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Abstract
Jihadi management is derived from the model of Islamic management and is accompanied by
the spirit of jihad, which plays a key and vital role in the second step of the revolution and in the
current critical situation. The purpose of this study was to develop a jihadi management model in
companies affiliated to the Ministry of Energy. This research is qualitative and quantitative in terms
of research method. In the qualitative section, with the technique of systematic literature review,
190 indicators were extracted from theoretical foundations and reduced to 32 indicators by a
questionnaire based on the Looshe and Likert spectrum and during the Delphi stages, which were
divided into main structural, behavioral and contextual dimensions. An initial conceptual model
was extracted by surveying experts. The validity and screening of the indicators has been
performed by organizational experts, including 25 experts from companies affiliated to the Ministry
of Energy with a master's degree or higher and with more than twenty years of work experience. In
the quantitative part, using exploratory factor analysis and Spss software, the indicators were
divided into categories as components and these components were named according to the factor
load of the following indicators as well as theoretical foundations. After confirming the model in
the community of experts with Smart Pls software, the model test in the statistical community with
a sample size of 323 people who were selected using the Cochran's formula was performed using
Lisrel software and the final model with 3 dimensions and 10 components. And 27 indicators
confirmed that the structural dimension includes the components of forward-looking policymaking, rights-orientation and meritocracy, the behavioral dimension including the components of
rational rationality, active trust, professional responsibility, work aptitude and the underlying
dimension including the components of revolutionary insight, self-reliance and jihadi culture. It is
also recommended to take steps to achieve organizational goals by institutionalizing this model in
these companies, by promoting jihadi management.
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چكيده
مدیریت جهادی برگرفته از الگوی مدیریت اسالمی و توأم با روحیه جهادی است که در گام دوم انقالب و در
شرایط حساس کنونی ،نقش کلیدی و حیاتی دارد .هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مدیریت جهادی در شرکتهای
تابعه وزارت نیرو بوده است .این پژوهش از جهت روش تحقیق ،کیفی و کمّی است .در بخش کیفی با تکنیک مرور
سیستماتیک ادبیات 190 ،شاخص از مبانی نظری استخراج و بهوسیله پرسشنامهای بر مبنای طیف الوشه و لیکرت و با
طی مراحل دلفی ،به  32شاخص تقلیل پیدا نمود که با تفکیک شاخصها در ابعاد اصلی ساختاری ،رفتاری و زمینهای
با نظرسنجی از خبرگان ،مدل مفهومی اولیه استخراج شد .بررسی روایی و غربالگری شاخصها توسط خبرگان سازمانی
شامل  25نفر از خبرگان شرکتهای تابعهی وزارت نیرو با مدرک کارشناسی ارشد به باال و با سوابق کاری بیش از
بیست سال انجامشده است .در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و با نرم افزار  ،Spssشاخصها در
قالب دستههایی بهعنوان مؤلفه قرارگرفته و این مؤلفهها با توجه به بارعاملی شاخصهای ذیل آن و همچنین مبانی
نظری ،نامگذاری شدند .بعد از تأیید مدل در جامعه خبرگان با نرمافزار  ،Smart Plsآزمون مدل در جامعه آماری و با
حجم نمونه  323نفر که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند ،با استفاده از نرمافزار  Lisrelانجام شد و مدل نهایی
با  3بُعد و  10مؤلفه و  27شاخص تاییدگردید که «بُعد ساختاری» شامل مؤلفههای سیاستگذاری آینده نگر،
حقمحوری و شایستهگرایی ،بُعد رفتاری شامل مؤلفههای عقالنیت مؤمنانه ،توکل فعاالنه ،مسئولیتپذیری حرفهای،
استعداد کاری و «بُعد زمینهای» شامل مؤلفههای بصیرت انقالبی ،خوداتکایی و فرهنگ جهادی میباشد .ضمناً توصیه
میشود با نهادینهسازی این مدل در این شرکت ها ،با ترویج مدیریت جهادی ،در راستای تحقق اهداف سازمانی گام
برداشت.
كليدواژهها :مدیریت جهادی؛ فرهنگ جهادی؛ سازمان جهادی؛ مدیریت اسالمی؛ وزارت نیرو.
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مقدمه
مدیریت جهادی یعنی تالش بیوقفه در بهکارگیری مؤثر و کنترل فعالیتهای افرراد ،مبتنری برر
مبارزه در تمام عرصه های علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصرادی برا تیرت الهری جهرت تهدرف اهردا
واالی جامعه و رفع مواتع موجود (تادعلی .)10 :1395 ،مدیریت جهادی بهمعنای بیاتضباطی تیست،
پرکاری ،با تدبیر حرکت کردن ،شب و روز تشناختن و دتبال کار را گررفتن ،ایرن معنرای مردیریت
جهادی است (امام خامنهای .)1396 ،مدیریت جهادی بر مبنای فرهنگ جهرادی اسرت کره عناصرر
اصلی آن عبارتند از :ایمان ،والیتمداری ،خدمت به مردم ،سختکوشی ،مسئولیتپرییری ،تدردم
منافع عمومی بر منافع شخصی (قائدعلی و عاشوری)79 :1393 ،
یکی از حوزههایی که به مرور زمان کارآمدی آن برای دسرتاتردرکاران اداره کشرور آشرکار
شده است ،مدیریت در عرصههای جهادی یا به اصطالح مدیریت جهادی است .مردیریت جهرادی
در سالهای اخیر تبدیل به سبک موردتظر برای حل بسیاری از بهرانهایی که کشور برا آن مواجره
است ،شده است .بنابراین ،مهیاسازی زمینههای موردتیاز برای پیادهسازی این سبک مدیریت ،تبدیل
به یکی از دغدغههای علم در حوزه مدیریت شده است (روحبخش و همکراران .)1398 ،مردیریت
جهادی با بهرهگیری از ابزار علم و فناوری و همجهت با ارادهی الهی و براساس تدشههای الهی ،بره
تمشیت امور میپردازد (یوسفتژاد ،داتا.)1398 ،
مدیریت جهادی این ویژگی را دارد که مسأله را در خاستگاه خود بررسی میکنرد ،برهعبرارتی
دیگر مدیریت جهادی با تگاه درون زا تالش دارد تا مسائل را در مهل وقوعش مورد واکاوی قرار
دهد .شرکتهای تابعه وزارت تیرو تیز تیازمند مدلهای خاص خود هسرتند .از ایرنرو برا توجره بره
عالئف فردی مهددین و تجارب حرفهای بهتظر میرسد که در صورت دستیابی به شاخصهرای ایرن
سبک مدیریتی ،شاهد یک توآوری یا تگاه جدیرد در مواجهره برا شرالشهرای شررکتهرای تابعره
وزارت تیرو هستیم .در تتیجه ایرن شررکت هرا بررای پیشربرد اهردا

سرازماتی و برا توجره بره تدرش

استراتژیک آنها در امنیت اترژی کشرور بایرد برا عزمری راسر  ،مردیریت خرود را مبتنری برر مردل
مدیریت جهادی بنا تهند و اقدامات جهادی را برای خنثیسازی تهریمهرای تاجواتمرداتره ،اجرایری
تمایند.
از سویی دیگر شون مدیریت جهادی یک سبک مدیریتی مهسوب میشرود ،بره اقتضرای ترو
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فعالیت یا ماموریت سازمانها ،این سبک مدیریتی میتواتد در شرکتها و وزارتخاتههای مختلف
تفاوتهایی داشته باشد .یعنی اینکه فارغ از اصول کلی مشترک ،احتماالً متناسرب برا ترو سراختار،
کارکرد و موقعیت ،ما شاهد تفاوتهایی در ویژگیهای این تو مدیریت هسرتیم .لریا از آنجرایی
که تهدیدات علمی که در این زمینه اتجامشرده یرا قابلیرت اجرایری تداشرته و یرا دارای تدرصهرایی
بودهاتد ،تصمیم به پژوهش در این زمینه گرفتره شرد و برا توجره بره فدردان مردل مطلروب مردیریت
جهادی در این شرکتها ،پژوهش حاضر بهدتبال پاس به این سوال است که مدل مدیریت جهادی
در شرکتهای تابعه وزارت تیرو از شه عناصری بهره برده و ارتباط این عناصر شگوته است؟

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
فرهنگ جهاد و به تبع آن مدیریت جهادی از جمله ارزشهای اسرالمی اسرت کره برا اتدرالب
اسالمی و هشت سال دفا مددس در عصر مدرتیته و متناسب با زتدگی اتسان مسلمان امروزی احیاء
شد  .جهاد به معنی جنگ تیست .در زبران عربری واژه معرادل جنرگ ،حاررب اسرت .معرادل مناسرب
فارسی برای جهاد ،مبارزه است .واژه جهاد در آیات و روایات بار مثبت دارد یعنی مربوط به جبهره
حف است .شند مؤ لفه باید وجود داشته باشد تا بتوان کاری را جهادی تامیرد .مرثالً در آن کرار بایرد
یک اراده مضاعف و متمرکز وجود داشته باشد .در کارهای معمولی روزمره تا وقتی رفتار ما عادی
است و اراده قوی و تمرکزی تشان تدادهایم ،تمریترواتیم بگروییم کرار جهرادی اتجرام دادهایرم .در
جهاد ،فرد شب و روز تمیشناسد و ارادهاش روی یک تدطه متمرکز است .تالش مضاعفی بایرد در
کار باشد تا بتواتیم اسم جهاد را روی آن بگیاریم .در جهراد پرای یرک دشرمن و یرک مداومرت و
مخالفت و مواتع در میان است .یعنی در کار جهادی از یکطر
دهد و از طر

شخص میخواهرد کراری اتجرام

دیگر در برابر آن ماتع جدی وجود دارد .پس کاری که یرک مراتع جردی داشرت،

اراده مضاعفی پشت آن بود ،تمرکز داشت و دارای قداست و تیت مثبتری تیرز برود ،جهرادی اسرت
(باتکیپور فرد .)22 :1397 ،از جمله ویژگیها و شاخصهای این سبک مدیریتی عبرارت اسرت از:
والیتمداری ،خدمت به مرردم ،مهرومیرتزدایری ،توجره بره مسرائل فرهنگری ،مسرئولیتپرییری،
سادهزیستی ،سختکوشی و تالش مضاعف (زواره.)132 :1390 ،
رهبر اتدالب در اهمیت این موضو در شرایط کنوتی جامعه میفرمایند :کشرور را مریتروان برا
کار جهادی اداره کرد ،ته در شرایطی که فشارها و تهدیدات قدرتهای غربی بر ما زیاد اسرت ،در
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همه شرایط اینگوته است .در شرایط جنگ و صلح ،گشرایش و سرختی .تهرریم قطعراً قابرلعرال
است اما عالجش عدبتشینی تیست .عال تهریم فدط و فدط تکیه بر تواتاییهای ملّی اسرت .بایرد
این تواتایی ها را هر شه داریم تگهداریم ،دتبال کشف تواتاییهای جدید باشیم که قطعاً تواتاییهای
ما زیاد است و به آنها تکیه کنیم ،جوانهای خودمان را وارد میدان بکنیم و ارکان اقتصاد مداومتی
را دتبال کنیم .تالش الزم دارد ،مجاهدت الزم دارد .در اقتصراد مدراومتی ،درونزایری هرم هسرت،
برون گرایی هم هست و ما در هر دو مورد امکاترات فراواتری داریرم کره مریترواتیم آنهرا را اتجرام
بدهیم .ظرفیتهایمان واقعاً بیپایان است و هر شه پیش برویم ظرفیتهای جدیدی پیش میآید که
البته باید با مدیریت جهادی اینها بهدست بیاید ،با تدبیر واقعی و با مدیریت جهادی اینها بهدسرت
میآید (امام خامنهای.)1399،

تعاریف
در این بخش به تعاریف متغیرهای اصلی یا مؤلفرههرا کره برهعنروان یافترههرای پرژوهش توسرط
خبرگان تامگیاری شدهاتد میپردازیم:
سیاستگذاری آیندهنگر :اقدامی صرفاً اتفاقی تیست ،بلکه رفتار معطو

به هرد

اسرت و

همشنین مبتنی بر قاتون و اقتردارآمیز اسرت .یعنری در بطرن خرود از تروعی تهدیرد و اعمرال قراتوتی
برخوردارتد .اینگوته سیاستها که عالوه بر تصمیمگیری برای تصویب یک قراتون ،حروزه اجررا،
تفسیر و اعمال قاتون را تیز شامل میشود به وسیله دولتها و عوامل سیاسی اتجام میشود (اشتریان،
.)15 :1396
حقمحوری :یک میل فطری است که در درون همه اتسانها ریشره دارد .از ایرنرو در قررآن
کریم در موارد بسیاری بر حف تکیه میکند که تشان میدهد وجود این گرایش را در اتسان پییرفته
است .تظیر آیه« :الهفّ مرن ربکرک فرال تکروتنّ مرن الممتررین» ،حرف از پروردگرار توسرت ،پرس از
تردیدکنندگان تسبت به حف مباش (بدره ،آیه .)147
شایستهگرایی :یک فلسفه و تگرش مدیریتی است که در آن منابع اتساتی با توجه بره ترالش و
تواتایی ذاتیشان در جایگاه خود در تظر گرفته میشوتد (صفرپور.)812 :1392،
عقالنیت مؤمنانه :یعنی تفکر دینمهور و بر پایه ایمان به خدا .روایات بسیاری در مورد عدرل
و تفکر بیان شده است ،از جمله پیامبر اسالم فرمودتد « :اِتَّما یُدْراکُ الْخَیْرُ کُلُّهُ بِالْعادْلِ ،وا ال دینَ لِمانْ

تدوین مدل مدیریت جهادی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو

45 /

ال عادْلَ لَهُ .همه خوبىها با عدل شناخته مىشوتد و کسى که عدل تردارد ،دیرن تردارد» (حسرنزاده،
.)54 :1398
توکل فعاالنه :یعنی تکیهگاه اصلی اتسان در زتدگی خدا باشد ،ته اینکه اتسان مددمات کار را
اتجام تدهد بلکه پس از اتجام مددمات الزم ،ترسی از عدم موفدیت تداشته باشد و با اراده قوی برای
رسیدن به مدصد اصلی تالش کند (مهمدی ریشهری.)1391،
مسئولیتپذیری حرفهای :مسئولیت پییری توعی احساس التزام به عمل یا واکنش فردی در
موقعیت های گوتاگون به دلیل تدید به دیگران است .تروعی احسراس تعهرد و پایبنردی بره دیگرران،
تبعیت از قواعد و معیارهای اجتماعی و درک قواعد گروهی که در ذهن فرد شکل گرفتره اسرت و
بر رفتارهای او اثر میگیارد (یزدانپناه.)128 :1392،
استعدادکاری :هر سازمان بهطرز متفاوتی استعداد را تعریف میکند ،گاهی تصور میشود که
بهمعنای پرسنل دارای پتاتسیل خاص میباشد ،برخیها میگویند تواتاییهای دادهشده به یرک فررد
در هنگام تولد است ،برخری تیرز فکرر مریکننرد کره ایرن تجربره کسربشرده در طری زمران اسرت
(بوریسووا.)33 :2017،
بصیرت انقالبی :در واقع بصیرت با تگاه به ظواهر امور و حدایف هستی و واقعتگری بره دور از
سطهی تگری بهدست میآید که یک فرد برا ایرن ویژگری ،برا تعمرف و ادراک براطن اشریاء ،امرور
تاپیدای وراء ظاهری را با ششم عدل و دل ،به روشنی ششم سر می بیند (برزگر شاتی.)48 :1396 ،
خوداتکایی :این مفهوم که به خودکارآمدی و خودکفایی تیز ترجمه شده است ،به براور فررد
به تواتاییهای خود برای اتجام موفدیتآمیز کارها و وظرایف اشراره دارد (ثراتویفررد و همکراران،
.)88 :1396
فرهنگ جهادی :مجموعه باورها ،رفتارهرا ،گرایشرات و آگراهیهرای فراگیرشرده مبتنری برر
روحیه جهادی ،یک تو سبک زتدگی را حاصل میکند که فرهنگ آن جامعه را تشکیلداده و به
آن فرهنگ جهادی گویند (مهمودزاده و همکاران.)27 :1388 ،
در ادامه به ارائه برخی پژوهش های گیشته و مرتبط با موضو مدیریت جهادی بهترتیربِ سرال
از جدید به قدیم ،در قالب جدول شماره  1پرداخته شده است:

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400

 / 46نشریه علمی مدیریت اسالمی

جدول  .1پژوهشهای گذشته در مورد مدیریت جهادی
نویسندگان

مهمترین یافتهها

عنوان پژوهش

میزان اهمیت ابعاد از نظر خبرگان بهترتیب ،بُعد دانشی ،بُعد اکتسابی ،بُعد
تدوین الگوی

سازمانی ،بُعد مأموریتی و بُعد زمینهای است .در نهایت مهمترین

معدنی و میری

مدیریت جهادی

شاخصها در بُعد مأموریتی متعلق به ساختارهای مشورتی ،در بُعد

()1398

در مدیریت مرزها

اکتسابی متعلق به شاخص سیره مدیران جهادی ،در بُعد سازمانی متعلق به
شاخص برخورداری از روحیه کارگروهی و در بُعد زمینهای متعلق به
وجدان کاری است.
برخی از مهمترین مؤلفهها :در بُعد ارزشی -نگرشی شامل دوراندیشی،
واقعگرایی ،عدالتمحوری ،والیتمداری ،دینمحوری ،مردممداری و

جعفر ترکزاده
و همکاران
()1396

تدوین الگوی

توجه به آرمانهای انقالب اسالمی؛ در بُعد رفتاری -عملکردی شامل

مدیریت جهادی

توکل ،تواضع و فروتنی ،سادهزیستی ،سعهصدر ،اخالص و تعظیم شعائر

مبتنی بر بیانات

اسالمی و در نهایت در بُعد ویژگیهای مدیریتی شامل استفاده از تمام

مقام معظم رهبری

ظرفیتها ،حرکت مبتنی بر علم و درایت ،مشارکت گروهی ،صبر و
استقامت ،استفاده از نیروهای متعهد و متخصص ،برنامهریزی ،ارتباطات
سازنده ،قانونمداری ،اولویتبندی و توانمندسازی کارکنان.

قرب الهی ،توکل ،آیندهنگری و دوراندیشی ،واقعگرایی ،عقالنیت و
عبدی و توکلی
()1395

مدیریت جهادی

خردورزی ،اشاعه وحدت ،مدیریت راهبردی سرمایه انسانی ،مدیریت

در پرتو آموزههای

راهبردی علم و فناوری ،خودارزیابی و بهبود مستمر و در نظر گرفتن

نهجالبالغه

مدیریت بهعنوان آزمایش الهی از شاخصهای مدیریت جهادی در پرتو
آموزههای نهجالبالغه.
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نویسندگان
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عنوان پژوهش

مهمترین یافتهها

فرهنگ و

شاخصههای مدیریت جهادی شامل :توکل به خدا ،خودباوری و اعتماد

نادعلی

مدیریت جهادی

بهنفس ،دشمنشناسی ،پرهیز از اختالف ،کارآمدی نظام ،استفاده از

()1395

در راستای تحقق

امکانات و ظرفیتها ،حرکت مبتنی بر علم و درایت ،همت همراه با

اقتصاد مقاومتی

انگیزه خدمت و حضور مردمی میباشد.

طراحی الگوی
مفهومی توسعه
توالیی و
صباغی ()1394

مدیریت جهادی
با استفاده از
ترکیب روش
سیستمهای نرم و
نگاشتشناختی

الگوی سهوجهی زمینه ای ،محتوایی و ساختاری را مبنا قرار دادند .بعد
زمینهای متشکل از مؤلفههای تکلیفگرایی ،الگوبرداری ،کاربردی بودن،
بُعد ساختاری شامل مؤلفههای انعطافپذیری ،ایجاد ساختارهای جدید و
بُ عد محتوایی شامل انطباق با موازین شرعی ،انطباق با قوانین و مقررات،
انطباق با دیدگاههای مقام معظم رهبری میباشد .در نهایت  8مؤلفه و 25
شاخص مشخص شد.

وظایف و موضوعات مرتبط با علم مدیریت جهادی شامل برنامهریزی،
حجازیفر

مدیریت جهادی

هدفگذاری ،ارتباطات ،سازماندهی ،نظام ارزشی ،تصمیمگیری ،کنترل،

()1394

و ابعاد آن

توجه به رشد و توانمندسازی ،منابع و امکانات ،خالقیت و نوآوری
میباشد.

 / 48نشریه علمی مدیریت اسالمی

عنوان پژوهش

نویسندگان
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مهمترین یافتهها

پیشفرضهای تصمیمگیری شامل توجه به منافع ملی ،داشتن روحیه
خدمتگذاری ،تمرکز بر کاهش هزینهها ،تمرکز بر ویژگیها و
محرومیتهای منطقه ،اعتماد بهنفس ملی ،تمرکز بر مأموریتها و
رسالتها و تمرکز بر نتایج و اصول تصمیمگیری شامل حفظ کرامت
انسانی ،ضابطهگرایی ،حساسیت نسبت به بیتالمال ،عدالتگرایی،
مسلم باقری و
همکاران
()1393

طراحی و تبیین

امانتداری در تصمیمات ،توجه به زیردستان و کارکنان ،شهروندگرایی،

الگوی

عدم تمرکز در تصمیمگیریها و نظمگرایی میباشد .همچنین از جمله

تصمیمگیری

ویژگیهای تصمیمگیرندگان میتوان به غلبه انگیزههای معنوی بر

مدیران جهادی

انگیزههای مادی ،مسئولیتپذیری ،وفاداری سازمانی ،قناعت ،التزام
شغلی ،تواضع ،انعطافپذیری ،سخاوت ،داشتن روحیه ایثار ،داشتن
روحیه قدرشناسی ،داشتن روحیه عفو و گذشت ،داشتن سعهصدر،
اخالص و بصیرت اشاره کرد و در نهایت فرآیند تصمیمگیری عبارت
است از مسئلهیابی از طریق مشاهده مستقیم ،تصمیمگیری مشارکتی،
قاطعیت در تصمیمگیری ،توکل و انسجام ارزشی اعضای تیم.

شناسایی و

مهمترین مؤلفههای مدیریت جهادی که در بهبود عملکرد سازمانها

توالیی و

ارزیابی مؤلفههای

تأثیرگذار خواهد بود بهترتیب اولویت عبارتند از :قناعت ،خدمت بیمنت

شکوهیار

کلیدی مدیریت

به مردم ،اهمیت دادن به بیتالمال ،پرهیز از فساد مالی ،رعایت آداب

()1393

جهادی بر

اسالمی ،رعایت تقوای الهی ،توجه به محرومین و مستضعفین ،همدلی و

عملکرد سازمانی

برخال

مشارکت ،ایثار و از خودگذشتگی ،تکلیفمداری.

پژوهشهای اتجامشده که در جدول شماره  1به آنها اشاره شد ،در پرژوهش حاضرر

از معرادالت سراختاری ،تهلیرل عراملی اکتشرافی و تاییردی و تررمافزارهرای  Smart Pls ، Spssو
 Lisrelدر شناسایی و تایید عامل ها و تهایتاً ،تأیید مدل بهره گرفته شد کره ترکیبری از آزمرونهرای
آماری است .ضمناً پژوهش حاضر در حوزههای تخصصی و فنری و در شررکتهرای تابعره وزارت
تیرو اتجام شد درحالیکه در گیشته در این حوزهها پژوهشری برا موضرو و روش پرژوهش مشرابه
اتجام تشده است.
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روش پژوهش
این پژوهش از تظر هد

کاربردی و از جهت روش تهدیف ،کیفری و کمکری اسرت .مشرارکت

کنندگان پژوهش شامل  25تفرر از خبرگران شررکتهرای تابعره وزارت تیررو برا درجره داتشرگاهی
کارشناسی ارشد به باال و با سوابف کاری بیش از بیست سال بوده است که برهعنروان تموتره آمراری
لهاظ شدهاتد که در جدول شماره  2به آن اشاره شده است:
جدول  .2مشخصات خبرگان
شركتهای تابعه

ردیف

نام و نامخانوادگی

1

حسن رضوانی اسکی

کارشناس فنی

2

فاطمه رضایی

کارشناس آزمایشگاه

3

فرشته افتخار

4

بهروز بغیار

5

محمدرضا میرشکار

رئیس اداره فنی

6

محمد کاظمی

کارشناس مسئول آزمایشگاه

7

سیده مهری نبوی

کارشناس فناوری سیستمها

8

الهام هژیر

کارشناس دفتر فنی

9

رضا علی نیکزاد

حراست

10

حبیباله کریمی

کارشناس حریم

11

علیرضا رودگر

12

حسین توکلی

کارشناس حفاطت آب

13

محمد اکبری

رئیس حفاظت و بهرهبرداری

14

جمیله بالو

کارشناس مشترکین

15

روحاله سعادتی

حراست

16

حمیدرضا باقری

مدیر امور

17

سید قاسم میربابایی

معاون فنی

18

رشید ابراهیمی

19

علی ولیپور

20

امیرعلی سلیمانتبار

رئیس مشترکین

21

رضا فیاض

مدیر امور

آب

آب

برق

حوزه مسئوليت

کارشناس مالی
مدیر بهرهبرداری

کارشناس رودخانهها

رئیس برنامهریزی
رئیس مالی
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شركتهای تابعه

حوزه مسئوليت

ردیف

نام و نامخانوادگی

22

سیف اله رضازاده

معاون امور

23

زهرا صدیقی

کارشناس برنامهریزی

24

حسین بَزی

کارشناس برنامهریزی

25

مهدی بابکی

حراست

به منظور جمع آوری دادهها از تکنیک مرور سیستماتیک ادبیرات بررای اسرتخرا سرنجههرا از
مباتی تظری استفاده شده است و سپس بهوسیله پرسشتامهای مهدفساخته بر مبنای طیرف الوشره و
طیف لیکرت و پس از طی تمودن مراحل سهگاته تظرسنجی دلفی ،مدل مفهومی استخرا شد و در
تهایت با تظرسنجی از خبرگان ،شاخصها در ابعاد سهگاته پیشفرض براساس مباتی تظری در قالب
ابعاد ساختاری ،رفتاری و زمینهای جاگیاری شدتد.
این مدل دارای  10متغیر اصلی شامل :سیاستگیاری آیندهتگر ،حفمهوری ،شایسرتهسراالری،
عدالتیرت مؤمناترره ،توکرل فعاالترره ،مسررئولیتپرییری حرفررهای ،اسررتعداد کراری ،بصرریرت اتدالبرری،
خوداتکایی ،فرهنگ جهادی و  32متغیر فرعی شامل :برتامهمهوری ،هد شناسری ،قراتونمرداری،
آینده تگری ،والیتمداری ،حفطلبی و جلرب رضرایت خداوترد ،شایسرتهسراالری ،شابرکسرازی
ساختار و فرآیندها ،بهره گیری از فناوری توین ،عدالتیت ،ایمان به خدا ،صرداقت ،تدروی ،اخرالص
در عمل ،اماتتداری ،توکل به خدا ،شجاعت ،تعهد کاری ،مسئولیتپییری ،کار با عشف و عالقره،
مهارت و داتش کار ،هوشیاری ،ابتکار ،مبارزه با فساد ،اهمیت به بیتالمال ،بصریرت ،ترالش بررای
حفظ ارزشهای اتدالب ،حمایت از تولید ،خودباوری ،خستگیتاپییری ،استکبارسرتیزی و سرخت
کوشی میباشد.
سپس با استفاده از ترمافزار  SPSSو روش تهلیل عاملی اکتشافی شراخصهرا طبدرهبنردی و بره
خوشههایی دستهبندی شدتد و متغیرهای اصلی تعیین و تامگیاری اتجام شد که تعریف هر یرک در
بخش تعاریف ذکر شد .سپس برای برازش مدل از روش تهلیل عاملی تأییدی و تررمافرزار Smart

 Plsجهت تأئید مدل پژوهش استفاده شده است.
برای سنجش پایایی (اعتماد) عالوه بر آلفای کروتباخ از روش پایایی ترکیبی تیرز اسرتفادهشرده
است .ضمناً از تکنیک الوشه و شاخص میراتگین واریراتس اسرتخرا شرده جهرت بررسری روایری
(اعتبار) همگرا در این پژوهش استفاده شد.
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بعد از تأیید مدل در جامعه خبرگان با ترمافزار  ،Smart Plsآزمون مدل در جامعه آماری و برا
حجم تموته  323تفر که با استفاده از فرمول کوکران اتتخاب شدتد ،با اسرتفاده از تررمافرزار Lisrel

اتجام شد و تعداد شاخصها با توجه به بارعاملی ضعیف برخی از شاخصهرا (کمترر از  )0/4بره 27
شاخص تدلیل یافت و تهایتاً مدل تهایی با  3بُعد و  10مؤلفه و  27شاخص تاییدگردید.

یافتههای پژوهش
در این پژوهش پس از گردآوری اطالعات با اسرتفاده از تکنیرک مررور سیسرتماتیک ادبیرات،
 220سنجه و عامل مؤثر بر مدیریت جهادی شناسایی گردید کره پرس از حری

عوامرل تکرراری،

تعداد سنجهها تهایتاً به  190عامل تدلیرل پیردا کررد .سرپس کرل سرنجههرا در معررض تظرسرنجی از
خبرگان قررار گرفرت و بررای پراالیش و گرزینش سرنجههرا از روش دلفری برر مبنرای پرسرشتامره
مهدفساخته استفاده شده است .لیا پرسشتامهای بر مبنای سنجههای حاصل از مباتی تظرری تهیره و
بین خبرگان توزیع شد و تتایج حاصل از هر مرحله گزینش دوباره بین خبرگان توزیع ،و این فرآیند
سه بار تکرار گردید تا به جامعیت کافی برسد که در ادامه فرآیند پرژوهش برهترتیرب توضریح داده
شده است:

نظرسنجی مرحله اول
در این مرحله ابتدا بر مبنای سنجههای استخرا شده از مباتی تظری ،پرسشتامهای  190گویهای
مهدف ساخته بین خبرگان توزیع گردید .تموته پژوهش شامل تعداد  25تفر از خبرگان شرکتهای
تابعه وزارت تیرو است که مدرک تهصیلی آتان کارشناسی ارشد به باال و با سوابف کاری بریش از
بیست سال میباشد .جهت تهلیل تتایج و ارزیابی روایی مهتوای پرسشتامه و گرزینش سرنجههرای
منتخب ،تسبت روایی مهتوایی الوشه بهکرارگیری شرد و از خبرگران خواسرته شرد ترا هرر یرک از
سؤاالت را براساس طیف سه بخشی لیکرت «گویه ضروری است»« ،گویه مفید است ولی ضروری
تیست» و «گویه ضرورتی تدارد» طبدهبندی کنند .با توجه به تعداد خبرگان یعنی  25تفر ،این مدردار
برای هر سنجه باید باالی  0/37باشد تا روایی سؤال مورد تظر حاصل شود و در این پرژوهش پرس
از مهاسبه شاخص فوق برای تکتک شاخصها ،تعداد  100شاخص با مددار براالی  0/37حاصرل
گردید ،یعنی مورد تأئید خبرگان جهت ادامه پژوهش قرار گرفتند.

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400

 / 52نشریه علمی مدیریت اسالمی

نظرسنجی مرحله دوم
در این مرحله پس از استخرا تتایج و سنجههای مرحلره اول ،دوبراره پرسرشتامرهای برحسرب
شاخصهای استخرا شده بهصورت مهدف ساخته 100گویرهای تهیره و برین خبرگران توزیرع شرده
است .پس از جمعآوری تظرات و مهاسبه میاتگین تظرات ،مدرادیری کره مدردار آنهرا از میراتگین
تمرات یعنی  6/164باالتر بودهاتد ،جهت تهیه پرسشتامه مرحله سوم و مدادیری که مددار آنهرا از
میاتگین پایینتر بودهاتد از سؤاالت حی

گردید که تهایتاً تعداد  59آیتم بهعنوان خروجی مرحلره

دوم دلفی استخرا شده است.

نظرسنجی مرحله سوم
سومین مرحله تظرسنجی تیز برحسب خروجی مرحله دوم ،بین خبرگران توزیرع و ماتنرد مرحلره
دوم تظرات جمعآوری و آتالیز گردید که در این مرحله مدادیر پرایینترر از میراتگین تمررات یعنری
 6/392حی

گردیده است که تعداد  33شاخص بهعنوان آیتمهای تهایی لهاظ شده است.

نظرسنجی مرحله چهارم
در این مرحله ،براساس مباتی تظری و تتایج مرحله سوم ،پرسشتامهای سهوجهی (ابعاد سهگاتره
سرراختاری ،رفترراری و زمینررهای) بررین خبرگرران توزیررع و پررس از تظرسررنجی ،تهایترراً  33شرراخص
استخرا شده از مرحله سوم در ابعاد ساختاری ،رفتاری و زمینهای جاگیاری شدتد که از این مددار
 9شاخص در بُعد ساختاری 15 ،شاخص در بُعد رفتاری و  9شاخص در بُعد زمینهای قرار گرفتهاتد.

تحليل عاملی اكتشافی
سپس با استفاده از ترمافرزار  SPSSو روش تهلیرل عراملی اکتشرافی شراخصهرا طبدرهبنردی و
تامگیاری اتجام شد که خروجی آن شامل  3مؤلفه برای بُعد ساختاری 4 ،مؤلفه برای بُعد رفتاری و
 3مؤلفه برای بُعد زمینهای بوده است .در این مرحله شون سه گرروه سرؤال وجرود داشرته کره یرک
گروه برای بُعد ساختاری و یک گروه برای بُعد رفتاری و دیگرری بررای بُعرد زمینرهای ،لریا از سره
تهلیل عاملی اکتشافی جهت دستهبندی شاخصها استفاده شده است.
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تحليل بُعد ساختاری
مددار آزمون کفایت تموته برای تهلیل بُعد ساختاری برابر  0/733بوده ،که این مددار قابلقبول
بوده است .بنابراین حجم تموته برای تهلیل عاملی مورد کفایت بوده است .عوامل استخرا شرده از
شاخصهای بُعد ساختاری به شرح زیرر مریباشرند :شراخصهرای برتامرهمهروری ،هرد

شناسری،

قاتونمداری ،آیندهتگری در عامل سیاستگیاری آیندهتگر ،شاخصهای والیتمداری ،حفطلبری
و جلبرضایت خداوتد در عامل حفمهوری و شاخصهای شایستهساالری ،شابکسازی ساختار و
فرآیندها ،بهرهگیری از فناوریهای توین در عامل شایستهگرایی قرار گرفتند.

تحليل بُعد رفتاری
برای بُعد رفتاری مددار آزمون کفایت تموتره برابرر برا  0/803بروده ،کره ایرن مدردار بره تسربت
قابلقبول بوده است .عوامل استخرا شرده از شراخصهرای بُعرد رفتراری بره شررح زیرر مریباشرند:
شاخصهای عدالتیت ،اخالص در عمل ،ایمان به خدا ،تدوی ،صداقت در عامل عدالتیرت مؤمناتره،
شاخصهای توکل به خدا ،اماتتداری ،شجاعت ،خودتظارتی در عامل توکل فعاالته ،شاخصهای
مسئولیتپییری ،تعهد کاری ،کار با عشف و عالقه در عامل مسئولیتپییری حرفهای و شاخصهای
ابتکار ،هوشیاری ،مهارت و داتش کار در عامل استعداد کاری قرار گرفتند.

تحليل بُعد زمينهای
برای بُعد زمینهای مددار آزمون کفایت تموته برابرر برا  0/752بروده ،کره ایرن مدردار بره تسربت
قابلقبول بوده است .عوامل استخرا شده از شراخصهرای بُعرد زمینرهای بره شررح زیرر مریباشرند:
شاخصهای بصیرت داشتن ،ترالش بررای حفرظ ارزشهرای اتدرالب ،مبرارزه برا فسراد ،اهمیرت بره
بیتالمال در عامل بصیرت اتدالبری ،شراخصهرای حمایرت از تولیرد داخرل ،خودبراوری در عامرل
خوداتکایی و شراخصهرای خسرتگیتاپرییری ،استکبارسرتیزی ،سرختکوشری در عامرل فرهنرگ
جهادی قرار گرفتند.

تحليل عاملی تأیيدی ابعاد مدل مدیریت جهادی
در این پژوهش برای اتجام تکنیک تهلیل عاملی تأییدی از ترمافرزار  smart plsاسرتفاده شرده

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400

 / 54نشریه علمی مدیریت اسالمی

است .تهلیل عاملی به منظور سنجش اعتماد یا پایایی و اعتبار یرا روایری مدیراسهرای اتردازهگیرری
مورد استفاده قرار میگیرد .در این پژوهش حداقل مددار بار عاملی 0/5 ،تعیین شد و سرؤاالتی کره
بار عاملی باالی  0/5داشتند در تهلیل باقی ماتدتد و مابدی از مدل حی

شده است .بررای سرنجش

پایایی عالوه بر آلفای کروتباخ از روش پایایی ترکیبی تیز استفاده شده اسرت .در ایرن پرژوهش در
صورتی که مددار پایایی ترکیبی بیشتر از  0/7شود ،تشان از پایداری دروتی مناسب برای مدلهرای
اتدازهگیری دارد .ضمناً از شاخص میاتگین واریراتس اسرتخرا شرده جهرت بررسری اعتبرار همگررا
استفاده شد.

اعتبارسنجی مؤلفههای بُعد ساختاری
جهت بررسی مؤلفههای بُعد ساختاری از تهلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شده اسرت .جردول 3
تتایج اجرای تهلیل عراملی تأییردی برر روی مؤلفرههرای بُعرد سراختاری و شرکل  1بارهرای عراملی
استاتداردشده را تشان میدهد.

جدول .3نتایج اجرای تحلیل عاملی تأییدی بُعد ساختاری
متوسط

بارعاملی
مؤلفه

شاخص

(ضریب

ضریب

t

استاندارد)
برنامهمحوری
سیاستگذاری
آیندهنگر

هدفشناسی
قانونمداری
آیندهنگری

آلفای

پایایی

واریانس

كرونباخ

تركيبی

استخراج
شدهAVE

0/978

146/433

0/912

24/300

0/939

34/684

0/978

146/433

0/965304

0/974839

0/906491

والیتمداری
حقمحوری

حقطلبی و جلب

0/974

96/011

رضایت خداوند

0/973

83/176

0/945343

0/973394

0/948163
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متوسط

بارعاملی
مؤلفه

شاخص

(ضریب

ضریب

t

استاندارد)

آلفای

پایایی

واریانس

كرونباخ

تركيبی

استخراج
شدهAVE

شایستهساالری
شایستهگرایی

چابکسازی ساختار

0/950

40/473

و فرآیندها

0/938

39/381

بهرهگیری از فناوری

0/943

41/618

0/938574

نوین

شکل .1بارهای عاملی استانداردشده بعد ساختاری

0/960664

0/890600

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400

 / 56نشریه علمی مدیریت اسالمی

اعتبارسنجی مؤلفههای بُعد رفتاری
جهت بررسی مؤلفههای بُعد رفتاری تیز از تهلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شده است .جردول 4
تتایج اجررای تهلیرل عراملی تأییردی برر روی مؤلفرههرای بُعرد رفتراری و شرکل  2بارهرای عراملی
استاتداردشده را تشان میدهد.

جدول  .4نتایج تحلیل عاملی تأییدی بعد رفتاری
متوسط

بارعاملی
مؤلفه

شاخص

(ضریب

ضریب

t

استاندارد)

عقالنیت مومنانه

توکل
فعاالنه

عقالنیت

0/968

ایمان به خدا

0/943

35/462

صداقت

0/968

27/801

تقوی

0/937

31/946

اخالصدر عمل

0/940

44/367

امانتداری

0/944

39/718

توکل بر خدا

0/970

115/346

شجاعت

0/932

37/594

0/977

103/762

0/959

54/830

0/939

37/5941

مسئولیتپذیری

مسئولیتپذیری

حرفهای

کار با عشق و
عالقه

كرونباخ

تركيبی

استخراج
شده

82/762

تعهد کاری

آلفای

پایایی

واریانس

0/967952

0/944584

0/955728

0/975052

0/964453

0/971402

AVE

0/88664

0/90046

0/91886
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استعداد کاری
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مهارت

0/508

4/555

هوشیاری

0/953

69/905

ابتکار

0/961

62/611

0/765327

0/865853

0/69691

با توجه به پایین بودن بار عاملی شاخص «خودتظارتی» از عامرل توکرل فعاالتره ،از مردل برا برار
عاملی زیر  0/5حی

شد.

شکل  .2بارهای عاملی استانداردشده بُعد رفتاری
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اعتبارسنجی مؤلفههای بُعد زمينهای
جهت بررسی مؤلفههای بُعد زمینهای تیز از تهلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شده است .جدول 5
تتایج اجرای تهلیرل عراملی تأییردی برر روی مؤلفرههرای بُعرد زمینرهای و شرکل  3بارهرای عراملی
استاتداردشده را تشان میدهد:
جدول  .5نتایج تحلیل عاملی تائیدی بُعد زمینهای
متوسط

بارعاملی
مؤلفه

شاخص

(ضریب

ضریب t

استاندارد)

آلفای

پایایی

واریانس

كرونباخ

تركيبی

استخراج
شدهAVE

مبارزه با فساد
بصیرت
انقالبی

اهمیت به بیتالمال
بصیرت
تالش برای حفظ

0/965

75/373

0/923

28/871

0/973

75/366

0/969

73/130

0/969830

0/977973

0/917386

ارزشهای انقالب

خوداتکایی

فرهنگ
جهادی

حمایت از تولید

0/946

47/573

خودباوری

0/947

48/015

خستگیناپذیری

0/502

4/216

استکبارستیزی

0/959

55/709

سختکوشی

0/950

51/172

0/883841

0/757746

0/945108

0/862845

0/895929

0/691811
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شکل  .3بارهای عاملی استانداردشده بُعد زمینهای

مدل تهایی پژوهش در سه سطح با  3بُعد 10 ،مؤلفه و  32شاخص توسط خبرگان ایجاد کره در
شکل  4تشان داده شده است:
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شکل  .4مدل مدیریت جهادی مستخرج از مصاحبه خبرگان

بررسی برازش مدل
جهت ارزشیابی مدل ساختاری تیز از ضریب اعتبار افزوتگی استفاده میشود .مدادیر باالی صفر
برای این ضریب تشان میدهند که مدادیر مشاهدهشده خوب بازسازی شدهاتد و اینکه مدل قدرت
پیشبینی روابط را دارد و متغیرهای مستدل تواتایی پیشبینی متغیر وابسته را دارترد .معیرار ضرروری
برای سنجش مدل ساختاری ،ضریب تعیین متغیرهای مکنون درونزاست .مدادیر ضرریب تعیرین در
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مدل مسیر  PLSرا بهترتیب  0/33 ،0/67و  0/19قابلتوجره ،متوسرط و ضرعیف توصریف مریکنرد.
جدول  6شاخصهای برازش هر مؤلفه و جدول  7شاخص برازش کل را تشان میدهد:
جدول  .6شاخصهای برازش مؤلفهها
ابعاد

متغير

شاخص ضریب تعيين

(مؤلفهها)
سیاستگذاری

ساختاری

رفتاری

0/947361

0/854

حقمحوری

0/955575

0/901

شایستهگرایی

0/967515

0/856

عقالنیت مومنانه

0/985248

0/868

توکل فعاالنه

0/916493

0/821

0/941644

0/860

استعداد کاری

0/918443

0/632

بصیرت انقالبی

0/960536

0/876

خوداتکایی

0/934396

0/833

فرهنگ جهادی

0/919533

0/630

آیندهنگر

مسئولیتپذیری
حرفهای

زمینهای

R2

شاخص اعتبار افزونگی

Q2

جدول  .7برازش سازه اصلی
متغير
مدیریت جهادی

شاخص ضریب
0/8530

تعيين R2

شاخص اعتبار افزونگی
0/8952

Q2

شاخص كلی برازش

GOF

0/83645

بر طبف تتایج ،ضریب تعیین برای سازه اصلی یعنی مدیریت جهادی در مددار  0/8530برهدسرت
آمده است و میتوان گفت که ضریب تعیین سازه اصلی مددار تسبتاً باال و قابلقبولی بروده اسرت و
متغیرهای مستدل تواتستهاتد تغییرات متغیر وابسرته را برهخروبی تبیرین کننرد .مدردار شراخص اعتبرار
افزوتگی برای مدیریت جهادی مددار  0/8952است که شون این مددار مثبرت و براالی صرفر شرده
است در تتیجه میتوان استنباط کرد که این شاخص برازش مدل را تائید مریکنرد .مدردار شراخص
کلی برازش که برازش کلی مدل را مورد سنجش قرار میدهد برای مدل پژوهش مدردار 0/83645
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است که تشان میدهد مدل از برازش کامالً مناسبی برخوردار است.
تحليل عاملی تأیيدی مدل در جامعه آماری با نرمافزار Lisrel
بُعد از طراحی مدل تهایی بر مبنای تظر خبرگان میبایست مدل در جامعه آمراری آزمرون شرود
لیا برای این کار از ترمافزار  lisrelاستفاده شده است .با توجه به حجم باالی جامعه آماری و اینکه
در حجم باال ترمال بودن اهمیت تدارد و اینکه شاخصهای برازش مدل در ترمافزار  lisrelدقیفتر
میباشد از این ترمافزار استفاده شده است.

تحليل عاملی تأیيدی بعد ساختاری
در این ترمافزار تیز ماتند  Smart Plsاز بارعاملی باالی  0/5و پایرای ترکیبری براالی  0/7و متوسرط
میاتگین واریاتس(  ) AVEباالی  0/5اسرتفاده مریشرود .در ایرن روش از شنردین معیرار بررای بررسری
برازش و کیفیت مدل استفاده میشود که شاخصهای زیر مورد بررسی قرار میگیرد و مدادیر قابلقبول
در جدول ذیل تشان داده شده است.(GFI, RMSEA, CFI, NNFI, IFI, Chi-Square/df) .
جدول  .8مقادیر شاخصهای برازش بعد ساختاری
شاخص

معيار

مدل نهایی

GFI

(بزرگتر از )0/90

0/98

RMSEA

(کوچکتر از )0/08

0/056

CFI

(بزرگتر از )0/90

0/99

NNFI

(بزرگتر از )0/90

0/98

IFI

(بزرگتر از )0/90

0/99

NFI

(بزرگتر از )0/50

0/99

Chi-Square/df

 ≤1شاخص ≤5

1/92
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تتایج حاصل از تهلیل عاملی تأییدی در جدول ذیل تشان داده شده است:
جدول .9نتایج تحلیل عاملی تأییدی بُعد ساختاری
ردیف

1

شاخص

بارعاملی

مؤلفه

1

0/94

سیاستگذاری

2

0/90

آیندهنگر

3

0/99

4

0/90

1

0/89

2

0/95

1

0/90

2

0/91

2

حقمحوری

3

شایستهگرایی

ميانگين واریانس

پایایی

استخراجشده

تركيبی

0/870

0/961

0/847

0/903

0/819

0/900

توجه :تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  95درصد معنیدار هستند )p > 0 / 05( :و ()t < 1 / 96

همان طور که مشاهده میشود در بُعد ساختاری از مؤلفه «شایستهگرایی» 1 ،شاخص با توجه بره
بارعرراملی پررایین (زیررر  )0/4حرری
استاتداردشده را تشان میدهد:

شررد .شررکل  5مرردل تهررایی (اصررالحشررده) در حالررت ضرررایب

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400
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شکل .5مدل نهایی در حالت ضرایب استاندارد برای بُعد ساختاری

تحليل عاملی تأیيدی بُعد رفتاری
اقداماتی که برای بُعد ساختاری بهکار برده شد و مطالبی که بیان شد را بررای بُعرد رفتراری تیرز
بهکار میبریم که تتایج و مدل تهایی اصالحشده در جدول زیر تشان داده شده است:
جدول .10مقادیر شاخصهای برازش بُعد رفتاری
شاخص

معيار

مدل نهایی

GFI

(بزرگتر از )0/90

0/96

RMSEA

(کوچکتر از )0/08

0/07

CFI

(بزرگتر از )0/90

0/99

NNFI

( بزرگتر از )0/90

0/98

IFI

(بزرگتر از )0/90

0/99
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شاخص

معيار

مدل نهایی

NFI

(بزرگتر از )0/50

0/99

Chi-Square/df

 ≤1شاخص ≤5

3/69

تتایج حاصل از تهلیل عاملی تأییدی در جدول ذیل تشان داده شده است:
جدول .11نتایج تحلیل عاملی تأییدی بُعد رفتاری
ردیف

مؤلفه

1

عقالنیت مومنانه

2

توکل فعاالنه

3

مسئولیتپذیری حرفهای

4

استعداد کاری

شاخص

بارعاملی

1

0/93

2

0/82

3

0/92

1

0/95

2

0/82

1

0/95

2

0/95

1

0/87

2

0/92

3

0/82

ميانگين واریانس

پایایی

استخراجشده

تركيبی

0/794

0/918

0/902

0/881

0/787

0/950

0/758

0/902

توجه :تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  95درصد معنیدار هستند )p > 0 / 05( :و ()t < 1 / 96

همانطور که مشاهده میشود در بُعد رفتاری از مولفه «عدالتیت مؤمناته» 2 ،شراخص ،از مؤلفره
«توکل فعاالته»  1شاخص و از مؤلفه «مسئولیتپرییری حرفرهای»  1شراخص برا توجره بره بارعراملی
پایین(زیر  )0/4حی
تشان میدهد:

شد .شکل  6مدل تهایی (اصالحشده) در حالرت ضررایب اسرتاتدارد شرده را

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400
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شکل .6مدل نهایی در حالت ضرایب استاندارد برای بُعد رفتاری

تحليل عاملی تأیيدی بُعد زمينهای
اقداماتی که برای ابعاد ساختاری و رفتاری بهکار برده شد و مطالبی کره بیران شرد را بررای بُعرد
زمینهای تیز بهکار میبریم که تتایج و مدل تهایی اصالحشده در جدول زیر تشان داده شده است:
جدول .12مقادیر شاخصهای برازش بُعد زمینهای
شاخص

معيار

مدل نهایی

GFI

(بزرگتر از )0/90

0/97

RMSEA

(کوچکتر از )0/08

0/073

CFI

(بزرگتر از )0/90

0/99

NNFI

(بزرگتر از )0/90

0/98
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شاخص

معيار

مدل نهایی

IFI

(بزرگتر از )0/90

0/99

NFI

(بزرگتر از )0/50

0/99

Chi-Square/df

 ≤1شاخص ≤5

2/60

تتایج حاصل از تهلیل عاملی تأییدی در جدول  13تشان داده شده است:
جدول .13نتایج تحلیل عاملی تأییدی بُعد زمینهای
ردیف

مؤلفه

1

بصیرت انقالبی

2

خوداتکایی

3

فرهنگ جهادی

شاخص

بارعاملی

1

0/93

2

0/45

3

0/41

4

0/94

1

0/88

2

0/93

1

0/87

2

0/99

3

0/45

میانگین واریانس استخراجشده

0/529

0/819

0/646

پایایی
ترکیبی

0/795

0/900

0/753

توجه :تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  95درصد معنیدار هستند )p > 0 / 05( :و ()t < 1 / 96

همانطور که مشاهده میشود در بُعد زمینهای ،هیچکدام از شاخصها بار عاملی زیر  0/4تدارتد
فلیا هیچیک از شاخصها حی
استاتداردشده را تشان میدهد:

تخواهند شد .شکل  7مدل تهایی (اصالحشده) در حالت ضرایب
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شکل .7مدل نهایی در حالت ضرایب استاندارد برای بُعد زمینهای

مدل تهایی پژوهش پس از تهلیل عاملی تاییدی توسط ترمافرزار  Lisrelو تأییرد آن در جامعره
آماری با  3بُعد 10 ،مؤلفه و  27شاخص ایجاد که در شکل  8تشان داده شده است:
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شکل .8مدل نهایی مدیریت جهادی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو

نتيجهگيری و پيشنهادها
با مدایسه پژوهش حاضر با تهدیداتی که در زمینه مدیریت جهادی در سالهای اخیر اتجام و در
پیشینه تهدیف به برخی از آنها اشاره گردید ،تتایج زیر حاصل شد:
متغیر سیاستگیاری آیندهتگر بهعنوان یکری از یافترههرای ایرن پرژوهش شرامل شراخصهرای
برتامهمهوری ،هد شناسی ،قاتونمداری و آیندهتگرری مریباشرد کره برا تهدیرف سرلطاتی ()1393
سازگاری دارد و بیاتگر آن است که این متغیر بر مدیریت جهادی موثر است.
متغیر حفمهوری بهعنوان یکی از یافتههای این پژوهش شرامل شراخصهرای والیرتمرداری و

 / 70نشریه علمی مدیریت اسالمی

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400

حفطلبی و جلبرضایت خداوتد میباشد که با تهدیف ترکزاده و همکاران ( )1396سازگاراست.
متغیر شایستهگرایی بهعنوان یکی از یافتههای این پژوهش شامل شاخصهای شایسرتهسراالری،
شابک سازی ساختار و فرآیندها و بهرهگیری از فناوری تروین مریباشرد کره برا تهدیرف شرهبخرش
( ) 1397سازگاری دارد و به این تکته اشاره دارد که این متغیر بر مدیریت جهادی مؤثر است.
متغیر عدالتیت مؤمناته بهعنوان یکی از یافتههای این پژوهش شامل شاخصهای عدالتیت ،ایمان
به خدا ،صداقت ،تدوی و اخالص در عمل میباشد که با تهدیف عبدی و تروکلی ( )1395سرازگار
است.
متغیر توکل فعاالته بهعنوان یکی از یافتههای این پژوهش شامل شاخصهای اماتتداری ،توکل
به خدا و شجاعت میباشد که با تهدیف تادعلی ( )1395سازگاری دارد و بیاتگر آن اسرت کره ایرن
متغیر بر مدیریت جهادی مؤثر است.
متغیر مسئولیتپییری حرفهای بهعنوان یکی از یافتههای این پژوهش شامل شاخصهرای تعهرد
کاری ،مسئولیتپییری و کار با عشف و عالقه میباشد که با تهدیف مسلم باقری و همکاران ()1393
سازگار است.
متغیر استعدادکاری بهعنوان یکی از یافتههای این پژوهش شامل شاخصهای مهرارت و داترش
کار ،هوشیاری و ابتکار میباشد که با تهدیف شهبخش و همکاران ( )1397سازگاری دارد و به ایرن
تکته اشاره دارد که این متغیر بر مدیریت جهادی مؤثر است.
متغیر بصیرت اتدالبی بهعنوان یکی از یافتههای این پژوهش شامل شاخصهای مبارزه برا فسراد،
اهمیت به بیتالمال ،بصیرت و تالش برای حفظ ارزشهای اتدالب میباشد که با تهدیف عسرکری
وزیری ( )1397سازگار است.
متغیر خوداتکایی بهعنوان یکی از یافتههای این پژوهش شامل شراخصهرای حمایرت از تولیرد
داخل و خودباوری میباشد که با تهدیف ترکزاده و همکاران ( )1396سازگاری دارد و موید تأثیر
این متغیر بر مدیریت جهادی است.
متغیررر فرهنررگ جهررادی بررهعنرروان یکرری از یافتررههررای ایررن پررژوهش شررامل شرراخصهررای
خستگیتاپییری ،استکبارستیزی و سختکوشی میباشد کره برا تهدیرف قائردعلی ( )1393سرازگار
است.
همشنین در خصوص مدل تهایی ،با توجه به پژوهشهای پیشین ماتند معدتی ( ،)1398شهبخش
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( ،)1397وزیری ( ،)1397صفیعی پور ( ،)1397ترکزاده ( ،)1396قائردعلی ( )1393و ،مردلهرا و
شارشوبهای مختلفی در حوزه مدیریت جهادی ارائر ه شرده اسرت کره هرر کردام از ایرن مردلهرا
مؤلفهها و شاخصهای مختلفی در خصوص مردیریت جهرادی ارائره تمرودهاترد و از آنجرا کره در
مهیطها و سازمانهای مختلف مؤلفه ها با هم متفاوت هستند ،این پژوهش تیز مدل مدیریت جهادی
را در شرکتهای تابعه وزارت تیرو برای اولینبار با رویکرد تلفیدی ارائه تموده است.
با توجه به تدش و اهمیت شرکت های تابعه وزارت تیرو در امر تولید ،اتتدال و توزیع اتررژی در
کشور ،راهکارهای پیشنهادی ذیل ارائه میگردد:
 .1با توجه به تأثیر باالی شاخصهای برتامهمهروری و آینرده تگرری در ایرن مردل پیشرنهاد
میشود این شاخصها بهطور ویژه مدتظر مدیران عامل شررکتهرای تابعره وزارت تیررو
قرارگرفته و با برتامهریزی دقیف آیندهتگر در قالب سند ششماتداز  20ساله کشور در افرف
 1404و همشنین قاتون برتامه پنج ساله ششم و هفتم کشرور ،جهرت تهدرف اهردا

ایرن

برتامهها در وزارت تیرو اقدام تمود.
 .2با توجه به تأثیر باالی مؤلفه بصیرت اتدالبی پیشنهاد میشود برا بصریرتافزایری در سرطح
مدیران و پرسنل تالش تمود تا بنابر فرمایشهای رهبر معظرم اتدرالب ،در تیرت خرود ،در
تشخیص خود ،در فهم خود و در تصمیمگیریهای خود دشار اختالل تشوتد و برا تأکیرد
و تمرکز بر شاخصهای این مؤ لفه براساس مدل این پژوهش ،از جمله اهمیرت بره بیرت-
المال و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی بهویژه در سطح مدیران با این پدیده شوم در بدتره
وزارت تیرو و شرکتهای تابعه این وزارتخاته ،با قدرت مبارزه تمود.
 .3با عنایت به تهریم های خصماته آمریکا و غرب علیه جمهوری اسالمی ایرران و از سروی
دیگر ،تواتمندی و ظرفیت باالی متخصصین و تیروی اتساتی داخل ،رهبر معظرم اتدرالب
همواره تأکید بر خودباوری و شعار «ما میتواتیم» داشتهاتد و مکرر اعالم تمرودهاترد بایرد
با حمایت از تولید داخل ،با تهریم مبارزه تمود .فلیا باید متغیر تأثیرگریار خوداتکرایی و
خودباوری را در شرکتهای میکور تهادینه تمود تا با برومیسرازی قطعرات و تجهیرزات
مورد تیاز در صنایع آب و برق ،تدش منفری تهرریم را در ارائره خردمترسراتی بره مرردم
کمرتگ تمود و آن را به فرصت تبدیل کرد.

 / 72نشریه علمی مدیریت اسالمی

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400

منابع
فارسی
القرآن الكریم ،محسن قرائتی ،)1396( ،قم :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
اشتریان ،کیومرث ،)1396( ،سياستگذاری عمومی ایران ،تهران :میزان
امام خامنهای ،سید علی ،)1396( ،بيانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی ،گرفتهشده در تااری  ،1396/11/29از
آدرس سایت www.khamenei.ir

امام خامنهای ،سید علی ،)1399( ،بيانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عيدد قربدان ،گرفتاهشاده در تااری

 ،1399/05/10از آدرس سایت www.khamenei.ir
باقری ،مسلم ،جاجرمی زاده ،محسن و کیاانی ،مهارداد ،)1393( ،طراحای و تبیاین الگاوی تصامیمگیاری مادیران
جهادی ،فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی ،)3( 5 ،پاییز  ،1393از صفحه  87تا صفحه 108
بانکیپور فرد ،امیرحسین ،)1397( ،مدیریت جهادی ،اصفهان :حدیث راه عشق
برزگر شانی ،یعقوب ،)1396( ،بصیرت انقالبی و شاخصههای آن از نگاه مقام معظام رهباری ،مجموعده مقدا ت
برگزیده دهمين همایش بينالمللی پژوهشهای قرآنی ،از صفحه  45تا صفحه 69
ترک زاده ،جعفر ،امیری طیبی ،مسلم و محمدی ،قدرتاله ،)1396( ،تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیاناات
مقام معظم رهبری ،فصلنامه علمی– پژوهشی ،مطالعات راهبردی بسيج ،)75( 20 ،تابستان  ،1396از صفحه
 5تا صفحه 30
توالیی ،روحاله ،شکوهیار ،سجاد ،)1393( ،شناسایی و ارزیابی مؤلفههای کلیادی مادیریت جهاادی بار عملکارد
سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن ،فصلنامه چشمانداز مددیریت دولتدی ،)19( 5 ،پااییز  ،1393از
صفحه  15تا صفحه 37
توالیی ،روحاله ،صباغی ،زهرا ،)1394( ،طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش
سیستمهای نرم و نگاشتشاناختی ،فصلنامه علمی– پژوهشی بهبدود مددیریت ،)28( 9 ،تابساتان  ،1394از
صفحه  121تا صفحه 145
ثانویفرد ،رسول ،فرشیدپور ،علیرضا ،وکیل یزدی ،ابراهیم ،)1396( ،نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس
در کامیابی سازمان ،فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی ،شماره  ،31پااییز  ،1396از صافحه  83تاا صافحه
101
حجازیفر ،سعید ،)1394( ،چیستی و مؤلفههای مدیریت جهادی ،فصدلنامده مددیریت اسد می ،)3( 23 ،پااییز
 ،1394از صفحه  95تا صفحه 122
حرانی ابومحمد( ،قرن چهارم) ،تحفالعقول عن آل الرسول ،صادق حسنزاده ،قم :آل علی (ع)
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روحبخش ،مریم ،مهدوی ،رامین ،بختیاری ،رحمت ،)1398( ،بررسی مفهوم مدیریت جهادی ،اصاول ،مؤلفاههاا و
ویژگیهای آن ،ششمين كنفرانس بينالمللی یافتههای نوین علوم و تكنولوژی با محوریت علم در خدمت
توسعه
زواره ،علیرضا ،)1390( ،راهکارهای توسعه و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مادیریت جهاادی در نظاام اداری،
مجموعه مقا ت دومين همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی ،از صفحه  124تا صفحه 133
سلطانی ،محمدرضا ،)1393( ،مدیریت جهادی ،چالشها و الزامات ،دو فصلنامده علمدی– پژوهشدی مددیریت
اس می ،)2( 22 ،پاییز  ،1393از صفحه  9تا صفحه 39
شهبخش ،بیتا ،ذوالفقاریزعفرانی ،رشید و کالنتری ،مهدی ،)1397( ،طراحی الگاوی سااختاری فرهناگ مادیریت
جهادی در بنگاههای اقتصادی دولتی ،فصلنامه علمی– پژوهشی رهيافت انق ب اس می ،)45( 12 ،زمستان
 ،1397از صفحه  65تا صفحه 84
صفرپور ،سپیده ،نصیری ،زهرا ،هاشمبیک ،نسرین ،)1392( ،نظام شایساتهسااالری و نقاش آن در مادیریت مناابع
انسانی ،مجموعه مقا ت دومين كنفرانس بينالمللی مدیریت ،كدارآفرینی و توسدعه اقتصدادی ،از صافحه
 809تا صفحه 817
صفیعیپور ،ابوالفضل ،سلیمی ،مهتاب ،جهانیان ،رمضان ،)1397(،شناسایی مؤلفههای مدیریت جهاادی در دانشاگاه
آزاد اسالمی ،فصلنامه تحقيقات مدیریت آموزشی ،)38( 10 ،زمستان  ،1397از صفحه  165تا صفحه 192
عبدی ،بهنام ،توکلی ،میثم ،)1395( ،مدیریت جهادی در پرتاو آماوزههاای نهاجالبالغاه ،پدژوهشهدای مددیریت
انتظامی ،)2( 11 ،تابستان  ،1395از صفحه  191تا صفحه 205
عسکری وزیری ،علی ،نادری ،محمدمهدی ،زارعیمتین ،حسن و نوروزیفرانی ،محمدتقی ،)1397( ،تبیین مدیریت
جهادی و طراحی الگوی آن در نظام جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه اس م و پدژوهشهدای مددیریتی7 ،
( ،)16بهار و تابستان  ،1397از صفحه  21تا صفحه 36
قائدعلی حمیدرضا ،عاشوری مهدی ،)1393( ،مدیریت جهادی شیوهای تحققیافتاه از مادیریت اساالمی (مطالعاه
موردی جهاد سازندگی در دهه نخستین انقالب اساالمی) ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعدات فرهنگدی9 ،
( ،)82زمستان  ،1393از صفحه  67تا صفحه 83
محمدی ریشهری ،محمد ،)1391( ،كتاب الص ه ،قم :دارالحدیث
محمودزاده ،علی ،فروزش ،اکبر ،مرتضوی ،مهدی ،)1388( ،نقش مدیران جهاادی در تارویج و توساعه فرهناگ و
مدیریت جهادی ،مجموعه مقا ت دومين همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
معدنی ،جواد ،میری ،محمد ،)1398( ،تدوین الگوی مدیریت جهادی در مدیریت مرزها :مطالعه ترکیبی ،فصلنامده
مطالعات راهبردی ناجا ،)14( 4،پاییز  ،1398از صفحه  93تا صفحه 124
نادعلی ،فتحاهلل ،)1395( ،تکیه بر شانههای مدیریت جهادی(قسمت چهاارم) ،ماهنامه فرهنگی اجتمداعی سياسدی
فكه ،شماره  ،156بهار  ،1395از صفحه  10تا صفحه 11

سال  ،29شماره  ،3پاییز 1400
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یزدانپناه ،لیال ،حکمت ،فاطمه ،)1392( ،بررسای عوامال ماؤثر بار مسائولیتپاذیری اجتمااعی جواناان (مطالعاه
دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرماان) ،مجلهی مطالعات اجتماعی ایران ،)2( 8 ،تابساتان  ،1393از صافحه
 127تا صفحه 150
یوسفنژاد ،لیال ،دانا ،حسین ،)1398( ،مدیریت جهادی و تأثیر آن بر افزایش بهرهوری نیاروی انساانی ،كنفدرانس
ملی پژوهشهای حرفهای در روانشناسی و مشاوره با رویكرد دسدتاوردهای ندوین در علدوم تربيتدی و
رفتاری «از نگاه معلم»

تين
Borisova, O . N, (2017), Talent Managemeny As An Essential Element In A Corporate
Personal Development Strategy, Academy of Strategic Management Journal, 16 (1),
31-46.
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تدوين نموذج اإلدارۀ الجهاديۀ فی الشركات التابعۀ لوزارۀ القوۀ
مهدی الموسی زاده



محمد رضا الباقرزاده



مجتبى الطبری



عزت اهلل البالويی الجامخانه



اإلدارۀ الجهاديۀ مشتقۀ من نموذج اإلدارۀ اإلسالمیۀ وتقترن بروح الجهاد التی تلعب دورًا رئیسیًا وحیويًنا فنی الخطنوۀ
الثانیۀ للثورۀ وفی الوضع الخطیر الحالی .كان الغرض من هذه الدراسۀ هو تدوين نموذج اإلدارۀ الجهاديۀ فی الشنركات التابعنۀ
لوزارۀ القوۀ .هذا البحث كیفی و كمی من حیث منهج البحث .فی القسم الكیفی ،وباستخدام تقنیۀ مراجعۀ األدبیات المنهجیۀ ،تم
استخراج  190موشرًا من األسس النظريۀ وتم تقلیلها إلى  32موشرًا عن طريق استبیان يعتمد على طیف الالوشنه و اللیكنرت
وخالل مراحل دلفی ،التی مع تفكیك الموشرات فی ابعاد االصلیۀ الهیكلیۀ و السلوكیۀ و السیاقیۀ تم استخراج نموذج مفاهیمی
أولی من قبل االستطالع من الخبراء .تم إجراء التحقیق من صحۀ و غربال الموشرات من قبل الخبراء التنظیمیین ،بما فی ذلنك
 25خبیرًا من الشركات التابعۀ لوزارۀ القوۀ بدرجۀ االجازۀ العلیی أو أعلى من ذلك و لديهم أكثر من عشرين عامًا منن الخبنرۀ
العملیۀ .فی الجزء الكمی ،باستخدام تحلیل العوامل االستكشافیۀ وبرنامج  ،Spssتم تقسیم الموشرات إلى فئات كمكونات وتم
تسمیۀ هذه المكونات وفقًا لعامل الحمل للموشرات التالیۀ باإلضافۀ إلى األسس النظريۀ .بعد تأكید النموذج فی مجتمع الخبنراء
باستخدام برنامج  ،Smart Plsتم اختبار النموذج فی المجتمع اإلحصائی منع حجنم عیننۀ منن  323شخصًنا تنم اختینارهم
باستخدام معادلۀ الكوكران ،باستخدام برنامج  Lisrelوالنموذج النهائی بثالثۀ أبعاد و  10مكونات و 27موشنرات ،اُكّند .و أن
البعد الهیكلی يشمل مكونات صنع السیاسات االستقبالی والتمحور علی الحق و التمحور علنی المسنتحقین ،والبعند السنلوكی
يشمل مكونات العقالنیۀ االيمانیۀ والتوكل الفعالۀ والمسوولیۀ التخصصیۀ و خصیصۀ النفسیۀ العملیۀ.

الكلمات الرئیسیۀ :اإلدارۀ الجهاديۀ ،الثقافۀ الجهاديۀ ،المنظمۀ الجهاديۀ ،اإلدارۀ اإلسالمیۀ ،وزارۀ القوۀ.
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