضور خدا ،ایمان و اعتقاد به خداوند ،نگـاه
توحیدی ،حق گرایی ،عدالت خواهی ،والیتمداری) ،نظـام ارزشـی در
ارتبا با دیگران (کمک به مردم بهویژه محرومان ،روحیـه ایثـارگری
و فداکاری) ،نظام ارزشی در ارتبا با سازمان (دفاع نیـروی انسـانی
از هویت سازمانی خود و حمیت سازمانی و افتخار به آن ،داوطلبانـه
بودن فعالیت و همکاری مدیران و اعضای جهاد ،قانونمداری) ،نظام
ارزشی در ارتبا با نظام (اعتقاد به حفظ نظـام و انقـالب ،ترجمـان
اندیشههای امام و انقالب ،رعایت منافع عمومی ،پرهیـز از انحـراف،
پرهیز از کارهای خالف مصلحت اسالم و انقـالب ،استکبارسـتیزى،
سلطهستیزى ،بیگانهستیزى ،استبداد ستیزی ،افتخار به انقالبـی گـری،
نفى تحقیر ملت بهوسیله قدرت هـای سیاسـى دنیـا ،نفـى وابسـتگى
سیاسى ،نفى نفوذ و دخالت قدرتهای مسلط دنیـا در کشـور ،نفـى
سکوالریسم اخالقى و اباحیگرى ،دفـاع از مظلومـان جهـان) ،نظـام
ارزشی در ارتبا باکار (فعالیت شبانهروزی ،تحول ،تحـر  ،تـالش
بیوقفه و خستگیناپذیر بدون چشمداشت مالی ،انگیـزههـا (انگیـزه
خدایی) ،نشا و سـرزندگی و احسـاس آرامـش و امنیـت در کـار،
عشق به خدمت و خدمتگزاری ،ساده زیستى ،عدالتطلبـی ،دوری از
تجملگرایی ،پرهیز از اشرافی گری ،کرامـت دادن بـه انسـان ،سـعى
براى ایجاد برادرى و برابرى ،اخـالق ،ایسـتادگى در مقابـل دشـمن،
ایمان ،استقالل سیاسى ،اقتصادى ،فرهنگى ،آزادى فکر ،رواج اخالق

مضمونهای

مضمونهای

سازماندهنده

فراگیر
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مضمونهای

مضمونهای

سازماندهنده

فراگیر

ردیف

مضمونهای پایه
فاضله ،ایمان عمیق (به کار ،به مردم ،به خدا و پاداش الهـی) ،توکـل
به خدا و اعتماد به کمک الهـی ،توجـه بـه آرمـانهـا و جهتگیریهـا،
اخالص ،احساس تکلیف ،تعهد) ،ارزشمحوری (در شرایط سـخت
و پیچیده ارزشمحور عملکردن ،مدیریت مبتنی بـر ارزش ،پایبنـدی
به ارزش های الهی ،برخورداری از ارزشهای اعالی انسانی ،وجـود
ارزشهای اخالقی و اسالمی و انسانی ،آرمانگـرا ،مأموریـت گـرا)،
منهیات ارزشی (کمرن شدن میزان التزام عملی مدیران و کارکنان به
رفتارهای دینی و اخالقی ،بیمهـری نسـبت بـه مـدیران و کارکنـان
ارزشی ،سستی و سهلانگاری مدیران در کادر سازی منـابع ارزشـی،
روی کار آوردن برخی افـراد و مـدیران ناصـالح و ناشایسـته و غیـر
مهذب ،تضعیف نظـام و تفکـر مـدیریتی بارنـ

فرهنـ

جهـادی،

قدرتطلبی و بیتقوایی و میدان دادن به فرصتطلبان ،منفعتطلبـان
و جاهطلبان ،کنار رفتن و کنـار گذاشـتن و منـزوی کـردن برخـی از
مدیران و افراد خادم و خدمتگزار ،عمل نکردن بـه تکلیـف دینـی و
سازمانی حول محور اسالم و انقالب ،کمرن

شدن روحیـه تعـاون،

همدلی ،برادری و صمیمیت ،گرایش به تجمالت و تشریفات زائـد
اداری ،رواج ناهنجاریهای رفتاری فردی و جمعی سازمانی ،تعرض
به حدودوثغور شخصیتی و سـازمانی افـراد اثرگـذار و اثـربخش بـا
صــبغه ارزشـی ،مخــدوش نشــان دادن عملکــرد خــوب و خــدمات
شایســته و ارزشــمند افــراد ارزشــی ،کــاهش روحیــه مــدیریت
مشارکت پذیری جهادی ،توجه به فردگرایی بهجای تفکـر جمعـی و
جمع گرایی ،کاهش روحیات خطرپـذیری و جـرأت و جسـارت در
مدیران و کارکنان ،عافیتطلبی و راحتطلبی و شانه خالی کـردن از
زیر بار وظایف سخت و سنگین ،کمرن شدن میزان وجدان کاری و
اخــالق حرفــهای) ،از جنبــه نظــارت و کنتــرل :نظــارت همــهجانبــه
(ازلحاظ رعایت مسائل شرعی ،ارزشی و فنی) ،از جنبه سازماندهی:
بر اساس تعهد و تخصص و توان اجرا و ارزشمداری افراد ،از جنبه
اخالقی (تواضع و فروتنی در میان کارکنان ،تـرجیح منـافع عمـومی،
حمایت از کارکنان اخالقمـداری و ارزشمـدار) ،معنویـت (ارتبـا
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مضمونهای پایه

ردیف

مضمونهای

مضمونهای

سازماندهنده

فراگیر

صمیمی و همدالنه با افراد ،همـدلی در سـازمان ،توجـه بـه کرامـت
انسانی ،تأکید بر آموزش مسائل دینی) ،نیـت خـالص مبنـای کسـب
رضایت الهی در همه کارها ،قصد قربت الهـی در کـار و کـار بـرای
رضــای خــدا ،بــه جــان خری ـدن هرگونــه خطــر بــرای حفاظــت از
جمهوری اسالمی و جهاد سـازندگی ،آمـادگی بـرای رویـارویی بـا
مشکالت بزرگ در کار
مبنای اعتقادات (اعتقاد به حقیقت توحید (در ذات ،صفات و افعال)،
نبوت ،امامت ،معاد (جسمانی و روحانی) و عدل (تکوینی ،تشـریعی
و جزائی) ،ویژگی مسائل اعتقادی (مطلوب اصلی اعتقاد در بـاطن و
تدین در ظـاهر ،محتـاج دلیـل و اسـتدالل ،تحقیقـی و نـه تقلیـدی،
مستندات آن عقل و آیـۀ نـص و روایـات متـواتر نـص) ،محوریـت
اعتقادات در سازمان (خداترس بودن ،کار برای خدا کـردن ،اعتقـاد
به خدایی عادل و حکیم ،بـاور و اعتقـاد بـه پـاداش خـدا در سـایه
خدمت به مخلوق ،ال اله اال اهلل ذکر زبانی نیست بلکه عمل به ارکان
و اعتقاد در قلب است ،خدا را همواره ناظر بر رفتـار خـود دیـدن،
دیدن آفریدگار از رگ گردن بـه خـود نزدیـکتـر ،هـدفدار دیـدن
آفرینش و معنادار دیدن زندگی ،خـوشبینـی بـه جهـان آفـرینش و
3

هستی ،سکینه (آرامش خـاطر) ،پـذیرش مقـدرات الهـی ،اعتقـاد بـه
والیت فقیه ،بصیرت ،نیت خدمت و ثـواب ،تکلیـفمـداری ،توکـل،
رفتار مؤمنانه ،تقوی ،اعتقاد بهضرورت و پاسخگو بـودن نـزد مـردم،
اعتقاد به مبـارزه و جهـاد ،تقویـت فرهنـ

مـا مـیتـوانیم) ،تعمیـق

معنویت ،ایمان کامل به هدف و عمل صـالح ،قصـد قربـت در کـار،
خودباوری و تحقق شعار ما میتوانیم ،تعصب روی هویتسـازمانی،
باورهای بنیادین (اعتقاد قلبی و ایمان و باور به اسالم ناب محمـدی،
به والیت فقیه ،به رعایت تقوی ،به تکلیفمداری ،بـه نیـت و ثـواب
خدمت ،بهضرورت پیشرفت ،به ضرورت سـازندگی ،بـه مـردم ،بـه
ولینعمتبودن مردم ،به پاسـخگوبودن) ،معنویـتمحـوری (توکـل،
اخالص ،دینداری ،والیتمداری ،عدالتطلبی ،قناعت و سادهزیستی،
انگیزه الهـی در کـار ،تبلیـ اسـالم و انقـالب ،مأموریـت و اهـداف

اعتقادمحوری

مبنای فکری و
فلسفی
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مضمونهای

مضمونهای

سازماندهنده

فراگیر

مضمونهای پایه

ردیف

معنوی ،اطمینان به سنت الهی حاکم بر جهـان ،ایمـان قلبـی ،وجـود
فطرت خدادادی انسان ،حاکمیت اسالم ،هدف غایی لقـاءاهلل ،تزکیـه
اخالقی ،آخرتگرایی ،معنویت ،مکتبیبودن ،روح معنـوی و عرفـانی،
ایمان به غیب ،جهانبینی توحیدی ،خودکنترلی ،اقامه ارزشـها ،ارزش
عهد و پیمان ،وسواس در بیتالمال ،تقـوا ،برپـایی مراسـم مـذهبی،
توجه به آرمآنها)
معرفت دینی (معرفت شفّاف و بـیابهـام ،معرفـت نسـبت بـه خـدا،
نسبت به دین ،نسبت به تکلیف ،نسبت به احکام ،نسبت بـه جامعـه،
نسبت به طبیعت ،نگاه عالمانه به معرفت دینـی ،روشـنبینـی دینـی،
عمقبخشی معرفت دینی ،انو با معـارف اسـالمی ،انـو بـا قـرآن،
4

رفتار دینىِ مخلصانه ،معرفت دینـی مقدمـه عمـل صـالح) ،الزامـات
معرفت دینی (نگاه عالمانه ،باور به خدا و پاداش و عقاب او ،تقوی،

معرفت محوری

مبنای فکری و
فلسفی

توکل ،توسل ،انو با قرآن ،انو با والیت ،بصیرت) ،کسـب علـم و
شناخت در زمینۀ مسائل مرتبط بـا قرارگـاه ،شـنیدن نظـر منطقـی و
جبران ناخالصیهای فکری ،اخالقی و عملی خود ،خود را در معرکـه
حق و باطل مشاهدهکردن
انواع و معنای لغوی جهاد (جهادِ ظاهری با کـافر و بـه وسـیلۀ تیـ ،
جهادِ باطنی با نفو به وسیلۀ قهر ،با ریشۀ جُهد معادل بـهکـارگیری
تمام توان وقدرت خود را در راه هـدف (مجاهـد) ،بـا ریشـۀ جَهـد
گامگذاشتن با طیـب خـاطر در فراخنـای دشـواریها و مشـکالت و
پیشتازی و سرافرازی ،به فارسی یعنی مبارزه و انـواع مبـارزه شـامل
5

علمی ،اجتماعی ،سیاسی ،مسلحانه و ، ...مبارزه بـرای از میـان بـردن
موانــــــع) ،علّت و فلسفۀ جهاد (ایستادگی در برابر ستم ستمگران،
عذاب دشمنان به دست مسلمانان،گرفتن حق ،دفع فساد تبهکاران)،
اهداف جهاد (آزمایش مؤمنان ،رفع فتنه ،عدم تسلط باطل بر حق،
عزت اسالم) ،ارکان جهـاد (جـد و جهـد و تحـر  ،مقابـل دشـمن
بودن) ،تمایز با فعالیت مشابه (ایمان و تعبد یا ایمان به غیب و فعـل
و انفعاالت غیبی ،تکلیف به عمل شرعی یـا تقـوا) ،درونمایـه جهـاد

جهاد محوری

مبنای فکری و
فلسفی
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(روح عرفانی و معنوی انسان) ،شیوه های ترغیب به جهاد (تحریـک
عواطف ،تحریک حو انتقامجویی ،تببـین اهـداف جهـاد) ،الزامـات
جهاد (دو چیز الزم در مبارزه یکی جد و جهد و تحر و دیگـر در
مقابل دشمن) ،ماهیـت جهـاد (مبتنـی بـر مبـارزه ،نـه فقـط جهـد و
کوشش بلکه مبارزه (علمی ،اجتماعی ،مطبوعاتی ،سیاسی ،اقتصادی،
نظامی ،آشکار ،پنهان) ،مبارزه بـرای هـدف واال و مقـدس در مقابـل
دشمن و مانع و دشمن ،فقـط در میـدان جنـ

نیسـت (مصـداقهای

دیگر :تولید علم ،تولید سازندگی ،خدمترسانی ،تالش برای تـأمین
عدالت ،تالش برای حفظ عصـمت و عفـت عمـومی ،تـالش بـرای
هدایت و ساختن دیگران و مقدم بر همه آنهـا ،تـالش بـرای حفـظ
عصمت و سالمت نفو خود) ،بسیار تالشکردن ،تـالش همـراه بـا
رنج و مشقت ،تالش پر نیرو در مقابـل مـانع یـا دشـمن (در جبهـه
انسانی دشمن و در جبهههای طبیعی با موانع طبیعی) ،مبالغه در کار،
به نهایت چیزی رسیدن و توانایی ،مجاهده با دسـت و زبـان ،عمـل
فیسبیلاهلل (کار برای خدا و کسب رضـایت وی) ،مشخصـات کـار
جهادی (هدفمند ،درسـت ،متوجـه آرمانهـا ،هوشـمندانه ،عاقالنـه و
دشمنشکن ،تحر

زیاد ،پویایی ،تالش بیوقفه ،امید به موفقیـت و

آینده ،مصممبودن ،ایمان و باور و معرفت به حـق ،خطرپـذیری (در
حد معقول) ،مشقت و زحمت و توان و طاقـت و سـختی و تـالش
فراوان ،نبرد با دشمن و در راه خدا ،جهاد با نفو ،با خـود جنگیـدن
و خویشتن را از خودسـری بازداشـتن ،دارای اهـداف حـقطلبانـه و
عادالنه (جهاد مقدّس) ،تالشکردن و بهکارگیری نیرو و تـوان بـرای
تحقق هدف ،بهکارگیری همه توان برای دستیابی به هدف و پیروزی
بر دیگری ،تالش همراه با رنج و مشقت ،نهایت تالش با بذل مال و
جان در راه مبارزه با دشمن حق و متجاوزان در راه اعتالی کلمـهاهلل
بهمنظور گسترش پرتو اسالم یا خوف از آنها ،کـارزار بـا دشـمنان و
بــهکــاربردن حــداکثر تــوان و نیــرو چــه زبــانی و چــه عملــی)،
مجاهدتمحوری ( ایثار و فداکاری ،تـالش بـیوقفـه ،عـزم راسـ ،
پایـداری و مقاومـت ،جـدیت و اهـل عمـل بـودن ،دفـاع از دولـت

مضمونهای

مضمونهای

سازماندهنده

فراگیر
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مضمونهای
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فراگیر

ردیف

مضمونهای پایه
اسالمی ،مبارزه با ظلم و تبعیض ،جهاد و مبارزه دائـم ،مرزبنـدی بـا
دشمن ،شهادتطلبی و ظلمسـتیزی ،دوری از نظـارهگـری و تنبلـی،
تشکیل زندگی یکپارچه جهـادی ،آزادی و حریـت ،انجـامدادن کـار
زمینمانده) ،رفتار جهادی (اخالق مداری (رعایت اخالق ،صداقت)،
الگوبودن مدیر (شروع از خود ،در میدان بودن) ،اقامه ارزشها (اقامـه
ارزشهای دینی ،اقامه فـرائض و مسـتحبات) ،امانتـداری (امانتـداری
مــدیریت ،رعای ـت و حفــظ بی ـتالمــال) ،ایثــار و فــداکاری (اقــدام
فداکارانه ،ایثار) ،پرهیز از دنیاطلبی (دوری از هوای نفو ،نگاه پست
به دنیا ،پرهیز از رفاه زدگـی و اشـرافیگری) ،خودارزیـابی (ارزیـابی
درونی ،خودشناسی ،وجدان کاری) ،رشـد خـود و جامعـه (اصـالح
جامعه ،خودسازی ،رشد و هدایت افراد) ،رفتار خالصانه (کار بـدون
چشمداشت ،کار خالصانه) ،رفتار خدمتگزارانه (حلشدن در خدمت
به خلق ،مهرورزی و نوعدوستی) ،ساده زیستی (سـادگی و قناعـت،
پرهیز از اسراف) ،سختکوشی و پشتکار (تالش و پشتکار ،پرکاری و
سختکوشــی ،قلیــلالمئونــه و کثیرالمعونــه)) ،جهــاد همــهمکــانی،
همهزمانی ،همهکسی و همهعرصـهای اسـت بـا امـوال و انفـو ،بـا
عرض و حیثیت ،با نفو و جان ،با خانواده و اهـل بیـت و ،...جهـاد
ماهیت انقالبی و پاسخگویی سریع دارد ،به لحاظ نیت :کار را بـرای
خدا کردن ،به لحاظ منافع شخصی :بدون تعلق عمل کردن و احتـراز
از منافع شخصی (تقوا میآورد و راه خـروج یـا عبـور را مشـخص
میکند ،).تقوا و ندیدن منافع شخصی ،جهـاد بـهمعنـای بـیتـدبیری
نیست و نوعی حکمت ناشی از تقواست ،اولین رکن جهـاد حرکـت
در مسیر حقیقی سـعادت بشـر اسـت ،رکـن دوم مـدیریت جهـادی
مقابله با دشمن است و این دشمن مـیتوانـد انسـانهای ایسـتاده در
مقابل مسیر سعادت بشر باشند یا موانع طبیعـی .اگـر حرکتـی انجـام
دادیم که هیچ مانعی در سر راه نداشتیم این حرکت جهـادی نیسـت.
رکن سوم هر حرکت جهادی جد و جهد و کوشش است؛ بـر بسـتر
مبارزه تعریف مـیشـود و مبـارزه بـا دشـمن اسـت در حـوزههـای
گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،نظـامی و ،...عامـل
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مزاحم جهادی شامل ترس از تجربـههـای شکسـتخـورده پیشـین،
سرزنشکردن افراد بهدلیل عدم تحقـق اهـداف تعیـینشـده ،اتکـای
صـرف بــه مسـیرهای قبلـی ،عــدم شــهامت کــافی بــرای رهــایی از
وابستگی مسیرهای گذشـته ،عـدم اعتقـاد قلبـی مـدیران بـه نیـروی
انسانی ،درگیر روزمرگـیشـدن ،عـدم اجـازه بـرای برنامـهریـزی و
تصمیمگیری فردی ،کمکردن اختیارات ،ایجـاد سـاختارهای صـلب،
رواج فساد اداری ،نبودن نگاه بلندمـدت در طرحریـزی و مـدیریتها،
اجرای کارها بهصورت کوتاهمدت با برد تبلیغی فـراوان و نامتناسـب
با واقعیات میدانی ،وجود نگاه جزیرهای در فرایندها ،عدم توجـه بـه
ایجــاد همــاهنگی بــین بخشــهای درگیــر بــرای اجــرای طــرح،
خطرپــذیرنبودن در مأموریتهــا ،قــوانین و مقــررات فــراوان و گــاهی
متناقض ،نبود شیوهنامهها و دستورالعملهای روشـن و شـفاف و در
دسترس ،گرایش به بروکراسی ،توجـه بـیش از انـدازه بـه بودجـه و
اعتبارات ،خروج مدیران جهادی و ورود مدیران ناآشـنا بـه فرهنـ
جهادی ،کاهش روحیه ایثار و گذشت ،تغییر روحیه و منش جهادی،
کاهش خطرپذیری ،زیـادهخـواهی ،کـاهش تعهـد و تقلیـد انقالبـی،
گرایشهای سیاسی و حزبی ،رخنه فرهن
غلبه فرهن

تجمالتی

تجمالتـی بـین برخـی از مسـئوالن حکـومتی ،کـاهش

روحیه برادری و ایثار ،عـدم انتقـال فرهنـ

و روحیـه جهـادی بـه

مدیران و مسئوالن ،توجه بیش از اندازه دیوانساالری
وابستگی شدید به بودجه و اعتبارات ،ساختار ،ورودیهـا ،انسـانها و
سامانه هـا و روشـهای غیـر منعطـف ،منتظـر دسـتوربودن ،منافقـان،
غربگراها ،افرادی که آگـاه یـا ناآگـاه مخـالف خودکفـایی هسـتند و
وابســتگی بــرای آنهــا نن ـ

نیســت .فرهن ـ

ســازمانی خطرگری ـز،

بوروکراسی ،طـوالنیبـودن فراینـدها ،ارتباطـات نامناسـب ،یـأس و
ناامیدی ،حضور افراد فاقد صالحیت علمی و تجربه ،گروه ناکارآمد،
نبود افراد متعهد و متخصص ،تزلزل در ایمان و اعتقـادات ،احسـاس
خستگی ناشی از پیشـرفت نـامطلوب کارهـا ،دلخـوری و نـاراحتی
ناشی از عدم تشکر و قدردانی و کسب جبران خدمات مورد انتظار،

مضمونهای

مضمونهای

سازماندهنده

فراگیر
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روزمرگی ،هوای نفو ،وجود فضـای تنبلـی و سسـتی در سـازمان،
ایجاد فضای تجملگرایی بویژه در مدیران ،اینکه دشـمن را دوسـت
بپنداریم ،تعصبات قومی ،غفلـت و اقـدامات شـعارگونه ،بزرگتـرین
چالش :عدم همراهی و یکپـارچگی بدنـه بـا مـدیر جهـادی اسـت،
چالش ـهای فــردی (خودنســاختگی ،تغیی ـر مش ـی و مــنش جهــادی،
پشتکردن به گذشته جهادی خود ،زیادخواهی ،کاهش روحیه ایثـار
و از خود گذشتگی  ،کاهش اعتماد به نفو و ،)...چالشـهای جمعـی
(مشکالت خانوادگی ،مشکالت معیشتی ،مقایسه وضـعیت و سـطح
زنــدگی بــا همردیفــان ،گرایش ـهای سیاس ـی و حزب ـی) ،چالش ـهای
سازمانی (رویکـرد بروکراسـی و جـایگزینی دیوانسـاالری بـهجـای
نهادیبودن ،وابستگی بیش از اندازه به بودجه و اعتبارات ،گرایش به
تجمالت اداری ،تبعیض بین کارکنان ،ورود نیروهای جدید و ناآشـنا
به فرهن

جهادی ،تخصصگرایی صرف و مدر گرایی ،توجـه بـه

الگوهای توسعه غربی در ساختار مدیریت طرح ،بـزرگبینـی و غیـر
قابل دسترس دانستن فناوریهای غـرب در حـوزه سـاخت و سـاز و
درنتیجه کاهش اعتماد به نفو ،وابستگی در ساخت برخی از صنایع
به اجازه شرکتهای خارجی ،وابسـتگی بـیش از انـدازه بـه بودجـه و
اعتبارات عمرانـی سـاالنه و مصـوب دولـت ،گرایشـهای سیاسـی و
حزبی در برخـی کارسـپاریها بـه نیروهـا و مجموعـههـای انقالبـی،
مشکل در چگونگی اجرای اقتصـاد مقـاومتی در سـازندگی ،چـالش
محدودیت روشهای تأمین منابع مالی و لزوم خالقیت و تنوعبخشـی
در آنها ،چالش حاکمشدن سیاست بر کار درست یعنی سیاست ،کار
را تعیین کند و نه توان و ظرفیتهـا ،چـالش ناسپاسـی در اسـتفاده از
منابع سرشار انسانی ،چـالش عـدم تناسـب زیرسـاختهای قـانونی و
حقوقی الزم برای پشـتیبانی از تصـمیمات بـزرگ ،چـالش فرهنـ
کارگریزی ،قوانین و مقررات دسـت و پـاگیر ،سـامانههـای نظـارتی
ناکارا ،چالش قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر)
6

نگاه رسالتمحور ناظر به همه موضوعات و مسائل ،فعـل مـدیران و

رسالتمحوری

کارکنان در راستای رسالتهای سازمان ،مشارکت در بازسازی کشـور،

و آرمانخواهی

مبنای حرکت
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مضمونهای

مضمونهای
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فراگیر

نقشآفرینی برای ایجاد اشتغال و تولیـد بـویژه در اسـتانهای مـرزی،
حفاظت از انقالب ،مشارکت در عملیات امدادی هنگام بروز بالیـا و
حوادث و اجـرای خـدمات امـدادی و سـازندگی ،خـدمتمحـوری
بهجای سودمحوری ،هدف اصلی خدمت به ایران اسالمی ،عمـران و
آبادانی کشور و ایجاد اشتغال پایدار« ،قیمت ،سرعت و کیفیت» یکی
از شعارها و مؤلفههـای اساسـی قرارگـاه ،منـو نکـردن حضـور در
طرحهای بزرگ ملی به تأمین مـالی ،وجـود چشـمانـداز و آرمـان و
رسالتمعنوی و ایدئولوژیک ،آرمانخواهی و واقعنگـری ،نارضـایتی
نسبت به وضع موجود ،بنبستشکنی ،ایستادگی بر مواضع انقـالب،
توجه به شـعائر اسـالمی در سـازمان ،هـدف اصـالتدادن بـه سـود
نیست ،اعتالی ارزشها و تعالی انسانها هدف است؛ منافع ملـی مهـم
است.
جزء بهمثابه کل ،تربیتیافتگان امام همه مثل هم و جزء بهمثابـه کـل
بود .همه ذهنیت مشتر داشتند و مثل هم فکـر مـیکردنـد و عمـل
7

میکردند .دشمنشناسی ،تهدیدشناسی ،فرصـتشناسـی آنهـا خیلـی
شبیه هم بـود؛ .هـمذهنـی و ذهنیـت مشـتر

یعنـی همـان ویژگـی

بینش و عمل
هولوگرامی

مبنای حرکت

هولوگرامی
کاهش فاصله بین نگاه کارفرما بـا پیمانکـار ،نگـاه فراپیمانکـاری بـه
طرحهای مختلف ،متعلقدانستن طرح بـه خـود و اجـرا بـه بهتـرین
شکل و کیفیت در راستای منافع ملی ،ایفای نقش مشاور امین بـرای
کارفرما ،از کارفرما نسبت به طرح دلسوزتر ،سعی در اجرای طرحهـا
به بهترین شکل و کیفیت ممکن ،پرداخت بموقع به پیمانکاران جـزء
8

حتــی بــا وجــود مشــکالت دریافــت از کارفرمــا ،از جنبــه منــابع و
امکانات :توان بسـیج عِـده و عُـده بـرای اجـرای طـرح باتوجـه بـه
ظرفیتهــای داخــل کشــور ،حفــظ و حراســت از امکانــات طرحهــا،
کممئونهبودن و عدم تحمیل هزینه گزاف بر طرحها ،پرداخت بموقـع
حقوق پیمانکاران و کارکنان و پرهیز از تأخیر در پرداخت بـه بـازار،
از جنبه رهبری :برخورداری از مقبولیت حـداکثری بـین پیمانکـاران،

نگاه
فراپیمانکاری

مبنای حرکت
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کارفرمایان و کارکنـان ،خـدمتگزاری بـیمنـت و شـبانهروزی بـرای
پیشرفت طرح و کشور ،مردمـداری ،مـردمیـاری و حضـور دائـم در
جمع مردم و خانوادههای اطراف طرح و رسیدگی به نیازهـای آنـان،
دشمنشناسی و دشمننهراسی و مقابله بـا دشـمن در جلـوگیری از
توسعه زیرساختهای کشور (بویژه زیرساختهای دفاعی و اقتصـادی)،
مقبولیت در نگاه کارفرما ،عدم گرایش به تجمالت اداری و اختالف
سطح زندگی (بین مهندسـان و کـارگران و پیمانکـار و کارفرمـا) در
طرحهای عمرانی
نگاه فارغ از دیدگاههای حزبی و جناحی ،تعامل و همکاری سـازنده
با دولتها بهمنظور رفع نیازهای کشور ،پرهیز از حزب و جنـاحبـازی،
وحدتمحوری و حفظ انسجام درونی ،اسـتفاده از تـوان و ظرفیـت
9

همه بـرای سـازندگی کشـور ،عـدم تفکـر کسـب سـود صـرف در
طرحهای متعلق به دولت (حتی اگر متحمل ضرر هم شود بـهخـاطر

نگاه فراجناحی

مبنای حرکت

منافع ملی از حقوق خودش بگذرد ،).پرهیز از پررنـ شـدن منـافع
شخصی ،معاونتی ،گروهی و ...در مقایسه با منافع ملـی و دینـی در
هر سطح و هر شکل
مردمیسازی سازندگی ،مردمیبودن و مردمنهادشدن قرارگاه ،اعتقـاد
به کارکردن بـرای مـردم بـهعنـوان باارزشـترین عبـادت ،اعتقـاد بـه
ولینعمتبودن مـردم ،ایجـاد حـو عشـق و عالقـه خـدمت در دل
مردم ،برتردانستن منافع مردم بر منافع قرارگاه ،پاسـ بـه نیـاز مـردم
بــویژه بــه نیازهــای قشــر مستضــعف ،مشــارکتدادن مــردم در
10

تصمیمگیری و تصمیمسازی و لوازم آن شـامل وجـود چشـمانـداز،

مردمپایگی

نیت راهبردی ،مشارکت همگانی و مردمپایه ،تفکر در زمان واقعی و

کارها

همپیوندی بین گذشته و حال و آینده و نهایتاً وجود تفکر سیسـتمی
یعنی دیدن تصویر بزرگتر در زمـان و مکـان ،اسـتفاده از ظرفیتهـای
گوناگون جامعه ،ارتبا نزدیک با مردم و تلفیق دانش نـو یـا دانـش
بومی ،برنامهریزی با مشارکت مردم ،احیای ظرفیت بومیگزینیهـای
مردمی ،اعتقاد به ضرورت و پاسخگوبودن نزد مردم ،اهـل مـدارا بـا

مبنای حرکت

سال  ،29شماره  ،2تابستان 1400
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مردم ،مقبولیت همگانی و تالش و همـت در خـدمتگزاری ،اجـرای
طرحهای منحصر به فرد و تدوین طرحهای جهادی ویـژه و ضـربتی
متناسب با نیاز مردم و شکلگیری و تغییر وظـایف متناسـب بـا نیـاز
جامعــه ،حــامی محرومــان جامعــه ،گســترش اجــرای طرحهــای
محرومیتزدایی و خدمترسـانی بـه مـردم از شـعاع  70کیلـومتری
طرح به نقا بیشتر ،ملموسبودن ارتبا بین مدیران ارشد سازمان با
مردم (نتیجه :دلگرمی مردم و احساس تعلق آنها به نظام اسالمی) ،به
میان مردم رفتن و از نزدیک به درخواستهای آنان گوش فـرا دادن و
برقراری ارتبا چهره به چهره ،برداشـتن حجابهـای خودسـاخته بـا
مردم
تکلیفمحوربودن در رویارویی با چالشها ،تکلیـفگرایـی مبتنـی بـر
بصیرت دینی ،تقدم تکالیف الهی در طراحیهای عمرانی و سـازندگی
بر همه تصمیمگیریها ،رعایت اصل قسط و عـدل در توسـعه منـاطق
با اولویت مناطق کمتر برخوردار ،تکلیفگرایی در سـاخت کشـور و
11

توجــه بــه نیازهــای اساسـی مــردم ازجملــه ســرپناه مناســب و ...در

تکلیفگرایی و

برنامهریزی و هدفگذاری و توجه به شیوه و سبک زنـدگی ایرانـی ـ

نتیجهگرایی

اسالمی ،مبتنی بر ادای تکلیـف و عاشـقانه و فرمـانبرداری آگاهانـه،

توأمان

مبنای حرکت

مدیریت بهعنوان تکلیف ،دغدغۀ اجرای وظایف و مأموریـت ،التـزام
به مطالبه رهبری در حوزههای مختلف ازجملـه سـازندگی بـا نگـاه
غالب به اقتصاد مقاومتی ،اجرای تکلیف و در عین حـال مهـمبـودن
نتیجه ،نتیجهگرایی همراه با تکلیفگرایی
اصول مدیریتی شامل برنامهریزی و هدفگذاری (هماهنگی در کارهـا
و در مسیر اهداف ،آرمانگرایی ،ارتباطات اعتماد و احتـرام طرفینـی،
همکاری و هالگوی) ،سیاستگذاری و اجـرا (تلفیـق صـف و سـتاد،
12

هماهنگی درونی ،سیاستگذاری متمرکز ،اجـرا غیـر متمرکـز) ،تفکـر
راهبردی (نگرش سامانهای ،عزم راهبردی ،پیشروی براساس رویکرد
علمی ،فرصتطلبی هوشمندانه ،تفکـر در زمـان ،عاقبـتاندیشـی و
آینـدهنگـری) ،سـازماندهی (انعطــافپـذیری ،عـدم تمرکـز ،حــذف

ابتنا بر
ویژگیهای
شخصیتی،
اخالقی و
مدیریت اسالمی
و انقالبی

مبنای حرکت
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بوروکراسی زائد و پرهیز از آن ،پویایی) ،رهبری (ارتبـا نزدیـک و
عاطفی با جهادگران و حساسیت نسبت به مشکالت آنهـا ،برقـراری
ارتبا سالم با مردم و جلب مشـارکت جهـادگران و مـردم ،روحیـه
ســادهزیســتی مــدیران و از جــنو مــردمبــودن) ،تصــمیمگیــری
(تصمیمسازی و تصمیمگیری اقناعی ،تـوان کـار دسـتهجمعـی ،کـار
مشارکتی و شورایی ،اعتقاد به عدم تمرکز در تصمیمگیریهای کالن)،
کنترل (اعتماد به افراد و استفاده از ساختارهای خودکنترلی و کنتـرل
نیروی جمع بهجای استفاده از واپایشهای دقیـق و مچگیـر) ،رشـد و
توانمندســازی (مســاعدکردن مح ـیط ســازمان بــرای رشــد اعضــا و
قرارگرفتن نیروها در فرایند رشد و ارتقای علمـی و تجربـی ،توجـه
به آموزش نیروها) ،بسیج منابع و امکانـات (نگـاه صـرفهجویانـه در
اجرای طرحها ،مدیریت قناعتی ،اهمیتدادن بـه بیـتالمـال و حفـظ
آن) ،حرکت جهشی و میانبر.
اصول رهبـری شـامل ویژگیهـا (عملگـرا ،سـادهزیسـت ،جامعیـت،
جریانســاز ،طــراح و خــطشــکن ،فرصــتشــناس و تهدیدشــناس)،
تصمیمگیری (تصمیمگیری نزدیک منشأ ،مـؤثر ،سـریع و اقتصـادی،
اقناعی ،اقتضایی ،شورایی با مشاوران متعهد و متخصص) ،آموزش و
رشد (آموزش ضمنی ،استفاده از دانش و تجربه دیگران) ،ارتباطـات
سازمانی (اخوت ،اهمیتدادن و توجه به نیروی انسـانی ،احتـرام بـه
نیروی انسانی ،توجه به تفاوتهای فردی کارکنـان ،تغافـل نسـبت بـه
کارکنان) ،سازماندهی (اولویت فرهن

بر سـاختار ،لـزوم تحـول در

ساختار ،سلسلهمراتب حداقلی ،رسمیت حداقلی ،ساختار منعطـف و
چابک)
الزامـات کــارکردی شـامل تأکیـد بــر هـدایت ،پیشــوایی ،راهنمــایی
(رهبری) بهجای مدیریت سلسلهمراتبـی ،توجـه بـه تغییـر و تحـول
ماهوی مدیریتی مرسوم و سنتی حاکم بر سازمانها ،برخوردار از نظام
ارتبا چندالیه و دوسـتانه ،تأکیـد بـر مـدیریت پـیشنگـر ،پیوسـته
بــهدنبــال فرصــتهابودن و از تهدی ـدات فرصــتســاختن ،خودپــایی،
خودپاالیی و خودپیرایی فردی و سازمانی ،تأکید مسـتمر بـر تسـهیم
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اطالعات ،دانش و قدرت ،استقبال از چالشها و کارهای هیجانانگیز،
تأکید بـر نظـارت کلـی و حمایـت از فضـای اطمینـان و اعتمـاد در
سازمان ،ایجاد محیط باانگیزه ازطریق مشوقهای درونی ،تأکید توأمان
بر مدیریت ارزش و مدیریت دانش ،اهتمـام بـه نقـش آسانسـازی و
نوآوری ،اهتمام به مشارکتجویی ،واگذاری اختیـار و عـدم تمرکـز،
تصــمیمگیــری اقتضــایی بــا مــدیریت معکــوس ،شایســتهیــابی و
شایستگیپروری و شایستهگزینی ،برنامهمحـوری و تـدبیر مـدیریتی،
شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیتها ،مـدیریت زمـان ،مـداومت و بـه
انتهارساندن کار و مسئولیت ،اولویتبندی و نظم در کارهـا ،اهمیـت
به علم ،مدیریت دانشبنیان ،درونزا و عدالتمحـور ،انعطـافپـذیری
در اهداف و انطباق با شرایط ،تحولگرای آیندهساز ،جوانگرایی
مــدیریت ســرمایه انســانی شــامل بــهکــارگیری کارکنــان و مــدیران
سریعالعمل و دارای اعتماد به نفـو زیـاد ،بـهکـارگیری کارکنـان و
مدیران تحلیلگرا ،بلندپرواز و سرشار از افکار محـر  ،بـهکـارگیری
کارکنـان و مـدیران بــا تعلـق پایـدار بــه آرمانهـا و اهـداف متعــالی،
برتــریدادن بــه تفکــر و تعقــل ،تأکیــد توأمــان بــر تعهــدگرایی و
تخصصگرایی (با برتـری تعهـد) ،پـذیرش اشـتباهات و تـالش در
جهت رفع آنها ،تمرکز توجه کارکنان و مدیران به مشتریان و عرضـه
خدمت حداکثری و جلب رضایت آنان ،تکیه بـر روابـط صـمیمی و
ارزشهای گروهی ،تأکید بر انگیزشهای درونی و مشوقهای بلندمدت،
نگاه سرمایهای به انسان در تمامی مناسبات سازمانی ،برخـورداری از
موقعیت کـار گونـاگون و هدفمنـد (چندحرفـهایبـودن کارکنـان و
مدیران) ،تأکید بر ارتقای مهارتهـای انسـانی ،ارتبـاطی و ادراکـی در
فراینــد برنامــهری ـزی و اجــرای کارهــا ،الگوســازی و بهینــهســازی
سامانههای اداری برای تکامل انسان ،توسعۀ خودآگـاهی ،بصـیرت و
تأکید بر تربیت و پرورش منابع انسانی مبتنی بر آموزههـای اسـالمی
(قرآن و سنت) ،تأکید بر نوآوری و تحـول و تشـویق و حمایـت از
جسارت و خطرپذیری ،شناسایی و استعداد یابی منابع بالقوه ،تمرکز
بر مهارتهای شغلی آینده ،تعریـف مسـیر پیشـرفت شـغلی وسـیع و

مضمونهای

مضمونهای

سازماندهنده

فراگیر
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گسترده ،بهبود و بهسازی عملکرد ازطریق کـار جهـادی و انقالبـی،
تشویق کارکنان به رویارویی بـا مخـاطرههـا و حمایـت از کارکنـان
جسور و خالق ،تربیـت جهـادی ،بهـره ورسـازی ظرفیتهـا ،رشـد و
آموزش در بستر کار متناسب با نیاز ،حفظ کرامت انسانی
ویژگیهای شخصیتی شامل اعتماد به نفو ،اصرار و پیگیری ،عـزم و
همت بزرگ ،هوشیاری ،جوشـش ،ابتکـار و اسـتعداد ،بلنـدپروازی،
جدیت و اهل عملبودن ،استقالل ،نشا  ،خودمدیریتی ،حسن خلق،
مســئولیتپــذیری و پاســخگویی ،ایثــارگری ،احتــرام بــه دیگــران،
ارزشهای انسانی را نسـبت بـه منـافع خـود برتـریدادن ،اسـتقامت،
مســئولیتپــذیری ،عقالنی ـت ،بلنــدپروازی ،هوش ـیاری و بص ـیرت،
خودباوری
ویژگیهای رفتاری شامل انجام کار بیوقفه و خستگیناپـذیر ،انگیـزه
زیاد و شوق به کار ،خطرپذیری معقول ،حرکت جهشی و پیـداکردن
راههای میانبر ،عدم تکیه به بیگانگـان ،حضـور در میـدان (مـدیریت
میدانی) ،قناعت و سادهزیستی ،پرهیز از دنیاپرسـتی و تأثیرنپـذیرفتن
از مقام ،قانعبودن ،سادهزیستی و دوری از اسراف و تجملگرایـی ،از
جنو مـردم و بـا مـردم بـودن ،دوسـتی و انـو و الفـت بـا مـردم،
رسیدگی شخصی و مستقیم به کار مردم ،حسن خلـق و خوشـرویی
با مردم ،پیشتازی ،مبارزه بـا سـکون و رخـوت ،اولویـت بـر منـافع
عمومی ،حسن تدبیر ،عرضه افکار ،وجود نظام فکری ،جامعنگری و
ذکاوت ،آیندهنگری ،تفکـر راهبـردی ،تفکـر کـار بـرای کسـی عـار
نیســت ،مســئله واقعـی ،امکــان تســخیر طبیعــت و حــاکمشــدن بــر
سرنوشت خود ،کشف و جذب هوشمندانه منابع ،محـدودیت عمـر
آدمی ،جبهه شناسی ،باور به ما میتوانیم
نگرش مدیر شامل آرمانگرایی و هدفمندی ،اعتقاد به درسـتی کـار و
هــدف ،اخــالص ،اعتقــاد و اعتمــاد بــه کارکنــان ،توکــل بــه خــدا،
تکلیفمداری ،مواسات و برادری ،عزم راسـ  ،بنـدگی خـدا ،قصـد
تقرب ،کار برای خدا ،اعتقاد به نیـروی انسـانی ،روحیـه امیـدواری،
اعتقاد به خدا ،توکل بر خدا ،نگاه تکلیفمدارانه ،تواضع و مواسـات،
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مودت و برادری ،اعتماد به نفو ،قناعت ،توجّه به بیتالمال ،روحیـه
گذشت و فداکاری
والیتمحوری شامل اعتقاد بـه جامعیـت نظـام اسـالمی ،شـناخت و
اعتقاد به شئون والیت ،در صـحیح مواضـع و منویـات ولـی امـر،
محبت و دلبستگی به والیت ،انزجار قلبی از دشمنان اسـالم ،پیـروی
کامــل از تــدابیر و دســتور ولــی امــر ،تــالش بــرای گســترش
والیتمحوری
شناسایی مسائل کالن کشور ،رصد مسـائل کـالن کشـور ،شناسـایی
گلوگاههای کشور ،شناسایی نقا اهرمی هـر گلوگـاه ،ظرفیـتیـابی
رفع گلوگاههای کلیدی کشور ،تمرکز بر مسائل اصلی مورد طمـع و
تهدید دشمن ،استفاده حداکثری از توانمنـدیها و ظرفیتهـای داخلـی،
احیای ظرفیتهای موجود داخلی ،یـافتن ظرفیتهـای جامعـه اسـالمی،
13

تواناییها را بـه عرصـه ظهوررسـاندن ،شکسـتن انحصـار شـرکتهای

تمرکز بر

بیگانه ،شناسایی اقـالم ضـروری و پرمصـرف جامعـه و حمایـت از

گلوگاهها

راهبرد

تولیدکننده داخلی توانمند ،ایجاد انگیزه الزم برای تولیـد ،حمایـت و
پشتیبانی از تولیدکننـدگان داخلـی بـویژه دانـشبنیانهـا ،حمایـت از
نخبگان و مخترعان داخلی ،ارتبا بـا تولیدکننـدگان داخلـی ،ایجـاد
انگیزه و اعتمادبهنفو در تولیدکنندگان داخلـی ،برونسـپاری داخـل،
استفاده و حمایت از کاالی ایرانی
کاتالیزورشدن برای وصلکردن علم به فنّاوری و فنّاوری بـه صـنعت
و صنعت به توسعه کشـور ،تعـامالت سـازنده بـا مراکـز صـنعتی و
واحدهای علمی و دانشگاههای کشور ،بهرهگیری از دانش انباشته در
دانشــگاههــا ،در میــانگذاشــتن مشــکالت مربــو بــه تولیــد بــا
14

تولیدکننــدگان و موضــوعات علمــی و تحقیقــاتی بــا اســتادان و
دانشجویان ،شبکهسازی از شرکتهای دانـشبنیـان ،تهیـه فهرسـتی از
نیازهای کشور در حوزه سازندگی و عرضه به شبکههـای دانشـی و
پژوهشی و صنایع کشور ،مرتبطکردن صنعت به دانشگاه ،صنعتی که
مایه توسعه و پیشرفت کشور نباشد ،مفیـد نیسـت و علمـی کـه بـه

بهکارگیری
صنعت و
دانشگاه در
سازندگی

راهبردها
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فنّاوری تولید نشود ،فایدهای ندارد و نافع نیست پـو تـالش بـرای
خواستن از صـنعت بـرای توسـعه و پیشـرفت کشـور و از دانشـگاه
برای تولید فناوریهای مورد نیاز در حوزه سازندگی ،ایجاد اثر مثبـت
و ماندگار از پیوند صنعت با دانشگاه
شبکهسازی منسجم بـا نهادهـای خصوصـی و دولتـی کشـور بـرای
بومیسازی و خودکفایی ملـی ،ایجـاد حلقـه ارتبـاطی منسـجم بـین
سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی برای تـأمین قطعـات و مـواد
اولیه ازطریق صنایع داخلی و فناوریهای تولیدشده از طریق دانشگاه،
تمرکز بر نقا مشتر

خود و دیگر نهادها و توسعه روابـط ،تـالش

برای بومیسازی و تحقق خودکفایی ملی ،شناسایی آخرین فناوریها
و دستاوردها در حوزههای فعالیت ،شناسـایی مشـکالت و نیازهـای
فناوری و بومی سازی قطعات ،تجهیـزات و مـواد و شناسـایی تمـام
15

متصــدیان و متخصصــان داخل ـی و خــارجی ،برگــزاری همــایش و

بومیسازی و

نشستهای تخصصی ،ارتبا با پارکهای فنـاوری ،ایجـاد فعالیتهـای

خودکفایی در

تحقیقاتی مشـتر بـین صـنعت و دانشـگاه ،ایجـاد پویشـهای ملـی

علم و فناوری

راهبردها

بومیسـازی قطعـات و مـواد اولیـه صـنایع ،خـارجکـردن کشـور از
وابستگی به کشورهای خـارجی در حـوزههـای فعالیـت ،توجـه بـه
اصول بومیسازی یعنی ترغیب به تولید با کیفیـت ازسـوی صـنعت،
توجه به تحقیق و توسعه و توجه به قدرت رقابتپـذیری تولیـدات،
کسب دانش و فناوری مورد نیاز ،ایجاد گروههـای کـاری بـا بخـش
تأمین ،بخش تحقیق و توسعه ،شرکتهای دانشبنیـان ،صـنایع داخلـی
کشور با بهرهبردار ،ایجاد واحد مستقل بومیسازی در ساختار رسمی
قرارگاه ،تعبیه بخش جهاد خودکفایی در قرارگاه
شناســایی زنجیــرههــای ارزش ،تعیــین نســبت زنجیــره ارزش بــا
مزیتآفرینـی آن ،شناسـایی خـامفروشـیها در جهـت جلـوگیری از
16

خامفروشی و ایجاد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بیشـتر و ارتقـای
ارزش سبد محصوالت ،تجمیـع نخبگـان صـنعت و دانشـگاه بـرای
شناسایی و ارزشگذاری و مزیتآفرینی زنجیرههای ارزش ،شناسایی

تمرکز بر تکمیل
زنجیره ارزش

راهبردها
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نقا اهرمی ،ارزشآفرینی ،ایجاد مزیـت رقـابتی ،ظرفیـتشناسـی و
ظرفیتسازی و توانمندسازی برای تکمیل زنجیره ارزش ،اسـتفاده از
دانش و مهارت و تواناییها و ساختارها و فرایندهای کشور برای این
کار ،خلق ارزش و خلق شایستگیهای کلیدی در درون و بهرهگیـری
از فرصتها ،تمرکز بر خالقیت و نوآوری ،اصالح فعالیتهـای اصـلی و
پشتیبان در جهت این کار
تالش برای ماندگاری تأثیر فعالیتهـای سـازندگی ،تـاثیر گـذاری بـر
قلبها ،تالش برای ارتقای ضریب امنیت ملـی ،تـالش بـرای افـزایش
پایـداری و پویـایی درازمــدت و راهبــردیکــردن پیامــدها ،افــزایش
بهرهوری ،تضمین دسـتیابی بـه هـدف ،اصـالح الگوهـای متقلبانـه،
17

سرعت مثالزدنی در عرضه خدمات ،خلق کارهای بزرگ ،شکوفایی

اثرگذاری و

و جهش در ساخت و ساز کشور بـویژه در طرحهـای "زیرسـاختی

الگوسازی

کالن" و "هایتک" ،رشد و شکوفایی اقتصادی و عمران و آبـادانی

ماندگار

پیامد

کشور در بازه زمانی منطقی ،حضور فعال در حوادث غیـر مترقبـه و
مناطق آسیبپذیر ،ورود با رویکرد شجاعانه جهادی به طرحها ،آغاز
با توکل و همت کار ،ظرفیتشناسی ،توانیابی و اجرای طرح به رغـم
محدودیتهای هزینه و زمان ،الگوسازی برای دیگر سازندگان کشور
تکاملبخشی به خـود ،سـاخت از درون ،تعـالیبخشـی بـه افـراد و
سازمان ،حفظ و تقویت شـاکله معنـوی سـپاه ،تقویـت بعـد نهـادی
18

سازمان ،مدیریت مبتنی بر شایسـتگی ،حرکـت پیشـرونده بـهسـوی

پیش روندگی

اهداف ترسیمشده با اتکا به ارزشهای نهاد سپاه ،هدف نهـایی تعـالی

(خط شکنی)

پیامد

و تکامل و قـرب الهـی و هـدفهای پـائینتـر از ایـن هـدف شـامل
انسانسازی ،جامعهسازی ،استقرار معنویت
حرکتهای جهشی ـ میانبر ،ایجاد راههـای بـدیع و میـانبر ،شـتابدهی،
خروجی بهتر بهدلیل خدامحور بودن فعالیتهـا ،افـزایش بهـرهوری در
19

تمــام حــوزههــای فعالیــت ،تولیــد دانــش و مهارتهــای جدیــد و
راهکارهای نوین ،افزایش کارایی و اثربخشی ،عمـقبخشـی نفـوذ و
فعالیتهــا ،انتقــال دان ـش و فنــاوری و ســرریز تجربی ـات بــه بخــش

پیش برندگی
(شتاب دهی و
حرکتهای
جهشی ـ میانبر)

پیامد
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خصوصی ،نیازمندیهای پیشبرندگی همان ویژگیهای تـراز پاسـداری
یعنی ایمان ،مجاهدت ،تکلیفگرایی ،بصیرت ،دانایی ،والیتمداری،
انقالبیبودن ،پیشبرندگی نظام و انقالب ،تأثیرگذاری در بیرون
شناسایی موانع و محدودیتهای مسیر سازندگی ،ارزیابی موانـع پـیش
رو ،برنامهریزی برای عبور از موانع ،نهراسیدن از مشکالت و موانـع
پیش رو ،اگر حرکتی انجام دادیم که هیچ مانعی (اعـم از انسـانهای
ایستاده در مقابل مسیر سعادت بشر یـا موانـع طبیعـی و نیـز موانـع
بازدارنده) در سر راه نداشتیم ،این حرکت جهـادی نیسـت ،افـزایش
قدرت بازدارندگی در برابر قوای مسـلح دشـمن ،خالقیـت در حـل
مشکالت و موانع ،انحصارشکنی (سرعت بیشـتر و هزینـه کمتـر در
مقایسه با شرکتهای خارجی) ،بهبـود مهارتهـای حـل مسـئله ،ایجـاد
تواناییهای متضاد برای دستیابی بـه موفقیـت در طرحهـای عمرانـی،
20

انعطافپذیری و پویایی و تالش ،جدیت و ایثارگری بـرای عبـور از

غلبه بر موانع و

موانع سازندگی ،شناسایی موانع فـردی ،گروهـی و سـازمانی بـرای

محدودیتها

نتایج

اجرای اثربخش فعالیتها ،عـدم کـاهش سـطح انتظـارات از خـود در
صــورت رویــارویی بــا موانــع و بــهجــای ایــن رویکــرد افــزایش
استانداردهای خود ،تقویـت نقـا قـوت و اصـالح نقـا ضـعف،
بهرهگیری از فرصتها و تبـدیل تهدیـدات بـه فرصـتها ،اندیشـیدن و
اتخاذ راهبردهای برنده ،اجرای جسورانه اصالحات مورد نیاز ،غلبـه
بر تنبلی و سستی ،ناامیدی ،تالش ،جدیت ،ایثار ،خـطشـکنی ،ورود
به عرصههای سخت و دشوار و انجام کارهای بزرگ ،بازکردن راه و
جسارتبخشی به بقیه نهادها و مجموعههای داخلی بـرای کارهـای
بزرگ
چســتی و چــابکی در همــه کارهــا ،پیــداکردن راههــای منتهــی بــه
بهرهوری ،چابکی ساختار و سازمان و حذف بوروکراسیهای مخـرب
21

و زائد ،اطمینان از تناسـب سـاختار بـا آرمانهـای مطلـوب جهـادی،
بهره گیری از ویژگیهای ساختارهای ارگانیک ،کاهش فاصـله قـدرت
بین حوزه کارفرمایی و پیمانکاری و مهندسـی و کـارگری ،طراحـی

چابکسازی و
تحر پذیری

نتایج
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ساختار چابک و متناسب بـا شـرایط هـر طـرح ،کـاهش تشـریفات
سازمانی ،صرفهجویی در هزینهها ،تغییر طرح غیر سودده به سـودده
ازطریـق کــاهش هزینـههــا و ارتقـای کیفیـت و بهـرهوری ،توانــایی
پاسخگویی و واکنش سـریع و موفقیـتآمیـز بـه تغییـرات محیطـی،
یکپارچهسازی فرایندها ،توان سازگاری و شکلدهی دوبـاره سـریع،
بهرهگیری از تغییرات به عنوان فرصتهای ذاتی نهفتـه در محـیطهـای
آشفته ،توانایی پاسخگویی مـؤثر ،در اختیـارگرفتن ابتکـار ،مهـارت،
دانش و اطالعات برای چابکسازی کارها ،افـزایش رقابـتپـذیری،
مهارت در رفتارها و کارکردها ،همسوسازی منابع انسانی ،فنـاوری و
ساختاری ،انعطافپذیری ،توجـه بـه ابعـاد رهبـری ،در تغییـرات
مورد نیاز ،دولت الکترونیک ،خدمت ،مدیریت عملکـرد ،فرهنـ

و

ارزش و مدیریت زنجیره تأمین در چابـکسـازی و تحـر پـذیری،
افزایش قدرت پیشبینی رویدادها ،توانـایی یـادگیری شـیوه اجـرای
بهتر فعالیتها و مقابله با چالشها ،طراحی دوباره عملیـات بـهمـوازات
تغییرات در تقاضا ،داشتن تعامالت گسـترده ،کـاهش تعـداد مراحـل
اجــرای هــر فراینــد ،تــدار راههــای ارتبــاطی بیشــتر و بهینــهتــر،
شفافیتسازی ،عبرت آموزی از تجربیات و نهادینه سـازی بیـنشهـا،
خدمات رسانی بهتـر ،حفـظ شایسـتگیمحـوری ،توسـعه مهارتهـا و
تواناییها بـرای اسـتفاده در زمانهـای خـاص ،اتکـا بـه هوشـمندی و
چابکی سرمایههای انسانی ،ایجاد سامانههای اطالعـاتی و ارتباطـاتی
پیشرفته و منعطف ،کمک به افزایش شاخص تولید ناخالص داخلـی
و دستیابی به مزیت برتر
مدیریت بر محیط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فرصتزا و
تهدیدزدا و بهخدمتگرفتن محیط ،منظور از مـدیریت محـیط یعنـی
همراهسـازی و همسوسـازی و اقنـاعسـازی دیگـران ،همـراهسـازی
22

محیطهای نابسامان ،مدیران جهادی خالق ضمن همت و پشـتکار و
جهد بهمعنی صبر و استقامت باید نوآور بهمعنای طرحهای نـو را در
انداختن و خالق و مبتکر باشند که در این صورت حتی محیطهـای
نابسامان را هم میتوان همراه کرد ،مدیریت محـیط کـالن در حـوزه

مدیریت بر
محیط

نتایج
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مضمونهای

مضمونهای

سازماندهنده

فراگیر

مضمونهای پایه

ردیف

تعاملی میشود مدیریت محـیط تعـاملی و در حـوزه دور مـیشـود
مــدیریت مح ـیط کــالن ،تجزی ـه و تحلی ـل مح ـیط الزم اســت امــا
تصمیمگیری باید بر مبنای مدیریت بر محیط باشد ،تجزیه و تحلیـل
محیطی شامل شناخت تهدیدها و تبدیل آنهـا بـه فرصـت ،کشـف و
جــذب هوشــمندانه منــابع ،دانشــگرایی (تولیــد علــم و دانــایی)،
خوشبینکردن مردم نسبت بـه اسـالم و انقـالب ،عمـقبخشـی بـه
انقالب و دشمنشناسی ،اقناعسازی تقویت قدرت اقناعسازی مهـم
است؛ مثال اقناع پوتین و اردوغان توسـط شـهید سـلیمانی بـه نفـع
محور مقاومت
23

توسعه متوازن توسط پنل خبرگی رد شد؛ لذا مضمونهای مورد نظر ارائه نشد.

24

جامعهسازی توسط پنل خبرگی رد شد؛ لذا مضمونهای مورد نظر ارائه نشد.

25

تمدنسازی توسط پنل خبرگی رد شد؛ لذا مضمونهای مورد نظر ارائه نشد.
منبع :محقق

تشكيل پنل خبرگی برای تأیيد یا رد مؤلفهها
قبا از ورود مؤلف ه ب مر ل  ISMو ا یهین ارابه ط نهه به اشهکیا گهروه هفهتنفهرهای از
خبرگ ن مشترک قرارگ ه و دانشگ ه اقدام شد ک  25مؤلف قدرامندی ک قی احقی ب دست مهد
ب نه رض و  22مؤلف اأیید و س مؤلف رد شد.
پ سخگو ب ید نار خود را درب ره اهمیت مؤلف ه ب انتخ ب یکی از گزین ه در مق با نه ا الم
میکرد .این گزین ه در ق له

قیهف لیکهر و شه ما «اهمیهت ب هی ر کهق« »1 :اهمیهت کهق»2 :

«اهمیت متوسط« »3 :اهمیت زی د »4 :و «اهمیت ب ی ر زی د »5 :انایق میشد .گرین 1ش )1982م تقهد
است ک

داقا  70درصد خبرگ ن شرکتکننده در فرایند دلفی شگزینه هه ی زیه د و خیلهیزیه د)

ب ید دارای ااف ق نار ب شند شگودرزی  .)75 :1398نت ی نار این گروه از خبرگ ن ب شهر جهدو
است:

1 Grin
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جدول  .7نتایج تأیید یا رد مؤلفهها توسط خبرگان
بسیار

کم

اهمیت

اهمیت

بسیار

درصد

کم اهمیت

اهمیت

متوسط

زیاد

با اهمیت

اجماع

0

0

0

7

%100

تائید

0

2

5

%94

تائید

2

5

%94

تائید

5

%94

تائید

%97

تائید

%94

تائید

ردیف

مضمون

1

الاله االاهلل

0

2

ارزشمداری

0

0

3

اعتقادمحوری

0

0

0

4

معرفتمحوری

0

0

0

2

5

جهادمحوری

0

0

0

1

6

0

0

0

2

5

6

رسالتمحوری و
آرمانخواهی

نتیجه

ابتنا بر ویژگیهای
7

شخصیتی ،اخالقی و

0

0

0

1

6

%97

تائید

مدیریت اسالمی و انقالبی
8

بینش و عمل هولوگرامی

0

0

1

2

4

%88

تائید

9

نگاه فراپیمانکاری

0

0

1

2

4

%88

تائید

10

نگاه فراجناحی

0

0

1

1

5

%91

تائید

11

مردمپایگی کارها

0

0

1

0

6

%94

تائید

0

0

1

2

4

%88

تائید

0

0

0

1

6

%97

تائید

0

0

0

2

5

%94

تائید

12
13
14

تکلیفگرایی و
نتیجهگرایی توأمان
بومیسازی و خودکفایی
در علم و فناوری
تمرکز بر گلوگاهها (با
استفاده از همه ظرفیتها)
تمرکز بر تکمیل زنجیره

15

ارزش (ظرفیتشناسی و

0

0

0

1

6

%97

تائید

ظرقیتسازی)
16

بهکارگیری صنعت و

0

0

0

7

%100

تائید
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مضمون
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بسیار

کم

اهمیت

اهمیت

بسیار

درصد

کم اهمیت

اهمیت

متوسط

زیاد

با اهمیت

اجماع

نتیجه

دانشگاه در سازندگی
غلبه بر موانع و محدودیتها
17

( غلبه بر تحریمها،
انحصارشکنی،

0

0

0

1

6

%97

تائید

بنبستشکنی)
0

0

1

2

4

%88

تائید

18

0

0

1

1

5

%91

تائید

0

0

1

0

6

%94

تائید

0

0

1

0

6

%94

تائید

0

0

1

1

5

%91

تائید

23

تمدنسازی

2

2

1

1

1

%63

رد

24

توسعه متوازن

2

2

0

2

1

%54

رد

25

جامعهسازی

2

2

1

0

2

%54

رد

19
20
21
22

مدیریت بر محیط
چابکسازی و
تحر پذیری
پیشروندگی (خطشکنی)
پیشبرندگی (شتابدهی و
حرکتهای جهشی ـ میانبر)
اثرگذاری و الگوسازی
ماندگار

منبع :محقق

تحليل ،طبقهبندی عوامل و شناسایی روابط آنها
به قههورکلی الگوسه زی سه خت ری اف هیری شههیوهای اسههت که بررسهی پیچیهدگی سه م ن را
امک نپذیر میس زد و ن را ب گون ای س خت ردهی مهیکنهد که ب ه دگی ق بها درک ب شهد .فراینهد
الگوس زی س خت ری اف یری الگوه ی ذهنی غیر شف ف و مبهق از س م ن ه را ب الگوه ی روشن و
شک ر و در راست ی سودمندی اهداف ابدیا میکند ش ذر .)1397
از الگوس زی س خت ری اف یری 1ب مناور احلیا قبق بندی واما و شن س یی روابط مؤلفه هه
استف ده شد .ب استف ده از این روش میاوان اراب قه

و واب هتگیهه ی متغیرهه ی کیفهی م هئل را

)1 Interpretive Structural Modelling (ISM
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کشف کرد شروعیز و ک مبرا .)2011 1مرا ا روش الگوس زی س خت ری اف یری ب این شر است:
گام صفر :شناسایی متغیرهای مرتبط با مسئله

در مر ل او بوسیل مرور ادبی

و مم ب به خبرگه ن و اشهکیا گهروه که نونی  25مؤلفه

الگوی مدیریت جه دی در ف لیته ی س زندگی استخراج شد .این مؤلف ه در ق ل

جدو شم ره 7

ذکر و هم نقور ک اش ره شد از بین نه  22مؤلف مط ب جدو شم ره  8اأیید شد.
گام اول .تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری ()SSIM

م اریس خودا ملی س خت ری از اب د و ش خمه ی مط ل و مق ی ه نهه به اسهتف ده از چهه ر
لت روابط مفهومی بر اس س بحث و نار گروه متخمم ن اشکیا میشود شا خه ر و همکه ران

2

 .)2009خبرگ ن در این گ م م ی ره را ب صور زوجی ب یکدیگر در نار میگیرند و بر این اس س
ب مق ی

زوجی پ سخ میدهنهد؛ ی نهی در ههر مق ی ه دو م یه ر از هروف  V,A,X,Oاسهتف ده

میکنند .ب مناور اشکیا م اریس خودا ملی جل ای ب  13نفر از خبرگ ن برگزار شهد که شه ما
نخبگ ن س زم ن مورد مط ل و نخبگ ن دانشگ هی بود و اجم ع الزم در مورد روابط به دسهت مهد
ک نت ی

ن درنه یت در جدو ذیا اراع شهده اسهت .الزم به ذکهر اسهت که ههر یهک از افهراد

شرکتکننده ب اکمیا م اریس خود اقدام کردند و درنه یت این سیزده م اریس ب نار جمع الفیه
شد .الزم ب ذکر است ک ب مناور ادغ م نار خبرگ ن از دو روش میاوان استف ده کرد:
الف) روش فراوانی :در ایهن روش ناهر اکثریهت شبهیش از  %50ناهرا ) به نهوان ناهر نهه یی
انتخ ب میشود .این روش در غ ل

مق ال م تبر خ رجی استف ده شده است.

ب) از قری مد :در این لت هم م اری ه ی  SSIMرا ب یکدیگر ادغ م مهی کنهیق؛ به ایهن
ارای

ک ابتدا اک اک م اری ه ی پرشده را ب م اری ه ی صفر و  1ابهدیا و سهپس درایه هه ی

متن ظر را ب هق جمع میکنیق و از م اریس ب دست مهده مهد مهیگیهریق .ههر هدد که برابهر مهد یه
کوچکتر از ن بود مقدار صفر و اگر از مد بزرگتر بود مقدار یک میگیرد .در این احقی روش
شالف) ی نی نار اکثریت شبیش از  %50نارا ) ب نوان نار نه یی مالک ک ر قرار داده شد.

1 Ruiz, Cambra
2 Thakkar, et. al
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جدول  .8ماتریو خودتعاملی تشکیلشده

منبع :محقق

گام دوم .بهدستآوردن ماتریس دستیابی اولیه
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ب ابدیا نم ده ی م اریس  SSIMب ا داد صفر و یک بر اسه س زیهر مه اریس دسهتی بی اولیه
ب دست می ید .درواقع م اریس دسترسی اولی به قهراردادن ا هداد صهفر و یهک به جه ی نشه ن هه
ب دست می ید .در این م اریس نم ده ی  X, O, V, Aب ا داد یهک و صهفر جه یگزین مهیشهود؛
بدین ارای

ک اأثیر هر متغیر بر دیگری ب دد یک و دم اأثیر ب دد صهفر ج به جه مهیشهود.

م اریس دستی بی اولی در جدو ذیا ورده شده است.
جدول  .9ماتریو دستیابی اولیه

منبع :محقق
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گام سوم .سازگارکردن ماتریس دستیابی

پس از اینک م اریس دستی بی اولی ب دست مد ب ید س زگ ری درونی ن برقرار شود شراوی و
ش نک ر  .)2004م اریس دسترسی نه یی ب واردکردن انتق پذیری ب دست می ید .پس از بررسهی
روابط ث نویه و به دسهت وردن مه اریس دسهتی بی نهه یی در جهدو قهدر نفهوذ ازقریه جمهع
متغیره ی احت اأثیر ن شجمع هر سطر) و میزان واب تگی متغیر نیز از جمهع متغیرهه یی شجمهع ههر
ستون) ب دست مده است ک از ن اأثیر میپذیرد.
جدول  .10ماتریو دستیابی نهایی

منبع :محقق
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گام چهارم .تعیین سطح متغیرها

در این گ م مجمو ه م ی رهه ی ورودی شپهیش نیه ز) و خروجهی شدسهتی بی) بهرای ههر م یه ر
مح سب و سپس واما مشترک نیز مشخص میشود .در ایهن گه م م یه ری دارای به الارین سهطح
 ISMاست ک مجمو خروجی شدستی بی) ن ب مجمو مشترک برابهر ب شهد .پهس از شن سه یی
این متغیر ی متغیره سطر و ستون نه از جدو

ذف و ملی

دوب ره روی دیگر م ی ره اکهرار

میشود.
در جدو ذیا مرا ا او ا ششق اکرار بهرای اشهکیا جهدو بخهشبنهدی سهطو مه اریس
دسترسی ورده شده است.
جدول  .11جدول نهایی مرتبط با تکرار
تکرار

اول

دوم

سوم

شاخص

خروجی

15

15و16و19

16

15و16و19

19

15و16و19

10

10و17و20

17

10و17و20

20

10و17و20

8

8و9و11و21

9

8و9و11و21

11

8و9و11و21

ورود
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و
14و15و16و17و18و19و20و21و22
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و
14و15و16و17و18و19و20و21و22
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و
14و15و16و17و18و19و20و21
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و
14و17و18و20و21و22
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و
14و17و18و20و21و22
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و
14و17و18و20و21و22
1و2و3و4و5و6و7و8و12و13و14و15و18و
22
1و2و3و4و5و6و7و8و9و11و12و13و14و
18و21و22
1و2و3و4و5و6و7و8و9و11و12و13و14و
18و21و22

مشتر

سطح

15و16و19

1

15و16و19

1

15و16و19

1

10و17و20

2

10و17و20

2

10و17و20

2

8و9و11و21

3

8و9و11و21

3

8و9و11و21

3
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تکرار

شاخص

خروجی

21

8و9و11و21

ورود
1و2و3و4و5و6و7و8و9و11و12و13و14و
18و21و22

2و7و8و12و
2

13و14و18و

1و2و3و4و5و6و7و12و13و14و18و22

22
7
12
چهارم

13
14
18
22

پنجم

ششم

2و7و12و13و
14و18و22
2و7و12و13و
14و18و22
2و7و12و13و
14و18و22
2و7و12و13و
14و18و22
2و7و12و13و
14و18و22
2و7و12و13و
14و18و22

1و2و3و4و5و6و7و12و13و14و18و22
1و2و3و4و5و6و7و12و13و14و18و22
1و2و3و4و5و6و7و12و13و14و18و22
1و2و3و4و5و6و7و12و13و14و18و22
1و2و3و4و5و6و7و12و13و14و18و22
1و2و3و4و5و6و7و12و13و14و18و22
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مشتر
8و9و11و21
2و7و12و13
و14و18و22
2و7و12و13
و14و18و22
2و7و12و13
و14و18و22
2و7و12و13
و14و18و22
2و7و12و13
و14و18و22
2و7و12و13
و14و18و22
2و7و12و13
و14و18و22

سطح
3

4

4
4
4
4
4
4

3

3و4و5و6

1و3و4و5و6

3و4و5و6

5

4

3و4و5و6

1و3و4و5و6

3و4و5و6

5

5

3و4و5و6

1و3و4و5و6

3و4و5و6

5

6

3و4و5و6

1و3و4و5و6

3و4و5و6

5

1

1

1

1

6

منبع :محقق

گام پنجم .ترسیم شبکه تعامالت

در این گ م ب اوج به سهطو م ی رهه در ISMو روابهط نهه ارسهیق شهبک ا ه مال ایجه د
میشود .سطح یک ب نوان اأثیرپذیرارین سطح و سطح خهر به نهوان اأثیرگهذارارین سهطح نیهز
انتخ ب میشود .هم نقور ک مشخص شد الگوی نه یی س خت ری اف یری ایهن پهژوهش از شهش
سطح اشکیا شده ک در شکا ذیا مشخص شده است.
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پیش روندگی

ا رگ اری و الگوسازی

پیشبرندگی (شتابدهی و

ماندگار

رکتهای جهشی -میانبر)

(خط شکنی)

غلبه بر موان و محدودیت ها ( غلبه بر
چاب

مدیریت بر محیط

تحریم ها ،انح ارشکنی ،بن بست

سازی و تحر
پ یری

شکنی)

تمرکز بر تکمیل
زنجیره ارز
( رفیت شناسی و

به کارگیری صنعت

بومی سازی و

تمرکز بر گلوگاه ها

و دانشگاه در

خودکفایی در علم

(با استفاده از همه

سازندگی

و فناوری

رفیت ها)

رقیت سازی)

نگاه

نگاه

مردم پایگی

فراپیمانکاری

فراجنا ی

کارها

تکلیف
گرایی و
نتیجه گرایی

ما

ویژگیه ی

هولوگرامی

شخمیتی

شبینش و ما

اخالقی و

هولوگرامی)

مدیریت اسالمی

رسالت
محوری و
آرمان خواهی

و انقالبی

ارز

مداری

اعت ادمحوری

معرفت محوری

جهاد محوری

الاله االا

شکل  .1سطح بندی عوامل– محقق

گام ششم .تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (تحلیل )MICMAC

اجزی و احلیا MICMACبر پ ی قدر نفوذ شاأثیرگذاری) و میزان واب تگی شاأثیرپهذیری)
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هر متغیر شکا میگیرد و امک ن بررسی بیشتر محدوده هر یک از متغیره را فراهق میس زد .اهمیت
متغیره بیشتر بر اس س روابط غیرم تقیق می ن نه سنجیده و در این احلیا متغیره ب چه ر گهروه
یشود.
خودمخت ر واب ت پیوندی شرابط) و م تقا اق یق م 
الف) گروه خودمخت ر :این م ی ره میهزان واب هتگی و قهدر ههدایت کمهی دارد و مومه ً از
یشود؛ زیرا دارای اام ال ض یف ب س م ن است .اغییری در این متغیره ب ث اغییهر
س م ن جدا م 
جدی در س م ن نمیشود .ب) گروه واب ت  :این متغیرهه دارای قهوی و ههدایت ضه یف و اصهوالً
اأثیرپذیری زی د و اأثیرگذاری کمی بر س م ن دارد .ج) گروه م تقا :این متغیره واب هتگی کهق و
هدایت زی د دارد شراوی و همک ران  )2005و ب ب رای دیگر اأثیرگذاری زی د و اأثیرپذیری کق
از ویژگیه ی این متغیره است .د) گروه رابط :این متغیره از واب تگی زی د و قدر هدایت فراوان
برخوردار و ب ب رای اأثیرگذاری و اأثیرپذیری این م ی ره ب ی ر زی د اسهت به گونه ای که ههر
اغییرکوچکی بهر ایهن متغیرهه ب هث اغییهرا اس سهی در سه م ن مهیشهود شاهوالیی و محمهدزاده
لمداری  .)1396جدو ذیا نم ی نگر این موضوع است:
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جدول  .12قدرت نفوذ و وابستگی

منبع :محقق

نت ی احلیا میک مک نش ن داد ک :
مؤلف ه ی ا تق دمحوری م رفتمحهوری جهه دمحوری و رسه لتمحهوری و رمه نخواهی از
نوع متغیره ی م تقا است .این متغیره واب تگی کهق و ههدایت به ال زیه د دارد؛ به به رای دیگهر
اأثیرگذاری زی د و اأثیرپذیری کق از ویژگیه ی این متغیره است.
م ی ره ی ارزشمداری ابتن بر ویژگیهه ی شخمهیتی اخالقهی و مهدیریت اسهالمی و انقالبهی
اکلیفگرایهی و نتیجه گرایهی اوأمه ن بهومیسه زی و خودکفه یی در لهق و فنه وری امرکهز بهر
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گلوگ هه شب استف ده از هم ظرفیته ) مدیریت بر محیط و اثرگذاری و الگوس زی م نهدگ ر از نهوع
پیوندی است .این متغیره از واب تگی زیه د و قهدر ههدایت فهراوان برخهوردار اسهت به به رای
اأثیرگذاری و اأثیرپذیری این م ی ره ب ی ر زی د است ب گون ای ک ههر اغییهر کهوچکی روی ایهن
متغیره ب ث اغییرا اس سی در س م ن میشود .متغیرهه ی نگه ه فراجنه ی مهردمپه یگی ک رهه
امرکز بر اکمیا زنجیره ارزش شظرفیتشن سی و ظرقیتس زی) ب ک رگیری صن ت و دانشهگ ه در
س زندگی چ بکس زی و احهرکپهذیری پیشهروندگیشخط شهکنی) و پیشهبرندگی ششهت بدهی و
رکته ی جهشی ه می نبر) از نوع متغیره ی واب ت است .متغیره ی ما هولوگرامی شبینش و ما
هولوگرامی) و نگ ه فراپیم نک ری نیز خودمخت ر است.
1
3و4و5و6

22
20
18

12و2و7و13و

پیوندی

مستقل

22و14و18

16

12
11
وابسته

8و9

10

خودمختار

8
6

17و20و10

4

15و16و19

2
22

20

18

16

14

12

10

8

میزان وابستگی

نمودار  .2درجه نفوذ و میزان وابستگی

6

4

2

قدرت نفوذ

14
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نتيجهگيری و پيشنهادها
در زمین مدیریت جه دی و هقچنین برگزاری جل

پس از بررسی مط ل
نفر) و نیز برگزاری جل

مم ب شبه 14

گروه ک نونی شب  7نفر) بی ت و پن مؤلف استخراج شد که ههر یهک

محتوای میقی داشت .خبرهسنجی شب  7نفر) درب رۀ این مؤلف ه و دری فت اأییدی این مؤلف هه را
ب بی ت و دو مؤلف ک هش داد این مؤلف ه داقا دارای  %91اأییدی بود .جهت ا یهین روابهط و
سطحبندی متغیره از الگوس زی س خت ری اف هیری ش )ISMو اشهکیا جل ه به خبرگه ن قرارگه ه
شسیزده نفر) استف ده شد.
نت ی نش ن داد ک در وهل او مؤلف ه ی مدیریت جه دی ش ما شش ب د اصا بنی دین مبن ی
فکری و فل فی مبن ی رکت راهبرده نت ی و پی مده و این اب د نیز مؤلف ه ی بی ت و دو گ ن
احقی را در بر میگیرد ک درب رۀ هر یک از نه ا داد زی دی مضمون پ ی ی ش خص وجود دارد
ک افمیا ن در فمو مرابط مده و در وهل دوم نت ی احلیله مبین این است ک :
 .1مؤلف ال ال اال اهلل اصا بنی دین مدیریت جه دی در ف لیته ی س زندگی است.
ال ال ی نی نفی گذشت ن مطلوب و االاهلل ی نی خل چشق انداز مطلوب.
الال در قیقت نفی هر گون ا یّن و استقال در وجود چ در ذا و چ در اسهق و صهفت و
ف ا است و ان ن ب گفتن «ال ال » هم ما هر لق را در ق ل

لّیّت و مؤثّریّهت نفهی مهیکنهد و به

«إلّ اهلل» هم لا و اسب ب را در وجود ذا اقدس

منحمر و هر گون کرنش و اواضع

اثب

و بودیّتی را فقط ب پیشگ ه خدای مت

رض میکنهد و همه ماه هر اهأثیر و ا هبی

را که در

چشق اها ظ هر و اها دنی موجّ و ج ذب است پوچ و اوخ لی و سراب میبیند و قیقت را فقهط
در یک ج مال ا میکند .اگر مف د این کلم قیّب در وجود ان ن ظهور پیهدا کنهد و سهرّ و قله
ان ن ب م ن و قیقت ن برسد ام می این مط ل

برای او مشهود و ی ن خواهد شد .ال ال اال اهلل

ی نى پ ی ندادن کومت هواى نفس در وجود پ ککردن امه م رذایها اخالقهى از صهفح نفهس
راست شدن ب

ن

اخالقهى خلهود و په کى بمهیر و بینه یى ههق چهون پیه مبران به امه م

ق غواه ا ریش کنکهردن نه ن مبه رزه کهردن ریشه امه م گن هه ن را از سهرزمین وجهود خهویش
در وردن و ب ج ى ن نه

ما ص لح ک شتن؛ ب این وصف مهدیریت به م نه ی واگهذاری اهدبیر

ک ره ازسوی خدا است و ن البت از نوع واگذاری مطل .
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 .2مؤلف ه ی ارزشمداری ا تق دمحوری م رفتمحوری جه دمحوری ،مبن ی فکری و فل هفی

مدیریت جه دی در ف لیته ی س زندگی است.
مؤلف ارزشمداری :ارزشه ی اخالقی م نند راستی گذشت انمه ف هز نفهس اسهتق مت
پ یداری و م نند ن مورد ا ترام هم ان نه ی کم جو و قیقتقل

است.

مؤلفه اعت ادمحوری" :ب وره و ا تق دا " اأثیر جدی بهر ملکهرد مهدیریت دارد .ب ورهه ی
منت از نا م ا تق دی ب ابیین شن خت ن بت ب جه ن ه تی ان ن و ناق و قوانین ه کق بهر ن بهر
شد بر میزان پذیرش و س زگ ری ب رخهداده و وقه یع اأثیرگهذار اسهت .هوزه ا تقه دا ب یهد
اقویت شود و ااف ق ً مدیریت جه دی در این وزه ب ی ر اکلیف دارد.
مؤلفه معرفتمحوری :در او ید شیخ صدوق اولین ب د خدا را شهن خت او مهیدانهد و در
ج ی دیگر مده است خدا هیچ ملی را جز از روی م رفت قبو نمهیکنهد و م رفهت ههق جهز به
ما ب دست نمی ید .وقتی م رفت ب شد محبت می ید و زم نی ک محبت ب شد اق ت به دنبه
ن می ید .م رفتشن سی ی شن ختشن سی نش ندهنده راه و چ ه است و ب م نش ن خواههد داد که
چی ت و ب قا کدام است .م رفت شن سی ب م نش ن خواهد داد ک در موق یت چگونه مها
کنیق.
مؤلفه جهادمحوری :جِه د از موزهه ی اسالمی ب م ن ی کوشیدنِ همراه به فهداک ری در راه
خدا ب ج ن م و دیگر داشت ه ی ان نی است .ب موج

ی

قر ن ک نی ک ج ن و م لش ن را

در راه خدا فدا کنند در درگ ه ال هی از دیگر م هلم ن ن برارنهد و خداونهد به نهه مهژده بهشهت و
دستی بی ب مق م شه د داده است .جه د از ابواب مهق کت به ی فقهی است .در فرهنگ شی
و شه د

میختگی استواری ب قی م ام م

جه د

ینشع) دارد.

 .3مؤلف ه ی رس لتمحوری و رم نخواهی اکلیفگرایی و نتیج گیری اوأم ن بینش و ما
هولوگرامی نگ ه فراپیم نک ری نگ ه فراجن ی ابتن بر ویژگیه ی شخمهیتی اخالقهی و مهدیریت
اسالمی و انقالبی مبن ی رکت مدیریت جه دی در ف لیته ی س زندگی را اشکیا می دهد.
مؤلفه رسالتمحوری و آرمانخواهی :رس لت شر ی است از رم نهه و مناهور و مقمهود و
هدفه ی کالن س زم ن ب همراه نگرشه و گرایشه و ارزشه ک در قرارگ ه س زندگی بهر رم نهه و
ارزشه ی اسالم و انقالب مبتنی است .قرارگ ه س زندگی نب ید سودمحور ب شد؛ نب ید دولتمحور و
ب ید رم نخواه ب شد.
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مؤلفه تکلیفگرایی و نتیجهگراییی توأمیان :مقه م م اهق رهبهری دربه رۀ اکلیهفگرایهی و
نتیج گرایی اوأم ن میفرم یند :اکلیفگرایی م ن یش این است ک ان ه ن در راه رسهیدن به نتیجه
مطلوب بر قب اکلیف ما کند؛ برخالف اکلیهف مها نکنهد؛ ضهد اکلیهف مها نکنهد؛ که ر
ن مشروع انج م ندهد والّ االشی ک پیغمبران کردند اولی ی دین کردند هم برای رسیدن ب نته ی
م ینی بود؛ دنب نت ی بودند .مگر میشود گفت ک م دنب نتیج نی تیق؟ ی نی نتیج هر چه شهد
شد؟ ن .

مؤلفه بینش و عمل هولوگرامی :مناور از ویژگی هولوگرامی ب ا بیهر سه م ن هه ی پیچیهده
جزء ب مث ب کا است .اربیتی فتگ ن ام مشره) در وزه مدیریت جه دی هم مثا هق بودند و جزء
ب مث ب کا بود؛ منته دایره اثرش ن متف و بود .هم ذهنیت مشترک داشتند و مثا هق فکر و ما
میکردند .درنتیج دشمنشن سی اهدیدشن سی فرصتشن سی نه خیلی شبی هق بود .گ ه کالمی
از یک ا بع و پیرو ص در میشد و ب ده ام مشره) ن را مطر مهیکهرد؛ پهس ههقذهنهی و ذهنیهت
مشترک ی نی هم ن ویژگی هولوگرامی ب م نی جزء ب مث ب کا وجود داشت؛ مثا یهک شیشه یه
ین ای ک ویژگی ن نم ی ندن امویر است و خردشده ن هق هم ن ویژگی را دارد.

مؤلفه نگاه فراپیمانکاری :موضوع مهق در وزه پیم نک ری خهود را در کنه ر ک رفرمه قهرار
دادن و اوج ب مم لح کشور و اسالم است.
مؤلفه نگاه فراجنا ی :دیدگ هه ی زبی و جن ی زی نب ر وزه س زندگی و م نع محرومیت
مردم از من فع اجرای قر ه است .ا ما و همک ری س زنده به ههر دولتهی به مناهور رفهع نی زهه ی
کشور از واجب

ک ر در وزه س زندگی است .در سند راهبردی قرارگه ه سه زندگی کمهک به

دولت برای س زندگی از مأموریته ی اس سی این نه د است .اجرب نش ن داده است ک هرگون نگه ه
جن ی مخا س زندگی و ادام ک ر قرارگ ه س زندگی بوده است.

مؤلفه مردمپایگی کارها :از مؤلف ه ی ب ی ر مهق رکتس ز قرارگه ه همهین موضهوع لهزوم
مردمیبودن این نه د و ا تق د ب ولین متبودن مردم و ارجیح من فع مردم بر من فع خود و ا تق د به
ضرور و پ سخگوبودن مدیریت جه دی نزد مردم است؛ چراک زایش سهپ ه از درون و د مهردم
ب صور خودجوش بوده است .ب ید ا مال زی د و مؤثر ب مردم ب شد .ب ید ب مردم اراب ط نزدیک
برقرار کرد و دانش نو را ب دانش بومی الفی کرد .ب ید از مشکال مردم گ ه بود .در راست ی نی ز
مردم شبویژه قشر م تض ف) برن م ریهزی کهرد؛ به مشه رکت مهردم برن مه ریهزی کهرد؛ از ظرفیهت
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گون گون و متنوع مردم استف ده کرد .ا ی ی ظرفیت بومیگزینیه ی مردمهی در قر هه در دسهتور
ک ر ب شد .هم اقدام

محروممحور ب شد.

مؤلفه ابتنا بر ویژگیهای شخ یتی ،اخالقی و مدیریت اسالمی و ان البی :در این مؤلفه بهر
مجمو

واملی اأکید میشود ک ویژگیه ی شخمهیتی اخالقهی و مهدیریتی مهدیریت جهه دی و

اسالمی و انقالبی هق ه ت .جق زی دی از ک ره یی ک در مدیریت جه دی انج م شده است و نیز
جق زی دی از مم ب ه و تی گروه ک نونی بر این وجوه مدیریت جه دی اأکید میکند .
 .4مؤلف ه ی بومیس زی و خودکف یی در لق و فن وری امرکز بر گلوگ هه شب استف ده از هم
ظرفیته ) امرکز بر اکمیا زنجیره ارزش شظرفیتشن سی و ظرفیتس زی) و ب که رگیری صهن ت و
دانشگ ه در س زندگی راهبردهای مدیریت جهادی در فعالیتهای سازندگی است.
مؤلفه بومیسازی و خودکفایی در علم و فناوری :بومیس زی زمین خودکف یی است و این
بومیس زی میاواند ب وجود است داده ی درخش ن در کشور و وجود صده شرکت دانهشبنیه ن و
هزاران نخب در وزهه ی گون گون لق و فن وری رخ بدهد .ممداق :س خت پ الیشگ ه ام مایرانی
خلی ف رس
مؤلفه تمرکز بر گلوگاهها (با استفاده از همیه رفیتهیا) :اهوان ههر زنجیهر به انهدازه اهوان
ض یفترین لق ن است .واما ایج د گلوگ ه ی در س زم ن نهفت و ی در ان نه ب نوان مدیران و
ک رکن ن و ی گون ه یی از س م ن و اجهیزا است .شن س یی گلوگ هه ب هی ر مههق و مهمتهر از ن
رفع گلوگ ه است ک ا تم الً ب بیم ری مزمن ابدیا شده است .امرکز بهر گلوگه ههه ی کشهور در
وزهه ی مختلف ازجمل س خت و اولید ب استف ده از همه ظرفیتهه ازجمله ظرفیهت پیم نکه ران
بخش خموصی و رفع موانع ب راهبرد مدیریت بر محیط از امک ن ای است ک قرارگه ه ب یهد بهر ن
متمرکز شود .رفع گلوگ هه در گرو استف ده از ام می اوان احقیق ای و فن وران کشور و همک ری و
هقافزایی دستگ هه ی دولتی و بخش خموصی ب یکدیگر است .
مؤلفه تمرکز بر تکمیل زنجیره ارز

( رفیتشناسی و رفییتسیازی) :زنجیهره ارزش

هم ف لیته ی مرابط ب جری ن ک ال و ابدیا مواد از مر ل اهی م ده اولی ا مر له احویها که الی
نه یی ب ممرفکننده را در بر میگیرد .ب اکمیا زنجیره ارزش گ ه از خ مفروشهی جلهوگیری و
گ ه محموال ب ارزش افزوده بیشتری اولید خواهد شد و گ ه انوع بیشتر در محموال و اراق ی
ارزش سبد محموال ایج د میشود .در اینج ب ید ظرفیتشن سی و ظرفیتس زی صهور پهذیرد.
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یک ممداق امرکز بر زنجیره ارزش بحث خ مفروشی است.
مؤلفه بهکارگیری صنعت و دانشگاه در سازندگی :وقتی قرارداد سد کرخ شبزرگتهرین سهد
بی و خ کی خ ورمی ن ) ب هت شهد فرم نهده وقهت سهپ ه شسرلشهگر مح هن رضه یی) ههیچ نیهروی
سدس زی نداشت و وقتی سؤا شد ک چرا و چطور میخواهی ب این وزه ورود پیدا کنی گفت
ب ااک ی دانشگ ه ام م

ین شع) .خود دانشگ ه در ن روز هق این ظرفیت را نداشت ام اوان که ر

فراهق بود و سدکرخ ب هم پیچیدگیه ی خود جلوار از زم ن مقرر و ب بهترین کیفیت س خت شد.
 .5مؤلف ه ی غلب بر موانع و محدودیته شغلب بهر احریمهه انحم رشهکنی بهنب هتشهکنی)
مدیریت بر محهیط و چ بهکسه زی و احهرکپهذیری نتیای میدیریت جهیادی در فعالیتهیای

سازندگی است.
مؤلفه غلبه بر موان و محدودیتها (غلبه بر تحریمها ،انح ارشکنی ،بنبستشکنی) :موانع و
محدودیته را قیرشمردن و فراموشکردن نگ ه انگناران در ک ر ب گون ای ک برای احریمهه ی
ظ لم ن راه پیداکردن در ین

جهش در فض ی غیهر رقه بتی رانتهی و انحمه رگرای ن به ههیچ

نوان پیش نمی ید و بدینلح ظ الزم است ک انحم رشکنی شود .یکی از ارک ن مدیریت جه دی
مق بل ب دشمن است و این دشمن می اواند ان نه ی ای ت ده در مق با م هیر سه د بشهر ب شهند یه
موانع قبی ی.
مؤلفه مدیریت بر محیط :شکی نی ت ک محیط قه ر است و ا یینکننده و غیر ق با کنتهر و
می اواند بر مدیریت جه دی بویژه در شرایط بحران اثرگذار ب شد؛ ام مدیر جه دی ب ید ن بت خود
را ب محیط ا یین کند .مدیر جه دی بر محیط مح ط است و مدیریت بر محیط میکند .وقتهی گفته
میشود مدیر ب ید فرصتس ز و اهدیدزدا ب شد ی نی مدیر جه دی ب ید محیط را ب خدمت بگیهرد.
نمون مدیر جه دی موف در این وزه

ج ق سق است ک پواین و اردوغ ن و  ...را ق نع مهیکهرد

ک نگون ما کنند ک ب نفع محور مق ومت ب شد.
مؤلفه چاب

سازی و تحر

پ یری :چ بکی ب م ن ی اوان یی پ سخگویی و واکنش سهریع و

موفقیت میز ن بت ب اغییرا محیطی .س زم نه ی چ بک فراار از انطب ق ب اغییرا مهی اندیشهند و
به اسههتف ده از فرصههته ی به لقوه در محههیط مههتالقق و ک ه

موق یههت ث بههت به خه قر نو وریهه و

ش ی تگی ه ی خود متم یا ه تند .چ بکی فکهر و چه بکی در اندیشه و احهرکپهذیری اسهت که
میاواند قرارگ ه س زندگی را ب سر د ا لی در وزه خهدمترسه نی به مهردم و ک ه

رضه یت
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برس ند.

 .6مؤلف ه ی پیشروندگیشخطشکنی) پیشبرندگی ششهت بدهی و رکتهه ی جهشهی ه میه نبر) و
اثرگذاری و الگوس زی م ندگ ر پیامدهای مدیریت جهادی در فعالیتهای سازندگی است.
مؤلفه پیشروندگی (خطشکنی) :در سپ ه ب

رکت درونی پیشروندگی و ب

رکت بیرونی

اأثیرگذاری در مجمو انقالب و نا م پیشبرندگی اقالق میشود؛ ب ید ب موازا هق انج م گیرد.
اگر رکت در درون ک ا لیبخش است انج م نشود رکت دوم که اأثیرگهذاری بیرونهی در
پیشبرد مجمو انقالب است ن ک م میم ند .اگر چ پیشبرندگی قط ً از پیشروندگی مهمتهر اسهت
نبود رکته ی درونی رکت دوم را ن ک م میگذارد .در بخشی از قرارگ ه سه زندگی شه هد ایهن
خطشکنیه بودهایق.

مؤلفه پیشبرندگی (شتابدهی و رکتهای جهشی ی مییانبر) :پیشهبرندگی ی نهی به ر را به
دوشگرفتن و بقی را همراه خود کردن و قط ً از پیشروندگی مهمتر و ایهن به مث به لوکوموایهوی
است ک واگنه را ب دنب خود خواهد کشید؛ در ین

پیشبرندگی همراه است ب شت بدهندگی؛

چراک همراهکردن دیگران ب شت بدهنده نی ز دارد .رکته ی جهشی و می نبره یی ک مق م م اهق
رهبری ب ن اش ره میکنند از لوازم و اسب ب ک ر است .ایج د راهه ی بدیع و می نبر از لهوازم که ر
است و این ب افراد خالق نی ز دارد.

مؤلفه ا رگ اری و الگوسازی ماندگار :یکی از پی مهده م نهدگ ری اهأثیر مهدیریت جهه دی
است و الگوسه زی .ممهداقه ی ینهی اثرگهذاری مهدیریت جهه دی در برخهی از رصه هه م ننهد
وزهه ی دف ی ازجمل
اقدام

جق زی د سه زههه ی دفه ی و پدافنهدی در دوران دفه ع مقهدس اسهت.

مؤثری ک در قرارگ ه در وزهه ی راهس زی اونا و س زهه ی بی و مه ر به ی سطحی

و ...پس از جنگ انج م شد الگوی موف

ما است .شکوف یی و جهش در س خت و سه ز کشهور

جهش در قر ه ی "زیرس ختی کالن" و "هه ی اهک" و سه خت پ الیشهگ ههه به اهوان ایرانهی و
صرف جویی در زم ن و هزین و ...همگی ممهداقه یی از ایهن موفقیهت اسهت .به ایهن که ر اهأثیرا
م ندگ رار خواهد شد؛ بر قلبه اأثیر خواهد گذاشت؛ افزایش پ یداری و پوی یی هق ب دست می ید.

سال  ،29شماره  ،2تابستان 1400

 / 94نشریه علمی مدیریت اسالمی

پيشنهادها
پيشنهادهای اجرایی
استف ده از الگوی این احقی در س زم ن مورد مط ل و در موارد زیر:
 .1س خت ردهی مدیریت جه دی در رصه سه زندگی در بخشهه ی مختلهف دولتهی و غیردولتهی
کشور
 .2شکا دهی مب نی فکری و فل فی مدیران قرارگ ه سه زندگی خه اقاالنبیه شد) ش به

کمیهت

ارزشه گ ترش مب نی م رفتی ک ر روی وزه ا تق دا و گ ترش نگ ه و ما جه دی)
 .3ب زنگری در جهت گیریه ی قرارگ ه س زندگی خ اقاالنبی شد)
 .4شکا دهی مبن ی رکت قرارگ ه سه زندگی خه اقاالنبیه شد) بهر مبنه ی رسه لتمحهوری و
رمهه نخواهی اکلیههفگرایههی و نتیجهه گرایههی اوأمهه ن بیههنش و مهها هولههوگرامی نگهه ه
فراپیم نک ری نگ ه فراجن ی مردمپ یگی ک ره ابتن بر ویژگهی هه ی شخمهیتی اخالقهی و
مدیریت اسالمی و انقالبی
 .5ااخ ذ راهبرده ی بومیس زی و خودکف یی در لق و فن وری امرکز بر گلوگ هه شبه اسهتف ده
از هم ه ظرفیته ه ) امرکههز بههر اکمیهها زنجیههره ارزش شظرفیههتشن سههی و ظرفیههتس ه زی) و
ب ک رگیری صن ت و دانشگ ه در س زندگی در قرارگ ه س زندگی خ اقاالنبی شد)
 .6ایج د س خت ر و س زم ن متن س

ب ج یگ ه ب ال و ادوین اهداف راهبردهه و قهر و برن مه در

قرارگ ه برای بهومیسه زی و خودکفه یی در لهق و فنه وری و اختمه د بودجه و ا تبه را
من س
 .7شبک س زی برای اقویت اراب ط ب صن ت از س زندگ ن کشور و قد اف همن م سه الن به نهه
برای اقویت س خت داخا
 .8نه دین کردن ب ک رگیری صن ت و دانشگ ه در س زندگی و اولید دانهش بهومی از اجربه هه ی
ارزنده قر ه ی ملی و در دست اجرا
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 .9نه دین کردن نگ ه مبتنی بهر غلبه بهر موانهع و محهدودیته شغلبه بهر احریمهه انحم رشهکنی
بنب تشکنی) مدیریت بر محهیط چ بهکسه زی و احهرکپهذیری و چگهونگی پیشهروندگی
شخطشکنی) و پیشبرندگی ششت بدهی و رکته ی جهشی ه می نبر) و اثرگذاری و الگوس زی
م ندگ ر در قرارگ ه س زندگی خ اقاالنبی شد)
 .10سی

شن سی گلوگ هه ی کشور در وزه س زندگی شس خت و اولید و بهرهبرداری) در مق م

پ سدار س زندگی و امرکز بر گلوگ هه
 .11سنجش وض یت مدیریت جه دی در قرارگ ه س زندگی خ اقاالنبی شد)
 .12انتم ب

و ارفی

قرارگ ه س زندگی خ اقاالنبی شد)

 .13سنجش وض یت مدیران قرارگ ه س زندگی خ اقاالنبیه شد) در ارزی بیهه ی دورهای اراقه ی
سطح بینش و نگرش مدیران ن بت ب این اصو و مب نی در دورهه ی غه ز خهدمت و هنگه م
خدمت ازجمل دورهه ی بمیر افزایی اربیت و ا لی و...

پيشنهادهای پژوهشی
 .14احقی درب رۀ ادوین شیوه ه ی پیشبرندگی و پیشروندگی وزه سه زندگی به مناهور اکمیها
پی مده ی این احقی
 .15احقی درب رۀ مب نی ه تیشن سی مدیریت جه دی و مق ی

ن ب ادبی

غرب جههت اکمیها

مب نی این احقی
 .16احقی درب رۀ مب نی م رفتشن سی مدیریت جه دی و مق ی

ن ب ادبی

غرب جهت اکمیا

مب نی این احقی
 .17احقی درب رۀ مب نی ان نشن سی مدیریت جه دی و مق ی

ن ب ادبی

غرب جههت اکمیها

مب نی این احقی
 .18احقیق

ب مناور رفع موانع بومیسه زی و خودکفه یی به ههر یهک از بخشهه ی ک رفرمه یی

پیم نک ری مش وره کشور
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 .19احقیق
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ب مناور چگهونگی اکمیها زنجیهره ارزش به ههر یهک از بخهش هه ی ک رفرمه یی

پیم نک ری مش وره کشور
 .20احقی در زمینۀ چگونگی مردمپ ی کردن ک ره در وزه س زندگی کشور
 .21احقی در زمینۀ چگونگی اقویت س خت داخا در وزه س زندگی کشور
 .22احقی در زمینۀ چگونگی پیوند بین صن ت و دانشهگ ه به بخشهه ی ک رفرمه یی و پیم نکه ری
کشور
 .23احقی در زمینۀ چگونگی اولید دانش بومی از اجرب ارزنده قر ه ی ملی و در دست اجرا
 .24احقی در زمینۀ شیوهه ی غلبه بهر موانهع و محهدودیته شه ما شهیوههه ی غلبه بهر احریمهه
انحم رشکنی و بنب تشکنی
 .25احقی در زمینۀ شیوهه ی مدیریت بر محیط بر اس س نمون ه ی موف
 .26احقی در زمینۀ شیوهه ی پیشروندگی شخطشکنی)
 .27احقی در زمینۀ شیوهه ی پیشبرندگی ششت بدهی و رکته ی جهشی ه می نبر)
 .28سی شن سی گلوگ هه ی کشور در وزه س زندگی شس خت و اولید و بهرهبرداری)
 .29احقی دربه رۀ چگهونگی رفهع گلوگه ههه به اسهتف ده از اهوان احقیقه ای و فن ورانه کشهور و
همک ری و هقافزایی ب دستگ هه ی دولتی و خموصی.
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منابع فارسی
قرآ كریم
امام خوينی(ره) ،روحاله ،صحيفه نور ،قابل بازیابی درEMAM.COM :

امام خامنهای(مدظلهالعالی) ،سیدعلی ،بيانات از  1368تا  ،1399دفتر حفظ و نشر آثار معظمله ،قابل بازیابی در:
https://farsi.khamenei.ir

آذر ،عادل ( ،)1397تحقيق در عوليات نرم م رویكردهمای سماختاردهی مسمالل ،تهمرا  :انتشمارات سمازما
مدیریت صنعتی.
رحیمی ،احسان رحیمی و گنجعلـی ،اسـداهلل ( ،)1396تبييﻦ مبانی انسا شناختی مدیریت منابع انسانی اسﻼمی با
تأكيد بر نظرات عﻼمه طباطبایی ،نشریه اندیشه مدیریت راهبردی ،س ،11ش .22
استراوس ،آنسلم و کوربین ،جولیتام ( ،)1385اصول روش تحقيق كيفی :نظریه مبنایی ،رویمههما و شميوههما،
ترجوه بيوک محودیا  ،تهرا  :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ.
اصغرزاده رومیانی ،علی ( ،)1394تحليل سيستوی سبک مدیریت جهادی ،پایا نامه كارشناسی ارشمد دانشمكده
مدیریت و حسابداری دانشگاه عﻼمه طباطبایی (ره).
پورصادق و قزاآنی ( ،)1394بررسی تأثير مدیریت جهادی بر اثربخشی سازما در سه بعد رهبر ،پيرو و زمينمه،
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی ،سال هفتم ،شواره چهارم.
تر زاده ،جعفر؛ امیری طیبی ،مسلم و محمدی ،قـدرتاهلل ( ،)1396تدویﻦ الگوی ممدیریت جهمادی مبتنمی بمر
بيانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) ،نشریه مطالعات راهبردی بسي  ،دوره  ،20ش .2
توالیی ،روحالـه و صـباغی زهـرا ( ،)1394طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از تركيﺐ
روش سيستمهای نرم و نگاشت شناختی ،نشریه علوی پژوهشی بهبود مدیریت ،س  ،9ش.2
توالیی ،روحاله و محمدزاده علمداری ،مهرداد ( ،)1396فنو و ابزارهای روش تحقيق در مدیریت ،تهرا  :جهاد
دانشگاهی صنعتی اميركبير.
حجازیفر ،سعید ( ،)1394چیستی و مؤلفههای مدیریت جهـادی ،فصلنامه علوی پژوهشمی ممدیریت اسمﻼمی،
س ،23ش.3
حسینی دشتی ،سید مصطفی ( ،)1385معارف و معاریف :دایرهالوعارف جامع اسﻼمی (جلداول) ،ناشر آرایه.
حسینی ،مهدی؛ موغلی ،علیرضا؛ سرلک ،محمدعلی و دلجو ،غالمحسین ( ،)1395طراحی مدل سازما جهمادی،
نشریه مدیریت سازمانهای دولتی ،دوره  ،4ش . 3
خرمشاهی ،بهاءالدین ( ،)1377دانشنامه قرآ و قرآ پژوهی ،ج اول .تهرا  :انتشارات دوستا و ناهيد.
خزائی؛ علیاکبر ،مهرعطا؛ رضا و قاسمی؛ زهرا ( ،)1394مدیریت جهادی (مفهومشناسمی ،مؤلفمههما و الزاممات
تحقق) ،هوایش بيﻦ الوللی مدیریت.
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دانائیفرد ،حسن ( ،)1384تئوریپردازی با استفاده از رویكرد استقرایی :استراتژی مفهومسازی تئوری بنيمادی،
نشریه دانشور رفتار ،دوره  ،12ش .11
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)1387ترجوه و تحقيق مفردات الفاظ قرآ با تفسير لغموی و ادبمی قمرآ
(جلد  ،)2ترجوه غﻼمرضا خسروی حسينی ،ناشر :مرتضوی.
راغب اصفهانی ،حسینبن محمـد( ،)1363ترجوه و تحقيق مفردات الفاظ قرآ با تفسمير لغموی و ادبمی قمرآ
(جلد  ،)1ترجوه غﻼمرضا خسرویحسينی ،ناشر :مرتضوی.
سجادی ،سید جعفر ( ،)1379فرهنگ معارف اسﻼمی .ج اول .چ چهارم .ناشر :كومش.
سلطانی ،محمدرضا ( ،)1393مدیریت جهادی ،چالشها و الزامـات ،فصلنامه علوی پژوهشمی ممدیریت اسمﻼمی،
س ،22ش .8
شماعی کوپایی ،میالد ( ،)1393شناسایی و تببيﻦ ابعاد مدیریت جهادی با اسمتفاده از نظریمهسمازی دادهبنيماد،
پایا نامه كارشناسی ارشد ،دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهرا مركزی.
شماعی کوپائی ،میالد و اسمعیلی گیوی ،محمدرضا ( ،)1393مدل پارادایوی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه
دادهبنياد ،نشریه چشم انداز مدیریت دولتی ،سال ،5ش .19
عبدی بهنام و طاهری هشی ،علی ( ،)1394مفهومسازی مدیریت جهادی در پرتـو قـرآن کـریم ،فصملنامه علومی
پژوهشی دانش بيﻦ رشتهای مدیریت راهبردی ،س  ،5ش .18
عزتی ،علی ( ،)1393واكاوی مفهوم مدیریت جهادی ،پایگاه اطﻼع رسانی حوزه.
عسکری وزیری ،علی؛ نادری ،محمدمهدی؛ زارعـی متـین ،حسـن و نـوروزی فرانـی ،محمـدتقی ( ،)1397تبيميﻦ
مدیریت جهادی و طراحی الگوی آ در نظام جوهوری اسمﻼمی ایمرا  ،نشمریه اسمﻼم و پمژوهشهمای
مدیریتی ،ش .16
علیاحمدی ،علیرضا و غفاریان ،وفا ( ،)1382اصول شناخت و روش تحقيق (با نگاهی به مطالعمات تماریخی)،
نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) ،ش  46و .47
علیشیری ،محمدمهدی؛ توالیی ،روحاله و بیدی ،مجتبی ( ،)1395اصول حاکم بر مدیریت جهادی :تحلیلـی کیفـی
از تجربه مدیریت جهادی در کشور ،فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی ،ش .28
قائدعلی و عاشوری ( ،)1391مدیریت جهادی نوونهای از بهكارگيری مبانی مدیریت اسمﻼمی ،اولميﻦ هومایش
علوی مدیریت جهادی.
قرشی ،سید علیاکبر ( ،)1386قاموس قرآ  ،ج دوم ،چ یازدهم ،تهرا  :دارالكتﺐ االسﻼميه.
کوشکی ،محمد رضا ( ،)1393مدیریت جهادی چيست (با تأكيد بر منظومه فكری مقام معظمم رهبمری) .قابمل
بازیابی در :سایت ناب.
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 نشمریه، پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره ممدیریت جهمادی،)1393(  حسن، میثم و سعدآبادی،لطیفی
.28  ش،7  دوره،راهبرد فرهنگ
 ارالمه الگمموی مطلموب ممدیریت جهممادی در انقمﻼب اسمﻼمی (موردكمماوی،)1397( مـرادی و فیروزآبـادی
.28 ش،8  دوره، مجله پژوهشنامه انقﻼب اسﻼمی،)رهنوودهای رهبر انقﻼب اسﻼمی
. نشر معرفت، اخﻼق و عرفا اسﻼمى،)1383(  غالمرضا،مصباح یزدی
 مركز انتشارات مؤسسمه آموزشمی و: ناشر، چ دوم،  جنگ و جهاد در قرآ،)1383(  محمد تقـی،مصباح یزدی
.)پژوهشی امام خوينی (ره
 نشریه، مطالعه تركيبی: تدویﻦ الگوی مدیریت جهادی در مدیریت مرزها،)1398(  محمد، جواد و میری،معدنی
.14 ش،4  دوره،مطالعات راهبردی ناجا
، نشریه مدیریت در اسمﻼم،  اشتراكات و افتراقات با برنامهریزی رای، مدیرا جهادی،)1395(  روح اله،نوری
.30  و29 ش
 پایا نامه كارشناسمی، شناسایی و توصيف الگوی سازما جهادی در بخش صنعت،)1394(  مصطفی،یخچالی
.) دانشكده مدیریت و معارف اسﻼمی دانشگاه امام صادق(ع،ارشد
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تقدیم اسلوب المدیریة الجهادیة فی النشاطات البنائة مع اتجاه النمذجة الهیکلی
التفسیری نموذج التهقیق :المقرّ البنائی الخاتم االنبیاً
امیر الهایرجی



روح اهلل التوالئی



عباد اهلل عبداللهی



ان المدیریة الجهادیة بافت اسلوب المدیریه مهلیة الناجهه فی ساحات المتنوععة السیاسعیة و الدفاعیعة و الثقافیعة و
بنائیة خطوة االولی لثورة االسالمیة ان تتبدل باسلوب قابل للتکثیر تتمکن ان یکون میسرا لالمورجدا فی خطوة الثانیعة الثعورة
االسالمیة اکتسب احد من احسن التجارب الناتجة فی هذة االرضیة من مشروعات المیجا و الخعدمات فعی المعسعکر البنائیعة
الخاتم االنبیاً ان الغایة االصلیة من هذا التهقیق اظهار اسلوب المدیریة الجهادیة فی نشاطاط البنائیة  .معع النظعر فعی االدب
النظری و السابقة الموضوع استخرج متغییرات ماثره علی مدیریه الجهادیه علعی طریقعه تجزئعه المهتعوا و معع االنتفعاع معن
مالحظات الخبراً ادخل اثنی و عشرون متغیرا نهائیا فی النمذجة البنائیه التفسیریه هذه المتغیرات فی المستویات المتنوعه مع
االلتفات الی قدرت تسیربها و اتکالیتها صنفت و قیّمت و لغایة االختبار و اثبات االسلوب استفید من مالحظة المیعک معک و
فن الدیمتل .تظهر ثمرات التهقیق ان مقوم فرید کلمة ال اله اال اهلل اصل البنائی و جذر اسلوب المدیریعة الجهادیعة .مقومعات
االربعه :التمهور القیمی ،التمهور االعتقادی ،التمهور المعرفی و التمهور الجهادی مبادی الفکریة و الفلسفیة و مسعتوی الثعانی
مقومات السبعة  ،التمهور الرسالی  ،التمهور علی االهداف السامی ،التمهور التکلیفیة ،التمهور الغائیة المثالن  ،الوعی و العمل
الهولوغرامی ،النظر الفائق من المقاولیة ،النظر الفائق علی الفئة ،شعبیة االمور ،و االبتنعاً علعی صعفات الشخاعیة و الخلقیعة و
المدیریة االسالمیه و الثوریة بناً الهرکة الجهادیة و المستوی الثالثة ،مقومات االربعة ،التبدیل المهلعی و االکتفعاً العذاتی فعی
صعید العلم والتقنیه ،الترکیز علی الوادی (مع االستفاده من جمیع االستعدادات ) الترکیعز علعی اکمعال سلسعلة القیمعة (تععرف
االستعداد و ایجاد االستعدادات و استعمال الاناعة و المجتمع فی طریق البنائیة) االستراتیجیات المتخذة .و المستوی الرابععة و
المولفات الثالثة،االستیالً علی الهواجز و القیود( الغلبة علی المقاطعات ،کسعر االنهاعار  ،فعک الطعرم المسعدودة) مدیریعة
االطراف ،التنشیط.النتائج و مستوی الخامس فی النهایه مقومات الثالثة ،الزحف( کسعر الخطوط)التقعدیم( التعجیعل-الهرکعات
االندفاعیة-مقرب) و التاثیر و النمذجة الباقیة یکون من عواقب المدیریة الجهادیة و مستوی االسلوب السادس.

الکلمات الرئیسیة :المدیریة الجهادیه ،النشاطات البنائیة ،المقر البنائی ،الخاتم االنبیاً (ص) ،النمذجة البنویة التفسیریة.

 استاذ المساعد ،جامعه االمام الهسین علیه السالم ،کلیة المدیریه و التخطیط ،الطهران ،االیران.
 االستاذ المساعد ،جامعة االمام حسین علیه السالم ،کلیة المدیریة و التخطیط الطهران ،االیران.
 الدکتوراة النخبویة زمرة اقتااد المفید.

